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ستاد تنظیم بازار از تأمین 
حلب مورد نیاز کارخانه های 

روغن خبرداد
دبیر ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه ســهمیه ورق 
بــرای کارخانه هــای روغــن در نظــر گرفته شــده اســت، 
اعالم کرد کل نیاز حلب روغن تأمین شده و در اختیار 

کارخانه ها قرار خواهد گرفت.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس 
قبــادی بــا بیــان اینکه بــرای تامین روغن خام مــورد نیاز 
واحدهــای تولیــدی مشــکلی وجود نــدارد، تصریــح کرد: 
بالــغ بــر ۴۵۰ هــزار تــن روغــن خــام در گمــرکات کشــور 

موجود است که برای چهار ماه آینده کفایت می کند.
وی افــزود: ســال های گذشــته کارخانه هــای روغــن 
حدود ۱۵ روز تعطیلی عید داشــتند که امســال مقرر شد 
تعطیلی ها به حداکثر سه روز کاهش یابد و کارخانه ها با 
سه شیفت کار کنند تا کسری روغن در بازار جبران شود.
معــاون امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت اضافه 
کرد: براســاس جلســه امروز ستاد تنظیم بازار، سازمان 
حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان گزارشــی از 
رونــد قیمت هــا در بــازار ارایــه کــرد که بر اســاس آن در 
هفته گذشــته در ســه یــا چهار قلــم کاال افزایش قیمت 
رقم خورد و در بقیه کاالها ثبات نسبی حاکم بود و در 

حوزه کاالهای اساسی نیز شرایط خوبی وجود دارد.
روند ورودی کاال به کشور باثبات 

قبادی با بیان اینکه گزارشی از روند ورودی کاال به 
مجموعه بنادر و گمرکات کشور نیز در این جلسه داده 
شد، گفت: روند ورودی کاال به کشور باثبات و مناسب 
اســت، رقم هــای قابــل توجهــی کاال در بنــادر و گمرکات 

کشور در حال ترخیص است.
وی تصریــح کــرد: ورودی کاال به کشــور نســبت به 
هفته گذشته بالغ بر ۴۵۰ هزار تن بوده که عدد خوبی 

است.

 طهماسبی، عضو کمیسیون 
صنایع: قیمت لپ تاپ  برابر 

دستمزد یک سال کارگران 
است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید 
قیمــت موبایــل و لــپ تــاپ بــا دســتمزد یــک ســالِ یــک 
کارگــر برابــر اســت بــه ایــن معنــا که فــردی با حــدود ۲ 
میلیون تومان باید تمام دریافتی خود طی یک سال را 
پس انداز کند تا در صورت ثبات قیمتی بتواند موبایل 

و لپ تاپ خریداری کند.
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس، در گفت وگــو با خبرگــزاری خانه ملت با انتقاد 
از گرانــی موبایــل و لــپ تاپ، گفت: از یک ســو به دلیل 
محدودیــت ارزی و کاهــش واردات موبایــل و لپ تاپ و 
از ســوی دیگر رشــد نرخ ارز، موجب افزایش قیمت این 

کاالها در بازار شده است.
نماینــده مــردم نــی ریــز، اســتهبان و بختــگان در 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکه مســئوالن باید 
در ســال های گذشــته بــرای تولیــد موبایــل و لــپ تــاپ 
برنامه ریــزی می کردنــد، افزود: کوتاهــی متولیان امر در 
تولیــد موبایــل و لــپ تــاپ ایرانی موجب عقــب افتادگی 
کشــور در ایــن حــوزه شــده کــه هزینــه ایــن کوتاهــی و 

اهمال را مردم باید بپردازند.
وی اضافــه کــرد: وزارتخانه هــای صنعــت، معــدن و 
تجــارت و ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات بایــد بــه دنبــال 
تولیــد موبایــل و لــپ تــاپ داخلــی به منظــور تامین نیاز 
مــردم باشــند، زیــرا قیمــت موبایــل و لــپ تاپ بــا درآمد 
یک سالِ یک کارگر برابر است به این معنا که فردی با 
حدود 2 میلیون تومان باید تمام دریافتی خود طی یک 
سال را پس انداز کرده تا در صورت ثبات قیمتی بتواند 

