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اصنافوکشاورزی

باران پاییزی در گیالن

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران اعالم کرد

کاهش قیمت لوازم خانگی در گرو حمایت دولت
گ�روه اصن�اف و کش�اورزی:

عکس :تسنیم


آخرینخبر

تامین  ۵۲۶۷میلیون دالربرای نهادههای دامی
بانکمرکزیاعالمکردکهباهماهنگیوزارتخانههایصمت،
جهادکشاورزیوبهداشت،طیششماههابتدایامسالبیشاز
کمرکزی
 ۵۲۶۷میلیوندالرتامینارزکردهاست.طبقآنچهبان 
اعالمکردهاس��ت طیس��الجاریبنابهمصوبهستاداقتصادی
دولت ،سقف هشت میلیارد دالر ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان به منظور
تامین کاالهای اساس��ی به تفکیک ۵.۵میلیارد دالر برای اقالم
کاالیاساسی(ذرت،دانهروغنی،روغنخام،کنجاله،جووگندم)
و۱.۵میلیارددالربرایداروو۱میلیارددالربرایتجهیزاتپزشکی
درنظرگرفتهشد.همچنینمقررشدهکهدرششماهاولسال،چهار
میلیارد دالر به منظور واردات اقالم کاالی اساسی و یک میلیارد
دالربرایوارداتدارووتجهیزاتپزشکیتامینارزشود.براساس
آخرینآمار،تامینارز انجامشدهتوسطبانکمرکزیبهنرخ۴۲۰۰
تومان ،از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقالم اشاره شده بدین
ش��رحاس��ت ۱۴۴۶  :میلیوندالربرایذرت ۷۱۴ ،میلیوندالر
برای دانه های روغنی ۲۰۲ ،میلیون دالر برای جو ۷۵۷ ،میلیون

دالربرایروغنخام۵۰۹ ،میلیوندالربرایکنجاله۲۹۰ ،میلیون
دالربرایگندم ۴۰ ،میلیوندالربرایکود 15،میلیوندالربرای
کاغذ ۵۴۴ ،میلیون دالر برای تجهیزات و ملزومات پزش��کی و
 750میلیوندالربرایداروومواداولیه.طبقاعالمبانکمرکزی،
علیرغم همهی محدودیتها و تگناهای ناش��ی از تحریمهای
ظالمانهیآمریکاعلیهمردمکشورمان،بانکمرکزیباهماهنگی
وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی و بهداشت ،طی شش ماه
سال جاری جمع ًا بیش از  ۵۲۶۷میلیون دالر تامین ارز انجام داده
استاما برخیسوءاستفادههاوزیادهخواهیدرجهتکسبسود
بیشتر که در فرآیند توزیع و فروش کاالهای مورد اشاره وجود دارد
مانع از آن شده است که کاالهای اساسی تامین ارز شده ،بر مبنای
قیمتتمامشدهارزآنهادراختیارمردمقرارگیردکهانتظارمیرود
کارشناسان در برنامههای یاد شده ،به مردم این پاسخ را بدهند که
چراکاالهایمذکور،باقیمتهایمتناسبباارز ۴۲۰۰تومانیبه
دستمصرفکنندگاننهایینمیرسد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان
ل��وازم خانگی ته��ران اظهار
داش��ت :حمای��ت دول��ت با
ه��دف کاه��ش هزینههای
تولید ،تنها راه خروج از کساد
در بازار لوازم خانگی و کاهش
قیمت این محصوالت است.
به گزارش اسکناس به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان،اکبر
پازوک��ی رئی��س اتحادی��ه
فروش��ندگان ل��وازم خانگی
تهران با حضور در شبکه خبر
اظه��ار ک��رد :همزمان با ممنوعیت واردات لوازم خانگی از دو
سال و نیم گذشته ،تولید لوازم خانگی در کشور رونق گرفته و
همزمان کارگاههای زیادی ظرفیتهای تولید خود را افزایش
دادهاند.او افزود :همانند مشکالتی که در تمام صنوف وجود
دارد ،مهمترین مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی نیز
افزایش مواد اولیه است که به افزایش قیمت محصول نهایی
دامنزدهاست.رئیس اتحادیه فروشندگانلوازمخانگیتهران
بی��ان ک��رد :ح��دود ۳۰درصد از مواد اولیه تولید لوازم خانگی،
وارداتی هستند که با رشد نرخ ارز این مواد اولیه نیز با نوسان
شدید رو به رو شدهاند ،در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان با
کمبود این مواد برای تولید محصوالت مواجه شدهاند.پازوکی
ادامه داد :عالوه بر این مواد اولیه ۷۰ ،درصد از مواد اولیه تولید
لوازم خانگی ،داخلی هستند که دولت باید برای توزیع این مواد
اولیه به تولیدکنندگان کمک کند تا این مواد اولیه ،ارزانتر به
دست این گروه برسد.او تصریح کرد :بر خالف تصور مردم،
بازار فروشندگان با سود زیاد ،اما فروش کم هیچ رونقی ندارد
بلکه فروش��ندگان تمایل به فروش زیاد با س��ود کم دارند که
در این صورت اس��ت که رونق به بازار آنها باز میگردد ،اما
در حال حاضر هزینههای تولید زیاد است همچنین این حجم
از تولی��د کف��اف نیاز را نمیدهد.رئیس اتحادیه فروش��ندگان

