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اتحادیه فروشندگان مرغ و 
ماهی تهران: قطعه بندی 

مرغ ممنوع است
رئیس اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی تهران 
اعالم کرد ســازمان دامپزشــکی و ســتاد تنظیم بازار به 
منظور جلوگیری از گرانفروشی و سوء استفاده قطعه 

بندی کردن مرغ را ممنوع کرده است.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف تهــران ، مهــدی یوســف 
خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 
بــا بیــان این که قیمت مرغ در بــازار برای مصرف کننده 
۲۰ هــزار و۴۰۰تومــان اســت، گفــت: بایــد در بــازار نــرخ 
مصــوب مــرغ یعنــی همین ۲۰هــزار و۴۰۰تومــان رعایت 

شود و نباید مرغ با قیمت های بیشتر فروخته شود.
وی ادامه داد: اکنون مرغ تنظیم بازاری به صورت 
عمــده بــا نــرخ ۱۹ هــزار و۴۰۰ تومــان در میــدان بهمــن 
عرضــه مــی شــود و واحدهــای فــروش مــرغ نیــز بایــد از 
آن مرغ تهیه کنند و مرغ آزاد کشــتار، توزیع و فروخته 

نشود.
رئیــس اتحادیه فروشــندگان پرنــده و ماهی تهران 
اضافــه کــرد: فــروش مرغ بیش از نرخ مصوب مشــمول 

جریمه بازرسان اصناف و تعزیرات خواهد شد.
یوســف خانی در پاســخ به این که گفته می شــود 
برخــی واحدهــا بــرای فروش مــرغ بیش از نــرخ مصوب 
اقــدام بــه قطعــه بندی آن می کننــد و آیا نظارتی بر این 
واحدهــا صــورت می گیــرد یــا خیــر، گفــت: قطعــه بنــدی 
کــردن مــرغ راه گریــزی بــرای گرانفروشــی اســت، زیــرا 
وقتــی مــرغ از حالــت کامــل خــارج شــود از قیمــت خود 
خارج شــده و ســو اســتفاده صورت می گیرد. البته این 
اقدام از طرف ســازمان دامپزشــکی و ســتاد تنظیم بازار 

ممنوع شده و انجام آن تخلف است.

اتاق اصناف تهران: فروش 
ویژه نوروزی اصناف تا نیمه 

فروردین 1400 ادامه دارد
نایــب رئیــس اول اتــاق اصناف تهران با اشــاره به 
اجــرای طــرح فروش ویــژه نوروزی گفــت: در این طرح 
اصنــاف تــالش مــی کننــد تــا کاال را با کمترین ســود به 

مشتریان عرضه کنند.
ابراهیــم درســتی، نایــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف 
تهران، در گفت وگو با فارس با بیان  اینکه فروش ویژه 
نوروزی اصناف از ابتدای اســفند ماه آغاز شــده اســت، 
گفــت: فــروش ویــژه نوروزی تــا نیمه فروردیــن ۱۴۰۰ در 

تمامی استان های کشور ادامه دارد. 
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اصناف 
افــزود: بــا توجه به لــزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی 
برای کنترل بیماری کووید ۱۹، طرح فروش ویژه نوروزی 

اصناف امسال جایگزین نمایشگاه ها بهاره شد. 
وی بــا اشــاره به ایــن که با برگزاری نمایشــگاه های 
بهــاره در هــر ســال واحدهای صنفی متضرر می شــدند، 
افزود: بنابراین اجرای طرح فروش ویژه نوروزی اصناف 
رضایــت  مــورد  بهــاره  نمایشــگاه ها  برگــزاری  جــای  بــه 

واحدهای صنفی است.
نایــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف تهــران بیــان کــرد: 
واحدهــای صنفــی  دارای پروانــه کســب و مجــوز فروش 
ویــژه نــوروزی در بخش هــای مختلــف صنفــی از جملــه 
کیف و کفش، پوشــاک، آجیل و خشــکبار، مواد غذایی  
و ... با نصب پالکارد تخفیف های الزم را هموطنان ارائه 

