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 براي التهابات ارزي پرونده ويژه اي 

در كميسيون اصل 90 باز شده است
رئيس كميس�يون اص�ل ۹۰ مجلس از بررس�ي پرون�ده تخلفات 
عباس آخوندي در اين كميس�يون خبر داد و گفت: براي ما مسلم 
اس�ت تخلفاتي در ماجراي التهابات بازار ارز ش�كل گرفته است. 
تخلف�ات مس�ئوالن مختل�ف در دس�تگاه هاي اجراي�ي در اين 
موضوع در حال بررس�ي اس�ت. حتي تخلفات رئيس جمهور نيز 
در اين خصوص در حال بررسي اس�ت. تالش داريم با جمع بندي 
اين پرونده متخلفان را به دس�تگاه قضايي معرف�ي كنيم. تالش 
داريم قبل از اتمام دولت اين پرونده را به قوه قضائيه ارسال كنيم. 
حجت االس��ام نصراهلل پژمانفر، رئيس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس در 
گفت وگو با مه��ر با بيان اينك��ه از ابت��داي دوره يازدهم تا ام��روز حدود 
۴۰۰ شكايت به كميسيون اصل ۹۰ ارجاع شده است، گفت: در آيين نامه 
جديد كميسيون پيش بيني كرده ايم كه ش��كايات ارائه شده حتماً مورد 
بررس��ي قرار گيرد و موضوعاتي كه مربوط به طرز كار دستگاه ها نيست 
به شكايت كننده اعام ش��ود. زيرا وظيفه كميسيون اصل ۹۰ رسيدگي 
به شكايت مربوط به طرز كار قواي سه گانه است. نماينده مردم مشهد در 
مجلس شوراي اس��امي در خصوص بررسي پرونده تخلفات ارزي گفت: 
پرونده ويژه اي در اين خصوص در كميس��يون اصل ۹۰ تهيه شده، براي 
ما مسلم اس��ت تخلفاتي در ماجراي التهابات بازار ارز شكل گرفته است. 
تخلفات مسئوالن مختلف در دستگاه هاي اجرايي در اين موضوع در حال 
بررسي اس��ت. حتي تخلفات رئيس جمهور نيز در اين خصوص در حال 
بررسي است. تاش داريم با جمع بندي اين پرونده متخلفان را به دستگاه 
قضايي معرفي كنيم. تاش داريم قبل از اتمام دولت اين پرونده را به قوه 

قضائيه ارسال كنيم. 
وي اظهار داشت: التهابات بازار سكه و طا نيز در كميسيون اصل ۹۰ در 
حال بررسي است، سكه هاي طا بدون حساب و كتاب به فروش رسيد 

و تخلفات زيادي در اين خصوص شكل گرفت. 
رئيس كميسيون اصل ۹۰ ادامه داد: گزارش تخلفات در نهاده هاي دامي در 
صحن علني قرائت ش��د از همان زمان پيش بيني مي كرديم كه به واسطه 
كوتاهي هاي صورت گرفته از ناحيه دستگاه هاي متولي، بازار مرغ و گوشت 
دچار مشكات اساسي خواهد ش��د. همان روزها بنده مصاحبه اي داشتم 
و اعام كردم كه با ادامه اين روند ش��ب عيد مرغ به قيمت كيلويي ۵۰ هزار 
تومان خواهد رسيد. اين اتفاقات تصادفي نيست بلكه ناشي از سوء مديريت 
اس��ت پيش از اين كش��ور ما صادركننده اين محصول بود. وي با اشاره به 
بررسي پرونده فوالد در كميسيون اصل ۹۰ گفت: كميسيون صنايع طرحي 
را براي حل مشكات فوالد آماده كرده است. در توليد، قيمت گذاري و عرضه 
فوالد در بورس مشكات اساس��ي وجود دارد كه در كميسيون اصل ۹۰ و 
صنايع مورد بررسي قرار گرفته است. نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي 
اسامي با اشاره به بررسي ويژه پرونده تخلفات در بازار بورس در كميسيون 
اصل ۹۰ گفت: تاش داريم در مرحله اول به مس��ئوالن و دستگاه ها براي 
حل مشكات كمك كنيم. عمده مشكات بازار بورس ناشي از مداخاتي 
است كه از سوي برخي افراد در اين بازار صورت گرفته است. وي ادامه داد: 
مداخات دولت، بازار بورس را با چالش جدي مواجه كرده است. متأسفانه 
مشكات بازار بورس به عملكرد دولت و شخص رئيس جمهور برمي گردد، 
اظهارات رئيس جمهور باعث شد حجم نقدينگي وارد بورس شود، در حالي 

كه زيرساخت ها آماده نبود و مشكات جدي براي مردم ايجاد شد. 
........................................................................................................................

