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توانمندس�ازي  بني�اد  رئي�س 
گندمكاران گفت: كش�اورزان به    گزارش  2

دليل عدم اعتماد به دولت در حال فروش گندم خود به مرغداران 
و دامداران كيلويي هزار و 200تومان به صورت نقدي هس�تند. 
علي قلي ايماني در گفت وگو با »مهر« با اشاره به نقض قانون خريد 
تضميني محصوالت كشاورزي از سوي دولت در سال جاري و عدم 
افزايش نرخ خريد گندم اظهار داش��ت: اين مس��ئله و در كنار آن 
نابس��اماني بازار ارز و واردات نهاده هاي دامي باعث ش��ده دالالن، 
واس��طه ها، مرغداران و دامداران به خريد گندم روي بياورند و به 
جاي جو، ذرت و كنجاله سويا كه افزايش قيمت چشمگيري داشته 

از گندم به عنوان خوراك دام استفاده كنند. 
وي با بيان اينكه در حال حاضر گندم از همه اين نهاده ها ارزان تر 
است، افزود: بررسي ها نش��ان مي دهد خريد گندم توسط دولت 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته، دليل اين كاهش 
نيز افت توليد نبوده اما گندم از گردونه مصرف انساني خارج شده 
و به چرخه خوراك دام رفته اس��ت. رئيس بنياد توانمندس��ازي 
گندمكاران كش��ور با بي��ان اينكه طبق اعالم س��خنگوي دولت، 
كش��اورزاني كه به دولت گندم تحويل مي دهند، ۵۰درصد طلب 
خود را مي گيرند و ۵۰درصد مابقي نيز تا آبان ماه تس��ويه خواهد 

شد، گفت: سال گذشته دولت تا آبان ماه نيز مطالبات گندمكاران را 
تسويه نكرد. ايماني با اشاره به اينكه هم اكنون بازار كشش و آمادگي 
جذب گندم كش��اورزان را دارد، ادامه داد: دام��داران و مرغداران 
گندم كش��اورزان را در انبار هزار و 2۰۰تومان به صورت نقدي از 
آنان تحويل مي گيرند و گندمكاران با خود حساب و كتاب مي كنند 
كه اگر محصول خود را به صورت نقدي كيلويي هزار و 2۰۰ تومان 
بفروشند، بهتر اس��ت تا آن را هزار و 3۰۰ تومان به دولت بدهند و 

مشخص نباشد كي طلب شان تسويه خواهد شد. 
   دالل ها در خريد گندم فعال شده اند

وي با انتقاد از عدم افزايش قيمت خريد تضميني گندم طي سال جاري 
تصريح كرد: با رويك��ردي كه دولت در مقاب��ل گندمكاران در پيش 
گرفت، ميزان كشت در سال آينده هم كاهش خواهد يافت. ايماني 
تصريح كرد: دالالن و واس��طه ها نيز وارد بازار ش��ده اند و گندم را از 
توليدكنندگان به قيمت هاي مختلف بس��ته به شرايط خريداري و 
دپو مي كنند تا آن را گران تر بفروشند. وي با اشاره به اينكه احتماالً 
طي چند ماه آينده گندم به قيمت هزار و 3۰۰ تومان براي مصارف 
انساني پيدا نخواهد شد، گفت: اگر تدابير جدي انديشده نشود، شرايط 
بدتر خواهد شد. وي افزود: گندم داراي سيكل مرتب و منظمي بود 
و برنامه ريزان برنامه ري��زي براي توليد، كش��ت و خريد آن طراحي 

مي كردند، اما متأس��فانه در حال حاضر از چني��ن برنامه اي خبري 
نيست. ايماني اظهار نگراني كرد: با اين اقدامات دولت، ممكن است 
كشور به شرايط ساليان ۹۱ و ۹2 كه بخش عمده اي از گندم مورد 

