
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . چهارشنبه . 18 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4642 . 

کشف تخلف 1356 میلیارد 
ریالی صنوف فارس طی یک 

سال گذشته
فارس-معاونبازرسیوحمایتازحقوقمصرفکنندگان 
از فــارس اســتان تجــارت و صنعت،معــدن ســازمان
کشــفتخلــف1356میلیــاردریالیصنــوففارسطی

یکسالگذشتهخبرداد.
مهــدی حســنی بــا اعــام ایــن خبرگفــت: در ســال 
۱۳۹۹ پرونــده تخلــف واحدهای صنفی اســتان با رقمی 
بیــش از ۱۳56 میلیــارد و ۲۳۸ میلیــون ریــال تشــکیل 
و بــرای صــدور رای و طــی مراحــل قانونــی بــه تعزیــرات 

حکومتی ارسال شد.
وی افــزود: در ســالی کــه گذشــت از بیــش از ۱۰۸ 
هزار و ۹۰۰  واحد صنفی بازرســی به عمل آمد که طی  
این بازرسی ها برای ۷ هزار و 6۷۴ واحد صنفی پرونده 

تخلف تشکیل شد. 
حســنی بــه جزئیات این تخلفــات پرداخت و ادامه 
داد: بیــش از ۹5 میلیــارد و ۲5۸ میلیــون ریــال از ایــن 
تخلفــات مربــوط بــه ۱5۱ پرونــده قاچــاق، ۱۱۲ میلیــارد 
پرونــده فروشــگاه های  بــه ۷۳۰  ریــال  و ۱56 میلیــون 
زنجیــره ای و ۱5 میلیــارد و 56۹ میلیــون ریــال مربوط به 

پرونده تخلف آرد و نان می باشد.
مصــرف  حقــوق  از  حمایــت  و  بازرســی  معــاون 
کنندگان سازمان صمت فارس افزود: ۱6 پرونده تخلف 
در عرضه نهاده های دامی به ارزش بیش از ۹۳ میلیارد 
ریــال، ۱۱۸ پرونــده مربــوط بــه تخلــف مــرغ فروشــی ها 
بــا ارزش بیــش از ۷ میلیــارد ریــال، ۲۹ پرونــده مربــوط 
بــه تخلــف الســتیک بــه ارزش بیش از ۸ میلیــارد ریال، 
۳۸۷ پرونده تخلف میوه و صیفی جات به ارزش بیش 
از ۱۸۴ میلیــارد ریــال، ۲6۹ پرونــده تخلــف مربــوط بــه 
روغــن خوراکــی بــه ارزش بیــش از ۲۹ میلیــارد ریــال و 
۱۲۱ پرونده تخلف سیمان به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد 
ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
بــه گفتــه معــاون بازرســی ســازمان صمت فــارس در 
ســال ۱۳۹۹، حــدود ۹5 پرونــده تخلــف احتــکار بــه ارزش 
بیــش از ۹۷۱ میلیــارد ریــال تشــکیل شــده کــه عمــده این 
تخلفــات شــامل کاالهــای احتــکار شــده در اقــام ضروری 
مردم مثل: روغن خوراکی، قند، برنج، پیاز، کود شیمیایی، 

خودرو، روغن موتور، الستیک و نهاده های دامی است.
پرونــده   ۴۴ گذشــته  یکســال  کرد:طــی  بیــان  وی 
فــروش اجبــاری بــه ارزش ۴۳ میلیــارد و 5۷۳ میلیــون 
ریال برای شــرکت های پخش و عمده فروشــان تشــکیل 
ماننــد:  غذایــی  مــواد  در  تخلفــات  بیشــترین  و  شــده 
ماکارونی، شــکر، انواع مواد شــوینده، کیک و رب گوجه 

فرنگی بوده است.
حســنی در ادامــه از تشــکیل ۱۹ پرونــده تخلــف 
عــدم اعــام موجودی نیز خبــر داد و گفت: ارزش ریالی 
ایــن پرونده هــا بیش از ۷۱ میلیارد ریال اســت که انواع 
پوشــک بچــه، مــواد غذایــی، روغن خوراکی و ســیمان را 

