
88498433سرويس  اقتصادي4

چهارش��نبه 27 ش��هريور 1398 | 18 محرم 1441 || روزنامه جوان |  شماره  5749  سازمان تعزيرات حكومتي
ذات اجرايي دارد يا قضايي؟

سازماندهي يكي از اصول مديريت اس��ت كه بر پايه دو اصل تفكيك 
و تركيب بنا شده اس��ت، بدين معن��ي كه ابتدا، كليه وظايف ليس��ت 
مي شوند و س��پس مجموعه اي از وظايف هم جنس و هم سنخ در يك 
گروه قرار مي گيرد. به عبارت ديگر س��ازماندهي بر پايه تقس��يم كار 
و ايجاد هماهنگي اس��ت و اين يك فرايند پيوس��ته و مستمر است. 
س��ازماندهي گروه بندي وظايف و فعاليت ها است و تشخيص كساني 
كه بايد اين وظايف را انجام دهند. قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران نيز وظايف عمده حكومت را در سه قوه مقننه، مجريه و قضا ئيه 
قابل توزيع دانس��ته و وظايف با جنس مش��ابه را به آن تخصيص داده 
اس��ت. اصول 156 تا 174 قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ايران، 
وظايف قوه قضائيه را مش��خص كرده اس��ت. در اصل 156 مسئوليت 
تحقق بخشيدن به عدالت را قوه قضا ئيه معرفي كرده است، اصل 157 
فلسفه ايجاد قوه قضائيه را امور قضايي و اداري دانسته است. در اصل 
174 وظايف سازمان بازرسي كل كشور را حسن جريان امور و اجراي 
قوانين در دس��تگاه هاي اجرايي و اداري دانس��ته و آن  را زير نظر قوه  
قضائيه سازماندهي كرده است. بنابراين تخصيص يك وظيفه از جنس 
و ذات يك قوه را به قوه ديگر، در واقع ناديده گرفتن اصل سازماندهي و 

برخي اصول قانون اساسي است. 
آنچه از اصول اشاره شده قانون اساسي اس��تنباط مي شود، اين است 
كه قانون، وظيفه اجراي عدالت و امور قضايي را به قوه  قضائيه واگذار 
كرده است و از آنجا كه قوه  قضائيه مستقل، يكي از اصول دموكراسي 
اس��ت،بنابراين هر چيزي اين اصل را خدش��ه دار كند در واقع هويت 
دموكراسي را به خطر افكنده اس��ت. بنابراين بايد به جزئيات استقالل 

قوه  قضائيه توجه بيش از پيش صورت گيرد. 
يكي از نمونه هايی كه اصل س��ازماندهي را نقض مي كند و استقالل 
قوه  قضائيه را تحت تأثير قرار داده اس��ت، نحوه سازماندهي، سازمان 
تعزيرات حكومتي اس��ت، س��ازماني كه جن��س و وظيفه اش قضايي 
اس��ت و محل س��ازماندهي آن در قوه مجريه لحاظ شده است، نحوه 
سازماندهي، سازمان تعزيرات حكومتي بر پايه قانون مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در تاريخ 1367/12/23 به وزارت دادگس��تري كه زير 
مجموعه قوه مجريه است، سپرده شده اس��ت به نحوي كه كليه امور 
تعزي��رات حكومتي در بخش دولت��ي و غير دولتي، اعم از بازرس��ي و 
نظارت و رس��يدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت محول 
شده است. در حالي كه قوانين مجلس شوراي اسالمي در برخي موارد 
نظر متفاوتي دارد. در اين راس��تا از شوراي نگهبان استعالمي صورت 
گرفته اعالم شده  است نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام، حاكم 
بر قوانين مجلس ش��وراي اسالمي اس��ت و قوانين مجلس نمي تواند 
مصوبات مجمع را نقض، رد يا ابطال كند. در واقع با اين نوع سازماندهي 
استقالل قوه  قضائيه در برخورد با برخي از مصاديق مفاسد اقتصادي 

تحت الشعاع قرار گرفته است. 
عالوه بر موارد اش��اره شده س��ازماندهي س��ازمان تعزيرات حكومتي 
زيرنظر قوه مجريه مي تواند آسيب هاي بالقوه ديگري مانند موارد ذيل 

داشته باشد؛ 
• تفاوت ذات وظاي��ف دولت )ق��وه مجريه( با نفس وظايف س��ازمان 

تعزيرات حكومتي. 
• اعمال نفوذ برخي دولتمردان در تغيير آرا سازمان تعزيرات حكومتي 

يا جلوگيري از برخورد با متخلفين. 
• علني نكردن تخلفات صورت گرفته در سازمان ها و وزارتخانه ها. 
• صدور رأي حبس در سازماني كه زير مجموعه قوه مجريه است. 

