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مدیریتواقتصادمحلی

 هفتمین نمایشگاه امپکس افتتاح شد
هفتمیــننمایشــگاهبینالمللــیچرمکیف
کفــشوصنایــعوابســته)امپکــس(بــاحضــور
قاسمنودهفراهانی،رئیساتاقاصنافتهران،
ســرهنگمــرادیرئیــساماکــنتهــران،رئیــس
وهیــاتمدیــرهاتحادیــهکفاشــاندســتدوزو
جمعــیازروســایاتحادیههایصنفیدرســالن
اصلینمایشــگاهبینالمللیتهرانروزگذشــته

افتتاحشد.
قاســم نــوده فراهانــی، رئیــس اتــاق اصنــاف 
تهــران در مراســم افتتاحیــه این نمایشــگاه ضمن 
قدردانی و تشکر از تالش های بی شائبه اتحادیه 
کفاشــان در برپایــی نمایشــگاه تخصصی امپکس 
بــر  انجــام نمایشــگاه های تخصصــی  کــرد:  بیــان 
محــور و پایــه نمایش تولیدات داخلی و پتانســیل 
تولیدکنندگان، نشان از انگیزه، تالش و کوشش 

در جهت استقالل اقتصادی است.
رئیــس اتاق اصناف تهران با تاکید بر این که 
تولیدکننده باید عاشق باشد تا در شرایط سخت 
اقتصــادی امــروزی، دســت از تــالش برنــدارد و بــا 
ایــن مســیر کوشــش کنــد گفــت:  قــوا در  تمــام 
در شــرایطی کــه شــیوع ویــروس کرونــا، تهدیــد 
جــدی بــرای همــه اســت، رعایت اصــول و موازین 
بهداشــتی در کنــار فعالیــت اقتصــادی، نشــان از 
شور و نشاط برای به نمایش در آوردن پیشرفت 
و تــالش در امــر تولیــد اســت. بــرای همــه فعاالن 
پــر  تولیدکننــدگان  اقتصــادی، بخصــوص  عرصــه 

تالش، آرزوی موفقیت دارم.
در ایــن مراســم همچنیــن رئیــس اتحادیــه 
کفاشــان دست دوز تهران در خصوص نمایشگاه 
امپکــس گفــت: هفتمیــن نمایشــگاه را با شــرایط 
کرونایــی  محدودیت هــای  دوران  در  و  ســخت 
بــا حضــور بیــش از ۱۰۰ شــرکت کننــده داخلــی 
بــا  و  کردیــم  برگــزار  ایتالیــا(  و  خارجی)ترکیــه  و 
مواجــه  غیرمنتظرانــه  و  خــوب  بســیار  اســتقبال 
شــدیم. ایــن نشــان از عملکــرد موفقینــت آمیــز 
در ســال های پیشــین دارد، لــذا امیــدوارم جهــش 
خوبی برای بهبودکســب وکار و تولید و شکوفایی 

اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد.
رســول شــجری، رئیــس اتحادیــه کفاشــان 
ایــن  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  تهــران  دوز  دســت 
نمایشــکاه آذر هــر ســال برگــزار مــی شــود کــه 
امســال بــه دلیــل شــیوع کرونا این امــر به بهمن 
موکول گردید. متاسفانه در انتهای سال برخی از 
تولیدکنندگان به جهت حجم کار پایان هر ســال 
بــه زحمــت افتادند؛ اما با حضور جهاد گونه خود 
نشــان دادنــد کــه بــه تولید و کشــور خود بســیار 
عالقمنــد هســتند، از همــه افــرادی کــه در ایــن 
مهم همکاری کردند از جمله مســئوالن ســازمان 
مدیــره  هیــات  و  تهــران  اصنــاف  اتــاق  صمــت، 
اتحادیــه و همچنیــن تمامــی شــرکت کننــدگان و 
اســتقبال کننــدگان برای حضور سبزشــان نهایت 

تشکر را دارم.

