
کید شد در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تا

توزیع هوشمند کاالهای اساسی از ۵ به ۹ قلم
جلســه ســتاد تنظیــم بــازار بــه ریاســت 
معــاون اول رئیس جمهــوری برگــزار و بــر 
گســترش  بــرای  مناســب  برنامه ریــزی 
اقــام خریــد اینترنتــی بــا قیمــت مصــوب 
و همچنیــن تنظیــم بــازار مایحتــاج شــب 
کید شــد. معــاون اول  عید و ماه رمضان تا
رئیس جمهــوری در ابتــدای ایــن جلســه 
از هماهنگی مطلــوب بین دســتگاه های 
متولــی بــرای حــل چالش هــای موجــود 
خصوصــا در ماه هــای اولیــه شــروع بــه کار 
دولــت، بر اســاس مصوبات ســتاد تنظیم 
کیــد کــرد ایــن موضــوع  بــازار قدردانــی و تا
یــک اتفــاق جمعی اســت کــه با مشــارکت 
گروهی افتــاده و اســتمرار آن نیز به همین 
تعــاون و همدلــی وابســته اســت. مخبــر 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال و بهره بــرداری 
از برنامه هــای نرم افزاری را یکــی از راه های 
نجــات بیمــاری اقتصــاد در حــوزه توزیــع 
کاالهــا و خدمــات و حــذف واســطه های 
کید کرد در این زمینه  غیرضرور دانست و تا
الزم اســت واحدهــای ســنتی نیــز جایگاه 
خــود را در ایــن نظــام توزیعــی هوشــمند 

بازآفرینــی کننــد. در ایــن جلســه گزارشــی 
کاالهــای  از توزیــع اینترنتــی و هوشــمند 
اساســی بــا قیمــت مصــوب در خانــه ارایه 
شــد و با توجه به پیامدهای مطلوب آن بر 
تنظیم عرضه، قیمت و سهولت دسترسی 
مقرر شد با رفع برخی نقایص پیشنهاداتی 
برای افزایش سطح توزیع و گسترش اقام 
و محــدوده جغرافیایــی آمــاده و اجرایــی 
شود. بر این اساس پس از توزیع موفق پنج 
غ،  غ، تخم مر قلم کاالی اساسی شامل مر
برنــج، شــکر و روغــن در یــک ماه گذشــته، 
توزیع چهار قلم کاالی لبنی شــامل شــیر، 
پنیر، ماست و کره نیز در دستور کار فروش 
بــا قیمــت  اینترنتــی و توزیــع هوشــمند 
مصــوب قــرار می گیــرد. در جلســه ســتاد 
تنظیم بازار گزارشــی نیــز از نحــوه عملکرد 
تیم های دستگاه های نظارتی و همچنین 
نحــوه ســاماندهی ظرفیت هــای مردمــی 
توسط بســیج در حوزه پایش گران فروشی 
و احتــکار ارایــه و مقــرر شــد ایــن اقــدام در 
تمامی زنجیــره تولید تــا عرضــه از کارخانه 
تا خرده فروشــی بیش از پیــش مورد توجه 

و رصــد جــدی قــرار گیــرد. در ایــن زمینــه 
پیشــنهاداتی نیز مبنی بر افزایش ســرعت 
در برخــورد بــا متخلفــان و ارتقــای قــدرت 
بازدارندگــی و اثرگــذاری اقدامــات مذکــور 
مورد بررســی قرار گرفت. در این جلسه که 
وزرای کشــور، صمــت، جهــاد کشــاورزی، 
دادگستری و ســخنگوی دولت نیز حضور 
داشــتند، مقــرر شــد اقدامــات الزم بــرای 
تامیــن مرکبــات و خرمــا و ســایر ملزومات 
برای شــب عیــد و مــاه مبــارک رمضــان به 
کنون  مقدار نیاز کشور انجام شده و از هم ا
برنامه ریــزی مناســب بــرای تنظیم بــازار و 
قیمت هــا در آن برهه زمانی توســط وزارت 
جهــاد کشــاورزی طــوری انجــام شــود کــه 
مایحتــاج مــورد نیــاز مــردم دچار مشــکل 
نشــود. گفتنی اســت عملکرد قرارگاه های 
اســتانی در حــوزه تنظیــم بــازار نیــز مــورد 
کاوی قــرار گرفت و گزارشــی از وضعیت و  وا
کندگی فعلی آنها در کشور ارایه شد و در  پرا
این زمینه مقرر شد این اقدامات با نظارت 
وزارت کشور و همکاری سایر دستگاه ها در 

تمام کشور با جدیت ادامه یابد.

 تلویزیون نقش 
 سرگرم کننده اش را  
از دست داده است

 مالیات  
 یقه  ارز  را 
  گرفت! 

، مافیا و وظایف مغفول صداوسیما در  جوکر
گفت وگوی »شهروند« با مدیر سابق فرهنگی

چه کسانی مشمول 10 درصد مالیات 
خریدوفروش ارزی می شوند؟

 پیراهن کانون دانشجویی
 بر تن »زهرا نعمتی«

قهرمان المپیک 
هالل احمری شد

 سخنگوی دولت: شیب تورم کنترل شده؛ 
به سمت ثبات اقتصادی می رویم

؛ داشتن  خط قرمز
کسری بودجه در 1401 

خ های پیشنهادی خودروسازان رد شد؛ قیمت ها بر مبنای ضوابط قبلی شورای رقابت افزایش یافت نر

وزیر صمت :   دستور رئیس جمهوری برای لغو افزایش قیمت خودرو به منظور ایجاد قیمت گذاری اصولی بود
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۵460 سبد غذایی با همکاری جمعیت هالل احمر
 به کمپ های مرزی ایران ارسال می شود

برسد به دست 
آوارگان افغانستانی

خبر

 از کتک های پدر 
تا شکنجه های رئیس خانه وحشت

 دختران حبس شده جزئیات جدیدی
ک خیابان کمیل گفتند   از ماه ها اسارت در دخمه ترسنا
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گزارش »شهروند« از حادثه تصادف سرویس دانش آموزان 
در کرمانشاه که دو فوتی و 16زخمی داشت
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عسل و مبینا؛ غایب برای همیشه

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند

44956200-2

 گفت وگو  با متهم قماربازی
 که همه زندگی اش را باخته است 

 لیگ برتر 
در ایستگاه هشتم؛ 

 جنگ های تمام عیار 
 در شهرهای 

مختلف 

شرط بندی های 
سیاه در پاتوق های 

زیرزمینی تهران 
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 دیلی تلگراف   و واشینگتن پست

 را بخوانید
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یک سلبریتی: هرکی خودش 
باید قدرت خریدشو  زیاد کنه

 یک مقام دولتی: در بودجه 1401 به جای افزایش حقوق
به دنبال افزایش قدرت خرید مردم هستیم

  باال رفتن
 قدرت فروش 
مردم!

  16 آذر کم فروغ 
امسال

  »توماس 
ناست«  
کارتونیستی از 
تبار »دومیه«

اختصاصی3


