خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع
معرفیکتاب

راهبری رهبران
درســیرتحــولدانــشمدیریــتطــیقــرونو

ســالهایاخیــر،کوششــیمــداومدرجهــتیافتــن

عناصــرمشــترکدرتصمیــمگیــریوادارهســازمانها
مشاهدهمیگرددکهاساسعلممدیریتراتشکیل
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رئیسگشتهایمشترکتعزیرات:سازمانحمایت
مسئولگرانیموادپروتئینیاست

دادهاست.

رئیــس گشــتهای مشــترک تعزیــرات بــا

و900تومان است.

انتقــادازپاســخگونبــودنســازمانحمایــتاز

او اضافــه کــرد :بــا ایــن حســاب قیمــت مرغ

گرانیشدیدمرغوگوشت،عاملاصلیرانبود

گــرم بــرای مصرفکننــده نبایــد بیشــتر از  25تــا

نظارتســازمانحمایــتازمصرفکنندهمعرفی

کرد.

26هزار تومان باشد.

مشــاور عالــی اتحادیــه مرغــداران گوشــتی

بــه گزارش بــازار ،ناصر مدیحی طامه درباره

در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن 14هــزار تومان

گفــت :بــا همراهــی نائبرئیــس اتــاق اصنــاف

کســی میرود ،گفت :قیمتهای باالی مرغ اصال

اختــالف قیمــت از تولیــد تــا مصرف بــه جیب چه

کارکــرد تعزیــرات در مبــارزه بــا گرانفروشــی

مــورد تاییــد ما نیســت و به نظر میرســد عدهای

از کشــتارگاهها و مرغداریهــا بازدیــد و درک

دالل و واســطه مرغهــا را بــه هــر طریقــی خــارج

تولیدکننــدگان را شــناختیم و بــه ســتاد تنظیــم

پیشــرفت علــم و تمــدن در زمینههــای گوناگــون

زندگی جوامع بشــری ،همواره پیچیدگیهای روزافزونی

را از نظر تشــکیالت و اداره در ســازمانها به وجود آورده
اســت که باعث تجدید نظر پژوهشــگران علوم مدیریت

در اصالت تئوری مدیریت شده است.

آنچــه کــه مضمــون کتاب راهبــری رهبــران درباره

مدیریت میگوید؟؟؟

از نظــر ســنتی مدیریــت عبارت اســت از( :به کار

گرفتــن کلیــه امکانــات موجــود در موقعیتــی خــاص بــه

منظور رسیدن به هدف یا هدفهای مشخص)

ایجــاد محیطــی مناســب و موثــر بــرای کســانی کــه

بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان ســخت تــالش می
کننــد .مدیریــت یعنی بکار گرفتــن هماهنگ علم و هنر

در راســتای رســیدن بــه هــدف .مدیریــت بــدون علــم و
دانایی و بدون هنر و خالقیت ناقص است .مدیر خوب

کسی است که در هر شرایطی و با هر سختی در کسب
و کار خود بتواند مدیریت کارکنان و زیردستهای خود

را در دست داشته باشد.

مدیریــت یعنــی فعالیتــی کــه دارای هــدف باشــد.

علم یعنی دانســتن و هنر یعنی توانســتن .تصور عمیق

بازار در دولت هم اعالم کردیم ولی ظاهرا گوش
او افزود :ما از مســئوالن ذیربط خواســتیم

شود می باشد.

سازمان در یک راستا و برای یک هدف

-5اطمینــان از وجود منافع مشــترک برای ســازمان

در بین کارکنان هر گروه

-6اطمینــان از وجــود پاداش مناســب بــرای اعضای

سازمان

-7آگاهــی از تصمیــم گیریهــای مدیــران گروههای

زیر مجموعه شرکت

-8ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان

-9در کار و انگیــزه تشــویق کارکنــان بــه داشــتن

خالقیت

-10پروژه و تالش برای هماهنگی و انســجام گروه

تقویت روحیه ی تیم

اصولمدیریتسهبخشکلیواساسیدارد:

برنامه ریزی
سازماندهی

هدایت و کنترل

تعریفبرنامهریزی:

آینــده بــازار مرغ نامعلوم اســت به ایســنا گفت:

هــر کیلوگــرم مــرغ بیــن  36تــا  37هــزار تومــان

امــا و اگرهــای فراوانی که از آذر برای مرغ و تخم

مرغ مطرح بود ،اظهار کرد :مرغداران دغدغههای

بسیاری دارند چون با موجود زنده طرف هستند

چــون نمیتــوان همزمــان بــا جوجهریــزی ،منتظر ِ

نهاده هم ماند!

