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سهشنبه  2مرداد 1397

یادداشت

طرح ناکام شناسنامه آسانسور

دان�ش پورش�فیعی :طرح شناس��نامه آسانسور
از بهم��ن  1395ب��ا مدیری��ت اتحادی��ه صنف
آسانس��ور و تولیدکنن��دگان و تعمی��رکاران
وس��ایل الکترومکانیکی ته��ران در پایتخت به
اجرا درآم��د .ماهها برای آمادهس��ازی این طرح
از س��وی کارشناس��ان فنی طرح و متخصصان
صنف و صنعت آسانس��ور زمان صرف شد تا در
زمان اجرا کمترین ایراد را داش��ته باشد و البته
اینگون��ه هم بود ،بهطوریک��ه در همان ماه اول
با اس��تقبال واحدهای صنفی رس��ته آسانسور
اتحادی��ه که ارائهکننده خدمات پس از فروش و
نصب بودند ،قرار گرفت .اجرای این طرح سبب
راهاندازی «کمپین حمایت از آسانس��ور ایمن»
در س��ال  1396و بهدنبال آن ط��رح «ممیزان
فنی آسانسور» در شهر تهران شد .توجه خاص
سازمان ملی استاندارد ایران و اداره کل استاندارد
استان تهران از طرح شناسنامه آسانسور از دیگر
موفقیتهای طرح بود .س��ازمان بهدنبال اجرای
موفق این طرح در پایتخت و مشاهده مزایای آن
اعالم کرد حاضر است «طرح نصب پالک شناسه
ملی  10رقمی آسانس��ور» را با طرح شناسنامه
آسانسور همراه کند .از نظر این سازمان شناسنامه
آسانسور دربرگیرنده همه اطالعات فنی آسانسور
بوده و به مالکان و اس��تفادهکنندگان از آن این
اطمینان را میدهد که آسانس��ور در اختیار آنها
س��الم و قابل استفاده اس��ت ،بنابراین سازمان
پذیرفت شناس��ه ملی آسانس��ور با شناس��نامه
آسانسور همراه ش��ود و در ادامه مجریان هر دو
طرح با اشتراکگذاری اطالعات یکدیگر ،عالوه بر
شناسنامهدار کردن آسانسورهای پایتخت ،ایمن
بودن و استانداردسازی آنها را نیز به اجرا درآورند
کاری که سازمان ملی استاندارد به تنهایی قادر
به انجام آن نیست .دستاوردهایی اینچنین برای
طرحی نوپا ،نش��ان از توانایی آن داشت اما کند
ش��دن س��رعت اجرای طرح در ماه پایانی سال
 96و ماههای آغازین س��ال  97س��بب شد روز
به روز از تأثیرگذاری آن کاس��ته شود .این طرح
اگرچه مورد حمایت ویژه رئیس اتحادیه صنف
آسانسور اس��ت اما اولویت و دغدغه اصلی دیگر
اعض��ای هیأتمدیره نیس��ت و حتی واحدهای
صنفی رس��ته آسانس��ور خود را ملزم به اجرای
این طرح و شناس��نامهدار کردن آسانس��ورهای
خود نمیدانن��د .بهعنوان نمون��ه دبیر اتحادیه
صنف آسانس��ور که تنها عضو آسانس��وری در
