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اما و اگرهای حذف برچسب قیمت کاال 
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شــهروند|تصمیم دقیقه نــودی محمدرضا 
نعمت زاده هنوز هم حاشیه ساز اســت. در روزهای 
پایانی حضور نعمت زاده در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت قرار شد که قیمت نهایی از روی برخی کاالها 
حذف شود تا مصرف کنندگان با قیمت های واقعی 
مواجه شوند. مســئوالن و کارشناسان بعد از انتشار 
این خبر، واکنش های مختلفی نشان دادند و دالیل 

مختلفی برای موافقت و مخالفت خود ارایه دادند. 
دیروز کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی 
اتاق بازرگانی تهران در نشســت هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهــران، در دفاع از ایــن طرح گفت: 
حذف برچســب قیمت، تفاوت قیمــت کارخانه با 

مصرف کننده را کاهش می دهد. 
این درحالی است که فاضل شنیور، نایب رئیس دوم 
کمیسیون بازرگاني داخلي اتاق ایران، در مخالفت 
با این طرح به »شهروند« می گوید: پیاده سازی این 

طرح  در بازار کنونی هرج ومرج ایجاد می کند. 
این بخشنامه پرســروصدا به تأیید وزیر صنعت 
هم رســیده و حاال دیگر چیزی به اجرایی شدن آن 
نمانده است. »صنایع بیسکویت، شیرینی«، »کیک 
و شکالت«، »انواع چیپس و اسنک« و »محصوالت 
صنایع سلولزی، بهداشتی« در ابتدا و هفت  قلم کاالی 
دیگر که شامل انواع محصوالت کارخانه ای کنسرو، 
کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می شود، در 
مرحله دوم از شمول دارابودن برچسب قیمت خارج 

خواهند شد. 
تصمیمنعمتزادهتصمیمقابلدفاعیاست

حســین ابراهیمی، رئیس انجمن ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان به »شــهروند« گفت: 
تصمیم نعمت زاده  تصمیم قابل  دفاعی است. درحال 
حاضر، شــفافیت و نظارت کافی بر قیمتی که روی 
کاالها می خورد، وجود ندارد و این موضوع دســت 
تولید کننده را بازمی گذارد تا هر قیمتی روی کاالی 

خود بزند. 
ابراهیمی ادامه داد: سیســتم قیمت گذاری غلط، 
کاالی باکیفیت را از گردونه رقابت حذف کرده است؛ 
چراکه کاالهای بی کیفیت راه سودهای بی حساب 
برخی بنکدارها را باز می کند، چراکه در این صورت 
برچسب قیمت در خود واحد صنفی نصب می شود و 
مصرف کننده می تواند از عرضه کننده تقاضای فاکتور 

کند.
گفتنی است؛  ســال 92 مجلس شورای اسالمی 
در اقدامی عجیب حق رسیدگی به تخلف واحدهای 
صنفی را از انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
حذف کرد و حاال رئیس این انجمن امیدوار است با 
حذف برچســب قیمت از روی کاالهــا، راهی برای 

اصالح دوباره این قانون باز شود.
شفافیتبیشتریدربازارخواهیمداشت

»درصورتی که طرح عدم  الزام درج قیمت توسط 

تولید کننــده به  صورت قانونمند اجرا شــود، اتفاق 
خاصی نمی افتد و تنها ممکن است در 2ماه ابتدایی  
کمی هرج ومرج داشته باشیم.« دبیر انجمن صنفی 
صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت هم با بیان این 

جمله از آخرین تصمیم نعمت زاده دفاع کرد.
جمشــید مغــازه ای هم دیــروز در نمایشــگاه 
شــانزدهمین نمایشــگاه شــیرینی و شکالت به 
خبرنگاران گفت: این طرح بزرگ 2 تا 3 سال در دست 
پیگیری است. درحال حاضر، بیشترین سود حاصله 
از فروش نصیب عرضه کنندگان می شود و با اجرای 

این طرح، می توان شفافیت بیشتری ایجاد کند. 
او افزود: درصورتی این برنامه به  صورت قانونمند 
به مرحله اجرایی درآید  اتفاق خاصی نمی افتاد و تنها 
ممکن است در یک تا دوماه ابتدایی کمی هرج ومرج 
و حتی اختالف قیمت داشته باشیم اما این مشکالت 

