
وزير اقتصاد روزگذش�ته با حضور در نشس�ت 
علني مجلس آمار و ارقام كلي از كاهش تعداد 
مجوز ها ب�ه نماين�دگان ارائ�ه ك�رد و كاهش 
۴۰۰تاي�ي مجوزه�ا را دليل بهبود كس�ب و كار 
در كشور دانس�ت، اما روح اهلل نجابت نماينده 
س�ؤال كننده از وزير با انتق�اد از آمار هاي كلي 
و انطباق نداشتن آن با واقعيت هاي كسب و كار 
در جامعه اعالم ك�رد: وزارت اقتصاد به تكليف 
قانون�ي خود درباره كس�ب و كار عم�ل نكرده 
است. نهايتاً نمايندگان مجلس با 111 رأي موافق، 
81 رأي مخالف و چه�ار رأي ممتنع از مجموع 
239 نماينده حاضر در جلس�ه از پاس�خ وزير 
اقتصاد قانع نش�دند و به وي كارت زرد دادند. 
روزگذش��ته وزير اقتصاد براي پاس��خ به س��ؤال 
نمايندگان درخصوص اقدامات وزارت اقتصاد در 
حوزه بهبود كس��ب و كار و نحوه واگذاري شركت 

هوايي ايران ايرتور به صحن علني مجلس رفت. 
فرهاد دژپسند در پاسخ به س��ؤال روح اهلل نجابت 
نماينده ش��يراز مبني بر علت عدم اجراي ماده ۷ 
قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴ قانون 
اساسي مبني بر لزوم ش��فافيت و تسهيل شرايط 
صدور مجوز كس��ب و كارها اظهار داشت:» ما در 
سال گذشته ۱۱ اقدام براي بهبود فضاي كسب و 
كار انجام داديم كه مي تواند نقش اساسي در بهبود 
رتبه ايران در سطح جهاني داشته باشد. اگر بانك 
جهاني سياس��ي برخورد نكند، يك��ي از اقدامات، 
ايجاد پنجره واحد براي ثبت شركت ها بود كه در 
سال گذشته در تهران و چهار كالنشهر ديگر انجام 
شد و فاصله زماني ثبت شركت از ۷۲ روز به كمتر 

از ۷۲ساعت كاهش يافت.«
وي افزود: »ما در سال گذشته توانستيم مجوزها را 
از هزار و 598 به هزار و ۱۱9 كاهش دهيم، يعني 
تعداد مجوزهايي كه يك فعال بخش خصوصي بايد 

اخذ كند ۴۰۰ تا كاهش يافته است.«

همچنين وزير اقتصاد در پاس��خ به س��ؤال احمد 
عليرضابيگي، نماينده م��ردم تبريز مبني بر علت 
واگذاري شركت ايران ايرتور، ضمن اشاره به عملكرد 
سازمان خصوصي سازي در سال گذشته گفت: »ما 
در سال گذش��ته موفق ش��ديم 35 هزار ميليارد 
تومان به صورت مس��تقيم از محل واگذاري ها به 
خزانه واريز كني��م، از اين مبلغ 3۲ ه��زار ميليارد 
تومان بودجه حاصل از واگذاري به صورت ETF و 
شناور بوده كه تمامي اين موارد به صورت شفاف در 

بازار سرمايه عرضه شده است.«
  نجابت: كاهش فرآيند ص�دور مجوزها به 

معناي بهبود كسب و كار نيست 
به گ��زارش ف��ارس، روح اهلل نجابت در س��ؤال از 
دژس��پند وزير اقتص��اد درباره علت ع��دم اجراي 
ماده ۷ قانون اجراي سياس��ت هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي، مبني بر لزوم ش��فافيت و تسهيل 
شرايط صدور مجوزهاي كس��ب و كار، خطاب به 
وزير اقتصاد اظهار داش��ت: » شما آمارهايي را ارائه 
كرديد، اما ما بين مردم هستيم و از درد و مشكالت 