 مقاومت مديران 
مانع هوشمند سازی سازمان ها می شود

رئي�س مركز بهب�ود محي�ط كس�ب وكار در وزارت اقتصاد ضمن 
اعالم عملكرد هيئت مقررات زدايی و اين مركز در س�ال گذشته 
و اينك�ه س�ازمان ها مقاب�ل مقررات زداي�ی مقاوم�ت می كنند، 
گفت: در س�ال جدي�د مبنای اي�ن مرك�ز تمركز ب�ر مزيت های 
منطقه ای و اس�تانی و مانع زدايی هوش�مند در هر اس�تان است. 
همچنين س�ال ج�اری در زمينه ارتق�ای امنيت س�رمايه گذاری 
ورود خواهيم كرد تا بتوانيم سند ملی در اين راستا تدوين كنيم.
علی فيروزی در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: طی سال گذشته ۱۱ جلسه 
هيئت مقررات زدايی و ۶۷ كميته تخصصی برگزار شد كه به صدور ۴۶ حكم 
تسهيل گرايانه منجر شد و اين حكم ها شامل ثبت شركت ها، كد اقتصادی 
و تأمين اجتماعی، ثبت برند و تس��هيل فرآيندهای مجوزهای كشاورزی 
می شود. وی افزود: در راستای تحقق شعار س��ال جاری نبايد اجازه دهيم 
به راحتی بخشنامه و دستورالعملی صادر شود. در زمينه مقررات زدايی در 
سال گذشته بيش از ۷۰ درصد مجوزها را در زمينه شرايط و ضوابط شفاف 
و مجوزهای مرتبط با سازمان بنادر و دريانوردی در زمينه سازه های دريايی 
تس��هيل كرديم. رئيس مركز بهبود محيط كس��ب وكار ادامه داد: در سال 
گذشته برخی از سازمان ها در زمينه مقررات زدايی مقاومت می كردند كه 
بخشی از اهداف مدنظر در اين راستا را محقق نكرد. در سال جديد مبنای 
اين مركز تمركز بر مزيت های منطقه ای و استانی و مانع زدايی هوشمند در 
هر استان است.   سال گذشته هيئت وزيران كارگروه تسهيل سرمايه گذاری 
و مقررات زدايی در اس��تان ها را مصوب كرد كه بايد امسال شكل بگيرد. به 
اين منظور به دنبال اين هستيم كه در استان ها مرجعی را تشكيل دهيم تا 
بتوانند به صورت منطقه ای و استانی اقدام و رويه ها را برطرف كنند. فيروزی 
در پايان بيان كرد: سال جاری در زمينه ارتقای امنيت سرمايه گذاری ورود 
خواهيم كرد تا بتوانيم سند ملی در اين راستا تدوين كنيم. همچنين  اولين 

جلسه هيئت مقررات زدايی نيز ۲۳ فروردين ماه برگزار می شود.
........................................................................................................................

 پيشنهاد جديد برای تعرفه برق بحران 
در زمان پيک تابستان 1400

مديرعامل تواني�ر از ارائه پيش�نهاد برای تعرفه مج�زای برق در 
پيک تابستان ۱4۰۰ به هيئت دولت خبر داد و گفت: در حال حاضر 
افزايش تعرفه پيک بحران در هيئت دولت منتظر تصويب اس�ت.

به گزارش تسنيم، محمدحسن متولی زاده، مديرعامل توانير در مراسم 
هفته نخس��ت پويش هر هفته الف- به- ايران در س��ال ۱۴۰۰ اظهار 
داش��ت: تاكنون با سياس��ت های تش��ويقی و هماهنگی با مشتركان، 
مديريت پايدار بار را دنبال كرديم، اما برای اينكه اين مس��ئله مستمر 
باشد بايد به سياست های تشويقی در كنار سياست های بازدارنده توجه 
شود. مديرعامل توانير از ارائه پيشنهاد برای تعرفه مجزای برق در پيك 
تابستان ۱۴۰۰ به هيئت دولت خبر داد و گفت: عاوه بر سياست های 
پيشگيری برای پايدار ماندن كنترل رشد بار بايد سياست های بازدارنده 
نيز اعمال شود كه در حال حاضر افزايش تعرفه پيك بحران در هيئت 
دولت منتظر تصويب است. وی افزود: سال ۱۳۹۹ سالی بسيار سختي 
بود، چراكه تابستان بس��يار گرمی را پشت سر گذاشتيم و در زمستان 
نيز از نظر تأمين سوخت نيروگاه ها با مشكل مواجه شديم، اما با عنايت 

خداوند و تاش همكاران سالی پرافتخار را سپری كرديم.
متولی زاده با بيان اينكه بخش توزيع برق هم در بخش سازوكار و هم در 
بخش ساخت و ساز پيشتاز بود، گفت: سال ۱۴۰۰ نيز سال بسيار مهمی 
است و صنعت برق برای تحقق فرامين و دستورات مقام معظم رهبری 
آمادگی كامل دارد و اميدواريم با بودجه تعيين ش��ده، شاهد گام های 
مؤثری در صنعت برق باش��يم. وی ادامه داد: برنام��ه های متعددی را 
برای عبور موفق از تابس��تان ۱۴۰۰ در نظر گرفته ايم كه از جمله آن 
می توان به مديريت بار ادارات، استفاده از پتانسيل برق اميد و برخورد 
با رمزارزهای غيرمجاز نام برد. مديرعامل شركت مادرتخصصی توانير 
تصريح كرد: با اجرای طرح برق اميد بيش از ۷ ميليون مشترک مشمول 
تخفيف صددرصدی شدند و تعداد مش��تركان پرمصرف نيز به دليل 
توجه و رعايت مصرف حدود ۶ درصد كاهش يافت كه اين آمار بسيار 

اميدواركننده است.

