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اجتماعی

طرح ترافیک و زوج و فرد یکشنبه اجرا نمیشود

رئیس پلیس راهور ناجا گفت :طرح ترافیک و زوج و فرد در پایتخت از یکشنبه
 ۲۹اسفند تا پایان روز  ۱۳فروردین اجرا نمیشود .به گزارش ایلنا ،سردار تقی مهری
افزود :طرح ترافیک و زوج و فرد در پایتخت روز شنبه (امروز) نیز برابر روال جاری اجرا
میشود .ممکن است در بعضی از شهرهای کشور و به تشخیص اعضای شورای ترافیک
آن شهر یا استان ،طرحهایی اجرا شود که اطالعرسانی خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت :تاکنون برای  ۲هزار
و  ۱۲۰مرک��ز پخش مواد غذایی در بازرس��ی های
نوروزی تیم های وزارت بهداش��ت ،حکم تعطیلی از
دادگاه صادر شده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،دکت��ر ای��رج حریرچ��ی افزود:
بازرس��یهای وزارت بهداش��ت از ابتدای اس��فند آغاز شده و تا
۱۵فروردین ادامه دارد که تاکنون ۴۷۹هزار و  ۸۶۲مرکز پخش
م��واد غذایی را بازدی��د کردهایم که  ۷ه��زار و  ۹۴۷مرکز جزو

 ۲۱۲۰مرکز پخش مواد غذایی غیربهداشتی تعطیل شد

رستورانهای بین راهی بودهاند که هر کدام نزدیک
به دو بار بازدید شدهاند.
وی گفت ۷۵۰ :گروه بازرس��ی در روزهای تعطیل
و  ۲هزار و  ۵۰۰گروه در روزهای اداری از  ۸صبح
تا ۱۰شب کار بازدید را انجام میدهند.
حریرچی ادامه داد :برای س�لامت آب  ۳۲۴هزار و  ۲۵۰مورد از
ش��بکههای آبرسانی را کلرسنجی و  ۲۷هزار و  ۱۲۱مورد را نیز
نمونهگیری میکروبی کردهایم.