• عدم احتساب افراد صادر كننده رأي به عنوان مقام قضايي در سازمان 
تعزيرات حكومتي. 

• بروز پيچيدگي در خصوص مرجع رسيدگي به برخي جرايم مخصوصاً 
امور بهداشتي، درماني و قاچاق كاال و ارز. 

سازماندهي، س��ازمان تعزيرات حكومتي زير نظر وزارت دادگستري 
و دولت، خدش��ه دار كردن اصل 156 و 157 قانون اساس��ي و نقض 
اصل استقالل قوه  قضائيه است. سازمان تعزيرات حكومتي كه بازوي 
قدرتمند حكومت در ثبات بازار و مبارزه با كم فروشي و احتكار است 
و با نيازهاي اوليه و اساسي افراد جامعه مرتبط است، بايد از استقالل 
عمل و اختيارات بيشتري برخوردار باشد،بنابراين پيشنهاد مي گردد؛ به 
جهت حفظ استقالل امور قضايي، اين س��ازمان زير نظر قوه  قضائيه 
سازماندهي گردد به نوعي كه قضات اين سازمان مقام قضايي محسوب 
گردند. همچنين ب��ه جهت جلوگيري از موازي كاري س��اختاري در 
مأموريت ها، مي تواند س��ازمان بازرس��ي كشور و س��ازمان تعزيرات 

حكومتي با يكديگر ادغام شوند. 

جوابيه بانك ملي 
  اختالس را بانك ملي كشف كرد

و مبلغ را بازگردانديم 
عطف به مطلب مندرج در آن روزنامه و پايگاه خبري جوان آنالين مورخ 
1398/06/24 با عنوان »همدستي معاون يكي از شعب بانك ملي براي 

اختالس 860 ميليارد توماني«، توضيحات ذيل ايفاد مي گردد. 
خواهشمند است دس��تور فرماييد جهت تنوير افكار عمومي، مطلب 

مذكور را در اسرع وقت در رسانه هاي مذكور درج نمايند. 
»همان طور كه در متن گزارش آمده، واقعه مربوط به سال 1394 است 
كه در همان زمان با هوش��ياري بانك ملي ايران به موضوع رسيدگي و 

پرونده به مراجع قضايي ارجاع شده است. 
همچنين همه مبالغ مربوط به سوء اس��تفاده مالي به حساب بانك 
عودت داده شده اس��ت. بان��ك ملي ايران با پياده س��ازي س��امانه 
سيس��تماتيك حسابرسي و رصد آنالين ش��عب، هر گونه تخطي از 
قوانين و مقررات را رسيدگي كرده و درباره حفظ منابع بانك به امور 

مشتريان و مردم اطمينان مي دهد.«

 همتي: ارتباط بانكي ايران و روسيه 
با سپام برقرار شد

رئي�س كل بان�ك مرك�زي خب�ر داد ارتب�اط بانك�ي اي�ران 
بان�ك  پيام رس�ان روس�ي و س�پام  از طري�ق  و روس�يه 
مرك�زي ب�دون ني�از ب�ه س�وئيفت برق�رار ش�ده اس�ت. 
به گزارش روابط عمومي بانك مرك��زي، عبدالناصر همتي با يادآوري 
عضويت اخير ايران در اتحاديه اوراس��يا گفت: امكان اس��تفاده از اين 
سيستم براي مبادالت تجاري بين كش��ورهاي عضو اتحاديه اوراسيا 
مي تواند به توسعه مبادالت تجاري بين كشورهاي عضو اتحاديه كمك 

شاياني بكند. 
وي گفت: در جريان ديدار رؤس��اي جمهور ايران و روسيه، ضمن 
انجام مذاكرات بانكي، توس��عه و ارتقاي روابط بانكي دوكش��ور از 
موضوعات مهم ديدار بود. رئي��س كل بانك مركزي گفت: طرفين 
به س��قوط تدريجي نقش دالر در روابط اقتص��ادي جهان به خاطر 
سياست هاي امريكا اشاره و بر انجام مبادالت تجاري بر مبناي پول 

ملي دو كشور تأكيد كردند.

