
همزمان ب�ا افزايش قيم�ت خودرو از س�وي 
ش�وراي رقابت، جمع�ي از نمايندگان مجلس 
طرحي با ۲۰۰ امضا براي ساماندهي بازار خودرو 
به مجلس ارائه كردند كه براس�اس بخش�ي از 
اين طرح، ن�رخ خودروهاي زي�ر ۴۵ ميليون 
تومان بايد به س�ال ۹۶ بازگ�ردد. البته اينكه 
اين طرح تا روز تصوي�ب در مجلس همچنان 
با ۲۰۰ امض�ا پايدار باش�د و برخ�ي امضاهاي 
خود را پس نگيرند، بس�تگي ب�ه ميزان البي 
خودروس�ازان و قاطعي�ت نمايندگان مجلس 
براي س�اماندهي بازار و كاهش قيمت ها دارد. 
در پي تصوي��ب افزاي��ش قيمت خودرو از س��وي 
شوراي رقابت، موجي از انتقادات مبني بر تخلفات 
خودروسازها و دپوي خودروها، توقف فروش با هدف 
افزايش قيمت و تقاضا در بازار صورت گرفت. از اين رو 
بعد از ظهر روز سه ش��نبه وزير صنعت به كميسيون 
صنايع مجلس دعوت ش��د تا براي رفع مش��كالت 
اين صنعت چاره جويي ش��ود. اما در اين جلس��ه با 
درخواست ۱۲ نماينده طرح ساماندهي بازار خودرو 
كه مي توانست حقوق تضييع شده مصرف كننده را به 
او برگرداند و خودروهاي دپو شده روانه بازار شوند به 
مدت شش ماه مسكوت ماند و مردم مقصران اصلي 

تشنج در بازار معرفي شدند. 
س��خنگوي كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
شوراي در خصوص اين جلسه مي گويد: با حضور 
وزير صنع��ت، معدن و تجارت طرح س��اماندهي 
بازار خودرو در دستور كار كميسيون قرار گرفت، 
مخالف��ان و موافقان ثبت نام ك��رده نظرات خود 
را مط��رح كردن��د. در نهايت ۱۲ نف��ر از اعضاي 

كميس��يون تقاضاي مس��كوت ماندن طرح را به 
مدت ش��ش ماه ارائه كردند كه بعد از اظهار نظر 

مخالفان و موافقان با اكثريت آرا تصويب شد. 
ولي ملكي مي افزايد: وزير صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه اين نشست مسائل و مشكالت تأمين ارز 
و توليد را تشريح كردند و مشخص شد كه مردم 
با افزايش تقاضا در اين بازار موجب نابس��اماني و 

آشفتگي قيمت ها شده اند. 
وي با تأكيد ب��ر اينكه هزار و ۵۰۰ ه��زار ميليارد 
تومان نقدينگ��ي در اختيار مردم اس��ت كه اين 
مي��زان به هر بخ��ش اقتصادي وارد ش��ود باعث 
نابساماني در آن بخش مي شود، مي گويد: در يك 
روز طي دو ساعت ۴ هزار نفر براي خريد خودرو ی 
پرايد ثبت نام كرده اند، بخشي از نقدينگي موجود 
در دس��ت مردم به س��مت بازار خ��ودرو حركت 
كرده و اين بازار را متشنج و حاش��يه بازار ايجاد 

كرده است. 
  عضو كميسيون صنايع: نابساماني فعلي 

پذيرفتني نيست 
همچنين يك عضو كميسيون صنايع مجلس در 
دفاع از حقوق مصرف كنن��دگان از طرح كاهش 
قيمت خودروها خبر داد و گف��ت: طرحي به نام 
س��اماندهي خودرو با ۲۰۰امضا ب��ه مجلس ارائه 
ش��ده كه يك فوريت آن به تصويب صحن علني 
رسيده است. البته اين طرح مخالفان و موافقاني 
هم داشت.  سيد مهدي مقدسي مي افزايد: هنوز 
نتوانس��ته ايم در حوزه خودرو، نظر متقاضيان و 
مشتريان را جلب كنيم و دولت با افزايش بي منطق 
تعرفه نرخ خودرو نتوانس��ته اس��ت اقدام مؤثري 

