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اخبار
سهم  ۸۵درصدی تهران از صادرات
فرش

رئیس س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
(صمت) اس��تان تهران گفت :ص��ادرات ۸۵
درصد فرش تولیدشده کشور از گمرکات این
اس��تان صورت میگیرد و بی��ش از  ۴۵هزار
بافنده در سطح استان اشتغال مستقیم دارند.
به گزارش ایسنا ،یداهلل صادقی اظهار کرد :از
تولی��د بالغ بر  ۱۵۷هزار و  ۶۰۰مترمربع انواع
فرش در تهران و شهرستانهای استان اعم از
ورامین ،فیروزکوه ،ری و اسالمشهر ،مالرد و
بهارستان در سال گذشته خبر داد .وی کمبود
مواد اولیه و سرمایه ثابت و در گردش با نرخ
مناسب ،نبود فرهنگ مصرف فرش دستباف
در مقایسه با فرش ماشینی و محدودیت شدید
بودجهای بیمه قالیبافان از مش��کالت عمده
این هنر -صنعت عنوان کرد و بر لزوم تبلیغ
فرشهای دس��تباف با قیمت مناسب توسط
رس��انهها تأکید کرد .رئیس س��ازمان صمت
همچنی��ن گفت :وجود واحده��ای تکمیل و
مرم��ت ف��رش و کارخانههای قالیش��ویی،
پشم شویی و رنگرزی به همراه پتانسیلهای
تجاری در بازار بزرگ فرش تهران و مرکزیت
در معامالت زنجیره تأمین فرش دس��تباف از
مزیتهای اس��تان تهران است .به گفته وی
تعداد  ۱۹۴ج��واز کارگاهی تولید و طراحی و
مرم��ت فرش دس��تباف و  ۱۷۹۱گواهینامه
دوره آموزشی ،تعداد  ۱۰۵پروانه قالیشویی،
 ۱۵پروان��ه چلهدوان��ی و دارکش��ی و ۱۸۳۸
پروانه در رستههای فرش دستباف صادر شده
است .صادقی اظهار کرد :در استان تعداد ۱۵۴
تعاون��ی بالغ بر  ۱۴ه��زار و  ۷۷۰نفر را تحت
پوشش خود دارند.
حباب کاذب قیمت برنج در بازار

نایبرئیس انجمن برنج گفت :امسال تولید پر
محصول برنج در شمال خوب بوده و کشاورزان
برنج را با قیمت باال نمیفروش��ند بلکه حباب
کاذب قیمتی توس��ط دالالن به وجود میآید.
به گزارش صداوسیما ،علی اکبریان نایبرئیس
انجمن برن��ج در ارتباط با رس��انه ملی افزود:
امس��ال تولید پر محصول برنج مثل ندا و فجر
و طارم در شمال بسیار خوب بوده و کشاورزان
قیمت برن��ج را باال نمیفروش��ند بلکه حباب
کاذب قیمتی توس��ط دالالن به وجود میآید
که باالتری قیمت برنج طارم در اس��تانهای
مازن��دران  ۳۵ه��زار تومان اس��ت .وی اضافه
کرد :از س��ه ماه پیش اگر افزایش��ی در قیمت
برن��ج مانند دیگ��ر اقالم مصرفی ب��وده تا به
ام��روز قیمت آن ثابت ب��وده و اآلن هم وقت
برداشت برنج است .هرچند برای کشاورز اص ً
ال
صرف نمیکند و بیش��تر محصول خود را سر
زمین میفروش��ند ،اما دست داشتن دالالن و
واس��طهها و فروش��ندگان در تهران قیمت را
باال میبرند که از دس��ت کش��اورز خارج است
و شنیده شده قیمت هر کیلو برنج ایرانی با ۴۲
هزار تا  ۵۰هزار تومان و برنج خارجی  ۲۳هزار
تا  ۲۸هزار تومان است و باز حباب این قیمت را
عواملی همچون خشکسالی ،کاهش واردات و
هزینههای باالی تولید علت این گرانی میدانند
که با توجه به آغاز فصل برداشت و عرضه برنج
سال گذشته مانده در انبارها ،مسائلی همچون
خشکسالی و گرانی هزینههای تولید بهانهای
بیش نیست و دس��تگاههای مسئول با اعمال
نظارت دقیق بر سطح بازار باید از گرانفروشی
جلوگیریکنند.
ارز ترجیحی قیمت نهادههای دامی را
چند برابر کرد

سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت :تخصیص
ارز  ۴۲۰۰تومان��ی در س��الهای اخیر نه تنها
موجب کاهش قیمت نهادههای دامی نش��د،
بلکه افزای��ش قیمت چندبراب��ری آنها را به
دنبال داشته است.به گزارش صداوسیما ،سید
محمدرضا بنیطبا اظهار داش��ت :طبق آمارها
در بخش کشاورزی ،فعالیت گاوداری به شیوه
صنعتی به منظور تولید شیر و گوشت از اهمیت
ویژهای برخوردار است.وی اضافه کرد :از آنجا
که در فعالیت پرورش انواع دام به شیوه سنتی
ب��ا توجه به وس��عت و ظرفیت مراتع کش��ور،
محدودیتهایی وجود دارد به دلیل اینکه اکثر
این دامها از نظر تولید ش��یر ،بازدهی چندانی
ندارند ،توسعه فعالیتهای صنعتی در سالهای
اخیر شتاب بیش��تری گرفته است.سخنگوی
انجمن صنایع لبنی تصریح ک��رد :نهادههای
دامی (جو ،ذرت ،کنجاله سویا) در سبد کاالی
تولیدکنن��ده ،ط��ی مدت زمان به��ار  ۱۳۹۶تا
انتهای تابس��تان  ،۱۳۹۹به طور میانگین ۳۲۹
درصد رش��د داش��ته که در همین بازه زمانی
شاخص قیمت تولیدکننده شیر در گاوداریهای
صنعتی  ۲۱۸درصد رشد را تجربه کرده است.

عضو کمیس��یون عم��ران مجلس با بیان
اینکه ح��دود  70درصد هزین��ه خانوار به
مس��کن اختصاص داده می شود و همین
ام��ر موجب ش��ده برخ��ی از ش��هرهای
بزرگ به حواش��ی و ش��هرهای پیرامونی
کالنش��هرها مهاجرت کنن��د .به گزارش
خان��ه ملت،مجتبی یوس��فی درخصوص
قانون جهش تولید مسکن گفت :موضوع
ساماندهی مس��کن و قانونی که بتواند به

س��اخت و ساز مسکن کمک کند ،از سال
۱۳۸۷مطرح ش��د .این در حالی اس��ت در
دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد 980
درصدی نرخ مسکن به ویژه رهن و اجاره
در دو سال گذشته بودیم.وی با بیان اینکه
حدود  70درصد هزینه خانوار به مس��کن
اختصاص داده می شود و همین امر موجب
ش��ده برخی از شهرهای بزرگ به حواشی
و شهرهای پیرامونی کالنشهرها مهاجرت

کنند ،ادامه داد :مسائل مذکور موجب شد
که مجلس یازد هم با توجه به دغدغه خود
در حوزه معیش��ت به تامین مسکن توجه
ویژه ای داشته باشد.یوسفی با بیان اینکه
در قانون جهش تولید مسکن به سه جنبه
تامین منابع مالی ،تسهیل شرایط ساخت و
س��از و کنترل قیمت برای رفع مشکالت
حوزه مس��کن توجه شده اس��ت ،تصریح
کرد :حمایت از انبوه سازان و فعاالن حوزه

مس��کن ،حرکت به سمت صنعتی سازی
و حرکت به س��مت اجاره داری حرفه ای
از جمله طرح هایی اس��ت که کشورهای
موفق در حل مش��کل مس��کن آنها را به
کار گرفته اند ک��ه در قانون مذکور نیز به
این موارد توجه شده است.عضو کمیسیون
عمران مجلس کنترل قیمت را یکی دیگر
از موارد پیش بینی ش��ده دانس��ت و ادامه
داد :منظور از کنترل قیمت ،قیمت گذاری

پایش انبارها و مراکز نگهداری کاال
در تهران اجرا می شود

دستوری نیس��ت و ورود به قیمت گذاری
در موضوعات مورد نی��از مردم تجربه ای
شکست خورده است .یوسفی تصریح کرد:
با ایجاد پایه های مالیاتی جدید تالش می
کنیم مسکن از سفته بازی خارج شود.