آنها باخبريم.«
وي افزود: »اين آماره��ا واقعيت عيني بين فعاالن 
بخش اقتصادي ندارد، مش��كل آن است كه خود 
بگويد نه آنكه وزير اقتصاد با ارائه آمار و ارقامي كه 
تطابق با بررسي هاي كارشناسي ما ندارد، بخواهد 

رأي مثبت از مجلس بگيرد.«
نجابت عنوان كرد: »وزير اقتص��اد از ابراز رضايت 
فعاالن بخش خصوصي سؤال مي كند، در حالي كه 
اين موضوع باعث تأسف است. من در سال جديد 
با فعاالن ات��اق اصناف و ديگ��ران صحبت كردم و 
به ش��دت گاليه دارند و سردرگم هس��تند. آنها با 
مراجعه به ما، پرونده هاي قطوري را نشان دادند كه 
شامل تمام مجوزهايي است كه دريافت كردند، اما 

همچنان درگير مسائل آن هستند.« 
وي ادامه داد: »اگر مسئله و موضوع را مي دانستيم 

در ش��رايط تحريم خيلي جلوتر بوديم. با عملكرد 
ش��ما فعاالن كس��ب و كار به آنچ��ه مي خواهند 
نمي رس��ند و مردم نيز در تأمي��ن مايحتاج خود 
مش��كل دارند، در اسفند س��ال گذشته صف هاي 
مرغ و گوشت را ديديد، خيلي از اصناف قصد ورود 
به اين موضوع را داشتند و واحدهاي توزيع كننده 

اقالم نيز دچار مشكل شدند.«
وي در همين راس��تا اضافه كرد: »در واقع اشكال 
در توزيع بود، اما آقاي وزي��ر مرتباً اعداد و ارقامي 
را اعالم مي كند كه مشخص نيست به چه چيزي 

مستند است.«
نجابت تصريح ك��رد: »براس��اس آخرين گزارش 
بانك جهان��ي در بين ۱۰ كش��ور آخ��ر از جهت 
ش��اخص هاي كس��ب و كار هس��تيم. در گزارش 
رس��مي اتاق بازرگان��ي نيز كه اس��فند 99 اعالم 
شد، به شدت شاخص ها ضعيف هستند. در حوزه 
شفافيت و اطالع رساني نيز فرآيند صدور بيش از 
يك سوم مجوزها روشن نيست، در واقع احصا كلي 

نشده است.«
وي با اش��اره به اظه��ارات وزير اقتص��اد مبني بر 
اينكه فرآيند ص��دور مج��وز از ۷۲روز به كمتر از 
۷۲ساعت رسيده است، اظهار كرد: »اين موضوع 
به معناي بهبود كسب وكار نيست، در واقع موضوع 
مربوط به ثبت شركت اس��ت كه ارتباطي با بهبود 
فضاي كسب وكار ندارد، اما وزير اقتصاد به عنوان 
دستاورد اين وزارتخانه از آن ياد مي كند، در حالي 

كه ارتباطي به فضاي كسب و كار ندارد.«
وي ادامه داد: »توضيحات آقاي وزير مملو از اعداد 
و ارقام گيج كننده اي بود كه با واقعيت هاي ميداني 
تطابقي نداشت، اگر وزارت اقتصاد تالش مي كرد 
كه بحث بهبود محيط كسب و كار را به يك شرايط 
قابل قبول برس��اند وضعيت تولي��د، توزيع كاال و 
اصناف ب��ه ويژه در ش��رايط كرون��ا اينگونه نبود. 
در حال حاضر توليدكنن��ده، توزيع كننده و تمام 

اصناف ما همه گاليه مند هستند.«
وي افزود: »آقاي وزير به جاي اينكه اعداد و ارقام 
و گزارش ناقص��ي را به مجلس ده��د، واقعيت ها 
را بپذي��رد و قبول كن��د كه در اي��ن زمينه موفق 

