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اتحادیه باغداران تهران: 
نیازی به ذخیره سازی  بیشتر 

میوه شب عید نیست
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران اعالم کرد با 
توجه به شــرایط مســاعد تولید میوه و ذخایر مناســب 
ســردخانه ها، نیــازی بــه ذخیره ســازی بــرای شــب عیــد 

نیست.
مجتبــی شــادلو، نایــب رئیــس اتحادیــه باغــداران 
تهــران در گفــت و گــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا 
اشــاره به اینکه نیازی به ذخیره ســازی میوه شــب عید 
نداریــم، اظهــار کــرد: بــا توجــه به اوضــاع مســاعد تولید 
و ذخایر مناســب ســردخانه ها، نیازی بــه دخالت دولت 
در امــر ذخیــره ســازی نیســت. او افــزود: در مواقعی که 
کمبود در امر تولید وجود داشــته باشــد، دولت با ورود 

به امر ذخیره سازی باید از التهابات بازار بکاهد.
شــادلو ادامــه داد: در شــرایطی کــه منابــع غنــی 
بحــث  در  مختلفــی  حواشــی  دولــت  دخالــت  اســت، 
اقتصــادی و نظارتــی دارد. نایب رئیس اتحادیه باغداران 
از مازاد تولید محصوالت باغی خبر داد و گفت: با توجه 
بــه مــازاد بر نیاز داخل، تمامی تالش برای صادرات باید 
صــورت گیــرد تــا از حجــم بــار کاســته شــود چــرا کــه در 
شرایط فعلی ذخیره سازی میوه تنها هزینه برای دولت 

ایجاد می کند.
ایــن مقــام مســئول تولیــد ســیب و مرکبــات را ۲ 
برابــر مصــرف داخل برشــمرد و گفت: بنابر آمار امســال 
بیــش از ۴ میلیــون تن ســیب و پرتقال در کشــور تولید 
شــده اســت کــه ۵۰ درصد ایــن میزان باید صادر شــود، 
در غیــر ایــن صــورت بــه ســبب ازدیــاد عرضه رکــود بازار 
بیشــتر می شــود. وی با اشاره به اینکه هزینه های تولید 
۳ تــا ۴ برابــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل رشــد 
داشــته اســت، بیان کرد: با توجه به افزایش چشــمگیر 
قیمــت نهاده هــای کشــاورزی، باغــداران و کشــاورزان با 
هزینه هــای اجباری در تولید روبرو شــدند. همچنین در 
مراحل پس از تولید دســت های زیادی در کار اســت که 

نیازی به حضورشان نیست.

افزایش قیمت نهاده های تولید، 
گرانی میوه را رقم زد

بیــان  بــا  تهــران  باغــداران  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
این که گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد، گفت: 
 صاحبــان حجــره در میادیــن میــوه فروشــی بــه صــورت

قــرار  فروشــی ها  خــرده  اختیــار  در  کاری  العمــل  حــق 
می دهند که با اعمال نظارت بیشتر باید از گرانفروشی 
جلوگیــری شــود چــرا کــه محصول مشــخص بــا اختالف 
قیمــت قابــل توجهــی در مغازه هــای یــک  خیابــان عرضه 
می شود که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است.

 اتحادیه فروشندگان

 گل و گیاه تهران خبر داد:

 بازار کساد گل فروشی ها

در روز مادر
بــه گفتــه رئیس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیاه 
تهــران، فــروش گل و گیاه در آســتاه روز مادر به دلیل 
کاهش دید و بازدید به واسطه شیوع کرونا نسبت به 

سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
اکبر شــاهرخی در توضیح وضع فروش گل و گیاه 
در آستانه روز مادر گفت: امسال به دلیل وجود بیماری 
کرونــا دیــد و بازدیدهــا کمتر شــده و تقاضــا در بازار گل 