نياز داخل وارد مي شد، بازگردد. 
   واردات گندم گران تمام مي شود

وي با اشاره به نياز ۱۰ميليون تني كشور به گندم تصريح كرد: هنوز 
استان هايي هستند كه گندم آنها برداشت نشده و دولت همچنان 
فرصت دارد با اتخاذ تدابيري مناس��ب ش��رايط را بهبود بخشد تا 
كشاورزان رغبت پيدا كنند، گندم شان را به دولت بفروشند و اوضاع 
س��امان پيدا كند. ايماني تأكيد كرد: حتي اگر دولت بخواهد با ارز 
4 هزار و 2۰۰تومان��ي گندم وارد كند با توجه ب��ه نرخ جهاني اين 
محصول قيمت گندم وارداتي براي كش��ور در بنادر بيش از هزار و 
۵۰۰ تومان تمام مي شود، ضمن اينكه هزينه هاي گمركي، تخليه 
بار و حمل و نقل را نيز بايد در اين زمينه محاس��به كرد. وي با بيان 
اينكه كشور در آس��تانه تحريم هاي ظالمانه قرار دارد، اضافه كرد: 
در صورت آغاز تحريم ها ما به راحتي نمي توانيم واردات مس��تقيم 
انجام دهيم و واردات غيرمستقيم نيز هزينه ها را افزايش مي دهد، 
همچنين حجم ب��االي تقاضاي اي��ران در بازارهاي جهاني قيمت 

جهاني گندم را به شدت افزايش خواهد داد.

كشاورزان به فروش گندم به دامداران و مرغداران روي آوردند

هادی  غالمحسینی
۵۰۰ تن تخم مرغ وارداتي فاسد معدوم شد

 ارز يارانه اي روانه سطل زباله مي شود!
به دليل واردات همزمان تخم مرغ از تركيه و افزايش توليد تخم مرغ 
در داخل، كار به جايي رس�يده كه قيمت تخم مرغ داخلي به  رغم 
افزايش هزينه هاي تمام  شده كاهش يافته و در كنار آن تخم مرغ هاي 
تاري�خ مص�رف گذش�ته واردات�ي وارد س�طل زباله مي ش�وند. 
طي دو سال اخير با شيوع آنفلوآنزاي حاد پرندگان و از بين رفتن 3۰درصد 
از مزارع مرغ تخمگذار مادر، توليد تخم مرغ در داخل با مشكالتي روبه رو شد 
تا جايي كه قيمت هر شانه تخم مرغ در اواخر پاييز سال ۹6 به ۱8تا 2۰هزار 
تومان رسيد. در همين راستا از ابتداي دي ماه س��تاد تنظيم بازار مجوز 
واردات 2۰هزار تن تخم مرغ را صادر كرد. در همان زمان توليدكنندگان 
تخم مرغ نسبت به اين راهكار دولت و عدم  حمايت از بخش توليد كشور 
گاليه مند شدند، اما در نهايت واردات تخم مرغ از تركيه و مقدار كمتري از 
اوكراين و آذربايجان به كشور آغاز شد. به اين ترتيب، توزيع روزانه 3۰تن 
تخم مرغ وارداتي براي تنظيم بازار در تهران و شهرستان ها با نرخ هر شانه 
۱2هزار و 8۰۰تومان در سازمان ميادين و در فروشگاه هاي زنجيره اي آغاز 
شد. حال با گذش��ت چند ماه از اين موضوع، با افزايش نرخ دالر و افزايش 
نرخ كنجاله سويا و به عنوان دو نهاده مهم توليد تخم مرغ در كشور با آنكه 
قيمت تمام شده تخم مرغ افزايش يافته، اما به دليل وفور عرضه قيمت اين 

