
تمهیدات بانک رفاه در راستای 
تسهیل خدمات غیر حضوری

 بانک رفاه کارگران بر اس��اس دس��تورالعمل بانک 
مرکزی و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری 
از ش��یوع وی��روس کرونا، اقدامات ای��ن بانک برای 
کاه��ش مراجعات حضوری مش��تریان به ش��عب و 
دس��تگاه های خود¬پ��رداز اع��ام کرد.به گزارش 
رواب��ط عموم��ی بانک رف��اه کارگران، ب��ا توجه به 
روند صعودی و ش��روع موج دوم بیماری کرونا و به 
منظور تسهیل استفاده مشتریان از درگاه های غیر 
حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب 
و دس��تگاه های خودپرداز، تا اطاع ثانوی اقداماتی 
به شرح زیر صورت پذیرفت:1- افزایش سقف مجاز 
مجموع تراکنش های انتقال وجه کارت به کارت از 
طریق درگاه های اینترنتی، خود¬پرداز و کیوسک 
از مبلغ 30 میلیون ریال در هر ش��بانه روز از مبدأ 
هر کارت به مبلغ 60 میلیون ریال.2- تمدید تاریخ 
انقض��ای رفاه کارت های همراه ک��ه تاریخ انقضای 
آنها فروردین ماه س��ال جاری به بعد اس��ت، بدون 

نیاز به مراجعه حضوری مشتری.

ساعت کاری شعب بانک توسعه تعاون 
استان خوزستان اعالم شد

س��اعت کار تمامی شعب بانک توسعه تعاون استان 
خوزس��تان مطاب��ق با ش��بکه بانک��ی، در روزهای 
چهارش��نبه یک��م م��رداد از س��اعت 7 ال��ی 13 و 
پنجش��نبه دوم مرداد از ساعت 7 الی 12 می باشد.

گفتنی است تمامی ش��عب استان خوزستان به جز 
ش��عبه های باغملک، ایذه و مسجد سلیمان و اللی 
از روز دوش��نبه 30 الی سه ش��نبه 31 تیر تعطیل 

می باشد.

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش 
دستباف:

برپایی نمایشگاه فرش، خط بطالنی 
برتحریم آمریکاست

مدیر عام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونی های تولید 
کنن��دگان فرش دس��تباف ب��ا تاکید ب��ر ضرورت 
برگزاری نمایش��گاه فرش گفت: ب��ا توجه به اعمال 
تحریم های آمریکا بر فرش دستباف ایران، برپایی 
نمایش��گاه به نوع��ی بی اثر ک��ردن و خط بطانی 
بر این تحریم هاس��ت. عبداله بهرام��ی، در گفتگو 
ب��ا خبرنگار روابط عمومی با اش��اره ب��ه اینکه بعد 
از موش��ک، دومین کاالیی که در فهرس��ت تحریم 
های آمریکا قرار گرفت، فرش دس��تباف ایران بود، 
گفت: در ش��رایطی که تحریم ه��ای آمریکا فرش 
دس��تباف را نشانه گرفته و متاسفانه سیاست تعهد 
ارزی بانک مرکزی هم موجب تش��دید این تحریم 
ها ش��ده،  دیگ��ر نباید تنها دریچه نفس کش��یدن 
فع��االن  ف��رش  که همان  برپایی نمایش��گاه های 
داخلیس��ت، را مس��دود کرد. وی اف��زود: به جرات 
می ت��وان گفت، ع��دم برپایی نمایش��گاه به بهانه 
نگران��ی از بیماری کرونا، آب به آس��یاب دش��من 
ریختن اس��ت. چرا که نمایش��گاه  فرش دستباف 
ته��ران، حداقل ظرفیت موجود ب��رای  ادامه بقای 
صنعت فرش دس��تباف کشور است. بهرامی با بیان 
اینکه همزمان با اعمال تحریم های آمریکا، ش��اهد 
اعمال سیاس��ت تعهد ارزی از س��وی بانک مرکزی 
بودیم، اظهار داش��ت: مجم��وع تحریم های آمریکا 
و سیاس��ت تعهد ارزی بانک مرکزی موجب شد تا 
صادرات فرش دس��تباف ایران از 500 میلیون دالر 
به رقم 70 میلیون دالر در س��ال گذش��ته کاهش 
یاب��د. وی ادامه داد: برپایی نمایش��گاه فرش از آن 
جهت  بیش��تر حائز اهمیت است که قدرت تولید و 
عرضه قالی  ایرانی را حتی در  شرایط تحریم به رخ 
جهانیان می کشد. این فعال صنعت فرش دستباف 
با اشاره به تولید سالیانه 3 میلیون متر مربع  فرش  
در کشور گفت:  بیشتر تولیدات  فرش دستباف در 
کش��ور توس��ط چند دهک پایین جامعه انجام می 
شود که این موضوع  نشانگر اهمیت این صنعت در 
حفظ اشتغال و امنیت اجتماعی  برای اقشار آسیب 

