
مس��کن به عنوان یکی از نیازهای زیس��تی در 
تقس��یم بندی ه��رم مازلو در ای��ران برخالف 
بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته و یا  حتی 
در حال توسعه همچنان یک دغدغه اساسی و  
قابل توجه برای عموم مردم  به شمار می رودو 
هرچند داشتن آن دغدغه و مشکالت بسیاری 
را برای افراد به همراه دارد اما نگاه سرمایه ای و 
رفع بخش بزرگی از دغدغه های افراد در جامعه 
منجر به این نوع نگاه شده  تا این افراد بکوشند 
تا جایی که می توانند یک س��رپناهی را از آن 
خ��ود کنند حال این مهم می تواند مس��کن یا 
ملک در جایی باش��د که فرد توانایی آن را دارد 
و یا اینک��ه در حد طرح های  مانند طرح ملی 
مسکن باشد و یا وعده هایی مانند طرح مسکن 
مهر . هرچه که باشد اغلب مردم برای رهایی از 
بار مشکالت عدیده  می کوشند تا به هر شکل 

و صورت یکه شده  به آن دست یابند. 

داستان یک وجب زمین
اواسط دولت دهم بود که  احمدی نژاد رئیس 

جمه��ور وقت از طرحی رونمایی ش��د که  در 
اوج گران��ی  زمین و ملک به روزنه امیدی در 
دل اف��راد مختلف جامعه از اقش��ار کم درآمد 
گرفقته تا طبقه متوس��ط تبدیل شد ؛طرحی 
که به ادعای احمدی نژاد میتوانس��ت ریش��ه 
مشکل مسکن در کشور را خشک کند  اما در 

عمل چنین نشد. 
سال 90 بود که محمود احمدی نژاد  با موفق 
خواندن طرح مس��کن مهر مدعی ش��د که با 
این شیوه ساخت مس��کن مهر، تا پایان دوره 
ریاس��ت جمهوری وی یعنی سال سال 92 ؛ 
مشکل مس��کن در ایران ریش��ه کن میشود. 
طرحی ک��ه منجر به مقروض ش��دن  هرچه 
بیش��تر دولت به بانک مرک��زی و اصلی ترین 
دلیل برای بحران اقتصادی سال 92 در کشور 
بحرانی که همچنان بر اقتصاد کشور سایه افکنده 
و سیاست های غلط اجرا شده  در سالهای بعد 
نیز بر مشکالت آن افزوده است.  براساس آمارو 
مستنداتموجود دولت دهم رقمی در حدود ۴2 
هزار میلیارد تومان پول به طرح مس��کن مهر 

اختص��اص داده بود که ب��ه اعتقاد وزیر اقتصاد  
دولت یازدهم ؛»از ۱00 هزار میلیارد تومان پول 
چاپ شده در کشور از ابتدای خلق پول توسط 
بانک مرکزی   ۴2 هزار میلیارد تومان این رقم 
مربوط به مس��کن مهربوده  اس��ت .پول بدون 
پشتوانه ای که با چاپ شدن آن تورم به عنوان 
یک مالیات به عامه مردم تحمیل شد.«طرحی 
که قرار بود در ظرف 2 سال بیش از ۴ میلیون 
آن س��اخته شود اما عمال در مسیر اجرا ؛تعداد 
مسکن های تحویل شده  بسیار کمتر از این بود 
وبخش زیادی از مسکن های تحویل شده نیز با 
مشکالت عدیده ای همچون ایمنی و خدمات و 

... مواجه شده و هستند. 
اگرچ��ه این ط��رح  و  به ثمر نشس��تن تمام 
اهداف آن در کشوری مانند ایران به یک رویا 
شباهت داش��ت تا واقعیت اما مردم زیادی به 
همی��ن رویاها و تحقق آن دل بس��ته و با هر 
دارایی که در دس��ت داشتن باچنگ و دندان 
کوش��یدند تا بتوانند در جرگه متقاضیان این  
طرح قرار بگیرند . البته بماند که به روال همه 
طرح هایی که بدون کار کارشناسی در کشور 
اجرا می ش��ود در مسیر اجرا مشکالت روز به 
روز بیشتر و بیشتر شد  و  وعدههای سرداده 
شده در خصوص هزینه این طرح هر روز کمر 
م��ردم را خم ت��ر و خم تر کرد ت��ا جایی که 
خیلی ها عطای داشتن مسکن مهر را به لقای 
آن بخش��یدند و  به روال سابق اجاره نشینی 
را پیش��ه کردند و همچنان با افزایش تورم و 
گران��ی های پ��ی در پی روز ب��ه روز از محل 
اصلی خود که عمدتا مراکز ش��هرهایی مانند 
تهران بودند ؛دور تر و دور تر می ش��وند  و به 
سخن دیگر از شهر نشینی به حاشیه نشینی 

روی آورده اند.

