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گزارش

بالغ بر ۷۱۱ هزار نفر از کســانی که در تابستان سال گذشته بیکار بوده اند، 
به دلیل ناامیدی از پیدا کردن شــغل یا دالیل دیگری، تابســتان امسال نیز از 
جمعیت فعال اقتصادی خارج شــده اند.کل جمعیت ایران که در سن اشتغال 
قرار دارند در تابســتان امســال ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر برآورد شده که از 
این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر در جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند. به 
گزارش اقتصاد نیوز ، ۴۱ درصد از ایرانیانی که در سن کار قرار دارند، تمایل به 
کار کردن دارند و جویای شغل هستند که ممکن است بیکار یا شاغل باشند. از 
جمعیتی که در تابستان امسال تمایل به کار کردن داشته اند حدود ۲ میلیون 
و ۳۳۳ هزار نفر نتوانسته شغلی برای خود دست و پا کنند. این تعداد، جمعیت 
بیکار کشور محسوب می شود که بر این اساس نرخ بیکاری در تابستان امسال 
۸.۹ درصد بوده اســت.یقینا تعداد بیــکاران در ایران خیلی بیش از این تعداد 

اســت، اما معیار بیکار محسوب شدن کسی که شغل ندارد چنین است که آن 
فرد در چند هفته گذشته جویای شغل بوده و باید برای یافتن کار جست وجو 
کرده باشد. بدین ترتیب چنانچه فردی بیکار باشد و به هر دلیلی از پیدا کردن 
شــغل ناامید شــود و دیگر دنبال کار نگردد، از نظر اقتصادی بیکار محسوب 
نمی شــود.تعداد کل بیکاران کشور در تابستان سال گذشته ۲ میلیون و ۴۹۶ 
هزار نفر برآورد شــده است. بررسی ها نشان می دهد ۳۷.۵ درصد از کسانی که 
در تابستان سال گذشته بیکار بودند، تابستان امسال شاغل شده اند؛ یعنی تعداد 
۹۳۶ هزار نفر. همچنین ۳۴ درصد از جمعیت بیکارِ تابستان ۱۴۰۰، در تابستان 
امســال نیز همچنان بیکار مانده اند و نتوانسته اند برای خود شغلی دست و پا 
کنند. البته این موضوع بدین معنا نیست که این افراد از تابستان سال گذشته 
تا کنون بیکار مانده اند، بلکه ممکن است در مقطعی شاغل شده و دوباره شغل 

خود را از دست داده باشند. جمعیت این گروه ۸۴۵ هزار نفر تخمین زده شده 
است.بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۱۱ هزار نفر از کسانی که تابستان پارسال 
بیکار بوده اند، در تابستان سال جاری از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده اند 
و دیگر جویای شــغل نیستند. به عبارت دیگر ۲۸.۵ درصد از بیکاران تابستان 
سال گذشته، در تابستان ۱۴۰۱ از پیدا کردن شغل ناامید شده اند یا به هر دلیل 
دیگری متقاضی پیدا کردن شغل نیستند.تاحدودی می توان گفت که وضعیت 
اشــتغال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته کمی بهبود یافته یا 
حداقل بدتر نشده است. کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال از شواهدی 
اســت که این امر را نشان می دهد. البته نرخ مشــارکت اقتصادی در تابستان 
امســال نسبت به نرخ مشارکت در تابستان ۱۴۰۰ کمی کاهش یافته است که 
تا حدودی تحلیل وضعیت بازار کار را مشــکل می سازد.زمانی که نرخ بیکاری 
همزمان با کاهش نرخ مشــارکت اقتصادی رخ می دهــد، نمی توان لزوما بیان 
کرد که کاهش بیکاری به علت بهبود اشــتغال در کشور بوده است. همین امر 
هم باعث شده تا با توجه به آمارهای موجود، نتوان به قطعیت درباره تغییرات 

وضعیت بازار کار اقتصاد ایران اظهار نظر کرد.

