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دژپسند: هیچ برداشتی از بانک مرکزی
 برای تامین بودجه نداشته ایم

وزیــر امــور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 
از طریق خصوصی ســازی، مالیات و اوراق سعی 
شــد تــا نیــازی بــه تامیــن مالــی از طریــق بانــک 
مرکــزی وجــود نداشــته باشــد، گفــت کــه هیــچ 
برداشــتی از منابــع بانــک مرکــزی بــرای تامیــن 

بودجه صورت نگرفته است
فرهــاد دژپســند در حاشــیه جلســه هیــات 
دولت در جمع خبرنگاران به عملکرد حوزه وزارت 
اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: درآمد نفتی 
ایــران بــه دلیــل جنــگ تحمیلــی اقتصــادی دچــار 
کاهــش شــده اســت، به طور طبیعی بــا توجه به 
اینکــه شــرایط کشــور به گونــه ای اســت که نمی 
تــوان هزینــه هــا را کاهش داد؛ بنابرایــن باید به 

دنبال منابع جایگزین می رفتیم.
دژپســند با بیان اینکه یکی از این درآمدها 
کــه بــه عنوان ســالم ترین درآمد تلقی می شــود 
بحــث درآمــد مالیاتــی اســت، اظهــار کرد: ســعی 
کــرده ایــم تــا در کنار جنــگ تحمیلــی اقتصادی و 
شــیوع ویــروس کرونــا رعایــت حــال مودیــان هم 
داشــته باشــیم؛ بنابرایــن نمــی تــوان بســیاری از 
واحدهــای  و  گردشــگری  حــوزه  ماننــد  مودیــان 

صنفی را تحت فشار قرار دهیم.
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون مــی تــوان این 
خبــر خــوش را داد کــه درآمد مالیاتــی در  ۱۰ ماه 
امســال تا ۱۰۱ درصد تحقق پیدا کرده اســت، این 
موضوع نشــاندهنده عملکرد خوبی اســت که در 

پیش گرفته شده است.
دژپسند اظهار کرد: یکی دیگر از فعالیت ها 
تامین مالی از طریق اوراق بوده اســت که ســعی 
کردیم تا اوراق را با جدول زمان بندی منظم و در 

دامنه مشخص به کار بگیریم.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی افــزود: گاهــی 
اوقات که از تامین مالی در بازار سرمایه صحبت 
مــی شــود برخــی بــه اشــتباه تصــور مــی کنند که 
تامین ســرمایه فقط از طریق بازار ســرمایه انجام 
مــی شــود در حالــی که بازار بدهــی یکی از منابع 

مهم برای تامین مالی تلقی می شود.
بــه گفتــه وی، بنــگاه هــای خصوصی هم در 
بــازار بدهــی بــرای تامیــن مالــی اقدام بــه فروش 

اوراق می کنند.
دژپســند بــا تاکیــد بــر اینکــه تامیــن مالی از 
طریق بازار سرمایه تنوع دارد و کمتر از ۱۰ درصد 
از تامیــن مالــی از طریــق خصوصــی ســازی انجام 
می شود، گفت: خصوصی سازی هایی که تاکنون 
انجام شده از طریق واگذاری سهام بوده است.

وزیــر امــور اقتصادی و دارایی بــا بیان اینکه 
از طریق خصوصی ســازی، مالیات و اوراق ســعی 
کردیــم تــا دولــت دیگــر نیــازی بــه تامیــن مالی از 
طریــق بانــک مرکزی نداشــته باشــد، اضافه کرد: 
سیاســتی کــه دولت یازدهــم و دوازدهــم تاکنون 
داشــته، بــه درســتی اجــرا شــده اســت و هیــچ 
برداشــتی از بانــک مرکــزی بــرای تامیــن بودجــه 

نداشته ایم.

