
فروش�نده ط�وري يك كيل�و زردآل�و را روي 
ت�رازو وزن مي كند كه گويي ط�ا وزن مي كند 
و ب�راي ميزان ك�ردن ي�ك كيل�و، دانه دان�ه 
زردآل�و را اضافه يا كم مي كند ت�ا مبادا دانه اي 
اضافه تر داخل كيس�ه مش�تري ريخته شود. 
رئيس اتحاديه بارفروشان ميوه قيمت ميوه هاي 
نوبران�ه را مناس�ب و ارزان عن�وان مي كن�د، 
در حالي كه رئيس اتحاديه خرده فروشان دليل 
گراني قيمت ه�ا را دالل بازي، دست به دس�ت 
شدن بار در طول شبانه روز و نبود قيمت مصوب 
در مي�دان مركزي ميوه مي دان�د. در اين ميان 
مصرف كنندگان محكوم به خري�د ميوه گران 
هستند، آنها در سايه پاس كاري مشكات ميان 
عمده فروشان و خرده فروشان، حتي در  ترسالي 
و فراواني توليد نيز مجبورند مي�وه را گران تر 
و چندي�ن براب�ر ارزش واقع�ي آن خريداري 
كنند. البت�ه وی نگفت دليل اي�ن موضوع چه 
موضوع بوده است؟ سيستم ناكارآمد نظارتی 
و يا يك دستكاری سلطه وار در قيمت گذاری!

بررسي ها نشان مي دهد، امسال »سياه بهار ميوه« 
زودت��ر از راه رس��يد؛ پيش تر در ماه ه��اي پاياني 
سال ۹۸ دس��ت اندركاران بخش توليد، متوليان 
تنظيم ب��ازار و حتي تش��كل هاي صنفي مرتبط 
با عمده فروشي و خرده فروش��ي ميوه، از فراواني 
توليد و عرض��ه و افت قيمت و تثبي��ت نرخ ميوه 
در بهار امس��ال خبر مي دادند، اما بررسي قيمت 
خرده فروش��ي انواع ميوه و مركبات و سبزيجات 
از ارديبهش��ت ماه تاكنون بيانگر رش��د قيمت ها، 
عرضه چندنرخي و بيش��تر ش��دن شكاف قيمت 
ميوه و س��بزي از ميدان مركزي مي��وه و تره بار تا 
ميوه فروشي هاي سطح شهر تهران است. با شكست 
تدريجي ويروس كرونا، تقاضا براي برخي از انواع 
مركبات و سبزيجات خاص كاهش يافته، اما قيمت 
ميوه هاي نوبرانه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته دو تا سه برابر گران شده است. 
اگر در گذش��ته مي توانس��تيم با ۱۰۰هزار تومان 
چندين قلم ميوه به همراه سيب زميني، پياز، گوجه 
و غيره بخريم، اكنون با اين مبلغ شايد بتوانيم دو تا 
سه قلم خريداري كنيم. قيمت ميوه و سبزيجات 
در  ترس��الي و فراواني توليد به قدري گران ش��ده 

است كه يك هندوانه هم از سبد خريد ميوه مردم 
دريغ می شود و يا قيمت ساير اقالم ميوه به قدري 
افزايش يافته است كه مغازه دار هنگام وزن كردن 
بار ميوه طوري رفتار مي كن��د كه گويي طال وزن 
مي كند و نمي خواهد حتي يك دانه ميوه بيش��تر 
از وزن درخواستي مش��تري وارد كيسه شود. اين 
اتفاقات در حالي است كه در گذشته ميوه فروشان 
براي رندكردن وزن حتي از چند عدد ميوه ناقابل 
نيز گذشت مي كردند، اما اكنون گراني چند برابري 
قيمت ها كاري كرده كه كسبه بازار ديگر انصاف و 

گذشت را كنار گذاشته اند. 
  خرده فروشان بی انصاف؟!

