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مدیر کل خدمات بازرگانی 
 صمت: تقاضای روغن

از حال طبیعی خارج شده 
است

مدیــر کل دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صمــت 
اعــام کــرد بــرای کاالهــای اساســی در ســطح کشــور 
کمبــود کاال وجــود نــدارد ، امــا گاهــی ماننــد همه جای 
دنیــا بــازار متاثــر از تولیــد فصلــی یا نوســانات عرضه و 

تقاضا دچار نوسان می شود. 
صدیف بیک زاده ، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی 
وزارت صمــت،  در گفت وگــو بــا ایلنــا در مــورد آخریــن 
وضعیــت بــازار روغــن اظهار کرد: از نظــر تولید روغن نه 
تنها نســبت به مدت مشــابه ســال قبل کاهشی نداریم 
بلکه رشد هم داشته ایم. ورود و کار روی مواد اولیه آن 
یعنی دانه روغنی و روغن خام، با روند طبیعی خود در 
حال انجام است اما تقاضا از حالت طبیعی خود خارج 
شــده اســت. دالیــل مختلفی ماننــد تغییر گــروه کاالیی 
مــواد اولیــه روغــن، شــوک تقاضــای غیرمتعارفــی ایجاد 
کرده درحالی که تولید روند طبیعی خود را طی می کند. 
بنابراین تطبیق بین عرضه و تقاضا کمی طول می کشد. 
تامیــن،  برنامه ریــزی  دفتــر  طرفــی  از  افــزود:  وی 
توزیــع و تنظیــم بــازار عــاوه بــر اینکــه از محــل ذخایــر 
راهبردی واحدهای تولیدی روغن را تقویت کرده است؛ 
اســتان هایی کــه بــا تقاضــای باالیــی مواجــه هســتند و 
عرضــه نمی توانــد تطبیق پیــدا کند از واحدهــای تولیدی 
دیگر کمک می گیرند تا عرضه آن اســتان تقویت شــود. 
بــرآورد مــا ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان مشــکلی در 
روغن مورد نیاز خود ندارند اما عده ای ترجیح می دهند 
کــه بــه علت جــو روانی، نیازهــای آتی خــود را تبدیل به 
حــال کننــد. البته ایــن موضوع از نظر ما مشــکلی ندارد 
امــا ممکــن اســت به علت این جو روانــی در کوتاه مدت 

بازاررسانی این کاال با اخال مواجه شود.

مدیــر کل دفتــر خدمات بازرگانــی وزارت صمت در 
مــورد فــروش روغــن بــه شــرط خریــد رب و دیگــر اقــام 
توســط واحدهــای تولیــد روغــن تصریــح کــرد: فــروش 
اجباری طبق قانون به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست 
امــا مــا ایــن موضوع را نفــی نمی کنیم. اگر کســی با این 
مشــکل مواجــه اســت، می توانــد بــا شــماره گیری ۱۲۴ یا 
ســامانه اینترنتی گزارش دهد. در صورت گزارش چنین 
موضوعــی و مواجــه شــدن بــا مصادیــق آن در خدمــات 
بازرگانــی کــه بــه ایــن واحدهــای تولیــدی ارائه می شــود 
ماننــد ثبــت ســفارش و تامیــن مــواد اولیــه تجدیدنظــر 
می کنیــم. یعنــی ترجیــح می دهیــم مــواد اولیــه تولیــد را 
بــه واحدهایــی دهیم که طبــق ضوابط و قوانین فعالیت 

می کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: ســازمان حمایــت نیز منتظر 
ایــن نیســت کــه حتمــا شــکایتی انجام بگیرد و ســپس 
پیگیــری کنــد؛ بازرســی های فصلــی، دوره ای و مــوردی 
در برنامه هــای خــود دارند اما در کنار اینها اگر گزارش 
و شــکایتی دریافــت شــود، بازرســی هدفمنــد صــورت 
می گیرد یعنی این کار به ســازمان حمایت و بازرســین 
متخلفیــن  بــا  تــا  می کنــد  کمــک  صمــت  ســازمان های 

برخورد شود. 
بیــک زاده افــزود: بــه هیــچ عنــوان بــرای کاالهــای 
اساســی در ســطح کشــور کمبود کاال نداریم، اما گاهی 
ماننــد همــه جــای دنیــا بــازار متاثــر از تولیــد فصلــی یــا 
نوسانات عرضه و تقاضا دچار نوسان می شود. در حال 
حاضــر مشــکلی در تامیــن کاال نداریــم و بــرای کاالهــای 
و  راهبــردی  ذخایــر  ماننــد  سیاســت هایی  اســتراتژیک 
ذخایــر احتیاطــی را اعمــال کردیــم کــه اگــر در صــورت 

برخورد با مشکل، نیاز مقطعی را رفع کنیم.