محصول در بازار كاهش چشمگيري داشته است. 
رضا تركاشوند، رئيس اتحاديه مرغ تخم گذار ميهن در مورد نرخ تخم مرغ در 
بازار به فارس مي گويد: قيمت تخم مرغ بين 6۰۰تا 7۰۰تومان در هر كيلو 
نسبت به دو هفته پيش كاهش يافته و در مرغداري كيلويي 6 هزار تومان 
از توليدكننده خريداري مي شود. حميد كاشاني يكي از توليدكنندگان 
تخم مرغ در اس��تان اصفهان با انتقاد از عملكرد دولت در عدم حمايت از 
توليدكننده داخلي مي گويد: با سختي هاي بسيار با وجود آنكه بخشي از 
مزارع مرغ تخمگذار از بين رفت، س��عي كرديم تا خود را به حد نياز بازار 
برسانيم و اكنون تخم مرغ به اندازه نياز كشور در داخل تأمين مي شود. وي 
مي افزايد: ۵۰۰تن تخم مرغ ترك هفته گذشته به دليل فاسدشدن در يكي 
از سردخانه هاي شهريار معدوم شد؛ يعني چيزي حدود يك ميليون دالر 
ارز كشور دور ريخته شد. آيا واقعاً نمي شد، اين پول را در راستاي حمايت از 
توليدكننده داخلي به عنوان يارانه براي نهاده هايي همچون كنجاله سويا و 
ذرت هزينه مي كردند؟ يكي ديگر از توليدكنندگان تخم مرغ كه خواست 
نامش در گزارش درج نش��ود با انتقاد از توزيع تخم مرغ هاي تركيه اي در 
مناطقي مانند بازار انبار نفت تهران، اسالمشهر و منطقه زرگنده مي گويد: 
جالب اينجاست كه دستور داده شد كه فقط تخم مرغ ترك در اين مناطق 
توزيع شود و كار را به جايي رسانده اند كه تخم مرغ توليد داخل را كيلويي 

۵هزار تومان هم از ما نمي خرند.
........................................................................................................................

 طرح ساماندهي آب هاي غرب
بزرگ ترين پروژه آبي كشور است 

فرمانده قرارگاه س�ازندگي خاتم االنبيا )ص( از طرح س�اماندهي 
آب هاي غرب ب�ه عن�وان بزرگ ترين پ�روژه آبي كش�ور نام برد 
و تصريح ك�رد: اج�راي اين پ�روژه عظي�م، اهميت بس�زايي در 
توليد، امنيت و اش�تغال پاي�دار و كمك ب�ه مردم منطق�ه دارد. 
به گزارش »ايسنا«، سردار سرتيپ پاسدار عباداهلل عبداللهي در حاشيه 
بازديد فرمانده كل سپاه از طرح ساماندهي آب هاي غرب كشور با بيان 
اينكه پروژه س��اماندهي آب هاي غرب بزرگ ترين پروژه آبي كش��ور 
است، گفت: اين پروژه، نه تنها مي تواند مشكالت موجود حوزه آب در 
غرب كشور را مرتفع كند، بلكه بخش عظيمي از مشكالت آبي كشور 
را نيز حل خواهد كرد. وي با بيان اينكه اس��تان هاي آذربايجان غربي، 
كرمانشاه، ايالم و كردستان در اين طرح قرار دارند، خاطر نشان ساخت: 
بخش عمده ساخت اين پروژه كه بيش از ۹۵درصد است، توسط قرارگاه 

سازندگي خاتم  االنبيا)ص( صورت گرفته است. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( با اشاره به اينكه ساخت اين 
پروژه شامل تونل، سد و خطوط انتقال است، عنوان كرد: بحمداهلل تا به 
امروز اين طرح پيشرفت خوبي داشته كه اميدواريم در سال جاري آن 
را به بهره برداري برسانيم. سردار عبدالهي گفت: در صورتي كه مشكل 

مالي وجود نداشته باشد، كل پروژه در سال ۹7 به اتمام مي رسد. 
فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا)ص( در پايان تأكيد كرد: اجراي 
اين طرح عظيم در بحث توليد، امنيت و اشتغال پايدار و كمك به مردم 

منطقه اهميت بسزايي دارد.
........................................................................................................................
گرانفروشي ۱۰هزار توماني هر كيلو ميوه! 

