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 اعتماد به نیرو های جوان
اولویت بانک ایران زمین 

اعتماد به نیرو های جوان، اولویت بانک ایران زمین 
درحوزه منابع انســانی است.به منظور هماهنگی و 
ایجاد وحدت رویه در فرآیند های ســرمایه انسانی، 
دانــش افزایــی کارشناســان، اولیــن گردهمایی 
سراسری ســه روزه کارشناسان ســرمایه انسانی 
مناطق با حضور مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، 
مدیریت امور شــعب اســتان ها، روسای ادارات و 
کارشناسان تحت نظارت و نمایندگان مناطق بانک 

ایران زمین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین؛ در این 
گردهمایی علی فتاحی مدیر امور توســعه سرمایه 
انســانی ضمن تشریح مراحل رشد سازمانی، گفت: 
ذات ســرمایه انســانی تغییر و اصالح فرآیند ها و 
روش ها با رعایت موقعیت حاکم بر سازمان است و 
هر تصمیم باید در زمان و مکان مناسب اتخاذ شود.
فتاحی در تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی افزود: 
برنامه ریزی نیروی انســانی فرآیندی است که به 
وسیله آن ســازمان اطالع می یابد که نوع و میزان 
نیروی انســانی مــورد نیاز در حــال و آینده را در 
اختیار دارد و این نیروی انســانی در زمان و جای 
مناســب سازمان قرار می گیرند و می توانند وظایف 
و مســئولیت های خویش را برای نیــل به اهداف 
ســازمانی انجام دهند.وی خاطرنشان کرد: فرآیند 
تحلیل نیاز های ســرمایه انسانی سازمان، متناسب 
با تغییــرات محیطی و توســعه نیاز های عملیاتی 
سازمان ها اســت؛ بنابراین اگر رویکرد بانک تغییر 
کنــد، ما هم باید برنامه هایمان را متناســب با آن 
تغییر بدهیم. مدیر امور توســعه ســرمایه انسانی 
اعتماد بــه نیرو های جوان، دانش افزایی، توســعه 
مهارت هــای حرفــه ای و توجه به اصل جانشــین 
پروری را از اولویت هــای این مدیریت بیان کرد و 
گفت: در چند سال گذشــته ما به همکاران جوان 
اعتماد کردیم و باور داشــتیم که می توانند شعب 
را به اهداف تعیین شــده برسانند که این تصور به 

واقعیت تبدیل شد.

صنایع کوچک درحال جان گرفتن 
دولت ســیزدهم، حل چالش ها و مشکالت صنایع 
کوچک و شــهرک های صنعتی را در دســتور کار 
خود قرار داده اســت و از ســال گذشته بیش از 2 
هزار واحد صنعتی که تعطیل شــده بود، احیاء شد 
و دوباره جان گرفت. این درحالی اســت که دولت 
گذشــته به صنایع کوچک بهایــی نمی داد و اکثر 
تســهیالت به صورت تبعیض  آمیز به صنایع بزرگ 

که رانت داشتند، تخصیص پیدا می  کرد.
کارنامــه صنعتــی دولت های یازدهــم و دوازدهم 
گویای آن است که بخش قابل  توجهی از تسهیالت 
اختصاص یافتــه به صنایع بزرگ، صرف رشــد و 
تعالی واحــد صنعتی و تولیدی نشــده و بعضاً به 
سمت فعالیت های دالل  گونه، خرید ملک یا واحد 

تجاری رفته است.
در حال حاضر 847 شــهرک و ناحیه صنعتی، 46 
هــزار و 822 واحد صنعتی و 3 هــزار و 78 واحد 
کارگاهی در کشور وجود دارد؛ این حجم از فعالیت 
تولیدی نشــان می  دهد که اگر دولت گذشــته به 
ایــن بخش توجــه می  کرد و فرصت و تســهیالت 
برابر توزیع می  شــد، اکنون در زمینه افزایش نرخ 
اشتغال، توســعه کسب و کارها و رشــد تولید به 
اعداد درخشــانی دســت می  یافت، اما بی  توجهی 
به این امر ســبب شــد که بیش از 2 هزار و 700 
واحد صنعتی با افت شدید تولید و تعطیلی مواجه 
شــوند. از ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم بیش از 
یــک هزار و 900 واحد راکــد احیاء و همچنین با 
سیاســت  حمایتی دولت، روند نزولــی واحدهای 
تولیدی راکد آغاز شد. در دولت گذشته واحدهای 
صنعتی کوچک و شــهرک های صنعتی، مشکالت 
بی شــماری داشتند که یکی از آن ها خاموشی های 
مکرر و بدون اطالع در  فصل تابستان بود، ولی در 
دولت سیزدهم این امر به حداقل رسیده است و از 
ســوی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نیرو 
هماهنگی هایی صورت گرفته که خاموشی ها طبق 

زمان بندی باشد. 

