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سازمان حمایت: دخالتی 
در نرخ گذاری تاکسی های 

اینترنتی نداریم
معــاونبازرســیونظــارتبــرخدمــاتســازمان
عنــوان تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان حمایــت
کــرد،ســازمانحمایــتهیــچدخالتــیدرنرخگــذاری
تاکســیهایاینترنتینداردواتحادیهکسبوکارهای

مجازیآنرابرعهدهدارد.
بــا   گفت وگــو  در  احمدی خضربیگــی  ســیدجواد 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره شــیوه نظارت سازمان 
و  اینترنتــی  تاکســی های  تعرفــه  افزایــش  بــر  حمایــت 
اقدامــات ایــن ســازمان بــرای رســیدگی بــه شــکایات در 
ایــن حــوزه اظهار کرد: ســازمان حمایت هیچ دخالتی در 
نرخ گــذاری تاکســی های اینترنتــی ندارد. این شــرکت ها 
زیر مجموعه اتحادیه ای به نام اتحادیه کسب و کار های 
مجازی فعالیت می کنند و از همین اتحادیه جواز کسب 

اخذ می کنند.
صنــف  مجــازی  کار هــای  و  کســب  کــرد:  بیــان  او 
جداگانــه ای محســوب می شــوند کــه در نــرخ گــذاری از 
ضوابــط خاص صنفــی پیروی می کنند. ســازمان حمایت 
در نرخ گــذاری تاکســی های اینترنتــی تــا بــه امــروز هیچ 
دخالتــی نداشــته و صرفــا از طریــق اتحادیــه نــام بــرده 
نرخ گــذاری انجــام می شــوند. فرمول محاســبه قیمت از 
پارامترهای به کار رفته در این موضوع از طریق اتحادیه 
کســب و کارهــای مجــازی و بــا نظــارت ســازمان حمایت 

انجام می شود.
احمدی خضربیگی شیوه قیمت گذاری تاکسی های 
اینترنتی را متفاوت از ســایر اقالم دانســت و گفت: این 
موضــوع نیــاز بــه توضیحــات مفصلــی دارد. نرخ گــذاری 
ســایر  از  متفــاوت  ســازوکاری  اینترنتــی  تاکســی های 
کاال هــا و خدمــات دارد. بر اســاس الگوریتم ریاضی این 
محاســبات انجام می شــود کــه باید در فرصت مناســبی 

تشریح شود.
ســازمان  بــر خدمــات  نظــارت  و  بازرســی  معــاون 
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان تشــریح کرد: 
مبنــای نرخ گــذاری آن هــا فرمولــی اســت کــه در حمــل و 
نقل هوشــمند جاری اســت و پارامتر های مختلفی دارد 
کــه جداگانــه اندازه گیــری شــده و در نهایــت نرخ گــذاری 

انجام می شود.
او با تاکید بر رسیدگی سازمان حمایت بر شکایات 
مــردم از صنــوف مختلــف از جمله شــرکت های اینترنتی 
ارائه دهنده کاال و خدمات، تصریح کرد: سازمان حمایت 
با این صنف هم همانند سایر اصناف برخورد می کند و 
صرفــا همــراه آن ها در انتخــاب پارامترهای قیمت گذاری 
و فرمول محاسبه قیمت است. با توجه به شرح وظایف 
ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در 
صورتی که شکایتی از این شرکت ها صورت بگیرد آن را 

پیگیری خواهد کرد.
احمدی خضربیگی درباره جزئیات این فرمول بیان 
کرد: جزئیات شیوه نرخ گذاری و پارامترهای به کار رفته 
در ایــن حــوزه را می توانیــد از اتحادیــه کســب و کار های 
مجــازی و شــرکت های تاکســی اینترنتــی دریافــت کنید. 
از جملــه پارامترهــای  بــه کار رفته می توان به مســافت، 

زمان، عرضه و تقاضا اشاره کرد.

رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران اهواز: 

دستگاه های ذی ربط هیچ 
نظارتی بر بازار خودرو ندارند
رئیــساتحادیــهنمایشــگاهدارانخــودرویاهــواز
گفت:هیچگونهنظارتیازطریقدســتگاههایذیربط
بــرقیمــتخودروهــاوبــازارخــودروانجامنمیشــودو
ایــنموضــوعباعــثآشــفتگیقیمــتخــودرودربــازار

شدهاست.
عبدالرضــا عســاکره در گفت وگــو بــا ایســنا، درباره 
قیمــت  کــرد:  اظهــار  داخلــی  خودروهــای  بــازار  وضــع 
خودروهــا نســبت بــه خــرداد، حــدود ۱۰درصــد افزایــش 

یافته است.
او در توضیــح دالیل افزایــش قیمت خودرو افزود: 
با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان که فصل خرید 
و فروش خودرو است، هر ساله در این فصل از سال با 

افزایش قیمت خودرو در بازار روبه رو می شویم.
اهــواز  نمایشــگاه داران خــودروی  اتحادیــه  رئیــس 
تصریح کرد: البته افزایش قیمت کارخانه ای خودروها و 
تحویل ندادن به موقع خودروهای پرفروش بازار خودرو 
از علت های افزایش قیمت خودرو در بازار بوده است.

طریــق  از  نظارتــی  هیچ گونــه  گفــت:  عســاکره 
دســتگاه های ذی ربــط بر قیمت خودروهــا و بازار خودرو 
انجــام نمی شــود و ایــن موضــوع باعث آشــفتگی قیمت 

خودرو در بازار شده است.
او بیان کرد: منتظریم که با استقرار دولت آینده، 
نظارت بیشتری بر بازار خودرو صورت بگیرد تا به ثبات 

در قیمت خودروها برسیم.
اهــواز  نمایشــگاه داران خــودروی  اتحادیــه  رئیــس 
تیبــا صنــدوق دار حــدود ۱۳۵  اکنــون خــودروی  گفــت: 
میلیــون تومــان، تیبــا ۲ حــدود ۱۴۲ میلیــون تومان، پژو 
۴۰۵ اس ال ایکــس حــدود ۲۴۲ میلیــون تومــان، پــژو 
پــارس ســال حــدود ۲۵۳ میلیــون تومــان، پــژو پــارس 
ال ایکــس حــدود ۲۷۹ میلیون تومــان، پژو ۲۰۷ دنده ای 
حــدود ۲۹۳ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۷ اتوماتیــک حدود 
۳۹۲ میلیــون تومــان، دنامعمولــی حــدود ۲۸۷ میلیــون 
تومــان، دناپالس معمولی حــدود ۳۴۵ میلیون تومان و 
دناپــالس اتوماتیــک حدود ۴۵۵ میلیــون تومان در بازار 

خودرو قیمت دارند.
عســاکره افــزود: قیمت های اعالم شــده صرفا برای 

خودروهای صفر کیلومتر و با مدل ۱۴۰۰ است.

 نگرانی از فساد کاالها

در مرز افغانستان
داخلــی ناآرامیهــای رســیدن از پــس روز چنــد
افغانســتانبــهمرزهایتجاریمشــترکبــاایران،حاال
فعــاالناقتصــادازخطــرفاســدشــدنکاالهــایایرانی

میگویند.
بــا وجــود آنکــه افغانســتان در فهرســت مقاصــد 
صــادرات ایرانــی همــواره در رده چهــارم و پنجــم قــرار 
گرفتــه و اصلی تریــن هــدف بــه شــمار نمــی رود امــا بــر 
اســاس آمارهایــی کــه از عملکــرد تجــاری این کشــور در 
ســال های گذشــته منتشــر شــده، ایران بخش مهمی از 
واردات کاال در افغانســتان را بــه خــود اختصــاص داده  
و حتــی اصلی ترین تامین کننده کاال به این کشــور بوده 

است.
در روزهــای گذشــته در پی پیشــروی گــروه طالبان 
در بخش هایــی از خــاک افغاســتان و در اختیــار گرفتــن 
بخشــی از مرزهــای مشــترک دو کشــور، گمــرک ایــران 
اعــالم کــرد کــه بــرای مدتی کوتــاه تجارت در ایــن مرزها 
متوقف شده اما در روزهای بعد خبر رسید که مقدمات 
از ســرگیری جابجایــی کاالهــا میــان ایران و افغانســتان 