نبوده اند.«
   فرسنگ ها فاصله 

بين توضيحات وزير و واقعيت جامعه است 
نجابت گفت: »متأس��فانه فرس��نگ ها فاصله بين 
آنچه وزير در اي��ن خصوص توضي��ح دادند و آن 
چيزي كه در جامعه است، وجود دارد. رهبر معظم 
انقالب در س��خنراني هاي مختلف تأكيد كردند، 
مجوزهايي كه ظرف يك هفته براي كس��ب و كار 
بايد صادر ش��ود نبايد هفته ها به ط��ول بينجامد، 
همچنين بر رفع موانع توليد و جلوگيري از موازي 

كاري تأكيد دارند.«
وي با اشاره به جوان هايي كه براي سرمايه گذاري 
به نمايندگان مراجعه مي كنند و درگير موضوعات 
اخذ مجوز هستند، افزود: »كوتاهي وزارت اقتصاد 
علت اصل��ي اين مس��ائل اس��ت، قان��ون اجراي 
سياس��ت هاي كلي اص��ل ۴۴، ۱3س��ال پيش به 
تصويب رسيد و دولت را مكلف به تسهيل شرايط 

واگذاري كرد.«
نجابت ادامه داد: »در اين قانون دولت مكلف شد 
ش��رايط و مراحل صدور مجوز كس��ب و كار، ارائه 
بخش��نامه و آيين نامه ه��اي اجراي��ي را به نحوي 
تسهيل كند كه افراد با حداقل هزينه و به صورت 
آني و غيرحضوري در كمترين زمان مجوز دريافت 

كنند.«
وي با طرح اين س��ؤال كه آي��ا پايگاه ه��اي ارائه 
مجوزهاي كسب و كار شرايط صدور را به صورت 
كامل تبيين كرده اند، بيان كرد: »متأس��فانه اين 
اتفاق نيفتاده و تنها در م��ورد 5۴ درصد مجوزها 
اين شرايط حاصل شده اس��ت، همچنين به رغم 
اينكه هيئت هاي مقررات زدايي بايد شرايط را در 
اين پايگاه ها تسهيل كنند تنها ۲5درصد مجوزها 

داراي مصوبه هيئت مقررات زدايي است.«
نماينده مردم ش��يراز در مجلس شوراي اسالمي 
عن��وان ك��رد: »وزارت اقتصاد به تكلي��ف قانوني 
خود عمل نكرده اس��ت، بنابر درخواس��ت وزير با 
كارشناس��ان اين وزارتخانه نيز جلساتي گذاشته 

شد، اما متأسفانه خروجي نداشت.«
پس از استماع اظهارات وزير اقتصاد و نمايندگان 
سؤال كننده، نهايتاً نمايندگان مجلس با ۱۱۱رأي 
موافق، 8۱ رأي مخال��ف و چه��ار رأي ممتنع از 
مجموع ۲39 نماينده حاضر در جلس��ه از پاس��خ 
وزير اقتصاد قانع نشدند و به وي كارت زرد دادند، 
اما از توضيحات دژپسند درخصوص واگذاري ايران 

ايرتور قانع شدند. 
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 مجلس: وزارت اقتصاد به تکلیف خود 
در بهبود فضای کسب وکارعمل نکرده است

كارت زرد نمايندگان به وزير اقتصاد
  گزارش  یک

خبر هاي رس�يده از سازمان اس�تاندارد حاكي 
از آن است كه اين س�ازمان به بهانه تحريم ها از 
موضع خود عقب نش�يني كرده و 9 اس�تاندارد 
اجباري خ�ودرو را ب�ه حالت تعلي�ق درآورده 
و به اين ترتيب اس�تانداردهاي هش�تاد و پنج 
گانه خودرويي كه رئيس س�ابق اس�تاندارد بر 
اجراي آن تأكيد داشت به ۷۶ مورد تقليل يافت. 
حدود دو ماه از حضور غالمرضا شريعتي، در سازمان 
اس��تاندارد مي گذرد. وي در حالي به رياس��ت اين 
سازمان رسيد كه انتقادات بسياري از مديريتش در 
استان خوزس��تان به گوش مي رسيد، اما البي هاي 
بسيار قوي موجب شد تا در ماه هاي پاياني دولت به 
مدت چهار سال به عنوان رئيس سازمان استاندارد 
انتخاب ش��ود. وي روزگذش��ته در يك نشس��ت 
خبري از تقليل 9 استاندارد اجباري خودرو سخن 
گفت و رعايت حقوق مصرف كننده و س��ختگيري 

