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در سومین جشنواره حامیان حقوق مصرف کننده آذربایجان شرقی صورت گرفت؛

در ســومین جشــنواره حامیان حقوق مصرف کننده آذربایجان شرقی که با حضور 
جمعی از فعاالن عرصه صنعت، خدمات، توزیع و گردشگری در تاالر پتروشیمی تبریز 
برگزار شد، از شرکت هافمن با اهداء تندیس و گواهینامه طالیی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش پنجره ایرانیان، ســومین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان آذربایجان شــرقی با حضور مسئوالن ارشد سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و همچنین مســئوالن استانی روز یکشــنبه 13 اسفندماه 1396 در 

محل مجتمع فرهنگی رفاهی پتروشیمی تبریز برگزار شد.
 به گفته مسئوالن برگزارکننده، هدف از برگزاری این همایش، گسترش و نهادینه 
کردن فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان، ایجاد و تثبیت و نهادینه کردن ساختار 
رقابتی ســالم و تشــویق فعالیت بنگاه های اقتصادی در جهت حمایت موثر از حقوق 
مصرف کنندگان و تجلیل از تولیدکنندگان منتخب اســت. در این همایش از شرکت 
هافمن و 43 واحد تولیدی و خدماتی منتخب اســتانی که حقوق مصرف کنندگان را 
رعایــت کرده اند با ارائه تندیس طالیی، گواهینامــه طالیی و تندیس های نقره ای و 
برنزی تجلیل شــد. فراخوان این همایش از 6 ماه قبل در اســتان آذربایجان شرقی 
اطالع رسانی شد و از بین بیش از 150 واحد متقاضی، 44 واحد به عنوان واحد نمونه از 
سوی کمیته فنی انتخاب شدند. قیمت، کیفیت، توزیع، خدمات قبل و پس از فروش، 

اطالع رسانی و کسب رضایت مشتری از شاخص های انتخاب واحدهای نمونه بود.
 مصرف کننده باید منتقد و مطالبه گر باشد

سید محمود نوابی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ســومین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان 

اســتان آذربایجان شرقی با اشــاره به اینکه حوزه تولیدکننده و مصرف کننده الزم و 
ملزوم یکدیگر هســتند گفت: مصرف کننده باید منتقد و مطالبه گر باشــد لذا جشن 
صنعتگران و کارآفرینان باید همواره برگزار شــود و با خصومت دشــمنان، امر تولید 

تداوم یابد.
وی افزود: قرار نیســت مصرف کننده چشم بســته هر چیزی را کــه در بازار ارائه 
می شــود، بخرد. یکی از آفت های رعایت نشــدن حقوق مصرف کننده در کشــور ما 
مشــارکت نکردن مردم در نظرخواهی ها در خصــوص کاالهای تولیدی و همکاری 

نکردن با سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده است.
نوابی با تاکید بر قانونی شــدن درج قیمت کاال، ادامه داد: مردم در صورت مواجهه 
با گران فروشی،  کم فروشی، تقلب،  احتکار و عرضه کاالی قاچاق،  درج نشدن قیمت،  
رعایت نشــدن ضوابط توزیع و قیمت گذاری باید موضوع را با سامانه 124 با سازمان 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یادآوری کرد: این سازمان 
در حوزه جمع آوری کاالهای قاچاق در ســطح عرضه عملکرد خوبی دارد و به عنوان 
اولویت اول در کل کشــور اجرا می شــود. این کار موجب می شود تا کاالی بی هویت 

دست مصرف کننده نرسد و زمینه برای ورود تولید داخلی فراهم شود.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به برگزاری هفدهمین همایش روز 
ملــی حمایت از مصرف کنندگان اظهار کرد: این همایش در حوزه متقاضیان 25 برابر 
و در حوزه منتخبان 22 برابر رشــد نشان می دهد. متاسفانه در سال های اخیر ماده 6 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد غفلت واقع شــده بود. امسال با دستور 

ش
زار

گ

اهدای تندیس طالیی
 حمایت از حقوق مصرف کننده به هـافـمـن
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وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکاری اســتانداران، دستگاه های دولتی و غیردولتی 
برتر کشــور در 2 حوزه شــفافیت اطالعات و فرآیند انجام کار رتبه بندی و به مردم 
معرفی می شوند. در کشور ما قانون به حدی کافی وجود دارد، اما مشکل ما در نحوه 

اجرای آن است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه درج قیمت 
کاال و صدور فاکتور رسمی ازجمله حقوق مصرف کننده است، گفت: اصطالح »جنس 
فروخته شــده پس گرفته نمی شود«، توهین به مردم و مشتری است و باید بنگاه های 
اقتصادی برتر از شــعار جنس فروخته شــده پس گرفته می شود استفاده کنند. برخی 
تبلیغات اغواکننده از آفت های موجود در بازار عرضه کاالها اســت که باید جلوی آن 
گرفته شــود. سال گذشته بیش از 5 هزار و 387 مورد پرونده شکایت به ارزش 190 
میلیارد ریال، عالوه بر پرونده های ارسال شــده به تعزیرات، بدون ارســال پرونده به 

تعزیرات رضایت شاکی جلب شده است.
نوابی با انتقاد از گران شــدن کاال در ماه های محرم، رمضان، بازگشایی مدارس و 
عید و برخی مناســبت های دیگر افزود: کاسب در جمهوری اسالمی حبیب اهلل است و 

باید حقوق مصرف کننده را رعایت کند.
 تکیه اقتصادی کشور، بر تولیدات داخل است

ســید محمدعلی آل هاشــم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی در ســومین 
جشــنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان استان با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم تا 
هم از تولیدکننده و هــم از مصرف کننده حمایت کنیم گفت: اگر تولید ازنظر کیفیت 
بهبودیافته و ایده آل باشــد از هر دو عامل حمایت کرده ایم و فرهنگ استفاده از تولید 

