
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . چهارشنبه . 19 خرداد 1400 . سال هجدهم . شماره 4685 .  

آغازفروشفوقالعاده
5محصولگروه

خودروسازیسایپا
خودروها90روزهتحویلمشتریانمیشود

فــروشفوقالعاده5محصولگروهخودروســازی
ســایپاازروزگذشــتهســاعت14آغازشــدومتقاضیان
بهمدتسهروزفرصتدارندتادراینطرحمشاركت

كنند.
به گزارش ســایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا در 
راستای آرامش بازار و جلوگیری از هر گونه واسطه گری 
در بــازار خــودرو، فروش فوق العاده 5محصول پرفروش 

خود را از ساعت 14 روز گذشته آغاز کرد.
بر این اســاس متقاضیان به مدت ســه روز فرصت 
دارند كه برای ثبت نام خودروهای تیبا صندوقدار)رینگ 
فــوالدی(، تیبــا2) رینگ فــوالدی(، ســاینا دنده ای)رینگ 
فوالدی(، سایناS و كوییكS اقدام كنند؛ منتخبان طرح 
فــروش فوق العــاده حداكثر تا 90روز می توانند خودروی 

ثبت نام شده را تحویل بگیرند.
بر این اساس متقاضیان فرصت دارند از 18خرداد 
و 24ساعته به آدرس اینترنتی فروش محصوالت گروه 
 saipa.iranecar.com آدرس  بــه  ســایپا  خودروســازی 

مراجعه کنند و عملیات پیش ثبت نام را انجام دهند.
در پیش ثبت نــام ایــن طــرح نیــز ماننــد طرح هــای 
دریافــت  مبلغــی  کشــور،  در  خــودرو  فــروش  گذشــته 
منتخــب  اســامی  قرعه کشــی،  از  پــس  امــا  نمی  شــود 
72ســاعت فرصت خواهند داشــت تا با واریز کل مبلغ 
خــودرو، نســبت بــه تکمیل ثبت نــام خــود اقدامات الزم 

را انجام دهند.

کشففیلترودستگاه
ترکسیگارقاچاقازسوی

مامورانگمرکجلفا
مامورانگمرکجلفا،دربازرســیازیکدســتگاه
کامیــونترانزیتــی،مقدار۲1هــزارو۸۰۰نخفیلترترک
سیگاروهمچنین1۳دستگاهالکترونیکیترکسیگار،

کشفکردند.
بــه گــزارش ایلنا از گمرک، محمــد خلیلی، مدیرکل 
گمــرک منطقــه آزاد ارس -جلفا بــا اعالم این خبر گفت: 
دســتگاه  یــک  از  بازرســی  در  جلفــا،  گمــرک  مامــوران 
مقصــد  بــه  قراضــه  آهــن  حامــل  ترانزیتــی   کامیــون 
جلفــا، مقــدار 21هــزار و 800نــخ فیلتــر تــرک ســیگار و 
همچنین 1۳دســتگاه الکترونیکی ترک ســیگار به ارزش 
۳21میلیــون ریــال، کشــف و مراتــب را پــس از تنظیــم 
صورتجلسه قاچاق، به تعزیرات حکومتی اعالم کردند.

خلیلــی افــزود: این مقــدار کاال به طــرز ماهرانه ای 
در قسمت های مختلف کامیون از جمله داخل الستیک 
زاپــاس، جاســازی شــده بود که بــا هوشــیاری کارمندان 

زحمتکش جلفا، کشف و ضبط گردید.

افزایش۱تا۳میلیون
تومانیقیمتانواعخودرو

دربازار
روزگذشــتهقیمــتانــواعخودروشــاهدافزایش

یکتاسهمیلیونتومانیدربازاربود.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، بازار دیــروز خودرو 
تــا  یــک  قیمــت  افزایــش  شــاهد  انــواع محصــوالت  در 
ســه میلیــون تومانــی بــوده. البتــه با وجود ایــن افزایش 
قیمت ها هنوز معامالت در بازار رونق پیدا نکرده و بازار 

