
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . چهارشنبه . 2 تیر 1400 . سال هجدهم . شماره 4695 .  

فعال سازی بیش از 
۱۵میلیون دستگاه 

تلفن همراه در سال ۹۹
بــهگفتــهســخنگویانجمــنواردکننــدگانتلفــن
۴۱۰هــزار و ۱۶میلیــون مجمــوع از پارســال همــراه
دستگاهتلفنهمراهواردهبهکشور،تعداد۱۵میلیون

و۳۴۰هزاردستگاهفعالومصرفشد.
افــزود:  ایرنــا  بــا  محمدرضــا عالیــان در گفت وگــو 
بــه کشــور  در ســال ۹۸مجمــوع واردات تلفــن همــراه 
۱۵میلیــون و ۳۸هــزار دســتگاه بــود کــه از ایــن تعــداد 

۱۴میلیون دستگاه فعال شد.
او دربــاره افزایش واردات تلفن همراه و اســتقبال 
کاربــران، گفــت: افزایش بیــش از یک میلیونــی واردات 
تلفن همراه نســبت به ســال قبل به دلیل شــیوع کرونا 
و ســوق پیــدا کــردن آمــوزش و کســب و کار بــه ســمت 
فضای مجازی بوده است و محدودیت ها و تغییر سبک 
زندگی افراد باعث شد تا مصرف تلفن همراه در کشور 

افزایش یابد.
عالیــان تاکیــد کــرد: ســال ۲۰۱۸در جهــان بــا افول 
تلفــن همــراه مواجــه شــدیم امــا کرونــا بــازی را عــوض 
کــرد، تصــور ایــن بــود کــه تلفن همــراه در آینــده از نظر 
میزان فروش رشــدی نخواهند داشــت و در یک مســیر 
خطی پیش خواهد رفت اما با پاندمی کرونا کل دنیا با 
افزایش فروش تلفن همراه مواجه شد. او درباره سهم 
برندهــای مختلف از بازار تلفن همراه، خاطرنشــان کرد: 
ســال گذشــته سامســونگ ۵۶درصــد، نوکیــا ۱۷درصــد، 
هــواوی ۹درصــد و شــیائومی ۷درصد از ســهم بازار را به 
خود اختصاص دادند و رتبه پنجم متعلق به اپل است.
این مقام صنفی یادآوری کرد: پارســال سامســونگ 
تقریبا ۲درصد از سهم بازار را از دست داد و شیائومی 

با رشد خیره کننده صاحب ۲۹درصد سهم بازار شد.
او ادامــه داد: اکنــون اپل ۶درصد ســهم بازار را دارد 
و دو برنــد هــواوی با ســهم ۶درصدی و نوکیا با ۵درصد، 

افت چشمگیری را شاهد بودند.

 عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس: اخذ مالیات 

سوداگران را از بازار خودرو 
حذف می کند

عضــوکمیســیونصنایعومعــادنمجلسبابیان
نارضایتــیمــردمازطرحهــایپیــشفــروشخــودرو،
گفتکهدرحالحاضربســیاریازخریدارانباهدف
سوداگریواردبازارخودرومیشوندکهبایدبااعمال
ازحضــوردالالن مالیــات اخــذ ماننــد سیاســتهایی

جلوگیریکرد.

خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  طهماســبی  فرهــاد 
خانــه ملــت بــا تاکید بر اصالح ســازوکار فــروش خودرو 
از ســوی خودروســازان، گفــت: بــا وجــود اینکــه در حال 
حاضــر بســیاری از مصرف کننــدگان اصلــی نمی تواننــد 
شــوند،  برنــده  خــودرو  فــوری  فــروش  طرح هــای  در 
خانواده هایــی وجــود دارنــد که چنــد نفر از اعضــای آنها 
توانســتند در این طرح ها برنده شــده و ســودهای چند 