پذیر جامعه ایران می باشد.

اخبار گزارش

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راه اندازی 
س��امانه های الکترونیکی، بازرسی ها را نظام مند می کنند و 
در کنار این موضوع از ظرفیت اصناف برای کنترل بازار نیز 

باید استفاده کرد.
 س��امانه ه��ای الکترونیک��ی بازرس��ی ه��ا را نظ��ام مند 
می کندخبرگزاری میزان � بر اس��اس اع��ام پایگاه اطاع 
رسانی وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی با بیان اینکه 
راه اندازی س��امانه های الکترونیکی، بازرسی ها را نظام مند 
می کنن��د و در کن��ار این موضوع از ظرفی��ت اصناف برای 
کنترل بازار نیز باید اس��تفاده کرد، افزود: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان در واقع ماحصل ادغام 
دو س��ازمان بزرگ "حمایت " و "بازرس��ی و نظارت" است 
و بازرس��ی و نظارت ها بر بازار در حال حاضر محصول این 

ادغام است.
وی ادام��ه داد: ل��زوم وجود ی��ک س��ازمان قدرتمند برای 
بازرس��ی و نظارت بر بازار احساس می شد که با ادغام این 
دو س��ازمان و چابک سازی آن ها این مهم تحقق یافت و تا 

به امروز تداوم دارد.
سرپرس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت تصریح کرد: 
معاونت ه��ای بازرس��ی و نظ��ارت در س��ازمان های صمت 
اس��تانی بای��د س��اختاری قدرتمند ب��رای ادام��ه حیات و 
فعالیت های خود داشته باشند که خوشبختانه با ایجاد این 
س��اختار نیز موافقت به عمل آمده اس��ت. مدرس خیابانی 
همچنین بر تقویت اعتبارات و تأمین زیرساخت ها از جمله 
حم��ل و نقل و تأمین خودرو های مورد نیاز برای بازرس��ی 
در راستای تقویت کنترل ها و نظارت ها تاکید کرد و گفت: 
ای��ن موضوعات با جدیت تا حص��ول نتیجه نهایی در حال 

پیگیری می باشد.
وی بخ��ش عم��ده ای از التهابات بازار را متاثر از نوس��انات 
ارزی و شاخص های کان دانست و بیان کرد: با این وجود 
م��ردم انتظار کنترل و نظارت بر ب��ازار را دارند که در این 
راس��تا ارتباط با اتاق های اصن��اف، اتحادیه ها و صنوف در 
کنترل بازار در کنار فعال س��ازی س��امانه های الکترونیکی 
اثربخش است. س��امانه های الکترونیکی بازرسی ها را نظام 

مند می کنند
سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 

س��امانه های الکترونیکی بازرس��ی ها را نظام مند می کنند، 
اف��زود: همچنین از ظرفی��ت اصناف در کنت��رل بازار باید 
استفاده کرد، وجود سه میلیون واحد صنفی ظرفیت بسیار 
خوب��ی در کنترل و نظ��ارت بر بازار می باش��د و اداره بازار 
بدون حضور بازرسان و متولیان اصناف و واحد های صنفی 

به یک شوخی شبیه است.
مدرس خیابانی در خصوص برنامه های نظارتی مش��ترک با 
دیگر دستگاه ها نیز، ادامه داد: گشت های مشترک بازرسی 
با دعوت از بازرس��ان ات��اق اصناف، س��ازمان تعزیرات و با 
محوریت س��ازمان حمایت به صورت مداوم در حال انجام 

است که به نتایج خوبی نیز رسیده است.
وی گفت: سازمان حمایت بازوی کنترل ستاد تنظیم بازار 

اس��ت و اجرای مصوبات س��تاد تنظیم بازار در واقع بدون 
نظارت های س��ازمان حمایت عملی و شدنی نیست و خط 

قرمز سازمان حمایت این است که تولید متوقف نشود.
تعامل تعزیرات با سازمان حمایت  

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود با اش��اره به تعامل بس��یار خوب��ی که با 
س��ازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، نی��ز تصریح کرد: 
اگر در برخی اس��تان ها ناهماهنگی هست این ناهماهنگی 
مربوط به همان اس��تان است، اما سازمان تعزیرات در همه 
جلسات و گشت های مش��ترک در کنار ما فعالیت می کند 
و گشت های مشترک را تحت مدیریت و محوریت سازمان 

حمایت انجام می دهد.