او بــا ذکــر مثالــی از یکــی از گشــتهای

شهرســتان کــه از ســه مرغــداری ِ متعلــق بــه یــک

نفر بازدید کرده اســت ،گفت :این فرد 5میلیارد

تومان سرمایه گذاشته است و نمیتواند ،منتظر
باشــد تــا نهاده برســد؛ پــس باید نهــاده را از بازار
آزاد تهیه کند.

نهادهدولتی

سرازبازارآزاددرآورد
مدیحــی طامــه با اعــالم اینکــه واردات همه

نهادهها کامال دولتی اســت و معنا و مفهوم بازار
نیســت ،تصریــح کــرد :در حــوزه رقابــت قیمــت

میگوینــد ،بــرای رســاندن بــار ِ نهــاده ،مبلغــی
اضافهتر از بارنامه از آنها طلب میشود.

رئیــس گشــتهای مشــترک تعزیــرات در

یک رئیس داشته باشد.

-4اطمینــان کامــل از پیشــروی درســت اعضــای

آینــده ایــن بازار خوشــبین نیســت و تقریبا وضع

مدیحــی طامــه دربــاره ایجاد قــرارگاه مرغ و

-2اطــالع رســانی دقیــق درمــورد قوانیــن و مقررات

گرفتــه و آن را اجرایــی کنــد و هر گروه بصورت جداگانه

توجــه به شــرایط بــه وجودآمده در بــازار مرغ ،به

یقرار
قرارگاهمرغوقیمتهایب 

مــرغ بــه زیــر 30تومــان میرســد ولــی مرغــداران

موجود در سازمان به کارمندان

مــرغ و تخــم مــرغ اهــواز نیــز بــا بیــان اینکــه بــا

چگونه باید با متخلفان برخورد کنند.

-1تقســیم کار مناســب ،بــه منظــور یک مســئولیت

تیم پروژه -3فقط و فقط از یک نفر دســتورالعمل

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز،

را بشــنوند و تخلــف را از نزدیــک ببینند تا بدانند

آزاد در ایــن بیــن ،چیــزی جــز رانــت و رانتبــازی

ویژه برای هریک از کارمندان

بازارمرغبهکدامسومیرود

بــا مــا به کــف خیابان بیاینــد و صحبتهای مردم

رســیدن بــه اهــداف را مدیریــت مــی نامنــد .مدیریت به

10اصلمهمدرمدیریت:

میرسانند.

شنوایی نبود.

مــا از آینــده خــوب و موفــق و پیــدا کــردن راه چــاره برای
معنــای تصمیــم گیــری بــرای کاری کــه قرار اســت انجام

از شــبکه کشــتار و بــا قیمتهــای بــاال بــه فروش

مصاحبــه بــا رادیو گفتوگــو ،ابراز امیــدواری کرد
بــا توجــه بــه شــناختی که از رئیســی وجــود دارد،
دولــت جدیــد درد تولیدکننــدگان را بشناســد و

حتمــا مســئوالن ِ سیســتمی ،پــس از گــذران ِ یــک
آزمون تاییدیه ،برای مدیریت گمارده شوند.

سازمانحمایت

سرخودعملمیکند
مدیحــی طامــه با بیــان اینکه بــا وجود ثبات

نســبی در قیمــت دالر ،چــه اتفاقــی افتاده اســت
که نهادهها تا حد باالیی گران شده است ،افزود:
ســازمان حمایت ،اصلیترین دستگاه ناظر است

ولــی متاســفانه تــا امــروز بــه هیــچ کجــا جوابگــو

نبوده است.