برخودروسازان را وعده داد. 
به گزارش فارس، غالمرضا ش��ريعتي با بيان اينكه 
ب��ه منظور رش��د صنع��ت خودروس��ازي، اجراي 
استانداردهاي هش��تاد و پنج گانه به تأييد شوراي 
عالي استاندارد رسيده بود، اظهار داشت: »به دليل 
مس��ائل ناش��ي از تحريم ها، اجراي برخ��ي از اين 
استانداردها تعليق شده و در حال حاضر بيش از ۷6 
مورد از استانداردهاي هشتاد و پنج گانه در صنعت 

خودروسازي رعايت و اجرايي مي شود.«
وي تصريح كرد: »ما تأييديه هاي آزمايش��گاه هاي 
اروپايي را در م��ورد رعاي��ت اين اس��تانداردها از 
خودروس��ازان طلب مي كنيم و آنها ني��ز در حال 
وفق دادن خودش��ان هس��تند.  البته انتظار ما اين 
است كه خودروس��ازان در اجراي اس��تانداردها از 

ما جلوتر باش��ند، چراكه در دنيا خودروس��ازان در 
اجراي استانداردها جلوتر از اس��تانداردهاي ملي 
خود هستند و ما نيز اين موضوع را به خودروسازان 

اعالم كرده ايم.«
ش��ريعتي ادامه داد: »ما به خودروس��ازان سخت 
مي گيريم و اين موضوع گامي در جهت تقويت توليد 
است و باعث مي شود، خودروسازان بتوانند صادرات 
و ارزآوري داشته باشند.« وي با بيان اينكه خودرو، 
كااليي لوكس نيست و يك كاالي ضروري محسوب 
مي شود، گفت: »بايد در جهت رعايت استانداردها 
براي بهبود شرايط زندگي مردم حركت كنيم و در 
اين راستا خودروسازان در زمينه اجراي استاندارد 

عابر پياده در حال نصب تجهيزات تست هستند.«

وي تأكيد ك��رد: »آنچه قان��ون در م��ورد رعايت 
اس��تانداردهاي خودرويي صراح��ت دارد، به طور 
جدي از خودروس��ازان طلب مي كنيم و هيچ نوع 
چشم پوشي يا غفلتي در اين مورد صورت نخواهد 

گرفت.«
رئيس سازمان ملي اس��تاندارد ادامه داد: »صنايع 
خودرويي در اروپا نيز بر اساس مقررات فني ارزيابي 
مي شوند و ما هم در ايران اس��تانداردهاي هشتاد 
و پنج گان��ه را براي صنعت خودروس��ازي اجباري 

كرده ايم.«
  جلوگي�ري از ورود 2 ه�زار ت�ن كاالي 

غيراستاندارد در سال گذشته
شريعتي افزود: »سال گذش��ته از ورود ۲ هزار تن 

كاالي غير اس��تاندارد جلوگي��ري كرديم. اين 
محموله هاي غيراستاندارد شامل: موادغذايي، 
وسايل الكترونيكي، وس��ايل الكتريكي، چرم، 
لوازم خانگي و لوازم مختلف بود كه از ورودشان 

جلوگيري شد.«
وي اظهارك��رد: »در بحث انرژي ني��ز با احصا 
مصرف انرژي و تدوين استاندارد هاي مربوطه، با 
بازنگري و به روزكردن آنها سعي كرديم به نحوي 
عمل كنيم كه مصرف كنندگان بتوانند با آگاهي 
از محصول و مصرف ان��رژي آن، تصميم گيري 