اكبر ي��اوري، عض��و هيئت مديره بارفروش��ان در 
پاسخ به س��ؤال خبرنگار ما، مبني بر داليل گراني 
قيمت ميوه به رغم فراواني توليد مي گويد: »قيمت 
ميوه ها به صورت عمده بسيار مناسب و ارزان است. 
متأسفانه خرده فروشان بي انصافي مي كنند و موجب 

افزايش قيمت ميوه در سطح شهر مي شوند.«
 وي گوجه س��بز و زردآلو را ميوه لوكس مي داند و 
تأكيد مي كند كه مردم االن دنبال س��يب زميني، 
پياز، گوجه و خيار هستند كه قيمت اين چهار قلم 

بين هزار تا ۳هزار تومان است.
 ياوري با رد هرگونه گرانفروشي در ميدان ميوه و 
تره بار قيمت هر كيلو هندوان��ه را هزار و 5۰۰ تا ۲ 
هزار تومان اعالم مي كن��د و مي گويد: »قيمت هر 
كيلو زردآلو به ص��ورت عمده بين 7 ت��ا ۲5 هزار 
تومان، هلوی گرگان 7 تا ۸ هزار تومان، ليموترش 
نوبري ۴۰ ه��زار تومان، گيالس ۳۰ ت��ا ۴۰ هزار 
تومان در ميدان به فروش مي رس��د، اما تا تيرماه 

همه قيمت ها ارزان مي شود.« 
وی به اج��اره مغازه ها، هزينه حمل ونقل اش��اره 
می كند و می افزايد: »هزينه خرده فروشان باالتر از 
عمده فروشان است و طبيعي است كه اين هزينه ها 

روي قيمت ميوه سرشكن شود.«
 قيمت ه��اي اعالم��ي از س��وي رئي��س اتحاديه 
بار فروش��ان ميوه و تره بار، ب��ا قيمت هاي موجود 
در س��طح خرده فروش��ي بس��يار متفاوت است، 
به طوري كه ه��ر كيلو زردآلو بي��ن ۲5 تا ۴5 هزار 
تومان يا ليموترش ۴5تا 5۰ هزار تومان به فروش 
مي رس��د. قيمت س��اير ميوه ها كه از نظر ياوري 

لوكس مي باشد  نيز در س��طح شهر بين ۲5 تا5۰ 
هزار تومان به فروش مي رسد  و قيمت برخي اقالم 
مانند گي��الس و آلبالو تا ۸۰ ه��زار تومان عرضه 

می شود. 
  اتحادي�ه خرده فروش�ان: ۴۰ درص�د 

عمده فروشان فاكتور نمي دهند
برخالف اظهارات رئيس اتحاديه عمده فروش��ان 
ميوه و تره بار، رئيس اتحاديه خرده فروشان معتقد 
اس��ت كه دليل گراني ميوه فقط عمده فروش��ان 

هستند.
 اس��داهلل كارگر در گفت و گو با »ج��وان« با تأكيد 
براينكه خرده فروش��ان اجناس ش��ان را با فاكتور 
خريداري و طبق قان��ون ۲5تا ۳5درصد به قيمت 
فاكتور اضافه مي كنند، مي گوي��د: »بايد بپذيريم 
ميوه فروشان تابع اتحاديه نيز به نوعي خريدار ميوه، 
س��بزي و صيفي بوده و در تعيين قيمت ها نقشي 
ندارند، در واقع ميوه فروشان سطح شهر به نوعي پل 
ارتباطي عرضه ميوه از عمده فروش تا بخش مصرف 
هستند. مغازه داران هر روز صبح فقط با فاكتوري 
كه عمده فروشان در ميدان مركزي ميوه و تره بار 
به آنها مي دهند، ميوه و تره بار را از ميدان دريافت 
كرده و بر مبناي همان فاكتور و براساس مصوبه اي 
كه نرخ سود خرده فروشي حداكثر ۳5 درصدي را 

به آنها ابالغ كرده است، به فروش مي رسانند.« 
وي مي افزايد: »هر روزي كه ميوه اي كمياب باشد، 
عمده فروش از دادن فاكتور خ��ودداري مي كند، 
چراكه عمده فروش��ان معتقدند قيمت هاي ميوه، 
س��بزي و صيفي براس��اس عرضه و تقاضا تعيين 
مي شود و براي اينكه جنس خود را گران تر از ارزش 
واقعي اش بفروش��ند، از دادن فاكت��ور خودداري 

