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با واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی رقم خورد؛

معیشت مردم زیر چرخ گرانیها
اگرچه آمارها کاهش تورم را روایت میکند؛ اما معیشت مردم
همچنان زیر چرخ گرانیها قرار دارد و تنظیم نامناسب بازار
برخی کاالها ،جای خالی توزیع به موقع ذخایر اسرتاتژیک
کاالیی را منایان میکند.
به گزارش مهر ،تنظیم بازار ماه ها است که توپ رسگردان میان
دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی است .هر جا که موضوع
تنظیم بازار پیش میآید ،تقریبا متولی مشخصی در مقابل
مردم پاسخگو نیست و گرانیها بدون نظارت و یا حتی گزارش
مشخصی از سوی دولت به مردم ،میآید و در بازار ماندگار
میشود .هنوز معلوم نیست که باالخره نظارت بازار با چه
مقامی است و تامین و توزیع کاالها با چه وزارتخانهای؟
البته اگر قانون مالک باشد ،حتام باید وزارت جهاد کشاورزی
به عنوان متولی و مسوول تنظیمکننده ،بازار را به دست بگیرد
و هدایت کند ،اما آنگونه که حداقل در ماه های گذشته و از
زمان سپردن این مسوولیت به وزارت جهادکشاورزی میگذرد،
حرکات منفعاالنه سبب شده تا بازار اکرث روزها را با وضعیت
پرتالطمی سپری کند ؛ تالطمی که اگرچه ممکن است منود
زیادی نداشته باشد ،اما به هرحال نوسانات گسرتده کاالیی را
هر هفته رقم میزند .این نوسانات در گزارشات بانک مرکزی
هم مشهود است.
نکته حائز اهمیت عدم استفاده مناسب و به موقع از ذخایر
اسرتاتژیک است چرا که این ذخایر برای متام دولتها همواره
یک بازوی مناسب اجرایی جهت تنظیم بازار بوده است .با این
وجود تجربه گرانی برنج و شکر در ماه های گذشته نشان داد
که وزارت جهادکشاورزی در مدیریت استفاده از این ذخایر
دچار ضعف است چرا که اگر به موقع از این ذخایر استفاده
میکرد ،بازار برنج و شکر آن روزهای بحرانی را تجربه منی
کرد.
متام اینها در رشایطی است که همیشه ذخایر اسرتاتژیک
کاالیی توانستهاند اوضاع بحرانی بازار را هدایت کنند؛ حتی
توزیع هر چند اندک این ذخایر در بازار توانسته قیمتها را
بشکند و اجازه باال رفنت نرخ در بازار را ندهد .اما مدتها است
که چنین منیشود.
ذخایر اسرتاتژیک کاالهای اساسی کاهش مییابد
این در رشایطی است که به تازگی ،وزیر جهاد کشاورزی
دستور کاهش ذخایر کاالهای اسرتاتژیک را صادر کرده که
خود میتواند منجر به بروز تنشهایی در بازار در آینده شود؛
چراکه دالالن و واسطهها ،به شدت بازار را تحت رصد دارند
و هر زمان که کوچکرتین کمبودی را در بازار احساس کنند،
وارد عمل میشوند و رشایط را به نفع خود تغییر میدهند.
در اینجا است که مرصفکنندگان مترضران اصلی سیاستهای
دولت به شامر میروند.
نکته حائز اهمیت در این زمینه ،آن است که قیمت مواد
غذایی در بازارهای جهانی ،مدتها است که به کمرتین نرخ
خود رسیده و شاید اکنون ،بهرتین زمان برای ذخیرهسازی
کاالهای اسرتاتژیک باشد تا دولت بتواند با رصف منابع کمرت،
کاالی بیشرتی را ذخیره کند .در این میان البته وزارت جهاد
کشاورزی در کاهش میزان ذخایر اسرتاتژیک کاالها ،به این
نکته هم اشاره میکند که تولید داخلی به اندازهای هست که
بتواند نیاز بازار را تامین کند ،اما تجربه نشان داده که هیچگاه
آمار درستی از میزان تولید و مرصف کاالها در دست نیست
و همین موضوع مشکالت زیادی را همیشه پیش روی تنظیم
بازار ایجاد میکند.
در این میان آمارهای مراجع رسمی هم نشانگر این است
که قیمت کاالهای اساسی ظرف ماه های گذشته به صورت

