
مشارکت بانک توسعه تعاون در 
جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای 

"تعاون و همدلی"
مهلت ارس��ال آثار به دبیرخانه نخستین جشنواره 
فیل��م ۱۲۰ ثانیه ای با موض��وع تعاون و همدلی که 
با همکاری بانک توس��عه تعاون برگزار می شود، تا 
۲۵ بهمن ماه تمدید ش��د.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون، در نخس��تین جلسه دبیرخانه 
اولین جشنواره فیلم ۱۲۰ ثانیه ای با موضوع تعاون 
و همدل��ی که با حضور محم��د کبیری معاون امور 
تعاون وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، دبیران، 
داوران و اعضای دبیرخانه جش��نواره برگزار ش��د، 
حاضرین به بیان نقطه نظرات خود جهت برگزاری 
هرچه بهتر این جش��نواره پرداختند.ازجمله نتایج 
این جلس��ه که در محل معاونت امور تعاون وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی تش��کیل شد، مشارکت 
همه جانبه بانک توس��عه تعاون، ات��اق تعاون ایران، 
صن��دوق ضمان��ت بخش تع��اون و صن��دوق بیمه 
اجتماعی کش��اورزان، روس��تاییان و عشایر، تمدید 
مهلت ارس��ال آثار تا ۲۵ بهمن م��اه ۱399، تعیین 
جوایز نقدی آثار برگزیده اول تا س��وم در هر قالب، 
اختص��اص جایزه ب��ه دو فیلم با نگاه ن��و، برگزاری 
نشس��ت خبری جشنواره با حضور دبیران و داوران 
جش��نواره و همچنی��ن انعکاس فراخ��وان و اخبار 

جشنواره به اتحادیه بین المللی تعاون ICA بود.

"نوبت دهی هوشمند"، خدمتی دیگر 
از بانک پاسارگاد در دوران کرونا

 پارس��ینه: همه گیری ویروس کووی��د-۱9 و تداوم 
وضعیت فاصله گ��ذاری اجتماعی، لزوم ارائه خدمات 
بانکداری به صورت غیرحضوری را بیش از همیش��ه 
افزای��ش داده اس��ت. ب��ه حداقل رس��اندن مراجعه 
حضوری به ش��عبه بانک ها می تواند تأثیر بسزایی در 
حفظ سالمت جامعه داشته باشد. در این میان، گاهی 
مراجعه حضوری به ش��عبه های بانک، اجتناب ناپذیر 
اس��ت.در این ش��رایط، رعایت برخی م��وارد مانند: 
جلوگیری از تجمع مش��تریان در ش��عبه ها، حداقل 
کردن زمان حضور مشتریان از طریق مدیریت زمان 
و همچنین حذف روش های لمس��ی نوبت گیری در 
شعبه ها می تواند بخش عمده ای از خطرات را کاهش 
دهد.بانک  پاس��ارگاد، به  منظور جلوگیری از انتقال 
ویروس و حفظ س��المت مش��تریان خود، در س��ال 
جاری اکثریت ش��عبه های خود در سراس��ر کش��ور 
را مجهز به دس��تگاه  های اخذ نوبت با سنس��ورهای 
حرکت��ی ی��ا پدالی ک��رده  است.س��امانه نوبت دهی 
هوشمند بانک  پاس��ارگاد، نیز خدمت دیگری است 
که پیش از این در این بانک ارائه می  شد و بهره  مندی 
از آن در دوران شیوع ویروس کرونا می  تواند در قطع 
زنجیره انتقال این ویروس مؤثر باش��د. عالوه بر این، 
س��امانه نوبت  دهی هوش��مند، امکان برنامه ریزی، 
مدیریت زمان و صرفه جویی در وقت و هزینه را برای 

مشتریان گرامی فراهم می   کند.