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد
مجلس تصميمات غيركارشناسی رئيس جمهور، ضعف نظارت وزارت كشور، تصميمات غيركارشناسی وزارت صمت، تصميمات 

ناصحيح وزارت جهاد و عدم تأمين ارز مورد نياز واردات را پنج دليل وضعيت نابسامان بازار مرغ در سطح كشور اعالم كرد

 تبعيض در پرداختی كاركنان دولت
همچنان ادامه دارد

اجرای نامناسب برنامه افزايش امتيازات و فوق العاده هاي كاركنان 
دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري با انتقاد برخی 
از كاركنان دستگاه هاي اجرايي مواجه شده است. به نظر می رسد 
رفع تبعيض در اجرای سياس�ت مذكور بتواند بخشی از احساس 
نارضايتی در بي�ن كاركنان دس�تگاه های دولت�ی را از بين ببرد.

با وجود اينكه بس��يار تاش ش��ده س��طح دريافتی كاركن��ان دولت 
رضايت بخش باش��د تا بهره وری در اين حوزه رش��د كند، متأس��فانه 
به رغم وجود قوانين، دس��تور العمل ها و بخشنامه های متعدد از سوی 
باالترين مقامات دولتی، شاهد تداوم تبعيض در پرداخت های كاركنان 

دستگاه های اجرايی هستيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال ۹8 با صدور بخشنامه اي به 
تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از 
اباغ دستور رئيس جمهوري در خصوص رفع تبعيض از پرداخت هاي 

كاركنان دولت خبر داد.
 به موجب اين بخشنامه، آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه افزايش تا 
۵۰ درصد فوق العاده ها و امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات 
كشوري را در مورد كاركنان خود اعمال نكرده اند، اجازه دارند در سقف 
اعتبارات و تخصيص اباغي از اس��فندماه ۱۳۹8 نسبت به اعمال اين 

افزايش ها اقدام كنند.
الزم به توضيح اس��ت كه در تبصره )۳( ماده ۲۹ قانون برنامه شش��م 
توسعه، دولت مكلف شده است نسبت به رفع تبعيض از پرداخت هاي 
كاركنان و مش��اغل مش��ابه اقدام كند، به نحوي كه تف��اوت دريافتي 

كاركنان در مشاغل مشابه از حداكثر ۲۰درصد تجاوز نكند.
در اجراي بند )الف( ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه 
داده ش��ده بود نس��بت به افزايش امتيازات و فوق العاده هاي كاركنان 
دستگاه هاي مش��مول قانون مديريت خدمات كش��وري تا ۵۰ درصد 

اقدام كنند.
اين مس��ئله به يك مطالبه دائمي كاركنان دولت تبديل ش��ده است 
و س��ازمان اداري و استخدامي كشور و دس��تگاه هاي اجرايي در طول 
چند سال گذشته به طور مس��تمر پيگير برقراري اين فوق العاده براي 
كاركنان ديگر دستگاه ها بودند كه با توجه به محدوديت هاي مالي دولت 

و دشواري تأمين منابع مورد نياز مورد موافقت قرار نمي گرفت.
دستور رئيس جمهوري براي رفع اين تبعيض مي تواند موجب كاهش 
نارضايتي كاركنان و افزايش اعتماد و دلبستگي آنان به نظام اداري و 

انجام مأموريت ها شود.
اگرچه اينگونه ادعا می ش��ود كه كس��ری بودجه دولت دس��ت و بال 
دستگاه ها را برای عملياتی شدن بخش��نامه فوق بسته است، اما گفته 
می ش��ود محل تأمين مالی عملياتی شدن سياس��ت فوق اصاحات 
ساختاری دستگاه های اجرايی است. بدين ترتيب اگر اجرای سياست 
مذكور به كاهش هزينه های دستگاه ها منتج ش��ود، بهبود پرداختی 

كاركنان به نوعی سرمايه گذاری به شمار می رود.
.......................................................................................................................

. افزايش نرخ سکه
ط�رح  آزادی  به�ار  تم�ام  س�كه  قطع�ه  ه�ر  قيم�ت 
رس�يد. توم�ان  ه�زار   ۷4۰ و  ميلي�ون   ۱۰ ب�ه  جدي�د 

به گزارش خبرنگار مهر، قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی طرح 
جديد، روز سه شنبه ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ در معامات بازار آزاد تهران به 

۱۰ ميليون و ۷۴۰ هزار تومان رسيد.
همچنين قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح قديم ۱۰ ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان، نيم س��كه ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع س��كه 
۴ميليون و ۱۰۰ هزار تومان و س��كه يك گرمی ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 

تومان است.
هر اونس طا در بازارهای جهانی هزار و ۷۳۶ دالر و ۲۳ سنت و هر گرم 

طای ۱8 عيار نيز يك ميليون و ۶۲ هزار و 8۳۳ تومان است.
........................................................................................................................

