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اخبار
ی ها تا پایان تیر هوشمند میشوند
نانوای 

مع��اون وزیر جه��اد کش��اورزی گفت :طرح
ف��روش ن��ان ب��ا دس��تگاههای کارتخ��وان
هوش��مند حداکثر تا پایان تیر در کل کش��ور
به مرحله اجرا میرس��د.به گزارش باش��گاه
خبرنگاران،قربانی گف��ت :برای اجرای طرح
توزیع ن��ان با دس��تگاههای کارتخ��وان در
کش��ور ،نیاز به  ۸۳هزار دس��تگاه کارتخوان
اس��ت که در صورت تجهیز همه نانوایی ها،
این طرح عملیاتی خواهد شد .همچنین طرح
هوشمندس��ازی یارانه آرد و نان پیش از این
در استانهای زنجان ،قزوین ،گیالن ،فارس،
ایالم ،گلستان ،همدان ،چهارمحال و بختیاری
و سمنان اجرایی شده بود و اجرای مرحله اول
این طرح از  ۳۰خرداد در استان تهران نیز آغاز
شده است .حدود  ۹هزار دستگاه کارتخوان به
نانواییها اختصاص پیدا میکند.معاون وزیر
جهاد کش��اورزی افزود :با اجرای فروش نان
با دستگاههای کارتخوان هوشمند ،خرید نان
با کارت بانکی فرد که به کد ملی آن شخص
متصل است ،انجام میشود و قیمت نان با نرخ
سال قبل محاسبه میشود؛ ضمن اینکه هیچ
تغییری در حجم و قیمت نان خریداری شده
صورت نمیگیرد .جلوگیری از گرانفروش��ی،
قاچ��اق آرد و تخصیص آرد بر مبنای فعالیت
نانواییها از مهمتری��ن نقاط قوت این طرح
عنوان شده است.ب ر این اساس سرعت نصب
دستگاههای کارتخوان در استانهای زنجان،
گلستان ،فارس و قزوین افزایش یافته و حاال
با اجرای این طرح در پایتخت ،خطاهای این
طرح مشخص و برطرف میشود.
تولید  ۹.۳میلیون میوههای گرمسیری
و نیمهگرمسیری در سال جاری

مدی��رکل دفت��ر میوهه��ای گرمس��یری و
نیمهگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت:
پیشبینی میش��ود میزان تولی��د میوههای
گرمس��یری و نیمهگرمسیری در سال جاری
به  ۹میلیون و  ۳۰۰هزار تن برسد.به گزارش
عصرایرانی��ان از وزارت جه��اد کش��اورزی،
زهرا جلیلیمق��دم در گفتگویی با اش��اره به
افزایش تولید میوههای گرمس��یری در سال
گذش��ته ،گفت :تولید میوههای گرمسیری و
نیمهگرمس��یری اعم از خرم��ا ،مرکبات ،انار،
انجیر ،کیوی و س��ایر میوههای گرمس��یری
و نیمهگرمس��یری در س��ال  ۱۴۰۰حدود نه
میلیون تن بوده است.به گفته وی ،پیشبینی
میش��ود میزان تولید میوههای گرمسیری و
نیمه گرمسیری در سال جاری به  ۹میلیون و
 ۳۰۰هزار تن برسد.جلیلیمقدم ،بین میوههای
نیمهگرمسیری بیش��ترین تولید را مربوط به
مرکبات و س��پس خرما دانست و یادآور شد:
بعد از آن انار و کیوی در رتبههای بعدی قرار
دارند.وی با اشاره به میزان صادرات میوههای
گرمسیری و نیمهگرمسیری ،گفت :صادرات
این محصوالت در س��ال گذشته بالغبر ۷۴۸
ه��زار تن ب��وده ک��ه ارزش آن  ۵۲۸میلیون
دالر بوده اس��ت البته این میزان نس��بت به
سال گذش��ته به لحاظ ارزشی افزایش داشته
اس��ت.وی در پایان افزود :اصالح و بازسازی
باغات در بهبود کمی و کیفی محصول مؤثر
خواهد ب��ود و تولی��د محص��ول باکیفیت و
مطابق استانداردهای روز دنیا موجب افزایش
صادرات خواهد شد.
نرخ بلیت هواپیما برای اتباع غیر
ایرانی دالری شد