هادی  غالمحسینی

 ركود فايل هاي فروش 
مسكن را به بازار اجاره بازگرداند 

تداوم روند نزولي قيمت ها در بازار اجاره
وزارت راه و شهرس�ازي: با س�امانه مل�ي امالك و اس�كان مالكان 
خانه ه�اي خال�ي ت�ا قب�ل از پايان س�ال شناس�ايي مي ش�وند. 
با نزديك ش��دن به روزهاي پاياني تابس��تان 98 و تمام فصل جابه جايي 
مستأجرها بازار مسكن از تاب و تب افتاد، زيرا كاهش نرخ ها فصل مشترك 
تمامي گزارش هاي مسكني رسانه ها است كه بر اساس مشاهدات ميداني 
خبرنگاران و روزنامه نگاران تهيه شده است. ش��ايد اين مورد در اثرركود 
شديد حجم معامالت، نااميد ش��دن برخي از صاحبان ملك براي فروش 
مسكن با نرخ ها ي باالي مد نظر و بازگشت ملك هاي فايل شده براي فروش 
به بازار اجاره و ضعف مالي مس��تأجران و همچنين مطالبه افكار عمومي 
مبني بر وضع ماليات بر زمين و ساختمان و خانه هاي خالي، كم استفاده و 

عايدي سرمايه در بخش زمين و ساختمان رخ داده باشد. 
اگر چه ابتداي تابستان 98 شاهد جهش قيمت در بازار مسكن بوديم اما 
همزمان با تشديد ركود در بازار ملك به علت جهش قيمت ها و اعتراضات 
نسبت به افزايش قيمت مسكن و اجاره بها و حجم باالي پرونده هاي ملكي 
در قوه قضائيه و مش��غوليت بانك ها و مجموعه هاي مالي بزرگ در كشور 
به دارايي هاي رس��مي و وثايق ملكي و همچنين مش��اركت چهره هايي 
نزديك به مجلس براي كمك به فروش دارايي هاي مازاد ملكي بانك ها، 
ضرورت شناس��نامه دار ش��دن زمين و امالك جهت اخذ انواع ماليات از 
امالك و ساختمان هاي بال استفاده و كم استفاده و خانه هاي خالي چنان 
به مطالبه افكار عمومي تبديل شد كه شاهد تعديل منفي نرخ ها در بازار 
مسكن و اجاره بوديم، اما بايد ديد دولت تا چه اندازه در اخذ ماليات از زمين 
و ساختمان و عايدي سرمايه در اين حوزه و راه اندازي سامانه ملي امالك و 

اسكان و عملياتي كردن طرح كاداست جدي است. 
  نام ماليات قيمت مسكن را كاهش داد 

در اين ميان با وجودي كه جهش قيمت مسكن و اجاره بها در خرداد 98 تند 
بود و انتظار مي رفت در تيرماه شاهد ركورد قيمت ها باشيم، اما در تيرماه 
رشد قيمت ها متوقف شد و در مرداد و ش��هريور نيز شاهد تعديل منفي 
قيمت ها در بازار مسكن بوديم با توجه به ركود بازار زمين و ساختمان به نظر 
مي رسد شناسايي مالكان زمين و ساختمان جهت اخذ ماليات از خانه ها، 
زمين ها و امالك خالي و بال استفاده و كم استفاده مي تواند گره كور گراني 
مسكن در ايران را براي هميشه باز كند و در عين حال حجم پرونده هاي 
زمين خواري،  تغيير كاربري هاي غير مجاز و اختالفات ملكي را پايان دهد 
و براي اداره امور جاريه و ماليه كشور زمينه جدايي بودجه از نفت و شيفت 

به ماليات از محل زمين و ساختمان را فراهم آورد. 
در همين رابطه اگر چه مركز آم��ار ايران از س��ال 85 تاكنون هر پنج 
سال يكبار در آمار نفوس و مسكن آمار خانه هاي خالي را نشر مي دهد 
و در بازه زماني ده س��اله 85 الي 95 تعداد خانه هاي خالي از محدوده 
500 هزار واح��د به بيش از 2ميليون و 500هزار واحد رسيده اس��ت و 
پيش بيني مي ش��ود هم اكنون حجم خانه هاي خالي و خانه هاي دوم و 
سوم و. . . افراد به محدوده 10 ميليون واحد مسكوني برسد، تازه مديران 
وزارت راه و شهرسازي از راه اندازي سامانه ملي امالك و اسكان تا پايان 
سال جاري خبر داده اند كه اميد است به زودي اطالعات طرح كاداست 
از سوي قوه قضائيه و مشخصات و مختصات زمين هاي ايران به همراه 
كاربري و حدودشان و مالكين شان نشر عمومي يابد تا هم شاهد پايان 
زمين خواري باشيم و هم اينكه قيمت مسكن در ايران با تعديل ممتد 
50 درصدي همراه شود و در عين حال ماليات از زمين و ساختمان جاي 

درآمدهاي نفتي را در بودجه هاي سنواتي بگيرد. 
  مالكان خانه هاي خالي تا پايان سال شناسايي مي شوند

در همين رابطه مديركل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي با وعده آغاز به كار سامانه ملي امالك و اسكان در شش 
ماه دوم سال گفت: با راه اندازي اين سامانه مالكان خانه هاي خالي تا 