باز هم پای دالالن در میان است؟

قد بلند قیمت برنج و جیب کوچک مصرفکننده

در حالیکه در فصل برداش��ت برنج در کشور قرار داریم
اما برخالف س��الهای گذشته قیمت برنج روند صعودی
به خود گرفته اس��ت.به گ��زارش آنا ،طی هفتههای اخیر
رش��د قیمت برنج روند پرشتابی به خود گرفته است و در
حال رکوردشکنی اس��ت.افزایش قیمت برنج در بازار در
ش��رایطی در حال وقوع است که در حال حاضر در فصل
برداشت برنج در کشور به سر میبریم و هرساله با شروع
فصل برداش��ت با توجه به افزایش عرضه این محصول
قیمت در بازار با کاهش مواجه میشد.اما ظاهراً امسال با
حکایت متفاوتی روبهرو هس��تیم و در اوج فصل برداشت
قیمت برنج با افزایش روبهرو شده است امری که میتوان
گفت در این مقطع زمانی بیسابقه است.هماکنون قیمت
ه��ر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار بنکداری بین  ۳۱تا ۴۳
هزار تومان رس��یده اما در بازار خردهفروشی باقیمتهای
باالتری عرضه میشود و با روندی که در حال طی کردن
اس��ت مشخص نیست پس از فصل برداشت قیمتها تا
کجا افزایش یابد.
افزایش هزینهها برنج را گران کرد


قاس��معلی حس��نی دبیر اتحادیه بنکداران م��واد غذایی
یکی از دالیل رش��د قیمت برن��ج را افزایش هزینههای
کارگری عنوان کرده است و گفت :هزینه کارگری بیش
از  ۲۰۰درصد افزایشیافته ،بهطوریکه مزد روزانه کارگر
از  ۲۰۰ه��زار تومان به  ۵۰۰تا  ۷۰۰هزار تومان رس��یده
اس��ت.به گفته وی؛ هزینههای دیگر از قبیل کود ،سم و
 ....نیز بهش��دت افزایشیافته و با توجه به افزایش شدید
هزینهه��ای جانبی تولی��د برنج ،قیمت برن��ج ایرانی نیز
بهشدت افزایشیافته است.حسنی درباره انتقادات نسبت
به ممنوعیت واردات برنج افزود :در حال حاضر کمبودی
در بازار وجود ندارد و برنج ایرانی و خارجی در بازار بهوفور
وجود دارد ،بنابراین رفع ممنوعیت واردات برنج به نظر من
کمکی به تعدیل قیم��ت نمیکرد.دبیر اتحادیه بنکداران

مواد غذایی بیان کرد :در صورت اجراشدن یا اجرا نشدن
بخش��نامه ممنوعی��ت واردات برنج در فصل برداش��ت،
حداقل قیمت تمامش��ده واردات هر کیلوگرم برنج هندی
در گم��رک  ۲۰هزار و  ۵۰۰تومان اس��ت و قطع ًا قیمت
عرضه این کاال در بازار بیش��تر نیز میش��ود.وی با بیان
اینکه در مورد برنج خارجی هیچ کمبودی در کشور وجود
ندارد و این کاال فراوان در بازار موجود اس��ت،اظهار کرد:
قیمت عرضه هر کیلوگرم برنج هندی در بنکداریها بین
 ۲۰تا  ۲۳هزار و  ۵۰۰تومان و قیمت عرضه هر کیلوگرم
برنج پاکس��تانی نیز هزارتا دو هزار تومان بیشتر از قیمت
برنج هندی است.
گرانی ارتباطی به کشاورز ندارد


علیاکبریان عضو حیات مدیره انجمن برنج ایران درباره

دلیل افزایش قیمت برنج گفت :امس��ال کش��اورزان به
کش��ت ارقام پر محص��ول روی آوردند و بهتناس��ب آن
از میزان کش��ت برنجهای کیفی کاس��ته شد ٧٠ ،درصد
کشت برنج ،اختصاص به ارقام پر محصول داشته و حدود
 ٣٠درصد آن مربوط به ارقام کیفی و محلی بوده اس��ت.
عضو هیات مدیره انجمن برنج کش��ور همچنین با اشاره
به افزایش سرسامآور هزینههای تولید گفت :هزینههای
تولید برای کش��اورزان بس��یار باال رفته است ،دولت باید
به کش��اورزان در تأمین نهاده ازجمله س��م و کود کمک
کند اما متأس��فانه امس��ال این اتفاق نیفتاد و کشاورزان
مجبور ش��دند این نهادهه��ا را از ب��ازار آزاد باقیمتهای
بس��یار باال تأمین کنند.وی با اش��اره ب��ه اینکه حدود ۷
ماه قبل کش��اورزان سر ش��الیها دادوبیداد میکردند که