بازار مي�وه در حالي با افزايش قيمت همراه ش�د ك�ه اين افزايش 
قيمت فقط مرب�وط ب�ه نوبرانه ها نيس�ت و همه محص�والت اين 
شرايط را دارند. به گونه اي كه در فروش هر كيلوگرم هلو، زردآلو، 
ش�ليل و گيالس ۱0ه�زار توم�ان و انگور ۱۳ه�زار توم�ان، انبه 9 
هزار توم�ان و هندوانه هزار تومان گرانفروش�ي صورت مي گيرد. 
به گزارش »ايسنا«، قيمت انواع ميوه در بازار اين روزها به گونه اي است 
كه گراني تنها مشمول ميوه هاي نوبرانه نمي شود. تقريباً همه ميوه ها در 
بازار با قيمت هاي مختلف و بااليي فروخته مي شوند كه مشخص نيست، 
در اين ميان سودجويان و متخلفان چه كساني هستند؟ آيا فروشندگان 
ميوه بيشتر از آنچه قانون برايشان مشخص كرده )3۵ درصد نرخ سود 
منطقي( سود براي خود محاسبه مي كنند يا آنكه حلقه سودجويان و 

متخلفان را بايد در جاي ديگري در بازار ميوه جست وجو كرد. 
نگاهي به جدول كشف قيمت عمده فروشي محصوالت كشاورزي 
در ميدان مركزي ميوه و تره بار استان تهران كه از 2۱ تا 27 خرداد 
امسال اعتبار دارد و به امضاي مسئوالن ميدان مركزي ميوه و تره بار 
جهاد كشاورزي استان تهران و اتحاديه هاي صنفي مسئول در اين 
زمينه رسيده است، نش��ان مي دهد كه قيمت هاي موجود در بازار 
مصرف بسيار باالتر از قيمت عمده فروشي با احتساب سود منطقي 
3۵درصدي اس��ت. به عنوان مثال ه��ر كيلوگرم زردآلو بس��ته به 
انواع آن از 2 هزار تومان تا ۱3هزار توم��ان در ميدان مركزي ميوه 
و تره بار تهران فروخته مي شود و متوسط نرخ منطقي هر كيلوگرم 
زردآلو از 6 ه��زار و 7۵۰ تومان تا ۱4 هزار و 8۵۰تومان اس��ت، اما 
اين محصول در ميوه فروشي هاي س��طح شهر تا 2۵هزار تومان نيز 
فروخته مي شود، يعني ۱۰هزار تومان بيشتر از قيمت منطقي براي 

هر كيلوگرم زردآلوي درجه يك!

محتکران گرانفروش دولتي
انبارها را خالي كنند

 رشد بهاي سکه 
مراجعه به قوه قضائيه را بيشتر كرد  

در سال ۹2 در شرايطي بهاي سكه بهار آزادي حدود يك ميليون تومان 
بود كه هم اكنون بهاي سكه در بازار آزاد به حدود 2ميليون و 6۰۰هزار 
تومان رسيده است و همين رويداد بسياري از افرادي را كه بايد مهريه 
پرداخت كنند با استرس هاي روحي و رواني روبه رو كرده است. به عالوه 
همين موضوع و ناتوانی در پرداخت باعث شد تا مراجعه به قوه قضائيه 

برای اعسار و اعالم ناتوانی در پرداخت اقدام نمايند. 
به گزارش »جوان«، براي درك سقوط ارزش پول ملي در دولت حسن 
روحاني انعكاس همين موضوع كافي اس��ت كه بهاي س��كه تمام بهار 
آزادي در سال ۹2 حدود يك ميليون تومان بود و هم اكنون كه حدود 
پنج س��ال از دولت مي گذرد، بهاي هر س��كه تمام بهار آزادي حدود 
2ميليون و 6۰۰هزار تومان قرار ش��ده است. شايد افزايش بهاي سكه 
براي برخي از افراد جامعه در حد يك خبر باشد، اما افرادي كه تسهيالت 
طال و سكه از شبكه بانكي دريافت كرده اند و بايد هر ماه سكه به عنوان 
اقساط به بانك بازگردانند و همچنين افراد كثيري كه با موضوع پرداخت 
مهريه مواجه هستند، افزايش بهاي سكه مي تواند زندگي و آزادي آنها را 
تحت تأثير قرار دهد و حال آنكه ميانگين درآمد عموم مردم در حد يك 
تا 2ميليون تومان در ماه است. با افزايش افسارگسيخته بهاي سكه در 
بازار افرادي كه بر سر مهريه يا اخذ تسهيالت با موضوع سكه و طال بايد 
هر ماه سكه اي پرداخت كنند با مشكالت و استرس هاي رواني شديدي 
روبه رو شده اند و در شرايط كنوني نمي دانند بايد با اين افزايش قيمت 
سكه چه كنند، زيرا افزايش بهاي س��كه مي تواند به بهاي بازداشت و 
زندان براي اين افراد بينجامد و متعاقباً با رشد بهاي سكه و طال بسياري 