قبل از پايان سال شناسايي مي شوند. 
»عباس فرهاديه« در خصوص وضعيت اخذ ماليات از خانه هاي خالي بعد 
از بهره برداري از سامانه امالك و اس��كان گفت: قانون براي اخذ ماليات از 
خانه هاي خالي وجود دارد و تنها مشكلي كه تا به حال وجود داشت اين بود 

كه امكان شناسايي صاحبان امالك وجود نداشت. 
  60 ميليون ملك و 25ميليون خانه در ايران 

در ش��رايطي كه علي القاعده اطالعات مالكيتي و ثبتي و سندي امالك و 
مالكانشان بايد در سازمان ثبت اس��ناد و امالك و ثبت اسناد و شركت ها 
وجود دارد و قوه قضائيه در اين رابطه سرش��ار از ديتا و دقت و آمار است، 
 فرهاديه تصريح كرد: حداقل 60 ميليون ملك و 25 ميليون خانه در كشور 
وجود دارد سامانه در ابتدا راه اندازي مي شود و سپس توسعه پيدا مي كند. 
مدير كل دفتر سرمايه گذاري و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي ادامه 
داد: حدود 2/5 نيم ميليون خانه خالي بر اس��اس آمار سال 95 در كشور 

وجود دارد كه ممكن است كم يا زياد شده باشد. 
وي گفت: بخش ثبت اسناد و امالك قوه قضائيه پايه اصلي اطالعاتي اين 
سامانه است؛ در همين راستا با رئيس سازمان جلسه داشتيم كه براي قرار 

دادن اطالعات در اختيار اين سامانه قول همكاري داده اند. 
اين سامانه بايد طوري طراحي ش��ود كه در هر زمان، امكان شناسايي 
برخط مالكان و ساكنان يا كاربران واحدهاي مسكوني، تجاري، خدماتي، 
اداري و پيگيري نقل و انتقال امالك و مستغالت به صورت رسمي، عادي، 
وكالتي و غيره در همه نقاط كشور فراهم شود.  وزارت راه و شهرسازي 
نيز بايد امكان دسترسي برخط به سامانه را براي سازمان امور مالياتي 
كشور ايجاد كند. ايجاد نشدن اين سامانه پس از گذشت دو سال از تاريخ 
تصويب، موجب تضييع حقوق مردم شده است و به سوداگري در بخش 

مسكن و انجام معامالت مكرر دامن زده است. 
  روند متفاوت قيمت ها 

بازار تابستان سال 98 مسكن بازار متفاوتي نسبت به تابستان هاي گذشته 
بود، زيرا در ابتداي آن بهاي مسكن و اجاره بها به تبع انتشار گزارش هاي 
تغييرات ميانگين قيمت مسكن در تهران با رشد همراه شد، ولي رفته رفته 
تب رش��د قيمت ها فروكش كرد و حال كه در روزهاي پاياني تابستان 
ق��رار داريم، گزارش هاي ميدان��ي از تعديل منفي قيمت ه��ا و انعطاف 
بيشتر موجران به مستأجران حكايت دارد،در عين حال ريزش شديد 
حجم معامالت نشان داد كه ركود در بازار به شدت تعميق شده است و 

متقاضيان مسكن توانايي مالي براي خريد مسكن ندارند. 
  نااميدي از فروش مسكن و بازگشت به بازار اجاره

نااميدي برخي از مالكان براي فروش ملك خود با قيمت هاي باال چالش 
نقد شوندگي زمين و س��اختمان را در اقتصاد ايران به نمايش گذاشته 
است. از طرف ديگر موجب شده است تا اين مسكن ها از فايل هاي فروش 
به فايل هاي اجاره انتقال يابند و همين رشد عرضه در كنار ناتواني مالي 
مستأجران باعث شده تا در هفته هاي اخير شاهد تعديل منفي قيمت ها 
باشيم، در همين راستا خبرگزاري ايسنا نوش��ت در آستانه يك هفته 
تا نواختن س��وت پايان فصل جابه جايي، تكاپوي صاحبخانه هاي پول 
الزم براي يافتن مستأجر بيشتر شده است. مطابق گزارش هاي ميداني 
نرخ هاي پيشنهادي بازار اجاره در روزهاي اخير 5 تا 15 درصد كاهش 
يافته و در واحدهاي لوكس و نيمه لوكس نرخ شكني ها بيشتر از اين ارقام 
است. مشاهدات نشان مي دهد كه عمده واحدهاي خالي داراي متراژهاي 

باال هستند و در نيمه شمالي تهران قرار دارند. 
واسطه هاي ملكي عنوان مي كنند عمده موجراني كه به دليل كاهش سود 
سپرده هاي بانكي بر دريافت اجاره ماهانه در فصل تابستان اصرار داشتند، 
در يك هفته اخير دو تاكتيك تخفيف اجاره ماهانه و تخفيف مبلغ وديعه 
را در دس��تور كار خود قرار داده اند. مطابق آمار اتحاديه امالك در 22 روز 
ابتداي شهريورماه 1398 تعداد قراردادهاي اجاره در كل كشور نسبت به 
زمان مشابه س��ال قبل 13 درصد كاهش يافته كه مي تواند نشان دهنده 

تمديد اجاره نامه يا اقدام براي خريد باشد.

