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اصناف

 اتاق اصناف ایران متولی کمیسیون های تخصصی 
اتحادیه ها شد

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق متولی 
کمیس��یون های تخصصی اتحادیه ها ش��ده است، گفت: برمبنای 
قانون جدید نظام صنفی، رس��یدگی به مس��ئله کمیس��یون های 
تخصصی به اتاق اصناف ایران محول شده است. مجتبی صفایی 
ب��ا بی��ان اینکه با تصویب قانون جدی��د نظام صنفی، اتحادیه های 
کشوری منسوخ و کمیسیون های تخصصی اتحادیه ها جایگزین 
آنها شدند، افزود:کمیسیون های تخصصی به عنوان بازوی اجرایی 
برای رفع مشکالت خاص صنوف شکل گرفته اند. وی اضافه کرد: 
تخصصی شدن اتحادیه ها و نظارت اتاق اصناف ایران بر عملکرد 
آنها می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت صنوف باشد.صفایی 
با بیان اینکه اتاق اصناف ایران بر حسب ضرورت اتحادیه ها اجازه 
تش��کیل کمیس��یون تخصصی را می دهد، افزود: اعضای اصلی 
کمیس��یون از می��ان نخبگان همان صن��ف با نظارت اتاق اصناف 
ایران مش��خص می ش��وند. عضو هیات رییس��ه اتاق اصناف ایران 
گفت: تاکنون کمیسیون تخصصی برای اتحادیه مشاوران امالک 
تش��کیل ش��ده اس��ت.صفایی تصریح کرد: پیش نویس آیین نامه 
کمیس��یون های تخصصی نوش��ته شده و مراحل تکمیل و ثبت را 
می گذارند تا در آینده نزدیک بعد از تکمیل مراحل، به امضای وزیر 

صنعت، معدن و تجارت برسد و در نهایت ابالغ شود.

تخفیف 15 درصدی لبنیات 
در فروش فوق العاده ماه رمضان

رییس اتحادیه لبنیات فروشان اعالم کرد: در فروش فوق العاده ای 
که ویژه ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد، پرمصرف ترین اقالم 
شامل پنیر، شیر و خرما با تخفیف پنج تا 15 درصدی در واحدهای 
صنفی عرضه می شوند.به گزارش ایسنا ،علی رجبی   اظهار کرد: 
از 2 روزپیش  ثبت نام اعضا برای شرکت درفروش فوق العاده طرح 
ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان آغاز ش��د و واحد های صنفی که 
تمایل دارند در این طرح ش��رکت کنند، می توانند اقدامات الزم را 
در ای��ن زمین��ه انجام دهند. وی گفت: واحدهای صنفی که در این 
ای��ام ف��روش فوق العاده دارند با نصب بنرهایی س��ر در مغازه های 
خود در این زمینه اطالع رس��انی می کنند و پنیر، ش��یر و خرما را 
بر اس��اس نرخ نامه ای که روی بنرها نصب ش��ده به مردم عرضه 
می کنند. رجبی اظهار کرد: محدودیتی در زمینه ثبت نام واحدهای 
صنف��ی نداری��م و هر تعداد واحد صنفی که تمایل داش��ته باش��ند 
می توانند در این طرح شرکت کنند.رییس اتحادیه لبنیات فروشان 
با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه های طرح ضیافت در س��ال های 
گذشته تاکید کرد: قیمت بعضی از کاالهایی که در آن نمایشگاه ها 
برگزار می ش��د، تخفیفی نداش��ت و بعضا نیز ش��اهد بودیم دالالن 
وارد مسائل جانبی برگزاری اینگونه نمایشگاه ها می شدند و فقط 
س��ود خ��ود را می بردن��د. به گفته وی در ف��روش فوق العاده ای که 
امسال برگزار می شود روند بهتری حاکم خواهد بود. وی در پایان 
از س��خنان وزیراقتصاد که گفته بود»هر ماس��ت بندی باید برای 
فعالیتش مجوز بگیرد ولی هر کسی می تواند مجوز موسسه مالی و 
اعتباری را دریافت کند« انتقاد کرد و گفت: نباید مسئوالن کشوری 
در س��خنان خود یا برای مثال زدن قش��ر زحمتکش��ی مثل ماست 
بندها را زیرس��وال ببرند. کس��انی که س��اعت ها پای دیگ نشسته 
و به کار خود عش��ق می ورزند و این بی انصافی اس��ت که اینگونه 
درموردشان اظهار نظر شود.طبق اعالم اتاق اصناف کشور امسال 
نمایشگاه طرح ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان برگزار نمی شود و 
به جای آن فروش فوق العاده اقالم پرمصرف و کاالهای اساسی در 
واحد های صنفی مربوطه در نظر گرفته شده است چراکه به گفته 
فاضل��ی، ریی��س اتاق اصناف از نمایش��گاه های طرح ضیافت ماه 
مبارک رمضان س��ال گذش��ته استقبال چندانی نشد و همچنین در 
بحث کاالهای اساسی با کمترین مشکل مواجه هستیم؛ بنابراین 
برگزاری نمایش��گاه ضیافت در دس��تور کار قرار نگرفته اس��ت. بر 
این اساس قرار است فروش فوق العاده از حدود 10 روز قبل از ماه 
مبارک رمضان برای اقالم پرمصرف برگزار و مواد غذایی، زولبیا، 
بامی��ه و خرم��ا و دیگر مواد پرمصرف در واحد های صنفی مربوطه 

