
خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . یکشنبه . 15 فروردین 1400 . سال هجدهم . شماره 4639 . 

معاون وزیر راه: آماده تعلیق 
پروازهای ترکیه با ابالغ 
ستاد ملی کرونا هستیم

بــهگفتــهمعاونوزیــرراهوشهرســازیبالفاصله
پــسازابــالغســتادملــیمبارزهبــاکرونــا،پروازهابه

ترکیهراتعلیقخواهیمکرد.
تــورج دهقانــی زنگنــه در گفت گــو بــا تســنیم در 
خصوص پروازهای ترکیه و درخواست وزیر بهداشت از 
وزیر کشور برای لغو این پروازها،  اظهار کرد: بالفاصله 
پــس از این کــه ســتاد ملــی مبارزه بــا بیمــاری کرونا این 
موضوع را به ســازمان هواپیمایی کشــوری ابالغ کند، ما 

پروازها به ترکیه را لغو خواهیم کرد.
پــرواز   14 حاضــر  زمــان  در  کــرد:   تصریــح  وی 
ایرالین هــای ایرانــی بــه کشــور ترکیــه انجــام می شــود و 
درمقابــل نیــز ایرالین های ترکیه 14 پرواز به ایران انجام 

می دهند.
رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان این که 
در برخی روزها تعداد این پروازها به 15 پرواز می رسد، 
ابالغیه هــای  تابــع  کشــوری  هواپیمایــی  گفت: ســازمان 
ستاد ملی کروناست و طبق نظر آنها برای هر مدتی که 

الزم باشد پروازهای ترکیه لغو خواهد شد.

اتحادیه تعمیرکاران خودرو: 
قطعات خودرو با برند 

 شناخته شده گران تر

به فروش می رسد
بهگفتهرئیساتحادیهصنفتعمیرکارانخودرو
تهــرانقطعــهخــودرو،بــابرنــدمعتبــرگرانترازســایر

مارکهااست.
صنــف  اتحادیــه  رئیــس  آئیــن،  نیــک  علیرضــا 
بــا باشــگاه  تهــران در گفــت و گــو  تعمیــرکاران خــودرو 
خبرنــگاران جــوان،  بــا بیان این که قیمــت قطعه با برند 
ایــران خــودرو و ایســاکو گــران تــر از قطعــه بــدون مارک 
اســت، گفت:قطعــه ای کــه بــا برنــد فروختــه می شــود 

گران تر از قطعات دیگر است.
ایــن مقــام مســئول با بیان اینکه قطعــه خودرو، با 
برنــد معتبــر گران تر از ســایر مارک ها اســت، ادامه داد: 
ایــن رونــد نــه تنهــا در ایران بلکه در ســایر کشــورها نیز 
مرســوم اســت، اکنــون قطعــات خــودروی بنــز، بــا مارک 
مرســدس بنــز گــران تــر از ســایر برندهاســت و همــان 
قطعــه بــا همــان جنــس مرســدس اگر در جعبــه دیگری 

گذاشته شود، ارزان تر خواهد بود. 
رئیــس اتحادیــه صنــف تعمیــرکاران خــودرو تهــران 
تشریح کرد: این نوع فروش در تمام دنیا مرسوم است 
و در شــرایط خاصــی ســفارش داده مــی شــود. در ایران 

هم این گونه است و روالی بسیار عادی است.
نیــک آئیــن ادامــه داد: اکنــون قطعــه بــرای تمــام 
خودروهــا در کشــور موجــود اســت و هیــچ خودرویی به 
دلیــل کمبــود قطعــه روی زمیــن نخواهــد مانــد. تولید و 
عرضه قطعه کامال تعادل دارد و مشکلی در بازار وجود 

ندارد. 

کدامکشورهاخریدارخودروی
ایرانیهستند؟

رئیــس اتحادیــه صنــف تعمیــرکاران خــودرو تهــران 
بــرای  قطعــه  کمبــود  و  ورود  ممنوعیــت  بــه  اشــاره  بــا 
خودروهای وارداتی، گفت: درست است که قطعات به 
ســختی وارد کشــور مــی شــود امــا هیچ خــودرو خارجی 
دچــار کمبــود قطعه نیســت؛ اکنون قطعه چــه از طریق 
قاچاق و چه مسافری وارد کشور می شود، اما این نکته 
قابــل ذکــر اســت که قطعــات بــرای خودروهــای خارجی 

گران است.
این مقام مســئول ادامه داد: نه تنها قطعات برای 
خودروهــای خارجــی گــران اســت، بلکــه تعمیــرات ایــن 
خودروهــا نیــز گران تــر از خودروهای داخلی اســت چرا 
که نیاز به تخصص خاص خود را دارد و هر تعمیرکاری 

نمی تواند این نوع خودروها را تعمیر کند.