نسبت به سال کاهش چشمگیری داشته است.
وی در خصــوص قیمــت گل در آســتانه روز مــادر 
گفــت: باتوجــه به این که عرضه و تقاضا قیمت در بازار 
را تعییــن می کننــد و اکنــون رکــود در بــازار حاکم اســت 
قیمت هــا نســبت بــه هفتــه گذشــته تغییــری نداشــته 
اســت. رئیــس اتحادیــه فروشــندگان گل و گیــاه تهــران 
در ادامــه افــزود: در آســتانه روز مــادر گل رُز تقاضــای 
بیشــتری دارد؛ در این بین هر شــاخه گل رز بین ۲۵ تا 
۳۰ هــزار تومــان و هر شــاخه رخ ممتــاز ۳۵ هزار تومان 
قیمــت دارد. شــاهرخی در خصــوص رونــق فــروش گل 
از طریــق فضــای مجــازی گفت: شــیوع کرونــا تا حدودی 
فروش هــا را مجــازی کــرده، امــا آن طــور کــه بایــد رونــد 
فــروش افزایــش نیافتــه اســت. وی افــزود: بــا شــیوع 
ویروس کرونا و برگزارنشــدن مجالس عروسی بازار گل 
وارد رکود شــد و تا زمانی که کرونا از بین نرود بازار به 

همین روال خواهد بود.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــر انجمــن صنفــی روغــن نباتــی با بیان این کــه هیچ تصمیمی بــرای حذف یا 
تغییر نرخ ارز روغن اعالم نشده است، عنوان کرد تابه امروز برنامه ای برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی اعــالم نشــده اســت، اما با حذف ارز ترجیحــی، قیمت روغن تغییر 

می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اواسط مهر بود که قفسه مغازه ها به یکباره 
از روغن  خالی شــد و متاســفانه برخی منفعت طلبان با ســوء استفاده از شرایط بازار، 
اقدام به عرضه روغن های مانده در انبار با قیمت های نجومی کردند.  در آن شــرایط  
مسئوالن و کارخانجات روغن درصدد ساماندهی بازار برآمدند که با گذشت حدود ۴ 
ماه از این ماجرا، تا حدودی تعادل به بازار بازگشته است. هرچند برخی سودجویان 
هنــوز هــم  بــه دنبــال تشــنج بــازار روغــن هســتند تــا بتوانند ســودهای هنگفتــی را به 

جیب بزنند.
در ایام پایانی سال، تقاضا برای خرید روغن در بازار افزایش می یابد 

که این امر در کنار کاهش واردات دانه های روغنی و روغن 
خام، می تواند مشــکالتی در سایه کمبود نظارت ها 

ایجاد کند، به همین خاطر از دستگاه های 
مــی رود  انتظــار  مســئول 

از  دقیــق  نظارت هــای  اعمــال  بــا 
ســودجویی منفعــت طلبان در بازار جلوگیــری کند؛ چرا 
کــه اخیــرا به گوش رســیده که بســیاری از مغــازه داران طی پیشــنهاداتی به 
فروشگاه ها خواستار خرید روغن حلب با نرخ باالتر از درج شده بر روی کاال شدند تا 

بتوانند با نرخ های غیرمتعارف در بازار سیاه محصول را به فروش برسانند.
همچنیــن در بودجــه ســال آینــده صحبــت از ایــن اســت کــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی از 
واردات کاالهای اساســی حذف شــود ،این امر نگرانی هایی ایجاد کرده اســت، هر چند 
که مســئوالن انجمن روغن نباتی و مدیر عامل شــرکت بازرگانی دولت اذعان می کند 
که تاکنون تصمیمی برای حذف یا تغییر نرخ ارز روغن گرفته نشــده اســت. بســیاری از 
مســئوالن تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه واردات روغن را عامل اصلی رانت، فســاد، 

قاچاق روغن به آن سوی مرزها می دانند.
بررســی های میدانــی نشــان می دهــد کــه روغن مایع بــه فراوانی در فروشــگاه  و 
مغازه هــا عرضــه مــی شــود و تنهــا در خصــوص روغن حلــب همچنــان محدودیت هایــی 
وجود دارد که با  تامین روغن خام مورد نیاز کارخانجات از ســوی بازرگانی دولتی، این 
مشــکل مرتفع می شــود . حال به ســراغ مســئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین  جزئیات 

عرضه روغن در سطح بازار با خبر شویم:

ضرورت اعمال نظارت بیشتر در بازار روغن
امیــر هوشــنگ بیرشــک، دبیــر انجمــن صنفــی روغــن نباتــی کشــور در گفــت و گــو بــا باشــگاه 

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام بــا 
بیــان این کــه بــرای تنظیــم بــازار گوشــت قرمز از 
ابتــدای اســفند، توزیــع می شــود گفــت: قیمــت 
مــرغ و تخــم مــرغ درچنــد روز آینــده بــه نــرخ 

