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كالف سردرگم بازار مرغ 

مرغداران در نامه اي به وزير جهاد از گرانفروشي مرغ 
در بازار انتقاد و اعالم كردند توزيع مهندسي شده 

جوجه يك روزه، موجب شده است تولیدكنندگان با 
قیمت ۱۰ هزار تومان نیز قادر به تأمین آن نباشند

كالف س�ر درگم تنظیم بازار مرغ و جوجه يك روزه با جابه جايي 
دولت نیز سرو س�امان نیافت. قیمت مرغ به نرخ آزاد در مغازه ها 
همچن�ان بین ۳۶ ت�ا 4۰ ه�زار تومان به ف�روش مي رس�د و مرغ 
دولتي نیز بس�یار مح�دود در مغازه ه�ا و میادين می�وه و تره بار 
عرض�ه مي ش�ود. مرغ�داران و مصرف كنن�دگان از گران�ي مرغ 
در ب�ازار گل�ه دارن�د و مي گوين�د: توزيع نه�اده دولت�ي در اين 
س�ال ها هی�چ تأثیري ب�ر قیم�ت مصرف كنن�ده نداشته  اس�ت. 
اوايل امس��ال بود كه براي كنترل بازار مرغ قرارگاه س��اماندهي بازار 
اين محصول در وزارت جهاد كش��اورزي تش��كيل ش��د، اما اقدامات 
صورت گرفته بي نتيجه مان��د و قيمت مرغ نه تنها ب��ه ميزان مصوب 
نرسيد كه صعود هم كرد و در حال حاضر از جوجه يكروزه تا مرغ گرم 
بازار پرالتهاب اس��ت و قيمت به حدود ۴۰ هزار تومان هم رسيده و از 
طرفي در اين شرايط وزير جهاد كشاورزي خبر از كنترل بازار و تأمين 

نهاده هاي دامي مي دهد!
جوجه يك روزه اي كه قرار ب��ود ۴هزارو2۰۰ تومان به فروش برس��د، 
اكنون قيمتش به بيش از ۸ هزار تومان رسيده است. مرغداران از توزيع 
مهندسي آن توسط دالالن خبر مي دهند و از توزيع نامناسب نهاده هاي 
طيور گله مند هس��تند. به گفته مرغداران ، نهاده زماني به دستش��ان 
مي رسد كه مرغ را با دانه آزاد پرورش داده و فروخته اند يا به دليل نبود 
سويا درجيره غذايي مرغ ، مرغ ها ۴۵ روز آماده عرضه به بازار نمي شوند 
و وزنشان معادل يك مرغ 2۷ روزه است. از اين رو هزينه توليد مرغدار 
افزايش مي يابد و مرغدار بخشي از توليد خود را خارج از شبكه به نرخ 
آزاد مي فروش��د. به عبارت ديگر مرغ زنده ۱۷ ه��زار و ۱۰۰ توماني به 
قيمت 2۵ هزار تومان فروخته مي ش��ود. همچنين برخي از دالالن با 
خريد مرغ زنده در شهرستان ها ، آنرا در تهران كشتار كرده و با قيمت ۳۸ 
تا ۴۰ هزار تومان مي فروش��ند. در اين ميان مصرف كنندگاني كه توان 
خريد مرغ آزاد را ندارند ، ساعت ها در صف هاي طوالني ميادين ميوه و 
تره بار شهرداري منتظر مي مانند و در نهايت دست خالي بر مي گردند، 
زيرا همين دالل بازي ها و عرضه خارج از شبكه مرغ باعث شده عرضه 
دولتي كاهش يابد به طوري كه به گفته غرفه داران ميدان بهمن ، روزانه 
بايد س��ه  تن مرغ دولتي تحويل داده می ش��د، اما ۱/۵فقط تن در اين 

ميدان تخليه مي شود. 
   نامه مرغداران به وزير جهاد 

حال در چنين وضعيت نابس��اماني كه بازار م��رغ دارد ، انتظار مي رود 
وزير جهاد با خودداري از كلي گويي و ارائه برنامه هاي ش��عاري توليد 
را ساماندهي كند. به گزارش مهر، كانون سراسري مرغداران گوشتي 
كشور اخيراً در نامه اي به سيد جواد ساداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي 
اعالم كرد: به رغم عرضه مرغ با نرخ مصوب توسط توليدكنندگان، اين 
كاال با قيمت بسيار گران به دست مصرف كننده مي رسد ضمن اينكه 
عرضه مهندسي شده جوجه يكروزه گوشتي موجب شده كه مرغداران 