مي كنند.« 
اس��داهلل كارگر تأكيد مي كند: »در ميدان اصلي 
مي��وه و تره ب��ار، ۴۰ درصد بارفروش��ان اعتقادي 
به ص��دور فاكتور ندارن��د و خرده فروش��ان براي 
جوركردن بارش��ان مجبورند  چند قلم هم بدون 

فاكتور خريداري كنند.«
وی نبود نرخ مصوب را در بازار عمده فروشي ميوه 
نقص قانون مي داند و مي گويد: »در اين بازار هيچ 
مالكي براي فروش وجود ندارد و مشخص نيست 
زردآلويي كه ۲۰ هزار تومان خريداري شده با چند 

درصد سود بايد به فروش برسد.« 
  منشأ متغير كش�ف قيمت عمده فروشي 

ميوه
رئيس اتحاديه فروش��ندگان ميوه و سبزي درباره 
علت گراني برخي ان��واع ميوه و صيف��ي با وجود 
رش��د توليد و عرضه عنوان می كن��د: »براي انواع 
ميوه و تره بار، به دليل تنوع كيفيت و نظام عرضه و 
تقاضا، قيمت مشخص و مصوبي را نمي توان اعالم 
كرد. به همين دليل مثاًل قيمت پرتقال تامس��ون 
ش��مال، در محدوده ۴هزار تا ۶هزار و 5۰۰ تومان 
در ميدان مركزي مي��وه و تره بار كش��ف و اعالم 
مي ش��ود و بر همين اس��اس با اضافه كردن سود 
خرده فروشي به نرخ كشف  شده انواع ميوه، سبزي و 
صيفي، در سطح كيفي درجه يك، دو و ممتاز، نرخ 
خرده فروشي اين محصوالت استخراج مي شود.« 

اس��داهلل كارگر با رد اتهام از ميوه فروش��ان سطح 
شهر در گراني ميوه می افزايد: »هر اتفاقي كه براي 
قيمت ميوه مي افتد، قبل از خرده فروش��ي است 
و مغازه هاي ميوه فروش��ي هيچ نقشي در تعيين 
قيمت يا كمبود و عرضه چند نرخي ميوه ندارند، 
زيرا محصوالت توليدي كشاورزان به طور مستقيم 
وارد ميدان مركزي ميوه و تره بار شده و برمبناي 
ميزان عرضه و كيفيت قيمت آن كشف مي شود. 
در واقع در اين نوع ميدان ها بخش بزرگي از ميوه، 
سبزي و صيفي مستقيم از كش��اورز به بارفروش 
عرضه و با كش��ف قيمت بر مبن��اي نظام عرضه و 
تقاضا، به واحدهاي صنفي خرده فروش��ي تحويل 
داده مي شود. همزمان محصوالتي كه حجم عرضه 
آنها در ميدان مركزي كم مي شود، وارد كانال هاي 
واسطه گري ش��ده و در نتيجه با اضافه شدن سود 
دالل ها، نرخ نهايي و عمده فروش��ي اينگونه اقالم 

افزايش مي يابد.« 
  ن�رخ چندگانه خريد، عام�ل عرضه چند 

نرخي
رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي در مورد 
عرضه چندنرخي ميوه و تره ب��ار در نقاط مختلف 
شهر تهران مي گويد: »براساس قانون به واحدهاي 
صنفي ابالغ ش��ده، ميوه فروشان حق عرضه چند 
نرخي ميوه به بهانه منطقه جغرافيايي، نرخ اجاره 
مغازه يا لوكس بودن را ندارند، زيرا مصوبه كشف 
قيمت براي همه ميوه فروش��ي ها يكس��ان است. 
با اين روند مغازه ميوه فروش��ي مث��اًل در تجريش 
نمي تواند ميوه را با سود خرده فروشي 5۰ درصدي 