او اضافــه کــرد :حتــی آقــای تابــش بــه

عنــوان باالتریــن مقــام در ســازمان حمایــت

بخشــنامهای صــادر کــرده اســت که کارشناســان
صمــت و بازرســان اصنــاف حــق تهیــه گــزارش

از فروشــگاههای زنجیــرهای را ندارنــد؛ چراکــه

میخواهنــد گــزارش تخلف را ابتــدا آنالیز کنند و

سپس به تعزیرات ارائه دهند!

اختافقیمت1۴هزارتومانی
مرغازتولیدتامصرف

همچنیــن مشــاور عالــی اتحادیــه مرغــداران

گوشــتی بــا بیــان اینکــه قیمــت مــرغ گــرم بــرای

مصرفکننــده نبایــد بیشــتر از  25تــا  26هــزار

تومان باشد ،گفت :به نظر میرسد عدهای دالل

و واســطه مرغها را از شــبکه خارج ،کشــتار و با
قیمتهای باال عرضه میکنند.

محمدعلی کمالی در گفتوگو با ایســنا ،در

پاسخ به این سوال که چرا قیمت مرغ به 40هزار
تومان رســیده اســت ،گفــت :تولیدکننــدگان باید

به میزان نهادهای که دریافت میکنند و مقداری

ســر آنهــا میآیــد بــرای مــا نیــز جــای ســوال دارد،

زیــرا بخشــی از مرغهایی که بــا قیمتهای بعضا
40هزار تومان فروخته میشــود برچســب تنظیم

بازار دارد.

مشــاور عالــی اتحادیــه مرغداران گوشــتی با

بیــان اینکــه بــه نظــر میرســد از عمدهفروشــی تا

خردهفروشــی نشتی وجود دارد ،گفت :رسیدگی

بــه ایــن موضــوع در وظایــف وزارت صمــت و
ســازمان حمایت اســت ،آنها باید پاسخگو باشند

و ربطی به تولیدکننده ندارد.

گرمایهوامانعازوزنگیری
درستمرغهامیشود

به دســت فروشــندگان میرســد که ایــن افزایش
قیمــت بــه دلیل کمبود جوجه یــکروزه و کاهش

میزان تولید مرغ در بازار است.

سید اصغر حسینیبهارانچی افزود:با توجه

بــه وضــع موجــود در بــازار مــرغ ،بعیــد اســت که

قیمت مرغ در آینده کاهش یابد.

حســینیبهارانچی دربــاره قیمــت مصرفکننــده

مــرغ ادامــه داد :فروشــندگانی کــه بــا وجــدان

هســتند مــرغ را بــه قیمت  37تا 38هــزار تومان
و فروشــندگانی کــه وجــدان کمتــری دارند مرغ را

بــه قیمــت 39هــزار تومــان و یــا بیشــتر در بــازار
میفروشند.

او دربــاره تاثیــر توزیــع مرغ منجمــد در بازار

عنــوان کــرد :اگــر مرغ منجمــد به طور مــداوم در

جوجهای که میریزند مرغ زنده با قیمت مصوب

کمالــی بــه بیــان اینکــه در بخــش تولیــد بــا

بــازار توزیــع شــود ،میتوانــد روی قیمــت مــرغ

تولیدکننــدگان صاحــب مرغهایشــان تــا درب

هوا باعث شــد که 113میلیون جوجه به درســتی

رئیــس اتحادیه فروشــندگان گوشــت قرمز،

میافتد در مسئولیت آنها نیست.

قیمــت ســویا ،ذرت ،جوجــه یکــروزه و افزایــش

در بــازار افــزود :هر کیلوگرم مــرغ منجمد دولتی

اســت و اکنــون قیمت تمامشــده مرغ زنــده برای

کیلوگــرم مرغ منجمد آزاد به طور متوســط بیش

17هــزار و100تومــان تحویــل دهنــد .همچنیــن

چالشهایی مواجه هســتیم ،تصریح کرد :گرمای

مرغــداری هســتند و اینکــه بعــد از آن چه اتفاقی

وزن نگیرند و تولید کمتر شود .از طرفی افزایش

مرغ و تخم مرغ اهواز درباره قیمت مرغ منجمد

او ادامــه داد :اینکــه بعــد از کشــتار چگونــه

کرایههــای حمــل و نقــل هزینه تولیــد را باال برده

در بازار 19 ،هزار و  900تومان است و قیمت هر

در مســیر عمدهفروشــی تــا خردهفروشــی چــه بر

تولیدکننــدگان کیلویــی 19هــزار و 600تــا 19هزار

از  32هزار تومان است.

