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اخبار
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران:

حتی یک نانوا در تهران کرونا نگرفته است

رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی تهران گفت :تاکن��ون هیچ آماری مربوط
ب��ه ابتال یا مرگ و میر نانواها بر اثر کرونا نداش��تهایم و دمای بین  ۳۰۰تا
۴۰۰درجه کوره نانواییها پاشن ه آشیل کرونا بوده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی و پایش آثار اقتصادی
کرونا ،بیژن نوروزیمقدم اظهار داش��ت :با شروع کرونا در اسفندماه سال
گذش��ته اعالم ش��د که نانوایان با توجه به اهمیت تأمین قوت غالب مردم
جزو دسته اول قرار دارند که باید به کارشان ادامه دهند .در ابتدا شناخت
درستی از ویروس کرونا وجود نداشت و بیش از آنکه مردم متوجه راههای
انتقال و پیش��گیری آن باشند ،دچار ترس از کرونا شده بودند و از اینرو،
خانوادههای کارگران مشغول به کار در نانواییها که اکثرا ً در شهرستانها
ساکن هستند ،خواستار بازگشت فرزندانشان از تهران بودند تا در معرض
آسیب ابتال به کرونا قرار نگیرند.
رئیس اتحادیه نانوایان س��نتی تهران ادامه داد :از س��ویی از دس��تدادن
کارگران میتوانست به کاهش تولید نان و مشکالت مختلفی منجر شود؛
از اینرو ،برای حفظ کارگران و ممانعت از بازگش��ت آنها به شهرستانها
نانواداران مجبور ش��دند حقوق و مزای��ای کارگران را افزایش دهند؛ البته
ک��ه این افزایش هزینه همراه با افزایش قیمت نان نبود و در کنار افزایش
هزینههای تولید یک بار جدید بر دوش نانواداران تحمیل شد.
نوروزیمق��دم به نگرانیه��ا در رابطه با احتمال قرنطینهش��دن تهران و
کمب��ود نان در ابتدای ش��یوع کرونا اش��اره کرد و گفت :ب��ا ایجاد ترس و
نگرانی از کمبودن نان در جامعه چند روزی با هجوم مردم برای خرید نان
مواجه بودیم .به همین دلیل نانواییها تا ۱۰شب و بعضاً ۱۱شب به پخت
ادامه دادند تا مردم مطمئن ش��وند آرد مورد نیاز وجود دارد و پخت انجام
خواهد ش��د و چیزی به نام قحطی نان اتفاق نخواهد افتاد .در همان زمان
بازرسهای ما برای سرکش��ی به نانواییها و بررسی نحوه خدماتدهی و
رعایت پروتکلهای بهداش��تی به سرکش��ی در سطح شهر پرداختند و با
م��وارد مختلف از تخلفها برخورد کردن��د و به خانوادهها این اطمینان را
دادند که نان روزانه آنها تأمین خواهد شد .بعد از دو ،سه روز وضعیت به
حالت عادی بازگشت.
وی افزود :بعد از ماجرای هجوم برای خرید ،ش��اهد افزایش خرید افراد با
هدف فریزکردن نان در یخچال بودیم تا با کاهش تردد در س��طح ش��هر،
خانوادهها ش��رایط ایمنتری را برای خود ایج��اد کنند .به همین دلیل از
زمان ش��روع کرونا تغییر خاصی در خرید م��ردم در جهت کاهش خرید
اتف��اق نیفتاد جز در رابطه با نان لواش که به دلیل تعطیلی رس��تورانها،
تاالرها و مراسمهای مختلف خرید این نوع نان با کاهش مواجه شد ،اما با
بازگشت شرایط نرمال به جامعه این کاهش نیز تقریباً کنترل شد و اکنون
مشکلی وجود ندارد.
نوروزیمق��دم در رابطه ب��ا آمار مرگ و میر یا ابت�لای نانواییها به کرونا
نی��ز گفت :تاکنون هیچگونه گزارش��ی از مرگ و میر ی��ا ابتالی کرونا در
میان نانواییهای تهران نداشتیم ،زیرا گرمای باالی ۶۰درجه پاشنه آشیل
بیماری کرونا اس��ت؛ یعنی از زمان تهیه خمی��ر و چانه نان تا قرارگرفتن
در تن��وری با دم��ای حداقل  ۳۰۰تا ۴۰۰درجه ام��کان بقای این ویروس
وجود ندارد.