و بقيه را ۳5 درصد بفروشد.« 
كارگر يك��ي از عوامل عرضه چن��د نرخي ميوه را 
ساعت كار عرضه ميوه در ميدان مركزي می داند 
و مي افزايد: »نرخ عمده فروش��ي ميوه از ساعت ۴ 
بعد از ظهر تا ۴ صبح متغير است و به فرض يك نوع 
گوجه سبز يا هر ميوه ديگري در ساعت ۹ شب به 
نرخ عمده فروشي 5هزار تومان، ۱۲ شب، ۱۲هزار 
تومان و ۴ صبح، ۹هزار توم��ان فروخته و فاكتور 
مي ش��ود. با اين روند ميوه فروش��ان، گوجه سبز 
مذكور را با چند قيمت و فاكتور متفاوت مي خرند 
و در واقع از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۱۰ صبح فردا كه 
مغازه داران ميوه براي خريد مي روند، واسطه ها با 
دپوكردن برخي اقالم ميوه كه مثاًل ساعت ۴ صبح 
در اختيار بار فروش نيس��ت، اين محصول را چند 
دس��ت چرخانده و قيمت آن را افزايش مي دهند. 
س��اعت كار زياد ميدان مركزي فرصت مناسبي 
را براي واسطه ها فراهم مي كند تا با بررسي اينكه 
از يك محصول مش��خص چند كاميون در ميدان 
وجود دارد، نسبت به خريد و دپوي محصوالتي كه 
عرضه كمتري دارند، اق��دام كرده و آن را با قيمت 
باالتر به مغازه دارها بفروشند. براي رفع اين مشكل 
پيشنهاد داديم تا ساعت كار ميدان مركزي ميوه و 

تره بار را اصالح كنند كه به جايي نرسيد. 
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میوه گران جهنمی!
گزارش »جوان« از داليل افزايش چند برابري قيمت ميوه و سبزيجات

 ميوه حتی در ترسالی و فراوانی، گران است چون دالل ها گران دوست دارند
 و سيستم نظارتی فشل و ناتوان و يا همدست دالل هاست

بهناز قاسمي 
  گزارش  یک

اليحه سناتورها براي تحريم گازي روسیه
س�ناتورهاي امريكاي�ي به زودي اليح�ه اي را براي گس�ترش 
تحريم ها عليه خط لوله گاز طبيعي نورداستريم2 روسيه به آلمان 
كه مورد مخالفت شديد واشنگتن قرار دارد، ارائه خواهند كرد. 
به گزارش ايسنا، اليحه قانون حمايت از شفاف سازي امنيت انرژي 
اروپا در حالي ارائه مي ش��ود كه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
سال گذشته اليحه اي را براي تحريم شركت هايي كه در ساخت خط 
لوله نورداستريم۲ همكاري مي كنند، امضا كرد. پس از تصويب اين 
قانون، شركت سوئيس��ي Allseas فورا همكاري در بخش احداث 

لوله هاي گاز در بستر دريا را متوقف كرد. 
دو كشتي ويژه روس��ي براي لوله گذاري در بستر دريا احتماالً براي 
تكميل ساخت ۱۶۰ كيلومتر باقيمانده از اين مسير توسط شركت 

گازپروم مورد استفاده قرار مي گيرند. 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه اظهار كرده كه نورد استريم۲ 
كه گاز را از مسير درياي بالتيك به اروپا منتقل خواهد كرد، ممكن 

است تا پايان سال ۲۰۲۰ يا اوايل سال آينده راه اندازي شود. 
ديميتري پسكوف، س��خنگوي كرملين ۲۸ مه اظهار كرده بود كه 
مس��كو تحريم ها را متناقض با قوانين بين المللي مي داند. بسياري 
از سياس��تمداران و ش��ركت هاي انرژي در آلمان از نورد استريم۲ 
حمايت كرده اند، زيرا اين كشور در تالش براي كنارگذاشتن استفاده 

از زغال سنگ و نيروي هسته اي، به تأمين مستمر گاز نياز دارد. 
اليحه قانون جديد كه توسط تدكروز، سناتور جمهوريخواه و جين 
شاهين، سناتور دموكرات دنبال مي شود، به دنبال گسترش تحريم ها 
براي گروه هاي مش��اركت كننده در فعاليت ه��اي احداث خط لوله 
و گروه هاي فراهم كننده خدماتي مانند بيم��ه و بيمه اتكايي براي 

