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 عرضه شکر دولتی
برای تنظیم بازار نوروز

ســتاد تنظیم بازار، شــرکت بازرگانی دولتی ایران 
را موظــف بــه توزیع گســترده شــکر مصــارف خانوار در 
بســته بندی یــک کیلوگرمــی بــا قیمــت مصــوب 8700 

تومان کرد.
به گزارش ایلنا؛ ستاد تنظیم بازار در جهت تنظیم 
بــازار کاالی اساســی در ایــام نــوروز شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران موظــف بــه توزیع گســترده شــکر مصارف 
خانــوار در بســته بندی یک کیلوگرمــی با قیمت مصوب 

8700 تومان کرد.
در متن جلسه ستاد تنظیم بازار آمده است؛

پیــرو تصمیمــات بنــد 3 یکصــد و بیســت و پنجمین 
جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار )ابالغــی طــی نامــه شــماره 
60/287308 مــورخ 99/11/26( شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران در خصوص توزیع گسترده شکر مصارف خانوار در 
بسته بندی یک کیلوگرمی با قیمت مصوب 8700 تومان 
و به منظور تامین نیاز واحدهای قندریزی مقرر گردید از 
سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به تخصص و 
تحــول شــکر مورد نیاز و به منظــور تولید قند در حد نیاز 

استان ها و واحدهای تولیدی ذی ربط اقدام گردد.
تبصره: واحدهای قندریزی بایســتی صرفا شــکر با 
قیمت مصوب 6650 تومان را از شرکت بازرگانی دولتی 
ایران دریافت نماییند. قیمت نهایی برای مصرف کننده 

10500 تومان خوهد بود.

تعزیرات حکومتی تهران خبر 
داد: نظارت شبانه روزی تعزیرات 

بر بازار تا پایان ۱۵ فروردین
مدیــرکل تعزیرات حکومتی شــهرتهران اعالم کرد 
مــا تــا پایــان ۱۵ فروردیــن تعطیلــی و حضــور نداشــتن 
گشت ها را نخواهیم داشت و گشت ها در سطح شهر 

تهران در خدمت مردم هستند.
بــه گزارش تســنیم، محمدعلی اســفنانی، مدیرکل 
تعزیرات حکومتی شهرتهران،  با اشاره به این که بخش 
اعظم انرژی تعزیرات به بازار شب عید معطوف است، 
اظهار کرد: اوضاع مطلوب نیست و استدعا داریم مردم 

در خریدها، ویروس را مدنظر داشته و مراعات کنند.
او بــا اشــاره بــه افزایش قیمــت میوه هــای وارداتی 
گفــت: پیگیری هایــی صــورت گرفتــه و بــر اســاس آنچــه 
دریافتــم، تبت نشــدن ســفارش میوه هــا در موعد مقرر 

باعث افزایش قیمت شده است.
ســایر  گرانــی  خصــوص  در  همچنیــن  اســفنانی 
میوه هــا کــه مــردم در تامین آن ها دچار مشــکل بودند، 
افزود: ما با آن هایی که گران تر از قیمت متعارف اقدام 

به فروش می کنند، برخورد می کنیم.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی شــهرتهران گفت: هر 
ســاله طرحــی ویــژه بــرای عیــد داریــم و امســال متاثر از 
فضــای کرونایــی هســتیم کــه بخــش قابــل توجهــی از 
نیروهــا را در حــوزه کاالهــای ســالمت محــور حفــظ مــی 
کنیــم. اســفنانی بــا اعــالم ایــن کــه ان شــاهللا شــاهد 
احتکار نباشیم، افزود: ما در ایام تعطیالت و به صورت 
شــبانه روزی کشیک داریم و گشت های ما آماده حضور 
در مکان هایی هستند که گزارش تخلف آن ها می رسد.
او افــزود: برخی کاالها پروســه خاصی برای عرضه 
شبکه ای می طلبند و ممکن است کاالیی مثل سوخت 

و آرد و... خارج از شبکه توزیع شود.
وی خاطرنشــان کــرد: در مراکــز درمانی هم شــاهد 

تخلفاتی هستیم که ضرورت دارد ما حضور یابیم.
اســفنانی ادامــه داد: ایــن مراکــز باید شــبانه روزی 
ســرویس دهنــد و ایــن آمادگی وجــود دارد که نیروهای 
مــا حضــور پیــدا کنند. مدیــرکل تعزیرات حکومتی شــهر 
تهــران گفــت: حــوزه میوه نیز از اوایل بامــداد کار توزیع 
را انجام می دهند و ممکن اســت از نظر گران فروشــی 

نظارت داشته باشیم.