می کنند. 
نایــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف تهران  بــا بیان این 
که معرفی واحدهای فعال در جشــنواره ویژه نوروزی از 
ســوی اتحادیــه مربوطــه انجــام می شــود، بیــان کرد: در 
اجرای این طرح اصل بر مشــتری مداری اســت . میزان 
تخفیف مشــخصی برای واحدهای صنفی در نظر گرفته 
نشــده امــا واحدهــای صنفی تــالش دارند تا بــا کمترین 
ســود کاال را بــه مشــتریان عرضــه کننــد ضمــن این کــه  
اتحادیه ها بر قیمت گذاری و تخفیف ها نظارت می کنند. 
در  قیمــت  برچســب  بــا  بایــد  کاالهــا  افــزود:  وی 
معــرض دیــد خریــداران قــرار گیــرد و فروشــندگان هــم 

مکلف به صدور فاکتور فروش هستند.
نماینــده وزیــر صنعت، معدن و تجارت در  اصناف 
ایــن  در  فعــال  واحدهــای  کــرد: معرفــی  تاکیــد  کشــور 
جشــنواره از طرف اتحادیه های مربوطه صورت می گیرد 
و اتحادیه ها در قیمت گذاری و تخفیف ها نظارت دارند.

 سازمان  راهداری:

 پروانه 1۲۶ راننده متخلف

 از پروتکل های بهداشتی

لغو شد
مدیــرکل حمل ونقــل مســافری ســازمان  راهــداری 
اعــالم کــرد اقدامــات ســازمان راهــداری بــرای انجــام 
سفرهای نوروزی دقیقا براساس شیوه نامه های ستاد 

ملی مبارزه با کرونا خواهد بود.
داریــوش باقرجــوان در گفت وگــو بــا ایلنــا دربــاره 
برنامــه ریزی هــا انجــام شــده برای ســفرهای نــوروزی با 
حمل و نقل عمومی در شرایط کرونا اظهار کرد: توصیه 
موکــد بــر انجــام ندادن هر گونه ســفر اســت تــا زنجیره 
ســرایت بیماری قطع شــود اما طبق روال ســال گذشــته 
بــرای انجام ســفرهای نــوروزی ضــروری اولویت با حمل 
و نقــل عمومــی اســت چراکــه بــا توجــه بــه نظارت هــای 
ســختگیرانه و رعایــت جــدی پروتکل هــای بهداشــتی در 
سفر با حمل و نقل عمومی، موظف هستیم که آمادگی 
پذیرش مســافران را داشــته باشــیم. البته تابع و منتظر 
اعــالن شــیوه  نامه هــای مرتبــط بــا ایــن موضوع از ســتاد 

ملی مبارزه با کرونا هستیم.
مدیــرکل حمــل و نقل مســافری ســازمان راهداری 
بــا اشــاره بــه تفــاوت برگزاری ســفرهای نوروزی امســال 
نسبت به سال گذشته گفت: امسال با توجه به اتصال 
بــه ســامانه شناســایی افــراد مبتــال بــه کرونــا بلیت های 
نوروزی را به فروش می رسانیم که این خود در کاهش 
آلودگی های مســافران به کرونا در حمل و نقل عمومی 

بسیار موثر بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه از زمــان راه انــدازی این ســامانه 
تاکنون توانســتیم جلوی ورود بســیاری از مســافران به 
ترمینال هــا و حمــل و نقــل عمومی را بگیریــم، افزود: از 
زمان اســتعالم گیری از این ســامانه بــرای فروش بلیت، 
بــرای بیــش از 3 هــزار و 8۰۰ نفــر مبتال بــه کرونا بلیت 

صادر نکردیم.
گــذاری  فاصلــه  رعایــت  بــر  تاکیــد  بــا  باقرجــوان 
اجتماعــی در تمــام ناوگان حمــل و نقل عمومی جاده ای 
اظهــار کــرد: در نــاوگان اتوبوســی فقــط امــکان فــروش 
بلیــت بــرای صندلی هــای کنــار پنجــره وجــود دارد و در 
نــاوگان کرایــه ســواری هــم فقــط بــرای ســه نفــر در هــر 