هیأتمدیره است ،از آغاز راهاندازی طرح تاکنون
برای هیچیک از آسانسورهای در اختیار خود که
به آنها خدمات پس از فروش میدهد ،شناسنامه
نگرفته است .سیدمهدی طباطبایی در گفتوگو
با «وطن امروز» دلیل این موضوع را دولتی بودن
آسانسورها میداند و میگوید :چون آسانسورهایی
که شرکت اینجانب به آنها خدمات پس از فروش
میدهد ،دولتی است و آنها هزینه شناسنامهها را
پرداخت نمیکنند در نتیجه برای آنها شناسنامه
نگرفتهام .این اظهارنظ��ر دبیر اتحادیه با اهداف
اعالمش��ده برای طرح تناقض دارد ،چرا که یکی
از اه��داف طرح ،ایمن کردن آسانسورهاس��ت و
ضرورت دارد قبل از هر کس دیگری ابتدا اعضای
هیأتمدیره اتحادیه و نزدیکان به رئیس اتحادیه
که تأثیر بیش��تری روی دیگر واحدهای صنفی
دارند نس��بت به تهیه شناسنامه و شناسنامهدار
کردن آسانسورهایشان اقدام کنند.
از س��وی دیگر مازیار عص��ام ،مجری طرح
شناسنامه آسانسور در گفتوگو با «وطنامروز»
درباره وضعیت کنونی طرح شناسنامه آسانسور،
میگوید طرح در حال حاضر متوقف است .عصام
دلیل توقف ط��رح را عدم هماهنگی الزم میان
اعض��ای هیأتمدیره میدان��د و ادامه میدهد
همین ناهماهنگی س��بب ش��ده دبیر اتحادیه
بهعنوان تنها فرد آسانسوری هیأتمدیره تاکنون
برای هیچ یک از آسانس��ورهای در اختیار خود،
شناس��نامه دریافت نکن��د .وی با تصریح اینکه
رئیس اتحادیه بر اج��رای این طرح تأکید دارد،
برخ��ی افراد حاضر در اتحادیه را مانعی بر س��ر
راه اجرای طرح میداند .براستی چرا طرحی که
اجرای آن میتواند امنیت و ایمنی شهروندان را
نهتنها در تهران بلکه در کل کش��ور به ارمغان
بی��اورد در کش��اکش س��لیقهها و برخوردهای
شخصی قربانی و ناکام میشود و عالوهبر اتالف
زمان و هزینههای انجام شده برای آن ،مجریان
آن را در هر س��طح از کار نس��بت ب��ه ادامه راه
دچار تردید میکند؟ آیا بهتر نبود سازمان ملی
اس��تاندارد و اداره کل استاندارد استان تهران با
حمایت بیشتر یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران،
اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران با دید فنی
ی آن
و تخصصی بهتر و کاملتر ب��ر تداوم اجرا 
تأکید میکردند و از همه مهمتر اتحادیه صنف
آسانسور و وسایل الکترومکانیکی تهران بهعنوان
مب��دع و مجری ط��رح با تالش بیش��تر اجازه
نمیداد طرح به این حال و روز بیفتد؟