اتاق اصناف استان اردبیل: 
مصوبه ای مبنی بر تعطیلی 
فعالیت صنوف در اسفند 

ابالغ نشده است
بــه گفته رئیــس اتاق اصناف مرکز اســتان اردبیل 
تاکنــون هیچ مصوبــه ای مبنی بر تعطیلی یا محدودیت 

فعالیت صنوف ابالغ نشده است.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اتــاق اصنــاف ، 
مهــدی اشــجع در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: تاکنون 
هیــچ مصوبه ای مبنــی بر تعطیلی یا محدودیت فعالیت 

صنوف در نیمه دوم اسفند 99 ابالغ نشده است.
وی با بیان این که شــهروندان به شــایعات منتشر 
شــده توجــه نداشــته باشــند، افــزود: تنها مرجع رســمی 
تعیین محدودیت ها ستاد ملی کرونا است که اخبار آن 

از طریق اتاق اصناف اعالم خواهد شد.
رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان اردبیــل تصریح 
کرد: اکنون همکاری اصناف با شــرایط مالی و اقتصادی 
کنونــی بســیار قابــل قبول اســت و همچنین الزم اســت 
کلیه اصناف تابع ابالغیه های بهداشــتی صادره از ستاد 
مبــارزه بــا کرونــا باشــند، در غیر این صورت بــا خاطیان 
برخورد قانونی خواهد شد. اشجع با بیان اینکه نظارت 
و بازرســی از اصناف اردبیل تشــدید می شــود، گفت: در 
راســتای رعایت پروتکل های بهداشــتی روند بازرســی ها 
و نظارت هــا ادامــه دار خواهــد بود و بــا متخلفان در این 

رابطه برخورد جدی می شود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تعامل و همــکاری امور 
مالیــات با اصناف افزود: خوشــبختانه مدیرکل ســازمان 
امور مالیاتی اســتان اردبیل نگاه خوشــبینانه به اصناف 
اصنــاف  کــه  اخیــر  ســال  در  هســتیم  امیــدوار  و  دارد 
کــرده اســت در ســایه  را تحمــل  زیــادی  دشــواری  های 
تعامل حاصله، مسئوالن دولتی نگاه ویژه ای به اصناف 

آسیب دیده داشته باشند.

رنگ بندی تعطیلی کرونایی 
اصناف در شهرستان ها 

اعالم شد
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی رنگ بنــدی رســمی شهرســتان های کشــور در 
خصوص تعطیلی اصناف از ۲ اسفند ۹۹ را اعالم کرد.
به گزارش ااتاق اصناف ایران، وضع زرد، به معنای 
خطر متوسط است و در این وضعیت تنها سطح شغلی 
۴ تعطیــل خواهــد بــود. وضع نارنجی بــه معنای پرخطر 
اســت و در ایــن وضعیــت ســطح شــغلی 3 و ۴ تعطیــل 
خواهند بود. وضع قرمز، به معنای خیلی پرخطر اســت 
و در ایــن وضعیــت همه مشــاغل )به جــز موارد ضروری 

سطح 1( تعطیل خواهند بود.
همچنین خروج خودرو های بومی از شهرستان های 
بــه  غیربومــی  خودرو هــای  ورود  و  قرمــز  و  نارنجــی 

شهرستان های نارنجی و قرمز ممنوع خواهد بود.

اتحادیه نانوایان سنتی 
تهران: ازدیاد نانوایی ها بدون 

 نیاز سنجی، ضایعات نان
را افزایش می دهد

رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی تهــران بــا بیــان 
اینکــه اگــر بــه دنبال اشــتغال زایی هســتیم نبایــد تنها 
بــه حــذف حدود صنفی تکیه داشــته باشــیم اعالم کرد 
ایجــاد نانوایی هــای زیاد در یک منطقه، تنها مشــتریان 
را بــرای هــر یــک از واحدهــا تقلیــل می دهــد. نان های 
تولید شده اگر بموقع فروش نرود بالفاصله تبدیل به 
ضایعــات خواهد شــد. برای هر منطقــه و محل، تعداد 
مشخصی، فراخور جمعیت و مساحت موجود بایستی 
نانوایی ایجاد شود. اگر بدون توجه به ظرفیت موجود 
، تنهــا بــه بهانه اشــتغال زایی ، نانوایی تاســیس کنیم. 
بــا ایــن رویــه از کیفیت نــان بمروز زمان کم می شــود، 
نانوایان مجبور می شــوند به دلیل کم شــدن مشــتری 
از نانوایــان بــدون تبحر اســتفاده کنند کــه این کار هم 