هوشمندانه اي داشته باشند.«
ش��ريعتی افزود: »با كمك 3۰ شركت بازرسي، 
مص��رف ان��رژي صنايع��ي را كه بي��ش از حد 
استاندارد انرژي مصرف مي كنند و استاندارد هاي 
تدوين شده از سوي وزارتخانه هاي نفت و نيرو را 

رعايت نمي كنند، مشخص كرديم.«
وی با بيان اينكه 3۴ صنعت در حال ارزيابي از 
نظر مصرف انرژي هس��تند، گفت: در سه سال 
گذش��ته برخي از صنايع بي��ش از ۴۰ ميليون 
بشكه نفت معادل ۲ميليارد دالر انرژي مصرف 

كردند. 
رئيس س��ازمان ملي اس��تاندارد اف��زود: »اين 
موضوع به مقام��ات عالي اطالع داده ش��ده تا 
برخورد هاي الزم را با اين صنايع داشته باشند تا 

صنايع خود را با استاندارد ها منطبق كنند.«
وي جلوگيري از فعالي��ت صنايع آالينده هوا را 
از ديگر اقدامات س��ازمان اس��تاندارد بيان كرد 
و گفت: »اين صنايع يك ميلي��ارد تن آالينده 
هيدروكربور، 5/۱ ميليون تن نيتروژن و ۱5 هزار 

تن سولفور را به محيط زيست وارد كرده اند.«

   گزارش 2

اگ�ر وزارت اقتص�اد تالش 
مي ك�رد ك�ه بح�ث بهبود 
محيط كسب و كار را به يك 
ش�رايط قابل قبول برساند 
وضعيت تولي�د، توزيع كاال 
و اصناف به ويژه در شرايط 
كرون�ا اينگون�ه نب�ود. در 
ح�ال حاض�ر توليدكننده، 
توزيع كننده و تمام اصناف 
ما همه گاليه مند هس�تند

مهم ترین مانع تولید
تصدی گری های دولتی است

رئي�س ات�اق ته�ران گف�ت: براس�اس آخري�ن گزارش�ي ك�ه 
درياف�ت كردي�م، ايراني ه�ا در س�ال 2۰2۰ ح�دود ۷ه�زار 
و 189 واح�د مس�كوني و در س�ه ماه�ه اول س�ال 2۰21، 
ه�زار و ۶۰۰ واح�د مس�كوني در تركي�ه خري�داري كرده ان�د. 
مسعود خوانساري در نشس��ت هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران 
با بيان اينكه فرار سرمايه از كشور و خريد واحدهاي مسكوني از سوی 
ايرانيان در ديگر كشورها بايد عارضه يابي جدي شود، افزود: ايراني ها 
رتبه نخست خريد واحد مسكوني در تركيه را به خود اختصاص داده اند 
و كشورهايي مانند روسيه و عراق در رده هاي بعدي قرار دارند، همچنين 
ايرانيان براي خريد واحد مسكوني در ديگر كشورها از جمله تاجيكستان 
و گرجستان نيز اقدام كرده اند. وي اضافه كرد: صندوق بين المللي پول 
رشد اقتصادي دنيا را در س��ال ۲۰۲۱ به طور متوس��ط ۰/5 درصد و 
براي چين 8 درصد به عنوان باالترين رشد پيش بيني كرده است، اين 
در حالي اس��ت كه رش��د اقتصادي ايران مثبت ۲/5 درصد و تورم 39 
درصد پيش بيني شده اس��ت كه اميدواريم با كسري بودجه اين تورم 
افزايش نيابد. رشد موجودي س��رمايه خالص كشور در سال 98 يعني 
سرمايه گذاري نسبت اس��تهالك منفي بود كه يكي از عوامل اصلي به 
وجود آمدن اين وضع خروج سرمايه از كشور بود. رئيس اتاق بازرگاني 
تهران با بيان اينكه تنها راه عالج اقتصاد كشور توليد است، افزود: بايد با 
پشتيباني از توليد و مانع زدايي ها، حمايت واقعي از توليد صورت گيرد 
كه البته در يك ماه اخير مجلس و دولت س��تادهاي مختلفي تشكيل 
داده اند و اميدواريم مانند سال هاي گذشته فقط به شعار ختم نشود و 