آمار عجیب از بیکاری در ایران

ناامیدی بیش از ۷۰۰ هزار نفر از یافتن شغل

توت خشک هم محصولی الکچری شد
قیمت توت خشک در فروشگاه های مناطق شمالی شهر تهران به کیلویی یک 
میلیون تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، قیمت ها در بازار خشکبار از ۵۰ تا 
۱۰۰ درصد  اختالف قابل رصد اســت. پسته یکی از محصوالت خوش خوراک، 
برای بلندترین شــب ســال اســت. این مغز مغذی را می توانید از فروشگاه های 
مرکزی شــهر با قیمت ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان خریــداری کنید در حالی که 
قیمت آن در ارزان ترین فروشــگاه های مناطق شمالی شهر به ۷۵۰ هزار تومان 
رسیده است.هر چه به شب یلدا نزدیک تر می شویم نوسان قیمتی بیشتر شده و 
به سمتی می رویم که برخی از خوراکی ها برای بخشی از مردم جامعه، لوکس و 
حتی آرزو شده است. در ادامه تضاد قیمتی به محصوالتی می رسیم که این روزها 

باید آنها را در دسته کاالهای الکچری طبقه بندی کنیم. 
عرض اندام میوه هایی همچون توت و موز خشــک شــده پشت ویترین های 
لوکــس با قیمت یک میلیون تومان توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. 
البته قیمت آنها در بساط دست فروش های مثاًل میدان فردوسی به کیلویی ۲۰۰ 
هزار تومان هم نمی رســد. تورم، اقتصاد بیمار قانون عرضه و تقاضا را در جامعه 
ایرانی بهم ریخته و موضوعاتی همچون تنظیم بازار، نظارت بر قیمت ها و… دیگر 
محلی از اعراب ندارد. شکاف قیمتی می رود تا شکاف فرهنگی را در جامعه ایرانی 
به بلندای خوراک روزمره تا رویایی دســت نیافتی نه فقط برای تنقالت که برای 

بخشی از کاالهای اساسی مردم دامن بزند.

پرداخت خسارت ۱۴ هزار نفر
 توسط صندوق تامین خسارت های بدنی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد در هشت ماهه امسال، خسارت بیش 
از ۱۴ هزار نفر از افراد واجد شــرایط، توســط صندوق تامین خسارت های بدنی 
پرداخت شــد.به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصــادی و دارایی، صندوق تامین 
خســارت های بدنی، در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ خســارت ۱۴ هزار و ۳۴۰ نفر، 
مجموعاً با مبلغ بیش از ۱۸ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال به خسارت دیدگان مذکور 
پرداخت شده است.بنا بر این گزارش، این آمار در هشت ماهه سال قبل ۱۲ هزار 
و ۱۳۱ نفر بوده است. الزم به ذکر است ۳۰۲۱ نفر از ۱۴ هزار و ۳۴۰ نفری که از 
صندوق تامین خسارت های بدنی خدمت دریافت کرده اند، مشمول تعهدات ماده 

۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده اند.
موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص 
ثالث اســت که به یکی از علل فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطالن قرارداد بیمه، 
شــناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کســری پوشش بیمه نامه ناشی از 
افزایــش مبلغ ریالــی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شــرکت بیمه یا صدور 
حکم توقف یا ورشکســتگی بیمه گر موضوع مــاده )۲۲( قانون، یا به طور کلی 
خســارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گــر مطابق مقررات قانون 
به اســتثنای موارد مصرح در ماده )۱۷( قانون و ســایر مصادیق مقرر در قوانین 

مربوط، قابل پرداخت نباشد.

آزادسازی صادرات مرغ با عوارض صفر
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از امکان صــادرات مرغ با 
عوارض صفر خبر داد و گفت: بر اســاس برآوردها تا پایان ســال هیچ مشــکلی 
در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
»محسن شیراوند« افزود: با توجه به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور 
به دلیل استمرار و سیاست گذاری منظم در حوزه تولید این کاال و همچنین در 
راســتای حمایت از بخش تولید، صادرات برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری 
و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شــده است.به گفته وی، نظر 
به هماهنگی های صورت گرفته با ســازمان دامپزشکی کشور جهت تسریع در 
انجام فرآیند کار، الزم اســت در این خصوص به واحدهای ذی ربط اطالع رسانی 

صورت گیرد.

اعالم زمان و جزئیات عرضه بعدی تارا و ۲۰۷ 
در بورس 

قرار اســت شــنبه آینده )۱۹ آذر( ۲۱۰۰ دســتگاه پژو ۲۰۷ و تارا دستی و 
اتوماتیک در بورس کاال عرضه شود. از این تعداد ۱۶۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ و ۵۰۰ 
دستگاه تارا است.به گزارش ایسنا، ۱۹ آذر ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف 
شیشه ای با قیمت پایه ۴۰۴ میلیون تومان، ۳۰۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک با 
قیمت ۳۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هزار دســتگاه پژو ۲۰۷ دستی با قیمت 
۲۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، ۲۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک با قیمت پایه ۳۷۶ 
میلیون تومان و ۲۵۰ دستگاه تارا دستی با قیمت ۳۰۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

از سوی ایران خودرو عرضه خواهد شد.
هر کد ملی )خریداران حقیقی( مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای 
عرضه شــده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک خــودرو را دارند و خریداران باید 
شــرایط سنی ۱۸ ســال تمام را داشته باشند. از ســوی دیگر اشخاصی که در 

عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شدند امکان ثبت سفارش ندارند. 