مدیریتخریدخانوا ر
منجربهتعادلبازارمیوهشد

رئیس اتحادیه میوه تهران از کاهش چهارهزار تومانی قیمت موز خبر داد
و گفت :هر کیلو موز در میدان مرکزی ۳۱هزار تومان است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،اسداهلل کارگر از
روند کاهش��ی قیمت موز در بازار خبر داد و افزود :قیمت کنونی هر کیلو
موز در میدان مرکزی میوه و ترهبار  ۲۸تا ۳۱هزار تومان اس��ت که نسبت
به هفته اخیر حدود چهارهزار تومان کاهش یافته.
او قیمت کنونی هر کیلو انار ش��یراز را  ۱۲تا ۱۹هزار تومان اعالم و اظهار
کرد :قیمت کنونی هر کیلو انار س��اوه  ۹تا ۱۹هزار تومان ،انار کوهس��تان
 ۱۵تا ۲۱هزار تومان ،انگور ش��اهرودی  ۱۱تا ۱۶هزار تومان ،انگور بیدانه
قرمز  ۱۰تا ۱۶هزار تومان ،پرتقال تامسون شمال هشت تا ۱۲هزار تومان،
پرتقال رس��می جنوب  ۹تا ۱۲هزار تومان ،پرتقال رسمی شمال شش تا
۱۱هزار تومان ،پرتقال ناول  ۱۳تا ۱۹هزار تومان ،خرمالو ش��هریار پنج تا
هشتهزار تومان ،خرمالو کن  ۱۴تا ۲۲هزار تومان ،خرمالو شهریار  ۱۰تا
۱۵هزار تومان ،س��یب زرد دماوند  ۱۱تا ۱۶هزار تومان ،سیب زرد لبنانی
شش تا ۱۲هزار تومان ،سیب قرمز دماوند پنج تا ۹هزار تومان و سیب قرمز
مراغه هشت تا ۱۳هزار تومان است.

کارگ��ر ادام��ه داد :در حال حاضر هر کیلو لیموش��یرین با نرخ هش��ت تا
۱۱هزار تومان ،کیوی ۱۰تا ۱۷هزار تومان ،گریپ فروت تو س��رخ س��ه تا
پنجهزار تومان ،نارنگی انش��و  ۱۱ت��ا ۱۷هزار تومان ،نارنگی بندری  ۲۰تا
۲۷هزار تومان ،نارنگی یافا  ۱۰تا ۱۳هزار تومان ،نارنگی تخم پاکس��تانی
 ۱۲تا ۱۸هزار تومان ،هندوانه محبوبی دوهزار و  ۵۰۰تا چهارهزار تومان و
هندوانه میناب دوهزار و  ۵۰۰تا سههزار و ۵۰۰تومان در میدان مرکزی و
با احتساب ۳۵درصد سود در خردهفروشیها عرضه میشود.
ای��ن مقام مس��ئول قیمت هر کیلو بادمجان دلم��های را پنج تا هفتهزار
توم��ان اعالم ک��رد و گفت :نرخ کنون��ی هر کیلو بادمج��ان قلمی پنج تا
هفته��زار و ۵۰۰تومان ،بادمجان گلخانه هش��ت تا ۱۱هزار تومان ،نارنج
شش تا ششهزار تومان ،پیاز قرمز شش تا هشتهزار تومان ،پیاز شیری
شش تا ششهزار تومان ،پیاز زرد سه تا پنجهزار و ۵۰۰تومان ،ترب سیاه
چهار تا ششهزار و ۵۰۰تومان ،تره فرنگی هشت تا ۱۴هزار تومان ،چغندر
س��ههزار و  ۵۰۰تا پنجهزار و ۵۰۰تومان ،س��یبزمینی دوهزار و  ۵۰۰تا
چهارهزار و ۵۰۰تومان ،سیر خشک  ۲۲تا ۳۳هزار تومان ،شلغم دوهزار و
 ۵۰۰تا چهارهزار و ۵۰۰تومان و کرفس دو تا چهارهزار و ۵۰۰تومان است.
این مقاممس��ئول با اش��اره به نرخ س��ایر صیفیجات در بازار بیان کرد:
هماکنون هر کیلو فلفل تند ریز با نرخ هفت تا ۱۲هزار تومان ،فلفل دلمه
سبز پنج تا ۹هزار تومان ،فلفل شیرین هفت تا ۱۲هزار تومان ،کدوحلوایی
ش��ش تا ۹هزار تومان ،کاهو پیچ س��االدی س��ه تا پنجهزار و ۵۰۰تومان،
کاهو رس��می سه تا پنجهزار تومان ،کلم بروکلی هشت تا ۱۴هزار تومان،
کلم س��فید و قرمز دو تا سههزار و ۵۰۰تومان ،گل کلم پنج تا هشتهزار
تومان ،گوجه فرنگی انباری س��ه تا پنجهزار تومان ،گوجه فرنگی بوتهای
پنج تا هشتهزار تومان ،لوبیا سبز  ۱۴تا ۲۰هزار تومان ،لیموترش  ۱۲تا
۱۵هزار تومان و هویج چهار تا پنجهزار و ۵۰۰تومان در میدان مرکزی و با
احتساب ۳۵درصد سود در خردهفروشیها عرضه میشود.
مشکلی در تأمین بازار میوه شب عید نداریم

کارگ��ر ادامه داد :با توجه ب��ه فراوانی تولید و ذخایر میوه در س��ردخانه،
مشکلی در تأمین میوه پایان سال نداریم.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به کاهش قدرت خرید
خانوار ،امیدواریم تمامی اقالم همچون بازار میوه و صیفی به ثبات برسد؛
گرچه در گذش��ته خریدهایی م��ازاد بر نیاز انجام میش��د ،اما هماکنون
خانوارها خرید خود را مدیریت میکنند؛ بهطوری که در بسیاری از مواقع
خرید خ��ود را روزانه انجام میدهند و همین موضوع در تعادل قیمت در
بازار تأثیرگذار است.

