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اتحادیه فروشندگان میوه 
و تر  بار: بخشی از افزایش 

قیمت خیار جو سازی است
برخــی رســانه ها از افزایــش قیمــت هــر کیلوگــرم 
خیــار بــه 20 هــزار تومــان خبــر داده انــد ایــن در حالــی 
اســت که به گفته کارشناســان بخشــی از این افزایش 

قیمت در نتیجه جو سازی اتفاق افتاده است.
بــه گــزارش ایلنــا؛  هــر از گاهــی افزایــش قیمــت 
خبرســاز  کشــاورزی  محصــوالت  از  برخــی  ناگهانــی 
ایــن  از  بــه گفتــه کارشناســان بخشــی  امــا  می شــود، 
فضــای  در  جوســازی  بــه  مربــوط  قیمت هــا  افزایــش 

مجازی و رســانه ها است.
اسدهللا کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و 
تــر  بــار، در گفت وگو با ایلنا دربــاره افزایش قیمت خیار 
که این روزها خبرســاز شــده اســت گفت: هر چند این 
روزها شــاهد افزایش قیمت عرضه خیار هســتیم اما در 

برخی از اخبار نرخ ها غیر واقعی عنوان می شود. 
وی معتقــد اســت؛ بخشــی از افزایــش قیمــت در 
بــازار بــه جو ســازی باز می گردد که در فضــای مجازی یا 

رسانه ها انجام می شود.
 کارگر با تاکید بر این که روز یکشنبه کشف جدید 
قیمــت محصوالت ســبزی و صیفــی از جمله خیار انجام 
خواهــد شــد، گفــت: قیمــت واقعــی ایــن محصــول فردا 
اعالم می شود و بهتر است تا کشف قیمت جدید درباره 

قیمت این محصول اظهار نظر نکنیم.
این ســخنان در حالی اســت که بر اســاس آخرین 
نرخ نامه اتحادیه فروشــندگان میوه و تر بار قیمت کف 
هر کیلوگرم خیار رسمی 9 هزار تومان، سقف قیمت 11 
هزار تومان و ممتاز 14 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین در این نرخ نامه کف قیمت هر کیلوگرم 
خیــار گلخانــه ای 10 هــزار تومان، ســقف قیمت 12 هزار 

تومان و ممتاز 14 هزار تومان  است.
بــر اســاس قانــون خــرده فروشــی ها می توانند 35 
درصــد ســود بــرای خــود در نظــر بگیرنــد، ضمــن قیمــت 

فاکتور مبنای تعیین قیمت در خرده فروشی ها است.

اتحادیه خشکشویی: بوی 
 عیدی از خشکشویی ها

به مشام نمی رسد
رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی 
بــه  مشــتریان  مراجعــه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  تهــران 
خشکشویی ها در روزهای پایانی سال بسیار کاهش 
یافتــه اســت، عنــوان کــرد مراجعــات مشــتریان بــرای 
شستشــوی البســه بــه خشکشــویی ها بیــن ۴0 تا ۵0 

درصد کمتر شده است.
صنــف  اتحادیــه  رئیــس  زاده،  رجــب  ابوالفضــل 
بــا  خشکشــویی و لباسشــویی تهــران در گفــت وگــو 
کاهــش  دالیــل  اینکــه  بــه  پاســخ  در  بــازار  خبرنــگار 
مراجعات و مشتری به واحدهای صنفی لباسشویی ها 
و  لبــاس  خریــد  کــرد:  اظهــار  چیســت؟  تهــران  در 
شستشــوی البســه اولویت مردم نیست اولویت مردم 

تامین مواد غذایی معیشت خانواده است.
رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی 
تهــران بیــان کــرد: بــا کاهــش مراجعــات بــه واحدهای 
صنفــی خشکشــویی ها بــه تبــع آن درآمــد همــکاران 
مــا نیــز تــا 50 درصــد کاهش یافتــه و حتــی 30 درصد 
مالــکان  بــه  را  ای مغازه هــای خــود  اجــاره  واحدهــای 