 توسعه همکاری های گسترده 
بانک ملی ایران با صنایع کشور

معاون شعب و بازاریابی منطقه دو بانک ملی ایران 
به منظور اطالع از روند فعالیت و بررسی زمینه های 
مشارکت بانک در طرح های توسعه ای از دو واحد 

تولیدی و صنعتی در استان فارس بازدید کرد.
محمد نجــف زاده در بازدید از دو کارخانه تولیدی 
رامک و ارس  در اســتان فارس خاطرنشــان کرد: 
بانک  ملی ایران در شــرایط تحریم و فشارهای بین 
المللی بیش از پیش خود را مکلف به ارائه خدمات 
برای توسعه فعالیت واحد های تولیدی می داند. وی 
افزود: تعامل و همــکاری های دو جانبه بین بانک 
و شرکت های معتبر تولیدی همانند رامک )تولید 
کننده فرآورده های لبنــی(  و ارس )تولید کننده 
مواد معدنــی( منجر به رونق تولید و اشــتغالزایی 
خواهد شــد. معاون شــعب و بازاریابی منطقه دو 
بانک ملی ایران افــزود: یکی از افتخارات این بانک 
مشــارکت در ایجاد و توســعه طرح های زیربنایی 
کشــور اســت. وی افزود: از اولویت های مهم بانک 
ملی ایران کمک به بهبود چرخه  ارزی کشور است 
که با تکیه بر دانش بومی و قطع زنجیره خروج ارز از 
کشور محقق می شود. نجف زاده با تاکید بر حمایت 
حداکثری از شرکت های دانش بنیان و آمادگی این 
بانک نسبت به رفع نیازها و خواسته های واحدهای 
تولیدی اســتان گفــت : خدمــات الکترونیکی و 
اینترنتی بانک ملی ایران منطبق با سالیق و نیازهای 

شرکت ها طراحی شده است.

اخبـــار

اقتصــاد خودرو-کیفیت خودرو مقوله ای اســت که به مــوازات قمیت خودرو 
سالهاســت که بازار خودرو را در بر گرفته است. در صنعت جهانی خودرو شاید 
قیمت به عنوان عنصر دوم خودروســازان تلقی گــردد، اما کیفیت اصل اول را 
تشــکیل می دهد چرا که با جان انســان عجین شده اســت. بر این اساس نیز 
مشاهده می شود که شــرکت های مطرح و بزرگ خودروسازی جهان نظیر بنز، 
نیسان، فولکس واگن و... با کوچکترین عیب یابی تمام تولیدات آن دوره خود را 
که گاه دهها هزار خودرو می شود را فراخوان داده و خسارت پرداخت می کنند.
یک سال از عمر دولت سیزهم در حالی سپری شده است که یکی از وعده های 
دولت را ســر و سامان دادن به بازار خودرو تشــکیل می داد. این روند از اواخر 
سال 1400 شتاب بیشتری گرفت و رئیس جمهور شخصا از ایران خودرو دیدار 
نمود و دســتوراتی چند بندی را صادر کــرد. وزیر صمت نیز قول پیگیری داده 
که نتیجه آن نیز اتفاقات خوبی همچون فروش برخی مدل ها بدون قرعه کشی، 
ایجاد ســامانه یکپارچه فروش خودرو بــرای جلوگیری از انحصار گرایی و البته 

فروش های نامشخص خودروسازان بویژه خصوصی ها بوده است.
در همین حال ســازمان استاندارد نیز ادعای خروج برخی مدل ها از جمله تیبا 
و سمند و 405 از شماره گذاری را به دلیل کیفیت پایین مطرح نمود. در کنار 

