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نخستین فروشگاه 
محصوالت فرآوری شده شتر 

در تهران گشایش یافت
نخســتینفروشــگاهمحصوالتفرآوریشدهشتر
باحمایتشرکتگسترشتوسعهگریپردیسوابسته

بهستاداجراییفرمانامام)ره(گشایشیافت.
به گزارش ایرنا، مقداد همتی، مدیر عامل شرکت 
گســترش توســعه گری پردیــس در حاشــیه افتتــاح ایــن 
فروشگاه گفت: ایران اولین کشوری است که در زمینه 
تجاری کردن تمام فرآورده های شــتر اقدام کرده اســت. 
در دیگر کشورها همچون امارات فقط روی شیر شتر و 

یا گوشت آن فعالیت صورت گرفته است.
او افــزود: هدف اصلــی از این کار، اقتصادی کردن 
پرورش شــتر در کشــور اســت تا دامداران در این زمینه 
فعالیــت کننــد. بــه همیــن منظور تمام محصوالت شــتر 
شــامل پوســت، شــیر و گوشــت بــا ارزش افــزوده بــاال 
تولید و به فروش می رســد تا تولید و پرورش شــتر برای 

دامداران اقتصادی باشد.
 همتــی ادامــه داد: هــدف مــا تصدی گــری نیســت 
بنابرایــن از کســانی کــه بتواننــد در مــواد اولیــه و تامین 
مالــی، ارزش افــزوده برای محصوالت شــتر ایجاد کنند، 

حمایت می کنیم.
مدیر عامل شــرکت گســترش توســعه گری پردیس 
بــا بــر شــمردن برخــی محصــوالت تولیــد شــده از شــتر 
افــزود: کنســرو گوشــت شــتر و دوغ شــتر، شیرخشــک 
و محصــوالت چرمــی از پوســت شــتر و همچنیــن روغن 
کوهان شتر و انواع کرم های پوستی از دیگر محصوالت 
مــورد حمایــت شــرکت گســترش توســعه گری پردیــس 

است.
او درباره برنامه های این شــرکت برای گســترش و 
تاسیس غرفه  و فروشگاه زنجیره ای در داخل و خارج از 
کشور اظهار کرد: بعد از تهران، شعبه بابلسر و بیرجند 

نیز افتتاح خواهند شد.
همتــی تاکیــد کــرد: کوهــان شــتر هــم بــه صــورت 
ســنتی اســتفاده می شــد و آن را آب می کردند، اما برای 
دردهای مفصلی با فناوری خاصی که از ســوی پزشــکان 
انجام شــد، توانســتیم پماد ضد درد بسازیم و از ترکیب 
کوهــان و شــیر شــتر انــواع کــرم دســت و صــورت تولید 

کردیم.
مدیر عامل شــرکت گســترش توســعه گری پردیس 
گفت: برای اولین بار در ایران از فراورده های شیر شتر 
شکالتی تهیه شد و همچنین در صنعت نسکافه و هات 

چاکلت از شیر آن استفاده کردیم.
محصــوالت  مرکــزی  شــعبه  افتتــاح  مراســم  در 
شــتر، جلیــل بشــارتی، معــاون ســابق مناطــق محــروم 
ریاســت جمهوری نیــز حضــور داشــت کــه بــا اســتقبال 
فعالیــت  گســترش  بــر حمایــت  انجام شــده  از حرکــت 

شکل گرفته تاکید کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق آبادان: نبود بازارچه 
صنایع دستی در آبادان 

دغدغه ای جدی است
اتــاق گردشــگری کمیســیون رئیــس گفتــه بــه
بازرگانی،صنایع،معادنوکشــاورزیآبادان،بازارچه
صنایــعدســتیدرآبــادانوجــودنــداردوایــنموضــوع

یکیازدغدغههایجدیمااست.
مجیــد پورکائــد در گفت وگــو بــا بازار ضمــن تبریک 
فــرا ســیدن روز جهانــی صنایــع دســتی گفــت: یکــی از 
موضوعــات ویــژه در گردشــگری آبــادان، صنایــع دســتی 

است.
او بــا بیــان اینکــه آبــادان در بخــش حصیربافــی و 
ســایر صنایع دســتی از ســال های دور شــهرت داشــت و 
تولیدات فعاالن صنایع دستی این شهر در سطح کشور 
زبانزد اســت، افزود: شــیوع کرونا مشــکالت بســیاری را 
در فروش و صادرات صنایع دستی کل کشور ایجاد کرد 
و معیشــت تولیدکننــدگان و فعــاالن این حــوزه را تحت  