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا تشریح کرد

دالیل واهی اتهام زنی کشورهای منطقه به ایران

گروهسیاسی:کارش��ناسارش��دمسائل
غرب آسیا با بیان اینکه ایران امنیت خود
را در ناامنی دیگران جس��تجو نمیکند،
عن��وان کرد :برخی طرفهای منطقهای
گویینانخودرادراتهامزنیبهایرانیافته
وبرایتوجیهشکستهایراهبردیخود،
اتهام��ات تک��راری را متوجه جمهوری
اسالمی میکنند.
«ناصر کنعانی» کارشناس ارشد مسائل
غرب آسیا در یادداشتی با عنوان «ایران؛
ملت��زمب��هصل��ح،معتقدب��همقاومت»
مینویس��د :آمریکا و رژیم صهیونیستی
در طول چهار دهه گذش��ته تمام تالش
خودرامصروفنابودیجمهوریاسالمی
ایران کردهاند و در دو سال اخیر نیز دولت
آمری��کا در خدمت��ی تمام عی��ار به رژیم
صهیونیستی،بیسابقهترینتحریمهادر
تاریخروابطبینالمللراعلیهدولتوملت
ایران تحمیل کرده است.وی خاطرنشان
کرده است :در این رابطه متأسفانه نه تنها
شاهد سکوت برخی از کشورهای عربی
نسبت به اقدامات غیرقانونی ،غیرانسانی
و جنایت آمیز آمریکا هستیم ،بلکه برخی
ازآن��انه��مصداییوهمکاریباآمریکا
و رژیم صهیونیس��تی را انتخاب کرده و
برای توجیه رفتارها و انتخاب غلط خود،
اتهامات بی اساس��ی را متوجه جمهوری
اس�لامی ایران میکنند .با کمال تاسف
ترویج ایران هراس��ی به سیاست رسمی
برخی کش��ورهای منطقه تبدیل ش��ده
است.وی میافزاید :ایران به دلیل تاریخ
که��ن خوی��ش و تمدنی غن��ی و دیرپا،
موقعی��ت و مزیتهای ویژه ژئوپلیتکی و
همس��ایگی مرزی (خشکی و آبی) با ۱۵
کشور همجوار ،امتداد و نفوذی طبیعی در
منطق��هوم��اورایآندارد.تاریخگواهی
میدهد که ایران در طول بیش از  ۲قرن
گذشتهسابقهایازتجاوزنظامیعلیههیچ
کشوری نداشته و بالعکس در طول همین
مدت بارها مورد تعدی و تجاوز سرزمینی
توسط برخی قدرتهای مستکبر جهان و
یا عمال منطقهای آنان قرار گرفته است.
بدیهی است که جمهوری اسالمی ایران
مبتنی بر تجارب تلخ وارده بر ملت ایران
در طول  ۲قرن اخیر و نیز بر مبنای منطق
روابطبینالمللواصولموردقبولجامعه