مدرس خیابانی از اس��تان ها خواس��ت ت��ا 5 بازوی نظارت 
ش��امل س��ازمان حمایت، س��ازمان تعزیرات، اتاق اصناف، 

دادستانی و نیروی انتظامی را در کنار هم داشته باشند.

برخورد با گرانفروشان
وی همچنی��ن با بیان اینکه نباید اجازه داد تا س��ودجویان 
از نوس��انات ارزی سوء اس��تفاده کنند، گفت: بین گرانی و 
گرانفروش��ی یقیناً تفاوت وجود دارد و کس��انی که پش��ت 
نوس��انات ارز گرانفروش��ی می کنند باید مورد برخورد واقع 
شوند. سرپرس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت بازرسان 
را مظلوم ترین قش��ر از کارمند ها توصیف کرد و گفت: کار 
نظ��ارت بر بازار فقط مختص بازرس��ان نیس��ت و تعامل و 
همگرایی همه دس��تگاه ها را می طلب��د و مردم نیز باید در 
کن��ار دول��ت در مدیریت و کنترل بازار نق��ش خود را ایفا 

کنند.
مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت و بازرسان 
این س��ازمان با تم��ام وجود در میدان هس��تند، گفت: در 
همین ش��رایط س��خت کرونا 23 بازرس کرون��ا گرفتند و 
تعدادی از بازرس��ان در این راه جان خود را از دست دادند 

که شهید خدمت محسوب می شوند.
وی در ادامه س��خنان خ��ود با بیان اینکه ب��ه دنبال فعال 
سازی س��امانه های الکترونیکی هستیم، اعام کرد: سامانه 
الکترونیکی اس��نپ ب��ازار را می خواهیم راه اندازی کنیم تا 
بازرس��ی ها در ه��ر لحظه به صورت آناین باش��د و در هر 

نقطه که مورد نیاز باشد، بازرس حضور داشته باشد.
سرپرس��ت وزارت صمت با بیان اینک��ه الکترونیکی کردن 
و پاس��خگویی ب��ه ارباب رجوع خواس��ته رئیس جمهور نیز 
می باش��د، گفت: باید بازرس��ی ها هدفمند بشوند، بازرسی 
غیر هدفمند راه به جای��ی نخواهد برد.  مدرس خیابانی با 
ی��ادآوری اینکه پویش بدون قیمت نخریم را از س��ال قبل 
ش��روع کردیم، افزود: درج قیمت باید نهادینه ش��ود و باید 
تاش کرد تا مردم نیز در این زمینه همکاری داشته باشند 
و م��ردم فقط وارد مغازه هایی ش��وند که دارای برچس��ب 
قیم��ت باش��ند. وی همچنین بر ضرورت توج��ه به انبار ها 
و مراکز نگهداری برای جلوگیری از س��وء استفاده ها تاکید 

کرد.  میزان 
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رئیس اتاق اصناف تهران ؛
کمبودی در زمینه کاالهای 

اساسی وجود ندارد
رئی��س اتاق اصن��اف تهران گف��ت: با اعام 
تامی��ن ارز دولتی برای کاالهای اساس��ی و 
وجود 4 میلیون تن کاال در بنادر و گمرکات 
کشور،مردم اطمینان داشته باشند کمبودی 
در زمین��ه تامی��ن کاالهای اساس��ی وجود 

ندارد.
قاسم نوده فراهانی با تاکید بر وجود همکاری 
بی��ن مراکز ذیرب��ط جهت تأمی��ن کاالهای 