اعالم تصمیم نهایی
 برای واگذاری سایپا و ایران خودرو 

طبق صورت جلســه الزامات واگذاری در شرکت های ایران خودرو و سایپا که 
در تاریخ ۱۴ آذرماه تهیه شده است سهام تودلی ایران خودرو و سایپا باید تا پایان 
سال جاری واگذار شــود.به گزارش ایسنا، در صورت جلسه الزامات واگذاری در 
شــرکت های ایران خودرو و سایپا که به امضای رئیس سازمان خصوصی سازی، 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل 
و نقل وزارت صمت رســیده اســت، به منظور تحقق هدف ارتقاء سطح کارایی، 
بهره وری و نوآوری در صنعت خودروی کشــور و همچنین رعایت الزامات سند 
نهایی خروج دولت از تصدیگری صنعت خودرو مواردی مورد توافق طرفین قرار 
گرفت.مورد اول این است که سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت 
خودرو )۱۰ ســاله( تا پایان بهمن ماه سال جاری از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تهیه و به سازمان خصوصی سازی ارسال می شود.در مورد دوم تا پایان 
سال جاری همه محصوالت ایران خودرو و سایپا از قیمت گذاری دستوری خارج 
خواهند شد. سازوکار اجرایی این توافق تا پایان آذرماه سال جاری توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شــد. مورد ســوم تکالیف عرضه و فروش 
محصول خارج از قواعد بازار اســت که منجر به کاهش درآمد )افزایش هزینه ها( 
برای خودروســازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.

مورد بعدی این اســت که سهام تودلی ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری 
واگذار خواهد شد و مورد آخر این است که در صورت عدم واگذاری سهام تودلی 
در شرکت های ایران خودرو و سایپا از ابتدای سال آینده به بعد حق رای ناشی از 

این سهام در مجامع این شرکت ها سلب خواهند شد.

قیمت سکه و طال کاهشی شد 
قیمت هر قطعه ســکه طرح جدید روز چهارشنبه با ۵۰ هزار تومان کاهش 
نســبت به روز قبلی ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، 
هر قطعه ســکه طرح قدیم نیز با ۲۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نســبت به روز 
سه شنبه، ۱۶ میلیون و هشتصد هزار تومان خرید و فروش شد.همچنین دیروز 
نیم سکه ۱۰ میلیون تومان، ربع سکه هفت میلیون تومان و سکه یک گرمی سه  
میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نرخ هر گرم 
طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۵۷۷ هزار تومان ثابت ماند و قیمت هر مثقال طال 

۶ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان شد.
روزگذشــته بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک هزار و ۷۷۳ دالر و ۳۱ 
سنت است. قیمت طال در معامالت اولیه دیروز در تالش برای رشد بود، در حالی 
که ســرمایه گذاران به دنبال سرنخ هایی در مورد سرعت افزایش نرخ بهره جلسه 
سیاست گذاری هفته آینده فدرال رزرو ایاالت متحده در نشست هفته آینده بودند. 
نرخ های بهره باال بر وضعیت ســنتی طال به عنوان پوششی در برابر تورم و سایر 
عدم قطعیت ها در سال جاری تأثیر گذاشته است زیرا به هزینه فرصت باالتر برای 

نگهداری این فلز غیر بازده تبدیل می شود.
اس پی دی آر گلد تراست، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری تحت پشتوانه طال 
در جهان، اعالم کرد که دارایی های آن در روز سه شنبه ۰.۳ درصد افزایش یافت 
و به ۹۰۶.۰۶ تن رسید.ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد OANDA گفت: طال هنوز 
زیر ســطح ۱۸۰۰ دالر است و به نظر می رسد احتماالً در نزدیک منطقه ۱۷۶۰ 

دالر تثبیت خواهد شد.