تحویل داده اند.
وی بــا بیــان اینکــه 45 روز بــه ســال نــو مانــده و 
هیــچ خبــری از شستشــوی پــرده، البســه، پتــو و ســایر 
شستنی های خانواده ها در خشکشویی ها وجود ندارد، 
گفت: به نظر می رسد امسال نیز همانند سال گذشته 

بازار واحدهای صنفی ما بسیار کساد خواهد بود.
رجــب زاده افــزود: در ایــن حالی اســت که قیمت 
شــوینده ها نســبت بــه اوایــل ســال 300 تــا 400 برابر 
افزایــش یافته اســت، قیمت نایلــون از 12 هزار تومان 
به 42 هزار تومان رسیده و قیمت چوب لباس که ۷0 
هــزار تومــان می خریدیــم به 220 هزار تومان رســیده 
و هزینه هــای آب و بــرق نیــز بــدون ســر و صدا بســیار 
 افزایــش یافتــه و قبض هــای آن نیــز 2۸ روزه صــادر

می شود.
رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی 
تهــران افــزود: قیمت هر کیلوگرم پودر لباسشــویی به 
چهار برابر افزایش یافته و پیش از این که یک بشکه 
پــر کُلــر پلی اتیلــن را پنج میلیون تومــان می خریدم با 
افزایــش قیمت هــا هــم اکنــون آن را 11 میلیــون تومان 

می خریم.
این مقام مســئول در اتحادیه صنف خشکشویی 
و لباسشــویی تهران با بیان این که هزینه های ســربار 
واحدهای صنفی ما بســیار افزایش یافته است گفت: 
این موضوع ســبب شــده تعــدادی از واحدهای صنفی 
مــا تغییــر شــغل داده انــد در حالــی کــه امســال طبــق 
ســنوات ســال های گذشته فقط یک بار آن هم در اول 
ســال نرخ شستشوی البســه حدود 15 درصد افزایش 

یافته است.
رئیس اتحادیه صنف خشکشــویی و لباسشــویی 
تهــران یادآور شــد: از نظر ایــن اتحادیه نرخ نامه هایی 
مورد تایید اســت که بر اســاس درجه بندی واحدهای 
صنفی به درجه یک، دو ، سه و ممتاز نرخ نامه آن ها 
بــا هولوگــرام ایــن اتحادیــه الصــاق شــود و نصــب نرخ 
نامه هــای فتوکپــی در واحدهــای صنفــی مــورد تاییــد 

اتحادیه ما نیست.
او در پاســخ به ســوال خبرنگار بــازار در خصوص 
تبلیــغ شستشــوی البســه بــا قیمــت کمتــر از اتحادیــه 
افــزود: در  تهــران  لباسشــویی  و  صنــف خشکشــویی 
ماه های اخیر مشــاهده می شــود که در فضای مجازی 
بــرای شستشــوی البســه بــا نرخ کمتــر از ایــن اتحادیه 
تبلیــغ زیــادی می شــود در حالی که مشــخص نیســت 
این البســه با چه مواد شــوینده ای و در چه شــرایطی 
در کارگاه هــای زیــر زمینــی شســته می شــود در حالی 
کــه نرخ نامه های ایــن اتحادیه باید در تمام واحدهای 
صنفی به سهولت در معرض دید مشتریان قرار گیرد.

انجمن تولیدکنندگان 
شیرخشک  خبر داد: دپوی 

هزار تن شیرخشک مازاد 
در انبارها

از  شیرخشــک  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
کاهــش تقاضــای خرید شــیر خام و دپــوی ۳0 هزار تن 

شیرخشک مازاد در انبار ها خبر داد.
تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس  ســیاوش ســلیمی 
شیرخشــک در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با 
بیان این که صادرات شیرخشک طی 2.5 سال گذشته 
ممنــوع بــوده اســت، اظهــار کــرد: امســال 3 محمولــه 
شیرخشــک به بازار های هدف صادر شــد که 2 محموله 
آن 5 هزار تنی و یک محموله 10 هزار تنی بوده است.