میلیونی به دست آورند.
نماینــده مــردم نــی ریــز، اســتهبان و بختــگان در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه نارضایتــی مردم 
از طرح هــای پیش فــروش خــودرو، افــزود: بــا ســازوکار 
کنونی فروش خودرو، مصرف کننده اصلی از دسترســی 
بــه خــودرو بــا قیمــت کارخانــه ای محــروم اســت. ایــن 
در  کــرد:  اضافــه  یازدهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده 
صــورت مدیریت تقاضــا در حوزه خودرو و افزایش تیراژ 
تولیــد خودروســازان، نیــاز بازار پاســخ داده می شــود در 
نتیجــه نیــازی بــه اجرای طرح هایــی مانند فــورش فوری 
خودروســازان وجــود نــدارد. عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس تصریــح کــرد: منظــور از ایجــاد تعــادل 
میــان تقاضــا و عرضــه، واقعــی شــدن رســیدگی بــه نیاز 
از  بســیاری  حاضــر  حــال  در  اســت  مصرف کننــدگان 
خریداران با هدف سوداگری وارد بازار خودرو می شوند 
کــه بایــد بــا اعمــال سیاســت هایی ماننــد اخــذ مالیــات 

می توان از حضور دالالن جلوگیری کرد.

نظارت جدی بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در 

تاسیسات گردشگری کشور
معــاونگردشــگریوزارتمیراثفرهنگــی،گردشــگری
وصنایعدســتیازنظــارتجدیبــررعایتپروتکلهای

بهداشتیدرتاسیساتگردشگریکشورخبرداد.
وزارت  گردشــگری  معــاون  تســنیم،  گــزارش  بــه 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی گفــت: در 
آســتانه بازگشــایی مرزهــای کشــور بــه منظــور تســهیل 
ورود و خــروج گردشــگران خارجــی در مــاه آینــده، الزم 
اســت ادارات کل اســتانی در تعامــل بــا فعــاالن بخــش 
خصوصــی بــا هــدف معرفی جمهوری اســالمی ایــران به 
عنــوان مقصد گردشــگری ایمن؛ نظــارت جدی بر رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی تاسیســات گردشــگری سراســر 

کشور را در دستور کار قرار دهند.
ولــی تیمــوری در نشســت مجــازی بــا مدیــران کل 
و معاونــان گردشــگری اســتان های کشــور کــه بــا هــدف 
هماهنگــی و برنامه ریــزی به منظور حضور شایســته در 
نمایشگاه گردشگری اکسپو دبی ۲۰۲۱ برگزار شده بود؛ 
گفــت: رویــداد مهــم و جهانــی اکســپو دبــی از دو منظــر 
معرفی ظرفیت های گردشــگری کشــور و نیــز بهره مندی 
از فرصــت نزدیکــی ایران با محل برگزاری این رویداد به 
منظور جذب گردشــگران خارجی شــامل بازدیدکنندگان 
و غرفــه داران رویــداد مذکــور در دســتور کار قــرار دارد؛ 
از ایــن رو بــا توجــه به احتمال بازگشــایی کنترل شــده و 
تحــت نظــارت مرزهــای بین المللــی بــه روی گردشــگران 
ظرف روزهای آینده، الزم است زمینه حضور ضابطه مند 

گردشگران خارجی در استان های کشور فراهم شود.
او افــزود: نیــاز اســت بــا توجــه بــه نزدیکــی زمــان 
برگــزاری رویــداد اکســپو ۲۰۲۱دبی و به طــور کل فراهم 
در کشــور،  امــکان حضــور گردشــگران خارجــی  آمــدن 
اســتان هایی کــه مقصــد گردشــگری ورودی هســتند؛ با 
تاکیــد، رصد و نظــارت متوالی رعایت دقیق پروتکل های 
بهداشــتی در مراکــز و واحدهــای گردشــگری کشــور و 
همچنین آموزش مجدد به ذی نفعان و بخش خصوصی 
مرتبــط و نیــز بهره بــرداری از اقــالم تبلیغاتــی متناســب 
بــرای متقاعدســازی جهــت جلــب اعتمــاد گردشــگران، 
آمادگی الزم را برای شــروع مجددگردشگری بین المللی 

به صورت محدود و کنترل شده داشته باشند.
معــاون گردشــگری گفــت: نیــاز اســت هــر یــک از 
ادارات کل اســتانی بــا ارائــه دو برنامه شــامل نخســت، 
برنامــه تخصصی از جمله اقدامات برای حضور در غرفه 
گردشــگری و همچنین برنامه دوم شــامل مشــارکت در 
ســایر بخش هــای حاضــر در عرضــه صنعــت گردشــگری 