انجام دهد. حتي در مورد خودروهاي هيبريدي 
كه در ديگر كشورها مشمول مشوق هايي مي شود 
هنوز زيرساختي فراهم نكرده ايم. نابساماني كنوني 
پذيرفتني نيست و دستگاه هاي مسئول بايد بر اين 

بي ساماني نظارت و به آن رسيدگي كنند. 
وي مي گويد: بخش��ي از طرح ساماندهي خودرو 
به خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان اشاره دارد، 
در اين خصوص آمده است كه نرخ اين خودروها 
بايد به س��ال 96 بازگردد در اي��ن صورت رقابت 
هم دوب��اره ايجاد خواهد ش��د. خودروس��ازهاي 
داخلي نبايد فقدان مديريتشان را به بازار خودرو 

مربوط كنند. اميدواريم اين طرح در صحن علني 
رأي بياورد و تأثيرش را در بازار خودروي كش��ور 

مشاهده كنيم. 
  ش�وراي رقابت: داليل افزايش قيمت ها 

بايد بررسي شود 
رئيس ش��وراي رقابت در دفاع از افزايش قيمت 
اعالمي از سوي اين سازمان مي گويد: اگر افزايش 
قيمت  خودروها ب��ه دليل كاهش توليد باش��د، 
ش��وراي رقابت به موضوع ورود پي��دا مي كند و 
برخورده��اي الزم را ب��ا خودروس��ازان انج��ام 

مي دهد. 
اين اظهارات در حالي اس��ت كه اين شورا موظف 
بود پيش از اعالم قيمت هاي جديد داليل گراني 
قيمت ه��ا را در بازار و كارخانه بررس��ي كند و در 
صورت بروز تخلف ضمن ممنوعيت افزايش قيمت 
در س��ال 9۷ متخلفان را به دستگاه هاي مربوطه 
معرفي كند. متأس��فانه اين ش��ورا نه تنها داليل 
آشفتگي بازار را بررسي نكرده، بلكه معتقد است 
كه گراني قيمت ها با افزايش تقاضا كاماًل طبيعي 

است و در همه جاي دنيا اين اتفاق مي افتد. 
رضا ش��يوا در گفت وگو با فارس در مورد آشفته 
بازار خودرو مي گويد: باي��د دليل افزايش قيمت 
خودرو بررسي ش��ود، اگر افزايش قيمت خودرو 
به دليل داللي باشد، بايد رصد شود كه اين داللي 
ناشي از كمبود توليد است يا مسائل ديگري در آن 
اثر  گذار است كه قطعاً اگر افزايش قيمت ها به دليل 
كاهش توليد باشد، شوراي رقابت به موضوع ورود 
پيدا مي كند و برخوردهاي الزم را با خودروسازان 

انجام مي دهد. 
شيوا با اشاره به خروج ترامپ از برجام مي افزايد: 
با وقوع اين مسئله، برخي سودجويان و دارندگان 
نقدينگي سرگردان با ورود به بازار خودرو، تقاضاي 
كاذب ايجاد كرده اند و بخشي از افزايش قيمت ها 
هم ناشي از اين مسائل است. پس از ورود سرمايه 
س��رگردان به س��مت بازارهاي س��كه و ارز اين 
سرمايه هاي س��رگردان وارد بازار خودرو شده و 

بازار هم از تعادل خارج شده است. 
البته رئيس ش��وراي رقابت از مردم درخواس��ت 
مي كند كه براي خريد خودرو عجله نكنند و دست 

به دست هم بدهند تا اين شرايط كنترل شود. 
وي مي گويد: به هر حال با خروج خودروس��ازان 
خارجي از ايران ش��ركت هاي مربوطه براس��اس 
قرارداد ها يا بايد پول متقاضيان پيش خريد خودرو 

را پس بدهند يا به آنها خسارت پرداخت كنند. 
وي در مورد مجوز افزاي��ش 9/6 درصدي قيمت 
خودرو توس��ط وزير صنعت مي افزاي��د: آن رقم 
ب��راي افزايش قيم��ت خودروهاي بي��ش از ۴۵ 
ميليون تومان و خودروهايي كه به صورت تركيبي 
و رقابتي توليد مي ش��وند، اعالم ش��د و افزايش 
قيمت اعالم شده توسط شوراي رقابت مربوط به 
خودروهاي كوچك و سايز متوسط از قبيل پژو، 

پرايد و سمند است. 
 آيا نمايندگان مجلس امضاهای خود را در پای اين 
طرح جديد حفظ خواهند كرد؟ و قيمت خودروها 

ارزان می شود.

رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندي 
اع�ام ك�رد: در پي ممنوع ش�دن ص�ادرات 
دام زن�ده س�بك از س�وي وزارت صنع�ت، 
مع�دن و تج�ارت، قيمت گوش�ت گوس�فند 
ط�ي روزهاي گذش�ته ۵ هزار توم�ان كاهش 
يافت و اين ارزاني اس�تمرار خواهد داش�ت. 
بازار گوشت قرمز طي ماه هاي گذشته با نوسانات 
متعددي مواجه شد و قيمت آن رو به افزايش بوده 
اس��ت؛ به گونه اي كه هر كيلوگرم گوش��ت قرمز 
بسته بندي شده گوس��فندي به حدود ۷۰ هزار 
تومان هم در بازار رسيد كه مديركل دفتر تأمين، 
توزيع، تنظيم ب��ازار و ذخاير راهب��ردي وزارت 
جهاد كشاورزي در اين باره به ايسنا گفته كه هيچ 
مشكلي براي تأمين گوش��ت قرمز در بازار وجود 
ندارد و قيم��ت محصوالتي مانند گوش��ت قرمز 
كه جزو كاالهاي گروه يك هس��تند در كارگروه 
تنظيم ب��ازار تعيين مي ش��ود. از آنجا كه قيمت 
كاالهاي مختلف نبايد در س��ال جاري بيشتر از 
نرخ تورم افزايش پيدا كند و با توجه به اينكه نرخ 
جديدي براي گوش��ت قرمز به تصويب نرسيده 
است، اگر بازار ش��اهد قيمت هاي جديدي باشد، 
تخلف صورت گرفته و دستگاه هاي نظارتي بايد 

با آن برخورد كنند. 
بصيري به اين موضوع نيز اشاره كرد كه با اعالم 
ممنوعيت صادرات دام زنده سبك از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت كاهش قيمت در گوشت 
قرمز ايجاد شده و واردات گوشت قرمز گوسفندي 
و منجمد ني��ز عامل ديگ��ري ب��راي ارزاني اين 

محصول پروتئيني بوده است. 
  واردات گوش�ت گرم و منجم�د ادامه 

دارد
همچنين عل��ي اصغر ملك��ي، رئي��س اتحاديه 
فروشندگان گوش��ت گوس��فندي در اين باره به 

ايسنا توضيح داد: از زماني كه وزير صنعت، معدن 
و تجارت با ابالغيه خود جلوي صادرات دام زنده 
س��بك را گرفت تا امروز، با كاه��ش حدود هزار 
توماني قيمت هر كيلوگرم گوش��ت گوسفندي 
مواجه ش��ده ايم و روز گذش��ته نيز جلس��ه اي با 
حضور همه مسئوالن دولتي و بخش خصوصي در 
ستاد تنظيم بازار برگزار شد تا تصميم گيري ها و 
سياستگذاري هاي الزم براي تنظيم بازار گوشت 

قرمز اتخاذ شود. 
وي افزود: يكي از برنامه هاي دولت براي كاهش 
قيمت، واردات گوشت گرم و منجمد گوسفندي 
است كه همچنان ادامه دارد و با وضعيت و شرايط 
كنوني هيچ مشكلي در تأمين گوشت قرمز وجود 
ندارد؛ به گونه اي كه هيچ كمبودي در بازار احساس 
نمي شود و به حالت اشباع اين محصول پروتئيني 

رسيده ايم. 