تداوم برتری بانک آینده در 
مشتری مداری و شفافیت

بان��ک آینده در میان ۲6 بان��ک دولتی و خصوصی 
کشور توانس��ت رکورد دیگری را در راستای تبیین 
قوانین و الزامات بانک مرکزی برای سپره گذاران و 
س��هامداران خود به ثبت رساند.پس از بانک آینده 
نی��ز بانک های تج��ارت و ملت رتبه ه��ای دوم تا 
س��وم این رده بندی را به خود اختصاص داده اند.بر 
اساس این گزارش، بانک مرکزی در راستای اجرای 
قانون جدید چک و طرح چکاوک، پس از بررسی و 
ارزیابی عملکرد بانک ها در زمینه فرهنگ س��ازی و 
اطالع رسانی مستمر و همچنین پاسخ گویی شفاف 
و پیوسته به ارباب رجوع، پیرامون این قانون مهم ، 
بانک آینده را به عنوان برترین بانک کشور در ارایه 
مفید و موثر این دو اقدام مهم معرفی کرده اس��ت.

تیم جدید مدیریتی بانک آینده با شناخت و اشراف 
بر قانون جدید چک و چکاوک، آنرا تحولی بزرگ در 
تعمیق ثبات نظام اقتصادی کشور و افرایش ضریب 
اعتماد مردم به عملی��ات اطمینان بخش بانکداری 
کش��ور دانسته و در این راس��تا با تبیین این قانون 
برای همکاران و پرس��نل ش��ریف بانک آینده و در 
راستای تکریم مشتریان ، نسبت به فرهنگ سازی و 
اطالع رس��انی مستمر جزییات الزامات جدید قانون 
چک به هم��ه ذی نفعان از طریق اب��زار های موثر 
ارتباط��ی و رس��انه ای اقدام کرده اس��ت.همچنین 
حوزه ارتباط با مش��تریان بان��ک آینده نیز با هدف 
پاس��خگویی ش��فاف و کارآمد ، بطور ش��بانه روزی 
در خدمت ارباب رجوع و عموم اش��خاصی بوده که 
پیرامون قوانین جدید چک و چکاوک دچار ابهام و 

یا نیازمند راهنمایی و دریافت خدمات هستند.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج از سوی بانک رفاه کارگران

به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج جوانان، بانک رفاه 
کارگران تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۲۰ هزار 
و 7۰۲ میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است. به گزارش روابط 
عمومی بانک رف��اه کارگران، به منظور تحکیم بنیان 
خانواده و ترویج سنت حسنه ازدواج جوانان، پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به زوج های جوان که تشکیل 
خانواده داده اند، یکی از برنامه های مهم و مورد توجه 
این بانک اس��ت و تا آذر ماه سال جاری )فروردین تا 
پایان آذر ماه( 39 هزار و 878 فقره تس��هیالت قرض 
الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغی بیش از ۲۰ 

هزار و 7۰۲ میلیارد ریال پرداخت کرده است. 

اخبار گزارش

با توجه به افزایش چندبرابری هزینه های تولید و در س��ایه 
ضعف در نظارت ها، قیمت میوه نسبت به سال قبل افزایش 

چشمگیری داشته است.
هرازگاهی اقالم مصرفی س��بد خانوار اعم از گوشت، مرغ، 
تخم م��رغ، برنج، حبوب��ات و میوه به بهان��ه های مختلف 
دس��تخوش نوس��اناتی قرار می گیرد که  اقش��ار ضعیف و 
ک��م درآمد جامعه را در خرید مایحتاج خود دچار مش��کل 

می کند.
بررس��ی ها نشان می دهد که قیمت هزینه های تولید اعم 
از بذر، س��م، کود، سبد، حمل و نقل، کارگر و ... نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل رشد چند برابری داشته که قیمت 
تمام ش��ده تولید را بش��دت باال برده اس��ت، با این وجود 

گرانی میوه نسبت به سال قبل امری انکارناپذیر است.
اما این پایان ماجرا نیس��ت چرا که در س��ایه ضعف نظارت 
ه��ا، اختالف قیمت از منطقه ای ب��ه منطقه دیگر یا مغازه 
ای به مغازه دیگر در یک خیابان به حدی چش��مگیر است 
که گاهی این اختالف قیمت ها  به ۵۰ درصد می رسد. در 
ش��رایط فعلی اقتصاد انتظار می رود دستگاه های مربوطه 
با اعمال نظارت بیش��تر از گرانفروش��ی جلوگیری کنند تا 
محص��ول تولیدی با س��ود متعارف بدس��ت مصرف کننده 