اساسی گفت: هرچند که برخی افراد فرصت 
طلب در این اوضاع و احوال حساس از شرایط 
سوءاس��تفاده کرده و می خواهند جو را برای 
مردم ناآرام کنند، اما خوشبختانه با همکاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، 
اتحادیه ها و واحدهای صنفی تمام تاشمان 
را وقف تأمین نیازه��ای مردم کرده ایم تا به 
لحاظ تأمین، توزیع و دسترس��ی به کاالهای 

اساسی با مشکلی رو به رو نباشند.
وی همچنی��ن در زمین��ه تولی��د و توزی��ع 
مناس��ب ماس��ک نیز اعام کرد: ب��ا توجه به 
تأثیر استفاده از ماس��ک جهت جلوگیری از 
ش��یوع ویروس کرونا و نیاز شدید جامعه در 
حال حاضر به این وسیله، برای تأمین و تولید 
آن گام های اساس��ی برداشته شده و بسیاری 
از اتحادیه های مرتبط با پوش��اک نیز در این 
امر فعالیت مثبتی انجام داده اند. خوشبختانه 
در زمینه تولید ماس��ک در کش��ور مسئله ای 
نداریم و بسیاری از تولیدکنندگان صنفی در 
این راستا گام برداشته و تاش کرده اند تا نیاز 

اقشار گوناگون را رفع کنند. مهر 

ایجاد ثبات در بازار ارز ادامه یابد ؛
 مدیریت عرضه و تقاضا از سوی 

بانک مرکزی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به افت 
قیمت ارز از روز گذش��ته گفت: اگر مدیریت 
عرض��ه و تقاضای ارز از س��وی بانک مرکزی 
ادامه پیدا کند، شاهد ایجاد یک ثبات نسبی 

در بازار ارز خواهیم بود.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه اگر مدیریت 
عرض��ه و تقاضای ارز از س��وی بانک مرکزی 
ادامه پیدا کند، شاهد ایجاد یک ثبات نسبی 

در ب��ازار ارز خواهیم بود، گف��ت: دولت باید 
اقدامی انجام ده��د که بین عرضه و تقاضای 
میزان ارز در بازار، تعادلی وجود داشته باشد.

وی اف��زود:  پدیده عرض��ه و تقاضا طی چند 
وقت اخیر باعث ایجاد آش��فتگی در بازار ارز 
ش��ده و همین موضوع روز گذشته هم سبب 

کاهش قیمت ارز در کشور شد.
این کارش��ناس مسائل پولی و بانکی با اشاره 
به نقدینگی موجود در کشور تصریح کرد: این 
نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود 
و در نتیج��ه می��زان تقاضا در ب��ازار افزایش 
پی��دا می کند. وی با بی��ان اینکه در طول 7 
س��ال گذش��ته در دولت روحانی شاهد رشد 
نقدینگ��ی بودیم و این موضوع باعث افزایش 
تقاض��ا در ب��ازار ش��ده در حالی ک��ه عرضه 
متناسب با این تقاضا نبوده است، تاکید کرد: 
وقتی عرضه متناس��ب با تقاضا نباشد بازار به 
س��مت آش��فتگی حرکت می کند. مظاهری 
گفت: دولت برای کنت��رل نقدینگی در ابتدا 
باید از خود ش��روع کند و جلوی هزینه های 

اضافی خود را بگیرد.  تسنیم 

وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد؛
  خاموشی صفر در اوج بار 

  وزیر نیرو با اش��اره ب��ه افزایش مصرف برق 
در روز ه��ای اخیر، گف��ت: آمادگی خوبی در 
واحد های تولیدی داریم و امیدواریم در این 
ش��رایط کرونای��ی از این گردن��ه اوج بار نیز 
به س��امت عبور و خاموش��ی صفر را محقق 

کنیم.
    رضا اردکانیان، وزیر نیرو به همراه تعدادی 
از مسئوالن شرکت های آب و برق و به منظور 
ارائه گزارشی از وضعیت آب و برق کشور در 

کمیسیون انرژی مجلس حضور یافت.
وزی��ر نیرو با اش��اره به تابس��تان زودرس و 
گرم��ای پایدار ه��وا به وی��ژه در هفته اخیر، 
اف��زود: آمادگی ه��ای خوب��ی در واحد های 
تولیدی وج��ود دارد و مطاب��ق برنامه تولید 
حدود ۹00 هزار مگاوات برق در نظر گرفته 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: همکاران من در وزارت 
نیرو به صورت ش��بانه روزی مش��غول تاش 
و فعالیت هس��تند و با وجود همه مشکات، 

