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(سال جهش تولید)

رؤسای محترم اتاق های اصناف سراسر کشور

با سالم

    احتراماً ؛ با توجه به شرایط ویژه کشور و گسترش شیوع بیماری کرونا و ضرورت اهتمام بیشتر در امر 
مبارزه با این بیماری منحوس،  به اطالع می رساند؛ با استناد به ماده ۱۷ و بند " ه " ماده ۲۸ قانون نظام 
صنفی، اتاقها و اتحادیه های صنفی مکلف به رسیدگی  با اولویت شکایت های واصله و دریافتی از سامانه 
۱۲۴ وزارت صمت و۱۹۰ وزارت بهداشت (فارغ از شکایات جاری مربوط به امور صنفی) می باشند. ضمناً 

مطابق امور شیوه نامه های قبلی وزارت بهداشت کلیه واحدهای صنفی مکلفند تا نسبت به نصب       
برچسب های  QRcode وزارت بهداشت اقدام نمایند، و از جمله موارد بازرسی می بایست رویت نصب این 
کد در محل در دسترس مشتریان باشد تا در صورت تمایل مشتری جهت استفاده از موبایل بمنظور ثبت 

شکایت، به راحتی امکان استفاده از QRcode وجود داشته باشد.
همچنین کلیه روسای اتاقها ، معاونین بازرسی خود را به دانشگاه علوم پزشکی مرکز آن استان معرفی تا 

نسبت به نحوه تبادل اطالعات و انجام گشت های مستقل و مشترک هماهنگی های الزم را بعمل آورند. 
مورد انتظار است گزارشات اقدامات مستمراً  برای این اتاق و دانشگاههای علوم پزشکی مرتبط وستاد مبارزه 

با کرونا استان منعکس گردد.
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رونوشت :
جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  جهت استحضار.

جناب آقای مهندس قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت،معدن و تجارت  جهت استحضار.
جناب آقای دکتر تابش معاون محترم وزیر ، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان   
جهت استحضار.خواهشمند است درخصوص ایجاد یک بخش برای شکایتهای مردمی مبنی بر عدم رعایت پروتکهای بهداشتی 

کرونا در سامانه ۱۲۴دستور اقدام فرمائید.
جناب آقای مهندس رهبری رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت   جهت استحضار و 

دستور اقدام الزم.
جناب آقای دکتر حیدری مدیرکل محترم بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی  عطف به تماس تلفنی مورخ ۹۹/۰۸/۲۱ مورد انتظار است دستورفرمائید با قید فوریت نسبت به هماهنگی برای برگزاری 
جلسه با سازمان حمایت ، اتاق اصناف ، کلیه دستگاههای مرتبط به منظور ایجاد ساختار تبادل اطالعات واصله مربوط به شکایات 

مردمی مبنی بر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا اقدام الزم معمول فرمائید.