شامل می شود.
معــاون بازرســی ســازمان صمــت فــارس بــه دیگــر 
پرونده هــای تشــکیل شــده در ســال ۱۳۹۹ اشــاره کــرد 
و عنــوان کرد:بازرســی از کارگاه هــای چــوب و MDF و 
شناســایی واحدهای متخلف بــا موضوع فروش اجباری 
ریــال  میلیــون  و ۸6۳  میلیــارد   ۳ از  بیــش  ارزش  بــه 

تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی اظهار کرد: بازرســی از انبارها و فروشــگاه های 
الســتیک هــم انجــام شــده و گــزارش ایــن تخلفــات بــه 
ارزش بیــش از ۴ میلیــارد و ۹۴۰ میلیــون ریــال به ثبت 
رســیده و ۳ واحــد متخلــف عرضــه کننــده لــوازم یدکــی 
قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۸۴۷ میلیون ریال  

کشف شده است.
معاون بازرســی ســازمان صمت فارس با اشــاره به 
کشــف انبارهــای احتــکار خودرو بــه ارزش بیش از ۱5۸ 
میلیارد ریال ادامه داد: تشکیل پرونده با موضوع عدم 
اعــام موجــودی بــه ارزش یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون 
ریال در بازرســی از انبار میلگرد انجام شــده و عاوه بر 
این در بازرســی و تشــکیل پرونده از واحدهای عرضه و 
نگهــداری روغــن موتور برای متخلفان جریمه بیش از ۳ 
میلیارد و ۹۷۳ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است.
 تشــکیل پرونده گرانفروشــی برای ۱۴ کشــتارگاه و 
عوامــل توزیــع مــرغ بــه ارزش بیــش از ۸ میلیــارد ریــال 
از دیگــر پرونده هــای مهــم در ســال ۹۹ بــوده که معاون 

بازرسی سازمان صمت به آن اشاره کرد.

 تعیین تکلیف 

2.5 میلیون حساب بانکی 
در خراسان رضوی 

ادارهکلبازرســیاســتانخراســانرضــویاعــام
کــردکــهافــزونبــر۲.5میلیــونفقــرهحســاببانکــی
بــدونشــمارهوشناســهملیدربانــکصــادراتایــن

استانتعیینتکلیفشدهاست.
بــه گــزارش ایرنا، بررســی های بازرســی کل اســتان 
مدیریــت  در  کــه  بــود  آن  از  حاکــی  رضــوی  خراســان 
شــعب بانــک صــادرات اســتان، تعــداد قابــل توجهــی از 
حســاب های بانکی بدون شــماره ملی نگهداری شــده و 
این حساب ها برخاف قانون مسدود نشده و یا تعیین 

تکلیف قطعی و رفع نقص نشده اند.
اقدامــات  کــه  آنجــا  از  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
قانونــی الزم در مــورد حســاب های مــورد نظــر، زمینــه را 
بــرای ســوء اســتفاده از آن هــا بــه  ویژه در امر پولشــویی 
فراهــم می کرد، هیات بازرســی اســتان خراســان رضوی 
در اجرای اقدامات پیشــگیرانه طی گزارش هشــداری از 
مدیــر شــعب بانک صــادرات در اســتان خواســت با قید 
فوریت اقدامات الزم جهت تعیین تکلیف این حساب ها 

در چارچوب مقررات انجام دهد.
از  فقــره  میلیــون   ۲.5 از  بیــش  ایــن  اســاس  بــر 
حســاب های بــدون شــماره و شناســه ملــی در مدیریــت 
بانــک صادرات اســتان خراســان رضــوی تعیین تکلیف و 
شناســه شــهاب در مــورد آن هــا اخــذ شــد و از اســتفاده 
پولشــویی  نظیــر  جرایمــی  جهــت  مذکــور  حســاب های 

جلوگیری بعمل آمد.

