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قیمت مصوب قند شکسته 
بسته بندی اعالم شد

بــر اســاس مصوبــه کارگــروه تنظیــم بــازار قیمــت 
مصــوب هرکیلوگــرم قند شکســته بســته بنــدی ۱۰۵۰۰ 

تومان تعیین شد.
بــه گــزارش تســنیم،  بــا توجــه بــه تحویل شــکر با 
قیمــت هر کیلوگرم 6650 تومان به واحدهای قندریزی 
در یکصــدو بیســت و چهارمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم 
بــازار ســقف قیمــت مصــرف کننــده هــر کیلوگــرم قنــد 
شکســته شــده در بســته بنــدی یــک کیلوگرمــی 10500 

تومان تعیین شد.
در مصوبــه کارگــروه تنظیــم بــازار آمــده اســت: بــا 
توجــه بــه تحویــل شــکر بــا قیمــت هــر کیلوگــرم 6650 
تومــان بــه واحدهای قندریزی مطابق تصمیمات بند )2-
4(  یکصــدو بیســت و چهارمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم 
بازار، وفق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، سقف قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم 
یــک کیلوگرمــی  بنــدی  قنــد شکســته شــده در بســته 
10500 تومــان مــورد تصویــب قــرار گرفت.  بــا عنایت به 
درخواســت انجمن های صنفی کارخانجات تولیدی شکر 
در خصوص تعیین نرخ کارمزد تصفیه شــکر مقرر شــد 
مراتــب از طریــق ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 

تولیدکنندگان بررسی و اعالم شود.

اتحادیه فروشندگان فرش 
ماشینی تهران: قیمت گذاری 

را به اتحادیه واگذار کنید 
ماشــینی  فــرش  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
اتحادیــه  تاســیس  اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  موکــت  و 
فروشــگاه های زنجیــره ای مــوازی کاری بــا اتحادیه های 
صنفی است عنوان کرد تمامی کسب و کارهای موجود 
در یــک کشــور مــی بایســت تحت نظــارت قانــون نظام 
صنفــی باشــند. همــه در کشــور مشــغول یــک فعالیت 
صنفــی هســتند و هیــچ دلیل منطقی بــر این که از زیر 
مجموعه قانون نظام صنفی خارج بشوند وجود ندارد.

محمد هادی کمالیان، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
فــرش ماشــینی و موکــت تهــران گفت: همه افــرادی که 
در زیرمجموعــه صنــوف مختلــف فعالیــت می کننــد چــه 
در فروشــگاه زنجیره ای و چه خارج از فروشــگاه آن به 
صــورت خــرده فروش و عمده فروش می بایســت تحت 
نظــام قانون نظــام صنفی قرار گیرند. تاســیس اتحادیه 
فروشگاه های زنجیرهای کاری کامالً موازی کاری است.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه هیــچ وجــه نســبت بــه 
فروشــگاه های مســتقر در فروشــگاه زنجیــره ای نظــارت 
درســتی وجــود نــدارد و قیمت هــا تحــت کنتــرل همــان 
فروشــگاه اســت افــزود: در حالــی که قیمت هــا در خارج 
از فروشــگاه زنجیره ای مناســب تر اســت فروشــگاه های 
زنجیــره ای بــه جهت اینکه چندین صتف را تحت نظارت 
خــود دارنــد بــه بهانــه ذخیــره وقــت و زمــان بــرای افــراد، 
کاالها را با هر قیمتی که می توانند به فروش می رسانند 

و نظارت دقیقی بر روی عملکردشان وجود ندارد.
از  یــک  هیــچ  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  کمالیــان 
را  ای  زنجیــره  فروشــگاه های  اتحادیــه  جامعــه،  افــراد 
نمیشناســند بنابرایــن در صــورت بــروز هرگونــه تخلفی 
در این فروشــگاه ها )گرانفروشــی و کم فروشــی( مردم 
بــه اتحادیه هــای مربــوط بــه آن صنف مراجعــه میکنند؛ 
لــذا ایــن اتحادیه هــا دائــم مملــو از افــرادی می شــود که 
شــکایات خــود را به اشــتباه به اتحادیه هــای صنفی می 