وی گف��ت :در بازرس��یهای انجام ش��ده تا به ام��روز  ۸هزار و
 ۸۰۵مورد به دادگاه معرفی ش��دهاند و  ۶۶۶هزار و  ۵۴۸کیلو
مواد فاس��د در این مدت شناس��ایی و از ش��بکه توزیع خارج و
منهدم شده است.
س��خنگوی وزارت بهداشت با اش��اره به سامانه  ۱۹۰برای اعالم
ش��کایات مردمی افزود :هموطنان عزیز در صورت مشاهده هر
گونه تخلف در مراکز ارائه مواد غذایی میتوانند شکایت خود را
به سامانه  ۱۹۰اعالم کنند.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -2315چ��را برخی ها به جای س��رعت
مطمئ��ن و پایین ،با س��رعت باال میرانند
و جان عزیز و سرش��ار از عش��ق و محبت
هم��راه ب��ا س�لامتی را از بین م��ی برند.
رانن��دگان گرام��ی! لطف��اً خ��وب برانید
و ب��ه تابلوهای��ی ک��ه در کنار ج��اده ها
نص��ب ش��دهاند ،دق��ت ک��رده و مقررات
را رعای��ت کنی��د تا به س�لامت به مقصد
برسید! ()12/27
 -1218س��تون روی خط آفتاب ،یکی از
پرطرفدارتری��ن و بهترین و صادقانه ترین
م��کان ب��رای درج پی��ام ه��ای مردمی و
مخاطبان و همراهان همیشگی است .قدر
این س��تون را باید بدانیم؛ چرا که با چاپ
چند س��طر مطلب ،می توانیم مشکالت و
نارسایی ها را به اطالع مسئوالن برسانیم.
از توج��ه و پیگیری مدیرمس��ئول گرامی
روزنامه آفت��اب یزد به خاط��ر راه اندازی
ستون های یادشده تش��کر می کنیم .در
ضمن فرا رس��یدن س��ال ن��و را به تمامی
دست اندرکاران روزنامه آفتاب یزد تبریک
می گوییم)12/27( .
 -1512آقايان ،بر من خُ رده نگيريد ،با اين
كه ميدانم با كمبود جا مواجه هس��تيد و
گفته بودم تصميم گرفتم چيزي ننويسم،
اما باز هم مينويسم .لطفاً نخنديد! خُ ب چه
كار ميش��ود كرد ،روزهاي گذشته از قول
فرماندار نوش��تيد كه در سال جديد ،كرايه
وسايل نقليه عمومي افزايش نمييابد ،اما
يك��ي ،دو روز بعد ،از قول اعضاي ش��وراي
شهر نوشتيد كه با  10درصد افزايش كرايه
تاكس��يها در سال جديد موافقت كردهاند!
وقتي چنين خبرهاي ضد و نقيض از سوي
مس��ئوالن گرامي و دوستداشتني و قابل
اعتماد و اعتبار و چشم اميد مردم كم درآمد
و مس��تضعف چاپ ميش��ود ،آيا ميتوان
سكوت كرد و قلمها را بر روي زمين گذاشت
و چيزي ننوشت؟! وقتي هماهنگي در بين
مس��ئوالن نباش��د ،دود اينگون��ه افزايش
كرايهها و قيمتها به جيب اقش��ار ضعيف
و كم درآمد جامعه ميرود .مسئوالن عزيز
و گرامي و پشتيبان قشر حقوقبگير! الهي
دورتان بگردم ،اينقدر با مردم و جيبهاي
خالي آنان بازي نكنيد! ()12/27
 -1917گران��ي لباسه��اي ن��و باع��ث
ش��ده اس��ت برخي از افراد ك��م درآمد به
فروشگاههاي موسوم به «تاناكورا» ،مراجعه
كنن��د و لباسه��اي دس��ت دوم بخرند.
باالخره متوجه نشديم لباسهاي يادشده
از لحاظ بهداشتي براي مشتريان مشكالت
و عوارض��ي دارد يا خير؟ لطفاً مس��ئوالن
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
چنانچه فرصت داشتند ،براي روشن شدن
افكار عمومي ،در اين مورد اطالعرس��اني
كنند)12/27( .
 -2020از اين كه همچن��ان طرفدار آقاي
روحان��ي هس��تيد و ديدگاهت��ان را تغيير
ندادهايد و محكم و استوار از واقعيتها دفاع
ميكنيد ،جاي خوشحالي دارد و اميد ميرود
مردم ه��م با حضور در پ��اي صندوقهاي
رأي انتخابات رياس��ت جمهوري ،بار ديگر
وفاداريشان را به آقاي روحاني اعالم كنند،
البته هنوز متوجه نشدهايم كه آقاي روحاني
عالقهاي براي نامزد شدن در انتخابات دارند
يا خير؟ ()12/27
 -2114جناب آقاي مظفري ،مديرمسئول
گرام��ي ،جناب آق��اي كريمي ،س��ردبير
محترم و جناب آقاي احمد فتوحي عزيز!
از اي��ن كه گاه و ب��يگاه با درج مطالب ،يا
تلفني مزاحم وقت گرانبهايتان ميشوم،
عذرخواه��ي ميكن��م و فرا رس��يدن بهار
دلانگي��ز را ب��ه همگيت��ان تبري��ك و
تهني��ت ميگوي��م و برايت��ان از خداوند
متعال ،س�لامت و بهروزي مسئلت دارم.
در پناه حق)12/27( .
 -1957س��ركار ستوان عباسزاده ،مأمور
كالنتري مركزي فريدونكنار! سالم و درود
و تبريك به مناس��بت فرا رسيدن سال نو،
از اين كه با درايت و توانمندي مس��ئوليت
خطيرتان را در حوزه استحفاظيتان انجام
ميدهيد ،سپاسگزاريم)12/27( .
 -1544کس��انی که ثروتهای آنچنانی و
مل��ک و امالکهای نجوم��ی دارند از کجا
آوردهان��د؟ چگونه به این ثروتها دس��ت
یافتهاند؟ درحالی که این همه مش��کالت
را تحم��ل میکنند عدهای باید ثروتهای
بادآورده جمع کنند)12/25( .
 -1545این پیام مرا به گوش مس��ئوالن