دانه های روغنی با نرخ 
مصوب شورای قیمت گذاری 

خریداری می شود
جهــاد وزارت روغنــی دانههــای طــرح مجــری
کشــاورزیعنوانکردخریددانههایروغنیبراســاس
گــذاریمحصــوالت نرخهــایمصــوبشــورایقیمــت

استراتژیکانجاممیشود.
علیرضــا مهاجــر در گفــت وگو با مهر در واکنش به 
مباحــث مطرح شــده مبنی بــر اینکه قیمت هــای تعیین 
شــده بــرای دانه هــای روغنــی در شــورای قیمت گــذاری 
محصوالت استراتژیک مورد تأیید دولت نیست و درباره 
قیمــت خریــد دانه های روغنی اختــاف نظر وجود دارد، 
گفت: شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک طبق 
مصوبــه مجلــس تشــکیل شــده و ایــن مصوبــه بــه تأیید 
شــورای نگهبــان نیــز رســیده و بــه شــکل قانــون درآمده 
ضمــن اینکــه هیــأت دولــت نیــز آن را بــه دســتگاه های 

اجرایی مربوط اباغ کرده است.
وی بــا بیــان این کــه رونــد شــکل گیری شــورا کاماً 
قانونی بوده اســت، افزود: بنابراین قیمت هایی که این 
شــورا تصویب کرده نیز قانونی اســت و کسی نمی تواند 

آنها را نقض کند.
مهاجر تاکید کرد: قیمت های تعیین شده از سوی 
ایــن شــورا بــه قــوت خــود باقی اســت و خریــد دانه های 
روغنی نیز براساس همین نرخ ها انجام خواهد گرفت.
بــه گزارش مهر، شــورای قیمت گــذاری محصوالت 
 ۱۳۹۹ اســفندماه   ۱۱ در  خــود  جلســه  در  اســتراتژیک 
قیمــت خریــد تضمینی کلزا را ۱۱ هزار تومان تعیین کرد 
همچنین در این جلســه قیمت خرید تضمینی ســویا ۱۲ 
هــزار و ۴۱۹ تومــان و ۴ ریــال و آفتابگــردان ۱۰ هــزار و 
۴۷ تومان و ۷ ریال و گلرنگ ۱۰ هزار و ۱۱5 تومان و 5 

ریال تعیین شد.
قیمت قبلی کلزا که توســط شــورای اقتصاد تعیین 

شده بود، ۷,۸۰۰ تومان بود.

هفته آینده درباره قیمت 
خرید گندم تصمیم گیری 

می شود
اســتراتژیک محصــوالت گــذاری قیمــت شــورای
دوشــنبههفتــهآیندهدرجلســهایفــوریقیمتخرید
تضمینیگندمرابررسیودراینزمینهتصمیمگیری

میکند.
بــه گــزارش مهــر، خوشــبختانه پیگیری هــا نتیجــه 
داد و شــورای قیمت گذاری محصوالت اســتراتژیک قرار 
اســت در جلســه ای فوری که دوشــنبه هفته آینده )۲۳ 
فروردیــن ۱۴۰۰( برگــزار می شــود، دربــاره قیمــت گنــدم 

بررسی و تصمیم گیری کند.
کاظــم خــاوازی، وزیــر جهــاد کشــاورزی در نامــه ای 
به اعضای این شــورا از تشــکیل جلســه در تاریخ مذکور 
خبــر داده و از اعضــا خواســته در ایــن جلســه حضــور 
یابنــد. در نامــه خاوازی به اعضای شــورای قیمت گذاری 
محصــوالت اســتراتژیک آمــده اســت: در راســتای اجرای 
مفــاد قانــون اصــاح قانــون خریــد تضمینــی محصوالت 
اساســی کشــاورزی مصوبه شــماره 6۷۸۲6/ ۱۸۰ مورخ 
۱۳۹۹.۰۹.۱۲ مجلس شورای اسامی موضوع »تشکیل 
شورای قیمت گذاری و سیاست های حمایتی محصوالت 
اساســی کشــاورزی«، خواهشــمند اســت در پنجمیــن 
جلســه شــورا کــه در روز دوشــنبه مــورخ ۱۴۰۰.۰۱.۲۳ 
رأس ســاعت ۱۳ در طبقه ۱6 این وزارت، با دســتور زیر 