از افراد درگير با چنين موضوع هايي راهي زندان ها شوند. 
   قوانيني كه اشكال دارد، اما كسي حوصله اصالحش را ندارد

در اين ميان، از مجلس شوراي اسالمي و به ويژه كميسيون هاي قضايي و 
حقوقي و اقتصاد مجلس انتظار مي رود، بالفور در رابطه با موضوع فوق طرح 
مسئله كنند تا دستگاه قضايي مقوله جهش متغيري با عنوان قيمت سكه 
و طال را در رابطه با احكام خود به سرعت مدنظر قرار دهد، چراكه در قانون 

گويا متغير قيمت و بهاي سكه مدنظر قرار نگرفته است. 
   ذي نفع عدم اصالح قوانين كيست؟

البته در قوانين مربوط به حقوق تجارت و بخش هاي ديگر متغير ارزش، بها، 
قيمت و ميزان در امور اقتصادي مورد بازنگري قرار نگرفته است و همين امر 
دستاويزي براي طرح دعاوي مختلف در دادسرا و دادگاه ها شده است و به نظر 
مي رسد، عدم بازنگري در قوانين و مقررات براي عده اي فرصت هاي متعدد 
و متنوعي ايجاد كرده است، زيرا برخي از قوانين با شرايط كنوني ارزش كاال، 
پول و قيمت هاي كنوني آنقدر باور ناپذير است كه افراد ناآشنا به علم حقوق، 
قوانين و مقررات را ش��وكه مي كند. در اين ميان بايد ديد هس��ته اصلي كه 
مقاومت در برابر اصالح قوانين و مقررات را تشكيل مي دهند، چه افراد حقيقي 
و حقوقي هستند. زيرا به طور نمونه به گفته رئيس مركز پژوهش هاي مجلس 
قانون تجارت ايران عمري 8۰ س��اله دارد كه ديگر پاسخگوي نيازهاي اين 
حوزه نيست و بايد ديد در ساير قوانين هم چنين مصاديقي وجو دارد يا خير. 
در پايان به نظر مي رسد، عدم اصالح قوانين و مقرراتي كه نيازهاي امروز 
جامعه بشري را نه تنها پاسخ نمي دهد، بلكه دست و پا گير نيز هست، 
صاحب ذي نفعاني هست كه بايد اين ذي نفعان به مردم معرفي شوند و 

مجلس مي تواند در اين رابطه افكار عمومي را روشن كند.

تقريب�ًا كااله�ای گران ش�ده ك�ه بيش�تر 
به چش�م آمده اس�ت يك س�ر آن به دولت 
برمی گ�ردد و فرمان رئيس جمه�وری درباره 
خالی ك�ردن انبارهای ب�ه نوعی دس�تور به 
مديران خودروسازانی است كه آنها را وزارت 
صنعت، مع�دن و تجارت منص�وب می كنند.

 مردم، به ويژه طبقات متوسط به پايين هر روز 
سرمايه هاي خود را ذوب شده مي بينند و سفره 
آرزوهاي خود را بر باد رفته مي دانند، مجلس 
و دولت در اقدامي ديرهنگام قرار اس�ت، در 
يكي از روزه�اي هفته آينده اي�ن موضوع را 
بررسي كنند كه چرا گراني ها رخ داده است!