حتي با قيمت ۱۰ هزار تومان نيز قادر به تأمين جوجه نباشند. 
درحال حاضر حجم توليدي مرغ در كش��ور برطرف كننده نسبي نياز 
بازار است. با اين تفاسير و با وجودي كه مرغداران مرغ مورد نياز بازار را 
به نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان )به رغم افزايش 2۰ درصدي قيمت 
مؤلفه هاي توليد و قيمت تمام شده پس از مصوبه اخير( عرضه مي كنند، 
قيمت مصوب مرغ در بازار مصرف رعايت نمي شود و با سودجويي هاي 
فراوان در توزيع توسط برخي از فعاالن )از كشتارگاه تا واحد صنفي(، با 
قيمت غير واقعي و بسيار گران دست مردم مي رسد. تمامي واحدهاي 
مرغ مادر از نهاده دولتي با ارز ۴هزارو2۰۰ توماني استفاده كرده و مكلف 

به عرضه جوجه درون شبكه با نرخ مصوب هستند.

مزارع كشاورزي به قبرستان ماشين آالت 
وارداتي تبديل شد

يك عضو هیئت علمي دانشگاه با بیان اينکه واردات ماشین آالت 
كشاورزي بدون توجه به شرايط آب و خاك و كشاورزان باعث شده 
كه مزارع تبديل به قبرستان ماشین آالت خارجي شود، گفت: در 
ش�رايط كنوني امکان افزايش تولید در كش�اورزي وجود ندارد. 
به گزارش فارس، محمد قهدريجاني، عضو هيئت علمي واحد علوم تحقيقات 
دانشگاه آزاد در خصوص چالش كشاورزي و امنيت غذايي گفت: عدم توجه 
به مقتضيات آب و خاك و وضعيت دانش كش��اورزان باعث شده با وجود 
اينكه دالرهاي زيادي براي ماشين آالت كشاورزي بزرگ صرف شده است، 
اما در عمل كشاورزان نمي توانند از اين ماشين آالت به خوبي در زمين های 
خود استفاده كنند و هم اكنون بسياري از مزارع به قبرستان ماشين آالت 
كشاورزي خارجي تبديل شده است. وي عنوان كرد: به عنوان مثال، فكر 
می كرديم با وارد كردن ماش��ين هاي كشاورزي پيش��رفته از استراليا در 
برداش��ت نيش��كر مي توانيم بهره وري را افزايش دهيم. اين ماشين آالت 
وارد ش��دند اما بعد از ۱۰ س��ال نه تنها بهره وري باال نرفت، بلكه به خاطر 
كوبيده شدن زمين با وزن باالي اين ماشين آالت كه در مجموع به ۱۰۰ 
تن مي رسد، بهره وري كشت نيشكر به يك سوم كاهش پيدا كرد، در حالي 
كه خود شركت سازنده به فكر كاهش وزن اين ماشين آالت افتاده، ولی ما 

اصرار داريم اين ماشين آالت را همچنان وارد كنيم. 
........................................................................................................................

 توسل دولت روحاني به سپرده ها 
براي تأمين بودجه!

در چه�ار ماه�ه ابتداي�ي امس�ال می�زان تحق�ق درآمده�اي 
نفت�ي نس�بت ب�ه رق�م مص�وب 9 درص�د ب�وده و ح�دود 
۶5/9هزار میلی�ارد توم�ان يعن�ي ي�ك چه�ارم دريافت ه�ا از 
محل تنخ�واه گردان خزانه و منابع س�پرده تأمین ش�ده اس�ت. 
به گ��زارش خبرنگار اقتص��ادي خبرگزاري فارس، براس��اس گزارش 
خزانه داري كل كش��ور، عملكرد منابع و مصارف بودجه در چهار ماهه 
ابتدايي امس��ال بالغ بر 269 هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان بوده كه حدود 
6۵/9هزار ميليارد تومان يعن��ي 2۴/۵ درصد از رق��م مذكور از محل 

تنخواه گردان خزانه و منابع سپرده تأمين شده است. 
سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانين و مقررات 
رقمي بالغ بر ۴۱/2هزار ميليارد تومان بود ولي براساس مصوبه شماره 
۳۳6۰۴/ت ۵۸۷۴۰ ه مورخ 29 خردادماه ۱۴۰۰ هيئت دولت، اين رقم 
به مبلغ ۵۴ هزار و 9۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت و دولت با استفاده از 
ظرفيت همين مصوبه، توانست بخشي از كسري بودجه را جبران كند. 
البته وضعيت كس��ري بودج��ه در اواخر دولت روحان��ي آنقدر وخيم 
بوده است كه ناچار به اس��تفاده از ظرفيت ماده ۱2۵ قانون محاسبات 
عمومي كشور شده و حدود ۱۵ هزار ميليارد تومان از محل منابع سپرده 
تأمين شده است. در اين ماده از قانون محاسبات آمده است: »خزانه مجاز 
است براي رفع احتياجات خود از موجودي حساب هاي اختصاصي از 
جمله حساب تمركز درآمد شركت هاي دولتي و سپرده  موقتاً استفاده 
كند، مش��روط بر اين كه بالفاصله پس از درخواست سازمان ذي ربط 