در رکود به سر می برد.
را  خــودرو  قیمــت  افزایــش  دلیــل  بــازار  فعــاالن 
نوســانات قیمت ارز می دانند اما در مجموع در روزهای 
آینــده ثبــات قیمت هــا را در انــواع خودروهــا پیش بینی 

می کنند.
البته نکته مهم اینجاست همچنان صف خریداران 
قــرار  خــودرو در طرح هــای پیش فــروش خودروســازان 
داشته و سهم اندک خودروها در پیش فروش و فروش 
فوق العــاده محصــوالت عاملــی شــده تا هنــوز تقاضا در 

بازار مدیریت نشود.
تومانــی  میلیونــی  یــک  افزایــش  بــا  آر  کوئیــک 
157میلیــون تومــان، تیبــا دو بــا افزایــش یــک میلیــون 
تومانــی 1۳7میلیــون تومــان و ســاینا بــا افزایــش یــک 
میلیــون تومانــی 144میلیــون تومــان در بــازار معاملــه 

می شود.
عــالوه براین پژو 206تیــپ 5با افزایش دو میلیون 
تومانــی 259میلیــون تومان، ســمند ال ایکــس با موتور 
EF7 با افزایش ســه میلیون تومانی 20۳میلیون تومان 
و پژو 206صندوق دار با قیمت 246میلیون تومان خرید 

و فروش می شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهرئیــسانجمــنپرورشدهندگان
قیمــت افزایــش بــه توجــه بــا خوراکــی قــارچ
نهادههــا،تولیــدقــارچ15تــا۲5درصــدکاهــش

یافتهاست.
پــرورش  انجمــن  رئیــس  رجبــی،  مهــدی 
دهنــدگان قــارچ خوراکــی در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، از افت محســوس تولید قارچ 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش بی رویــه 
قیمــت نهاده هــای تولیــد و عــدم صرفــه اقتصادی 
فروش برای برخی واحدها، تولید قارچ در سطح 

کشور 15تا 25درصد کاهش یافته است.
او افــزود: در اوضــاع کنونــی میــزان تقاضــا 
بــا عرضــه قــارچ ناشــی از کاهــش قــدرت خریــد 

هم خوانی دارد.
رجبــی از افزایــش 25درصــدی قیمــت قارچ 
خبــر داد و گفــت: علی رغــم افزایــش 25درصــدی 

قیمــت قــارچ، امــا نــرخ فــروش جواب گــوی 
هزینه هــای تولیــد نیســت کــه امیدواریــم 

قیمت نهایی تا پایان خرداد اعالم شود.
ایــن مقام مســئول قیمــت کنونی هر 
کیلــو قــارچ درجــه یــک در بســته بندی های 

۳5هــزار  را  مزرعــه  درب  5کیلویــی  ۳و 
تومــان، قــارچ درجــه 2در بســته بندی های ۳و 
قــارچ  750تومــان،  و  ۳۳هــزار  را  5کیلویــی 

بســته بندی 200گرمــی را 10هــزار و 187تومــان، 
قــارچ 400گرمــی بســته را 20هــزار تومــان، قــارچ 
800گرمــی را 22هــزار و 500تومــان و یــک هــزار 

گرمی را 26هزار و 875تومان اعالم کرد و افزود: 
واحدهــای صنفی 20تا 25درصد ســود بر فروش 

باید لحاظ کنند.

قــارچ  پرورش دهنــدگان  انجمــن  رئیــس 
خوراکــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه افزایش افســار 
گســیخته قیمــت نهاده هــا از ارگان هــای ذی ربــط 
همچــون وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صمت 
انتظــار مــی رود که در تامین مواد اولیه، واردات 
و صادرات حمایت های الزم را داشته باشند 

تا آینده تولید دچار مشکل نشود.
او دربــاره آخریــن وضــع قــارچ بیان کــرد: از 
ابتــدای ســال صــادرات قــارچ بــه عــراق و برخــی 
کشورها در حال انجام است، اما طبق روال همه 
ســاله در فصل تابســتان به دلیــل انتقال نیافتن 

قــارچ بــه صــورت مســتقیم بوســیله کانتینرهــای 
می یابــد؛  کاهــش  صــادرات  میــزان  یخچــال دار، 
چــرا کــه صادرات قارچ جز محصوالت فســادپذیر 