آوردند.
و  ماشــینی  فــرش  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موکــت تهــران ادامــه داد: در صورتــی کــه اگــر همیــن 
فروشــگاه ها تحت نظارت اتحادیه های حاضر در ســطح 
شــهر قرار می گرفت به مشــکالت آنها هم می توانســت 

رسیدگی کند.
کمالیــان تاکیــد کــرد: فروشــگاه های زنجیــره ای به 
هیــچ وجــه ضابطه منــد و قانونمنــد نیســتند و بــه مانند 
فروشــگاه های اینترنتــی بــا هــر قیمــت و معیــاری کاالی 
خــود را بــه فــروش می رســانند. تخفیفــات شــان کامــال 
و تنهــا بــه دلیــل انحــراف تفکــر صحیــح خریدار اســت و 
دروغی بیش نیست. این ها می خواهند راه صد ساله را 
یک شــبه طی کنند. متاســفانه تمامی ارگان ها و نهادها 
بــدون توجــه به تخلفات این فروشــگاه ها نــه تنها اقدام 
بــه نظــارت بــر ایــن صنــوف ندارنــد بلکه با عــدم در نظر 
گرفتــن تخلفــات شــان ایــن افــراد را در هــر چــه بیشــتر 

تخلف کردن مقاوم تر می کنند.
و  ماشــینی  فــرش  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
موکــت تهــران در ادامــه بــا اشــاره بــه ایجــاد رانت هــای 
مختلف در حوزه نخ و الیاف بیان کرد: متاسفانه برخی 
از افــراد بــا ایجــاد رانت هایــی که در اثر اخــذ دالر 4200 
تومانــی بــه وجود آوردند کاالهایــی را تولید می کنند که 
برایشــان ســود و صرفه زیادی دارد. اگر تهیه مواد اولیه 
برای همه صنوف فعال در این رشته یکسان بود تفاوت 

قیمتی بین تولیدات وجود نداشت.
او تصریــح کــرد: منکــر فعالیــت برندهــای معتبر با 
آنالیزهــای صحیــح برای قیمت نیســتیم؛ اما ســوال این 
اســت که وقتی بین دو فرش 1200 شــانه ای با متریال 
کامالً مســاوی مقایســه انجام می شود مالحظه می کنیم 
کــه در برخــی موارد قیمت هــا کامالً تفاوت فاحش دارد. 
برخــی از ارزانی هــا هم به دلیــل اخذ دالر 4200 تومانی 
بــرای تهیــه مــواد اولیــه برای تولیــد فرش با ایجــاد رانت 
اســت. اعتــراض مــا به ایــن نکته کامالً دقیق می باشــد؛ 
لــذا از مســئوالن محتــرم می خواهیم تــا قیمت گذاری را 
بــه اتحادیــه واگــذار کنند تا بتوانیم کامــالً آن را با آنالیز 

دقیق ارائه دهیم.

اخبـــــــار

دبیر ســتاد تنظیم بازار کشــور با بیان اینکه 
بــه معنــی تشــدید  نــوروزی  فــروش فوق العــاده 
نظارت هــا و فراوانــی کاال اســت و نــه تخفیف، از 
تــداوم تخصیــص ارز دولتــی به روغــن خبر داد و 
اعالم کرد قیمت مصوب مرغ تا پایان ماه رمضان 
تغییر نمی کند و اگر تا آخر هفته هم قیمت مرغ 
عــادی نشــود مــرغ منجمد به بــازار تزریق خواهد 