خودرو بلیت به فروش می رسد.
وی دربــاره برخــورد بــا شــرکت ها و رانندگانــی کــه 
پروتکل های ابالغ شده برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونــا را رعایــت نمی کننــد، اظهــار کــرد: حــدود ۲ هــزار 
انواع برخورد با متخلفان داشــتیم که براســاس تخلیف 
انجــام دادنــد نــوع برخــورد متفــاوت بــوده به طــوری که 
بخشــی از ایــن برخوردهــا اخطــار کتبــی و بخشــی دیگر 

تذکر شفاهی بوده است.
باقرجــوان ادامه داد: بخشــی ازایــن برخوردها لغو 
پروانه یک ماه یا دو ماهه شــرکت بوده و بخشــی دیگر 
لغــو فعالیــت ســه الــی ۴ ماهه رانندگان بوده اســت که 
حدود ۱۲6 مورد از این نوع برخوردها ثبت شده است.

اخبـــــــــــــــــار

مشــاور عالــی هیــات مدیــره اتحادیــه 
بیــان  بــا  کشــور  گوشــتی  مــرغ  سراســری 
ایــن کــه به شــدت نگــران ایجاد بحــران در 
بــه  بــه دلیــل تامیــن نشــدن  مرغداری هــا 
موقــع نهاده هــای دامــی هســتیم، عنــوان 
کــرد بــرای تامیــن بــازار نــوروز وزارت جهاد 
کشــاورزی و صمــت بــه مرغــداران دســتور 
افزایش جوجه ریزی تا 130 میلیون قطعه 
دادنــد، اما حاال واردکننــدگان از تخصیص 
نیافتن  ارز برای تامین به موقع نهاده های 
دامــی و تاخیــر 20 روز تــا 10 ماهــه بــرای 

تحویل خبر می دهند.
محمدعلی کمالی سروستانی،  مشاور 
عالــی هیــات مدیره اتحادیه سراســری مرغ 
گوشــتی کشــور، در گفت وگو با ایلنا درباره 
آخریــن وضع تولید و بــازار مرغ در روزهای 
پایانی ســال گفت: بر اســاس آنچه تصمیم 
و دســتور وزارت جهــاد کشــاورزی و صمــت 
بــود مرغداران ما ۱3۰ میلیون قطعه جوجه 

ریزی برای تامین بازار نوروز انجام دادند.
وی ادامــه داد: بــرای تنظیم بازار نوروز 
عالوه بر افزایش جوجه ریزی وزارتخانه های 
مذکــور تصمیــم گرفتند، ســهمیه نهاده های 
دامی ذرت و کنجاله سویا دولتی مرغداران 
در ســامانه بازرگاه از ۴ کیلوگرم به ۴.۹۰8 
کیلوگــرم و دوره پــرورش از ۴۰ بــه ۴5 روز 

افزایش دهند.
ایــن  سروســتانی؛  کمالــی  گفتــه  بــه 
تصمیمــات قاعدتــا باید به افزایــش تولید و 
حجــم عرضــه مرغ به بــازار منتج شــود، اما 
مشــکل جدی در تامین نهاده های دامی به 
وجــود آمــده اســت کــه بــدون شــک موجب 
بحران در بازار مرغ ایام نوروز خواهد شد.
کمالــی سروســتانی افزود: بــه رغم آن 
که در سامانه بازرگاه به مرغدارانی که برای 
تامیــن بــازار ایــام نوروز جوجــه ریزی کردند 

ســهمیه نهاده اعالم شده، اما واردکنندگان 
نهاده هــای دامی بــه بهانه تخصیص نیافتن  

ارز از تحویل آن ها سر باز می زنند.
واردکننــدگان  کــرد:  تصریــح  وی 
نهاده هــای دام به مرغــداران اعالم کرده اند 
کــه اگــر ارز بــه آن تخصیــص داده نشــود 
نهاده هــا را ۲۰ روز تــا یک ماه آینده تحویل 

می دهند.
کمالــی سروســتانی تاکیــد کــرد: اعالم 
تاخیــر در تحویل به موقــع نهاده های دامی 
در حالی که مرغداری های کشور به دستور 
وزارت جهــاد کشــاورزی و صمــت مملــو از 
جوجــه هســتند، بــه معنــی کمبــود نهــاده 
در بــازار، گرانــی و تلــف شــدن تعــداد قابل 