رئيس دفتر رئيس جمهوري گفته اس��ت: گراني 
از موضوعات جدي است كه آقاي روحاني، وزرا و 
مسئوالن ذي ربط را مسئول كرده و هفته آينده 
)دوشنبه( ايشان جلسه اي را براي تصميم گيري 

در مورد اين موضوع برگزار خواهند كرد. 
الريجاني رئيس مجلس نيز در پاس��خ به تذكر 
يك نماينده درباره موج گراني هاي اخير گفت: 
 اين موضوع در هيئت رئيسه مجلس بحث شده و 
بناست، هفته آينده در نشست اختصاصي، گراني 

كاالها و خودرو را بررسي كنيم. 
 ظاهراً گراني هاي افسارگس��يخته بيش از آنكه 
تأثير پذيري خ��ود را از افزايش نرخ ارز داش��ته 
باشند از بي تدبيري و سوءاستفاده هاي مديران 
بنگاه ها و كم كاري هاي مديريتي متأثر بوده اند. 
چنانكه محمود واعظي در حاشيه جلسه هيئت 
دولت روزگذش��ته در جمع خبرنگاران با اشاره 
ب��ه پيگيري ه��اي رئيس جمهور ب��راي كنترل 

گراني در جامعه اظهار ك��رد: موضوع گراني به 
جد در دولت مطرح ش��ده است. ش��اهد بوديم 
حتي بخش هايي كه ارز 4 ه��زار و 2۰۰ توماني 
مي گيرند، محاس��بات آنها براي فروش اجناس 

با ارز باالتر است. 
   فرمان دولتي براي محتكران: انبارها را 

خالي كنيد 
رئيس دفتر رئيس جمهور با اعالم اينكه موضوع 
گراني به جد در دولت مطرح ش��ده است، گفت: 
رئيس جمهور خواس��ته  اند، همه دس��تگاه هاي 
ذي ربط به موضوع گران��ي ورود پيدا كنند. وي 
ادامه داد: رئيس جمهور شديداً خواسته اند كه همه 
دستگاه هاي ذي ربط به موضوع گراني ورود كنند. 
از سوي ديگر اجناسي كه در انبار مانده است به 
سرعت در اختيار مردم قرار گيرد. ظاهراً خطاب 
واعظي بيشتر ناظر بر خودروسازاني است كه به 
گفته برخي نمايندگان مجلس دهها هزار خودرو 
را در انبارهاي خود نگه��داري مي كنند. واعظي 
با اش��اره به اينكه در زمينه خ��ودرو يك فضاي 
احساس��ي و رواني به وجود آمده است، تصريح 
كرد: خودروسازها خودروها را با قيمت مصوب در 

اختيار مردم قرار دهند. 
تا اينجای كار يعنی پذيرش گرانی و احتكار دولتی 
كه البته بايد تصميم عاقالنه و عاجل گرفته شود و 

نيازی به جلسات هفته آينده نيست.
رئيس دفتر رئيس جمهور به گراني سكه هم اشاره 
كرد و گفت: قرار شده اس��ت، بحث هاي الزم در 
مورد اين موضوع صورت گيرد و تصميم هايي در 

اين رابطه اتخاذ شود. 

    اولويت ها معلوم است
ولي بايد تصميم بگيريم 

واعظي در پاسخ به اين پرسش كه چه اولويت ها و 
برنامه هايي براي مقابله با گراني داريد، اظهار كرد: 
اولويت ها تعيين شده، اما تصميمات بايد بعد از 
مشورت با اصناف، توليدكنندگان، اتاق بازرگاني و 
بخش خصوصي گرفته شود تا همه نسبت به اين 
تصميمات اقناع باشند. اين گفت وگوها شروع شده 
است و رئيس جمهور هم ديروز از وزرا خواسته اند، 
همت جدي داشته باش��ند و كار را خود بر عهده 
بگيرند. رئيس دفتر رئيس جمهور درباره برگزاري 
جلسات رؤساي سه قوه براي حل مشكالت گفت: 
از طريق دولت از رهبر انقالب تش��كر و قدرداني 
مي كنم كه دستور برگزاري جلسه سران قوا براي 
حل مشكالت اقتصادي را دادند كه دو جلسه هم 
تاكنون تشكيل شده و جلسه سوم هم در آينده 

نزديك تشكيل مي شود. 
    سيگنال هاي منفي خارجي 

و تصميم هاي تأخيري!
وي با اشاره به اينكه شرايط كشور به گونه اي است 
كه اتاق هاي فكر در خارج از كشور تشكيل شده 
است تا از فرصت خروج امريكا از برجام استفاده 
كنند، تصريح كرد: آنها مرتب سيگنال هاي منفي 
براي افكار عمومي مي فرس��تند، بنابراين ما هم 
بايد انسجام و هماهنگي بيشتري داشته باشيم 
و اجازه ندهيم، اختالف نظرها و اختالف سليقه ها 
ابزاري در دست مخالفان كشور باشد. اگر اقدامي 
به نفع كشور است، به دليل برخي مسائل سياسي 

و جناحي نبايد آن اقدامات ناديده گرفته شود. 