وجوه استفاده شده را مسترد دارد.«
 براساس اين گزارش، مجموعاً 269 هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از مصارف 
بودجه در چهار ماه ابتدايي امس��ال محقق ش��ده كه بخش اعظم آن 
)حدود سه چهارم( ناشي از پرداخت هزينه ها عمدتاً پرداخت حقوق و 

دستمزد كارمندان و بازنشستگان بوده است.

وعده ساخت يك میلیون واحد مسکوني در سال 
يکي از شاخص ترين وعده هاي اقتصادي دولت 
سیزدهم است، در اين میان نخستین نشست 
معاونان حوزه مس�کن و شهرس�ازي در دولت 
سیزدهم با حضور وزير جديد راه و شهرسازي و با 
دستور كار ساخت يك میلیون واحد مسکوني در 
سال برگزار شد.در عین حال به گفته سخنگوی 
هیئت رئیسه مجلس، ش�ورای عالی مسکن به 
رياس�ت  رئیس جمهور و ۱۱وزير برای س�اخت 
يك میلیون مسکن در س�ال تشکیل می شود. 
دولتي كه پروژه ملي مسكن مهر را مسخره مي كرد 
متوسط نرخ مسكن در تهران را از ۳ميليون تومان 
به ۳۱ ميليون تومان رساند و حاال اشخاص نزديك 
به دولت قبل، هر روز تحليل مي كنند كه ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني در كشور نشدني است 
و ايران اصاًل امكانات اج��راي پروژه مذكور را ندارد 
در صورتي كه در بعد زمين مش��كلي وجود ندارد 
و از طريق صنعتي سازي سريع مي تواند مقدمات 
افزايش ساخت و س��از مس��كن را فراهم آورد. در 
عين حال به نظر مي رس��د س��اخت يك ميليون 
واحد مس��كوني ي��ك هدفگذاري ب��راي حركت 

سياستگذاران به اين سمت است. 
البته به اعتقاد كارشناسان اقتصادي قيمت مسكن 
۳۰ تا ۴۰ درص��د حباب دارد و اين حب��اب يا بايد 
همين حاال تخليه شود و يا اينكه با ورود بازار مسكن 
به دوره رك��ودي بلند مدت به م��رور زمان تخليه 
مي ش��ود، ناگفته نماند كه بالفاصله بعد از مطرح 
شدن ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال از 
سوي رئيس دولت سيزدهم در مناظرات اقتصادي 
به يكباره قيمت سيمان و برخي از نهاده هاي توليد 

مسكن صعودي شد. 
فتنه صعود نهادهاي توليد مسكن و همچنين ورود 
برخي از دالالن به بازار ملك براي دستكاري قيمت 
طي روزهاي اخير در حال خنثي شدن است، كما 
اينكه در آستانه اجراي پروژه ملي مسكن مهر نيز 

عده اي براي عملياتي نشدن اين پروژه سنگ اندازي 
كردند، اما با توجه به اينكه يكي از داليل اصلي فقر 
و تنگناي مالي مردم ايران سياس��ت هاي مرتبط 
با زمين و ساختمان است، بايد مسئله گراني نرخ 

زمين و ساختمان حل شود. 
»رس��تم قاس��مي« كه در اولين پيام توئيتري 
خود »برداشتن تيغ تيز بي سروساماني اجاره از 
گلوي نحيف اقشار آسيب پذير« را اولين گام در 
دوران مديريت خود عنوان كرده بود، روز شنبه 
در اولين جلسه خود در وزارت راه و شهرسازي 
با معاونان مسكن و شهرسازي  نشست مشتركي 

را برگزار كرد. 
پايگاه خب��ري وزارت راه و شهرس��ازي اعالم 
كرده اس��ت كه اولين نشس��ت معاونان حوزه 
مسكن و شهرسازي در دولت سيزدهم با حضور 
رس��تم قاس��مي، وزير جديد راه و شهرسازي 