جهانی ،نمیتواند نس��بت به امنیت ملی
خود و یا آنچه که در پیرامون کش��ور می
گذرد ،بی تفاوت باشد.کنعانی یادآور شده
است :جمهوری اسالمی ایران در آغازین
س��الهای تاسیس خود ،تجربه تحمیل
جنگی هش��ت س��اله را بر خود دارد که از
س��وی رژیم حاکم بر یک کش��ور عربی
همسایه و با حمایت همه جانبه بسیاری
از کش��ورهای عرب��ی منطق��ه و تمامی
قدرتهای فرامنطقهای بر ایران تحمیل
شد،فلذاایراننمیتواندنسبتآنچهکهدر
کشورهای همسایهاش میگذرد ،خاصه
حضورمداخلهجویانهوتجاوزکارانهآمریکا
درمحیطمرزیوپیرامونیخودبیتفاوت
باشد.وی مینویسد :فارغ از نقش پنهان
آمریکادرحمایتازرژیممتجاوزبعثعلیه
ایران ،این کشور در اواخر جنگ تحمیلی،
آشکارا به عنوان شریک و حامی متجاوز
وارد ف��از عملیات��ی علیه اهداف نظامی و
غیرنظام��ی و اقتصادی و حتی انس��انی
ایران شد که ساقط کردن پرواز مسافری
ش��ماره « ۶۵۵ایران ایر» بر فراز آبهای
خلیج فارس توسط موشک شلیک شده
ازعرشهناوآمریکایی«وینسنس»،نمونه
واضحیازمش��ارکتمس��تقیمآمریکابا
رژی��م ص��دام علیه دول��ت و ملت ایران
است.اینکارشناسمسائلمنطقهبابیان
اینکه مخالفت ایران با حضور منطقهای
آمریکا ،منطبق با امنیت ملی و نیز امنیت
مش��ترک منطقهای اس��ت ،خاطرنشان
میکند :آمریکا ش��ریک راهبردی رژیم
اش��غالگرصهیونیس��تیاستوعالوهبر
آن خاک بسیاری از کشورهای منطقه را
بهانبارتسلیحاتیخودمبدلکردهونهتنها

امنیت ملی ایران ،بلکه امنیت کل منطقه
غربآسیارابهطورمستقیموغیرمستقیم
تحت تأثیر اقدامات مخرب خود قرار داده
است .جای تعجب است که برخی برغم
آگاهی از حقایق رفتار غیرقانونی و سلطه
گران��ه و تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران و
جریانهای مقاومت ضدصهیونیس��تی،
ترجیح میدهند اتهامات بی اساس خود
را متوجه جمهوری اس�لامی ایران کرده
و در خصوص ریش��ه و اساس مشکالت
و بحران در غرب آس��یا و جهان اس�لام،
آدرسغل��طب��هافکارعمومیمیدهند.
این کارش��ناس ارش��د مسائل غرب آسیا
میافزاید :جای تأس��ف است که برخی با
چشمبستنبرحقیقتآشکارحمایتخود
از رژیم متجاوز بعث عراق علیه ایران در
طول جنگ نابرابر هشت ساله و نیز تغافل
از نقش جنگ افروزان اصلی در فلسطین
و یمن و س��وریه و لیبی و بحران آفرینان
در عراق و بحرین و لبنان و سودان و ،...
جمهوریاسالمیایرانرامتهمبهمداخله
در امور داخلی خود و یا برخی کشورهای
منطق��ه میکنند! وی با بیان اینکه ایران
کش��وری طبیعی ،قدیمی ،ریش��ه دار و
قدرتمند است و بر مبنای قدمت و عظمت
تاریخی خود ،کش��وری اثرگذار و صاحب
نق��ش در منطقه و جهان اس��ت ،عنوان
میکن��د :نقش آفرین��ی ایران در منطقه
تف��اوتبنیادی��نباتالشهاوبازیهای
جاه طلبانه و توس��عه طلبانه برخی دیگر
از بازیگران نوظهور منطقهای دارد .آنان
که مایلند ایران خود را به دس��ت خویش
در درون مرزهای سرزمینی خود محصور
ک��ردهوازحق��وقمس��لمخوددرتقویت

