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قیمت آش و حلیم در ماه 
رمضان ۱۴۰۰ اعالم شد

مطابقباهماهنگیهایانجامشده،هرکیلوگرم
حلیمساده۴۱هزارتومان،آشرشتهساده۴۰هزار
تومانوآششلهقلمکارساده۴۱هزارتوماندرماه

رمضانعرضهخواهدشد.
به گزارش مهر، با توجه به اســتقبال مردم از آش 
و حلیــم در مــاه رمضــان، هــر ســاله نزدیــک به ایــن ایام 

نرخ های مصوبی برای این کاالها اعالم می شود.
امســال نیــز طبــق هماهنگی هــای انجــام شــده بین 
دســتگاه های متولی، مقرر شــد هر کیلوگرم حلیم ســاده 
۴۱ هزار تومان، حلیم با مخلفات )شامل دارچین، کنجد، 
روغــن حیوانــی، نارگیل و …( ۴۵ هزار تومان، آش رشــته 
ســاده ۴۰ هــزار تومــان، آش رشــته با مخلفــات ۴۳ هزار 
تومــان، آش شــله قلمــکار ســاده ۴۱ هــزار تومــان و آش 

شله قلمکار با مخلفات ۴۵ هزار تومان، عرضه شود.
همچنیــن هــر پرس آش و حلیــم نیز به قیمت ۲۰ 

هزار تومان عرضه خواهد شد.
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن اقــالم بــه صــورت اینترنتی 
و بســته بنــدی شــده نیــز قابل عرضــه خواهند بــود و از 
سویی دیگر نیز از نظر بهداشتی واحدهای صنفی تحت 

نظارت دقیق دستگاه های متولی هستند.

 تعلیق پروازهای لندن

به زودی برداشته می شود
سخنگویسازمانهواپیماییکشوریعنوانکرد
باتوجهبهبهترشدنوضعشیوعکرونادرانگلستان
ولندن،برنامهداریمپروازهایلندنراتعیینتکلیف
کنیــمودرآینــدهنهچنداندورتعلیقپروازهایلندن

برداشتهخواهدشد.

فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  ذیبخــش   محمدحســن 
درباره وضع پروازهای لندن گفت: پروازهای لندن فعالً 
تا یک می برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تعلیق شده است 
کــه ایــن تعلیــق به دلیل شــیوع شــدید کرونا در کشــور 

انگلیس بود.

تعلیقپروازهایلندنبهزودی
برداشتهمیشود

او افــزود: بــا توجه به آن که وضع انگلســتان و لندن 
از نظر کرونا از شــرایط بحران خارج شــده اســت، برنامه 
داریم پروازهای لندن را تعیین تکلیف کنیم و در آینده نه 

چندان دور تعلیق پروازهای لندن برداشته خواهد شد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: 
وضــع انگلســتان از نظــر کرونــا امــروز چنــدان بحرانــی 
نیســت و حتــی مــدارس ایــن کشــور بــاز شــده اســت و 
ً  بــرای برقــراری مجــدد پروازهــای لنــدن، مشــکل  قاعدتــا

خاصی نباید وجود داشته باشد.
اینجانــب،  افــزود: در صفحــه شــخصی  ذیبخــش 
بســیاری از ایرانیــان مقیــم لندن بابت تعلیــق پروازهای 
انگلســتان مراتــب اعتــراض را اعــالم کرده انــد و حتــی 
بــرای مــدت زمــان  کــه  اعــالم کردنــد  آنهــا  از  بســیاری 
مشــخصی بــه لنــدن آمده انــد و امــروز چون ایــران پرواز 

لندن ندارد پشت درهای سفارتخانه خوابیده اند.
وی گفت: ســازمان هواپیمایی کشــوری همه تمام 
تالش خود را انجام می دهد تا مشــکل تعلیق پروازهای 
لندن رفع شــود،  اما تصمیم نهایی با ســتاد ملی مقابله 

با کرونا است.