برگزار شد. 
در اين نشست »محمود محمودزاده«معاون مسكن 
و س��اختمان، »فرزانه صادق مالواج��رد« معاون 
معماري و شهرسازي، »مهدي عبوري« مديرعامل 
ش��ركت بازآفريني ش��هري اي��ران، »حبيب اهلل 
طاهرخاني« مديرعامل ش��ركت عمران شهرهاي 
جديد، »احمد اصغري مهرآبادي« رئيس سازمان 
زمين و مسكن، »محمود شايان« مديرعامل بانك 
مسكن و »عزيزاهلل مهديان« سرپرست بنياد مسكن 
انقالب اس��المي حضور داش��تند. در اين جلسه 
معاونان وزير راه و شهرسازي گزارش هايي را درباره 
طرح اقدام ملي توليد مسكن، روند احداث مسكن 
مهر، س��امانه امالك و اسكان، تس��هيالت وديعه 
مس��كن، طرح هاي جامع شهرس��ازي، طرح هاي 
احداث مس��كن روس��تايي و ش��هرهاي جديد و 
پروژه هاي بازآفريني شهري ارائه دادند. همچنين 
ملزومات احداث يك ميليون واحد مس��كوني در 

سال در اين نشست بررسي شد. 
 رستم قاسمي، وزير پيش��نهادي راه و شهرسازي 

برنامه خود را براي بخش مسكن در ۱۴ محور ارائه 
كرده است كه در آن بر حل مش��كل ناكافي بودن 
زمين هاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي 
ساخت مس��كن، حل چالش مهاجرت روستاييان 
به دليل خشكسالي و بانك پذير نبودن خانوارهاي 

كم درآمد تأكيد شده است. 
محمد حس��ين اديب يك كارش��ناس اقتصادي 
اخيراً در يك فايل تصويري با بيان اينكه متناسب 
با افزايش جمعيت در اي��ران زمين هاي در اختيار 
دولت در خدمات افزايش توليد مسكن براي مردم 
آزاد سازي نشده ، معتقد است كه يكي از اصلي ترين 
داليل گراني مسكن در ايران انحصار بخش دولت 
و منابع طبيعي بر بيشتر زمين هاي ايران است و تا 
زمين متناسب با رفع نياز مردم به مسكن آزاد سازي 
نشود و معضل و مسئله گراني مسكن در ايران حل 

نخواهد شد. 
به گفته وي دهها س��ال اس��ت كه سياس��ت هاي 
تصاحب هر چه بيشتر زمين هاي ايران از سوي نهاد 
دولت دنبال شده است و اين اقدام در دولت خاتمي 
بسيار دنبال شد، با توجه به سخنان اين كارشناس 
اقتصادي به نظر مي رسد وزارت راه و شهرسازي كه 
تنها يك دفتر براي رسيدگي به امور اقتصاد مسكن 
دارد بايد به كمك مجلس و نهادهاي باالدس��تي 
زمينه آزاد سازي زمين را براي ساخت مسكن فراهم 
كند تا بازار زمين و ساختمان از اين وضعيت گراني 
و تورم خارج شود. در اين ميان بانك ها نيز بايد به 
هر طريق ممكن از ملك بازي، وام بازي و پول بازي 

دست بردارند.
   شوراي عالي مسکن تشکیل مي شود

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اش��اره به الزام 
بانك ها ب��ه اختصاص 2۰ درصد تس��هيالت خود 
براي ساخت مسكن گفت: شوراي عالي مسكن به 
رياست رئيس جمهور تشكيل مي شود و ۱۱ وزير در 

اين شورا عضويت خواهند داشت. 
به گزارش خبرگزاري تس��نيم، س��يدنظام الدين 

موسوي در نشست خبري با خبرنگاران در تشريح 
قانون جهش توليد مسكن گفت: براساس اصل ۳۱ 
قانون اساسي، همه مردم حق برخورداري از مسكن 
مناسب را دارند و دولت مكلف است براي تحقق اين 
امر، به ويژه براي اقشار آسيب پذير مانند كارگران و 
روستاييان، تمهيدات و اقدامات الزم را انجام دهد. 
س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس تصريح كرد: 
با بي توجهي دول��ت در حوزه مس��كن با كمبود و 
نقصان روبه رو شديم و قيمت مسكن و زمين با يك 
جهش غيرقابل باور در سال هاي اخير مواجه شد، 
به گونه اي كه مسكن دار ش��دن براي مردم به رؤيا 

تبديل شده است. 
سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: مجلس يازدهم طرح جهش توليد مسكن 
را تهيه كرد، هرچند طرح جهش توليد مسكن چند 
نوبت ميان مجلس و ش��وراي نگهبان رفت و آمد 
داش��ت، اما پس از اصالح نكات مورد نظر شوراي 
نگهبان، نهايتاً اين مصوبه مجلس توس��ط شوراي 
نگهبان تأييد و تبديل به قانون ش��د كه ان شاءاهلل 
توسط دكتر قاليباف، رئيس مجلس به عنوان قانون 

