
رئیــس قــوه مقننــه کشــورمان تصریــح کرد که بــه عبارتی 
امــروزه ابرقــدرت های دنیا در مقابــل اراده ملت زانو می زنند، 
امــا در طرفــی دیگــر مردم رنج می کشــند و در صــف مرغ برای 
بــرآوردن انتظارات حداقلی شــان حضور دارنــد، لذا باید فاصله 

بین بایدها و واقعیت ها را به حداقل ممکن رساند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف روز گذشته در بیست 
و پنجمیــن همایــش سراســری فرماندهــان، معاونــان، روســا و 
مدیران ناجا که در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، 
گفــت: در حوزه مســائل سیاســی، فرهنگــی و اجتماعی، جامعه 
رشد قابل توجهی کرده، اما بخش اقتصادی نتوانسته پا به پای 
ایــن ســه حــوزه پیــش رود، که دالیــل مختلفی مثــل تحریم ها، 
ســوء مدیریت  و... دارد که در این مدت اخیر بحران کرونا هم 
به آن اضافه شــده اســت، اما ریشه اصلی این امر، ناکارآمدی و 
دوری از مردم باوری و دوری از اندیشــه های ناب انقالب اســت؛ 
باید یادآور شد اندیشه های انقالب ریشه در خداباوری و ایمان 

داشتن به سنت های الهی است.
رئیــس قــوه مقننــه کشــور بیان کرد: بــر این اســاس امروز 
دشــمنان بــرای تضعیــف نظــام سیاســی از حــوزه اقتصــاد وارد 
می شــوند و آن را تحت فشــار قرار می دهند، لذا گاهی دوقطبی 
فقــر و غنــا در کشــور مهمتریــن از دوقطبــی جنــگ و صلح شــده 
اســت. وی با یادآوری برخی دیگر از چالش هایی که مردم با آن 

مواجه هســتند، گفــت: نظام بروکراســی اداری و اجرایی حاکم، 
اســب سرکشــی شــده کــه گاهــی ســوار آن هیچ تســلطی بر آن 

ندارد و وی را با خود می برد که ضعف بزرگی است.
قالیباف درخصوص اهمیت رابطه بین کارگزاران و مدیران 
بیــن مــردم تصریــح کــرد: شــهید بهشــتی همیشــه می گفــت که 
برخــی از موضوعــات در فرهنــگ اســالمی ماننــد عدالت، قطعی 
اســت، لــذا در رابطــه بیــن کارگــزاران در نظــام اســالمی و مردم، 
هرگــز نبایــد حجابــی باشــد؛ حــق مردم اســت بدون هیــچ مانع، 
آجــودان و رئیــس دفتــر بتوانند با مدیــران خود صحبت کنند که 
اگــر ایــن مورد برطرف نشــود ســبب ایجاد فاصله میــان باورها و 

واقعیت ها می شود.
رئیس نهاد قانون گذاری کشــورمان تصریــح کرد: در دوران 
دفــاع مقــدس، رزمنــدگان و بســیجیان در صبــح روز عملیــات، 
فرماندهــان قــرارگاه، لشــگر و گردان خود را در پشــت خاکریزها 
کنــار خــود می دیدند کــه این مهم عامل موفقیت در دوران دفاع 
مقدس بوده است؛ اکنون سوال این است که مردمی که امروز 
در عرصه اقتصادی طعم فقر را می چشــند، آیا مســئوالن را در 

کنار خودشان می بینند؟
وی اظهار کرد: دشــمن خبیث نیز متاســفانه هر روز تالش 
می کنــد، تهمــت دروغ را بــه جامعــه تزریــق کنــد، لــذا باید توجه 
جدیــد بــه رابطــه کارگــزاران نظــام و مــردم داشــت؛ در ایــن بیــن 

گروه های مختلف خواســته های متعــددی را مطالبه می کنند که 
گاهــی بــا یکدیگــر متضــاد اســت و اگر پاســخ دقیق، بــه موقع و 
ســریع بــه خواســته ها داده نشــود، هــر روز با مســائل مختلفی 
مواجهیــم؛ به عنوان مثــال در حوزه افزایش حقوق ها، در تامین 
اجتماعی برای برخی کف حقوق زیر ۲ میلیون تومان پیش بینی 
و برخی دیگر ۶ میلیون تومان دیده شده و افزایش حقوق ها نیز 
هیچ تناسبی ندارند و منصفانه نیست، بنابراین در حوزه جامعه 
شناســی باید مواردی مانند عدالت، مبارزه با فقر، تبعیض و... 