با نرخ مصوب فروخته شود.

نماینده خوزستان در اتاق اصناف ایران:
رسانه ها کاالي ملي را تبلیغ کنند

نماینده خوزس��تان در اتاق اصناف ایران یکی از راه های حمایت 
رس��انه ها از تولید ملی را تبلیغ ارزان کاالهای ایرانی و باال بردن 
هزینه برای تبلیغ کاالهای خارجی  دانست.لطف اهلل اصالحیان با 
بیان اینکه رسانه ها باید به مسئولیت های اجتماعی خود توجه داشته 
باشند، حمایت از تولیدکننده داخلی و کاالی ایرانی را یک مسئولیت 
اجتماعی برای رسانه ها دانست.وی با بیان اینکه استفاده از کاالی 
ایرانی باید به یک امر غالب در افکار عمومی ملت ایران تبدیل شود، 
ادامه داد: مزایا و پیامدهای مثبت اس��تفاده از کاالی ایرانی مدام 
باید در رسانه ها تبلیغ و تکرارشود، تا یک ارزش تلقی و در نهایت 
تبدیل به عادت زندگی مردم ش��ود.این فعال صنفی اظهار کرد: تا 
زمانی که به موضوع حمایت از تولید ملی نگاه فرهنگی و تربیتی 
نش��ود، حمایت از تولید تنها در حد ش��عار باقی می ماند.وی تصریح 
کرد: البته موضوعی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، 
معرفی کاالهای ایرانی و مقایسه ی آن با نمونه های خارجی ست، 
برای حمایت از تولیدات داخلی الزم اس��ت با س��اخت آگهی های 
مردم پس��ند، آنان را با کاالی ایرانی آش��نا کرد تا عمل مقایس��ه با 
کاالی مشابه خارجی هم انجام گرفته و مشتری ایرانی، بداند که 

چرا باید بین دو محصول مشابه، جنس ایرانی را بخرد.

پيشخوان »نخستین همایش پژوهش در استاندارد حالل و 
نقش فراگیر جهانی آن« روز گذشته در دانشگاه 
الزهرا برگزار شد. »حالل« نام برندي است که 
در زمینه ه��اي مختل��ف صنوف، از آرایش��ي و 
بهداشتي، تا خوراکي و مواد دارویي را شامل شده 
و نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهان طرفداران 
بسیاري دارد. این برند بر تولید و ارایه محصوالت 
گوناگون، به ش��کلي که با ش��رع اسالم تضادي 
نداشته باشد،نظارت دارد. همایش دیروز نیز در 
راس��تاي تشویق دانش��گاه هاي ایران و آشنایي 