كشتي هاست. 
دولت ترامپ ك��ه با اين خط لوله به ش��دت مخالفت كرده اس��ت، 
صادرات LNG امريكا را به عن��وان گاز آزادي توصيف كرده كه به 
اروپايي ها گزينه ديگري به جاي استفاده از گاز روسيه مي دهد. با اين 
  LNGحال ميزان گازي كه در خطوط لوله به تأسيسات صادرات
امريكا جريان داد، به پايين ترين ميزان در ۱۳ ماه گذش��ته سقوط 
كرده است كه نشانه كاهش ش��ديد تقاضاي جهاني به دليل شيوع 

ويروس كروناست. 
براس��اس گزارش رويترز، اين اليحه قانوني پيش از اينكه توس��ط 
رئيس جمهور امريكا امضا ش��ود بايد در كنگره و س��ناي اين كشور 
تصويب و شركت هايي كه خدمات يا تس��هيالت براي كشتي هاي 

احداث لوله فراهم مي كنند را هدف تحريم قرار خواهد داد. 

ركوردشكني نرخ بیكاري امريكا 
با فراگيرشدن ويروس كرونا، نرخ بيكاری در امريكا به 2۰درصد 

می رسد. 
به گزارش راش��اتودي، در حالي كه وزارت كار امريكا آماده مي  شود 
تا گزارش هفتگي بيكاري را منتش��ر كند، اقتصاددانان پيش بيني 
مي كنند كه ۱/۸۴ميليون امريكايي ديگر در هفته منتهي به ۳۰ ماه 

»مي« فرم دريافت حق بيكاري پر كرده اند. 
اين گزارش مي نويسد، اگرچه اين رقم نسبت به هفته قبلي كه ۲/۱۲ 
ميليون نفر بود كاهش يافته، اما تاكنون بيش از ۴۰ ميليون امريكايي 
فرم دريافت حق بيمه بيكاري از ماه مارس تاكنون پر كرده اند كه از 

زمان ركود بزرگ تاكنون بي سابقه بوده است. 
قرار اس��ت دولت امريكا گزارش ش��غلي م��اه مي  را منتش��ر كند. 
اقتصاددانان براساس نظرخواهي كه انجام داده اند معتقدند وضعيت 
اقتصادي امريكا ش��غل ۸ميليون نفر را در اين كشور با خطر مواجه 

مي كند. 
پيش بيني مي شود كه رقم جديد بيكاري به ۲۸/5 ميليون نفر و نرخ 

بيكاري را به ركورد بي سابقه ۲۰درصد برساند. 

رشد دوباره بورس هاي آسیايي 
بورس هاي آسيايي به دليل خوش بيني به محرك هاي اقتصادي 
دولت ها براي رونق اقتصاد، به بيشترين رشد دو ماه گذشته رسيد. 
به گزارش رويترز، ارزش س��هام بورس هاي آس��يا روز پنج ش��نبه 
تحت تأثي��ر انتظار مثب��ت از محرك ه��اي اقتص��ادي دولت ها كه 
توانست اعتماد س��رمايه گذاران را جلب كند، به بيشترين رشد دو 
ماهه گذشته رسيد. س��رمايه گذاران به اين اعتماد رسيدند كه ارائه 
محرك هاي اقتصادي از سوي دولت ها مي تواند به بهبود اقتصادي كه 

از همه گيري ويروس كرونا در جهان آسيب ديده، كمك كند. 
براساس اين گزارش، ش��اخص MSCI در روزگذشته با رشد ۰/۴ 
درصد بيشترين قيمت از ماه مارس تاكنون را ثبت كرد. سهام هاي 
استراليا هم رشد ۰/۶۶ درصد را پس از آنكه نخست وزير اين كشور 
چهارمين بسته محرك اقتصادي خود را براي ترميم اقتصاد به گل 
نشسته اين كشور اعالم كرد، رشد يافت. ارزش سهام بازارهاي چين 
هم به واسطه نگراني ها از تنش هاي ديپلماتيك بين دو كشور چين 
و امريكا تغيير آنچناني نسبت به روز گذشته نداشت، اما بازار بورس 

امريكا افت ۰/۲۳درصدي را تجربه كرد. 
مؤسس��ه پژوهش��ي ANZ اعالم كرده اس��ت ك��ه نقدينگي هاي 
بانك هاي مركزي و اميدواري براي اينكه كمك هاي بيشتري وجود 
خواهد داش��ت، به كاهش ريس��ك بازارهاي مالي كمك بيشتري 

كرده است. 
براساس اين گزارش، بازارهاي بورس هنگ كنگ در آسيا هم به دليل 

نگراني از برنامه هاي پكن حدود ۰/۱۲ درصد با كاهش همراه شد. 