توجهی از جوجه هاست.
مرکــزی  بانــک  از  کمالــی سروســتانی 
و وزارت صمــت خواســت بهانــه تخصیــص 
نیافتن ارز را از واردکنندگان بگیرند؛ چراکه 
از دست دادن حتی یک روز در شرایطی که 
مرغداری های کشور مملو از جوجه هستند 

می تواند بحران را نزدیک تر کند.
مشــاور عالــی هیــات مدیــره اتحادیــه 
سراســری مــرغ گوشــتی کشــور تاکیــد کرد: 
در صــورت عــدم تامین به موقــع نهاده های 
دامــی بــرای مرغداران قیمت مــرغ در نوروز 

رکورد جدیدی خواهد زد.
قیمــت  از  انتقــاد  بــا  همچنیــن  وی 
مصــوب مــرغ، اظهــار کــرد: قیمــت مصــوب 
نهاده هــای دامــی و همچنیــن هزینــه حمل 
و نقــل افزایش داشــته و هــر روز مرغداران 
بــا مشــکلی جدیــدی روبه رو می شــوند، اما 
قیمــت مصــوب مــرغ تغییــر نکــرده و ایــن 

موضوع تهدیدی برای امنیت تولید است.
اگــر  داد:  ادامــه  سروســتانی  کمالــی 
میزان سهمیه جدید در نظر گرفته شده به 
مرغــداران تعلــق بگیرد هــر کیلوگرم مرغ با 

در نظر گرفتن ســود تولیدکننده ۱5 هزار و 
5۰۰ تومان تمام می شود.

بــرای  گــرم  مــرغ  منطقــی  قیمــت  وی 
مصرف کننده با توجه به هزینه تمام شده 

مذکور را ۲3 هزار تومان عنوان کرد.

سازمان حمایت: تامین 
نیاز هزار تنی مرغ تهران 
در اولویت وزارت جهاد 

کشاورزی است
رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان تاکیــد کــرد کــه عرضه های 
بــه  بایــد  مــرغ  توزیــع  از شــبکه در  خــارج 

سرعت مسدود گردد.
به گزارش وزارت صمت، عباس تابش 
بــا بیــان ایــن مطلــب، افــزود: پرونده هــای 

بــه  مــرغ  عرضــه  خصــوص  در  مختلفــی 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در ادامــه بیــان کــرد: اگــر بتوانیــم 
ورودی مــرغ به کشــتارگاه ها، خروجی مرغ 
زنده و خروجی گوشت مرغ از کشتارگاه ها 
را در ســامانه ثبــت کنیــم و ورودی مــرغ به 
مراکــز عرضــه نیــز ثبت گردد این مشــکالت 

حل خواهد شد.
مصــرف  حمایــت  ســازمان  رئیــس 
کننــدگان و تولیدکنندگان گفت: مقرر شــد 
درهفته جاری تامین نیاز ۱۰۰۰ تنی گوشت 
مــرغ تهــران را با زیرســاختی که مهیا شــده 
وزارت جهاد کشاورزی در اولویت خود قرار 

دهد.
وی اضافــه کــرد: در چنــد روز گذشــته 
نیــز تــا ۷۰۰ تــن روزانــه در اســتان تهــران 

تامین گوشت مرغ انجام شده است.

در  صمــت  وزیــر  نماینــده  گفتــه  بــه 
اصنــاف کشــور و عضــو هیــات رئیســه اتــاق 
اصنــاف ایــران و تهــران از ســتاد تنظیــم بازار 
روغــن  آســان تر  تامیــن  بــرای  خواســته ایم 
مــورد نیــاز مردم عرضــه روغن بیــن مغازه ها 
ماننــد  نیــز  شــهر  ســطح  خرده فروشــان  و 

فروشگاه های زنجیره ای افزایش یابد.
ابراهیــم درســتی، نماینــده وزیــر صمــت 
در اصنــاف کشــور و عضــو هیــت رئیســه اتاق 
اصنــاف ایــران و تهــران در مــورد عرضه روغن 
بــه اصناف و خرده فروشــان در ســطح شــهر، 