وعده های وزارت صمت و استاندارد برای بهبود کیفیت، مسئوالن خودروسازان 
از ایران خودرو و سایپا گرفته تا بهمن و پارس خودرو و... نیز وعده بهبود کیفیت 
را دادنــد و با این ادعا و البته افزایش تیــراژ گرانی هایی را نیز به مردم تحمیل 
کردنــد. مجموع این اتفاقات در حالی می رفت تــا نوید دهنده بهبود وضعیت 
صنعت خودرو باشــد که برخی خودروسازان حضورشان در بورس را زمینه ساز 
ارتقای کیفیت بیشــتر عنوان نموده و مدعی شــدند که با افزایش قیمت ها در 
بــورس زیان دهی آنها رفــع و در عین حال در رقابتی ســالم اجبارا به ارتقای 
کیفیت می پردازند. زنجیره مذکور در حالی مطرح شــده که اخیرا سردار تیمور 
حســینی جانشــین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اظهار کرد:کیفیت 
خودرو هــای تولید داخل هیچ تفاوتی با گذشــته نکرده اســت و از نظر پلیس 

کماکان مشکل کیفیت وجود دارد.
وی افزود: موضع ما همان است که در قبل اعالم کردیم و خودروی تولید داخل 
همچنان مشــکالت ایمنی دارد و نیاز به ارتقاء دارد و هیچ اتفاق خاصی در این 
حــوزه رخ نداده و اگر وزارت صنعت ادعا کرده اســت در حال افزایش کیفیت 
اســت این ها داستان و ادعایی بیش نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و رانت و مافیا 
همچنان با قوت کار خود را پیش می برد و به کســی پاسخ گو نیست و همچنان 
شــاهد مشکالت کیسه هوا در خودرو ها هســتیم. وی در خصوص از سرگیری 
شــماره گذاری دو خودرو ســمند و تیبا که به دلیل مسائل ایمنی متوقف شده 
بود گفت: پلیس نباید پاسخ این را بدهد بلکه باید سازمان استاندارد اعالم کند 
چه اتفاقی افتاده اســت که خودرو هایی که پیشــتر اعالم کردند فاقد استاندارد 
اســت حاال اســتاندارد گرفت. هر چند که خودروســازان خصوصی و دولتی و 

بعضا وزارت صمت و ســازمان استاندارد مدعی فنی نبودن راهنمایی و رانندگی 
شــده و اظهار نظر آنها را نادرست عنوان می کنند ،چنانکه در زمان تصادف 59 
خودرو در بهبهان این خودروســازان رسما راهنمایی رانندگی را به ابراز نظرات 
غیرکارشناســی و مغرضانه و بدون پشتوانه متهم و موضوع کیسه های هوا را به 
حاشــیه رانده و اکنون نیز این سخنان را در جواب نظرات راهنمایی و رانندگی 

در باب اصالح نشدن کیفیت خودروها مطرح کردند.
نکتــه آنکه هر چند راهنمایــی و رانندگی در ظاهر نظر فنــی در باب کیفیت 
خودروهــا ندارد اما نبایــد فراموش کرد که نه وزارت صمت، نه خودورســازان 
و نه ســازمان اســتاندارد هیچ کدام در صحنه های تصادف حضور ندارند و این 
راهنمایــی و رانندگی اســت که از نزدیک ناظر بر چگونگــی تصادفات و نقش 
خودرو در این تصادفات است و مانند سایر نهادهای دست اندرکار در تصادفات 
صرفا مقصر را راننده نمی داند و سایر جوانب را نیز بررسی می کند. بر این اساس 
آمار تصادفات، و آنچه راهنمایی و رانندگی به چشــم می بیند مولفه ای مهم در 

شناخت یافتن به افزایش و یا کاهش کیفیت خودرو است.
شــاید اگر خودروسازان، وزارت صمت و سازمان استاندارد کمی به خود زحمت 
دهند و حداقل در تصادفات زنجیره ای که تعدادشــان نیز کم نمی باشد حضور 
پیدا کنند، نظرشــان در باب ادعایشان مبنی بر ارتقای کیفیت تغییر کند و آنها 
نیــز با نظر مردم و راهنمایی و رانندگی مبنی بر تغییر نکردن کیفیت خودروها 
همراه شده تا شاید وجدانشــان بیدار و گامی برای وعده بهبود کیفیت بردارند 
و برای یک بار هم که شــده در قالب خودروسازان باســابقه و جهانی تولیدات 

قدیمی تر خود را برای اصالح و رفع عیب فراخوان دهند.

