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اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: 
بازار کاهش ۳۵ درصدی 

قیمت را حفظ کرده است
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو اعــام 
کــرد: بــرای خودروهایــی کــه قیمــت آنها کمتــر از 700 
یا 800 میلیون تومان اســت، مشتری مراجعه می کند 
امــا برای خودروهای باالی یــک میلیارد تومان خریدار 

بسیار کم است.
ســعید موتمنــی،  رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خــودرو، در گفت وگــو با ایلنــا در مورد وضع بازار خودرو 
اظهــار کــرد: بــازار خــودرو آرام اســت و طــی هفته هــای 
گذشــته تغییــری در قیمت هــا مشــاهده نمی شــود. بــه 
طوری که بازار کاهش قیمت 35 درصدی که اوایل آبان 
ماه رخ داد را حفظ کرده اســت. در دو ســه ماه گذشــته 
نوســانات زیــادی در بازار وجود داشــت کــه قیمت ها در 
حد 2 الی 3 درصد کمتر یا بیشــتر می شــدند اما در کل 

همان کاهش قیمت را حفظ کرده است.
او ادامــه داد: تقاضــا بــرای ســرمایه گذاری در بــازار 
خودرو وجود ندارد و تقاضای کاذب فروکش کرده است. 
فقط کسانی که نیاز به خودرو دارند خرید می کنند. وی 
در مورد بازار خودروهای خارجی گفت: بازار خودروهای 
خارجی ضعیف اســت، برای خودروهایی که قیمت آنها 
کمتــر از 700 یــا 800 میلیــون تومــان اســت، مشــتری 
مراجعــه می کنــد اما برای خودروهای بــاالی یک میلیارد 
تومــان خریــدار بســیار کم اســت. البته معامــات انجام 

می شود اما درصد آن بسیار ضعیف است.
موتمنــی همچنیــن تصریــح کــرد: همــان طــور کــه 
پیش از این نیز گفته بودم با نزدیک شدن به شب عید 
تغییر قیمتی در بازار خودرو نخواهیم داشــت. با توجه 
به این که امسال نسبت به سال گذشته شدت بیماری 
کرونا در کشــور بیشــتر شــده، مســافرت ها کم اســت و 
این موضوع تاثیر خود را بر بازار خودرو می گذارد. البته 

اگر بیماری نبود وضعیت بازار خودرو متفاوت بود.

کاهش۵0 درصدی فروش 
مبلمان در کشور 

رئیــس اتحادیــه صنــف درودگــران و مبل ســازان 
تهــران بــا اشــاره به کاهــش ۵0 درصــدی ظرفیت تولید 
در واحد های مبلمان سازی عنوان کردعاوه بر کاهش 
ظرفیت تولید، به دلیل کاهش قدرت خرید، تعمیرات 

مبل افزایش یافته است.
علیرضــا عباســی، رئیس اتحادیه صنــف درودگران 
و مبل ســازان تهــران ، در گفت وگــو بــا میــزان، با اشــاره 
بــه وضعیــت بــازار مبلمان اظهــار کرد: با شــیوع بیماری 
کرونــا در اواخــر ســال ۹8، فعاالن ایــن صنف به منظور 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی فعالیــت خــود را تعطیل 
کردنــد و بــا ادامــه ایــن بیمــاری تاکنــون، رکــود در بــازار 
مبلمــان ادامــه یافتــه اســت. اتحادیــه صنــف درودگــران 
و مبل ســازان تهــران تصریــح کرد: عمــده افزایش قیمت 
مبلمان مربوط به گران فروشــی مواد اولیه و ممنوعیت 
واردات پارچه اســت که با انحصاری شــدن آن قیمت ها 