بخشــی از مرغهــا از شــبکه خــارج مــی شــوند یــا

کشتار روز تاثیرگذار باشد.

معاونمعدنیوزارتصنعت:قیمتسیمانبابهبودتامینبرقدرروزهای
آتیمتعادلمیشود
بــهگفتهمعاونامورمعدنوصنایعمعدنی

وزارتصنعــت،معدنوتجارت،باخنکترشــدن
هواازچهارشنبههفتهجاری،کاهشمصرفبرق

وقولمساعدمسئوالنوزارتنیرودرتامینبرق
برایصنعتســیمان،تولیدکارخانجاتافزایشو
قیمتهادربازارکاهشخواهدیافت.

اســدهللا کشــاورز در گفتوگــو بــا ایرنــا

گفت :امســال با توجه به تداوم خشکســالیهای

چندســاله و بــروز کمآبــی ،تامیــن بــرق از

نیروگاههــای برقآبــی کاهــش یافت و گرم شــدن

مسئوالن این وزارتخانه با مسئوالن وزارت نیرو در

در ایــن زمینــه ،عبدالرضــا شــیخان ،دبیــر

بــرای تامیــن 30درصــدی بــرق واحدهــا از ســوی

باالتر برق در کشور را شاهد باشیم.

مشــکالت ،یــادآور شــد :هرچنــد در این جلســه بار

در روزهای گذشــته تولید سیمان به دلیل تعطیلی

اجرایی نشد و این میزان برق قادر به راهاندازی

هــوا در هفتههــای اخیــر موجــب شــد تــا مصــرف
به گفته این مقام مســئوالن ،همین مســاله

ســبب شــد تا صنایع فوالدی و ســیمانی با کمبود

و قطعــی بــرق در واحدهــای تولیــدی خــود مواجه

شــوند که در نهایت به کمبود در بازار انجامید.

معــاون امــور معــدن و صنایــع معدنــی وزارت

صنعت ،معدن و تجارت درباره جلسه روز دوشنبه

کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس بــرای واکاوی

دیگــر از مســئوالن وزارت نیــرو بــرای تامیــن بــرق
واحدها درخواســت مساعدت بیشــتر شد ،اما باید
پذیرفت اوضاع امروز کشور خاص است.

او همچنیــن انــدک صــادرات کلینکــر (مــاده

اولیه تولید سیمان) را در افزایش قیمتها در بازار
بیتاثیر برشمرد.

انجمــن کارفرمایــان صنعت ســیمان بــه ایرنا گفت:
آســیابها و کورههــای واحدهــای تولیدی ناشــی از
قطعیهای برق کاهش داشته است.

او اظهــار کــرد :در عیــن حــال برخــی واحدهــا

کــه موجــودی کلینکــر در انبارهــای خــود داشــتند،
توانستند شبها به تولید بپردازند.

ایــن مقــام صنفــی بیــان کــرد :هرچنــد

مسئوالن وعده داده شده بود ،اما بهطور کامل
کورههــا و آســیابها بــه منظــور تولیــد کلینکر و

سیمان نیست.

او افزود :وزارت نیرو در روزهای گذشته برای

تخصیص  50درصدی برق به واحدها قول مساعد

داد که در این صورت بخشــی از مشــکالت برطرف
خواهد شد.

برنامه ریزی برای اهداف سازمان

ابزاری موثر برای عملکرد بهتر در کار

مشــاهده ســرعت رشــد در ســازمان با اســتفاده از

این روش

تعریفسازماندهی:

در چه زمانی تصمیمات گرفته شوند

تعریف فعالیتهای ضروری در سازمان

تعریف وظایف هر شخص در سازمان

تقسیم کار بین کارکنان برای نظم دهی وظایف
تعریفرهبری:

رئیسکمیسیونعمرانمجلس:
آزادسازینرخبلیتهواپیمامنتفیاست
رئیــسکمیســیونعمــرانمجلــسازاعــام

لغــوقانــونآزادســازیبلیــتهواپیمــادرجلســه

امروزوزیربهمدیرانایرالینهاخبرداد.