ق��درت نظامی و دفاعی خویش چش��م
پوشیکند،تجاوزنظامیهشتسالهرژیم
بعث عراق علیه ایران با حمایت تمام عیار
منطقهای و فرامنطقهای را چگونه تحلیل
میکنند و چه پاسخی برای حمایت کامل
از رژی��م متجاوز و نیز حمایت و همراهی
وهم��کاریدراعم��التحریمهایهمه
جانب��ه علیه ای��ران در زمان همان جنگ
ظالمانه را دارند!
این کارش��ناس ارش��د مسائل غرب آسیا
میافزاید :کس��انی که میخواهند ایران
توان موشکی خود را که به صنعتی بومی
و درونزا بدل ش��ده اس��ت ،تعطیل کند،
چه پاسخی در خصوص نیازهای امنیتی
ای��ران در مقابل تهدیدات و ش��یطنتها
وماجراجوییه��ایمس��تمرآمری��کادر
منطقه خلیج فارس و عراق و افغانس��تان
و در محیط امنیتی بالفصل ایران دارند!
به راس��تی چ��ه کس��ی نظامیگری در
منطق��ه را ترویج کرده و پای قدرتهای
فرامنطقهای مستکبر به ویژه آمریکا را به
پهنه مهم و اس��تراتژیک خلیج فارس باز
کرده اس��ت! کدام دولتها پایگاه نظامی
دراختیاربازیگرفرامنطقهایمستکبرقرار
داده و کشورهایشان را به انبار تسلیحاتی
آمری��کا و حتی ناتو تبدیل کردهاند! ناصر
کنعانی میافزاید :واضح اس��ت که متهم
س��ازی روزم��ره ایران هیچ مش��کلی از
مشکالت منطقه را حل نمیکند و اتکاء
به آمریکا نیز حالل مشکالت نیست ،کما
آنکه کشاندن پای رژیم صهیونیستی به
منطق��هخلی��جفارس،امنی��تبههمراه
نمیآورد ،چرا که اساس��ا منافع مشترک
واشنگتن و تلآویو در ایجاد بی ثباتی در
غرب آسیا و خلیج فارس و بحران سازی
مس��تمر برای جهان اسالم است .آمریکا
و رژیم صهیونیس��تی هیچ ریش��های در
منطقه غرب آسیا ندارند و دیر یا زود باید
منطقهراترککنندوایناتفاقبهخواست
ملته��ای منطقه رخ خواهد داد.به گفته
وی منطق س��لیم ،حکم به صلح با رژیم
غاصب س��رزمینهای عربی و اسالمی
نمیده��د و افکار عمومی منطقه ،منطق
گش��ایش آغوش به روی غاصبان قدس
شریف و سرزمینهای مقدس فلسطین
را نمیپذیرد.

ل��وازم خانگ��ی ته��ران ابراز
ک��رد :با تش��دید تحریمها و
قط��ع واردات ل��وازم خانگی،
تولیدکنن��دگان باید آن حجم
از لوازم خانگی را که از خارج
کش��ور به بازار تزریق میشد،
جب��ران کنن��د ک��ه این مهم
تاکنون با حداقل حمایتهای
دولت صورت گرفته اس��ت.
پازوکی در پایان در خصوص
حمایت دولت از تولید مطرح
ک��رد :دولت در صورتی که در
تامی��ن مواد اولی��ه و کاهش
هزینههای تولید به تولیدکنندگان کمک کند و از اخذ برخی
هزینهه��ای ج��اری مانند مالیات صرف نظر کند ،قطعا تولید
افزایش و قیمتها کاهش مییابد.این در حالی است که اخیرا
گ��ردان مدی��رکل دفتر صنایع ب��رق ،فلزی و لوازم خانگی در
برنامه تیتر امشب در خصوص وضعیت صنعت لوازم خانگی
تصریح کرد :صنعت لوازم خانگی وضعیت خوبی در کش��ور
دارد به طوری که س��ال گذش��ته تولید ماشین لباسشویی ۵۸
درص��د و تولی��د تلویزیون با وجود خروج ش��رکت های کره
ای ۶۳.۵ ،درصد رش��د داش��ته اس��ت و این موفقیت بزرگی
محسوب می شود.او ادامه داد :در حوزه لوازم خانگی با وجود
مشکالت تامین مواد اولیه و ارز وضعیت خوبی داریم و حال
این صنعت خوب اس��ت.گردان تصریح کرد :طبق فرمایش
مق��ام معظ��م رهبری مبنی بر اهمیت تولید داخل و ضرورت
کاهش واردات  ،واردات لوزام خانگی به کشور ممنوع است.
این مقام مس��ئول در خصوص کمبود کاال در بازار گفت :ما
گله مندی نس��بت به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داریم.
تولید کنندگان مکلف هستند کاال را به بازار ارائه کنند اما در
حال حاضر میزان تولید با میزان نصب در منازل تطابق ندارد
و این حاکی از احتکار کاال است و حتما دستگاههای نظارتی
باید در این مورد به وظایفشان عمل کنند.

