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 توقف 160هزار خودرو 
در انبار2خودروساز

باي�د مقص�ر خ�اك خ�وردن 160 ه�زار خ�ودروي ناق�ص در 
انب�ار خودروس�ازان معرف�ي ش�ود. از انجم�ن خودروس�ازان و 
ش�ركت هاي خودروس�ازي مي خواهم ك�ه آدرس غل�ط به مردم 
و دس�تگاه هاي نظارت�ي ندهن�د، بلكه جهت ش�فافيت اس�امي 
قطعه س�ازاني را ك�ه ارز دولت�ي گرفتند، ام�ا از تحوي�ل قطعه به 
خودروس�ازان خ�ودداري مي كنن�د و ۸ ه�زار ميلي�ارد توم�ان 
خودرو را در ك�ف كارخانه ها معط�ل نگه داش�ته اند،اعالم كنند. 
سخنگوي انجمن قطعه سازان در واكنش به سخنان اخير ، دبير انجمن 
خودروسازان كه اعالم كرد ه، مشكالت صنعت خودرو و دپو خودرو در كف 
كارخانه ها،صنعت قطعه سازي است، گفت: احمد نعمت بخش به عنوان 
نماينده خودروس��ازان به دولت، مجلس و م��ردم آدرس غلط مي دهد. 
فرهاد بهنيا افزود: در حال حاضر مش��كل صنعت خودرو قطعه س��ازان 
نيست،بلكه تنها قطعه سازي اس��ت كه با ايجاد انحصار در صنعت قطعه 
موجب زمينگير شدن ۱۶۰ هزار خودرو سواري شده است. وي گفت: اين 
انجمن اعتقاد داردكه بايد نام قطعه س��ازي كه ۸۰ درصد تعهدات ايران 
خودرو را به عهده دارد، بيشترين ارز ۴۲۰۰ توماني را گرفته و بيشترين 
مطالباتش در اسفند ماه نقد شده است، اعالم شود و نام قطعاتي كه به دليل 

عدم ارائه از سوي قطعه ساز در انبار ها دپو شده اند، اعالم عمومي شود. 
 وي تصريح كرد: انجمن خودروسازان به عنوان نماينده خودروسازان 
اطالعات غلط مي دهد، جالب اينجاست اين قطعه ساز شروع به خريدن 
كارخانه هاي تعطيل شده قطعه س��ازي كرده اگر پول ندارد كه قطعه 
بدهد، چطور مي توان��د كارخانه بخرد. ارزش مال��ي اين تعداد خودرو 
۸ هزار ميليارد تومان اس��ت كه اگر تنها ۶۰ درص��د از اين منابع در 
اختيار قطعه سازان قرار مي گرفت به طور حتم وضعيت آنها به مراتب 
بهبود مي يافت. وي گفت: عدم ارائ��ه قطعه به خاطر كمبود نقدينگي 
و تحريم ها نيست، از اين رو ضروري است، دستگاه هاي نظارتي مانند 
قوه قضائيه، مجلس، نهاد هاي بازرس��ي و نظارتي و امنيتي به صورت 
فوري ورود كرده و اسامي قطعه سازاني كه به رغم توليد قطعه و دپو در 
انبارها از ارائه آن به خط توليد خودداري مي كنند، اعالم عمومي شده 

و مقصران مجازات شوند. 
بهنيا با تأكيد به اينكه قطعه سازان مي توانند تحريم ها را دور بزنند، گفت: 
هر قطعه اي كه خودروس��ازان بخواهن��د، قطعه س��ازان وارد يا توليد 
مي كنند، از اين رو هيچ بهانه اي براي عدم ارائه قطعه وجود ندارد. وي 
به افزايش قيمت بازار و زيان مصرف كننده اش��اره كرد و افزود: به نظر 
من، ش��ركتي كه ارز دولتي و مطالبات معوق��ه اش را گرفته، اما قطعه 
توليد نمي كند و خط توليد را تعطيل كرده، بدون تعارف با تحريم هاي 
امريكا همسويي مي كند؛چراكه همين كارشكني باعث تعطيل شدن 
ساير قطعه سازان شده است و اكنون در اين آشفته بازار صنعت خودرو 
انگشت اتهام به س��مت ۱۴۰۰ قطعه ساز اس��ت كه واقعاً در اين قضايا 
نقش��ي ندارند. دبير انجمن قطعه س��ازان همچنين تأكي��د كرد: اين 
قطعه ساز انحصاري،اين قطعاتي كه تحويل ايران خودرو نداده، توليد و 
در انبارهايش دپو كرده است و ضروري است دستگاه هاي نظارتي فوراً 