شروع دوبار یه داستان
تمام مشکالت یاد شده در مسیر اجرای طرح 
مسکن مهر و ازهمه مهمتر ناهماهنگی و نبود 
کار کارشناس��ی بر س��ر راه طرح مسکن مهر 
کار را به جایی رساند که دولت یازدهم با این 
ادعا که طرح مس��کن مهر از ابتدا اشتباه بود 
از اجرای تعهدات دولت قبلی س��ر باز زد و به 
این ترتیب این طرح و مشکالت مربوط به آن 

وارد فاز جدید تری  شد. 
رئی��س جمهور و تمام متولی��ان وی در زمان 
روی کارآم��دن  براین ب��اور بودند که   اجرای 
این طرح از همان ابتدا  نادرس��ت بود و نباید 
اجرای این اقدام اش��تباه ادامه یابد.   در همان 
زمان عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وقت 
دولت روحانی با بی��ان اینکه »تصمیم گیران 
قبلی، تصمیم اش��تباهی گرفتن��د و دولت ما 
وارث آن شد اما باید این اشتباه را تحمل کنیم 
هر چند نباید خریداران جریمه شوند«مدعی 
شدکه طرح مسکن مهر »موضوع پیچیدهای« 
اس��ت چراکه عده ای تصمیم گرفتند از مردم 
پول بگیرند، بدون آنکه زیر ساختهای آب، برق 

و معابر دسترسی ایجاد کنند."
اگرچ��ه در می��ان  این حج��م ناهماهنگی و 
دغدغه دس��ت آخر متولیان دول��ت روحانی 
مجبور به اتمام تعه��دات دولت احمدی نزاد 
ش��دند اما هن��وز که هنوز با گذش��ت 8از آن 
زم��ان که احمدی ن��ژاد وع��ده داده بود این 
مساله هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده است 

و همچنان  جای کار دارد. 
 در کن��ار این حج��م اختالفات اما نگاه دولت 

دوازده��م به  خانه دار ک��ردن مردم  حکایت 
جالب دیگری اس��ت که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران به نوعی الگو برداری 
ازهمان مسکن مهر اس��ت  چراکه  تنها اسم 
طرح بعد از 8 س��ال از مس��کن مهر به طرح 
ملی مسکن تغییر یافته  است  وازهمه مهمتر 
مانند مس��کن مهر ؛کار کارشناس��ی برای آن 

ارایه نشده است. 

  تکرار تجربه
 از جمله کارشناسانی که  اقدام دولت روحانی 
در خصوص طرح ملی مسکن را اشتباه می داند 
،معاون اسبق مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی  دولتخود اوست که میگوید:»طرح 
ملی مس��کن تکرار همان مسکن مهر است و 
دولت اگر پول دارد، بهتر اس��ت همان مسکن 

مهر را تکمیل کند.«
حام��د مظاهری��ان با اعالم این مس��اله براین 
ادعاست که دولت در حالی که هنوز نتوانسته 
تعهدات خود را در زمینه تکمیل مسکن مهر 
عمل��ی کند، تعهد جدیدی به عنوان مس��کن 
مل��ی برای خود ایجاد کرده اس��ت. به اعتقاد 
وی»اگر دولت امکان س��اخت مسکن را دارد، 
بایدهمان واحدهای باقی مانده مس��کن مهر 
را تکمی��ل کن��د.«   به اعتقاد کارشناس��ان و 
تحلیلیگ��ران  دولت در ش��رایطی نس��بت به  
اجرای طرح ملی مسکن اقدام کرده که هنوز 
آثار تجربه تلخ قبلی در جای جای کشور باقی 
مانده و نکته جالب آن است که مردم همچنان  
با وجود تمام فراز ونشیب های مسکن مهر به 
آینده این قبیل طرح های دولت و وعده هایی  

که سرداده ومی دهد،همچنان امیدوارند. 