افزایش ۸ تا ۱۲ هزار تومانی 
هر کیلوگرم موز در یک هفته
زمانــی مــوز یکــی از میوه هــای اصلــی پذیرایــی در 
مهمانی هــا و مجالــس بود و در دورهمی ها و جشــن ها 
رغــم  بــه  اکنــون  امــا  داشــت.  را  مصــرف  بیشــترین 
محدودیــت در تجمعــات قیمــت هر کیلوگــرم آن تا 70 
هزار تومان باال رفته و با تبدیل شدن به میوه الکچری 
از سبد مصرف بسیاری از خانوارها حذف شده است.
بــه گــزارش ایلنــا، بــر اســاس آخریــن نــرخ نامــه 
تهــران  تربــار  و  میــوه  فروشــان  بــار  صنــف  اتحادیــه 
)99.۱۱.۲0 -99.۱۱.۲6( کــف قیمــت هــر کیلوگــرم مــوز 

35 هزار تومان، سقف قیمت هر کیلوگرم موز ۴0 هزار 
تومــان و قیمــت هر کیلوگرم مــوز ممتاز ۴5 هزار تومان 

تعیین شده است.
اســدهللا کارگــر، رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه 
و تر بــار در گفت وگــو بــا ایلنــا، درباره آخریــن تغییر نرخ 
ایــن میــوه در هفته های اخیر گفت: هفته گذشــته کف 
قیمــت هــر کیلوگرم موز ۲7 هزار تومان، ســقف قیمت 
هــر کیلوگــرم موز 30 هزار تومــان و قیمت هر کیلوگرم 

موز ممتاز 33 هزار تومان بود.
وی ادامــه داد: ایــن هفته کــف قیمت هر کیلوگرم 
مــوز بــا افزایــش 8 هــزار تومانــی بــه 35 هــزار تومــان، 
ســقف قیمــت هــر کیلوگــرم مــوز بــا افزایــش ۱0 هــزار 
تومانــی بــه ۴0 هــزار تومــان و قیمــت هــر کیلوگــرم موز 
ممتــاز بــا افزایــش ۱۲ هــزار تومانــی بــه ۴5 هــزار تومان 

رسیده است.
کارگــر یــادآور شــد: فاصلــه قیمت میادیــن و خرده 
فروشی های سطح شهر با توجه به سود قانونی در نظر 

گرفته شده، نباید بیش از 35 درصد است.
گــزارش میدانــی ایلنــا نشــان می دهــد قیمــت هــر 
کیلوگــرم مــوز در خــرده فروشــی ها از 38 تــا 70 هــزار 

تومان متغیر است.
همچنین هر کیلوگرم موز در فروشگاه های آناین 
بســته بــه کیفیــت آن از 39 هزار تومان تــا بیش از 7۲ 
هــزار تومــان عرضــه می شــود. جالــب آنکــه بســیاری از 
ایــن فروشــگاه های آناین قیمت های نجومــی خود را با 

تخفیف درج کرده اند.
افزایــش قیمــت ناگهانــی موز آن هــم در زمانی که 
بــه دلیــل محدویت در تجمعات و مجلس مصرف آن به 
شکل قابل توجهی کاهش یافته است جای سوال دارد 

که دستگاه های متولی باید پاسخگوی آن باشند.

نایب رئیس اتحادیه 
نمایشگاه  داران خودرو: بازار 
جذابیتی برای دالالن ندارد

خــودرو  نمایشــگاه  داران  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
عنــوان کــرد خــودرو شــاخص کــه ۲0۶ تیــپ ۲ و پرایــد 
هســتند امــروز به ترتیب پــژو ۲0۶ با قیمت حدود ۱۹0 
میلیــون و پرایــد بــا قیمــت ۱0۳ تــا ۱0۵ میلیــون تومــان 
خرید و فروش می شــوند. قیمــت خودروهای دیگر نیز 