به ماجراي اين تخلفات ورود كنند. 
  توليد قطعات خودرو فقط تا يك ماه آينده امكان پذير است

در ادامه اين نشس��ت خبري بيگلو،  دبير انجمن س��ازندگان قطعات 
و مجموعه هاي خودرويي نيز با اش��اره به نامه نگاري انجام ش��ده اين 
انجمن با رئيس كل بانك مركزي گفت: در نامه ۱۴ ارديبهشت ماه كه 
به ناصر همتي ارسال شد به رشد سه برابري تهيه مواد اوليه و زمان كم 
قطعه سازان و خودروس��ازان در تأمين مواد تأكيداتي را مطرح كرديم 
و در اين نامه از همتي رئيس كل بانك مركزي درخواس��ت كرديم تا 
تدبيري اتخاذ شود، تسهيالت 7 هزار ميليارد توماني به صورت اضطرار 

در اختيار صنايع قطعه سازي و خودروسازي قرار گيرد. 
وي با بيان اينكه در ۲5 ارديبهشت ماه اداره اعتبارات بانك مركزي در 
پاسخ به اين نامه اعالم كرد كه براس��اس ماده ۶ آيين نامه تسهيالت و 
تعهدات كالن، حداكثر مجموع تسهيالت و تعهدات به هر ذينفع واحد 
نبايد از ۲۰درصد سرمايه پايه مؤسس��ه اعتباري تجاوز كند، گفت: از 
اين رو اعطاي تسهيالت از سوي بانك ها به قطعه سازان و خودروسازان 
در چارچوب تعيين شده و با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير 
است، بنابراين متقاضيان مي توانند تقاضاي خود را همراه با توجيهات 
فني، مالي و اقتصادي كافي نزد بانك ه��اي عامل مطرح و از آن طريق 

پيگيري كنند. 
دبير انجمن س��ازندگان قطع��ات تصريح كرد: اين نام��ه موجب بهت 
قطعه سازان شده اس��ت، زيرا در جنگ اقتصادي ما به عنوان سرباز جلو 
رفته ايم، اما سيستم اقتصادي حاضر به همكاري نيست، عالوه بر اين در 
حال حاضر تمامي خريد مواد اوليه صنعت قطعه به صورت نقدي انجام 
مي ش��ود كه در صورت ادامه اين روند تا يك ماه آينده، صنعت قطعه 
زمينگير خواهد ش��د. بيگلو با بيان اينكه نهادهايي كه عدم حمايت از 
اين صنعت را به اثبات رسانده و كارش��كني مي كنند، بايد مسئوليت 
75۰هزار شغل را به عهده بگيرند، افزود: در صورتي كه تسهيالت مورد 
نياز قطعه سازان پرداخت نشود، عواقب اجتماعي و سياسي بيكاري در 
اين صنعت را شاهد خواهيم بود. بيگلو تصريح                                                                                                                                                                                                                             كرد                 : سال گذشته ۴ هزار 
ميليارد تومان تسهيالت به قطعه سازان پرداخت شد كه توانستيم توليد 

خودرو را صد درصد افزايش دهيم. 
وي اظهار داش��ت: هرچند خودروس��ازان و قطعه س��ازان در كيفيت 
توليداتشان با مشكالتي روبه رو هس��تند، اما بايد توجه داشت كه اين 
مس��ئله در همه صنايع وجود دارد. به گفته وي، خريدها در بازار براي 
قطعه سازان به صورت نقدي صورت مي گيرد و به همين دليل نمي توانيم 

مواد اوليه را به موقع تأمين كنيم. 

 كاهش 854 واحدي 
شاخص كل بورس تهران

ش�اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پاي�ان معامالت ديروز 
۸۵4 واحد كاهش يافت. 

