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تعطیلی 80 واحد صنفی 
تولیدکننده و فروشنده لوازم 

ورزشی از ابتدای سال 99
بــه گفتــه دبیــر اتحادیــه صنــف تولیــد کننــدگان 
تصمیمــات  تهــران،  ورزشــی  لــوازم  فروشــندگان  و 
»غیرکارشناســی و غلــط« و تغییر مدیران باعث شــده 
است تا هر روز ما با یک اتفاق جدید در تولید روبه رو 

شویم.
بــه  گــزارش ایلنــا ســید حســین محمــودی، دبیــر 
اتحادیــه صنــف تولیــد کننــدگان و فروشــندگان لــوازم 
ورزشــی تهــران، بــا اشــاره بــه اینکــه وســعت پوشــاک 
ورزشــی در بحــث تولیــد بســیار اســت گفــت: در برخــی 
 از محصــوالت همچــون لباس جودو لباســی که ما تولید

می کنیم جزو بهترین برندهای دنیاســت اما متاســفانه 
به دلیل مشکالت امکان صادرات وجود ندارد.

وی ادامــه داد: اگــر مــا می خواهیــم کاالیی را صادر 
کنیــم بایــد قیمت آن ثابت باشــد و قیمت مــواد اولیه و 
ارز ثابــت نیســت و همیــن مســاله تاثیر گذاشــته اســت 
و حتــی در بحــث تهیــه مــواد اولیــه داللــی و واســطه ها 

وجود دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــازده مــاه ازســال کشــور 
درگیر کرونا است گفت: وقتی میزان تولیدات و فروش 
کاهــش داشــته چرا باید قیمت مــواد اولیه افزایش پیدا 
کنــد. امــا امــروز حتی بــا دالر 25 هزار تومانــی اگراجازه 
داده شــود کــه کاالی خارجــی وارد شــود از تولیــد ایرانی 

ارزان تر عرضه خواهد شد.
وی ادامــه داد: از ابتــدای امســال تــا امــروز حــدود 
80 واحــد صنفــی تعطیــل شــدند و حتــی تقاضــا کردنــد 
کــه جوازشــان را باطــل کنیم و بقیه و بیشــتر واحدهای 
تولیــدی نیز از ابتدای امســال بــا حداکثر ده درصد توان 
خــود کار مــی کننــد خــود مــن کــه تولیــد کننده پوشــاک 
ورزشــی هســتم یــک ســال اســت کــه تولید نمــی کنم و 

مجبور به تعدیل نیروها شدم
و  کرونــا  همچــون  مشــکالتی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نوســانات قیمــت ارز دیــر یــا زود حــل مــی شــود گفــت: 
آنچه مهم است ما باید در بحث تولید تفکر و نگاه خود 
را تغییر بدهیم و به خصوص در قانون گذاری و تصمیم 
گیــری بــه نگاههای جدید برســیم. و باید کســانی درباره 

تولید قانونگذاری کنند اطالعات کافی داشته باشند.
محمودی افزود: تصمیمات غیر کارشناســی و غلط 
و تغییــر مدیــران باعــث شــده تا هر روز ما بــا یک اتفاق 
جدیــد در امــر تولید روبرو شــویم چــرا باید وزیر صنعت 
در یــک دوره ریاســت جمهــوری چهــار بــار تغییــر کنــد 

تصمیم غلط اجرای غلط را به دنبال دارد .
وی ادامه داد: در بحث بیمه ما معافیت داشتیم تا 
پنج کارگر را با استفاده از معافیت بیمه استخدام کنیم 
اما این معافیت برداشــته شــده اســت .امروز تولید کاال 
در مبدا که کارخانه یا کارگاه تولیدی گران تمام می شود 
و باید دولت با کاهش هزینه های انرژی مالیات و بیمه 

به ارزان شدن تولید کمک کند .
محمــودی افــزود: صنــوف بســیاری همچــون مــواد 
شــیمیایی ، فلــزات رنگیــن و غیــر رنگیــن ، پالســتیک ، 
دارد  تاثیــر  ورزشــی  تولیــد محصــوالت  روی  بــر  چــوب 
پــس وقتی آنها دچار مشــکل باشــند تولیــد ما نیز دچار 
مشــکل مــی شــوند.لذا اگــر مــی خواهیم مشــکالت حل 
شــود باید صنعت در دســت صنعتگر باشــد و قوانین با 
نظــر صنعتگران مصوب شــود. یعنی اگر دولت بخواهد 
کاری کنــد یــا بایــد صفر تا صد صنعــت را بپذیرد یا آنکه 

