
آغاز طرح نظارتي ويژه نوروز 88
سازمان بازرگاني استان يزد

عرصههاي فعاليت:
ميوه و ترهبار، آجيل و خشكبار

پوشاك و كفش
هتلها، مهمانپذيرها و اماكن اقامتي

مراكز تفريحي و رفاهي
حمل و نقل

گوشت و مرغ، فرآوردههاي لبني

نظارت بر:
نصب برچسب قيمت

صدور صورتحساب رسمي
رعايت قيمتهاي مصوب

عدم عرضه كاالهاي فاقد كيفيت
جلوگيري از حراج غير قانوني

رعايت درصد سود تعريف شده

سازمان بازرگاني استان يزد
فرا رسيدن سال نو و بهار طبيعت را به هموطنان تبريك ميگويد.

طرح نظارتي ويژه نوروز
اول اسفند لغايت 15 فروردين

ستاد خبري معاونت نظارت و بازرسي سازمان بازرگاني استان يزد
آماده دريافت نقطه نظرات، پيشنهادها و گزارشات مربوط به تخلفات اقتصادي ميباشد.

ســــازمان بازرگاني استان يزد طرح نظارتي 
ويژه نوروز 88 را آغاز كرد.

«مهراب اسكندري» رئيس سازمان بازرگاني 
اســــتان يزد با اعالم اين خبر ادامه داد: با توجه 
بهفرا رسيدن سال نو و افزايش تقاضاي عمومي 
براي كاال و خدمات به مناســــبت خريدهاي 
نوروزي و همچنين انجام ســــفرهاي سياحتي 
هموطنان و ضرورت جلوگيــــري از افزايش 
بيرويه قيمــــت كاال و خدمات مورد نياز مردم 
درسطح بازار، ســــازمان بازرگاني استان يزد 
جهت تنظيم بازار و برخورد با تخلفات احتمالي 
طرح نظارتــــي ويژه نــــوروز را در دو مرحله 
مقدماتي و اجرايي از اول اسفندماه تا پانزدهم 

فروردينماه88 به اجرا درميآورد.

رئيس سازمان بازرگاني استان يزد با اعالم 
اينكــــه در اين طرح، نظارت ويــــژه بر ميوه و 
مركبات (به خصوص پرتقال، سيب و نارنگي)، 
مراكز نگهـداري كاال (ســــردخانهها و انبارها) 
و بررســــي ميزان موجودي كاال در اول و پايان 
دوره ذخيرهسازي صورت ميگيرد، افـــرود: 
در اين طرح بر رعايت قيمتهاي قانوني، نصب 
برچســــب قيمت و صدور فاكتور براي كاال و 

خدمات ارائه شده به مردم نظارت ميشود.
آقاي اســــكندري اضافه كــــرد: برگزاري 
گشتهاي مشــــترك تخصصي با سازمانها و 
دستگاههاي ذيربط و نيز استفاده از گروههاي 
بازرسي در مراكز عمده عرضه كاال و خدمات، 
ميادين ميوه و ترهبار، پايانههاي مسافربري و 
نمايشگاههاي عرضه مســــتقيم كاال از ديگر 

برنامههاي اجرايي اين طرح است.
وي در راســــتاي وظايف اجرايي كنترل و 
نظارت بر قيمت، از عموم مردم استان درخواست 
نمود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم 
از گرانفروشــــي، عدم درج قيمت، عدم صدور 
فاكتور، امتناع از عرضه كاال، فروش اجباري و 
ساير تخلفات اقتصادي و… با مراجعهحضوري 
به واحد ســــتاد خبري اين سازمان و يا ازطريق 
تلفن 124 در تمام اوقات، مراتب شكايت خود را 

اعالم كنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.