حداکثر توان خود را به کار گرفته ایم.
وزی��ر نیرو با اش��اره به اطاع رس��انی ها در 
زمینه همکاری مردم در کاهش مصرف برق، 
تصریح کرد: ان شاهلل از این گردنه اوج بار به 
ویژه در ش��رایط کرونایی کش��ور، به سامت 

عبور و خاموشی صفر را محقق می کنیم.
اردکانیان اف��زود: طی 2 س��ال اخیر، تولید 
انرژی نس��بت به س��ال های گذش��ته رکورد 
زده و ان��رژی بیش��تری به بخ��ش صنعت و 
تولید عرضه شده، در عین حال نیز تعهدات 

صادراتی نیز ایفا شده است. پاون 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت؛

بازرسی ها نظام مند می شود 

مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( گفت که رتبه بندی تولید کنندگان در مرحله 
مدل سازی بوده و مطالعات و طراحی آن انجام شده است که 

بر اساس آن واحدها به چهار دسته تقسیم می شوند.
علی اصغر عمادآبادی اظهار کرد: بند )ت( ماده 6 قانون 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز وزارت صمت را موظف کرده 
که س��امانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری 
برای تجارت داخلی و خارجی با همکاری سایر وزارتخانه 
ه��ا و دس��تگاه های مرتب��ط ایجاد کند ک��ه اجرای این 
تکلیف به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شده و 
بر اساس آن تاکنون چندین پروژه در حوزه های مختلف 

تجاری تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در رتبه بندی تجارت داخلی دو دس��ته 
رتب��ه بندی کس��ب و کاره��ای اینترنت��ی و رتبه بندی 
تولیدکنندگان ش��روع ش��ده، اظهار ک��رد: در رتبه بندی 
تولیدکنندگان واحدها به چهار دس��ته تقس��یم می شوند. 
دسته اول تولیدکنندگانی که در حال حاضر مشکلی ندارند 
و کارش��ان را بدون مش��کل انجام می دهند و فقط دولت 
نباید برایشان محدودیت ایجاد کند. دست دوم واحدهایی 
هستند که در حال فعالیت هستند اما مشکاتی دارند که 
ظرفیت تولید آن ها کاهش یافته و نیروی انسانی ش��ان را 
تعدیل کردند، اما با عارضه یابی درست می توانند با حداکثر 
توان تولیدکنند. دسته سوم تولیدکنندگان صوری هستند 
این واحدها در واقع تولیدی انجام نمی دهند و در بساری 
از مواقع صرفا یک س��وله خالی هس��تند که فقط از منابع 
کش��ور س��وء اس��تفاده می کنند و به منابع کشور آسیب 
می زنند و دس��ته چه��ارم بنگاه های اقتص��ادی و تولیدی  

هستند که تعطیل شدند اما این پتانسیل وجود دارد که با 
حمایت مشخص و برنامه ریزی درست به چرخه اقتصادی 

کشور برگردانده شوند.
البته به گفته این مقام مسئول رتبه بندی تولید کنندگان 
در مرحله مدل س��ازی اس��ت و مطالعات و طراحی آن 
انجام ش��ده اس��ت. وی افزود: به طور کل��ی رتبه بندی 
ب��ه صورت جمعی اتفاق می افتد، چون موضوع مقایس��ه 
بین واحدها وجود دارد. یعنی به این ش��کل نیس��ت که 
نیس��ت که هر روز تعدادی از واحدها رتبه بندی شوند، 
بلکه بعد از مدل س��ازی، متناسب با آن داده ها از مراجع 
مشخص به صورت برخط دریافت میشود و سپس داده ها 
تمیزسازی و هر شاخص برای هر واحد محاسبه می شود 
و ب��ر اس��اس ارزش یا همان نمره ای که آن ش��اخص از 
کل مدل دارد نمره هر ش��اخص محاس��به ش��ده و پس 
از تجمیع نمرات همه ش��اخص ها، نمره ی��ا همان رتبه 
هر واحد مش��خص می شود. عمادآبادی با بیان اینکه در 
حوزه تجارت خارجی نیز پروژه رتبه بندی واردکنندگان 
و صادرکنن��دگان تعریف ش��ده، تصریح ک��رد: طراحی، 
مدلس��ازی و پیاده سازی رتبه بندی واردکنندگان انجام 
ش��ده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. این پروژه از 
دی ماه سال ۹7 اجرا شده که سقف واردات بازرگانان را 
متناسب با رتبه آن ها تعیین می کند و تعداد رشته و نوع 

