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محمود حجتی:

اخبار

امضايتفاهمنامهمشتركبينسازمان
تعاونروستاييومجريساماندهي
آبهايمرزي

حسين شيرزاد ،مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان مركزي
تعاونروستاييايران،درجلسهامضايتفاهمنامهمشتركبينسازمان
مركزي تعاون روستايي و مجري ساماندهي آبهاي مرزي كشور گفت:
ازنظرمن«نظامبهرهبرداري»ساختاريمديريتياستكهنشاندهنده
فرآيند بهرهبرداري از منابع محيطي ،آب و خاك با استفاده از سطحي
از فناوري است كه با هدف توليد ،فرآوري و بازاريابي محصول شكل
ميگيرد .پس همه عرصههاي سرزميني شكلي از صورتبنديهاي
نظامهاي بهرهبرداري را دارا هستند و در نتيجه برنامهريزي اصالح
ساختار معطوف به تغيير صورتبندي و گذار به تكميل زير سيستمها
يا تغيير در عملكرد كليت و زيرسيستمهاي نظام بهرهبرداري موجود
است .در طرح ساماندهي آبهاي مرزي نيز همانند طرح سيستان يا
خوزستانوايالموحتيمقولهساماندهينظاماتبهرهبرداريدراستان
اردبيل و سامانههاي گرمسيري ،عوامل كالن موثر در شكلگيري
نظامهاي بهرهبرداري عبارت ساختار و نوع منابع در دسترس (آب و
خاك ،منابع ژنتيكي گياهي و ،)...شيوه توليد غالب ،سطح تكنولوژي
در سطح ملي (دانش ،فن+ماشينآالت+پشتيباني فني+نوآوري)،
نظام مالكيت (در پرتو شيوه غالب توليد) ،سرمايه انساني (سطح
آموزشديدگي و مهارت و ،)...سرمايه اجتماعي (سازمان اجتماعي،
انسجام اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،وجود فضاي عمومي براي
گفتوگو و تفاهم ذيمدخالن) و چارچوبهاي قانوني از ساختارمندي
واحدي برخوردار است .در اصالح ساختاري نظام بهرهبرداري ،بهمثابه
ساختار مديريتي ،مهمترين مولفه توانمند شدن تمام ذيمدخالن اعم
از سياستگذاران ،بهرهبرداران بالفصل و زيرسيستمهاي خدماتي
براي گذار به دوران جديد است .بدون تحول و اصالح ساختاري
نظام بهرهبرداري ،اصالحات سختافزاري ،تجهيز و نوسازي اراضي و
شبكه و ...الزاماً منجر به ارتقای بهرهوري در فرآيند فعاليت در بخش
كشاورزي نخواهد شد .شيرزاد در ادامه افزود :بايد پذيرفت كه در جهان
مدرن با توجه به تنوع و تكثر فعاليت در بخش كشاورزي (بهطور
اعم) ،صورتبنديهاي متنوعي از نظامهاي بهرهبرداري شكل گرفته
است؛ لذا محدود كردن اشكال نظام بهرهبرداري ب ه صورتبنديهاي
قديمي ،مثل نظام بهرهبرداري دهقاني ،تجاري ،تعاوني توليد ،شركت
سهامي زراعي و ...درست نبوده و بايد با توجه به مجموعه شرايط،
شكلي از نظام بهرهبرداري را طراحي و اجرا کرد .اما قانونمندي عام
نظام بهرهبرداري ،عملكرد سيستمي آن است؛ يعني نظام بهرهبرداري
بهمثابه يك سيستم از مجموعهاي از زيرسيستمها با عملكرد
مستقل تشكيل ميشود ،بهطور مثال در يك مدل الگويي ،در بخش
كشاورزي شكلي از «نظام بهرهبرداري» كامل محسوب ميشود كه
از زيرسيستمهاي ،پيش از توليد و پشتيباني (مثل خدمات اداري و
اجرايي و آموزشي) ،خدمات توليد (سيستمهاي آبياري ،مكانيزاسيون،
برداشت) ،فرآيندهاي پس از توليد (فرآوري ،انبارداري ،حمل و نقل و
بازاريابي) برخوردار باشد .شيرزاد با اشاره به مدلهاي كالسيك نظام
بهرهبرداري گفت :در مدلهاي كالسيك بهويژه پس از جنگ جهاني
دوم ،تالش شد با ايجاد واحدهاي بزرگ توليد ،تمامی زيرسيستمهاي
مورد نياز براي توسعه كشاورزي در قالب يك واحد توليد بزرگ ،مثل
كشت و صنعت يا ساوخوز يا كلخوز يا كيبوتص يا شركت سهامي
زراعي ،ساماندهي شود .اين شكال نظام بهرهبرداري در شيوههاي
توليد سرمايهداري يا سوسياليستي ،سازماندهي ميشدند؛ ولي از نظر
نظام عملكردي داراي ماهيت واحد بودند؛ يعني همه زيرسيستمها
را دربرميگرفتند .گرچه مناسبات اجتماعي كار و نظام مالكيت در
شيوه توليد سوسياليستي و سرمايه داري متفاوت بود ،ولي هدف غايي
واحد توليد يكسان و سازكار فرآيندهاي توليد يگانه بود .طبيعتاً در
واحدهاي كوچك توليد ،تأمين و تعبيه همه زيرسيستمها در قالب
يك بنگاه مستقل و خود بسنده مقدور نيست ،بهطوريكه تجارب
جديد جهاني نشان ميدهد كه براي جبران مقياس كوچك واحدهاي
توليدي ،مجموعهاي از بنگاههاي مستقل ولي همسو در كنار يكديگر و
بهصورتمكمل،سازمانواحديرابهوجودميآورند.سيستمهلدينگ
يا شراكت متقابل در زيرسيستمهاي يك واحد كه از بنگاههاي مستقل
تشكيل شده است يك«نظام بهرهبرداري» مدرن را بهوجود ميآورد.
در اين ساختار برخالف نهادهاي اصطالحاً اشتراكي كه مالكيت فرد
بهطور كامل در ساختار جمعي مستحيل ميشد يا «شركتهاي
سهامي زراعي» كه مالكيت زمين ،مالك تعيين سهام فرد در ساختار
محسوبميشد،باحفظمالكيتواستقاللواحدتوليد،عضوسيستم،
از خدمات مجموعهاي از بنگاههاي خدماتي ،فني و پشتيباني بهرهمند
ميشود و از سوي ديگر بهعنوان عضو سيستم از ارزشافزوده حاصل
از خدمات جنبي توليد نيز برخوردار ميشود و ميتواند ،بديل مناسبي
براي احداث اگروپليتنها و سازماندهي دهها بنگاه مستقل ولي همسو،
جهت ارائه خدمات به بنگاههاي كوچك مقياس زراعي باشد .حتي
سهامداران شركت ميتوانند بهرهبرداران موجود ،مردم محلي بدون
زمين و كاركنان مختلف بنگاهها و ...باشند .طبيعتاً در شكلگيري و
استقرار اين شخصيت حقوقي مدرن ،همكاري و همسويي تمامی
ذينفعان و ذيمدخالن از سطوح سياستگذاري تا اقدام جزئي بايد
ايفاينقشكنند.

