
متأسفانه سياس�تگذاري درس�تي در بخش 
معادن و واگذاري آنها در يك دهه اخير انجام 
نش�ده و اخيراً ديوان محاس�بات ب�ا ورود به 
موضوع مع�ادن رانت ه�اي موج�ود در بحث 
واگذاري و دريافت نکردن حقوق دولتي معادن 
را رسانه اي كرده است. به طوري كه دادستان 
ديوان محاس�بات از پيگيري نکردن دريافت 
۱۵ هزار ميليارد تومان حقوق دولتي معوق در 
معادن از سوي دولت انتقاد كرده و گفته است:  
»معدن طالي خاروانا يکي از پرونده هايي است 
كه نحوه واگذاري، بهره برداري و پرداخت حقوق 
دولتي آن براي ما ابهام دارد كه پرونده آن در 
حال حاضر در مرحله اج�راي رأي قرار دارد.«

مع��ادن مي توان��د يك��ي از منابع اصل��ي درآمد 
براي كش��ور باشد كه متأسفانه ش��اهد قصور در 
واگذاري، بهره برداري و پرداخت حقوق دولت در 
آن هستيم. از سال ۹۶ كه مجلس سابق موضوع 
تحقيق و تفح��ص از وزارت صمت را مطرح كرد، 
نمايندگان مجلس شائبه هايي از نحوه واگذاری 
معادن و رانت هاي موجود در آن داشتند كه البته 
در ابتداي كار م��واردي مطرح، ام��ا در ميانه راه 

موضوع رها شد. 
به گفته سعيد باستاني، س��خنگوي كميسيون 
صنايع در مجلس قبل، برخي از معادن بايد حقوق 
400ميليارد توماني را در سال پرداخت كنند، اما 
در نهايت فقط 50 ميلي��ارد تومان حقوق دولتي 

پرداخت شده است. 
باس��تاني افزود: »در برخي موارد معادن واگذار 
ش��ده، اما اقدامي براي فعالسازي آن انجام نشده 
و در بخ��ش واگذاري ها نيز حق��وق دولت ضايع 

شده است.«
در اين خصوص دادستان ديوان محاسبات كشور 
در گفت و گو با مي��زان از تخلفات دولت در بخش 
واگذاري در مع��ادن و گراني هاي اخير س��خن 

گفته است. 
علي كاميار با اشاره به ورود جدي دادستان ديوان 

به واگذاري هاي واحد هاي توليدي گفت: »يكي 
از مش��كالتی كه ما در دوره هاي گذش��ته هم با 
آن مواجه بوديم، بح��ث واگذاري هاي واحد هاي 
توليدي به بخش خصوصي بود كه هدف قانونگذار 
در رابطه با واگذاري ها نه تنها به نتيجه نرسيده، 
بلكه باعث ش��ده تا هم��ان واحد ه��اي توليدي 
شرايط ركود و فروپاشي پيدا كنند كه از جمله آنها 
مي توان به شركت كشت و صنعت مغان، شركت 
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه و دوچرخه سازي 
قوچان اشاره كرد كه پرونده آنها در ديوان پيگيري 

شده است.«
وي افزود: »پرونده هاي ديگري كه ديوان به آنها 
ورود مي كند مربوط به حفظ منابع ملي و دولتي 
و موانع ايجادشده در بحث توليد است كه از جمله 

اين موارد مي توان به بحث معادن اشاره كرد.«
كامي��ار تأكيد ك��رد: »معدن ط��الي خاروانا در 
آذربايجان ش��رقي يكي از پرونده هايي است كه 
نحوه واگ��ذاري، بهره ب��رداري و پرداخت حقوق 
دولتي آن ب��راي ما ابهام دارد ك��ه اين پرونده در 
حال حاضر در مرحله اجراي رأي قرار دارد، البته 
برآورد مي شود حدود هزار ميليارد تومان، حقوق 
دولت تضييع شده باشد. همچنين پرونده معدن 
زرشوران تكاب نيز در مرحله رسيدگي است كه 