با کمب��ود نهاده مواجه هس��تیم ،اضافه ک��رد :آن زمان
کسی به گفتههای کشاورزان و نیازهای آنان توجه نکرد.
اکبریان با اشاره به اینکه کشاورزان اگر به کارگری روی
آوردند ،درآمد بیش��تری خواهند داش��ت ،افزود :عالوه بر
قیمت نهادههای تولید ،دس��تمزد کارگران و اجاره زمین
نیز افزایش چش��مگیری داش��ته اس��ت.اکبریان تصریح
ک��رد :برنجهای کیفی از کش��اورزان ب��ه قیمت کیلویی
 ٣١ت��ا حداکثر  ٣٣هزار تومان خریداری میش��ود اینکه
در بازار تهران به قیمت کیلویی  ۴۶هزار تومان به دست
مصرفکننده میرسد ،ربطی به کشاورز ندارد.درحالیکه
فعاالن بازار و تولیدکنندگان همگی از وفور برنج در کشور
خبر میدهند و تأکید میکنند کمبودی در تأمین این کاال
وجود ندارد اما همگی برافزایش قیمت این محصول تأکید
دارند.هرچند نباید افزایش مؤلفههای تولید و عدمحمایت
دولت در زمان کاشت از کشاورزان را در رشد قیمت برنج
بیتأثیر دانس��ت اما به نظر میرسد دالالن در بازار برنج
نیز در حال جوالن دادن هستند و با سوءاستفاده در حال
کس��ب منافع خود هستند.بررس��یهای میدانی خبرنگار
آنا حاکی اس��ت که قیمت هر کیلوگرم برنج در توس��ط
کشاورزان در شالیکوبیها باقیمت  ۳۰تا  ۳۵هزار تومان
در حال عرضه است اما پس از خرید از کشاورز تا رسیدن
به دس��ت مصرفکننده با اختالف  ۱۵تا  ۲۰هزارتومانی
همراه اس��ت و این امر سفره معیشت مردم را تحت تأثیر
قرار داده اس��ت.در حال��ی که جای خالی دس��تگاههای
نظارتی متولی تنظیم بازار به خوبی قابلمش��اهده است
که نظارت بیش��تر این دس��تگاهها میتواند تا حد زیادی
مانع کوچکتر ش��دن سفره معیش��ت افراد جامعه شوند.
گفتنی است؛ نیاز ساالنه کشور به برنج حدود سه میلیون
تن است که بیش از  ۲.۲میلیون تن آن در داخل و بقیه از
محل واردات تامین میشود.میانگین مصرف سرانه برنج
در کشور ساالنه  ۳۶تا  ۳۶.۵کیلوگرم است.

با برنامههای وزیر جدید؛

در ش��رایطی که وزی��ر راهوشهرس��ازی از
جذب س��رمایههای داخل��ی و خارجی برای
مگاپروژهه��ای حمل و نقل صحبت کرده و
آزادراه تهران-ش��مال هم یکی از بزرگترین
مش��کالتش س��رمایه و اعتبار اس��ت ،باید
دید آیا رستم قاس��می میتواند خارجیها و
سرمایههای آنها را به این آزادراه برگرداند
تا هر چه سریعتر شاهد ساخت و تکمیل آن
باشیم؟به گزارش ایسنا ،رستم قاسمی ،وزیر
راه و شهرسازی در جلسه علنی مجلس و در
جریان بررسی صالحیتش درباره پروژههای
ب��زرگ در ح��وزه حمل و نق��ل و چگونگی
اج��رای آنها به عنوان یک��ی از برنامههای
خ��ود اینگونه توضیح داد که برای توس��عه
زیرس��اختهای حمل و تقل نیازمند تالش