شرایط سخت تجديد وامهای بانکی کولهباري از خستگي و يأس را بر دوش کشاورزان ميگذارد

 3ماه دوندگی
شرطتجدیدوامهایبانکیکشاورزان

سبزینه

بنتالهدی نوری

بخش کشاورزي استان همدان نقش بهسزايي
در تأمين نيازهاي اوليه مردم اس��تان و کش��ور
دارد و در نقط��ه مقابل زندگي قش��ر کش��اورز
نيز متأث��ر از فروش اين محصوالت اس��ت؛ اما
موفقيت در اين عرص��ه نيازمند در اختيار قرار
دادن امکانات ،تس��هيالت بانکي کمبهره و ارائه
خدماتي مختلفي همچون س��موم و کودهاي
ش��يميايي اس��ت .البته دولت ب��راي کمک به
کش��اورزان تس��هيالتي پرداخ��ت ميکن��د و
کشاورزان براي تأمين نهادههاي مورد نياز خود
وامهاي بانکي را با هزار سختي دريافت ميکنند
و ب��ه اميد فروش محصوالت خود و بازگرداندن
اقس��اط بانکي فصل زراعي را طي ميکنند .اما
امسال کش��اورزان با مشکالت جدي در تأمين
نهاده و کش��ت محصوالت خ��ود مواجه بودند
که ازجمله اين مش��کالت ميت��وان به افزايش
قيمتهاي عجيب و غريب نهادههاي کشاورزي
اشاره کرد .حال کشاورزي که نميتواند معوقات
بانکي خود را پرداخت کند ،انتظار ياري از سوي
مسئوالن بانک را دارد و تنها خواستهاش تمديد
وام است که گويا اين امر اخيرا ً در بانکها انجام
نميش��ود و بنابر نظ��ر مراجع تقلي��د اين امر
باي��د بهصورت تجديد ص��ورت بگيرد .به گفته
کش��اورزان در ش��رايط فعلي ،تجديد وامها نيز
نه تنها باري از دوش کش��اورز برنميدارد ،بلکه
کولهباري از خس��تگي و ي��أس را بر دوش اين
قش��ر زحمتکش ميگذارد .نماينده کشاورزان
همدان معتقد است تجديد وام کشاورزان عم ً
ال
سهماه دوندگي دارد و در اين روزهاي کرونايي
و ترس از ويروس کرونا ،حضور در شعب بانکي،
ادارات و سازمانهاي مختلف براي تهيه مدارک
مورد نياز تجديد وامهاي بانکي به کابوسي براي
کشاورزان تبديل شده است.
تجديد وامهاي بانکي

آغاز گرفتاري کشاورزان
رئيس خانه کشاورز اس��تان همدان در اينباره
با بيان اينکه تجديد وامهاي کش��اورزان باعث
گرفتاري کش��اورزان در کارهاي اداري ش��ده
اس��ت ،گفت :در تجديد وام کش��اورز بايد تمام
مراحل را از اول طي کند که عم ً
ال چندماه زمان
ميبرد .ابوالقاسم س��وزنچي به ايسنا گفت :هر
س��اله در فصل پاييز کشاورزي که نميتوانست
وام خ��ود را پرداخت کند ،با مراجعه به بانک و
پرداخت مبلغي وامش تمديد ميشد؛ اما امسال
وقتي کش��اورزان به بانک مراجعه کردند ،اعالم
شده تمديد نميشود.
مدير شعب بانک کشاورزي استان
همدان :فرآيند تخصيص کشاورز
کارت به کشاورزان از ابتداي آذر
آغاز شده و اعتبار الزم وجود دارد
اما واقعيت اين است
که استقبال زيادي از سوي
کشاورزان صورت نميگيرد
وي با بي��ان اينکه براس��اس اعالمنظر مراجع
ش ميآيد
تقليد در تجديد وامها ربح مرکب پي 
و باي��د تمدي��د ص��ورت بگيرد ،تصري��ح کرد:
متصدي بانک به کشاورزان ميگويد که بهعلت
اينکه مراج��ع تقليد اعالم کردن��د در تمديد
وامهاي کش��اورزان ربح مرکب انجام ميگيرد،
باي��د تجديد صورت بگيرد؛ بهطوريکه همانند
تمديد 20درصد از مبلغ بدهي گرفته ميشود
و بعد تجديد صورت ميگيرد.
نماينده کش��اورزان همدان خاطرنش��ان کرد:
بان��ک در تجدي��د وامه��ا حداق��ل 9س��ند از
کشاورزان ميخواهد ،يعني تحت عنوان تجديد