تشکیل می گردد، شخصاً حضور بهم رسانید.
مذکــور،  جلســه  کار  دســتور  خــاوازی،  نامــه  در 
»بررسی درخواست برخی از اعضای شورا جهت اصاح 
قیمــت تضمینــی گنــدم در ســال زراعــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰« 

اعام شده است.
وزیــر جهادکشــاورزی در حالــی از تشــکیل جلســه 
آینــده  طــی هفتــه  گنــدم  قیمــت  بررســی  بــرای  شــورا 
خبــر داده کــه طــی ماههــای گذشــته تشــکل های بخش 
بــه دفعــات خواســتار  کشــاورزی و گندمــکاران کشــور 
تشــکیل جلســه ایــن شــورا با دســتور کار اصــاح قیمت 
خرید تضمینی گندم شــده بودند و اگرچه این شــورا به 
دفعات تشــکیل جلســه داد اما قیمت گندم، در دستور 

کار هیچ یک از جلسات آن قرار نداشت.
دیروز هم خبرگزاری مهر نامه ای را منتشر کرد که 
در آن بنیــاد ملــی گندمــکاران خطاب به رئیس بازرســی 
دفتــر مقــام معظم رهبری با اشــاره به غیرمنطقی بودن 
قیمــت مصــوب ۴,۰۰۰ تومــان بــرای گنــدم، بــا اشــاره به 
تبعــات برقــراری ایــن قیمــت، خواســتار بازنگــری در آن 

شده بود.
قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم بــرای ســال زراعــی 
جــاری از ســوی شــورای اقتصــاد ۴ هزارتومــان بــه ازای 
هــر کیلوگــرم تعیین شــده اما گندمکاران و تشــکل های 
بــزرگ بخــش کشــاورزی به اســتناد آنالیز قیمــت انجام 
شده معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، 
حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید 5 

هزارتومان باشد.

اخبـــــــــــــــــاراخباراستانی

کارگــروه جلســه دومیــن و یکصــد در
تنظیــمبــازاربــاتاکیــدبــرحمایــتســتاداز
تصمیمــاتقــرارگاهســاماندهیمــرغ،میزان
وقیمــتکاالهــادرســهمیهویژهمــاهمبارک

اعامشد.
به گزارش شــاتا، ســازمان یکصد و سی و 
دومین جلســه کارگروه تنظیم بازار در وزارت 
صمت و به ریاست عباس قبادی برگزار شد.
در ایــن جلســه موضوعــات مربــوط بــه 
اســاس  بــر  مــرغ  گوشــت  توزیــع  و  تامیــن 

تخصصــی  قــرارگاه  تصمیمــات  و  مصوبــات 
ســاماندهی مــرغ مطــرح و بــر حمایت ســتاد 
تنظیــم بــازار از مصوبــات قرارگاه، گزارشــاتی 
دربــاره میــزان و نحوه توزیع گوشــت مرغ در 
ســطح اســتان تهــران و نیــز ســایر اســتان ها 

ارائه شد.
در ایــن جلســه رئیــس ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشاتی در 
خصــوص وضــع بــازار اقام پرمصرف در ســبد 
خانــوار ارائــه داد کــه بر اســاس آن 6۷ قلم از 

۱۰۰ قلم کاالی رصد شده با کاهش و یا ثبات 
قیمت همراه بوده است.