ن  -شمال برمیگردند؟
خارجیها به آزادراه تهرا 

جهادی و شجاعانه هستیم با بودجه عمومی
کشور حتی نمی توان یک آزادراه هم بسیازیم
باید نگاهمان را در این حوزه تغییر دهیم و به
س��مت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی
چه از داخل کشور و چه از کشورهای خارجی
حرکت کنیم و از س��وی دیگر از روش��های
نظی��ر فایناس ،بی او تی و روش��های تهاتر
برای اجرای پروژه های بزرگ کشور استفاده
کنیم .در برنامه پیش��نهادی خود چندین راه
حل برای حل مش��کل حمل و نقل کشور از
طریق مگاپروژه توضیح دادم که اجرای این
روشها نیازمند همکاری و همدلی بین دولت
و مجلس است .بنده با دیپلماسی اقتصادی
آشنا هستم و با بسیاری از سران کشورهای
بزرگ دنی��ا در ارتب��اط هس��تم.وی افزود:

بس��یاری از کشورها جهت س��رمایه گذاری
اعالم آمادگی کردند بنده قول می دهم تمام
توان��م را در این حوزه ب��کار گیرم تا بتوانیم
مش��کالت ح��وزه حمل و نقل کش��ور حل
کنیم.این اظهارات قاس��می در حالی مطرح
ش��ده که آزادراه تهران-ش��مال پ��روژهای
بیست و پنج ساله همچنان در گیر و دار تورم
و س��رمایهگذاری است و به گفته مسئوالن
و متولیان س��اخت این محور آزادراهی ،اگر
اعتبار و بودجه به اندازه کافی برای آن تامین
ش��ود ،میتوان ای��ن آزادراه را در کوتاهترین
زمان ممکن س��اخت و آم��اده بهرهبرداری
کرد.ای��ن در حال��ی اس��ت که س��اخت ۵۰
درصد فاز دوم آزادراه تهران-ش��مال (یعنی
یک باند رفت ب��ه همراه محور قدیم کرج-

چالوس) که قرار بود تا بهار امس��ال با اعتبار
ح��دود  ۲۰۰۰میلیارد تومانی به بهرهبرداری
برس��د ،با افزایش قیم��ت دالر و باال رفتن
هزینه ساخت ،تا حدود  ۳۴۰۰میلیارد تومان
گرانت��ر و عمال اجرای این پ��روژه در بازه
زمانی حدود یکس��اله غیر ممکن شد .نهایتا
تنه��ا تونل البرز از این فاز آن هم با تاخیر به
بهرهبرداری رسید.خیراله خادمی معاون وزیر
راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت
و توس��عه زیربناهای حملونق��ل در تیر ماه
امسال درباره آخرین وضعیت فاز دوم آزادراه
تهران-شمال اظهار کرد :یکی از مشکالت
اساسی در توسعه و پیش��رفت فیزیکی این
مح��ور آزادراهی افزایش ح��دود دو برابری
هزینههای ساخت طی سال گذشته بود؛ به

گونهای در تیر ماه سال گذشته حدود ۲۰۰۰
میلی��ارد تومان برای س��اخت و بهرهبرداری
بان��د غربی آن پیشبینی ش��د ام��ا در حال
حاضر هزینه آن طی سال گذشته و ناشی از
تورم به بیش از  ۳۴۰۰میلیارد تومان رسیده
است.وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۱۲۰۰
میلیارد تومان به ساخت این محور آزادراهی
تزریق ش��ده که ح��دود  ۵۰۰میلیارد تومان
س��هم دولت بوده اس��ت ،افزود :در آخرین
بازدیدی که فاز دوم آزادراه تهران-ش��مال
داش��تیم ،ح��دود  ۵۸درصد بان��د غربی آن
پیش��رفت فیزیکی داشته اما مسئله افزایش
هزینهه��ا کار را برای تکمیل و بهرهبرداری
از ای��ن آزادراه  ۲۲کیلومتری س��خت کرده
است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد

فروش ۹۰درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی گفت :هم
اکنون  ۹۰درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی
به فروش میرس��د و قس��مت کوچکی از آن در کف
مغازهها فروخته میشود.به گزارش تسنیم ،اکبر پازوکی
گف��ت :به ج��رات میتوان گف��ت  90درصد کاالهای
موجود خارجی در واحدهای صنفی قاچاق هس��تند به
دلیل اینکه شرکتهای خارجی از سال  96حق حضور
در بازاره��ای ایران را ندارند.وی ادامه داد :متاس��فانه از
چهار سال گذشته که تصمیم گرفتند ورود لوازم خانگی
خارج��ی را به کش��ور ممنوع کنند بازار ل��وازم خانگی
ایران را نس��نجیدند که آیا تولید داخل کفاف جامعه را
میدهد؟ و یا خیر.پازوکی گفت :س��ال  96این رصد در
بازار ایران نش��د که آیا همه لوازم خانگی که در سطح
دنیا میبینیم آیا در داخل هم تولید میشود یا خیر.رئیس
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود :یک جدایی بین
اصناف و آقایان دولتی وجود دارد ،مخصوصا در صنف
لوازم خانگی ،البته برای این صنف پشت درهای بسته

تصمیم گیری میش��ود و لوازم خانگی در کشور نقشه
راه ندارد.وی گفت :وقتی میخواهند قانون گذاری کنند
از کف بازار ش��روع میکنند ،قیم��ت گذاریها هم از
کف بازار شروع میش��ود و کاسب ،کاالی کامل شده
را ب��ا قیمت مش��خص خریداری میکن��د و در نهایت
با س��ودی که قانون لحاظ ک��رده در واحدهای صنفی
عرضه میکند.پازوک��ی در خصوص قاچاق هم افزود:
قاچاق لوازم خانگی نس��بت به  4س��ال گذشته خیلی
کمتر شده ،امروز همه نش��انهای تجاری (برند) مثل
ال جی ،سامس��ونگ ،بوش ،زیمنس و آاگ در کش��ور
ما قاچاق هستند.وی گفت :در حال حاضر  15کارخانه
در کشور لوازم خانگی کوچک تولید میکنند و در حال
زمینه سازی برای ورود دیگر شرکتها هم هست و اگر
در س��ال  96برای صنعت لوازم خانگی کشور نقشه راه
مش��خص بود امروز نه با افزایش قیمت روبرو بودیم و
نه در سال  96و  97با کمبود کاال ،و همه چیز دست به
دست هم میداد تا بازار رونق داشته باشد.پازوکی افزود:

امروز برخی کس��به مغازهها را بس��تند چرا که سرمایه
اصلی خود را از دست داده اند و کارگران خود را اخراج
ک��رده اند آن هم به دلیل افزای��ش بیش از حد قیمت
لوازم خانگی.پازوکی گفت :س��ال  96یک کاسب واحد
صنفی با یک عددی از س��رمایه میتوانس��ت ده عدد
یخچال بخرد ،اما امس��ال ب��ا همان رقم میتواند فقط
 3یخچ��ال خریداری کند.وی در خصوص این که چرا
با کاالی قاچاق درب مغازهها برخورد نمیشود؟ افزود:
در حال حاضر  90درصد کاالی قاچاق لوازم خانگی در
فضای مجازی به فروش میرسد و قسمت کوچکی از
آن در کف مغازهها فروخته میشود.
کالهبرداری قاچاقچیان در شهرهای مرزی


پازوکی ادامه داد :متاسفانه در برخی از شهرهای مرزی،
کاالهایی خریداری شده که بعنوان مثال لباسشویی 5
کیلویی را به جای لباسشویی  8کیلویی به مردم فروخته
اند و کاالهای بی کیفیت را با مارکهای معروف کارتن
میزنند و بعد هم به راحتی با کارت گارانتی و برچسب

بیمه گذاری میفروش��ند.رئیس اتحادیه فروش��ندگان
لوازم خانگی در خصوص واحدهای صنفی بدون جواز
هم گفت :در تهران  5بورس فروش لوازم خانگی در سه
راه امین حضور  -خیابان شریعتی  -خیابان جمهوری،
عباسی و شوش در حال فروش لوازم خانگی هستند که
دو بازرس اتحادیه  24س��اعته مشغول بازرسی از این
واحدهای صنفی هستند تا تکلیف واحدهای صنفی که
جواز کسب ندارند را مشخص کنند.پازوکی در خصوص
مشکالت گرفتن جواز کسب هم افزود :متاسفانه امروزه
برای کس��ب جواز ،با مشکالت عدیدهای مانند فرایند
اداری ش��هرداری ،اداره دارای��ی ،اداره اماکن و  ...روبرو
هس��تیم.وی در خصوص قیمتهای لوازم خانگی در
کشور هم گفت :اصل موضوع قیمت گذاری را انجمن
تولید کنندگان باید نظر دهند ،اما از آنجائیکه  70درصد
مواد اولیه تولید لوازم خانگی در کش��ور داخلی و بسیار
گران است ،بنابراین وقتی تولید کننده محصول را گران
تولید کند ،گران هم میفروشد.