پیشفروشبلیتپروازهایلندن
برایتاریخ۱6اردیبهشتبهبعد

ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری افزود: در 
ایــن راســتا شــرکت هواپیمــای جمهــوری اســالمی ایــران 
فــروش بلیــت پروازهــای لندن را از تاریــخ 6 می به بعد 

)۱6 اردیبهشت ۱۴۰۰( انجام می دهد.

صدورویزایعراقبامجوزوزارت
کشورعراق

ذیبخــش درباره دلیل تعلیق پروازهای عراق اظهار 
کرد: وضع کرونا در کشور عراق چندان مناسب نیست، 
با این حال کشــور عراق هم تأکید کرده اســت که برای 
صدور ویزا باید حتماً وزارت کشور عراق موضوع را تأیید 
کنــد و متقاضیــان با مراجعه به ســفارت عراق به وزارت 

کشور عراق ارجاع داده می شوند.
وی افــزود: اکنــون در پروازهــای بین عــراق و ایران 
فقط اتباع دو طرف پذیرفته می شــوند و یا اینکه صدور 
بلیــت و ویــزا بــرای دیپلمات هــا و مأموریت هــای اداری 

صادر می شود.

تعلیقپروازهابه33کشورادامهدارد
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد: 
اکنــون بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در دنیــا، تعلیق 
پروازها به ۳۳ کشور ادامه دارد که در این باره می توان 
به کشــورهایی نظیر عــراق، انگلیــس، آفریقای جنوبی، 

برزیل و غیره اشاره کرد.

پروازهایترکیهمحدودشداما
برقراراست

ذیبخــش دربــاره وضع پروازهای ترکیــه اظهار کرد: 
پروازها به کشــور ترکیه برقرار اســت، اما تعداد پروازها 

تا اندازه ای محدود شده است.

بیش از یک و نیم میلیارد 
تومان تخلف در میان 

مرغ فروشان
معــاونبازرســیونظــارتاتــاقاصنــافایــران
عنوانکردازاولتاشانزدهمفروردین،26هزارو
33۱بازرســیازبــازارمــرغصورتگرفتــهکهازاین
میان۱۰27تخلفدرکلکشــوراحرازشــدهاســت.
تعدادگرانفروشیهایاحرازشده628عددبوده
وبقیــهآمــارمربــوطبــهقطعهبنــدی،درجقیمــت،
عدمصورفاکتوررســمیوتقلبوکمفروشــیبوده

است.
بهنــام نیک منــش در گفت وگــو بــا  ایلنــا در مــورد 
وضــع بازرســی از صنــف مرغ فــروش اظهار کــرد: بعد از 
اینکه قرارگاه ســاماندهی بــازار مرغ قیمت مصوب مرغ 
را مصوب کردند، ما همه بازرســان سراســر کشــور خود 
را معطــوف بــه بازرســی بــازار مــرغ کردیــم. رعایــت نرخ 
مصوب و عدم قطعه بندی موضوعاتی بودند که بازرسی 
در مــورد آنهــا صــورت گرفــت. هرچنــد مدیــران جهــاد 
کشــاورزی تدابیــری می اندیشــند تــا قطعه بندی صنعتی 
کم کم در بازار عرضه شود، در این مورد هم در سراسر 

کشور نظارت جدی شده است.
وی بــا اشــاره بــه میــزان تخلفــات گفــت: از اول تــا 
شــانزدهم فروردیــن، ۲6 هــزار و ۳۳۱ بازرســی از بــازار 
مــرغ صــورت گرفته کــه از این میان ۱۰۲7 تخلف در کل 
کشــور احراز شده است. تعداد گران فروشی های احراز 
شده 6۲8 عدد بوده و بقیه آمار مربوط به قطعه بندی، 
درج نشدن قیمت، صادر نشدن فاکتور رسمی و تقلب 

و کم فروشی بوده است.
معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران اضافه 
کرد: مجموع ارزش ریالی تخلفاتی که بازرســان اصناف 
بــرای آنهــا پرونــده تشــکیل داده و بــرای حکــم نهایی به 
تعزیــرات ارجاع داده شــده، ۱۵ میلیــارد و 7۰۵ میلیون 

۵۰۵ هزار و ۵۳۳ ریال بوده است.
مــرغ  بــازار  تخلف کننــدگان  جریمــه  دربــاره  وی 
خاطرنشــان کــرد: جریمه متخلفان را ســازمان تعزیرات 
مشــخص می کنــد امــا طبق قانــون نظام صنفــی جریمه 
متخلفــان از دو برابــر میــزان تخلــف شــروع می شــود. 