وی افــزود: در شــرایط فعلــی کــه شــیرخام تولیدی 
جــذب کارخانجــات نمی شــود، بــه ســمت کارخانه هــای 
شیرخشک سرازیر می شود، به همین خاطر کارخانجات 

شیرخشک با ترافیک بار روبرو هستند.
سلیمی با اشاره به اینکه ماهانه حداقل 25 هزار 
تــن شیرخشــک تولیــد می شــود، بیان کرد: بیــش از 30 
هــزار تــن موجودی شیرخشــک اعالم شــده، درحالی که 
حداکثر مصرف ســاالنه شیرخشــک کشــور ۷0 هزار تن 

است.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشــک با 
بیــان ایــن که واحد هــای تولیدی اجازه صــادرات ندارند، 
گفــت: اکنــون واحد های تولیدی اجازه صــادرات ندارند، 
به همین خاطر قاچاقچیان اقدام به قاچاق شیرخشــک 

به بازار های هدف می کنند.
ســلیمی ادامــه داد: بنابر آمــار یک ماه اخیر، بیش 
از 30 هــزار تــن موجــودی شیرخشــک کارخانجــات بوده 
اســت کــه این میزان جــدای از میزان ذخیــره کارخانه ها 
برای مصرف خود است که اگر به این آمار اضافه شود، 

موجودی کشور به بیش از 50 هزار تن می رسد.
واردات  از  اطالعــی  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
شیرخشک با تغییر کد تعرفه ندارم، تصریح کرد: گرچه 
آمار هایی از واردات شیرخشک با تغییر کد تعرفه داده 
می شــود، امــا بنــده اطالعــی از ایــن موضــوع نــدارم. هر 
چنــد واردات شیرخشــک در شــرایطی که با مــازاد تولید 

روبرو هستیم، جای تاسف دارد.

افزایش قیمت گوشت قرمز 
در میدان های میوه و تربار

در چند روز اخیر قیمت گوشــت قرمز در میادین 
میــوه و تــر بــار افزایش یافته اســت. کارشناســان عدم 
عرضــه روان دام توســط دامــداران بــه بــازار مصــرف را 
دلیــل افزایــش قیمــت در میادین میــوه و تره بار عنوان 

می کنند.
بــه گــزارش ایلنا؛ گزارش میدانی از میادین مرکزی 
میــوه و تر بــار تهــران نشــان از افزایــش قیمــت گوشــت 
قرمز دارد. افزایش قیمت در انواع گوشت قرمز در این 

میادین بین 10 تا 25 درصد است. 
از اوایل بهمن قیمت گوشــت قرمز در بازار بعد از 
چندماه ثبات به ناگاه شــروع به رشــد کرد به نحوی که 

در یک روز تا 10 هزار تومان افزایش داشت. 
حاال میادین میوه تر بار به تبع بازار قیمت مصوب 
گوشــت قرمــز را در نرخنامــه خــود بــاال برده اســت. باال 
بــردن قیمــت مصوبه در نرخنامه میادین میوه تر بار این 
پیام را به بازار می دهد که قیمت ها در ماه پایانی سال 

احتماال افزایشی خواهد بود.
گوشــت  اتحادیــه  رئیــس  ملکــی،  اصغــر  علــی 
گوسفندی، در گفت وگو با ایلنا مهمترین دلیل افزایش 
قیمــت در بــازار و میادیــن میوه و تر بــار را عرضه نکردن 

روان دام از سوی دامداران عنوان کرد.
وی افــزود: امیــد بــه بهبــود بازار در ایــام منتهی به 
نوروز موجب شــده دامداران نســبت به عرضه دام خود 

تعلل کنند.
ملکــی بــا تاکیــد براینکــه دامــداران نیــز تــا حدودی 
حق دارند، اظهار کرد: هزینه پرورش دام افزایش قابل 
توجهی داشته و دامداران برای جبران آن به دنبال بازار 
مناسب هستند که نوروز این فرصت را در اختیار آن ها 

قرار می دهد.
وی متوسط قیمت عرضه هر کیلوگرم دام زنده در 

میادین عرضه دام را 55 هزار تومان اعالم کرد.
ملکــی تصریــح کــرد: عمــده دام مــورد مصــرف در 
پایتخــت از اســتان کردســتان تامیــن می شــود و اکنــون 
متوسط قیمت دام در این استان 53 تا 54 هزار تومان 
است که با هزینه حمل به تهران حدود یک هزار تومان 

به آن افزوده می شود.
وی قیمــت عمــده هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی 
برای مراکز عرضه را 110 تا 115 هزار تومان عنوان کرد.