فراهم می شود.
پس از آتش ســوزی اســفند ســال گذشــته در یکی 
از انبارهای تجاری در مرز مشــترک دو کشــور، اتفاقات 
اخیــر دومیــن موضوعــی اســت کــه تجــارت را با خدشــه 
مواجــه کــرده، هرچنــد بــه نظــر می رســد امــکان برطرف 

کردن آن وجود خواهد داشت.
بــه گــزارش اتاق ایــران، فاطمه مقیمــی، عضو اتاق 
بازرگانــی تهــران، درباره تبعات توقف فعالیت ها در مرز 
مشــترک دو کشــور گفــت: با وجــود محدودیت هایی که 
در حمــل ونقــل از نظــر تعداد نــاوگان وجــود دارد، بروز 
ایــن مشــکالت و توقــف کامیون هــا در مرزهــا بــه منزلــه 
خــروج ایــن نــاوگان از گردونــه حمل و نقل و لجســتیک 
اســت. نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه، حفــظ جایــگاه ایران 
در حــوزه حمــل و نقــل و ترانزیــت در گرو دسترســی به 

ناوگان کافی و حرکت به موقع این ناوگان است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه وقــوع مشــکالتی از قبیــل 
توقــف و معطلــی نــاوگان، عــالوه بــر افزایــش هزینــه 
تمام شــده، موجــب تاخیــر در رســاندن کاال بــه مقاصــد 
صادراتی می شود، ادامه داد: در میان محموله هایی که 
به مقصد افغانســتان ارســال شــده، اقالم فاسدشدنی، 
مــواد غذایی، مواد اشــتعال زا و ســوخت نیــز وجود دارد 
کــه بــا توقف کامیون ها نه تنها امکان فاســد شــدن این 
کاالهــا وجــود دارد کــه امنیــت نــاوگان و راننــدگان نیــز 
در مخاطــره قــرار می گیــرد. هنوز حادثه آتش ســوزی در 
گمرک »ابونصر فراهی« افغانســتان واقع در مرز ایران 
که در ۱۶ اسفند رخ داد و خسارات مالی و جانی در پی 

داشت، فراموش نشده است.
مقیمــی بــا بیــان اینکــه انتظــار ایــن اســت کــه بــا 
مداخلــه دولــت ایران، زمان توقــف کامیون ها در مرز به 
حداقــل برســد، افــزود: گفتــه می شــود کــه مذاکراتــی از 
ســوی دولــت ایران بــا طرف های افغانســتانی در جریان 

است و این مساله ظرف هفته آینده حل خواهد شد.

گرما و گرانی دلیل کاهش  
۱۵درصدی قیمت میوه 

رئیسهیئتمدیرهاتحادیهمیوهوترهباراســتان
تهــرانازکاهــش15درصــدیقیمــتمیــوهبــهدلیــل
گرمایهواوباالبودنقیمتهادرهفتهجارینسبت

بههفتهگذشتهخبرداد.

مصطفــی دارایی نــژاد در گفت وگــو بــا ایلنــا با بیان 
اینکــه عرضــه میــوه در میادیــن در وضــع مطلوبــی قــرار 
و  داخلــی  میوه هــای  ورودی  میــزان  کــرد:  اظهــار  دارد، 
خارجــی دارای مجــوز بــه میادیــن وضع مســاعدی دارد و 

حتی در برخی روزها باالتر از میزان تقاضا است.
او ادامــه داد: بــه طــور مثــال در میوه هــای خارجــی 
انبــه ورودی روزانــه بــه میــدان اصلــی میــوه و تر بــار ۵۰ 
کانتینر معادل  هزار تن اســت، همچنین بیشــتر از این 
میزان روزانه موز وارد میدان می شود که بیش از میزان 