حامد آزادي – فرامرز بهاروند

سرانجام پس از يكس�ال جارو جنجال برسر 
دپوی خودروه�اي ايران خودرو و س�ايپا در 
پاركين�گ خودروس�ازان و به ه�م ريختگي 
بازار، پ�اي دادس�تان ته�ران ب�ه پاركينگ 
خودروسازان كشيده شد. به گفته دادستان 
تهران خودروهاي انبار ش�ده دچار خسارت 
ش�ده اند و خودروس�ازان وقطعه س�ازان 
باي�د پاس�خگوي اي�ن اتفاق�ات باش�ند. 
س��ال گذش��ته، همزمان ب��ا افزاي��ش نجومي 
قيمت خودرو خبر دپ��وی خودروهاي ناقص در 
ايران خودرو و سايپا منتشر ش��د. خودروسازان 
دليل دپ��وی خودروه��ا را نبود قطع��ه عنوان 
كردند و برخي از قطعه سازان نيز از انحصار يك 
قطعه ساز خاص پرده برداشتند و اعالم كردند كه 
با وجود توليد قطعه اين قطعه ساز از فروش قطعه 

خودداري مي كند. 
در ميان اين جنجال ها وزير صمت به ماجرا ورود 
كرد و با فشار بر خودروسازان بخشي از خودروها 
كامل و به متقاضيان تحويل داده شد، اما رحماني 
در حمايت از خودروس��ازان همچن��ان از نبود 

نقدينگي و كمبود قطعه سخن مي گفت. 
 اما در  حالي كه اين روزها خبر از سرمايه گذاري 
و خريد سهام ش��ركت هاي خودرو سازي مطرح 
است، روز گذشته دادس��تان تهران براي تحقق 
وعده برخورد با خاطيان خودروساز كه از سوي 
رئيس قوه قضائيه مطرح شده بود، روز گذشته به 

بازديد از يك شركت خودرو سازي رفت. 
عل��ي القاصي مه��ر در بازديد از ي��ك پاركينگ 
ش��خصي كه محل نگهداري خودروهاي سايپا 
بود از تخلف خودروسازان وبرخي از قطعه سازان 

پرده برداشت. 
در حاش��يه بازديد از اين پاركينگ شخصي در 
اتوبان فتح ك��ه بيش از 3 هزار خ��ودرو از جمله 
س��راتو، پرايد و تيبا در آنجا دپو شده بود، اظهار 
كرد: اخباري به دادستاني رسيد مبني بر اينكه 
تعدادي خودرو مدتي قبل توليد و در پاركينگ ها 
نگهداري ش��ده كه به بهانه نقص قطعه، امكان 
ترخيص و تحويل آنها به مش��تري نيس��ت كه 
براي راستي آزمايي از اين پاركينگ ها بازديد به 

عمل آورديم. 
وي گفت: بنابر گزارش��ات، در س��ايپا نزديك به 
60 هزار دس��تگاه و در ايران خودرو نيز نزديك 

به 59 هزار خودرو توليد ش��ده و بسياري از آنها 
بيش از ش��ش ماه در پاركينگ هاي روباز مقابل 
آفتاب بالتكليف مانده و ادع��ا مي كنند قطعات 
آنها تكميل نش��ده و به لحاظ عدم تأمين قطعه، 
امكان ترخيص آنها وجود ن��دارد كه اين ادعاها 

قابل بررسي است. 
وي تصريح كرد: بايد مشخص شود عدم تكميل 
اين خودروها ب��ه لحاظ نقص قطع��ه عمدي يا 
غيرعمدي اس��ت؛ اگر عمدي باشد بايد موضوع 
در دستگاه قضايي مورد بررسي شود و مقصران 

تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند . 
   سراغ قطعه سازان هم خواهيم رفت 