به گزارش »فارس«، در پايان معامالت روز گذشته بورس اوراق بهادار 
تهران، ش��اخص كل بورس ۸5۴ واحد افت كرده و به رقم ۲۱۴ هزار و 
۳۱۴ واحد رسيد. شاخص كل با معيار هموزن در مدار رشد قرار گرفته 
و با افزايش ۳۱۲ واحد به رقم ۴۸ هزار و ۴۴۳ واحد رس��يد. ارزش روز 
شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران نيز به بيش از ۸۱۹ هزار 

ميليارد تومان رسيد. 
ديروز معامله گران بورس اوراق بهادار بيش از ۲/۴ ميليارد اوراق برگه 
بهادار و سهام به ارزش بيش از ۸۲۱ ميليارد تومان در قالب ۲۲۸ هزار 

نوبت معامله دادوستد كردند.

جزئيات جدي�دي از ماجراي كش�ف پوزهاي 
بانكي در دفتر وزير نفت روز گذش�ته از سوی 
يكي از نمايندگان مجلس منتشر شد كه حواشي 
اتفاقات رخ داده در دفتر زنگنه را افزايش داد. 
به گزارش »ج��وان«، دفتر زنگنه چ��ه در دولت 
اصالحات و چه در دولت فعلي محل حاشيه هاي 
بس��ياري بود؛ چه زماني ك��ه در ماجراي پرونده 
كرس��نت يكي از اعضاي دفتر زنگنه بازداش��ت 
شد و مورد بازجويي قرار گرفت تا امروز كه يكي 
از نهادهاي امنيتي، پرونده عجيبي را براي دفتر 

وزير تشكيل داده است. 
ماجرا از آن قرار است كه يكي از كاركنان حفاظت 
پرسنلي متوجه برخي اتفاقات در وزير نفت مي شود 
و مراتب را به يك��ي از نهاده��اي امنيتي گزارش 
مي دهد و اين نهاد امنيتي، با ورود به اين اتفاقات 
موفق به كش��ف كارتخوان ها و اسنادي مي شود 
كه وزير نفت را عصباني مي كند. بازجويي از افراد 

دخيل در اين رسوايي، موجب مي شود فرجام كار 
به بيمارستان كشيده شود، اما مسئوالن اين نهاد 
امنيتي، اين پرونده را به پيش مي برند. زماني كه 
خبر پوزهاي دفتر وزير افش��ا مي شود، وزير نفت 
همان شب در نشستي خبري بدون رد كردن اين 
اتفاق به سؤالي درباره بازجويي از مسئول دفترش 
اين واكنش را نشان مي دهد: » بازجويي كه هميشه 

هست، اما اطالعي درباره بازجويي ويژه ندارم«! 
با اين اظهار نظ��ر وزير نفت، خبر كش��ف پوز در 
دفتر وي ب��ه يكي از س��رخط هاي خبري تبديل 
شد و همزمان يكي از كانال هاي ضد انقالب و كم 
مخاطب در خبري نوش��ت كه احتمال بازداشت 
وزير نفت به دليل فس��اد كالن مالي و جاسوسي 
اقتص��ادي جدي تر شده اس��ت. روز بع��د وزارت 
اطالعات در يك اقدام عجيب نس��بت به خبر اين 
كانال بي اهميت واكنش داد و نسبت اين اتهامات 

به زنگنه و بازداشت وي را تكذيب كرد. 

وزارت نفت هم پس از اين تكذيبيه، به خود جرئت 
داد و با خروج از موضع س��كوت اعالم كرد »خبر 
كشف پوز در دفتر زنگنه كذب است« در حالي كه 
وزارت اطالعات در اطالعيه خود هيچ اشاره اي به 
كذب بودن كشف پوز در دفتر وزير نفت نكرده بود. 
حاال خبره��اي جديدي از اين موض��وع به گوش 
مي رسد. ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد 
در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با »فارس«  
با بيان اينكه تعداد امضاهای اس��تيضاح زنگنه رو 
به افزايش اس��ت، می گويد، آقاي زنگنه امروز در 
شرايط تحريم تمام سيس��تم را معطل كرده و هر 
روز بهانه م��ي آورد، يك روز مي گويد س��ران قوا 
بايد به من اختيارات بدهند تا ديوان محاس��بات 
و سازمان بازرس��ي گريبانگير من نشوند و اخيراً 
سه كارتخوان فروش در دفتر وي كشف شده كه 
۱۰ ميليارد تومان گردش مالي اين كارتخوان ها 
بوده اس��ت؛ يكي از اين كارتخوان ها به نام يكي از 