نرخ بلیت هوایی ب��رای اتباع غیر ایرانی از این
پس برمبنای دالر محاسبه میشود.به گزارش
صداوسیما ،بر اساس مصوبه اخیر شرکتهای
هواپیمایی ،نرخ بلیت اتباع غیر ایرانی از این پس
ب��ر مبنای نرخ دالر آزاد محاس��به و به فروش
میرس��د.بر اس��اس این گ��زارش ،در ایام اوج
(پیک) سفرها یعنی فصل تابستان ،حداقل نرخ
بلیت  ۶۵دالر (بیس��ت میلیون ریال) و حداکثر
نرخ بلیت معادل  ۱۵۰دالر (چهل و پنج میلیون
ریال) محاس��به خواهد شد.همچنین به چارتر
کنندهه��ا نیز افزایش نرخ بلیت اعالم ش��ده و
آنها نیز ملزم به رعایت کف و س��قف قیمتی
مطابقدستورالعملهایشرکتهایهواپیمایی
خواهند بود و تمام شرکتهای هندلینگ کننده
(مج��ری خدمات پروازی) ملزم به احراز هویت
مسافر به طور دقیق در زمان دریافت کارت پرواز
هستند و از پذیرش اتباع غیر ایرانی که کدملی
غی��ر واقعی (ایران��ی) دارند جلوگی��ری خواهد
شد.زمان اجرای این طرح حداکثر  ۱۱تیر خواهد
بود.حسن خوش��خو معاون هوانوردی سازمان
هواپیمایی کش��وری در این باره گفت:شرکت
هایهواپیماییبراساساستاندارهایبینالمللی
جدول پرداخت هزینه را مشخص و به شورای
عالی هواپیمایی ارائه کرده اند.

افزایش اجاره بها باید ضریب معین سالیانه داشته باشد

نایب رئیس کمیس��یون عم��ران مجلس،
گفت :الزم اس��ت در ط��رح کنترل اجاره
بهای امالک مسکونی به صورت خودکار
س��الیانه قرارداده��ای اجاره تمدید ش��ود
و موج��ران نتوانند بیش��تر از تعرفه معین
افزایش قیمت داش��ته باش��ند.به گزارش
ایس��نا،کمال علیپور با اش��اره به تصویب
کلیات طرح س��اماندهی و کنت��رل اجاره
بهای امالک مس��کونی ،اظهار کرد :متن

طرح فعال دو بند دارد اما نیازمند تغییراتی
است و الزم اس��ت که هم سیاست های
تشویقی و هم سیاست های تنبیهی دیده
ش��ود .از سوی دیگر کاهش تعرفه آژانس
های امالک از دیگر موارد ضروری است
که باید در این طرح پیش بینی شود.نایب
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه
اظهار کرد :الزم اس��ت برخی از مس��ائل
مرتبط با س��اخت و ساز که به تبصره ماده

 ۱۰۰بر می گردد و مربوط به اجاره امالک
اس��ت در این طرح دیده ش��ود .عالوه بر
این باید به موجرانی که نس��بت به انجام
تعمیرات و نوس��ازی در واحدها اقدام می
کنند تس��هیالت با بهره پایین تعلق گیرد
تا شاهد نوسازی و تعمیرات واحدها باشیم.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس ،تصریح
کرد :س��ران قوا مصوب کردند تا س��قف
افزای��ش اجاره بها در ته��ران  ۲۵درصد و

در شهرهای دیگر  ۲۰درصد باشد و الزم
اس��ت این مصوب��ه را نی��ز در قالب طرح
مجل��س قانون مند کنیم .از س��وی دیگر
الزم است که در این طرح پیش بینی شود
تا به صورت خودکار س��الیانه قراردادهای
اجاره ثبت ش��ود و موجران نتوانند بیشتر
از تعرفه معین افزایش قیمت داشته باشند.
علیپ��ور در پایان تاکید کرد :باید بر مبنای
یک ضریب معین هر س��اله میزان اجاره

تشکیل پرونده قاچاق
برای  ۴۳۰واحد صنفی متخلف

افزایش یابد و قراردادها به صورت خودکار
تمدید شود .الزم اس��ت که این موارد در
این طرح پیش بینی ش��ود تا قانونی جامع
در زمینه س��اماندهی بازار اج��اره امالک
مسکونی تهیه شود.

وزیر صمت وعده جدید داد؛

 1402نقطه عطف صنعت خودرو!