صدرنشينيناندرشكايتهايرسيده
به وزارت صنعت ادامه دارد

بيشترين شكايتهاي رسيده به سازمانهاي استاني صنعت ،معدن
و تجارت در خردادماه درباره «نان»« ،ميوه و سبزي» و «شيريني»
بود؛ بنابراين هنوز مشكالت زيادي در زمينه «قوت غالب مردم»
وجود دارد .به گزارش «سبزینه» بهنقل از ايرنا ،بررسي گزارشهاي
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان در ماههاي
گذشته نشان ميدهد همواره نان در صدر شكايتهاي مردم قرار
داشته است .تارنماي وزارت صنعت ،معدن و تجارت از دريافت 15
هزار و  251فقره گزارش و شكايت مردمي درباره كاال و خدمات
در خردادماه امسال خبر داد .براساس گزارش سازمان حمايت
مصرفكنندگان و توليدكنندگان  12هزار و  525فقره ( 82درصد)
مربوط به كاال و دوهزارو  726فقره (18درصد) مربوط به بخش
خدمات بود .بيشترين شكايتها در بخش كاال همانگونه كه پيش
از اين آمد ،به نان ،ميوه ،سبزي و شيريني و در بخش خدمات به
رستورانهايغذاخوري،تعميرگاههايخودروهايسبكوپاركينگ
شهري مربوط ميشد .گرانفروشي ،تقلب و خودداري از درج قيمت
نيز در صدر عناوين تخلف است .از مجموع شكايتهاي خصوصي
 510فقره (سهدرصد) با برآورد ارزش  16ميليارد و  902ميليون و
 779هزار و 758ريال در كارگروههاي استاني رسيدگي و به مصالحه
و جلب رضايت شاكيان منجر شد .از اين رو به تشكيل و ارجاع پرونده
به ادارههاي كل تعزيرات و ديگر محاكم قضايي نياز نبود .مردم
ميتوانند شكايتهاي خود را با شماره تلفن  124يا سامانه  124در
ميان بگذارند .مصرف ساالنه نان براي هر ايراني در حالي 150تا170
كيلوگرم اعالم ميشود كه به گفته برخي مسئوالن صنفي ،نيمي از
نانواييها به جاي خميرمايه سالم ،از افزودنيهاي غيرمجاز همچون
جوششيرين ،جوهرقند و نمك استفاده ميكنند .براساس مصوبه
شوراي سالمت ،استفاده از جوششيرين در توليد نان در كشور
ممنوع است؛ زيرا عالوهبر كاهش كيفيت نان ،آثار مخربي بر سالمت
جامعه دارد .با اين همه دبير سنديكاي خميرمايه ايران در نشست
خبري گفت :نيمي از خبازيها براي سرعتدهي به فرآيند توليد نان
بهجاي خميرمايه از افزودنيهاي غيرمجاز همچون جوششيرين،
جوهرقند و نمك استفاده ميكنند 75 .هزار تا  80هزار واحد خبازي
سنتي در سراسر كشور فعال است.