 80درصد بدهي کشاورزان تجديد ميشود
مدير ش��عب بانک کشاورزي اس��تان همدان با تأکيد بر اينکه هر کشاورزي که به بانک بدهي
داشته باشد ،با دريافت 20درصد از کل بدهي وامش را تقسيط ميکنيم ،گفت :تجديد وامهاي
کشاورزان منطبق بر نظر علما ،عقود و ساز و کارش متفاوت است؛ بهطوريکه بدهکار و متعهد
بايد قراردادهاي جديد را امضاء کنند.
هوش��نگ حيدرنژاديان درباره طوالني ش��دن روند تجديد وامهاي کشاورزان تأکيد کرد :بانک
کش��اورزي پرونده مادر داش��ته ،بهطوريکه يکبار مدارک را از کش��اورزان گرفته و در تجديد
وامها فقط حضور بدهکار و ضامن کافي است .مدير شعب بانک کشاورزي استان همدان ادامه
داد :کش��اورزان بدهکار به بانک کش��اورزي با پرداخت 20درصد از بدهي ميتوانند وام خود را
تجديد کنند؛ بهطوريکه براي 80درصد تسهيالت تجديد صورت ميگيرد .وي با بيان اينکه
دس��تورالعملهايي مانند بند «خ» ماده  33در بازه زماني خاصي بهش��کل عام تمديد ميشود،
اظهار کرد :بند «خ» ماده  33در راس��تاي اعمال سياستهاي حمايتي دولت از کشاورزاني که
دچار خس��ارت ش��دند ،از تاريخ  96/7/1تا  98/6/31درصورتيکه اصل تس��هيالت را پرداخت
کنند سود و جرائم به حساب دولت منظور ميشود؛ اما شرط اين تسهيالت اين بوده که حتماً
در بخش توليد کش��اورزي باشد و صندوق توسعه ،اشتغال روستايي و امالک تمليکي را شامل
نميش��ود و اگر کشاورزي بخواهد از اين ظرفيت استفاده کند ،باید فاقد بدهي غيرجاري قبل
و بعد از اين بازه زماني باشد.
کش��اورز بايد تمام مراح��ل را از اول طي کند؛
بهطوريکه اگر ش��رکتهاي حقوقي باشد بايد
چهار نوع ترازنامه از دفاتر تهيه کرده و به بانک
ارائه دهند؛ همچني��ن گواهيهايي از دارايي و
تأمين اجتماعي و ضامن به بانک ببرد و قرارداد
جديدي منعقد شود.
س��وزنچي با اش��اره ب��ه اينکه ب��ا تجديد وام
کش��اورزان عم ً
ال س��هماه بايد دوندگي کنند تا
مدارک مورد نياز بانک را تهيه کنند ،اظهار کرد:
در اين روزهاي کرونايي که بس��یاری از ادارات
با يکسوم نیرو کار ميکنند ،کشاورز نميتواند
در زمان کوتاه مدارک را تهيه کند.
وي ادام��ه داد :ش��خصاً ب��راي تجدي��د وام به
بانک کش��اورزي مراجعه و به کارشناس بانک
کشاورزي اعالم کردم که 20درصد مبلغ بدهي
را پرداخ��ت ميکنم تا وامم تجديد ش��ود؛ اما
کارشناس بانک گفت نميتوانيم تجديد کنيم و
بايد مدارک مورد نياز مجددا ً آورده شود.
اشکاالت کشاورز کارت

وي در بخ��ش ديگري به اش��کاالت کش��اورز
کارت اش��اره کرد و گفت :وزير کشاورزي براي
کمک به کشاورزان و در راستاي تأمين نهادهها
کارته��اي بانکي اختصاص داده اس��ت که بر
اين اس��اس بهازاي هر هکتار دوميليون تومان
به ش��کل کارت بانکي يکس��اله با  12درصد
بهره داده ميش��ود.رئيس خانه کشاورز استان
همدان خاطرنش��ان کرد :ظاهر قضيه کشاورز

کارت بد نيس��ت؛ اما وقتي کشاورزي به بانک
مراجعه ميکن��د تا 10هکت��ار بيشتر به وي
اختصاص داده نميش��ود ،ضم��ن اينکه پولي
به کش��اورز داده نميش��ود .س��وزنچي با بيان
اينکه در کش��اورز کارت پولي به کش��اورزان
داده نميشود ،ادامه داد :کشاورزاني که کارت
بانکي دريافت ميکنند ،بايد از فروش��گاههاي
خاصي که بانک اعالم ميکند ،خريداري کنند.
جاي سؤال است که اگر ميخواهند به کشاورز
کمک کنند؛ چرا ما را به فروش��گاههاي خاص
حواله ميدهند؟
وي با اش��اره به گاليهمندي کش��اورزان از اين
وضعي��ت خاطرنش��ان کرد :روزانه کش��اورزان
زي��ادي به ما مراجعه ميکنند و از روند تجديد
وامهاي خود گاليهمند هس��تند و متأس��فانه
اميدي هم به مسئوالن استاني نداريم.
کشاورز کارت براي دسترسي سريع