کاهش یک پنجمی بازدید 
نوروزی از موزه ها

مدیــرکلموزههــاوامــوالمنقولتاریخــیوزارت
میــراثفرهنگــیازکاهشبازدیدموزهدرنوروز۱۴۰۰ 
نسبتبهسال۹۸خبردادواعالمکردبهدنبالاخذ
موافقــتبــاتعطیلیموزههابهدلیلافزایشمبتالیان
بهکروناوبرایمقابلهباشیوعاینویروسهستیم.

محمــد رضــا کارگر در گفت و گو با ایرنا جمع تعداد 
بازدیــد موزه هــا و دیگر مناطق تاریخی در نوروز 14۰۰ را 
یــک میلیــون و ۲4۶ هــزار و 1۰۲ نفــر اعالم کرد و گفت: 
ســال ۹۹ که همه موزه ها تعطیل اعالم شــده بود؛ اما 
آمار بازدید امســال در مقایســه با ســال ۹۸، یک پنجم 

کاهش داشته است.
او با بیان این که تهران در صدر استان هایی است 
که موزه هایش در تعطیالت گردشــگران زیادی را جذب 
کرده اســت، افزود: موزه های اســتان فارس،  اصفهان و 

خراسان رضوی بیشترین بازدید را داشته است.
کارگــر همچنین درباره مــوزه های پر بازدید گفت: 
نیــاوران  و  گلســتان،  حافظیــه  ســعدآباد،  موزه هــای 

بیشترین بازدید را داشتند.
کارگــر در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر افزایــش 
شــیوع کرونــا در اســتان هــا و وضع باز یا بســته بودن 
مــوزه هــا گفت: در حال نامه نگاری و گرفتن اســتعالم 
هســتیم امــا نظــر اداره کل بــر بســته بــودن مــوزه هــا 
اســت؛ زیرا ســالمتی موزه داران  و کارمندان موزه ها 

در خطر است.
وی افــزود: روز جمعــه مــوزه هــا تعطیل بــود و این 
روزهــا نیــز بازدیــد زیــادی از مــوزه هــا وجود نــدارد و به 
صرفــه اســت کــه مــوزه هــا برای مدتــی تا بهبــودی وضع 

کرونا تعطیل شوند.

اخبـــــــــــار

براســاساطالعیهوزارتجهادکشــاورزی
نگهــداریمــرغدرمرغداریهــااز۴۲روزبه۵۰ 
روزافزایــشیافــتونگهــداریبیشــترازایــن

مدتمصداقاحتکارومنجربهبرخورداست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی رضایی 
معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی با ارســال نامه ای به 
اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی مرغداران 
گوشــتی ایران با موضــوع همکاری و هماهنگی در 
خصــوص عرضــه مــرغ زنــده نوشــت. در ایــن نامه 
اشــاره شــده زمــان نگهــداری مــرغ در مرغداری هــا 
افزایــش یافتــه و نهــاده هــای دامــی مورد نیــاز آنها 
تامیــن مــی شــود امــا در صورتــی مرغــداران بعد از 
5۰ روز مرغ خود را به قیمت مصوب عرضه نکنند 
سهمیه های آنها حذف و عمل آنها مصداق احتکار 

و برخورد می شود.
متن این نامه به شرح زیر است.