تفاوت چندانی با چند روز قبل ندارند.
نعمــت هللا کاشــانی نســب، نایب رئیــس اتحادیه 
نمایشــگاه  داران خــودرو، در گفت وگــو بــا ایلنــا در مورد 
وضعیــت بــازار خودرو اظهار کرد: بعید به نظر می رســد 
کــه قیمــت خــودرو کاهــش یــا افزایــش خاصــی داشــته 
باشد اگر کسی نیاز به خرید خودرو دارد االن آن  زمان 

مناسبی است و باید خرید را انجام دهد.
نایــب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو بــا 
تاکیــد بــر ایــن روزها بازار خودرو شــکل یک بــازار عادی 
به خود گرفته گفت: االن فقط مصرف کننده واقعی در 
بــازار اســت و دیگــر جذابیتی بــرای دالالن وجــود ندارد. 
دیگر به این شــکل نیســت که بتوانند خودرو را بخرند، 

نگه دارند و گران تر بفروشند.
وی در ادامه افزود: به علت ثبات چند روزه قیمت 
خــودرو، خریــداران بــه بــازار مراجعــه می کننــد و خریــد 
و فــروش انجــام می شــود. بــا حــذف دالالن و مراجعــه 
مصرف کننــدگان واقعــی می توان گفت بــازار خودرو این 

روزها یک بازار عادی است. 
کاشانی نسب با اشاره به نرخ روز خودرو تصریح 
کــرد: خــودرو شــاخص کــه ۲06 تیــپ ۲ و پراید هســتند 
امــروز بــه ترتیب پژو ۲06 با قیمت حدود ۱90 میلیون و 
پراید با قیمت ۱03 تا ۱05 میلیون تومان خرید و فروش 
می شوند. قیمت خودروهای دیگر نیز تفاوت چندانی با 

چند روز قبل ندارند.

اخبـــــــــــــــــارخبـــــــــــــــــر

تعزیــرات  مشــترک  گشــت های  رئیــس 
اتحادیــه  می گویــد  تهــران  اســتان  حکومتــی 
چاپخانــه داران بــر اعضای صنف خود نظارتی 
ندارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تخلف 

این صنف به تعزیرات ارسال نکرده اند.
بــه گــزارش ســایت خبــری بــازار، ناصــر 
مدیحی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
بیشــتری  نظــارت  بایــد  داران  چاپخانــه  روی 
داشــته باشــد؛ چرا که مردم به واسطه همین 

چاپ ها فریب می خورند.
هیــچ  نظــر می رســد  افزود: بــه  مدیحــی 
نظارتــی در ایــن خصــوص صــورت نمی گیرد و 
اتحادیه چاپخانه داران حتی یک مورد گزارش 
تخلف از صنف خود به ما نداده اند در حالی 
کــه اصــا وظیفــه مــا نیســت کــه خودمــان به 

میدان بیائیم و این تخلفات را کشف کنیم.
وی گفت: بارها در این خصوص گزارش 
تهیــه شــده و در صــدا و ســیما پخــش شــده 
است، اما یک بار هم مسئوالن اتحادیه به ما 
ســر نزدنــد تا بخواهند مــا را در برخورد با این 

متخلفان یاری کنند.
تعزیــرات  مشــترک  گشــت های  رئیــس 
حکومتــی اســتان تهــران افزود:، چــون رئیس 
اتحادیه به واســطه رای همین چاپخانه داران 
انتخاب می شود هیچوقت مسئوالن اتحادیه، 
تخلــف صنف خودشــان را گــزارش نمی کنند، 
مماشــات  بیاورنــد  رای  می خواهنــد  چــون 

می کنند.
مدیحــی از مــردم و چاپخانــه دارانــی کــه 
ســالم کار می کننــد خواســت حتمــا در صورت 

مشــاهده تخلفــات بــا شــماره ۱35 تعزیــرات 
تماس بگیرند.

وی گفــت: حتــی اگــر مــردم بــا فعالیــت 
غیرمجــاز چاپخانــه داران در شــب هم مواجه 
بــا آن هــا  بــه مــا اطــاع دهنــد و مــا  شــدند 
برخورد قاطع و متخلفان را به دادگاه معرفی 

می کنیم.
تعزیــرات  مشــترک  گشــت های  رئیــس 

حکومتــی اســتان تهــران در واکنــش بــه چاپ 
اقــام بســیار زیــادی تجهیزات رایانــه ای که با 
عنوان ســاخت تایوان چاپ شــده بود، افزود: 
چــرا بایــد کاال در ایــران تولیــد و بســته بنــدی 
شــود و روی آن ســاخت تایــوان چــاپ شــود؟ 
اگر بسته های این کاالهای تقلبی را چاپخانه 
داران چــاپ نکننــد شــاید به ایــن راحتی میان 
مــردم توزیــع نشــود و ما ایــن چاپخانــه داران 

کــه  تقلبــی  و  را در هرگونــه جعــل  متخلــف 
صورت می گیرد، شریک می دانیم.