اي��ن مق��ام قضاي��ي خاطرنش��ان كرد: س��راغ 
قطعه س��ازان نيز خواهيم رفت و اگر مش��خص 
ش��ود ك��ه در ع��دم تحوي��ل قطع��ه تعمدي 
وج��ود داشته اس��ت، پيگيري مي كنيم؛ ه��دف 
م��ا تعيين تكليف وضعي��ت خودروه��ا در تمام 
پاركينگ هاي بالتكليف مانده اس��ت، همچنين 
خود مس��ئوالن س��ايپا و ايران خ��ودرو نيز بايد 

پاسخگوي موضوع باشند. 
القاصي مهر افزود: شاهديم خودروها براي مدت 
طوالني زير آفتاب مانده، دچار خس��ارت شده و 
ممكن است در آينده نيز مقابل سرما و بارندگي 
دچار آسيب شوند و اين خودروها تحويل مشتري 
مي شود، در نخستين گام از مسئوالن مي خواهيم 

اين موضوع را تعيين تكليف كنند. 
دادستان تهران متذكر شد: جلساتي با مسئوالن 
س��ايپا، ايران خ��ودرو و تعدادي از مس��ئوالن 
قطعه س��از خواهيم داش��ت و بنا داريم الزاماتي 
براي تعيين و تكليف وضعيت داش��ته باشيم و 

كمك به حل موضوع كنيم. 
وي درباره ورود دادس��تاني به موضوع تأخير در 
تحويل خودروها نيز گفت: بايد بررس��ي ش��ود 
كه آيا در تأخير در تحوي��ل و هم براي نگهداري 
خودروها در پاركينگ هاي روباز تعمدي صورت 
گرفته يا نه، بايد علل و عوامل سنجيده و سپس 
تصميم گيري شود اما آنچه مسلم است خودروها 
به دليل نگهداري زير آفتاب سوزان دچار آسيب 
مي ش��وند، بدنه خودرو از كيفي��ت اوليه خارج 

مي شود و بايد براي آن فكري كرد. 
دقايقي پس از حضور القاصي در انبار خودروهاي 
دپوش��ده، س��ليماني مديرعام��ل مجتم��ع 

خودروس��ازي س��ايپا نيز در انبار مذكور حاضر 
ش��د و با دادس��تان تهران به صحبت پرداخت و 

توضيحاتي ارائه كرد. 
  پذيرفته نيست خودرو توليد و دپو شود

دادستان تهران در جريان بازديد از اين پاركينگ 
گفت: پذيرفته نيست خودرو توليد و دپو شود و 
بگوييم قطعه وجود ندارد، اگر قطعه وجود ندارد 

چرا توليد صورت مي گيرد. 
مس��ئول اين پاركينگ در جريان اي��ن بازديد 
به دادس��تان تهران گف��ت: در اي��ن پاركينگ، 
خودروهايي نگهداري مي شود كه برخي قطعات 
آنها تكميل نشده اس��ت، قطعات روي خودروها 
نصب ش��ده و بعد از رفتن به كارخانه به فروش 
مي رسد. برخي خودروها از زمان عيد در پاركينگ 
نگهداري مي شود و دپويي در اين مكان صورت 

نمي گيرد. 
در ادامه هاشم حكمه، رئيس اداره اطالع رساني 
سايپا به ارائه توضيح پرداخت و گفت: تعدادي از 
خودروهاي موجود در اين پاركينگ با كس��ري 
قطعه توليد ش��ده اند، يعني صنع��ت خودرو در 
زنجي��ره توليد براي تأمين قطعه دچار مش��كل 
شده ولي خط توليد را متوقف نكرده، معموالً بين 
يك تا هفت قطعه »هاي تكنولوژي« كه صنعت 
خودرو بعد از تحريم ها نتوانس��ت آنها را تأمين 

كند، روي اين خودروها وجود ندارد. 
وي افزود: اين قطعات مانند ايربگ، سنس��ور و 
ماژول پش��ت آمپر عمدتاً با تكنولوژي باال توليد 
مي شوند، قباًل امكان توليد آنها در داخل وجود 
نداشت يا به دليل مش��كالتي در قالب تحريم ها 
مانن��د انتقال پول ي��ا خري��د از توليدكنندگان 
بين المللي شركت س��ايپا نتوانسته بود قطعات 
را تأمين كند؛ حدود سه، چهار ماه طول كشيد 
سايپا از اين بحران عبور كند. تعامالتي با نهادهاي 
داخلي، شركت هاي دانش بنيان انجام داديم و از 

مرداد ماه به بعد خودروي ناقص توليد نكرديم. 
حكمه با بيان اينكه ش��ركت س��ايپا خرداد ماه 
حدود 90 هزار خودروي توليدشده ناقص داشت 
اما اكنون اين تعداد ب��ه كمتر از 40 هزار خودرو 
رس��يده، تصريح كرد: يعني همزم��ان با توليد 
حدود روزانه 2هزار خ��ودروي كامل از مرداد به 
بعد، موفق ش��ديم 50 هزار خ��ودرو را با تأمين 
قطعات كسري كامل و به بازار عرضه كنيم، اكنون 