رشد داشته است.
 سرانه مصرف مبلمان در ایران باالتر

از متوسط جهانی
وی بــا بیــان این که ضعف نظارت و توزیع نامناســب 
مــواد اولیــه قیمت مبل را افزایش داده اســت، اظهار کرد: 
عــاوه بــر رونــد صعــودی قیمــت مــواد اولیــه ماننــد، فوم، 
پارچه و نئوپان افزایش یافته اســت و با وجود نوســان در 
مقاطعی به دلیل چسبندگی افزایش قیمت، قیمت نهایی 
مبلمان کاهش پیدا نکرد. عباسی با اشاره به کاهش 50 
درصــدی ظرفیــت تولید در واحد های مبلمان ســازی اظهار 
کــرد: عــاوه بــر کاهــش ظرفیــت تولیــد، به دلیــل کاهش 

قدرت خرید، تعمیرات مبل افزایش یافته است.
تهــران  مبل ســازان  و  درودگــران  صنــف  اتحادیــه 
تولیــدی  بخش هــای  از  دولــت  حمایــت  کــرد:  تصریــح 
اســت،  کرونــا  ملــی  ســتادی  حمایت هــای  بــه  محــدود 
دریافت تسهیات با سود ۱2 درصد با توجه فروش کم 
در بــازار و هزینه هــای مالیــات و بیمــه توجیــه اقتصادی 
ندارد. وی با بیان اینکه میزان فروش مبلمان به نسبت 
ســال های گذشــته کاهش داشــته اســت، تصریــح کرد: 
در ســال های گذشــته پیش از شــروع سال جدید میزان 
فروش مبلمان افزایش پیدا می کرد، اما در ســال جاری 
و بــه نســبت مــدت مشــابه شــاهد کاهــش 50 درصدی 

فروش در بازار هستیم.

سازمان بنادر: فعال 
گردشگری دریایی ممنوع 

است
مدیرکل امور دریایی ســازمان بنادر و دریانوردی 
و  دریایــی  ســفرهای  برگــزاری  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا 
گردشگری دریایی در ایام نوروز تابع تصمیمات ستاد 
مبارزه با کرونا، هستیم، می گوید احتمال دارد انجام 
تست فوری برای تمام مسافران دریایی اجباری شود 
امــا هنــوز در ایــن باره هم تصمیم نهایی اعام نشــده 

است.
حســین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی ، در گفت وگو با ایلنا درباره آخرین 
تصمیم گیری هــا بــرای انجــام ســفرهای دریایــی در ایام 
نــوروز اظهــار کــرد: بــرای برگــزاری ســفرهای دریایــی و 
گردشــگری دریایــی در ایــام نــوروز در بنــادر شــمالی و 
جنوبــی تابــع تصمیمــات ســتاد مبــارزه با کرونــا چه در 

استان ها و چه در ستاد مرکزی هستیم.
نهایــی  جمع بنــدی  بــه  هنــوز  داد:  ادامــه  وی 
نرســیده ایم و پروتکل ها و دســتورات نهایی درباره این 
موضــوع ابــاغ نشــده اما انچه که امروز شــنیده شــده 
این اســت که گردشــگری دریایی در بنادر جنوب برای 

نوروز فعا ممنوع است.
مدیــرکل امور دریایی ســازمان بنــادر و دریانوردی 
بــا بیــان اینکــه در هر صــورت آماده برگزاری ســفرهای 
دریایــی و گردشــگری دریایــی در بنادر جنوب و شــمال 
در ایام نوروز هستیم، گفت: هر چند هنوز پروتکل ها 
اجرایــی یــا تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا در ســتاد 
و استان ها برای برگزاری این برنامه ها یا برگزار نشدن 
آن اعام نشده، اما سازمان بنادر در حال آماده سازی 
بنادر برای انجام برنامه های نوروزی اســت اگر تصمیم 
ســتاد مبنــی بــر عــدم انجــام ســفرهای دریایــی باشــد، 

مانند نوروز ۹۹ تمام برنامه ها لغو می شود.
برنامه هــای  باشــد  بنــا  اگــر  افــزود:  عباس نــژاد 
نــوروزی برگــزار شــود به طور قطع رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی از ســوی مســافران و متقاضیان اجبار اســت 
که یکی از مهم ترین آنها رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