بورس 4 هزار واحد رشد كرد
ش�اخص كل ب�ورس ته�ران ب�ا رش�د 4 ه�زار و  ۸۳ واح�دی 
رس�يد. واح�د   ۸۱۹ و  ه�زار   ۲۶۶ و  ميلي�ون  ي�ک  ب�ه 

به گزارش مهر، ش��اخص كل ب��ورس تهران در ابت��دای معامات روز 
سه شنبه ۱۷ فروردين با رشد ۴ هزار و  8۳ واحدی به يك ميليون و ۲۶۶ 
هزار و 8۱۹ واحد رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز ۱۰۹ واحد 

افت كرد و به ۴۳8 هزار و 8۶8 واحد رسيد.
نمادهای فملی، فوالد، شستا، ش��تران، فارس، كچاد و شپنا بيشترين 

تأثير مثبت را بر شاخص داشتند.
........................................................................................................................

درست شدن اقتصاد با برداشتن تحريم ها 
انتظار بيهوده ای است

يک فع�ال اقتص�ادی با بي�ان اينك�ه دش�من هم�واره در طول 
دوران انق�الب اس�المی از حرب�ه تحريم اس�تفاده كرده اس�ت، 
گف�ت: اگ�ر كس�ی منتظ�ر باش�د ك�ه دش�منان تحريم ه�ا را 
بردارن�د ت�ا اقتصاد درس�ت ش�ود ي�ک انتظ�ار بيهوده اس�ت.

به گزارش خبرگزاری تسنيم، يحيی آل اسحاق، وزير اسبق بازرگانی 
و فعال اقتصادی با تصريح بر اينكه اقتصاد يك علم محسوب می شود 
و قواعد خاص خود را دارد، گفت: اقتصاد دارای شاخص ها و ادبيات 
خاص خود اس��ت و اگر آنها را مراعات نكنيم، نمی توانيم كش��ور را 

اداره كنيم.
وی افزود: يكی از خصوصيات اقتصاد چه در سطح خرد و چه در سطح 
كان اين اس��ت كه زمان و فرصت در تصميم گيری ها عامل عمده ای 

در اقتصاد است. 
در حقيقت اگر مديران در زمان مناسب تصميم نگيرند، اقتصاد كشور 

ممكن است خسارات فراوانی ببيند.
وزير اس��بق بازرگانی اقتصاد كشور را سياس��ت زده دانست و از آن به 
عنوان يك نكته منفی ياد كرد و ادام��ه داد: اقتصاد مانند ديگر عوامل 
حكومتی در سياست اثرگذار است، اما مرزبندی شفافی در اين زمينه 
وجود دارد. متأسفانه اقتصاد وجه المصالحه قرار گرفته تا جريان های 

سياسی رأی بياورند.
وی با بيان اينكه دشمن همواره در طول دوران انقاب اسامی از حربه 
تحريم استفاده كرده اس��ت، عنوان كرد: اگر كس��ی منتظر باشد كه 
دشمنان تحريم ها را بردارند تا اقتصاد درست شود، يك انتظار بيهوده 
است. وقتی كسی چنين نگاهی داشته باش��د، دشمنان قطعاً همواره 
تحريم ها را به بهانه های مختلف ادامه می دهد، اما اگر دشمنان متوجه 
شوند اقتصاد كش��ورمان تاب عزم و اراده دارد، متوجه خواهد شد كه 

استراتژی تحريم بی اثر است. 
اين فعال اقتصادی ضمن تأكيد بر ضرورت تاش برای رفع تحريم ها در 
عين حال تصريح كرد: مسئولين نبايد زندگی روزمره مردم را فدای اين 
موضوع كنند، بلكه بايد به دنبال راهكارهايی باشند تا هم تحريم ها را 
دور بزند و هم نقطه ضعف هايی را كه دشمن متوجه شده است و دائماً به 

آنها ضربه می زند، ترميم كند.
آل اسحاق به شعار سال اشاره و اظهار كرد: پش��تيبانی و رفع موانع به 
معناي شناس��ايی نقطه ضعف ها، حماي��ت از توليد كنندگان و فعاالن 
اقتصادی است و قطعاً در چنين ش��رايطی اثر تحريم ها از بين می رود. 
يكی از مواردی كه چند سال قبل دش��من قصد داشت استفاده كند، 
تحريم بنزين بود كه با درک اين مسئله، خط توليد بنزين را راه انداختيم 
و هم اينك صادر كننده بنزين شده ايم. همچنين در رابطه با مواد غذايی، 

به ويژه گندم نيز چنين عملكردی داشتيم.