ملکــی اظهار کــرد: قیمت هر کیلوگرم شــقه بدون 
دنبــه بــرای مصــرف کننــده معمــوال 10 درصــد بیشــتر از 
قیمت عرضه عمده و در حدود 125 تا 130 هزار تومان 

است.
بــر اســاس این گــزارش، یک هفته گذشــته قیمت 
هــر کیلوگــرم شــقه بدونه دنبه گوســفندی برای مصرف 
کننده در حدود 120 تا 130 هزار تومان اعالم شده بود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایــران اعــام 
کــرد در همــه مناطــق عرضــه انجام می شــود 
چراکــه افزایــش قیمتــی در راه نیســت و در 
مورد مواد اولیه هم مشــکلی وجود ندارد. تا 
به امروز به من هیچ گزارشی مبنی بر اینکه 
در منطقه ای عرضه کم بوده نرسیده است.

بختیــار علــم بیگــی، رئیــس هیات مدیره 
انجمن صنایع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی 
ایــران  در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد اخبــار 
منتشــره مبنــی بــر عرضــه قطره چکانــی مــواد 
شــوینده در بــازار اظهــار کرد: نه تنهــا تولید و 
عرضه به طور کامل انجام می شود بلکه تولید 
بیــش از مصــرف نیز اســت. در هــر منطقه ای 
اگر عرضه کم است، تماس بگیرند تا پیگیری 
کنیــم. ولــی تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم در 

همــه مناطــق عرضــه انجــام می شــود؛ چراکــه 
افزایش قیمتی در راه نیســت و در مورد مواد 
اولیه هم مشــکلی وجود ندارد. تا امروز هیچ 
گزارشــی مبنــی بــر اینکه در منطقــه ای عرضه 

کم بوده نرسیده است.
وی با تاکید بر افزایش نداشــتن  قیمت 
مــواد شــوینده تــا پایان ســال بــه تخلفاتی در 
ایــن مــورد اشــاره کــرد و گفــت: از اول آبــان 
بــه بعــد افزایش قیمتــی رخ نداده، جوســازی  
در ایــن مــورد شــد کــه بــرای بــار ســوم قیمت 
افزایش پیدا کند که درست نبود و بارها هم 
بــر ایــن تاکیــد کردیــم. خوشــبختانه تعزیرات 
بــه فروشــگاه ها مراجعــه کــرده کــه بعضــی از 
فروشگاه ها با چند درصد حراج برگزار کرده و 
در مــواردی گران تــر از قیمت مصرف کننده که 

روی کاال درج شده  فروخته اند.

وی افزود: قیمت مصرف کننده روی کاال 
درج شده است اگر خریداری با چنین موردی 
برخورد کرد اوال از آن فروشــگاه خرید خود را 
انجــام ندهنــد و در مرحلــه بعــد موضوع را به 

124 اطالع دهند.
صنایــع  انجمــن  هیات مدیــره  رئیــس 
شــوینده، بهداشتی و آرایشــی ایران در ادامه 
تصریــح کــرد: در حوزه مواد شــوینده وارداتی 
انجــام نمی شــود امــا صــادرات در ایــن حــوزه 
انجــام می شــود. مدتــی صحبــت از جلوگیــری 
صــادرات بــه علــت کســری بــازار داخلــی بــود 
کــه  انجمــن تعهــد کرد؛ هرگز بــازار داخلی به 
مشــکل بــر نمی خــورد اگــر ایــن اتفــاق بیافتــد 
انجمــن و وزارت صمت یــا دیگر نهادها جلوی 

صادرات را می گیرند.
بیشــتر  کــرد:  خاطرنشــان  بیگــی  علــم 

پاکســتان،  افغانســتان،  بــه  مــا  صــادرات 
قفقــاز،  حــوزه  کلــی  طــور  بــه  و  ارمنســتان 
امارات، عراق و ســوریه اســت. حجم صادرات 
مــا بــه علــت مشــکل در انتقال پــول از طریق 
سیســتم بانکی بسیار ناچیز است. در بیشتر 
محصوالت دســت کم تا دو برابر و در بعضی 
محصوالت تا سه برابر امکان تولید داریم اما 
در مورد صادرات مشکل اصلی نقل و انتقال 

پول است.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه از طریــق 
از  بعضــی  و  نمی شــود  منتقــل  پــول  بانکــی 
خریداران در خارج از کشــور به صورت نقدی 
و بــا دالر یــا ریــال فروش انجام می شــود رقم 
دقیقــی از حجم صادرات مواد شــوینده وجود 
ندارد اما بســیار ناچیز اســت. شــاید حدود 5 

درصد از تولید را در بر بگیرد.