در ماه های آتی رفع می شود.
مغــازه ای همچنیــن تأکیــد کرد: نشســت 
مشترکی میان ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
ســازمان تعزیرات حکومتــی، اتاق اصنــاف ایران 
و تشــکل های مربوطه برگزاری شــد تا براســاس 

دستورالعمل تعیین شده طرح به درستی اجرا شود. 
حذفبرچسب

تفاوتقیمتراکاهشمیدهد
حذف برچسب قیمت اقدام مثبتی است؛ چراکه 
حذف برچســب قیمت، تفاوت قیمــت کارخانه با 
مصرف کننده را کاهش می دهد. کاوه زرگران، رئیس 
کمیسیون کشــاورزی اتاق بازرگانی تهران تأکید 
کرد: درحال  حاضر با حذف قیمت گذاری توســط 
تولیدکنندگان هیچ اتفــاق خاصی نمی افتد، بلکه 
به دنبال این ابالغیه مسئولیت درج قیمت از عهده 

تولیدکنندگان برداشته می شود و براساس ضوابط 
برعهده توزیع کنندگان قرار می گیرد. 

او با اشــاره به واکنش های منفی روزهای گذشته 
گفت: اظهارنظرهایــی از ســوی صاحب نظران و 
نمایندگان مجلس در این مورد صورت گرفته و آنها 
اظهار داشته اند که با این کار در نظام قیمت گذاری 
بازار هرج ومرج ایجاد می شــود؛ حال آن که با اجرای 
ابالغیه دو وزیر نه تنهــا گرانی در گروه های مختلف 
کاالیی صورت نمی گیرد، بلکه منجر به ارزان ترشدن 

کاالها هم می شود.
رئیس کمیسیون کشــاورزی اتاق تهران تأکید 
کرد: تفاوت قیمت کاال از کارخانه تا زمانی که کاال به 
دست مصرف کننده می رسد، باید ۱۵ درصد باشد اما 
هم اکنون تفاوت نزدیک ۴۰ درصد است که با اجرای 
ابالغیه حذف قیمت توســط تولیدکنندگان کاال با 

قیمت کمتری به دست مصرف کننده می رسد.
نقضقوانینتعزیراتحکومتی

محمد حســن نژاد عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی که با این طرح مخالف 
است، به برنا گفته اســت: حذف برچسب قیمت از 
روی کاالها مغایر با بند 23 اقتصاد مقاومتی اســت، 
چراکه قوانین تعزیرات حکومتی زیر ســوال خواهد 
رفت. او تأکید کرد؛ باید برچسب قیمت روی کاالها 
وجود داشته باشد، در غیر این صورت قوانین تعزیرات 
حکومتی زیر سوال خواهد رفت و به فروشنده ها این 
اجازه را می دهد که قیمت ها را بدون هیچ گونه نگرانی 

افزایش دهند.
حســن نژاد با بیان این که مصوبــه طرح حذف 
برچسب قیمت از روی کاالها موجب افزایش فساد 
می شود، یادآور شده است: اگر برخی معتقدند این کار 
تأثیرگذار است، چرا آن را روی کاالهای غیرحساس 

انجام می دهند و اگر اعتقاد دارند که می توان آن را به 
ثمر رساند، چرا روی همه کاالها )این مصوبه را( پیاده 
نمی کنند. او گفت: اگر بخواهیم روی قیمت ها نظارت 
کنیم، باید این نظارت ها دقیق و شفاف باشد و درج 
برچسب قیمت باعث می شــود تا درصورت تخلف 
فروشندگان تعزیرات حکومتی به میدان بیاید و به 

تخلفات رسیدگی کند.
حسن نژاد معتقد است: طرح حذف برچسب قیمت 
از روی کاالها منجر به هرج ومرج می شود و سرنوشت 
تولیدکنندگان را در اختیار سوپرمارکت ها می گذارد و 