آن را رها کند .
و  امســال  فروردیــن  ابتــدای  از  داد:  ادامــه  وی 
همچنیــن پاییــز چنــد مــاه واحدهــای تولیــدی بــه دلیــل 
کرونا تعطیل بودند چرا باید کارگاهی که هیچ فعالیتی 
نداشــته و تولیــد نداشــته حــق بیمــه و مالیــات بدهــد. 
 و هیــچ تســهیالتی نیــز بــه مــا  داده نشــده و وقتــی نیــز

 مــی خواهنــد تســهیالت بدهنــد قراردادهایــی را اعمــال

می کنند که امکان پذیر نیست.
محمــودی افــزود: بســیاری از مشــکالتی کــه وجود 
دارد 10 ســال پیــش نیــز وجــود داشــته و اگــر قوانیــن 
درســت نشــود 10 سال دیگر نیز ادامه پیدا خواهد کرد. 
در حالی که تولید کننده درآمدی ندارند دولت کار خود 
را مــی کنــد و درآمدهــای مورد نیــازش را از طریق قبض 

آب و برق و مالیات تامین می کند.

 نائب رئیس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی: 

سوءمدیریت علت گرانی 
موز و خیار بود

نائــب رئیــس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی 
درباره گران شدن قیمت برخی میوه ها از جمله خیار و 
موز بیان کرد دلیل این گرانی ها سوء مدیریت و شاید 

هم سو مدیریت عمدی بود.
بــه گــزارش مهــر، صدرالدین نیاورانــی نایب رئیس 
اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی ایــران در برنامه ای 
رادیویــی در مــورد گــران شــدن قیمــت برخــی میوه ها از 
جمله خیار و موز گفت: دلیل این گرانی ها سو مدیریت 

و شاید هم سو مدیریت عمدی بود.
وی افزود: چند ماه قبل که کار واردات موز انجام 
می شــد عده ای با تغییر تعرفه موز، آن را از ردیف ثبت 
ســفارش خــارج کردنــد و ثبــت سفارشــی بــه نــام آن ها 
انجــام نمی شــد و عمــالً این کار دســت عــده ای افتاد که 
فروشنده این ثبت سفارش ها بودند و بنابراین واردات 

موز از این کانال صورت گرفت.
نیاورانــی اظهــار کــرد: مــا به وزیــر پیشــنهاد کردیم 
کــه بــا توجــه بــه مشــکالت کمبــود ارز، اگر سیاســت بر 
واردات این محصول است موز با ارز حاصل از صادرات 

محصوالت کشاورزی وارد کشور شود.
نایــب رئیــس اتحادیــه ملــی محصوالت کشــاورزی 
ایــران گفــت: وزارت صمت و وزارت جهاد کشــاورزی اگر 
قبل از این مشــکالت با بخش خصوصی، که واردکننده 
ایــن محصــوالت هســتند، همــکاری می کــرد مــردم ضرر 
نمی کردنــد امــا متأســفانه دولــت نه کنار می کشــد و نه 

اجازه می دهد که مسیر تجارت پیشرفت کند.
در ادامه، حجت االسالم نقدعلی عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلس با انتقاد شــدید از گرانی و باال رفتن 
قیمــت برخــی میوه ها گفــت: وزارت صمت که عهده دار 
تنظیــم بازار اســت نباید اجــازه دهد قیمت ها تا این حد 
افزایــش پیــدا کننــد. وی افــزود: درســت اســت کــه مــوز 
کاالی اساســی و اســتراتژیک نیســت، اما متأســفانه در 
گذشــته برخــی آقایانــی کــه منافعشــان در این محصول 
بــود بــا تخصیــص ارز بــه ایــن محصــول ذائقــه مــردم را 
تغییــر دادنــد و مــردم را بــه این میــوه عــادت دادند و از 
طــرف دیگــر هــم در ادامه کار و بــا قطع کردن تخصیص 