در شناورها خواهد بود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ارائــه تســت 
منفی کرونا برای مسافران و گردشگران الزامی است، 
اظهــار کــرد: تا به امروز درباره این جزییات فعا چیزی 
اباغ نشــده اســت اما قطعا مســافران از مبادی زمینی 
و هوایــی بــا تســت منفی به این مناطق وارد می شــوند 
و فــرض بــر ایــن اســت که با تســت منفی توانســته اند 
به مناطق ســاحلی به ویژه جنوب وارد شــوند. موضوع 
بعــدی الــزام تســت فــوری بــرای تهیــه بلیــت شــناورها 
اســت کــه احتمــال دارد انجــام تســت فوری بــرای تمام 
مسافران دریایی اجباری شود اما هنوز در این باره هم 

تصمیم نهایی اعام نشده است.
عباس نژاد ادامه داد: اگر تست فوری الزام شود، 
تجهیــزات و امکانــات بــرای انجــام ایــن پروتــکل را بــا 

همکاری دستگاه های مربوطه فراهم می آوریم.   
مدیــرکل امــور دریایــی ســازمان بنادر با اشــاره به 
تجهیز ناوگان برای اجرای پروتکل های بهداشتی گفت: 
پرترددترین مســیر قشــم – بندرعباس اســت که برای 
اجرای پروتکل رعایت فاصله گذاری اجتماعی در طول 
یک سال گذشته دو فروند شناور به این مسیر اضافه 

شده است.
مدیــرکل امــور دریایی ســازمان بنادر گفــت: برای 
انجــام ســفرهای خارجــی از طریــق دریــا هــم آمادگــی 
الزم را داریم اما کشــورها همســایه در جنوب کشــور، 
پروتکل های خاصی برای برقراری این مسیرها در ایام 
کرونــا دارد و بــه  فعــل درآمدن مســیرهای دریایی بین 
کشــورهای همســایه بســتگی بــه شــرایط پذیــرش آنها 
دارد البتــه ایــران هم شــرایطی برای پذریش مســافران 
خارجــی دارد امــا در طول دوران کرونا جابه جایی ها در 
شرایط خاص و با هماهنگی وزارت خارجه انجام شده 

است.
عباس نــژاد همچنیــن دربــاره تغییــر قیمــت بلیت 
شــناور در مســیرهای مختلــف در ایــام نــوروز اظهــار 
داشــت: ســازمان بنــادر دربــاره تعییــن قیمــت بلیــت 
شــناورها در مســیرهای مختلف تصمیم گیر و نرخ گذار 
نیســت و ایــن تصمیــم از ســوی اســتانداری ها و ســتاد 
سفرهای نورزوی استانی گرفته می شود اما معموال در 
ایــام نــوروز افزایش قیمتی صــورت نمی گیرد البته باید 
در نظــر گرفــت کــه در طــول یک ســال گذشــته با افت 
بی ســابقه ســفر و افزایش هزینه ها مواجه بودیم. به 
هر حال هنوز دراین باره تصمیمی گرفته نشده است.

خبـــــــــــــــــراخبــــــــــــار

جمیــل علیــزاده شــایق،  دبیــر انجمــن 
برنــج ایــران در گفت وگــو با ایلنــا اظهار کرد: 
نــه تنها کســری برنــج در کشــور نداریم بلکه 
میــزان ایــن کاال بــه ویــژه واردت آن مــازاد بر 

نیاز کشور است.
او دربــاره وضــع بــازار و قیمــت برنــج نیز 
بیــان کــرد: بــا حــذف ارز ترجیحــی از واردات 

برنــج، فاصلــه قیمتــی برنــج واردتــی و داخلی 
بسیار کم شده است، به نحوی که در شرایط 
معمــول بــازار قیمت هر کیلوگــرم برنج کیفی 
داخلــی حداکثــر  28 هــزار و 500 تومان و هر 

کیلوگرم برنج وارداتی 24 هزار تومان بود.
در  اســت؛  معتقــد  شــایق  علیــزاده 
شــرایطی کــه فاصلــه قیمــت برنــج وارداتــی و 

داخلی به این میزان اندک اســت اســتقبال از 
برنج داخلی افزایش یافته است.