وزیر صمت گفت :برنامه ما برای تحول در صنعت خودرو
یک برنامه تا سال  1404است اما تا سال  1402به نقطه
عطف در صنعت خودرو خواهیم رسید.س��ید رضا فاطمی
امین در نشست خبری که در نمایشگاه بین المللی تهران
برگزار ش��د اظهار داشت :بخش صنعت ،معدن و تجارت
 25درصد اقتصاد کش��ور را تشکیل میدهد.وزیر صنعت،
معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد و صنعت
و مع��دن کش��ور با عدم ت��وازن در طول زنجی��ره مواجه
هس��تیم گفت :به عنوان مثال در تابس��تان با کمبود برق
مواجه هستیم و در زمس��تان با کمبود گاز و این ناشی از
آن است که به ظرفیتهایی که الزم است ،نپرداختهایم.
وی همچنین در رابطه با عدم توازن در حوزه اش��تغال در
شهرهای مختلف بیان داشت :در برخی از شهرهای کشور
بعضی از مش��اغل بالتصدی باقی مانده اس��ت و این در
حالی اس��ت که در برخی از شهرها به علت عدم اشتغال
شاهد مهاجرت بودهایم.وزیر صنعت ،معدن و تجارت اظهار
داش��ت :برای مدیریت حوزه صنعت ،معدن و تجارت باید
س��از و کارها را تغییر داد مهمترین مأموریت ما در وزارت
صمت ،رفتن به سمت س��ازوکارهای نوین است که این
امکان را فراهم کند که ظرفیتهای موجود بهینه ش��ود.
وی با اش��اره به تأثیرات قیمت ارز بیان داشت :ما با دست
خودمان قیمتهای داخل��ی را به نرخ ارز وصل کردهایم،
ارز به س��ه روش بر روی قیمتهای ما تأثیر میگذارد به
عنوان مثال وقتی نرخ ارز ب��اال میرود کاالهای وارداتی
مانند روغن یا پنبه گران میش��ود اثر دوم که ارز دارد اثر
انتزاعی تورمی است وقتی قیمت ارز افزایش مییابد مردم
فکر میکنند برای حفظ ارزش پول دارایی خود را باید به
ارز یا کاالی دیگری تبدیل کنند و این موضوع نیز بر نرخ
ارز اثرگذار اس��ت و اثر سوم این است که بعضی از کاالها
مانند پتروش��یمی طبق قوانین خودمان به نرخ ارز متصل
است و لذا مسائل خارجی بر آن تأثیرگذار است.فاطمیامین
بیان داشت :بنابراین وقتی در مورد اصالح ساختار صحبت
میکنیم منظورمان این است که این رویهها را تغییر دهیم
به عنوان مثال اثر سومی که قیمت ارز بر روی کاالها دارد
را باید قطع کرد االن بازار فوالد از نرخ ارز پیروی نمیکند
و باید در سایر مسائل دیگر نیز به همین روش پیش برویم.
وی بیان داشت :در حال حاضر اصالح ساختار به چند دلیل
سخت است ما در شرایط ناپایداری قرار داریم و میخواهیم
اصالح ساختاری انجام دهیم.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
اف��زود :در پنج س��ال متوالی ت��ورم ب��االی  30درصد را
داش��تهایم بنابراین خیلی از مش��کالت اقتصادی در این
شرایط بروز کرده است و لذا اصالح ساختار مسأله سخت
است.وی بیان داشت :با تغییر ساز و کار منافع برخی به هم
میریزد و لذا برای جلوگیری از تغییرات فشار میآورند.وی
بیان داش��ت :ما در وزارت صمت برای تغییر ساز و کارها
دو کار را انجام میدهیم یکی ادامه روند موجود است که
ناچار هس��تیم آن را انجام دهیم اما نکته این است که ما
در همین س��طح نماندهایم و کار دومی را نیز از نیمه سال
گذشته آغاز کردهایم که یکی از این روشها روش تأمین
مالی زنجیرهای اس��ت که با اجرای این روش حداقل 30
تا  40درصد بهرهوری منابع موجود را بیشتر خواهیم کرد.
فاطمی امین اظهار داشت :در حوزه تولید قدمهای بلندی
برداشته شده است و در اینجا به تولید در حوزه خودرو اشاره

میکنم که براساس اقدامات انجام شده در سه ماهه اول
سال جاری  246هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل  36درصد افزایش داشته است.
وی در مورد خودروهای کف پارکینگهای خودروس��ازان
اظهار داش��ت :حدود  170هزار خودرو در کف پارکینگها
موجود بود که در پایان خرداد سال جاری این تعداد به 42
هزار خودرو کاهش یافت که نسبت به  143هزار خودرو
کف در سال قبل  70درصد کاهش را نشان میدهد .تولید
هم افزایش بسیار مناسبی داشته است.