دانشجویان با این برند برگزار شده بود.
دکتر عبدالحس��ین فخاری، دبیرکل موسس��ه 
حالل جهانی در ایران، در این نشس��ت با اش��اره 
به ابعاد گس��ترده اس��تاندارد حالل گفت: حجم 
تج��ارت ح��الل در صنعت غذا 2 ه��زار میلیارد 
دالر و در صنای��ع دیگ��ر 5 ه��زار میلی��ارد دالر 
است. بسیاری از کارخانجات دارویی، آرایشی و 

بهداشتی تقاضای گواهینامه حالل دارند.
ب��ه گفته فخاری، گردش��گری ح��الل یکی از 
بخش های اس��تاندارد حالل است که بر اقتصاد 
گردش��گری تاثیرگ��ذار خواه��د ب��ود. با ترویج 
گردشگری حالل، بسیاری از مسافران مسلمان 
می توانند هنگام سفر به کشورهای غیراسالمی 
از امکانات یک فرد مسلمان برخوردار باشند که 

می تواند بر شمار گردشگران بیفزاید.
وی در ادام��ه توج��ه ب��ه »بیم��ه حالل« را یک 
ضرورت دانس��ت و گفت: بیمه، قراردادی است 

که بین بیمه گزار و بیمه گر منعقد می شود که بر 
اس��اس آن خدمات ارایه می ش��ود. طبیعی است 
که در ارایه این خدمات نباید ابهامی وجود داشته 
باشد. بیمه حالل آن چیزی است که امروزه در 
بس��یاری از کش��ورهای عربی به عنوان »بیمه 
تکافل« رواج دارد و با توجه به تالش های انجام 

گرفته در کشور تا کنون بی نتیجه مانده است.
دبیرکل موسسه حالل جهانی با اشاره به »حمل 

و نقل حالل« آن را از مواردی دانست که با توجه 
به واردات کاال به ویژه مواد غذایی توسط کشتی 
از کشورهای اروپایی و آمریکایی یا سایر وسایط 
حمل و نقل آنها باید مورد بررس��ی قرار گرفته 

شده و گواهینامه حالل کسب کنند.
»خدم��ات هن��ری حالل« بخ��ش دیگری از 
مواردی بود که فخاری درباره آن گفت: ما غافل 
از تاثیرات فیلم و سریال ها بر روح هستیم و عدم 

توجه به این موضوع در زندگی اجتماعی تاثیرات 
منفی را در پی دارد که پیامد آن نابسامانی روابط 
زناشویی و اجتماعی میان افراد است که موسسه 
حالل جهانی در نظر دارد در آینده نزدیک به بسط 

بیشتر خدمات هنری حالل در جامعه بپردازد.
دبیرکل موسس��ه حالل جهانی در بخش بعدی 
گفته ه��ای خوی��ش با بی��ان اینکه ابع��اد تاثیر 
اقتصادی حالل بسیار کارآمد و رونق اقتصادی 

را در پی دارد اظهار داشت: ترویج استاندارد حالل 
در ایران یکی از مزیت های اقتصادی است چرا 
که 99 درصد ایرانی ها مس��لمان بوده و درصد 
قاب��ل توجه��ی از کاالهای تولیدی ایران دارای 
استاندارد حالل است، از این رو صادرات کاالهای 
ایرانی ضمن رونق اقتصادی، اشتغال زایی را در 
پی خواهند داش��ت. بنابراین باید تولیدکنندگان 

را به سمت صادرات سوق داد.
دکت��ر فخاری در حاش��یه ای��ن همایش، با بیان 
اینکه بدون دانش نمی توان اس��تاندارد حالل را 
گسترش داد به خبرنگار »تجارت« گفت: با توجه 
به آنکه بسیاری از محصوالت نیاز به تحقیقات 
دانشگاهی دارند تعامل و همکاری با دانشگاه ها 
می تواند در این پژوهش ها تس��ریع ببخش��د و 