موبایل و لپ تاپ خریداری کند.
ادامــه  یازدهــم  مجلــس  در  مــردم  نماینــده  ایــن 
داد: بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونا موبایــل و لپ تاپ 
بــه یکــی ملزومــات و نیازهــای اساســی دانــش آموزان و 
دانشــجویان تبدیل شــده و از آنجا که قیمت این کاالها 
سربه فلک کشیده، باید تدابیر ویژه ای برای واردات این 

کاالها اتخاذ شود.
عضــو کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس با بیان 
اینکــه بــا تامیــن موبایــل و لــپ تــاپ ارزان قیمــت بــرای 
دانــش آمــوزان و دانشــجویان نیــاز ایــن افــراد از بــازار 
لوکس جدا می شــود، تصریح کرد: دولت ارز مناســب را 

برای واردات موبایل و لپ تاپ را تخصیص دهد.

اخبـــــــــــــــــار

وزارت  گردشــگری  معــاون  تیمــوری،  ولــی 
میــراث فرهنگــی نیز در مصاحبه با صدا و ســیما 
اعــالم کــرد که مردم برای شــهرهایی کــه قرمز و 
نارنجــی نیســتند؛ می تواننــد تورهای گردشــگری 
را ثبــت نــام کننــد. امســال بــا توجــه بــه شــرایط 
ناپایــدار شــهرها، همــکاران مــا آمادگــی را دارند 
که اگر ســفری رزرو شــد و در آن شــرایط امکان 
انجام سفر نبود؛ با همان تعرفه تا سه ماه این 

خدمات و سفر را به آنها تضمین دهند.

 سفر با خودروی شخصی

به شهرهای ۶ استان ممنوع شد
به گزارش مهر، ایرج حریرچی، معاون وزیر 

بهداشــت گفتــه کــه بیــش از نیمــی از شــهرهای 
کشــور زرد هســتند و افــق چندانــی بــرای کاهش 
آن ها وجود ندارد. اســتان های مســافر پذیر مثل 
مازنــدران، گیــان، گلســتان، خوزســتان، بوشــهر 
و هرمــزگان در شــرایط زرد هــم ســفر بــه آن هــا 
ممنوع است. یعنی سفر به این ۶ استان حتی با 
وجود رنگ زرد ممنوع اســت. همچنین اصفهان، 
مشــهد و شــیراز هــم اگــر زرد باشــند، ســفر بــه 
آن ها امکان پذیر نخواهد بود. البته ســفر به این 
شــهرها و محدودیت هایی که برای آن ها تصمیم 

گیری شده درباره خودروی شخصی است.
حریرچــی ادامــه داد: دربــاره ســفر بــا قطــار 
و هواپیمــا شــرایط خــاص اســت، بــرای مثــال هم 

اکنون در خوزســتان ســفر با هواپیما با تست پی 
ســی آر منفــی امــکان پذیــر اســت. در کل بعضی 
سفرها مثل انجام کار اداری و بازدید پدر و مادر 
و یــا ســفرهایی کــه به جاهــای کنترل شــده مثل 

هتل و … است، مشکلی ندارد.
رئیــس  کــه  همانطــور  می رســد  نظــر  بــه 
جمهــوری نیــز گفــت ســفرهای ۱۴۰۰ نیــز همانند 
ســفرهای نــوروز ۹۹ اســت و مــردم بایــد بتواننــد 
سال دیگری را در خانه خود بمانند تا شاهد موج 
دیگری از شیوع ویروس این بار از نوع انگلیسی 

آن نباشیم.

انواع سفر از دید وزیر 
گردشگری

از طــرف دیگــر علــی اصغــر مونســان وزیــر 
میراث فرهنگی مردم را به سفر برنامه ریزی شده 
فــرا خوانــده و گفــت: دربــاره ســفرهای نــوروزی، 
تابع تصمیمات ســتاد کرونا هســتیم و جلســه ای 
را با وزارت بهداشت و دستگاه های مرتبط برگزار 
کردیــم و ســه نــوع ســفر دســته بنــدی شــد. یکی 
ســفرهایی که در قالب تورهای گردشــگری بود و 
از نقطه شروع و برگشت تحت مدیریت و تحت 
پروتکل های بهداشتی قرار دارد. وزارت بهداشت 