در این چاپخانه بســته های کرم دست و 
صورت را مشاهده می کنیم که سیب سامت 
هــم دارد، اما چاپخانــه دار هیچ مجوزی برای 
چاپ این اقام دریافت نکرده است و این در 
حالیســت کــه در ایــن چاپخانه تاریــخ تولید و 

مصرف هم روی بسته آن درج شده است.

رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات 
مســافرتی ایــران بــه دنبــال راه اندازی شــعبه 
ویژه شورای حل اختاف، اعام کرد در کمتر 
از یــک ســال گذشــته بــه بیــش از ســه هــزار 
پرونــده بــا حــدود ۴00 میلیــارد تومان بدهی 
و تخلف در کمیته های این انجمن رســیدگی 
شــده اســت که ٣٠٠ میلیارد تومان آن بدون 

ارجاع به دادگاه، پس داده شد.
حرمــت هللا رفیعــی کــه بــه تازگــی حکــم 
ریاست شعبه شورای حل اختاف ویژه دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را گرفته 
اســت، در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره ضرورت 
راه انــدازی ایــن شــعبه اظهــار کرد: بــا توجه به 
حجــم اختافــات و شــکایت ها، چنــد شــورا و 
کمیته رسیدگی در این انجمن راه اندازی شده 
اســت کــه بــرای اختصــاص شــعبه ویــژه دفاتر 
در  جهانگــردی  و  هوایــی  مســافرت  خدمــات 
شورای حل اختاف از ماه ها پیش درخواست 
داده بودیــم؛ چرا کــه معتقدیم کار صنف باید 
به کارشناســان همان صنف واگذار شود. قبا 
بــه دلیــل نبود کارشــناس متخصص، ابهام در 
نتیجــه رســیدگی پرونده هــا به وجــود می آمد. 
تقریبا 90 درصد آرای که در محاکم نیز صادر 
می شــود ایــراد کارشناســی دارد. بــرای همیــن 
از مراجــع متعــددی این درخواســت را پیگیری 
کردیــم تــا ســرانجام بــا راه انــدازی شــعبه ویژه 
در انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی 

موافقت شد.
بــا  کــه  کمیته هایــی  و  شــوراها  بــه  او 
محتــوای رســیدگی بــه مطالبــات، تخلفــات و 
شکایت ها قبا در این انجمن راه اندازی شده 
اســت، اشــاره کرد و افزود: در شورای صیانت 
از آســیب های دفاتــر خدمــات  و پیش گیــری 

خدمــات مســافرتی با عضویــت نمایندگانی از 
وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی، سازمان هواپیمایی، واجا و ناجا، قوه 
قضاییه، تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که یک سال 
اســت راه اندازی شــده و هر دو هفته یک بار 
تشــکیل جلســه می دهــد، بــه پرونده هایــی با 
رقم های کان رسیدگی می شود. مثا موضوع 
شــرکت های  بدهــی  تومــان  میلیــارد   ۴00
هواپیمایــی و دفاتــر خدمــات مســافرتی پــس 
از کنســلی ســفرها با شیوع ویروس کرونا در 
ایــن شــورا پیگیری می شــود که هنوز بخشــی 
از این بدهی بازگردانده نشــده اســت.  دفاتر 
خدمات مســافرتی هم بودند که بیش از ســه 
چهــار میلیارد تومان بدهی داشــتند و پرونده 
آن ها در این شورا دنبال شد. مشکات دفاتر 
ســایت های  تخلفــات  یــا  مســافرتی  خدمــات 
فروش با دوائر دولتی نیز از طریق این شــورا 

پیگیری می شود.
وی افــزود: کمیتــه وصــول مطالبــات بــا 
حضور نمایندگانی از دفاتر خدمات مسافرتی 
نیــز بــه موضــوع تخلفــات و یــا شــکایت های 
مربوط به دفاتر خدمات مســافرتی از یکدیگر 
یــا از کارگــزار خارجــی رســیدگی می کنــد که با 
وصول ۴۴7 پرونده، تا کنون به 30۲ مورد با 
۱07 میلیارد تومان بدهی و مطالبه رســیدگی 