به زیان نانوایی است و هم به زیان مصرف کننده.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهــران، رئیــس اتحادیــه 
نانوایــان ســنتی تهــران، بیــژن نوروزمقــدم، در ادامــه با 
اشــاره به اینکه مشــکالت نانوایان همچنان پابرجاست. 
تاکید کرد: از معضالتی که نانوایان با آن مواجه هستند 
اینکه تعیین نرخ نان توسط دولت انجام می گیرد. اگر 
ریالی بیشتر نان فروخته شود، بالفاصله شامل جریمه 
خواهد شــد، اما دولت بدون توجه به مشــکالت موجود 
بــرای نانوایــان از افریــش نــرخ نــان جلوگیــری می کنــد. 
ماننــد  اقــالم  از  بســیاری  افزایــش  و  اخیــر  گرانی هــای 
حامل هــای انــرژی، اجــاره بهای مغازه و دســتمزد کارگر، 
فشــار زیــادی بــر نانوایان آورده اســت. از یکســال و نیم 
 پیــش تــا کنــون درخواســت افزایــش نــرخ داده ایــم؛ اما

تاکنون ترتیب اثر داده نشــده اســت، بنابراین مشکالت 
نانوایان همچنان پابرجاست.

رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران با بیان این که 
صدمات فروشــگاه های زنجیره ای به خرده فروشان بیش 
از حــد انتظــار اســت اعــالم کــرد طبــق قانون تشــکیل این 
فروشــگاه ها تنهــا در بــاب فروش اســت؛ اما برخــی از آنها 
اقدام به تهیه و تولید نان هم می کردند که با تالش بسیار 
از سوی هر سه اتحادیه نان با همت سازمان صمت اجازه 
تولیــد از ایــن فروشــگاه ها گرفته شــد و تنهــا اجازه فروش 
دارنــد. او در ادامــه بیــان کــرد: هــر تغییر و نــوآوری در هر 
کشوری نیازمند بسترهای مناسب و اساسنامه های معتبر 
و قابــل اجراســت. هیچ کــس نمی تواند بــا تکنولوژی های 
روز دنیــا مبــارزه و یــا در برابر اجــرای آن مقاومت کند؛ اما 
اگر امکان جدیدی ایجاد می شود بایستی بر اساس معیار 
و ضوابط درســت اداره گردد. درحال حاضر فروشــگاه های 
زنجیره ای با عدم رعایت متراژ و حدود صنفی، تخفیفات 
امــکان جدیــدی را فراهــم  تنهــا  نــه  جعلــی و غیرواقعــی 
نکــرده انــد؛ بلکه منجــر به نابودی صنوف خــرده فروش و 
کوچک شده اند، حال آنکه اساساً تشکیل آنها بر اساس 
 میزان جمعیت و عدم برخورداری منطقه در پوشــش های

خرده فروشی بوده است.

اتحادیه فروشندگان گل و 
گیاه تزئینی تهران خبر داد: 

نوید کاهش ۴۰ درصدی 
قیمت گل در روز پدر

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیــاه تزئینــی 
تهــران از کاهــش قیمــت گل در روز پــدر خبــر داد و 
گفت: روزهای پایانی ســال مصادف با گرمای هوا شــد 
و همیــن شــرایط به باز شــدن گلها منجــر گردید تا این 
گیاهان آماده عرضه به بازار شــوند؛ بنابراین شکســته 