یادداشت

و از صمت تا راهنمایی و رانندگی  کیفیت خودر

کامیارزینالعابدینی

گزارش

بررســی اطالعات یک نهاد نظارتی بیانگر آن است که 22 
بانک از 27 بانــک عامل پرداخت تســهیالت نهضت ملی 
مسکن، هیچ وام ساخت مسکنی پرداخت نکرده اند و 4 بانک 
هــم کمتر از 10 میلیارد تومان تســهیالت داده اند و بخش 

کمی از تسهیالت هم توسط بانک مسکن پرداخت شد.
وعــده ســاخت 4 میلیون مســکن در 4 ســال، یکی از 
عمده ترین وعده های رئیس دولت سیزدهم است.در اینباره 
پروژه  هایی در مراحل مختلف پیشــرفت در اســتان  های 
مختلف کشور در حال اجرا است و مقرر شده است شهریور 
امســال فعال 100 هزار واحد مسکن افتتاح شود.به عقیده 
کارشناســان یکی از مهمترین موانع تحقق ســاخت یک 
میلیون واحد مســکونی در ســال، عملکرد نظام بانکی در 

پرداخت تسهیالت ساخت مسکن است.
برای بررسی این مســئله ابتدای باید به تعهد قانونی نظام 
بانکی برویم. بر این اساس مجلس شورای اسالمی در قالب 
قانون جهش تولید مســکن پرداخت 360 هــزار میلیارد 
تومان تســهیالت ساخت مســکن به 1.2 میلیون نفر در 
ســال را به نظام بانکی تکلیف کــرده بود.پس این تکلیف 
قانونی بانــک مرکزی 16 آبان ماه ســال 1400 در قالب 
نامه ای خطاب به مدیرعامل های بانک های کشور، سهمیه 
بانکی و سقف فردی تسهیالت موضوع ساخت نهضت ملی 
مســکن را ابالغ کرد. بر مبنای جزئیات این نامه، ســقف 
فردی تســهیالت موضوع قانون جهش تولید مســکن در 
تهــران 450 میلیون تومان، شــهرهای باالی یک میلیون 
نفر جمعیــت 400 میلیــون تومان، مراکز اســتان 350 
میلیون تومان، سایر شــهرهای کشور 300 میلیون تومان 
و در روستا 250 میلیون تومان تعیین شده است.عالوه بر 
تعیین ســقف فردی سهمیه پرداختی هر بانک نیز در نامه 
بانک مرکزی قید شده که در جدول ذیل قابل رویت است.

 بر این اســاس با وجود گذشت 9 ماه از تاریخ ابالغ دستور 
العمل توســط بانک مرکزی، بر اساس آمار رسیده از یک 
نهاد نظارتی، 22 بانک از 27 بانک عامل هیچ تسهیالتی را 

به ساخت مسکن در قالب نهضت ملی پرداخت نکرده اند.
بر این اساس، نظام بانکی مجموعا تا این لحظه تنها 13.5 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش ساخت مسکن داده 
که بخش عمده این تسیهالت نیز توسط بانک عامل مسکن 
پرداخت شــده است.نکته جالب اینکه نظام بانکی در طول 
6 ماه گذشــته تنها 7 هزار میلیارد تومان تسهیالت معادل 
1.9 درصد از تعهد قانونی خود را به نهضت ملی مســکن 
پرداخت کــرده و عمال این بخش از اقتصاد کشــور قصد 

نــدارد وظیفه خود برای تامین مالی نهضت ملی مســکن 
را به ســرانجام برســاند. این اتفاق در شرایط رخ می دهد، 
ساخت مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی نقش مهمی 

در توسعه اقتصادی کشور دارد.
بر این اســاس، چهار بانک ملی، ملت، تجارت و پارســیان 
در مجموع 9.7 میلیارد تومان تســهیالت ساخت مسکن 
پرداخــت کردند در حالی که متعهد به پرداخت 119 هزار 
625 میلیارد تومان تســهیالت بودند.از سوی دیگر بانک 
عامل مســکن نیــز 13.5 هزار میلیارد تومان تســهیالت 
ســاخت مســکن به مردم داد در حالی کــه مطابق قانون 
مکلف به پرداخت 63 هزار میلیارد تومان تسهیالت ساخت 