در  معاونــت  ایــن  نامــه  رونوشــت  پیــرو   
مــرغ  پــرورش  ســن  افزایــش  ابالغیــه  خصــوص 
گوشــتی بــه 5۰ روز و اختصــاص نهــاد مــورد نیاز 
بــرای بــازه زمانــی در قبــال عرضــه مــرغ زنــده بــه 

اطــالع  ضمــن  اســت  مقتضــی  مصــوب،  قیمــت 
رســانی کامــل موضــوع بــه تشــکل های مرغداران 
گوشــتی در اقصی نقاط کشــور پیگیری های الزم 
بــرای هماهنگــی و همــکاری کامــل تشــکل هــای 
اســتانی با ســازمان جهاد کشاورزی استان ها به 

عمل آید.
همچنیــن در ایــن نامــه اشــاره شــده اســت  
چنانچــه مرغــداران به هر دلیل نســبت به عرضه 
مــرغ 5۰ روزه بــا قیمــت مصــوب اقــدام ننماینــد 
عمــل آنهــا از مصادیــق احتــکار و عرضــه کاالهای 
خارج از شبکه محسوب شده و عالوه بر پیگیری 
و اعمــال جرایــم قانونی مربوطه، کاربری ســامانه 
های سماصط و بازارگاه آن ها نیز تا اطالع ثانوی 
و تعییــن تکلیــف توســط مراجع مربــوط غیرفعال 

خواهد شد.

 اتحادیهمرغدارانگوشتی:

بازارمرغدرراهثباتاست
مشــاور اتحادیه مرغداران گوشــتی می گوید 

اصــالح نرخ مصــوب مــرغ، افزایــش جوجه ریزی، 
تخصیص 1۰۰ درصدی ذرت و کنجاله ســویا برای 
5۰ روز، تــداوم در عرضــه نهاده از طریق ســامانه 
بازارگاه منجر به این خواهد شــد که در ماه های 

آینده بازار مرغ به ثبات و آرامش برسد.
محمدعلــی کمالــی در گفــت وگــو بــا ایســنا 
بــا بیــان این کــه افزایش نــرخ مصوب مــرغ نتایج 
مثبتــی بــه دنبــال خواهــد داشــت، اظهــار کــرد: 
و  باشــد  پایــدار  تولیــدش  بایســتی  تولیدکننــده 
پایــداری تولیــد نیــز منــوط به این اســت کــه زیان 
نکنــد. قیمتــی کــه اخیــرا بــرای مــرغ تعیین شــده 
زیــان نمی کننــد و  قیمتــی اســت کــه مرغــداران 
تولیــد هــم  پایــدار خواهــد شــد. امیدواریــم کــه 
تولیدکننــدگان بــا رغبــت بیشــتری جوجــه ریــزی 
کنند و در ماه های آتی مشکلی نداشته باشیم.

وی بــا اشــاره به اینکه عــالوه بر اصالح نرخ 
مصــوب مــرغ اقدامــات دیگــری هــم در راســتای 
ایجــاد ثبــات در بــازار مــرغ انجــام شــده اســت، 
گفــت: اولین اقــدام افزایش میــزان جوجه ریزی 
نســبت بــه مــاه های قبل بهمن ماه اســت. دیگر 

اینکــه تــا اواســط اســفندماه فقــط بــرای 4۰ روز 
پــرورش، نهــاده تخصیــص داده مــی شــد که این 
عــدد بــه 45 روز و در نهایــت به 5۰ روز افزایش 
یافــت و اکنــون ذرت و کنجالــه ســویا بــه طــور 
1۰۰ درصــدی بــرای 5۰ روز توســط دولــت تامیــن 
می شــود. تخصیــص 1۰۰ درصــدی نهاده در مدت 
زمــان بیشــتر باعــث مــی شــود کــه مــرغ بــا وزن 
بیشــتری وارد بــازار شــود و ۲5 درصــد افزایــش 

تولید گوشت داشته باشیم.
مشــاور اتحادیــه مرغــداران گوشــتی افــزود: 
مــرغ  تهــران  بــه  کــه  هایــی  اســتان  طرفــی  از 
می فرســتادند موظف شــدند که سهمیه بیشتری 
برای تهران ارســال کنند. همچنین ســعی شد که 
نهاده نیز به طور مرتب از طریق سامانه بازارگاه 
به دســت مرغداران برسد. حتی درتعطیالت عید 
نوروز نیز برای تردد ها ممنوعیتی قرار داده نشد 
و حمل نهاده ها نیز از طریق شــرکت پشــتیبانی 

امور دام انجام شد.
به گفته وی تمهیدات در نظر گرفته شده و 
اقدامات انجام شــده نوید این را می دهد که در 

ماه رمضان بازار خوبی در پیش داشــته باشــیم و 
قیمت ها به تعادل برسد.