برنامه ما حذف مسووالن قدیمی 
نیست

وی در ادامــه بــه انتخــاب دهقان دهنوی به 
عنوان رئیس ســازمان بورس اشــاره کرد و اظهار 
کــرد: دهقــان دهنوی که عهــده دار معاونت امور 
وزرات اقتصــاد و دارایــی بود، به زودی با اصحاب 
رســانه نشســت خبــری خواهــد داشــت و برنامــه 
هــای خــود را بــرای بازار ســرمایه توضیــح خواهد 

داد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تاکیــد کــرد: 
نیســت؛  قدیمــی  مســووالن  حــذف  مــا  برنامــه 
بنابرایــن همچنــان در حــال اســتفاده از روســای 
گــروه هــای مشــاوره  قالــب  اســبق در  و  ســابق 

هستیم و یک هم جمعی برای تجربه را داریم.
مدیریــت  در  تغییــر  کــرد:  اظهــار  دژپســند 
بــورس بــه دلیل اصــرار قالیباف اصل بــرای کناره 
گیری از مدیریت بوده اســت، در اســتعفای آخر 

هم به استعفای آذر ماه خود اشاره کرده بود.

عزم جدی برای عرضه 
سرخابی ها به بورس

آخریــن  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  وی 
ســهام  عرضــه  بــرای  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
استقالل و پرسپولیس، گفت: در خصوص سهام 
اســتقالل و پرســپولیس دو بحــث مطــرح شــده 
اســت، بارها اعالم کرده ایم که اگر یک مقطعی 
شرایط فراهم شود آماده عرضه هستیم اما باید 

بازار آمادگی عرضه را داشــته باشد.
دژپســند اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه برنامــه 
هــای مفصلــی داریــم، حتــی تبدیــل اساســنامه 
ســهامی خاص به ســهامی عام هم توسط مجمع 
امضا شــده اســت  و در اولین فرصت اگر شرایط 
فراهم باشــد ســهام سرخابی ها به بورس عرضه 

می شود.
وزیــر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصمیم 
برای عرضه این دو باشگاه به بورس جدی است 
امــا اگــر مســاله ای خــاص رخ دهــد کــه مانــع از 

عرضه شود آن را اعالم خواهیم کرد.
وی در بــاره عرضــه ســهام ســرخابی هــا در 
دهــه فجــر گفت: اگر شــرایط فراهم شــود شــاید 
بتوان در زمان اعالم شــده عرضه را انجام دهیم 
امــا اکنــون آمادگــی عرضــه یکــی از باشــگاه ها را 

داریم.

افزایش تعداد شرکت های 
بازارگردان در بورس

وی در پاســخ بــه ســوالی دیگر دربــاره اینکه 
با تشویق دولت، مردم سرمایه های خود را وارد 
بــازار کــرده انــد آیا تدبیــری برای بهبــود وضعیت 
بازار وجود ندارد، گفت: از همان ابتدا و از زمانی 
که ترجیح بازار ســرمایه را به ســایر بازارها مانند 
بازار ســکه و ارز بیان می کردیم در ادامه  اعالم 
کردیــم کــه بــازار ســرمایه یــک بــازار محاســباتی 
مبتنــی بــر عقالنیــت و همــراه بــا ریســک اســت؛ 

بنابراین افرادی که وارد بازار می شــوند باید این 
موضوع را برای سرمایه گذاری خود لحاظ کنند.

دژپسند با بیان اینکه افراد با امید دریافت 
بــازار ســرمایه مــی شــوند و یکــی از  ســود وارد 
شــاخص هایی که مبنای تحلیل و انتخاب ســهام 
شــرکت هــا  اســت شــاخص P/E اســت، اظهــار 
کرد: اکنون آمار ســود ۹ ماه امســال شرکت های 
بورســی نســبت بــه ۹ مــاه مشــابه ســال گذشــته 
ســه برابر شــده اســت، ما با این زبان ســخن می 
گوییم اما در این میان ممکن اســت شــاخص کل 
تابــع شــرایط دیگری باشــد که تحــت مدیریت ما 

نیست.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تاکیــد بــر 
اینکــه اقداماتــی کــه در بورس تحــت مدیریت ما 
اســت را بــه خوبــی  انجــام داده ایــم، گفــت: در 
ابتــدای امســال یعنــی فروردیــن مــاه تعــداد کل 
شــرکت هــای بازارگــردان، ۱۷۵ شــرکت بــود در 
حالــی کــه اکنــون ایــن تعــداد بــه  ۵۳۱ شــرکت 

رسیده است.
وی ادامــه داد: تــالش مــا در بــازار  افزایــش 
تعداد و تنوع بازگردان، به کارگیری اوراق اختیار 
تبعی و اســناد اوراق خزانه بوده اســت که انها را 

در دستور کار قرار داده ایم.