است.
بــه گفتــه رجبــی، با مشــخص شــدن قیمت 
نهاده هــا و رســیدن بــه وضــع پایــدار، تولید قارچ 

افزایش می یابد.
این مقام مسئول افزود: دالل بازی در بحث 
نهاده هــای تولیــد، آســیب جــدی به صنعــت وارد 
کــرده که امیدواریــم در ماه های آینده وضعی در 
کشــور فراهــم شــود کــه تولیــد ایــن صنــف دچار 

مشکل نشود.
او بــا بیــان اینکــه آینــده روشــنی پیش روی 
تولیــد نیســت، گفت: امســال به خاطــر اوضاع 
خشکسالی و افزایش قیمت مواد اولیه اعم از 
کاه و کلش گندم امکان تامین وجود 
نــدارد، بــه همیــن خاطــر بــه آینــده 

تولید خوش بین نیستیم.
رجبــی در پایــان بــا بیــان اینکه 
در  کلــش  و  کاه  اعظــم  بخــش 
قــرار  اســتفاده  مــورد  دامداری هــا 
می گیــرد، تصریــح کرد: با توجه به 
کمبــود یــا نبود مــواد اولیــه، امکان 
تولیــد بــرای تولیدکننــده کمپوســت 
وجــود دارد، از ایــن رو تولیــد به طور 
متوســط در ســطح کشــور 20درصــد 

کاهش یافته است.

بــهتازگــیبــرایشفافســازیقیمــتتایــر،
طــرحعرضــهالســتیکدربــورسکاالرامطــرح

کردهاند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، چندی 
پیش خبری مبنی بر فروش الســتیک در سامانه 
جامعه تجارت خبرســاز شــد. فروشــی کــه از این 
به بعد باعث سرو سامان دادن به بازار الستیک 
می شــد و می توان گفت که باعث می شود دست 

دالالن از این بازار کوتاه شود.
پــس از راه انــدازی ایــن ســامانه، افــرادی که 
نیــاز به الســتیک داشــتند بــا مراجعه به ســامانه 
جامع تجارت اطالعات شخصی و خودروی خود را 
وارد و پس از راســتی آزمایی متقاضی درخواســت 
خود را در ســامانه ارائه کرده و ســالی یک جفت 
بــا  ایــن موضــوع  امــا  الســتیک تحویــل بگیرنــد. 
مشــکالتی مواجه شــد و افراد متقاضی به راحتی 
نمی توانستند کاالی مورد نیاز را خریداری کنند.

کــه  شــد  مشــخص  پیگیری هایــی  از  پــس 
ســامانه جامــع تجارت چند ســالی بــود راه اندازی 
شــده بــود امــا بــه دلیــل مشــکالتی به خوبــی کار 
نمی کــرد و اکنــون ایــن ســامانه راه انــدازی شــده 

است تا الستیک تک نرخی شود.
سامانهایبرایتکنرخیشدن

قیمتالستیک
توزیــع  طــرح  مجــری  جمشــیدی،  رســول 
سیستمی تایر، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جــوان، گفــت: تمــام خریــد و فروش الســتیک در 
ایــن ســامانه ثبــت می شــود تــا بتوانیــم در کاال تا 

زمانــی کــه بــه دســت خرده فــروش که یــک فعال 
تجاری است، نظارت داشته باشیم.

ایــن  ســنگین  خودرو هــای  بــرای  گفــت:  او 
ســامانه طــوری طراحــی شــده کــه در آن هیــچ 
نــدارد و  تقاضــا وجــود  و  بــرای عرضــه  مشــکلی 
راننــدگان می توانند به آن مراجعه کننده و اقدام 
بــه خریــد کننــد، امــا بــرای خودرو هــای ســواری 
هنوز مشــکالتی وجود دارد که به دنبال رفع این 

مشکالت هستیم.
سیســتمی  توزیــع  ســامانه  کــرد:  بیــان  او 
تایرهای خودروهای سواری باید پیش از این اجرا 
می شــد، امــا متأســفانه به دلیل همــکاری نکردن 
بعضــی از تولیدکننده ها تاکنون موفق به اجرایی 