به همراه داشتن  کارت ملی بیمه شدگان 
در مراجعه به شعب تامین اجتماعی 

بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماع��ی، بمنظور تس��هیل در دریافت خدمات و 
تعهدات ، در مراجعه به ش��عب این سازمان ، کارت 
ملی خود را همراه داش��ته باش��ند .به گزارش اداره 
کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، با توجه 
به برقراری ارتباط برخط پایگاه سازمان ثبت احوال 
کش��ور و تامین اجتماعی که راه��کاری نوین برای 
تسریع در فرایند خدمت رسانی به مخاطبین است، 
از تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران درخواست 
می ش��ود تا در هنگام مراجعه به شعب ، واحدهای 
اقم��اری ، کارگزاری ه��ای رس��می، درمانگاهها و 
بیمارس��تان تامین اجتماعی ، اصل کارت ملی خود 
را همراه داش��ته باش��ند .شناس��ایی و احراز هویت 
مخاطبان س��ازمان تامین اجتماع��ی بویژه در زمان 
دریافت خدمات متمرکز بابت دفترچه های درمانی 
از طریق تعامل برخط با پایگاه س��ازمان ثبت احوال 
کش��ور فراهم شده اس��ت که الزمه بهره برداری از 
اطالعات آن داشتن شماره ملی و شماره ثبت شده 

در پشت کارتهای ملی است.

کاهش احتمال سوء استفاده  از کارت های 
بانکی با پویاسازی رمز دوم

در طرح اس��تفاده اجباری از رمزه��ای پویا، پایگاه 
خبری بانک مسکن برای باالبردن امنیت تراکنش ها، 
راه های دسترس��ی به رمزهای پویا را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بنا بر 
اعالم بان��ک مرکزی، برای جلوگیری از کاله برداری 
اینترنتی با روش های مختلف برداش��ت غیرمجاز از 
حساب های بانکی یکم دی ماه امسال ، زمان اجباری 
ش��دن استفاده از رمز پویا اس��ت و پس از آن هیچ 
بانک��ی برای ارایه خدم��ات غیرحضوری کارت، رمز 
دوم ثابت را نخواهد پذیرفت.بانک مسکن برای این 
منظور نرم افزار »رمزنما« را معرفی کرده اس��ت که 
به منظور دریافت آن مش��تریان می توانند به آدرس 
 www.bank-maskan.ir/maskan-otp
مراجعه و ضمن مطالعه راهنمای کاربری نسبت به 
دانلود نسخه اقدام نمایند.برای فعال سازی رمزپویا 
از طریق دس��تگاه های خودپ��رداز دو روش وجود 
دارد: فعال سازی رمزپویا از طریق اپلیکیشن و فعال 
سازی رمز پویا از طریق پیامک در اولین روش فعال 
سازی از طریق اپلیکیشن مشتریان می توانند پس 
از مراجعه به دستگاه خودپرداز وارد بخش خدمات 
رمز شده و گزینه تخصیص رمز پویا را انتخاب کنند 
وپس از آن گزینه فعال س��ازی رم��ز پویا از طریق 
اپلیکیش��ن را فعال کنند. در مرحله بعدی مشتری 
ب��ای دش��ماره تلفن هم��راه خ��ود را وارد کند، در 
صورتیکه ش��ماره همراه وارد ش��ده صحیح باشد و 
منطبق با ش��ماره ثبت ش��ده در سیستم اطالعات 
مشتریان بانک باشد، پیغامی مبنی بر تایید عملیات 
نش��ان داده می شود و یک شماره سریال در رسید 
مشتری چاپ و پیامکی حاوی لینک دانلود نرم افزار 
و کد فعال س��ازی تخصیص رمزپویا برای ش��ماره 
همراه مشتری ارسال می شود.در دومین روش)فعال 
س��ازی از طریق پیامک( مش��تریان )مشتریانی که 
گوش��ی تلفن همراه هوشمند برای نصب اپلیکیشن 
ندارند و ی��ا در نصب برنامه رمزنما مش��کل دارند( 
می توانند پس از مراجعه به دستگاه خودپرداز وارد 
بخش خدمات رمز شده و گزینه تخصیص رمز پویا 
را انتخاب کنند وپس از آن گزینه فعال س��ازی رمز 

پویا از طریق پیامک را فعال کنند. 
پ��س از ثبت درخواس��ت و فعال س��ازی رمز پویا، 
پیغام��ی مبنی بر غیر فعال ش��دن رم��ز )ثابت( به 
مش��تری نمایش داده می ش��ود و در صورت تأیید 
پیغام توس��ط مشتری، ش��ماره تلفن همراه از وی 
اخ��ذ می ش��ود. در صورتیکه ش��ماره هم��راه وارد 
ش��ده صحیح باشد و منطبق با ش��ماره ثبت شده 
در سیس��تم اطالعات مش��تریان بانک باشد پیغام 
تأیی��د عملیات نمایش داده خواهد ش��د و رس��ید 
حاوی روش انجام فرآیند و قسمت ثابت رمز توسط 

خودپرداز چاپ می شود. 