شاخص بورس مالک 
تصمیم گیری سهامداران نباشد

وی در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه شــاخص 
بــورس نباید مالک ســهامداران قرار گیرد، گفت: 
شــاخص تابــع دو عنصــر مدیریــت بنــگاه هــا و 
شــرایط پیرامونی بنگاه است که باید متناسب با 

آن بازار را مورد تحلیل قرار داد.
دژپســند اظهــار کــرد: تصمیــم دیگــری کــه 
پیگیر بودیم و در چند روز اخیر هم رئیس بانک 
مرکــزی آن را اعــالم کــرد تالش بــرای تعیین نرخ 
بهــره بیــن بانکــی ۱۸ درصدی اســت کــه می توان 
آن را به عنوان عالمتی مثبت در بازار تلقی کرد.

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی از افزایش 5 
برابــری مشــارکت اقتصــادی زنــان در 4 دهه گذشــته 
و تشــکیل کانــون صنفــی بانــوان در ایــن وزارتخانــه 

خبرداد.
بــه گــزارش مرکــز اطــالع رســانی وزارت تعــاون، 
کار و رفاه اجتماعی، محمد شــریعتمداری در نشست 
گرامی داشــت روز زن از افزایــش ۵ برابــری مشــارکت 

اقتصادی زنان در 4 دهه گذشته خبر داد.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی بــر مشــارکت 
دادن سیســتماتیک زنان در حوزه های مدیریتی تاکید 
کرد و تشــکیل کانون صنفی بانوان وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی را از طریق انتخابــات و با هدف بهره 

مندی از توان زنان در این زمینه ضروری دانست.
شــریعتمداری در نشســت صمیمانــه بــا بانــوان 
مدیر، فعال و برگزیده وزارتخانه و ســازمان های تابعه 
بــه مناســبت بزرگداشــت روز زن و میــالد فاطمه زهرا 
)س( گفــت: در ایــران قبل از پیروزی انقالب اســالمی 
زنان حضور چشمگیری در جامعه نداشتند، اما نقش 
زنــان پــس از پیــروزی انقــالب  شــکل دیگــری بــه خود 
گرفــت و دگرگونــی اساســی در زمینــه هــای فرهنگــی 
، اجتماعــی و اقتصــادی اتفــاق افتــاد. وی بــا اشــاره به 
ضــرورت تشــکیل کانون صنفــی بانــوان وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی و حضــور بانــوان در کرســی های 
مدیریتــی بیــان کرد: هدف از تشــکیل ایــن کانون رفع 
نقایص موجود است تا بتوان به بانک اطالعاتی دقیقی 
از بانوان دست یافت و مطالبات آنان را پیگیری کرد.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی  در ادامــه بــا 
ارائه آمارهایی از حضور زنان در قبل و پس از انقالب 
اســالمی اظهارکــرد:  هــم اکنــون زنــان در عرصــه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حرکت می کنند 
و بــه  موفقیت هــای فراوانــی نیــز دســت یافته اند. وی 
افــزود:  قبــل از انقالب تنها 6 درصد فارغ التحصیالن 
زن بودند، درحالی که هم اکنون این رقم به 4۵ درصد 
رســیده اســت . در گذشــته حــدود یــک درصد کرســی 
اســتادی در دانشــگاه هــای کشــور به زنــان اختصاص 
داشــت، امــا هم اکنون این رقم بــه 2۰ درصد افزایش 
یافتــه اســت. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد 
زنان پزشک قبل از انقالب را ۳ هزار و ۵۰۰ نفر عنوان 
کــرد کــه این رقم در حال حاضر به حدود 6۰ هزار نفر 
رســیده اســت. وی افــزود: پزشــک متخصــص زن در 
گذشته ۵۹۷ نفر و در دوره کنونی ۳۰ هزار نفر است.
شــریعتمداری تعداد تشــکل های بانــوان را قبل 
از انقــالب ۵ تشــکل دانســت کــه بیشــتر در خدمــت 
خانــواده ســلطنتی بــود امــا هم اکنــون تعــداد 2 هزار 