اخبار کوتاه

بازار

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی اظهار داشت: زعفران 
در ایران و خارج از کشــور مافیا دارد؛ ایــن افراد به دنبال 
منافع خود هســتند و تایید می کنم مافیای زعفران باعث 
شــده برندی از زعفران ایران در جهان نباشــد تا به راحتی 
زعفران را با ضرر از کشاورز خریداری و در کشورهای دیگر 
و با قیمت  هنگفت عرضه کنند. زعفران در ایران کیلویی ۴۱ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی 
کیلویی باالی ۲۵۰ میلیون تومان می فروشــند.به گزارش 
ایلنا، اخیرأ نمایندگان شهرهای زعفران خیز نامه ای به رئیس 
جمهور نوشتند و از وی خواســته اند که به جوالن مافیای 
زعفران بــرای خرید این محصول پایــان بدهد. این گمانه  
مطرح شده است که شورای ملی زعفران طی نامه نگاری با 
وزیر کشاورزی از وی خواسته اند که تعاون مرکزی روستایی 
شــرایط خرید تضمینی زعفران را تغییر بدهد و زعفران را 
پایین تر از نرخ مصوب شــورای قیمت گذاری از کشاورزان 
خریــداری کند ؛ و این موضوع در نهایت ســود را به جیب 
صادرکنندگان ســرازیر و در نهایت به ضرر تولیدکنندگان 
ختم می شــود، در ادامه تالش می شود دیدگاه نمایندگان 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بررسی کنیم.
محمد بــازرگان مشــاور عالی اتاق اصناف کشــاورزی 
ایران در گفت وگو با ایلنا، با اشــاره به نامه نگاری نمایندگان 
اســتان های زعفران خیز به رئیس جمهــور درباره عملکرد 
تعاونی روســتایی، گفت: قیمت زعفران در شــورای عالی 
قیمت گذاری تعیین می شود و ۱۲ مهر سال جاری این شورا 
قیمت یک کیلو زعفران نگین صادراتی را ۴۱ میلیون و ۳۵۰ 
هزار تومــان تعیین کرد؛ مطابق با این مصوبه مجری یعنی 
تعاونی روستایی مجاز است متناسب با نرخ بازار برای افزایش 
قیمت خرید تضمینی اقدام کنــد همچنین بانک مرکزی 
مکلف شــده است نســبت به تامین مبلغ ۱۰ همت برای 
خرید این محصول اقدام کند.وی با بیان اینکه در نامه وزیر 
کشــاورزی بندی دال بر کاهش قیمت خرید زعفران درجه 
دوم نیامده است، خاطر نشــان کرد: بعد از این نامه چارت 
جدید تنظیم شــد و برای زعفران های تولیدی درجه بندی 
در نظر گرفتند و برای زعفران نگین، شــبه نگین صادراتی، 
پوشــال مرغوب، پوشال معمولی قیمت تعیین کردند که از 
نظر اتاق اصناف کشاورزی )نظام صنفی کشاورزی(، سازمان 

مرکزی تعاونی روستایی مجاز به این کار نیستند.

بازرگان ادامه داد: اگر زعفران تولید شــده از سوی یک 
کشاورز درجه  کیفی مرغوبی ندارد؛ باید بنا به توافق قیمت 
فروش تعیین شــود و سازمان تعاونی روســتایی مجاز به 
تعیین قیمت برای خرید تضمینی زعفران نیســت؛ شواری 
قیمت گذاری به عنوان متولی ایــن مهم قیمت پایه را ۴۱ 
میلیــون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته و دســتورالعمل 
تعیین قیمــت خرید حمایتی درجات مختلف زعفران را به 
معاونت امور باغبانی ســپرده است که به نظر می رسد این 
تعیین قیمت از سوی معاونت امور باغبانی انجام نشده است.
مشــاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به دغدغه 
کشاورزان، گفت: کشــاورزان بر این باورند که چارت خرید 
به ابزاری در دســت خریدار حمایتی تبدیل شده است که 
هرگونــه که تمایل دارد برای خرید زعفران اقدام می کند؛ و 

این یعنی ایجاد آشفتگی در بازار. 
بخش خصوصی نیز در این شــرایط زعفران را به قیمت 
اصلی خریداری نخواهد کرد؛ دولت و شورای قیمت گذاری 

برای حمایت از کشاورز قیمت گذاری اصولی انجام می دهد؛ 
اما بعد از آن ســایر نهاده ها سلیقه ای رفتار می کنند و این 
به کشــاورز لطمه وارد می کند.بــه گفته وی؛ مجری خرید 
حمایتی مجوز افزایــش یا کاهش قیمت ها را ندارد اینگونه 
برخوردها در نهایت به کام دالل ها، واسطه و صادرکنندگان 