مورد استفاده است.
بــه گفتــه دارایی نــژاد، عرضــه میوه هــای داخلی به 
ویــژ ه میوه هــای تابســتانی در میادیــن بیش از کشــش 
زمــان  هــوا  گرمــای  داد:  توضیــح  دارایی نــژاد  اســت. 
نگهــداری میوه را کاهش می دهد و صاحبان بار مجبور 
بــه فــروش بــا قیمــت کمتر بــرای نمانــدن میــوه بر روی 
زمین و از دســت نرفتن کیفیت آن هســتند، همچنین 
اوضــاع نامســاعد اقتصــادی اجازه خرید میــوه با قیمت 
بــاال را بــه مــردم نمی دهد و این موضــوع نیز بر کاهش 
قیمت ها برای متعادل کردن عرضه و کشش بازار موثر 

بوده است.
رئیــس هیئت مدیــره اتحادیه میوه و تره بار اســتان 
تهــران دربــاره قیمــت انــواع میــوه پرمصــرف در میادیــن 
میوه و تره بار گفت: اکنون هر کیلوگرم انبه در میادین 
میــوه و تره بــار از ۲۵ تــا ۳۰ هزارتومــان، هــر کیلوگــرم 
مــوز از ۱۸ تــا ۲۰ هزار تومان، هــر کیلوگرم هلوزعفرانی 
۸ تــا ۱۴ هــزار تومــان، هــر کیلوگرم هلوی هســته جدا ۹ 
تــا ۱۲ هــزار تومــان، هر کیلوگرم آلبالــو پیوندی ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان و هر کیلوگرم آلبالوی رسمی ۱۰ تا ۱۷ هزار 

تومان به فروش می رسد.
دارایی نــژاد همچنیــن قیمــت میوه هــای صیفــی را 
اینگونه اعالم کرد: در میادین میوه و تر بار هر کیلوگرم 
هندوانــه از ۳هــزار و ۵۰۰ تومــان تــا ۴ هــزار تومــان، 
هــر کیلوگــرم طالبــی از ۵ هــزار تــا ۶ هــزار تومــان و هر 

کیلوگرم خربزه از ۶ تا ۸ هزار تومان عرضه می شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

دارنــدگان اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
ماشــینهایكمپرســیوراهســازیتهــران،
تولیــدبــدونخدمــاتحمــلونقــلمعنایی
نداردیعنیتامواداولیهازبندرهابهمراکز
تولیــدنرســدهیــچتولیــدیانجامنمیشــود
ویــاپــسازتولیــدچنانچهخدمــاتحملو
نقلنباشدمحصوالتتولیدشدهبهدست

مصرفکنندهنمیرسد.
کار  اهمیــت  در  سیدحسن هاشــمی 
تولیــد  گفــت:  خــود  متبــوع  صنــف  اعضــای 
ناخالــص یــک کشــور بــه تولیــد حمــل و نقل 
آن کشــور بســتگی دارد. اگر امروز در جهان 
حمــل و نقل یک صنعت محســوب می شــود 
نشــانه گســتردگی و اهمیت خدمات حمل و 
نقل به عنوان حلقه اتصال صنایع با یکدیگر 
و عامل ارتباط میان بازارهای مصرف و تولید 
اســت و حمــل و نقــل بســتر توســعه پایــدار 

است.
او تصریــح کــرد: دارنــدگان ماشــین های 
کمپرســی و راهســازی تهــران نقــش مهمــی 
از  اعــم  کشــور  زیرســاخت های  توســعه  در 

ســاختمان، راهسازی، سدســازی، کشاورزی 
و ... دارنــد و در کل حمــل و نقــل زیربنــای 
رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب 
می شــود و ایــن بخــش زیربنایــی نــه تنهــا به 
تولیــد  بــه  و  بــوده  اشــتغال زا  خــود  خــودی 
خدمــت می کند؛ بلکه به توســعه بخش های 
تاثیــر  نیــز  کشــاورزی  خدمــات  و  اقتصــادی 
بســزایی دارد و چنانچــه ایــن بخــش کلیــدی 
نشــود  توجــه  آن  بــه  و  نکنــد  پیــدا  توســعه 
و موانــع برطــرف نشــود می توانــد بــه رشــد 