هدف صادراتی اس��ت و به این منظور از کمک اتاقهای
بازرگانی نیز اس��تفاده خواهیم کرد.وزیر صنعت ،معدن و
تجارت با بیان اینکه  317بخشنامه ،دستورالعمل و مقرره
در حوزه معدن وجود دارد گفت:برخی از این بخش��نامهها
با یکدیگر متناقض است.وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
مورد تولید مشترک خودرو با روسیه اظهار داشت :مذاکراتی
با روس��یه انجام شده اس��ت اما این مذاکرات فعال در حد
مبادله قطعات خودرو است و مذاکرهای در خصوص تولید
پلتفرم مشترک انجام نشده است.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت به ایجاد نقشه راه در صنعت
خودرو اشاره کرد و گفت :اولین کار این است که در صنعت
خودرو به یک ثبات برسیم که هم اکنون به آن رسیدهایم
االن سایپا روزانه  1800دستگاه خودرو و ایرانخودرو نیز
 2600دس��تگاه خودرو در روز تولی��د میکنند و این روند
تولید ادامه دارد.وی بیان داشت :یکی از کارهای دیگر ما
در حوزه خودرو تغییر پلتفرمها است ما بنسازههای خوبی
نداریم اما به دنبال آن هستیم تا در این موضوع تغییراتی
ایجاد کنیم امسال عالوه بر اینکه کیفیت خودرو افزایش
مییابد تولید بنس��ازهها نیز  4برابر افزایش خواهد یافت.
وی بیان داش��ت :وضعیت امروز خودروسازی قابل قبول
نیست اما روند تحول آن رو به رشد است.

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت اف��زود :هم ما تولیدکننده
خودروی ال 90بودهایم و هم روس��یه این خودرو را تولید
میکن��د بنابراین مذاکرات انجام ش��ده تا به عنوان مثال
مب��ادالت قطعات در خصوص چنی��ن خودروهایی انجام
شود.وی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت :ما به واردات
خودرو به دو دلیل توجه داری��م کارکرد اول برای واردات
خودرو ُپر کردن شکاف عرضه و تقاضا است ،سال گذشته
کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد اما برآورد ما
تقاض��ای یک میلیون و  500ه��زار خودرو بود .همچنین
مدتی اس��ت که واردات خودرو انجام نش��ده ضمن اینکه
خودروی فرسوده وجود دارد بنابراین انباشت تقاضا موجب
ش��ده تا قیمت ب��ازار با قیمت کارخانهای ت��ا  100درصد
افزایش یابد بنابراین یکی از کارکردهای ما برای واردات
خودرو این اس��ت که با واردات تعدادی خودرو این فاصله
قیمت را کاهش دهیم و همچنین تقاضای انباشته شده را
پاسخگو باشیم.وزیر صنعت ،معدن و تجارت بیان داشت:
بر اس��اس مذاکراتی که با خودروسازان انجام شده امسال
برنام��ه تولید یک میلیون و  600هزار خودروی س��واری،
وانت و سنگین و تجاری را در دستور کار قرار دادهایم.وی
با بیان اینکه در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته تولید خودرو  2درصد کاهش یافته است ،گفت:
البته این کاهش تولید نکته مهمی نیست زیرا در سه ماهه
اول امس��ال  167هزار خودروی کامل تولید شده است در
حالی که در سه ماهه سال گذشته  43هزار خودروی کامل
تولید شده بود.وی افزود :متأسفانه در آمار تولید خودرو در
سال گذشته اش��تباهاتی وجود داشت به عنوان مثال اگر
چه در سال گذشته فقط  43هزار خودرو کامل تولید شده
ب��ود و  170هزار خودروی ناقص تولید ش��ده بود اما آمار