بـــــــــــازار و اقتصاد
روی خط

كشاورزي قراردادي زمینهساز ارتباط بین كشاورزان و صنايع وابسته است
محمود حجتي ،وزير جهاد كشاورزي ،طي ابالغيهاي به
معاونتها رؤسا ،مديران عامل شركتها و مؤسسات مستقل
و سازمانهاي جهاد كشاورزي استانهاي كشور آنان را ملزم
کرد تا بسترسازي مناسب براي تقويت سرمايهگذاري داخلي و
بينالمللي از طريق كشاورزي قراردادي فراهم کنند و معاونت
برنامهريزي و اقتصادي هدايت و راهبري برنامه توسعه و
تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزي و توسعه كشاورزي
مبتنيبر قرارداد را عهدهدار ميگردند .به گزارش «سبزینه» به
نقل از روابط عمومي و امور بينالملل شركت مادر تخصصي،
براساس اين ابالغيه شركت مادر تخصصي صندوق حمايت
از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي موظف است
حمايت از سرمايهگذاريهاي منطبقبر كشاورزي قراردادي را
دستوركار خود قرار دهد .در اين ابالغيه آمده است :با توجه به
تغيير رويكرد بخش كشاورزي از سنتي به توليد محور ،برقراري
و تقويت پيوندها بين كشاورزان با صنايع بخش كشاورزي و
همينطور بازارهاي داخلي و جهاني اجتنابناپذير شده است.

يكي از مهمترين روشهاي ايجاد چنين پيوندهايی كشاورزي
قراردادي است .سيستم كشاورزي قراردادي را ميتوان بهعنوان
يك مشاركت بين بخشهاي مختلف زنجيره توليد در نظر
گرفت كه توليدكنندگان بخش كشاورزي مهمترين ركن آن را
تشكيلميدهند.اينشیوهالگويخوبيبرايتوسعهكشاورزي

ل توسعه است و تجربه كشورهاي
در كشورهاي در حا 
ل توسعه در اين زمينه نشاندهنده عملكرد
توسعهيافته و در حا 
خوب آنهاست .همچنين درباره مشكالت بخش كشاورزي در
اينابالغيهتصريحشدهاست:بررسيمشكالتبخشكشاورزي
در ايران گوياي سطح پايين هماهنگي بين بخشهاي مختلف
ت ديگر ارتباط و هماهنگي ضعيف
زنجيره عرضه است .بهعبار 
بين توليدكنندگان ،صنعت فرآوري ،انبارداري ،حملونقل
و شبكههاي خردهفروشي و عمدهفروشي و مصرفكنندگان
مشاهده ميشود .اين مسأله منجر به شكاف باالي بين قيمت
توليدكنندهومصرفكنندهدرمحصوالتكشاورزيشدهاست؛
لذا الزم است با استفاده از سازكاري مناسب ارتباط بخشهاي
مختلفزنجيرهتوليدبهويژهارتباطبينتوليدكنندگانوصنايع
وابسته تقويت شود و به ايجاد پيوندهاي جديد بين كشاورزان
و صنايع وابسته بيشازپيش مورد توجه قرار گيرد .كشاورزي
قراردادي ميتواند الگويي مناسب در فائق آمدن بر خيلي از
نارساييهاباشد.

«سبزینه» از وضعیت نانواييها در کشور گزارش میدهد

نابرابری دخل و خرج نانوایان

سبزینه پرهام پور رجب

جدال با كوره آتش نانواييهاي سنتي البته
امروز جاي خود را به فرهاي مدرن داده ،اما هنوز
چيزي از گرما و حرارت و سختي كار نانوايان
نكاسته و فقط شايد بتوان گفت قدري زحمت
آنها را كمتر كرده كه البته اين كاهش زحمت
در مقايسه با ديگر مشاغل در كشور خودمان
باز هم بسيار زياد است .نانوايان نيز مانند
ديگر اقشار جامعه امروز با مسائل و مشكالتي
روبهرو هستند كه تمامي آنها به مسأله ارتقاي
معيشتشان بازميگردد و بهدنبال اين هستند
كه با حمايتهاي دولت و اتحاديه ميزاني از
مشكالت خود را كمتر كنند و سطح معاش
خود را مقداري افزايش دهند .مشكالت نانوايان
به مسائلي مانند بيمه ،ماليات و اختصاص
يارانه و اجارهبهاي معموالً باالي محل فعاليت
بازميگردد و معتقد هستند كه به تنهايي
نميتوانند مسائل و مشكالت خود را حل كنند
و حتما بايد اتحاديه نانوايان و كمكهاي دولتي
در كنار آنها باشد تا بتوانند اين مشكالت را
پشت سر بگذارند.
براي بررسي مشكالت اين قشر زحمتكش
جامعه به برخي نانواييها در سطح شهر تهران
سري زدیم ،يكي از نانوايان بربري دولتي پز در
ن ارتباط
خيابان جمالزاده شمالي تهران در اي 
ميگويد :نميشود كه هزينههاي توليد در
كشور افزايش يابد؛ اما درآمد ما ثابت بماند .ما
نيز در اين جامعه زندگي ميكنيم و بايد بتوانيم
دخلوخرجمان را متعادل كنيم .وي ميافزايد:
هزينههاي توليد ما تنها مربوط به بخش آب،
برق و گاز نيست؛ بلكه قيمتهاي خميرمايه،
كنجد و كارگري نيز افزايشيافته است و قيمت
تمامشده محصول را ما را باال برده است و در
اين شرايط اگر نانوايي از وزن نان خود بزند
نبايد ديگر به آن خرده گرفت .يكي ديگر از
نانوايان منطقه نيز در اين باره ميگويد :ما نيز
دوست داريم نان باكيفيتي به مردم بدهيم،
آمار قيمتهاي دستوري نان در كشور باعث
شده كه در صنف ما رقابتي ميان نانوايان ايجاد
نشود و كارخانههاي آرد نيز اين محصول خود
را با هر كيفيتي به درب نانواييها بفرستند .وي
ميافزايد :در صورتيكه دولت ميخواهد قيمت
نان باال نرود؛ چرا يارانه اين محصول را از جيب ما
نانوايانميپردازد؟