برسد.
گ��زارش های میدانی نش��ان می دهد ک��ه قیمت هر کیلو 
پرتق��ال تامس��ون از ۱۲ ه��زار تا ۱8 هزار توم��ان، پرتقال 
جن��وب ۱8 تا ۲۵ هزار تومان، س��یب زرد ۱۴ هزار تا ۲۰ 
هزار تومان، س��یب قرمز ۱3 هزار ت��ا ۱8 هزار تومان، موز 
۴3 ه��زار ت��ا ۴8 هزار توم��ان، خیار ۱۰ ه��زار تا ۱۵ هزار 
تومان، لیموش��یرین ۱۲ هزار تا ۱6 هزار تومان، کیوی ۱۴ 
هزار تا ۲۰ هزار تومان، نارنگی ۱8 هزار تا ۴۰ هزار تومان، 
گالب��ی 37 هزار تا 6۰ هزار تومان، توت فرنگی ۴۰ هزار تا 
6۰ ه��زار تومان و انار ۱۵ هزار ت��ا 3۰ هزار تومان در بازار 

عرضه می شود.
بس��یاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود افزایش 3 تا 
۴ براب��ری هزینه های تولید، قیم��ت میوه در بازار افزایش 
یافته و این گرانی نسبت به سال قبل غیر قابل انکار است، 
اما ضعف در نظارت ها هم موجب ش��ده بازار به بن بس��ت 
برس��د. حال به س��راغ مس��ئوالن ذی ربط م��ی رویم تا از 

آخری��ن دالیل گرانی قیمت می��وه و اختالف نرخ در مغازه 
ها با خبر شویم:

افزایش هزینه های تولید علت اصلی 
گرانی میوه 

اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران ، با اشاره 
به دالیل گرانی میوه در بازار اظهار کرد: با توجه به افزایش 
۲ تا 3 برابری هزینه های تولید اعم از بذر، کود، سم، حمل 
و نقل و بس��ته بندی، قیمت میوه مانند سایر کاال ها گران 
ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به اینکه مغازه داران نقشی در 
گران��ی کاال ندارند، اف��زود: مغازه داران ب��ر مبنای فاکتور 

حداکثر 3۵ درصد سود را لحاظ می کنند.
کارگر با اش��اره به اینکه در گرانی میوه بحثی نیست، بیان 
کرد: با توجه به افزایش قیمت میوه، اس��تقبال برای خرید 
میوه کاهش یافته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه 
داد: با کاهش قدرت خرید و گرانی میوه نس��بت به س��ال 
قبل، الگوی خرید مردم اصالح ش��ده است. به عنوان مثال 
در گذشته افراد پس از مراجعه به میوه فروشی، چند کیلو 
میوه خریداری می کردند که گاه بخش��ی از آن در یخچال 
می ماند و فاسد می شد، اما االن هر کسی به اندازه نیاز خود 
خرید می کند که این اتفاق خوش��ایندی است و از ضایعات 

جلوگیری می کند.
وی افزایش هزینه های تمام شده تولید را در کنار هزینه های 
زندگی تولیدکنندگان از دیگر مسائل گرانی برشمرد و گفت: 
علی رغم افزایش چندبرابری قیمت نهاده های تولید، وقتی 
کشاورز می خواهد مایحتاج روزانه خود را تأمین کند آن ها 
را گران ت��ر از قبل تهیه می کند؛ بنابرای��ن باید توان خرید 

مایحتاجش را داشته باشد.
رئی��س اتحادیه میوه و س��بزی با اش��اره به دس��ت چین 
ک��ردن میوه ها گفت: طی س��ال های اخیر مغ��ازه داران به 
دست چین کردن میوه روی آورده اند و مشتری با انتخاب 
خود محصول را خریداری می کند که این کار عالوه بر غیر 
بهداش��تی بودن به علت تماس افراد منجر به آسیب دیدن 
میوه و خراب ش��دن آن ها می ش��ود؛ بنابراین فروش درهم 
عالوه بر بهداش��تی بودن، قیمت آن هم حداقل ۱۵ درصد 
کمتر است.  وی کیفیت را یکی دیگر از عوامل گرانی میوه 