آن نشده ایم.
او ادامه داد: طبق مصوبه تنظیم بازار، تمام 
تولیدکننــدگان داخلی تایر باید میزان تولید خود 
را در ســامانه جامــع تجــارت ثبــت کننــد و فقــط 
می تواننــد بخــش کوچکــی از تولیدات خــود را به 
عنــوان گارانتــی و یا فروش شــرکتی نزد خود نگه 
دارند، اما تاکنون بعضی تولیدکننده ها این کار را 
به درستی انجام نداده و باعث به تعویق افتادن 

اجرای این طرح شده اند.
بــا  حاضــر  حــال  در  گفــت:  جمشــیدی 
همــه  اســت،  قــرار  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
تولیدکننده هــا میــزان واقعــی تولیــدات خــود را در 
سامانه جامع تجارت ثبت کنند و پس از آن توزیع 
تایر خودروهای ســواری سیســتمی شــده اســت و 

معامالت آن باید قابل رصد و پیگیری باشد.
مجــری طــرح توزیــع سیســتمی تایــر خودرو 

بیــان کرد: وزارت صنعت، فرآیندی را ایجاد کرده 
اســت کــه بــر اســاس آن ثبــت ســفارش و تأییــد 
ســفارش بــرای خریــد مــواد اولیــه تولیدکننــدگان 
بــر اســاس میــزان تولیــد و فــروش واحــد تولیدی 
آن هــا انجــام می شــود. با اجــرای این طــرح قطعاً 
همــکاری  بعضــاً  کــه  هــم  تولیــدی  شــرکت های 
نکــرده و تاکنــون درصــد کمــی از تولیــدات خود را 
اظهار کرده اند اجباراً در ســامانه تولیدات خود را 
ثبــت خواهنــد کــرد و طــرح توزیع سیســتمی تایر 

خودروهای سواری اجرا خواهد شد.
نحوهفروشالستیکدرسامانه

جامعتجارتبهنرخدولتی
انجمــن  دبیــر  میرعابدینــی،  ســیدمحمد 
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  تایــر  واردکننــدگان 
فــروش  نحــوه  خصــوص  در  جــوان  خبرنــگاران 
الستیک در سامانه جامع تجارت به نرخ دولتی، 
بیــان کــرد: ســال گذشــته مقــداری ارز دولتــی )4 
هزار و 200 تومانی( به تجار دادند تا الستیک به 
نرخ دولتی وارد کنند،آن ها نیز مکلف بودند این 

کاال را به نرخ دولتی به فروش برسانند.
او بیان کرد: پس از آن فروش و عرضه این 
دســته از الســتیک ها بــا موانعــی مواجــه شــد که 
بــر ایــن اســاس افــرادی کــه کاال را با نــرخ دولتی 
وارد کرده انــد، بایــد مابــه تفــاوت آن را پرداخــت 
کننــد که برخی از تجــار معمولی این مابه تفاوت 
را پرداخــت کردنــد, یعنــی ایــن الســتیک را با نرخ 
دولتــی خریــداری کردنــد، امــا اکنــون بایــد مابــه 

تفاوت به نرخ نیمایی را پرداخت کنند.

تشــریح  تایــر  واردکننــدگان  انجمــن  دبیــر 
کــرد: ایــن بیــن البی بازی های زیــادی رخ داده که 
از همیــن روال گله منــد هســتیم. برخــی در ایــن 
ســامانه بــا نــرخ 4هــزار و 200تومانــی و برخــی با 
نرخ نیمایی الســتیک می فروشند که همین روال 
باعث البی بازی شده است. موافق ادامه فعالیت 

برخی از شرکت ها در این سامانه نیستیم.
حــال اکنــون ســخنگوی انجمن صنعــت تایر 
کشــور خبــر از روش جدیــد فروش تایر در بورس 
کاال داده اســت. به گفته بســیاری از کارشناسان 
صنعت خودرو خرید و فروش بســیاری از کاالها 
در بورس کاال این روزها بسیار رونق گرفته است 
و باعث می شــود قیمت بسیاری از کاالها شفاف 

شود.