رئيس اتحاديه مش�اوران امالک با بيان اينكه 
تنها ۶۰درصد معامالت مس�كن به صدور كد 
رهگيری منجر می شود، گفت: با مصوبه مجلس 
می توانيم با امالكی های متخلف برخورد كنيم.
نمايندگان مجلس شورای اسامی روز سه شنبه 
۱۷ فروردين در راس��تای بررس��ی طرح جهش 
توليد مسكن، الزام به اخذ كد رهگيری و ثبت تمام 
معامات مسكن اعم از »خريد و فروش« و »رهن 

و اجاره« را به تصويب رساندند.
در م��اده ۱۹ اين طرح آمده اس��ت: در راس��تای 
رصد و نظارت بر بازار مسكن درج كليه معامات 
خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش و رهن و 
اجاره مسكن در س��امانه ثبت معامات اماک و 
مستغات كشور و اخذ كد رهگيری الزامی است.

  ضعف مجالس قبل نس�بت ب�ه تصويب 
قانون الزامی شدن اخذ كد رهگيری

در ش��ورای عالی مس��كن دولت نهم به رياست 
رئيس جمهور وقت برای اولين ب��ار الزام به درج 

كد رهگيری در تمام معامات مسكن به تصويب 
رسيد، اما با شكايت برخی از شهروندان به ديوان 

عدالت اداری اين الزام لغو شد.
دومين بار نيز سال گذشته س��تاد ملی مقابله با 
كرونا، الزام به درج كد رهگيری در همه معامات 
مسكن را برای دريافت وام وديعه مسكن مصوب و 
به اتحاديه مشاوران اماک اباغ كرد. بديهی است 
كه با اتمام بحران كرونا در كشور، مصوبات ستاد 
مذكور نيز به خودی خود لغو می شوند. به همين 
دليل مصوبه ديروز مجلس كه به عنوان بخشی از 
طرح جهش توليد مسكن به تصويب رسيد، بسيار 

حائز اهميت است.
در صورت تأييد مصوبه مجلس در شورای نگهبان، 
برای نخستين بار است كه كد رهگيری معامات 
مسكن و سامانه ثبت اماک و مستغات كشور به 

رسميت شناخته می شود.
آنچ��ه تاكنون س��بب ع��دم اقبال ش��هروندان 
)به خص��وص در معامات رهن و اج��اره( به اخذ 

كد رهگيری بوده، اقدام برخی مش��اوران اماک 
در دريافت رقمی مازاد بر نرخ مصوب كميسيون 

از شهروندان است.
اين در حالی است كه بارها اعام شده دريافت وجه 
اضافه از سوی مشاوران اماک بابت ثبت و ارائه كد 

رهگيری غيرقانونی است.
حال آنكه ستاد ملی مقابله با كرونا نرخ ۲۵۰ هزار 
تومانی را به عنوان تعرفه ثبت رس��می معامات 
اجاره مسكن جهت وام وديعه مسكن تعيين كرده 
بود كه به نوعی می تواند درياف��ت وجه اضافه از 
س��وی مش��اوران اماک برای ارائه كد رهگيری 
به متعاملين )موجر و مس��تأجر( را به رس��ميت 

بشناسد.
در همين زمينه مصطفی قلی خس��روی، رئيس 
اتحاديه مش��اوران اماک در گفت وگ��و با مهر با 
تأكيد بر اينك��ه در حال حاضر تنه��ا ۶۰ درصد 
معامات مسكن در س��امانه اماک و مستغات 
ثبت می ش��ود، افزود: ما بارها درخواس��ت كرده 

بوديم كه كد رهگيری باي��د روی هر پاک ثبتی 
قفل شود تا كسی نتواند يك ملك را به بيش از يك 
نفر بفروشد، اما در حال حاضر كد رهگيری روی 

كدپستی می نشيند.
رئيس اتحاديه مش��اوران اماک گفت: شفافيت 
در بازار مسكن با الزامی شدن اخذ كد رهگيری از 

معامات مسكن ارتقا می يابد.
وی تصريح كرد: با افزايش ق��درت كد رهگيری 
و تصويب الزامی ش��دن آن در مجلس می توانيم 
از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نظارت بيش��تر 
در ميان مش��اوران اماک اس��تفاده كنيم. البته 
تعاونی های مس��كن و ادارات اوق��اف زير بار اخذ 
كد رهگيری نمی رفتند؛ اينها مش��كاتی اس��ت 
كه از س��وی برخی ارگان های دولتی داريم، اما با 
استفاده از اين مصوبه مجلس و همچنين ماده ۲8 
قانون داللی مسكن، می توانيم با واحدهای صنفی 
مشاوران اماک متخلف به شدت برخورد و حتی 

آن واحد صنفی را تعطيل كنيم.