شد.  
بــه گــزارش ایســنا، عبــاس قبــادی در برنامه 
تیتــر امشــب درباره تنظیــم بازار شــب عید گفت: 
منطقــه  و  شــهر  هــر  در  گذشــته  ســال های  در 
نمایشــگاه های عرضــه مســتقیم کاال بــا همــکاری 
اصنــاف در آســتانه شــب عیــد برگــزار می شــد، اما 
امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا امــکان 
نقطــه کشــور  در هیــچ  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری 
وجود ندارد و ســتاد ملی کرونا هم با برگزاری آن 

موافقــت نکرده اســت. امــا با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی فــروش فوق العــاده در حــوزه پوشــاک، 
کیــف و کفــش  شــیرینی، آجیــل، خشــکبار مــواد 
پروتئینــی، میوه و ســایر اقــالم و کاالهای پرتقاضا 
همچنیــن  و  صنــوف  محــل  در  عیــد،  شــب  در 
فروش های اینترنتی اجرا خواهد شد.   وی افزود: 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا در ســال جاری به 
دنبــال تشــویق و ترغیــب مــردم به حضــور در بازار 
نیســتیم. بنابرایــن خواهــش مــا ایــن اســت که در 
صــدر مســائل اقتصــادی کشــور، اولویــت رعایــت 
توصیــه  بنابرایــن  باشــد.  بهداشــتی  پروتکل هــای 
می کنیــم فقــط برای خرید کاالهای ضروری و فقط 
یکی از اعضای خانواده در بازار حضور پیدا کند.  

 فروش فوق العاده امسال

به معنی تخفیف نیست 

بــه ســوالی  پاســخ  ایــن مقــام مســئول در 
فوق العــاده  فــروش  در  تخفیــف  میــزان  دربــاره 
امســال نیــز تصریــح کــرد: تخفیف هــا بــه ســبک 
و ســیاق ســال های گذشــته نیســت، امــا رعایــت 
قیمــت مصــوب مهــم اســت. فــروش فوق العــاده 
بــه ایــن معنــی اســت کــه اتحادیه هــا قیمت هــا 
را کنتــرل می کننــد تــا یکســان باشــد و لزومــاً بــه 
معنــی تخفیــف نیســت. به عبــارت دیگــر فروش 
فوق العــاده بــه معنــی تشــدید نظــارت و فراوانــی 
کاال اســت تا نوسانات قیمتی کاالهای پر مصرف 

به حداقل برسد.  

جزئیات تامین میوه شب عید 
قبــادی دربــاره تامیــن میــوه شــب عیــد نیــز 
گفت: مقرر شــده تامین میوه شــب عید از سوی 
اصنــاف انجــام می شــود و در کنــار آن حــدود 40 

هــزار تــن ســیب و پرتقــال ذخیــره شــده کــه اگــر 
ذخایــر  محــل  از  افتــاد  اتفــاق  قیمتــی  افزایــش 
قیمت هــا کنتــرل شــود. در مــورد مــوز هــم کــه 
تقاضــای آن در آســتانه شــب عیــد افزایــش پیــدا 
می کند، مقرر شد واردات آزاد شود که احتماالً با 
ورود این محصول به کشــور قیمت ها تا حدودی 

متعادل خواهد شد.  
دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار کشــور در ادامــه 
دربــاره تنظیم بازار مــرغ اظهار کرد: دو ماه پیش 
مقرر شده بود جوجه ریزی به 1۳0 میلیون قطعه 
برســد و اگر مازاد مصرفی بود شــرکت پشتیبانی 
امــور دام آن را خریــداری و ذخیــره کنــد. عمومــاً 
مرغدارهــا طــوری برنامــه ریــزی می کننــد کــه کل 
تولیدشــان بــه انتهای ســال که بیشــتر نیــاز بازار 
اســت برسد. امســال که اردیبهشت هم مصادف 
بــا ماه رمضان اســت که مرغدارهــا برنامه خود را 

طوری تنظیم کردند که در هر دو مقطع نیاز بازار 
را تامین کنند.  