وطن امروز

بانک

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

بازداشت  ۴مدیر وزارت صنعت

گ�روه اقتصادی :پرونده تخل��ف واردات غیرقانونی
چند هزار خودرو با دس��تگیری چند مدیر وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (صمت) وارد فاز جدیدی
شد .به گزارش «وطنامروز» ،بعد از کشف تخلف
واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو توسط
سازمان بازرس��ی کل کشور ،برخی مدیران دولتی
آن را کتمان میکردند اما در نهایت مش��خص شد
این تخلف بزرگ و بیس��ابقه واقعیت دارد و وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت گزارش  20صفحهای در
این باره به رئیسجمه��ور ارائه کرد .روحانی هفته
گذش��ته با تایید این تخلف گزارش��ی به مردم داد
و چن��د واردکننده و یک ش��رکت رایانهای مرتبط
ب��ا وزارت صنعت و چند کارمند ای��ن وزارتخانه را
عامالن این تخلف بزرگ دانست .آنها متهم هستند
در زمان ممنوعیت ثبتسفارش خودرو با دستکاری
در س��امانه ثبتس��فارش چند هزار خودرو را وارد
کش��ور کردهاند .معاون اول قوه قضائیه دیروز خبر
داد ک��ه در پی این تخل��ف  4مدیر وزارت صنعت
بازداشت شدهاند .محمد شریعتمداری ،وزیر صنعت
در گ��زارش خود تاکید کرده ب��ود در زمان وزارت
قبلی (محمدرضا نعمتزاده وزی��ر دولت یازدهم)
ای��ن اتفاق رخ داده و ربطی به وزارت صنعت فعلی
ندارد! روحانی با تایید این تخلف در دولت خود مانور
شفافسازی داد اما دیروز محسنیاژهای ،معاون اول
قوه قضائیه در کنار توضیحات درباره تخلفات این
روزهای اقتصادی ابعاد دیگری از پرونده خودروهای
غیرقانونی را تش��ریح کرد .وی گفت :درباره پرونده
ثبتسفارش بویژه خودرو تاکنون  5نفر از مدیران و
احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت،
معدن و تجارت دستگیر شدهاند که  4نفر آنان در
بازداشتهستند.
محس��نیاژهای گفت :یکی از دستگیرشدگان
مدیرکل سازمان توس��عه تجارت و دیگری معاون
وی اس��ت و یک نفر هم طراح این سامانه است که
اخیرا ً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و
فرد چهارم نیز خانمی اس��ت که تا  2-3ماه پیش
یعنی همزم��ان با ثبت این س��فارشها همکاری
و مس��ؤولیت داشته است .س��خنگوی قوه قضائیه
افزود :به دادس��تانها گفته ش��د روند رسیدگی را
تسریع کنند و هیچگونه اغماضی درباره فردی که
مورد اتهام قرار گرفته اس��ت و در هر موقعیتی که
باشد ،نکنند .وی گفت :همچنین دادستان تهران و
دادستان کل کشور در این باره نامههایی به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل
کش��ور نیز نامهای به بانک مرکزی نوشته بود که
هر چه زودتر درباره ثبت س��فارشها لیست آنها را
برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را
برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که امروز
دادستان کل کشور گفت سیدی آن فرستاده شده
است و بررسی میکنیم ،البته نواقص زیادی دارد که
از بانک مرکزی میخواهیم برطرف کند.
■■در بحث ثبتسفارش قطع ًا تخلف شده است

مع��اون اول ق��وه قضائی��ه گف��ت :در بح��ث
ثبتسفارش و تخصیص ارز قطعا تخلف شده است.
وی افزود :ما عالوه بر وزارت صنعت و معدن که
نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستانها
در حال بررس��ی اس��ت ،به وزارت امور اقتصادی و
دارایی نیز نامهای نوشتیم که هنوز جواب ندادهاند
و امیدوارم جواب بدهند .وی گفت :با پاس��خهایی
گروه اقتصادی :روز گذشته قیمت
طال
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به
 3میلی��ون و  410هزار تومان رس��ید و این یعنی
اینکه در مدت زمان  10روز این نوع سکه با افزایش
قیمتی بالغ بر  600هزار تومان روبهرو شده است.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم
به  3میلیون و  ۱۵۴هزارتومان ،نیمس��که به یک
میلی��ون و  ۶۳۳هزار و  ۵۰۰تومان ،ربع س��که به
 ۸۲۲هزار و  ۵۰۰تومان و سکه گرمی به  ۴۵۶هزار
و  ۵۰۰تومان رس��ید .هر گرم طالی  ۱۸عیار نیز
 ۲۷۴هزار و  ۵۰۰تومان معامله شد .هر اونس طال
هم ب��ه  1230/4دالر کاهش پیدا کرد .در اینباره
رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان طال و جواهر
تهران بر این باور اس��ت که مباحث مطرح شده در

ادغام  6بانک در یک بانک

بر اس��اس برنامهریزی انجام شده بزودی 3
بانک و  3موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه
ادغام میشوند و به این ترتیب همه موسسات
مالی نظامی یکپارچه و نظاممند میشوند .معاون
نظارتی بانک مرکزی با اشاره به ادغام بانکهای
وابس��ته به نیروهای مسلح در یک بانک دولتی
گفت :در نظر داریم بانکهای وابسته به نیروهای
مس��لح را در ی��ک بانک دولت��ی ادغام کنیم و
امیدواریم با اصالحاتی که در شبکه بانکی انجام
میشود ،بانکهای بهتر و رقابتپذیرتری داشته
باشیم .به گزارش «وطنامروز» بانکهای انصار،
حکمت ایرانیان و قوامین و موسس��ات مالی و
اعتباری کوثر ،مهر اقتصاد و ثامن در بانک سپه
ادغام خواهند شد .فرشاد حیدری افزود :امروز
در کشور موسسه مالی غیرمجاز نداریم و فقط
تعدادی تعاون��ی داریم که تاکنون  3میلیون و
 264هزار سپردهگذار این تعاونیها ساماندهی
شده و تعدادی نیز تا پایان تابستان ساماندهی
خواهند شد.
سوخت