در بازار دانست و گفت: گرچه برخی افراد از اختالف قیمت 
میوه در شمال تا جنوب شهر شکایت دارند، اما مغازه داران 
تنها بر مبنای فاکتور، س��ود قانونی خود را لحاظ می کنند، 

هر چند ممکن است کیفیت علت تفاوت قیمت باشد.

گرانی میوه ارتباطی به تولیدکننده ندارد
محمد علی مصطف��ی لو مدیر عامل اتحادی��ه تعاونی های 
باغبانی کش��اورزی ، با اشاره به اینکه اتحادیه فروشندگان 
باید پاسخگوی اختالف قیمت میوه در مغازه ها باشد، اظهار 
ک��رد: اگر قیمت میوه از مغازه ای به مغازه ای دیگر متفاوت 
است یا گرانفروشی اتفاق می افتد، اتحادیه فروشندگان باید 
پاسخگو باشد چرا که گرانی ارتباطی به تولیدکننده ندارد.
وی افزود: با توجه به ش��رایط مساعد اقلیمی، کمبودی در 
عرضه وجود ندارد و اتحادی��ه مربوطه باید اظهار نظر کند 
که به چه علت قیمت میوه در ش��مال شهر تا جنوب شهر 

متفاوت است.
مصطف��ی ل��و با بی��ان اینکه مش��کلی در ذخای��ر میوه در 
سردخانه ها نداریم، گفت: بار ها اعالم کرده ایم که کمبودی 
در ذخایر س��یب و مرکبات وجود ن��دارد چرا که بنابر آمار 
ب��االی ۲ میلیون تن س��یب و ۲ میلی��ون و ۴۰۰ هزار تن 

مرکبات تولید شده است.
مدی��ر عامل اتحادیه تعاونی های باغبانی با اش��اره به اینکه 
گرانی میوه نس��بت به س��ال قبل غیرقابل انکار است، بیان 
ک��رد: با توجه به افزای��ش هزینه های تولی��د، قیمت میوه 
همانن��د دیگ��ر کاال ها افزای��ش یافته که ای��ن امر به علت 
کاهش قدرت خرید، بر تقاضا تاثیر گذاش��ته اس��ت که در 

نهایت میزان ضایعات و دور ریز هم کمتر شده است.
وی ادام��ه داد: عل��ی رغم آنکه بخش خصوصی هر س��ال 

اقدام به ذخیره س��ازی میوه در سردخانه ها برای شب عید 
می کند، دولت هم برای تثبیت قیمت و ثبات بازار این کار 

را انجام می دهد.

کمبودی در عرضه میوه نداریم
مجتبی ش��ادلو نایب رئیس اتحادیه باغ��داران تهران ،   با 
انتقاد از افزایش چش��مگیر هزینه های تولید اظهار کرد: در 
ش��رایط فعلی برخی هزینه های تولید به کش��اورزان اجبار 
شده و در ارتباط با مراحل پس از تولید، دست های زیادی 

در کار است که ضرورتی بر بودنشان نیست.
وی با اش��اره به اینکه میادین میوه فروشی مراکز استان ها 
تعیین کننده قیمت هستند، افزود: صاحبان میادین عمده 
فروشی بصورت حق العمل کاری میوه را به خرده فروشی ها 
می دهند که دس��تگاه های مربوط باید نظ��ارت دقیقی در 
سطح بازار باشند تا گرانفروشی رخ ندهد. شادلو ادامه داد: 
بنابر رصد های ص��ورت گرفته، اختالف قیمت یک محصول 
مشخص از مغازه ای به مغازه دیگر در سایه کمبود نظارت ها 
متفاوت است، در حالیکه این موضوع به هر نحوی باید حل 
و فصل ش��ود. نایب رئیس اتحادی��ه باغداران تهران با بیان 
اینکه کمبود نظارت و ع��دم برخورد با متخلفان بازار را به 
چالش جدی می کش��اند، افزود: عدم توجه و برخورد جدی 
با اف��رادی که اختالل در ب��ازار ایجاد می کنن��د، منجر به 
ترویج گرانفروش��ی می شود. وی در پایان با اشاره به اینکه 
کمبودی در عرضه نداریم، تصریح کرد: با توجه به ش��رایط 
مس��اعد تولید، از نظر تامین بازار داخل و صادراتی مشکلی 
نداریم که امیدواریم با رفع معضالت اختالف قیمت در بازار 
و استمرار تولید، خودکفایی و امنیت غذایی کشور را حفظ 

کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان

شورای عالی ترابری تصویب کرد؛
 بلیت قطار از اول بهمن ۲۵ درصد 

گران شد
ش��ورای عال��ی تراب��ری بدلی��ل رعایت فاصل��ه گذاری 
اجتماعی ک��ه منجر به کاهش مس��افرگیری در هر بار 
س��یر قطارها ش��ده، تصویب کرد قیمت بلیت قطار از ۱ 

بهمن امسال ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
نشس��ت ۲۱۵ ش��ورایعالی هماهنگی ترابری کش��ور با 
حضور محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت 
اعضا و مدعوین به ص��ورت غیرحضوری )از طریق ویدئو 

کنفرانس( برگزار شد.
درخواست ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مبنی 

بر جبران هزینه های ناش��ی از اج��رای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در قطارهای مس��افری بین شهری در پی شروع 
بیماری کرونا مطرح و با بیان نحوه پایش مسافران در دوران 
بیماری، به میزان کاهش سفرها در سال جاری در مقایسه 
با س��ال گذشته و خالی ماندن ۵ میلیون صندلی ناشی از 
طرح فاصله گذاری اجتماعی و خسارت مالی ناشی از عدم 

فروش ظرفیت معادل 6۰۰۰ میلیارد ریال، اشاره شد.
این خسارت موجب ناتوانی شرکت ها در پرداخت حقوق 
کارکن��ان )خطر تعدیل(، تأمین قطع��ات برای تعمیرات 
ناوگان، پرداخت اقساط ناوگان نو و بازسازی شده، اجرای 
اس��تانداردهای راهبری و فنی و… می ش��ود. با رویکرد 
مش��ارکت هر چه بیشتر شرکت های حمل ونقل ریلی در 
جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی و حمایت هر چه 
بیشتر از مصرف کنندگان، پیشنهاد شرکت راه آهن صرفاً 
برای قطارهای مسافری بین شهری با اعمال اصالحاتی، به 
ش��رح زیر مورد تصویب قرار گرفت: »در راستای اجرای 
ط��رح فاصله گ��ذاری اجتماع��ی مصوب س��تاد مدیریت 
بیماری کرونا و جبران بخش��ی از هزینه ناشی از صندلی 
خال��ی در قیمت بلیت ها، چنانچ��ه ظرفیت ۵۰ درصد و 
کمتر در واگن های ۴ و 6 نفره رعایت ش��ود، افزایشی به 
میزان ۲۵ درصد از تاریخ ۱ بهمن ۱399 بر نرخ بلیت های 

صادره اعمال شود.« وزارت راه و شهرسازی 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور خبر داد؛
تعلیق پروانه فعالیت سه شرکت خدمات 

مسافرت هوایی
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: پروانه فعالیت 
س��ه ش��رکت خدمات مس��افرت هوایی به دلیل تخلف 

تعلیق شده است.
محمد حس��ن ذیبخش سخنگوی س��ازمان هواپیمایی 
کش��ور ، با بیان اینکه در راستای اجرای مصوبات ستاد 
ملی مقابله با کرون��ا و همچنین رعایت تمامی مصوبات 
ملی این س��تاد نظارت خود را بر فعالیت تمامی ناوگان 
هوای��ی و همچنی��ن ایرالین ها تش��دید کرده ایم، گفت: 
پروان��ه فعالیت چند ش��رکت  خدمات مس��افرت هوایی 