خوشبختانه این روزها بازار مرغ آرام است.

انجمن واردکنندگان موبایل: 
گوشی های غیرهوشمند 

همچنان خریدار دارند
طبــقاعــامانجمــنواردکنندگانموبایل،ســال
گذشــته2.۵میلیــونگوشــیغیرهوشــمنددربــازار

ایرانبهفروشرفتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، در ماه های گذشــته بــه دلیل 
مشــکالت مربوط به کرونا و مشــکالت تولید و از سوی 
دیگــر، مشــکالت واردات، قیمــت گوشــی بــا افزایــش 
چنــد برابــری مواجــه بــود. این در حالی اســت که بازار 
موبایــل مســتقیما از بــازار ارز تاثیــر می گیــرد و بــا هــر 
نوســانی در قیمــت دالر و به خصــوص افزایــش قیمت 

ارز،  دستخوش تغییراتی می شود.
از ســوی دیگــر، اگــر در ســال های گذشــته، ســبد 
خریــد خانــوار در روزهــای منجــر بــه ســال تحصیلــی، 
بــه مایحتــاج آموزشــی  اواخــر شــهریور و مهــر،  ینــی 
دانش آمــوزان و در صــدر آنهــا لــوازم تحریــر اختصاص 
دلیــل  بــه  ســال ۱۳۹۹  بــرای  شــرایط  امــا  می یافــت، 
شــیوع کرونا به شــیوه ای رقم خورد که آموزش آنالین 
را  گوشــی  بــه  نیــاز  دانش جویــان،  و  دانش آمــوزان 
برایشان اجباری کرد و تقاضا برای این کاال را افزایش 

داد.
در ایــن مــدت و بــا آمــوزش آنالیــن، بســیاری از 
خانوارهایــی کــه توانایــی خریــد گوشــی بــرای فرزندان 
دانش آموز خود را نداشــتند،  با دشــواری هایی روبه رو 
بودنــد. برخــی از دانش آمــوزان از گوشــی والدین خود 
برای اتصال به شــاد و آموزش آنالین استفاده کردند، 
خانواده هــا بــا بیــش از یــک فرزنــد بــرای فراهــم کردن 
ابــزار الکترونیــک از تبلت و گوشــی، با مشــکل مواجه 

بودند.
در این راســتا انجمن واردکننــدگان موبایل اعالم 
کرد در ســال کرونازده ۱۳۹۹، با وجود تمام مشــکالت 
پیش روی واردکنندگان، حدود ۱۵ میلیون و 8۰۰ هزار 
گوشــی موبایل وارد کشــور شــده که ۱۵ میلیون از آن 
مصرف شده است. همچنین گوشی های غیرهوشمند 
طرفــداران خــود را دارنــد. زیــرا طی ســال گذشــته ۲.۵ 
میلیــون دســتگاه از ایــن نوع گوشــی در بــازار ایران به 

فروش رفته است.