ثبات نسبی قیمت میوه و تره بار

آخرین بررسیها از بازار میو ه و ترهبار حاکی از ثبات نسبی و روند کاهشی قیمت برخی اقالم تابستانه مثل آلبالو،
گیالس و هندوانه است.
به گزارش ایسنا ،بازار میوه و ترهبار در پنج ماه نخست امسال با ثبات نسبی همراه بوده و در بیشرت اقالم با نوسان
زیادی مواجه نشد و به دلیل عرضه مناسب ،حتی در ماه رمضان که به طور طبیعی تقاضا باالتر میرود قیمتها افزایش
چندانی پیدا نکرد و حتی برخی اقالم روند کاهشی قیمت را هم تجربه کردند.
اما در بین اقالم مختلف میوه و ترهبار محصوالتی بودند که در ماههای اخیر بیش از قیمت منطقی در بازار عرضه
شدند .از جمله این اقالم هندوانه بود که از اواخر سال گذشته روند افزایشی آن آغاز شد و در سه ماه ابتدایی سال
جاری نیز این روند پا برجا بود؛ به طوری که هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط  ۴۰۰۰تومان به فروش میرسید اما با
رشوع تابستان قیمت هندوانه رو به کاهش رفت و این روزها قیمت هر کیلوگرم آن به کمرت از هزار تومان رسیده است.
همچنین محصوالتی همچون آلبالو و گیالس که در ابتدای تابستان هر کیلوگرم آن به  ۱۲هزار تومان میرسید در حال
حارض به کیلویی  ۵۰۰۰تومان رسیده است .دیگر اقالم میوههای تابستانی از جمله زرد آلو ،شلیل ،هلو انجیری ،شربنگ،
گالبی و آلو زرد و قرمز در مقایسه با روزهای گذشته قیمت شان تغییر نداشته و از ثبات نسبی برخوردار هستند؛ هر
چند انتظار میرود این اقالم هم در شهریور ماه تا حدودی با کاهش قیمت روبهرو شوند.
اما در بازار ترهبار نیز سیبزمینی و پیاز که از ماههای گذشته افزایش قیمت پیدا کردند همچنان در هامن رنج قیمتی
قرار دارند و هر کیلوگرم سیب زمینی مانند هفتهها و ماههای اخیر کیلویی هزار تا  ۱۵۰۰تومان به طور متوسط در
بازار قابل مشاهده است.همچنین سایر اقالم ترهبار از جمله ،بادمجان ،کدو ،کاهو ،و کلم سفید تغییر قیمت چندانی
نداشتند که قیمت بیشرت این محصوالت به طور میانگین کیلویی  ۲۰۰۰تومان در بازار است .همچنین گوجه فرنگی که
همواره از اقالم پر مرصف سبد خانوار است در حال حارض هر کیلوی آن بین  ۲۵۰۰تا  ۳۵۰۰تومان در بازار قیمت دارد.