شدن قیمت گل را در پی خواهد داشت.
اکبــر شــاهرخی، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل 
و گیــاه تزئینــی تهــران در ادامــه گفــت: بــازار عرضــه گل 
در ایــن روزهــا شــاهد کاهش 30 تــا ۴0 درصدی قیمت 
گل شــده اســت؛ بنابرایــن مــی توان این نویــد را داد که 
برای روز پدر، مشــتریان عزیز می توانند گل را با بیش 
ار ۴0 درصــد کاهــش قیمــت نســبت بــه روز مــادر بــرای 
پدران گرامی شان تهیه کنند. وی از انواع گل های مورد 
تقاضــا بــرای روز پــدر نــام بــرده و بیان کــرد: در روز پدر 
گل هایــی ماننــد رز- مریم-میخــک- داودی – شــب بــو- 
آلستومریا- فلزیا ...مورد تقاضاست که هر یک کاهش 
قیمت چشــمگیری داشــته است. شــاهرخی به برگزاری 
جشنواره فروش گل در پایان سال اشاره و اضافه کرد: 
جشــنواره های فــروش گل بــرای گل فروشــان در هفتــه 
پایانــی ســال رخ مــی دهد. هر ســاله متقاضیــان گل در 
پایان سال با خرید انواع گل وگلدان های مورد استفاده 
در عید نوروز به اســتقبال جشــنواره نوروزی می روند و 

امسال نیز این رویه اتفاق خواهد افتاد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بیــان  بــا  تهــران  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
اینکــه برگــزاری حراج فصلی به شــرط رعایت 
مجــوز  دریافــت  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
مجاز اســت؛ عنوان کرد در جشنواره فروش 
فوق العــاده نــوروزی تاکیــد بــر عرضــه کاالی 
تولید داخل اســت،  کاالها باید با برچســب 
قیمــت در معــرض دید خریــداران قرار گیرند 
و فروشــنده هــم مکلــف بــه صــدور فاکتــور 

فروش است.
اتــاق  رئیــس  فراهانــی،   نــوده  قاســم 
اصناف تهران، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
بــه اینکــه امســال بــرای جلوگیــری از ازدحــام 
جمعیــت و رونــق در کســب و کار واحدهــای 
صنفی دارای پروانه کســب جشــنواره فروش 
فوق العــاده نوروزی، جایگزین نمایشــگاه های 

فــروش بهــاره شــد، اظهــار کــرد: در این طرح 
بر عرضه کاالی باکیفیت و با قیمت مناســب 
تاکیــد شــده و تمرکــز بــر روی عرضــه اقالمــی 
اســت که بیشــترین نیاز شب عید خانواده ها 
گروه هــای  جملــه  از  می شــوند،  شــامل  را 
صنفــی پوشــاک، کیف و کفــش و همین طور 
در بخــش مــواد غذایــی ماننــد آجیــل، میوه و 

شیرینی تمرکز شده است.  
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن طــرح عــالوه 
بــر تاکیــد بــر اجــرای پروتکل های اعالم شــده 
و ممانعــت از تجمــع مــردم، از ســوی ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونا، بــا ایجاد فرصــت برای 
عرضــه محصــوالت و کاالهای ایرانــی از تولید 
داخل و واحد های صنفی رسمی دارای پروانه 
کســب حمایت می کند، دربــاره زمان برگزاری 

آن گفــت: مجــوز برگــزاری فــروش فوق العاده 
بــه همــه اتحادیــه بخشــنامه شــده و برخــی 
واحدهای صنفی هم شروع کردند، اما برخی 
منتظر هستند به شب عید نزدیک تر شویم.

بــه گفتــه رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران، 
در کنــار ســایر بخش هــای جشــنواره، کمیتــه 
نظارت و بازرســی برای آن تعریف شــده تا با 
رصد و نظارت دقیق بر عملکرد و نحوه اجرای 
فــروش، نــه تنهــا از نظــر قیمــت، کــه کیفیت 
کاال و خدمــات ارائــه شــده توســط واحدهــای 
صنفی به گونه ای باشــد تا کمترین مشــکل و 
بیشــترین رضایت را برای مشتریان به همراه 
صنفــی  واحدهــای  بنابرایــن  باشــد.  داشــته 
مکلــف بــه ارائــه کاال و خدمت بــا کیفیت و با 
قیمت مورد تایید اتحادیه مربوطه هســتند و 

برای تامین رضایت طیف بیشتری از جامعه، 
تنــوع در کاالهــای ارائه شــده نیز مــورد توجه 
واحدهــای  همچنیــن  گرفــت.  خواهــد  قــرار 
بازرســی مکلــف شــدند تــا پایــان اجــرای ایــن 
طــرح، در کمتریــن زمــان به شــکایات مردمی 
رســیدگی کننــد و در صــورت نیــاز از ظرفیــت 
نیــروی بســیج اتحادیه هــا بــه عنــوان بــازرس 

استفاده خواهد شد.  