آبدارچي هاي دفتر آقاي زنگنه است.« 
ابوترابي می گويد: »مأموران امنيتي عالوه بر كشف 
كارتخوان در دفتر وزير نفت، مقاديري طال و دالر 
را ني��ز در دفتر آقاي وزير كش��ف كرده اند كه اين 
مسئله موجب اختالفات و بحث هايي بين زنگنه و 
وزير اطالعات در هيئت دولت شده است. وزير نفت 
عنوان كرده كه من در اين زمينه با وزارت اطالعات 

همكاري نخواهم كرد.«
اين اظهارات نماينده مجلس در شرايطي مطرح 
شده است كه پيشتر جزئياتي ديگر از فساد رخ داده 
در دفتر زنگنه رخ داده و حتي فعاالن فضاي مجازي 
با پرداختن به اين مس��ئله نوشته بودند، در مطب 
پزشكان كارتخوان وجود ندارد، اما در دفتر زنگنه 
سه كارتخوان كشف شده است. خبرهاي مربوط به 
كارتخوان هاي بانكي فعاًل در نهادهاي امنيتي به 
صورت جدي در دس��ت پيگيري است و در آينده 

جزئيات بيشتري از آن منتشر خواهد شد.

پوز زنگنه 
 ابوالفضال ابوترابي نماينده  مجلس با تأييد خبر كشف 3 دستگاه پوز در دفتر زنگنه

 كه 10 ميليارد تومان گردش مالي داشته است، از افزايش امضاي نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير نفت  خبر داد

اعمال تعرفه هاي جديد برق براي تهراني ها
رشد 8 درصدي مصرف نسبت به پارسال

مديرعامل ش�ركت توزيع برق اس�تان ته�ران با اش�اره به اينكه 
مصرف برق در تهران هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۸ درصد رشد داشت، گفت: 1۵ درصد مشتركان تهراني پرمصرف 
هستند و تعرفه هاي جديد برق از اول خرداد در حال اعمال است. 
ماه گذش��ته دولت مصوبه افزايش تعرفه برق پرمصرف ها به ميزان ۲۳ 
درصد از خرداد تا شهريور ماه را ابالغ كرد كه مورد ايرادات مجلس شد و 
سپس با اصالحيه اين مصوبه مجدداً براي اجرا آماده و از اول خرداد اعمال 
شد. حسين صبوري در گفت وگو با »فارس« گفت: تعرفه هاي جديد برق 
پرمصرف ها كه ۲۳ درصد رشد دارد، ابالغ شده اس��ت و از آنجا كه ۱5 
درصد مشتركان تهراني پرمصرف هستند، اميدواريم اين مشتركان نيز 
به گروه كم مصرف ها و خوش مصرف ها بپيوندند. وي ادامه داد: هدف از 
اجراي مصوبه دولت در افزايش تعرفه ها براي پرمصرف ها پيوستن اين 
گروه به خوش مصرف ها است. صبوري افزود: مصرف برق هفته گذشته 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است، بنابراين 
اميدواريم مردم با آغاز پيك در مصرف برق رعايت كامل داشته باشند و 

از وسايل غيرضرور در ساعات پيك خودداري كنند. 
..........................................................................................................................

5 بيسكوييت و يك شكالت خارجي 
غيراستاندارد اعالم شد  

مع�اون ارزيابي كيفي�ت س�ازمان ملي اس�تاندارد اس�امي پنج 
بيسكويت و يك شكالت خارجي مغاير با استاندارد را اعالم كرد. 
مسلم بيات در گفت وگو با »تسنيم« با اشاره به اينكه سازمان استاندارد 
نظارت بر كاالهاي وارداتي توزيع شده در بازار را انجام مي دهد، اظهار 
داشت: عالوه بر نظارت بر كنترل كيفي كاالهاي وارداتي در گمركات 
ورودي به منظور تأمين الزامات استاندارد، مراقبت از ايمني و سالمت 
مردم در دس��تور كار س��ازمان ملي اس��تاندارد ق��رار دارد و به همين 
منظور در اين رابطه نظارت هاي خود را تشديد كرده است. وي افزود: 
در بازرسي هاي انجام ش��ده از بازار و نمونه برداري و آزمون تعدادي از 