تست کرونا برای سفرهای دریایی اجباری شد
درپــیهجــوممســافرانبــهبنــادرجنوبــی
کشــوروبــروزنگرانیهایــیدرایــنزمینــهمدیر
ســازمان زیســت محیــط و بهداشــت ایمنــی،
بنــادرودریانــوردیاعــامکــردبــرایکنتــرلو
رصدبیشــتردراینزمینهتســتفوریکرونااز
مســافرانیکهمیخواهندازشــناورهااســتفاده
کنند،گرفتهمیشودوبااستفادهازنظارتهاو
ســختگیریهایبیشترهجوممسافرانبهبنادر

جنوبیکشورکمترشدهاست.
به گزارش ایســنا، اوایل بهمــن نگرانی هایی 
درباره هجوم مســافران به اســتان های جنوبی به 
ویــژه بنــادر شــهید حقانــی کــه بــه جزایــر کیش و 
قشــم منتهی می شــود، به وجود آمــد و تصاویری 
از آن نیــز در فضــای مجازی به اشــتراک گذاشــته 
شد. چرا که براساس آمارها تعداد مسافران این 
مناطق در بازه زمانی مذکور ســه برابر نســبت به 

هفته های قبل از آن بیشتر شده بود.
مدیــر  جوادپــور   چنگیــز  راســتا  ایــن  در 

ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت سازمان بنادر 
و دریانــوردی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد: 
در پروتکل هــای اســتانی و منطقــه ای تغییراتــی 
بــه وجــود آمــد کــه باعــث شــد هجوم مســافران 
بــه بنــدر شــهید حقانــی کمتــر شــود کــه یکــی از 
آنهــا فعال تــر شــدن ســامانه ماســک اســت و بر 
ایــن اســاس همــه افــرادی که بــه جزایــر جنوبی 
می آینــد و قصــد ورود بــه پایانه هــای مســافری 
ماننــد پایانــه بندر شــهید حقانــی را دارند از این 

طریق رصد می شوند.
وی افــزود: مشــکلی که در ایــن زمینه داریم 
ایــن اســت کــه بعضــاً افــرادی کــه تســت کرونــای 
آنهــا مثبت شــده اســت در ســامانه ماســک قابل 
ردیابی نیســتند و این مســاله را اعالم کرده ایم و 
امیدواریــم هر چــه زودتر ارتباط وزارت بهداشــت 
و ســازمان بنــادر از ایــن طریــق تســهیل شــود و 
بتوانیــم همــه افــراد مبتــال بــه کرونــا و آنهایی که 

تستشان مثبت شده است را شناسایی کنیم.

 نمایشگاه عرضه کاالهای نوروزی در مشهد
برگزار نمی شود

رئیــساتــاقاصنافمشــهدگفت:امســال
بهدلیلشــرایطشــیوعکرونانمایشــگاهعرضه
بــه برپــانمیشــودو مســتقیمکاالدرمشــهد
جــایآنفروشفوقالعــادهکاالهایپرفروش
زنجیــرهای، فروشــگاههای همــه در نــوروزی
مجتمعهــایتجــاریوواحدهــایصنفــیانجام

میشود.
به گزارش ایرنا، محمود بنانژاد روز دوشنبه 
در نشســت کارگروه تنظیم بازار خراســان رضوی 
بــه  »نمایشــگاهی  شــعار  بــا  طــرح  ایــن  افــزود: 
وســعت ایــران« قــرار اســت در همــه مجتمع های 
تجــاری و فروشــگاه های زنجیــره ای و واحدهــای 
صنفــی کشــور بــرای کاالهــای پرمصــرف نــوروزی 

اجرا شود.
وی بیــان کرد: بخشــی از کاالهــای پرمصرف 
نــوروزی مانند خواروبار و مــواد غذایی را می توان 

از طریق سامانه ویژه توزیع کاالهای طرح تنظیم 
بازار اتاق اصناف مشهد نیز توزیع کرد.