می شود و در عمل حقوق کشاورزان پایمال می شود.
بازرگان در پاســخ به این پرسش که آیا مافیای زعفران 
در این میان نقشی بازی کرده است؟ گفت: زعفران در ایران 
و خارج از کشــور مافیا دارد؛ این افراد به دنبال منافع خود 
هســتند و تایید می کنم مافیای زعفران باعث شــده است 
برندی از زعفران ایران در جهان نباشد تا به راحتی زعفران 
را با ضرر از کشــاورز خریداری و در کشــورهای دیگر و با 
قیمت  هنگفت عرضه کنند. زعفــران در ایران کیلویی ۴۱ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خریداری اما در بازارهای جهانی 
کیلویی باالی ۲۵۰ میلیون تومان می فروشند.مشــاور عالی 
اتاق اصناف کشــاورزی در پایان خاطر نشان کرد: کشاورز 

مســتعمره مافیای زعفران است و کشــاورزان به این نوع 
قیمت گذاری معترض هستند چراکه این نحوه قیمت گذاری 
به تعاونی روستایی این امکان را می دهد که به هر شکلی که 

بخواهد زغفران را از کشاورزان خریداری کند.
شورایملیزعفراندرقیمتگذاری

نقشیندارد
همچنین در این رابطه علی حسینی عضو هیات مدیره 
انجمــن ملی زعفران در گفت وگو با ایلنا، در پاســخ به این 
پرســش که این دیدگاه مطرح شده است که دخالت هایی 
باعث شده که سازمان تعاونی روستایی از کشاورزان زعفران 
را پایین تر از نرخ شــورای قیمت گذاری خریداری می کند 
تــا چه میزان انجمن ملی زعفــران در تعیین قیمت خرید 
تضمینی زعفران تاثیرگذار بوده است؟ گفت: نمی دانم چرا 
یک عده تالش دارند تمام مشکالت را به گردن شورای ملی 
زعفران بیاندازند این شــورای از گذشــته  تا به امروز هیچ 
نقشــی در تعیین قیمت  خرید تضمینی نداشته است.وی 
ادامه داد: قیمت توســط تعاونی روستایی با رایزی نماینده 
تربت حیدریه و وزارت کشاورزی تعیین شده است و حتی 
در جلســات آنها نیز نماینده شــورای عالی زعفران حضور 
نداشــت و فقط از مسئوالن تقاضا کردیم که در خریدها به 
کیفیت محصول توجه کننــد و اگر کیفیت محصول باالتر 
بود پول بیشــتری برای آن پرداخت کنند؛ خرید محصول 
باکیفیت با قیمت باال کشاورزان را ترغیب می کند که سال 

آینده در تولید دقت بیشتری داشته باشند.
حســینی با بیان اینکه دولت زعفران نامرغوب را حداقل 
کیلویــی ۸ تا ۱۰ میلیون تومان گران تــر از بازار خریداری 
می کند، تصریح کرد: زعفرانی که ۳۰ میلیون تومان اســت 
دولت ۳۶ میلیون تومــان خریداری می کند و این به نوعی 
هدر رفت بیت المال است.به گفته عضو هیات مدیره انجمن 
ملی زعفــران؛ صادرکنندگان برای زعفــران مرغوب پول 
بیشتری پرداخت می کنند و این حقی است که منطق بازار 
حکم می کند.وی در پاســخ به این پرسش که به شما این 
انتقاد را وارد کردند که شــورای ملی زعفران نتوانسته است 
یک برند ملی برای زعفران ثبت کند و ســود این شــورا در 
شیوه فروش خام است؟ گفت: شورای ملی زعفران برند ملی 
دارد و برای ثبت بین المللی آن در تالش است و کسی از این 

برند حمایت نمی کند.

رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی تهران علت 
افزایش قیمت برخی از محصوالت کشاورزی از جمله پیاز، 
سیب زمینی، گوجه فرنگی و خیار را سردی هوا عنوان کرد و 
گفت : در فصل سرد قیمت محصوالت کشاورزی کمی بیشتر 
می شــود زیرا هزینه ها افزایش می یابد و محصوالت دیرتر 
عمل می آیند.اســداهلل کارگر در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکه قیمت محصوالت کشــاورزی بســته به کیفیت آنها 

متفاوت است، گفت: به اعضای صنف خود اعالم کردیم که 
به هنگام خرید عمده میوه و صیفی از میدان مرکزی میوه 
و تره بار حتما  فاکتور دریافت کنند تا دقیقا مشخص شود 
بــا چه قیمتی این محصــوالت را خریداری و با چه قیمتی 
می فروشــند.وی ادامه داد: بر اســاس کشف قیمت عمده 
فروشی در میدان مرکزی میوه و تره بار قیمت هر کیلو پیاز 
زرد ۸۰۰۰ تا ۱۳هزار تومان، پیاز شــیری ۸۰۰۰ تا ۱۴هزار 