دانشگاه الزهرا نیز در این زمینه پیشگام بود.
وی با اشاره به تعریف ساده حالل در جامعه گفت: 
حالل جریان روان زندگی یک مس��لمان اس��ت 
یعنی مسلمان همان گونه که به هوا نیازمند است 
نیازمن��د ایجاد فضای ح��الل در ابعاد گوناگون  

است.
فخ��اری با اش��اره ب��ه ازمیک به عن��وان مرکز 
بین الملل��ی و مجموعه همکاری های س��ازمان 
اس��المی تصریح کرد: این مرکز بین المللی در 
تالش اس��ت تا اس��تانداردهای جهان حالل را 
تدوین کند. خوشبختانه ایران نیز در این کمیته 

بسیار فعال است.
دبی��رکل موسس��ه ح��الل جهان��ی در پای��ان 
خاطرنشان کرد: امیدواریم در دو بخش همکاری 
با دانش��گاه هایی که دارای رشته صنایع غذایی 
هس��تند و رس��انه های جمعی بتوانیم استاندارد 

حالل را پویا و بالنده کنیم.

همزمان با نخستين همايش »حالل«  سازي صنوف و مشاغل تصريح شد:

ترويج استاندارد حالل، مزيت اقتصادی ايران است
ساناز مراديان

سود سرشار اصناف غيركتابي از نمايشگاه كتاب تهران

ميوه هاي گران قاچاق، بازار داخلي را خراب مي كنند

 رخداده��ای فرهنگ��ی و هن��ری در همه جای 
دنیا حواش��ی و دنباله های اقتصادی نیز دارند؛ 
تقریبا هیچ اتفاق و مراس��م بزرگ را نمی توان 
در حوزه فرهنگ و هنر سراغ گرفت که تبادالت 
اقتص��ادی یک��ی از بازیگران اصلی آن نباش��د. 
از حراج های ش��ناخته ش��ده آثار هنری گرفته 
 ت��ا مراس��م رونمای��ی از فیلم ها، مجس��مه ها، 
نقاش��ی ه��ا و حتی کت��اب ها. در همه این گونه 
رخدادها حتما ردپایی واضح از اقتصاد و تالش 
عده ای برای کسب درآمد از حواشی اتفاق اصلی 

به چشم می خورد.
در کش��ور ما نیز کم و بیش ش��اهد همین رویه 
هس��تیم؛ یک��ی از پررن��گ تری��ن ای��ن موارد 
برگزاری س��االنه نمایش��گاه بین المللی کتاب 

تهران است.
نمایشگاه بیست و هشتم کتاب در فضایی حدود 
130 ه��زار مت��ر مربع و با حضور بیش از 2400 
ناشر داخلی برگزار شد. امسال در این نمایشگاه 
از حدود 3 هزار ناش��ر از 28 کش��ور دیگر دنیا نیز 
شرکت کردند. همین هم افزایی فرهنگی باعث 
شده است که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
رکورد پرمخاطب ترین نمایش��گاه کتاب دنیا را 

به خود اختصاص دهد.
به گزارش خبر آنالین، حضور پرتعداد مشاغل و 
صنوف مختلف در محوطه بیرونی و در حاشیه 
سالن های اصلی نمایگاه کتاب، مسئله ای است 
که تقریبا به یک قاعده تبدیل ش��ده اس��ت و هر 

سال نیز پررنگ تر می شود.
اگرچه حضور غرفه های فروش غذا به سمبلی 

برای کس��ب درآمد از حاش��یه نمایشگاه تبدیل 
شده است، اما گشت و گذاری کوتاه در نمایشگاه 
کتاب امس��ال نش��ان می دهد که در نمایشگاه 
بیس��ت و هش��تم با تنوع عجیب و غریب تری 
از صن��وف فعال در حاش��یه نمایش��گاه مواجه 