درگفت وگو با مديركل راه وترابري استان يزد عنوان شد:

توصيههاي ايمني براي عبور ومرور سالم 
وبي خطر درجاده هاي يزد

اشاره...
سـفر از طريق جاده در مقايسـه با ساير بخشـهاي حمل و نقل بنا 
بهداليل متعددي نظير هزينه نازل، انعطافپذيري، سهولت دسترسي 
به وسيله نقليه، امكان بهرهمندي مستقيم و غيرمستقيم از جاذبههاي 

موجود در طول سفر همواره جذاب و مورد اقبال عمومي بودهاست.
 هرچند تمامي دسـتگاههاي ذي ربط در استان يزد نظير اداره كل 
راه و ترابري، سازمان حمل و نقل و پايانهها، نيروي انتظامي، پليسراه 
و جمعيـت هاللاحمـر و ... هر سـاله در ايـام تعطيالت نوروز بسـيج 

ميشـوند تا به مبارزهاي قاطع با حوادث رانندگي بپردازند، اما بهنظر 
ميرسد كاستن از آمار حوادث رانندگي و در نتيجه تلفات و مصدومان 

اين حوادث جز درسايه همت ملي و عزم عمومي ميسر نيست.
بههمين مناسبت، گفت وگويي انجام دادهايم با «غالمرضارضايي» 
مدير كل راه وترابري اسـتان يزد درخصوص شبكه راههاي استان و 
توصيههايي مهم و قابل توجه ايشـان كه رعايت آنها موجب افزايش 
ايمنـي تـردد در شـبكه راههاي كشـور واسـتان يـزد خواهد شـد. 

باهمبخوانيم ...

آقاي رضايـي! به عنوان اولين سـوال بفرماييد. اوضـاع حمل و نقل 
جادهاي در اسـتان يزد چگونه اسـت وچه اقداماتي بـراي افزايش ايمني 

درمحورهاي مواصالتي اين استان صورت گرفته است؟
-يزد به دليل واقع شـــدن در ناحيه مركزي ايـــران وقرارگرفتن درمحورهاي 
بيـــن المللي همواره از نظر حمل و نقل جاده اي از اهميـــت ويژهاي برخوردار بوده 
است. ايناســـتان درحالحاضر داراي 7816 كيلومتر راه ميباشد كه از اين مقدار 
323كيلومتـــر بزرگراه، 700 كيلومتـــر راه اصلي،1800كيلومتر راه فرعي، 1870

كيلومتر راه روستايي آسفالته و 3123كيلومتر راهروستايي نيز آسفالت است.
در ســـال 87، جهت افزايش ايمني در محورهاي مواصالتي اســـتان اقدامات 
بسياري صورت گرفته است كه بدون شك بارعايت قوانين و مقررات توسط رانندگان 
و مسافران محترم، تعطيالت نوروز عاري از هرگونه حادثه و يا اتفاق ناگواري براي 
هموطنان عزيز در محورهاي مواصالتي خواهدبود كه برخي از اين اقدامات عبارت 
بوده اند از: روكش آســـفالت بهمقدار 468745تن، ســـيلكت (روكشحفاظتي) به 
ميزان 247كيلومتر، آسفالت شانهها 30كيلومتر ، شانهسازي راه147كيلومتر، اصالح 
شيب شيرواني 274كيلومتر، خطكشـــي راهها 2000كيلومتر، نصب عالئم ايمني 

درراهها 25773عدد،  ايجاد شيار لرزاننده درحاشيه جادهها 274كيلومتر.
اقدامات انجام شده به مناسبت  تعطيالت ايامنوروز در جهت افزايش 

ايمني در جاده هاي استان چه بودهاست؟
–  برگزاري جلســـه با فرماندهان پليس راه در خصوص بررسي  مشكالت موجود 
در محورهاي استان در جهت افزايش و ارتقاي ايمني در محورها با تعامل و همكاري 
باساير ارگانهاي ذيربط نظير اورژانس، هالل احمر و... ازجمله اقدامات انجامشده 

دراين زمينه بوده است.

