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»التجارة« تراقب أسواق القرطاسية وتخالف محالت جتارية في الفحيحيل

عاطف رمضان

قام فريق من املفتشني لدى طوارئ 
الكوت نوبة »أ« بقطاع الرقابة التجارية 
وحماية املســتهلك في وزارة التجارة 
والصناعة بجولة تفتيشية على اسواق 
القرطاســية واملالبــس واملســتلزمات 
املدرسية في منطقة الفحيحيل، وذلك 
مع قرب دخول موسم املدارس وزيادة 
اقبال املستهلكني على شراء املستلزمات 

املدرسية.
»األنباء« رافقت فريق املفتشني الذين 
اعدوا محاضر مخالفات متثلت في عدم 
وجود تسعيرة وعدم وجود بلد املنشأ 

ووجود سعرين على سلعة واحدة.
وقال مشــرف نوبة »أ« في طوارئ 
الكوت بقطاع الرقابة التجارية وحماية 
املستهلك في وزارة التجارة والصناعة 
عايد الشمري انه مع قرب دخول موسم 
املدارس قام مفتشون من الوزارة بجولة 

تفتيشــية علــى اســواق القرطاســية 
واملالبس واملستلزمات املدرسية ملراقبة 
االسواق وذلك بتوجيهات من قبل وزير 
التجــارة والصناعــة خالــد الروضان 
ووكيــل الــوزارة عبــداهلل العفاســي 
والوكيل املساعد لقطاع الرقابة التجارية 

وحماية املستهلك عيد الرشيدي.
واضاف الشمري ان فريق املفتشني 
اعدوا محاضر مخالفات لبعض االسواق 
املركزية واحملالت التجارية، مشيرا الى 

ان املخالفات كانت عبارة عن غش جتاري 
وعــدم تدوين االســعار على البضائع 
وعدم وجود بلد املنشأ للبضائع ووجود 

سعرين على سلعة واحدة.

موسم املدارس
من جانبه، قال املفتش ربيع العازمي 
انــه مع قــرب دخول موســم املدارس 
يتزايــد االقبال مــن قبل املســتهلكني 
لشراء مستلزمات املدارس من قرطاسية 

ومالبس وادوات مكتبية، مشــيرا الى 
ان املفتشــني لــدى الــوزارة يقومــون 
بجوالت تفتيشية بشكل مستمر حلماية 
املستهلكني من ضعاف النفوس الذين 

يستغلون مثل هذه املواسم.

اجلهات املختصة
بدوره، افاد املفتش التجاري عبداهلل 
املطيــري بــأن احملاضــر التــي اعدها 
املفتشون سيتم حتويلها الى اجلهات 

املختصة، ناصحا املستهلكني في حال 
تعرضهم لعمليات غش جتاري تقدمي 
شــكاوى الى الوزارة من خالل املوقع 
االلكتروني للــوزارة او االتصال على 
اخلط الساخن رقم ١35 او عبر الطوارئ 
ومراكز الــوزارة املنتشــرة في جميع 
مناطق الكويت. كما نصح املستهلكني 
بالتأكد من وجود بلد منشــأ للبضائع 

ووجود تسعيرة على البضائع.

مع قرب موسم املدارس وزيادة إقبال املستهلكني على شرائها

عبداهلل املطيري  ربيع العازمي  عايد الشمري 

مفتشون بطوارئ الكوت عايد الشمري وربيع العازمي وعبداهلل املطيري يراقبون أسواق القرطاسية 

ربيع العازمي يراقب املالبس املدرسية في أحد األسواق

)ريليش كومار( عايد الشمري وربيع العازمي يدققان على التسعيرة وبلد املنشأ بالشنط املدرسية وأدوات القرطاسية  

10 مخالفات في جولة ملراقبة 
الكراجات وبيع قطع السيارات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مفتشــي جوالت 
قطاع الرقابة التجارية وحماية املستهلك جوالت تفتيش على 
كراجات السيارات ومحالت اإلطارات وقطاع الغيار مبنطقة 
الشويخ الصناعية أسفرت عن تسجيل 10 مخالفات متهيدا 
لرفعها إلى النيابة التجارية. وقالت الوزارة في بيان صحافي 
إن اجلولة أسفرت عن كشف وجود إطارات مستعملة للبيع 
في حني ســجل فريق التفتيش مخالفــات لـ 6 محالت بيع 
إطارات مستعملة ومخالفة إعادة تصنيع إطارات ومحل بيع 
قطع غيار سيارات ليبل قابل لإلزالة ومحل آخر لعدم وجود 
أسعار على قطع الغيار بنسبة 90% ومخالفة محل يبيع إطارات 

للمستهلكني وترخيصه تصليح كهرباء وميزان السيارات.
وأضافت انه متت إحالة املخالفات إلى اجلهات املختصة متهيدا 
لرفعها إلى النيابة التجارية، الفتة إلى أن اجلولة شملت العديد 
من كراجات تصليح السيارات وقطع الغيار وإكسسواراتها 
عبر فريق مكلف من املفتشني الذي يقفون على ضبط السوق 
وجودة القطع املستخدمة. وأكدت حرصها ضمان جودة املنتج 
في مراكز ونقاط البيع عبر خطة شاملة من ضمنها األمور 
املختصة بلوازم الســيارات التي تهدف إلى التأكد من مدى 
التزام موردي اإلطارات ومنافذ البيع باملواصفات واملعايير 
املتبعة في إطار جهود الــوزارة املكثفة ملراقبة منافذ البيع 
خالل موسم الصيف. وشددت الوزارة على ضرورة التزام 
احملال التجارية بالنظم واللوائح وعلى عدم التهاون في إيقاع 
العقوبات القانونية بحق كل من يتعرض لسالمة املستهلكني.

ودعت املستهلكني إلى التأكد من جميع السلع عند الشراء 
واالحتفاظ بالفاتورة وعدم التردد باالتصال على اخلط الساخن 
135 أو التطبيق اإللكتروني أو واتساب 55135135 أو حسابات 
الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي عند وجود أي مخالفة 

أو االستفسار عن أمور تتعلق باختصاصات الوزارة.

ملشاهدة الڤيديو

الشمري: املخالفات 
تتمثل في عدم وجود 

تسعيرة وبلد املنشأ 
ووجود سعرين على 

سلعة واحدة

املطيري: التأكد من 
وجود بلد املنشأ للبضائع 

ووجود تسعيرة ومراكز 
الوزارة منتشرة الستقبال 

شكاوى املستهلكني

العازمي: الوزارة تراقب 
األسواق بشكل مستمر 

حلماية املستهلكني 
ممن يستغلون مواسم 

املدارس

جانب من اجلولة

نقل 10 موظفني لسوق 
السمك في شرق لتعزيز 

التواجد الرقابي
نقلت وزارة التجارة والصناعــة 10 موظفني من ذوي 
اخلبرة في شؤون الرقابة وحماية املستهلك إلى سوق السمك 
في شرق تعزيزا للتواجد الرقابي للوزارة في سوق السمك.
وتضمن القرار الذي أصدره الوكيل املســاعد للشؤون 
اإلدارية، نقل 10 موظفني من مركز الصديق إلى سوق السمك 
في شرق. ويأتي قرار النقل وفقا ملا تقتضيه مصلحة العمل، 

وتعزيزا للدور الرقابي للوزارة في سوق السمك.