وی بــا تائید این کــه اکنون در بازار برنج 
مهمتریــن  از  یکــی  می شــود،  فروشــی  گــران 
بــه  مربــوط  را  برنــج  فروشــی  گــران  دالیــل 
پاســکاری وظایــف بین وزارت جهادکشــاورزی 
و صمــت دانســت کــه موجــب ســوء اســتفاده 

بــازار  در  فروشــی  گــران  و  طلبــان  فرصــت 
می شود. 

علیزاده شایق یادآور شد: حدود دو سال 
پیــش مجلس تصویب کــرد و وظایف بازرگانی 
محصوالت کشــاورزی از وزارت جهادکشاورزی 
بــه وزارت صمــت منتقل شــود، ســال گذشــته 
مصوبــه  بــه  توجــه  بــدون  جمهــوری  رئیــس 
مجلــس دســتور داد وظایــف مذکــور از وزارت 

جهادکشاورزی گرفته به صمت داده شود.
به گفته او؛ این دســت به دســت شــدن 
وظایــف موجــب شــده کــه مســئولیت تنظیــم 
بــازار بیــن دو وزارتخانــه پاســکاری شــود و در 
زمــان مشــکات وزارتخانه ها مســئولیت را بر 

گردن در دیگری بیندازند.
علیزاده شــایق نتایــج اوضاع پیش آمده 
را ایجاد سرگردانی عجیب برای تولیدکنندگان 
عنــوان کــرد و افــزود: بــه طــور مثــال وزارت 
صمــت اجــازه ترخیــص برنج وارداتــی بیش از 
نیاز را می دهد و مســئولیت زیان تولیدکننده 

را در بازار بر گردن وزارت جهاد می اندازد!
وی بازنده شرایط پیش آمده و پاسکاری 
مســئولیت بیــن وزارتخانــه جهادکشــاورزی و 

صمت  کشاورزان دانست.
نتیجــه  اســت؛  معتقــد  شــایق  علیــزاده 
مذکــور  وزارتخانه هــای  مســئولیت  از  فــرار 
فاصلــه قیمتــی ۱2 تا ۱4 هزار تومان خرید هر 
کیلوگــرم برنــج از کشــاورز تــا بــازار مصــرف و 

سود قابل توجه برای دالالن است.
از  برنــج  کیفی تریــن  شــد:  یــادآور  وی 
کشاورز با حداکثر قیمت ۱6 تا ۱8 هزار تومان 
خریداری شــده و اکنون تا 30 هزار تومان به 

فروش می رسد.

مــا  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  گفتــه  بــه 
تولیدکنندگان بســیار خوبی در کشــور داریم 
کــه اگــر در بخــش پروتئینــی اجــازه فعالیــت 
گســترده تــر بدهیــم و بــه آن هــا در میادیــن 
غرفه دهیم، شاهد روند خوبی خواهیم بود.
به گزارش مهر، کاظم خاوازی وزیر جهاد 
کشــاورزی در آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از 
میــوه  میادیــن  مدیریــت  ســازمان  پروژه هــای 

و تربــار شــهرداری تهــران گفــت: خوشــبختانه 
عنــوان  بــه  ایرانــی  واکســن  دو  کــه  شــاهدیم 
واکسن تولید داخل شروع به انجام آزمایشات 
بالینی کردند و فردا موسسه رازی وارد مرحله 
آزمایــش خواهــد شــد. بــه عــاوه بــا توجــه بــه 
پلــت فــرم ایــن واکســن هــا، در یک بخشــی از 
تکنولوژی تزریق این واکسن ها، پس از تزریق 

امکان برداشتن ماسک وجود دارد.