ابالغ مي شود و الزم االجراست. 
موس��وي درب��اره قانون جه��ش توليد مس��كن 
خاطرنشان كرد: براساس اين قانون دولت مكلف 
است در س��ال هاي آينده و به ويژه در چهار سال 
پس از الزم االجرا شدن، ساالنه حداقل يك ميليون 
واحد مسكوني احداث كند كه براي تحقق اين امر 

سازوكاري توسط مجلس پيش بيني شده است. 
وي تش��كيل ش��وراي عالي مس��كن را يكي از 
سازوكار هاي پيش بيني شده برش��مرد و ادامه 
داد: اين شورا به رياست رئيس جمهور و جانشيني 
معاون اول وي، دبيري وزارت راه و شهرس��ازي، 
۱۱ عضو كابين��ه دولت، رئيس بنياد مس��كن و 
عضو ناظر مجلس تش��كيل مي ش��ود. موسوی 
اضافه كرد: صندوق ملي مس��كن نيز يكي ديگر 
از س��ازوكار هاي پيش بيني شده اس��ت و براي 
ساخت يك ميليون مس��كن، منابع متعددي در 
اين صندوق متمركز مي شود. سخنگوي هيئت 
رئيسه مجلس با اش��اره به پيش بيني تسهيالت 
مورد نياز براي س��اخت يك ميليون مسكن در 
قانون جهش توليد مسكن تصريح كرد: براساس 
قانون مذكور هم��ه بانك هاي كش��ور موظفند 
ساالنه حداقل 2۰ درصد تس��هيالت خود را به 

ساخت مسكن اختصاص دهند. 
اين نماين��ده مردم در مجل��س يازدهم با بيان 
اينك��ه بخ��ش عم��ده اي از قيمت مس��كن به 
بهاي زمين مربوط اس��ت، ادامه داد: براس��اس 
قانون مذكور، زمين ه��اي دولتي كه در اختيار 
ارگان هاي دولتي هستند بايد در اختيار وزارت 
راه و شهرس��ازي ق��رار گيرند تا براي س��اخت 
مسكن استفاده ش��وند. اين زمين ها به صورت 

99 ساله واگذار مي شود. 
موسوي با اش��اره به اينكه در قانون جهش توليد 
مسكن تمهيداتي براي تأمين مصالح ساختماني 
پيش بيني ش��ده، توضيح داد: براساس اين قانون 
امكان خريد مصالح ساختماني مانند سيمان و فوالد 

در بورس فراهم شده است. 
وي با بيان اينكه تسهيالت مربوط به صدور مجوز ها 
مانند پايان كار از محل صندوق ملي مسكن تأمين 
مي ش��ود، تصريح كرد: براي ص��دور اين مجوز ها 
۳۰درصد تخفيف اعمال مي شود. در واقع يارانه در 

اختيار سازندگان مسكن قرار مي گيرد.

وزي�ر نیرو گف�ت: اعتقاد نداش�تن به س�اخت 
نی�روگاه  اش�تباه اس�تراتژيك ب�ود و باي�د به 
س�بد تأمین آب تن�وع بدهیم. در كن�ار طرح 
انتق�ال آب اس�تفاده از آب ه�اي ژرف و عمیق 
نیز مي تواند در برخي از نقاط كش�ور در دستور 
كار ق�رار بگی�رد، در كل بايد به می�زان تأمین 
رفاه مردم، آب و برق در اختیار آنها قرار دهیم.
علي اكبر محرابيان با حضور در رسانه ملي در مورد 
مس��ائل حوزه آب و فاضالب و نيرو توضيحاتي را 
ارائه داد. او در ابتداي اظهارات خود پيرامون بازديد 
از خوزس��تان عنوان كرد: برخالف منابع و مخازن 
عظيم آب در خوزس��تان، مردم اين اس��تان براي 
تأمين آب شرب و همچنين دسترسي به خدمات 
شبكه فاضالب گاليه مند هس��تند. با اينكه در اين 
استان س��رمايه گذاري ها و اقدامات عظيمي براي 
تأمين آب انجام شده، اما هنوز برخي زنجيره هاي 

اين اقدامات تكميل نشده است. 
   كاهش مدت زمان احداث فاضالب اهواز

 از ۳۶ ماه به كمتر از 24 ماه
وزير نيرو با بيان اين مسئله كه بازديد از مجموعه 
تصفيه خان��ه و ش��بكه انتقال فاض��الب اهواز به 
عنوان اولين اقدام رئيس جمهور در سفر به استان 
خوزستان بود، گفت: شهر اهواز يك شبكه فاضالب 
بس��يار قديمي دارد كه در برخي نقاط ريزش��ي 
است و اتصاالت اين شبكه هم كامل نيست. طي 
قراردادي قرارگاه خاتم متعهد ش��د ظرف مدت 
۳6 ماه اين شبكه را بازسازي و تكميل كند. آقاي 
رئيسي هم در بازديد از استان خوزستان دستور 
داد اعتبارات الزم جهت اجراي اين پروژه تزريق 
شود و مدت زمان اجراي طرح هم كوتاه و ظرف 