 گزارش بانك مركزي
 از قیمت مسكن را قبول نداريم

رئي�س اتحادي�ه مش�اوران ام�اك ب�ا اع�ام اينك�ه ط�رح 
بلوك بن�دي  قيم�ت مس�كن دول�ت ده�م غل�ط ب�ود، گف�ت: 
گ�زارش بان�ك مرك�زي از قيم�ت مس�كن را قب�ول نداري�م. 
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با تس��نيم با اشاره به طرح بلوك بندي 
براي تعيين قيمت مسكن در دولت دهم اظهار كرد: اين طرح غلط بود، ما 

تجربه داريم. 5۰سال است كه كار بنده همين است. 
وي با بيان اينكه ۲7 سال اس��ت در اتحاديه مشاوران امالك هستم، ادامه 
داد: تجربه باالتر از علم است، در دولت احمدي نژاد با همراهي تعزيرات به 
بنگاه هاي امالك رفتيم و گفتيم كه امس��ال س��قف افزايش نرخ اجاره بها 

7درصد و سال بعد هم ۹درصد است. 
وي با طرح اين سؤال كه آيا برنامه مذكور اجرا شد، افزود: همان زمان فردي 
آمد و گفت: مادرزنم نارمك است و دوست دارم ۲۰درصدي هم زيرميزي 
پرداخت كنم، چون فرزندم را به جاي مهدكودك پيش او مي گذارم.  رئيس 
اتحاديه مشاوران امالك با تأكيد بر اينكه نبايد اختيار را از مردم بگيريم، 
گفت: در بحث خانه هاي خالي، چند سال است كه مجلس اخذ ماليات از نوع 
خانه ها را تصويب كرده است، پس چرا اين قانون اجرا نمي شود.  خسروي با 
بيان اينكه مجلس خيلي مصوبه دارد كه ابتر مانده است، اضافه كرد: مجلس 
بايد دقت كند، فالن قانون قابليت اجرا را دارد يا خير.  وي با اشاره به اينكه 
دستورات - در بخش مسكن- بايد اجرايي ش��ود، در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا ميزان افزايش قيمت مسكن اعالم ش��ده از سوي وزارت راه و بانك 
مركزي را تأييد مي كنيد، اظهار كرد: متوسط قيمت ۱۶ميليون و ۹7۰ هزار 
توماني بانك مركزي و ۱7ميليون و ۶ هزار و ۶۰۰ توماني وزارت راه را براي 

هر مترمربع واحد مسكوني در تهران قبول نداريم. 