برس��انید .من یک وام جعاله داش��تم که
س��ود یک میلیون و چهارص��د .با توجه
به اعالم دولت که جرایم بخش��یده شوند
من امروز سه س��اعت برای تسویه وام ما
را معط��ل کردند .بعد ه��م میگویند ما
فقط تس��ویه یک وام زی��ر  10میلیون را
میتوانی��م انجام بدهیم .آی��ا دولت گفته
فقط یک وام را تس��ویه کنند؟ چرا بانک
مرک��زی ایالم آن قدر م��ا را معطل کرد.
لطفا این را از مسئوالن سوال کنید .بانکی
که میگوید حامی ملت است ،کجا حامی
مردم است؟ ()12/25
آفت�اب ی�زد :مش�ابه ای�ن معضل را
متاس�فانه م�ردم در س�ازمان تامین
اجتماعی دارند.
 -1715از روزنامه آفتاب یزد خواس��تاریم
درب��اره مصوب��ه مجل��س در رد تحقیق و
تفح��ص از ش��هرداری ته��ران ن��ام 132
نماین��ده که رای ب��ه رد تحقیق و تفحص
دارند را منتشر کند( .با ذکر شهر و استان
مربوطه) تا مردم نمایندگان منتخب خود
را بهتر بشناسند)12/25( .
 -1200ای��ن روزه��ا اخب��اری از کش��ف
موادمخدر در رس��انههای کش��ور منتشر
میگ��ردد .مثل کش��ف بی��ش از یک تن
موادمخ��در در مرزه��ای سیس��تان .الزم
اس��ت از امحای رس��می آن هم توس��ط
مقامات گزارش��ی به مطبوعات داده شود.
تا درس عبرتی برای قاچاقچیان موادمخدر
باشد)12/25( .
 -1415ب��ه ای��ن آقای کریمی قدوس��ی
بفرمایید هیچکدام از شخصیتهایی چون
یاسر ،ابوذر و  ...اهل ناسزاگویی نبودند .اگر
کسی حرفی دارد مستند صحبت کند .با
تهمت و ناسزا نباید حرف زد)12/25( .
 -1541از ای�لام تماس میگی��رم .آقای
مظفری تو را به خدا صدای ما را به گوش
مسئوالن بانکی برسان .دولت اعالم کرده
تسویه حساب کسانی که دیرکرد و معوقه
دارند صورت گیرد .من هم از س��اعت11
رفت��م که ی��ک وام جعاله را تس��ویه کنم
ت��ا یک رب��ع به  3هن��وز کار م��ا صورت
نگرفته .چه طور ب��رای کاری که مقداری
به نفع مردم اس��ت بای��د این همه معطل
بمانیم؟ بانک مرکزی ایالم هم پاس��خگو
نیست)12/25( .
 -1543کارخانههای مختلف گروه صنعتی
 ...و وابس��ته حدود صدهزار نفر حقوق بگیر
داشتند که من یکی از آنها بودم که  600نفر
را اداره میکردم .دوستان تعریف میکردند،
مدی��ر کارخان��ه فرزند خود را ب��ه کارخانه
صابونس��ازی فرستاده و سفارش کرده بود
که مانند یک کارگر ساده با او رفتار نمایید
که بفهمد پول درآوردن یعنی چه؟ آن وقت
برخی ثروتمن��دان حتی برای فرزندانی که
ل آنها درنیامده ماشین
هنوز ریش و س��بی 
المبورگینی میخرند)12/25( .
 -0818من یک راننده کامیون هستم .به
مدیرکل راه و ترابری استان گیالن بفرمایید
حداقل از اتاق خود بیرون بیایند سری به
خیابانها و جادهها بزنند .رستم آباد داخل
ش��هر چند تا مانع گذاشتند غافل از اینکه
یک کیلو رنگ سفید روی آن بپاشند .من
چن��د روز با کامیون ه��م آنجا فنر قیچی
ک��ردم ف��ردای آن روز دیدم ی��ک تریلی
ماش��ینبر بنده خدا همان جا چاپ کرده
ماشینها هم افتاده بودند .بدون اینکه یک
نش��انه و عالئمی برای آن گذاشته باشند.
هر کس��ی صبح بلند میشود یک مانعی
وسط جاده میگذارد به عنوان سرعتگیر.
این دستاندازها برای مسافران هم که به
تعطیالت میروند خطرناک است .ممکن
است چپ کنند)12/25( .