کشاورزان به منابع مالي
حيدرنژاديان درباره کش��اورز کارت نيز يادآور
ش��د :اين اقدام ش��کل جدي��د از ارائه خدمت
بانک به فعاالن کش��اورزي اس��ت که با توافق
وزي��ر جهادکش��اورزي ص��ورت گرفته و هدف
نهايي بانک از ارائه اين خدمت دسترسي سريع
و بهموقع کش��اورز ب��ه منابع مال��ي در تأمين
نهادههاست .مدير شعب بانک کشاورزي استان
همدان با اش��اره به اينکه س��قف تعيين شده
توس��ط جهادکشاورزي مش��خص شده است،

گفت :براس��اس تصميم جهادکشاورزي سقف
هر کش��اورز کارت 10هکتار ب��وده که بهازاي
هر هکت��ار دوميليون تومان تس��هيالت با نرخ
12درصد که ش��شدرصد کمتر از نرخ مصوب
شوراي پول و اعتبار است ،پرداخت ميشود.
وي ب��ا تأکيد بر اينک��ه کش��اورز کارت براي
جلوگي��ري از وج��ود نقدينگ��ي غيرمتع��ارف
اس��ت ،افزود :هدف کش��اورز کارت اين اس��ت
که خريد واقعي ص��ورت بگيرد ،بههمين علت
فروش��گاههاي فروش کود و س��م و نهادههاي
کش��اورزي توسط س��ازمان جهادکشاورزي به
بانک معرفي شدند.
مدير ش��عب بانک کش��اورزي استان همدان با
بيان اينکه در اس��تان همدان 306فروش��گاه
نهاده ،س��م و ک��ود وج��ود دارد ،تصريح کرد:
درحالحاض��ر در 109فروش��گاه کارتخوان
نصب شده و مابقي نيز درحال نصب است.
صدور 435فقره کشاورز کارت

در همدان
حيدرنژادي��ان ب��ا اش��اره ب��ه اينک��ه اي��ن
کارتخوانه��ا اختصاصاً براي کش��اورز کارت
است ،بيان کرد :ضامنگيري در کشاورز کارت
بهصورت زنجيرهاي و م��دت زمان بازپرداخت
يکس��اله اس��ت .وي با بيان اينکه زماني پول
به کش��اورز کارت تعلق ميگيرد که نهادههاي
کشاورزي موجود باشد و خريدي صورت بگيرد،
خاطرنشان کرد :اوالً کشاورز بايد اعالم کند که
کود و س��م مورد نيازش در فروش��گاه موجود
است ،بعد پول به کارت کشاورز واريز ميشود و
از زمانيکه پول به حس��اب کارت کشاورز واريز
ميشود ،سود تعلق نميگيرد.
هدف کشاورز کارت
اين است که خريد واقعي
صورت بگيرد ،بههمين علت
فروشگاههاي فروش کود و سم
و نهادههاي کشاورزي توسط سازمان
جهادکشاورزي به بانک معرفي شدند
وي با اش��اره به اينکه 435فقره کشاورز کارت
در استان همدان صادر شده است ،گفت :فرآيند
تخصيص کشاورز کارت به کشاورزان از ابتداي
آذر آغاز ش��ده و اعتب��ار الزم وج��ود دارد؛ اما
واقعيت اين اس��ت که استقبال زيادي از سوي
کشاورزان صورت نميگيرد.

تداوم کاهش تولید روغن نباتی با وجود گرانفروشی
اخی��را ً دبی��رکل اتحادی��ه بنکداران م��واد غذایی ته��ران از
گرانفروشی  ۵۰تا ۱۰۰درصدی روغن مایع در بازار خبر داده
اس��ت ،اما جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت نش��ان میدهد که در ۹ماهه س��ال جاری ،از
بین ۲۷کاالی منتخب صنعتی ،تولید ۱۹کاال نسبت به مدت
مش��ابه س��ال قبل بین  1/2تا 408/4درص��د افزایش یافته و
مانند ماههای اخی��ر بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن
ساختهشده نباتی بوده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،بر اساس این آمار در
۹ماهه س��ال جاری بیشترین افزایش تولید ،مربوط به الیاف
اکریلیک است که با 408/4درصد رشد ،تولید آن به سههزار
و ۸۰۰تن رس��یده اس��ت .کمترین افزای��ش تولید نیز مربوط
ب��ه انواع پایپوش و کف��ش با 1/2درصد افزای��ش تولید بوده؛
همچنین الی��اف اکریلیک از مهمترین و پرمصرفترین الیاف
مصنوعی اس��ت که در تهیه فرش ماش��ینی ،پتو ،لباسهای
زمستانی و کشبافهای ضخیم استفاده میشود.
بع��د از الی��اف اکریلیک ،بیشترین افزای��ش تولید مربوط به
ماش��ین لباسشویی و انواع تلویزیون اس��ت که تولیدشان با
 59/1و 57/6درصد در ۹ماهه امس��ال به ترتیب به ۷۶۹هزار
و  ۴۰۰و ۹۰۱ه��زار و ۵۰۰دس��تگاه رس��یده و تولید این دو
محصول در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته ۴۸۳هزار و  ۶۰۰و
۵۷۲هزار و ۲۰۰دستگاه بوده است.
انواع لوازم خانگی ،رتبه دوم افزایش تولید