مدت 2۴ ماه و حتي كمتر باشد.
   7 طرح آبرساني خوزستان 

با قدرت پیگیري مي شود
محرابيان ادامه داد: وزارت نيرو در استان خوزستان 
هفت طرح آبرساني در نقاط مختلف دارد كه با اين 
هفت طرح هم آبرساني در تمام شهر ها و روستا هاي 
اين استان تكميل مي ش��ود. رئيس جمهور دستور 
دادند كه با روش هاي كارشناسي، آب سد دز هرچه 
سريع تر به شبكه آبرس��اني غدير تزريق شود و به 
مردم خوزستان برس��د كه در اين زمينه روشي را 
به دولت پيش��نهاد داديم ت��ا آرزوي قديمي مردم 
خوزستان براي دسترس��ي به آب شرب باكيفيت 
محقق ش��ود كه در صورت تصوي��ب اين روش در 

دولت، اطالع رساني خواهيم كرد. 
   حجم مفید س�د هاي اس�تان خوزستان 

كم است
محرابيان با بيان اينكه حجم مفيد سد هاي استان 
خوزس��تان كم اس��ت، گفت: طي تصميماتي كه 
در اولين س��فر رئيس جمهور به استان خوزستان 
گرفتيم، قرار ش��د به ش��رط رعايت الگوي كشت، 
آب كشاورزي خوزستان را به صورت كامل تأمين 
كنيم. وزير نيرو با بيان اينك��ه ظرفيت توليد برق 
كش��ور از ابتداي انقالب تاكنون بي��ش از ۱2 برابر 
رشد كرده و به ۸۵ هزار مگاوات رسيده است، گفت: 
طي سال هاي گذشته عنوان شد ما به نيروگاه سازي 

اعتقادي نداريم كه اين اشتباه بود. 

وزير نيرو مي��زان تراز منفي و فاصل��ه بين توليد و 
مصرف را ۱۳ هزار مگاوات اعالم كرد. 

محرابيان با بيان اينكه سرانه مصرف آب از 6 هزار 
و ۸۵۸ مترمكعب در س��ال ۱۳۳۵ به  هزار و ۵9۷ 
مترمكعب در سال ۱۴۰۰ رسيده، گفت: در شرايط 
فعلي بايد با اين ميزان آب، قوانين و مقررات گذشته 
را بازنگري كنيم. بي��ش از 99 درصد آب هايي كه 
اكنون مديريت مي كنيم، آب هاي بارش��ي اس��ت 
و كمتر از يك چهارم بارش را ب��ه آب هايي تبديل 

مي كنيم كه روي آنها مديريت داريم. 
   تنها 9۰ میلیارد مترمکعب مديريت منابع 

آب داريم
محرابيان با اش��اره به اينكه در س��ال  هاي معمول 
۴۰۰ ميليارد مترمكعب بارش داري��م، اما آبي كه 
مديريت مي كنيم حدود 9۰ ميلي��ارد مترمكعب 
اس��ت، گفت: در كنار مديريت مصرف بايد به سبد 
تأمين آب تنوع بدهيم كه در اين خصوص استفاده 
از آب دريا را براي متنوع سازي منابع تأمين آب در 

دستور كار داريم. 
وي افزود: اين طرح را براي تأمي��ن آب صنايع در 
فالت مركزي آغاز كرديم و در دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم ادامه يافت و مرحله نخست آن براي تأمين 
آب در دو استان كم آب كشور به بهره برداري رسيد. 

بسياري از صنايع ما متقاضي انتقال آب هستند. 
محرابيان با بيان اينكه »استفاده از آب ژرف روشي 
معمول در نقاط بس��ياري از دنياست«، گفت: در 
اعماق 2 هزار و تا ۳ هزار متري زمين روان آب هاي 
گسترده اي در برخي نقاط وجود دارد و در منطقه 
شرقي كشورمان چنين روان آبي را در عمق 2 تا 

۳ هزار متر داريم.