مورد توجه قرار گیرد.
دیگــر  از  را  روزمرگــی  اســالمی،  شــورای  مجلــس  رئیــس 
مشــکالت جامعه دانســت و افزود: روزمرگی با تار و پود انقالب 
اسالمی و اقدام جهادی سازگاری ندارد، لذا همیشه باید شاهد 
حرکــت، جوشــش و پویایــی در سیســتم نظــام باشــیم و عــدم 
تحقق این موضوع سبب ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور 
می شود. وی تاکید کرد: ناکارآمدی های یاد شده سبب مشکالتی 
می شــود کــه ســربار آن را نیــروی انتظامی بایــد تحمل کند و هر 

اقدامی در این راستا موجب مسائل مختلف می شود.
قالیباف اظهار کرد: امروزه نیروی انتظامی در بطن زندگی 
مردم اســت و خیلی وقت ها فرماندهان ناجا بیشــتر از نیروهای 
خــود بــا مــردم دیدار می کننــد، بنابراین شــناخت پدیده ها پیش 
از اقــدام کــردن، امری واجب اســت. ناجا زمانی موفق اســت که 

بتواند به صورت فعال و جلوتر از پدیده ها حرکت کند.
رئیــس قــوه مقننه کشــور افــزود: نیروی انتظامــی در گروه 
های مرجع، جزو ســه رتبه برتر اســت، لذا این سرمایه اجتماعی 
را در راستای اعتمادسازی باید حفظ کند و دچار روزمرگی نشود؛ 

به عبارتی ناجا باید فرزند زمانه خویش در همه ابعاد باشد.
وی ادامه داد: پایه اساســی اعتمادســازی، کارآمدی مبتنی 
بــر مــردم بــاوری اســت، بــه عنــوان مثــال مــردم مرزنشــین بایــد 
احســاس کننــد کــه با نیــروی انتظامی عجین هســتند، آن وقت 
می توان آثارش را در حفاظت و حراست از مرزها دید؛ رضایت 
مردم، تبلور رضایت الهی است، بنابراین باید تالش کنیم مردم 

به حقوقشان آشنا شوند تا اعتماد صورت گیرد.
قالیباف بیان کرد: مجلس شــورای اســالمی آماده اســت تا 
حمایت هــای قانونــی، مالــی و... از نیــروی انتظامــی صورت گیرد 
تــا شــاهد برطرف کــردن نیازهای حداقلی این مجموعه باشــیم، 
زیــرا امنیــت و برطــرف کردن مشــکالت معیشــتی دارای اهمیت 
است؛ گاهی مردم با مشکالت کنار می آیند، اما امنیت برایشان 

اولویت دارد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی خاطرنشان کرد: به عنوان 
مثال تالش شــد در ســال جاری برای اقدامات عمرانی مربوط به 
۲۰۸ پاسگاه و کالنتری اعتبار اختصاص یابد و این موضوعی بود 

که در سفرهای نظارتی نیز مردم درخواست می کردند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا یادآور شد که حتی اگر منابع 
بلوکه شــده ما آزاد شــود نمی تواند تاثیری در بهبود وضع داشــته 
باشــد چــون آنهــا موجب تقویــت تولید و کاهش تورم نمی شــوند 
بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و در اختیار 

گروه های خاص قرار می گیرند.
حســین راغفــر در گفت وگــو بــا ایلنــا در مورد تاثیــر اقتصادی 
برداشــتن تحریم هــا و بازگشــت آمریکا به برجام اظهــار کرد: البته 
بعید می دانم که آمریکا تحریم های اقتصادی علیه ایران را بردارد. 
آنها از ســویی در باغ ســبز را نشــان می دهند و از ســویی ایران را 
تهدید می کنند؛ این همان سیاست چماق و هویج است که علیه 
ایــران اعمــال می کننــد از همیــن روی امکان لغــو تحریم ها را بعید 
می دانــم. وی ادامــه داد: یکــی از دالیــل ایــن موضــوع آن اســت که 
ایران روی توســعه فناوری هســته ای پیشــرفت داشته است و این 
تله را ایجاد می کنند تا ایران را به موضع قبلی برگردانند. آنها تالش 
می کنند تا اشتباه ترامپ در خروج از برجام را جبران کنند. اگر ما 

به مواضع اخیر وزیر امور خارجه آمریکا و فرانسه توجه کنیم نشان 
می دهد که این صحبت ها بیشتر شبیه بازی است.