 آژانس های هواپیمایی

از تعطیلی ۱۰ روزه اصناف 
معاف شدند

انجمــنصنفــیدفاترخدماتهوایــیازبازبودن
آژانسهــایهواپیمایــیدرطــولتعطیلــیدوهفتهای

کروناییاصنافخبرداد.
بــه گــزارش مهــر، حرمــت هللا رفیعــی در نامــه ای 
بــه دفاتــر فــروش بلیــت قطــار و هواپیما و شــرکت های 
ایــن دفاتــر  خدمــت مســافرتی، در خصــوص تعطیلــی 
اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه لغــو نشــدن پروازها و ســفر با 
حمــل و نقــل عمومــی و باز بودن ایســتگاه های راه آهن 
و فرودگاه هــا، آژانس هــای هواپیمایــی و مســافرتی نیــز 

می توانند به روند فروش بلیت ادامه دهند.
در این بخشنامه از آژانس ها درخواست شده تا با 

حداقل نیرو به ایفای نقش بپردازند.
در لیســت اعالمــی گروه هــای شــغلی ۱، ۲، ۳ و 
۴ از ســوی اتــاق اصنــاف، نامــی از آژانس هــای خدمــات 
مســافرتی بــه چشــم نخــورده و صرفــاً از حمــل و نقــل 
عمومی برون شــهری )ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی( 

نام برده شده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بهگفتهرئیسشورایرقابتاینشورا
بــرایدســتورالعمل6ماهــهقیمتــیخــودرو
جــای رو ایــن از اســت، نگرفتــه تصمیمــی

نگرانینیست.
بــه گــزارش تســنیم، رضــا شــیوا افــزود: 
اعــالم  مــا  کــه  قیمت هایــی  باشــید  مطمئــن 
می کنیــم در شــرایط فعلــی منصفانه اســت و 
بــا بهبــود شــرایط، قیمــت خودرو هــا نزولــی و 

کاهشی خواهد شد.
وی بــا بیــان اینکــه دســتورالعمل قیمــت 
خــودرو قبــال ســاالنه بــود گفت: در ســال ۹۹ 
ایــن دســتورالعمل ســه ماهــه شــد و اکنون 6 
ماهــه شــده کــه اگــر ثبــات در بــازار بویــژه ارز 
ادامــه دار باشــد صــدور دســتورالعمل قیمتــی 

خودرو به بازه زمانی یکساله برمی گردد.
شــیوا افــزود: اکنــون هم شــورای رقابت 
منتظــر اعــالم تــورم بخشــی 6 ماهــه از ســوی 
بانــک مرکــزی اســت که تاکنون اعالم نشــده، 
بنابرایــن در موضــوع قیمت خودرو جای هیچ 

گونه نگرانی نیست.
رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن 
قیمــت کارخانــه بــا حاشــیه بــازار دو خودروی 
کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید 
بوده و مشــمول دســتورالعمل های گذشته ما 
نمی شــوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این 
دو خودرو نداشــتیم روش قیمت گذاری آن ها 
شوراســت,،  دســتورالعمل های  از  متفــاوت 
از  پــژو  و  ســمند  خانــواده  خودرو هــای  امــا 
دســتورالعمل شــورا تبعیــت می کنند و قیمت 
کارخانــه ایــن خودرو ها در مواردی ۱۰۰ تا ۱۵۰ 

درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.
وی ادامــه داد: ســال گذشــته بــه علــت 
تالطم و نوسانات زیاد ارزی و باال بودن تورم، 
شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم 
بخشــی را در دســتورالعمل قیمت هــا لحــاظ 
کنــد کــه دو دوره ســه مــاه ایــن کار را انجــام 
دادیــم، امــا خوشــبختانه بــا توجه بــه آرامش 
نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه 

آخر سال را محاسبه نکردیم.
درســت  گفــت:  رقابــت  شــورای  رئیــس 
نداریــم  آنچنانــی  ارزی  نوســانات  کــه  اســت 
و تــورم هــم رونــد آرامــی را گرفتــه، امــا تــورم 
همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان 
هــم بــه ما فشــار می آورند که تورم بخشــی 6 
ماهه را در دســتورالعمل قیمت خودرو لحاظ 
کنیــم، مــا هــم قــرار نیســت تغییراتــی انجــام 
دهیــم بلکــه اگــر بانک مرکزی تورم بخشــی 6 
ماهــه را اعــالم کند دربــاره لحاظ کردن آن در 