دو نرخی شدن بنزین تصویب نشد

که افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر عواملی است که با بانک مرکزی همکاری میکنند
شدند ،دادند ،تعدادی از کسانی که واردکننده بودند اما صراف نبودند .در اینجا نیز اجماالً مشخص شده
حتی از ش��رکتها نیز احضار شدند و همکاران ما است که بخش��ی از این ارزی که برای کنترل بازار
داده شده ،نه فقط تاثیر نداشته بلکه قضیه را عکس
مشغول تحقیق از آنها هستند.
محس��نیاژهای گفت :این اتفاق��ات که رخ داد ،کرده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت :چون همین عوامل
 2بخش دارد؛ یک بخش این اس��ت که آیا وزارت
مرتبط با بانک مرکزی به جای
اقتص��اد ی��ا وزارتخانهه��ای
ذیربط ثبتسفارش��ی را که یک�ی از دستگیرش�دگان مدیرکل اینکه این ارز را به قیمت بازار یا
انج��ام دادهاند و بانک مرکزی س�ازمان توس�عه تجارت و دیگری کمی باالتر از قیمت بازار بدهند
تخصی��ص ارزی ک��ه ب��رای معاون وی است و یک نفر هم طراح تا بازار کنترل شود ،اتفاقا آمدند
آن ثبتس��فارشها داش��ته این سامانه اس�ت که اخیرا ً منفصل برعکس عمل کردند و این ارز
اس��ت؛ این تخصی��ص ارز و ش�ده بود که وی نیز بازداشت شده را بیش از قیمت بازار آن هم با
ثبتس��فارشها در ش��رایط و فرد چهارم نیز خانمی است که تا یک تفاوت فاحش به بازار دادند،
کنونی درس��ت بوده است؟ و  2-3ماه پیش یعنی همزمان با ثبت بنابراین وقتی قیمت را باالتر از
اینک��ه کاالیی که وارد ش��ده این سفارشها همکاری و مسؤولیت بازار دادن��د قیمتها بالفاصله
است واقعاً در این شرایط ارز به داشته است .به دادستانها گفته شد افزایش پیدا کرده اس��ت .وی
آنها باید داده میشد؟ بخش روند رس�یدگی را تس�ریع کنند و اف��زود :به جای اینک��ه از افراد
هیچگونه اغماضی درباره فردی که مورد اعتماد و صرافیها استفاده
عمده قضیه این مورد است.
ش��ود ،از صرافیهای معدود و
وی ادام��ه داد :بخ��ش مورد اتهام قرار گرفته است ،نکنند
محدود اس��تفاده ش��ده است
دیگر این اس��ت که آیا تخلف
یا فسادی در این زمینه انجام شده یا خیر؟ اکنون که در اینجا نیز ممکن اس��ت از رانت افراد استفاده
آنچه مسلم ش��ده ،این است که در ثبتسفارش و کرده باشند و مشکالتی پیش آمده که موضوع در
تخصی��ص ارز به ای��ن خودروها قطعاً تخلف انجام حال بررس��ی و در ابتدای کار است .محسنیاژهای
ش��ده و اتهاماتی متوجه افراد اس��ت که بررس��ی ادام��ه داد :امیدواریم با عزم جزم همکاران بتوانیم
میشود .سخنگوی قوه قضائیه گفت :درباره کاالها هرچه س��ریعتر موضوع را دنبال کنیم .معاون اول
نیز موضوع در حال بررسی است و گزارشهای آن ق��وه قضائیه گفت :درباره دالالن ارزی و افرادی که
تازه به دست ما رسیده که بررسیها انجام میشود دستگیر شدهاند برخی در بازداشت هستند و برخی
تا مشخص ش��ود در آنجا نیز تخلف شده است یا نیز با قرار آزاد ش��دند اما تعدادی در  5-6روز اخیر
خیر؟ البته نامه آن تازه به دس��ت ما رس��یده و در بازداشت ش��دند که در بازداشت هستند و پرونده
آنها در حال بررسی است که آیا این ارزی که بانک
حال بررسی است.
■■ارز را عوامل بانک مرکزی با قیمت باال به بازار مرکزی داده به دست مصرفکننده رسیده است یا
با واس��طه و داللها به خارج از کشور رفته است؟
عرضه کردند
وی اف��زود :درب��اره کنترل بازار نیز یکس��ری وی افزود :عوامل و نشانههایی وجود دارد که حتما
اقداماتی انجام ش��ده است؛ بانک مرکزی از طریق بخشی از اینها به صورت غیر قانونی از کشور خارج
صرافها و عوامل غیرص��راف برای کنترل بازار در شده است و حتی روز گذشته یک نفر که در حال
بح��ث ارز اجازه و اختیاراتی دارد که میتواند برای تردد به تهران و خارج از کش��ور بوده و ش��واهدی
کنترل ب��ازار ارز تزریق کند ،این کار را از  2طریق وج��ود دارد که ارز را خارج کرده ،در باکو (پایتخت
انج��ام داده اس��ت؛ یکی از طری��ق صرافها اعم از جمهوری آذربایجان) دستگیر شده و فکر میکنم
ک و غیربانکی و ی��ک مورد هم از طریق افراد و تاکنون به تهران منتقل ش��ده است و چند نفر نیز
بان 
تمام بهار آزادی؛  3میلیون و  410هزار تومان