تاثیر قرار داد.
بازرگانــی،  اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
صنایــع، معادن و کشــاورزی آبــادان تصریح کرد: اکنون 
بازارچــه صنایــع دســتی در آبــادان وجــود نــدارد و ایــن 
موضــوع یکــی از دغدغه هــای جــدی مــا اســت و از دبیــر 
کمیســیون گردشگری اتاق آبادان خواهان پیگیری برای 
این موضوع هســتیم تا ضمــن برنامه ریزی و رایزنی های 
الزم عملیاتــی شــود و در صــورت امــکان یــک محــل بــه 
عنــوان نمایشــگاه دائمــی بــرای ایــن بخــش از فعــاالن 

افتتاح و راه اندازی شود.
پورکائــد در ادامه ســخنان خود دربــاره لزوم برقراری 
پــرواز خارجــی در فرودگاه بین المللی آبــادان توضیح داد: 
وقتی پرواز خارجی برقرار شود ضمن ارزآوری و همچنین 
فروش بیشتر خدمات حوزه گردشگری، صنایع دستی نیز 
به عنوان یک کاالی فرهنگی و ملی صادر می شود و ضمن 
ترویج هنر و فرهنگ اصیل ایران اسالمی شاهد شکوفایی 
و رشد اقتصادی در جامعه محلی و سرمایه گذاری بیشتر 

در این راستا خواهیم بود.
تامیــن  و  آموزش هــای الزم  ارائــه  کــرد:  تاکیــد  او 
زیرساخت های مورد نیاز این استعداد برای فعاالن این 
بخــش بــه منظور تنــوع تولیدات بر اســاس عالئق دیگر 
کشــورها مهــم اســت و زمینــه ای برای ورود بــه صادرات 

گسترده تر به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی آبــادان عنــوان کرد: بــا پیگیری های 
وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی طی 
روزهای اخیر روادید گروهی ایران و روســیه حذف شــد 
و همچنیــن روز گذشــته نیز روادیــد ایران و عراق حذف 
شد که باید از این فرصت برای رونق گردشگری آبادان 

استفاده شود.

رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق خرمشهر: کشورهای 

حوزه خلیج فارس فرصتی برای 
صادرات صنایع دستی هستند

اتــاق گردشــگری کمیســیون رئیــس گفتــه بــه
خرمشــهر، کشــاورزی و معــادن صنایــع، بازرگانــی،
همسایگانجنوبیایرانهمچونعراق،کویتوعمان

فرصتیبرایصادراتصنایعدستیهستند.
امیــن فرطوســی در گفت وگــو بــا بــازار گفــت: بهره 
بردن از توان اقتصادی صنایع دستی خوزستان و ارزش 
افــزوده آن، ظرفیتــی اســت کــه تاکنــون مغفــول مانــده 

است.
او تاکید کرد: صنایع دســتی که نشــانی از قدمت، 
اصالت و فرهنگ خطه ای را بر دوش می کشد، می تواند 
در دوران اقتصــادی محصــور و محــدود فعلی، کمکی به 

پویایی و تحرک بخشی فعالیت های تجاری کند.
بازرگانــی،  اتــاق  گردشــگری  کمیســیون  رئیــس 
صنایع، معادن و کشــاورزی خرمشــهر ادامه داد: قرابت 
فرهنگــی همســایگان جنوبی کشــورمان همچون عراق، 
کویت و عمان توان ایجاد رغبت و میل به مصرف نهایی 
صنایع دســتی کشــور را افزایش می دهد؛ الزمه بهره از 
این ظرفیت، مکانیزه کردن و ایجاد ساماندهی مناسب 

و مدون است.
ســاماندهی  و  تقویــت  کــرد:  عنــوان  فرطوســی 
صنایــع پویــای فعلــی، همچــون حصیربافی، ســبدبافی، 
منبت کاری و دســتبافی و احیای صنایع دســتی کم رمق 
همچون ورشوسازی و قلم زنی طال و نقره در خوزستان 
که از دیرباز به واســطه کیفیت کم نظیر و توان پوشــش 
ســالیق مختلف، حجم تقاضای فراوانی را پوشــش داده 
اســت و امــرار معــاش خانواده هــای فراوانــی را میســر 

می ساخت باید در دستور کار قرار گیرد.
بــه  بخشــی  اولویــت  کنــار  در  کــرد:  تاکیــد  او 
ســاماندهی و مدرنیتــه کــردن سیســتم تولیــد انبــوه و 
کیفی سازی صنایع دستی، اتاق بازرگانی خرمشهر طرح 
احــداث پایانــه صادرات صنایع دســتی در شــلمچه را در 

دستور پیگیری قرار داده است.