کمالی در پایان گفت: تولید به اندازه کافی 
اســت کمبــودی نداریم. مردم بــه میزان نیاز مرغ 
خریــداری کننــد و نیــازی بــه دپــو نیســت. زیــرا با 
دپــو هــم کیفیت مــرغ پایین می آید و هم فشــار 

مصنوعی به بازار وارد خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا در روزهــای گذشــته بــر 
اســاس تصمیــم قــرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور 
قیمــت مــرغ منجمــد در ســرد خانــه کیلویــی 1۸ 
هــزار و ۸۰۰ تومــان، قیمــت مــرغ منجمــد بــرای 
تومــان،  مصرف کننــده کیلویــی 1۹ هــزار و ۸۰۰ 
قیمــت مــرغ زنده در کشــتارگاه کیلویــی 1۷ هزار 
و 1۰۰ تومــان، قیمــت مــرغ آماده طبــخ در میدان 
بهمــن تهــران کیلویــی ۲۳ هــزار و ۳۰۰ تومــان و 
بــرای مصــرف کننــده  آمــاده طبــخ  مــرغ  قیمــت 

کیلویی ۲4 هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
عرضهمرغقطعهشدهیاطعمدار
درواحدهایصنفیممنوعشد

تــا اطــالع ثانوی عرضــه هرگونه مــرغ قطعه 
بندی شــده در ســطح اصناف )به ویژه در اســتان 

تهران( ممنوع است.
ابالغیــه اتــاق اصنــاف ایــران بــر اســاس بند 
۲ مصوبات نخســتین جلســه قرارگاه ســاماندهی 
مــرغ کشــور در خصــوص ممنوعیــت عرضــه مرغ 
قطعــه بنــدی شــده و یــا عرضــه مرغ قطعه شــده 
بــا طعم هــای مختلــف از ســوی واحدهــای صنفی 

صادر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف 
ایران نخســتین جلســه قــرارگاه ســاماندهی مرغ 
کشور به ریاست وزیر جهاد كشاورزی برگزار و تا 
اطالع ثانوی عرضه مرغ تکه ای) قطعه شــده( در 

تمامی واحدهای صنفی ممنوع اعالم شد.
بــر این اســاس قیمت مصوب مــرغ گرم برای 
مصــرف كننــده جهت عرضــه در واحدهــای صنفی 
۲4۹۰۰ تومان در هر كیلو گرم تعیین شده است. 
در این راستا صرفا واحدهای صنعتی منتخب، مجاز 
به بســته بندی مرغ قطعه شــده بوده و بازرســان 
واحدهــای  از مصرف كننــدگان،  ســازمان حمایــت 
بسته بندی بزرگ را به طور مستمر پایش و حجم 
تولیــد آن بــه طور پیوســته رصد خواهند نمود تا از 

سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند. 
در ایــن خصــوص برخــورد بــا متخلفــان ایــن 
مصوبه از روز شنبه مورخ چهاردهم فروردین به 
شــدت بــه عمــل خواهد آمد و  نظارت و بازرســی 
توســط نماینــدگان ســازمان تعزیــرات حکومتــی، 
بازرســان ســازمان حمایــت از مصرف كننــدگان و 
اتاق های اصناف و ســایر نهادهای مســئول برای 
اجرای دقیق دســتورالعمل ابالغی در دســتور کار 

قرار گرفته است.

رئیــساتحادیــهفنــاورانرایانــهبیــانکــرد
تنهاتعدادمحدودیازشــرکتهایفروشــندهیا
اجارهدهندهدســتگاههایP.O.S،جوازکســب

ازسویاتحادیهدارند.
محمد فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص 
وضــع اجاره دســتگاه های P.O.S اظهــار کرد: اجاره 
دادن یــا فــروش دســتگاه های P.O.S به واحد های 
صنفــی هیچ منع قانونــی ندارد منتها تعداد زیادی 
از شــرکت هایی کــه ایــن گونــه فعالیت هــا را انجام 

می دهند هیچ جواز کسبی ندارند.
 P.O.S وی افزود: شــرکت هایی که دســتگاه
اجاره می دهند یا می فروشند به اصطالح اقماری 
هســتند و تحــت نظــر بانک هــا فعالیــت می کنند 
و ایــن روز هــا تعدادشــان بــه حــدود 4۰ شــرکت 