ایجــاد انگیــزه در کارکنان برای انجام بهتر وظایف،

محمدرضــا رضایــی کوچــی در گفتوگــو بــا

هنــر نفــوذ مدیر یا سرپرســت بر کارکنــان بصورتی

شــرکتهای هواپیمایــی مبنــی بــر تنظیــم قیمتها

مشاهده سود بیشتر در سازمان و افزایش بهره وری

ایلنــا درباره افزایش قیمــت بلیت هواپیما و ادعای

کــه آنهــا بــرای انجــام کارهــا و بــه اتمــام رساندنشــان

براســاس قانون آزادســازی بلیت هواپیما گفت :به

کلمــه ی رهبــری بــا نفــوذ بر دیگران معنــا پیدا می

انتقاد داریم و روز گذشــته ( دوشــنبه) هم با وزیر

رهبــری ماننــد  3اصــل دیگــر کــه شــامل :برنامــه

نماینــدگان مجلــس مراتــب اعتــراض و گالیــه خود

داوطلب شوند

کند و تکه ای از پازل مدیریت می باشد.

ریزی ،سازماندهی و کنترل می شوند جزو وظایف مهم

مدیران سازمان است.

آنچه کتاب راهبری رهبران به ما می گوید؟؟؟؟

موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما به طور جدی

راه و شهرســازی در این باره جلســهای برگزار شــد

را نســبت بــه افزایــش قیمــت بلیــت هواپیما اعالم
کردند.

رئیساتحادیهبارفروشانتهران:میدانمرکزی
میوهوترهبار۲۴ساعتهبازاست

شــد ،متاســفانه مبتــال بــه ویــروس کرونــا اســت و

بهگفتهرئیساتحادیهبارفروشانمیوه

محدودیتهایــی دارد و اگــر همیــن سرپرســت هم

میــدانمرکــزیوهمچنینتأمینســبدتغذیه

اکنــون ســازمان رئیــس ندارد ،البته سرپرســت هم
نباشد وضع برای سازمان سختتر میشود.

وترهبارتهران،برایجلوگیریازتجمعاتدر
خانوار،اینمیداندرسهشیفتکارمیکند.

او تاکید کرد :قانون آزادســازی بلیت هواپیما

مصطفــی دارایینــژاد ،رئیــس اتحادیــه

است که قیمتها به صورت عادالنه تعیین شود و

شــاید از لحاظ اقتصادی دچار مشــکالت ناشی

منتفی است و تاکید و مطالبه جدی ما از وزیر این
سازمان هواپیمایی هم به طور سختگیرانه و جدی
بر رعایت این قیمتها نظارت کند.

بارفروشــان تهــران گفــت :صنــف بارفروشــان

از تعطیلیهــای کرونایــی نشــده باشــد امــا
مشــکالتی نظیــر فــوت و ازکارافتادگــی کارکنان

رئیــس کمیســیون عمران مجلــس ادامه داد:

گریبانگیــر صنــف مــا بــود ،تعداد قابــل توجهی

ذکر شــد و در برنامه ششــم از آن نامی برده نشــد

20نفر به دلیل کرونا جان خودشان را از دست

قانــون آزادســازی بلیــت هواپیمــا در برنامــه پنجــم
و در برنامه ششــم نظارت دولت باید ادامه داشــته

از همــکاران مــا دچــار کرونــا شــدند و بیــش از

دادنــد .در میدان مرکــزی ترهبار تهران بیش از

او بــا بیــان اینکــه متاســفانه در چنــد روز

باشــد و نرخگذاری خارج از قانون آزادســازی بلیت

اصطالحی مدیریت را بیان میکند و به ســبکهای ســوء

هواپیما بودیم ،ادامه داد :با این وضع و قیمتها،

او گفــت :بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در

دارایینــژاد افــزود :بارفروشــان حلقــه

هریــک ســپس بــه بررســی مقایســه ای ســبکهای

را نخواهنــد داشــت و در حــال حاضراکنــون ســفر

بین ایرالینها شــکل بگیرد و براســاس آن کیفیت

روزانــه بیــن  20تا 25هزار تــن ورودی میوه در

در خــالل مباحــث فصولــی را بــرای هریــک از

تعلق گرفته اســت .درســت اســت که شــرکتهای

گرفتــه تــا بــا توجــه بــه انتخــاب مدیــر از بین ســبکها ،

باید مراقب باشیم چراکه اگر تقاضا کاهش یابد و

سبکی نیز ارائه شود.در فصل پایانی به نوع و چگونگی

نفع ایرالینها نخواهد بود.