تقاضای افزایش 50 تا 60 
درصدی محصوالت شوینده 

از سوی تولیدکنندگان
  

روندافزایشقیمتشــویندههادرحالیدربازار
وازســویتولیدکنندگانانجامشــدکهتولیدکنندگان
مدعــیهســتندافزایــشقیمتیرادرمحصــوالتخود

اعمالنکردهاند.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، هفته گذشــته خبر 
افزایش 25 درصدی محصوالت شوینده منتشر شد که 
براســاس آن انجمــن صنایع شــوینده اعــالم کرده بود از 
17 خردادمــاه عمــده محصــوالت شــوینده تــا 25 درصــد 
گران خواهد شد. همین موضوع عاملی شد تا درسطح 
بازار نیز نوســانات قیمتی در انواع محصوالت شــوینده 

بوجود آید.
در  شــوینده  محصــوالت  انجمــن  رئیــس  البتــه 
واکنش به نوســانات بازار اعالم کرد: این ابالغیه که به 
شرکت های تولیدی شوینده ارسال شده است و مربوط 
به قیمت ســهام آنها اســت به نحوی که در این ابالغیه 
اعــالم کردیــم این افزایش قیمت هــا می تواند اثر مثبتی 

را در سهام شرکتها داشته باشد.
البتــه نکتــه قابــل تامــل اینجاســت کــه علــم بیگی 
بــه عنــوان رئیــس انجمــن صنایــع شــوینده گفته اســت 
تولیدکننــدگان محصوالت شــوینده با توجــه به افزایش 
قیمت مواد اولیه، افزایش 50 تا 60 درصدی محصوالت 
خــود را تقاضــا کرده انــد. که مــا در انجمن بر روی میزان 

افزایش قیمت ها در حال بررسی آن هستیم.  
او تصریــح کــرد: از آنجــا کــه در حــوزه محصــوالت 
شــوینده قیمت گــذاری اجبــاری نداریم ســازمان حمایت 
درنظــر  ســود  درصــدی   17 تــا   10 عــرف  کــه  مادامــی 
گرفته شده رعایت شود در قیمت گذاری دخالتی ندارد.

بــا در نظرگرفتــن صحبت هــای رئیــس انجمــن بــه 
نظــر می رســد، افزایــش 25درصــدی قیمــت محصــوالت 
بــه هیچ عنوان بــرای تولیدکنندگان قانع کننده نیســت 
و آنهــا در هفتــه اخیــر به صورت خودســرانه قیمت های 
خود را تا بیش از 50 درصد افزایش دادند. مشــاهدات 
خبرنــگار تســنیم از بــازار محصــوالت شــوینده نشــان از 
آن دارد کــه شــرکت ها راضــی بــه افزایــش 25 درصــدی 
قیمت محصوالت نبوده و در برخی از محصوالت 30 تا 

50درصد افزایش قیمت را اعمال کرده اند.
بــه عنــوان نمونه پودرماشــین لباسشــویی که قبال 
10هزار تومان بود به 15 هزار تومان و مایع ظرفشــویی 
گلــی تــا 50درصد افزایش پیدا کرده اســت. عالوه براین 
صابــون وشــامپوهای برخــی از شــرکت های تولیــدی نیز 

رشد 25درصدی قیمت ها را تجربه کرده است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهمدیــرکلمیــراثفرهنگــیزنجــان،
صنعتمسومســگریدرزنجانپسازســالها
در اســت حالــی در ایــن اســت شــده »احیــا«
دهههایگذشــتهصنعتمساســتاندچارافول

شدهبود.
امیر ارجمند در گفت وگو با بازار با بیان اینکه 
صنعت دستی مس در زنجان به بیش از یک هزار 
سال قبل و به دوره ساسانیان باز می گردد، گفت: 
پیشینه  مسگری در ایران حداقل به پنج هزار سال 

سال پیش بر می گردد. 
او با بیان اینکه بیش از دو هزار و 600نفر در 

صنعــت مــس در اســتان زنجان فعالیــت می کنند، 
افــزود: در ســال بیــش از هشــت هزار تــن مس در 

استان تولید می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی زنجــان بــا بیان اینکــه در اســتان زنجان یک 
هــزار و 260 کارگاه مســگری وجــود دارد، گفــت: 
ایــن میــزان تولیــدات صنعــت مــس  ارزش ریالــی 
استان در سال بیش از ۸00میلیارد تومان است. 