داخلی در کشور رونق خواهد گرفت.
حجت االســالم آل هاشم افزود: متاسفانه برخی تولیدات داخلی کیفیت ندارند و در 
مصرف هم مشکل داریم لذا زمانی می توانیم از تولید داخلی حمایت کنیم که کیفیت 
مناســبی داشته باشند لذا در این راستا سرمایه گذاری کشورهای خارجی در کشورمان 

نیز هیچ گونه ایرادی نخواهد داشت.
وی لزوم تکیه اقتصادی کشــور بر تولید داخل را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: 
تولیدکنندگان داخلی، مورد اعتماد نظام هستند و می توانند به بهبود وضعیت اقتصادی 

کشور کمک کنند.
 تداوم فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت حقوق مصرف کنندگان 

میسر است
مجید خدابخش، اســتاندار آذربایجان شرقی در سومین جشنواره تجلیل از حامیان 
حقوق مصرف کنندگان با بیان این که تولیدکنندگان با تولید کیفی و قیمت مناســب 
حامی مصرف کنندگان شوند، اظهار کرد: اگر تولیدکننده ای در تولید محصوالت خود 
شــاخص های الزم را برای کیفیت رعایت نکند، تــداوم فعالیت آن واحد امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی با اشــاره به این که در کشور ما با پایان ســال افزایش قیمت های ناخواسته به 
تولیدکنندگان تحمیل می شــود، گفت: این هنر تولیدکننده است که در این تغییرات 
بتواند رقابت کند و در قبال محصوالت وارداتی محصوالت اســتاندارد تولید و صادر 

کند. آذربایجان شرقی در صادرات غیرنفتی جایگاه نخست را در بین استان ها به خود 
اختصاص داده است. ابتکار و خالقیت تولیدکنندگان ما نشان از هنرمندی آن هاست، 
چراکــه در غیر این صورت نمی توانند فعالیت های خود را باوجود مشــکالت متعدد و 

متنوع جامعه تداوم دهند.
 اســتاندار آذربایجان شــرقی با تاکید بر این که در این جشنواره شرکت واحدهای 
تولیدی اقدام بســیار ارزشــمندی اســت که خود را مورد ارزیابی قرار می دهد، بیان 
کرد: تولیدکنندگان استان باوجود مشــکالت متعدد به نقطه ای از بلوغ رسیده اند که 
بــرای ارزیابی خود اعالم آمادگی می کنند و این نشــانگر رعایت و احترام به حقوق 
مصرف کنندگان اســت. در ســال های 94، 95 و 96 انتخاب واحدهای نمونه صورت 
گرفت که اقدام بســیار ارزشــمندی است. در این جشــنواره نیز 125 واحد متقاضی 
برتر هســتند چراکه با اعالم آمادگی خود را مورد ارزیابی قرار دادند. طی بازدید اخیر 
خود از برخی واحدهای تولیدی اســتان، افتخار کردم که چنین انسان های شریف و 
دلسوزی در شرایط سخت تحریم ها، نوسانات ارز و مشکالت متنوع دیگر توانسته اند 
اســتانداردها را در تولید محصوالت رعایت کننــد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ 
امیدوارم روزی برســد که 50 درصد از واحدهای تولیدی آذربایجان شــرقی تمامی 

استانداردها را در تولید محصوالت خود رعایت کنند.
 مصوبات ستاد ملی تنظیم بازار به نحو احسن رعایت می شود

حســین نجاتی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان آذربایجان شرقی 
در ســومین جشــنواره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان بــا بیان این که 44 
واحــد صنعتی، تولیدی، خدماتی موفق به اخذ تندیــس طالیی و گواهینامه طالیی، 
نقره ای و برنزی شده اند، اظهار کرد: هرسال از سوی وزارت صنعت سه همایش ملی 
توســعه صادرات، صنعت و معدن و حمایت از حقوق مصرف کننده برگزار می شود که 
مفتخریم هر ســه این همایش ها همه ساله به شکل مطلوب در آذربایجان شرقی در 

حال برگزاری است و مراسم امروز نیز شاهد این موضوع است.
نجاتی افزود: واحدهای صنعتی استان در اکثر این همایش ها هشت یا هفت عنوان 
برتر را به خود اختصاص می دهند که این افتخار بزرگی برای استان به شمار می رود.
وی بــا تاکید بر این که مصوبات ســتاد ملی تنظیم بازار در آذربایجان شــرقی به 
نحو احســن رعایت می شود، گفت: طبق مصوبات ابالغ شده، قانون در استان ما اجرا 
می شــود و تمامی واحدها موظف به رعایت مصوبات ابالغ شده هستند درحالی که در 
اســتان های دیگر مصوبات تنظیم بازار رعایت نمی شــود این موضوع برای استان ما 
حاشــیه و مشــکل ایجاد می کند چراکه واحدهای تولیدی از ما انتظار دارند تا بازار را 

آرام نگه داریم.
در پایان این مراســم از 44 واحد تولیدی برتر استان و چهار شرکت برتر در سطح 
ملــی با اهدای تندیس طالیــی و گواهینامه طالیی، نقره ای و برنزی تجلیل شــد. 
مهندس محمد حمیدیه، مدیرعامل شــرکت هافمن، تولیدکننده برتر مقاطع مختلف 
پروفیــل یو.پی.وی.ســی در و پنجره نیز در این همایش موفق به کســب تندیس و 

گواهینامه طالیی از دست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.