رئیس اتحادیه :روحانی و ترامپ سکه را گران کردند!

فضای مج��ازی درباره اظه��ارات روحانی و ترامپ
عامل اصلی گرانی سکه بوده است .آیت محمدولی
با بیان اینکه بازار طال در رکود عجیبی بهسر میبرد
به تس��نیم گف��ت :خبرهای سیاس��ی ب��ه همراه
سیاستهای بانک مرکزی و عرضه و تقاضا موجب
شده بازار طال و سکه در رکود عجیبی به سر ببرد.
وی درباره میزان تقاضا برای خرید س��که در بازار
تصریح کرد :تقاضا بس��یار جزئی اس��ت و اینطور
نیس��ت که بگوییم مردم برای خرید س��که صف
کش��یدهاند .محمدولی با تاکید ب��ر اینکه افزایش
قیمتها در بازار طال و سکه ،قدرت تصمیمگیری

مرغ از  9هزار تومان پرید

کشاورزی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان
پرنده و ماه��ی از افزایش قیمت
مرغ به  ۹۰۵۰تومان خبر داد .مهدی یوسفخانی
در گفتوگو با مهر با اشاره به
قیمت این محصول در مراکز
خردهفروش��ی گفت :قیمت
عمدهفروش��ی مرغ گ��رم در
کشتارگاه ۸۱۰۰تومان ،توزیع
در واحده��ای صنفی ۸۲۵۰
تومان و در مراکز خردهفروشی  ۹۰۵۰تومان است.
وی افزود :قیمت خردهفروش��ی مرغ در ش��مال
 ۸۶۰۰تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در
میدان بهمن نیز  ۷۷۰۰تومان است .از سویی رئیس
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جهاد کشاورزی استان تهران نیز از افزایش قیمت
مرغ به نرخ دولتی تا  ۸هزار تومان خبر داد .کریم
ذوالفقاری درباره افزایش قیمت مرغ در بازار تهران
اظهار داشت :افزایش قیمت
مرغ در تهران به دلیل افزایش
قیمت نهادهه��ای مرغداری
اس��ت و ای��ن قیم��ت برای
مرغدار یک قیم��ت لب مرز
اس��ت .وی اف��زود :این یک
قیمت منطقی هم برای مصرفکننده و هم مرغدار
است .گفتنی است تولیدکنندگان مرغ در ماههای
جاری با انتقاد از کمبود نهادههای دام ،نسبت به
افزایش قیمت هشدار داده بودند.