بازارثانوي هترمزقیمتارزراميكشد

رئيس اتاف اصناف ايران معتقد است كه بازار ثانويه ميتواند روي
كنترل و ساماندهي نوسانات بازار ارز كه روي قيمت كاالها ،دستمزد
و خدمات نيز اثرگذاري بااليي دارد ،نقش مهمي داشته باشد و ترمز
افزايش قيمت را بكشد .به گزارش «سبزینه» به نقل از ايسنا ،بازار ارز از
اواخر سال گذشته تاكنون در مسير نوسان قيمت قرار گرفت و اين روند
پرتنش در نرخ ارزها آثار زيادي روي بازار گذاشت .در اين بازه زماني
چند ماهه دولتمردان برنامههاي مختلفي اجرا كردند كه به سامانه
نيما ،تخصيص ارز چهارهزارو  200توماني براي واردات كاالهاي
مختلف ،تدوين و انتشار فهرست اولويتبندي كاالهاي مختلف براي
تخصيص ارز و نهايتا راهاندازي و آغاز به كار بازار ثانويه ارزي كه هفته
گذشته از سوي رئيس كل بانك مركزي اعالم شد ،اشاره كرد .البته
وضعيت بازار ارز طي هفتههاي گذشته نشان ميدهد ثبات نسبي و
نوسانات كمتري در نرخ ارزها بهوجود آمده است و به نظر ميرسد
اين رويه ميتواند تا حدودي در آرامش بازار ارز اثرگذار باشد .علي
فاضلي ،رئيس اتاق اصناف ايران ،درباره راهاندازي بازار ثانويه ارزي كه
بهطور مستقيم بر بازار و قيمت كاالها اثرگذار است ،گفت :براساس
بررسيهاي مختلف در اتاق اصناف ايران ،كارشناسان معتقدند براي
ساماندهي نوسانات ارزي ،بازار ثانويه ميتواند راهكار مناسبي باشد كه
اين موضوع از سوي اتاق اصناف نيز به دولت پيشنهاد شده بود؛ چراكه
نوسانات قيمت ارز بر قيمت كاال ،دستمزد و خدمات بسيار اثرگذار
است؛ لذا بايد به ساماندهي و نظم بخشي آنها توجه بيشتري كنيم.
وي افزود:البته در جلسات اتاق اصناف مسائلي مانند ماليات بر ارزش
افزوده ،حق بيمه كارفرمايان و ...نيز در شرايط كنوني مورد بررسي
قرار گرفت .فاضلي با بيان اينكه تخصيص بستههاي حمايتي از ديگر
پيشنهادهای كارشناسان اتاق اصناف ايران است ،اظهار كرد :نظامهاي
توليدوتوزيعبهصورتتوامانبايدنسبتبهمسائليمانندكارخانههاي
توليدي ،كاالهاي وارداتي ،چگونگي تخصيص ارز به بنگاههاي بزرگ
و ...پاسخگو باشند؛ چراكه اتاق اصناف نميتواند مسئول كنترل بازار
باشد و نداند چه كااليي با كدام ارز وارد كشور شده و در اختيار كدام
شبكه قرار دارد .رئيس اتاق اصناف ايران تأكيد كرد :درپي جلسات
و پيگيريهاي صورت گرفته ،همه پيشنهادات و راهكارهاي بخش
خصوصي و كارشناسان دريافت شد و وزير صنعت ،معدن و تجارت
نيز اعالم كرد كه دستورالعمل اخير ابالغ شده وحي منزل نيست و
اگر ضعفي داشته باشد ،قطعاً اصالح خواهد شد؛ بنابراين اميدواريم
هر چه سريعتر مشكالت بازاريان و كسبه با توجه به اراده ملي موجود
حل شود.
اسداهلل كارگر:

تب گراني گيالس و موز باال رفت

دخلوخرج نانواييها نميخواند

اين شاتر بيان ميكند:دولت اگر ميخواهد
قيمت نان گران نشود و حيات نانواييهاي
نيز ادامه يابد ،ميتواند از فعاالن اين بخش
ماليات و بيمه نگيرد يا قيمت آب ،برق و گاز
را به قيمت كمتري با نانوايان محاسبه كند.
يكي از نانوايان در واكنش به اين اظهارات
ميافزاید :درصورتيكه قيمت بهصورت عرضه
و تقاضا مشخص شود ما هيچ نوع كمكي از
دولت نميخواهيم و دخل وخرج دكانهاي ما
نيز خواهد خواند .بنابر اين گزارش ،دولت براي
اينكه قيمت نان را در شرايط تورمي اقتصاد
كشور ثابت نگه دارد ،بايد هزينههاي نانوايان
مانند بيمه ،ماليات ،آب ،برق و گاز را كاهش دهد
تا اين قشر نيز بتواند باكيفيت بهتري به فعاليت
خود ادامه دهند .يكي دیگر از نانوايان در زمينه
مشكالت نانوايان ميگويد :آرد و شكر و نمك
گران شده ،اما از سال  94نرخ نان ثابت مانده
است .نرخ كارگر نيز افزايش پيدا كرده است و
درخواست دارد حقوقش افزايش پيدا كند؛ اما
با اين وضعيت چگونه ميتوانيم حقوق كارگر را
افزايش دهيم .وي ادامه ميدهد :يكي ديگر از
مشكالتي كه نانوايان با آن روبهرو هستند اين
استكهاجارهبهايمحلفعاليتآنهانيزمعموالً
بسيار باالست؛ براي مثال امسال اجارهبهاي محل
فعاليت بنده به سهميليون و  500هزار تومان
افزايش پيدا كرده و با اين شرايط فعاليت نانوايي

اص ً
ال به صرفه نيست و درخواست داريم مسئوالن
به اين وضعيت رسيدگي كنند .نانواي ديگري كه
در منطقه  5فعاليت ميكند نيز ميافزاید :آب و
برق و گاز گران شده است و مزد كارگر و آرد نيز
افزايش پيدا كرده است .مزد روزانه كارگر نانوايي
كفاف رفت و آمد روزمره وي را نيز نميدهد .وي
با اشاره به اينكه بيمه نيز گران شده است ،افزود:
هزينه گاز نانواييها نيز افزايش پيدا كرده است و
مزدي كه به كارگر ميدهيم صرف كرايه خانه يا
رفت و آمد وي نيز نميشود .اين نانواي مشهدي
میافزاید :كيفيت آرد اگر مناسب نباشد چارهاي
نداريم جز اينكه نمك و روغن را اضافه كنيم
و خب اين مسأله قطعاً در كيفيت نان اثرگذار
خواهد بود.

بررسي  2برنامه
براي رفع مشكل نانوايان در دولت

يزدان سيف ،معاون وزير جهاد كشاورزي اخيرا
در نشست خبري در ارتباطات با اين مشكالت
نانوايان ،اظهار كرد :براي تصميمگيري قيمت نان
با حضور اعضاي كارگروه ساماندهي گندم ،آرد
و نان به رياست وزير صنعت ،معدن و تجارت،
سناريوهاي مختلفي استخراج و هزينههاي تمام
شده و درآمدهاي نانواييها در دست بررسي
است .وي افزود :دو برنامه كارگروه ساماندهي
گندم ،آرد و نان شامل كاهش هزينههاي
نانواييها با توجه به خدمات دولتي همچون

ماليات و بيمه و افزايش درآمد نانواييها ناشي
از افزايش نرخ نان است كه اين موارد اكنون در
دست بررسي است؛ اميدواريم اين موضوع در
سريعترين زمان ممكن تصويب و اعالم شود.
قاسم زراعتكار ،رئيس اتحاديه نانواييهاي
سنتي ،نيز درباره مشكالت نانواييها گفت :ما
دنبال گران كردن نرخ نان نيستيم ،به دولت
ميگوييم ما يك سرباز در كنار شما هستيم
اگر بگوييد ،نان را رايگان هم به مردم ميدهيم؛
ولي حداقل هزينههاي جانبي نانواييها را تأمين
كنيد .وي افزود :از سال  93تاكنون افزايش
قيمت نان نداشتهايم .در حال حاضر نانوايان بر
اساس نرخ سال  93نان را ميفروشند و مهمترين
مطالبه نانوايان افزايش نرخ نان است .وي بيان
كرد :نان لواش با قيمت  210تومان با چهار كارگر
و هزينههاي آب ،برق ،گاز و تورم اداره زندگي را
براي نانواييها بسيار سخت كرده است ،نانواداران
اعتراض زيادي در اين زمينه به اتحاديهها دارند.
افزايش هزينههاي كارگري هر ساله طبق قانون
كار ،افزايش  25درصدي بيمه و افزايش ماليات
(پنج تا  15درصد) همه اينها باعث فشار آمدن
به اين قشر شده است .زراعتكار با بيان اينكه
در سراسر كشور  90هزار نانوايي سنتي وجود
دارد ،گفت 93 :درصد نان كشور را اين نانواييها
تهيه ميكنند و بیشتر آنها به اتحاديه استانها
اعتراض ميكنند و ناراحت هستند كه از سال93
قيمت نان افزايش نداشته است.