تومان، پیاز قرمز ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، ســیب زمینی۱۰ تا 
۱۴ هزار تومان، خیار اصفهان ۸۰۰۰ تا ۱۵ هزار تومان، خیار 
بوتــه رس ۸۰۰۰ تا ۱۲ هزار تومان، گلخانه ۱۲ تا ۱۷ هزار 
تومان، گوجه فرنگی ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰ هزار تومان اســت که 
این اقالم باید با احتســاب ۳۵ درصد سود به دست مصرف 
کنندگان برســد.رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی 
استان تهران اضافه کرد: افزایش قیمت محصوالت را تایید 

نمی کنیم ولی معتقدیم باید بین فصل گرم و ســرد تفاوتی 
باشــد. زیرا در فصل ســرد معموال هزینه ها از جمله کرایه 
حمل، دستمزد کارگر و...بیشــتر می شود و از طرفی چون 
روز کوتاه است محصوالت دیرتر به عمل می آیند.به گزارش 
ایســنا، چند هفته ای می شود که قیمت برخی محصوالت 
کشاورزی از جمله پیاز، سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی 

افزایش یافته است.

نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیونداران گفت: 
در حال حاضر در اروپا تعداد کامیون شــرکت های حمل و 
نقل افزایش یافته اما با کمبود راننده مواجه شــده اند و به 
همین دلیل از رانندگان ایرانی اســتقبال شده و مهاجرت 
رانندگان ایرانی افزایش یافته است، گفته می شود در حال 
حاضر تعداد رانندگان ایرانی و پاکســتانی در شرکت های 
حمل و نقل اروپایی زیاد اســت.به گزارش ایلنا، قرار بود با 
اجرای طرح نوسازی ناوگان فرسوده در بخش حمل و نقل 
بار، دارندگان کامیون های فرســوده، خودروهای خود را از 
رده خارج کنند و به ازای اقساط آن، با حمایت دولت، مالک 
کامیون اروپایی شوند اما در اجرا هر چند کامیون های سه 
سال کرده اروپایی وارد شدند اما چرخ آنها به جاده نرسید 

و در گمرک انباشت شدند.
طبق اعالم ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای، 
نیمی از حدود ۴۰۰ هزار کامیون موجود و فعال در شــبکه 
جاده ای، فرســوده هستند که تردد با این ناوگان پیر میزان 
هزینه سوخت، استهالک و آالیندگی را تا چند برابر افزایش 
می دهند، از این رو طرح نوسازی از سال ۹۷ کلید خورد و 
از ســال ۹۹ به اجرا رسید.اما در اجرا موانعی ایجاد شد که 
نتیجه این بود در حالیکه دیگر برای دارندگان کامیون های 
فرســوده، اسقاط و خرید کامیون نو صرفه اقتصادی ندارد، 
کامیون هــای وارداتی دســت دارنــدگان کارت بازرگانی، 
دالالن و واســطه ها افتاد، حواله فروشی و گران فروشی شد 
و در نهایت با افزایش قیمت ها دســت رانندگان کامیون به 
کامیون های نــو داخلی و اروپایی نرســید.بر زمین ماندن 
تعهدات دولت در اجرای نوسازی ناوگان باری تنها نمونه ای 
از مشــکالت زنجیره ای رانندگان کامیون است که دولت با 
رســوب کامیون های وارداتی و افزایش تعداد کامیون های 
فرســوده تصمیماتی برای تســهیل ترخیص کامیون های 
وارداتــی گرفت که این تصمیمات از جملــه تغییراتی در 
شرط گواهی اسقاط هفته گذشته در مجلس تصویب شد و 
در حال حاضر هر متقاضی که امکان ارائه گواهی اسقاط را 
نداشته باشد می تواند، به جای ارائه گواهی اسقاط ۵ درصد 

ارزش کامیون وارداتی و ۱.۵ درصد کامیون ساخت داخل 
را بپردازد.