گزارش تحوالت بازار مسکن؛

بانک مرک��زی از تداوم روند نزولی رش��د
نقطه به نقطه قیمت مس��کن معامله ش��ده
در ش��هر تهران در ماه گذش��ته خبر داد.به
گزارش صداوس��یما از بان��ک مرکزی؛ در
جدیدترین گزارش تحوالت بازار مس��کن
شهر تهران در مردادماه سال ۱۴۰۰متوسط

کاهش قیمت مسکن در مردادماه

قیم��ت ی��ک مت��ر مرب��ع زیربن��ای واحد
مسکونی معامله شده در شهر تهران در این
ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل  ۳۴درصد
افزایش یافته اس��ت ،این در حالی است که
رش��د این ن��رخ در فروردین ،اردیبهش��ت،
خرداد و تیرم��اه  ۱۴۰۰ب��ه ترتیب،۹۱.۷ ،

 ۵۶.۶ ،۶۹.۷و  ۴۳.۷درص��د ب��وده اس��ت.
در م��رداد ماه س��ال  ۱۴۰۰تعداد معامالت
آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۵.۵
هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه
قب��ل  ۸.۴درصد افزایش و نس��بت به ماه
مشابه سال قبل  ۳۹.۴درصد کاهش نشان

میدهد.همچنی��ن در م��اه م��ورد گزارش،
متوس��ط قیم��ت خرید و ف��روش یک متر
مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله شده
از طریق بنگاههای معامالت ملکی ش��هر
تهران نسبت به ماه قبل  ۳.۱درصد افزایش
را نش��ان میدهد.گفتنی اس��ت« ،گزارش

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران
در م��رداد م��اه س��ال  »۱۴۰۰برگرفته از
آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک
و مس��تغالت کشور اس��ت که توسط اداره
بررسیها و سیاس��تهای اقتصادی بانک
مرکزی تهیه و منتشر میشود.

مع��اون نظارت و بازرس��ی س��ازمان صمت
استان تهران گفت :گشت مشترک بازرسی
و نظارت بر انباره��ا و مراکز نگهداری کاال
در سطح اس��تان اجرا می ش��ود.به گزارش
عصرایرانی��ان از س��ازمان صم��ت تهران،
محم��دی پور اظه��ار داش��ت :انبارها نقش
بسزایی در چرخه تأمین و توزیع کاال و مواد
اولیه واحدهای تولیدی دارند و شهرستانها
به وی��ژه جنوب تهران با تعداد  ۷۳هزار انبار
به عن��وان بزرگترین مراک��ز نگهداری کاال
در کل کش��ور محسوب میشوند که فرایند
رصد و کنترل ای��ن انبارها در اولویت کاری
این معاونت اس��ت.معاون نظارت و بازرسی
س��ازمان صمت تهران تصریح ک��رد :از دو
واحد انبار در شهرس��تان بهارس��تان بالغ بر
 ۱۷هزار و پانصد کیلوگرم انواع مواد اولیه به
ارزش تخلف بیش از  ۹میلیارد ریال کشف و
به مراکز قضائی ارسال شد.
کاهش تولید گوشت قرمز در ماههای
آینده