رئيس اتحاديه امالک:

امالکیهایمتخلفبستهمیشوند

  گزارش 2

در حالي كه در اغلب كشورهاي دنيا به دليل 
ش�يوع كرونا س�اختار توزيع كاال به شكلي 
تنظيم ش�ده كه مردم براي تهي�ه مايحتاج 
خ�ود در مكان ه�اي ش�لوغ ق�رار نگيرند، 
متأس�فانه بخش�ي از مردم نوروز خود را در 
اوج گي�ري كرون�ا در صف هاي م�رغ دولتي 
سپري كردند، در چنين وضعيتي روز گذشته 
وزير جهادكش�اورزي در مجل�س از مردم به 
خاطر بازار م�رغ عذرخواهي كرد. از س�وي 
ديگر رئيس كميسيون اقتصادي مجلس حجم 
رانت توزيع شده در سه سال گذشته در حوزه 
واردات را ۳۰۰ هزار ميليارد تومان ارزيابي كرد. 
روزانه خبر هاي جديدي از بازار آش��فته مرغ به 
گوش مي رسد، از توزيع مرغ گرم همراه با سردر 
نس��يم ش��هر رباط كريم گرفته تا نبود مرغ در 
مغازه هاي مرغ فروشي و ادامه صف هاي طويل 
در مقابل فروشگاه ها. ظاهراً اتفاقات به وجود آمده 
در اين بازار، ديگر با تهديد و بگير و ببند هم قابل 

كنترل نيست. 
مجلس مشكات بازار مرغ را ضعف مديريتي و 
وزير جهاد كشاورزي سيس��تم توزيع و احتكار 
را دليل نابس��اماني بازار مي داند اما فعاالن بازار 
معتقدند تا زمان جمع ش��دن صف هاي خريد و 
بازيابي ت��وان توليد در مرغداري ه��ا و تأمين به 
موقع نهاده ها، بايد مرغ وارد شود تا هم مرغداران 
و هم دالل ها از دپوو انباركردن دست بكشند و 

آرامش به بازار بازگردد. 
اوايل پاييز زماني ك��ه نهاده هاي دامي و طيور با 
مصوبه س��تاد تنظيم بازار كمياب و گران ش��د، 
اتحاديه ها و فعاالن بازار مرغ، نس��بت به كمبود 
و گراني قيمت مرغ در اس��فند ماه هشدار دادند 
اما دولت ب��دون توجه به اين هش��دارها درگير 
سامانه بازار گاه و توزيع نهاده بود و متولي توليد 
از ميزان جوجه ريزي ها غافل ماند تا زماني كه در 
اوايل اسفند؛كاهش توليد در بازار نمايان شد و 
پس لرزه هاي آن تا نيمه هاي فروردين امس��ال 

نيز ادامه يافت. 
منابع آگاه از سوء مديريت وزارت جهاد كشاورزي 
در رصد بازار نهاده ها و تأمي��ن به موقع آن خبر 
مي دهند و در عين حال از سود هاي كان بخش 
توزيع مرغ و دالالن س��خن مي گويند. گويي در 
آستانه انتخابات، نوعي عمد در به هم ريختگي 
بازار هاي م��واد غذايي از جمله، مرغ، گوش��ت، 
روغن، برنج و تخم مرغ وجود دارد تا تجاري كه به 
دنبال افزايش نرخ ارز در داخل بودند با افزايش 

قيمت مواد غذايي به اهداف خود دست يابند. 
در هفته هاي اخير، با ادامه يافتن صف خريد مرغ 
و كمبود آن دربازار؛ دولت قرارگاه س��اماندهي 
گوشت مرغ ر ا تشكيل داد تا قيمت ها را كنترل 

كند، اما زماني كه از پ��س مرغداران برنيامد، به 
ناچار به افزايش قيمت مرغ تن داد ولی موضوع 
به اينجا ختم نش��د، زيرا به رغم افزايش قيمت 
به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، همچنان مرغ در بازار 
كمياب ش��ده و حتي مرغ ۳۴ ه��زار توماني نيز 
پيدا نمي ش��ود. روزانه خبرهاي جديدي از اين 
آشفته بازار به گوش مي رس��د؛ يك روز از توزيع 
مرغ گرم همراه با سر در نسيم شهر رباط كريم و 
روز ديگر از ناياب شدن مرغ، پاي مرغ و... در تهران 

و ساير مراكز استان ها خبر منتشر مي شود.
 اين روند با نزديك شدن به ماه مبارک رمضان و 
دغدغه خانواده ها براي تأمين مواد غذايي مورد 
نياز در اين ايام ش��ديد تر شده اس��ت. از اين رو 
در ادامه نابس��اماني هاي اين روزهاي بازار مرغ، 
وزير جهاد كشاورزي به مجلس احضار شد تا در 
خصوص گراني هاي اخير م��واد غذايي و مرغ به 

انتقاد نمايندگان مجلس پاسخ دهد. 
   وزير جهادكشاورزي: از مردم به خاطر 

بازار مرغ عذرخواهي مي كنم
كاظ��م خ��اوازي در نشس��ت علني دي��روز در 
تش��ريح داليل اتفاقات ناگوار بازار مرغ طي دو 
ماه گذش��ته گفت: از ابتداي س��ال گذش��ته تا 
بهمن ماه جوجه ريزي در بهمن ماه به بيشترين 
ميزان رسيده است به اين معنا كه آماري باالتر 
از بهمن ماه براي جوجه ريزي نداش��تيم كه اين 
امر نيز توس��ط چند سيس��تم مختلف كنترل 
مي شود به طور مثال سامانه سما توسط سازمان 