ارجمند با بیان اینکه قیمت باالی مواد اولیه و 
نوسان این مواد به صنعتگران آسیب می زند، بیان 
کرد: مس استان به صورت سنتی تولید می شود. 

صــورت  بــه  اســتان  مــس  گفــت: صنعــت  او 
چکشی  هم تولید می شود و تمام کارگاه های بزرگ 
مســگری زنجان با برندهای ثبت شــده فروش مس 

خود را انجام می دهند. 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی زنجــان تصریــح کــرد: خوشــبختانه صنعــت 
مــس و مســگری در اســتان زنجــان پس از ســال ها 
احیا شده است چراکه در دهه های گذشته صنعت 
مــس اســتان دچار افول شــده بــود.  ارجمند گفت: 
در حــال حاضــر تنــوع و خالقیــت در تولیــد ظــروف 

مسی در استان زنجان بهتر شده است.

مرکــزی اتحادیــه بــهگفتــهمدیرعامــل
زیــان مــاه ۳ از بعــد میهــن، مرغــداران
مرغــدارانوفــروشتخــممــرغ۴هــزارتــا۶ 
هــزارتومــانزیرنــرخمصوب،قیمــتآنبه

نرخمصوبرسیدهاست.
صدرا علی اکبرخانی در گفت وگو با ایلنا 
درباره تحوالت اخیر بازار تخم مرغ و افزایش 
قیمــت آن گفــت: در 3ماه گذشــته مرغداران 
تخــم مــرغ را به زیان و زیــر قیمت مصوب به 
فروش رســاندند، این امر موجب شد تصمیم 

به حذف بی رویه گله ها بگیرند.
او یــادآور شــد: قیمت مصــوب خرید هر 
کیلوگرم تخم مرغ از مرغداران 1۴هزار تومان 
تعییــن شــده اســت، امــا در ســه ماه گذشــته 
تخــم مــرغ ۸ تــا حداکثــر 10 هــزار تومــان از 

مرغداران خریداری شد. 
علــی اکبــر خانی با تاکیــد بر اینکه خرید 
تخــم مــرغ زیــر قیمت مصوب در حالی اســت 
کــه قیمــت تمام شــده تولیــد افزایــش داشــته 
اســت، افــزود: بــا افزایــش قیمــت مولفه های 
موثر بر تولید مانند: دستمزد، جوجه یکروزه، 
حمــل و نقــل، حامل هــای انــرژی و واکســن 
و دارو در حــال حاضــر قیمــت تمام شــده هــر 
کیلوگــرم تخــم مــرغ از 1۸هــزار تــا 1۸هــزار و 

200تومان است.   
بــه گفتــه او، بــه طــور  معمــول گله هــای 
مــرغ تخمگــذار در ۹0هفتگــی حذف می شــود 
امــا زیان ســنگین مرغداران بــه ناچار آن ها را 
وادار کــرد تعــداد زیــادی از گله هــا را در ۸5 

هفتگی حذف کنند.
علــی اکبرخانــی درباره نتایــج زودهنگام  
حــذف گله هــای مــرغ تخم گذار هشــدار داد و 
گفت: پیش بینی ما این است که از مردادماه 
تا آبان، بازار تخم مرغ به دلیل حذف بی رویه 

گله ها دچار التهاب شود. 
او تصریــح کــرد: در ۴ مــاه عنوان شــده 
بــا کاهــش تولیــد و عرضــه تخــم مــرغ مواجــه 

خواهیم شد که قیمت ها را باال می برد. 
علی اکبرخانی در پاســخ به این پرســش 
کــه راهــکاری بــرای جلوگیــری از التهــاب بازار 
در تابســتان و پائیــز وجــود نــدارد، اظهار کرد: 
ما پیشــنهاد توقف صادرات و ذخیره ســازی را 
در زمان فراوانی تولید و ارزانی دادیم، اما به 
دالیلــی کــه بــرای مــا نیز روشــن نیســت مورد 