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه الزهــرا تصریح کرد: البتــه در داخل 
برخی هــا بــا خوش بینی به این مواضع غربی ها نگاه می کنند حتی 
اگــر منابــع بلوکــه شــده مــا آزاد شــود نمی توانــد تاثیــری در بهبــود 
وضع داشــته باشــد چون آنها موجب تقویت تولید و کاهش تورم 
نمی شوند بلکه در این سیستم پر از رانت تبدیل به رانت شده و 

در اختیار گروه های خاص قرار می گیرند.
این کارشــناس اقتصــادی با بیان اینکــه باید جهت گیری های 
اقتصــاد را تغییــر داد، اظهــار کــرد: مادامــی کــه این اتفــاق نیفتد و 
بــه ســمت تولیــد نرویــم حتی فروش بیشــتر نفت و دسترســی به 
درآمدهای آن نیز نمی تواند تاثیری داشــته باشــد و موقتی خواهد 
بود. مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ ارز نشان می دهد 
که گروه هایی از این تورم منتفع می شوند و مقامات برای حفظ این 

تورم تالش می کنند.

وی ادامــه داد: کاهــش تــورم کــه با کاهش نــرخ ارز می تواند 
همــراه باشــد نیازمنــد عزم جدی اســت و آن نیــز نیازمند جایگزین 
کــردن درآمدهــای عمومــی از فروش نفت بــه اخذ مالیات و اصالح 
سیســتم بانکی اســت؛ آن موقع می توانیم امیدوار باشــیم که این 
درآمدها موجب کاهش تورم و رشد اشتغال و نهایتا رشد اقتصادی 

شود. منتها ما هیچ نشانه ای را در جامعه و مسئوالن نمی بینیم.
راغفــر در مــورد پیش بینی رشــد مثبــت اقتصادی برای ســال 
14۰۰ از ســوی نهادهــای بین المللــی گفــت: مــن اعتقــادی بــه این 
نهادهــا نــدارم و آنهــا بیشــتر جهت گیری هــای سیاســی را اعمــال 
می کنند. اینکه آنها چه می گویند مهم نیســت مهم اتفاقی اســت 
کــه در جامعــه روی می دهــد. البتــه مــا پتانســیل رشــد را داریــم و 
تغییــر رشــد اقتصــادی کامال مشــروط بــه اقدامــات و اصالحات در 
جهت گیری هــای سیاســی اســت کــه هیــچ عالمــت و نشــانه ای را 
نمی بینیــم، بنابرایــن اینکه رشــد اقتصادی از کجا حاصل می شــود 

هیچ نشانه ای وجود ندارد.

قالیباف: ایران ابر قدرتی که مردمش در صف مرغ اند

راغفر: پول های بلوکه شده وارد سیستم رانتی می شود

دبیر انجمن قطعه ســازان از فســاد و رانت در قرعه کشی 
خودروســازان خبر داده اســت، موضوعی که با توجه به تاکید 
مســئوالن و خودروســازان بر ســامت این فرآیند، حاال نیاز به 

شفاف سازی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که طبق اعالم وزارت 
صنعت و شــرکت های خودروســاز، قرعه کشــی خودرو با حضور 
نمایندگان وزارت صمت، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، 
پلیس راهور ناجا و سایر نهاد های ذی ربط صورت می گیرد و در 
عیــن حــال، شــرکت کنندگان در ایــن قرعه کشــی ها از فیلترهای 
مختلفــی اعــم از نداشــتن پــالک جاری و یا نبود خریــد خودرو از 
خودروســازان در دوســال قبل و همچنین »در رهن بودن ســند 
خودرو« رد می شوند، دبیر انجمن قطعه سازان از رانت  ۵۰هزار 
میلیــارد تومانــی دالالن در فــروش خــودرو بــه روش قرعه کشــی 

خبر داده است.
به گفته دبیر انجمن قطعه سازان خودرو، به طور میانگین 
در هــر خــودرو ۵۰میلیــون تومــان رانــت در بــازار میــان دالالن، 

واسطه گران و سوداگران توزیع می شود.
مازیار بیگلو می گوید: اگر رانت و سود میانگین ۵۰میلیون 
تومان را به ازای یک میلیون دســتگاه خودرو محاســبه کنیم به 

عدد ۵۰هزار میلیارد تومان می رسیم، یعنی عدد غیرقابل باوری 
میــان دالالن و ســوداگران توزیــع می شــود؛ در صورتــی که جمع 
زیان دو خودروساز و قطعه سازان حدود ۵۰هزار میلیارد تومان 