  عرضه گوشت تازه گوس�فندي كيلويي 
۳۳ هزار تومان

رئيس اتحاديه فروش��ندگان گوشت گوسفندي 
ادامه داد: يك��ي ديگر از تصميمات جلس��ه روز 
شنبه ستاد تنظيم بازار، ادامه عرضه گوشت گرم 
گوسفندي وارداتي با قيمت كيلويي ۳۳هزار تومان 
براي مصرف كنندگان اس��ت و در فروشگاه هاي 
زنجيره اي، مغازه ه��ا و عرضه كنندگان منتخب 

عرضه مي شود. 
ملكي گفت: قطعاً در آينده نزديك ش��اهد ادامه 
كاهش قيمت و ارزاني گوشت قرمز خواهيم بود 
و هيچ مشكلي در تأمين اين محصول پروتئيني 
نداريم؛ چراكه طي ماه هاي گذشته كه با نوسان 
قيمت مواج��ه ش��ديم و مس��ئوالن مختلف از 
اتحاديه هاي بخش خصوصي درخواست كردند 
تا راهكارهاي خود را براي ايج��اد تعادل در بازار 

ارائه كنند كه پيشنهاد كرديم جلوي صادرات دام 
زنده را بگيرند و در ادامه شاهد ابالغ ممنوعيت در 

همين زمينه بوديم. 
  نان گران نمي شود

همچنين مقرر ش��ده بود دولت براي قيمت نان، 
بعد از ماه رمضان تصميم گي��ري كند كه رئيس 
اتاق اصناف ايران از احتمال افزايش نيافتن قيمت 
نان خب��ر داد و گفت: به نظر مي رس��د كه دولت 
جبران عوام��ل مؤثر در قيمت ن��ان را به افزايش 
نرخ آن ترجيح مي دهد.   علي فاضلي، رئيس اتاق 
اصناف ايران به ايسنا گفت: هنوز هيچ گونه تصميم 
و برنامه اي براي افزايش قيمت نان در هيئت دولت 
و دستگاه هاي تصميم گير وجود ندارد و پيش از 
اين مقرر شده بود كه تصميم گيري در اين زمينه 

به بعد از ماه رمضان موكول شود. 
وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه با توجه 
به مصوبه اخير دولت كه ن��رخ فروش گندم به 
نانوايي ها و صنف و صنعت افزايش نيافته است، 
آيا دولت برنامه اي براي افزايش قيمت نان دارد يا 
آنكه مي خواهد نرخ قوت غالب مردم ثابت بماند 
و افزايش هزينه واحدهاي صنفي توليدكننده 
نان را از طريق ديگري مانند يارانه جبران كند؟ 
اينگونه پاسخ داد كه يقيناً هزينه توليد نان فقط 
گندم نيست و عوامل ديگري مانند نرخ دستمزد، 
نرخ خدمات، حامل هاي انرژي در قيمت نهايي 
نان اثرگذار اس��ت. به نظر مي رسد دولت مايل 
نيست قيمت اين محصول استراتژيك افزايش 
يابد و تمايل بيش��تري به جبران كردن قيمت 
عوامل مؤثر در افزايش قيمت نان دارد كه البته 
از سوي اتاق اصناف ايران و اتحاديه هاي صنفي 
مربوط به نان، پيش��نهادهاي بس��ياري در اين 
زمينه به دولت داده ش��ده است كه بايد منتظر 

آن بمانيم. 
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 طرح مجلس برای  بازگشت
 قيمت  خودروهاي زير ۴۵ ميليون تومان به سال ۹۶

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

ه�زار و ۵۰۰ ه�زار ميليارد 
تومان نقدينگي در اختيار 
مردم اس�ت كه اين ميزان 
به هر بخ�ش اقتصادي وارد 
شود باعث نابساماني در آن 
بخش مي شود، در يك روز 
طي دو س�اعت ۴ هزار نفر 
براي خريد خودروی پرايد 
ثبت ن�ام كرده اند، بخش�ي 
از نقدينگ�ي موج�ود در 
دس�ت مردم به سمت بازار 
خودرو حركت ك�رده و اين 
بازار را متش�نج و حاش�يه 
ب�ازار ايج�اد كرده اس�ت. 