تولید گندم از مرز  13میلیون تن فراتر رفت

مرتب افزایش یافته و حتی هنوز هم بر رس تامین برخی
کاالهای اساسی مشکالتی وجود دارد .منونه بارز آن هم شکر
است که طی هفتههای گذشته نوسانات زیادی را به خود
دیده و اکنون ،بعد از آنکه دولت قیمت را مصوب کرد،
هنوز هم چالشهایی در بازار بر رس تامین آن وجود
دارد.
روایت بازار از گرانیها
به هرحال به نظر میرسد که باید دولت رصاحتا در
خصوص تنظیم بازار فکری کرده و شاید هم تلنگری
به متولیان زند تا اوضاع تامین و توزیع کاال و نظارت بر
قیمت را به صورت جدیتر دنبال کنند .بررسیهای میدانی
از فروشگاه های زنجیرهای به خوبی افزایش محسوس
قیمت کاالهای اساسی در بازار را نشان میدهد .به
خصوص اینکه همین گرانیها سبب وسواس زیاد مردم در
خرید کاالهای اساسی شده و به نوعی به رکود هم دامن
میزند.
گوشت قرمز
گزارش میدانی نشانگر این است که اکنون هر کیلوگرم گوشت
چرخکرده ممتاز گوساله  ۲۷هزار و  ۲۲۰تومان ،ران گوساله
ممتاز  ۳۵هزار و  ۲۳۰تومان ،خورشتی گوساله  ۳۰هزار و
 ۹۲۰تومان ،راسته گوساله ممتاز  ۳۶هزار و  ۶۰۰تومان ،ران
گوسفندی  ۸۰۰گرمی  ۴۶هزار و  ۷۰۰تومان است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم آبگوشتی گوسفندی  ۳۲هزار
و ۷۰تومان ،چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند  ۲۷هزار
و  ۵۵۰تومان ،گل ماهیچه گوساله  ۳۷هزار و  ۳۰۰تومان،
گل ماهیچه رسدست گوسفندی  ۸۰۰گرمی  ۵۰هزار و ۲۰۰
تومان و مغز ران گوسفندی  ۸۰۰گرمی  ۵۰هزار و  ۲۸۰تومان،
ماهیچه پلویی گوسفند  ۸۰۰گرمی  ۴۲هزار و  ۹۳۰تومان و
فیله گوسفندی یک کیلوگرمی  ۷۱هزار و  ۷۹۰تومان است.
مرغ و تخم مرغ
بررسی های میدانی از فروشگاه های زنجیره ای نشانگر این
است که هر بسته  ۱۸۰۰گرمی سینه مرغ بدون پوست ۲۲
هزار و  ۸۱۰تومان ،مغز ران  ۱۸۰۰گرمی  ۲۴هزار و ۲۵۰
تومان ،فیله ساده  ۹۰۰گرمی  ۱۸هزار و  ۲۴۰تومان ،چرخکرده
سینه و ران بدون پوست و استخوان نیم کیلویی  ۸۱۰۰تومان،
ران و سینه  ۱۸۰۰گرمی  ۲۱هزار و  ۷۱۰تومان ،جوجه کباب
بی استخوان  ۹۰۰گرمی  ۱۶هزار و  ۹۲۰تومان ،بازوی مرغ ۱۲