رونقفروشتایردربورسکاال
مصطفــی تنهــا، ســخنگوی انجمــن صنعــت 
تایــر کشــور در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، بــا اشــاره بــه فروش تایــر در بــورس کاال، 
گفــت: بــه تازگــی برای شفاف ســازی قیمــت تایر، 
طــرح عرضــه الســتیک در بــورس کاال را مطــرح 
کرده اند و در حال حاضر یکی از شرکت ها اقدام 
بــه عرضه الســتیک در بورس کرده اســت که اگر 
نتیجــه دهــد ایــن رونــد را بــرای ســایر شــرکت ها 

ادامه خواهیم داد.
ســخنگوی انجمــن صنعــت تایر کشــور بیان 
کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیتــی کــه بــورس کاال دارد، 
بایــد دیــد چه میــزان کاال را می توان در آن عرضه 
کــرد. اکنــون نحــوه عرضــه تایــر ایــن گونــه اســت 

کــه الســتیک را بــه نمایندگی هــا می فروشــیم و 
نمایندگی ها وظیفه دارند آن را از طریق ســامانه 

ثبت و به فروش برسانند.
تنهــا بــا بیــان این کــه میــزان تولید الســتیک 
نســبت بــه گذشــته افزایش داشــته اســت، بیان 
ایــن  و  هســتیم  تحریــم  دوره  در  اکنــون  کــرد: 
موضوع پوشــیده نیست، اما تمام تولیدکنندگان 
بــه دنبــال دور زدن تحریم هــا بودنــد و توانســتند 

میزان تولید را افزایش دهند.
سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور با بیان 
اینکــه افزایــش قیمــت بــرای الســتیک در آینــده 
خواهیــم داشــت، تشــریح کرد: با توجــه به اینکه 
بســیاری از عوامــل در افزایش قیمــت هر کاالیی 
بــرای  قیمــت  افزایــش  اکنــون  اســت،  تاثیرگــذار 
الستیک خارج از قاعده نیست. با توجه به اینکه 
هزینــه بســیاری از عوامل مانند دســتمزد، بیمه، 
هزینــه آب، بــرق و ... افزایش داشــته اســت، در 
قیمــت نهایــی یــک کاال تاثیرگــذار خواهــد بــود و 
در نتیجــه در آینــده قیمــت الســتیک نیز افزایش 

خواهد یافت.
او بــا بیــان اینکــه در آینده نزدیــک با اجرای 
و  ماشــین آالت  حــوزه خریــد  در  برخــی طرح هــا 
تجهیــزات جدید، افزایش بهــره وری و تجدید نظر 
در فرایند تولید در تعدادی از کارخانه ها خواهیم 
داشــت، گفــت: تمامــی شــرکت ها بــه دنبــال این 
هستند که تولید تایر را افزایش دهند و می توان 
گفت که در آینده ای نزدیک شاهد تحوالت قابل 
توجهی در تولید و توســعه صنعت تایر در کشــور 

خواهیم بود.

مرغــداران صنفــی انجمــن رئیــس نایــب
گوشــتیازتوزیــعروزانــه۶هزارو5۰۰تنمرغ
درکشورخبردادواعالمکردمشکلیدرتامین

وعرضهمرغنداریم.
حبیــب اســداله نژاد در گفت وگو با باشــگاه 
خبرنــگاران جوان، با اشــاره به اینکه مشــکلی در 
تامیــن مــرغ وجــود نــدارد، اظهار کرد: هــم اکنون 
مــرغ مورد نیاز بــازار از طریق واحدهای مرغداری 
به نرخ مصوب تامین می شود، درحالی که قیمت 

تمام شده تولید باالتر از قیمت مصوب است.
او قیمت کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را 
5هــزار و 500تــا 6هزار تومان اعالم کرد و افزود: 
گرچه نرخ کنونی جوجه در بازار با قیمت مصوب 
فاصلــه دارد، امــا واردات و کاهــش 20درصــدی 

جوجــه در واحدهــای مرغــداری منجــر بــه ثبــات 
نسبی بازار شده است.