بيسكويت و شكالت هاي وارداتي فاقد استاندارد شناخته شده اند. 
بيات اضافه كرد: بيسكويت قهوه با تزئين شكر به نام krinkle ساخت 
 danas كشور اندونزي، بيس��كويت كرم دار با طعم توت فرنگي به نام
delight ساخت كشور چين، بيس��كويت كرم دار با طعم توت فرنگي 
london bakers ساخت كش��ور هند، بيسكويت كرمدار كاكائويي 
به نام oreo ساخت كش��ور اندونزي و بيسكويت با تكه شكالت به نام 
champs ساخت كش��ور تركيه، در روند بازرس��ي ها فاقد استاندارد 
شناخته شده اند. وي از مصرف كنندگان درخواست كرد تا در صورت 
مشاهده بيسكوييت هاي مذكور مراتب را از طريق شماره تلفن ۱5۱7 به 
ادارات كل اعالم تا پيگيري الزم به عمل آيد، عالوه براين تأكيد مي شود 
اكثر اين بيسكوييت ها در فاكتورهاي عمده با استاندارد ملي مغايرت 

دارند به همين منظور از استفاده آنها جلوگيري شود. 
معاون ارزيابي كيفيت سازمان ملي اس��تاندارد افزود: شكالت سفيد 
Altyn Ay س��اخت كشور تركمنس��تان نيز در آزمون به عمل آمده 

مغاير با استاندارد تشخيص داده شده است. 
..........................................................................................................................

معاون وزير كار اعالم كرد

تعاوني ها در اولويت واگذاري »شستا«
معاون وزير تعاون، كار و رف�اه اجتماعي از مذاكره ب�راي واگذاري 
برخي ش�ركت هاي شس�تا به تعاوني ه�اي توانمند و اس�تفاده از 
ظرفي�ت تعاوني ه�اي دان�ش بني�ان در شس�تا خب�ر داد و گفت: 
ش�بكه تعاوني هاي توزيعي در ايام م�اه مبارك رمض�ان، با قيمت 
ارزان تري گوشت و كاالهاي اساس�ي را در اختيار مردم قرار دادند. 
محمد كبيري در گفت وگو با »ايسنا« با اشاره به امضاي تفاهمنامه همكاري 
با شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( اظهار كرد: انعقاد اين 
تفاهمنامه دربرگيرنده چند ه��دف بود؛ اول اينكه با ايجاد و گس��ترش 
همكاري هاي دو جانبه زمينه استفاده از ظرفيت هاي بخش تعاون به وجود 
آيد و دوم در بحث واگذاري برخي از شركت هاي شستا اولويت بخش تعاون 
به ويژه تعاوني هاي توانمند در نظر گرفته شود و با توجه به هدف گذاري 
دستيابي بخش تعاون به سهم ۲5 درصدي در اقتصاد ملي، بخش تعاون به 

طور مؤثر در اين زمينه سهم داشته باشد. 
وي ادام��ه داد: ه��دف ديگ��ر اي��ن بود ك��ه زمينه ه��اي هم��كاري در 
سرمايه گذاري هاي ايجادي يا توس��عه اي در بخش تعاون را به مجموعه 
شستا اعالم كنيم تا پس از نهايي شدن، اين زمينه ها مورد بررسي قرار گيرد 
و در صورتي كه طرح هاي تعاوني ها اقتصادي باشد، در بحث سرمايه گذاري 

ايجادي و توسعه اي مشاركت مستقيم داشته باشند. 
معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان كرد: هدف 
ديگر انعقاد تفاهمنامه اين بود كه طي تفاهمي كه از قبل با صندوق نوآوري 
و ش��كوفايي در بحث راه اندازي مركز نوآوري تعاون داش��تيم، مقرر شد 
تعاوني هاي دانش بنيان نيز حمايت و معرفي ش��وند و در زنجيره تأمين 
شركت هاي شستا از ظرفيت بخش تعاون به ويژه تعاوني هاي دانش بنيان 
استفاده شود و در مركز نوآوري بخش تعاون حتي االمكان مشاركت الزم را 
داشته باشند. كبيري همچنين از توزيع و عرضه اقالم اساسي توسط شبكه 
تعاوني ها در ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: طي تفاهمنامه سه جانبه اي 
كه ميان وزارت تعاون، اتاق تعاون ايران و شركت مادر تخصصي بازرگاني 
دولتي به امضا رس��يد، عرضه اقالم تنظيم بازار و گوشت و برنج و شكر به 
شبكه تعاوني ها سپرده شد. تأكيد ما اين بود كه كاالهاي اساسي را از طريق 
شبكه تعاوني ها در اختيار مردم بگذاريم كه در حال حاضر در بحث عرضه 
گوشت اين اتفاق افتاده است و تعاوني ها زودتر از ماه مبارك رمضان عرضه 