کشور به صورت شایسته، موثر عمل کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران: تحول 
در نحوه ارائه خدمات کسب و 

کارها در دستور کار است
رئیــساتــاقاصنافایــرانگفتکهاتــاقاصنافایران
درراستایبرنامههایبلندمدت،تحولدرنحوهارائه
خدمــاتکســبوکارهــاونوینســازیدرفعالیتهای

صنفیرادردستورکارخودقراردادهاست.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
ســعید ممبینی به مناســبت روز ملی اصناف بیان کرد: 
اول تیــر و تعییــن یــک روز در تقویم ملی به نام اصناف 
را خدمــت خانــواده اصنــاف کشــور به ویــژه هیات مدیره 
اتحادیه هــا و هیات رئیســه اتاق هــای اصنــاف، کارکنــان 
و بازرســان زحمت کــش کشــور تبریــک و تهنیــت عــرض 
می کنــم. ایــن روز، تاییدکننــده جایــگاه و اهمیتی اســت 
کــه اصنــاف از منظــر اجتماعــی، اقتصــادی و تاریخی در 

کشور داشتند.
کشــور  تمــام  در  اصنــاف  عملکــرد  کــرد:  بیــان  او 
و  ایثــار در خدمــت جامعــه  ایــران مویــد جان فشــانی، 
اســت. در حــدود  بــوده  نیازمندی هــای جامعــه  تامیــن 
یــک و نیــم ســال گذشــته کــه جهان بــا پدیده ای بــه نام 
بیمــاری کرونــا درگیــر بــوده در کشــور مــا هــم اصنــاف 
در کنــار خدمت گــذاران حــوزه ســالمت عــالوه بــر تامین 
دســتورالعمل های  رعایــت  بــا  جامعــه  نیازمندی هــای 
بهداشــتی توانســته اند نقــش مهــم و موثــری را از خــود 

به جای بگذارند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایران گفــت: از منظــر رویکرد 
کســب و کار و تحــول در نحــوه ارائــه خدمــات در طــول 
این مدت و استفاده از فناوریهای نوین برای انطباق با 
دســتورالعمل های بهداشتی نیز شاهد تحول های جدی 
و چشم گیری در بسیاری از کسب و کارهای کشور بوده 
ایم و این نشــان از تمایل، توجه و توانایی اصناف برای 

نوین سازی کسب و کار خود دارد.
ممبینی با اشاره به مشخص شدن رئیس جمهوری 
برای چهار سال آینده، تاکید کرد: از دولت آینده انتظار 
داریم با توجه ویژه به جایگاه اصناف و با در نظر گرفتن 
ظرفیت بیش از ۶۰۰هزار واحد تولیدی صنفی در سطح 
خــرد و متوســط در کشــور و طبق تئوری هــای اقتصادی، 
کشــور  مــدت  بلنــد  برنامه ریــزی  در  بیشــتری  اهمیــت 
نسبت به این قشر قائل شود و با کسب نظر مشورتی 
از تشــکل های صنفــی، زمینــه تقویت تولیــدات در حوزه 
اصنــاف و بــه ویــژه تولیــدات صــادرات محور و رشــد این 

زحمت کشان اقتصادی را فراهم کنند.
تامیــن  بیمــه  حوزه هــای  در  مطالباتــی  افــزود:  او 
اجتماعــی، قــرارداد کار، مالیــات و نحــوه تامیــن مالــی 
بنگاه های صنفی مورد انتظار ما از دولت منتخب است 
کــه امیدواریــم در آینــده نزدیک شــاهد اســتفاده دولت 
از نقطــه نظــرات کارشناســی تشــکل های صنفی در این 
حوزه هــا باشــیم. رئیس اتاق اصناف ایــران همچنین در 
خصوص برنامه های بلند مدت اتاق اصناف ایران گفت: 
اتــاق اصنــاف ایــران در راســتای برنامه هــای بلندمــدت، 
تحول در نحوه ارائه خدمات کسب و کارها و نوین سازی 
در فعالیت های صنفی را در دســتور کار خود قرار داده 
است و قصد دارد با تسهیل فرایند صدور مجوز، زمینه 
توســعه کســب و کارهــا و بــا تقویــت جایــگاه اصنــاف و 
اصــالح قانــون نظام صنفی مســیر رشــد و تعالی هرچه 