هستیم.
فست فودها؛ پای ثابت همه نمايشگاه ها ���

فروش��ندگان س��اندویچ های س��رد و گرم که 
ای��ن روزه��ا خود را »فس��ت ف��ود فروش« می 
نامند از قدیمی ترین حاش��یه نشینان نمایشگاه 
کتاب هس��تند. از آن زمان که فالفل و س��یب 
زمینی س��رخ کرده بازار گرمی داش��ت تا امسال 
 ک��ه نمایش��گاه جوالن��گاه برنده��ای معروف 
س��اندویچ های گرم و س��رد است. امسال بالغ بر 
20 غرفه از حدود 150 غرفه محوطه نمایشگاه 
کتاب در اختیار این صنف قرار داش��ت. به این 
تع��داد اگر فروش��ندگان آب معدنی، بس��تنی و 
فال��وده، آبمی��وه، پاپ ک��ورن و.... را هم اضافه 
کنیم می توان گفت بیش از نیمی از غرفه های 

محوطه را اغذیه فروش ها در اختیار داشتند.
اپراتورهای تلفن همراه به دنبال مشتری ���

در س��ال های اخیر اپراتورهای تلفن همراه هم 
به یکی از پاهای ثابت تمام نمایشگاه ها تبدیل 
ش��ده اند. فروش ش��ارژ برای خطوط اعتباری، 
 ثب��ت ن��ام با تخفیف برای خط��وط، ثبت نام در 
ط��رح ه��ای مکالمه های زمان دار و اینترنتی از 
جمله برنامه هایی است که معموال در غرفه های 
بزرگ و رنگارنگ اپراتورها اجرا می شود. امسال 
هم یکی از اپراتورهای تلفن همراه با به خدمت 

گرفتن عده ای پس��ر و دختر جوان و پوش��اندن 
لب��اس های��ی با رنگ لوگوی خود بر تن آنها به 

دنبال تکرار همان شیوه های قدیمی بود.
غوغای شرکت های ارائه خدمات اينترنت ���

ش��رکت ه��ای ارائه دهنده خدم��ات اینترنت یا 
همان » آی اس پی ها« از پرس��ر و صداترین 
غرفه های جانیب هر نمایش��گاهی هس��تند. در 
نمایش��گاه کتاب امس��ال هم این شرکت ها که 
معموال در الیه های سوم و چهارم ارائه خدمات 
اینترنتی فعال هستند به هر ترفندی متوسل شده 
اند تا بازدیدکنندگان را متقاعد کنند چند گیگ 
حج��م دانل��ود و آپلود اینترن��ی از آنها خریداری 
کنند. مروری بر نام این ش��رکت ها نش��ان می 
دهد تقریبا در س��ایر مواقع و در عرصه فروش 
خدمات اینترنتی نمی توان نشانی از آن ها پیدا 
کرد. ظاهرا فعالیت های این ش��رکت ها کامال 
فصل��ی و محدود به نمایش��گاه های پرطرفدار 
اس��ت. این ش��رکت ها در واقع از فروش��ندگان 
بزرگ نمایندگی غیررس��می می گیرند و برای 
آنها در نمایش��گاه هایی مانند نمایش��گاه کتاب 

بازاریابی می کنند.
صنوف جديد ���

در نمایش��گاه کتاب امس��ال پدیده عجیبی را 
ش��اهد بودی��م؛ در میان غرف��ه های محوطه، 
تعدادی غرفه فروش کتاب نیز مش��اهده می 
شد! با وجود اینکه قاعدتا باید عرضه کتاب آن 
هم در نمایشگاه کتاب فقط در سالن های اصلی 
 انجام بگیرد ولی در نمایش��گاه امس��ال برخی

 غرف��ه ه��ای محوط��ه بیرون��ی در اختی��ار 

فروش��ندگان نرم افزارهای رایانه ای و کتاب 
قرار گرفته بود. کتاب های عرضه شده در این 
غرف��ه ه��ا عمدتا مربوط به رایانه و اینترنت و... 
بودند. فلس��فه جدا بودن این غرفه ها از غرفه 
های داخل سال های اصلی هم نامعلوم بود.