با اين حال سؤال مردم از ايشان اين است كه براي 
كاهش گراني ها چقدر در دول��ت تالش كرده اند و 
آيا بايد فاصله تعيين اولويت ها تا تصميم گيري در 
چنين شرايطي فاصله داشته باش��د؟  گراني هاي 
سرسام آور بازارهاي مختلف اقتصاد ايران در حالي 
اين روزها به دغدغه جدي مردم تبديل شده است كه 
متأسفانه هنوز دولتمردان گامي عملي در راستاي 
برقراري آرامش در كش��ور انجام نداده اند و صداي 
دادستان كل كشور هم درآمده و حتي نمايندگان 
اصالح طل��ب مجلس نيز ل��ب به انتقاد گش��وده و 
مي گويند، االن طوري ش��ده كه شب مي خوابيم و 
صبح بلند مي شويم، قيمت ها دسته جمعي نسبت 
به ديروز گران تر شده اس��ت. واكنش هاي محدود 
دولتمردان به وضعيت اخير البته موجب اعتراض 

آغشته به طنز مردم نيز شده است. 
   نظارت بدون برخورد ! 

نكته قابل تأمل اين است كه همچنان نهادهاي 
نظارتي هرگونه افزاي��ش قيمت ها را غيرقانوني 
مي دانند، اما بدون برخورد قاطع با متخلفان اجازه 

نمايش افسارگسيخته گراني ها هستند. 
   خودروهاي داخلي و خارجي غيرقانوني است

به عنوان مثال، محمدعلي اس��فناني، مدير كل 
سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران و معاون 
سازمان تعزيرات كش��ور گفت: هرگونه افزايش 
قيمت خودروهاي داخلي و خارجي غيرقانوني 
است و متأسفانه تاكنون هيچ شكايتي از سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان، صنعت، معدن 

و تجارت و اتحاديه ها به ما نرسيده است. 
گويي بايد افزايش 6۰درصد خودروها در بازارها 
و گراني هاي مكرر خودروسازها يا ساير اجناس 
حتماً ش��اكي بزرگي داشته باش��د و يا مشكل 
به حدي حاد ش��ود كه امنيت به خطر بيفتد تا 
نهادهاي نظارتي با موضوع برخورد جدي كنند!

محمدعلي اسفناني در گفت وگو با »ايسنا« گفت: 
مدتي است كه در بحث قيمت خودروهاي داخلي 
و خارجي با افزايش قيمت يا عرضه نكردن خودرو 
مواجه هستيم و اگرچه قانون نظارت بر اين موارد 
و رس��يدگي به اختالفات آنها را به عهده برخي 
از سازمان ها گذاشته اس��ت، اما اين به اين معنا 
نيست كه س��ازمان تعزيرات در اين زمينه ورود 
نكنند. وي گفت: س��ازمان تعزي��رات حكومتي 
كاماًل آمادگي دارد كه در بحث گرانفروش��ي در 

راستاي تكاليف قانوني خود اقدام كند. 
اسفناني افزود: آنچه بررسي ها نشان مي دهد، چه 
خودروساز داخلي و چه خودروهاي مونتاژي و چه 
خودروهاي وارداتي تاكنون مجوزي براي افزايش 
قيمت نداشته اند و هر نوع افزايش قيمت خالف 
قانون است و برخورد مي شود. اسفناني در پاسخ 
به سؤالي مبني براينكه آيا تاكنون اتحاديه هاي 
مرتبط با خودرو شكايتي در بحث گرانفروشي به 
تعزيرات كرده اند، گفت: نه تنها از طرف اتحاديه ها 
بلكه از طرف سازمان حمايت از مصرف كنندگان و 
صنعت، معدن وتجارت نيز شكايتي به ما نرسيده 
اس��ت و فقط افرادي به صورت فردي ش��كايت 

كرده اند كه رسيدگي مي شود.