ارز، عمالً بازار را دچار سکته کردند.
ایــن نماینــده مجلــس با اذعــان به ســو مدیریت و 
نبــود اســتراتژی در وزارت مربوطه بــرای مدیریت فضای 
روانی ناشــی از افزایش قیمت ها اظهار کرد: گرانی موز 
تــا ۶0 هــزار تومــان باعــث شــد که مــردم مــوز نخرند اما 
تأثیر اصلی خودش را بر قیمت سایر میوه ها و مرکبات 
نیــز می گــذارد. حجــت االســالم نقدعلــی تصریــح کــرد: 
متأســفانه ایــن گرانی هــا در شــرایطی اســت کــه تولیــد 
مرکبــات و میوه هــای درختــی در ایــران فــراوان اســت و 

بسیاری از این میوه ها تبدیل به ضایعات می شوند.

تاکید اتحادیه نانوایان 
سنگکی تهران بر تغییر نرخ 

با لحاظ افزایش هزینه ها
رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنگکی تهــران با اشــاره 
بــه تغییــر نکــردن نرخ نانوایی هــا عنوان کــرد نانوای های 
سنگکی مدت هاست که تغییر نرخ ندادند این در حالی 
است که تمامی اقالم مورد استفاده این نانوایان و آنچه 
که هر روز در نانوایی با آن ســر و کار دارند مانند اجاره 
بهــا، حامل هــای انــرژی، مالیات، عــوارض و همه مخارج 

مبتال به دائم در حال افزایش قیمت است.
رئیس اتحادیه نانوایان ســنگکی تهران با اشــاره به 
تأثیر بسیار نابودکننده فروشگاه زنجیره ای بر واحدهای 
متبوع خود بیان داشــت: متاســفانه فروشگاه زنجیره ای 
کــه  می کننــد  ایجــاد  خــود  درون  در  را  نانوایی هایــی 
هیچگونه ضوابط مورد نیاز برای نانوایی را در آنها لحاظ 
نمی شــود. اصغر پابرجا، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی 
تهــران گفــت: نانوایــان مســتقر در فروشــگاه های زنجیــره 
ای کــه مبــادرت بــه تولید و فروش تمامــی محصوالت نان 
می کنند در شرایطی آن را می پزند که ارتفاع، مساحت و 

مسائل بهداشتی یک نانوایی در آن رعایت نشده است.
او در ادامه بیان کرد: اســتفاده نانوایان از آردهای 
ســهمیه ای کــه مبــدا دریافــت آن کامــال معلــوم نیســت 
شرایط بدی را برای بر دیگر نانوایان که سال های زیادی 
در ایــن حــوزه فعالیــت و تجربــه خیلــی خوبــی در پخت 
نــان و جلــب رضایــت مــردم دارنــد فراهــم آورده اســت. 
متاســفانه ایــن قیمت هــای بــرآورد شــده در محصــوالت 
تولیــدی از جملــه محصــوالت نانــی بســیار گرانتر اســت 
از نانوایی های ســطح بازار هیچ نظارتی بر نرخ های این 