نایــب رئیــس اتاق اصناف ایــران با بیان 
اینکــه دولــت بــه برنامــه اتــاق اصنــاف بــرای 
حمایت از کسب وکارها توجهی نکرد، عنوان 
کرد امســال به دلیل تعطیلی نمایشــگاه های 
در  فوق العــاده  فــروش  جشــنواره  بهــاره، 

واحدها داریم.
جالل الدیــن محمد شــکریه در گفت وگو 
بــا مهر، درباره تعطیلی نمایشــگاه های بهاره، 
گفــت: دولــت هنــوز برنامــه ای بــرای اصنــاف 
جهت فروش های ایام شــب عید اعالم نکرده 
است، اما مقرر شده واحدهای صنفی فروش 
فوق العاده را تحت نظارت واحدهای بازرســی 

اصناف برگزار کنند.
وی افــزود: در نمایشــگاه به دلیل تجمع 
واحدهــا، پروتکل هــای بهداشــتی قابــل اجــرا 
نبــود؛ از ایــن رو در ایــن جشــنواره، واحدهــا 

را  اجنــاس  نمایشــگاه  قیمت هــای  بــا همــان 
می فروشند.

دولت هیچ حمایتی از اصناف نکرد
کرونایــی  حمایت هــای  دربــاره  شــکریه 
دولت از اصناف، با بیان اینکه اصناف از نظر 
کســب و کار در شــرایط طبیعــی قــرار ندارند، 
اظهــار کــرد: اکنــون دو مشــکل عمــده شــامل 
کاهــش قــدرت خرید مــردم و شــیوع ویروس 
کرونا، کســب و کارهای کشــور را از واحدهای 
تولیدی تا واحدهای توزیع تحت الشــعاع قرار 

داده است.
نایــب رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران افزود: 
تســهیالتی کــه دولت بــرای واحدهای آســیب 
دیده از کرونا در نظر گرفته بود، به هیچ وجه 
قابل توجه نبود و انگیزه ای ایجاد نکرد و تنها 

1۶ تا 1۷ درصد از اصناف کشور این تسهیالت 
را گرفتنــد و نزدیــک بــه ۸3 درصــد اصنــاف از 

دریافت این تسهیالت چشم پوشی کردند.
او ادامــه داد: بنابراین فقدان تســهیالت 
زیــان  دادن  پوشــش  بــرای  مناســب  بانکــی 
اصناف آســیب دیده از کرونا در این شــرایط، 
یکــی از عواملــی بــود کــه موجــب شــد کســب 
و کار اصنــاف بــا مشــکل مواجــه شــود. ایــن 
در حالــی اســت کــه در ســایر کشــورها دولت 
حمایت هــای ویــژه ای از کارگــران و اصنــاف به 
عمــل آورد البتــه مــا انتظــار نداریــم هماننــد 
کشــورهای دیگــر حمایــت صــورت بگیــرد امــا 

می شد حمایت های بهتری کرد.
شــکریه گفت: اتاق اصنــاف برنامه مفصلی را 
با محوریت مســائلی همچــون مالیات، بیمه، 
در   … و  عــوارض  شــهرداری،  بانکــی،  نظــام 

راســتای حمایت از اصناف تولیدی، توزیعی و 
خدمــات فنی 3 ماه پیــش به دولت ارائه کرد 
اما دولت هیچ توجهی به این برنامه نداشــت 
در حالی که اگر بخش هایی از این برنامه نیز 
اجرا می شد، امروز شاهد این حجم از مشکل 

در کسب و کارها نبودیم.
وی افــزود: اگــر دولــت بــه دنبــال رونــق 
اقتصــادی  روانــی،  امنیــت  افزایــش  و  تولیــد 
و اجتماعــی اســت بایــد از واحدهــای تولیــدی 
و توزیعــی حمایــت کنــد؛ چراکــه بــا تعطیلــی 
هــر واحــد کوچــک بیــن 4 تا ۶0 شــغل از بین 
مــی رود. مــا تــا یــک ســال و نیم و حتی شــاید 
دو ســال دیگــر درگیــر ویروس کرونــا خواهیم 
بــود اگــر دولــت برنامــه دقیقی بــرای مدیریت 
این اوضاع نداشــته باشــد، مشــکالت بیشــتر 

می شود.