بیشتر اصناف را فراهم کند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ســخنگویانجمــنصنایــعفرآوردههــای
لبنــیبــاتاکیــدبــراینکــهشــیرخام۶۵درصد
شــامل را لبنــی محصــوالت تولیــد هزینــه
میشــود،اعــامکــردکــهدرمصوبــهجدیــد
ســتادتنظیــمبازارقیمتخریــدهرکیلوگرم
شیرخامازدامدار۶هزارو۴۰۰تومانتعیین
شــدهاســتکهبادرنظرگرفتنهزینهحمل
قیمتتحویلدربکارخانهلبنیبه۶هزارو
۶۰۰تومانخواهدرســید،بااینوضعقیمت
محصوالتلبنینیزحدود7۰درصدافزایش

راتجربهخواهدکرد.
بــا  گفت وگــو  در  بنی طبــاء  محمدرضــا 
ایلنــا بــا بیــان اینکــه تصمیــم دربــاره افزایــش 
قیمــت شــیرخام هفته پیش در ســتاد تنظیم 
بــازار گرفته شــده اســت، یــادآور شــد: قیمت 
مصــوب قبلی هــر کیلوگرم شــیرخام ۴هزار و 
۵۰۰تومــان بــود کــه در آذر ســال گذشــته از 

سوی ستاد تنظیم بازار ابالغ شد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه هیچــگاه شــیر بــا 
قیمــت مصــوب بــه دســت کارخانه هــای لبنی 
نرسیده است، افزود: دامداران قیمت مصوب 
نمی کننــد،  رعایــت  را  ۵۰۰تومــان  و  ۴هــزار 
چراکــه بــه نظر آنهــا این قیمت کفــاف هزینه 

تولید را نمی دهد.
سخنگوی انجمن لبنی با تاکید بر اینکه 
اعــالم خبــر افزایش قیمت شــیرخام از ســوی 
برخــی چهره هــای صنفی قبل از اعالم رســمی 
و تصمیم نهایی مســئوالن کار اشتباهی بوده 

اســت، گفــت: انتشــار خبــر پذیــرش افزایــش 
نــرخ خریــد شــیرخام از ســوی ســتاد تنظیــم 
بــازار هــم اکنــون نیز تاثیــر خود را گذاشــته و 
دامــداران پیشــاپیش قیمــت شــیرخام را بــاال 
برده انــد و عمــال مصوبــه قیمتــی آذر ســازمان 
حمایــت و ســتاد تنظیــم کــه کمــاکان معتبــر 

است، نقض شده است.
بنی طبــاء تصریــح کــرد: همــواره نظــارت 
ارگان های نظارتی سختگیرانه بر کارخانه های 
لبنــی اعمــال می شــود، امــا ســایر قیمت هــای 
شــیرخام  قیمــت  ماننــد  زنجیــره  در  مصــوب 

تحــت هیــچ نظارتــی قــرار نــدارد و هــم اکنون 
کــه قیمــت مصوب آن ۴۵۰۰تومان اســت، به 
قیمتی بیش از ۵هزار تومان مبادله می شود.
نــرخ  ابــالغ  بــا  کــرد:  پیش بینــی  او 
مصــوب جدیــد شــیرخام، قیمــت محصــوالت 
و  داشــت  خواهــد  افزایــش  ۷۰درصــد  لبنــی 
تعییــن قیمتــی کمتــر از ایــن مقــدار بــه معنی 
ضــررده شــدن محصــوالت ضــروری مشــمول 
جیــب  از  یارانــه  پرداخــت  و  قیمت گــذاری 

تولیدکنندگان است.
ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآورده هــای 

لبنــی زمــان احتمالــی ابــالغ نــرخ جدیــد را در 
هفته های آتی دانست.