محصوالت دیده نمی شود.
پابرجــا در ادامــه افــزود: مــا منکــر تغییــر و تحــوالت 
خوب در کســب و کارهای جدید نیســتیم که از آن دست 
میتواند فروشگاه زنجیره ای باشد، اما هر چیزی ضوابط، 
قاعــده و قانــون خــود را بایــد رعایــت کند. خرده فروشــان 
نانوایــی طــی ســالیان متوالــی بــا رعایــت تمامــی اصــول و 
ضوابــط کار کردنــد تــا رضایــت مشــتریان را جلــب نماینــد 
و اگــر تعــداد محــدودی هــم افــراد خاطــی هســتند حتمــاً 
توســط اتحادیــه رصــد و بــا نظــارت کامل تذکــرات الزم به 
آنهــا داده میشــود؛ امــا چگونــه اســت که هیــچ نظارتی بر 
نحــوه عملکــرد پخــت نحوه ســاخت نانوایی در فروشــگاه 
بــزرگ توســط مســئوالن انجــام نمــی شــود انتظــار داریــم 
فعاالن در فروشگاه های زنجیره ای، حتما از اتحادیه های 
خــود پروانــه گرفتــه و بعــد فعالیــت کننــد. پابرجــا تاکیــد 
کرد: نانوایان باید نرخ ثابت ســال گذشــته را رعایت کنند 
در حالــی کــه تمــام اقالمــی کــه از ســوی عرضــه کننــدگان 
سطح کشور به شهر عرضه می  گردد هر روز گران تر می 
شــود. آیــا نه این اســت کــه نانوایان نیز ماننــد دیگر افراد 
زندگــی میکننــد و مخارج معمول خــود را دارند وقتی نرخ 
نــان تغییــر نمی کند چگونــه می تواند هزینه هــای محتمل 
بــر مخــارج زندگــی خــود را تامیــن کنند پس از مســئوالن 
خواستاریم تا به درخواست تغییر نرخ نانوایان توجه الزم 
را مبذول دارند تا بتوانند از هزینه های جاری خود برآیند.

اخبـــــــــــــــــارخبر

نائــب رئیــس کانــون مرغداران گوشــتی 
ایران از دونرخی شدن مرغ در بازار و ایجاد 
فســاد در ایــن زمینــه خبــر داد و عنــوان کــرد 
مــرغ دو نرخــی ریشــه در  تطابــق نداشــتن 
بــرای  تولیــد  تمام شــده  هزینــه  بــا  قیمــت 

تولیدکننده دارد.
نزدیک تریــن  بــه  ســری  اســت  کافــی 
بــازار محــل ســکونت خــود بزنیــد تــا متوجه 
برخــی تابلوهــای بــا ایــن مضمــون شــوید« 
مــرغ دولتــی موجــود اســت«. فــروش مرغ 
در حالــی  آزاد  و  دولتــی  نــرخ  دو  بــه  گــرم 
اســت کــه ســتاد تنظیــم بــازار یــک نــرخ را 
بــرای هــر کیلوگــرم مــرغ تصویــب و ابــالغ 

است. کرده 
حبیــب اســدهللا نــژاد، در گفت وگــو بــا 
ایلنــا ریشــه دو نرخــی بــودن مــرغ را در نبــود 
تطابــق قیمــت مصــوب خریــد مــرغ بــا هزینه 

تمام شده تولید می داند.
وی در این بــاره اظهــار کرد: ســتاد تنظیم 
بــازار قیمــت مصــوب خرید هــر کیلوگرم مرغ 
از مرغــدار را 14 هــزار و 100 تومان ابالغ کرده 
اســت در حالــی کــه هزینــه تمــام شــده تولید 
بــا توجه بــه باال رفتن قیمت مولفه های تولید 

بیش از این است.
اسدهللا نژاد قیمت تمام شده تولید هر 
کیلوگــرم مرغ بــرای مرغدار را 17 هزار و 500 

تومان اعالم کرد.
بــه گفتــه وی؛ صنــوف واســطی کــه مرغ 
را از مرغــداران خریــداری می کننــد بــا تکیه بر 
مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، مــرغ را بــا نــرخ 
مصوب خریداری کرده و با بهانه های مختلف 

بخش از آن را با نرخ آزاد می فروشند.

نــژاد معتقــد اســت، مــرغ دو  اســدهللا 
نرخــی فســاد ایجــاد کــرده و موجبــات ســود 
بی زحمــت را برای برخی از این صنوف واســط 

فراهم کرده است.
نائــب رئیــس کانــون مرغداران گوشــتی 
ایران تاکید دارد که اگر قیمت مصوب خرید 
مــرغ از مرغــداران واقعی و بر اســاس هزینه 
تمــام شــده تولیــد باشــد بســاط فســاد که با 
دو نرخــی شــدن مــرغ ایجــاد شــده، برچیــده 

خواهد شد.
عرضــه  قیمــت  حداکثــر  نــژاد  اســدهللا 
مــرغ گرم برای مصــرف کننده با در نظر رفتن 

هزینه ها را 25 هزار تومان اعالم کرد.
ســتاد تنظیم بازار آخرین قیمت مصوب 
هــر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده 20 

هزار و 400 تومان تعیین کرده است.