مصوب خود خواهد رسید.
به گزارش صداوسیما، محمدرضا طالیی در 
نشســت خبری با اشــاره به وضع مناســب تأمین 
نهاده هــای دامــی در کشــور گفــت: ۳ میلیون تن 
نهاده با ۴۱ کشــتی از بنادر جنوبی و ۷۴ کشــتی 
از بنادر شــمالی کشور برای تأمین نیاز مرغداران 

و دامداران وارد شده است.
دام  امــور  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی 
ادامه داد: در ۴ ماه ابتدایی سال جاری مشکالتی 
بــرای تأمیــن ارز نهاده های دامی داشــتیم و حتی 
بانــک مرکــزی هیــچ ارزی را به مــا اختصاص نداد 
امــا از مــرداد مــاه وضعیت تأمین نهاده ها نســبتاً 

مناسب شد.
طالیــی تصریــح کــرد: ایــن شــرکت از تمــام 
ارزهــای اختصاصــی بانــک مرکــزی حتــی ارزهــای 

مربوط به کشــورهای عمان، اراک، هند و روســیه 
اســتفاده کــرده و کاالی مــورد نیــاز را وارد کــرده 

است.
وی در ادامــه در ارتبــاط بــا وضــع تأمیــن جو 
در کشــور گفــت: با توجه بــه کمبودهای مقطعی 
کــه وجــود داشــت، شــرکت پشــتیبانی امــور دام 
کــرد همچنیــن  بــازار عرضــه  در  را  ذخایــر خــود 
شــرایطی فراهــم آورد کــه واردات ایــن محصــول 
بــرای واردکننــدگان به صرفه باشــد تا ظرف مدت 

کوتاهی بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم.
دام  امــور  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی 
همچنیــن در ارتبــاط بــا دالیــل عــدم واردات جــو 
از کشــور عــراق تصریــح کــرد: بــر اســاس نمونــه 
برداری هــای انجــام شــده از جو عراقی مشــکالت 
کیفــی در محصــوالت آنهــا وجــود نداشــته اســت 
امــا بــا وجــود ایــن مســئوالن عراقــی بایــد بــه مــا 
اجــازه بدهنــد تــا ایــن نهاده ها را به طــور کامل و 
کامیون به کامیون به تأیید ســازمان دامپزشــکی 
و استاندارد برسانیم که هم اکنون در حال چانه 

زنی هستیم.
وی افزود: قیمت جو عراقی مناســب اســت 
و در صورتــی کــه بــه توافق برســیم از این کشــور 

وارد خواهیم کرد.
طالیی با بیان اینکه قیمت مرغ و تخم مرغ 
تــا چنــد روز دیگــر بــه نــرخ مصــوب خــود خواهد 
رســید، عنــوان کــرد: از روز شــنبه قیمــت مرغ به 
نــرخ مصــوب خــود در تمــام فروشــگاه ها خواهــد 
رســید و قیمــت تخــم مــرغ نیــز بــه زودی بــه نرخ 

مصوب خود می رسد.
امــور دام  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی 
تاکیــد کــرد: بــرای کنتــرل بــازار مــرغ و تخــم مرغ 
در کشــور اقــدام بــه تنظیــم بــازار ایــن محصــول 
در تهــران می کنیــم کــه ایــن امــر خــود منجــر بــه 
تنظیــم بــازار شهرســتان ها خواهد شــد. هر چند 
کــه بــه صــورت مــوردی در برخی از اســتان ها نیز 

محصوالت تنظیم بازاری عرضه می شود.
وی در ارتبــاط بــا وضعیــت تولیــد مــرغ برای 
روزهــای پایانــی ســال گفــت: ۱۲۰ میلیــون قطعه 

جوجــه ریــزی انجــام شــده اســت کــه بــا توجه به 
افزایــش مصــرف در تعطیــالت نــوروزی، میــزان 
جوجــه ریــزی در مــاه بهمــن و اســفند بــه ۱۳۰ 

میلیون قطعه خواهد رسید.
طالیــی در واکنــش بــه احتمــال حــذف ارز 
دامــی،  نهاده هــای  تأمیــن  بــرای  تومانــی   ۴۲۰۰
گفــت: دولــت تــا بــه امــروز هیــچ برنامــه ای بــرای 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه مــا اعــالم نکــرده و 
مــا نیــز تمــام برنامــه ریزی های خود را بر اســاس 

همین نرخ ارز انجام می دهیم.
امــور دام  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی 
افزود: در صورتی که برنامه ای برای حذف این ارز 
وجود داشــته باشــد لزوماً نباید منجر به افزایش 
قیمت مرغ و تخم مرغ یا گوشــت در بازار شــود 
زیرا دولت از محل این آزادسازی یارانه در اختیار 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار می دهد.