تولید یخچال و فریزر نیز در این مدت با افزایش 28/5درصدی
از یکمیلیون و ۱۵۵هزار دستگاه در ۹ماهه اول سال گذشته
به یک بیش از یکمیلیون و ۴۸۴هزار دستگاه در مدت مشابه
سال جاری رسیده است؛ البته با وجود افزایش چشمگیر تولید

س��ال  ۱۳۹۷بین  ۲۰تا ۳۰درصد افزایش داش��ت ،در ۹ماهه
اول سال جاری فقط 8/1درصد افزایش داشته و از ۳۵میلیارد
و ۸۰۰میلی��ون عدد در ۹ماهه اول س��ال قبل به ۳۶میلیارد و
۴۰۰میلیون عدد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

ل��وازم خانگی در س��ال جاری ،در بازار ش��اهد کاهش قیمت
نیستیم و اواخر شهریورماه مدیرکل صنایع برق و الکترونیک
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت در پاس��خ به چرایی این روند
گفته بود که برخی آمارها نشان میدهد میزان تولید با میزان
نصب در منازل تطابق ندارد و وقتی میزان نصب کمتر اس��ت،
یعنی یا کاال در انبارها مانده یا افرادی لوازم خانگی را خریدند
و در گوشه منازل احتکار کردهاند.
ب��ا این ح��ال ،اخیرا ً مدیرکل دفتر صنایع ب��رق ،فلزی و لوازم
خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در یک برنامه تلویزیونی
وع��ده داده بود که با عرضه اختصاص��ی ورقهای فوالدی به
تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور ،قیمت لوازم خانگی در
بازار کاهش مییابد.
کمبای��ن ،انواع س��واری و وانت کاالهایی هس��تند که در این
مدت بیش از ۲۰درصد افزایش تولید داش��تهاند و تولید آنها
با 18/8 ،39/5و 1/5درصد افزایش نس��بت به ۹ماهه اول سال
قبل به ۴۳۴دستگاه کمباین۶۲۵ ،هزار و ۳۰۰دستگاه سواری
و ۶۰هزار و ۹۸۳دس��تگاه وانت رسیده است؛ همچنین تولید
داروی انس��انی که در بیشتر ماههای سال گذشته نسبت به

تولید کدام کاالها کاهش یافت؟

تولی��د ۹کاال نیز در مدت یادش��ده کاهش��ی و مانند دوماهه
گذش��ته بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساختهشده
نبات��ی بوده که با 26/5درصد کاه��ش از حدود یکمیلیون و
۴۴۸هزار تن در ۹ماهه اول س��ال گذش��ته ب��ه یکمیلیون و
۶۳هزار تن در مدت مش��ابه امس��ال رس��یده است .کمترین
کاهش تولید در مدت یادش��ده نیز مربوط به انواع کاغذ بوده
که تولید آن 3/2درصد کمتر شده است.
بر اس��اس این گزارش ،اواخر شهریورماه بود که عرضه روغن
جامد در فروش��گاهها کم ش��د و قیمت آن نیز افزایش یافت.
کمت��ر از یکم��اه بعد نیز روغ��ن مایع در بازار کمیاب ش��د؛
بهطوری که این کاال یا در مغازهها و فروشگاههای بزرگ نبود
ی��ا به هر نفر تنه��ا یک روغن فروخته میش��د؛ اگر چه بنا بر
وع��ده مس��ئوالن مربوطه قرار بود از هفته گذش��ته روغن در
ب��ازار توزیع و مش��کل این کاالی پرمصرف حل ش��ود ،اما به
نظر میرس��د این وع��ده بهویژه در بخ��ش روغن جامد هنوز
بهطور کامل عملیاتی نش��ده است .در همین راستا ،همچنان
گزارشهای��ی از ف��روش اجباری کاالهای دیگ��ر برای عرضه
روغن منتشر میش��ود؛ به این معنی که برخی فروشگاهها به
ش��رطی روغن را به مش��تری میفروشند که کاالهای مدنظر
فروشگاه را خریداری کند .اخیرا ً هم دبیرکل اتحادیه بنکداران
مواد غذایی تهران از گرانفروش��ی  ۵۰تا ۱۰۰درصدی روغن
مایع در بازار خبر داده است.