موافــق  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  بنی طبــاء 
قیمت گــذاری دســتوری نیســتیم و آن را بــه 
ضــرر مصرف کننــده می دانیــم، پیشــنهاد داد: 
مســئوالن دولــت فعلــی یــا مســئوالن دولــت 
جدیــد شــیرخام و محصوالت لبنــی را از گروه 
یــک کاالیــی به گروه دو انتقــال دهند تا روند 
ایــن  بــازار  در  را  قیمت هــا  تقاضــا  و  عرضــه 
محصــوالت تعییــن کند و ســازمان حمایت بر 

آن نظارت داشته باشد.

اینروزهادرکنارنابسامانیدرقیمت
وبــازارکاالهــایاساســی،هــرجومــرجدر
بــه کمتــر شــاید معدنــی آب قیمتگــذاری
چشــمآیــد،امــامیــزانتخفیفهایــیکــهدر
فــروشبرخــیفروشــگاههادیــدهمیشــود،
نشاندهندهصحیحنبودنقیمتگذاریاین

محصولاست.
به گزارش فارس، تولیدکنندگان داخلی 
در بــازاری مطلــوب، محصوالتشــان را عرضــه 
می کنند. با وجود این شــاید قیمت گذاری این 
محصول، نامتعارف به نظر برسد، چرا که یک 
لیتــر آب معدنــی گران تر از یک لیتر بنزین )با 

نرخ آزاد( به فروش می رسد.
در حــال حاضــر قیمــت یک بطــری یک و 
نیــم لیتــری آب معدنــی ۵هــزار تومان اســت، 
در حالــی کــه قیمــت این میــزان بنزین با نرخ 
آزاد برابــر با ۴۵۰۰تومان اســت. در این وضع 

شــاهد اعمال تخفیف های قابل توجه بر روی 
برخی تولیدات آب معدنی هستیم، به طوری 
کــه گاهــی ایــن تخفیف ها تا حــدود ۵۰درصد 
می رسد و این سوال را در ذهن ایجاد می کند 
که چطور با وجود باال بودن قیمت تمام شــده 
تولیــد، تخفیف هــای قابل مالحظــه ای بر روی 
ایــن کاال اعمال می شــود که معمــوالً ادامه دار 

بوده و به یک دوره کوتاه ختم نمی شود.
به عنوان مثال بسته ۶عددی آب معدنی 
۱.۵لیتــری کــه ۳۰هــزار تومــان قیمت گــذاری 
شده با قیمت ۱۷هزار تومان عرضه می شود.

 قیمتگذارییکسانآبمعدنی

وآبآشامیدنی
در کنار ابهامی که در نحوه قیمت گذاری 
آب معدنــی وجود دارد، قیمت گذاری یکســان 
بــرای ایــن کاال بــا آب آشــامیدنی نیــز قابــل 
توجــه اســت. قیمــت هــر بســته ۶عــددی آب 

نیــز ماننــد آب معدنــی ۳۰هــزار  آشــامیدنی 
تومان تعیین شــده که البته این محصول نیز 

با تخفیف های قابل توجهی عرضه می شود.
پیمــان فروهــر، دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان 
دلیــل  ایــران  آشــامیدنی  و  معدنــی  آب هــای 
گرانــی این محصــول را افزایــش قیمت بطری 
عنــوان کــرده و می گوید: حدود ۵۰تا ۶۰درصد 
قیمت تمام شده آب های بسته بندی، به مواد 

اولیه بطری آن تعلق دارد.
در  بســته بندی  آب  می دهــد:  ادامــه  او 
احجــام کوچــک کــه فــروش آن بیشــتر مبتنی 
بر خروج از خانه، سفر، فعالیت رستوران ها، 
کافی شــاپ ها و مــواردی از ایــن قبیل اســتوار 
اســت تحت فشــار شــیوع کرونا قرار گرفت و 

با افت شدید مصرف مواجه شد.
فروهــر بــا تاکیــد بــر مشــکالت فعــاالن 
ایــن صنعت برای تامین مواد اولیه، می گوید: 

قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این حوزه ســر 
به فلک کشیده و مشکالت ما هر روز بیشتر 
از قبــل می شــود. قیمــت ایــن محصــوالت بــه 
قــدری افزایــش پیدا کــرده که ۵۰تــا ۶۰درصد 
آب هــای  کارخانــه  درب  تمام شــده  قیمــت 
بســته بندی بــه هزینــه مــواد اولیــه اختصاص 