گفــت: اکنــون تولیــد روغــن بــه انــدازه کافــی 
در کشــور در حــال انجــام اســت و بــا توجــه 
بــه میــزان واردات مــواد اولیــه تولیــد روغــن و 
موجــودی مــواد اولیــه در انبارهــا و گمــرکات 
هیــچ نگرانــی بــرای تامیــن روغــن مــورد نیــاز 

مردم وجود ندارد.
نماینــده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  اصنــاف  در 
فروشــگاه های زنجیــره ای مشــکلی در عرضــه 
روغــن نباتــی وجــود نــدارد، گفــت: بنابرایــن 
فروشــگاه های زنجیره ای قادر به پاســخگویی 

به نیاز مشــتریان خود هســتند و مشــکلی در 
این زمینه وجود ندارد.

تهــران  اتــاق اصنــاف  نایــب رئیــس اول 
بــا بیــان ایــن که عرضــه روغــن نباتــی در بین 
فروشــگاه های ســطح شــهر و خــرده فروشــان 
کمتــر  زنجیــره ای  فروشــگاه های  بــه  نســبت 
اســت، بیــان کــرد: ما از دولت و ســتاد تنظیم 
بازار کشــور خواســته ایم تا نسبت به افزایش 
عرضــه روغــن نباتــی در فروشــگاه های ســطح 

شهر و خرده فروشان اقدام کند.
او اظهــار کــرد: افزایــش عرضــه روغن در 

فروشــگاه های ســطح شــهر باعث می شــود تا 
روغن نباتی آســان تر و با قیمت مناســبت تر 

به دست مردم برسد.
درســتی در مــورد روغــن جامد نیــز بیان 
کــرد: ســتاد تنظیــم بــازار اعــالم کــرده که طی 
هفتــه جــاری مشــکل تامیــن روغــن جامد نیز 
حل می شود، لذا ما نیز امیدواریم در روزهای 
آینــده هم شــاهد افزایــش توزیع روغن نباتی 
بین خرده فروشــان ســطح شــهر باشیم و هم 
مشــکل تامیــن روغــن جامــد مــورد نیــاز مردم 

حل شود.

رئیــس اتاق اصناف ایران با بیان این که 
برنامه ریــزی بــرای کاهــش قیمت مــوز انجام 
شــده اســت، عنــوان کــرد توزیــع و فــروش 
ایــن محصول با نظارت این نهاد ســاماندهی 

می شود.
به گزارش اتاق اصناف، ســعید ممبینی،  
نشســت  در  ایــران،  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
مــوز  قیمــت  کنتــرل  و  کاهــش  برنامه ریــزی 
افزود: با توجه به افزایش بی رویه قیمت این 
محصــول در ســطح بازار و تاثیــر قیمت آن بر 
ســایر میوه هــا، مقــرر شــد مشــکالت واردات 
این کاال رفع و بر همین اســاس ســامانه ثبت 
ســفارش بــاز و واردات مــوز در ازای صــادرات 

سیب امکان پذیر شود.
فراهــم  امــکان  پــی  در  بیان کــرد:  او 
شــده، مقــرر شــد واردکننــدگان متقاضــی در 
ازای صــادرات ســیب، بــا هدایــت و راهبــردی 
اتحادیه هــای صنفــی موزهــای وارداتــی را در 
شــبکه های رســمی توزیــع صنفی و بــا رعایت 
قیمــت مصــوب هــر کیلــو ۲5 هــزار تومــان به 

مصرف کننده ارائه دهند.
رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران همچنیــن از 
ســازمان صنعــت،  و  اصنــاف  اتــاق  بازرســان 
معــدن و تجارت درخواســت کــرد: چنانچه هر 
یــک از فعــاالن اقتصــادی، ایــن محصــول را با 
قیمتــی باالتــر از قیمــت مصــوب بــه مصــرف 

کننــده ارائــه دهــد، بازرســان تشــکیل پرونده 
داده و به سازمان تعزیرات ارسال کنند.