دستورالعمل تصمیم می گیریم.
شــیوا بــا اشــاره بــه نقــل قولــی از وی در 
فضای رسانه ای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران 
است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد 
بلکــه بحــث مــا بیــن دو خــودرو ارزان و گرانتر 
بود که خبرنگاران بخشی از صحبت های بنده 

را منتشــر کردند، بنده توصیه نمی کنم کســی 
خــودرو نخــرد بلکــه می گویم کســانی کــه نیاز 
واقعــی دارنــد خــودرو بخرنــد,، اما کســانی که 
می خواهنــد ســفته بــازی کنند نخرنــد، در این 
بیــن مــا هم تــالش می کنیــم خودرو بــا قیمت 

منصفانه بدست مردم برسد.
وی گفــت: برخی هــا می گوینــد یــک عده 
رانتخــوار از فاصلــه قیمتــی میــان خودرو هــای 
قرعــه کشــی و حاشــیه بــازار ســوء اســتفاده 
می کننــد در حالــی کــه معتقدیــم درصد باالی 
کســانی کــه در قرعــه کشــی شــرکت می کنند 
بــه خــودرو نیــاز دارند کــه بعضــی از آن ها در 
قرعــه کشــی برنــده می شــوند و خــودرو را بــه 
قیمــت منصفانــه می خرند، ضمــن اینکه تمام 
تــالش مــا ایــن اســت کــه شــرکت کنندگان در 
قرعه کشــی افراد نیازمند حقیقی باشند و به 
همیــن دلیــل شــرایط ورود بــه قرعه کشــی را 

سخت کردیم.
شــیوا افــزود: بعضی هــا کــه به حواشــی 
ایــن موضــوع دامــن می زننــد شــاید از فراینــد 
دوســت  و  نیســتند  خوشــحال  کشــی  قرعــه 
دارند که ســامانه ثبت نام به روال قبل باشــد 
و دالالن در چنــد دقیقــه ســایت را پرکننــد که 
شــکایت های زیــادی در ایــن بــاره بــه دســت 
مــا رســیده بــود، اگــر کســی روش دیگــری را 
بــرای توزیــع عادالنــه خــودرو در ایــن شــرایط 
می شناســد ارائه کند و ما هم در شــورا آن را 

بررسی خواهیم کرد.
بــه هزینه هــای  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

گفــت:  نداریــم  کاری  خودروســازان  جانبــی 
شــورای رقابــت یــک قیمــت پایه تعادلــی دارد 
که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال 
اعمال می کند، اگر خودرو ســاز هزینه جانبی 
دیگری داشــته باشــد در فرمــول قیمت گذاری 
لحــاظ نخواهــد شــد و بــه همیــن دلیــل هــم 
قیمت تمام شــده خودرو ســاز در مواردی ۱۰۰ 
تــا ۱۲۰ درصــد باالتر از قیمت اعالمی شــورای 

رقابت است.
رئیــس شــورای رقابت افــزود: افرادی که 
حوالــه یکســاله و دو ســاله خریده انــد بــه این 
دلیــل که ســودی دریافــت نکرده اند و در چند 
مــورد هــم افزایش قیمت ها بــرای آن ها لحاظ 
شــده اســت شــکایت های زیادی را به شورای 
رقابت ارسال کرده اند که در این باره کمیته ای 
برای رســیدگی تشــکیل شــد، با خودروسازان 
هــم جلســه ای برگــزار کردیــم تا چــاره ای برای 

این افراد بیاندیشیم.

رئیسشورایرقابتبه
سازمانبازرسیفراخواندهشد

رئیس شورای رقابت به دلیل اظهاراتش 
در مورد متاسب نبودن قیمت خودرو با تورم 
به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شد.
یــک مقــام آگاه در گفت وگــو بــا مهــر بــا 
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: رئیــس شــورای 
بودنــد  گفتــه  اظهاراتشــان  در  اخیــراً  رقابــت 
قیمت فعلی خودرو با نرخ تورم تناسب ندارد
وی گفت: قرار بود رئیس شورای رقابت 

امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور 
در مورد این اظهاراتشان توضیح بدهند.