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار 
تومانی از اول اسفند

وی گفت: از ابتدای اســفند گوشــت منجمد 
وارداتــی بــه قیمــت ۷۰ تــا ۷۵ هــزار تومــان در 
میادین میوه و تر بار توزیع می شود تا به کاهش 

قیمت این محصول کمک کند.
طالیی در پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا 
تنظیــم بــازار نــرخ ۱۲۰ هزار تومانی برای گوشــت 
قرمــز منجمــد وارداتی تعیین کــرد و این امر خود 
بــازار می شــود  بــه افزایــش قیمت هــا در  منجــر 
گفــت: بنــده نیــز موافــق ایــن موضــوع هســتم و 
ایــن موضــوع در تنظیم بازار مطــرح و مصوبه یاد 
شــده اصالح شــد و از این به بعد قیمت گوشــت 
وارداتی بر اساس مدارک مثبته تعیین می شود.

مدیر عامل شــرکت پشــتیبانی امــور دام در 
ارتبــاط بــا قیمــت تخــم مــرغ تصریح کــرد: قیمت 
مصوب هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره 
بار ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان و به صورت بسته بندی 
۳۶ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد. همچنیــن 
قیمــت مــرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اســت که این 

محصوالت بدون محدودیت عرضه می شوند.

ازســرگیری صــدور  وعــده  کــه  آن  از  پــس 
بــرای  محــدود  شــکلی  بــه  کشــور،  ایــن  ویــزای 
شــهروندان ایرانــی داده شــد، مقررات ســفر به 

امارات نیز بروزرسانی شد.
بــه گــزارش ایســنا، امارات اواخر آبان ســال 
۱۳۹۹ صدور ویزای توریســتی را برای شــهروندان 
۱۳ کشــور مســلمان از جملــه ایــران متوقف کرد. 
پس از آن، رفت و آمد گردشگران رژیم اسرائیل 
بــه این کشــور آغاز شــد. هرچند امــارات ۲۹ دی 
اعــالم کــرد کــه توافــقِ لغو ویــزا برای گردشــگران 
اسرائیلی را به دلیل کرونا تا ماه ژوئیه آتی )اوایل 

تابستان ۲۰۲۱( به حالت تعلیق درمی آورد.
در همان روزها، سیدمحمد حسینی رئیس 
دفتر نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در امارات 
عربی متحده ـ توئیت کرد که در پیگیری از مقام 
مسؤول وزارت خارجه امارات گفته شد که توقف 
صدور ویزا برای ۱۳ کشور اعالم شده، »موقتی« 

و تا »اطالع ثانوی« است.
توئیــت  در  پیــش،  هفتــه  یــک  حــدود  او 
روادیــد  »خوشــبختانه  کــه  داد  خبــر  دیگــری 
امــارات بــرای تجــار و بازرگانــان )کــه ثابــت کننــد 
بــرای تجــارت می آیند( و کســانی کــه می خواهند 

خانواده هایشــان را بیاورنــد صــادر خواهد شــد.« 
بعــد در تکمیــلِ ایــن پیــام، اعــالم کــرد کــه »در 
جریــان جزئیــات بیشــتری نیســت و از متقضیان 
ویــزای امــارات درخواســت کــرد چنــد روز را صبــر 
کننــد تــا مقامــات ذی ربــط دســتورالعمل ها را بــه 
آژانس هــای مســافرتی و دفاتــر هواپیایــی ابــالغ 
کــه  اســت  ایــن  از  حاکــی  پیام هــا  ایــن  کننــد«. 
فعــال صــدور ویــزای توریســتی بــرای شــهروندان 
ایرانــی متوقــف اســت. برخــی دانشــجویان که از 
سفارتخانه بعضی کشورها در امارات برای ویزای 
تحصیلــی نوبت مصاحبــه گرفته اند،  می گویند با 

وجــود اعــالم چنیــن خبــری، امــا همچنــان موفــق 
نشده اند ویزای توریستی این کشور را بگیرند.  