پیشخوان
وزیر نیرو:

سطح مبادالت تجاری ایران و عراق
به۲۰میلیارد دالر در سال میرسد

وزیر نیرو از تالش ایران و عراق برای رس��اندن سطح مبادالت تجاری
دو کشور به بیش از ۲۰میلیارد دالر در سال خبر داد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،رضا اردکانیان در نشست تجاری
کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق افزود :رسیدن
به این هدف مستلزم رفع موانع گمرکی ،پولی و بانکی ،حمل و نقل پول
و میداندادن به بخش خصوصی است.
وی همچنین بر رفع موانعی مانند مسائل استاندارد ،گمرک ،تعرفههای
ترجیحی و س��ایر اقدامهای مش��ابه برای رس��یدن به سطح مبادالت
تجاری باالی ۲۰میلیار دالر در سال تأکید کرد.
اردکانی��ان ادامه داد :این مس��تلزم میداندادن وس��یع به بخشهای
خصوصی دو کشور و بازکردن راهها ،برطرفکردن موانع،ایجاد صندوق
مشترک س��رمایهگذاری در عرصه فعالیتها و رفع موانعی است که بر
سر مسائل حمل و نقل،استاندارد ،مسائل گمرکی،تعرفههای ترجیحی
و اقداماتی از این دست وجود دارد.
او خاطرنشان کرد :سه ماه پیش که با تصویب دولت جمهوری اسالمی
ایران،مسئولیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور
به وزارت نیرو محول ش��د ،اولین برنامه ما این بود که بعد از شش سال
اجالس کمیسیون را برگزار کنیم که این توفیق فراهم شد.
اردکانی��ان اف��زود :هدف اصلی اجالس چهارم کمیس��یون مش��ترک
همکاریه��ای اقتصادی دو کش��ور ایجاد تس��هیالت برای بخشهای
خصوص��ی در زمین��ه فعالیتهای تج��اری و اقتصادی اس��ت و البته
زمینههایی هم برای توسعههای بیشتر در همکاریهای سازمانهای
دولتی و برنامهها و پروژههای مربوط به دستگاههای دولتی وجود دارد.
وزی��ر نیرو گفت :امیدواری��م در خالل مذاکراتی ک��ه در چهار کمیته
تخصص��ی این اج�لاس که مربوط ب��ه خدمات فنی مهندس��ی ،امور
کنس��ولی ،مس��ائل پولی و بانکی و نیز تجاری اس��ت ،به تصمیمات و
توافقه��ای مورد نیاز دس��ت پیدا کنیم .او اظهار داش��ت :کارهایی که
از س��وی ما مسئوالن باید انجام شود ،س��رعتدادن به پروژههای بین
دو کش��ور در زمینههای مختلف انرژی ،حمل و نقل ،مسائل گمرکی،
همچنی��ن فعالیته��ا در عرصههای عمرانی و بهداش��تی اس��ت ،اما
مهمتر از آن اینکه باید در س��ازمانهای دولتی دقت کنیم تا ضوابط،
مقررات ،بوروکراس��ی و نگاههای بخشی در س��ازمانها مانع و مشکل
ب��رای بخشه��ای خصوصی دو کش��ور فراهم نکند .وزی��ر نیرو گفت:
امیدوارم این اجالس بهویژه همایش اقتصادی ایران و عراق که همایش
گفتوگوهای دوجانبه بخشهای خصوصی دو کش��ور اس��ت ،فرصت
خوبی باش��د که بتوانیم در پای��ان دو روز ،گزارش دلگرمکنندهای را به
دو ملت ایران و عراق در جهت توس��عه روابط اقتصادی که زمینهس��از
افزایش آسایش و امنیت خاطر دو ملت است ،عرضه کنیم.
آمادگی ایران برای تشکیل صندوق سرمایهگذاری