پذیرش قرار نگرفت. 
او معتقــد اســت: وقتــی کــه دولــت برای 

تولیــد تخــم مرغ سوبســید پرداخــت می کند، 
بهــره آن را بایــد مصرف کننــده داخلــی ببــرد و 

تولیدکننده منتفع شود.
علــی اکبــر خانــی بــا انتقــاد از ســخنان 

رئیس جمهــوری دربــاره بــدون تغییــر مانــدن 
دســتوری قیمت هــا تــا پایــان دولــت، آن را به 

زیان تداوم تولید دانست.
او افــزود: اگــر مســئوالن بــه واقع حامی 

تولیــد و تولیدکننــده هســتند و به بقای آن ها 
اهمیــت می دهنــد نبایــد بــا قیمــت دســتوری 
تولید را تحت فشار قرار داده و هر چه زودتر 

اجازه اصالح قیمت را بدهند.

عضوهیاتمدیرهاتحادیهمرغدارانکشور:قانونجامعدامپروری
رویکاغذماند

بــهگفتــهعضــوهیــاتمدیــرهاتحادیــه
مرغــدارانکشــور،آشــفتهبــازارچنــدســال
ناشــی را کشــور طیــور صنعــت در اخیــر
مجلــس مصوبههــای نشــدن عملیاتــی از
ازجملهقانــونارزشبهرهوریوقانونجامع

دامپروریدانست.
حســن زاده  عطــاهللا  مهــر،  گــزارش  بــه 
و  چالش هــا  همایــش  در  گذشــته  هفتــه 
فرصت های صنعت طیور و نقشه راه صنعت 
طیــور در دولــت ســیزدهم در شهرســتان آمل 
گفــت، بیشــتر تولیــد کننــدگان صنعــت طیور 
کشــور بــه خصــوص در اســتان مازنــدران کــه 
ســفید  گوشــت  تولیــد  اصلــی  قطب هــای  از 
محســوب می شــود، در بدتریــن وضــع تولیــد 
و برخــی واحدهــا بــا حداقــل ظرفیــت فعالیت 

می کنند.
او بــا بیــان اینکه بیــش از 2 هزار و ۴00 
مرغداری با تولید ســاالنه حدود 200هزار تن 
گوشــت مرغ مازندران در حال فعالیت اســت 
و این اســتان به تنهایی حدود 11درصد از نیاز 

کشــور را تأمیــن می کنــد، تصریح کرد: این در 
حالــی اســت کــه ظرفیــت ایجادشــده صنعت 
طیور اســتان برای تولید ســاالنه بیش از 500 

تا 600هزار تن گوشت مرغ در سال است.
الزامآورشدناجرایقانونهایمصوب

مجلسازسویدولت
عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه مرغــداران 
داد،  ادامــه  دیگــری  بخــش  در  کشــور، 
قانون هایی ازجملــه افزایش بهره وری، قیمت 
تضمینی و حمایت از دامپروری در ســال های 
اســالمی  شــورای  مجلــس  ســوی  از  قبــل 
تصویب شــده اســت امــا با وجــود فریادهایی 
کــه تشــکل  های مختلــف صنعت طیور کشــور 
برای حمایت از این صنعت دارند، در راستای 
حمایــت از آنهــا این قوانیــن تاکنون به مرحله 

اجرا از سوی دولت نرسیده است.
ســرانه  اینکــه  بیــان  بــا  حســن زاده 
بــه  ۴/5کیلوگــرم  حــدود  از  کشــور  مصــرف 
30 تــا 35کیلوگــرم بــا حجــم بــاالی واحدهای 
تولیدی مرغ گوشــتی کشــور افزایــش یافته و 

ظرفیت  ســازی خوبــی در کشــور انجــام شــده 
اســت، اضافــه کــرد، متأســفانه دولــت هیــچ 
وقت از ظرفیت خوبی از صنعت طیور کشــور 
برای صادرات مرغ به کشــورهای همسایه که 
عمده مصرف کننده هســتند و واردات ساالنه 
درســت  واســتفاده  حمایــت  دارنــد،  اروپــا  از 

نکرده است.
او افــزود: حتــی ایــن پتانســیل درجهــت 
تنظیــم و تعــادل بخشــی بازار مصــرف داخلی 
نیــز کمتــر اســتفاده شــد و بــه جــای حمایــت 
واقعــی از تولیدکننــدگان، اقــدام بــه واردات 

گوشت مرغ می کند.
اتحادیــه  مدیرعامــل  کــه  حســن زاده 
مرغداران اســتان مازندران نیز هست، یادآور 
شــد: وضع فعلی تولید مرغ دراین اســتان به 
وضع چه کنم چه کنم از سوی تولیدکنندگان 
بخــش  کــه  انتظــار هســت  و  اســت  رســیده 
کشــاورزی بــه خصــوص صنعت پرســود طیور 
کشــور مورد توجه جدی دولت ســیزدهم قرار 

بگیرد.