پیدا کرده است.
با وجود این به نظر می رسد قیمت گذاری 
آب معدنی و آب آشــامیدنی نیازمند بررســی 
دقیق تر ازسوی نهادهای ناظر به ویژه سازمان 
حمایت اســت تا مشخص شود دلیل اختالف 
قابل توجه بین نرخ های تعیین شده و قیمت 
عرضه این محصوالت چیســت؟ اگر فروش با 
تخفیف هــای ۲۰تــا ۵۰درصــدی همچنان برای 
تولیدکننــدگان صرفــه دارد، چــرا اقدامی برای 
اصالح نرخ ها صورت نمی گیرد و واسطه ها تا 

چه حد در این میان نقش دارند؟

از عمــدهای بخــش قیمــت آزادســازی
نهادههایتولیدمانندکودوســموافزایش
نــرخنهادههــایتولیــدداخــل،میراثیاســت
کهدولتروحانیبرایرئیســیگذاشــت؛به
طــوریکههــرکیلومیوهحدود۲۰تا۶۰هزار
تومــانبــهفروشمیرســدوازقــدرتخرید

بسیاریازافرادخارجاست.
از گذشــته فصــل  گــزارش تســنیم،  بــه 
تابســتان معــروف بــه فراوانــی میــوه در بــازار 
بــود و قیمــت میــوه اگــر در زمســتان، بهــار و 
تابســتان  در  بــود،  گــران  نــوروزی  تعطیــالت 
در  اکنــون  اینکــه  بــا  امــا  کاهــش می یافــت؛ 
آســتانه ورود بــه تیر هســتیم و چند هفته ای 
می شــود که میوه های تابســتانه به بازار آمده 
و از حالت نوبرانه خارج شــده اســت، میوه ها 

قیمت هایی باال و غیر قابل تصور دارند.
بــر اســاس مشــاهدات میدانــی، قیمــت 
میوه در این روزها طوری شده است که برای 
خرید یک کیلوگرم میوه فصل باید حداقل در 
حــدود ۲۰هــزار تومان هزینه کــرد و قیمت ها 

به شــکل بی سابقه ای افزایش داشته و خارج 
از قدرت خرید بخش زیادی از مردم است.

بــرای بررســی قیمــت میــوه کافــی اســت 
بــه نرخ نامــه میادیــن میوه و تره بار شــهرداری 
ســری زد. قیمــت فــروش هر کیلوگــرم زردآلو 
۴۷هــزار تومــان، هلو ۱۹هــزار تومان، گیالس 
۴۴هــزار تومــان، شــلیل و شــبرنگ ۲۲هــزار 
تومــان، انگــور یاقوتــی ۲۰هــزار تومــان، آلبالو 
رسمی ۲۶هزار تومان و آلبالو پیوندی ۲۲هزار 

تومان است.
بنابراین گزارش، عرضه میوه با قیمت های 
میــوه  در  تومــان  تــا ۷۰هــزار  تومــان  ۲۰هــزار 
فروشی های تهران نیز چیز عجیبی نیست؛ به 
طوری کــه قیمت یک کیلوگــرم گیالس ۵۵هزار 
تومــان به فروش می رســد و حتــی برای فروش 
یک کیلوگرم گوجه سبز برغان ۱۵۰هزار تومان 

نیز قیمت گذاری می شود.
نظــام  رئیــس  ملــک زاده  محمدشــفیع 
بــا  گفت وگــو  در  کشــور  کشــاورزی  صنفــی 
تســنیم اظهــار کــرد: وجــود دالل هــا در گرانی 