وی افــزود: در بخــش باغبانــی مشــکلی 
نداریــم و مــردم کمبــودی حــس نمی کنند. در 
بخــش زراعــت به غیر از دانــه های روغنی به 
آســانی خودکفــا خواهیــم شــد. میــزان کود و 
آفت کشــی که ما برای محصوالت کشــاورزی 
در کشــور اســتفاده می کنیم از ســطح جهانی 
پایین تر است و محصوالت ما بسیار سالم تر 

از میانگین جهانی است.

داشــت:  ابــراز  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
میادیــن میــوه و تر بــار پناهگاه اقشــار آســیب 
در  شــهروندان  بایــد  و  اســت  جامعــه  پذیــر 
مــا  گیرنــد.  قــرار  تکریــم  مــورد  مــکان  ایــن 
تولیدکننــدگان بســیار خوبی در کشــور داریم 
کــه اگــر در بخــش پروتئینــی اجــازه فعالیــت 
گســترده تــر بدهیــم و بــه آن هــا در میادیــن 
غرفه دهیم، شاهد روند خوبی خواهیم بود.

نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
شــورای  مجلــس  در  پردیــس  و  اسامشــهر 
اســامی اعــام کــرد بــا پیگیــری نماینــدگان 
مصــوب شــد که در ســال آینــده مالیات برای 
اصناف و واحدهای تولیدی که کاهش سطح 
اشــتغال ندارند پنج واحــد کاهش  یافته و از 

۲۵ به ۲0 درصد برسد.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف شهرســتان ری 
مجتبــی توانگر در جمع هیات رئیســه این اتاق 
اظهــار کرد: در بودجه ســال آینده حدود هفت 
هــزار میلیــارد تومــان از محــل تبصــره چهــار به 
وام  اصنــاف اختصــاص یافتــه کــه بایــد پیگیری 
الزم برای دریافت و استفاده از آن انجام شود.
اصنــاف  فراکســیون  در  افــزود:  وی 
مجلــس با کمــک صنوف می تــوان در موضوع 
صــادرات محصوالت واحدهای تولیدی صنفی 

هماهنگی و اقدامات الزم را انجام داد.
توانگــر بــا اشــاره بــه موضــوع مشــاغل 
مزاحــم و عوارض شــهرداری خاطرنشــان کرد: 
مکاتباتی در راســتای رســیدگی به موضوعات 
مشــاغل مزاحــم بــا اداره صمــت انجــام شــده 
اســت، در ایــن زمینــه می بایســت مباحــث و 
موضوعــات مختلــف از طریق مکاتبــات اداری 

پیگیری شود.
 ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 
تاکیــد کــرد: به دنبال برطرف کردن مشــکات 
صنــوف و در کمیســیون اقتصــادی بــه دنبــال 
بــرای  جدیــد  منابــع  و  راهکارهــا  پیداکــردن 

دریافت مالیات هستیم.
 نماینــده مــردم تهران، ری، شــمیرانات، 
اسامشهر و پردیس نیز گفت: تقسیم کاالی 
اساســی و امکانــات بــه صنــوف بایــد بــا توجه 

بــه جمعیــت و نیــاز جامعــه به صــورت تعادلی 
انجــام شــود لذا درخواســت می شــود با توجه 
بــه کمبودهــای کــه در ایــن زمینه عنوان شــده 
مســئوالن مربوطه باید پیگیر حمایت بیشــتر 

از مردم نقاط جنوبی تهران باشند.
ســید علــی یــزدی خــواه  بــا اشــاره بــه 
لــزوم تجدیــد نظــر در دریافــت مالیــات اظهار 
کــرد: بــا توجه به اینکه رویکرد مجلس فشــار 
بــه اقشــار متوســط و ضعیــف جامعه نیســت 
می بایســت حداکثــر معافیــت مالیاتــی بــرای 
اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود و دریافت 

مالیات به سمت اقشار پردرآمد سوق یابد.
اقشــار  بــه  کمــک  بــا  بایــد  افــزود:  وی 
ضعیــف و رونــق بخشــیدن بــه تولید اشــتغال 
مناسب برای افراد را در جامعه فراهم کنیم.

ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی 

خاطرنشــان کــرد: موضــوع مربــوط بــه جایگاه 
موضوعــات  و  بازرگانــی  کاالهــای  نگهــداری 
مربــوط به دریافت ارزش افــزوده از انبارداران 
مجلــس  نماینــدگان  و  صمــت  اداره  توســط 
به طور شفاف پیگیری می شود زیرا انبارداران 
قصــد فــروش کاال را نداشــته و تنهــا کاالهــای 

بازرگانان را نگه داری می کنند.
یزدی خواه اضافه کرد: مشــکات ناشــی 
از اســتقرار صنوف مزاحم در شهرستان ری و 
پرداخت عوارض کســب و پیشــه به شهرداری 
و پرداخــت مالیــات بــه تهــران بایــد رســیدگی 
قیمــت  افزایــش  موضــوع  و همچنیــن  شــود 
تعرفه آب بها برای مشــترکانی که به فاضاب 
متصل نیســتند و دچار افزایش قیمت شــدند 

باید بررسی شود.

بــا نزدیــک شــدن تعطیــات نــوروز، ســامانه 
»ثبت تور« راه اندازی شــد. مقامات وزارت میراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی می گوینــد 
ســتاد ملــی کرونا را بــرای انجام ســفرهای نوروزی 
در قالب تورهای مسافرتی و با رزرو مراکز اقامتی 

دارای مجوز متقاعد کرده اند.
هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز درباره 
ســفرهای نوروزی به تصمیم قاطعی نرســیده است 
فرهنگــی،  میــراث  وزارت  مســؤوالن  اظهــارات  امــا 
گردشگری و صنایع دستی درباره شروط و الگوهای 
پیشــنهادی ســفرهای نــوروزی، چگونگــی نظارت بر 
ســفرها را بــه معمــا تبدیــل کــرده اســت. بــا وجــود 
ایــن، متولیــان ایــن وزارتخانــه معتقدنــد راه انــدازی 
ســامانه ثبت تور، یکی از مســیرهای کنترل سفرها 
و تورهــای گردشــگری در تعطیــات نــوروز می تواند 
باشــد کــه البتــه اجــرای آن بــه همراهــی و همکاری 

پلیس راهور ناجا و نیروی انتظامی بستگی دارد.
اســماعیل بــرات، معــاون اداره کل نظــارت و 
ارزیابی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتیـ  اما انگیزه راه اندازی این ســامانه را فراتر از 
مدیریــت و کنترل ســفرها در تعطیــات نوروز و در 
شــرایط حســاس کرونــا دانســت و بــه ایســنا گفت: 

امــروزه ضــرورت ایجــاد ســامانه های الکترونیکــی و 
اســتفاده از فناوری هــای نویــن بــرای همــه دولت ها 
جهــان  پیشــرفته  دولت هــای  و  شــده  آشــکار 
سال هاســت که در این زمینه گام برداشــته اند، چرا 
که کاهش هزینه های عمومی، کارایی و اثربخشــی 
کنتــرل و مدیریــت سیســتم های نظارتی، شــفافیت 
مزایــای  از  بخشــی  تنهــا  مفاســد  کاهــش  و  امــور 

الکترونیکی شدن فرآیندهای اداری است.
تاسیســات  تعــداد  ادامــه داد: در گذشــته  او 
گردشــگری محــدود بــود و امــکان رســیدگی به امور 
آن هــا بــا اســتفاده از نیروهــای موجــود فراهم بود، 
امــا در دهه هــای اخیــر بــا رشــد صنعت گردشــگری 
و افزایــش تصاعــدی تعــداد تاسیســات گردشــگری، 
تعدد و تنوع بسیار فعالیت ها، امکان رصد، نظارت 
و رســیدگی بــه صورت ســنتی عماً میســر نیســت. 
اکنــون نزدیــک بــه  5300 )آژانــس( دفتــر خدمــات 
دارد  وجــود  مجــوز  دارای  گردشــگری  و  مســافرتی 
کــه وزارت گردشــگری بــه عنوان متولــی قانونی این 
صنعت، هر قدر هم افزایش نیروی انسانی داشته 
باشــد، بــاز امــکان پایش دقیــق و رســیدگی به امور 
دفاتــر و نظــارت بــر عملکــرد آن هــا، بویــژه در حوزه 

برگزاری تورها را ندارد.