در بخش دیگر این جلســه نیز موضوع 
تامیــن کاال هــای ســهمیه ویــژه مــاه رمضــان 
مطــرح و بــا اســتناد بــه آمــار و گــزارش ارائه 
ُــن  شــده در ایــن زمینــه، میــزان ۳۰ هــزار ت
برنــج وارداتــی هندی و تایلنــدی به ترتیب با 
قیمــت ۱۸ هــزار و 5۰۰ تومــان و ۱۲ هــزار و 
5۰۰ تومــان در اختیــار مصــرف کننــده قــرار 
خواهــد گرفت؛ همچنین مقدار ۳۰ هزار تُن 

شــکر بــا قیمــت هشــت هــزار و ۷۰۰ تومــان 
هــزار   ۳ کیلوگرمــی،  یــک  بســته های  بــرای 
ُــن گوشــت قرمــز منجمد بــا قیمت ۸۰ هزار  ت
تومان و حدود ۱۸۰ هزار تُن روغن با قیمت 
مصــوب بــه عنوان ســهمیه ویژه مــاه رمضان 

در نظر گرفته شــده است.
در ایــن جلســه همچنیــن بــا اشــاره بــه 
در کشــور،  تُنــی خرمــا  هــزار  موجــودی ۱۳6 
گزارشــی در خصــوص نحــوه توزیــع خرمــا در 

سراسر کشور نیز ارائه شد.

طبــقمصوبــهکارگــروهمدیــرانعامل
شــرکتهایبورســیوغیــربورســیحاضر
تولیدکننــدهســیمانســفید،بــاتوجــهبــه
افزایــشهزینههــایتولید،قیمــتهرتن
ســیمانســفیدفلهازاولســالجاری35 

درصدافزایشیافت.

بــه گــزارش ایســنا،   کارگــروه مدیــران 
عامــل شــرکت های ســیمان ســفید، در پــی 
افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد ســیمان 
ســفید همچــون مــواد اولیه تولیــد، قطعات 
حمل ونقــل  هزینــه  همچنیــن  و  یدکــی 
)به ویــژه حمل ونقل مواداولیــه(، به متنظور 

جلوگیــری از زیــان عمــده بــه کارخانه هــای 
تولیدکننــده ســیمان، طــی جلســات متععد 
توافــق کردنــد کــه بــرای جبــران بخشــی از 
افزایــش هزینه ها،   قیمت فروش ســیمان 
مشــمول  جــاری،  ســال  ابتــدای  از  ســفید 

افزایش ۳5 درصدی شود.  

بــا  ســفید  ســیمان  قیمــت  بنابرایــن، 
ایــن میــزان افزایــش بــه 56۷ هــزار تومــان 
بــه ازای هر تن ســیمان ســفید فله رســیده 
است. عاوه بر این هزینه مالیات بر ارزش 
افزوده و بســته بندی نیز به قیمت ســیمان 

سفید پاکتی اضافه خواهد شد.

معاونهماهنگیوزارتکشورازاباغ
تصمیــمســتادملیمدیریتکرونــا،مبنیبر
لغــوفــوریتــورترکیــهبــهکلیــهشــرکتهای

گردشگریخبرداد.
بــه گــزارش پایگاه اطــاع رســانی وزارت 
کشــور، ســخنگوی وزارت کشــور بــا اشــاره به 
اینکــه  پــس از وصــول نامه وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی، در خصــوص لغــو 
تــردد مســافری بــا ترکیــه، موضــوع بــه کمیته 
ملــی  ســتاد  انتظامــی  و  اجتماعــی  امنیتــی 
مدیریت کرونا ارجاع  شــد، خاطر نشــان کرد: 
جمع بندی اعضای کمیته که پس از تعامل با 
5 دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز، شکل 
گرفــت، به ســتاد ملــی مدیریت کرونــا ارائه و 

نهایتا به دستگاه های ذی ربط اباغ شد.
در  کشــور  وزارت  هماهنگــی  معــاون 
اعمــال  مــورد  در  نهایــی  تصمیــم  خصــوص 
محدودیت ها در ترددهای مســافری با کشــور 
ترکیــه گفــت: بــر اســاس تصمیــم اباغــی از 
ســوی ســتاد ملــی مدیریــت کرونا، مقرر شــد 

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  وزارت 
گردشــگری، لغــو تــور ترکیــه را فــوراً بــه کلیــه 