اخبار

تامین مسکن کارگران با همکاری ۲ وزارتخانه
همانطور که پیش از این وزیر راه مطرح کرده بود امروز تفاهم نامه تأمین مسکن کارگران 

بین وزارت کار و وزارت راه برای تأمین مسکن کارگران منعقد می شود.
خانواده  و  فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناسب  مسکن  داشتن  اساسی،  قانون  اصل31  مطابق 
ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص 
حقوق  منشور   73 ماده  کند.  فراهم  را  اصل  این  اجرای  زمینه  کارگران  و  روستانشینان 
شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و 

خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.
مرداد ماه امسال در دویست و هشتاد و چهارمین نشست شورای عالی کار بحث خانه دار 
شدن کارگران کلید خورد. این نشست  با دستور کار ترمیم قدرت خرید کارگران و تامین 
کاالهای اساسی خانوارهای کارگری  در مرداد ماه برگزار شد و در این میان بحث تأمین 
مسکن کارگران به میان آمد، در آن جلسه تعیین شد  و مقرر شد تا در جلسه ای مشخص 
نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی پیشنهادات خود را برای خانه دار شدن کارگران 

به شکل مکتوب ارائه دهند.
 در این راستا در دویست و هشتاد وپنجمین نشست شورای عالی کار سه معاون وزیر  در 
حوزه فرهنگی، اجتماعی و تعاون وزارت کار حاضر شدند و پیشنهاداتی در خصوص تأمین 
مسکن کارگران و ساز و کارهای مسکن مشارکتی اعالم کردند. پیشنهادات در این نشست 
شامل تأمین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن،گسترش و تقویت 
اینکه تعاونی های  به  با توجه  تعاونی های مسکن کارگری بود. در این جلسه مصوب شد 
مسکن پاسخگوی مطالبات مسکن کارگران نیستند، کارگروهی تشکیل و ساختار تعاونی های 
فعال بررسی و اصالح شود و همچنین تشکل و راه اندازی تعاونی های جدید در دستور کار 
قرار بگیرد.اصالح آیین نامه های تبصره 2 ماده 149 و 153قانون کار در خصوص تأمین 
مسکن کارگری از دیگر مصوبات این نشست بود. به جریان افتادن موضوع خانه دار شدن 
کارگران در ماه های اخیر، موجب شد تا برخی مقامات کارگری در اظهارنظرهای مختلف به 

بیان راهکارهای تأمین مسکن کارگران بپردازند.

نمای نزدیک

ت��ازه ترین گ��زارش از وضعی��ت تورم در آبانماه نش��ان 
میدهد که ب��ا وجود کاهش ۱.۱ درصدی تورم س��االنه 
و ثب��ت آن در ۴0 درص��د، تورم نقطه به نقطه با رش��د 

همراه بوده است.
  مرک��ز آم��ار ایران آخری��ن وضعیت تورمی را در س��ه 
ش��اخص اعالم کرد.  منظور از نرخ تورم نقطهای، درصد 
تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل 
اس��ت. بر این اساس، نرخ تورم نقطهای در آذر ۱٣98 به 
عدد 2٧,8 درصد رس��یده است؛ یعنی خانوارهای کشور 
به طور میانگین 2٧.8 درصد بیش��تر از آذر ۱٣9٧ برای 
خری��د یک »مجموع��ه کاال و خدمات یکس��ان« هزینه 
کرده اند. نرخ تورم نقطهای آذر ماه ۱٣98 در مقایسه با 

ماه قبل 0,8 واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطهای گروه عمده »خوراکیها، آشامیدنی ها 

و دخانیات« با کاهش 0.8 واحد درصدی به 28 درصد و 
گ��روه »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« با افزایش ٥.۱ 