این موضوع بسیار خطرناک است. 
آگاهیازقیمتتمامشدهحق

مصرفکنندهاست
عــدم درج قیمت روی کاال موجــب تنش میان 
خریدار و فروشــنده می شود. مهدی مقدسی، عضو 
کمیســیون صنایع به ایلنا گفته اســت: این حق 
مصرف کننده اســت که بداند کاالیــی که مصرف 
می کند، متشکل از چه مواد اولیه ای است، کیفیت آن 

چگونه است و قیمت تمام شده آن چقدر است.
او ادامــه داد: من از همان ابتــدا مخالف این طرح 
بودم و معتقدم که اجرای این بخشنامه تنش را بین 
مصرف کننده و فروشنده کاال باال می برد و در نتیجه 

شاهد حاشیه های دیگری خواهیم بود.
بــه  گفتــه او، قیمــت یــک کاال را کیفیت و 
هزینه های تولید مشــخص می کند و واقعیت در 
کشور ما این اســت که هزینه های سربار ما بسیار 
باالست و به همین جهت نتوانستیم بازار صادراتی 

خوبی داشته باشیم.
تفکر طراحان این طرح این بود که با این کار رقابت 
در بین تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان افزایش 
پیدا می کند و درنهایت این مصرف کننده است که 
منفعت اصلی را می برد اما در واقع اینچنین نیست و 
چون ابزارهای نظارتی ما کافی نیستند، تولید کننده 
و عرضه کننده کاالی خود را به هر قیمتی که دلشان 
بخواهد، عرضه می کنند؛ یعنــی تا جایی که امکان 

دارد، از مصرف کننده نهایی سود می گیرند.
کاالهایفازاولبادقتانتخابشدهاند

یداهلل صادقی، معاون امور اقتصــادی و بازرگانی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت هــم در آخرین 
اظهارنظر خــود در جمع خبرنگاران گفته اســت: 
کاالهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب 
شده اند، کاالهایی هستند که سهمی اساسی در سبد 
خانوار نداشــته و مانند لبنیات یا سایر محصوالت 
پرمصرف محسوب نمی شــوند. به عبارت دیگر در 
فاز اول، اجرای این طرح کاالهایی مانند انواع کیک 
و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی های 
کارخانه ای و ســایر تنقالت به همراه مواد سلولزی 
مانند دســتمال کاغذی یا حوله های کاغذی مورد 

توجه قرار گرفته اند. 

براساسیکپژوهشجهانی

پول خوشبختی کوتاه مدت می آورد!

ایسنا| شاخص تولید ناخالص داخلی احساس 
خوشبختی را زیاد می کند اما فقط برای کوتاه مدت! 
سید محسن طباطبایی مزدآبادی یک کارشناس 
مسائل اقتصادی گفت: در پژوهشی که در ۱7کشور 
توســعه یافته، 9کشور درحال توســعه، ۱۱ کشور 
درحال  گذار، ۱7 کشور آمریکای التین و کشور چین 
انجام گردید، مشاهده شــد که ارتباط بین ثروت و 
اقتصاد رشدیافته با میزان ادراک خوشبختی مثبت 
اســت ولی هرچه زمان بیشتر سپری می شود، این 
ارتباط منفی می شــود. این مدرس دانشگاه ادامه 
داد: طی بررسی های طولی که در مورد ارتباط تولید 
ناخالص داخلی با احســاس خوشبختی مردم طی 
سال های ۱96۴ تا ۱9۵6 میالدی و سپس تا ۱967 
انجام شــد میزان تولید ناخالص داخلی با احساس 
شادکامی مردم در ارتباط بود اما پس از  سال ۱97۰ 
این ارتباط کم رنگ شد و تا حدودی می توان گفت؛ 
ارتباط معناداری وجود نداشت. وی با اشاره به تجزیه 
و تحلیل داده های حاصل از پژوهش در کشورهایی 
با اقتصادهای باال یادآور شد: دوبرابرشدن نرخ رشد 
اقتصادی به معنای دوبرابرشــدن خوشــبختی و 
احســاس رفاه ذهنی و رضایت از زندگی نیســت، 
هرچند که در کوتاه مــدت و در دوران گذار ممکن 
اســت ارتباطی بین این دو وجود داشــته باشد و 
پژوهش هایی هم این مســأله را تأیید کنند، اما این 
ارتبــاط در بلندمدت حتی می تواند نزولی باشــد.  
طباطبایی ادامه داد: آکادمی علوم اجتماعی آمریکا 
در  سال 2۰۱۱ طی تجزیه و تحلیل 6 نظرسنجی به 
این نتیجه رسید که رشد اقتصادی نمی تواند ضامن 
احساس خوشبختی باشد، زیرا انتظار می رفت حال 
که طی دو دهه اخیر درآمد ساالنه واقعی چهار برابر 
افزایش یافته اســت، به همان نسبت یا حتی کمی 
کمتر، احساس خوشــبختی ادراک شده نیز رشد 
داشته باشد، اما طی نظرسنجی های به عمل آمده 
هیچ افزایش قابل  توجهی که انتظار می رفت، اتفاق 