بــا وجــود ایــن، امــارات مقــررات ورود بــه 
شــهروندان  از  دســته  آن  بــرای  را  کشــور  ایــن 
ایرانی که امکان ســفر دارند، به روزرســانی کرده 
اســت. ســفر به امــارات همانند ســایر کشــورها 
بــه گواهــی منفــی تســت کرونــا مشــروط شــده 
اســت.  شــرکت های هواپیمایــی امــارات نیــز بــه 
تازگی از کاهش زمان تست PCR از ۹۶ ساعت 
بــه ۷۲ ســاعت قبــل از پــرواز خبــر داده اند. این 
قانــون از ۱۲ بهمــن مــاه بــه اجــرا گذاشــته شــده 

که شــامل پروازهای ترانزیتی هم می شــود. این 
آزمایش باید در یکی از مراکز تایید شده وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی انجام شود 
و گواهــی جــواب منفــی تســت کرونــا بــه زبــان 

انگلیسی همراه مسافر باشد.
بــه مســافران امــارات توصیه شــده پیش از 
در   DXB Smart App  ۱۹-Covid برنامــه  ســفر 
تلفــن همــراه هوشــمند خود نصب کننــد.  همراه 
داشــتن بیمه مســافرتی و بلیت رفت و برگشــت 
بــرای مســافرانی کــه ویزای توریســتی دارنــد، نیز 

الزامی است.

وضع مقررات جدید برای سفر به امارات

توزیع گوشت قرمز ۷۰ هزار تومانی از اول اسفند

 بازار روغن
 تا پایان سال به کدام 

سمت می رود
خبرنگاران جوان، از افزایش نســبی تقاضا برای خرید روغن در ایام پایانی ســال خبر داد و گفت: از 
ابتدای ســال یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام وارد کشــور شــد، درحالی که نیاز کشــور از 

ابتدای سال یک میلیون و ۹۰۰ هزارتن بوده است.
وی افــزود: بنابــر آمــار در ۱۰ ماهــه امســال یــک میلیون و ۴۵۰ هــزار تن روغن 
تولیــد و توزیــع شــد کــه در ایــام پایانــی ســال به مقدار زیــادی تقاضا بــرای خرید 

روغن باال رفته است.
بیرشــک ادامــه داد: بــا ازدیاد تقاضا بــرای خریــد روغن،کارخانجات تمام 
تالش خود را کرده اند تا روغن مورد نیاز را تولید و در اختیار مردم بگذارند.

به گفته این مقام  مسئول، کارخانه ها تمام توان خود را بکار گرفتند تا 
کمبــودی در عرضــه روغــن در ایام پایانی ســال ایجاد نشــود. همچنین انتظار 

می رود بازرگانی دولتی روغن خام در اختیار کارخانه ها قرار دهند.
وی با تاکید بر اعمال نظارت بیشــتر بر بازار روغن در ایام پایانی ســال 
بیــان کــرد: هــر چــه بــه پایان ســال نزدیک می شــویم، نظــارت بر بــازار باید 
دقیق تر شــود چرا که اخیرا اخباری به گوش ما رســیده مبنی بر پیشــنهاد 
ســوپرمارکتی ها بــه فروشــگاه های زنجیــره ای که هر حلــب روغن ۵ کیلویی 
را ۳۰ تــا ۴۰ هــزار تومــان باالتــر از قیمــت درج شــده بــر روی کاال به آن ها 
بدهنــد، بــه همیــن خاطــر از ســازمان های نظارتــی تقاضــا داریم کــه نظارت 

بیشــتری بر بازار داشته باشند.
بیرشک از بهبود نسبی توزیع روغن خبر داد و گفت: روزانه ۴ تا ۵ هزار 
تــن روغن در ســطح کشــور عرضه می شــود کــه در نظر داریم بــرای ایام پایانی 

سال میزان عرضه را افزایش دهیم.