گردش مالی غرفه های حاشیه ای ���
بررس��ی ها نش��ان می دهد در نمایشگاه کتاب 
امسال حدودا 150 غرفه در محوطه نمایشگاه 
به صنوف مختلف اجاره داده شده است. اگرچه 
هیچ مقام مسئولی حاضر به پاسخگویی دقیق 
در این مورد نبود ولی پرس و جوهای میدانی 
نش��ان داد این غرفه ها به طور متوس��ط برای 
ده روز نمایش��گاه 10 میلی��ون توم��ان اج��اره 
داده ش��ده اس��ت.این در حالی اس��ت که غرفه 

داران از پرداخ��ت این اجاره س��نگین برای ده 
روز بس��یار راض��ی ب��وده و می گویند از حضور 
پرتعداد بازدیدکننده در این نمایش��گاه س��ود 
خوب��ی داش��ته اند.درآمد حاصل از اجاره غرفه 
های بیرونی مس��تقیما به یکی از شرکت های 
تبلیغات��ی ک��ه کار اختص��اص ای��ن غرفه ها و 
تبلیغات محیطی نمایش��گاه را به نمایندگی از 

مصلی تهران انجام داده است می رسد.
ب��ه ای��ن ترتیب با یک حس��اب سرانگش��تی 
و ب��ا ف��رض صح��ت اطالعات بدس��ت آمده 
از بررس��ی های میدان��ی تنه��ا از مح��ل اجاره 
غرفه های محوطه بیرونی رقمی در حدود یک 
میلی��ارد و 500 میلی��ون توم��ان درآمد حاصل 

شده است.

حس��ین مهاجران، رئیس اتحادیه فروشندگان 
می��وه و تره بار اظهار داش��ت: میوه هاي قاچاق 
به بازار داخلي س��رازیر ش��ده اس��ت. تنها میوه 
قاچاق نیز پرتقال نیست بلکه زردآلو، لیموترش، 
ش��برنگ و هلو از کش��ور ترکیه، انگور از کشور 
ش��یلي و گالب��ي چین��ي به ص��ورت قاچاق و با 
قیمت هاي بس��یار باال به بازار داخلي وارد ش��ده 

است. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان می��وه و تره بار در 
رابط��ه ب��ا قیم��ت پرتقال ه��اي قاچاقي اظهار 
داشت: این میوه با قیمت ۷ هزار تومان در بازار 
عرضه مي ش��ود، در صورتي که اگر به صورت 
آزاد وارد بازار مي شد قیمت آن 2500 تومان بود. 
وي ادامه داد: جوالن پرتقال هاي قاچاق در بازار 
نتیجه نه گفتن دولت به ماس��ت. قبل از عید ما 

گفتیم که چند هزار تن پرتقال واالنسي مصري 
باید ذخیره شود تا شب عید اگر دیدیم که پرتقال 
از 3 هزار تومان گران تر شد از آنها استفاده شده 
و به بازار تزریق شود. باقیمانده را نیز بعد از عید 

به صورت آزاد دست مردم بدهیم. 
وي ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب که در ح��ال حاضر 
قاچ��اق در ب��ازار داخلي بیداد مي کن��د، افزود: 
اگ��ر ای��ن پرتقال ها را ذخی��ره کرده بودیم االن  
قیمت مناس��ب تر بود، هم دس��ت قاچاق از بازار 
داخلي کوتاه مي ش��د. ما تذکر داده بودیم که از 
اردیبهش��ت  تا شهریور در کشور پرتقال داخلي 
تولید ندارد، اما متأس��فانه به تذکر هاي از سوي 

ما اهمیتي داده نشد. 
مهاج��ران گف��ت: قیمت زردآل��و پایین آمده و 
ب��ه کیلوی��ي 8 ه��زار تا 14 هزار تومان رس��یده 

اس��ت. س��یب زمیني تازه و پیاز تازه دو هفته اي 
است به 800 تومان رسیده است. وي در پایان 
خاطرنشان کرد: سیب زمیني را در دي ماه 1۶00 
تومان مي خریدند و االن همان س��یب زمیني را 
500 تومان مي خرند، دلیلش هم این است که 
فروشنده کمي دیر محصولش را به بازار عرضه 

کرد و همین باعث کاهش قیمت آن شد.
معدوم سازي میوه هاي قاچاق ���

از سوي دیگر قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با 
بیان اینکه هر میوه قاچاقي که در کشور مشاهده 
ش��د باید معدوم ش��ود، گفت: ممکن است یک 
آفت نباتي از طریق واردات وارد کش��ور ش��ود و 