هزار و  ۵۰۰تومان و بال مرغ  ۹۶۱۰تومان است.
همچنین قیمت هر بسته  ۶عددی تخم مرغ  ۳۲۰۰تومان و
 ۳۰عددی  ۱۱هزار و  ۸۰۰تومان است.
لبنیات
قیمت کره  ۱۰۰گرمی  ۲۳۰۰تومان ،شیر اسرتیل ۱.۵لیرت
۲.۵درصد چربی  ۴۶۰۰تومان ،شیر نایلونی ۱.۵درصد چربی
 ۱۵۰۰تومان ،ماست سون  ۱۵۰۰گرمی  ۵درصد چربی ۷۵۰۰
تومان ،پنیر یواف  ۱۰۰گرمی  ۱۱۰۰تومان ،پنیر خامهای ۴۰۰
گرمی  ۷۲۰۰تومان ،پنیر پاستوریزه فتا ۱۵درصد چربی ۳۶۰۰
تومان ،پنیر پروبیوتیک  ۴۰۰گرمی  ۴۶۰۰تومان ،پنیر پاستوریزه
یواف  ۴۰۰گرمی  ۴۲۰۰تومان ،پنیر کم منک  ۴۰۰گرمی ۴۳۰۰
تومان ،پنیر تازه محلی هر نیم کیلوگرم ۱۴هزار و  ۷۰۰تومان
است.
کشک شیشهای  ۵۰۰گرم ۶هزار و  ۴۵۰تومان ،کشک سنتی
۲۵۰گرمی  ۱۸۵۰تومان است .همچنین خامه عسلی و خامه
کاکائویی  ۱۰۰گرمی نیز  ۱۳۰۰تومان است.
برنج
هر کیسه  10کیلویی برنج پرمحصول ۷۲هزار تومان ،طارم
دمسیاه  ۵کیلویی ۴۷هزار و  ۵۰۰تومان ،طارم معطر ۱۰
کیلویی ممتاز  ۱۳۹هزار تومان ،هاشمی درجه یک  ۵کیلویی
 ۶۲هزار و  ۵۰۰تومان ،شیرودی  ۱۰کیلویی  ۱۰۳هزار و ۵۰۰
تومان ،هندی سوپرباسامتی  ۹کیلویی  ۴۸هزار و  ۵۰۰تومان و
رمضانی  ۵کیلویی  ۵۴هزار تومان است.
هر بطری روغن مایع ۸۱۰گرمی آفتابگردان  ۴۹۰۰تومان،
روغن کنجد  ۴۸۵گرمی ۱۸هزار تومان ،روغن  ۲.۷لیرتی ۱۳
هزار و  ۷۸۰تومان ،روغن سبوس برنج یک لیرتی  ۲۷هزار
تومان ،روغن رسخ کردنی  ۹۰۰گرمی  ۴۷۵۰تومان ،روغن
جیوانی  ۵۰۰گرمی  ۱۲هزار و  ۵۰۰تومان است.
حبوبات و رب گوجه فرنگی
قیمت هر بسته  ۹۰۰گرمی نخود  ۱۱هزار تومان ،لوبیا
کشاورزی  ۱۰هزار و  ۳۰۰تومان ،عدس  ۹۵۰۰تومان ،لوبیا
چیتی  ۱۲هزار و  ۲۰۰تومان ،لپه  ۱۱هزار و  ۹۰۰تومان ،لوبیا
قرمز  ۹هزار و  ۹۰۰تومان و لپه باقال  ۷هزار و  ۵۰۰تومان
است .هر قوطی رب  ۸۰۰گرمی نیز  ۵۶۰۰تومان است.
قند و شکر و خرما
قیمت هر بسته شکر  ۹۰۰گرمی ۳۳۰۰تومان و قند شکسته
 ۷۰۰گرمی نیز ۳۶۰۰تومان است.

وزیر صنعت خبرداد:

فرصت  ۶ماهه به بدهکاران حقوق دولتی معادن
پرداخت جوایز صادراتی در اولویت کاری وزارت صنعت قرار دارد

وزیر صنعت ،پرداخت جوایز صادراتی را اولویت کاری
وزارتخانه متبوعش دانست و گفت :به بدهکاران حقوق
دولتی معادن فرصت داده میشود تا معوقات گذشته را
پرداخت کنند.
به گزارش مهر ،محمدرضا نعمت زاده گفت :مشوق صادراتی
جزو اولویتهای کاری وزارت صنعت است و دیر کرد آن
منجر به بروز مشکالت و دلرسدی تولیدکنندگان صادرات محور
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میشود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه جایزه
صادراتی از نیم درصد رشوع شده و تا سه درصد ادامه مییابد،
افزود :این جایزه شامل سیامن نیز میشود ،البته باید گفت که
این میزان جایزه در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه گرچه کم
است؛ اما میتواند در رقابت بازارهای داخلی و سطح منطقه
کارساز واقع شود.
وی ترصیح کرد :منابع مالی صندوق بیمه فعالیتهای معدنی

کشور کافی نبوده و میبایست افزایش رسمایه برای آن صورت
گیرد؛ در عین حال ،حقوق دولتی معادن طی سالهای ۹۳
و  ۹۴سیر نزولی داشته؛ لذا برای بخشودگی جرایم ناشی از
رضر و زیان پرداخت مطالبات حقوق دولتی معادن مطرح
شده وضمن تاکید بر اصل پرداخت حقوق دولتی معادن ،به
بدهکاران نیز فرصت  ۶ماهه داده میشود تا معوقات گذشته
خود را پرداخت کنند.