مشکلی در تامین روغن تا پایان سال نداریم
 محمــد جعفــری دبیــر انجمــن صنفــی روغــن کشــی در گفــت و گــو 
بــا باشــگاه خبرنــگاران جوان،  با اشــاره بــه اینکه موافق حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی واردات کنجالــه، دانه هــای روغنــی و روغــن خام هســتیم، اظهار 
کرد: حذف ارز ترجیحی به شفافیت اقتصاد کمک می کند و بارها اعالم 

کرده ایم که موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات با ارز آزاد هستیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه مشــکلی در تامیــن روغن تا پایان ســال نداریم، 
افــزود: بــا توجــه بــه تامین بخشــی از روغــن خــام کارخانه های روغــن نباتی 

توسط بازرگانی دولتی مشکلی در تامین نداریم.
جعفــری ادامــه داد: بــا حــذف ارز ترجیحــی وظیفــه دولــت اســت کــه با 
استفاده از کارت های خرید اعتباری از اقشاری که از افزایش نرخ ارز آسیب 

می بینند، حمایت کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی شفافیت واردات 
را بیشــتر می کنــد، بیــان کــرد: البتــه بحــث تامین نقدینگی بــرای واردات باید 
لحاظ شود و در این جریان نظام بانکی باید به کمک تولیدکنندگان بیاید، اما 
در مجموع اتهامات زیادی به ســمت ارز ترجیحی هدایت می شــود که حذف 

آن به نفع اقتصاد کشور است.

علت قاچاق روغن  چیست؟
قاســمعلی حســنی، دبیــر کل بنکــداران مــواد غذایــی در گفــت و گــو بــا 
باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به اینکه بازار روغن تعریفی ندارد، اظهار 
کــرد: رصدهــا از ســطح بازار نشــان می دهد که روغن جامــد بدون محدودیت 
بدست بنکداران نمی رسد و آنها مجبورند در کنار آن کاالهای دیگر همچون 
تن ماهی، رب گوجه و برنج عرضه کنند، درحالی که فروش کاال به کاال نوعی 

تخلف محسوب می شود.
وی افزود: اکنون روغن حلب با قیمت های غیر متعارف و باالتر از نرخ 

درج شده بر روی کاال در مغازه ها عرضه می شود.
حســنی حــذف ارز ترجیحــی و پرداخــت یارانــه بــه افــراد را تنهــا راه حل 
مدیریت بازار روغن دانست و گفت: با حذف ارز ترجیحی، ضمن ساماندهی 

بازار از قاچاق روغن به آن سوی مرزها جلوگیری می شود.
دبیــر کل بنکــداران مــواد غذایــی بــا اشــاره به اینکــه کمبود محسوســی در 
عرضــه روغــن وجــود ندارد، بیان کرد: البته میزانی کــه روغن حلب نیاز داریم به 

بازار تزریق نمی شود.
وی ادامــه داد: تخصیــص ارز یارانــه ای بــه واردات روغــن و اختــالف ۶ برابری آن 

سوی مرزها منجر به قاچاق روغن و کمبود کاال در بازار می شود.

ادامه از صفحه 1

اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی پروانه کسب 

سالمت آنالین و فروش طال 
صادر می کند

وی همچنیــن موظــف اســت نرم افــزار الزم مکانیــزم 
کنتــرل و نظــارت بــر قیمــت آگهــی خــودرو و امــالک را بــا 
تعیین بازه  قیمتی تهیه کند و قیمت های خارج از بازه برای 
خودرو تا ســقف ۵درصد و برای امالک تا ســقف ۱۵ درصد 
را نمایش ندهد؛ به عالوه، هشدارهای الزم را در محدوده ی 
ســقف های مجاز بــه کاربران ارائه کند. بــازه  قیمت خودرو 
در ضوابط تعیین شده باید با روش هایی چون »جمع آوری 
داده قیمت از نمایشگاه های اتومبیل دارای پروانه کسب«، 
»قیمــت معامــالت روز خــودرو در مراکز خریــد و فروش«، 
تولیدکننــدگان و  از ســوی  اعالمــی  »قیمــت روز خــودرو 
نمایندگی های رسمی« تهیه شود. بازه ی قیمتی امالک هم 
باید با روش هایی چون »جمع آوری داده ی قیمت از دفاتر 
مشاورین امالک دارای پروانه کسب« و »قیمت ثبت شده 
معامــالت در ســامانه های وزارت راه و شهرســازی و وزارت 

صنعت، معدن وتجارت« تهیه شود.