نتايج اين پرونده نيز متعاقباً اعالم خواهد شد.«
وي افزود: »در رابطه با بحث معادن كه به آن اشاره 
كردم بالغ بر ۱5هزار ميليارد تومان حقوق دولتي 
معوق وجود دارد، در واقع حقوق مردم و بيت المال 
است كه دولت بايد به عنوان حقوق دولتي آن را 
دريافت مي كرد، اما تاكنون دريافت نكرده است. 
از سال ۹۲ تا ۹۹ اين موضوع بايد از طرف ديوان 
دنبال می شد كه چرا دولت كه نيازمند پول است، 
س��راغ اين قضيه نرفته و آن را طلب نكرده است. 
معدني كه به بهره برداري مي رسد بايد حق دولت 
را به دس��تگاه هاي دولتي بپ��ردازد، اما اين حق 
را نمي دهد و دس��تگاه هاي دولتي هم سراغ آن 

نمي روند.«

  انحراف ۳۰ تا ۴۰ درصدي دولت از احکام 
بودجه ۹۸

اكثر پرونده هايي كه در سال گذشته در دادسراي 
ديوان تشكيل مي ش��د، مربوط به گزارش تفريغ 
بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور است. به عنوان مثال 
در تفريغ بودجه ۹۸، دولت حدود ۳0 تا 40 درصد 
وظايف قانوني خود در قالب احكام قانون بودجه را 

به هر دليلي انجام نداده است. 
اين تخلف��ات از طريق حسابرس��ان ما گزارش و 
در دادس��راي ديوان رس��يدگي خواهد شد. اگر 
متخلفان، داليل متقن و محكم��ي براي دفاع از 
عملكرد خود داشته باشند و داليل آنها در دادسرا 
مورد قبول واقع شود نسبت به آن تصميم مقتضي 
گرفته خواهد ش��د، اما اگر دالي��ل و توضيحات 
قانع كننده نباش��د، پرونده جهت رس��يدگي به 

هيئت هاي مستشاري ارجاع خواهد شد. 
وي افزود:»درخصوص تخلفات اين تفريغ بودجه 
به طور ميانگين حدود هزار و ۲00 پرونده تشكيل 
خواهد شد و در دادسرا مورد بررسي و رسيدگي 
قرار خواهد گرفت. اگر مواردي براي دفاع از طريق 
دس��تگاه مربوطه داده ش��ود و قانع كننده باشد، 
پرونده به هيئت هاي مستش��اري ارسال نخواهد 
ش��د، ولي اگر توضيحات قانع كننده نباش��د اين 
پرونده ها به هيئت هاي مستشاري خواهند رفت 
و برآورد مي ش��ود كه نيمي از اي��ن پرونده ها به 
دادخواست تبديل خواهد ش��د. در حال حاضر، 
حدود 50 تا ۶0 مورد از گزارش هاي حسابرسان 
ديوان محاس��بات درب��اره تخلف��ات بودجه ۹۸ 
به دادخواس��ت تبديل ش��ده اس��ت و رسيدگي 

خواهد شد.«
  ورود به سردرگمي وزراي جهاد و صمت 

و گراني
كاميار درباره ورود ديوان محاس��بات به گراني و 
معيش��ت مردم گفت: »آخرين پروند ه ا ي هم كه 
داشتيم در رابطه با گراني هاي اخير در مورد مرغ 
و تخم مرغ بود. در راستاي فرمايشات مقام معظم 

رهبري كه فرموده بودن��د به رغم توانمندي هاي 
كش��ور نبايد افزايش قيمت م��رغ و تخم مرغ و 
كاال هاي اساس��ي ب��ه وجود مي آمد، جلس��ه اي 
را با حض��ور معاونان وزراي كش��اورزي و صمت 
تش��كيل داديم و داليل را از آنها جويا ش��ديم، با 
توجه به مطالبي كه ش��نيديم، متوجه ش��ديم 
مق��داري س��ردرگمي بي��ن دو وزارتخانه وجود 
دارد؛ تسأهل يا تسامح در انجام وظايف، نداشتن 
احساس مس��ئوليت يا نداشتن ايفاي نقش براي 
كنترل قيمت ها، توزيع نادرست و نابهنگام، عدم 
سياستگذاري مناسب براي جلوگيري از افزايش 
قيمت ها يا عدم تعادل در عرضه و تقاضا را در اين 
رابطه احساس كرديم. البته از وزراي مربوطه براي 
اين نشست دعوت كرده بوديم كه باتوجه به مبتال 
شدن وزير صمت به بيماري كرونا تصميم بر آن 
شد كه پس از بهبودي ايشان جلسه اي را در اين 
رابطه برگزار كنيم و اظهارات دو وزير را بشنويم. 
اگر توضيحات وزرا قانع كننده نباش��د، نسبت به 
موضوع رسيدگي و دادخواست صادر خواهد شد و 
پرونده به هيئت هاي مستشاري مي رود تا مراحل 