کرده است.
رســیدگی  کمیتــه  داد:  ادامــه  رفیعــی 
معاونــت  در  آنچــه  بــا  مــوازی  شــکایات  بــه 
گردشــگری اســتان ها و ســازمان هواپیمایــی 
انجمــن  در  کــه  اســت  دارد، مدت هــا  وجــود 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی تشکیل شده 
و مانند شــورای صیانت و پیشــگیری و کمیته 

وصول مطالبات، رویکرد صلح و سازش دارد. 
ایــن کمیتــه از اواخــر دی مــاه 98 و در مــدت 
۱0 مــاه بــه ۲0۴6 پرونــده رســیدگی کــرد کــه 
بیشتر آن ها شکایت های مردم از آژانس های 
مســافرتی بود.  حجم مطالبات این پرونده ها 
از یــک میلیــون تومــان تا ۲00 میلیــون تومان 
اســت. از بیــن این حجــم پرونــده، ۱۱66 مورد 
و  مطالبــات  وصــول  و  ســازش  و  صلــح  بــه 
پرداخت بدهی ختم شد. این حجم از پرونده 
جــدا از شــکایت و پرونده هایــی اســت کــه در 
معاونت های گردشــگری اســتان ها و ســازمان 

هواپیمایی پیگیری می شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مســافرت هوایــی و جهانگردی گفت: 
این شورا و دو کمیته دیگر انجمن در مجموع 
بــا بیــش از ۴00 میلیــارد  بــه 3۱66 پرونــده 
تومــان بدهــی و تخلفــت رســیدگی کرده انــد 
کــه تــا کنون 65 درصد آن هــا  بدون ارجاع به 
مراجــع قضایــی یــا دادگاه بــا صلــح و ســازش 
حــل و فصــل شــده و ٣٠٠ میلیــارد تومــان از 
آن بدهی به مردم و دفاتر خدمات مســافرت 

هوایی و جهانگردی مسترد شده است.
شــورای   ۲63۴ شــعبه  در  افــزود:  وی 
حــل اختــاف کــه از روز شــنبه ۲5 بهمــن ماه 
فعالیــت خــود را در محــل ایــن انجمــن آغــاز 
می کند، قرار اســت به شکایت های مربوط به 
کلیه خدمات خریداری شده از دفاتر خدمات 
مســافرتی یا ســایت های فروش از ویزا گرفته 
تــا بلیــت،  تــور و هتــل تــا ســقف 50 میلیون 
تومــان رســیدگی شــود. قطعــا اختصــاص یک 
شــعبه ویــژه بــه موضــوع گردشــگری فراینــد 
رســیدگی بــه پرونده هــا را ســریعتر و ابهام ها 

را کمتر می کند.

او با اشــاره به درخواست های دیگری که 
از دادگســتری و مراجــع قضایــی دارد، اشــاره 
کــرد و افــزود: تقاضــای مــا ایــن اســت کــه این 
شــعبه بــه مجتــع رســیدگی به حــل اختافات 
گردشــگری تبدیل شــود. این قابلیت را داریم 
کــه بــه پرونده هــای بیشــتری رســیدگی کنیم. 
همچنیــن درخواســت اختصــاص شــعبه ویــژه 
گردشــگری در دادگاه مطــرح شــده اســت تــا 
بــه فوریــت و بــا تکیــه بــر نظــرات کارشناســی 
به مطالبات مردم و صنف رســیدگی شــود. ما 
امیدواریم کمیته های رســیدگی به شکایت در 
سازمان هواپیمایی و وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری نیز بزودی تعطیل و همه پرونده ها 

به این شعبه ویژه ارجاع داده شود.
کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  رفیعــی 
بــا توجــه بــه راه انــدازی ایــن شــعبه ویــژه در 
محــل یــک صنــف بــا حضــور کارشناســانی که 
آژانــس دار هســتند چــه ضمانتــی وجــود دارد 
که رأی ها با درنظر گرفتن منافع صنف صادر 
نشــود، اظهــار کــرد: در ایــن شــعبه ویــژه، دو 
نماینــده از دادگســتری حضــور دارنــد. ضمــن 
ایــن کــه شــورا و دو کمیتــه دیگری کــه در این 
انجمــن صنفــی راه انــدازی شــده اند در جریان 
رســیدگی بــه بیش از دو هــزار پرونده حتی با 
یــک مــورد اعتراض مردمــی مواجه نشــده اند. 
البته گاهی پیشــنهادهایی بــه نمایندگان این 
کمیته هــا می شــد امــا اکنــون افتخــار دارم که 
بگویــم در تمــام پرونده هــای رســیدگی شــده 
تــاش شــد هیچ حقــی از مردم ضایع نشــود. 
قطعــا بــرای مــا ســربرگ قــوه قضاییــه تعهــد 
بیشــتری مــی آورد. امیــدوارم تاش های ما به 
جایــی ختم نشــود که مــردم بگویند حقوق ما 