هم کمترین دغدغه را در این مورد دارد.
وی گفت: دســته دوم ســفر کســانی اســت 
کــه اقامــت در مراکــز مجــاز گردشــگری را تحــت 
پروتکل هــا تجربــه می کننــد امــا رفــت و برگشــت 

آنهــا از نــاوگان ریلی و هوایی هســت و قالب تور 
نیســت. وزارت بهداشــت دربــاره ایــن دو بخــش 
دغدغه ندارد. بخش ســوم ســفرهایی هست که 
مــردم به صورت انبوه انجام می دهند. این ســفر 
جــزو مــوارد نگران کننده اســت. مــا فکر می کنیم 
بــرای ایــن بخش چگونه می شــود اقدامات خوبی 
عنــوان  بــه  شــد  گرفتــه  تصمیماتــی  داد.  انجــام 
مثــال زدن چــادر و کمپ کردن ممنوع شــده و به 

استانداران هم اباغ شد.
مونســان گفــت: اقامــت در مراکــز غیرمجــاز 
گردشــگری ممنــوع اســت و هیچ دســتگاهی حق 
ندارد از امکانات خود به عنوان اقامتگاه استفاده 
کنــد. از طــرف دیگــر مــردم بایــد مــوارد را رعایــت 
کننــد شــاید حتــی بیشــتر از گذشــته. تــا بتوانیــم 
در ایــام نــوروز ســفرهای تحــت کنتــرل را داشــته 

باشیم.
کــه  طــور  ایــن  هواپیماهــا  در  افــزود:  وی 
می دانــم نــاوگان هوایــی تنهــا بایــد تــا ۶۰ درصــد 
مسافر گیری کنند. در اتوبوس ها باید صندلی ها 
اشــغال شــود. در  بــه صــورت شــطرنجی  کامــاً 
قطارهــا نیــز همیــن طــور هســت. در ســفرهای 
مســئوالنه، گزارش هــای منفــی نداشــته ایم ولــی 
در هتل ها پروتکل های سختگیرانه داریم. آنقدر 
ایــن پروتــکل خــوب بــود کــه بــه ســازمان جهانــی 
گردشــگری نیــز آن را اعــام کردیــم و آنهــا نیــز 

منتشر کردند.
وزیر میراث فرهنگی گفت: سفرهای نوع یک 
و نــوع دو کمتریــن دغدغــه را دارنــد. در نوع ســوم با 
محدودیت هایی که در حال برنامه ریزی است؛ تاش 

می کنیم آنها را هم تحت مدیریت قرار دهیم.
وزیر میراث فرهنگی در حالی ســه نوع ســفر 
را تعریــف کــرد کــه ایــرج حریرچــی معــاون وزیــر 
بهداشــت گفــت: ۴ نــوع ســفر داریــم. گــروه اول 
ســفر با تور به هتل، گروه دوم ســفر بدون تور به 
هتل، گروه سوم سفر با خودروی شخصی به خانه 
اقوام، ویای شــخصی و… و گروه چهارم ســفرهای 
غیر رســمی اســت که مردم در پارک چادر می زنند 
و یا در مدارس اســکان داده می شــوند که این نوع 

چهارم امسال به کلی ممنوع است.
ســفرها  درصــد   ۹۰ کــرد:  بیــان  حریرچــی 
مربوط به گروه ســوم اســت. ســفر گروه های یک 
و دو فعاً بامانع اســت، اما با گســترش ویروس 
کرونــای انگلیســی ممکــن اســت جلــوی آن هــم 

گرفته شود.
وزارت  گردشــگری  معــاون  تیمــوری  ولــی 
میــراث فرهنگــی بیــان کــرد: ســفرها را بــه چهــار 
گــروه تقســیم کرده ایــم کــه گــروه اول و دوم بــا 
مســئولیت وزارت گردشــگری و گروه سوم وزارت 
کشــور انجــام می شــود. امــا گــروه چهــارم آنهایی 
هســتند که هیچ برنامه ای ندارند. ما هم مخالف 
ایــن نــوع ســفرها هســتیم. بــرای ایــن بخش هم 
برنامه ریــزی شــده کــه عمــاً اقامــت در چــادر و 

مدارس و باشگاه ها و … انجام نشود.

ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
عنــوان کــرد. اگــر به عنوان سیاســت گــذار کالن 
اقتصــادی در حاکمیــت و دولــت سیاســت های 
بــه افزایــش  مناســبی را وضــع نکنیــم ، منجــر 
قاچــاق  می شــود. بایــد قاچــاق را شناســایی و 

پیگیری کنیم تا علت قاچاق از بین برود.
جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه  
حمیدرضادهقانــی نیــا، ســخنگوی ســتاد مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز، گفــت: کشــفیاتی کــه در ده 
ماهه سال ۹۸ در حوزه نقره داشتیم، بر اساس 
وزن نزدیــک بــه ۱۹۴ کیلــو بوده اســت، همچنین 
کشفیات ده ماهه سال ۹۹، ده برابر شده است 
لذا مقابله تشــدید شــده و به نزدیک 2۳۰۰ کیلو 

رسیده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اشــاره به اینکه ما به این موضوع بســنده نکرده 
ایــم بلکــه بــه دنبــال ریشــه کن کردن ایــن درد به 
صــورت پایــه ای هســتیم افــزود: واردات شــمش 
طــا معــاف از مالیــات ،حقــوق ورودی ، عــوارض 
و مالیــات بــر ارزش افــزوده شــده اســت. پــس 
از آن بــا پیگیری هایــی کــه ســتاد انجــام داد و بــا 
هماهنگی هایی که صورت پذیرفت، در تیر ســال 
۹۸ مصوبــه ای کــه ابــاغ شــده بــود اصــاح شــد 
لــذا واردات فلــزات گرانبهــا عاوه بر طــا ،نقره و 
پاتیــن از عــوارض و مالیات بــر ارزش افزوده نیز 

معاف شد.

او با اشاره به اینکه واردات مواد اولیه برای 
تولید باید تســهیل پیدا کند خاطرنشــان کرد: در 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت زیرســاخت فنی 
برای شناسه کاال فراهم شده است. همکاران در 
بانــک مرکــزی بایســتی طرحی را ارائــه می کردند 
تــا ببینیــم مــی توان بــا آن طرح کار کــرد یا خیر . 
بانــک مرکــزی بــه عنــوان عضوی از کارگــروه ماده 
۱۳ قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در حــوزه 
طــا بایــد بابــت شناســه دار کــردن مصنوعــات و 
مســکوکات طــا همکاری هــای الزم را بــه عمــل 
مــی آورد . طرحــی حــدود ســه ســال قبــل وزارت 
صمت و برخی از دستگاه ها ارائه کردند که بانک 
مرکزی آن را رد کرد ،نزدیک چهار سال است که 

این ماده اجرایی نشده است.
دهقانــی نیــا اظهــار کــرد: اولویــت مــا بحــث 
شناســه دار کــردن مصنوعــات حــوزه طــا اســت 
کــه بــه نوعــی بتوانیم انتقــال ، مــکان ،مالکیت و 
هویــت کاال را مشــخص کنیــم. دوســتان وزارت 
انتظــار  کردنــد  تهیــه  را  کاال  شناســایی  صنعــت 
داریــم کــه بتوانیــم موضــوع شناســه کاال را بــرای 
هویت دار کردن کاال عملیاتی و اجرائی کنیم اما 

متاسفانه این کار انجام نشده است.
او با اشاره به اینکه ماده ۱۳ نزدیک به چهار 
سال است که اجرایی نشده افزود: قانون را باید 
بــه نحــوی اصاح کنیــم که تولید پــا بگیرد ،وقتی 
بــازار صادراتــی وجود دارد می توان تولید را رونق 

داد و از این مشکاتی که گریبانگیر قاچاق شده 
نجــات پیــدا کرد. وقتــی سیاســت های غلط وضع 

می شود اوضاع به همین منوال می شود.
دهقانــی نیــا اظهــار کــرد: وقتــی حمایــت از 
تولیــد نیســت ،تولیــد کننــده مجبــور می شــود به 
نوعی قانون را دور بزند و در اینجا حاکمیت ضرر 
می کند و تولیدکنندگان دچار مشــکل می شوند، 
بــه همیــن دلیــل بوده که ســتاد مبارزه بــا قاچاق 
برای درمان  این درد ریشه ای سراغ سیاست های 