اســداله نــژاد بــا بیــان اینکــه تامیــن نهــاده 
هماننــد قبــل در حــال انجام اســت، گفت: گرچه 
در وضــع فعلــی 100درصــد نهــاده مــورد نیــاز از 
ســامانه بازارگاه تامین می شــود، اما همچنان با 
تاخیــر بــه مرغــداران عرضه می شــود کــه با وجود 
ایــن بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه دولــت بعــد در 
ارتباط با تامین نهاده چه تصمیمی اتخاذ می کند 
و آیــا راهــکاری بــرای اصالح سیســتم وجــود دارد 

یا خیر؟
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ 
بــه بــازار وجــود نــدارد، بیــان کرد: در حــال حاضر 

مرغ در تمامی فروشگاه ها و مغازه های پروتئینی 
وجود دارد، اینکه برخی واحدها به تخلف با نرخ 
مصــوب عرضــه نمی کنند، هیچ ارتباطی به میزان 

تولید ندارد.
او ادامــه داد: بــا توجــه بــه آنکــه واحدهــای 
اختیــار  در  مصــوب  نــرخ  بــا  را  مــرغ  مرغــداری 
کشــتارگاه ها قرار می دهند، به نظر می رســد بعد 
از کشــتارگاه تخلف رخ می دهد که دســتگاه های 
مســئول وظیفــه نظــارت از کشــتارگاه بــه بعــد تا 
واحــد صنفــی را عهــده دار هســتند تــا التهابــی در 
بازار رخ ندهد که منجر به نارضایتی مردم شود.
میــزان  بــه  اشــاره  بــا  مقــام  مســئول  ایــن 
جوجه ریزی واحدهای مرغداری در خرداد گفت: با 
توجه به واردات بخشی از جوجه مورد نیاز از طریق 

واردات و کاهــش عطــش بــازار بــرای جوجه ریــزی 
مازاد بر ظرفیت پیش بینی می شود که 120میلیون 
قطعه تا پایان این ماه جوجه ریزی صورت گیرد که 

این میزان جواب گوی نیاز داخل است.
بــه گفتــه او، در فصــول گــرم ســال، میــزان 
جوجه ریــزی واحدهای مرغــداری همانند ماه های 
مرغــداران  طوری کــه  بــه  نیســت  ســال  خنــک 
تقاضایی مبنی بر مازاد جوجه ریزی از مجوز خود 
را ندارند که این امر منجر به کاهش عطش بازار 

شده است.
اسداله نژاد از توزیع روزانه 6هزار و 500تن 
مرغ در ســطح کشــور خبر داد و گفت: زمانی که 
اســت،  موجــود  فروشــگاه ها  تمامــی  در  مــرغ 
کمبودی در عرضه نداریم و این میزان جواب گوی 

نیــاز کشــور اســت و همــواره عرضــه بــا نرخ هــای 
باالتر ناشی از سودجویی مغازه داران و مشکالت 
توزیع است که دستگاه های مسئول باید مشکل 
را مرتفــع کننــد چــرا کــه تمامــی مرغــداران با نرخ 
مصــوب اقدام بــه عرضه می کنند که علی القاعده 

مرغ گرم هم باید با نرخ مصوب توزیع شود .
نایــب رئیس کانــون انجمن صنفی مرغداران 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  گوشــتی 
مشــکالت تاخیــر در توزیــع نهاده هــای دامــی بــه 
واحدهــای مرغــداری بــه نظــر می رســد کــه عزم و 
اراده جــدی بــرای حــل مشــکل ســامانه بــازارگاه 
و تخصیــص دان بــه کارخانجــات بــرای توزیــع بــه 
مرغــدار وجــود نــدارد کــه امیدواریم دولــت آینده 

این مشکل را حل کند.

بــهگفتــهرئیــسانجمــنملــیخرمــاعلیرغم
افزایــشهزینههــایتولید،قیمتخرمانســبتبه
۲ســالگذشــتهتغییرینداشتهاست،هرچنددر
خردهفروشــیهاقیمتدربرخیمقاطعباالســت.
امامیانگرانیوگرانفروشیتفاوتوجوددارد.