پیامهای مردمی در صفحات6-4-2

گزارش میدانی آفتاب یزد

دانشجویانتحصیلکردهایکه
کارگرخدماتیشدهاند
«محبوبه» یک کارگر زن:
ی جاها که رسما از آدم بیگاری میکشیدند .یک جاهایی هم خیلی اذیتم
بعض 
میکردند و خواستههایشان معقول نبود .سعی کردم برای خودم یک مزون بزنم
اما پول زیادی میخواست .چرخها گران بود .ترسیدم وام بگیرم نتوانم آن را پس
بدهم .به همین خاطر آمدم در این کار

آفتاب یزد – پریس�ا هاشمی :خانهتکانی قبل
از عید باس��تانی نوروز یک��ی از آیینهای دیرین
اس��ت .ایرانیها از دیرباز ب��ا رخت و لباس ،دل و
خانهای که پاک ش��ده از یک سال کینه و گرد و
غبار به استقبال عید نوروز میروند .بانوان ایرانی
تمام سوراخ و س��مبههای خان ه را تمیز میکنند
و غبارروبی .چند سالی اس��ت با افزایش فعالیت
اجتماعی ،بانوان آنقدر مشغلهش��ان زیاد شده که
در این خانهتکانی همراهی میگیرند و بنا به وجود
بازار تقاضا ،فعالیت شرکتهای خدماتی هم این
روزها رونق دارد و به قول معروف کارش��ان سکه
اس��ت .درگذش��تهای نه چندان دور بیشتر افراد
بیس��واد یا کمس��واد برای این شرکتها فعالیت
میکردند .اما حاال دانشجویان و افراد تحصیلکرده
ه��م ب��رای امرار مع��اش به این ش��رکتها روی
آوردهاند .اینکه افراد تحصیلکرده دیگر کار را عار
نمیدانند ،خوب اس��ت اما آنها مجبورند به دلیل
بیکاری از رش��ته و زحمت چند سالهش��ان برای
خواندن درس چشم بپوش��انند و به سراغ کاری
بروند که دوست ندارند .شرکتهای خدماتی فقط
در خانهتکانی و کارهای منزل خدمات نمیدهند،
بلکه خدمات خود را برای پرس��تاری از کودکان
و س��المندان ،خدمات مجالس (عروسی و عزا) و
حوزههای دیگر به ش��هروندان ارائه میکنند و در
مقابلش درآمد کسب میکنند.
تولیدیها دیگر کارگر نمیخواهند

محبوبه دختری حدود  29-28ساله است .او برای
خانهتکانی آماده اس��ت و در یکی از شرکتهایی
که بدون مجوز هم فعالیت میکنند ،کار میکند.
ی که
او میگوید« :برایم فرقی نمیکند که شرکت 
در آن کار میکنم مجوز دارد یا نه .اصل این است
که کار دارم».
محبوبه فوق دیپلم خیاطی دارد .اما با وجود این
که نزدیک عید اس��ت انگار خیاطیها این روزها
کار و بارش��ان کساد است .محبوبه میگوید« :در
ی��ک تولیدی کار میکردم .بعد از این که صاحب
آنجا متوجه شد که درس خیاطی خواندم به من
اهمی��ت بیش��تری داد و اجازه داد که وردس��ت
برشکارمان بایستم .برشکارمان هم آدم خوبی بود
و کار را به من یاد داد .بعد از چند وقت برش��کار
خوبی شده بودم برای خودم .اما صاحبکارم آرام
آرام عذر بچهها را خواست و بعد از مدتی هم من
مجبور ش��دم از آنجا بیایم بیرون .شنیدم بیچاره

صاحبکارمان بیانصاف است

اکثر این تحصیلکردهه��ا بیم ه هم ندارند .محمد
پس��ری  27ساله و از خطه خوزستان است .او در
مورد کارش میگوید« :کار عار نیس��ت .در رشته

دانشجوی رشته پزشکیام

منوچهر پس��ری جوان و حدود  28-27س��اله و
دانش��جوی رشته پزشکی اس��ت .این را خودش
میگوی��د .قدی بلند دارد و خوش تیپ اس��ت و
لباس فرم پوشیده و پیشبندی مشکی هم بسته
است ،یک دستمال سفید روی دستش انداخته و
سینی را روی انگش��تانش میگیرد و از مهمانان
عروسی پذیرایی میکند .او میگوید« :من تهران
دانشجو هستم و برای آن که بتوانم گذران زندگی
کنم کار میکنم و بخش زیادی از دس��تمزدم را
برای خانوادهام در همدان میفرستم .من باید آنها
را تامین کنم و جای خالی پدرم را پر کنم .روزها
درس میخوانم و شبها در یکی دو تا شرکت کار
میکنم .خدا رو شکر از کارم راضی هستند .چون
س��رم را میاندازم پایی��ن و فقط کارم را میکنم.