درختان میوه داخلي را نابود کند. 
عنایت اهلل بیاباني با بیان اینکه براس��اس اعالم 
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزي واردات هر 

ن��وع محصول باغي به کش��ور ممنوع اس��ت، 
اظهارداش��ت: اگر میوه اي به شکل قاچاق وارد 
کشور شده، این کار به شکل واردات پیله وري 

از مرزهاي مشترک انجام شده است. 
وي اضاف��ه کرد: معمواًل زماني  که واردات پیله 
وري در منطق��ه اي انج��ام مي ش��ود فقط براي 
نیازهاي آن منطقه است و باید در همان مکان 
توزیع ش��ود نه در س��ایر نقاط. بیاباني تصریح 
کرد: وقتي انگور، گالبي و مرکبات مرغوب در 
کشور داریم نباید این محصوالت به کشور وارد 
ش��ود، ضمن اینکه راه مقابله با محصوالتي که 
به ش��کل قاچاق وارد ش��ده اند بسیار آسان است 
و زماني ک��ه ما کاالیي قاچاق را در کش��ورمان 
مش��اهده مي کنی��م بای��د آن را مع��دوم کنیم.  
بیاباني تأکید کرد: این موضوع ش��وخي نیس��ت 

و میلیاردها س��رمایه گذاري مردم با این واردات 
بي رویه از بین خواهد رفت. 

���  تكذي�ب خب�ر واردات پرتقال مس�موم به 
کشور 

رئی��س کل گم��رک ایران ب��ا تکذیب واردات 
پرتقال مس��موم از طریق پیله وري درباره علت 
کاهش 20 درصدي صادرات طي فروردین ماه 
توضیح داد. مسعود کرباسیان در حاشیه  نشستي 
در اتاق بازرگاني با اشاره به اینکه هیچ پرتقالي 
از طریق گمرک وارد کش��ور نشده است، اظهار 
کرد: پیله ورها باید به گمرک اظهار نامه بدهند 
و این امر فقط براي اخذ عوارض نیس��ت  بلکه 
براي نظارت بر اس��تاندارد و بهداش��ت واردات 
اس��ت. وي افزود: از طرف گمرک هیچ آماري 

مبني بر واردات پرتقال وجود ندارد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران 
گفت: پوش��اکی که به صورت قاچاق به کش��ور وارد 
می ش��ود س��هم بیش��تری از تولیدات داخلی دارد. به 
گ��زارش تس��نیم، مهدی یکتا گف��ت:  تولیدکنندگان 
پوش��اک ایرانی در بهترین حالت 30 درصد از مصرف 
مردم به این کاالی مصرفی را تامین می کنند و مابقی 
آن از کشور های دیگر و عمدتا از طریق قاچاق در اختیار 

مصرف کنندگان قرار می گیرد.
مهدي یکتا ادامه داد:  بازار مصرف پوش��اک در کش��ور 
۷ میلیارد دالر و  آمار واردات پوشاک قاچاق به کشور 
حدود 5 میلیون دالر اس��ت. بر این اس��اس می توان 
برآورد کرد که مابقی این میزان توسط تولید کنندگان 
داخلی تامین شده است.وی اضافه کرد: واردات قانونی 
پوش��اک نیز حدود 5 میلیون دالر اس��ت یعنی واردات 
غی��ر قانون��ی این محصول هزار براب��ر واردات قانونی 
اس��ت.یکتا اظهار داش��ت:  با توجه به گس��ترده بودن 
تولیدات زیرپله ای پوش��اک، آم��ار دقیقی از تولید این 
محص��ول در کش��ور وج��ود ندارد و تنه��ا بر آورد های 
مربوط به پوش��اک قابل استناد است.وی تصریح کرد:  
ب��ه دلی��ل عالقه مردم به کااله��ای خارجی، تولیدات 
زیر پله ای ما که بخش غالب از تولیدات را نیز تشکیل 