تشکل بانوان در کشور مشغول فعالیت هستند.
وی مــدال آوری زنــان ورزشــکار را پس از پیروزی 
انقالب چشــمگیر دانســت و تاکید کرد: ســن امید به 
زندگی زنان از ۵4 به ۷۸ سال افزایش یافته که نشات 
گرفته از ترمیم زیرســاخت های بهداشــتی و اجتماعی 
اســت. شریعتمداری، نرخ مشــارکت اقتصادی زنان را 
در گذشــته ۳ درصد اعالم و خاطرنشــان کرد: این رقم  
با افزایش ۵ برابری در حال حاضر به حدود ۱۵ درصد 
رســیده هرچند که تا نقطه مطلوب فاصله داریم، اما 

رقم خوبی است.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
توانمندســازی زنــان در ســایر حــوزه هــا اظهارکــرد: در 
این بخش هم قدم های وسیعی برداشته شده است 
؛کارآفرینــی زنــان نیز پیشــرفت های خوبی داشــته به 
طوری که زنان در حوزه های صنعتی، زنبورداری ، رنگ 
و نســاجی پیشگام هســتند. وی همچنین بهره مندی 
از مشــارکت جوانــان نخبــه و جامعه زنــان را در بخش 
های مختلف کشور ضروری دانست و تاکید کرد: همه 
طیف ها باید این مسیر را طی کنند تا پیشرفت خوبی 
برای کشور حاصل شود و به جایگاه مطلوبی برسیم .
اســتفاده  اجتماعــی،  رفــاه  و  تعــاون،کار  وزیــر 
از توانمندســازی و آمــوزش  هــای مهارتــی زنــان را نیــز 
ضروری دانست و گفت: در ۱۰ استان کشور  از طریق 
تســهیل گیری جهاددانشگاهی قدم های موثری برای 
توانمندسازی 6 هزار زن  برداشته شده است و همین 
میزان برای سال ۱4۰۰  برای 2۰ هزار زن برنامه ریزی 
شده که با مشارکت معاونت امور خانواده و زنان نهاد 

ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت .
شریعتمداری تاکید کرد: تالش کرده ایم در منابع 
روســتایی ســهم قابــل مالحظــه ای به زنــان اختصاص 
یابد، به طوری که ۳۷ درصد از کل منابع توزیع شده 
در حوزه اشتغال روستایی به جامعه زنان تعلق داشته 
و به توسعه فعالیت های اشتغالزا کمک کرده است.

بــر  بــا تاکیــد  وزیرتعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی 
مشارکت دادن زنان در حوزه های مدیریتی به صورت 
بایــد بتوانیــم در همــه  کــرد:  سیســتماتیک تصریــح 

عرصه ها  از زنان شایسته بهره مند شویم.
وی افــزود: آمــوزش زنــان نیــز به صــورت فردی و 
تشکلی ضروری بوده و باید قوانینی به تصویب برسد 

که مدیریت زنان را مسجل کند.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
توســعه بیمه زنان خانه دار به عنوان یکی از نیازهای  
مهــم نیــز تاکیــد کــرد و گفــت:  تمام تالش مــان را می 

کنیم تا پایان دولت بیمه زنان خانه دار نهایی شود.
شــریعتمداری با اشــاره به ضــرورت آموزش های 
حین و قبل از ازدواج اظهار کرد: بررســی این موضوع 
در جلسه شورای عالی رفاه با حضور رییس جمهوری 