به گفته نماینده وزیر صمت در اصناف 
کشــور و عضــو هیــات رئیســه اتــاق اصنــاف 
ایــران و تهــران به دلیل شــیوع بیماری کرونا 
و تأثیــر آن بــر بــازار بســیاری از اصنــاف در 
آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفتــه انــد ولــی 

همچنان همکاری الزم را با دولت دارند.
به گزارش اتاق اصناف، ابراهیم درستی، 
نماینده وزیر صمت . عضو هیات رئیسه اتاق 
اصنــاف ایران و تهران درمورد وضع واحدهای 
صنفــی و بــازار شــب عیــد گفــت: بســیاری از 
اصناف از بهمن سال گذشته به خاطر شیوع 
کرونــا و تعطیلــی بازار و درآمد پایین و ماندن 
جنس ها در انبارها به ورشکســتگی رســیدند 
و خیلــی از واحدهــا ضــرر کردنــد؛ امــا بــا ایــن 

حــال همکاری هــای الزم را بــرای کنتــرل کرونا 
انجام دادند.

نایــب رئیــس اول اتاق اصنــاف تهران در 
ارتباط با بازار شــب عید افزود: در مورد شــب 
عید هم خوشبختانه مشکلی در زمینه تامین 
کاالهــا نداریــم؛ امــا صادقانــه بگویــم کــه یک 
مقداری کاال اکنون گران است و خوشبختانه 
واحد صنفی گرانفروش نداریم که اگر باشــد 
اســت.  قابــل پیشــگیری  مــا  نظــارت  بــا  هــم 
کاالهــای ســبد خانــوار در بازار هســت و جای 
نگرانــی وجــود نــدارد فقــط از مصرف کنندگان 
درخواســت دارم کــه بــا کــم شــدن کاالیــی در 
آن هجــوم  حــد  از  بیــش  خریــد  بــرای  بــازار 
تــا  نیاورنــد و خریــد خــود را مدیریــت کننــد 

مشکلی پیش نیاید.
نایــب رئیس اول اتاق اصناف تهران در 
مــورد تامیــن کاال و تنظیــم بــازار شــب عیــد 
بیــان کــرد: جلســاتی در دو مــاه گذشــته بــا 
و  تلفیــق  کمیســیون  مجلــس،  نماینــدگان 
کمیســیون اقتصــاد بــا مدیریــت آقای حســن 
در  اصنــاف  کمیســون  محتــرم  ریاســت  پــور 
مجلــس برگــزار کردیــم و طی پنج جلســه در 
پنج هفته برای تامین کاالهای شب عید که 
نتیجــه و گــزارش ایــن نشســت ها بــه وزرات 
صمــت و اقتصــاد و دارایی داده شــده اســت 
تــا چــاره اندیشــی های الزم صــورت بگیــرد و 

مشــکلی نداشته باشیم.
تغییــر  موضــوع  بــه  ادامــه  در  درســتی 

کاربری بســیاری از واحد های صنفی به خاطر 
بیماری کرونا اشاره و عنوان کرد: در این یک 
ســال بســیاری از اصنــاف کــه فصلی هســتند 
ضرر کردند و خســارت دیدند که امســال هم 
به دلیل افزایش نرخ دالر توان و قدرت خرید 
باالیــی ندارند که با تثبیت قیمت ارز می توان 
باعــث آرامــش در بــازار شــد و خواهــش مــا 
ایــن اســت کــه در بحــث مالیــات از بخش هــا 
و اصنافــی مالیــات گرفتــه شــود کــه فــروش 
داشــته اند و درآمد داشــته اند واجــازه بدهند 
کــه کســانی کــه پرونــده مالیاتــی درســازمان 
ندارنــد و یا دالیــل کافی مبنی بر درآمد خوب 
واحــد صنفی دارند آنها مالیات پرداخت کنند 

و مالیات از آن ها گرفته شود.