ایجاد نقشه راه در صنعت خودرو


رشد  40درصدی صادرات در بهار امسال


وزیر صنعت ،معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی بیان
داشت :اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده است
بهار امسال نس��بت به بهار سال قبل صادرات  40درصد
رشد داش��ته و تراز تجاری ما به میزان  600میلیون دالر
مثبت بوده اس��ت.وی افزود :همچنین سال  1400نسبت
به س��ال  1399نیز  40درصد رشد تجارت داشتهایم.وزیر
صنع��ت ،معدن و تجارت با بیان اینک��ه ترکیب صادرات
موضوعی مهمتر از رش��د صادرات اس��ت،گفت :بنابراین
تمرکز ما این است که ترکیب صادرات به سمت کاالهای
دانشبنیان حرکت کند.وی بیان داش��ت :ما با کشورهای
مختلف روابط خوب سیاس��ی داریم اما این مس��أله برای
پیوند تجاری کافی نیس��ت زیرا الزمه پیوند تجاری پیوند
کس��ب و کارها به یکدیگر است در نتیجه اقداماتی برای
این منظور انجام شده است که یکی از این اقدامات پیوند
استانهای مختلف در کشور ما با استانهای کشورهای

تولید خودرو  213هزار خودرو بیان ش��ده بود که این آمار
غلط است زیرا آمار واقعی خودرو باید به تعداد خودروهایی
باشد که به صورت کامل تولید میشود.فاطمیامین بیان
داشت :بنابراین یکی از کارکردهای واردات این است که
بتوانی��م تقاضای مورد نیاز برای خ��ودرو را تأمین کنیم و
کارکرد دوم اینکه سبد محصوالت ناقص را کامل کنیم در
حال حاضر  3بنسازه یا پلتفرم خوب در خصوص خودرو
وجود دارد که یکی از این پلتفرمها ش��اهین ،دیگری تارا
و س��ومی نیز تندر  90است.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
بیان داشت :این سه پلتفرم خوب قیمتهایی باالیی دارند
که البته قیمت تندر  90نسبت به دو مورد دیگر مناسبتر
است ،بنابراین ما باید یک محصول اقتصادی زیر  10هزار
دالر در سبد محصوالت داشته باشیم.وی اظهار داشت :بر
این اس��اس در برنامه واردات خودرو به دنبال آن هستیم
که عمده واردات خودرو مربوط به خودروهای کمتر از 10
هزار دالر باش��د.وی در مورد واگذاری سهام خودروسازان
اظهار داش��ت :در واگذاری سهام خودروسازان هم اصالح
س��اختاری و هم اص�لاح مدیریتی را انج��ام میدهیم و
اقداماتی در این خصوص را آغاز کردهایم.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مورد زمان واردات خودرو
بیان داشت :آئیننامه دهبندی واردات خودرو تهیه و تدوین
ش��ده که آئیننامه در دولت مطرح شده که امیدواریم که
دو ماه بعد از زمان ابالغ آن واردات خودرو انجام شود.وی
در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سال  1402که قرار
است به نقطه عطف خودرو برسیم دقیقا به چه اهدافی در
این مقطع زمانی خواهیم رسید؟ گفت :منظور ما این نیست
که در آن س��ال همه چیز در مورد خودرو درست میشود
اما در این س��ال به اصالح ساختار مدیریتی در خصوص
خودرو خواهیم رس��ید ما ظرفیته��ای خالی در صنعت
خودرو داریم که آنها را فعال خواهیم کرد و زنجیره تأمین
را اصالح خواهیم کرد و بدیهیات کیفیت پایین تا س��ال
 1402اصالح خواهد ش��د.وی افزود :البته برنامه ما برای
تحول در صنعت خودرو یک برنامه تا س��ال  1404است
اما تا سال  1402به نقطه عطف در صنعت خودرو خواهیم
رسید.وی در بحث قرعهکشی خودرو نیز بیان داشت :در
سیستم جدید قرعهکشی خودرو ما اقدام خاصی را انجام
ندادهایم بلکه دو س��امانهای که قبال موجود بود را ادغام
کردیم و در مجموع یک سامانه برای ثبتنام خودرو قرار
دادیم.وی افزود :متأس��فانه در سامانههای قبلی که برای
عرضه خودرو توس��ط خودروسازان وجود داشت تخلفات
زیادی صورت میگرفت و سوء استفادههایی انجام میشد
لذا تالش کردیم تا با ایجاد یک س��امانه تمام ثبتنامها
را در یک س��امانه متمرکز کنیم و بر نحوه قرعهکش��ی
نیز نظارت داشته باش��یم.وی در مورد شرکت ملی مس
آذربایجان گفت :ش��رکت ملی مس معادن مختلفی دارد
که برخی از آنها از جمله معدن مس سونگون به اندازهای
بزرگ اس��ت که میتواند مس��تقل باش��د لذا وقتی یک
چنین معدنی زیرمجموعه یک معدن بزرگ قرار میگیرد
ممکن اس��ت نتواند به اندازه کافی رش��د کند بنابراین ما
به س��مت اصالح س��اختار مجموعه مل��ی مس حرکت
کردهایم تا آن را به شکل هلدینگ تبدیل کنیم و یکی از
شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ معدن مس
سونگون باشد.