 وزيرصنعت: افزايش تقاضا موجب آشفتگی بازار خودرو شده است
 به طوری كه در ۲ ساعت، ۴ هزار نفر برای خريد پرايد ثبت نام كردند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

 ضرب االجل دو هفته اي مجلس
 به دولت براي حل مشكالت كاميون داران

س�خنگوي كميس�يون عم�ران مجل�س از بررس�ي مش�كل 
كامي�ون داران در نشس�ت اخي�ر اي�ن كميس�يون خب�ر داد و 
گف�ت: در اي�ن جلس�ه فرص�ت دو هفته اي ب�راي رفع مش�كل 
كامي�ون داران از س�وي مجل�س ب�ه مس�ئوالن داده ش�د. 
به گزارش مهر، صديف بدري با اش��اره به جزئيات جلسه روز سه شنبه 
)۲۲خرداد( كميس��يون عمران مجلس گفت: يكي از دستور كارهاي 
اين جلسه، بررسي مشكالت كاميون داران بود كه اين نشست با حضور 
معاون وزير راه و شهرس��ازي، رئيس س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
كش��ور، معاون س��ازمان حمايت از مصرف كنن��دگان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران، گمرك كشور 
و س��ازمان برنامه و بودجه در كميته حمل و نقل كميس��يون عمران 

برگزار شد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه حدود ۴۳۰ميليون تن 
بار توسط ناوگان حمل و نقل كشور جابه جا ش��ده و روزانه 9۰ هزار بار 
نامه صادر مي شود، ادامه داد: مشكالتي كه كاميون داران داشتند منجر 
به اعتصاب آنها و بروز مشكالت حتي براي حمل توليدات و مواد اوليه 

كشور شد. 
وي گفت: دولت بايد بيش از گذشته به مسائل و مشكالت كاميون داران 
توجه كرده و در جهت رفع اين مشكالت تالش كند و بايد در خصوص 
مشكالت سوخت اين رانندگان و روغن آنها نيز تدبيري در نظر بگيرد. 
وي ادامه داد: دليل اصلي بروز مشكالت مذكور براي سيستم حمل بار 

كشور، سوء مديريت مسئوالن است. 
سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه اخذ 
حق كميسيون غيرمنطقي و حتي تا ۷۰درصد نيز از سوي شركت هاي 
حمل و نقل بار از رانندگان ديگر مشكل كاميون داران بوده است، افزود: 

به مسئوالن دو هفته فرصت داده شد تا اين مشكالت را برطرف كنند.

۱۲هزار تن روغن پالم  تاريخ مصرف گذشته  
وارد كشور شد

تاري�خ  پال�م  روغ�ن  ت�ن  1۲ه�زار  گذش�ته  س�ال 
اس�ت.  ش�ده  كش�ور  وارد  گذش�ته  مص�رف 
به گزارش تسنيم، گزارش ها حاكي اس��ت، در سال 96 محموله اي به 
حجم ۱۲ هزار تن روغن پالم كه تاريخ مصرف آن هم منقضي شده بود، 
وارد كشور شده است. بر اساس اين گزارش، دستگاه دولتي كه متولي 
واردات اين روغن پالم بوده، گزارش غلطي را به نهادهاي مس��ئول در 
خصوص تاريخ انقضاي اين روغن ها داده است. طبق اخبار واصله اين 
محموله كه بيش از حجم مصرف داخلي هم هست، از گمرك ترخيص 

شده است. 