نیفتاد. 

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

کاهش اقبال به مشاغل دریایی 
فارس|مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران با بیــان این که این شــرکت با 
موسسات رده بندی دنیا ارتباط مناسبی دارد، از 
امضای قرارداد یک میلیــارد دالری با بیمه های 

اتکایی بین المللی خبر داد.
او ادامه داد: متاسفانه اقبال به مشاغل دریایی 
روبه کاهــش اســت؛ ترغیب مردم به مشــاغل 
دریایی در گرو ترویج فرهنگ دریایی با تمرکز بر 

سرمایه گذاری در این حوزه است.

 حاشیه نشینی 40 درصدی
 در بندرعباس 

عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی با اشاره به 
افزایش جمعیت بندرعباس پس از توسعه بنادر 
این شهر گفت: پس از توسعه بنادر در این منطقه، 
جمعیت بندرعبــاس به ۵۵۰ هزار نفر رســید 
اما ۴۰ درصد این جمعیت امروز حاشیه نشــین 
هستند، یعنی در زمان توسعه این بندر به ابعاد و 

موضوعات اجتماعی آن توجهی نشده است.

امداد بالگردهای ایرانی در 
آتش سوزی جنگل های گرجستان

سازمانهواپیماییکشور| رضا جعفرزاده 
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
اعالم کرد: یک شرکت هواپیمایی ایرانی با اعزام 
دو فروند بالگــرد MI-۱7۱ با ظرفیت حمل هر 
سبد حداکثر ۴ هزار لیتر آب به گرجستان برای 
خاموش کردن آتــش جنگل های این کشــور 

نقش آفرینی کرد.  

 توافق ۵00میلیون یورویی
 ایران و پاکستان 

اقتصــادی  معــاون  نهاوندیــان  محمــد 
رئیس جمهوری در دیدار با  خواجه محمد آصف 
وزیر خارجه پاکســتان گفت: اجرای توافق خط 
اعتباری دوطرفه ۵۰۰ میلیون یورویی بانک های 
مرکزی ایران و پاکستان و گشایش شعب بانکی 
در دو کشــور باید در 3ماه آینده تحقق پیدا کند. 

 رکورد تهرانی ها 
در مصرف تابستانه آب 

ایرنا|محمد پــرورش مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان تهــران گفت: امســال 
76 درصد آب مورد نیاز تهران از منابع ســطحی 
و 2۴ درصــد از منابع زیرزمینی تأمین شــد. او 
ادامه داد: بیســتم تیرماه امســال شــهروندان 
تهران بــا مصرف خــارج از انــدازه   3میلیون و 
۴2۵ هــزار مترمکعــب آب رکــورد جدیدی را 
در اســتفاده از مایع حیاتی به ثبت رســاندند.