قانوني خود را طي كند.« 
وي در پاس��خ به اينكه با توجه ب��ه زمان اندك تا 
پايان دولت، اگر حكم به انفصال هريك از وزرا داده 
شود اين حكم بي معني نخواهد بود، گفت: »اگر 
امروز وزرا احساس كنند كسي آنها را بازخواست 
نخواهد ك��رد و در تصميم گيري آزاد هس��تند، 
ممكن است تصميماتي را اتخاذ كنند كه به ضرر 
بيت المال باشد. وقتي با يك وزير برخورد مي شود 
كل مجموعه وزارتخانه در اين رابطه ذي مدخل 
هستند، درس��ت اس��ت كه وزير مورد تعقيب و 
پيگيري قرار مي گيرد، اما حداقل براي ساير اركان 

وزارتخانه سرمشق خواهد بود.«
  آخري�ن وضعي�ت پرون�ده حقوق هاي 

نجومي
كاميار درخص��وص نتيجه پرون��ده حقوق هاي 
نامتعارف گفت: »شخصاً از نحوه رسيدگي و نتيجه 
اين پرونده در دوره قبل راضي نيس��تم. موضوع 
حقوق هاي نجومي آن طور كه مطرح ش��د نبود، 
در مواردي قانون دست دس��تگاه ها و شركت ها 
را در اين رابطه باز گذاش��ته اس��ت، در ابتدا جو 
بزرگي به راه انداخته ش��د، ولي بعد كه موضوع 
مورد رس��يدگي قرار گرفت، مش��خص ش��د كه 
پرداخت ها قانون خود را داشته است. هم اكنون، 
قانون حداقل و حداكثر حقوق مورد عمل قرار دارد 
كه بايد اين فاصله رعايت ش��ود و دستگاه ها هم 
اكثراً اين موضوع را رعايت مي كنند، ولي بعضي 
از دس��تگاه ها نسبت به س��اير پرداخت ها برخي 
مصوبات داخلي خود را هم استفاده مي كنند كه 
اين موضوع از س��وي ديوان محاسبات رسيدگي 

خواهد شد.«
  تش�کيل پرون�ده درب�اره هزين�ه بودجه 
۵۰۰ميليون دالري مقابله با كرونا در جاي ديگر

كاميار در خصوص اختصاص بخش��ي از بودجه 
مقابله با كرونا به يكي از دانش��كده هاي دانشگاه 
علوم پزش��كي ش��هيد بهش��تي گفت: »پرونده 
آن تشكيل ش��ده و در حال رس��يدگي و تكميل 
تحقيقات اس��ت؛ دول��ت از مبلغ ي��ك ميليارد 
دالر، 500 ميليون دالر آن را ب��ه بحث مقابله با 
كرونا اختصاص داده اس��ت، ولي آيا هزينه كرد 
500ميليون دالر ديگر از نظر آنها به كرونا ارتباط 
داشته است يا خير، از لحاظ تحقيقات ما ارتباطي 

با كرونا پيدا نمي كند.«
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رانت ۱۵هزار ميليارد تومانی در معادن خصوصی شده 
 دادستان ديوان محاسبات: بي توجهي دولت به دريافت ۱۵هزار ميليارد تومان حقوق دولتي معوق در معادن 

و داليل تضييع هزار ميليارد توماني در معدن طالي خاروانا در دست بررسي است 

  گزارش  یک

برق نيروگاه های خصوصی چهار ماه از س�ال 
خريداري مي ش�ود، آن هم با نرخ هاي بسيار 
نازلي كه عماًل صرفه اقتصادي ندارد. در حال 
حاضر ب�ه خاطر همين مش�کل، بي�ش از 2۰۰ 
مگاوات از نيروگاه هاي ب�رق بخش خصوصی 
در خاموش�ي به س�ر مي برند و اين براي يك 
ط�رح س�رمايه گذاري ك�ه انتظ�ار م�ي رود 
۱۰۰ س�ال ادامه ياب�د، به معني فاجعه اس�ت.