اقتصادی کشور آسیب بزند.
هاشــمی در ادامــه به مشــکالت عدیده 
و  تهــران  کالن شــهر  در  کامیــون  راننــدگان 
سراســر کشــور اشــاره و ابراز کرد: مشــکالت 
بیمــه راننــدگان بــا توجــه بــه اینکــه رانندگان 
کامیون هــا بایــد طبــق قانــون شــب فعالیــت 
کننــد ولــی متاســفانه تحــت پوشــش بیمــه 
تامیــن اجتماعــی نیســتند و از ســال ۱۳۹۳ 
ســایت بیمــه راننــدگان بســته اســت و هیــچ 
راننده ای بیمه نمی شــود و خود رانندگان نیز 
نمی تواننــد بخــش عمده ای از حقوق شــان را 

هزینــه بیمــه کننــد و الجــرم اکثر آنهــا بدون 
بیمــه هســتند. چنانچه اتفاقی بــرای آنها رخ 
دهد جان و مال آنها از بین می رود. خانواده 
آنها نیز بی پناه در اجتماع رها می شوند و یا 
آنها که به کهولت سنی می رسند، متاسفانه 
به دلیل نداشتن بیمه، زندگی فالکت باری را 

تجربه می کنند.
الســتیک  قیمــت  افزایــش  هاشــمی 
نیــاز  مــورد  ملزومــات  و  قطعــات  تامیــن  و 
کامیــون داران را نیــز مــورد توجــه قــرار داد و 
گفــت: خریــد الســتیک و تامیــن قطعــات و 
روغن با قیمت سرسام آور از دیگر مشکالت 
رانندگان است که باید مورد توجه قرار گیرد 
تامیــن ایــن ملزومات بــا قیمت های کنونی از 

عهده رانندگان خارج است.
ماننــد  دولتــی  ادارات  مــوازی کاری  او 
ســازمان  و  ترافیــک  نقــل  و  حمــل  ســازمان 
پســماند را از دیگر مشــکالت صنف برشــمرد 
و افــزود: بــا توجــه بــه اینکه مجلس شــورای 
اســالمی در ســال ۱۳۸۳ شــرح وظایف اداره 
پســماند را در ۲۳ ماده تعریف و به تصویب 

رســاند متاســفانه در امــور اتحادیــه دخالــت 
می کننــد و بــا صــدور پروانــه فعالیــت،کارت 
تــردد و غیــره و ارســال پیامــک بــه اعضــای 
صنــف اعــالم می کند کــه اداره پســماند برای 
شــما مجــوز فعالیــت صــادر می کنــد و هیــچ 
نیــازی بــه مراجعه به اتحادیه و پرداخت حق 
عضویــت نداریــد. ایــن موازی کاری هــا باعــث 
شده اتحادیه با مشکالت مالی مواجه شود.
رئیــس اتحادیــه دارنــدگان ماشــین های 
کــرد:  تاکیــد  تهــران  راهســازی  و  كمپرســی 
بــا  اتحادیــه  ریاســت  عنــوان  بــه  اینجانــب 
بی قانونی هــای اداره پســماند درگیــر هســتم 
و علی رغــم جلســات متعــدد هنوز بــه نتیجه 
کامــل نرســیده ایم و همچنــان این مشــکالت 
ادامه دارد. به دالیل مطرح شــده اعضای این 
اتحادیــه بارها دســت بــه اعتصاب و اعتراض 
و بســتن راه ها زده اند که با دادن وعده حل 
مشــکالت آنها را دعــوت به آرامش کرده ایم؛ 
لــذا تقاضــای رســیدگی بــه این مشــکالت که 
حداقــل حقــوق یــک کامیــون دار و پیمانــکار 

است را دارم.