نایبرئیسدومکمیسیونبازرگانيداخلياتاقایران:پیادهسازیاینطرح،دربازارکنونیهرجومرجایجادمیکند
رئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیتهران:باحذفبرچسبقیمت،گرانفروشیوهرجومرجیدربازاررخنمیدهد

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 اسکناس ۱0پوندی
 با تصویر »جین آستین«

مهر| بانک مرکزی انگلیس روز پنجشــنبه، 
اســکناس جدید ۱۰پوندی را بــا ضریب باالی 

امنیتی به سبد پولی این کشور اضافه می کند. 
این اسکناس جدید از پلیمر ساخته شده و در 
قســمت جلوی آن تصویر ملکه انگلیس وجود 
دارد و در قســمت زیرین آن تعــدادی حروف و 
اعداد انگلیســی استفاده شــده که فقط در زیر 
میکروسکوپ قابل مشاهده اســت. در قسمت 
پشت اسکناس ۱۰پوندی تصویر »جین آستن« 
به همراه یک نقل قول معــروف از رمان معروف 
»غرور و تعصــب« او تحت عنــوان »من اعالم 
می کنم که هیچ لذتی مانند خواندن وجود ندارد«، 

دیده می شود.

داعش نفت عراق را می دزدد 
فارس| با وجــود این که طی دو ســال اخیر 
داعش شکست های سنگینی را در عراق متحمل 
شــده و عمال موصل و تلعفر را به عنوان دو پایگاه 
مستحکم خود در عراق از دست داد اما همچنان 
درحال دزدیدن و قاچاق نفت عراق است.  فروش 
نفت یکی از اصلی ترین منابع تأمین مالی داعش 
محسوب می شود. »جاستین دارگین« کارشناس 
حوزه انرژی بین المللی در دانشگاه آکسفورد معتقد 
اســت؛ اگرچه داعش به طور روزافزون درحال از 
دست دادن قلمرو خود در عراق است اما همچنان 
کنترل بخش هایی از عراق را در اختیار دارد که از 

نظر منابع نفتی غنی محسوب می شود. 

اپل گرانترین شرکت جهان شد
تســنیم|اپل به عنوان باارزش ترین شرکت 
بورسی جهان این هفته در شرایطی به مناسبت 
دهمین سالگرد عرضه نخســتین گوشی خود، 
جدیدترین آیفونش را به بازار معرفی می کند که 
۱۰ سال پیش در چنین روزهایی در رده هفتادم 
شرکت های باارزش بورســی جهان قرار داشت و 
نیمی از ۱۰ شــرکت بزرگ جهان را شرکت های 

فعال در زمینه انرژی تشکیل می دادند.

جریمه ۱/2میلیون یورویی فیس بوک 
مهر| یک نهاد نظارتی در اسپانیا فیس بوک را 
به علت جمع آوری اطالعات شخصی کاربران خود 
۱.2 میلیون یورو جریمه کرده است. فیس بوک از 
این اطالعات برای شناسایی دقیق تر ویژگی های 
افراد و ارسال تبلیغات هدفمند برای کاربران خود 

استفاده می کرد.  

 فرجام خواهی گوگل
 از جریمه اتحادیه اروپا

 مهر| دوماه بعــد از جریمه بی ســابقه 2.9 
میلیاردی گوگل توســط اتحادیــه اروپا به جرم 
انحصارطلبی تجاری، این شرکت نسبت به این 

حکم تقاضای فرجام خواهی کرده است.
گوگل در تاریخ ۱۱سپتامبر و پس از صدور حکم 
جریمه مذکور خواســتار تعلیق این حکم شده 
اســت. گوگل که بزرگترین موتور جست وجوی 
جهان است، توسط کمیسیون اروپایی وابسته به 
اتحادیه اروپایی به جرم سوءاستفاده از تسلط خود 
بر بازار جست وجوگرهای اینترنتی اروپا و استفاده 
از آن برای به حاشــیه راندن خدمــات خرید و... 

شرکت های رقیب محکوم شده است.
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نوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در نظر دارد

در راستای اجرای ماده پنج قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و ماده 88  قانون تنظیم و آیین نامه اجرایی 
مربوطه ، اماکن ذیل را با شرایط مندرج در اسناد مزایده و مطابق با مقررات مربوط به صورت اجاره یکساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت شرکت درمزایده دعوت به عمل می آید.