خصوصي سازي و جلب سرمايه هاي غيردولتي در 
توليد انرژي الكتريكي سال هاست كه در اهداف 
كالن صنعت برق در بيش��تر كش��ورهاي جهان 
از جمله كش��ور ما قرار دارد. در اين راس��تا انواع 
مختلفي از قراردادهاي BOO و BOT بسته به 
شرايط سرمايه گذار و نيازهاي صنعت برق كشور 
منعقد مي گردد.  براساس آمار حدود ۶0 درصد 
نيروگاه هاي برق كشور متعلق به بخش خصوصي 
است. اعضاي انجمن نيروگاه هاي برق خصوصي 
از قيمت گذاري برق گله مند هستند و معتقدند، 
قيمت گذاري دس��توري دولت نيروگاه هاي برق 

خصوصي را زمينگير كرده است. 
احس��ان صدر، رئيس انجم��ن نيروگاه هاي برق 
مقياس كوچك در گفت وگو با مهر، با اش��اره به 
اقتصاد ضعيف صنعت ب��رق گفت: انتظار مي رود 
با توجه به شعار س��ال، توليدكننده برق وادار به 
پرداخت يارانه برق نباشد و دولت از محل منابع 

خود يارانه اقشار آسيب پذير را تأمين كند. 
وي يك��ي از بزرگ ترين مش��كالت صنعت برق 
را بالتكليف��ي بعد از پنچ س��ال اول بهره برداري 

دانس��ت و گفت: دريافت مجوزها، تأمين مالي و 
احداث نيروگاه حدود پنج س��ال زم��ان مي برد، 
درآمد در پنج س��ال اول بهره ب��رداري نيز صرف 
بازپرداخت بدهي هاي نيروگاه مي شود. با مقررات 
فعلي بعد از ۱0سال تالش و كوشش مستمر، در 
حالي كه سرمايه گذار هنوز حالوت سرمايه گذاري 
خود را نچشيده، ناگهان با وضعيتي مواجه مي شود 
كه بايد نيروگاه را خاموش و سرمايه گذاري انجام 

شده را جمع آوري كند. 
وي افزود: برق نيروگاه ه��ای خصوصی چهار ماه 
از س��ال خريداري مي ش��ود آن هم ب��ا نرخ هاي 

بس��يار نازلي كه عم��اًل صرفه اقتص��ادي ندارد. 
در حال حاضر به خاطر همين مش��كل، بيش از 
۲00 م��گاوات از نيروگاه هاي عض��و اين انجمن 
در خاموشي به سر مي برند و اين براي يك طرح 
سرمايه گذاري كه انتظار مي رود ۱00 سال ادامه 

يابد به معني فاجعه است. 
اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه اصالح اقتصاد 
صنعت برق، از نان ش��ب براي مملكت واجب تر 
اس��ت، تصريح كرد: بايد قراردادهاي مستقيم و 
فروش دو جانبه برق به س��رعت تسهيل شوند و 
گسترش يابند. از س��وي ديگر دولت اجازه دهد 

نرخ بورس و بازار برق رون��د طبيعي خود را طي 
كرده و تعديل شوند. 

صدر اظهار داشت: بخشي از مصرف كنندگان بايد 
مورد حمايت قرار گيرند، ول��ي يارانه تخصيص 
يافته به آنها نبايد از جيب توليدكننده برق داده 
شود. دستورالعمل يارانه هاي متقاطع وزارت نيرو، 
عماًل به معني اعطاي يارانه به قشر آسيب پذير از 
جيب توليدكننده است كه الزم است به سرعت 
اصالح شود. نكته جالب توجه اين است كه صنايع 
كشور همگي در حال گرفتن يارانه انرژي از دولت 
هستند. اين يارانه گاهي به 50 درصد درآمدهاي 
ناخالص آنها نيز مي رس��د، اين در حالي است كه 
نيروگاه ها كه زيرساخت همان صنايع هستند نه 
تنها يارانه دريافت نمي كنند، بلكه به اجبار بخشي 
از يارانه از جيب آنها دريافت مي شود و همين امر 
باعث شده كه صنعت نيروگاهي كه موتور توسعه 

كشور است روز به روز ضعيف تر شود. 
رئيس انجمن نيروگاه هاي كوچ��ك مقياس در 
پاسخ به س��ؤالي مبني بر اينكه با توجه به شعار 
امس��ال، بزرگ ترين مانع در حوزه نيروگاه هاي 
مقياس كوچك و بهترين پشتيباني از آنها چيست، 
توضيح داد: با افتخار اعالم مي كنم صنعت برق ما 
در مقايسه با دنيا بسيار پيشرو و بالغ است و نياز 
به هيچ گونه حمايتي ندارد. تنها انتظار اين است 
كه با رگوالتوري نادرس��ت، اين صنعت سركوب 
نش��ود و توليدكننده برق وادار به پرداخت يارانه 
برق نباشد و دولت از محل منابع خود يارانه اقشار 

آسيب پذير را تأمين كند. 