برگزاری نمايشگاه   حمايت از كاالي ايراني
ش�ركت ياس نوين پارس�ه در راس�تاي تحقق فرمايش�ات مقام 
معظم رهبري در زمينه حماي�ت از توليد كاالي ايراني و حمايت از 
كارگاه  هاي  خرد و خانوار محور، در صدد برپايي مجموعه جشنواره 
نمايشگاه هايي در سراسر كش�ور است. به گزارش »جوان« بر اين 
اس�اس اولين دوره اين نمايش�گاه از تاريخ 97/۳/2۳ تا 97/4/۱ 
در محل نمايش�گاه  هاي  بين المللي استان قزوين برگزار مي شود. 
روابط عمومي اين ش��ركت با اعالم اين خبر اضافه كرد: در راستاي تحقق 
شعار حمايت از كاالي ايراني اين شركت سرخوش��ه  هاي  اصلي توليدات 
خرد و خانگي را شناس��ايي كرده و آن��ان را به عنوان پرچم��داران اقتصاد 
مقاومتي جهت شناساندن فرهنگ توليد كاالي ايراني در مجموعه جشنواره 
نمايش��گا ه  هاي  حمايت از كاالي ايراني كه در سراسر كشور برگزار خواهد 
شد، مشاركت خواهد داد تا ضمن ترويج فرهنگ مصرف كاالهاي ايراني به 
توليدكنندگان خرد و خانگي اثبات كنند كه شما نيز مي توانيد با كمترين 
امكانات، محصوالت باكيفيت و با اس��تاندارد بااليي توليد كنيد. همچنين 
هدف ديگر از ايجاد اين نمايشگاه ها، ساماندهي محصوالت توليدي واحدهاي 
كوچك است كه توان بازاريابي و بسته بندي صحيح توليدات خود را ندارند 
و به وسيله سرمايه گذاران جمع آوري و بسته بندي شده است تا بازارپسند 
شوند. اين مجموعه نمايشگاه ها با حمايت از تمام توليدكنندگان ايران زمين 
و ايجاد بازاري مناسب و دست اول براي فروش محصوالت توليد آنها، گامي 

بلند در جهت توانمند سازي و تقويت توليدكنندگان برداشته است. 
گفتني اس��ت، اولين نمايشگاه در راس��تاي تحقق اقتصاد مقاومتي با 
عنوان »نمايشگاه محصوالت خرد و خانگي، حج و سفر« در محل دائمي 
نمايشگاه  هاي  بين المللي استان قزوين از تاريخ ۹7/3/23 تا ۹7/4/۱ از 

ساعت ۱6 الي 22 شب پذيراي تمام آحاد مردم است. 
........................................................................................................................ 

برنامه پيش فروش ايران خودرو لغو شد 
برنامه پيش ف�روش ايران خودرو كه قرار بود ب�ه منظور احترام به 
اعتماد مشتريان به مناسبت عيد س�عيد فطر از روز گذشته آغاز 
ش�ود، بدون ذكر دليل از س�وي اين شركت خودرو س�از لغو شد. 
خبرهاي رسيده از نمايندگي هاي ايران خودرو، بخشنامه پيش فروش برخي 
از محصوالت پرتقاضاي اين شركت كه قرار بود از روز سه شنبه به مناسبت 
عيدسعيدفطر به اجرا درآيد، لغو ش��د. پيش از اين مصطفي خان كرمي 
معاون بازاريابي و فروش ايران خودرو خبر داده بود كه به منظور احترام به 
اعتماد مشتريان، برنامه فروش برخي از محصوالت پرتقاضاي بازار همزمان 
با فرارسيدن عيد سعيد فطر به اجرا گذاش��ته مي شود. طرح فروش ويژه 
عيد سعيد فطر مقرر بود، از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 23 خرداد آغاز 
و تا زمان تكميل ظرفيت ادامه يابد، اما در حال حاضر هيچ گونه امكان ثبت 

پيش خريد خودرو در سايت ايران خودرو وجود ندارد.

مهران   ابراهیمیان
   گزارش  یک