مشترک میان تهران و بغداد
همچنین اردکانیان در مراسم آغاز به کار چهارمین اجالس کمیسیون
مش��ترک همکاریه��ای اقتص��ادی و تجاری ایران و ع��راق ،در محل
وزارت نیرو راهبرد اصلی ایران را توس��عه روابط با کش��ورهای همسایه
دانس��ت و گفت :آمادگ��ی داریم تجربههای کسبش��ده خ��ود را در
اختیار همس��ایگان قرار دهی��م .وزیر نیرو افزود :حض��ور کارآفرینان،
شرکتها و بخش خصوصی ایران در کشورهای همسایه بیانگر همین
سیاست راهبردی ایران اس��ت .وی با بیان اینکه کمیسیون مشترک
همکاریه��ای اقتصادی ایران و عراق بعد از ش��ش س��ال وقفه دوباره
آغاز به کار کرد ،یادآور شد :همزمان با سالگرد شهادت سرداران شهید
سلیمانی و ابومهدی المهندس ،ذلت دشمنان آنها را شاهد هستیم.
اردکانی��ان افزود :برگزاری این اجالس ،مس��یر توس��عه روابط تجاری
و اقتص��ادی دو کش��ور را هموارت��ر خواهد ک��رد .وزیر نیرو به س��فر
رئیسجمهوری کش��ورمان به عراق و سفر نخستوزیر عراق به تهران
اش��اره کرد و گفت :امید اس��ت این اجالس بتوان��د طرحهای اجرایی
مربوط به عملیکردن اهداف سیاسی دو کشور را به نتیجه برساند .وی
گفت :در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق آمادگی داریم
که امکان تش��کیل صندوق سرمایهگذاری مش��ترک را بین دو کشور
فراه��م کنیم تا از این طریق بخشهای خصوصی دو کش��ور بتوانند با
امکان بیشتری طرحهای خود را به اجرا دربیاورند .وزیر نیرو افزود :در
زمینه انرژی ،برق و گاز و همچنین منابع آبی ،آمادگی داریم توافقهای
انجامشده را عملیاتی و همچنین توافقنامههای جدیدی را در چارچوب
موافقتنامههای قانونی موجود تدوین کنیم و همکاریهای دو کش��ور
در این دو عرصه نیز توسعه پیدا کند.
او اضافه کرد :بعد از سفر رئیسجمهوری اسالمی ایران به عراق و سفر
نخستوزیر فعلی و نخستوزیر سابق عراق به تهران و توافقهایی که در
سطوح عالی میان رهبران دو کشور انجام گرفته ،امید است کمیسیون
مش��ترک همکاریهای اقتصادی بتواند طرحه��ای اجرایی مربوط به
عملیکردن منویات رهبران سیاس��ی دو کش��ور را به نتیجه برس��اند.
وی گفت :برای توس��عه مناس��بات تجاری نیازمن��د موافقتنامههای
متع��ددی از جمله اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،تش��ویق و حمایت
از س��رمایهگذاری متقابل ،تعرفه ترجیح��ی ،همکاریهای گمرکی و
توافقهایی از این دس��ت هستیم که امیدواریم مراحل تدوین،امضاء و
ی آنها در دستور کار قرار گیرد .وزیر نیرو بیان کرد :بحث توسعه
پیگیر 
خطوط مواصالتی بین دو کش��ور و تس��هیل امر حمل و نقل از جمله
حمل یکس��ره کاال نقش مهمی در توسعه روابط تجاری خواهد داشت،
پیشرو و جلساتی که وزیر تجارت عراق با وزرای
امیدواریم با مذاکرات ِ
ایرانی و مقامهای مس��ئول و همچنین با مع��اون اول رئیسجمهوری
در خالل س��فر خواهند داش��ت ،قدمه��ای خوبی نی��ز در این عرصه
برداشته شود.
او افزود :در عرصه مس��ائل بهداش��تی و درمانی ،آمادگی داریم ضمن
عملیاتیک��ردن توافقهای قبلی ،در زمینه مبارزه با بیماری کووید۱۹
هم در این ایام از امکاناتی که در کشور ما فراهم است ،خواهران و برادران
عراقی نیز بهرهمند باش��ند .اردکانیان تصریح کرد :به عنوان جمهوری
اسالمی ایران ،عمران و آبادانی و مصالح کشور خودمان را در عاریشدن
منطقه از حضور بیگانگان میدانیم و این امر مستلزم توسعه تواناییهای
مردم منطقه در رفع حوادث و نیازهای خودش��ان است .وی ادامه داد:
از این حیث در راستای مصالح کشور ایران و همچنین منطقه آمادگی
و اش��تیاق داریم که همه تجربیات ،دانش و تخصص خود را در جهت
رفع نیازهای همس��ایگان خود در طبق اخالص عرضه کنیم که حضور
ش��رکتها و س��رمایهگذاران و کارآفرینان و تولیدکنندگان ایرانی در
بازارهای کشورهای همسایه دقیقاً از همین سیاست و راهبرد سرچشمه
میگیرد .او اضافه کرد :امیدواریم هر چه وسیعتر و سریعتر ،همسایگان
ما به خوداتکایی در رفع نیازهای تخصصی خود برسند ،همانگونه که
ما این مس��یر را در چهار دهه گذش��ته با وجود جنگ نظامی و جنگ
اقتصادی تحمیلی و همه تحریمها پشت سر گذاشتیم و دستاوردهای
ارزندهای داش��تیم ،با اشتیاق این توانمندیها و تجربیات را در راستای
مصالح خود و منطقه به خواهران و برادران خود در کشورهای همسایه
عرضهکنیم.