در دستور کار قرار دارد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره به 
زهــرا پژوهــی و فاطمــه پژوهی در عرصه های مختلف 
زندگــی گفــت: حضــرت فاطمــه زهــرا )س( بــه عنــوان 
فــردی عدالتخــواه و مدافع حق الگوی جامعه اســالمی 

ماست که باید ادامه دهنده راه ایشان باشیم.  
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در ادامه پوشش 
بیمــه جامعــه روســتایی زنــان را مورد تاکید قــرار داد و 
گفــت: در ابتدای تشــکیل صندوق بیمه روســتاییان و 
عشایر حدود 64۰ هزار بیمه شده داشتیم که این رقم 
به حدود 2 میلیون نفر رسیده که تالش می کنیم  به 
۳ میلیــون نفــر افزایــش یابد که تالش می شــود   2۰ 

درصد به زنان اختصاص یابد.

رشد 50 درصدی انتصاب مدیران 
زن در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
در این نشســت، وحیده نگین مشــاور امور زنان 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد ٥٠ 
درصــدی انتصاب مدیــران زن در این وزارتخانه گفت : 
انتصــاب زنان در پســت هــای مدیریتی و هیات مدیره 
هلدینــگ ها ، نشــان از توجه وزیر تعــاون ، کار و رفاه 
اجتماعــی بــه حضــور موثــر زنــان دارد و آمارهــا نشــان 

دهنده رشد  قابل توجه تعداد مدیران زن است .
وی افــزود: اســتفاده از حضــور زنــان در فعالیــت 
هــای اقتصــادی باعث شــفافیت و پاکدامنی اقتصادی 

بیشتری می شود .

باور جامعه به زنان و توانایی های 
آنان افزایش یافته است

پروانــه رضایــی بختیاری، مدیرکل تعــاون ، کار و 
رفاه اجتماعی استان تهران در این نشست نیز گفت: 
انقالب اسالمی زمینه حضور فعالیت زنان را در جامعه 
بیشتر فراهم کرده است . وی افزود: وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی به شایستگی زنان اعتقاد دارد و پست 
های حساسی را حتی در شرایط اپیدمی کرونا به زنان 

سپرده است.
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران  
تصریح کرد: حمایت از زن ، حمایت از خانواده است. 
وی با بیان این که شاهد افزایش حضور زنان در همه 
عرصه ها هستیم ، بیان کرد : حضور زنان در  مناصب 
تصمیم گیری و مدیریتی پر رنگ تر شده است و باور 
جامعــه بــه زنان و توانایی هــای آنان افزایش یافته که 

جای تقدیر دارد .

الگوی توسعه در گروی توجه بیشتر 
به نقش زنان است

نــادره رضایــی، مدیرعامــل انتشــارات فرهنگــی 
اجتماعــی گفت : در ٤٢ ســال پــس از پیروزی انقالب 
اســالمی موقعیــت زنــان دچــار دگرگونــی و تحــوالت 

فراوانی شده و فراتر از تغییر و رشد بوده است.
وی افزود: در حوزه مطالبات جمعی نیز دگرگونی 
های فراوانی رخ داده است. رضایی تصریح  کرد: الگوی 
توســعه در گرو توجه بیشــتر به نقش زنان اســت. به 
گفتــه رضایــی، در وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
توجه بیشتر به تولید و کارآفرینی به خصوص در حوزه 
زنان ضروری است چرا که شفافیت و تاب آوری زنان 

در شرایط سخت اقتصادی بیشتر است.
حمایت از زنان کارآفرین، تسهیل قوانین کسب 
و کار مربوط به زنان، توانمندســازی منجر به مهارت ، 
توجه به زنان به ویژه شــاغلین، انجام غربالگری های 
مســتمر و حمایــت بیمــه ای ، آمــوزش در موضوعــات 
مختلف، فرهنگ سازی و اختصاص فضاهای ورزشی 
بــرای زنــان ، اســتفاده از ظرفیــت ســازمان بهزیســتی 
در شــورای عالــی رفــاه، آموزش و مشــاوره نوجوانان و 
جوانــان بــه ویــژه زنان و بیمــه زنان روســتایی از جمله 
پیشــنهاداتی  بــود کــه توســط بانــوان حاضــر در ایــن 

نشست مطرح شد.

