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قیمت انواع خرما در بازار اصفهان
رئیـــس اتحادیه
عمده فروشـــان
میـــوه و تـــره
با ر ا صفهـــا ن
بـــا اشـــاره به
پیـــش رو بودن
مـــاه رمضـــان
اظهـــار کـــرد:
کـــم توجهـــی
مســـئوالن به مدیریـــت عرضه و تقاضـــا و بهویژه
بیدقتی در میـــزان صادرات خرما باعث شـــده در
سه ســـال اخیر با افزایش شـــدید قیمت رطب و
خرما در آســـتانه ماه رمضان روبرو شـــویم .ناصر
اطرج افزود :امســـال صادرات از ابتدای برداشـــت
رطـــب و خرمـــا آغاز شـــد و این موضـــوع باعث
افزایش قیمـــت هاشـــد ،همچنین بـــا توجه به
اینکه از ماه مبارک رمضان تا دوره جدید برداشـــت
محصول یعنی حـــدودا اواســـط مردادماه فرصت
زیادی برای فـــروش رطب و خرماهـــای باقیمانده
در ســـردخانه ها وجود دارد .رئیـــس اتحادیه عمده
فروشان میوه وتره بار گفت :متاســـفانه کشاورزان
قصد فروش بارهای خـــود را ندارنـــد و در صورت
فروش ،یا جنس نامرغوب اســـت و یا قیمت بسیار
باالیـــی دارد  .وی ادامـــه داد :در حال حاضر قیمت
رطب زرد بوشهر در خشـــت از  ( ۵۵۰۰بار ضعیف)
تا  ( ۶۰۰۰بار درجه  ) ۱قیمـــت میخورد ،مضافتی
بم نیز تابع همین مشـــکل بوده و بـــار درجه  ۱را
در خـــود بم حتی تـــا  ۱۰هزار تومـــان نیز قیمت
میزنند .اطرج خاطرنشـــان کـــرد :در حال حاضر
قیمت فروش انـــواع رطب و خرمـــا در اصفهان به
این صـــورت پیشپینی شـــده و همچنین افزایش
قیمتی با توجـــه به اینکـــه زمـــان باقیمانده تا
فصل برداشـــت محصول نـــو وموجـــودی بار در
سردخانههاســـت ،انتظار نمـــیرود .قیمت رطب
زرد بوشـــهر( رطب ســـطلی ) اعال بیـــن  6هزار و
 200تـــا 6هزار و  ،500رطب ســـطلی متوســـط
بین پنج هـــزار و  700تا  6هـــزار ،رطب مضافتی
اعال منطقه بم بیـــن  10هزار تا  10هـــزار و ،500
رطب مضافتـــی درجه یک بم بین هشـــت هزار تا
هشـــت هزار و  ،500رطب مضافتی خوب جیرفت
هفت هـــزار تومن و خرمای خشـــت اعـــا  6هزار
تومان و خرمای دشســـتان اعال هرکیلو چهار هزار
و  500تومـــان به فروش میرســـد.
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از آمادگی بازار برای ماه
میهمانی خدا تا
رضایتمندی از فعالیت
کمیسیونهای ششگانه
اتاق اصناف

عالوه بر برنامه ریزی برای این ماه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان
نیز مسئولیت نظارت و رصد بازار را برای برخورد با متخلفان
در دستور کار قرار داده است.
جهانگیری چشم انداز حرکت های نوین در اصناف را روشن ارزیابی
و خاطرنشان کرد :افق اقدامات جدید اتاق اصناف مانند راه اندازی کمیته صادارتی اصناف بسیار
روشن بوده و مورد حمایت ماست.
رئیس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان با
اشــاره به پیش روبودن ماه مبارک رمضان
و اقتضائات بازار اظهار کرد :خوشــبختانه
کمیســیون های تخصصی با حرکتی زود
هنگام و برای جلوگیری از هرگونه مشــکل
در این ایام فعالیت های خود را برای تصویب
قیمت اقالم مورد نیاز و پرفروش ماه مبارک
رمضان مانند زولبیا و بامیــه را انجام داده
است .رسول جهانگیری ضمن اطمینان دادن
به مردم در رابطه با تامین کاالهای مورد نیاز
این ماه افزود :عالوه بر برنامه ریزی برای این
ماه مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان
اصفهان نیز مسئولیت نظارت و رصد بازار را
برای برخورد با متخلفان در دستور کار قرار
داده است.
وی با اشــاره به شــیوع آنفوالنزای مرغی
در اصفهــان و نگرانی های ایجاد شــده در
رابطــه با تامین گوشــت ســفید اصفهان
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گفت :مــردم اصفهــان تمایل زیــادی به
خرید مرغ منجمد ندارند لــذا برای تامین
نیاز بازار عــاوه بــر تولیــدات داخلی از
اســتان هــای تولیدکننده مــرغ واردات
خواهیم کرد .
ریل گذاری برای حرکت قطار
توسعه اصناف
رســول جهانگیــری در بخــش دیگری از
سخنان خود با تشکر از فعالیت کمیسیونهای
ششــگانه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان
خاطرنشــان کــرد :خوشــبختانه اصناف
حرکت رو به جلویی را آغاز کردند و من فکر
میکنم که امروز به نسبت گذشته یک گام
به جلوبرداشــته ایم .رئیس اتــاق اصناف
دستاوردهای اصناف در این دوره را ماحصل
تفویض اختیار و اعتمــاد به توانمندی های
افراد منتخب عنوان میکند.
وی با بیــان اینکه عملکرد کمیســیونهای