را ب��ه دلیل تخلف و گران فروش��ی تعلیق کرده ایم، این  
ش��رکت های خدمات مس��افرتی عبارت هس��تند از ائل 
گشت تبریز، مس��یر های سبز ماهان کرج و کوله پشتی 

سفر خیال قم که تخلف کرده بودند.
او اظه��ار کرد: در بازرس��ی های صورت گرفته توس��ط 
کارشناس��ان دفتر نظارت ب��ر فرودگاه ها، ش��رکت ها و 
موسس��ات هوانوردی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از 
آژانس ها، براساس آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت 
دفاتر خدمات مس��افرت هوایی، جهانگ��ردی و زیارتی، 
پروانه فعالیت ش��رکت های خدمات مسافرت هوایی ائل 
گش��ت تبریز و مسیر های سبز ماهان کرج به مدت یک 
ماه و کوله پش��تی س��فر خیال به مدت س��ه ماه تعلیق 
ش��د. این مقام مس��ئول ادامه داد: ش��روع به کار مجوز 
شرکت های فوق پس از پایان مدت اعالم شده منوط به 
رعایت کل مفاد آئین نامه مذکور و صدور گواهینامه این 
س��ازمان خواهد بود. ذیبخش به مس��افران توصیه کرد: 
به منظور جلوگیری از بروز مش��کالت و قابل رسیدگی 
ب��ودن تخلف��ات احتمالی، ب��رای خرید بلی��ت از دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و سایت های دارای مجوز معتبر 
از س��ازمان هواپیمایی کش��وری که فهرست آن ها روی 
س��امانه این سازمان به نش��انی www.cao.ir موجود 

است، اقدام کنند. باشگاه خبرنگاران

خ��ب��رخ��ب��ر

کارشناسان مطرح کردند؛

ضعف در نظارت، بازار میوه 
را به بن بست کشاند
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معاون اول رئیس جمهور در نامه ای به محمد نهاوندیان 
دس��تور داد ش��یوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فوالد با 

تاکید بر حمایت از بازار سهام بازنگری و اصالح شود.
  اس��حاق جهانگی��ری مع��اون اول رئی��س جمه��ور ۴ 
بهمن ماه ج��اری در نامه ای به محمد نهاوندیان، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، دس��تور داد شیوه نامه عرضه و 
تقاضای زنجیره فوالد به گونه ای بازنگری و اصالح ش��ود 

که هیچ عالمت منفی به بازار سهام داده نشود.
دس��تور جهانگیری برای اصالح شیوه نامه فوالد پس از 
آن صادر ش��د که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی ۲8 آبان م��اه در نامه ای به جهانگیری 

خواستار بازنگری در شیوه نامه مذکور شده بود.
ش��ریعتمداری در نامه خود به جهانگیری نوش��ته بود: با 
توجه به سهم ۱۵ درصدی صنعت فوالد در بازار سرمایه، 
شیوه نامه تنظیم بازار فوالد عالوه بر کاهش صادرات این 
صنعت، باعث آس��یب جدی به س��رمایه و اعتماد مردم و 
ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی خواهد شد. وزارت 
کار و ش��رکت های تابعه آن، سهم ۲۰ درصدی از معادن 
و صنایع فوالدی کش��ور دارند و نظ��رات آن ها در تدوین 

شیوه نامه اخذ نشده است. شیوه نامه تنظیم بازار فوالد با 
هماهنگی وزارتخانه های صمت، کار و اقتصاد و مشارکت 
ش��رکت های بزرگ فوالدی و تش��کل های این زنجیره به 
گونه ای اصالح ش��ود که مشخص، شفاف، صریح و بدون 
امکان اعمال س��الیق ش��خصی و غیرکارشناسی باشد و 
از ایجاد رانت توس��ط برخی افراد ک��ه مصداق واضح این 
موضوع هس��تند، جلوگیری گردد. گفتنی است؛ ۲8 آبان 
ماه امسال شیوه نامه فوالد از سوی معاون اقتصادی رئیس 
جمهور ابالغ شد که یکی از مهم ترین بندهای آن، تعیین 
قیمت های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد 
به 8۰ درصد نرخ CIS بود که منجر به انتقادات زیادی از 
شرکت های فوالدی، فعاالن بازار سهام و مسئوالن بورس 
کاال ش��ده بود چرا که معتقد بودند اینگونه قیمت گذاری 