مرغداران استان مرکزی، 
قیمت مصوب را قبول ندارند

مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
اســتان مرکــزی اعالم کــرد قیمت تمام شــده 
مرغ برای مرغدار در شرایط فعالی حدود ۱۷ 
هزارتومــان اســت کــه در ایــن اوضاع ســخت 
مصــوب   ۱۴۴۰۰ قیمــت  مرغــداران  تولیــد، 
مــرغ را قبــول ندارند و اعــالم این قیمت تنها 

دخالت دولت در تولید است.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
اســتان مرکــزی گفــت: قیمت تمام شــده مرغ 
 17 حــدود  فعلــی  شــرایط  در  مرغــدار  بــرای 
هزارتومــان اســت کــه در ایــن شــرایط ســخت 
تومانــی   14400 قیمــت  مرغــداران  تولیــد، 

مصوب مرغ را قبول ندارند.
احمــد بزچلویــی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهــار کــرد: قیمــت مصــوب 14400 تومانــی 
اعالم شــده برای مرغ از درب مرغداری، مورد 
قبول مرغداران نیســت و یک قیمت دستوری 

است.
 ۳0 تنهــا  ابتــدا  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
درصــد نهــاده مرغداران از ســوی دولت تامین 
و مابقــی در بــازار آزاد تهیه می شــد که همین 
امــر ورشکســتگی و کنــاره گیــری بســیاری از 
مرغــداران را به همراه داشــت، افــزود: اکنون 
کــه برخــی مرغــداران بــه فعالیــت خــود ادامه 
اعــالم  بــا  می دهنــد  انجــام  را  تولیــد  و  داده 
قیمت هایــی از ســوی دولــت مواجــه هســتند 
کــه بــه هیــچ وجــه کارشناســی نبــوده و نظــر 
طرفــی  از  نیســت،  دخیــل  آن  در  مرغــداران 
حدود دوماه است که تخصیص نهاده ها کمی 
بهتر شــده، اما بازهم تنها 70 درصد نهاده با 
قیمت دولتی به مرغدار تعلق می گیرد و نکته 
دیگــر اینکــه نهــاده دولتی نیــز افزایش قیمت 

داشته است.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
استان مرکزی تصریح کرد: قیمت ذرت دولتی 
از 1500 تومان به 1700، کنجاله سویا دولتی 
از 2700 به ۳۳00 تومان و باقی نهاده ها نیز 

به همین مراتب افزایش قیمت داشته اند.
دولــت  دخالــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اطمینــان مرغداران بــه تولید را کاهش داده 
اســت، گفت: دولت به ازای هر مرغ 4 کیلو 
نهــاده در اختیــار مرغــدار قرار می دهد و این 
در حالــی اســت کــه یک مرغ بــرای عرضه به 
بــازار حداقــل بــه 5.5 کیلــو نهاده نیــاز دارد 

کــه مابقی آن باید از بازار آزاد با قیمت های 
باال تهیه شود.

بزچلویــی افــزود: مصــرف 4 کیلــو نهــاده 
مرغ را به وزن 1.800 تا 1.۹00 گرم می رساند 
که عرضه مرغ در این وزن برای مرغدار صرفه 
نــدارد و مرغــدار بایــد مــرغ را در وزنــی باالتــر 
و بــا وزن حــدود ســه کیلوعرضــه کنــد، چراکه 
قیمت هــای جانبــی از جملــه واکســن، کارگــر، 
حمــل و نقــل و ... افزایــش چندیــن برابــری 

داشته است.
ســبب  امــر  همیــن  کــرد:  تصریــح  وی 
می شــود قیمــت تمــام شــده یــک مــرغ بــرای 
مرغــدار حــدود 17 هــزار تومان تمام شــود که 
بــا ایــن تفاســیر قیمــت 14400 تومانــی بــرای 
ایــن قیمــت و  اعــالم  مرغــدار ضــرر اســت و 
تــرس درگیری بــا تعزیرات ســبب کناره گیری 