واحد درصدی به 2٧.٧ درصد رسیده است.
این در حالی اس��ت که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای 
ش��هری 2٧,٦ درصد است که نسبت به ماه قبل 0.٦ واحد 
درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای 
روستایی 28.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.٦ واحد 
درصد افزایش دارد. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه 
آذر ۱٣98 به ٣,2 درصد رس��یده که در مقایس��ه با همین 
اطالع در ماه قبل ۱.٦ واحد درصد افزایش دارد. تورم ماهانه 
برای گروههای عمده »خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات« و 
»کاالهای غیر خوراکی و خدمات« به ترتیب ۴.۱ درصد و 

2.8 درصد بوده است. مرکز آمار

مرکز آمار اعالم کرد
تورم آبان ۴۰ درصد شد 

مدیرعام��ل اتحادیه دامداران کش��ور گفت: گوش��ت از 
دست دامدار نس��بت به ابتدای سال در دام سنگین ۴0 
درصد ارزانتر و در دام سبک 28 درصد ارزانتر خریداری 
میش��ود، اما گوش��تی که از دس��ت دامدار ارزان بیرون 

میآید، به دست مردم ارزان نمی رسد.
سعید سلطانی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گوشت 
گرم در روزهای آینده ارزان میشود یا خیر، گفت: طبیعتا 
وقتی گوشت ارزانتر از دست دامدار خریداری شود، باید 
مقداری ارزانتر به دست مردم برسد، ولی به دلیل اینکه 
سیس��تم پاسخگویی در این زمینه  وجود ندارد، گوشتی 
که از دس��ت دامدار ارزان بیرون میآید، به دس��ت مردم 
ارزان نمی رس��د. مدیرعام��ل اتحادیه دام��داران اضافه 
کرد: کس��انی که بازارگردان گوشت هستند نمیخواهند 
سودش��ان کم ش��ود و روز به روز با خرید قیمت پایین 

از دامدار و فروش به بازار س��ود میبرند. در حقیقت سود 
اصلی را واسطههای میبرند و چیزی عاید مصرفکننده و 

تولیدکننده در این بخش نمی شود.
 به گفته وی، اگر از دامداران حمایت نش��ود و گوش��ت 
آنها براساس قانون نظام جامع دامپروری سال 88 خرید 
تضمینی نش��ود، ممکن اس��ت در مقطعی گوشت ارزان 
ش��ود اما باید سالهای س��ال محتاج به کشورهای دیگر 
باش��یم. بنابراین نه گران ش��دن گوش��ت خوب است نه 
ارزان ش��دن، بلکه باید با یک قیمت تمام ش��ده و سود 

معقول به دست مصرف کننده برسد.
س��لطانی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی بر سیستم 
قیمتگذاری وجود دارد یا خیر، گفت: قیمت گوش��ت در 
استان تهران با سایر استانها متفاوت است. حتی قیمتها در 

شمال و جنوب تهران هم باهم تفاوت دارند.   ایسنا 

مدیرعامل اتحادیه دامداران خبر داد:
دام ۴۰ درصد ارزان شد، گوشت  همچنان گران 

کپی برابر اصل مسکن مهر 
سیاست روز چند و چون طرح ملی مسکن را بررسی میکند؛

گزارش
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گندمکاران از روحانی خواستار شدند؛
گندم وارد نکنید 

 رئی��س بنیاد ملی گندم��کاران گفت: ما در 
نامه ای به رئیس جمهور اعالم کردیم نیازی 
به واردات گندم نیس��ت و طی مدت ۱٥ روز 

کسری کشور را تامین می کنیم.
رئیس بنی��اد ملی گندمکاران ضمن انتقاد از 
تصمیم دولت برای واردات گندم به کش��ور 
گفت: امس��ال حدود ۱٣.٥ میلیون تن گندم 
در کش��ور تولید ش��ده که از این میزان 8.٧ 

میلیون تن تحویل دولت شده است.

عطااهلل هاشمی با بیان اینکه مقداری از گندم 
نیز توس��ط بخش خصوصی خریداری شده و 
بخشی نیز صرف خودمصرفی کشاورزان شده 
است، افزود: همانطور که بارها اعالم کردهایم 
ح��دود ٣ میلیون تن گن��دم از چرخه خرید 
تضمینی خارج شده و در انبارهای کشاورزان 
است. وی تصریح کرد: حدود ۱0 الی ۱٥ روز 
قب��ل ما نامهای به رئیس جمهور نوش��تیم و 
اع��الم کردیم که در م��دت ۱٥ روز میتوانیم 
کس��ری کش��ور را تأمین کنی��م و نیازی به 
واردات نیست. هاش��می گفت: هنوز پاسخی 