دامپزشكي و بيمه كنترل مي شود. 
وي با بيان اينكه بر اس��اس اطاع��ات ميداني 
انحراف از جوجه ريزي حدود ۱/۳درصد اس��ت، 
گفت: جوجه ريزي و توليد طي ماه گذش��ته به 
ميزان كافي بوده اس��ت و حتي ما ب��ا توليدات 
كمتري مانن��د ۹۰  ميلي��ون و ۱۱۰ ميليون نيز 
مشكلي در بازار نداش��تيم، از سوي ديگر از آنجا 
كه ق��درت خريد م��ردم طي ماه هاي گذش��ته 
افزايش��ي نداش��ته، بايد اتفاقات بازار مرغ را در 

جاي ديگري جست وجو كرد. 
وي از احت��كار و منجمد كردن م��رغ خبر داد و 
گفت: اين اتفاقات موجب كاهش توزيع در بازار 
شده است. وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه به 
نمايندگي از دولت از مردم به دليل اتفاقات بازار 
مرغ عذرخواهي مي كنم، ابراز اميدواري كرد با 
تشكيل كارگروه ساماندهي مرغ، آرامش به كل 

كشور بازگردد. 
  قاليب�اف: اش�كاالت مديريت�ي باعث 

نابساماني بازار مرغ شد
رئيس مجلس در نشس��ت علني روز گذش��ته 
مجلس يكي از اش��كاالت اساس��ي و جدي كه 
موجب نابس��اماني هاي موج��ود در حوزه مرغ 

و تخم مرغ شده اس��ت را اش��كاالت ساختاري و 
مديريتي دانست و گفت: زنجيره توليد، توزيع و 

نظارت اين نابساماني را ايجاد كرده است. 
محمدباق��ر قاليباف پ��س از اس��تماع گزارش 
وزير جهاد كش��اورزي و كميس��يون كشاورزي 
درباره كيفيت تأمين و توزي��ع نهاده هاي دامي 
گف��ت: در حال حاض��ر مهلت مصوبه ش��وراي 
عالي هماهنگ��ي اقتصادي در س��ال ۹8 درباره 
بن��د يك ماده يك قان��ون تمرك��ز وظايف بين 
وزارتخانه هاي كش��اورزي و صنع��ت، معدن و 
تجارت تمام شده و از آنجا كه تمديد مجدد آن 
در جلسه ش��وراي هماهنگي اقتصادي تصويب 
نشد، مقرر شد در نخس��تين جلسه امسال اين 
موضوع تعيين تكليف ش��ده و وظايف به مسير 

قانوني خود بازگردند. 
قاليباف با بيان اينكه خواست مجلس، بازگشت 
وظايف وزارت جهاد كشاورزي به مسير قانوني 
است، ادامه داد: وزراي صمت و جهاد كشاورزي 
نيز با اين موضوع موافق هستند، بنابراين با اين 

تصميم قطعاً نابساماني موجود پايان مي يابد. 
  پورابراهيمي: در ۳ سال گذشته ۳۰۰ هزار 

ميليارد تومان رانت توزيع شده است
رئيس كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اس��امي در جلس��ه علني و در جريان بررسي 
علل گراني هاي اخير در مجل��س گفت: داليل 
نابساماني ها در بازار و عدم تنظيم بازار كاالهاي 
اساسي توسط دولت چند محور اساسي دارد كه 
از جمله آن عدم اجراي قوانين مرتبط با تنظيم 

بازار است. 
پورابراهيمي اصرار دولت بر نرخ ارز ترجيحي را 
يكي ديگر از عوامل مؤثر در نابس��اماني اخير در 
بازار دانست و ادامه داد: در جريان بررسي بودجه، 
موضوع ارز ترجيحي را از دستور كار خارج كرديم 

اما با اصرار دولت مجدداً در بودجه لحاظ شد. 
در سه سال گذشته يعني سال هاي ۹۷، ۹8 و ۹۹ 
حدود سالي يكصد هزار ميليارد تومان رانت توزيع 
ش��ده كه دليل آن عدم نظارت بر فرآيندهايي 
است كه در سامانه هاي تخصصي حوزه اقتصاد 
و تجارت تعريف ش��ده، ۳۰۰ هزار ميليارد تومان 
يعني يك سوم بودجه كشور كه اين وضعيت را 

در حوزه اقتصادي ايجاد كرده است. 
وي خاطرنش��ان كرد: اگ��ر نهاده ه��اي بخش 
كشاورزي را به صورت كامل آزاد كنيم قيمت آن 
بيش از ۲۲ هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه 
است كه ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني به كاال بدهيم، اما 

مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهيه كنند. 
  كاهش ۱۵ درصدي توليد مرغ 

پورابراهيمي مهمترين موضوع در حوزه مصرف 
را توليد خوان��د و افزود: گزارش ه��اي ميداني 

نش��ان مي دهد كه حدود ۱۵ درصد عرضه مرغ 
در مرغداري ها كاهش يافته و در برخي از ماه ها 
۱8 درصد منفي نسبت به س��ال ۹8 بوده است. 
وضعيت توليد به دليل افزايش بهاي تمام شده 
و قيمت هاي دس��توري به ش��دت آسيب ديده 
و نهاده��اي توليدي از مدار خارج ش��ده اند. ارز 
ترجيحي نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلكه 
رضايت مردم را در حوزه مصرف كاالهاي اساسي 