معاون وزير صنعت اعالم كرد

عدم درج قيمت باالترين تخلف صنفي

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت از عدم
درج قيمت بهعنوان بزرگترين تخلف صنفي
در كشور ياد كرد و گفت :ما در سال گذشته
بيش از سه ميليون و  ۶۰۰هزار مورد بازرسي
از واحدهاي صنفي در كشور انجام داديم.
بهگزارش«سبزینه»بهنقلازايسنا،سیدمحمد
نوايي در همايش تجليل از واحدهاي نمونه
حمايت از حقوق مصرفكنندگان در اردبيل
اظهار كرد :ما در سطح ملي هفدهمين
همايش حمايت از حقوق مصرفكنندگان
را در اسفندماه سال گذشته همزمان با روز
حمايت از حقوق مصرفكنندگان برگزار
كرديم؛ بهطوري كه در اين همايش ۲۵
برابر در حوزه متقاضيان و  ۲۲برابر در حوزه
منتخبان رشد و جهش برنامهريزي را شاهد
بوديم .وي با قدرداني از حضور داوطلبانه
توليدكنندگان براي حضور در اين همايش
خاطرنشان كرد :همين كه توليدكنندگان
ما در اين آزمون داوطلبانه و هوشمندانه
همراه با اعتماد به نفس حاضر شدند جاي
قدرداني دارد و قطعاً در اين رقايت همه
واحدها در عرصه خدمت به مصرفكنندگان
از شايستگي و برازندگي خاص برخوردار
هستند .رئيس سازمان حمايت از حقوق
مصرفكنندگان بيان كرد :در بين استانها،
استان فارس هفتمين همايش را در اين
حوزه برگزار كرد و اين نخستين همايش
استان اردبيل است تا توليدكنندگان راغب
به سرمايهگذاري در بخش توجه و حمايت از
حقوق مصرفكنندگان باشند .نوايي با بيان
اينكه در اين آزمون و سنجش در حقيقت
ميزان خدمت به مردم تعيين شده و بايد كار
با عقالنيت و سهولت ويژه با تالش و پيگيري
ناظران افتخاري به پيش برود ،ادامه داد :ما از
سال  ۱۳۸۸با تصويب قانون حمايت از حقوق

رئيس اتاق اصناف ايران:

مصرفكنندگان و شكلگيري  ۲۷۰انجمن
در شهرستانها ۳۰ ،انجمن در استانها
و يك انجمن ملي در كشور فعاليتهاي
گستردهاي را در اين حوزه شاهد هستيم ،هر
چند كه ما در اين راستا با مشكالت و موانع
ساختاري و مالي روبهرو بوديم كه سبب شده
برخي از مفاد قانوني اجرايي نشود .وي ورود
دستگاههاي مختلف در بحث تنظيم بازار
بهويژه ارتباط تنگاتنگ با تعزيرات ،استاندارد،
بهداشت و جهاد كشاورزي را يادآور شد و
افزود :ما در سال گذشته سهميليون و ۶۰۰
هزار مورد بازرسي در مناسبتهاي متعدد از
تنظيم بازار عيد گرفته تا طرح ضيافت رمضان
و توزيع اقالم در ماه محرم انجام داديم كه
در اين ارتباط یکهزار ميليارد تومان پرونده
تخلفاتي شكل گرفته و به آنها رسيدگي شده
است .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
با طرح اين سوال كه چرا بايد در ايام عيد،
ماه رمضان يا ماه محرم به جاي رعايت حال
مردم ،بازرسيهايمان را تشديد كنيم ،اظهار
كرد :پسنديده نيست كه ساالنه سهميليون و
 ۶۰۰هزار بازرسي انجام دهيم؛ درحاليكه در
بسياري از كشورها فرآيند نظارت متفاوت از
فرآيندي است كه ما هماكنون آن را تجربه
ميكنيم .نوايي با بيان اينكه در هيچ جاي
دنيا بازار را به حال خود رها نميكنند بهطوري
كه ائمه ما نيز همواره بر بازار كنترل داشتند،
گفت :در بررسيهايي كه انجام داديم در
بسياري از كشورها كنترل بازار به شكل
درست و از طريق سامانه فروش انجام ميشود
كه اين خود شفافيت معامالت را نيز باال
ميبرد .وي تصريح كرد :ما بهشدت نيازمند
تجهيز فروشگاهها به سامانه فروش هستيم،
بهطوري كه اگر اين سامانه راهاندازي شود
 ۷۰۰هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور

شناسايي و اسباب كار قانوني آنها فراهم
ميآيد .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
در پاسخ به برخي منتقدان كه راهاندازي
فروشگاههاي بزرگ و زنجيرهاي را مانع اشتغال
صنوف متعدد ميدانند ،خاطرنشان كرد :اتفاقاً
فروشگاههايبزرگاشتغالمتنوعيرابههمراه
دارد ،بهگونهاي كه سهم ما از اين فروشگاههاي
بزرگ تنها هشت درصد است؛ در حالي كه
در دنيا ميانگين اين فروشگاهها  ۲۰تا ۶۰
درصد است .نوايي از عدم درج قيمت به عنوان
بزرگترين تخلف صنفي در كشور ياد كرد و
گفت :اص ً
ال قابل قبول نيست كه ما كااليي را
توليد يا عرضه كنيم ،اما قيمت آن روي كاال
درج نشده باشد يا براي خريدار فاكتوري كه
حق مسلم اوست صادر نشود .وي با بيان
اينكه عبارت «جنس فروخته پس گرفته
نميشود» عبارتی غلطي است كه ما در حال
اصالح اين رويه هستيم ،اضافه كرد :بايد به
احترام خريدار بنويسيم جنس فروخته شده
در صورت عدم مرغوبيت پس گرفته ميشود.
رئيس انجمن حمايت از مصرفكنندگان در
ادامه ضرورت استقبال مردم را از كاالهاي
ايراني با كيفيت و دريافت خدمات قبل ،حين
و بعد از فروش كاال و محصوالت يادآور شد
و بيان كرد :مقام معظم رهبري حمايت خود
را از خريد كاالهاي باكيفيت ايراني همواره
گوشزد كردهاند هر چند كه حق انتخاب
با مصرفكننده است و اگر توليدكننده ما
كيفيت را مراعات كند به يقين خريدار نيز با
تمام رغبت و انگيزه به سمت خريد كاالي
ايراني سوق مييابد .نوايي افزود :بر اساس
ماده  ۶دستگاههاي اجرايي بايد ساالنه در
حوزه ارائه خدمات به مردم مورد ارزيابي قرار
گيرند كه اين امر در سالهاي گذشته مغفول
مانده بود؛ ولي با تأكيد مسئوالن ارشد كشور

قرار است دستگاههاي ممتاز در ارائه خدمات
به مردم انتخاب و معرفي شوند.

 تشكيل پرونده به ارزش ۱۵
ميليارد تومان در حوزه قاچاق كاال

معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت در بخش
ديگري از سخنان خود اظهار كرد :ما در بخش
مبارزه با قاچاق كاال آن هم در حوزه عرضه با
همكاري ۱۰نهاد هماهنگيها و نظارتهايمان
را تشديد كرديم؛ بهطوري كه در سال گذشته
به ارزش  ۵۹ميليارد تومان و در سه ماهه امسال
نيز  ۱۵ميليارد تومان تشكيل پرونده در اين
حوزه انجام شده است .نوايي همچنين به تأكيد
رئيسجمهوربرتشديدنظارتهاوجلوگيرياز
افزايش بيرويه كاال و مايحتاج مردم اشاره كرد و
گفت :ما روي افزايش بيش از  ۱۰درصد قيمت
كاال و خدمات حساس شديم و تالش ميكنيم
در صورت تخلف در اين زمينه قيمتها به نرخ
اوليه بازگردد .وي شعار انتخاب شده براي
انجمن حمايت از حقوق مصرفكنندگان را
برتري حقالناس بر حقاهلل و همچنين توجه
به ارائه خدمات قبل ،حين و بعد از فروش
بههمراه پرداخت خسارت اعتماد به برند اعالم
كرد و افزود :اگر ميخواهيم در اين محاصره
اقتصادي به داد مردم برسيم بايد در وهله اول
كاالي باكيفيت ،با قيمت پايين و بهرهگيري
از تكنولوژيهاي جديد و كار مضاعف را
هدفگذاري كنيم تا به اهداف مورد نظر دست
يابيم .معاون وزير صنعت ،معدن و تجارت
درباره لغو و ابطال كارت ناظران افتخاري نيز
گفت :ما بهجاي صدور كارت كد شناسايي به
اين ناظران اعالم كرديم تا در تماسهاي تلفني
خود با استفاده از اين كد اطالعات خودشان را
در اختيار ما قرار دهند تا مبادا سوءاستفادههايي
از اين كارتهاي شناسايي انجام شود.