رسیده اند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه بیان کرد: این 
شرکت ها اغلب خصولتی هستند و طبق قوانین 
اصناف ایران و ســازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولیــد کننده، باید بــرای انجام هرگونه فعالیت 

از اتحادیه فناوران رایانه جواز کسب کنند.
فرجــی ادامــه داد: اکنــون تنهــا یــک شــرکت 
جواز کسب از اتحادیه دارد و فعالیت آن قانونی 
است و دو شرکت دیگر نیز تشکیل پرونده داده 
انــد تــا جــواز مربوطــه را کســب کنند، امــا مابقی 
شرکت ها هیچ گونه جوازی برای فعالیت ندارند.
کــه  دســتگاه هایی  اغلــب  کــرد:  ابــراز  وی 
شــرکت ها اجاره می دهند دســت دوم هســتند و 
ممکن است یک واحد صنفی در مدت کوتاه پس 
از اجاره یک دستگاه با مشکالتی از جمله خرابی 

مواجه شود در صورتی که کمترین استفاده را از 
آن برده است.

رئیــس اتحادیــه فناوران رایانــه تصریح کرد: 
بانک های عامل که شرکت های اقماری تحت نظر 
آن ها فعالیت می کنند، باید کسب جواز از سوی 
اتحادیــه را بــرای آن هــا اجبــار کنند تــا فعالیت ها 

طبق قوانین مربوط به اصناف ایران پیش رود.
بزرگتریــن  از  یکــی  کــرد:  مطــرح  فرجــی 
مشکالتی که در راستای جواز نداشتن شرکت ها 
رخ می دهد، شــکایت های گســترده از سوی افراد 

حقیقی و حقوقی اســت که این دســتگاه ها را از 
شــرکت بــدون جواز خریــداری یا اجاره کــرده و با 
مشــکل روبه رو شــده انــد، اما هیــچ ارگانی برای 

پیگیری شکایت آن ها وجود ندارد.
او عنوان کرد: با وجود این متقاضیان نیز هنگام 
اجاره یا خرید دســتگاه P.O.S به این موضوع توجه 
داشته باشند که شرکت مورد نظ ر حتما جواز کسب 
و فعالیت از اتحادیه فناوران رایانه داشــته باشــد در 
غیر این صورت در صورت بروز مشکل امکان شکایت 

و بررسی آن وجود ندارد.

مدیرکلتعزیراتاســتانتهرانعنوانکرد
امیدواریــمبــهمیــزانکافــیمــرغعرضهشــود،
چراکــهوقتــیمرغبهمیزانکافیعرضهشــود،
مــادیگــرنــهشــاهدصــفخواهیــمبــودونــهبا

گرانفروشیمواجهخواهیمشد.
تعزیــرات  اســفنانی مدیــرکل  علــی  محمــد 
دربــاره  ایلنــا  بــا  گفت وگــو  در  تهــران  اســتان 
مهمترین تخلفات تعزیراتی در طرح نوروزی این 
ســازمان گفــت: در بحــث رســیدگی بــه تخلفــات 
تعزیراتــی در ایــام نــوروز بــه طــور کامل کشــیک 
نــوروزی داشــتیم و طــرح ویژه پایان ســال و ایام 

نوروز اجرا شد.
وی ادامــه داد: تعــداد قابــل توجهی پرونده 
که عمدتا در بحث گران فروشــی بودند تشــکیل 

و رســیدگی شــد. در ایــن ایــام گشــت های مــا بــا 
ظرفیت دو برابر نسبت به سال گذشته فعالیت 
می کردنــد. احتمــاال این طرح تا پایان ماه رمضان 

ادامه خواهد داشت.
دربــاره  تهــران  اســتان  تعزیــرات  مدیــرکل 
تخلفاتــی کــه در بــازار مــرغ و روغــن وجــود دارد، 
تصریــح کــرد: اینکــه چــرا مــرغ و روغن بــا کمبود 
در بــازار مواجــه اســت و یــا به قیمــت متعارف در 
دسترس نیست به تامین بازار مربوط می شود و 
سازمان های مرتبط در این زمینه در وزارت صمت 
و وزارت کشاورزی است. همچنین در تصمیماتی 
که اخیرا در نظر گرفته شده، قیمت مصوب مرغ 

۲4 هزار و ۹۰۰ تومان اعالم شده است.
اســفنانی تصریــح کــرد: امــروز قــرار اســت، 