کتــاب رهبــری راهبــران ابتــد ا تعاریــف لغــوی و

گذشــته شــاهد افزایــش قابــل توجــه قیمــت بلیت

مدیریتــی و در ادامــه ســبکهای مدیریتــی  ،ویژگیهای

دیگــر بســیاری از مــردم امکان اســتفاده از هواپیما

مدیریتی می پردازد.

هوایــی فقــط بــه بخــش و قشــر خاصــی از جامعــه

ســبکهای ذکر شــده به عنوان توصیه و راهکار در نظر

هواپیمایــی هــم روزگار ســختی را میگذراننــد امــا

پیشنهادات و توصیهها و به عبارتی راهکارهای برای هر

پذیرش مسافر هم کمتر شود ،این موضوع هم به

ارتبــاط داشــتن مدیربــا افــراد و کارکنــان در ســبکهای

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس از جلســه

کتــاب راهبــری رهبــران نوشــته ایســاک کالــدرون

مدیــران شــرکتهای هواپیمایــی خبــر داد و گفــت:

پــور و جنــاب آقای دکتر ثقفی در ســال جاری با حمایت

راه و شهرســازی و مدیــران شــرکتهای هواپیمایی

متفاوت می پردازد.

بررســی تعییــن نــرخ بلیت هواپیما بیــن وزیر راه و

ادیــزس بــا ترجمه بســیار دقیق جناب آقــای دکتر جلیل

قــرار بــر این اســت که (امــروز) جلســهای بین وزیر

شــرکت برفاب در چاپ و نشــر بازرگانی به چاپ رسیده

برگــزار شــود و بــر روی یــک قیمت مشــخص توافق

است.

خواننــدگان محتــرم برای تهیه کتــاب می توانند به

سایت رسمی شرکت چاپ ونشر بازرگانی به آدرسهای
 Www.cppc.irو Www.takbab.com

مراجعه یا با اسکن  QRcodکتاب را تهیه کنند.

حاصــل شــود و تمــام ایرالینها مکلف هســتند که
در همان چارچوب بلیت بفروشند.

رضایــی کوچــی بــا دربــاره وضــع نامطلــوب

ســازمان هواپیمایــی کشــوری افــزود :فــردی کــه به
عنــوان سرپرســت ســازمان هواپیمایــی انتخــاب

هواپیما باشد.

بحــث آزادســازی نــرخ بلیــت هــم قــرار بــود رقابتی
خدماتــی افزایــش یابــد که ایــن موضوعــات محقق

نشــد .از ســوی دیگــر زمانــی آزادســازی نــرخ بلیت
هواپیما باید به اجرا برسد که تعادلی بین عرضه و

تقاضا وجود داشته باشد اما در وضع تحریم تعداد
صندلیها بســیار محدود اســت و تقاضا بیشــتر از

عرضــه اســت .قطعــا در ایــن اوضاع نمیتــوان نرخ

را آزاد کرد و وضع کامال به نفع ایرالینها است.

رضایــی کوچــی بــا ابــراز گلهمنــدی از اینکــه

 300نفــر کرونــا گرفتند و همین موضوع باعث

شد کسبه با کمبود نیروی کار مواجه شوند.

واســط بیــن کشــاورز و مصرفکننــده هســتند،
میــدان میــوه و ترهبار مرکزی اســت ،این حجم

بــه میادیــن میوه ترهبار اقماری ســطح تهران و
میوهفروشهای ســطح شــهر و سراســر کشــور
ارســال میشــود ،بــا توجــه بــه اینکــه تــردد در

میدان زیاد اســت و رانندگان از سراســر کشور
بــه میــدان مراجعــه دارنــد لــذا زنجیــره شــیوع
بیمــاری بــه راحتــی قطــع نمیشــود ،اتحادیه با
هماهنگــی شــهرداری و ســایر نهادهــا هفتهای

تاکنــون نــرخ تمامشــده بلیت بــه طور کارشناســی

دومرتبه تمام میدان را ســمزدایی و ضدعفونی

کردهایــم کــه یــک بــار قیمــت تمامشــده را بــه طور

شدند.