آیا فروش فوق العاده نوروزی 
تخفیف دارد؟  

نــوده فراهانــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
کاالی  عرضــه  بــر  تاکیــد  جشــنواره  ایــن  در 
تولیــد داخــل اســت،  کاالها باید با برچســب 
قیمــت در معرض دید خریداران قرار گیرند و 
فروشنده هم مکلف به صدور فاکتور فروش 
اســت، تصریح کرد: در مــورد قیمت، با توجه 
بــه وضــع معیشــتی مــردم ســعی می شــود به 
گونــه ای عمــل شــود کــه کاال با کمترین ســود 
ممکــن عرضــه شــود و البتــه مــردم هــم نباید 
انتظار تخفیفات غیر واقعی داشته باشند.  

آیا برگزاری حراج مجاز است؟
وی در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا واحدهــای 
حــراج هســتند؟  برگــزاری  بــه  مجــاز  صنفــی 
گفــت: برگــزاری حراج فصلی به شــرط رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و جلوگیری از ازدحام 
جمعیت مجاز اســت. البتــه واحدهای صنفی 
بایــد قبــل از برگــزاری حــراج از اتحادیه مجوز 

دریافت کنند.
طبــق اعــالم اتــاق اصنــاف ایران امســال 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا، جشــنواره 
فروش ویژه نوروزی جایگزین نمایشــگاه های 
عرضــه مســتقیم می شــود کــه در آن تمرکز با 
اتحادیه های پوشــاک، کیف و کفش و قنادان 
و آجیل فروشــان اســت، امــا ســایر اتحادیه ها 

نیز امکان مشارکت دارند.

اگرچــه اخبــاری مبنــی بر حذف شــورای 
در  خــودرو  گــذاری  قیمــت  رونــد  از  رقابــت 
طــرح خودرویــی مجلــس منتشــر شــد اما به 
گفته ســخنگوی کمیســیون صنایع ، در طرح 
مجلس این شورا نرخ پایه خودرو در بورس 

را تعیین خواهد کرد.
بــه گــزارش مهــر، از آنجــا کــه بســیاری 
معتقدنــد صنعــت خــودرو در کشــور مــا یــک 
صنعــت انحصــاری اســت، قیمت گــذاری این 
بــا  مقابلــه  جهــت  در  سالهاســت  محصــول 
انحصار خودروســازان، توســط شــورای رقابت 

تعیین می شود.
شــورای رقابت معتقد است اگر در بازار 
سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، 
خریــدار و فروشــنده از عرضــه و تقاضای بازار 
بــه میزانــی باشــد کــه قــدرت تعییــن قیمت و 
یــا مقــدار را در بــازار داشــته باشــد، یــا ورود 
بنگاههــای جدیــد بــه بــازار یــا خــروج از آن بــا 
محدودیــت مواجــه باشــد بایــد مدیریــت الزم 
جهــت تعییــن دســتور العمــل قیمــت گــذاری 

انجام شود.
بــا ایــن حــال هــر چنــد وقــت یــک بــار 
فراینــد  از  رقابــت  شــورای  حــذف  بحــث 

قیمــت گــذاری خــودرو مطــرح می شــود کــه 
در آخریــن نمونه، برخی از رســانه ها اعالم 
خودرویــی  طــرح  در  مجلــس  کــه  کردنــد 
خــود کــه ماههاســت در کمیســیون صنایــع 
حــذف  پــی  در  اســت،  بررســی  دســت  در 
شــورای رقابــت از طریــق عرضــه خودرو در 
بــورس اســت و مقــرر شــده قیمــت پایــه از 
ســوی ســازمان حمایــت مصــرف کنندگان و 

تولیدکننــدگان تعیین شــود.