مسکن است.
مجموع جزئیات پرداخت تســهیالت مســکن توسط نظام 
بانکی بیانگر آن اســت، که این بخش از تامین مالی نظام 
اقتصادی کشــور هیچ توجهی به ساخت مسکن نداشته و 

اهمیتی برای وعده رئیس جمهور قائل نیست.
در همین راســتا، اقبال شــاکری، عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اســالمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس، ضمن اشــاره به مصوبــه قانون بودجه 
1400 پیرامون تخصیص 20 درصد از تسهیالت پرداختی 
بانک ها به حوزه ساخت مسکن گفت: بر مبنای این مصوبه 
1.2 میلیون خانوار واجد شــرایط و بدون سرپناه به منظور 
صاحب خانه شدن تســهیالت ساخت 300 میلیون تومانی 

دریافت می کنند.
نماینده مردم تهران، ری و شــمیرانات در مجلس شورای 
اســالمی،با اشــاره به اینکه امــروز تحقق مانــع زدایی و 
پشتیبانی از تولید مســکن در دست بانک ها است، گفت: 
همه مسئوالن اجرایی باید زمینه تحقق شعار سال را مهیا 
کرده و در حوزه مسکن وزارت راه و بانک مرکزی به سبب 
تعلل نظام بانکی در پرداخت سهم ساخت واحد مسکونی از 
تسهیالت باید فعالیت بیشتری انجام دهند.وی افزود: ترک 
فعل نظام بانکی در پرداخت تســیهالت محرز بوده و باید 

مطابق قانون با آن ها برخورد شود.
بر اســاس قانون جهش تولید مسکن در صورتی که نظام 
بانکی تعهد خود در تامین مالی ســاخت مســکن را انجام 
ندهد، با جریمه افزایش سپرده قانونی توسط بانک مرکزی 
مواجه خواهد شــد.حال باید دید آیــا بانک مرکزی از این 
ابزار قانون برای روشــن شــدن لکوموتیو اقتصادی کشور 
استفاده می کند یا همچنان شاهد  دور کند ساخت مسکن 

فارس در کشور هستیم. 

عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن تقریبا هیچ 

22 بانک یک ریال هم وام ندادند

بازار خودرو در حالی همچنان دورانی نابســامان و البته با برخی اقدامات وزارت 
صمت در مســیر بهبود را ســپری می کند که این روزها از یک ســو مسئوالن 
خودروسازی از پلتفرم های جدید خبر می دهند و از سوی دیگر استاندارد مدعی 

بهبود کیفیت خودروها است. 
مدیــرکل صنایع حمل و نقــل وزارت صنعت، معدن و تجــارت گفت: از تیرماه 
امســال تا تیرماه 1403 در راستای طراحی محصوالت جدید و محصوالت خاص 
کشــورمان گام بر خواهیم داشــت که توانمندی خوبی نیز در این زمینه وجود 
دارد. منوچهر منطقی در آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه برنامه تحولی صنعت 
خودرو با حضور سخنگوی دولت افزود: صنعت خودرو یک صنعت 50 ساله است 
که هر چند با کره جنوبی مقایســه می شــود، اما در حقیقت در 26 سال اخیر 

توسعه یافته است. 
وی یادآور شد: این صنعت تا پیش از انقالب مونتاژکار پیکان بود و در دهه 60 به 
دلیل جنگ تحمیلی با توقف همراه شــده بود تا اینکه در سال 74 نژادحسینیان 
وزیر وقت صنایع  ســند 10 ساله این صنعت را با هدف خودکفایی کامل پیکان 
رونمایی کرد.وی بیان داشــت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه 
فاز و مرحله شــامل تســلط بر فرآیندهای تولید و قطعه سازی، نوآوری در اجزا 
و قطعــات و نــوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز اســت. منطقی گفت: 
از ســال 74 تاکنون این ســه فاز و مرحله به طور نســبی طی شده، اما رفت و 
برگشــت ها و نوسان هایی داشته است. وی اضافه کرد: از تیرماه امسال تا تیرماه 
1403 در راســتای طراحی محصوالت جدید و محصوالت خاص کشورمان گام 
بر خواهیم داشــت تا صادرات و نوآوری داشــته باشیم و در این راستا توانمندی 
بسیار خوبی نیز وجود دارد.  منطقی خاطرنشان کرد: امروز عالوه بر شرکت های 
بزرگ خودروسازی، شرکت های خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو 
دارند، به طوری که در نمایشــگاه یاد شــده به موازات چهار پلتفرمی که از سوی 
ایران خودرو و ســایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در 