قریــب بــه ۶۰۰ الی ۷۰۰ تن مرغ وارد میدان های 
تهــران شــده و عرضه شــود، البته ایــن مقدار کم 
اســت و معتقــدم بیــش از این هــا مصــرف تهران 
است و امیدواریم با توجه به اینکه از امروز نرخ 
جدید اعمال می شــود، دیگر بهانه ای برای عرضه 
کمتــر از میــزان نیــاز وجــود نداشــته باشــد و بــه 
میزان کافی مرغ عرضه شــود، چراکه وقتی مرغ 
بــه میــزان کافــی عرضه شــود مــا دیگر نه شــاهد 
صــف خواهیــم بود و نــه با گران فروشــی مواجه 

خواهیم شد.
وی دربــاره روغــن گفت: طبق گــزارش وزیر 
راه که در جلسه سه شنبه هفته گذشته در مورد 
تنظیــم بــازار تشــکیل شــده بــود، روغــن خــام به 
میزان کافی وارد شده است و مشکلی در تامین 

وجود ندارد و در عرضه باید دقت بیشتری شود 
و امیدواریم در روزهای آینده شــاهد این باشــیم 

که مشکل روغن برطرف شود.
مدیــرکل تعزیــرات اســتان تهــران در پاســخ 
بــه این ســوال که آیا امــکان خرید مرغ در تعداد 
زیــاد از ســوی یــک الــی دو نفــر از فروشــگاه های 
زنجیــره ای وجــود دارد، تصریــح کــرد: اگــر چنیــن 
چیزی باشــد قطعا توزیع خارج از شــبکه است و 
حتما قابل تعقیب اســت و اگر چنین مواردی به 
ما اطالع داده شود قطعا برخورد خواهیم کرد و 
اگر همشهریان چنین مواردی را مشاهده کردند 

به سامانه 1۳5 اعالم کنند.
اســفنانی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چه 
و  رســیدگی  گذشــته  ســال  در  پرونــده  تعــداد 

مختومــه شــده و چــه تعــداد همچنــان در حــال 
رســیدگی اســت؟ خاطرنشــان کرد: رســیدگی به 
برخــی از پرونده هــا زمان بــر اســت. رونــد کاری 
مــا در ســال ۹۹ طــوری بــوده کــه درصــد عملکرد 
شــعب ما از صددرصد باالتر بوده اســت و بیش 
از تعــداد پرونــده ای کــه ســال گذشــته تشــکیل 
شــده، رســیدگی شــده اســت و ایــن پرونده  هــا 
ســال  از  کــه  اســت  بــوده  پرونده هایــی  شــامل 
گذشته به دالیلی در پروسه بررسی باقی مانده 

بوده است.
تمهیــدات  بــا  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
اندیشــیده وضع به نحوی مدیریت شود تا مدت 
زمــان دادرســی کاهــش پیــدا کنــد و ســریعتر به 

پرونده ها رسیدگی شود.

بــهمنظــورتحققاهــدافســازمانحمایت
درراســتایاجــرایطــرحنظارتــینــوروزامســال
مبنیبرتشدیدبازرسیوعزمجدیدربرخورد
بــاتکرارتخلــفواحدهایصنفی،بابازرســیاز
واحدهــایصنفیتوســطبازرســانســازمانهای
صنعتسراسرکشــور،پرونــدهتخلفواحدهای
مراجــع بــه رســیدگی جهــت متخلــف صنفــی

ذیصالحارسالشد.
بــه گزارش ســازمان حمایــت، در این طرح به 
لحــاظ دوران اقتصــادی حاکــم بــر بــازار بــه منظــور 
جلوگیــری از کمبــود و نوســان نامتعــارف قیمت ها 
بــه ویــژه در خصــوص اقــالم اساســی و پرمصــرف، 
بازرســان ســازمان های صمــت بــا مشــارکت ســایر 
دســتگاه ها و نهادهــای ذیربط و انجام گشــت های 
متعدد، اقدامات نظارتی و بازرســی خود را بر بازار 
افزایش داده تا از این طریق مانع از هرگونه گران 

فروشی و سواستفاده برخی از سودجویان شوند.
ایــن گزارش حاکیســت؛ آمارهای ارســالی از 
ســوی ســازمان های صمت اســتان ها نشــانگر آن 
اســت کــه عمــده بازرســی هــای انجــام شــده، در 
حوزه اقالم پرمصرف غذایی نظیر مواد پروتئینی، 
مواد لبنی، برنج، روغن، قندوشــکر، میوه و... و. 