اگر تا آخر هفته بازار مرغ عادی 
 نشود مرغ منجمد تزریق

خواهد شد 
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه ذخایــر مــرغ 
منجمد کشــور بــه اندازه کافی اســت، گفت: این 
اختیــار بــه مــا داده شــده که در صــورت نیاز مرغ 
منجمــد بــه بــازار عرضه شــود و اگر تــا آخر هفته 
قیمــت مــرغ عــادی نشــود از ایــن ذخایر بــه بازار 

تزریق خواهد شد.  

قیمت مرغ تا پایان ماه رمضان 
تغییر نمی کند 

ایــن مقــام مســئول در ادامــه در پاســخ بــه 
سروســتانی،  کمالــی  محمدعلــی  صحبت هــای 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، که با اشاره 
به افزایش قیمت نهاده ها، حمل و نقل و جوجه 
یکــروزه، خواســتار افزایش مجــدد قیمت مصوب 
مرغ شــد، گفــت: به مرغداران قــول می دهیم در 
بحــث نهاده هــا نظــر آنــان را تامین کنیــم، اما در 
مــورد افزایــش قیمــت، خواهش می کنــم تا پایان 

ماه مبارک رمضان قیمت تغییر نکند.    
قیمــت هــر کیلــو گوشــت مــرغ در روزهــای 
اخیر به ۳0 هزار تومان رسیده است. اخیرا نایب 
رئیــس کانون انجمــن صنفی مرغداران گوشــتی، 
گفــت کــه قیمــت واقعــی مــرغ، قیمــت مصــوب 
تنظیــم بــازار یعنی 20 هزار و400 تومان نیســت. 
قیمــت واقعــی مــرغ زنــده بــا توجــه بــه افزایــش 
مولفه هــای تولیــد براســاس آنالیــز تشــکل ها 1۷ 
هــزار و 500 تومــان و قیمــت مرغ گــرم نیز 24 تا 

25 هزار تومان می شود.
وی در ادامــه بــه اتحادیــه شــیرینی و ســایر 
اتحادیه هــای مربوطــه قــول داد که روغن و شــکر 
مورد نیاز آنها تامین شــود و گفت: شــکر مصرف 
خانــوار هــر کیلــو ۸۷00 تومــان عرضه می شــود و 
کمبــودی هــم وجــود نــدارد، امــا در بخــش صنف 
و صنعــت کــه از محــل شــکرهای وارداتــی اســت 
افزایش قیمت داشــتیم و در نهایت مقرر شــد با 
قیمــت 11 هــزار و 500 تومان به صورت نامحدود 

در اختیار اصناف قرار گیرد.  

 تداوم تخصیص ارز دولتی

به روغن
قبــادی در ادامــه بــا تاکید بر ایــن که کمبود 
روغــن نداریــم، گفــت: میانگیــن مصــرف ماهانــه 
روغــن در کشــور 150 هــزار تــن اســت که طی دو 
ماه گذشته بالغ بر 1۷۳ هزار تن هم تولید شده 
اســت. مشــکل بــازار روغــن انتظــارات تورمــی و 
پیــش بینی افزایش قیمــت روغن بود. اما همین 
جــا اعالم می کنــم که تخصیص ارز 4200 تومانی 
به روغن تا زمانی که شرایط شیوع ویروس کرونا 
و تحریم ها به وضع مطلوب برســد ادامه خواهد 

داشت.  
وی افــزود: در زمینه هیــچ کاالیی کمبود در 
کشــور نیســت و درمــورد بــازار شــب عیدهــم بــه 

مردم اطمینان می دهیم.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف ایــران و 
رئیس اتاق اصناف اصفهان پیشنهاد داد ساعت 