وزير نیرو: 

در كنار مديريت مصرف بايد به سبد تأمين آب تنوع بدهيم

وعده هاي خودرويي وزير صمت 
 برنامه ريزي براي واردات خودرو 

بعد از بهبود تراز ارزي 
اين روزها بازار وعده و وعید هاي وزراي كابینه داغ ش�ده اس�ت 
و هركدام از برنامه ه�اي خود براي بهبود وضعیت موجود س�خن 
مي گوين�د. وزير صم�ت نیز وع�ده داد تا سه س�ال آينده صنعت 
خودرو افتخار كش�ور ش�ده و بع�د از بهبود ت�راز ارزي از س�ال 
آينده واردات خ�ودرو آغاز مي ش�ود. ب�ا توجه به اينک�ه وزراي 
قبل نیز وعده هاي بس�یاري در خص�وص بهبود صنع�ت خودرو 
داده اند، به نظر مي رس�د اين وزارتخانه ب�راي تحقق وعده هايش 
روزشمار تعیین كند تا شايد بازار متالطم خودرو اندكي آرام شود. 
در پي قول هاي مكرر وزراي صمت براي بهبود شرايط صنعت خودرو 
و ارتقای كيفي��ت آن ، در حال حاضر بازار خودرو توس��ط دالالن اداره 
مي ش��ود و خودروس��ازان نيز براي توجيه توليد غير اقتصادي شان با 
تباني با دالالن سودهايي را به جيب مي زنند. هزاران خودروی ناقص 
در پاركينگ خودروسازان دپو شده و دالالن با سوءاستفاده از وضعيت 
موجود توزيع خودرو ، روزانه قيمت بازار را گران مي كنند. خودروسازان 
آزاد سازي قيمت هارا چاره كار مي دانند و هرازگاهي شوراي رقابت براي 
خودنمايي دستوراتي را صادر مي كند. در اين ميان وزير جديد صمت با 
ارائه برنامه هاي عملياتي اش از سرو سامان دادن به صنعت خودرو خبر 
داده و اعالم كرد: همه از صنعت خودرو ش��اكي هستند، اما تا سه سال 
آينده اين صنعت افتخار كش��ور مي ش��ود. از بازار رقابتي ما قطعاً نفع 
مي بريم. بعد از بهبود تراز ارزي مي ش��ود براي واردات خودرو در سال 
آينده برنامه ريزي كرد . فاطمي امين افزود: قيمت و كيفيت در صنعت 
خودرو با باالرفت��ن مقياس توليد خودرو، رقابتي ش��دن بازار و اصالح 
ساختار مديريتي به حد قابل قبولي خواهد رسيد. سالي دو پلتفرم جديد 

به خودروهاي داخلي اضافه مي شود. 
با توجه به اينكه وزراي سابق صمت در اين خصوص وعده هايي دادند، 
اما هرگز عملي نكردند ، مردم خواستار تعيين ضرب االجل براي تحقق 
اين وعده ها هس��تند و همان طور كه رهبري در ديدار با هيئت دولت 
توصيه كرد براي تحقق وعده ها ، دولت روزشمار تعيين شود. متقاضيان 
خودرو نيز انتظار دارند وزير صمت از كلي گويي پرهيز كرده و بازسازي 
اين وزارتخانه را ازصنعت خودرو آغاز كند؛ چراكه قطعاً دولت سيزدهم از 
طريق همين صنعت ، در آينده مورد قضاوت مردم قرار خواهد گرفت. 
........................................................................................................................

وزير اقتصاد: رانت انحصار دريافت 
ريجستري تلفن همراه باعث فساد شد

بررس�ي ها نش�ان مي دهد كه دريافت عوارض جهت ريجستري 
تلفن همراه به روش فعلي موجب فس�اد به دلی�ل رانت انحصاري 
واردات ش�ده و ح�ق مس�لم مس�افران تضیی�ع ش�ده اس�ت. 
به گزارش ايلنا، احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه اي 
به رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران خواستار اصالح مقررات 
ريجستري تلفن همراه شد. در اين نامه آمده است: در بازديد ميداني از 
گمرك فرودگاه امام درباره ريجستري تلفن همراه، شكايات هموطنان 
از فرآيند اين موضوع مشاهده شد. بررسي ها نشان مي دهد كه دريافت 
عوارض جهت ريجستري تلفن همراه به روش فعلي موجب فساد به دليل 