کان رفته است.
ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
تصریــح کــرد: انتظــار داریــم تا تســهیات الزم در 
ایــن حــوزه صورت بپذیــرد . ما ۵ گمرک تخصصی 
در حوزه صادرات مصنوعات و زیورآالت از جمله 
فــرودگاه امــام خمینــی، مشــهد، تبریــز ،اصفهان 
و یــزد داریــم. قاعــده بــر ایــن اســت کــه در ایــن 
فرورگاه هــا کارشــناس مســتقر شــود تــا جایی که 
می دانم کارشــناس مقیم مســتقل در فرودگاه ها 
نداریــم، بــه نوعــی که دوســتان ما در کمیســیون 
مبارزه با قاچاق خراسان رضوی با همکاران بانک 
مرکــزی هماهنگــی الزم را بــه عمــل مــی آورنــد، 
متاســفانه قانــون به صورت جامــع و کامل جاری 

و ساری نیست.

مشکالتی در فرآیند اجرایی بحث 
شناسه رهگیری وجود دارد

مهــدی جابــری معاون اداره نشــر اســکناس 
و خزانــه بانــک مرکــزی در ادامــه برنامــه با اشــاره 
بــه اینکــه تعیین شناســه کاال و شناســه رهگیری 
بــه موجــب قانــون و مصوبــه هیات وزیــران اباغ 
شده است گفت: تولید و عرضه مسکوکات جزو 
وظایــف بانــک مرکــزی اســت. مــا ایــن شناســه را 
بــرای مســکوکات تهیــه و اعــام کرده ایم لــذا این 
کد شناســایی االن موجود اســت ، اما متاســفانه 
در بحــث شناســه رهگیــری مشــکاتی در فرآینــد 
اجرایــی کار وجــود دارد که تا االن موفق به انجام 

کار نشده ایم.
او ادامه داد: در بحث قانون ضرب مسکوکات 
عنــوان و یــا نشــانی بــر روی ســکه نمــی توانیــم به 
موجب قانون داشــته باشــیم، اگر قرار است که بر 
روی سکه بهار آزادی کد و یا شناسه اخذ شود نیاز 

به مجوز قانونی و مصوبه قانون داریم.
جابــری اظهــار کــرد: بانــک مرکــزی موظــف 
اســت ذخایــر فلــزات گرانبهای کشــور را مدیریت 
کنــد. طــا و کلیــه فلــزات گرانبهــا جــزو کاالهــای 
استراتژیک هستند و در لیست اولیه قرار دارند. 
ســقف مســافری مجــاز ۱۵۰ گرم بود امــا با توجه 
بــه شــرایط بــه وجود آمــده و موافقــت رئیس کل 
بانــک مرکــزی و تاییــد هیئــت عامل بانــک ما این 
میــزان را بــه دو برابــر افزایــش دادیــم و بــه ۳۰۰ 
گرم رســاندیم این میزان قاعدتاً مصارف شخصی 

را جوابگو است.

او اظهــار کــرد: مجــوز صــادرات در بانــک مرکــزی 
بــه صــورت روزانــه بــرای فعــاالن ایــن حــوزه صادر 
می شــود. در ســال های قبــل در بخــش مصنوعات 
کیلوگــرم   ۸۱۵،  ۹۶ ســال  داشــتیم.  رکــود  نقــره 
مصنوعات نقره صادر کردیم که به نسبت سنوات 
قبــل عدد باالیی نیســت اما ســال ۹۷ بــه ۸۱ کیلو 
کاهش پیدا کرد و در سال ۹۸ به ۷2 کیلو رسید.

تولید مصنوعات نقره با قاچاق 
فلج شده است

اسماعیل صمدی دبیر کمیسیون سازندگان 
طــا و نقــره مشــهد در ادامه برنامــه تصریح کرد: 
کشــور  وارد  بیشــتر  زمینــی  مرزهــای  از  قاچــاق 
می شــود و ایــن حــوزه را حســابی در بحث قاچاق 
فلج کرده اســت البته قاچاق خوشبختانه نسبت 

به قبل خیلی کمتر شده است.
او بــا بیــان اینکــه نقــره در ســبد ســوغات 
زائــران اســت اظهــار کرد: قطعاً قاچــاق به صورت 
سازماندهی شده صورت می گیرد. بحث  قاچاق 
یــک کیلــو نیســت بلکــه حــرف از قاچاق بــه واحد 

تن است.
صمدی با اشاره به اینکه این صنعت از رمق 
افتــاده و نفســش از ایــن قاعــده ای کــه گذاشــته 
شــده بریــده اســت گفــت: 22 هــزار کارگــر بــه 
خاطر قوانین اشــتباه از شغلشــان بیرون رفتند و 

متاسفانه کارخانجات تعطیل شدند.