بهگفتهرئیسانجمنصنایعشــوینده،
بهداشــتیوآرایشیایران،صنایعشویندهو
بهداشتیامسالیکباربین۲۰تا۲5درصد
گرانشــدندونرخهایجدیدنیزازتیرروی

کاالهااعمالشد.
بــا  گفت وگــو  در  علم بیگــی  بختیــار 
خبرگــزاری مهــر در مورد برخــی از اخبار مبنی 

بر افزایش مجدد قیمت لوازم شوینده، اظهار 
کــرد: امســال تنهــا یــک بــار افزایــش قیمــت 
داشــته ایم. ابتــدا در بهــار اعالم شــد کــه قرار 
است قیمت مواد شوینده افزایش یابد که در 
آن زمان اعمال نشد و این افزایش ۲۰ تا ۲۵ 

درصدی قیمت ها از تیر اعمال شد.
رئیس انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 

و آرایشــی ایــران افــزود: در واقــع آخرین بــار 
قیمت شــوینده ها در آبان پارســال گران و در 
امســال نیــز اولیــن بار از تیر گران شــد. ما به 
دنبــال افزایــش مجــدد نرخ هــا نیســتیم و اگر 
کاالیــی بیشــتر از درصدهای اعالم شــده گران 
شــود، متخلفــان به ســازمان حمایــت معرفی 

خواهند شد.

مایــع  خمیردنــدان،  کــرد:  تاکیــد  او 
دستشــویی، مایع ظرفشویی، مایع رختشویی 
مــواد  و ســایر  پــودر رختشــویی ۲۵درصــد  و 

شوینده ۲۰درصد افزایش قیمت یافته اند.
بــه گفتــه علم بیگــی، اخبــاری کــه مبنــی 
بــر افزایــش چندبــاره قیمــت صنایع شــوینده 

و بهداشتی منتشر می شود، صحیح نیست.

صنایــع انجمــن هیئتمدیــره عضــو
ســلولزیبهداشــتیازافزایــش15درصــدی
قیمــتدســتمالکاغــذیوســایرمحصــوالت
ســلولزینســبتبهپایانسالقبلخبرداد
امــاگفــتکــهبــهدلیــلرکــودحاکمبــربازار

قیمتهایجدیدهنوزاعمالنشدهاست.
هاشمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه مجوز افزایش ۱۵درصدی قیمت 
محصوالت ســلولزی صادر شــده که در ُشرف 
اجرایــی شــدن اســت، در توضیــح دالیــل ایــن 

افزایــش قیمــت بــه رشــد ۳۹درصــدی حقــوق 
و دســتمزد اشــاره کــرد و گفــت: از طرف دیگر 
خمیــر کاغــذ یــک کاالی کامــال وارداتــی اســت 
نیــز در دســت  ایــن محصــول  کــه ۷۰درصــد 
آمریکاســت کــه زیرســاخت های تولیــد آن را 
دارد و بقیــه در اروپــا،  اندونــزی و کشــورهای 

دیگر تولید می شود.  
انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو  گفتــه  بــه 
افزایــش  ایــران،  بهداشــتی  صنایــع ســلولزی 
نــرخ ارز تاثیــر مســتقیم بر قیمــت محصوالت 

ســلولزی دارد. از طــرف دیگــر بعــد از شــیوع 
ویــروس کرونــا برای مدتی خمیر کاغذ کمیاب 
شــده اســت کــه در نتیجــه آن فیلم هایــی از 
نایاب شدن محصوالت سلولزی در کشورهای 
خارجــی منتشــر شــد. در پــی ایــن مشــکالت 
خمیــر کاغــذ بــه دســت تولیدکننــدگان ایرانی 
هم گران رسید. او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ 
خیلــی از کاالهــا بیــش از دو بــار گــران شــدند، 
تصریــح کــرد: تنها کاالیی که یک بار گران شــد 
محصوالت ســلولزی اســت. همچنیــن کمترین 

افزایــش قیمــت مربــوط بــه دســتمال کاغذی و 
محصوالت ســلولزی بوده اســت و سایر کاالها 

بیش از ۱۵ درصد گران شده اند.
اکنون در سامانه ۱۲۴ قیمت هر بسته دستمال 
کاغــذی ۲۰۰ برگ معمولی حدود ۸۲۵۰ تومان 
و هر بسته دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ معمولی 
حــدود ۱۲هــزار و ۶۰۰ تومان اســت؛ بنابراین با 
افزایش ۱۵درصدی، قیمت هر بســته دســتمال 
کاغــذی ۲۰۰ بــرگ و ۳۰۰ بــرگ به حدود ۸۵۰۰ 

و ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد.