همکاری با روسیه در مبادله قطعات خودرو تندر 90


نظارت ضعیف سازمان هواپیمایی بر عملکرد ایرالینها؛

با نزدیک ش��دن ب��ه روز عرفه،ن��رخ بلیت
پروازهای نجف در حال پرواز است،بهطوری
که بلیت رفت و برگشت پرواز تهران-نجف
ایرانایر با قیمت  ۹.۱میلیون تومان فروخته
می ش��ود.به گ��زارش تس��نیم ،همزمان با
نزدیک ش��دن به روز عرفه ،نرخ پروازها به
ش��هر نجف در حال افزایش اس��ت .بررسی
پروازهای مس��یر رفت و برگش��ت تهران-
نجف و س��ایر شهرها نش��ان از آن دارد که
شرکتهای هواپیمایی ،قیمتگذاری نسبتا
باالی��ی را برای این پروازها اعمال میکنند.

قیمت پرواز تهران-نجف-تهران  ۹میلیون تومان شد

طی دو سال گذشته بهواسطه پاندمی کرونا،
سفر به عتبات عالیات با محدودیتهایی به
خصوص از طرف عراقی روبرو بود .امس��ال
با عادی ش��دن تقریبی شرایط ،برنامهریزی
برای سفر به کربال از سوی مردم و کاروانها
صورت گرفته است .در این بین اما نرخ بلیت
پروازها با اعتراض مردم مواجه ش��ده است.
بهعنوان مثال قیمت پرواز رفت و برگش��ت
تهران-نج��ف ( 13رف��ت 20-برگش��ت)
هواپیمایی جمهوری اس�لامی ایران (هما)
ح��دود  9.1میلیون تومان اس��ت .نرخ بلیت

مس��یر مذکور برای هواپیمایی آتا حدود 8.9
میلی��ون تومان و برای ش��رکت هواپیمایی
زاگرس (ساعت  20برای پرواز رفت و ساعت
 19ب��رای پرواز برگش��ت)  8میلیون و 650
هزار تومان اس��ت.نکته جالب توجه اینکه
تمام این پروازها بهصورت چارتری اس��ت؛
این وضعیت برای ایرالین ملی تاملبرانگیز
است ،چراکه این شرکت همواره از واگذاری
پروازهای خود بهصورت چارتری خودداری
کرده است.همچنین قیمت بلیت پرواز رفت
و برگشت مشهد-نجف هواپیمایی قشم ایر

 13میلیون و  200هزار تومان اس��ت .قیمت
پ��رواز مذکور ب��رای هواپیمای��ی معراج 12
میلیون و  300هزار تومان و آتا  9.7میلیون
تومان است.بر اساس این گزارش ،مشخص
نیست واگذاری پرواز شرکتهای هواپیمایی
داخلی بهخصوص ایرانایر به چارترکنندگان
چه روندی را طی کرده اس��ت .مس��ئلهای
که سرپرس��ت تازهوارد ایران ایر الزم است
درباره آن شفافس��ازی الزم را انجام دهد.
باید مش��خص ش��ود چه تعداد از پروازهای
این ایرالین با مقص��د نجف به چارترکننده

و با چه ش��رایطی واگذار ش��ده است.در این
بین س��ازمان هواپیمایی کش��وری بهعنوان
متول��ی حمل ونق��ل هوایی مس��افری باید
نظارت بیش��تری را بر عملکرد شرکتهای
هواپیمایی همزمان با اوج س��فرهای زیارتی
به عراق در دس��تور کار ق��رار دهد.پیش از
بیماری کرون��ا (مهرماه س��ال  )98انجمن
ش��رکتهای هواپیمایی قیم��ت پرواز رفت
و برگش��ت تهران-نج��ف را  2.2میلیون و
مش��هد ــ نجف-مشهد را  2میلیون و 800
هزار تومان تعیین کرده بود.