 هنر استفاده از توانمندي  داخلي را 
بايگاني كرده ايم

وزير س�ابق صنع�ت، مع�دن و تجارت خط�اب ب�ه مديران عامل 
برنده�اي برتر گفت: م�ا هنر اس�تفاده از توانمندي ه�اي داخلي 
را بايگان�ي و فرام�وش كرده اي�م و در اداره كش�ور، صنع�ت، 
بازرگاني، روابط بين الملل و روابط داخلي ضعيف هس�تيم. امروز 
واجب كفايي بر ش�ما ايجاد اش�تغال ب�راي جوانان بيكار اس�ت. 
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت زاده در جمع مديران عامل برندهاي 
برتر ايران در مورد اهميت مقوله برندس��ازي گفت: بحث برند يكي از 
موارد مغفول در كشور است، در حالي كه كشورها را امروز با برند ارزيابي 
مي كنند. ليست ۱۰۰ توليدكننده را در كشور دارم كه اگر كشور را به 
دست اين افراد بدهيم، آباد مي ش��ود، زيرا افرادي در ميان آنها وجود 
دارند كه با توجه به موفقيت ها نشان داده اند كه داراي قابليت هستند. 
وي افزود: يك زماني در روز تعطيل مأمور گمركي را براي اينكه دموراژ 
)هزينه تأخير كش��تي( پرداخت نكنيم، آورديم و بابت پولي كه براي 
جابه جايي به آن مأمور پرداخت شد، من را به ديوان محاسبات بردند، 
اما من در مقابل قاضي گفتم اين كار براي من افتخار است كه به جاي 
پرداخت ۵ هزار دالر دموراژ مبلغ كمي به مأمور گمرك پرداخت كردم 
و كارمان انجام شد.  وزير سابق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: 
8۰۰كيلومتر سواحل مكران خالي اس��ت، واجب كفايي اين است كه 
آنجا را آباد كنيم و حتي طرحي آماده كرده ايم و براي مطرح كردن آن از 
معاون اول رئيس جمهور و وزير وقت گرفته ام، تا موضوع اين طرح مطرح 
شود. ما حاضريم با دعوت از بخش خصوصي اين سواحل را آباد كنيم. 

نعمت زاده با بيان اينكه برخي كش��ورها براي ۱۰ كيلومتر س��احل با 
يكديگر مي جنگند، گفت: اين در حالي است كه ساحل 8۰۰ كيلومتري 
بالتكليف مانده، در حالي كه قابليت هاي خوب��ي براي ايجاد صنعت، 

گردشگري و صادرات دارد. 

 در اعتراض به واردات روغن پالم

 كشاورزان خشمگين مسير
 پااليشگاه ها و سوخت رساني فرانسه را بستند

كش�اورزان فرانس�ه ب�ه دليل توج�ه نك�ردن دول�ت در كاهش 
واردات روغ�ن پالم و اس�تفاده از آن در توليد س�وخت همچنان 
مسيرهاي منتهي به پااليشگاه ها و انبارهاي سوخت را بسته اند. 
به گزارش فرانس ۲۴، اتحاديه اصلي كشاورزان فرانسوي از كشاورزان 
خواست تا به بستن مسيرهاي منتهي به پااليشگاه ها و انبارهاي سوخت 
اين كش��ور ادامه دهند.  كشاورزان از دولت فرانس��ه خواسته بودند تا 
واردات روغن پالم و اس��تفاده از اين روغن به عنوان سوخت را كاهش 
دهند.  كريستين المبرت، رئيس اتحاديه كش��اورزان پس از ديدار با 
وزير كش��اورزي فرانس��ه گفت: ما تالش زيادي كرديم، اما نتوانستيم 
به نتيجه مطلوب برس��يم. ما همچنان نااميد هس��تيم.  شركت توتال 
فرانسه روز سه شنبه اعالم كرد كه ۳/۵درصد پمپ بنزين هاي فرانسه به 
دليل اتمام سوخت تعطيل شده اند كه اصلي ترين دليل آن بسته شدن 
مسيرهاي توزيع ناش��ي از اقدام اتحاديه كشاورزان فرانسه بوده است.  
اعتراض كشاورزان زماني شكل گرفت كه دولت فرانسه به شركت توتال 
اجازه داد تا از روغن پالم وارداتي در يكي از تأسيس��ات توليد سوخت 
زيستي خود استفاده كنند كه اين مسئله به ضرر توليدكنندگان ديزل 
سوختي خواهد بود كه از دانه هاي روغني توليد داخل فرانسه استفاده 
مي كنند.  در پي بسته شدن مسيرها حدود ۱8 انبار و پااليشگاه نفت در 
فرانسه تحت تأثير قرار گرفتند.  شركت توتال فرانسه اعالم كرده است 
كه كشاورزان مسيرهاي منتهي به 9 انبار سوخت و تمام پااليشگاه ها 
به غير از يك پااليشگاه توتال را بسته اند. توتال ۲ هزار و ۲۰۰ پااليشگاه 

بنزين در فرانسه دارد.

جلوگیری از صادرات، گوشت را 5 هزار تومان ارزان کرد 
   بازار