انجام و اتمام عملياتهاي راهداري و راهســـازي درمحورهاي 
مواصالتي و قبل از شروع تعطيالت نوروزي و اسقرار 47 اكيپ سيار 

راهداري و تعميراتي در محورهاي اســـتان بههمراه 97 دستگاه ماشين و 134 نفر 
نيروي انساني براي كمكرساني به مردم و مسافران و همچنين، آماده  باش 9 باب 
راهدارخانه در سطح اســـتان  براي پذيرايي از مسافران  و افرادي كه در راه مانده اند 
و يا خودروي آنها دچار نقص فني شده است نيز به انجام رسيده است. چاپ و  توزيع 
بيش از 20000 بروشور« همسفر» ويژه مسافرين نوروزي وكساني كه از محورهاي 
استان يزد تردد مي كنند و تهيه «بنـر» خوشآمد گويي به مسافران به همراه اعالم 
شمارههاي تماس براي  اطالع از وضعيت راههاي استان و كشور و نصب درمبادي 

ورودي استان يزد نيز از  ديگر اقدامات اداره راهوترابري استان يزد بوده است.
اطالعات آماري دقيقي ازميزان وعلل حوادث رانندگي وجود دارد؟

-جالب اســــت بدانيد، بيشــــترين تصادفات فوتي وجرحي ازساعت 16 تا 20
بهميزان 28 درصد و از ساعت 12 تا 16 بهميزان 27/2 درصد و سهم عامل انساني در 
تصادفات بيشاز 70 درصد بوده است. همچنين، 75درصد از كل تصادفات در فاصله 

25 كيلومتري شهرها روي مي دهد كه دراين مناطق بايدمردم بيشتر دقت كنند.
سرعتها و سبقتهاي غيرمجاز، كم توجهي به عالئم، خستگي، خواب آلودگي، بي 
تجربگي و مسائلي از اين دست نيز از مهمترين عوامل تصادفات است. گفتني است، 
هزينه مراقبتهاي بيمارستاني براي فرد صدمه ديدهاي كه كمربندايمني خود را نبسته 

است 50درصد بيشتر از هزينه مصدومي است كه كمربندايمني  خود را بسته است.
توصيه هاي راهداري براي رانندگان چيست؟

-راهداران فرشتههاي نجات شـــما در جاده ها هستند و بايد بهتوصيه هايشان 
توجه جدي كرد و با آنها همكاري صميمانهداشت.

تابلوهاي جاده ها براي تأمين ســـالمت شما نصب شدهاند بهآنها توجه نموده و 
در نگهداريشان كوشا باشيد. مردم بايد آگاه باشند كه حريم راهها فضايي است براي 
كمك به حفظ ايمني ترافيك عبوري، انجام عمليات راهداري و ارتقاء سطحخدمتراه 

درآينده بنابراين، بايد از ريختن زباله و يا تجاوز بهحريم آنها خودداري شود.
به مســـافران و رانندگان گرامي توصيه ميشـــود، قبل از مسافرت از وضعيت 
مســـير و محور مورد نياز خود به وسيله شـــماره تلفن 141سامانه  مركز اطالعات 
راههايكشـــور و پايگاه اطالعرســـاني اداره كل راه و ترابري استان يزد بهنشاني 

www.Yazdroad.ir  اطالع حاصل كنند.
آقاي رضايي، چنانچه توصيه و صحبتي مانده درپايان بفرماييد.

-كاركنان اداره راه و ترابري اســـتان يزد، با تالش شبانهروزي خود ميكوشند 
تا عبور و مرور مطمئني را براي مســـافران عزيز نوروزي فراهم آورند. در اين رابطه، 
تعداد 47 اكيپ امدادي تعميراتي و راهداري با امكانات كامل در طول راههاي حوزه 
استحفاظي استان از تاريخ 87/12/25 تا 88/1/20 براي كمك رساني به مسافران 

محترم مستقر هستند.
بيترديـــد، تالش مضاعف همكاران ما در طول تعطيـــالت  نوروز صرفًا جنبه 
اخالقي و نوعدوستي داشته و هدف ما تامين رضايت آنها است كه با اطمينان خاطر 
بيشتر به مســـافرت خود ادامه دهند. همكاران ما به محض اطالع از بروز نقص فني 
در وسايط نقليه مسافران به كمك آنها خواهند شتافت. با آرزوي تعطيالتي بيخطر، 

سالم، شاد و مملو از سالمتي براي تمامي هموطنان گرامي ...