وی بــا بیــان اینکــه اظهارات شــیوا منجر 
شــده  بــازار  در  خــودرو  قیمــت  افزایــش  بــه 
بــه  خــودرو  گــذاری  قیمــت  گفــت:  اســت، 
ایــن شــکل اســت کــه قیمــت قطعــات اصلــی 
خودرو از ســوی خودروســازان اعالم و پس از 
بررســی های بانــک مرکــزی، نرخ تورم بخشــی 
اعمــال  و  می شــود  اعــالم  خــودرو(  )صنعــت 
هرگونــه کاهش یا افزایش قیمت، بر اســاس 
همین نرخ تورم بخشی اعالمی از سوی بانک 

مرکزی انجام می شود.
این مقام آگاه افزود: بر همین مبناست 
که مشــخص می شــود هر خودرویــی باید چه 
میزان افزایش یا کاهش قیمت داشته باشد؛ 
در ســال گذشــته در دو بازه بهار و تابســتان، 
در مــورد قیمــت گذاری خودرو اقدام شــد، اما 
بــا توجــه بــه شــرایط خاصی کــه دربــاره نحوه 
ســال  دوم  نیمــه  در  خــودرو  قیمت گــذاری 
گذشته مطرح شد، موضوع قیمت گذاری سه 
ماهه لغو و این موضوع به ابتدای سال ۱۴۰۰ 
موکول شــد که متناســب با آن، اقدامات الزم 

بعدی صورت خواهد گرفت.
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  منجــر  رقابــت  شــورای  رئیــس  اظهــارات 
افزایش قیمت خودرو در بازار شــد، ســازمان 
بازرســی کل کشــور از منظــر حقــوق عامــه به 
موضوع ورود کرده و آقای شیوا را جهت ارائه 

توضیح به این سازمان فراخوانده است.

افزایش۴۰درصدیقیمتشکرتکذیب
شد

صنفــی انجمــن اجرایــی دبیــر
کارخانههــایقنــدافزایــشقیمــتشــکر
درآســتانهمــاهرمضــانراتکذیــبکــرد
واعــامکــردهیــچگونهافزایــشقیمت
مصــوبشــکرخانــواروصنــفوصنعت
رخنــدادهوحداقــلتاپایــانماهرمضان

قیمتهابدونتغییرخواهدماند.
بــه گــزارش ایلنــا؛ برخــی ســایت ها 
خبــر از افزایــش ۴۰ درصدی قیمت شــکر 
در آستانه ماه رمضان خبر داده اند. آن ها 
تشــکیل صــف خریــد ســهام شــرکت های 
تولیدکننــده شــکر در بــورس را گــواه بــر 
صحت گران کردن شکر عنوان می کنند.

امــا بهمــن دانایــی، مدیــر اجرایــی   
صنایــع قنــد و شــکر ایــران در گفت وگــو 
بــا ایلنــا ایــن خبر را رد کــرد و گفت: نیمه 
دوم ســال گذشــته همــراه با حذف شــکر 
از لیســت کاالهای اولویت دالری شــماره  
یک، تولیدکنندگان این کاال تحت ضوابط 
اعالم شده از سوی سازمان حمایت، قادر 

به تعیین قیمت محصوالت خود شدند.

وی افــزود: بــر اســاس ضوابط جدید 
ســازمان حمایــت، هــر نــوع تغییــر قیمت 

باید توسط درخواست ما انجام شود.
دانایــی یــادآور شــد: پــس از مصوبه 
جدیــد ســتاد تنظیــم  بــازار مبنــی حــذف 
انجمــن  شــکر،  از  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز 
صنفــی کارخانه هــای قنــد و شــکر قیمــت 
هــر کیلوگرم شــکر را بــرای مصرف خانوار 
87۰۰ تومــان و بــرای صنــف و صنعــت ۱۱ 

هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.
بــه گفته وی؛ از آن زمان کارخانه ها 
تغییــری در قیمــت شــکر ایجــاد نکردنــد، 
ضمــن اینکــه بــه دســتور رئیــس جمهــور 
در روزهــای قبل از نــوروز قیمت کاالهای 
اساســی افزایــش نمی یابــد و اگــر قــرار بر 
تصمیمــی در ایــن حــوزه باشــد، باید فقط 
در کارگروه اقتصادی دولت گرفته شود.