معرض دید قرار می گیرد.
همچنین مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با بیان اینکه از ابتدای امســال 
تا 19 مرداد ماه 300 هزار دستگاه خودروی کامل تولید شده است، گفت:میزان 
خودروهای ناقص در کف پارکینگ ها کمتر از 12 هزار دســتگاه اســت. عبداهلل 
توکلی الهیجانی در مراســم رونمایی از پوستر نمایشــگاه تحول صنعت خودرو 

اظهار کرد: از ســال 96 و پس از اعمال تحریم های ظالمانه، صنعت خودروسازی 
کشور دچار افت ناگهانی در تیراژ شد، به طوری که ابتدا به نصف رسید و در ادامه 
نیمی از خودروهای تولیدی به صورت ناقص تولید می شــد. این مسائل در عمل 
منجر به افت در عرضه شــد و از آن طرف بــه افزایش تقاضا دامن زد. بر همین 

اساس نیز شکافی ایجاد شد که نابسامانی در بازار را به دنبال داشت.
مدیــرکل صنایع خودرویی وزارت صمت افــزود: در مواجهه با این وضعیت یک 
برنامه در سه فاز و مرحله طراحی شد که مرحله نخست آن، تثبیت جریان تولید 
بود که تاکنون دستاوردهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است؛ به عنوان 
نمونه از ابتدای امســال تا نوزدهم مرداد ماه 300 هزار دســتگاه خودروی کامل 
تولید شده، این در حالی است که در مدت مشابه پارسال فقط 70 هزار دستگاه 

خودروی کامل تولید شده بود.
وی با بیان اینکه ثباتی در جریان تولید اتفاق افتاده اســت، گفت: میزان تعهدات 
معوق خودروسازان به کمتر از 10 هزار دستگاه کاهش یافته و میزان خودروهای 
ناقص در کف پارکینگ ها نیز کمتر از 12 هزار دستگاه است؛ این در حالی است 
که در مدت مشابه پارسال 170 هزار خودروی ناقص در پارکینگ ها وجود داشت.
وی گفت: گذار از فضای یاس آلود خودروی کشــور و رسیدن به بالندگی در این 
صنعت دور از ذهن نیست. مطابق چشم انداز 1404 قرار است جز 10 کشور برتر 
خودرویی جهان در آن سال باشیم و بر اساس آن الزم است با پلتفرم های موجود 
به هم افزایی بپردازیم و در مرحله سوم، به گشایش و گسترش بازارهای صادراتی 
فکر خواهیم کرد. تنها در این صورت است که می توان صنعت خودروی کشور را 

به عنوان موتور محرکه کشور در گام دوم انقالب معرفی کرد.
در این میان رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه توقف تولید 5 خودرو 
از ماه ها قبل به خودروســازان اعالم شده بود، گفت: خودروسازان برای تعهد به 
مشتریان باید از ســازمان اجازه می گرفتند.مهدی اســالم پناه  در یک نشست 

خبــری صمیمانه با خبرنگاران در مورد اقدامات ســازمان ملی اســتاندارد برای 
مبارزه با کم فروشی برخی واحدهای تولید کننده مواد غذایی بیان داشت: در گام 
اول اجرای طرح مبارزه با کم فروشی 365 گونه صنعت شناسایی شد که در میان 

این تعداد به طور متوسط 41.3 درصد کم فروشی داشتند. 
وی  با بیان اینکه 5 نوع خودرو تیبا، تیبا 2، ســمند، ســاینا و 405 دیگر تولید 
نمی شــود، افزود: وزیر صمت در سازمان  استاندارد حضور داشتند و این موضوع 
را اعالم کردند ضمن اینکه چندین مرتبه نیز در رســانه های مختلف این موضوع 
بیان شــده است. اسالم پناه بیان داشت: همچنین خودروسازان اعالم کردند که 
عیوب خودروها را با نظارت بازرســان و شرکت های بازرسی  نهاد همکار سازمان 
ملی استاندارد برطرف می کنیم که تاکنون بیش از چند هزار از  این خودروها در 