منع تردد شبانه از ۹ به ۱۲ شب تغییر کند.
ایــران  اصنــاف  اتــاق  رئیســه  هیــات  عضــو 
داد:  پیشــنهاد  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس  و 
مســئوالن بــا تغییــر ســاعت منع تردد در اســفند 
ســاعت  اســفند،  پایانــی  هفتــه  دو  یــا  و  مــاه 
خریدهــای مــردم را سرشــکن کننــد و اجــازه تردد 
بیشــتر بــه آنهــا داده شــود، تــا این فاصلــه زمانی 

موجب فاصله اجتماعی بیشتر بین افراد شود.
رســول جهانگیری، عضو هیات رئیســه اتاق 
اصنــاف ایــران و رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهان  در 
گفت وگو با ایســنا، درباره برخی صحبت ها مبنی 
بــر تعطیلــی دوبــاره اصنــاف و کســبه بــا تشــدید 
گســترش ویــروس کرونا در اصفهــان، اظهار کرد: 
بــه طــور معمــول هر چه بــه روزهای پایانی شــب 

عیــد نزدیــک مــی شــویم، میــزان مراجعــات مردم 
بــرای خرید افزایــش می یابد، بنابراین باید مدت 
زمــان محدودیــت منــع تردد از ۹ شــب تا 4 صبح 

را کاهش دهیم.
وی با پیشــنهاد اینکه منع تردد خودروها از 
ساعت ۹ شب باید به 12 شب و حتی یک بامداد 
تغییــر کنــد، گفــت: با توجــه به اینکه بســیاری از 
کارمنــدان تــا ســاعت ۳ یــا 4 بعد از ظهر ســر کار 
هستند، با توجه به منع تردد خودروها از ساعت 
۹ شــب، مغازه هــا نیــز بیــش از ایــن زمــان اجــازه 
فعالیــت ندارنــد، بنابرایــن خانواده هــا ناچارند در 
یک محدوده زمانی اندک خریدهای خود را انجام 
دهنــد کــه در این شــرایط میزان تجمــع و ازدحام 
بیشــتر فروشــگاهی  و  خریــد  مراکــز  در   مــردم 

می شود.
بیــان  بــا  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 

بــه  ترافیــک شــبانه  نیــز شــاهد  اکنــون  اینکــه 
دلیــل خریدهــای شــب عید هســتیم، پیشــنهاد 
تــردد  منــع  ســاعت  تغییــر  بــا  مســئوالن  داد: 
در اســفند مــاه و یــا دو هفتــه پایانــی اســفند، 
ســاعت خریدهــای مــردم را سرشــکن کننــد و 
اجــازه تــردد بیشــتر بــه آنهــا داده شــود، تا این 
فاصلــه زمانــی موجب فاصله اجتماعی بیشــتر، 

بین افراد شود.
وی در خصــوص برخــی پیــش بینی ها مبنی 
بر تعطیلی برخی اصناف با تشــدید شــیوع کرونا 
در اصفهــان، گفت: اگرچه ســالمت مردم در این 
شــرایط بســیار اهمیت دارد، اما مســئوالن ســتاد 
ملــی کرونــا نبایــد بــرای تعطیلــی اصنــاف عجلــه 
کنند، چراکه مردم وضع اقتصادی خوبی ندارند.

خصــوص  در  گفــت:  همچنیــن  جهانگیــری 
پذیرایی از گردشگران در مراکز اقامتی با برگزاری 

جلســات مختلــف بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای 
رعایت پروتکل ها هســتیم، البته امســال همانند 
ســال گذشــته در بحــث پذیــرش مســافر در ایــام 
نــوروز در خانه هــای اســتیجاری یــا مــدارس و … 

هیچ برنامه ای نداریم.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت پروتکل ها 
توســط مردم، اظهار کرد: با تشــدید شیوع کرونا، 
بســتن واحدهــای صنفــی و مغازه هــا باید آخرین 
تدبیــر مســئوالن باشــد و ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کرونــا بایــد راهکارهای دیگری اتخاذ کنند و نباید 
با ممنوعیت تردد از ســاعت خاصی میزان تجمع 