برای خرید سکه و طال را از مردم گرفته است ،اضافه
کرد :االن مثل چند ماه قبل ،تقاضایی برای خرید
سکه و طال وجود ندارد .اگر تیر سال قبل هر واحد
صنفی در روز  20مشتری داشت االن  2مشتری به
زحمت دارد .پیش از این محمد کشتیآرای ،عضو
هیات مدیره اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر با
اعالم اینکه تصور میشد سکههای پیشفروششده
که از چهارشنبه تحویل شدند ،وارد بازار شوند اما
این اتفاق نیفت��اد ،گفت :تقاضای پنهانی که برای
ورود این سکهها به بازار ایجاد شده بود ،سبب شد
قیمت س��که دوباره افزایش پیدا کند .در واقع در

در تهران دستگیر شدند که موضوع در حال بررسی
است.
محسنیاژهای گفت :در جلسه گذشته مسؤوالن
عالی قضایی ،وزیر دادگس��تری تقاضا کرد رئیس
سازمان تعزیرات حکومتی در این جلسه حضور پیدا
کند و ضمن گزارشی از عملکرد خود در سال ،96
برخی مشکالت و تنگناها را نیز مطرح کند که این
پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود :لذا رئیس سازمان تعزیرات در جلسه
حضور پیدا کرد و گزارش خوبی از عملکرد سازمان
تعزیرات در س��ال  96و  3ماهه سال  97ارائه داد
ضمن اینکه مشکالت و تنگناها را در بحث نظارت
و اجرای احکام و رس��یدگی به برخی پروندههای
سنگین و مهم بررسی و درخواست کمک کرد.
مع��اون اول ق��وه قضائیه گف��ت :در این باره
بحث و مصوب ش��د به منظور تامین بخش��ی از
خواس��تهها تعداد مح��دودی از قضات –  6تا 7
نفر  -تمام وقت برای س��ازمان تعزیرات در نظر
گرفته شوند.
وی افزود :همچنین مصوب ش��د برای نظارت
و پیگیری بویژه در امر احتکار ،با دس��تورالعملی
که دادستان کل کشور تنظیم و پیشنهاد میکند،
دادستانها در همه استانها به تعزیرات حکومتی
در این ب��اره کمک کنند .محس��نیاژهای گفت:
همچنی��ن در بح��ث تامین قاضی نیز قرار ش��د
دس��تگاه قضا کمک کند و در این ب��اره با دولت
و مجل��س نیز صحبت ش��ود ت��ا در بحث تامین
قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش کارها انجام
شود .وی افزود :دادس��تان کل کشور و دادستان
ته��ران نیز در جلس��ه مطرح کردن��د که برخی
پروندهها در س��ازمان تعزیرات مطرح است که با
یک فاصله زمانی بعضا چند ماهه و حتی بیش��تر
به قوه قضائیه ارس��ال میش��ود ،در حالی که این
پروندهها در صالحیت آنها (تعزیرات) نیس��ت که
مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال
این نوع پروندهها به قوه قضائیه تسریع کند و آن
پروندههایی که قاچاق س��ازمان یافته است و در
صالحیت آنها نیست ،برای رسیدگی در دادگاهها
به دادگستری ارسال شود.
شرایطی که پیشبینی میشد حباب سکه در پایان
هفته گذشته کاهش پیدا کند ،با افزایش همراه بود.
نوسان قیمت سکه در  2هفته اخیر

نوع سکه

اولمرداد

سکه طرح جدید 3410000

2863000

سکه طرح قدیم 3154000

2670000

822500

715000

نیم سکه

ربع سکه

سکه گرمی

1380000 1633500
456500

395000

هرگرم طالی  18عیار 2343300 274500

قیمتها به تومان است

مهلت ترخیص خودرو  ۶ماه شد

با پیشنهاد وزارت صنعت ،معدن و
خودرو
تجارت ،درباره ش��رایط ترخیص
خودروهای س��واری دارای ثبت سفارش معتبر در
زمان ورود خودرو تصمیمات
جدیدی گرفته ش��د و بر این
اساس با موافقت دولت مهلت
ورود خودرو از  3ماه به  ۶ماه
افزایش یافت.
در همی��ن ح��ال س��ازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد:
خودروی «هن تنگ» مجوز پیشفروش ندارد .این
سازمان با تکذیب ارائه هرگونه خدمات پس از فروش
و گارانتی  5ساله این خودرو از سوی شرکت «آرین