رانت انحصاري واردات شده و حق مسلم مسافران تضييع شده است. 
وي در ادامه نامه به ميراشرفي گفته است: با توجه به اختيارات گمرك 
كه در قانون امور گمركي تصريح شده، الزم است اقداماتي براي برطرف 
شدن مشكل پيش آمده صورت گيرد. از اين رو مقتضي است با محوريت 
گمرك كارگروه متشكلي از س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
وزارت صمت و وزارت ارتباطات تش��كيل و در م��دت ۱۰ روز فرآيند 
مربوط به نحوي تنظيم شود كه ثبت تمامی تلفن هاي همراه مسافري 
به جز كاالي لوكس و فرآيند واردات تجاري اين محصوالت بدون نياز 
به مراجعه حضوري و صرفاً از طريق يك درگاه غيرحضوري انجام و از 
تشكيل صف ها ريجستري تلفن همراه و كاالهاي مشابه يا مراجعه به 
سامانه هاي مختلف جلوگيري ش��ود. همچنين ترتيبي اتخاذ شود تا 
تلفن هاي همراه مورد استفاده مسافران )مستعمل يا هديه هاي همراه 
مسافران( مانند كاالهاي تجاري قلمداد نشود يا با كمترين تشريفات و 

در سريع ترين زمان ريجستر شوند. 
........................................................................................................................

اختالل در واردات موز
طب�ق مصوب�ه س�تاد تنظی�م ب�ازار و تأكی�د وزارت جه�اد بايد 
واردات م�وز در قب�ال ص�ادرات س�یب باش�د، ام�ا در اي�ن 
بی�ن دس�تگاه هاي مربوط�ه ثب�ت س�فارش و تأيید منش�أ ارز 
را ب�راي واردات�ي ك�ه اي�ن ش�رط را ن�دارد، ص�ادر كرده ان�د. 
بنابراين اكنون نه صاحبان كاال تکلی�ف خود را مي دانند و نه گمرك 
تکلیف مشخصي دارد كه آيا با مجوزهاي در اختیار واردكننده، كاال را 
ترخیص كند يا چون صادرات سیب ندارد مانع آن شود. وزارت جهاد 
كشاورزي هم اولیتماتوم داده هرگونه ترخیص خارج از روال، تخطي 
بوده و مسئولیت مجوزها هم برعهده همان دستگاه صادركننده است. 
به گزارش ايس��نا، در يكي، دو ماهه گذش��ته نزديك ب��ه ۱۰ مكاتبه بين 
دستگاه هاي مربوطه در رابطه با تعيين تكليف وضعيت واردات موز و نحوه 
ورود اين كاال صورت گرفته، ولي هنوز هيچ گرهي از آن نه تنها باز نش��ده، 
بلكه ابهاماتش نيز بيشتر مي شود. در تازه ترين مكاتبه اي كه وزارت جهاد 
كش��اورزي با گمرك ايران در رابطه با ترخيص محموله هاي موز وارداتي 
داش��ته اس��ت، اعالم كرده كه اين وزارتخانه فقط با واردات موز در قبال 
صادرات سيب درختي موافقت كرده است و در شرايط ارزي فعلي ضرورت 
دارد اين مهم به نحو احسن اجرا شود. از سويي اين وزارتخانه تأكيد داشته 
كه ورود محموله هاي موز بدون صادرات سيب تخطي از سياست اعالم شده 
وزارت جهاد كشاورزي است و برخالف تصور به نظر مي رسد صرفاً محدود 
به موارد استثنا نبوده و در حال عموميت يافتن است. بنابراين وزارت جهاد 
كشاورزي با هرگونه محموله موز كه در ازاي صادرات سيب درختي نباشد، 
مخالف بوده و براي موارد استثنا كه ثبت سفارش انجام و ارز كاال پرداخت 

شده مسئوليت با دستگاه اقدام كننده، يعني وزارت صمت است. 
اينكه ماجراي اين مكاتبات و البته اولتيماتوم هاي دستگاه ها به يكديگر در 
رابطه با واردات موز چيست را بايد در مصوبه سال گذشته ستاد تنظيم بازار 
و توافقي كه بين دستگاه هاي ذي ربط صورت گرفته بود، جست وجو كرد. 
زماني كه در اواخر س��ال گذشته اعالم ش��د واردات موز ممنوع است، مگر 
آنكه در قبال آن صادرات سيب درختي انجام شده باشد، آنگاه با مجوز ثبت 
سفارش وزارت صمت و تأييد منشأ ارز بانك مركزي قابل ترخيص خواهد بود 
كه البته اين شرط از اوايل سال گذشته هم الزم االجرا بود و در ستاد تنظيم 
نيز بازار بر آن تأكيد شد. در هر صورت واردكنندگان تكليف مشخصي ندارند 
و با اينكه صادرات سيب انجام نمي دهند موفق مي شوند مجوز ثبت سفارش 
و تأييد منش��أ ارز را دريافت كنند كه در آن صورت مطالبه ترخيص دارند، 
به گونه اي كه طي يك روال معيوب دست به وارداتي مي زنند كه مي دانند 

ممكن است در ترخيص با مانع مواجه شوند.
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