به نتيجه برسد. 
خوانس��اري دخالت بيش از اندازه دولت در اقتصاد و تصدي گري هاي 
دولتي را مهم ترين مانع بر سر راه توليد دانست و گفت: اين دخالت ها، 
عامل ركود و رش��د نيافتن توليد و نمونه بارز آن طرح هاي نيمه تمام 
اس��ت كه همچنان به دليل دخالت هاي بيش از اندازه دولت به نتيجه 
نرسيده است. وي، نمونه ديگر دخالت هاي دولت را تشكيل قرارگاه مرغ 
برش��مرد و گفت: در حالي كه جزو ۱۰ كشور توليدكننده مرغ در دنيا 
هستيم، براي ساماندهي بازار آن قرارگاه تشكيل شده است. در حالي 
كه عمده مشكل به دخالت دولت برمي گردد، زيرا توليد مرغ با بخش 
خصوصي است، اما واردات مواد اوليه و قيمت گذاري هاي آن با دخالت 
دولت انجام مي شود. رئيس اتاق تهران افزود: دور باطل ضابطه سازي، 
مجوزها و دستورالعمل هاي خلق الساعه مانع توليد است، اگر قرار است 
شعار سال عملياتي شود بايد عزم جدي در كل كشور شكل بگيرد. بايد با 
حفظ توليد از طريق برداشتن موانع سر راه، سرمايه هاي داخلي را حفظ 
و از فرار سرمايه ها جلوگيري كنيم. ما در اتاق بازرگاني موانع اساسي بر 
سر راه توليد را شناسايي كرديم كه آن را براي سران قوا ارسال خواهيم 
كرد. خوانساري تورم، ارز چند نرخي و هدفمندنبودن يارانه ها را از ديگر 
موانع بر سر راه توليد دانست و گفت: براساس آخرين آمار سازمان انرژي 
جهاني بيش از 86 ميليارد دالر يارانه سوخت در ايران پرداخت مي شود 
كه اگر اين يارانه ها به سمت توليد هدايت شود، جايگاه اقتصادي كشور 
را بس��يار ارتقا خواهد داد ضمن اينكه معلوم هم نيست چه قشري از 

يارانه ها بهره مي برند. 

تذكر ايران اير به آژانس هاي هواپيمايي
ارزان فروشي بلیت ممنوع!

اي�ران اي�ر در بخش�نامه اي ب�ه دفات�ر ف�روش بلي�ت هواپيم�ا 
اعالم ك�رد: در ص�ورت ارائ�ه تخفي�ف در ن�رخ بلي�ت هواپيما، 
از ادام�ه همكاري ب�ا آژان�س هواپيماي�ي منصرف خواهد ش�د. 
به گزارش مهر، محمد هادي صانعي رئيس رويه ها و مقررات بازرگاني 
هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران )هما( در بخشنامه اي به دفاتر فروش 
بليت هواپيما و آژانس هاي هواپيمايي اعالم كرد: اخيراً مشاهده شده 
كه برخي شركت هاي خدمات مسافرت هوايي اقدام به ارائه تخفيف از 
محل كميسيون اين ش��ركت ها مي كنند. ارائه هرگونه تخفيف از نرخ 
مصوب هما ممنوع بوده و در صورت ادامه اين رويه، با دفاتر متخلف از 

اين بخشنامه، قطع همكاري خواهد كرد. 