می دهن��د محص��والت خود را با مارک های غیر واقعی 
و خارجی به فروش می رس��انند. دبیر اتحادیه تولید و 
صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران خاطر نش��ان کرد:  
تع��داد واحد ه��ای صنعتی تولید پوش��اک که از وزارت 
صنعت مجوز گرفته اند، کمتر از 100 واحد هس��تند و 
مابقی واحد های تولیدی پوشاک صنفی هستند.وی در 
باره تاثیرات ایجاد تعرفه ترجیحی در صنعت پوش��اک 
کشور تاکید کرد: برقرار تعرفه ترجیحی هیچ تاثیری در 
صنعت پوشاک کشور و کاهش واردات کاالی قاچاق 
نداش��ته اس��ت، زیرا قاچاق محصوالت ترکیه ای برای 
واردکنن��دگان ب��ه صرفه تر بوده و پایین آوردن چند در 

صدی تعرفه ها  ترغیب کننده نیست.

هفتاد درصد بازار پوشاك در اختیار قاچاقي ها
ریی��س ات��اق اصناف درباره تف��اوت قیمت نان در 
نانوایی های آزادپز گفت: نان نباید دو نرخی باشد؛ 
زمانی که قیمت نان دو نرخی باشد این مشکل وجود 
دارد، چرا که نظام کنترلی ما ضعیف است و امکان 

کنترل کافی تمامی نانوایی ها را نداریم.
به گزارش ایسنا، علی فاضلی ، در حاشیه همایش 
»همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اش��تغال«  
اظهار کرد: نرخ نان در نانوایی های آزاد پز در شهر 
ته��ران ح��دود 20 درصد باالتر از نرخ های مصوب 
است اما در بسیاری از استان ها این عدد به 9 درصد 
هم نمی رسد و استقبال چندانی در استان های دیگر 

از نانوایی های آزادپز صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: تا زمانی که آرد یارانه ای است یقینا 
آزادپزی رونق نخواهد داش��ت؛ بنابراین دولت باید 
تکلیف خود را در این عرصه روشن کند. فاضلی بر 

تک نرخی شدن قیمت نان تاکید کرد.
در همین مراسم،  رییس اتاق اصناف درباره تفاوت 
بی��ش از ح��د قیم��ت میوه و تره  ب��ار در مغازه های 
س��طح ش��هر نس��بت به میادین میوه و تره بار و 
ع��دم رعایت س��ودهای حداکث��ر 35 درصدی در 
میوه فروش��ی ها اظه��ار کرد:  می��وه جزو کاالهای 

باثبات بازار اس��ت؛ البته ش��ب عید نوساناتی در این 
 ب��ازار وج��ود داش��ت که در حال حاضر بس��یار کم 

شده است.
وی گفت: البته برخی مغازه ها خارج از حدود تعیین 
شده میوه های خود را عرضه می کنند که تا حدودی 

این اتفاق اجتناب ناپذیر است.
ب��ه گفت��ه فاضل��ی در حال حاضر دو نهاد رس��می 
تعزی��رات و بازرس��ی اصناف ب��رای رصد و کنترل 
کام��ل ب��ازار می��وه در نظر گرفته  ش��ده اند که این 
کنترل و نظارت را انجام دهند و هر چه به س��مت 
ماه مبارک رمضان پیش رویم این کنترل تش��دید 

خواهد شد.

دلیل گراني نان آزاد و میوه از زبان ريیس اتاق اصناف ايران
قیمت میوه در بازار

قیمت هر کیلو )تومان(نوع میوه

4500سیب زرد
5000-5500سیب قرمز

۶500-۷500پرتقال وارداتي مصري
در بازار موجود نیستپرتقال داخلي 

35000زردآلو وارداتي ترکیه
15000زردآلو داخلي
4000-14000گوجه سبز
3000-8000توت فرنگي

1000-1800هندوانه
2000-2500ملون و طالبي

4000-4500موز
۷00-1۶00گوجه فرنگي

1500-2500خیار
800-1000سیب زمیني
1000پیاز سفید
800پیاز زرد