یــادآوری بــا  مشــهد  اصنــاف  اتــاق   رییــس 

راه انــدازی ســامانه ویــژه توزیــع کاالهــای طــرح 
کــرد:  اظهــار  از دو هفتــه گذشــته  بــازار  تنظیــم 
حــوزه  واحــد صنفــی در  یکهــزار و ۱۵۳  تاکنــون 
خواربــار، مــواد غذایــی، نبــات و آب نبــات، قنادی 
و رســتوران، ۸۳ شــرکت تعاونی و ۵۸ فروشــگاه 
ایــن  زنجیــره ای از مشــهد و تربــت حیدریــه در 

سامانه ثبت شده است.
توزیــع  طــرح   ۱۹ افــزود: همچنیــن  بنانــژاد 
کاالهــای طــرح تنظیــم بــازار و ۳۰ انبــار کاال در 
ایــن ســامانه ثبــت شــده و تاکنون ۲ هــزار و ۹۱۷ 
از طریــق  فــروش  تــا خــرده  از مباشــر  ســفارش 
ایــن  از  ســامانه دریافــت و ۲ هــزار و ۲۰ مــورد 

سفارشات تایید و کاال تحویل شده است.

۲۰۰ میلیارد تومان طرح بازسازی سیل در خرم آباد 
اجرا شد

شــهردارخرمآبــادعنــوانکــرد۲۰۰میلیارد
تومانطرحبازسازیسیلدرحوزههایمختلف
شــهریازجملهترمیموبهسازیپلهایآسیب

دیدهاینشهراجراشدهاست.
بــه گــزارش ایرنا، محمد شــریفی مقدم، در 
جلســه علنــی شــورای اســالمی شــهر خــرم آبــاد 
افــزود: تخصیــص اعتبــارات ســیل به شــهرداری 
خــرم آبــاد مرهــون نــگاه ویژه اســتاندار لرســتان 

است.
وی اظهار کرد: همچنین طرح جامع ترافیک 
و تفضیلــی شــهر خــرم آبــاد بــا پیگیــری و حمایت 
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معاونــت 
لرســتان در مراحــل نهایــی اســت و تــا چنــد مــاه 

آینده تصویب و ابالغ می شود.

اینکــه ۱۴۵ هــزار  بیــان  بــا  شــریفی مقــدم 
مترمربــع از زمین هــای شــهرداری اســترداد شــده 
بــه زودی ۲۶ قطعــه زمیــن  کــرد:  اســت اضافــه 
بــه شــهرداری خــرم آبــاد واگــذار مــی شــود که به 
پروژه های مهم از جمله "خایدالو" اختصاص داده 

خواهد شد.
شــهردار خــرم آبــاد در خصــوص نیروهــای 
مازاد شــهرداری نیز  گفت: در مدت مسئولیت 
نهــاد  ایــن  در  نیرویــی  جــذب  هیچگونــه  وی 
صورت نگرفته اســت و ۱۰۰ نفر نیز بازنشســته 

شده اند.
شــریفی مقدم اضافه کــرد: همچنین طی ۲ 
سال اخیر ۷۰ میلیارد تومان از محل تهاتر دولتی 

به شهرداری خرم آباد اختصاص یافته است.

وزیــرصنعــتمعــدنوتجــارتبــاتاکیــدبــر
اینکــهتوزیــعنهــادهخوراکــیدامبــرعهــدهوزارت
جهادکشــاورزیاســتازبرگشــتتعــادلبهبازار
ظــرفچنــدروزآینــدهخبردادوعنــوانکردمقرر
شــدوزارتجهــادکشــاورزیظرفچنــدروزآینده
نسبتبهتوزیعوعرضهمرغدربازاراقدامکند.

بــه گــزارش میــزان، علیرضــا رزم حســینی در 
خصــوص افزایش قیمت مرغ در بازار و مشــکالت 
مربــوط به تامیــن نهاده خوراکی دام گفت: وزارت 
بــه  را  نهــاده  دارد  کــه  مســئولیتی  طبــق  صمــت 
صــورت مرتــب در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی 

قرار می دهد.
وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت بــا تاکیــد بــر 
اینکــه نهاده هــا از بندرعبــاس تحویــل وزارت جهــاد 
کشــاورزی می شــوند، افزود: شــبکه توزیع نهاده در 

اختیار وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اعالم اینکه به زودی قیمت مرغ در بازار 
بــه حالــت تعادلــی برمی گــردد، تصریــح کــرد: طبــق 
اعالم وزارت جهاد کشــاورزی، این وزارتخانه مجددا 
ظرف چند روز آینده نسبت به توزیع و عرضه مرغ 
در بــازار اقــدام خواهــد کــرد و قیمت هــا مجــدداً بــه 

حالت تعادلی برمی گردد.