مرغداران از تولید می شود.
حــد  یــک  تــا  مرغــدار  داد:  ادامــه  وی 
نگــه دارد و در  را  مــرغ  مشــخصی می توانــد 
نهایــت مجبــور بــه عرضه مرغ در بازار اســت، 
امــا ایــن قیمت هــا بــرای مرغدار صرفــه ندارد، 
دولــت بــا اعــالم قیمــت مصــوب حداقــل باید 
اختیــار  در  درصــد   100 صــورت  بــه  را  نهــاده 
مرغــداران قــرار دهد تــا مرغــدار متحمل ضرر 

کمتری شود.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی 
استان مرکزی گفت: شرایط پیش آمده سبب 
کاهــش تولید شــده البته قــدرت خرید پایین 
مــردم نیــز در این امر بی تاثیر نیســت، اواخر 
سال گذشته جوجه ریزی در استان مرکزی ۳ 
میلیــون قطعــه بود که امســال بــا کاهش 50 

درصدی به 1.5 میلیون قطعه رسیده است.

رئیس اتحادیه مواد غذایی تهران با انتقاد 
از »آســیب« هایی کــه فروشــگاه های زنجیــره ای 
کــرد  عنــوان  کرده انــد،  وارد  اصنــاف  بدنــه  بــر 
فروشــگاه های زنجیــره ای در ابتــدای تاســیس بــا 
اساســنامه و ضوابط خاصی پایه گذاری شــد؛ اما 
متاســفانه بــه مــرور این شــرایط و ضوابــط کامالً 

تغییر کرد.
محمــد آقاطاهــر، رئیــس اتحادیــه بنکداران 
کــه  نمونه هایــی  از  گفــت:  تهــران  غذایــی  مــواد 
فروشــگاه های زنجیــره ای طبــق موازیــن خــود به 
آن عمــل نکردنــد، رعایــت نکــردن متــراژی اســت 
که اکنون مشــاهده می شــود. برخی از این افراد 
در متــراژی کمتــر از 50 متــر مبــادرت بــه ایجــاد 
درد  بــه  متــراژ  ایــن  کجــای  می کننــد.  فروشــگاه 
فروشــگاه زنجیــره ای مــی خــورد. بــه هیــچ وجــه 

عــدول از ضوابــط بــرای هــر واحد اقتصــادی قابل 
قبول نیست.

غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران ادامــه داد: ایجــاد و تشــکیل قــارچ گونــه 
فروشــگاه های زنجیــره ای در هــر محلــه، نــه تنها 
رســالت و ویژگی هــای عملکــرد این فرشــگاه ها را 
برآورد نکرد، بلکه مانع از فعالیت خرده فروشان 
گردیــد. اگــر تالش داریم تا امکاناتی را در کشــور 
بــرای عمــوم مردم ایجــاد کنیم، مغازه هــای خرده 
فروشــی هــم جــزو همیــن مــردم هســتند. زمانی 
کــه در هــر محله ای فروشــگاه های زنجیره ای به 
کثــرت ایجاد شــود، منجر به تعطیلی بســیاری از 
خرده فروشــان می گردد؛ لذا همیشــه نفع عموم 

باید در نظر گرفته شود نه خواص.
از  ناشــی  آســیب های  دیگــر  توضیــح  در  او 

فروشــگاه های زنجیــره ای بــر بدنــه جامعــه گفت: 
متاسفانه اهمیت این فروشگاه ها به کمیت است 
نــه کیفیــت، حــال آنکــه بایــد اجناســی بــه دســت 

مردم برسد که از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
غذایــی  مــواد  بنکــداران  اتحادیــه  رئیــس 
تهــران بــا اشــاره بــه مشــکالت حال حاضــر صنف 
متبــوع خــود بیان کــرد: آنچه امروز ایــن صنف را 
درگیــر نموده رســیدگی بــه تراکنش هــای مودیان 
تاکیــد  قانــون  باشــد.  مــی   ۹۳ و   ۹2 ســال های 
رســیدگی را از ســال ۹5 دانســته، اما ســازمان با 
ایــن کار خــود بســیاری از صنــوف را تحــت فشــار 
مالــی و اقتصــادی قــرار داده، چرا ســازمان پایبند 

به قانون نیست.
آقاطاهــر بــا اعتــراض بــه عملکــرد ســامانه 
تجارت گفت: متاسفانه این سامانه با دستیابی 