گوشت و برنج و شكر را با قيمت ارزان تر آغاز كردند. 
پيش از اي��ن تفاهمنامه هم��كاري مي��ان وزارت تعاون، ش��ركت مادر 
تخصصي بازرگاني دولتي و اتاق تعاون ايران با هدف اس��تفاده از ظرفيت 
و توانمندي هاي شبكه تعاوني ها در تنظيم بازار و توزيع كاالهاي اساسي 
به امضا رس��يده بود و طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته مقرر ش��د تا 
توزيع مناسب كاالهاي اساسي در سراسر كشور براي ماه رمضان توسط 

تعاوني هاي مصرف و توزيعي صورت پذيرد. 

بهناز قاسمی

 دولتی ها هم در گرانی شكر و خرما 
مقصر بودند

پيش فروش خودرو قبل از انجام تعهدات قبلی خودروسازان ممنوع شد

حق�وق  از  حماي�ت  س�ازمان  رئي�س 
مصرف كنن�دگان و توليدكنندگان از پش�ت 
پرده گراني خرما و شكر خبر داد و گفت: برخي 
س�ردخانه هايي كه با اس�تفاده از تسهيالت 
دولتي اح�داث ش�ده بودند به ج�اي آنكه در 
ش�رايط خاص در خدمت ش�هروندان باشند، 
در زم�ان كمبود خرم�ا، به محلي ب�راي انبار 
خرما تبديل ش�ده بود و بر همين اساس اقدام 
به تعزير تعدادي از اين س�ردخانه ها كرديم. 
ماه رمضان امسال برخالف س��ال هاي گذشته، 
اغلب كاالهاي مصرفي و ضروري مردم با افزايش 
قيمت مواجه ش��د. گويي كه مسئوالن سازمان 
حمايت و دس��تگاه هاي نظارتي ب��دون توجه به 
نياز هاي مردم در اين ماه مبارك، بازار را رها كرده 
بودند تا عرضه و تقاضا قيمت ها را تنظيم كند. از 
افزايش قيمت خرما، ميوه، برنج و شكر گرفته تا 
ماكاروني و لبنيات و. . . همگي موجب انتقاد مردم 
قرار گرفت. در اين ميان غيبت سازمان حمايت از 
توليد كنندگان و مصرف كنندگان كه بيش از ساير 
دستگاه ها نقش داش��ت، كامل مشهود بود. اين 
سازمان كه به گرفتن روزه سكوت معروف است، 
در روزهاي پاياني ماه رمضان به جمع خبر نگاران 
آمد و از پش��ت پرده گراني خرما و شكر و معرفي 

خودروسازان متخلف به تعزيرات سخن گفت. 
عباس تابش در خصوص تخلفات صورت گرفته 
در بحث برخي اقالم خوراك��ي از جمله خرما كه 
باعث افزايش قيمت خرما در بازار شد،  اظهار كرد: 
از چند ماه پيش از ماه مبارك رمضان، ما در توافق 
با مسئوالن و دس��تگاه هاي مرتبط با اين بخش، 
توافق كرده بوديم در ص��ورت تأمين خرماي ماه 
مبارك رمضان، ممنوعيتي براي صادرات خرما 
اعمال نشود،  ولي متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و در 
بازار دچار مشكالتي شديم كه باعث شد قيمت 

خرما باال رود. 
وي با گاليه از دس��تگاه هايي كه با تفاهم مذكور 
كنار نيامدند، افزود: از طرف ديگر ش��اهد بوديم 
متأسفانه برخي س��ردخانه هايي كه با استفاده از 

تسهيالت دولتي احداث شده بودند به جاي آنكه 
در شرايط خاص در خدمت شهروندان باشند و در 
پيچ توليد، در زمان نياز به درد مصرف كنندگان 
بخورد، در زمان كمبود خرما، به محلي براي انبار 
خرما تبديل ش��ده بود و بر همين اساس اقدام به 

تعزير تعدادي از اين سردخانه ها كرديم. 
وي گف��ت: همكاران م��ا در بازرس��ي هاي خود 
سردخانه هايي را شناس��ايي كردند كه مقاديري 
بيش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار كرده بودند. 
بر همين اساس پرونده اين سردخانه هاي متخلف 
به تعزيرات معرفي شد و با حكم قضايي، بخشي 
از خرماهاي انبار شده نيز به حراج گذاشته و در 