تعیینقیمتمرغبراساس
گزارشاتوزارتجهادکشاورزی

بودهاست
رزم حســینی در ادامــه بــه بــازار خــودرو اشــاره 
کرد و افزود: طبق قانون، شــورای رقابت مسئولیت 
قیمت گــذاری خــودرو را برعهــده گرفتــه اســت و بــر 
اســاس آن هــر ســه مــاه یکبــار بــا توجــه بــه تــورم، 

قیمت های جدید را اعالم می کند.
وزیــر صنعــت معدن و تجارت روند قیمت های 
بــازار خودرو هــای داخلــی در چند ماه اخیر را نزولی 

توصیــف کــرد و افــزود: خودرو هــای خارجــی نیــز بــا 
رکــود مواجــه شــده اســت و قیمت هــا رو به کاهش 

است.
وی بــا یادآوری سیاســت های وزارت صمت در 
حــوزه خــودرو، تاکیــد کــرد: سیاســت وزارتخانه، در 
راســتای افزایش تولید اســت و در این زمینه موفق 
بوده ایم؛ تولید و ســاخت قطعات داخلی هم رشــد 
خوبی داشته است و با رونمایی از دو خودرو جدید 
در آینــده نزدیک، بازار خــودرو وضعیت بهتری پیدا 
خواهد کرد و به زودی شــاهد برگشــت قیمت ها به 

حالت تعادلی و مناسب خواهیم بود.

وزارت مدیــران هماهنگــی شــورای رئیــس
نیــرودرخراســانشــمالیاعامکــرد۳۸پروژهدر
قالــب۱۱طــرحصنعــتآبوبــرقاســتانبــا۸۹۰ 
بــاحضــور روزســهشــنبه اعتبــار ریــال میلیــارد
پویــش قالــب در نیــرو وزیــر ویدئوکنفرانســی

»هرهفتهالف_ب_ایران«افتتاحمیشود.
به گزارش ایرنا، غالمحسین ساقی اظهار کرد: 
۳۳ پــروژه از ۳۸ پــروژه آمــاده افتتــاح، مربــوط بــه 
شرکت آب و فاضالب است که در این زمینه بیش 

از ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
فاضــالب خراســان  و  مدیرعامــل شــرکت آب 
شــمالی گفــت: در ایــن روز همچنیــن آبرســانی بــه 
۳۲ روســتا و یــک شــهرک جدیــد افتتــاح مــی شــود 
و بــرای دومیــن بــار در ســال جاری پــس از یکپارچه 
ســازی شــرکت های آب و فاضــالب طــرح آبرســانی 
پایــدار بــه ایــن روســتاها بهــره بــرداری شــده و ۱۶ 
هــزار و ۳۰۰ نفــر از روســتاییان از آب بــا کیفیــت 
و بهداشــتی بهرمنــد شــدند. وی گفت: بــرای اجرای 
ایــن پروژه هــا ۹۸ کیلــو متر خطــوط انتقال و اصالح 
و توســعه شــبکه توزیــع آب، احــداث و تجهیــز پنــج 
بــاب مخــزن ذخیــره آب بــا ظرفیــت ۴ هــزار و ۲۵۰ 
متــر مکعــب، احداث ۲ باب ایســتگاه پمپاژ، احداث 

۵۲ باب حوضچه شــیرآالت، حفر و تجهیر ۲ حلقه 
چاه و بهسازی یک دهنه چشمه انجام شده است.
ســاقی خاطرنشان کرد: پروژه های این شرکت 
اجــرای  قالــب  بــه ۲۴ روســتا در  آبرســانی  شــامل 
مجتمــع آبرســانی ســینان در شهرســتان اســفراین، 
آبرســانی به چهار روســتا در شهرســتان شیروان، ۲ 

روســتا در شهرســتان گرمــه، یــک روســتا از مجتمع 
آبرســانی ناویا در شهرســتان جاجرم، یک روستا در 
شهرســتان بجنــورد و توســعه شــبکه توزیــع آب در 

شهرک جدید تیتکانلو است. 
فاضــالب خراســان  و  مدیرعامــل شــرکت آب 
شــمالی گفــت: شــرکت آب منطقــه ای اســتان یــک 

پروژه و شــرکت توزیع نیروی برق اســتان هم چهار 
پروژه را آماده بهره برداری کرده است.