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

 2میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در صنعت پس از برجام
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ثبت نام  ۴۳هزار واحد تولیدی صنعتی
برای دریافت تسهیالت خرب داد و گفت ۴.۱ :میلیارد دالر رسمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم
انجام شد که در پسا برجام نیز بالغ بر دو میلیارد دالر در حوزه صنعت عملیاتی شد.
به گزارش ایسنا ،علی یزدانی ایجاد زیرساختهای عمرانی در شهرکهای صنعتی یکی از اولویت های
اصلی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران عنوان کرد و گفت :با تامین اعتبار مورد نیاز
شاهد شکوفایی و خدمات رسانی مناسب در حوزه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی خواهیم
بود.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه  ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیالت برای رفع موانع
تولید از سوی دولت یازدهم به منظور راه اندازی و تقویت بیش از  ۱۲هزار واحد و طرح صنعتی
اختصاص یافته است ،ترصیح کرد :در کل کشور  ۱۵۰۰واحد تولیدی در متلک بانک قرار گرفته که
استان مازندران بیشرتین متلک واحدها را از سوی بانکها دارد.
یزدانی در بخش دیگری از سخنانش ترصیح کرد ۴.۱ :میلیارد دالر رسمایه گذاری خارجی در

دولت یازدهم انجام شد که در پسا برجام نیز بالغ بر دو میلیارد دالر در حوزه صنعت عملیاتی
شد.
وی ادامه داد :بدقولی و بدعهدی در برجام از طرف مقابل دیده شد ولی اقدامات موثری از سوی
دولت نیز انجام شده که باید منصفانه این کار بزرگ دیده شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به طرح رونق تولید در کشور
خاطرنشان کرد :تاکنون  ۴۳هزار متقاضی در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴
هزار و  ۵۰۰نفر در کار گروه های استانی تصویب شده و به تدریج به بانک ها برای استفاده از
تسهیالت معرفی می شوند.
مدیرعامل رشکتهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در پایان به احداث منایشگاه
توامنندی های صنایع کوچک در مرکز ساختامن کسب و کار آمل اشاره و خاطرنشان کرد :مرکز
کسب و کار ،مرکز آسیب شناسی و ارائه کننده خدمات در شهرک صنعتی ساخته شده و باید به
درستی از آن استفاده شود.

به گفته مجری طرح گندم ،امسال بیش از  ۱۳.۴میلیون تن از این محصول اسرتاتژیک در کشور تولید شده است و
با توجه به رشوع شدن کشت جدید گندم در برخی مناطق از شهریور ماه ،دولت هرچه رسیعتر باید باقی مانده
مطالبات کشاورزان را پرداخت کند تا مشکل نقدینگی نداشته باشند.
اسامعیل اسفندیاری پور در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :بر اساس برآوردهای اولیه امسال حدود  ۱۳میلیون و ۴۰۰
هزار تن گندم از اراضی کشاورزی برداشت شده و با توجه به خرید بیش از  ۱۰.۵میلیون تنی گندم پیشبینی می شود
میزان خرید تضمینی این محصول به حدود  ۱۱میلیون تن برسد.
وی با بیان اینکه میزان دقیق تولید گندم در پایان فصل برداشت ارزیابی و اعالم می شود ،افزود :بیشرتین رکورد تولید
و خرید گندم متعلق به استانهای خوزستان ،گلستان ،فارس ،کردستان وکرمانشاه است که البته امسال کردستان از
کرمانشاه پیشی گرفت ه است و پس از این استانها ،آذربایجان غربی بیشرتین رکورد تولید را دارد.
اسفندیاری پور با اشاره به تولید و خرید تضمینی بیش از  ۸۰۰هزارتنی گندم دوروم اعالم کرد :استان های خوزستان و
ایالم بیشرتین تولید این نوع گندم را دارند و با توحه به عملکرد خوب گندمزارهای کشور ،این محصول اسرتاتژیک از
کیفیت باالیی برخوردارند ،چرا که وقتی عملکرد پایین باشد کیفیت محصول نیز پایین است و بالعکس.
مجری طرح گندم با بیان اینکه برگزاری جشن خودکفایی گندم بستگی به مسووالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی دارد،
گفت :طی سه سال اخیر خرید تصمینی گندم از  ۶.۷میلیون تن به  ۸.۱میلیون تن به سال گذشته رسید و امسال نیز
پیشبینی میشود  ۱۱میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود اما برای حفظ این تولید و خودکفایی گندم باید
دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منابع مالی مناسبی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند تا بتوان به عنوان مثال
تجهیزات و ماشینآالت پیرشفته بخش کشاورزی مانند کارندههای دقیق را در اختیار کشاورزان قرار داد.
به گفته وی ،امسال بالغ بر شش میلیون هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم رفتند و از پنج میلیون و  ۸۰۰هزار
هکتار آن گندم برداشت شد که عملکرد گندم آبی  ۳۸۰۰کیلوگرم و گندم دیم  ۱۴۰۰کیلوگرم در واحد سطح بود که
حدود  ۳۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .اسفندیاری پور اظهار امیدواری کرد که دولت هرچه رسیع
تر باقی مانده مطالبات کشاورزان را پرداخت کند تا برخی گندمکاران که در اواخر شهریور ماه کشت محصولشان آغاز
میشود بتوانند برای تامین کود ،بذر و هزینههای کاشت خود نقدینگی الزم را در اختیار داشته باشند.