شرکت های گردشگری اباغ کند.
کشــور  وزارت  هماهنگــی  معــاون 
گردیــد،  مقــرر  کــرد:  همچنیــن  خاطرنشــان 
ارتقــای  بــه  نســبت  احمــر  هــال  جمعیــت 
زمینــی  مرزهــای  در  بهداشــتی  مراقبت هــای 
و هوایــی بــا ترکیــه و تشــدید کنتــرل دقیــق 
مســافران ورودی از کشــور ترکیــه در مرزهای 

زمینی و هوایی اقدام عاجل نماید.
ســامانی افزود: بر اســاس تصمیم اباغ 
بهداشــت  وزارت  اســت:  مقــرر شــده  شــده، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همــکاری وزارت 
امور خارجه و وزارت راه و شهرســازی نســبت 
بــه تعییــن مراکــز آزمایشــگاهی مــورد  تاییــد 
در خــارج اقــدام و اطــاع رســانی الزم در ایــن 
ارتباط از طریق وزارتخانه های راه و شهرسازی 
و امــور خارجــه بــه شــهروندان و شــرکت های 
هواپیمایــی انجــام مــی شــود تا پــس از اطاع 
رســانی الزم، افــراد صرفــا بــا ارایــه  گواهــی 

سامت معتبر مورد تایید وارد کشور شوند.

پولبلیتپروازهایلغوشده
ترکیهعینابهمسافرانعودت

دادهمیشود
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
بــرای اســترداد ۱۰۰  ایــن ســازمان  از نظــارت 
درصــدی وجــوه بلیــت پروازهــای تــور ترکیه از 
آژانس هــا و  هواپیمایــی  شــرکت های   ســوی 

خبر داد.
حسن ذی بخش در گفت وگو با مهر در 
پاســخ به این ســوال که آیا مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر لغو تورهای مسافری 
بــه مقصــد ترکیــه اجرایی شــده اســت، گفت: 
بــه ســازمان هواپیمایــی  ایــن مصوبــه هنــوز 
اباغ نشــده؛ هــر زمان که ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا، مصوبــه لغــو تورهــای ترکیــه را بــه 
ســازمان هواپیمایی کشــوری اباغ کند، آن را 

اجرا می کنیم.

وی ادامــه داد: همــه مصوبه هــای ســتاد 
حکــم  مــا  بــرای  کــه  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی 
نهایــی را دارد، بافاصلــه پــس از دریافت، به 
شرکت های هواپیمایی و آژانس ها اباغ کرده 

و محدودیت را اعمال می کنیم.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
دربــاره بازگرداندن پول تــور و بلیت پروازهای 
ترکیه به مسافرانی که تور سفر به این کشور 
را رزرو کــرده انــد، گفت: موضــوع بازگرداندن 
پول بلیت به مســافران صنعت هوانوردی در 
تمام دنیا طی یک ســال گذشــته به یک اصل 

تبدیل شده است.
وی افــزود: در ایــران نیــز هم وزیــر راه و 
شهرســازی و هــم رئیــس ســازمان هواپیمایی 
ابــاغ  هواپیمایــی  شــرکت های  بــه  کشــوری 
کرده اند که اگر به دلیل کرونا، پروازی کنسل 
شود، پول مردم عیناً باید عودت داده شود.

ذی بخش تصریح کرد: ما در سازمان بر 
اســترداد وجــوه بلیت پروازهای کنســل شــده 

کرونایی به مردم، نظارت داریم.

عضوکمیســیونکشــاورزیمجلسشورای
اسامیاعامکرد3هزارو۴6۰واحدمرغداری
درکشــورنهادههــایدامــیدریافــتکردندولی
مــرغتولیدشــدهیااحتکارشــدهیــاازتوزیعآن

خودداریشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدتقــی نقــد علــی در 
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسامی 
و در تذکــری بــر اســاس مــاده ۲۲ و بنــد ۸ و ۱۲ 
آییــن نامــه داخلــی مجلــس تاکیــد کــرد کــه بایــد 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاســخ درباره 
علل گرانی ها و نحوه توزیع مرغ در صحن علنی 

مجلس حاضر می شد.