شــمالی  خراســان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
بیــش از ۲۰۰ هــزار مشــترک آب در شــهرها، ۱۲۱ 
هزار مشــترک آب در روســتاها و ۶۰ هزار مشــترک 

فاضالب دارد. 

بــهگفتــهمعــاونهنریوســینماییادارهکل
فرهنــگوارشــاداســامیاســتانبوشــهرمرحلــه
نخســتتوزیــع»هنــرکارت«میانفعــاالنعرصه

فرهنگ،هنرورسانهدرایناستانآغازشد.
زندویــان  حســین  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در آییــن توزیــع ایــن کارت هــا اضافه کــرد: در این 
ایــن  هنرمنــدان  میــان  کارت  هنــر   ۲۰۰ مرحلــه 
اســتان توزیــع می شــود کــه گامی مهم در راســتای 
ارائــه خدمــات بــه اصحــاب فرهنگ و هنر اســت و 
همــه خدمــات صنــدوق اعتباری هنــر از طریق این 

کارت ارائه می شود. 

هنــرکارت  کــه  هنرمندانــی  کــرد:  بیــان  وی 
آنهــا صــادر شــده پس از اطــالع رســانی می توانند 
نســبت به تحویل آن از اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی بوشــهر  واحد کارشــناس امور هنرمندان 

اقدام کنند.
ادب  فرهنــگ،  اهالــی  داد:  ادامــه  زندویــان 
 ١٦ شــماره  کارت،  هنــر  دریافــت  از  پــس  هنــر  و 
تلفــن  بــا همــان  را  کارت  روی  درج شــده  رقمــی 
همراهــی کــه هنــر کارت را ثبــت نــام کردنــد بــه 
شــماره ٥٠٠٠٢٨١٩٠ پیامــک کننــد و پــس از چنــد 
لحظــه پیامک "هنرمند گرامی ســالم، پیامک شــما 

دریافت شــد" ارسال می شود.
وی افزود: ســپس ٢٤ یا ٤٨ ساعت آینده رمز 
کارت پیامک خواهد شــد و قابل اســتفاده در کارت 

خوان فروشگاه ها، عابر بانک ها است.
زندویــان یــادآور شــد: اعضایــی کــه در بانــک 
آینــده حســاب ندارنــد و بــرای گرفتــن کمــک هزینه 
کرونــا بــه بانک آینده نرفتند، قبل از ارســال پیامک 
فعــال ســازی کارت بایــد با در دســت داشــتن اصل 
بــه  احــراز هویــت  بــرای  ملــی  کارت  و  شناســنامه 
نزدیکتریــن شــعبه بانــک آینــده مراجعــه و ســپس 

پیامک فعال سازی را ارسال کنند.

 وی دربــاره نحــوه تحویــل ایــن کارت هــا اظهار 
کرد: اســامی هنرمندانی که هنرکارت آنها از ســوی 
صنــدوق بــه این اســتان محل ســکونت آنها ارســال 
شده اســت در وب ســایت ایــن صنــدوق بــه آدرس 
همچنیــن  و  می شــود  منتشــر   honarcredit.ir

هنرمندان از سوی صندوق هنر نیز پیامک دریافت 
می کنند.

زندویــان بیان کــرد: هنرمندان پس از دریافت 
پیامــک می تواننــد بــا مراجعــه بــه اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اسالمی شهرستان محل سکونت، هنرکارت 

خود را دریافت کنند.