رشد  ۳۱درصدی خرید گندم در  ۳۱استان کشور؛

خرید تضمینی گندم در کشور به  ۳میلیون و  ۶۶۳هزار تن رسید

خرید تضمینی گندم در  ۳۱استان کشور با  ۳۱درصد
رشد نسبت به بهار سال گذشته ،از  ۳میلیون و ۶۶۳
هزار تن فراتر رفت.ب��ه گزارش عصرایرانیان ،خرید
تضمینی گندم در  ۳۱استان کشور با  ۳۱درصد رشد
نس��بت به بهار س��ال گذش��ته ،از  ۳میلیون و ۶۶۳
هزار تن فراتر رف��ت ،ضمن اینکه ارزش گندمهای
خریداری ش��ده از گندمکاران نی��ز با افزایش حدود

س��ه برابری ،به بی��ش از  ۳۸ه��زار و  ۷۷۸میلیارد
تومان رس��ید که  ۷۲درصد از این مقدار به حس��اب
گندمکاران کش��ور واریز شده است.بر اساس اعالم
چن��د روز پیش س��خنگوی دولت ،خری��د تضمینی
گندم در کش��ور در روز اول تی��ر ۳ ،میلیون و ۵۰۰
ه��زار تن بود ،در صورتی که با خرید تضمینی ۱۶۳
هزار تن گندم در س��ه روز گذشته ،این رقم تا صبح

امروز به  ۳۰میلیون و  ۶۶۳هزار تن افزایش یافت.بر
اس��اس این گزارش ،میزان تحویل گند ِم کشاورزان
در ابتدای تابس��تان س��ال جاری نس��بت به ابتدای
تابس��تان س��ال گذش��ته که  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار
تن بود ۳۱ ،درصد افزایش یافته اس��ت و گندمهای
خریداری شده توسط مراکز خرید تضمینی گندم ،در
قالب  ۶۱۳هزار محموله ب��ه کانونهای جمعیتی و

مراکز ذخیرهسازی ارسال شدهاند.این گزارش حاکی
است ،امسال در استان خوزس��تان که پیشتاز خرید
تضمینی گندم کش��ور اس��ت و بی��ش از  ۹۵درصد
مطالب��ات گندمکاران این اس��تان پرداخت ش��ده،
تحویل محصول کش��اورزان به یک میلیون و ۳۵۵
هزار تن رسیده که معادل  ۳۷درصد گندم خریداری
شده در کل کشور است.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کاالهای
سرمایهای سازمان حمایت مصرف کنندگان
و تولیدکنن��دگان از تش��کیل پرونده قاچاق
ب��رای بی��ش از  ۴۰۰واح��د صنفی متخلف
در اردیبهش��ت امس��ال خبر داد.به گزارش
عصرایرانی��ان ب��ه نقل از س��ازمان حمایت
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ،علیرضا
رس��تمی اظهار داش��ت :در اردیبهش��ت ماه
امسال ،کارشناس��ان این سازمان و بازرسان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها با
بهرهگیری از تمام امکانات و ظرفیت موجود
و با بازرسی از پنج هزار و  ۸۲۶مورد از مراکز
خ��رد و کالن در س��طح عرضه ،برای بیش
از  ۴۰۰واح��د صنفی متخل��ف از این ناحیه
تش��کیل پرونده داده و جهت س��یر مراحل
قانونی ،پروندههای متشکله در اختیار شعب
تعزیرات حکومتی استانها قرار گرفتند.وی،
مجموع ارزش تخلفات قاچاق کش��ف شده
طی اردیبهش��ت ماه را  ۴۵۴میلیارد و ۲۴۶
میلیون ریال و مهمترین اقالم کاالیی کشف
ش��ده را لوازم یدکی و م��واد خوراکی اعالم
ک��رد و افزود :طرح مب��ارزه با کاالی قاچاق
در سطح عرضه به وسیله بازرسان ،هدفمند،
مستمر و به لحاظ اولویت ادامه خواهد داشت.
رستمی با اش��اره به تعامل نزدیک متولیان
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،خاطرنش��ان کرد:
در دو ماهه امسال ،با همراهی دستگاههای
نظارت��ی دیگری مانند تعزی��رات حکومتی،
نی��روی انتظامی ،وزارت بهداش��ت بیش از
 ۱۰هزار مورد بازرسی برای مقابله با عرضه،
نگهداری و فروش کاالی قاچاق در سراسر
کشور انجام ش��ده است.مدیر کل بازرسی و
مبارزه با قاچاق کاالهای سرمایهای سازمان
حمایت تصریح کرد :در نتیجه این بازرسیها
 ۷۶۰،پرونده ب��ه ارزش بیش از یک میلیارد
و  ۳۴۵میلیون ریال تش��کیل شده است.وی
با اشاره به اینکه همه پروندههای تخلف در
این ح��وزه جهت تعیین تکلی��ف به مراجع
قضائی ارسال شده است ،تاکید کرد :قاچاق
یک پدیده چند وجهی و به ش��دت متأثر از
وضعیت اقتصادی است.
فروش لوازم خانگی
دسته دوم به جای نو