نمایندهوزیرصمتدراصنافکشورو
عضوهئیترئیسهاتاقاصنافایرانوتهران
مدیریتــی راهکارهــای و اولویتهــا دربــاره
مدنظــراصنــافدردولتآیندهعنــوانکرد،
بــهنظــرمــنمهمتریــنموضوعــیکــهدولت
آیندهدرحوزهاصنافبایدبهآنتوجهکند،
وعدههایــیاســتکــهدرایــنبخــشداده

شدهاست.
ابراهیم درســتی افزود: فضای کســب وکار 
امــروز کشــور فضــای ناامنــی اســت کــه در آن 
واردکننده، تامین کننده و تولیدکننده نمی توانند 

به راحتی وظایف خود را انجام دهند.
نایب رئیــس اول اتــاق اصنــاف تهــران بــا 
اشاره به همراهی نکردن دولت با اصناف در 

دوران کرونا یادآور شد: در این دوران اصناف 
انتقــال  از  جلوگیــری  بــرای  کمکــی  هیــچ  از 
وکارهــای  کســب  و  نکردنــد  دریــغ  ویــروس 
خــود را تعطیــل کردند اما دولــت حتی درباره 
مالیات هایــی کــه در اختیار خــودش بود، یک 

قدم به نفع اصناف پاپس نگذاشت.
او تاکیــد کرد: اولویت دیگری که به نظر 
می رسد دولت در دوره جدید در حوزه اصناف 
موضــوع  باشــد،  داشــته  توجــه  آن  بــه  بایــد 
سیاســت گذاری در حــوزه اصنــاف اســت کــه 
تــا امــروز معمــوال خود اصنــاف در آن نقشــی 
نداشــته اند. ما امیدواریم در دولت ســیزدهم 
صندلــی اهالی اصناف برای تصمیم گیری های 
مربــوط بــه ایــن بخش خالــی نباشــد و درباره 

امــور ایــن حــوزه بــا حضــور نماینــده اصنــاف 
تصمیم گیــری شــود. در واقــع اصنــاف با توجه 
بــه برنامه هــای امیدوارکننــده در ایــن زمینــه 
وارد عرصه انتخابات شدند و صراحتا از نامزد 

موردنظر خود حمایت کردند.
نماینــده وزیــر صمــت در اصنــاف کشــور 
تاکیــد کــرد: نکته دیگری که دولت آینده برای 
بهبــود وضــع اصناف و در عین حال معیشــت 
مــردم می توانــد بــه آن توجــه داشــته باشــد، 
واگــذاری امــور اصنــاف بــه بخــش خصوصــی 
اســت. تجربه نشــان داده دولت ها هیچ وقت 
دلیــل  بــه همیــن  نبوده انــد،  خوبــی  تاجــران 
بیشــتر کشــورها امور اجرایی در حوزه بازار و 

تجارت را به بخش خصوصی سپرده اند.

او افــزود: در کشــور مــا نیــز اگــر دولــت 
آینده تدبیری بیندیشد که امور اجرایی اصناف 
و بازار به بخش خصوصی واگذار شود و خود، 
بــازار در مســیر  ایفــا کنــد.  نقــش نظارتــی را 
طبیعــی خــود خواهــد افتــاد و بــا ایجــاد رقابت 
در این حوزه، می توان امید داشــت با برقراری 
نظــام عرضــه و تقاضا، تعدیــل در قیمت ها نیز 
رخ دهد. درستی در پایان گفت: بازار و اصناف 
می تواننــد در یــک فضای امن بــه فعالیت خود 
ادامــه دهنــد و مشــکالت معیشــتی مــردم را 
نمی تــوان بــا فشــار آوردن و قیمت گذاری هــای 
دســتوری برطرف کرد، به همین دلیل جا دارد 
دولــت آینــده بــا در نظــر گرفتــن همــه جوانب 

اقدام به مدیریت این حوزه کند.

آدرسســــایتروزنــــامــــهعصــــــر اقتصــــــــــاد
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