دستوری منجر به تضعیف صنعت فوالد خواهد شد. 
طی دو ماه گذشته در نقد شیوه نامه مذکور گزارش های 
متعددی به نقل از فعاالن بخش خصوصی منتش��ر شد؛ 
در یکی از این گزارش ها برآورد ش��ده بود اجرای ش��یوه 
نام��ه ابالغی دولت منجر به ایج��اد یک رانت ۱۰۰ هزار 

میلیاردتومانی خواهد شد.  مهر

 رئیس س��ازمان ملی استاندارد در نشستی خبری تاکید 
کرد که با توجه به دس��تور مقام معظ��م رهبری امکان 

ترخیص خودروهای آمریکایی از گمرک وجود ندارد.
  نی��ره پیروزبخت در نشس��تی خبری درب��اره وضعیت 
ترخی��ص خودروها از گم��رک گفت: عموما مش��کالت 
ترخیص کاالها در گمرکات، مربوط به مس��ائل بانکی یا 
نداشتن ثبت سفارش است. در بحث خودروهای بنز، بی 
ام دبلیو و پورش��ه که اخیرا خبرس��از شد هم فقط بحث 
اس��تاندارد نبوده و قوانی��ن و مقرراتی هم مانند مقررات 

گمرکی یا اظهار نشدن کاال هم دخیل هستند.
وی افزود: همچنین بر اس��اس دستور صریح مقام معظم 
رهب��ری خودروی آمریکایی، حتی اگر در کش��ور دیگری 
تولید شده باش��د یا اگر خودرویی محصول کشور دیگری 
باش��د، اما در آمریکا تولید شده باشد، اجازه ورود به کشور 
ندارد که این موضوع به صورت بخشنامه به گمرکات کشور 
ابالغ شده اس��ت. رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین 
گفت: یکی از افرادی که در مجلس نام و نشانی دارد از من 
س��وال کرد که چرا اجازه واردات خودروهای آمریکایی را 
نمی دهید؟ من در پاسخ گفتم اگر فردی این ماشین ها را  

در خیابان ببیند به سازمان استاندارد ایراد می گیرد که چرا 
خالف دستور رهبری عمل کرده است. به همین دلیل هر 
چقدر هم یک خودرو اس��تاندارد باشد نمی توانیم برخالف 
ضوابط اجازه واردات بدهیم. همچنین در مورد خودروهای 
با حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی سی منع قانونی وجود دارد 

و نمی توانیم با واردات آنها موافقت کنیم.
پیروزبخت با بیان اینکه س��ازمان ملی اس��تاندارد یکی از 
سازمان هایی است که کمترین مشکل را در این رابطه دارد، 
چرا که کاالی وارداتی را سریع تعیین تکلیف می کنیم و با 
انجام آزمایش ها و کنترل های الزم اگر کاالیی از استاندارد 
الزم برخوردار نباش��د، مش��مول عدم انطباق با استاندارد 
شده و از واردات آن جلوگیری می شود، تصریح کرد:  آمار 
باالیی برای استاندارد در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه 
م��وردی مانند واردات ۱۴۰ هزار تن ذرت غیراس��تاندارد 
مطرح باش��د که چند س��ال پیش اتفاق افت��اد و با توجه 
به اینکه این ذرت ها به س��المت مردم لطمه می زنند، اگر 
۱۰۰ س��ال دیگر هم در گمرک باق��ی بمانند با ترخیص 
آنها موافقت نخواهیم کرد که این مس��ئله ماندگاری کاال 

محسوب نمی شود.  ایسنا 

معاون اول رئیس جمهور دستور داد؛

بازنگری در شیوه نامه فوالد  
رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد؛

ممنوعیت واردات خودروی آمریکایی  