است.
ایــن مطلــب در حالــی از ســوی بیگلو مطرح شــده که طبق 
اعــالم وزارت صنعــت و خودروســازان، قرعه کشــی شــفاف ترین 
و ســالم ترین راه بــرای عرضــه خــودرو بــا قیمت کارخانه اســت و 
اصــوالً برنــدگان آن بایــد از شــرایط خاصــی برخــوردار باشــند که 
قطعــاً این شــرایط شــامل حــال دالالن نمی شــود و اگر بخواهیم 
ادعای مســئوالن مبنی بر ســالمت قرعه کشــی ها را قبول کنیم، 
نمی توانیــم بپذیریــم که این خودروها به دالالن عرضه می شــود 
مگر اینکه خودروسازان با روش هایی، قرعه کشی را دور بزنند و 
خودروهــا بــه افرادی غیر از مردم و ثبت نام کنندگان تعلق گیرد 
چراکه نمی توان مردم عادی را به عنوان دالل و واســطه در نظر 
گرفت و گفت به این دلیل که کاالیی را با نرخ مصوب دریافت 
می کنند، پس دالل هستند. عرضه خودرو با قرعه کشی روشی 
اســت کــه مدیــران دولتی و خودروســازان در اوضاعی که بازار با 
کمبــود عرضــه خــودرو به انــدازه تقاضــای موجود روبه رو اســت، 

مصوب و اجرایی کرده اند.

اگــر بپذیریــم که خودروهــای تولیدی ایران خودرو و ســایپا 
بــه دالالن تحویــل داده اســت، ارگان هــای نظارتــی بایــد در ایــن 
بــاره بررســی الزم را انجــام داده و شفاف ســازی کننــد کــه چــرا 

خودروسازان، تولیداتشان را به واسطه ها عرضه کرده اند.
بــا  می گویــد:  خــودرو  قطعه ســازی  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
بررســی های انجام شــده ۶۰درصد از خودرو های فروش رفته در 
طرح قرعه کشی ها پیمایش نداشته و از گارانتی آن ها استفاده 
نشــده اســت، یعنی حدود ۶۰درصد از این خودرو ها برای حفظ 
ارزش پــول و نــه بــرای مصــرف واقعی در اختیــار متقاضیان قرار 

گرفته است.
حتی اگر فرض کنیم گارانتی این خودروها به دلیل مراجعه 
نکردن مالکان، باطل شده و مردم برای حفظ ارزش پول خود در 
قرعه کشی شرکت کرده اند، نمی توان عنوان »دالل« را به مردم 
و برندگان قرعه کشــی داد زیرا این روش عرضه و شــرایط آن، از 
ســوی مســئوالن دولتی و خودروســازان تعیین شده و خریداران 
نیــز از راهــی دیگــر موفق به خرید نشــده اند مگر اینکه همراهی 
خودروسازان با دالالن اتفاق افتاده باشد. در این صورت نظارت 
دســتگاه های ناظــر نیــز زیــر ســوال مــی رود چــرا کــه طبــق اعالم 
خودروسازان، قرعه کشی ها با نظارت سازمان های مرتبط صورت 

می گیرد و اسامی و کدملی برندگان هر مرحله از قرعه کشی در 
اختیار ناظران قرار می گیرد.

نارضایتی از قیمت گذاری خودروها
قیمت گــذاری خــودرو هــم مــورد انتقــاد مــردم اســت و هم 
مــورد انتقــاد خودروســازان. مــردم معتقدنــد قیمــت خودروهای 
داخلــی بــاال اســت و در بــازار انحصــاری خــودرو، هزینــه باالیــی 
مــردم  بــه  پاییــن شــرکت های خودروســاز  بهــره وری  بــه دلیــل 
تحمیــل می شــود. در مقابــل، خودروســازان و قطعه ســازان نیــز 
معتقدند قیمت گذاری خودرو باید آزاد باشــد و نرخ ها از ســوی 
خودروسازان تعیین شود. مکانیسمی که در بازاری غیرانحصاری 

و در صورت آزادبودن واردات خودرو، پذیرفتنی است.
در  مانــع  بزرگتریــن  را  دســتوری  قیمت گــذاری  بیگلــو، 
صنعــت قطعه ســازی و بــه تبــع آن در صنعــت خودروســازی بــه 
عنــوان صنعت باالدســتی آن دانســته و می گویــد: امیدواریم در 
ســال 14۰۰ ایــن مشــکل یــک بــار بــرای همیشــه حل شــود، زیرا 
مزایای قیمت گذاری دســتوری به جیب عده قلیلی می رود و آن 
هــم اعــداد بســیار بزرگی اســت که نصیــب دالالن و ســوداگران 
می شود. او ادامه داد: به دلیل وجود سوداگری، نیاز واقعی بازار 
خودرو مشخص نیست و نمی دانیم چه تعداد خودرو مورد نیاز 
بازار اســت. از این رو با وضع کنونی حتی اگر 1۰میلیون خودرو 
هــم تولید شــود بــه دلیل وجــود تقاضا های کاذب بازهــم نیاز را 

پوشش نخواهد داد.