روزانه حدود 2 ه��زار خودرو تحويل مش��تري 
مي دهيم كه از اين رقم، تعدادي به خودروهاي 

معوق گذشته برمي گردد. 
  خودروهاي 6 ماه مانده در آفتاب تحويل 

مردم مي شود 
دادس��تان تهران از وي پرس��يد چرا اين تعداد 
خودرو زير آفتاب در مدت طوالني دپو شده، كه 
حكمه پاسخ داد: خودروها پيش از تحويل بررسي 
ش��ده و اگر در زم��ان نگهداري دچار خس��ارت 
شده باشند، حتماً رفع شده و پيش از تحويل به 

مشتري رفع مي شود. 
القاصي مه��ر در ادامه عنوان داش��ت ك��ه قطعاً 
خودروه��ا در زمان مان��دن زير آفتاب آس��يب 
مي بيند ك��ه رئيس اداره اطالع رس��اني س��ايپا 
خاطرنشان كرد: اكنون بر اساس برنامه ريزي به 
دنبال اين هستيم كه تا پايان مهر تمام معوقات 

سال 97 تمام شود. 
  ترجيح خاك خوري سراتو هاي گران ! 

دادستان تهران در جريان روند بازديد از پاركينگ 
به خودروهاي سراتو كه زيرآفتاب مانده و خاك 
روي آنها گرفته ش��ده بود، اش��اره كرد و گفت: 
مش��اهدات نش��ان مي دهد كه خودروها مدت 
زيادي در پاركينگ نگهداري مي شوند كه حكمه 
پاسخ داد: اكنون هيچ معوقه اي درباره خودروي 
س��راتو وجود ندارد حتي يك مشتري نمي توان 
پيدا كرد كه نس��بت به ثبت نام خودروي سراتو 
اقدام كرده اما خودروي وي به دستش نرسيده 
باشد و خودروهاي موجود در اين پاركينگ هنوز 

به فروش نرسيده است. 
رئيس اداره اطالع رس��اني س��ايپا با بيان اينكه 
اكنون خودروي سراتو توسط ش��ركت سايپا با 
قيمت 295 ميليون تومان عرضه مي شود، افزود: 
اين خودرو در بازار خودرو حدود 290 تومان به 
فروش مي رس��د و تقاضا براي خودروي س��راتو 
پايين تر است. به اين ترتيب و با اين استدالل به 
نظر مي رسد كه سايپا ترجيح مي دهد سراتو ها در 

انبارها خاك بخورند تا ارزان تر بفروش بروند. 
سيد جالل سليماني؛ مديرعامل سايپا نيز كه در 
اين بازديد دادس��تان تهران را همراهي مي كرد 
با بيان اينكه در مجموع در ش��ركت س��ايپا 96 
هزار دس��تگاه خودرو داراي نق��ص قطعه بود، 
گفت: اين آمار به حدود 39 هزار دستگاه كاهش 

يافته است. 
دادستان تهران از مديرعامل س��ايپا پرسيد آيا 
نگهداري طوالن��ي خودرو زير آفت��اب منجر به 
بروز خسارت نمي شود كه وي پاسخ داد: چنانچه 
قطع��ه اي از اين خودروها دچار آس��يب ش��ود، 
تعويض مي شود  كه اين به معناي افزايش هزينه 
سربار به قيمت تمام شده خودرو ها، تنها به دليل 

توليد نادرست و انبار داري غلط است 
سليماني خاطرنشان كرد: در مقاطعي كه خودرو 
توليد مي ش��ود اما فروش و مش��تري ندارد، در 
تمام خودروسازها ممكن اس��ت تا يك سال در 
پاركينگ نگهداري ش��ود كه القاصي مهر يادآور 
شد: پاركينگ ها بايد مسقف باشد تا خودرو در اثر 
سرمايش و گرمايش آسيب نبيند، در پاركينگ 
مذكور خودروها در تمام فصل تابستان زير آفتاب 
مانده اند و به آنها خسارت وارد مي شود، ممكن 
است خودرو قابل استفاده باشد، اما كيفيت اوليه 

را از دست مي دهد. 
سليماني در جواب دادستان گفت: خودرو پس از 
تحويل دو س��ال گارانتي دارد و اگر به هر دليلي 
با مشكل مواجه شود مكلف هستيم در طول دو 

سال آن را برطرف كنيم. 
القاصي مهر از مديرعامل س��ايپا پرسيد اكنون 
بيشترين قطعات مورد نياز سايپا مربوط به كدام 
قطعه ساز اس��ت كه وي گفت: مربوط به شركت 

كروز است.