ششــگانه اتــاق اصنــاف در دوره اخیر به
نسبت دوره های دیگر بســیار قابل تامل و
موفقیت امیز بوده اســت ،تصریح کرد :این
موضوع به معنای کم ارزش کردن عملکرد
دیگر روســای اتاق اصناف نبــوده و قطعا
در دوره های گذشــته نیــز اقداماتی انجام
شده است.
فعالیت مثبت کمیسیون تنظیم
بازار استانداری
رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان یکی
از نقاط قوت موثر کنترل بازار را کمیسیون
تنظیم بازاراســتانداری اصفهان دانست و
گفت :خوشبختانه در این کمیسیون همواره
چندگام جلوتر از بازار اســت و بحران هایی
که ممکن است دچاربازار شود پیش بینی
و حل می شود.
کمیته نوپای صــادارات اتاق
اصناف را حمایت می کنیم

جهانگیری چشــم انداز حرکت های نوین
در اصناف را روشــن ارزیابی و خاطرنشان
کرد :افق اقدامات جدید اتاق اصناف مانند
راه اندازی کمیته صادارتی اصناف بســیار
روشــن بوده و مورد حمایت ماســت .وی
با بیان اینکه این حرکت هــا حرکت های
زیربنایی بــرای اصالح و تغییــر رویه های
قبلی اســت ،تصریح کرد :اصناف اصفهان
ظرفیت های باالیــی در رابطه بــا تولید و
همچنین خدمات فنی و مهندسی دارند و
لذا باید برای توســعه اقتصادی این صنوف
چاره اندیشی شود.
رئیس اتــاق اصناف مرکز اســتان اصفهان
خاطرنشــان کــرد :در این کمیتــه مقرر
شــده اســت که اتحادیه هایی که شرایط
صــادرات محصــوالت خــود را دارنــد
شناســایی و بــه بازرگانان و تجــار اصلی
وصل شوند.
وی همچنین از آغــاز روابط جــدی اتاق
اصناف و اتاق بازرگانی اصفهان برای توسعه
مباحث صادرات خبر داد و گفت :اقداماتی
که امروز در اتاق اصناف اصفهان انجام می
شود در گذشته وجود نداشته و امروز شروع
شده و ممکن است در مسیر آن مشکالتی
نیز وجود داشته باشــد که البته قابل حل
خواهد بود.

ارائه توانمندی های کفش اصفهان در مسکو
رئیس اتحادیه کفاشان
اصفهـــان با اشـــاره به
بیانـــات مقـــام معظم
رهبـــری در ســـال
جـــاری اظهـــار کرد:
باور مـــا در اتحادیه به
توانســـتن و تالش ما
برای شکســـتن ســـد
محدودیت ها برای توســـعه تولید و اشـــتغال است .اکبر
زاهدی بـــا بیان اینکـــه اقداماتی به صورت مشـــترک با
اتحادیههای تهران و تبریز بـــرای حمایت از تولید داخلی
انجام گرفته اســـت ،افزود :راهانـــدازی کمپین حمایت از
کفش ایرانی و بسترســـازی برای شـــرکت در نمایشگاه
کفش مســـکو از جمله ایـــن اقدامات به شـــمار میآید.
رئیس اتحادیه کفاشـــان اصفهان با اشـــاره به مشکالت
تولیدکنندگان اظهار کرد :مشـــکالتی همچون مالیات،
بانکها و عـــدم حمایت دولت برای شناســـایی بازارهای
جدید ترمز تولید کفش در اصفهان را کشـــیده اســـت.
زاهدی با بیـــان اینکـــه ظرفیت تولید ســـاالنه کفش
اصفهان  120میلیون جفت اســـت ،اظهار کرد :ظرفیت
تولید در ســـالهای گذشـــته به  113میلیون رســـید
که احتمـــاال همین میزان نیز در ســـال گذشـــته افت
 30درصـــدی را تجربه کـــرده اســـت .وی تصریح کرد:
ازچینی ها حـــال ترکها به واســـط حمایتهای

بعـــد
دولتشـــان بازارایران را در دســـت گرفتهانـــد .رئیس
اتحادیه کفاشـــان اصفهان با بیان اینکه ســـرانه مصرف
ســـاالنه کفش در ایران برای هر نفر ســـه جفت است،
افزود :بیشـــترین میـــزان مصرف کفش در رنج ســـنی
 15تا  25ســـال اتفاق میافتـــد و این گروه ســـنی به
دنبال رنـــگ و مدلهای خـــاص هســـتند و کمتر به
کیفیت اهمیـــت میدهنـــد .وی اضافه کـــرد :قدیمی
بودن دســـتگاهای تولیدی های کفش ایـــران ،باالبودن
قیمت تمام شـــده کفش در مقایســـه بـــا نمونه های
خارجـــی تولیدکننده ایرانـــی را از رقابت بـــاز می دارد.
زاهدی از تعدیل نیروی انســـانی واحدهـــای تولیدی و
کاهش ظرفیـــت تولید تولیدکننـــدکان کفش اصفهانی
خبر داد و گفت :حمایـــت دولت و شناســـایی بازارهای
هدف صادراتی و یا توانمندســـازی و ارائه تسهیالت ارزان
قیمت به واحدهای تولیدی برای واردات دســـتگاه های
مورد نیاز و به روز برای پاســـخگویی به نیـــاز داخل می
تواند نقش مهمی در توانمندســـازی تولیدکننده ایرانی
داشـــته باشد.
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