هرچند که این تصمیم مخالفانی دارد که معتقدند با عدم 
ارائه گواهی اســقاط به تعداد کامیون های کشور که همین 
االن هم بیشــتر از نیاز هســتند اضافه می شود و از سوی 
دیگر اساسا طرح نوسازی و از رده خارج کردن کامیون های 
فرسوده محقق نمی شود و از سوی دیگر با افزایش قیمت ها 
در طول نزدیک به ۳ سال اجرای این طرح دیگر رانندگان 
قدرت خرید ندارند که بخواهند گواهی اسقاط را ارائه دهند 
یا از این امتیاز حذف این شرط استفاده کنند و کامیون های 
نو هم به دست مخاطب هدف نمی رسد.سید جالل موسوی، 
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشــور 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روند اجرای 
نامناسب طرح نوسازی ناوگان کامیون و شرایطی که باعث 
شد برخی از رانندگان اعطای نوسازی را به لقایش ببخشند 
و قید کامیون نو را بزنند، اظهار داشت: مشکالتی باعث شد 
که این طرح به درســتی به اجرا نرسد و یکی از دالیلی که 
منجر به عدم ترخیص کامیون های وارداتی شد بحث عدم 

ارائه گواهی اسقاط بود. 
طبق قانون برای واردات هر دســتگاه کامیون نو و سه 
ســال کارکرده و کمتر اروپایی باید یک دســتگاه کامیون 
فرسوده اسقاط می شد اما رانندگان امکان اسقاط را به دلیل 

افزایش قیمت کامیون از دست دادند.
وی ادامه داد: البته هفته گذشــته بــا موافقت مجلس 
مشکل عدم گواهی اســقاط در بحث نوسازی ناوگان برای 
رانندگان کامیون حل شد و هر متقاضی می تواند در صورت 
عــدم گواهی اســقاط ۵ درصد ارزش کامیــون وارداتی را 
بپــردازد و این ۵ درصد در کامیون هایی با ارزش ۳ میلیارد 
تومان تقریبا به چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان می رسد. 
پرداخــت ۵ درصد از ارزش کامیون بــه جای ارائه گواهی 
اسقاط تنها مشمول کامیون هایی می شود که قبل از تاریخ 
آبان ماه سال جاری ثبت سفارش شده اند و ثبت سفارش ها 
و خریــد کامیون ها پس ازاین تاریخ مشــمول ارائه گواهی 

اسقاط خواهد شــد.نایب رییس کانون انجمن های صنفی 
کامیونداران با بیان اینکه شــخصا مخالف این رویه هستم، 
گفت: ارائه گواهی اســقاط حذف نشــده است و نباید هم 
حذف شــود چراکه انجام واردات بدون اسقاط کامیون های 
فرســوده نه تنها به نوســازی ناوگان منجر نمی شود بلکه 
ترافیــک کامیون های بــاری دیوانه کننده خواهد شــد و 
کامیون های فرسوده باید از ترافیک خارج شوند.وی تاکید 
کرد: امــا  در همین مدت زمان قیمت هــای کامیون های 
مشــمول اسقاط افزایش یافت به طوریکه قیمت ها از ۲۵۰ 
میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان رســید و دیگر 
اسقاط برای متقاضیان کامیون های نو صرفه اقتصادی ندارد.
موسوی افزود: معتقدم نوسازی ناوگان و واردات کامیون 
اساسا بدون برنامه بود، مشکل این بود که تمرکز بر واردات 
کشــنده است این در حالی اســت که در بحث بار خرد با 
کمبــود ناوگان مرتبــط با آن )کامیونت( مواجه هســتیم 
و بــه طور قطع در جابه جایی بارهــای خرد با خودروهای 
سنگین به مشــکالتی بر می خوریم. از سوی دیگر بازار از 
خاور اشباع شده و به حدی خاور در ناوگان وجود دارد که 
با مازاد این ناوگان و ســرگردانی آن مواجه ایم.نایب رییس 
کانون انجمن های صنفی کامیونداران گفت: واردکنندگان  
کامیون ها در ایران به دلیل نداشــتن گواهی اســقاط چند 
ماه ســرگردان بودند و امکان اســتفاده از این کامیون ها را 
نداشتند. در این مدت به طور کلی تورم در ایران و در دنیا 
افزایش یافت و کامیون  هم مانند ســایر کاالها گران شد و 

به دنبال آن قدرت خرید رانندگان هم کاهش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: البته قیمــت کامیون های تولید داخل 
هم افزایش یافت به طوری که قیمت یک دســتگاه فوتون 
در تیرماه ســال گذشته در شرایط پرداخت نقد ۲ میلیارد 
و ۲۰۰ تومــان بود امروز قیمــت این مدل کامیون در بازار 
بــه ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رســیده این در حالی 
اســت که متقاضیان برای خرید این کامیون باید ۹ ماه در 
نوبت تحویل بمانند.موسوی درباره حمایت دولت در قالب 
پرداخت تسهیالت خرید کامیون نو اظهار داشت: هر چند 