افزایش ۵ برابری مشارکت اقتصادی زنان
در 4 دهه گذشته

قانون برخوردبا 
متخلفان کاربری 

زمین تغییر می کند
رئیــس ســازمان امــور اراضی کشــور از توافق 
ایــن ســازمان بــا مجلــس شــورای اســالمی جهــت 
رفــع  برخی ابهامــات قانون در برخورد با متخلفان 

کاربری اراضی خبر داد.
خبرگــزاری  اقتصــادی  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
فــارس، دیــروز علیرضا اورنگی رئیس ســازمان امور 
اراضی کشــور در نشســت خبری در پاسخ به سؤال 
خبرنــگار فــارس که چرا علی رغم گزارشــاتی که این 
ســازمان بــرای مقابلــه بــا تغییــر کاربــری و تخریــب 
اراضی ارائه می دهد، اما همواره سرعت ویالسازان 

هــا  گــزارش  از  بیشــتر  کاربــری  تغییردهنــدگان  و 
اســت؟ آیــا قانــون بازدارنده نیســت؟ گفــت: ارزش 
افــزوده ای کــه طــی ســالها در تغییــر کاربری هــا بــه 
وجــود آمــده باعــث شــده گرایــش بــه ایــن ســمت 
بیشــتر شــود از ســوی دیگر نقدینگی که در جامعه 
وجود دارد برخی به سمت سوداگری زمین و تغییر 
کاربری هــا بیشــتر رفتــه انــد. مســئله بعــدی اینکــه 
ناهماهنگی هایــی در برخــی حوزه هــا وجود دارد که 

به این تغییر کاربری ها دامن زده است. 
وی در پاســخ بــه ســؤال دیگــر خبرنــگار فارس 
که منظور شما از ناهماهنگی در حوزه ها چیست؟ 
گفــت: قوانیــن بــه صــورت یکپارچه در حــوزه خاص 
انجــام نمی شــود. برخــی از ایــن قوانیــن در ادارات 
و ســازمان های مختلــف اســت و نیــاز دارد کــه ایــن 
هماهنگی هــا کامــل بشــود. مثــال یکســری قوانیــن 
توســط شــهرداری انجــام می شــود و برخــی توســط 
ادارات دیگــر. بایــد بــرای همــه اینهــا متولــی تعیین 
شود که همه اینها از یک مسیر دنبال شوند. وی با 

بیان اینکه برخی ابهامات نیز در اجرای قانون وجود 
داشــته اســت، گفــت: اخیــراً بــا مجلــس بــه اجمــاع 
رســیدیم کــه برخــی ابهامــات قوانیــن برطــرف شــود 
و جرائــم شــدیدتری پیش بینــی گردد کــه روش های 

مقابله ایجابی و سلبی را نیز تهیه کرده ایم.
اورنگی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس 
کــه چــرا بــه رغــم تصویــب قانــون جلوگیــری از خرد 
شــدن اراضــی در ســال ۱۳۸۵ تاکنــون اقــدام جــدی 
در ایــن زمینــه صــورت نگرفته به طــوری که کماکان 
میانگیــن قطعــات زمین هــای کشــاورزی حــدود یک 
هکتــار اســت در حالــی کــه عمــده مشــکالت بخش 
بــازار و کشــاورزی بــه قیمــت تمام شــده محصوالت 
بســتگی دارد و آن هم ارتباط دقیق با قطعات خرد 
دارد، گفــت: متأســفانه کشــاورزان مــا فاقــد ســند 
هســتند و در قانــون هرگونــه تفکیــک اراضــی منــع 
شــده اســت، امــا زمانــی کــه ســند کشــاورزی وجود 

ندارد این کار به سختی انجام می شود.
را  مشــوق هایی  بایــد  دولــت  افــزود:  وی 