از بين برده و توليد را هم نابود كرده است. 
رئيس كميس��يون اقتص��ادي مجلس ب��ا بيان 
اينكه قاچاق كاال س��ومين عام��ل تأثيرگذار در 
نابساماني هاي بازار است، افزود: نرخ ارز ترجيحي 
عامل قاچاق كاال در كشور است. از طرفي دولت 
تصمي��م به افزاي��ش پلكاني قيمت ه��ا دارد اما 
مسئوالن در جلسات مختلف بارها اعام كرده اند 
كه در سال ۱۴۰۰ هيچ افزايش قيمتي نخواهيم 
داشت، پس پاسخ دهيد افزايش قيمت مرغ در 
هفته هاي گذشته براس��اس كدام مصوبه بوده و 

چرا فشار بر مردم را افزايش مي دهيد. 
  دولت مدعي حل مش�كالت در ۱۰۰ روز 

نمي تواند مرغ و تخم مرغ را تأمين كند
محمد علي پ��ور، نماين��ده ماك��و در مجلس با 
اش��اره به گزارش وزير جهاد كش��اورزي درباره 
گراني هاي اخير كاالهاي اساسي گفت: اشكال 
كار در اين اس��ت ك��ه دولتي كه مي خواس��ت 
مشكات كش��ور را در ۱۰۰ روز حل كند بعد از 
گذشت هشت سال آنچنان مديريت كرده كه در 
ماه هاي آخر مس��ئوليت خود، كل كابينه به كار 
گرفته مي ش��ود اما نمي تواند به تنهايي مشكل 
اين روزها يعني رفع صف ه��اي مرغ و تخم مرغ 

را حل كند. 
وي ادامه داد: دولت بايد در ابتداي سال نيازهاي 
كشور را برآورد كرده و اولويت بندي مي كرد آن 
هم در شرايطي كه از ابتداي تشكيل اين مجلس 
پيوس��ته ضرورت پيگيري مشكات را به دولت 
گوشزد كرديم و از آن خواس��تيم تا برنامه خود 
براي تأمين كاالهاي اساسي را ارائه دهد و حتي 
مشكات كشور توسط كميسيون هاي تخصصي 

بررسي شده و به وزرا نيز انتقال داده شده بود. 
نماينده ماك��و در مجلس با بي��ان اينكه ايران با 
اين ميزان ظرفيت و پتانسيلي كه دارد مي تواند 
بسياري از كاالهاي اساسي را در داخل توليد كند، 
يادآور شد: وقتي در كش��ور ۳ هزار و ۵۰۰ واحد 
مرغداري با بهره مندي از ارز ۴هزارو۲۰۰توماني 
فعاليت دارند چرا با تأمين مرغ و تخم مرغ مواجه 
هس��تيم، بنابراين اين مشكل نشان مي دهد كه 
دولتي كه فقط نام تدبير را يدک مي كشد هيچ 

تمشيتي براي رفع اين مشكات ندارد. 
وي عنوان كرد: در اثر بي توجه��ي، كم لطفي و 
ناكارآمدي دول��ت دام هاي اس��تان آذربايجان 
غربي كه مي توانند بيش از يك س��وم گوش��ت 
موردنياز كش��ور را تأمين كنند به كش��ورهاي 

حاشيه خليج فارس قاچاق مي شوند. 
  ۳ هزارو 4۶۰ مرغ�داري كه نهاده دامي 

گرفته اند مرغ را تحويل بازار نمي دهند
حجت االس��ام محمدتقي نقدعل��ي، نماينده 
مردم خميني ش��هر در مجلس اظهار داش��ت: 
حمايت از توليدات دامي و كشاورزي همواره در 
دستوركار كميسيون كش��اورزي بوده است، اما 
وقتي براي بررس��ي وضعيت واردات نهاده هاي 
دامي به گمرک بندرعباس رفتيم متوجه شديم 
كه بخش عمده اضطرار توزيع نهاده هاي دامي 
مربوط به عدم ايفاي وظايف وزارت صمت است. 
وي افزود: روز گذش��ته در جلس��ه كميسيون 
كش��اورزي اعام ش��د ك��ه ۳هزارو۴۶۰واحد 
مرغداري در سطح كش��ور نهاده هاي دامي را با 
وجود آنكه اين نهاده ب��ا ارز ۴هزارو۲۰۰ توماني 
وارد شده است دريافت كرده اند اما از تحويل مرغ 
كشتارشده به بازار خودداري يا احتكار كرده اند. 
در نهايت مجلس، تصميمات غيركارشناس��ی 
رئيس جمه��ور، ضع��ف نظارت وزارت كش��ور، 
تصميم��ات غيركارشناس��ی وزارت صم��ت، 
تصميمات ناصحيح وزارت جهاد و عدم تأمين ارز 
مورد نياز واردات را پنج دليل وضعيت نابسامان 

بازار مرغ در سطح كشور معرفی كرد.   

  گزارش  یک

خانه ملت