بــه گفتــه مدیــر عامــل اتحادیــه دام افزایــش 
قیمت گوشــت قرمز منجر به کاهش یا حذف این 
محصــول پروتئینی از ســبد خانوار و جایگزینی آن 

با گوشت مرغ شده است.
افشین دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک 
در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره 
به دالیل گرانی گوشت در بازار اظهار کرد: با توجه 
به آنکه اولویت تخصیص نهاده با نرخ مصوب ابتدا 
مرغــداران، دامــداران شــیری و ســپس پرواربندهــا 
هســتند، از این رو نهاده دولتی به دســت دامداران 
ســبک نمی رســد که این امر در افزایش قیمت تمام 

شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

 افزایش قیمت نهاده دامی یکی

از علل گرانی گوشت در بازار
او نــرخ هــر کیلــو ذرت در بــازار آزاد را ۶ هــزار 
و ۱۰۰ تومــان، جــو را ۶ هــزار تومــان، ســبوس گندم 
را ۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان، یونجــه را ۴ هــزار و 2۰۰ 
تومــان و کاه را 2 هــزار و ۵۰۰ تومــان اعــام کــرد و 

افزود: حداقل قیمت کنونی هر کیلو دام سبک ۵۵ 
هزار تومان است؛ چرا که در اقتصاد اصلی به اسم 
کشــش بــازار وجــود دارد که نبــود قــدرت اقتصادی 

منجر به کاهش مصرف گوشت شده است.

انباشت دام در دست دامداران 
تمامی ندارد

دادرس ادامــه داد: بــا توجــه بــه آنکــه اســفند 
پایان فصل تولید اســت، در اواســط بهمن و اسفند 
تعداد بره های پروار در دامداری ها کاهش می یابد 
که همین امر زمینه را برای افزایش قیمت گوشــت 

گوسفندی در بازار فراهم می کند.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه راهکارهــای 
کنتــرل قیمــت گوشــت در بازار بیان کــرد: با انعقاد 
قــرارداد بــا فروشــگاه های بــزرگ، اتحادیــه قصابــان 
خواهــد  مدیریــت  گوشــت  بــازار  تولیدکننــدگان  و 
شــد. همچنیــن اگــر شــرایط تغدیه مناســب باشــد، 
امــکان تولیــد دام در فصل پاییــز هم وجود دارد که 
این موضــوع هــم در کنترل قیمت در بــازار بی تاثیر 

نیست.

حداقل نرخ هر کیلو دام سبک 
۵۵ هزار تومان

کاهــش  از  دام ســبک  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
چشــمگیر مصــرف گوشــت قرمــز خبــر داد و گفــت: 
زمانی که دامدار نهاده دولتی به دستش نمی رسد، 
چــاره ای جــز عرضــه دام بــا نــرخ حداقــل ۵۵ هــزار 
تومــان نــدارد کــه از طرفــی بــه ســبب قیمــت بــاالی 
گوشــت در بــازار، مصــرف کننــده اقــدام بــه حــذف 
گوشت از سبد مصرفی کرده که با وجود این فشار 
بیشــتری بــر بــازار مــرغ وارد شــده اســت و از آنجــا 
که ظرفیت تولید گوشــت مرغ در کشــور مشــخص 
اســت، با ازدیاد تقاضا در برابر عرضه امکان تامین 
وجــود نــدارد کــه در نهایــت این امر منجــر به گرانی 

قیمت مرغ در بازار می شود .
او ادامــه داد: اگــر توزیــع نهــاده در ســه بخش 
گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ و شــیر بــه یــک میزان 
صورت گیرد، شــاهد التهاب قیمت در بازار گوشــت 