هیچ حاشیهای هم ندارم و داخل هیچ حاشیهای
هم نمیشوم».
وقتی میپرس��م« :نگران نیستی که همکالسیها،
اس��اتید یا کارمندان دانش��گاه ش��ما را ببینند؟»
میگوید« :نه .همین که بهترین نمرهها را میآورم
دهنش��ان را میبن��دد .ضمنا کار ب��دی نمیکنم.
مجب��ورم پ��ول در بیارم ،ب��ه ج��ای دزدی و کاله
گذاشتن سر این و آن دارم با شرافت کار میکنم».
اما دوس��تش رس��ول میگوید« :من که اگر یکی
از همکالس��یهایم را اینجا ببینم خیلی خجالت
میکش��م .نمیدانم چرا آن موقع که پول تقسیم
میکردند م��ن و پدرم کجا بودی��م ».میخندد.
پدرش کارگر اس��ت اما حاال دیگر دس��تهایش
ت��وان کار کردن ندارد .میگوید« :ش��انس آوردم
خواه��ر زیادی ندارم .س��ه تا خواهر داش��تم که
ب��ه زور و ضرب توانس��تم به پ��درم کمک کنم و
ت
شوهرش��ان بدهم .خدا رو ش��کر آنها خوشبخ 
ت است .حاال هم کار میکنم
هستند و خیالم راح 
که قرض و قولههای جهیزی��ه خواهر آخر را هم
بدهم و پدرم را راحت کنم».
پدر رسول هم بیمه ندارد و میگوید« :پدرم یکسره
اص��رار میکند که بروم دنبال کاری که بیمه برایم
رد کنند .میگوید آخر عمری اگر یک آب باریکهای
بود دیگر اینقدر خجالت زده فرزندانم نبودم .پدرم
خیلی زحمتکش اس��ت و ما هم��ه میدانیم که او
چقدر برایمان زحمت کش��یده و من دس��تش را
میبوس��م .به همین خاطر هم هس��ت ک��ه دارم
پزشکی میخوانم تا او سربلند شود».
این روزها کار عار نیست و هر کس در هر کسوتی
برای یک لقمه نان حالل زحمت میکشد .اما به
قول خودشان از بد روزگار اینجا سرجای خودشان
و در رشته تخصصی خودشان فعال نیستند.

رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران:

رئیس گش��تهای مش��ترک تعزیرات حکومتی
اس��تان تهران جزئی��ات جرایم گرانفروش��ی را
تشریح کرد.
بهمن حس��ن بیگی؛ رئیس گشتهای مشترک
تعزی��رات حکومتی اس��تان ته��ران در گفتگو با
ایلنا ،در ارتباط با فعالیت گشت خالصفروشی در
بازار میوه و تره بار اس��تان گفت :گشت مشترک
تعزیرات از یک اسفند آغاز به کار کرده است و در
دو نوبت گشت انجام میشود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��ال حاض��ر برنام��ه
اصالحس��ازی قیمتها را اعمال کردهایم ،افزود:
تذک��رات قانون��ی در این طرح به فروش��ندگان
میوهوترهبار داده میش��ود ت��ا قیمتها را اصالح
کنند .در صورتی که قیمتها اصالح نشود ما در
چارچوب قوانین با متخلفان برخورد میکنیم .در
چارچ��وب قانون باید حقوق مصرفکننده حفظ

زائران ایرانی
در حج سال آینده شرکت میکنند

خبرگزاری فرانس��ه به نقل از مقامات عربستان
اعالم کرد که زائران ایرانی در حج س��ال آینده
شرکت خواهند کرد .به گزارش ایسنا ،خبرگزاری
فرانسه به نقل از مقامات عربستان اعالم کرد که
زائران ایرانی در حج سال آینده شرکت خواهند
کرد .به دنبال سوء مدیریت عربستان در مراسم
حج  2س��ال پیش و کشته شدن حدود 2300
زائر از جمل��ه  464ایرانی ،تهران از اعزام زائر به
مراس��م حج جلوگیری کرد .مقامات عربس��تان
برای سرپوش گذاشتن بر بیکفایتی خود ایران
را ب��ه اخالل در مراس��م حج مته��م میکنند.
پادش��اهی عربس��تان در حالی ایران را متهم به