تجديدنظر در محاسبه كرايه »تن بر كیلومتر«
در بخش به روزرس�اني نرخ تن ب�ر كيلومتر، عوامل ثاب�ت و متغير بر 
تعيين كرايه حمل، اس�تعام، تهيه و به سازمان راهداري اعام شد تا 
براساس آن، نرخ جديد تن بر كيلومتر در كرايه هاي حمل اعمال شود. 
 احمد كريمي دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور  در گفت  وگو 
با فارس بيان كرد: ما خود معتقد هستيم نرخ تن بر كيلومتر به عنوان كرايه 
حمل بايد به گونه اي اعالم و اعمال شود كه آثار رواني منفي در بازار نداشته 
باشد، اما اين دليلي بر آن نمي شود ما از حق و حقوق سرمايه گذاران در ناوگان 
و راننده ها بگذريم، ما در ۴۰سال اخير به دليل آنكه رانندگان و كاميون داران 
به حق و حقوق واقعي خود نرسيده اند، به وضعيت امروز )ناوگان فرسوده( 
رسيده ايم؛ يعني ناوگان فرسوده اي داريم كه هيچ كس زير بار نوسازي آن 
نمي رود.  وي با تأكيد بر اينكه در بحث تن بر كيلومتر نرخ هاي كرايه بايد در 
بيايد، گفت: اگر  نرخي كه االن قرار است كارشناسي شود، نرخ مؤثري در بازار 
باشد ما آمادگي خود را براي اجراي آن طي دو مرحله اعالم كرده ايم و البته 
ضروري است نهايت همكاري  در اينكه كار به شكلي باشد كه ساير بنگاه هاي 
اقتصادي و مراكز توليدي متأثر از اين قضيه با مش��كل برخورد نكنند؛ اما 
باالخره بايد اين موضوع را هم پذيرفت كه  بخش حمل و نقل جاده اي، رقم 
سنگيني س��رمايه گذاري كرده و كاميون داران در حال انجام سخت ترين 
فعاليت ها هستند و بايد به حق و حقوق خود برس��ند.  كريمي اظهار كرد: 
ببينيد اگر محصولي توليد شود و ما بخواهيم اين محصول ارزان به دست 
مصرف كننده برس��د، نمي توان  به توليدكننده گفت به عنوان مثال ۲ هزار 
تومان زير هزينه توليد، اين محصول را عرضه كند و به مصرف كننده بدهد. 
ناوگان كاميوني  در ۴۰ سال اخير متأثر از همين نگاه )نرخ هاي غيرواقعي 
كرايه( ورشكسته شده  است، اما امروز  بايد به كرايه واقعي خود برسند، بايد 
قراردادهاي حمل و نقل شفاف شود ؛ قراردادهاي بين كاميون دار و شركت 
حمل و نقل بايد شفاف و س��هم راننده در اين قرارداد مشخص باشد.  دبير 
كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور بيان كرد: سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي در اين موضوع اهتمام كافي دارد، در حوزه تن بر كيلومتر 
هم با وجود مخالفت هايي كه در گذشته رخ داد، سازمان راهداري كارها را به 
دقت بررسي و اجرا كرد؛  اما متأسفانه در استان ها متأثر از فشارهاي بنگاه هاي 
اقتصادي و صاحبان صنايع موضوع تن بر كيلومتر تحت تأثير قرار گرفت و 

به خوبي اجرا نشد. 

خسارت ۲۶ هزار میلیاردي اصناف
مع�اون اقتص�ادي و برنامه ريزي ات�اق اصناف اي�ران با بي�ان اينكه 
حدود 2 ميليون و ۳۰۰ ه�زار نفر در بخش هاي غيرمش�مول و حدود 
2 ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در بخش هاي مش�مول دريافت تس�هيات 
ش�اغل هس�تند، گفت: خس�ارت ماهانه تعطي�ات ناش�ي از كرونا 
براي واحده�اي صنفي بيش از 2۶ ه�زار ميليارد تومان بوده اس�ت. 
هوشيار فقيهي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه 57گروه از اصناف براي 
اينكه مشمول دريافت تسهيالت و حمايت هاي دولتي شوند از سوي اتاق 
اصناف شناس��ايي ش��ده بود، اظهار كرد: در حال حاضر ۲5 رسته از اين 
57گروه براي دريافت تسهيالت با سود ۱۲ درصد از سوي دولت انتخاب 
شدند كه كافي شاپ ها، تاالرها، آرايش��گاه ها، واحدهاي پوشاك و كيف و 
كفش از جمله آنه��ا بودند.  به گفته وي بر اس��اس برآوردها هزينه ماهانه 
اداره كردن ۲5 رسته ياد ش��ده ۱۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است. 
هزينه ماهانه اداره كردن يا خسارت وارد شده به ۳۲ گروه ديگر هم ۱۲ هزار 
و ۲۰۰ ميليارد تومان برآورد شده كه تاكنون براي آنها تسهيالتي در نظر 
گرفته نشده است.  معاون اقتصادي و برنامه ريزي اتاق اصناف ايران با بيان 
اينكه هدف اصلي اتاق اصناف حفظ اشتغال واحدها بوده است، تصريح كرد: 
در اين راستا در ماه هاي گذشته اتاق اصناف ايران در زمينه معافيت هاي 
مربوط به بيمه و ماليات از دولت درخواس��ت هاي داشته است چراكه رقم 

قابل توجهي از شاغالن كشور در اين بخش ها فعاليت مي كنند. 
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