فعالیت آن ها نیز در این سامانه مشخص می شود.
هدف از رتب��ه بندی صادرکنندگان دادن تس��هیات و 
اعطای مش��وق ها در راستای تشویق صادرات غیرنفتی و 
جلوگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده ها از جمله در 

زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات است.  ایسنا 

 مع��اون وزیر صمت گفت: با توجه به تکمیل 
شدن سامانه های الکترونیکی از اول مرداد 
م��اه هیچ پرونده ای را ب��ه صورت فیزیکی 
ب��ه س��ازمان تعزی��رات حکومتی ارس��ال 

نمی کنیم.
عباس تابش در نشس��ت هماهنگی تشدید 
بازرسی کاالهای هدف و رونمایی از سامانه 
یکپارچه مدیریت بازرس��ی )سیمبا( با بیان 
این مطل��ب افزود: هر چهار س��امانه که به 

اس��تناد قوانین و مقررات محوله تکلیف سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده، خوشبختانه راه 
اندازی شده اس��ت و این سازمان وظیفه خود را در این 
حوزه به نحو احس��نت انجام داده اس��ت. وی با یادآوری 
اینکه س��امانه مبارزه با قاچاق کاال و ارز که از س��ال ۹2 
تکلیف س��ازمان بوده است، عملیاتی شده، گفت: سامانه 
قیمت نیز راه اندازی ش��د و سامانه گارانتی و سیمبا نیز 
که از 17 ماه قبل بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز تکلیف سازمان حمایت بوده رونمایی شده است. 
معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان از همه ذینفعان و دستگاه های فرابخشی 
و مرتبط خواس��ت که از این سامانه اس��تفاده نمایند و 
اعام ک��رد: با توجه به تکمیل س��امانه های الکترونیکی 
از اول م��رداد ماه هیچ پرونده را ب��ه صورت فیزیکی به 

سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمی کنیم.
تابش گفت: با راه اندازی س��امانه س��یمبا رس��یدگی به 
پرونده ها با ارس��ال سیس��تمی به حداق��ل زمان ممکن 
می رس��د، جلوگیری از مصرف ب��ی رویه کاغذ و کاهش 

بروکراسی اداری از مزیت های راه اندازی این 
سامانه اس��ت که طول و زمان رسیدگی به 

پرونده ها را به حداقل ممکن می رساند.
وی در خص��وص س��امانه گارانتی نیز بیان 
ک��رد: تنها درگاه تأیید کنن��ده گارانتی در 
کش��ور، این سامانه اس��ت که همه خدمات 
دهنده ه��ا باید عضو این س��امانه ش��وند تا 
خدمات گیرندگان بتوانند با استعام از این 
سامانه از خدمات پس از فروش محصول و 

کاالی خریداری شده خود مطلع شوند.
معاون وزیر و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنن��دگان اطمینان از خدم��ات پس از فروش، 
جلوگیری از فروش کاالهای تقلبی و جلوگیری از قاچاق 

کاال را از مزیت های این سامانه برشمرد.
تابش همچنین با بیان اینکه سامانه انبار از قبل عملیاتی 
ش��ده و انبارها در آن ثبت شده است، بیان کرد: سامانه 
قیم��ت نیز ب��رای رصد یکص��د قلم کاال ب��ر روی آپ و 
اپلیکیشن فعال است و امکان ثبت شکایت ها در سامانه 

قیمت و گارانتی فراهم شده است.
معاون وزیر و رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان، اس��تان ها را خط مقدم مبارزه با گران 
فروشی دانس��ت و با اشاره به برخی آمارهای مثبت این 
س��ازمان بی��ان ک��رد: افزایش 51 درصدی گش��ت های 
مش��ترک، ارتقا 11 درصدی بازرس��ی ها و رش��د 1600 
درصدی بررس��ی پرونده های کان در س��ازمان حمایت 
نش��انگر عزم جدی برای برخورد با اجحاف کنندگان در 

حق مصرف کنندگان است.  مهر 

 مدیر سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی وزارت صمت

 تولیدکنندگان رتبه بندی می شوند
از امروز انجام می شود؛

ارسال الکترونیکی تمامی پرونده ها به تعزیرات