مشــاغل اســامی ایــران اصنــاف اتــاق
وکســبوکارهــایبــهشــدتآســیبدیده
ناشــیازویــروسکرونــاومشــمولحمایت

اقتصادیسال۱۴۰۰رااعالمکرد.
ایــن  ایــران،  اصنــاف  اتــاق  گــزارش  بــه 
اتــاق براســاس ابالغیــه روز 13 خــرداد 1۴00 
هفتــاد و یکمین جلســه ســتاد ملی مدیریت 
و  مقابله با کرونا در خصوص )تمدید بسته 
بــه  مشــاغل  و  کارهــا  و  کســب  از  حمایــت 
شــدت آســیب دیده در ســال جاری( مشاغل 
و کســب و کارهایی که عناوین آن متناســب 
با گروه های شغلی تعطیل یا محدود شد در 
طــرح جامع محدودیت تردد و تجمع عمومی 
ایــن ســتاد  تنظیــم و در جلســات  مصــوب 

کارگــروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا 
به تصویب رسیده است را تعیین کرد.

براســاس این گزارش، فهرست مشاغل 
و کســب و کارهــای بــه شــدت آســیب دیده 
 ،1۴00 ســال  اقتصــادی  حمایــت  مشــمول 
پیامدهــای  بــا  مقابلــه  کارگــروه  مصــوب 
شــامل  کرونــا  بیمــاری  از  ناشــی  اقتصــادی 
مراکــز مربوط به گردشــگری شــامل هتل ها، 
جهانگــردی  مجتمع هــای  آپارتمان هــا،  هتــل 
مهمان ســراها،  مهمان پذیرهــا،  گردشــی،  و 
مراکــز  بوم گــردی،  مراکــز  مســافرخانه ها، 
راهــی،  بیــن  خدمــات  پذیرایــی،  اقامتــی، 
مســافرتی،  خدمــات  دفاتــر  زائرســراها، 
گردشــگری، زیارتــی و آژانس های مســافرتی 

است.
ایــران،  اصنــاف  اتــاق  اعــالم  طبــق 
شرکت های حمل و نقل مسافر برون شهری، 
پذیرایــی،  تاالرهــای  پذیرایــی،  مراکــز 
قهوه خانه هــا،  چایخانه هــا،   ، رســتوران ها 
مراکز طبخ غذا، قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه 
مردانــه،  آرایشــگاه های  بستنی فروشــی،  و 
زیبایــی،  ســالن های  و  زنانــه  آرایشــگاه های 
مراکز فروش انواع پوشــاک، کفش، خرازی، 
خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی 
و بهداشتی، اسباب بازی، نوشت افزار، مراکز 
توزیــع صنایع دســتی، مراکز فــروش فرش و 
موکــت، لوازم خانگی، پارچــه، پرده، مبلمان 
و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی 

از دیگر مشاغل آسیب دیده ناشی از کرونا و 
مشمول حمایت اقتصادی هستند.

براســاس ایــن گــزارش، همچنین مراکز 
عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی، 
مراکز آموزشــی، آموزشگاه ها و مهدکودک ها 
) به غیر از مدارس، دانشگاه ها و موسسات 
آمــوزش عالــی(، مراکــز فرهنگــی، هنــری و 
رســانه ای )غیردیجیتــال(، موزه ها، ســینماها 
باغ وحش هــا،  تفریحــی،  مراکــز  تئاترهــا،  و 
و  باشــگاه ها  ورزشــی،  مراکــز  شــهربازی ها، 
مراکز ورزشی آبی، پارک های آبی و استخرها 
عمومــی،  از  اعــم  تجــاری  نمایشــگاه های  و 
تخصصــی و بین المللــی مشــمول ایــن طــرح 

هستند.