بــه گفته وی، بــا هماهنگی های به عمل 
آمده، ســازمان تعزیرات حکومتی نیز تســریع 
در رســیدگی به این دســت از پرونده ها را در 

دستور کار خود قرار داده است.
مــردم  بــرای  نیــاز  مــورد  میــوه ای  مــوز 
اســت اما از اقالم اساســی مصرفی محســوب 
نمی شــود کــه بــا قــرار گرفتــن در گــروه هفت 
کاالیــی، به دلیل محدودیت های ارزی موجود 
در کشــور بــه ایــن گــروه ارز تخصیــص داده 
نمی شــود و ثبــت ســفارش آن از اردیبهشــت 

ماه ممنوع است.

عرضــه  مــوز،  واردات  شــدن  کــم  بــا 
یافــت و در  بــازار کاهــش  ایــن محصــول در 
واکنــش بــه ایــن کاهــش عرضــه، قیمــت موز 
در روزهای گذشــته افزایشــی شــده اســت که 
البتــه بــا صدور مجــوز واردات احتمــال ریزش 
 قیمــت ایــن کاال در بــازار طــی روزهــای آینــده

پیش بینی می شود.
پیــش از این نیــز حمید زادبوم رئیس 
کل ســازمان توســعه تجارت ایران با تاکید 
بــر تداوم ممنوعیت ثبت ســفارش واردات 
مــوز اعــالم کرده بود: واردات این محصول 
از محــل تعرفــه ســیب درختی انجام شــده 

است.

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه پوشــاک پیراهــن 
فروشــان هیچ یک از واحد های صنفی ما از طرح 
جشــنواره نــوروزی اســتقبال نکردنــد و تــا کنــون 
هیــچ یــک از آن هــا بــرای گرفتــن مجــوز مراجعــه 
نکردنــد البته هنوز هم نامــه ای از مجمع اتحادیه 
برای فروش جشــنواره برای ما نیامده اســت، اگر 
هم نامه ارســال شــود اتحادیه نمی تواند به تمام 
مغازه هــا مجــوز بدهــد مثــال فروشــندگانی کــه از 
لحاظ اخالقی با مشتری بد رفتار کردند یا موردی 
خالف آیین نامه  درستکاری اصناف داشته باشد 

نمی توانند مجوز بگیرند.
اتحادیــه  رئیــس  اقتصــاد،  گــزارش عصــر  بــه 
پیراهــن فروشــان  و پیراهــن دوزان تهــران حســین 
اقاکوچکــی در مــورد جشــنواره های نــوروزی و تاثیــر 
آن بر روی صنف پیراهن فروشــان گفت: من پیش 
آقای  ســعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران بودم 
و به او گفتم من متوجه معنای جشنواره نمی شوم 
جشنواره باید دلیلی داشته باشد اکنون طبق آداب 
و رسومی که بین مردم ماست در پایان سال دوست 
دارنــد لبــاس نو داشــته باشــند یا آجیل و شــیرینی 
بخرند .باید بگوییم فروش فوق العاده وتعریف آن 
ایــن اســت کــه کاالتخفیــف می خــورد وتخفیف کاال 

بــه ایــن صــورت اســت که مثــال من فــروش فصل را 
کرده ام وصد تکه جنس باقی مانده  وامکان حفظ و 
نگهداری آن وجود ندارد و  3۰۰تکه جنس جدید را  
هــم بــه آن اضافه می کنــم وآن صد تکه باقی مانده 
را  بــا ۲۰  درصــدت خفیــف می فروشــم در حالی که 
بر روی 3۰۰تکه جدید ۴۰-5۰ درصد کشیده ام چون 
نمی توانم باقی مانده فصل گذشته را نگهداری کنم 
چــرا کــه کیفیــت و مرغوبیت خود را در ســال بعد از 
دســت داده اســت توصیه من به مردم این است در 
ایــن اوضــاع بد اقتصــاد ی لزومی ندارد که هر ســال 
لباس نو تهیه کنند می توانند یک لباس را سه سال 

بپوشند واگر نیاز ندارند خرید غیر ضروری نکنند.
اقاکوچکــی درمــورد بــازار شــب عیــد گفــت: 
فــروش لبــاس در این صنف 3بخش اســت فروش 
لبــاس بچگانــه کــه از بهمــن شــروع می شــود وتــا 
دوهفتــه بعــد هــم تمــام مــی شــود بــه ایــن علــت 
کــه والدیــن ابتــدا هزینــه تهیــه لبــاس فرزنــدان را 
می پردازنــد و لــوازم مصرفی آن هــارا تهیه می کنند 
وبعــداز آن بــه امــوری از ایــن دســت بــرای خــود 
هــم  بچگانــه  زیــر  لبــاس  بخــش  در  می پردازنــد. 
می توان گفت همیشه بازار فروش رونق دارد چون 

بچه ها در حال رشد هستند. 