مدیــرکل روابــط عمومــی ایــران ایــر گفــت: 
لنــدن  بــه  ایــر  ایــران  ایربــاس  بهمــن   2۳ روز 
پــرواز می کنــد تا بعد از ظهر همــان روز تعدادی 
مســافر ایرانــی را از لندن به تهــران منتقل کند، 
مســافران باید تســت منفی کرونا داشته باشند 
و یــک هفتــه هــم بــا هزینــه شــخصی در هتــل 

فرودگاه امام قرنطینه شوند.
حســین جهانــی در گفت وگــو بــا فــارس بــا 
درخواســت  پیــرو  کــرد:  اظهــار  خبــر  ایــن  اعــالم 
وزارت خارجــه مبنــی بــر تقاضای اتبــاع ایرانی در 

انگلســتان برای بازگشــت به ایران و پیرو جلســه 
روز 14 بهمن  در وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشــکی با حضور معاون وزیر بهداشــت و معاون 
وزیر راه و شهرســازی مقرر شــد، این پرواز انجام 

شود.
ادامــه  ایــر  ایــران  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
داد: هواپیمــای ایربــاس 330 شــرکت هواپیمایــی 
جمهــوری اســالمی ایــران روز پنجشــنبه 23 بهمن 
از فــرودگاه امــام خمینی )ره( با شــماره پرواز ۷10 
در ســاعت ۸:25 بــه مقصــد لنــدن پــرواز می کند. 

وی اظهــار کــرد: در مســیر رفــت بــه لنــدن ایــن 
پرواز مجاز به حمل مســافر طبق مقررات کشــور 

انگلستان است.
مدیــرکل روابط عمومــی ایران ایر ادامه داد: 
ایــن هواپیمــا بدون مســافر به ســمت لندن پرواز 
می کنــد و در ســاعت 11:15 در فــرودگاه لنــدن به 

زمین می نشیند.
وی افزود: این هواپیما پس از مســافرگیری، 
بــا شــماره پــرواز ۷11 در ســاعت 13:10 بــه وقــت 
محلی همان روز )پنجشنبه( از لندن پرواز می کند 

و به سمت فرودگاه امام خمینی )ره( می آید.
جهانــی تاکیــد کرد: مســافران باالی ۸ ســال 
در فرودگاه لندن باید حتماً برای ســوار شــدن به 
پرواز ایران ایر تســت منفی کرونا داشــته باشــند 
همچنیــن زمانــی کــه هواپیمــا بــه تهــران رســید 
مســافران بایــد یــک هفته بــا هزینه شــخصی در 
هتــل فــرودگاه امام خمینی )ره( قرنطینه باشــند 
و پــس از یــک هفتــه تســت کرونــا از آنهــا انجــام 
می شــود کــه اگــر منفــی بــود، می تواننــد از هتــل 

خارج شوند.

وی گفت: اگر تســت کرونای مسافران پس 
از اقامــت یــک هفتــه ای در هتــل فــرودگاه امــام 
مجدداً مثبت شــود، مدت زمان قرنطینه افزایش 
می یابد و هزینه اســتقرار در هتل و انجام تســت 

کرونا برعهده مسافران است.
مدیــرکل روابــط عمومــی ایــران ایــر بــا بیــان 
اینکــه همه مســافران ایــن پرواز ایرانی هســتند، 
گفــت ایــن پــرواز بــا مجــوز ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری و ســتاد ملــی مقابله با کرونــا به صورت 

فوق العاده انجام می شود.

انجمن صنایع شوینده عرضه قطره چکانی 
مواد شوینده را تکذیب کرد

انجام پرواز فوق العاده لندن برای بازگشت ایرانی ها

نماینده وزیر صمت در اصناف: از اصنافی مالیات گرفته شود 
که فروش و درآمد داشته اند

 پیشنهاد اتاق اصناف ایران برای فروش فوق العاده

به جای برگزاری نمایشگاه بهاره