ضایع و رأی به نفع آژانس صادر شد.  

عضو هیات مدیره اتحادیه سراســری باغداران ایران 
از مازاد بی سابقه سیب به دلیل کاهش تقاضا خبر داد و 
عنوان کرد برای جلوگیری از فساد نیاز فوری به صادرات 
حداقل ۱ میلیون تن ســیب در اســفند و حداکثر فروردین 

ماه داریم.
مجتبی شــادلو،  عضو هیات مدیره اتحادیه سراســری 
باغداران ایران  در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه 8 میلیون 
تن سیب و پرتقال در کشور تولید شده است، اظهار کرد: 
ایــن میــزان تولیــد بیش از نیــاز مصرفی در شــرایط معلوم 
اســت در حالــی کــه اکنــون بــه دالیــل متعــددی بــازار روند 

معمول خود مانند سال های گذشته را ندارد.
موجــب  کــه  کرونــا  ویــروس  شــیوع  داد:  ادامــه  وی 
محدودیت در برگزاری مراسم و مهمانی  ها شده است یکی 

از مهمترین این دالیل است.
شــادلو اوضــاع بــد اقتصــادی را یکــی دیگــر از دالیــل 
کاهــش مصــرف عنــوان کــرد و افــزود: کاهــش تــوان مالی 
مردم به دلیل شرایط بد اقتصادی بر کاهش مصرف میوه 

تاثیر گذشته و سبد میوه خانوار را کوچکتر کرده است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه نتیجه کاهــش مصرف افزایش 
مــازاد تولیــد اســت، گفت: ایــن مازاد باید هر چــه زودتر از 
کشــور خــارج شــود در غیر ایــن صورت محصــول غیر قابل 

مصرف شده و تولیدکننده دچار زیان می شود.
وی میزان مازاد در ســیب را بســیار بیشــتر از پرتقال 
عنــوان کــرد و افــزود: در حال حاضــر ۲ میلیون تن ظرفیت 
صــادرات ســیب داریــم کــه یک میلیون تــن آن باید هر چه 

سریع تر از کشور خارج شود.
شــادلو دلیل نیاز فوری به صادرات حداقل ۱ میلیون 

تن سیب را امکان فساد آن ها در انبارها دانست.
به گفته وی؛ این میزان ســیب مانده در انبارها، باید 

در اسفند یا حداکثر تا فرودین صادر شود.
شادلو، بازارهای که آماده جذب سیب ایران هستند 
را کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و اقلیم کردستان 

این کشور برشمرد.
عضــو هیــات مدیره اتحادیه سراســری باغداران ایران 

درباره تامین و قیمت میوه های پر مصرف بازار نوروز، 
اظهــار کــرد: ۲5 هزار تن ســیب و پرتقــال برای تنظیم 
بــازار ایــام نــوروز از باغــداران خریداری و ذخیره شــده 

است.
شــادلو ادامــه داد: ایــن میــزان کمتــر از 5 درصــد از 

تولیــد کشــور اســت، امــا عرضــه آن تــا حــدودی بــر کنتــرل 
قیمت و تنظیم بازار موثر است.

وی پیــش بینــی کــرد متوســط قیمــت هــر کیلوگرم 
ســیب در ایــام نــوروز ۱0 هــزار تومــان و پرتقــال نیز در 

حدود همین قیمت باشد.

اتحادیه سراسری باغداران ایران خبر داد: 
مازاد بی سابقه سیب به دلیل کاهش تقاضا

رئیس گشت های مشترک تعزیرات حکومتی 
تهران: اتحادیه چاپخانه داران بر اعضای صنف 

خود نظارتی ندارد

رسیدگی به ۳000 پرونده آژانس ها با ۴00 میلیارد تومان 
بدهی و تخلف