تعیین نرخ پایه توسط سازمان 
 حمایت در حد یک بحث

در کمیسیون بود
در ایــن رابطــه حجــت هللا فیــروزی در 
اظهــار داشــت:  بــا خبرنــگار مهــر  گفت وگــو 
ابتــدا بایــد بــه ایــن مســاله اشــاره شــود کــه 
ایــن طــرح در مجلــس دهــم تهیــه شــده و 
بــرای اصــالح بــه مجلــس بازگشــته بــود کــه 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس یازدهم 

در حال اصالح آن اســت.
ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس افــزود: یکی از موضوعاتــی که مدتها 

در ایــن طــرح مطــرح بــود، عرضــه خــودرو در 
بــورس منــدرج در مــاده ۴ طــرح بــود؛ در این 
مــاده بحــث بــر ایــن بــود کــه قیمــت پایــه در 

بورس تعیین شود.
وی ادامه داد: منتهی بحثی در خصوص 
متولی تعیین قیمت پایه در کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلــس صــورت گرفــت؛ نظر برخی 
از اعضــای کمیســیون ایــن بود کــه با توجه به 
اینکــه ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان قیمــت برخــی از کاالهــا را در 
کشــور تعییــن می کند، قیمت پایــه خودرو در 
بورس را نیز تعیین کند. همچنین نظر برخی 
از اعضا نیز بر حذف شــورای رقابت از فرایند 

تعیین قیمت پایه بود.
فیــروزی گفــت: در ایــن بیــن چنــد روز 
پیــش یــک اشــتباهی در برخــی از رســانه ها 
صــورت گرفتــه و خبــری بــه اشــتباه مبنــی بــر 
حــذف شــورای رقابت از فراینــد قیمت گذاری 
خودرو نقل شــده است؛ این در حالیست که 
فقط مذاکرات کمیســیون این بود که شــورای 
رقابــت حــذف شــود و چیــزی در این خصوص 

تصویب نشد.

شورای رقابت نرخ پایه خودرو 
در بورس را تعیین می کند

ســخنگوی کمیســیون صنایــع و معــادن 
از  پــس  کمیســیون  در  افــزود:  مجلــس 
بحث هــای فــراوان بــه این نتیجه رســیدیم که 
شــورای رقابــت قیمــت پایه خــودرو در بورس 
را تعییــن کنــد زیــرا در صــورت حذف شــورای 
رقابــت، در یــک جــای دیگــر از طــرح تحــول 
رقابــت  کــه حضــور شــورای  صنعــت خــودرو 
پیــش بینــی شــده و مــورد تصویــب شــورای 
نگهبان قرار گرفته اســت و جزو موارد ایرادی 
محســوب نمی شــود کــه قابــل اصــالح باشــد، 

طرح به مشکل می خورد.
فیــروزی گفــت: در واقع شــورای نگهبان 
بــه بخشــی از ایــن طــرح کــه حضــور شــورای 
رقابت پیش بینی شده بود، ایراد نگرفته بود 
از این رو نمی توانستیم دخل و تصرفی کنیم؛ 
مــاده ۴ هــم به تبع آن بخش از طرح، رأی به 

حفظ شورای رقابت داد.
رقابــت  شــورای  بنابرایــن  افــزود:  وی 
وظیفــه تعییــن نــرخ پایــه بــرای خــودرو جهت 

عرضه در بورس را خواهد داشت.

اجــازه  کــرد  اعــالم  گردشــگری  معــاون 
مختصری را برای ســفرهای نوروزی مشــروط 
به رعایت پروتکل ها گرفته ایم. آقای مونسان 
هــم برای ســفرهای نوروز بــه صورت محدود 
و کنترل شده به ستاد کرونا قول داده است 
تا فعاالن گردشگری از درآمدهای گردشگری 

بهره مند شوند.
در  تیمــوری  ولــی  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گردشــگری  و  نمایشــگاه  افتتاحیــه  مراســم 
دوران  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  دســتی  صنایــع 
سخت کرونا در گردشگری و محدودیت هایی 
که برای ســفر ایجاد شــده اســت، اظهار کرد: 
االن بــه فکــر گشــایش های جدیــد هســتیم و 
ایــن نمایشــگاه گامی در این راستاســت، این 
نمایشگاه یک رزمایش برای برنامه های پیش 

 رو اســت. در ادامــه وام هــای حمایتی دولتی، 
اجــازه مختصــری را بــرای ســفرهای نــوروزی 
رعایــت  بــه  مشــروط  و  محــدود  صــورت  بــه 