اختيار مردم قرار گرفت. 
وي در خص��وص تخلف��ات كارخانجات كش��ت 
و صنعت نيش��كر در هفته ها و ماه هاي گذش��ته 
كه باعث تش��ديد مش��كالت در بازار ش��كر شد 
نيز گفت: به دنبال بازرس��ي هاي ما كارخانجات 
كش��ت و صنعت بزرگي از جمله كشت و صنعت 
دهخ��دا، فاراب��ي، اميركبي��ر و كارون، به دليل 
احتكار، گرانفروشي و عدم عرضه شكر به ميزان 
۱۱۰ ميليارد تومان تعزير شدند و با حكم قاضي 
پرونده، اين شركت ها تا پنج برابر اين رقم يعني 

55۰ ميليارد تومان مي توانند جريمه شوند. 
رئيس س��ازمان حماي��ت از توليدكنن��دگان و 
مصرف كنن��دگان در خصوص ش��كر گفت: در 
مقطعي كه قيمت ش��كر رو به گراني بود، من در 
بازديد از يك كارخانه، مجبور ش��دم با دس��ت، 
ايزوگامي كه جلوي انبارهاي شكر وجود داشت 
را پاره كنم تا اين شكرها روانه بازار شد؛ خب شما 

ببينيد چرا بايد ۲۱ هزار تن شكر انبار شود؟
تابش در پاس��خ به س��ؤال ي، مبني بر اينكه آيا 
دس��تگاه هاي دولتي خواس��ته يا ناخواسته در 
متالطم شدن بازار نقش داشته اند يا خير گفت: 
ما روزانه قيمت ۱۰۰ قل��م كاال را رصد مي كنيم 
و بر اس��اس تحليل هاي قيمتي، هشدارهايي را 
به سازمان هاي تأمين كننده كاال ارائه مي دهيم 
و در هيچ م��وردي نبوده كه گران��ي و تالطم در 

بازار را ما طي مكاتبات چند باره از شش ماه قبل، 
هشدارهاي الزم را به دستگاه هاي مسئول نداده 
باشيم، ولي متأسفانه برخي از اين هشدارها جدي 
گرفته نشد و برخي نيز به دليل مشكالت تأمين 
ارز، نتوانست به سرعت اجرايي شود و البته برخي 
از اين هش��دارها نيز مثمر ثمر بود و دستگاه هاي 
مسئول توانستند بازار آن كاالها را با اقدام به موقع 

خود كنترل كنند. 
تابش با هشدار به اصناف، از آنها خواست تا حتماً 
براي خريد و فروش هرگونه كاال، فاكتور گرفته و 
فاكتور صادر كنند، به مردم نيز توصيه كرد براي 
هر خري��د خود هرچق��در هم كوچ��ك، حتماً از 
فروشندگان درخواست فاكتور كنند و فروشندگان 
نيز بر اساس قانون موظف به صدور فاكتور حتي 

براي خريد يك بسته بيسكوييت هستند. 
   4 خودروساز متخلف به تعزيرات معرفي 

شدند
همچنين رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان ب��ا تأكيد بر عدم بازگش��ت 
شوراي رقابت به موضوع قيمت گذاري خودرو، از 
انبار شدن ۸۰ هزار خودرو ناقص در شركت هاي 
خودروسازي خبر داد. تابش در حالي اين آمار را 
ارائه مي دهد كه خودروسازان خودروهاي ناقص 
را ۱۶۰ هزار خ��ودرو اعالم كرده ان��د و نبود آمار 
دقيق از ميزان خودروهاي ناقص و غير ش��فاف 
بودن عملكردشان يكي از مشكالت اصلي صنعت 

خودروي كشور به شمار مي رود. 
رئيس س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنن��دگان از معرفي چهار خودروس��از به 
س��ازمان تعزيرات حكومتي به علت گرانفروشي 
خبر داد و گفت: پرونده چهار خودروساز هاوال، 
بس��ترن، C۳, و كرمان موتور با عن��وان اتهامي 
گرانفروشي را به تعزيرات ارس��ال كرديم تا برابر 

قانون با آنها برخورد شود. 
رئيس س��ازمان حماي��ت مصرف كنن��دگان و 
توليدكنندگان در خصوص قيمت پرايد هم گفت: 
نرخ خودروي پرايد مورد تأييد سازمان نيست و ما 