معاون وزیر صمت گفت :در یکی از انبارهای
بزرگ در تهران دس��تگاه های لوازم خانگی
دس��ت دوم را تجهی��ز و ن��و میکردن��د که
تبدیل به شبکه هم ش��ده بودند؛ در نهایت
با این ش��بکه برخورد ش��د.به گزارش مهر،
محمدمه��دی برادران با بی��ان اینکه مبارزه
ب��ا کااله��ای قاچ��اق و تقلب��ی در قطعات
یدکی ،لوازم خانگی و محصوالت دخانی را
از ابتدای س��ال کلید زدی��م ،اظهار کرد۱۰ :
میلیارد دالر حجم بازار داخلی قطعات یدکی
خودرو اس��ت که  ۹۰هزار شناسه صادر شده
و ب��رای  ۳۹میلیون قطعه ک��د رهگیری در
قطعات یدکی به جمع بندی رسیدیم.معاون
صنایع عمومی وزیر صم��ت افزود :اخذ کد
شناسه و رهگیری برای کلیه کاالهای لوازم
خانگی صورت گرفت در س��طح عرضه نیز
اقدامات مناسبی انجام شد ،به عنوان نمونه
ب��ا یکی از انبارهای بزرگ در تهران برخورد
شد .در این انبار دس��تگاههای لوازم خانگی
دس��ت دوم را تجهیز میکردند که تبدیل به
ش��بکه هم ش��ده بودند که در نهایت با این
شبکه برخورد شد .برادران ادامه داد :پارسال
در ح��وزه دخانی��ات  ۱۱میلیارد نخ س��یگار
قاچاق در بازار بوده که قطع ًا در بخش خرده
فروش ب��ا قاچاق مقابل��ه نمیکنیم بلکه با
قاچاق سازمان یافته مث ً
ال قاچاق برند ماربلو
مقابله خواهیم کرد و براین اساس  ۳۰۴۱کد
شناسه در این حوزه صادر کردیم.وی گفت:
 ۱۲هزار میلیارد تومان امسال حقوق دولتی
از دخانی��ات دریافت خواهیم ک��رد .برادران
افزود :در بهار امس��ال کاهش  ۱۵درصدی
ارزب��ری ،افزایش  ۱۰درصدی عمق داخل و
افزایش  ۱۰درصدی صادرات داشتیم.
کاهش  ۳۰هزار تومانی
قیمت گوشت قرمز

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش
 ۳۰هزار تومانی قیمت این نوع گوش��ت در
یکماه اخی��ر خبر داد.به گ��زارش مهر،علی
اصغ��ر ملکی از کاه��ش  ۳۰ه��زار تومانی
قیمت گوش��ت گوس��فندی در یکماه اخیر
خبر داد و گفت :گوش��ت قرمز بیش��تر از هر
کاالی دیگری روند کاهش قیمت را تجربه
کرده است.وی اضافه کرد :دلیل این اتفاق،
کاهش قدرت خرید م��ردم و کاهش تقاضا
ب��رای این کاال اس��ت.ملکی گف��ت :قیمت
گوش��ت گوس��فندی در یکماه اخی��ر روند
کاهش��ی داش��ته و حدود  ۳۰هزار تومان در
این مدت کاهش داش��ته اس��ت.وی اضافه
کرد :قیم��ت هر کیلوگرم ش��قه ب��ره ماده
گوس��فندی بین  ۱۴۰تا  ۱۵۰ه��زار تومان
اس��ت.ملکی ادامه داد :همچنین قیمت هر
کیلوگرم ش��قه بدون دنبه گوسفندی نر بین
 ۱۷۰تا  ۱۷۵هزار تومان است.