دانایــی تاکید کــرد: این به معنی آن 
اســت که نه تنها ما بلکه کارگروه تنظیم 
بــازار نیــز در مــورد افزایــش قیمــت شــکر 

ورود و اعمال نظر کند.

اتاقاصنافتهران:اصنافتعطیلشدنداما
بانک،بیمهومالیاتمشغولکارند

بیــان بــا تهــران اصنــاف اتــاق رئیــس
اینکهاصنافمصوباتبهداشــتیســتادملی
کرونــارارعایــتمیکننــد،اعامکــردایندر
حالــیاســتکهدرزمــانتعطیــاتاصناف،

بانکها،مراکزبیمهومالیاتیبازهستند.
به گزارش مهر، قاســم نوده فراهانی در 
یک برنامه خبری اظهار کرد: دستورالعمل های 
بهداشتی تنها برای اصناف نیست با این حال 
علیرغــم تعطیلی اصناف، متأســفانه بانک ها، 
در این ایام باز هســتند و این در حالی اســت 
که اصناف با بانک ها در ارتباط هستند و آنها 

هم باید تعطیل باشند.
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران با بیــان این 
کــه علیرغــم تعطیلــی اصنــاف مراکــز مالیاتــی 
و بیمــه ای نیــز بــاز هســتند، افــزود: ازدحــام 
جمعیــت در ایــن مراکز نیز بســیار زیاد اســت 
و هیــچ گونــه توجهــی بــه تعطیلــی ایــن مراکز 

نمی شود.
او اظهــار کــرد: دیواری کوتاه تر از اصناف 
نیســت، مــا همــکاری می کنیــم، ولــی بایــد به 

مشکالت اصناف رسیدگی شود.

رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران در واکنــش 
بــه ادعاهای برخی مشــاغل مبنــی بر کوتاهی 
اتحادیه هــای صنفی در اعالم نکردن تعطیلی 
بــه زیرمجموعــه خــود بیــان داشــت: بــا توجه 
بــه اینکــه دســتورالعمل تعطیلــی اصنــاف در 
روز پنــج شــنبه هفتــه گذشــته ابــالغ شــد و 
تعطیــل  صنفــی  اتحادیه هــای  روز  ایــن  در 
هســتند، بنابراین از طریق پیامک به رؤســای 
اتحادیه هــای صنفی موضوع تعطیلی ۱۰ روزه 
اصنــاف از روز شــنبه ۲۱ فروردیــن ابالغ شــد، 
اما با توجه به تعطیالت پنج شــنبه و جمعه، 
برخی اتحادیه ها امکان اطالع رسانی به موقع 
بــه زیرمجموعه هــای خــود را نداشــتند. البتــه 
بــا توجــه بــه بازرســی های انجــام شــده اغلب 
اصنــاف از مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا تمکیــن 

کرده بودند.
نــوده فراهانــی گفــت: بیمــه، مالیــات و 
غیــره مشــکالتی بــرای اصنــاف ایجــاد می کنــد 
کــه دولــت باید به این موارد رســیدگی کند تا 
اصناف در شــرایط کرونایی با ســختی و زیان 

بیشتر مواجه نشوند.