ورشکس��ت شده بوده اما تمام حق و حقوقمان را
کامل به ما پرداخت کرد».
از او میپرسم« :مگر نمیگویی برشکار خوبی شده
بودی؟ پس چرا نرفتی دنبال برشکاری؟» جواب
میدهد« :رفتم دنبالش اما یا درس��ت و حسابی
پول نمیدادند یا پولم را میخوردند .س��ه س��ال
ی جاها
اینطوری کار کردم .دیدم نمیش��ود .بعض 
که رسما از آدم بیگاری میکشیدند .یک جاهایی
ه��م خیلی اذیت��م میکردند و خواستههایش��ان
معقول نبود .س��عی کردم برای خودم یک مزون
بزنم اما پ��ول زیادی میخواس��ت .چرخها گران
بود .ترس��یدم وام بگیرم نتوانم آن را پس بدهم.
به همین خاطر آمدم در این کار».
ب��ه او میگویم« :میگویی ی��ک جاهایی اذیتت
میکردن��د به همین خاطر آنج��ا را ول کردی و
آمدی .حاال نگران نیس��تی در یکی از این خانهها
که برای کار میروی مشکلی برایت پیش بیاید؟»
میخندد و میگوید« :نه .خیلیها این سوال را از
من میپرس��ند اما من میگویم نمیترسم چون
کس��انی که س��فارش کار دارند جا و مکانش��ان
مش��خص اس��ت و اگر حتی بیادبی کوچکی هم
بکنند ،به سرعت به شرکت میگوییم .آنها هم به
سرعت ،با مشتریشان برخورد میکنند».
اما وقتی که پای حرف پول وسط کشیده میشود،
میگوید« :این شرکتها هم خیلی اذیت میکنند
تا یک قران پول کف دست آدم بگذارند .ما ساعتی
 10هزار تومان حقوق میگیریم .روزهایی که کار
دارم حدود 80-70هزار تومان دستمزدم میشود
ام��ا از این پول باید 30ه��زار تومان را به کارفرما
بدهم .این جایی که هس��تم خیلی خوب اس��ت.
قبال جای دیگری بودم و صاحبکارم هر س��ه -
چهار ماه یک بار با ما تس��ویه میکرد و همیش��ه
هم اش��تباه میکرد .تو اشتباهاتی که داشت یک
بار نشد به نفع ما اشتباه کند( .میخندد) درست
اس��ت که صاحبکار جدیدم دو ماه یک بار با ما
تس��ویه حس��اب میکند ،اما از پولمان نمیزند.
میفهمد که رفت و آمدمان هم هزینه دارد .شاید
به همین خاطر است که هیچ وقت کمتر از آنچه
که باید به ما حقوق نمیدهد».

علوم سیاسی ،دانشگاه تهران درس خواندم .پدرم
از کار افتاده است و برادرم رفته سربازی .تا برادرم
برگ��ردد نمیتوانم بروم س��ربازی .منتظرم که او
س��ربازیاش تمام ش��ود .من برای درس خواندن
آمدم تهران .بعد از آن که دانش��گاهم تمام ش��د
ه��ر جا که رفتم ب��رای کار ،برگه پایان خدمت یا
معافیت از من میخواستند .اما این شرکت از من
چیزی نخواست .فقط یک سری سفته از ما گرفته
که مبادا در خانه مردم دس��ت کجی کنیم .دیگر
خوابگاه هم نمیتوانس��تم بروم .با یک آقایی هم
خانه شدم در ش��هرری .او وسایل خانه را داشت
و من فقط به عنوان همخانهاش آنجا هستم و در
واقع در کرایهاش به او کمک میکنم».
برعک��س محبوبه او از صاح��بکارش زیاد راضی
نیس��ت و میگوید« :پریروز دنب��ال پول بود که
چک��ش را صاف کند .تم��ام حقوقه��ا را نداد و
گفت اول ،دوم اردیبهش��ت حقوق میدهم .آخر
حقوق یک میلیون تومان به کجای من میرس��د
ک��ه اینطور رفتار میکند .باور کنید چون نزدیک
عید اس��ت خیلی از مردم کارگر میخواس��تند و
ما رفتیم و خانههایش��ان را تمیز کردیم اما دریغ
از ی��ک قران اضافهتر .ه��ر کاری هم میکنیم از
تمیزکاری خانه تا باغبانی و نگهداری از سالمند.
صاحبکارها انصاف ندارند .منتظرم سه ،چهار ماه
دیگر تکلیف س��ربازیام روشن شود و بتوانم سر
یک کار درس��ت و درمان بروم .جایی که حداقل
زحمتمان سر ماه همان حقوق کممان را درست
پرداخت کنند ،یا حداقل بیمهمان را رد کنند».