بــه اطالعــات خصوصــی اعضــای صنــف بنکــدار، 
بــدون ایــن کــه معاملــه ای بــا ایــن افراد داشــته 
باشــد، نام و نشان شــان را در لیست معامالت 
در  را  اطالعــات  اینکــه  دهــد؛ ضمــن  مــی  قــرار 
اختیــار ســامانه 1۶۹ )معامالت فصلی( ســازمان 
امور مالیاتی نیز می گذارد. این شــرکت نه تنها 
نبایــد بــه اطالعــات خصوصــی افــراد دسترســی 
مــی یافتــه؛ بلکه آن را در اختیار ســازمانی دیگر 
قــرار داده اســت. چنیــن تخلفاتی بــرای اتحادیه 
قابــل اغمــاض نیســت. می خواهیــم بدانیم این 
اطالعــات چگونــه بــه دســت شــرکت های خاص 

رسیده است.

انتظار از تولید کننده برای عرضه 
محصول زیر قیمت تمام شده

رئیــس اتحادیــه نبــات و آبنبــات و قندریــز 
تعــداد  و  عملکــرد  نحــوه  از  انتقــاد  بــا  تهــران 
فروشــگاه های زنجیــره ای گفــت: متاســفانه ایــن 
فروشگاه ها از رسالت خود دور مانده و به رقیب 

بالمنازع اصناف تبدیل شده اند.
حبیــب  تهــران  اصنــاف  اتــاق  گــزارش  بــه 
اسالمی علیشاه، رئیس اتحادیه نبات و آبنبات و 
قندریز تهران با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره 
ای بــه اصنــاف لطمات زیادی وارد ســاخته اســت 
اظهار کرد: هر روز تعداد این فروشگاه ها بیشتر 
می شــود به طوری که بســیاری از خرده فروشان 
را کــم کــم حــذف می کننــد در حالــی کــه رســالت 

اصلــی آنهــا از بیــن بــردن اشــتغال نیســت و باید 
متولــی صــدور پروانه برای این افــراد حقوق همه 

شهروندان را لحاظ نماید.
او با اشــاره به گران شــدن مواد اولیه اصلی 
کــرد:  بیــان  ایــن صنــف  تهیــه محصــوالت  بــرای 
متاســفانه افزایــش قیمــت شــکر و گلوکــز طــی 
یــک ســال گذشــته موجــب تولیــد گــران تــر شــد. 
۹7درصد پایه تهیه بسیاری از محصوالت در این 
صنف شکر و گلوکز و ۳ درصد باقی مانده سایر 
افزودنیهاســت. امســال هم شــکر و گلوکز بسیار 
گــران شــده و هــم قیمــت افزودنی هــای مجاز در 
ایــن محصــوالت، لذا محصــول نهایی در نهایت با 

قیمت باال تهیه می شود.
حبیــب اســالمی علیشــاه، رئیــس اتحادیــه 
نبــات و آبنبــات و قندریــز تهــران در ادامه افزود: 
تــالش داریــم تــا مــردم بــر ســر ســفره عیدشــان، 
محصــوالت باکیفیت داشــته باشــند، امــا هر چه 
بــر ایــن امر اصرار می ورزیــم، محصوالت با مبلغ 
باالتری تهیه می شود و نمی توان از تولیدکننده 
را  محصــول  تهیــه،  قیمــت  زیــر  داشــت  انتظــار 
عرضــه کنــد کــه البته بــه جــرات می تــوان اذعان 
داشــت، در حال به خاطر رعایت حال مشــتریان 
و متقاضیان، همه تولید کنندگان در این صنف ، 
در هــر تولیــد هــر محصولی که انجام می دهند ، 
از ســود خــود کم مــی کنند تا رعایت حال مصرف 
کننده را لحاظ نمایند .در برخی از محصوالت به 
قــدری میــزان ســود کم اســت که به هیــچ عنوان 

تولید صرفه اقتصادی ندارد.

انتقاد از تغییر تدریجی ضوابط خاص تاسیس فروشگاه های زنجیره ای 

کانون مرغداران گوشتی ایران: مرغ دونرخی 
فساد ایجاد کرده است