 ، تعاون  بلوار   ، طالقانی  میدان   ، عظیمیه   ، کرج  اسناد:  دریافت  محل   -
خیابان فرهنگ ، اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، امورقراردادها

-  تلفن: 32550606 - 026
- مهلت دریافت اسناد مزایده از روز شنبه مورخ 96/06/25 تا پایان 

وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/06/29 می باشد.
- آخـــرین مهـــــلت ارائه پــــــیشنــــهادات روز چهارشنبه مورخ 96/07/12 

م الف     96/217/دمی باشد.

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز - اداره امور حقوقی   

آگـــهی مــزایده عـــمومی

1
2
3
4
5
6
7
8

سالن رزکان فردیس )آگهی بار دوم(
سالن توسلی نظر آباد )آگهی بار دوم(

زمین چمن شهدای فردیس )آگهی بار دوم(
سالن گلسار ساوجبالغ )آگهی بار دوم(

زمین چمن شهدای محمدشهر )آگهی بار دوم(
سالن استقالل
سالن آزادگان
سالن مالصدرا

فردیس-رزکان نو-خیابان سردار جنگل
نظرآباد-سید جمال الدین-خیابان محور خودرو

فردیس فلکه چهارم-خیابان فضای سبز-جنب بوستان
ساوجبالغ-گلسار-پشت شهرداری

کرج-محمدشهر-بلوار گلستانک-خیابان بهار
کرج-چهارراه طالقانی-خیابان شهروز

کرج-45 متری کاج-پشت بازار میوه و تره بار-جنب استخر

خیابان مطهری-بلوار مالصدرا-خیابان مسلم ابن عقیل

18/000/000
20/840/000
7/000/000

16/000/000
6/000/000

132/000/000
27/500/000
14/000/000

10/800/000
12/500/000
4/200/000
9/600/000
3/600/000

79/200/000
16/500/000
8/400/000

پایه اجاره ماهیانه ریالآدرسنـام مـکانردیف مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده ریالمبلغ 

- بازگشائی پاکتها روز شنبه مورخ 96/07/15 ساعت 9 می باشد.
ایجاد  دستگاه  برای  تعهدی  گــــونه  هیچ  و  بوده  اطالع  جهت  آگهی  درج   -

نمی کند.
مـــزایده  در  اسناد شــرکت  اخذ  از  قــبل  بایست  کنندگان می  - شرکت 
و  ورزش  کل  اداره   2170556007004 حساب  به  ریال   300/000 مبلغ 

جوانان استان البرز جهت خرید اسناد واریز نمایند.

طی حکمی از ســوی صفرعلي جمال لیواني مدیرعامل شرکت گازاستان گلســتان آقای  مسلم سرایلوبعنوان 
سرپرست جدید اداره گاز شهرســتان آزادشهر  منصوب گردید وطی نشستی به فرماندار  شهرستان مذکور معرفی 
شد و از خدمات آقای غالمرضا خانی سرپرست سابق آن اداره  در دوره تصدی مسئولیت  تجلیل بعمل آمد. محمدعلی 
شربتدار :گلستان|  به گزارش روابط عمومي، دراین جلسه مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن تشکر از تعامالت 
و همکاری بسیار خوب فرماندار شهرستان آزادشــهر که همواره پشتیبان این  شرکت میباشد گزارشی از وضعیت 
گازرسانی و خدمات ارائه شــده شرکت در شهرستان آزادشهر ارائه نمود .  درادامه فرماندار آزادشهر نیز از حسن نظر 
مدیرعامل گاز گلستان و سرپرست سابق اداره گاز شهرستان که در راستای خدمات رسانی  به مردم صادقانه تالش 
کردند تقدیر نمود .  گفتنی است در ادامه حکم انتصاب سرپرست جدید اداره گاز شهرستان  آزادشهر توسط فرماندار  
به ایشان  اعطاء شــد که در این  حکم برخدمات رسانی هر چه مطلوبتر، تالش در راستای توسعه گازرسانی ، تکریم 

ارباب رجوع وهمچنین تعامل مناسب با سازمانها ، نهادها وادارات استان تاکید شده است .  