صعود قیمت شکر همچنان ادامه دارد

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ضمن تاکید بر اینکه هر کیلوگرم شکر باید  ۲۷۰۰فروخته شود ،گفت:
به دلیل خودداری عمدهفروشان از فروش شکر ،قیمت این محصول در بازار مرصف به بیش از  ۳۵۰۰تومان رسیده
است.
سعید درخشانی در گفتوگو با ایسنا ،درباره علل افزایش قیمت شکر و مقاومت در جهت کاهش قیمت آن اظهار
کرد :مساله اساسی در مورد علت افزایش قیمت شکر و عدم کاهش قیمت آن خودداری عمده فروشان از فروش شکر
است و همین عامل باعث شده که قیمت شکر نه تنها کاهشی نداشته باشد بلکه با افزایش قیمت هم مواجه شود.
وی ادامه داد :تعزیرات اعالم کرده که فروشندگان شکر به بورس مراجعه کنند و از آنجا برای خرید شکر تقاضا دهند
حال پرسش بنده این است که یک فروشنده چگونه برای خرید دو کیسه شکر به بورس مراجعه کند .این خرید کوچک
چه میزان بروکراسی اداری خواهد داشت و اصال برای فروشنده به رصفه خواهد بود یا خیر؟
رییس اتحادیه سوپرمارکت مواد پروتینی با اشاره به اینکه خردهفروشان در حال حارض هر کیلو شکر را بیشرت از سه
هزار تومان یعنی در حدود  ۳۲۰۰الی  ۳۳۰۰خریداری میکنند و مجبور هستند حدود  ۳۵۰۰و یا بیشرت آن را بفروشند،
بیان کرد :علت خودداری کالن فروشان از فروش شکر مشخص نیست هر چند که احتامل میرود آنها باز هم قصد
دارند موجب افزایش قیمت شکر شوند.درخشانی افزود :در ماه مبارک رمضان با افزایش شکر در بازار مواجه بودیم و
قیمت این محصول بیشرت از  ۳۰۰۰تومان نبود اما در حال حارض به حدود قیمت  ۳۵۰۰تومان و بیشرت نیز رسیده است.
این مسائل در حالی رخ داده که اعالم کردهاند خرده فروشان میتوانند هر کیلو شکر را از بورس حدود  ۲۵۰۰تومان
خریداری کرده و  ۲۷۰۰بفروشند اما این اتفاق در عمل رخ منیدهد.وی با انتقاد از باال رفنت قیمت شکر ،گفت :افزایش
قیمت شکر موجب شده که مشتقات این محصول یعنی قند و نبات نیز گران شود و با افزایش قیمت روبهرو باشد.