 
اتاق اصناف: هیچ تعارفي با واحدهاي صنفي 

متخلف نهادها نداریم
رئيس ات�اق اصن�اف ته�ران اظه�ار داش�ت: در همي�ن چند 
روز محدوديت ه�اي كروناي�ي، ح�دود ۶ ه�زار و 2۰ بازرس�ي 
انجام  ش�د و ح�دود 3۶۰ م�ورد از آنه�ا اخطار گرفتن�د؛ براي 
مثال با كرك�ره نيمه ب�از كار مي كردند و تع�دادي نيز كه توجه 
نمي كردن�د به س�ازمان تعزي�رات حكومت�ي معرفي ش�دند. 
قاس��م نوده فراهاني در گفت وگو با ايلنا، در م��ورد آخرين وضعيت 
تعطيلي اصناف به علت ش��يوع موج چهارم كرونا اظهار كرد: روزانه 
حدوداً ۴۰۰ نفر از عزيزان خود را از دست مي دهيم، اين مشكل صرفاً 
با بستن اصناف درست نمي شود. اگر قرار بر تعطيلي باشد، اصناف 
فقط بخشي از مكان هايي است كه بايد كنترل شود، مترو، اتوبوس، 

بانك ها و غيره نيز بايد در اين مورد كنترل شوند. 
وي ادامه داد: حمل و نقل تغييري نك��رده و وضعيت مترو و اتوبوس 
مانند قبل است. اصناف بسته هستند، اما در فروشگاه هاي زنجيره 
تراكم جمعيت به ش��دت باالست. اگر قرار باش��د از اين تعطيلي ها 
نتيجه اي بگيريم، در گام اول باي��د همه مردم رعايت كنند و حافظ 
جان خود باشند. اينطور نيست كه به راحتي بگوييم ۴۰۰ نفر فوت 
كردند؛ ما دو هواپيما انسان از دست داده ايم، اين اتفاق ممكن است 

براي هر كدام از ما رخ دهد. 
رئيس اتاق اصناف تهران در ادامه تصري��ح كرد: ما در حوزه اصناف 
طبق مقرراتي كه ستاد كرونا تنظيم و ابالغ مي كند، عمل مي كنيم. 
اگر گفتند تعطيلي ه��ا ادامه پيدا كن��د، اصناف تعطي��ل خواهند 
بود و اگر تصميم بر بازگش��ايي و تش��ديد پروتكل ها باشد، باز هم 

مي پذيريم. 
وي در پاسخ به س��ؤالي در مورد فعاليت گروه هاي شغلي ۲، 3 و ۴ 
گفت: 3۲ گروه شغلي و صنف باز هستند، اگر در شهر ديده مي شود 
كه مغازه ها باز هستند، به اين علت اس��ت كه تعداد قابل توجهي از 
آنها جزو گروه۱ هستند، اما فعاليت اصنافي كه جزو گروه هاي شغلي 
ديگر هستند، تخلف محسوب مي شود. از همين روي اصناف دقت 

كنند تا با آنها برخورد نشود. 
نوده فراهاني در ادامه افزود: گشت هاي مشتركی با بازرسي صمت و 
بازرسي اصناف صورت مي گيرد. در همين چند روز محدوديت هاي 
كرونايي حدود 6 هزار و ۲۰ بازرس��ي انجام  شد و حدود 36۰ مورد 
از آنها اخط��ار گرفتند؛ براي مثال با كركره نيم��ه باز كار مي كردند 
و تعدادي نيز ك��ه توجه نمي كردند به س��ازمان تعزيرات حكومتي 
معرفي شدند. بنابراين برخورد انجام مي شود، اما درخواست من از 

كسبه اين است كه منتظر برخورد نباشند و قانون را رعايت كنند. 
وي در پاسخ به اينكه بسياري از واحدهاي صنفي متعلق به نهادها و 
ارگان هاي خاص مشغول به فعاليت هستند، بيان كرد: قانون براي 
همه يكس��ان اس��ت؛ براي مثال قانون براي كتابفروشي كه متعلق 
به يك نهاد، ارگان و شخص خاص يكس��ان است. رئيس آن نهاد يا 
ارگان بايد تذكر بدهد كه قانون را رعايت كنند تا بقيه هم ياد بگيرند. 
بنابراين با اين اصناف متخلف هم برخورد مي شود و ما با هيچ كسي 

تعارف نداريم. 

برخي استانداردهاي هشتادوپنج گانه خودروسازي تعليق شد
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