ثبت قیمت کاالها و خدمات بهرهمند از نرخ ارز رسیم در
سامانه  124الزایم است

الزم است کلیه تولیدکنندگان ،واردکنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات که از ارز رسیم (هر دالر  42000ریال) بهرهمند
شده و یمشوند نسبت به تعیی قیمت کاال و خدمات خود بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعییوتثبیت
قیمتها اقدام و فهرست قیمتهای مورد عمل را برای ثبت در سامانه اطالعرسان قیمت کاال و خدمات به نشان
 www.124.irبه ادارات کل تخصیص این سازمان ارایه گردد .

ر
مشیک مورخ  18/2/97سازمان حمایت مرصفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان
پیو اطالعیه
ر
تعزیرات حکومت در رابطه با ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه تغیی نرخ ارز
ً
موکدا متذکر یمگردد ،با عنایت به اینکه تأمی و پرداخت ارز برای همه مصارف قانون تعریف شده
است لذا در راستای نظارت دقیق ،هدفمند و موثر و به تبع آن برخورد رسی ع با متخلفان ،الزم است
کلیه تولیدکنندگان ،واردکنندگان و عرضه کنندگان کاال و خدمات که از ارز رسیم (هر دالر 42000
ریال) بهرهمند شده و یمشوند نسبت به تعیی قیمت کاال و خدمات خود بر اساس ضوابط
قیمتگذاری مصوب هیئت تعییوتثبیت قیمتها که در سامانه این سازمان به
نشان www.cppo.irدر ر
دسیس یمباشد اقدام و فهرست قیمتهای مورد عمل را برای ثبت در
سامانه اطالعرسان قیمت کاال و خدمات به نشان  www.124.irبه ادارات کل تخصیص این
غرن ،خیابان مهرشاد
سازمان به آدرس خیابان ولیعرص (عج) مقابل پارک ملت ،خیابان ارمغان ی
شمایل پالک  66ارایه و همواره کلیه اسناد و مدارک مثبته را در ر
دسیس داشته باشند تا در صورت
نیاز برای برریس و تطبیق با ضوابط به کارشناسان و بازرسان این سازمان ارایه گردد.
بدییه است قیمتهای اعالیم یم بایست منطبق با ضوابط مذکور بوده و مسئولیت مغایرت
ر
ر
حقیق و حقوق ذیربط بوده و هرگونه استکاف از درج قیمت
قیمتهای مورد عمل بر عهده اشخاص
ی
و عرضه کاال و خدمت با نرخهای غیمتعارف در ارسع وقت رسیدگ و اعمال قانون خواهد شد.
ی
ً
اهنمان و هماهنگ نحوه ارایه اطالعات و ثبت
ضمنا شماره تلفنهای  54و  26200053برای ر
ی
پاسخگون است از هموطنان عزیز درخواست یمشود همچون گذشته خدمتگزاران
قیمت آماده
ی
خود را برای انجام وظیفه مطلوب و بهنگام با اعالم تخلفات از طریق تماس با تلفن  124یاری نمایند.