میوه را نمی شود انکار کرد. به جرأت می توان 
گفــت دالالن ۲۰۰تا ۳۰۰درصد قیمت میوه را 
از بــاغ خرده فروشــی افزایــش می دهنــد. یــک 
کیلــو گیالســی ۱۲تــا ۱۵هــزار تومان بیشــتر از 
کشــاورزان خریداری نمی شــود، در بازار بیش 
از ۴۰هزار تومان قیمت دارد. او در واکنش به 
دالیــل بیــش از دو برابــر شــدن قیمت فروش 
میــوه از ســوی خود باغداران گفــت: باغداران 
نیــز هر کســی محصول آنهــا را باالتر بخرد به 
آن می فروشــند؛ امــا بــا وجــود افزایش قیمت 
صرفــه  باغــداران  بــرای  هنــوز  بــاغ  در  میــوه 
نیســت؛ زیــرا هزینه هــای تولیــد در یک ســال 
گذشته افزایش افسار گسیخته ای داشته اند.
رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی کشــور 
نظیــر  تولیــد  نهاده هــای  قیمــت  داد:  ادامــه 
کــود و ســم بــا توجــه بــه آزاد شــدن نــرخ ارز 
آنهــا از ۴۲۰۰تومانــی بــه نیمایــی، قیمــت این 
محصوالت را ۳۰۰تا ۷۰۰درصد افزایش داده. 
همچنین دستمزدها باال رفته است به طوری 
هــر کارگــر بــرای یــک روز کار کــردن در بــاغ 

۲۰۰هزار تومان طلب می کند.
او تصریــح کــرد: هزینه هــای دیگــری نیز 
مانند قیمت سبد افزایش یافته به طوری که 
قیمت هر سبد از ۵۰۰تومان به ۴هزار تومان 

تا ۵هزار تومان افزایش یافته است.
او با اشــاره به اینکه بخش قابل توجهی 
از قیمت تمام شده میوه مربوط به هزینه های 
حمل و نقل آن است گفت: هزینه های تولید 
و حمــل و نقــل بــه شــدت بــاال رفتــه اســت 
بــه طــوری کــه اگــر میــوه ای از جنــوب کشــور 
می آید، یک ماشــین ۱۵تنــی ۱۵میلیون تومان 
کرایــه حمل دریافت می کنــد. به دلیل نبودن 
نظــارت، هزینــه کرایه هــا حتی بیشــتر از نرخ 

واقع خود دریافت می شود.
بــا  امســال  طرفــی  از  گفــت:  ملــک زاده 
ســرمازدگی مواجــه هســتیم و بارش هــا زمان 
مناســب نبــود و تغییــرات دمایــی زیــاد بــود 
کــه منجــر بــه ریزش شــکوفه های بســیاری از 
درختــان شــد و میزان تولیــد محصوالت باغی 

را حدود ۳۰تا ۴۰درصد کاهش داد.

رئیــسانجمــنشــرکتهایحمــلونقــل
ریلــیازتقاضایشــرکتهایحمــلونقلریلی
بــرایموافقــتبــاافزایــشقیمــتبلیــتقطــار

مسافریخبرداد.
بابــک احمــدی در گفت وگــو بــا مهــر، درباره 
انجمــن  در  جدیــد  انشــعاب  ایجــاد  احتمــال 
انجمــن  بــه  ریلــی  نقــل  و  حمــل  شــرکت های 
شــرکت های بــاری و مســافری اظهــار کــرد: چنین 
موضوعــی صحــت نــدارد؛ در حــال حاضــر همــه 
و  مســافری  بــاری،  از  اعــم  ریلــی  شــرکت های 
خدمــات صنعتــی در ایــن تشــکل صنفــی حضــور 

دارند.

ماجرایسختگیریبانکها
برایپرداختنکردنتسهیات

کرونایی
در  بانک هــا  ســخت گیری  دربــاره  احمــدی 

بانک هــا  گفــت:  کرونایــی  تســهیالت  اعطــای 
را  مرکــزی  بانــک  دســتورالعمل های  مرتبــاً 
شــرکت های  اگــر  آنکــه  حــال  می کننــد؛  مطــرح 
ریلــی مشــکل مالــی نداشــتند کــه دنبــال اخــذ 
تســهیالت بانکــی نبودنــد؛ بنابرایــن بایــد نــگاه 
ویــژه بــه نحــوه اعطــای ایــن تســهیالت باشــد تا 
مشــکالت شــرکت ها کمرنگ تــر شــود. نــه اینکه 
دربــاره  احمــدی  شــود.  بیشــتر  ســخت گیری ها 
وثایــق بانکی گفت: شــرکت های ریلی مســافری 
آمادگــی دارنــد تــا واگن هــای خــود را بــه عنــوان 
وثیقــه، در رهــن بانــک بگذارنــد، ولــی بانک هــا 
زیر بار نمی روند؛ در حالی که قانون دسترســی 
آزاد بــه حمــل و نقــل ریلــی صراحتــاً می گویــد 
واگن هــا دارای ســند رســمی بــوده و اســناد آنها 
قابــل ترهیــن اســت ولــی بانک هــا چــون بــا این 
قانون آشــنا نیســتند یا بعضاً نمی خواهند آشــنا 
شوند، با وثاقت واگن ها برای تسهیالت بانکی، 

به شــدت مسأله دارند.