بــرای یکپارچه ســازی اراضــی درنظــر بگیــرد وگرنــه 
برخوردهــای اجبــاری پاســخ نخواهــد داد و در ایــن 
و...  بازرگانــی  بیمــه ای،  برخــی مشــوق های  زمینــه 
وجــود دارد امــا هنــوز بــه طــور کامــل جــواب نــداده 

است. 
بــه ســؤال دیگــر خبرنــگار  اورنگــی در پاســخ 
فارس که ســازمان امور اراضی برای زمین هایی که 
واگــذار مــی کنــد نظارتی نــدارد و پــس از مدتی این 
زمین هــا رهــا شــده و باعــث تخریب منابــع طبیعی 
می شــود، گفت: براســاس قانون، ما مجاز هستیم 
اگر کشــت و فعالیت در زمین واگذار شــده صورت 
نگیــرد آن را مســترد کنیــم و ســامانه ای در ســازمان 
امــور اراضــی وجــود دارد که به طــور دقیق همه این 
زمین های واگذار شــده به اشــخاص و فعالیت هایی 

که در آن صورت می گیرد مشخص است. 
خبرنــگار فــارس پرســید: پــس از تعیین حدود 
و مالکیت زمین های شــخصی و دولتی، هنوز ســند 
زمین ها صادر نشــده اســت و این شائبه وجود دارد 

که دولت زمین کشاورزان را به نفع خود سند بزند، 
آیا جایی برای رفع اختالف و طرح دعاوی کشاورزان 
وجود دارد؟ گفت: براساس قانون وزارت کشاورزی 
هــم بــه عنــوان طرف کشــاورزان و هــم دولت محل 
رجــوع حــل اختالفــات اســت و اگــر در ایــن زمینــه 
آن  بــه  قضایــی  مراجــع  نشــد،  حاصــل  نتیجــه ای 
رســیدگی خواهند کرد اما در طی ســالهای گذشــته 
6۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی به نفع کشاورزان 
صادر شده است و این نشان می دهد که دولت در 
ایــن زمینــه طــرف کشــاورزان را دارد. وی همچنیــن 
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره جلوگیــری از فعالیــت 
میگوکاران در جنوب کشــور گفت: براســاس قانون 
برخی تأسیســات و مراکــز نظامی و میراث فرهنگی 
حریــم دارنــد و حــدود ۷۵۰ هکتار از مزارع میگو در 
حریم میراث فرهنگی بود که قرار شد جابجا شوند 
و در جای دیگری این عرصه ها جایگزین شــود. وی 
افزود: در این اســتان ۱۵۸۰ هکتار واگذار شــده بود 
که همه اینها با اســتعالم انجام شــد و پس از آنکه 

متوجه شدیم در حریم میراث فرهنگی است، آن را 
جابجا کردیم.  وی در پاســخ به اینکه اگر اســتعالم 
انجام شــده بود چرا بعدا متوجه این حریم شــدید، 
گفــت: راجــع بــه ایــن مســئله بــه میــراث فرهنگــی 
اســتان تذکر داده شــده، اما مشکل اینجا است که 
مناطــق آزاد می خواهنــد در همــه مــوارد خودشــان 
صاحــب اختیــار شــوند امــا در ایــن زمینــه بــه توافق 
رســیدیم که حداقل در زمینه کشــاورزی مســئوالن 

استانی تصمیم گیر باشند.
وی در ادامــه گفــت: تاکنــون نقشــه ۹ میلیون 
هکتــار از ۱۸ میلیــون هکتــار کشــور آمــاده شــده و 
۱.۷ میلیون هکتار با تأیید سازمان نقشه برداری در 

سامانه ثبت جانمایی شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اعالم کرد از 
ســال ۷4 تاکنــون ۳2۰ هــزار مورد شناســایی تغییر 
کاربــری در کشــور انجــام شــده کــه ایــن رقــم در ۹ 
ماهه اخیر 4۵ هزار مورد بوده که نســبت به ســال 

گذشته 42 درصد افزایش یافته است.