   گزارش 2

 صادركنندگان الزامي 
به فروش ارز به سامانه نيما ندارند

دول�ت  اقتص�ادي  هماهنگ�ي  س�تاد  مصوب�ات  براس�اس 
ب�ه منظ�ور حماي�ت از تولي�د و ص�ادرات، صادركنن�دگان 
ديگ�ر الزام�ي ب�ه ف�روش ارز خ�ود ب�ه س�امانه نيم�ا ندارن�د. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، براس��اس مصوبات جديد س��تاد 
هماهنگي اقتصادي دولت و كميته ماده۲ كه در س��ال جديد به منظور 
حمايت از توليد و صادرات صادر شده است، صادركنندگان ديگر الزامي 
به فروش ارز خود به س��امانه نيما ندارند. بر اين اس��اس صادركنندگان 
مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را از طريق فهرست هزار گانه اي كه 
از سوي وزارت صمت تدوين شده است، براي واردات خود يا واردات ساير 
واردكنندگان هزينه كنند. وزارت صمت فهرستي را تهيه كرده تا در قالب 
آن، اقالم مجاز به استفاده از ارز صادراتي براي واردات در آن جاي گرفته و 
هزار رديف تعرفه را شامل مي شود؛ اين در حالي است كه به گفته مقامات 
اين وزارتخانه، اگر توليدكننده اي قصد داشت از ارز صادراتي براي واردات 
مواداوليه، تجهيزات و قطعات موردنياز توليد خود استفاده كند، مي تواند 
از طريق تشكل هاي خود پيش��نهادات خود را به اتاق يا سازمان توسعه 
تجارت ايران ارائ��ه دهد تا از طريق معاونت ام��ور صنايع وزارت صمت، 

كاالي مورد نظر در فهرست مجاز واردات در مقابل صادرات قرار گيرد. 
 

 معرفي مناطق مناسب 
براي راه اندازي مزارع رمزارز

سخنگوي صنعت برق از معرفي مناطق مناسب كه تأمين برق در آنجا 
با محدوديتي مواجه نيست براي راه اندازي مزارع رمز ارز خبر داد. 
مصطفي رجبي مشهدي، در گفت وگوي تلفني با خبرگزار ي صداوسيما 
افزود: عالوه بر گشايش هايي كه در مصوبه جديد براي صنعت استخراج 
رمزارز ها لحاظ شده اس��ت، وزارت نيرو به دنبال اين است كه مناطق 
اولويت دار با ظرفيت هاي خالي را نيز مشخص كند كه در آنها به دليل 
سرمايه گذاري هاي صورت پذيرفته محدوديت هاي تأمين برق بسيار 
كمتر از ساير مناطق باشد. با هدايت مراكز استخراج رمزارز ها به مناطق 
اولويت دار و تشكيل مزارع بزرگ استخراج در كشور، امكان استفاده از 
تخفيف ولتاژ اتصال تا سقف ۲0 درصد و تخفيف اتصال به استخر هاي 
داخلي )۱5 درصد( وجود خواهد داشت. رجبي مشهدي افزود: خرده 
ماينر ها يا افرادي كه تمايل دارند سرمايه هاي خرد خود را در صنعت 
استحراج رمزارز ها س��رمايه گذاري كنند، امكان اس��تفاده از خدمات 
هتلينگ و ميزباني خرده ماينر ها از سوی اين مزارع بزرگ را خواهند 
داشت. سخنگوي صنعت برق با تأكيد بر اينكه با تعامل با وزارت صمت 
امكان تس��هيل در ارائه مجوز هاي الزم به مزارع استخراج رمزارز ها در 
اين مناطق فراهم شود، ادامه داد: با اجراي اين طرح شاهد رونق هرچه 

بيشتر اين صنعت در كشور خواهيم بود. 
 