خیلیازمقاماتبهبانکها
 دستورپرداختوامدادند

امابانکهاعملنکردند
او خاطرنشــان کــرد: هــم رئیــس کل بانــک 
مرکــزی، هــم وزیــر راه و شهرســازی و هــم دیگــر 
مقامــات ارشــد دولــت بارها دســتورات الزم برای 
بانک هــا در خصــوص اعطــای تســهیالت کرونایی 
بــه شــرکت های ریلــی صادر کرده انــد اما در عمل 
بانک ها این دستورات را در نظر نمی گیرند از این 
جنس دســتوراتی که منتج به نتیجه نشده، زیاد 
داریــم. رئیــس انجمــن شــرکت های ریلــی تأکیــد 
کرد: اخیراً بار دیگر با پیگیری های گسترده ای که 
داشــته ایم، فراخوان جدیدی به شرکت های ریلی 
شــده تا از محل اعتبار ســابق، اعطای تســهیالت 
کرونایــی بــه شــرکت های ریلــی اجرایی شــود؛ به 
شــرکت ها گفته شــده تا مشــخصات و مختصات 
هزینه-درآمــد خود را بار دیگر اعالم کنند؛ وزارت 

بانکــی  بــا سیســتم  راه و شهرســازی مذاکراتــی 
داشته است.

درخواستافزایشقیمتبلیت
قطاردادهایم

قطــار  بلیــت  قیمــت  افزایــش  دربــاره  او 
مســافری گفت: هزینه های شرکت های مسافری 
بسیار زیاد است؛ چند ماه است که این تقاضا را 
از شــرکت راه آهن داشــته ایم؛ تقاضای شرکت ها 
کامــالً بــه حــق اســت؛ وقتــی به بخــش خصوصی 
می گوییــم قیمــت بلیــت را افزایــش ندهیــد، باید 
از طــرف دیگــر هزینه هــای آن را جبــران کنیم؛ از 
ســوی دیگــر دولــت بــه دلیل نبــود منابــع، امکان 
پرداخت یارانه ندارد؛ شــرکت های ریلی مسافری 
را موظــف کرده انــد در کوپــه ۴نفــره بــرای ۲نفــر 
بلیت بفروشــند اما هزینه های جاری شــرکت ها، 
ایــن  شــرکت ها  اســت؛  ۴نفــر  بــرای  همچنــان 

مابه التفاوت را از کجا باید تأمین کنند؟

احمــدی با بیــان اینکه ســرمایه گذاری خرید 
واگن را خود شرکت ها انجام می دهند نه دولت، 
گفــت: دولــت بــه جای حمایــت از ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی مســافری، 
عمــداً کاری می کنــد کــه ایــن ســرمایه گذاری غیــر 
اقتصــادی شــود. شــرکت های ریلــی بــه تدریــج با 

این روند نابود می شوند.

 قیمتبلیتقطار

بایدآزادسازیشود
او درباره درخواســت آزادسازی قیمت بلیت 
قطــار مســافری یــادآور شــد: در ایــن خصــوص، 
امــا  موضــوع هســتیم  روی  کــردن  کار  حــال  در 
نمی خواهیم چالش و حاشیه ایجاد کنیم؛ فرآیند 
مربوطــه را طراحی کرده ایم. سال هاســت که این 
موضــوع مطــرح اســت و ما درخواســت خود را به 
شــرکت راه آهن داده ایم اما به دنبال آن هستیم 

تا با حداقل حواشی این اتفاق رخ دهد.

 افزایش7۰درصدیقیمتلبنیات

ازهفتهآینده
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