نماینده مردم خمین افزود: یکی از مســائل 
یازدهــم  مجلــس  تشــکیل  ابتــدای  از  کــه  مهــم 
دغدغــه نمایندگان بود، موضوع دام و نهاده های 

دامی بود که از مسائل مهم در کشور است.
عضو کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
متعــددی  در جلســات  اینکــه  بیــان  بــا  اســامی 
در کمیســیون موضــوع نهادهــای دامــی بحــث و 
بررسی شده است، عنوان کرد: ۳هزار ۴6۰ واحد 
دریافــت  دامــی  نهاده هــای  در کشــور  مرغــداری 
کردند ولی مرغ تولید شــده یا احتکار شــده یا از 

توزیع آن خودداری شده است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در کمبود 

مرغ در کشــور نحوه توزیع آن اســت، اظهار کرد: 
طبــق گفتــه آقــای خــاوازی وزیــر جهاد کشــاورزی 

مشــکل ســامانه ها نیــز هنــوز حل نشــده اســت. 
این موضوع سبب می شود تا واحدهای مرغداری 

ارز ۴۲۰۰ تومانــی دریافــت و مــرغ را تولیــد کنند 
امــا ایــن مرغ یــا توزیع نمی شــود یا در ســردخانه 
احتــکار می شــود. نقدعلی خاطرنشــان کرد: بهتر 
بــود امــروز نیــز وزیر صنعت، معــدن و تجارت در 
مجلس حاضر شــده و به مشکات موجود پاسخ 
مجلــس  رئیــس  محمدباقرقالیبــاف  می دادنــد. 
شورای اسامی در پاسخ به تذکر نماینده خمین 
گفــت: بر اســاس تبصره یک مــاده ۴5 آیین نامه 
داخلی مجلس باید یک نماینده از دولت در این 
بــاره صحبت کنند که وزیر جهادکشــاورزی امروز 
حاضــر هســتند و وزیــر صمــت بــه دلیــل بیمــاری 

امکان حضور نداشتند.

عمومــی روابــط مدیــر اعــام بنابــر
در بهداشــت، وزارت بهداشــت معاونــت
طرحتشدیدبازرسیهایبهداشتینوروزی
کــهاز۲5اســفند۹۹تــا15فروردیــن1۴۰۰ 
ادامــهداشــتدرمجمــوع۷۲5هزارو۲۸1 

بازرسیانجامشد.
حمیــد انصــاری در گفتوگو با ایســنا با 

اعــام ایــن خبر گفــت: کل مــوارد متخلف از 
مــاده ۱۳ و پروتکلهــا کــه در ایــن مــدت بــه 
مراجــع قضایــی معرفــی شــدهاند ۲۱ هــزار و 
۷۸6 مورد و کل موارد متخلف بهداشتی که 
منجــر بــه تعطیلی موقت شــده نیز 5 هزار و 

۱۷۷مورد بوده است.
او بیــان کــرد: طی این مدت از ۸ هزار و 

۴۸ مرکــز اقامتی بازرســی انجام شــد و ۲5۸ 
مرکز متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند 

که منجر به تعطیلی 6۳ مرکز اقامتی شد.
مدیــر روابط عمومی معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشــت همچنیــن از 6 هــزار و ۱6۰ 
مورد بازرسی از پایانههای مسافربری در این 
طــرح خبــر داد و گفــت: ۱۱۱ پایانــه به مراجع 

قضایی معرفی و ۱۷ پایانه نیز تعطیل شدند.
انصــاری در پایــان اعــام کــرد: در طــرح 
تشــدید بازرســیهای بهداشــتی نــوروز ۱۴۰۰ 
ســنجش بــا تجهیــزات پرتابــل ۲۷6 هــزار و 
۷۹۷ مــورد بــوده اســت کــه ۱۳۳ هــزار و ۲۹ 
مــورد بــه صــورت خودکنترلــی انجــام شــده 

است.

قیمتکاالهایاساسیدرماهرمضان
اعامشد
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