مهلت یک ماهه خودروسازان در ارائه اطالعات 
مکتوب به هيئت تحقيق و تفحص

رئي�س هيئت تحقي�ق و تفح�ص از ش�ركت هاي خودروس�ازي 
گف�ت: هم اكن�ون در ح�ال درياف�ت اطالع�ات ب�ه ص�ورت 
مکت�وب هس�تيم و از اواخ�ر ارديبهش�ت كار جم�ع آوري 
اطالع�ات ب�ه ص�ورت ميدان�ي و بازدي�د از دس�تگاه هاي 
مختل�ف و مرتب�ط ب�ا موض�وع را در دس�تور كار خ�ود دادي�م. 
علي اكبر كريمي، در گفت وگو با فارس، با اشاره به جزئيات كار هيئت 
تحقيق و تفحص از شركت هاي خودروسازي در مجلس گفت: در حال 
حاضر در حال دريافت اطالعات از دس��تگاه هاي مربوطه هس��تيم. ما 
درخواست كرده ايم تا اطالعات به صورت مبس��وط در اختيار هيئت 
تحقي��ق و تفحص قرار گي��رد و ح��دوداً اين مرحله يك م��اه به طول 
مي انجامد.  رئيس هيئت تحقيق و تفحص از شركت هاي خودروسازي 
اظهار داش��ت: پس از دريافت اطالعات دس��تگاه مربوط��ه به صورت 
مكتوب و بررسي اين اطالعات، جمع آوري به صورت ميداني و بازديد از 

دستگاه هاي مختلف و مرتبط با موضوع را در دستوركار خود داريم. 
از اواخر ارديبهشت كار بازديد ميداني از اين دستگاه ها را شروع خواهيم 

كرد و گزارش نهايي آن به مجلس ارائه خواهد شد. 

 قيمت گوشت براي مصرف كننده 
 نباید از ۱۲۰ هزار تومان بيشتر باشد

رئي�س هيئ�ت مدي�ره انجم�ن صنف�ي گاوداران كش�ور ب�ا 
بي�ان اينک�ه ه�م اكن�ون قيم�ت ه�ر كيلوگ�رم گوس�اله ن�ر 
زن�ده ۴۴ه�زار توم�ان اس�ت، گف�ت: قيم�ت گوش�ت گوس�اله 
ب�راي مصرف كنن�ده نباي�د از ۱2۰ ه�زار توم�ان بيش�تر باش�د. 
سيداحمد مقدس��ي در گفت وگو با مهر با بيان اينكه هم اكنون قيمت 
هر كيلوگرم گوساله نر زنده 44 هزار تومان است، گفت: قيمت گوشت 
گوساله براي مصرف كننده نبايد از ۱۲0 هزار تومان بيشتر باشد. وي با 
اشاره به اينكه از آذر ۱۳۹۹ روند توزيع نهاده هاي دامي بهبود يافته است، 
افزود: در حوزه دامداري هاي صنعتي و شيري خوشبختانه مشكلي از نظر 
تأمين نهاده نداريم، اما دامداري هاي سنتي، روستايي و پرواربندي ها در 
اين زمينه با مشكل مواجه هستند و توزيع نهاده براي آنان به اندازه كافي 
انجام نمي شود و به همين دليل گله مند هستند. اين فعال بخش خصوصي 
با بيان اينكه مسئوالن بايد با اين دامداري ها تعامل بيشتري داشته باشند، 
درباره هزينه هاي توليد نيز اضافه كرد: تنها سه نهاده كنجاله سويا، ذرت و 
جو با نرخ دولتي به دست ما مي رسد و ساير نهاده ها از جمله يونجه، كلش 
و ذرت علوفه اي افزايش قيمت زيادي داشته اند ضمن اينكه در بخش هاي 
ديگر از جمله دس��تمزدها نيز با افزايش مواجه بوده ايم. مقدسي با بيان 
اينكه قيمت هر كيلوگرم يونجه به 4 هزار و 400 تومان، كلش حدود ۲ 
هزا و ۸00 تومان و ذرت علوفه اي به بيش از هزار و ۱00تومان رس��يده 
است، گفت: در سال گذشته قيمت اين محصوالت به ترتيب ۲ هزار و 500 
تومان، هزار و 500 تومان و ۸00 تومان بوده است كه بر اين اساس قيمت 
تمام شده توليد نيز تغيير خواهد كرد، اما هنوز قيمت جديد را محاسبه 

نكرده ايم و به محض محاسبه آن را اعالم خواهيم كرد.  

قيمت گذاري دستوري دولت نيروگاه هاي برق خصوصي را زمينگير كرد
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