بوده است.
بــا توجــه بــه بررســی هــای بعمــل آمــده در 
ارزیابــی کلــی، در روند اجرایــی این طرح، نظارت 
و کنتــرل بــر رونــد توزیــع و عرضــه گوشــت مــرغ 
توســط بازرســان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
چهارمحــال وبختیــاری تشــدید شــده و به صورت 

منظم و مستمر تداوم خواهد داشت.
در ایــن راســتا؛ طــی بازدیدهــای میدانــی به 
عمــل آمــده از چنــد واحــد صنفــی و ذخیــره تنــی 
مــرغ، تخلفاتی مانند کم فروشــی و گران فروشــی 

محــرز بــود کــه بــا هوشــیاری و زیرکــی بازرســان 
صمت، سودجویان شناسایی ومتوقف شدند.

در طــرح نظــارت بر بازار ویــژه روزهای پایانی 
سال و نوروز که از ابتدای بهمن در استان مازندران 
آغاز شــده اســت، تاکنون،از ســوی اکیپ های ویژه 
بازرســی اســتان مازنــدران از بیــش از ۸ هزار مورد 
بازرســی از واحدهــای صنفــی و خدماتــی اســتان 
در طــرح نظارتــی نــوروز 14۰۰ انجــام شــد. در ایــن 
و  نظــارت  کارشناســان  توســط  کــه  هــا  بازرســی 
ســازمان  افتخــاری  ناظــران  و  بازرســان  بازرســی، 
صنعــت، معــدن و تجــارت، اتاق اصنــاف، تعزیرات 
حکومتی، بسیج اصناف به صورت مستمر و روزانه 
از واحدهــای صنفــی و ســطح عرضــه و در قالــب 
گشــت های مشترک با دســتگاه های ذیربط انجام 
شــد 454 مورد تخلف صنفی کشــف و برای آن ها 

پرونده تخلف تشکیل شده است.

طبق آمار اعالمی ســازمان صنعت، معدن و 
تجــارت اســتان کرمانشــاه؛ در این مقطــع زمانی، 
واحدهــای  از  مشــترک،  گشــت  ۲۳1تیــم  تعــداد 
صنفی، توزیعی و تولیدی بازرســی انجام شــده و 

۳۷۹ واحد دارای تخلف شناسایی شدند.
براســاس ایــن گزارش؛ نشســت های تنظیم 
بــازار هــر روز بــه منظور کنتــرل قیمت ها و انجام 
مطلوب فرآیند تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز 

شهروندان در این استان برگزار می شود.
بررســی عملکــرد ســازمان صنعــت، معدن و 
تجــارت اســتان یــزد گــواه ایــن مدعاســت کــه؛ در 
ایــام عید امســال و روزهای پایانی ســال گذشــته 
با توجه به تدابیر اندیشیده شده و همکاری های 
و  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  بــا  گرفتــه  صــورت 
دامپزشــکی، تــالش زیــادی بــرای توزیــع مناســب 
مرغ در استان صورت گرفته که در بعضی روزها 

حتی ۲۰۰ تن هم تولید و توزیع شــده و هیچگاه 
با کمبود مرغ مواجه نبوده است.

با توجه به ضرورت استمرار نظارت و بازرسی 
کاال و خدمــات مــورد نیــاز مــردم در ســطح بــازار 
بــه ویژه اقــالم پرمصــرف و اولویــت دار، همچنین 
ممانعــت از تخلــف بــازار بــه صــورت مســتمر و 
مرتــب رصد و پایش می شــود و شــهروندان عزیز 
در صــورت مشــاهده هرگونه تخلــف به خصوص 
افزایــش قیمــت کاال و خدمــات را بــه تلفــن 1۲4 
ســازمان حمایــت و ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان ها گــزارش تــا متولیــان امــر ضمن 
اطــالع کافی از وضع بــازار بتوانند اقدامات جدی 
در بحــث مدیریــت و کنترل بــازار و همین طور در 
اســرع وقت برخوردهای الزم و قانونی را با ســوء 
اســتفاده کنندگان و گران فروشــان از این شرایط 

داشته باشند.
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