پروتکل ها گرفته ایم. 
او بــا بیان این که توزیع ســفر در کشــور 
میــراث  وزارت  اصلــی  رویکردهــای  جملــه  از 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســت، 
گفــت: صنعت گردشــگری دیگــر تک محصول 
و نقطه محــور نیســت. ٢۴٠٠ پــروژه فقــط در 
اصفهــان و شــیراز ایجــاد نشــده؛ گردشــگری 

مویرگی در کشور ریشه دوانده است.  
او افــزود: هدفمنــد کردن بازارها رویکرد 
دوم مــا بــوده که مختص گردشــگران خارجی 
اســت. آقای مونســان با عدد چهــار میلیون و 
600 هزار گردشگر خارجی، سازمان را تحویل 

گرفــت. ایــن ســال ها روی همیــن عــدد درجــا 
می زدیــم امــا ایــن عــدد در ســال ٩٨ بــا وجود 
افــت گردشــگر بین المللــی در ســه ماهه اخر، 
نزدیک به ٩ میلیون شــد و تعداد گردشــگران 

بین المللی دوبرابر شد.
معــاون گردشــگری بــا اشــاره بــه توقــف 
ســفرهای بین المللی با شیوع ویروس کرونا، 
اظهار کرد: در همین یک سال با حفظ آمادگی 
همــه خالءهــا را پوشــش دادیــم. اســنادی در 
ســطح ملی، منطقه ای، اســتان ها و روســتاها 
آماده کردیم و خدمات و محصوالت را متنوع 
و اســتاندارد کردیــم. االن به روزتریــن خدمات 

گردشگری دنیا را داریم.
او درباره نمایشگاه گردشگری گفت: به 
خاطر شــرایط موجود اعــالم عمومی برای این 

نمایشــگاه نشــد،  اما کارگاه های تخصصی به 
صــورت نیمه حضــوری و مجازی طراحی شــده 
اســت. نگاه مــان بــه ایــن نمایشــگاه حمایتــی 
بــود. مثــل ســال های گذشــته دنبــال حضــور 
همــه فعــاالن گردشــگری نبودیــم. حتی زمین 
نمایشگاه را از محل بودجه های دولتی تامین 
کردیم که از فعاالن گردشگری حمایت شود.
تیموری افزود: نمایشــگاه گردشگری در 
چهار سالن برپا شده که همراه با آن، صنایع 
دســتی نیز ارائه شــده اســت تا آغازی دوباره 

برای گردشگری و سفرهای نوروزی باشد.
نمایشــگاه گردشــگری و صنایــع دســتی 
تهــران از پنجــم اســفند در محــل نمایشــگاه 
ایــن  اســت.  شــده  برپــا  تهــران  بین المللــی 

نمایشگاه تا هشتم اسفند برپاست.

تنظیــم  کارگــروه  مصوبــه  براســاس 
بــازار مقــرر شــد کــه در مــاه رمضــان خرمــای 
همــکاری  بــا  مناســب  قیمــت  و  کیفیــت  بــا 
ســازمان میادین میوه و تربار، فروشگاه های 
زنجیــره ای، ســازمان صمــت اســتان ها و اتاق 

اصناف در بازار توزیع شود.

به گزارش ایسنا در مصوبه ستاد تنظیم 
بــازار آمــده اســت:با توجه به تولیــد محصول 
خرما و انباشــت این محصول در سردخانه ها 
مقــرر شــد به منظــور عرضه خرما بــا قیمت و 
کیفیــت مناســب در ایــام مــاه مبــارک رمضان 
تخصیــص  و  جــذب  در  همــکاری  مراتــب 

کاالهــا بــا محوریت مدیــر پروژه تعیین شــده 
و بــا همــکاری ســازمان میادیــن میــوه و تر بــار 
زنجیــره ای،  فروشــگاه های  تهــران  شــهرداری 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ها 
و اتــاق اصنــاف در شــبکه گســترده بــا قیمــت 

مناسب توزیع گردد.

خرمای ماه رمضان 
با قیمت و کیفیت 

مناسب عرضه می شود

معاون گردشگری: »سفرهای مختصر نوروزی« در برنامه 
ستاد کرونا

سخنگوی کمیسیون صنایع: شورای رقابت از فرآیند 
قیمت گذاری خودرو حذف نخواهد شد

اتاق اصناف تهران جزئیات فروش 
فوق العاده نوروزی در تهران را تشریح کرد