در ابتدای اجرای این طرح دولــت تقریبا به اندازه نیمی از 
قیمت کامیون را به متقاضی تســهیالت پرداخت می کرد 
اما وقتی با اســتقبال متقاضیان و استمرار تقاضا بدون ارائه 
تســهیالت هم مواجه شــد، این میزان تسهیالت را حذف 
کرد چراکه در شــرایط عرضه محدود، تقاضا افزایش یافت 
و روند این تقاضا در شــرایط بدون وام هم ادامه پیدا کرد. 
متاســفانه افرادی متقاضی خرید کامیون شدند که راننده 
کامیون و مالک کامیون فرســوده نیســتند و به هر فردی 
دسترســی برای خرید کامیون داده شد و وقتی هم تقاضا 
باال رفت، امتیازات برای فروش و عرضه کمتر شد. معتقدم 
در این بخش تنها نمی توان به ســمت عرضه و دولت ایراد 
گرفت و بخشــی از مشکل به رفتار طرف تقاضا برمی گردد.
نایب رییس کانون انجمن های صنفی کامیونداران با اشاره 
به میزان سفارش حمل بار هر راننده گفت: این گونه نیست 
که برای ۴۰۰ هزار کامیون موجود، در هر فصلی ســفارش 
حمل بار وجود داشته باشد.  حمل و نقل بار مقطعی است 
به این معنا که در فصل پیک تره بار و محصوالت کشاورزی 
درخواست برای جابه جایی بار افزایش پیدا می کند و در آن 
بازه زمانی با کمبود ناوگان به ویژه کامیون های ۶ چرخ، در 
فصولــی مانند حال حاضر که واردات کاالهای فله از جمله 
گندم افزایش یافته با کمبود ناوگان هم مواجه می شــویم.

وی با اشــاره به مهاجرت رانندگان کامیون از کشــورمان 
به کشــورهای اروپایی گفت: در حال حاضر در اروپا تعداد 
کامیون شرکت های حمل و نقل افزایش یافته اما با کمبود 
راننده مواجه شــده اند و به همین دلیل از رانندگان ایرانی 
اســتقبال شــده و مهاجرت رانندگان ایرانی افزایش یافته 
است، گفته می شــود در حال حاضر تعداد رانندگان ایرانی 
و پاکستانی در شرکت های حمل و نقل اروپایی زیاد است. 
البتــه رانندگان برای پذیرش در این شــرکت های اروپایی 
و کار در این کشــورها آزمون های اســتاندارد را پشت سر 
می گذارند تا مجوز کار داشته باشند. ارائه امکانات مناسب 
به رانندگان در این کشورها باعث شده رانندگان ایرانی هم 

به این کشورها برای کار مهاجرت کنند.

کشاورزان مستعمره مافیای زعفران شده اند

آشفتگی در بازار زعفران

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی پاسخ داد

علت افزایش قیمت برخی محصوالت کشاورزی چیست؟

افزایش مهاجرت رانندگان ایرانی به اروپا

چرخ کامیون های وارداتی برای رانندگان ناوگان فرسوده نچرخید

شــاخص کل روز چهارشنبه در معامالت پایان هفته با 
ریزش ۶۵۷۹ واحدی مواجه شــد اما بسیاری از نمادها در 
وضعیت مثبت بودند.به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل 
در پایان معامالت روزگذشته با ریزش ۶۵۷۹ واحدی مواجه 

شــده و به جایگاه یک میلیون و ۴۰۲ هزار واحد رسید اما 
در این میان دو گروه غذایی و خودرویی با افزایش تقاضا و 
با وضعیت مثبت به کار خود پایان دادند.خســاپا، خودرو و 
خگستر از گروه خودرویی جزو پرتراکنش های بازار بودند 

و گروه غذایی با لیدری نمادهای غصینو، غدشــت وغگل 
با تغییر مثبت مواجه شــدند، همچنین برخی از نمادهای 
ســیمانی، سرمایه گذاری، نفتی و الستیک و پالستیک به 
شدت پرتقاضا شــدند.تعداد نمادهای مثبت بازار سرمایه 

۱۹۹ بــوده و ۶۵ نمــاد نیز در وضعیت صــف خرید قرار 
داشتند، ۳۳۵ نماد نیز منفی و ۱۹ نماد صف فروش بودند، 
ارزش معامــالت خرد نیز به عــدد ۴.۳۸۸ میلیارد تومان 
رسید که نسبت به میانگین هفتگی با افزایش ۱۹ درصدی 
همراه بود، برآیند ورود و خروج پول هوشمند نیز مثبت ۲۷ 

میلیارد تومان بود.

بورس

خودرویی ها و غذایی های بورس پرتقاضا شدند