مدیرعامــلســازمانجمــعآوریوفــروش
اموالتملیکیازامحایسیگاروپوشاکقاچاق

دارایحکمقطعیقضاییخبرداد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از 
روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال 
هیــات  رئیــس  افتخــاری،  محمدعلــی  تملیکــی، 
مدیره و مدیر عامل این ســازمان در مکاتبه ای با 
مدیران استانی اعالم کرد سیگار وپوشاک قاچاق 

دارای حکم قطعی قضایی باید امحا شود.
او گفته اســت: وفق بند 5۸ سیاســت های 
بــر  مبنــی  کشــور  توســعه  برنامــه ششــم  کلــی 
پیشــگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی 
ورودی تا حمل و عرضه آن در بازار و در راستای 
اجرای مفاد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و بنا به دســتور معاون قضایی دادســتان کل 
کشــور در امــر مبــارزه با قاچاق و جرایم ســازمان 
یافتــه کــه همگــی مقــرر داشــته اند ســیگارهای 
مکشــوفه قاچــاق و پوشــاک برنــد امحــاء گــردد، 
بــه کلیــه اســتان ها ابــالغ می گــردد تمامــی اقالم 
مکشــوفه قطعــی ســیگار و پوشــاک برنــد دارای 

حکم قطعی، امحاء شود.
در متــن این نامه آمده اســت: براســاس 
منویــات مقام معظــم رهبــری )مدظله العالی( 
در خصــوص امحــاء کاالی قاچــاق که فرمودند 

»در موضوع قاچاق بنده به مسئولین گفته ام 
پیــدا  را  قاچاقچــی  بانــد  آن  وقتــی شــما  کــه 
می کنیــد و آن جنــس کالن قاچــاق را کــه چند 
هــزار تــن وزن آن اســت وارد کشــور می کنید، 
این جنس را جلوی چشــم همه آتش بزنید.« 
اعــالم کــرد، وفــق بنــد 5۸ سیاســت های کلی 
برنامــه ششــم توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و 
اجتماعی و اقتصادی ابالغی از سوی معظم له 
در امر پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز 
از مبــادی ورود تــا حمــل و عرضه آن در بازار و 
در اجرای مفاد ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کــه سیاســت گذاری، برنامه ریــزی، 
هماهنگــی و نظــارت در حــوزه امــور اجرایــی، 
پیشــگیری و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را از 
صالحیت های مصرحه ســتاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز بر می شمارد؛
اســت:  آمــده  مکاتبــه  ایــن  ادامــه  در 
200717/00/ص  شــماره  نامه هــای  بــه  عطــف 
200711/00/ص  شــماره  و   1۴00/2/26 مــورخ 
1۴00/2/26 ســتاد مزبــور و نیــز بنــد )ج( نامــه 
شماره 1۴0/1۴00/۸۴60/۹000 مورخ 1۴00/2/7 
معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر 
مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته که همگی 
مقــرر داشــته اند ســیگارهای مکشــوفه قاچــاق و 

اسامیمشاغلآسیبدیدهمشمولحمایتاقتصادیسال
۱۴۰۰اعالمشد

مدیرعاملجمعآوریوفروشاموالتملیکی:سیگاروپوشاک
قاچاقدارایحکمقطعیامحامیشود

پوشاک برند امحاء گردد، به کلیه استان ها ابالغ 
می گردد: »تمامی اقالم مکشــوفه قطعی ســیگار 
و پوشاک برند دارای حکم قطعی، امحاء گردد.«
ضمنــا الزم اســت در مــورد واگذاری البســه 
غیــر برنــد در حد رفع نیاز ســازمان های حمایتی، 
مــورخ   00100232۸ بخشــنامه  اســاس  بــر 
12/2/1۴00 ایــن ســازمان اقدام گــردد. مدیران و 
روســای ادارات محترم اســتانی موظف می باشند 

تــا تاریــخ 15/۴/1۴00 نســبت بــه انهــدام مزبــور 
طبــق آمــار پیوســت اقدام نمایند و گــزارش آن را 

مستقیما به اینجانب اعالم دارند.
در خاتمه آمده اســت، الزم به ذکر اســت، 
مسئولیت اقدام فوق بر اساس تبصره 1 ماده 10 
آیین نامــه اجرایــی مــواد 55 و 56 قانــون مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز برعهــده مدیــران و روســای 

استانی است.

احیایمسگریدرزنجان

پیشبینیبازارملتهبمرغوتخممرغ
برایماههایآینده