کرمانشــاه-معاونبهرهبرداریشرکتبرق
منطقــهایغــربازاصــاحباســبار۲۰کیلوولت
پست۶۳.۲۰کیلوولتشهیدسالمیدراستان

کرمانشاهخبرداد.
بــرق  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
منطقه ای غرب،   سیامک محمدی حسینی گفت: 
در راستای بهینه سازی شبکه انتقال و فوق توزیع 

و بــه  منظــور افزایــش ضریــب اطمینان شــبکه و 
آمادگی برای گذر از پیک بار سال ۱۴۰۰، باسبار 
شــهید  کیلوولــت   ۶۳.۲۰ پســت  کیلوولــت   ۲۰
ســالمی در نفت شــهر اســتان کرمانشــاه اصــالح 

شد.
وی افــزود: نصــب و راه اندازی یک دســتگاه 
فیدرخانه ۲۰ کیلوولت و برکناری ریکلوزهای ۲۰ 

کیلوولت قدیمی و آمپر پایین و نصب الین تراپ 
به منظور ایجاد ارتباط مخابراتی مطمئن با توجه 
بــه شــرایط جغرافیایــی و مــرزی بــودن پســت و 
همچنیــن اصالح باســبار ۲۰ کیلوولــت و اورهال 
داخلــی  مصــرف  ترانســفورماتور  دســتگاه  یــک 
دیگــر  از  نگهــداری  و  تعمیــر  گروه هــای  توســط 
اقدامــات اصــالح باســبار پســت شــهید ســالمی 

است.
معــاون بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقه ای 
غــرب در پایــان گفت: بهینه ســازی تجهیزات این 
پست در دو روز کاری انجام شد و کاهش انرژی 
توزیع نشده و جلوگیری از ایجاد هرگونه حادثه 
احتمالی بر روی شــبکه و خاموشــی مشترکان از 

اثرات انجام این تعمیرات است.

بــهگفتهرئیساتحادیهکفاشــاندســتدوز
طبــقبرنامهریزیهایانجامشــدهتمــامواحدهای
صنفیعرضهکنندهکیفوکفشدراینجشنواره
درشبعید،کاالهایخودرابا۲۰درصدتخفیف

بهمردمعرضهمیکنند.
کفاشــان  اتحادیــه  رئیــس  شــجری،  رســول 
دســت دوز تهــران،  در گفــت وگــو با خبرنــگار بازار، 
افــزود: ایــن جشــنواره به همــت اتاق اصنــاف ایران 
در سراســر کشــور برگــزار می شــود و هموطنــان بــا 
اســتقبال از ایــن طــرح مــی تواننــد کاالهــای خود را 
با ۲۰ درصد کمتر از قیمت آن در بازار خرید کنند.
بــا  کــه  اســت  ضــروری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تعامــل و همــکاری تشــکل های صنفــی، اصنــاف و 
مــردم جشــنواره فــروش ویــژه نــوروزی بــه صــورت 
گفــت:  درآیــد،  اجــرا  بــه  کشــور  در  متحدالشــکل 
در بررســی نحــوه برگــزاری ایــن جشــنواره بــا ســایر 
ایــن شــده اســت کــه  بــر  همــکاران خــود تصمیــم 
برخــی از معابــر عرضــه کننــده کیف و کفــش زنانه، 
بچه گانه، مردانه و یا اســپرت در ســطح شهر تهران 
آذیــن بنــدی و چراغانــی شــود تــا محیط مناســبی را 

برای خرید مردم در شب عید آماده کنیم.
رئیــس اتحادیــه کفاشــان دســت دوز تهران با 
اشــاره بــه مزیت هــای اجــرای این طــرح تاکیــد کرد: 
باغ سپهســاالر، خیابان فردوســی و دروازه دولت از 
معابری اســت که پیشــنهاد  چراغانی و آذین بندی 
داده شده است تا مردم و خانواده ها با خوشحالی 
بیشتری بتوانند خرید های مورد نیاز شب عید خود 

را انجام دهند.
شــجری در پاســخ بــه خبرنــگار بــازار مبنــی بر 

اینکــه اجــرای این طــرح از چه زمان آغاز می شــود، 
گفــت: تمــام تــالش واحدهای صنفــی و اصناف این 
اســت کــه جشــنواره فــروش ویــژه نــوروزی از اول 
اســفند سال جاری در سراســر کشور اجرایی شود، 
زیــرا اگــر دیــر بجنبیــم مشــتری خریدهــای خــود را 

انجام خواهد داد.
عضــو جشــنواره فــروش ویــژه نــوروزی اظهــار 
کرد: برگزاری این جشــنواره رقابت خوبی را در بین 
واحدهــای صنفــی بــرای عرضــه کاالهــای مــورد نیاز 
شب عید به وجود می آورد و اتاق اصناف ایران باید 
با تبلیغات گسترده مردم را برای خریدهای نوروزی 

از این جشنواره تشویق کند.