 16تیر

موت��ور پویا» تأکید کرد :س��ازمان حمایت تاکنون
مجوز پیشفروش برای خودروی «هن تنگ» صادر
نکرده و تبلیغ��ات فروش این خ��ودرو مورد تأیید
نیست .از سوی دیگر ،کورش
مرشدس��لوک ،رئیس انجمن
واردکنندگان خ��ودرو گفت:
قیمت خودروهای وارداتی در
بازار به طور میانگین  ۲۰تا ۳۰
درصد حب��اب دارد .وی ادامه
داد :در برخ��ی برندهای خ��اص نیز به دلیل ناچیز
بودن عرضه ،قیمت خاصی در ب��ازار وجود ندارد و
عرضهکنندگان مختلف قیمتهای متفاوتی برای
این خودروها اظهار میکنند.

وزیر نفت مطرح شدن بحث دونرخی شدن
قیمت بنزین را ش��ایعه دانس��ت و گفت :فعال
درب��اره این موضوع چی��زی در دولت تصویب
نشده است .به گزارش مهر ،بیژن نامدار زنگنه
همچنین درباره نشس��ت یکصدهفتادوچهارم
سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت (اوپک)
اظهار داش��ت :توافق خوبی در اوپک به دست
آمد اما برخی کشورها میخواهند تخلف کنند
که این از نظر حقوقی خالف اس��ت .وی افزود:
تخلف کش��ورها در اجرای توافق اوپک سبب
میش��ود این س��ازمان از نظر حیثیتی آسیب
زیادی ببیند.
تفحص

تفحص از وزارت اقتصاد کلید خورد

ط��رح تحقی��ق و تفح��ص از وزارت امور
اقتص��ادی و دارایی به علت نوس��ات ش��دید
ارزی و همچنی��ن چگونگ��ی تب��ادالت ارزی
در مجل��س ش��ورای اس�لامی کلی��د خورد.
به گ��زارش ف��ارس ،این طرح درباره مس��ائل
مرتب��ط با کم و کیف مدیری��ت منابع ارزی و
تخصیصهای داده ش��ده ،همچنین مصارفی
که برای آنها انجام گرفته،کلید خورده اس��ت.
همچنی��ن از دیگر محورهای ای��ن تحقیق و
تفحص میتوان به میزان ارز حاصل از صادرات
غیرنفتی و سهم سامانه نیما در اینها ،چگونگی
تبادالت ارزی و میزان آنها و افرادی که تبادالت
از طریق آنها صورت گرفته اس��ت ،اشاره کرد.
از دیگر موارد اش��اره شده این طرح اختالفات
آماری بین دس��تگاههای مختلف در بحث ارز
اس��ت که قرار اس��ت در این تحقیق و تفحص
به آن پرداخته شود .چگونگی سازوکار نظارت
بر عملکرد واحدهایی که این پولها را دریافت
کردهاند و به چه میزان اینها در مس��یر واقعی
و درس��ت خود هزینه ش��ده اس��ت ،از جمله
محورهای دیگر طرحی است که متقاضیان این
طرح مدنظر دارند.
ترهبار

قیمت برخی میوهها در سازمان میادین
نوع میوه

قیمت(تومان)

هلو انجیری

6200

هلو هسته جدا

6700

انواع سیب

9800

شلیلشبرنگ

6200

گالبی

7500

توت فرنگی

8100

خیارگلخانه

3600

موز

6300-5300

هندوانه

1980

انگوریاقوتی

6900

زردآلو

7800-5500

گیالس تکدانه

15000

آلبالو

8700

آلوزرد

5800

انجیر

7200

انگور زرد

5700

گوجهفرنگی

1900