«محمد» یک کارگر:
این شرکت از من
چیزی نخواست .فقط
یکسری سفته
از ما گرفته که مبادا
در خانه مردم
دست کجی کنیم

سیاس��ی کاری و اخالل در امنیت حج میکند
که خود از مدیریت حج عاجز اس��ت و هر سال
تعدادی از حاجیان بیگناه به دلیل بیکفایتی و
بیمدیریتی قربانی میشوند.
مفقودی
برگ س��بز خودرو وانت پیکان ،م��دل  ،88به رنگ
س��فید ،به پالک  218-54ب  19و ش��ماره موتور
 11488077182و ش��ماره شاسی AG 885776
 NAAA 36 AA 5متعلق به آقای نادر اس�لامی
نصرت آب��ادی به کدمل��ی 4433088897 :مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آجیل و تنقالت قیمت مصوبی ندارند

ش��ود .ما برخورد چکش��ی و سلبی با موضوع در
ح��ال حاضر نداریم و فصلالخط��اب ما در حال
حاضر قانون اس��ت .قانون حد و م��رز برخورد با
متخلفان را تعیین کرده است.
حس��ن بیگی گف��ت :در بحث برخ��ورد قانونی
ب��ا گرانفروش��ی ،در مرتبه اول جریم��ه دو برابر
میزان گرانفروشی اس��ت .مرتبه دوم چهار برابر
میزان گرانفروشی ،مرتبه سوم شش برابر میزان
گرانفروش��ی و نصب پالکارد به عنوان متخلف و
در مرحل��ه چهارم پلمب اتف��اق میافتد .مراحل
برخورد با متخلفان در عرض یک س��ال در نظر
گرفته شده است.
وی افزود :در ص��ورت عدم درج قیمت ،متخلف
 80ه��زار تومان جریمه و در ص��ورت عدم ارائه
فاکتور خرید  60هزار تومان جریمه میش��ود و
تعداد تخلفات تاثی��ری در میزان جریمه نقدی

ن��دارد .این قانون بازدارنده نیس��ت و باید اصالح
و به روز رسانی شود.
حس��ن بیگی گفت :بازرس��ان اصناف زمانی که
به واحد صنفی مراجعه میکنند ،برای محاسبه
درصد س��ود ،فاکتور خری��د از آنها میخواهند و
فروش��ندگان با آگاه��ی از پایین ب��ودن میزان
مجازات در صورت عدم ارائه فاکتور خرید ،فاکتور
را ارائه نمیدهند و گرانفروش��ی آنها بدین گونه
مورد محاسبه قرار نمیگیرد.
وی با گالیه از تعداد پایین بازرسان برای هر واحد
صنفی گفت :ما تعداد مح��دودی بازرس داریم.
اتحادیهها باید در این مرحله وارد عمل شوند و با
متخلفان��ی که به آنها اعالم کردیم در چارچوب
قانون  28نظام صنفی با متخلف جدی برخورد و
واحد صنفی مذکور را پلمب کنند.
وی افزود :به دلیل تفاوت قیمتها ،قیمت مصوبی

را ب��رای قیمت آجیل و تنق�لات نداریم ،اما اگر
قیمت��ی برای برخی از این اقالم براس��اس نوع و
کیفیت تعیین شده و روی آنها درج نشده باشد،
تخلف گرانفروش��ی منظور میشود و با متخلف
در مح��ل برخورد و با حض��ور قاضی رای قانونی
صادر میشود.
حس��ن بیگی گف��ت :در مورد خالص فروش��ی
به دلی��ل آغاز طرح هنوز آم��ار دقیقی از میزان
تخلف��ات صورت گرفته در این زمینه در کش��ور
نداریم .فروش��ندگان در حال حاضر باید بدانند
که باید خالصفروش��ی کنند .در صورتی که در
س��طح کش��وری در بحث اصالح قیمتها تکرار
تخلف صورت بگی��رد ،برخورد با اطالعرس��انی
قبلی آغاز میشود .بعد از اطالعرسانی و اجرای
بعضی مصوب��ات وارد مرحله برخ��ورد قانونی با
متخلفان میشویم.