تجهیزات غیراستاندارد  ۲شهربازی در تهران پلمب شد

اداره کل استاندارد استان تهران اعالم کرد در جریان بازرسیهای تیرماه خود از شهربازیها ،تجهیزات دو شهربازی
«دنیای نور» و» امید رشق» به علت تجهیزات غیر استاندارد پلمب شدند.
به گزارش ادارهکل استاندارد استان تهران  ،بازرسان استاندارد در جریان بازرسیهای تیرماه خود از شهربازیها ،تجهیزات
دو شهربازی «دنیای نور» در مرکز تجاری دنیای نور و» امید رشق» در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید زارع کوهی
تهرانپارس  ،واقع در منطقه چهار شهرداری تهران  ،تجهیزات آن را غیراستاندارد و ناایمن تشخیص داده و عالوه بر پلمب
آنها از بهرهبرداران به دادگاه شکایت کردند.
از آنجا که در بازرسیهای مردادماه بازرسان استاندارد مشخص شد  ،بهرهبرداران این دو مجموعه تفریحی در عملی
غیرقانونی  ،اقدام به فک پلمب و بهرهبرداری از تجهیزات کردند  ،به شهروندان توصیه میشود تا زمان رفع کامل نواقص
و اخذ مجوز بهرهبرداری استاندارد از سوی بهرهبرداران  ،از استفاده از این تجهیزات خودداری کنند.
بازرسان استاندارد از ابتدای سال تاکنون  ،حدود  700مورد بازرسی از  40شهربازی و  50زمین بازی انجام داده اند که
در نتیجه آن  305تجهیز  ،به دلیل غیراستاندارد بودن  ،پلمب شد.

طول عمر دستگاه هاي حمل بار باالی  12سال است

چهارمني هامیش و منایشگاه ساالنه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها ،لیفرتاک ها ،باالبرها تجهیزات باربرداری و صنایع
وابسته با حضور بيش از  ٨٠درصد از رشكت هاي فعال ليفتينگ با حاميت بازرسی فنی جرثقیل و مرکز آموزش های
حرفه ای هیرسا کیفیت و همچنني وزارت صنعت معدن تجارت و سازمان ميل استاندارد برگزار می شود.
رضا عبدی ،رئیس چهارمین هامیش و منایشگاه ساالنه استاندارد و ایمنی جرثقیل ها ،لیفرتاک ها ،تجهیزات باربرداری
و صنایع وابسته در خصوص علت اصلی تشکیل این گردهامیی و نقش آن در باالبردن سطح اطالعات کارشناسان و
صاحبنظران این حرفه  ،گفت  :هدف از برگزاری این هامیش این است که ما بتوانیم وضعیت موجود در کشور و دانش
علمی را از لحاظ تجهیزات شناسایی کنیم و از اعامل شتاب زده و عجوالنه که باعث رضبه زدن به این صنعت می شود
پیشگیری کنیم همچنین محورهایی نظیرافزایش سطح استاندارد های ایمنی و بازرسی فنی جرثقیل ها و صنعت حمل
و انتقال بار «لیفتینگ» ،بررسی حوادث ساالنه در سطح بافت شهری و صنعتي رسارس کشور و بررسی راهکار ها و
روش های پیرشفته را بازگو كنيم.عبدی ترصیح کرد :با دعوت از متخصصان خارج از کشور از جمله امارات،اسرتالیا،سنگاپور
و آملان توانسته ایم پل ارتباطی میان صنايع پیرشفته و در حال پیرشفت را در كشورمان برقرار کنیم .
چهارمین هامیش و منایشگاه تاورکرین ها ،جرثقیل های برجی ،جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جرثقیل های
ماشینی-متحرک لیفرتاک ها و باالبرها و صنایع وابسته همچون فروشندگان و واردکنندگان سیم بکسل ،تابلو های برق
جرثقیل  ،فروشندگان و وارد کنندگان شگل ،تسمه  ،زنجیر کمک باالبری ٣و  ٤شهريور در پژوهشگاه صنعت نفت تهران
برگزار خواهد شد.