برات افزود: حدود هشت سال است که صدور 
مجــوز دفاتــر خدمــات مســافرتی در بســتر ســامانه 
الکترونیک انجام می شود، اما اقدام برای راه اندازی 
ســامانه ای بــرای ثبــت اطاعــات تورهای گردشــگری 
در ذیــل همــان ســامانه از چنــد ســال گذشــته آغــاز 
شد. او تاکید کرد: انگیزه اصلی از راه اندازی سامانه 
ثبــت تور، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی بــدون مجــوز، ســاماندهی انواع 
از برگــزاری  تورهــای داخلــی و خارجــی، جلوگیــری 
تورهای غیرمجاز، تســهیل در رسیدگی به شکایات، 
شــفافیت تعهــدات بــرای ارتقــای کیفیــت خدمــات،  
ایجاد آمار و اطاعات دقیق سفر و حمایت از دفاتر 
و شــرکت های خدمات مســافرتی و گردشگری دارای 

مجوز بند ب )اجرای تورهای مسافرتی( است.
معــاون اداره کل نظــارت و ارزیابی گردشــگری 
حــوزه،   ایــن  اصلــی  مســائل  از  یکــی  داد:  ادامــه 
بــدون  آژانس هــای  مشــکات تورهــای غیرمجــاز و 
تابلــو و فاقــد مجــوز اســت کــه امــکان رصــد کلیــه 
فعالیــت آن هــا بــا دشــواری روبــه رو بــود. از طرفی، 
برخی آژانس ها تخلفاتی داشتند که متناسب با آن 
تخلــف، تذکــر یا اخطار کتبی دریافــت کرده و حتی 
حکم تعلیق گرفته بودند، اما ابزاری برای رســیدگی 

و اعمــال دقیــق ایــن امــر وجــود نداشــت. راه اندازی 
و  تورهــا  بــر شناســایی  عــاوه  تــور  ثبــت  ســامانه 
آژانس های بدون تابلو و غیرمجاز، امکان رســیدگی 
به تخلفات تاسیسات گردشگری را فراهم می کند.
وی تاکیــد کــرد کــه بــا راه انــدازی ایــن ســامانه 
تمــام شــرکت های خدمــات مســافرتی و گردشــگری 
ملــزم بــه ثبت تور و اعام جزئیات مســیر و مقاصد 
تورهــای داخلــی و خارجــی هســتند و در غیــر ایــن 
صورت عواقب و مسؤولیت عدم ثبت تور و هرگونه 
مشــکات بعدی ناشــی از این امر در وهله نخست 
بــا دفاتــر و مجریــان تــور خواهــد بود. البتــه مردم و 
مســافران نیــز بایــد از دفاتــر ایــن مطالبه را داشــته 
و تورهایی را که در ســامانه ثبت شــده و دارای کد 

رهگیری است خریداری کنند.
بــرات گفــت: آژانس هــای مســافرتی از طریــق 
این ســامانه می توانند راهنمای دارای کارت و مجاز 
را انتخــاب کننــد، اطاعات مقصد داخلی یا خارجی 
را ثبــت کننــد، مشــخصات مورد نیاز مســافر را وارد 
کننــد تــا کــد رهگیــری ۱5 رقمــی یونیــک قــرارداد را 
دریافــت کننــد و کــد رهگیــری مزبــور را بــه مســافر 
ارائــه دهنــد. عاوه بر این برای هر تور یک »رمزینه 
پاســخ ســریع« یــا همــان QR-code در نظــر گرفتــه 