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن  ملی خرما 
در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره 
به تاثیرات خشکسالی بر محصوالت زراعی و باغی 
اظهــار کــرد: بــا توجــه به آنکــه موضوع خشکســالی 
امنیــت آبــی کشــور اســت، از ایــن رو دولــت بایــد 
اقدامات جدی در بحث رفع بحران آب انجام دهد.

او افــزود: برخــورد نکردن با چاه های غیر مجاز 
از جمله علل خشکسالی در کشور به شمار می رود؛ 
بــه طوری کــه برآورد می شــود، حدود 400هــزار چاه 
غیــر مجــاز در کشــور داریــم کــه کنترلی بــر روی آن 
نیســت، در حالــی کــه تمامــی محدودیت هــا بــرای 

چاه های مجاز است.
فرخــی بــا تاکید بر ایــن موضوع که امنیت آبی 
از امنیــت غذایــی اهمیــت بیشــتری دارد، بیان کرد: 
گســترش نخیــالت جــز برنامــه نیســت، چــرا کــه از 

همین میزان باید حداکثر بهره وری را داشت.
رئیــس انجمــن ملــی خرمــا ادامــه داد: با توجه 

بــه بحــران منابع آبی دولت باید از گســترش باغات 
جلوگیــری کند؛ چرا که بیش از نیمی از آبیاری های 
کشــور غرقابــی اســت، در حالــی کــه باید به ســمت 

گلخانه های هیدروپونیک و آبیاری پیشرفته رفت.
آخریــن  دربــاره  خرمــا  ملــی  انجمــن   رئیــس 
بــرآورد  بیــان کــرد: امســال  وضعیــت تولیــد خرمــا 
می شــود کــه بیــش از یــک میلیــون و 200هــزار تــن 
خرمــا تولیــد شــود و دولتمــردان بایــد کمــک کنند تا 
آبیاری نخیالت پیشــرفته شــود تــا بتوانیم با همین  
میــزان، ســطح تولید یک میلیــون و 200هزار تنی را 

حفظ کنیم.

بــه گفتــه او، بنابر آمار 25تــا ۳0درصد خرمای 
تولیــدی صــادر و مابقــی در بــازار داخــل و صنایــع 

تبدیلی مورد استفاده قرار می گیرد.
ایــن مقام مســئول بــا بیان اینکــه قیمت خرما 
در مبدا نســبت به 2ســال گذشــته تفاوتی نداشــته 
اســت، گفــت: علی رغــم افزایــش 4تا 5برابــری نرخ 
نهاده هــای تولیــد و تــورم 40تــا 50درصــدی، قیمــت 
خرما طی 2ســال گذشــته تغییری نداشته است که 
بــا وجــود ایــن جــای این ســوال مطرح اســت کــه آیا 

تورم بر معیشت کشاورزان اثر نداشته است.
فرخــی قیمــت هر کیلو خرمــا مضافتی در مبدا 

را 20تــا 25هــزار تومان اعالم کرد و افزود: علی رغم 
افزایــش هزینه هــای تولیــد، قیمت خرما نســبت به 
2ســال گذشــته تغییری نداشته اســت، هر چند در 
خــرده فروشــی ها قیمت در برخی مقاطع باالســت. 

اما میان گرانی و گران فروشی تفاوت وجود دارد.
رئیس انجمن خرما در پایان با انتقاد از اتخاذ 

تصمیمات خلق الســاعه صادرات تصریح کرد: اتخاذ 
تصمیمات نادرســت اقتصادی انگیــزه صادرکننده را 
از بیــن می برد بــه طوری که ممنوعیت های یک باره 
صادرات در ســال 97موجب شد، صادرات خرما که 
با جهش چشــمگیر به مرز نیم میلیارد دالر رســیده 

بود، به یک باره کاهش یابد.

نایبرئیسانجمنصنفیمرغدارانگوشتی:عرضهمرغ
باالترازقیمتمصوببهکمبودارتباطیندارد

پیچوخمهایعبورتایرازجادهبورس

قیمتهرکیلوخرمایمضافتی۲5هزارتومان
تولیدخرماازیکمیلیونو۲00هزارتنفراترمیرود

قیمتهربستهقارچ4۰۰گرمیبه۲۰هزارتومانرسید


