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دستوراتروحانیبرایجلوگیریازافزایشقیمتها

اعتراض بهارستان به اختالف دستگاه ها و توقف صادرات برای تنظیم بازار

رئیسجمهور گــفــت :دســتــورات الزم بــرای
جلوگیری از افزایش قیمت کاالها با کنترل
صادرات و همچنین افزایش نظارتها صادر شده
است .همزمان روسای دو کمیسیون تخصصی
مجلس به اختالف در وزارتخانه هــای متولی
تنظیم بازار به ممنوعیت صادرات به بهانه کنترل
قیمت ها اعتراض کردند .به گزارش پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم حسن
روحانی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی
دولت با بیان این که تأمین کاالهای اساسی و
معیشت مردم اولویت نخست دولت بوده است ،بر
تسریع اقدامات هماهنگ و فوری برای جلوگیری
از افزایش بی رویه قیمتها و همچنین کاهش
قیمت کاالهای مورد نیاز مردم به سطح مطلوب و
مناسب تاکید کرد.حجت االسالم حسن روحانی
با اشاره به این که دستورات الزم برای جلوگیری
از افــزایــش قیمت کاالها با کنترل ص ــادرات و

همچنین افزایش نظارتها صادر شده است،
گفت :معیشت مــردم ،نظارت بر قیمتها و
جلوگیری از افزایش بی رویه آن در شرایط ویژه
شب عید از فوریت بیشتری برخوردار است و
دستگاههای مربوط باید نظارتهای خود را
بیشتر و دستورات صادر شده را عملی کنند تا
مردم نتیجه را احساس کنند .در همین حال
پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس از رئیس جمهور خواست اختالف بین
وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی و بانک
مرکزی را مدیریت و رفع کند.به گزارش ایسنا،
وی در تذکری در جلسه علنی دیــروز مجلس
گفت :شاهد تصمیمات خاص در جلوگیری از
صادرات محصوالت کشاورزی به بهانه تنظیم
بازار هستیم .این اقدامات به واسطه تصمیمات
غیرکارشناسی صورت گرفته و به جای مدیریت
بازار به اقتصاد کشور ضربه میزند.
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گالیه مردم از کمبود مرغ در خراسان شمالی

کمبود مرغ و خالی شدن سریع یخچال های
برخی مرغ فروشی ها را پیش از این در بجنورد
شاهد بودیم و این مشکل دیروز در شیروان هم
وجود داشت .عالوه بر این ،کمبود مرغ موجب
تشکیل صف در شیروان شده است .یکی از
شهروندان شیروانی گفت :در این سرمای هوا
و شرایط کرونایی باید در نقاط مختلف بگردیم
تا مرغ پیدا کنیم .وی افــزود :چرا مسئوالن
استانی برای برطرف شدن این مشکل چاره
اندیشی نمیکنند؟ این روزهــا کمبود مرغ
باعث شده مردم شیروان در صف مرغ فروشی
ها قرار گیرند و البته در یخچال مرغ فروشی
ها هم فقط ساعاتی خاص مرغ مشاهده می
شود و بسیاری از شهروندان دست خالی بر می
گردند.یکی دیگراز شهروندان شیروانی نیز با
گالیه از وضعیت موجود اظهارمیکند :در این
سرما و وضعیت کرونایی برای خرید مرغ باید
در صف بایستیم.در همین خصوص ،رئیس
اداره صمت ،شیروان بیان کرد :با وجود این

که توزیع مرغ را در شهر افزایش داده ایم اما
باز هم به دلیل باال بودن میزان تقاضا شاهد
در صف ایستادن مــردم هستیم«.مجیدی»
این موضوع را موقتی برشمرد و اضافه کرد:
روز یک شنبه  16تن مرغ را در شیروان توزیع
کردیم که بیش از دو برابر میانگین مصرف
است و از مــردم میخواهیم از خرید بیش از
نیازشان برای مدتی کوتاه بپرهیزند.وی توزیع
بن را از دیگر دالیل شلوغی مرغ فروشی ها در
روز یک شنبه برشمرد.وی افزود :عالوه بر این
برای شهروندانی که خرید کلی برای مجالس
شادی یا عزا دارند نیز دو فروشگاه را با نرخ آزاد
مشخص کرده ایم«.وفاخواه» معاون بازرسی
و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان
صنعت ،معدن و تجارت خراسان شمالی نیز
گفت :خروج غیر قانونی مرغ از استان توسط
خودروهایشخصیانجاممیشودومانیازمند
مشارکتنیرویانتظامیبرایایستوبازرسی
و کنترل این خودروها هستیم.
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تخریب اموال عمومی برای جذب فالوئر!

رئیس پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی
تــهــران بـــزرگ ،از دستگیری دو ج ــوان که
بــرای افــزودن به دنبال کنند ههای خود در
شبکههای اجتماعی ،اقدام به تخریب اموال
عمومی میکردند ،خبر داد.به گزارش میزان،
سرهنگ صــادق قره باقری افــزود :به دنبال
گــزار شهــای مردمی مبنی بر فعالیتهای
خــرابــکــارانــه از قبیل شکستن شیشه چند
ایستگاه اتــوبــوس و تــعــدادی از خــودروهــای
اداری و سازمانی توسط افــراد ناشناس در
یکی از مناطق جنوب غرب تهران ،موضوع
در دستور کار تیمی از مأموران پایگاه هشتم
پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.وی ادامه
داد :تیم عملیاتی پلیس امنیت با این فرضیه
که عوامل این ناامنیها متأثر از جو حاکم بر
فضای مجازی دست به این اقدام مجرمانه زده
اند ،پس از شناسایی متهمان و با رصد صفحه
اینستاگرامی آنها  ،ضمن هماهنگی قضایی
تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کردند.

رئیس پایگاه هشتم پلیس امنیت عمومی تهران
بزرگ اظهار کرد :تیم رسیدگی به پرونده پس
از تحقیقات گسترده میدانی ،سرانجام محل
اختفای یکی از متهمان را در حوالی خیابان «۳۰
متری جی» شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه
وی را دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس
امنیت عمومی منتقل کردند.وی افزود :متهم
در بررسیهای به عمل آمده به جرم خود اعتراف
و همدست خود را نیز معرفی کرد که مأموران
پلیس با اطالعات به دست آمده ،مخفیگاه متهم
دیگر این پرونده را شناسایی و این فرد شرور را
در محدوده خیابان «هاشمی» دستگیر کردند.
وی با بیان این که کارشناسان خسارت وارد شده
به اموال عمومی تخریب شده توسط این افراد را
حدود یک میلیارد ریال تخمین زده اند ،از معرفی
متهمان به دادسرا خبر داد و خاطر نشان کرد :این
افراد تحتتأثیر تبلیغات غلط و کذب قرار گرفته و
به تأسی از این تبلیغات شیطانی ،دست به چنین
اقدامات مجرمانهای زدهاند.