مشارکتیکهزارتا۱۵۰۰واحدصنفی
عرضهکنندهکیفوکفشدرتهران

وی بــا بیــان اینکه این جشــنواره از نظر روحی 
و روانــی در جامعــه نشــاط، شــادابی بســیار خوبــی 
خواهــد داشــت، گفــت: پیش بینی ما این اســت که 
بیــن یــک هــزار تــا ۱۵۰۰ واحد صنفی عرضــه کننده 
کیف و کفش در تهران در این طرح با ما مشارکت 

کنند.
تهــران  اتحادیــه کفاشــان دســت دوز  رئیــس 
افــزود: دولــت اعالم کرده اســت که عیــدی کارکنان 
و کارگران به همراه حقوق و دستمزد آنها در پایان 
بهمــن پرداخت خواهد شــد، لذا ضروری اســت این 
جشــنواره فــروش کاال بــه مــردم نیــز از اول اســفند 

آغاز شود.
شــجری در عین حال تاکید کرد: برای رســیدن 
بــه نتیجــه دلخــواه در ایــن طــرح اتاق اصنــاف ایران 
باید تبلیغات خود را آغاز کند که در این جشــنواره 

مــردم می تواننــد کاالهــای مــورد نیــاز خــود را بــا ۲۰ 
درصد تخفیف خریداری کنند.

پیش بینــی مــا این اســت که در این جشــنواره 
۳۰۰ واحــد صنفــی در بــاغ سپهســاالر تهــران، ۱۲۰ 
واحــد صنفــی در خیابان انقالب و ۱۲۰ واحد صنفی 
در امامزاده حسن و ۱۵۰ واحد صنفی در بهارستان 
و مراکز تجاری محدوده این میدان مشارکت فعالی 

داشته باشند
رئیــس اتحادیــه کفاشــان دســت دوز تهــران 
دارد  کامــل  آمادگــی  اتحادیــه  ایــن  یادآورشــد: 
جشــنواره نــوروزی را از اول اســفند ســال جــاری 

اجرایی کند.
شــجری در عیــن حــال تاکیــد کــرد: هــم اکنون 
۲۴۰۰ واحــد صنفــی فروشــگاهی و چهار هزار واحد 
کارگاهــی تولیــد کننــده کفش هــای مردانــه، زنانه و 
بچــه گانــه در تهران فعال هســتند و برنامه ریزی ما 
این اســت که در شــب عید کیف و کفش با قیمت 

مناسبی به هموطنان فروخته شود.

 انجامخریدهاینوروزی

باقیمتمناسبازواحدهایصنفی
مشارکتکننده

عضــو جشــنواره فــروش نــوروزی )نمایشــگاه 
بــه وســعت ایــران( در پایــان تاکیــد کــرد: ایــن طرح 
ایــران  مــردم  تمــام  امیدواریــم  و  اســت  سراســری 
واحدهــای  از  را  خــود  نــوروزی  بتواننــد خریدهــای 
صنفــی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح بــه قیمــت 

مناسب و به سهولت خریداری کنند.

اتحادیهکفاشاندستدوز:کاالهابا۲۰درصدتخفیفدرجشنوارهنوروزیعرضهمیشود

وزیرصمت:مرغباقیمتمصوببهبازاربرمیگردد

وزیرنیرو۳۸پروژهصنعتآبوبرقخراسانشمالیراافتتاحمیکند

توزیع»هنرکارت«دربوشهرآغازشد

اصاحباسبارپستبرقشهیدسالمیدرکرمانشاه