يك مقام مسئول گفت :هر كيلو موز با افزايش  10درصدي نسبت به
هفته گذشته به هفتهزار و  200و گيالس به  21هزار تومان رسيد.
به گزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،اسداهلل كارگر،
رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران ،از افزايش  10درصدي قيمت موز
و گيالس در بازار خبر داد و گفت :هماكنون هر كيلو موز با افزايش 10
درصدي نسبت به هفته گذشته از پنجهزار و  500به هفتهزار و 200
و گيالس از  18هزار به  21هزار تومان رسيد .به گفته وي ،قيمت ساير
اقالم ميوه درجه يك نسبت به هفتههاي اخير ناشي از تگرگزدگي و
سرمازدگي بهاره با نوسانات جزئي در بازار همراه است .كارگر قيمت
ميوه در بازار را پيشبيني كرد و گفت :سرمازدگي بهاره به مرور تأثير
خود را ناشي از كمبود عرضه در بازار خواهد گذاشت؛ چراكه قيمت ميوه
تابع عرضه و تقاضاست و به همين دليل نوسان روزهاي نخست هفته
در بازار ميوه با پايان هفته متفاوت است .رئيس اتحاديه ميوه و سبزي
نرخ هر كيلو انبه را هشت تا  18تومان اعالم كرد و افزود :قيمت هر
كيلو انگور بيدانه زرد چهار تا  10هزار ،انگور عسکري چهار تا  9هزار،
آلبالو رسمي چهارهزار و  500تا هشت هزار ،آلبالو تخم خارجي پنج تا
هشت هزار ،آلو زرد دو تا ششهزار ،آلو سياه دو تا چهار هزار ،توتفرنگي
پنج تا  16هزار ،خربزه يكهزار و  200تا چهار هزار ،طالبي  800تا دو
هزار و  ،500طالبي شاهپسند يكهزار و  500تا سه هزار و هندوانه
يكهزار تا دو هزار و  200تومان است .وي با اشاره به نرخ ساير ميوهها
در بازار بيان كرد :هماكنون هر كيلو زرد آلو اروميه با نرخ هفت تا 13
هزار ،زرد آلو بادامي سه تا  10هزار ،سيب گالب پنج تا  18هزار ،شليل
شبرنگ سه تا هشت هزار ،گيالس هشت تا  21هزار ،گيالس صورتي
چهار تا  9هزار ،هلو يكهزار و  500تا چهار هزار ،هلو زعفراني چهار تا
هشت هزارتومان در ميدان عرضه ميشود .كارگر نرخ هر كيلو بادمجان
دلمهاي را  800تا دوهزار  600تومان اعالم كرد و گفت :نرخ هر كيلو
بادمجان گلخانهاي يكهزار و  500تا سه هزار و  ،500پياز زرد  600تا
يكهزار و  ،500پياز شيري  700تا يكهزار و  ،700گوجه زيتوني چهار
تا  10هزار ،گوجهفرنگي گلخانه دو تا چهار هزار و  ،500گوجهفرنگي نو
 800تا دو هزار ،سير تازه دو هزار و  500تا هشت هزار ،غوره عسکري
سه هزار تا پنج هزار و  ،500غوره آبگيري يكهزار و  500تا دو هزار و
 ،500فلفل تند ريز سه تا هفت هزار ،فلفل دلمه رنگي دو تا هفتهزار،
فلفل دلمه سبز يكهزار تا سههزار و  ،500فلفل دلمه شيرين شش تا
 12هزار تومان است .رئيس اتحاديه ميوه و سبزي ادامه داد :قيمت هر
ك تا دو هزار ،كلم بروكلي سههزار و  500تا هفتهزار،
كيلو كرفس ي 
لوبيا سبز دو تا چهار هزار ،هويج يكهزار تا دو هزار و  ،500كاهو رسمي
يكهزار تا دو هزار و  ،200كاهو پيچ ساالدي يكهزار و  500تا سههزار،
سيبزميني 600تا يكهزار و 800و سيبزميني استانبولي يكهزار تا
چهار هزار تومان است .وي در پايان گفت :نرخ هر كيلو سبزي خوردن
 700تا يكهزار و  800و سبزي جور (پلو ،آش ،قورمه)  700تا يك
هزار و  500تومان است.
رئيس اتحاديه بارفروشان خبر داد

كاهششديدتقاضايمردم
برايخريدميوه

رئيس اتحاديه بارفروشان گفت :تقاضاي بسيار پايين از سوي مردم براي
خريد ميوه باعث شده با وجود سرمازدگي امسال درختان ،كمبود ميوه
در ميادين نداشته باشيم .به گزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،با توجه
به سرمازدگي شديد در فروردينماه امسال بخش زيادي از ميوههاي
ن تهران شهرستان
سردرختي ازجمله گيالس و زردآلو در اطراف استا 
دماوند ،فشم ،لواسان ،كن ،سولقان و شهريار از بين رفت ،بهطوري كه
طبق مشاهدات از سطح بازار با وجود عبور از فصل نوبرانه همچنان قيمت
گيالس و زردآلو نسبت به سالهاي گذشته باالست .حسن صابري،
رئيس اتحاديه بارفروشان ،درباره اين موضوع گفت :امسال ميزان توليد
ميوههاي سردرختي ما كم است ،بهويژه گيالس كه نسبت به تقاضاي
موجود در بازار بسيار كم عرضه ميشود و اكنون قيمت هر كيلوگرم
گيالس درجه يك در ميدان بارفروشان بين  20تا  22هزار تومان و
گيالس درجه دو بين  10تا  12هزار تومان متغير است .وي درباره ساير
ميوههاي فصل ازجمله هلو و شليل هم گفت :اگرچه اين نوع ميوهها هم
در اطراف ميوهها در اطراف تهران بر اثر سرمازدگي از بين رفته است؛ اما
اكنون از مناطقي مانند تبريز اين ميوهها روانه بازار پايتخت ميشود و نياز
بازار را تأمين ميكند .صابري اين را هم گفت كه آنقدر هزينههاي اصلي
خانوار افزايش يافته كه امسال تقاضا براي خريد ميوه از سوي مردم نسبت
به سالهاي قبل بسيار كاهش يافته و همين كاهش تقاضا سبب شده
كه كمبود عرضه چندان به چشم نيايد .رئيس اتحاديه بارفروشان درباره
وضعيت قاچاق ميوه در ميدان اصلي هم گفت :آنقدر قيمت دالر باال رفته
كه ورود ميوه قاچاق هم مقرون بهصرفه نيست و ميوههاي استوايي كه
يك مقدار همواره به صورت قاچاق ديده ميشد ،با توجه به اين وضعيت
و اينكه فصل آن هم تمام شده در بازار وجود ندارد و ميتوان گفت كه
ديگر هيچ ميوه قاچاقي در بازار نيست.