این فرآیند در  اختیار مصرف کننده قرار گرفته است. 
وی بیان داشــت: ســازمان ملی اســتاندارد سیاستگذار اســت اما باید پذیرفت 
که وقتی تولید 5 نوع خودرو که ســال ها در حال تولید بوده متوقف می شــود، 
تنش هایــی نیز خواهد داشــت. وی درباره اظهارات برخی ســازمان ها در مورد 
غیراســتاندارد بودن خودروها، افزود: اگر ســازمان ملی استاندارد مرجعیت دارد 
بگذاریــد به مرجعیت خود عمل کنیم و اگر جاهــای دیگری مرجعیت دارند به 

مرجعیت خود عمل کنند. 
اســالم پناه اظهار داشــت: براســاس قانون، سازمان  اســتاندارد مرجع رسمی 
حاکمیتی در کشــور است که عهده دار سیاســت گذاری، هدایت نظام استاندارد، 
اطمینان بخشــی به کیفیت کاال و خدمات اســت که در داخل کشــور، تولید، 
وارد و صادر می شــود، اگر هر فردی نظر بدهد و ما نیز پاســخ بدهیم به منزله 
حاشــیه رفتن است، یکسری اســتانداردها  و ضوابط وجود دارد که به آنها عمل 
می کنیــم و در مرزبندی نیــز خط قرمز ما رقم خوردن کیفیــت و ایمنی برای 
مردم اســت و وظیفه دســتگاه دیگــر را نیز بر عهده نمی گیریــم. الزم به ذکر 
است طی چند روز گذشته مسیر شماره گذاری خودرو تیبا دچار مشکالتی شده 
که در این باره یک مقام مســئول توضیحاتی را ارائه داد.یک مقام مســئول در 
شرکت خودروسازی سایپا گفت: طبق جلسه نهایی که گروه خودروسازی سایپا 
با اســتاندارد و وزارت صمت برگزار کرد قرار بر این شــد که تمامی خودروهای 
 ثبت نامی قبل از تعهد مشکلشــان برطرف و نهایت ظــرف یکی دوهفته آینده 

به دست مشتریان برسد.

حال و هوای این روزهای بازار خودرو 

 از وعده پلتفرم های جدید 
تا ادعای ارتقای کیفیت 

تخصیص کد اقتصادی 
جدید به مودیان مالیاتی

براســاس ماده 6 قانون پایانه های فروشــگاهی، ســازمان 
امور مالیاتی برای تمامی مودیان شــماره اقتصادی جدید 

اختصاص خواهد داد و مؤدیان مکلفند در صورتحساب های 
فــروش کاال و خدمات و قراردادهای خــود که از مهر ماه 

تحقق پیدا می کند، از کد اقتصادی جدید استفاده کنند.
 در اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان 
و بــا عنایت به ماده )6( آئین نامه اجرایی تبصره )3( ماده 
)169( قانون مالیات های مســتقیم و ماده )8( آیین نامه 
اجرایی ماده )95( قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از 

تاریــخ 01/05/1401 برای هر یک از پرونده های مالیاتی 
)اعم از پرونده های موجود و یا ثبت نام های جدید( توسط 
ســازمان امور مالیاتی کشــور تعیین و از طریق پیامک به 
مؤدیان محتــرم مالیاتی اطالع رســانی گردیده اســت. 
شــماره های اقتصادی تخصیص یافته به مؤدیان از طریق 
my.tax. درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان

gov.ir نیز در دسترس می باشد.

مؤدیان مکلفند در صورتحســاب های فروش کاال و عرضه 
خدمات )حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی(، قراردادها و 
سایر اسناد مشــابهی که از تاریخ 01/07/1401 )از فصل 
پاییز ســال 1401 و پس از آن( صادر می کنند، شــماره 
اقتصادی جدیــد خود و خریدار یا طــرف معامله را درج 
نمایند؛ در غیر اینصورت مشــمول جرایــم قانونی مربوط 

میزان خواهند شد. 