بازديد سرزده دادستان تهران از يك پاركينگ خصوصي 

نوبت حساب كشی به خودروسازان رسيد 
 خودروهايي كه در پاركينگ هاي ايران خودرو و سايپا هستند دچار خسارت شده اند

بهناز   قاسمي 
  گزارش   یک

اليحه آزادسازي      سهام عدالت
سهام عدالت كه 
در كميسيون اصلي تصويب شده، به زودي در 
جلس�ه علن�ي مجل�س بررس�ي مي ش�ود. 
رئيس كميس��يون ويژه حماي��ت از توليد ملي 
و اص��ل 44 در گفت وگو با »ف��ارس«، در مورد 
اليحه آزادسازي سهام عدالت در مجلس  گفت: 
اين اليحه پس از تصويب در كميس��يون اصلي 
بررسي كننده يعني كميس��يون اصل 44 براي 
ادامه بررسي در جلس��ه علني صحن مجلس به 
هيئت رئيسه مجلس فرس��تاديم كه تشريفات 
اداري آن و كار ويرايش اليحه انجام مي ش��ود و 
براي بررسي در جلسه علني صحن اصلي مجلس 

آماده مي شود. 
حميدرضا فوالدگر افزود: دو هفته پيش گزارش 
نهايي كميس��يون اص��ل 44 در م��ورد اليحه 
آزادسازي س��هام عدالت را براي هيئت رئيسه 
فرستاديم، اما در نوبت بررسي، لوايح و طرح هاي 
زيادي   هستند، چون اليحه از سوي دولت ارسال 
ش��ده، مجلس مي خواهد سرنوشت اين اليحه 

امسال تعيين تكليف شود. 
به گفته فوالدگ��ر، نماينده م��ردم اصفهان در 
مجلس، چه بس��ا دولت درخواس��ت اولويت در 
بررسي اليحه آزادسازي سهام عدالت ارائه و از 

مجلس تقاضاي فوريت كند ك��ه اگر دولت اين 
كار را انجام دهد،  چون اليحه از سوي دولت بوده 
بهتر اس��ت، اما روش ديگري هم وجود دارد 50 
نماينده مجلس امضا جمع كنند و بررس��ي آن 
را با اولويت انجام دهند، يا اينكه هيئت رئيس��ه 
مجلس با تصويب نمايندگان، دس��تور جلسه را 
تغيير دهد و نوبت اين اليحه زودتر انجام شود. 

رئيس كميس��يون ويژه حمايت از توليد و اصل 
44 درباره اينكه آزادس��ازي س��هام عدالت به 
چه صورتي خواهد بود، گفت: براس��اس مصوبه 
كميسيون اصل 44 اختياراتي براي مشموالن 

سهام عدالت درنظر گرفته ايم.
يكی از روش ها اين است كه مشموالن از طريق 
مستقيم صاحب سهم ش��وند؛ يعني به صورت 

ETF نباش��د و اين موارد به ص��ورت اختياري 
است. 

همچنين روش ديگر اين اس��ت ك��ه از طريق 
شركت س��پرده گذاري مركزي )س��مات( يا از 
طريق واحدهاي صندوق قابل معامله بورس��ي 
ETF قاب��ل معامله باش��د يا اينك��ه روش نهاد 
متولي دارايي يا كاستودين در مورد سهام اعمال 
مالكيت كنند يا بعد از يك دوره پنج س��اله قابل 
خريد و فروش باشند، به گونه اي كه در دوره اول 
و در دو سال بتوانند با سهام ديگر معاوضه كنند و 
در سه سال بعد به تدريج بخشي از اين سهام آزاد 

و بعد از پنج سال كاًل قابل معامله باشد. 
   وجود 49 ميليون سهامدار عدالت

فوالدگر با بيان اينكه 49 ميليون نفر در كش��ور 
س��هامدار عدالت هس��تند، گفت: براي آنهايي 
كه اين س��هام را در اختيار دارن��د، چندين بار 
مهلت براي ثبت نام در س��امانه س��هام عدالت 
گذاش��ته ايم، اما براي ثبت نام اف��راد جديد كه 
بخواهند سهام عدالت دريافت كنند، بايد شوراي 
عالي اصل 44 تصمي��م بگيرد كه آي��ا ثبت نام 
جديد وجود داشته باشد يا نه، در اين زمينه بايد 
وزارت اقتصاد پيشنهاد بدهد و در مورد اينكه آيا 
سهامدار جديد وارد سهام عدالت شود يا در مورد 

سهام افراد متوفي تعيين تكليف شود.

رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي خبر داد

بررسي اليحه آزادسازي سهام عدالت به زودي در جلسه علني مجلس
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