نرخ كارشناسي را استحصال كرده ايم.  
  پيش فروش خودرو قبل از انجام تعهدات 

قبلي ممنوع!
تابش با بي��ان اينكه پ��س از دس��تور اخير اين 
سازمان، عالوه بر توليد، تحويل تعداد خودروها 
نيز به صورت روزانه رصد مي ش��ود،  تأكيد كرد: 
ما به خودروسازان اعالم كرده ايم تا تكميل انجام 
تمام تعهدات قبلي شان، هيچ يك از خودروسازان 
حق ثبت نام جدي��د براي پيش ف��روش خودرو 
نخواهد داشت و با توجه به اينكه در حال حاضر 
بين 7۰ ت��ا ۸۰ هزار خ��ودروي ناق��ص به دليل 
كمبود قطعه در انبارها مانده اند، منطقي آن است 
كه بر رفع كمبود قطعات اين خودروها متمركز 
شويم؛ چراكه آماده كردن اين خودروهاي ناقص، 

به مراتب آسان تر از افزايش توليد خودرو است. 
 موافقت با افزايش 60 تا 70 درصدي قيمت 

روغن موتور
رئيس س��ازمان حماي��ت از توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان در پاس��خ به س��ؤال ديگري 
درباره افزاي��ش قيمت روغن موت��ور در بازار 
نيز گفت: متأس��فانه در مقطع��ي، به داليلي 
از جمله صفر ش��دن يارانه م��واد اوليه توليد 
روغن موتور، تولي��د روغن موتور در كش��ور 
به ش��دت افت كرد و توليدكنن��دگان عنوان 
مي كردند كه با چنين قيمت هايي، عماًل توليد 
به صرفه نيست. از طرف ديگر گراني مواد اوليه 
توليد روغن در بازار ه��م بي تأثير نبود و نهايتاً 
توليدكنن��دگان روغن، درخواس��ت افزايش 
قيمت محصوالتش��ان را ارائ��ه دادند و گرچه 
پيشنهاد آنها براي روغن خودروهاي ديزلي و 
بنزيني به ترتيب بيش از ۶۰ و 7۰ درصد بود، 

ولي ما اين ارقام را پذيرفتيم. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر هيچ كمبودي در 
بازار براي تأمين روغن موتور وجود ندارد، تأكيد 
كرد: مصرف كنندگان بايد توجه داشته باشند كه 
هرگونه پاك كردن قيم��ت و هك كردن قيمت 
جديد يا ليبل قيمتي جديد روي قيمت هاي قبلي 
يك تخلف آشكار است و مي توانند اين موارد را به 

سامانه رايگان ۱۲۴ گزارش دهند. 
تابش همچنين گفت: عالوه بر اين موارد، فروش 
اجباري محصوالت ديگ��ر در كنار يك محصول 
چه از سوي كارخانجات و چه از سوي اصناف يك 

تخلف محرز است. 
   تش�كيل پرونده تخل�ف 1 ميليارد دالري 
براي 700 شركت وارد كننده كاال با ارز دولتي

رئيس س��ازمان حماي��ت از مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان از تش��كيل پرون��ده تخلف يك 
ميليارد دالري براي واردكنن��دگان با ارز دولتي 
خبر داد و گفت: در ماجراي گراني خرما و ش��كر 

پاي دولتي ها در ميان است. 
عباس تابش، درباره برخورد اين سازمان با تخلف 
واردكنندگاني كه ارز دولتي گرفته و در عين حال 
كاالهاي وارداتي ش��ان را با قيمت آزاد وارد بازار 
كرده اند، گفت: نظارت بر ايفاي تعهدات ارزي، بر 
عهده بانك هاي عامل است ولي سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان رأساً بر اين روند نظارت دارد و در 
يك سال گذشته بيش از يك ميليارد دالر پرونده 

واردكنندگان به تعزيرات ارجاع داده شد. 
وي خاطرنشان كرد: همچنين 7۰۰ شركت كه 
تخلفاتي از س��ال ۹۴ به بعد داشتند و ۹۰ درصد 
اين تخلفات مربوط به س��ال ۹7 بود، به سازمان 
تعزيرات معرفي شدند و اميدواريم هرچه سريع تر 

به تخلفات اين شركت ها رسيدگي شود.

وحیدحاجیپور
گزارش2
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