نبض بازار

میوه  ۱۵درصد ارزان شد

رئیساتحادیهفروشندگانمیوهوسبزیتهرانگفت:
بنابر بررس��یهای ص��ورت گرفته قیمت میوه  ۱۰تا
 ۱۵درصد کاهش یافته اس��ت .اس��داله کارگر رئیس
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتوگو
با باشگاه خبرنگاران جوان ،از کاهش قیمت میوه در
بازار خبر داد و گفت :بنابر بررسیهای صورت گرفته،
قیمتمیوه۱۰تا۱۵درصدکاهشیافتهاست.اوقیمت
هر کیلو انار را  ۷تا  ۱۱هزار تومان اعالم کرد و افزود:
قیمت هر کیلو انگور بی دانه زرد  ۷تا  ۱۱هزار تومان،
انگور بی دانه قرمز ۱۰تا ۱۶هزار تومان ،انگور شاهانی
 ۸تا  ۱۲هزار تومان ،انگور عسگری ۶تا  ۹هزار تومان،
انگور مهری  ۵تا  ۹هزار تومان ،آلو سانترا  ۷تا  ۱۲هزار
تومان ،آلو شابلون  ۷تا  ۱۲هزار تومان ،پسته تازه ۶۰
تا  ۸۰هزار تومان ،س��یب گالب  ۸تا  ۱۲هزار تومان،
س��یب  ۲رنگ  ۸تا  ۱۲هزار تومان ،س��یب لبنانی زرد
 ۷تا  ۱۱هزار تومان و س��یب لبنانی قرمز  ۶تا  ۹هزار
تومان اس��ت.رئیس اتحادیه میوه و س��بزی در پایان
درباره آینده بازار میوه گفت :با توجه به تداخل عرضه
میوههایتابستانهدرکنارنوبرانههایپاییزپیشبینی
میشود که نوسان خاصی در بازار رخ ندهد و همچنان
بازار در آرامش به سر خواهد برد.

افزایشغیرقانونیقیمتلبنیات

مدیرعاملاتحادیهتعاونیهایلبنیگفت:ستادتنظیم
بازار امسال یکبار قیمت لبنیات را افزایش داده و گرانی
مجددلبنیاتغیرقانونیاس��ت.علیاحس��انظفری
مدیرعام��ل اتحادیه تعاونیه��ای لبنی در گفتوگو
با باش��گاهخبرنگران،ازاس��تمرارمشکالتصادرات
شیرخشک خبر داد و گفت :با وجود تولید مازاد ،دولت
تنهادر۲مرحلهمجوز۱۰هزارتنیصادراتشیرخشک
را داده و هم اکنون شیرخشک به صورت مازاد در حال
خروج است.او با اشاره به اینکه دریافت عوارض باال از
صادرات شیرخشک منجر به رونق قاچاق شده است،
افزود :در برخی مواقع اتخاذ سیاس��ت غیرکارشناسی
مسئوالن دولتی منجر به آشفتگی بازار شده است.