به این نامه و درخواست دریافت نکردهایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
سخنان سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر 
اینکه قیمت خرید تضمینی گندم تغییر نمیکند، 
افزود: این نظر ش��ورای اقتصاد و دولت است و 
روی آن پافش��اری میکنند ولی علی رغم اصرار 
آنها، ما نیز بر خواسته خود پافشاری میکنیم و 
از طریق نهادهای مختلف مثل مجلس، بازرسی 
کل کشور و… آن را پیگیری میکنیم. مهر 

 معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و 
تولیدکنندگان مطرح کرد؛

رصد بازار برنج خارجی از سوی 
بازرسان

مع��اون س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و 
تولیدکنن��دگان از انج��ام ۴۴2 هزار و ٦2۱ 
مورد بازرس��ی از س��طح بازار بعد از افزایش 
قیم��ت بنزین خب��ر داد و گفت: ب��ازار برنج 
خارجی به دقت زیر ذرهبین بازرس��ان قرار 

دارد.
س��یدجواد احم��دی با برش��مردن اولویتهای 

بازرس��ی در بازار گفت: بر اساس اولویتبندی 
انجام شده که روز گذش��ته نیز ابالغیه آن به 
تمامی بازرس��ان و واحدهای بازرسی و نظارت 
سراسر کشور ارسال شده، ٥ قلم کاالی اولویتدار 
اعالم ش��دهاند تا در هفته جاری، به دقت زیر 
ذرهبین بازرس��ان قرار گیرند. معاون سازمان 
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: 
بر این اس��اس، برنج خارجی، الستیک به ویژه 
الس��تیک وانتبار، لوازم یدکی خ��ودرو، لوازم 
خانگی و محصوالت فوالدی ش��امل میلگرد، 
ورق و تیرآهن اقالمی هس��تند که در اولویت 

بازرسیها قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: از زمان افزایش قیمت بنزین 
یعنی 2٥ آبان تا 29 آذرماه س��ال جاری، بالغ 
بر ۴۴2 ه��زار و ٦2۱ مورد بازرس��ی صورت 
گرفته که بر این اساس، ٣٦ هزار و ٦۴٥ مورد 
پرونده تش��کیل شده است. به گفته احمدی، 
این تعداد بازرسیها نسبت به دوره مشابه قبل، 
٥۴ درصد و تعداد پروندههای تش��کیل شده 

نیز ٧9 درصد افزایش داشته است. مهر 

رئیس سازمان ملی استاندارد؛
ذرتهای آلوده امحا میشود

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد با تاکید بر 
اینکه بنزین تولیدی کش��ور آالینده نیست، 
در م��ورد وضعیت ذرتهای آل��وده گفت: این 
ذرتها همچنان در گم��رک ماندهاند و مقرر 

شد که امحا شوند.
طب��ق  داش��ت:  اظه��ار  پیروزبخ��ت  نی��ره 
آزمایش��های صورت گرفت��ه، بنزین تولیدی 
کش��ور از نظر ش��اخصهای گوگ��رد، بنزن و 
آروماتیکه��ا ک��ه در آلودگی ه��وا تاثیرگذار 

هستند، هیچ مشکلی ندارد.
وی با بیان اینک��ه همزمان با افزایش قیمت 
بنزین، بررسی نازلهای سوخت در جایگاهها 
در دس��تور کار قرار گرفت ک��ه در آبان ماه 
2۱٥ م��ورد از ٥ ه��زار و ۱00 م��ورد ن��ازل 
بازرسی شد و در آذر ماه نیز ۱٦٣ مورد از ۴ 
هزار و 9٧8 نازل و در یک هفته گذشته هم 
٣٥ م��ورد از هزار مورد بازرس��ی نازل ها کم 

فروشی داشتند.
وی اف��زود: این نازلها توس��ط کارشناس��ان 
س��ازمان اس��تاندارد و وزارت نف��ت پلم��ب 

شدند.
پیروزبخت در مورد آخرین وضعیت ذرتهای 
واردات��ی آل��وده و بحثهای مطرح ش��ده در 
فضای مجازی مبنی بر توزیع بخش��ی از این 
ذرت ها در کشور نیز گفت: من هم صوتهای 
منتشر ش��ده در فضای مجازی را شنیدهام، 
ولی باید توجه داش��ت که ای��ن ذرتها کپک 
زدهاند و با این وضعیت در محصوالت غذایی 

قابل استفاده نیستند.  ایرنا

خبر خبر خبر