و فشــار بــر بــازار مرغ نیســتیم کــه متاســفانه بنابر 
آمار ســرانه مصرف گوشــت قرمز از ۱2 کیلوگرم به 
۶ کیلوگــرم و گوشــت مــرغ هم به ۳2 کیلو رســیده 

است.
دادرس در پایــان بــا تاکیــد بــر اختــاف ۴۰ تــا 
۵۰ درصــدی قیمــت گوشــت از دامــداری تــا بــازار 
گفت: سیستم توزیع محصوالت کشاورزی به ویژه 
گوشت و مرغ با ایراداتی مواجه بوده که متاسفانه 
طــی ایــن ســال ها حل نشــده اســت و ایــن موضوع 
در کنــار عوامــل دیگــر منجــر بــه گرانــی و اختــاف 

چشمگیر قیمت از دامداری تا بازار شده است.

اتحادیه فروشندگان میوه و 
سبزی: میوه از اولویت سبد خرید 

مردم حذف شد
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی 
گفت: تقاضای مردم برای خرید میوه کاهش یافته 

است.
به گزارش بازار، اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه 

فروشــندگان میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه اولویت 
تامیــن میــوه بایــد بــازار داخلــی باشــد عنــوان کــرد 
تقاضای مردم برای خرید میوه کاهش یافته اســت 
و ایــن محصــول در اولویت هــای اول خریــد مــردم 

نیست.
میــوه  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  کارگــر 
و ســبزی در ارتبــاط بــا گرانــی میــوه و ارتبــاط آن بــا 
افزایــش صــادرات ایــن محصــول اظهار کــرد: کمبود 
میــوه در بــازار نداریــم، ولــی هر صادراتــی که بدون 
مقدمه و برنامه ریزی انجام شود اثرات خود را روی 

بازار خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکــه اول بایــد تامین میــوه بازار 
داخلی انجام شود افزود: برای صادرات محصوالت 
کشــاورزی، بایــد برنامــه ریــزی بلنــد مــدت داشــته 
باشــیم و ابتــدا نیــاز بــازار داخلــی را تامیــن و بعــد 

صادرات کنیم.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــا 
بیــان اینکــه بخــش خصوصی و دولتی ذخیره شــب 
عیــد را انجــام داده اند و مشــکلی بــرای تامین بازار 
نداریــم گفــت: وجــود اقدامــات ناهماهنــگ و بدون 

برنامــه ریــزی قبلی می تواند به عرضه میوه در بازار 
داخلی صدمه بزند.

رئیــس اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزی با 
اشــاره بــه اینکه تقاضــای خرید میــوه کاهش یافته 
اســت ادامــه داد: خریــد میــوه جــز اولویت های اول 

مردم نیست و میزان تقاضا کاهش یافته است.
وی با اشاره به طرح مشترک اتاق اصناف برای 
عرضــه مایحتــاج مردم تصریح کرد: بر اســاس طرح 
اتاق اصناف با عنوان جشنوار فروش ویژه نوروزی، 
فروشــندگان میــوه و تربــار نیــز اقــدام بــه عرضــه 
محصــوالت خــود بــا تخفیــف نــوروزی و بــا رعایــت 
دســتورالعمل های بهداشــتی کرونا و رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی می کنند.
کارگر گفت: بر این اســاس واحدهای منتخب 
اتحادیه با بنری یک شکل اقدام به فروش خواهند 
کــرد و محصــوالت خــود را با تخفیــف در نظر گرفته 

شده عرضه می کنند.
او اظهــار کــرد: میــزان تخفیــف نــوروزی قیمت 
میوه ها بسته به نوع میوه متفاوت است، ولی نرخ 

فروش خود را کمتر از نرخ مصوب خواهند کرد.

اتحادیه دام سبک : سرانه مصرف گوشت قرمز نصف شد

ستاد مبارزه با قاچاق کاال: کشفیات قاچاق نقره 10 برابر شده است

 پیش بینی وزارت گردشگری در صورت

لغو تورهای نوروزی
به گفته معاون گردشگری مسافران می توانند در صورتی که رزرو آن ها به دلیل تغییر وضع شهرها کنسل شد؛ 

تا سه ماه خدمات خریداری شده را به قیمت پیشین دریافت کنند