شــده اســت کــه راهنمای تــور آن را در اختیــار دارد 
و در تورهــای داخلــی )زمینــی( روی خــودرو حامــل 
گردشــگران نیــز نصــب می شــود، بنابرایــن امــکان 
شناسایی و تفکیک این تورها از گروه های غیرمجاز 

و بدون مجوز برای پلیس آسان خواهد بود.
او اضافــه کــرد: شــکایات از تورهــا و پیگیــری 
محتوای مغایر در قرارداد با خدمات خریداری شــده 
نیــز از طریــق ایــن کــد رهگیــری و ســامانه ثبت تور 
قابــل پیگــرد خواهــد بــود. البته سیســتم رســیدگی 
بــه شــکایات بــه عنــوان مکمل ایــن ســامانه درحال 
طراحی اســت که با راه اندازی آن، فرایند رســیدگی 

به امور سفر کامل تر خواهد شد.
تورهــای  اطاعــات  ثبــت  لــزوم  دربــاره  بــرات 
اعــام  وجــود  بــا  تــور  ثبــت  ســامانه  در  ورودی 
ســامانه های متفاوت از ســوی نیروی انتظامی برای 
ثبــت اطاعــات تورهــای گردشــگران خارجــی، اظهار 
کــرد: ســامانه ثبــت تور بــرای تمام تورهــای داخلی، 
آن  رویکــرد  و  راه انــدازی شــده  ورودی  و  خروجــی 
در حــوزه ورودی بیشــتر آمارگیــری از تعــداد تورهــا 
رســیدگی  تورهــا،  ســاماندهی  ســفر،  مقاصــد  و 
بــه تذکرهــا و تعلیــق دفاتــر خدمــات مســافرتی و 
شکایت های مسافران است. این سامانه در ارتباط 

با تورهای ورودی بیشتر جنبه آمارگیری دارد.
معــاون اداره کل نظــارت و ارزیابــی خدمــات 
گردشــگری کشــور دربــاره علــت راه انــدازی ســامانه 
»ســاتگ« توســط نیــروی انتظامــی و درخواســت از 
اطاعــات  ثبــت  بــرای  تــور  واردکننــده  آژانس هــای 
وجــود  بــا  ســامانه،  آن  در  خارجــی  گردشــگران 
میــراث  وزارت  در  تــور  ثبــت  ســامانه  راه انــدازی 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اظهــار کرد: 
اطاعی از ســامانه »ســاتگ« نداریم، اما از ظواهر 
امر برمی آید که به نوعی موازی با سامانه ثبت تور 

وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی افزود: ســامانه ای که به طور رســمی اباغ 
شــده و کاماً تحت نظارت وزارتخانه متبوع اســت، 
بــه آدرس https://ta.mcth.ir/ بــوده کــه از طریــق 
اعطــای وب ســرویس بــه نیــروی انتظامــی، امــکان 
اطاع و رصد برای پلیس نیز فراهم است. ما برای 
راه اندازی ســامانه ثبت تور چندین جلسه با نیروی 
انتظامی داشــتیم و آن ها کامل در جریان هســتند، 
بنابرایــن تمــام دفاتــر خدمات مســافرتی کــه در هر 
حــوزه فعالیــت می کننــد، ملــزم بــه ثبــت اطاعــات 
خود در ســامانه ثبت تور هســتند تا در ســفر دچار 

محدودیت و مشکل نشوند.

 فاصله قیمتی ۱۴ هزار تومانی خرید برنج
از کشاورز تا مصرف کننده

دبیر انجمن برنج ایران می گوید دالالن از پاسکاری وزارت جهادکشاورزی و صمت سوء استفاده می کنند

وزیر کشاورزی خبرداد: اجازه فعالیت به تولید کنندگان 
پروتئینی  برای فعالیت گسترده در میدان های تربار 

توانگر، نماینده تهران: کاهش ۵ واحدی مالیات برای اصناف 
تصویب شد

سامانه ثبت اطاعات تورها راه اندازی شد