در شهر را در زمان مشخصی باال ببریم.
بــه اعتقــاد رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان، 
محدودیت تردد به خصوص در آســتانه نوروز به 
تنهایــی موجــب تراکــم و ازدحام می شــود و نباید 
اصناف را تعطیل کنیم، از سوی دیگر با همکاری 

اصناف می توان برای سرشکن کردن پیک دوباره 
کرونــا، در دو هفتــه ابتدایــی ســال آینــده برخــی 
مشــاغل را همزمــان بــا ادارات تعطیــل کنیــم و یا 

برای آنها محدودیت فعالیت اعمال کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون در شــرایط عــادی 
گفــت:  نیســتیم،  ســال  دیگــر  ماه هــای  هماننــد 
قــرار داریــم و  پایانــی ســال  اکنــون در روزهــای 
فعالیت برخی کســبه تنها به اســفند ماه وابسته 
اســت، چراکــه برخــی مشــاغل در یک مــاه پایانی 

سال به میزان طول سال، درآمد دارند.
جهانگیــری بــا یــادآوری اینکه ســال گذشــته 
بیشــترین ضربــه اقتصــادی وارده بــه اصنــاف بــه 
دلیــل محدودیــت و تعطیلــی مغازه هــا و اصنــاف 
در اســفند بود، اظهار کرد: با تشــدید و گســترش 
دوبــاره کرونــا، مســئوالن بایــد آخریــن راهــکار را 

تعطیلی اصناف در روزهای پایانی سال بدانند.

معــاون گردشــگری اعالم کرد اگرچه ســتاد 
کرونا محدودیت هایی را برای تردد بین شــهرها 
در تعطیالت نوروزی تصویب کرده است، اما در 
هر صورت مراکز اقامتی و تاسیسات گردشگری 
دارای مجــوز کشــور بــاز خواهنــد بــود و مجاز به 

ارائه خدمات در ایام نوروز هستند.
معاونــت  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری 
بــا  وبینــار  در  تیمــوری  ولــی  صنایع دســتی،  و 
۳1 اســتان کشــور کــه بــا هــدف تبییــن وضــع 
ســفرهای نــوروزی و نیــز حضــور در نمایشــگاه 
برگــزار  تهــران  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
شــد، بــا بیــان این کــه طبــق آخریــن مصوبات و 
تصمیم گیری هــای صورت گرفتــه در کمیته هــای 
مختلف ســتاد ملی کرونا محدودیت هایی برای 
تــردد بیــن شــهرها در ایــام تعطیــالت نــوروزی 
تصویــب شــده اســت، گفت: بــه دلیــل ناپایدار 
بودن شــرایط کشــور به واســطه شــیوع کرونا، 
بــا  نــوروزی همچــون ســال گذشــته  ســفرهای 
محدودیت هایی مواجه است، اما در این میان 
وزارت گردشــگری با تشــریح و تبیین برنامه ها 
و تمهیــدات به عمل آمده و با معرفی دو راهکار 

ســبز بــرای ســفرهای ایمــن، اعضــای ســتاد را 
برای انجام ســفرها در قالب تورهای مسافرتی 
و نیــز بــا رزرو مراکــز اقامتــی شــامل هتل هــا، 
مهمانپذیرهــا و بوم گردی هــای دارای مجــوز از 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت  ســوی 

صنایع دســتی متقاعد کرد.
معاون گردشــگری افزود: ایجاد امکان سفر 
هموطنان در قالب تورهای مسافرتی کنترل شده 
و نیــز بهره منــدی از تاسیســات گردشــگری دارای 
مجــوز رســمی از وزارت گردشــگری در تعطیــالت 
نــوروز 1400، بســته حمایتی دیگــری برای فعاالن 