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
)صمــت(اســتانتهــرانازآغــازطــرحویــژه
ضیافتبراینظارتبربازارماهرمضانخبر
دادوعنوانکردپروندهبازرسیونظارتبر
بازارشــبعیدبابیشاز28میلیاردتومان

پروندهبستهشد.
یــدهللا صادقی در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به اینکه طرح  نظارتی ویژه پایان سال 
و نــوروز ۱۴۰۰ از ۱۵ بهمــن ۱۳۹۹ آغــاز شــد و 
۱۵  فروردیــن  ۱۴۰۰ پایــان یافــت، اظهار کرد: 
دراین طرح عالوه بر اقالم و کاالهای پرمصرف 
ویژه شب عید مثل کیف و کفش  شیرینی  و 
خشــکبار، لباس  و پوشاک و خدمات عمومی 
)قالیشویی و خشکشویی و غیره( بر کاالهای  
اساســی خانوار مانند فرآوردهای لبنی، اقالم 
پروتئینی، میوه و مواد شــوینده  نیز بازرســی 

مستمر انجام گرفت.

بــه گفتــه وی از تعداد 68 هزار بازرســی 
انجــام شــده در مــدت یــاد شــده،  ۱۲ هــزار و 
۱7۵ پرونــده و گــزارش بازرســی به ارزش ۲8 
میلیــارد و ۲۵۹ میلیون تومان تنظیم و جهت 
ســیر مراحــل  قانونــی بــه تعزیــرات حکومتــی 

ارسال شده است.

بیشترینبازرسیدرحوزه
اقامپروتئینی

این مقام مسئول بیشترین بازرسی های 
انجام شــده را درمورد اقالم پروتئینی گوشت 
قرمــز، مــرغ  و تخــم مــرغ  با ۱۹ هــزار و  ۵8۰ 
مــورد عنــوان کــرد و گفــت که بیــش از  ۴۰۰۰ 
پرونــده تخلــف  بــه ارزش پنج میلیــارد و ۱76 
میلیــون تومــان در ایــن بخش تشــکیل شــده 

است.

صادقــی همچنیــن بــا اشــاره بــه حضــور 
بازرســان ســازمان  در واحد ها و مراکز اقامتی 
و تفریحی و فرهنگی، تصریح کرد: بر اساس 
گزارش ها ۲۵۳7 بازرسی از این مراکز صورت 
گرفتــه کــه ۴۱8 پرونــده تخلــف کشــف و بــه 

مراجع  ذیصالح  ارسال شده است.

 آغازطرحیکماههنظارت

بربازارماهرمضان
رئیــس ســازمان صمت اســتان تهران در 
ادامــه از آغــاز طرح ضیافت ماه رمضان )طرح 
بازســی و نظــارت  ویــژه مــاه مبــارک( به مدت 
یــک مــاه خبــر داد و گفــت: نظــارت بــر بــازار 
مــاه رمضــان هــر ســاله بــه صــورت مشــترک  
توســط بازرســان ایــن ســازمان و اتــاق اصناف 
مثــل  مربوطــه  دســتگاه های  همــکاری  بــا  و 

شــبکه بهداشــت، پلیــس امنیــت اقتصادی  و 
ســازمان تعزیــرات حکومتی درســطح  اســتان 
اجــرا می شــود. اولویــت  ایــن طــرح  عــالوه بر 
کاالهــای پــر مصرف  مثل خرما، آش و حلیم، 
اقــالم پروتئینــی و لبنیات، نظارت بر کاالهای 
تنظیم بازاری مانند برنج، شکر،  روغن نباتی 

و گوشت منجمد است.
وی در پایــان از شــهروندان خواســت در 
صورت مشــاهده  هر گونه تخلف  صنفی  از 
قبیــل گرانفروشــی، عــدم درج قیمــت، تقلب 
و احتــکار مراتــب را  بــه ســامانه ۱۲۴ طــرح 
موضــوع  کــرده تــا بازرســان ایــن ســازمان بــا 
همــکاری  ســایر دســتگاه های مرتبــط ماننــد 
بازرســان اصناف و اتحادیه هــا، پلیس امنیت 
اقتصــادی  و ســازمان تعزیــرات حکومتــی  بــا 

متخلفان برابر قانون برخورد کنند.

طرحنظارتبربازارماهرمضانآغازشد

شورایرقابتازافزایشقیمتخودرو
منصرفشد