او ادامــه داد: امــا در بخش البســه بزرگســال 
مخصوصــا پیراهــن مردانــه کــه عمــده فــروش آن 
آخریــن روزهــای اســفند اســت ، و از آنجایــی کــه 
پــدر خانواده همیشــه  نیاز هــای اعضای خانواده را 
تامیــن می کنــد واگــر پولی باقی مانــد به برای خود 
لباس نو تهیه می کند. خرید این قســم از پوشــاک 

موکول به آخرین روزهای اسفند می شود.
و  درآمــد  بــه  بســته  هــم  خانم هــا  اکثــر  و 
هزینــه ای که باقی مانــده لباس های مخصوص به 
خودشان را تهیه می کنند پس بازار شب عید هر 
سال این روند را دارد الزم است که ذکر کنم حتما 
افرادی که برای خرید از خانه بیرون می آیند حتما 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کنند تا دوباره با 
تعطیلــی اصنــاف مواجــه نشــویم چون اگــر دوباره 
بــازار تعطیــل شــود دیگر اصناف نمی توانند فشــار 

بیش از این را تحمل کنند.
آقاکوچکــی در مــورد وضــع خریــد و فــروش 
پوشاک در دوران کرونا گفت: فروش پوشاک  ۷۰ 
تا 8۰ درصدکاهش داشــته زیرا بیشــترین فروش 
پوشــاک مربوط به مجالس عروســی وعزاســت که 
بــه علــت شــیوع کرونــا خیلــی از مجالــس برگــزار 
نشــد و مردم نیازی به خرید پوشــاک پیدا نکردند 

را  آنهــا   روحیــات  کــه  بانــوان  البســه  مخصوصــا 
می طلبــد تــا در هــر مهمانــی و مجلســی یــک مدل 

لباس بپوشند. 
فروشــان  پیراهــن  پوشــاک  اتحادیــه  رئیــس 
پیراهــن دوزان تهــران در پاســخ به ســوال خبرنگار 
ما که آیا تسهیالتی که دولت  قول آن رابه اصناف 
داده بود را دریافت کرده اید بیان کرد: معموال به 
هنــگام بــروز مشــکالت ،دولت افــراد را به بانک ها 
پــاس می دهــد کمــا ایــن کــه درحادثه پالســکو هم 
دولت  افراد را به بانک ها پاس داد.دولت می گوید 
بــرای افراد آســیب دیده وام در نظــر می گیریم که 
۹درصــد آن را گیرنده تســهیالت بپــردازد و۹درصد 
آن را دولــت پرداخــت میکنــد ، امــا وقتی به بانک 
مراجعــه می کنیــم می گوینــد شــما ۱8درصــد ســود 
۹درصــد  خواهــدآن  مــی  دولــت  وقتــی  بپردازیــد 
را بــه مــا بدهــد ، بــه جــای ما بــه شــما بدهد چون 
دولــت به بانک ها بدیهی زیادی دارد این مشــکلی  
اســت کــه خــود بانک هــا دارنــد و مــا نمی توانیم با 
بهــره ۱8درصــد وامــی دریافــت کنیــم. مگــر این که 
واســطه ای در بانــک داشــته باشــیم کــه زودتــر از 
موعــد وام را بــه مــا بــا بهره بیشــتر بدهــد و زودتر 

هم تسویه کنیم که این خود رباخواری است. 

 استقبال اندک اتحادیه پیراهن فروشان از طرح جشنواره نوروزی

فروش موز با نظارت اتاق اصناف ساماندهی می شود

نماینده وزیر صمت: ستاد تنظیم بازار توزیع روغن بین 
اصناف سطح شهر را افزایش دهد

احتمال ایجاد بحران در بازار نوروزی مرغ 
مشاور عالی هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور می گوید نهاده نرسد، جوجه ها تلف می شوند