انتصاب سرپرست جدید اداره گازشهرستان آزادشهر  شهرستان

شــهروند|پالســکویی ها کــه از تجمع های 
چندین باره خــود برای حل مشکالتشــان نتیجه 
نگرفته اند،حــاال پیگیر جلســه ای با مســئوالن 
ریاست جمهوری هســتند. وضع مالکیت مغازه ها، 
مشــکالت وام گرفتــن و رکود حاکم بر پاســاژ نور 
مشکالتی است که پالســکویی ها را آزار می دهند. 
حاال بــه  گفته رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان، 
پالسکونشینان سابق پیگیر قرار تنظیم جلسه ای با 

مسئوالن ریاست جمهوری هستند.
به  گفته مجتبی درودیان با وجود گذشت چندین ماه 
از حادثه پالسکو هنوز در زمینه دریافت وام برای کسبه 
مشکالت متعددی وجود دارد و مهمترین موضوع آن 
است که سود تعیین شده به قدری باالست که کسبه 
توان پرداخت آن را ندارند و در این مدت پیگیری های 
متعددی انجام و به مسئوالن مختلف ازجمله رئیس  

کل بانک مرکزی نامه هایی ارسال شده است.
آنطور که درودیان می گوید، درعین  حال مکاتباتی 

با دفتــر ریاســت جمهوری انجــام و روز دوشــنبه 
تماسی گرفته شده و از ســوی ریاست دفتر بازرسی 
ریاست جمهوری این گونه اعالم شده که در این هفته 
یک جلســه حضوری در این زمینه برگــزار خواهد 
شد تا پیگیری خواسته های کســبه پالسکو از سوی 

ریاست جمهوری صورت بگیرد.
به  گفته رئیس اتحادیه پیراهــن دوزان، همچنین 
کسبه نگران هستند که پس از ساخته شدن بنای جدید 
وضع مالکیت آنها به چه شــکل خواهد بود و برهمین 
اســاس تجمع های مختلفی برگزار کرده اند و نگرانی 
خود را در مورد منعقدنشــدن قرارداد از ســوی بنیاد 

مستضعفان به کرات اعالم کرده اند.
درودیان با اشاره به این که در مورد وام های بانکی هم 
تا به حال چهار تا پنج نفر به بانک معرفی شده اند، گفت: 
البته روند دریافت ایــن وام نیاز به مهلتی دوهفته ای 
دارد اما اگرچه برخی از همکاران ما به دلیل شــرایط 
بدی که در آن قرار دارند، مجبور شــده اند از چنین 
وامی استفاده کنند، اما پیش بینی ما آن است که در 
آینده برای بازپرداخت این مبلغ با مشــکالت متعدد 
مواجه شوند؛ چراکه اقســاط این وام 36ماهه بوده و 
در هرماه کسبه موظف به پرداخت رقمی معادل ۱۰ 
تا ۱2 میلیون تومان هستند که این رقم برای بخش 

تولیدی هزینه ای بســیار باال محســوب می شود. او 
همچنین به رکود حاکم در بازار اشــاره و عنوان کرد؛ 
با توجه به فاصله ای که پاســاژ نور با بازارهای اصلی 
شهر دارد، رکود بیشتر بوده و برهمین اساس، برخی از 
کسبه ترجیح داده اند از این محل جابه جا شوند. آنطور 
که رئیس اتحادیه پیراهن دوزان می گوید، در پاساژ نور 
هزینه های مختلفی که از کسبه گرفته می شود، مانند 
شارژ ساختمان بسیار سنگین است و توجیه منطقی 
ندارد، چراکه برای هر متر از مغازه ها شــارژی معادل 
۱8 هزار تومان تعیین شده و این درحالی است که در 
گذشته پالسکویی ها ساالنه مبلغی حدود یک میلیون 
و ۵۰۰   تا دو میلیون تومان را به عنوان هزینه های شارژ 
پرداخت می کردند. به  گفته درودیان، روز دوشنبه هم 
تعدادی از کسبه پالســکو در محل حسینیه اتحادیه 
پیراهن دوزان گرد هم آمدند تــا درباره آنچه تاکنون 
انجام شده، اطالع رسانی کافی صورت بگیرد و کسبه در 

جریان امور قرار داشته باشند.

پالسکونشینانخواستارتنظیمجلسهبامسئوالنریاستجمهوریشدند

کار پالسکو به پاستور کشید
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