گردشگری کشور محسوب می شود.  
براســاس  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  تیمــوری   
کرونــا  ملــی  ســتاد  به عمل آمــده،  تالش هــای 
مراکــز گردشــگری را در میــان گــروه اول مشــاغل 
طبقه بنــدی کــرده اســت، اظهــار کــرد: پیــش از 
ســوم  و  دوم  گــروه  در  گردشــگری  بخــش  ایــن 
قــرار داشــت امــا اکنــون بــه واســطه پیگیری هــا و 
تالش هــای صورت گرفتــه در راســتای حمایــت از 
فعاالن گردشــگری، این حوزه در گروه اول یعنی 
در کنــار مراکــز دارای فعالیت ضروری قرار گرفته 
اســت. بنابرایــن در هــر صــورت مراکــز اقامتــی و 

بــاز  کشــور  مجــوز  دارای  گردشــگری  تاسیســات 
خواهنــد بــود و مجــاز بــه ارائــه خدمــات در ایــام 
تشــدید  ضمــن  داد:  ادامــه  او  هســتند.  نــوروز 
از فعالیــت  اســت  نیــاز  بازرســی ها  و  نظارت هــا 
مراکز اقامتی و به طور کل تاسیسات گردشگری 
بدون مجوز جلوگیری شود و اجازه ندهند خطای 
یــک مرکز ســبب تخریب فرصــت پیش آمده برای 

تمام فعاالن این حوزه شود.
 جلوگیری از سفر انبوه 

در نوروز ۱۴۰۰
اهــداف  از  یکــی  این کــه  بیــان  بــا  تیمــوری 
از  ممانعــت   1400 نــوروز  در  ســفر  مدیریــت 
شــکل گیری ســفرهای انبــوه و بی برنامــه اســت، 
اظهــار کــرد: ســفر مطمئــن و ایمن در ایــام نوروز 
پیش رو در انتظار هموطنان اســت. ما در وزارت 
گردشــگری بــرای این کــه امــکان ســفر بــا تــور و 
بهره منــدی از مراکــز اقامتی مجاز را فراهم آوریم 
بســیار تــالش کرده ایــم. بنابرایــن انتظــار داریــم 
بخش خصوصی حوزه گردشگری با رعایت کامل 

پروتکل ها دغدغه های موجود را برطرف کند.
معــاون گردشــگری بــا بیــان این که بــا وجود 

ابالغ پروتکل های بهداشــتی به مراکز گردشــگری 
سراســر کشــور، دوباره آموزش فعاالن این حوزه 
در  گفــت:  اســت،  گرفتــه  قــرار  کار  دســتور  در 
برنامه ریزی و تدوین سرفصل های آموزشی جدید 
توسط دفتر آموزش و مطالعات گردشگری، دوره 
آموزشی رعایت پروتکل های بهداشتی برای کلیه 
تاسیسات گردشگری کشور اعم از دفاتر خدمات 
مســافرتی، هتل هــا، مهمانپذیــر، بوم گــردی و نیز 

راهنمایان در نظر گرفته شده است.
قرارداد تورها تا پایان شهریور 

۱۴۰۰ اعتبار داشته باشد
معــاون گردشــگری در گفت وگــوی مجــازی 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــران   بــا 
صنایع دســتی کشــور تاکیــد کــر: نیــاز اســت در 
قــرارداد گشــت تورهــای مســافرتی بیــن مســافر 
و تاسیســات گردشــگری یــا مراکــز مرتبــط بــا هم 
بخشــی پیش بینی شــود که با توجه به ناپایداری 
احتمالــی ســفر، در صــورت لغــو ســفر در شــرایط 
خــاص، امــکان ارائــه خدمــات مــورد نظر تــا پایان 
زمانی مشــخص به عنوان مثال تا اواخر شــهریور 

سال جاری مهیا شود.  

معاون گردشگری: مراکز اقامتی و گردشگری در نوروز بازند

اتاق اصناف اصفهان: ساعت منع تردد شبانه از ۹ به ۱۲ شب تغییر کند

ستاد تنظیم بازار: نرخ مصوب مرغ تا پایان 
ماه رمضان تغییر نمی کند