محاســبه نشــده اســت ،ادامــه داد :بارهــا اعــالم
کارشناســانه محاســبه و بررســی کنیــد .ایــن اقدام
کار ســختی نیســت امــا تا کنون یــک بار هم قیمت
تمامشده را به طور کارشناسی محاسبه نکردهاند.

بایــد دیــد یــک صندلــی برای یک ســاعت پــرواز چه
هزینــهای دارد و همــان هزینــه بــه عنــوان قیمــت
بلیت اعمال شود.

کرد و تمامی کســبه ملزم به اســتفاده ماســک
رئیــس اتحادیه بارفروشــان میــوه وترهبار

تهــران تصریــح کــرد :بارفروشــان تنهــا صنفــی

بــود کــه در پاندمــی کرونــا تــا امــروز حتــی یک
روز هم تعطیلی نداشــت ،حتی به دلیل اینکه

از تجمعــات در میــدان مرکــزی جلوگیــری کنیم

و همچنیــن ســبد تغذیــه خانــوار دچار مشــکل

نشــود در ســه شــیفت فعالیت را ادامه دادیم،

به این شکل که 24ساعت مداوم میدان میوه
وترهبــار مرکــزی فعال بود و همچنان هم فعآل
اســت ،اگر این کار صــورت نمیگرفت حتما ً در

عرضــه میــوه در تهــران و شهرســتانها دچــار

مشکل میشدیم.

دارایینژاد ادامه داد :یکی از اقداماتی که

اتحادیــه بارفروشــان انجــام داد ایــن بــود که با
کشاورزان در سطح کشور وارد مذاکره شد و با

آموزشهای ابتدایی ،ســبدهای متحدالشــکلی
را بــرای میوههــا باکیفیتهــای مختلــف در
اختیــار کشــاورزان قــرارداد تــا تفکیــک از مبــدأ

انجــام شــود این اقدام کمک میکــرد تا زنجیره
انتقــال ویــروس قطــع شــود .در واقــع دیگر در

میــدان مرکــزی این تفکیک صــورت نمیگیرد و

لمس میوهها به حداقل میرسد.

میشــد و ایــن موجــی از اســتقبال را در میــان
مــردم ایجــاد میکــرد ،مثال ًبارهــا بحث مصرف
ســیر ،زنجبیــل ،لیموتــرش و هویــج در جامعــه

مطــرح شــد که هر بار طــرح این موضوع باعث
باال رفتن قیمتشان در بازار میشد ،به عنوان

مثال سیر تا هر کیلو 60هزار تومان و زنجبیل

تا 200هزار تومان در بازار به فروش میرسید.
ایــن مقــام مســئول در ادامــه افــزود:

اولیــن اقدامــی صنــف انجــام داد ســاماندهی

و مذاکــره بــرای کاهــش قیمتهــا در بــازار بود
مثــال ً بــرای زنجبیــل کــه یــک کاالی وارداتــی

اســت ،با کشورهای هندوســتان ،چین ،تایوان

مکاتباتی صورت گرفت و با استفاده از ظرفیت
واردکننــدگان توانســتیم قیمــت محصــول را
کنترل کنیم و تا 40هزار تومان کاهش دادیم،

در خصــوص لیموتــرش هــم بــه همیــن شــکل،

رئیــس اتحادیه بارفروشــان میــوه وترهبار

چنــد نفــر لیموهــا را انبــار کــرده بودنــد کــه بــا

کــه بــا آن مواجه شــدیم اظهارنظرهایی بود که

باز شــد و قیمت لیموترش هم از سال گذشته

تهــران تصریــح کــرد :یکــی دیگــر از موضوعاتی
در رســانهها و شــبکههای اجتماعــی منتشــر

هماهنگیهــای بیــن دســتگاهی درب انبارهــا
حوالی 60هزار تومان به 20هزار تومان رسید.