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی تهران
از کاهش تامین گوش��ت م��ورد نیاز بازار در
ماهه��ای آینده به دلیل ت��داوم ذبح دامهای
مول��د خب��ر داد.ب��ه گ��زارش صداوس��یما،
علیاصغر ملکی گف��ت :نهاده دامی وارداتی
باید به دست دامدار برسد نه دالل و واسطه
و ش��رایط فعلی نش��ان میدهد که حلقهای
مفق��وده در ای��ن زمینه وجود دارد؛ کش��ور
اکنون ب��ه مدیران پایکار نیازمند اس��ت تا
تصمیمات مناسب در زمان مناسب اخذ شود
و در تنظیم بازار و بهبود مشکالت معیشتی
مردم عملکرد مناسبتری به دست آید.رئیس
اتحادیه گوشت گوسفندی تهران ادامه داد:
یکی از مس��ائلی که باید در دولت سیزدهم
موردتوجه قرار بگیرد بخش کشاورزی است
و در ش��رایطی که این بخش با خشکسالی
مواجه است تأثیرات مستقیم آن در بازار دیده
میشود.وی بابیان اینکه خشکسالی بسیاری
از مرات��ع را از بین برده اس��ت ،گفت :دامدار
برای چرای دام ،صح��را و مرتعی در اختیار
ندارد و طبیعی اس��ت که در این ش��رایط به
تأمی��ن نهادههایی مانند جو و ذرت وابس��ته
است .در شش ماه ابتدایی هر سال به دلیل
بارشهای فصلی نیاز به نهاده وجود نداشت؛
اما امسال از ابتدای سال به دلیل نبود بارش
دامداران قادر به سیر کردن دام نبودهاند .وی
ادامه داد :دامهای مولد باید در نیمه دوم سال
زاد و ولد کنند؛ اما امس��ال به دلیل تأثیرات
خشکسالی و مشکالت تأمین نهاده برههای
ماده کشتار شدهاند و این روند همچنان ادامه
دارد و این ش��رایط عواقبی به دنبال دارد که
اگر به آن توجه نشود تأمین گوشت مورد نیاز
کشور دستخوش مشکالتی خواهد شد.
هدفگذاری برای صید  ۷۰۰هزار تن
انواع آبزیان در سال جاری

مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت
ایران گفت :صید  ۷۰۰هزار تن انواع آبزیان
در آب های جنوب و شمال کشور در برنامه
ششم توس��عه برای سال  ۱۴۰۰هدفگذاری
شده است.به گزارش عصرایرانیان از وزارت
جهاد کشاورزی،آخوندی با بیان اینکه صید
 ۷۰۰هزار تن انواع آبزیان در آبهای جنوب
و شمال کشور در برنامه ششم توسعه برای
س��ال  ۱۴۰۰هدفگذاری ش��ده است ،افزود:
پی��ش بینی میکنیم بی��ش از هدف برنامه
ششم توسعه ،صید آبزیان در آبهای جنوب
و ش��مال صورت گیرد.مدیرکل دفتر صید و
صیادی سازمان ش��یالت ایران خاطر نشان
کرد که در س��ال  ۹۹می��زان صید آبزیان ۸
درصد بیش از هدف برنامه ششم توسعه بوده
اس��ت.وی میزان کل صید آبزیان در س��ال
گذشته را  ۷۱۵هزار تن عنوان کرد.آخوندی
افزود :سال گذشته س��هم صید در آبهای
جن��وب  ۶۸۴هزار ت��ن و در دریای خزر ۳۱
هزار تن بود.وی اظهار داشت :ایران طی چند
س��ال اخیر در صید تون ماهیان و شبه تون
ماهیان در غرب اقیانوس هند رتبه نخست،
در کل اقیان��وس هند رتب��ه دوم و در جهان
رتبه دوازدهم را کس��ب کرده است.مدیرکل
دفتر صید و صیادی س��ازمان شیالت ایران
با اش��اره به رون��د کاهش��ی میانگین صید
جهان��ی طی  ۱۰تا  ۱۵س��ال اخی��ر ،گفت:
برنامه س��ازمان شیالت ایران در حوزه صید
در وهله نخس��ت حفظ اش��تغال موجود در
بخش صید و بهره برداری مسئوالنه و پایدار
از ذخایر آبزیان با رویکرد اکوسیستمی است،
زیرا آبزیان س��احلی بر اثر صید تحت فشار
هس��تند.وی در عین حال ارتقای بهرهوری
عوامل تولید برای افزایش راندمان اقتصادی
صی��د را از دیگ��ر برنامههای این س��ازمان
برشمرد.آخوندی بر صید اقتصادی تاکید کرد
و اذعان داش��ت :در راستای افزایش کیفیت
ماهیان ،صید باید با روشهای مناسب انجام
و ضایع��ات نیز کم ش��ود ت��ا ارزش افزوده
بیشتری در صید به دست آید.