 بازارگرمی شورای رقابت

برای گران کردن خودرو
بــا آغــاز ســال جدیــد، خودروســازان و قطعه ســازان رفت و 
آمدهای بیشــتری به دفتر مســئوالن دولتی دارند تا مجوزهایی 
برای افزایش قیمت محصوالتشان دریافت کنند. در عین حال، 
رئیس شورای رقابت نیز اخیراً از تصمیم این شورا برای افزایش 
قیمــت کارخانــه ای خودروهــا در 3 ماهــه اول امســال خبــر داده 

است.
رضا شــیوا با بیان اینکه خودرو در ســه ماه اول سال جاری 
گران می شــود، گفته اســت: تا ابتدای ســال 14۰۰ می توان گفت 
که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه 
ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت 
بــا افزایــش قیمــت نکــرد. او بــا تاکیــد بــر اینکــه در قیمت گذاری 
همچنــان تورم بخشــی را مدنظــر قرار می دهیــم، می گوید: برای 
تصمیم گیری راجع به قیمت خودرو در ســه ماه اول ســال جاری 
منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص 
کنــد و در نهایــت بر اســاس این تورم بخشــی، قیمــت خودرو نیز 

تغییر خواهد کرد.
رئیــس شــورای رقابــت می گوید: اینکه برای ســه ماه پایانی 
ســال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروســازان ندادیم، به این 
دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم، 
اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش 3۰ درصدی قیمت ها را 
داشتیم، تورم 14درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.

این موضوع در حالی از سوی شیوا مطرح شده که او بهمن 
ســال قبــل گفتــه بــود: بانک مرکزی تورم بخشــی پاییــز را حدود 
14درصد اعالم کرد، اما شورای رقابت با در نظر گرفتن بهره وری 
بــرای زمســتان  و کیفیــت، تصمیــم گرفــت قیمــت کارخانه هــا 

افزایشی نداشته باشد.
بــر اســاس ایــن اظهارنظــر رئیــس شــورای رقابــت، بــه نظر 
می رســد، دلیل اعمال نشــدن تورم بخشــی برای ســه ماه پایانی 
سال قبل، تحقق نیافتن معیارهای بهره وری و کیفیت در تولید 
خودروســازان بوده اســت که باید دید آیا این معیارها در ســال 
جاری محقق شده که رئیس شورای رقابت از تصمیم این شورا 
بــرای اعمــال نرخ تــورم زمســتان 99 در قیمت گــذاری خودروها 

سخن می گوید؟

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

 دبیر انجمن قطعه سازان مطرح کرد:
 رانت ۵۰هزار میلیارد تومانی  در  قرعه کشی خودرو

ro
u
y
d
a
d
2
4
.c
o
m

س :  
عک

 روحانی: دنیا و آژانس انرژی اتمی
به ایران بدهکارند

 راه اندازی موسسه های اجاره داری 
حرفه ای با هدف تنظیم بازار اجاره

صفحه 8صفحه 4
 یکشنبه 22 فروردین 1400 . 11 آوریل 2021 

28 شعبان 1442 . سال هجدهم . شماره 4645
تومان  7000  . صفحه   8

هوالرزاق

ارسال نامه بنیاد ملی 
گندمکاران به دفتر 

بازرسی رهبری
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران از 
توقف تشکیل جلسه شورای تعیین 

قیمت خرید تضمینی خبر داد
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشــاره به 
توقف تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی از ارسال نامه به دفتر بازرسی مقام 
معظم رهبری و رئیس مجلس برای تشــکیل این شــورا و 

تعیین تکلیف قیمت گندم خبر داد.
علی قلــی ایمانــی در گفت وگــو بــا ایلنــا اظهــار کــرد: 
دولــت از تشــکیل جلســه شــورا تمکین نمی کــرد به همین 
دلیل بنیاد ملی گندمکاران وارد عمل شد و با ارسال نامه 
ایــن تخلــف مغایــر بــا قانــون را به اطــالع مراجــع ذی صالح 
او ادامــه داد: بنیــاد ملــی گندمــکاران  حاکمیــت رســاند. 
نامه هــای جداگانــه به دفتر بازرســی مقام معظــم رهبری، 
رئیــس مجلــس و همچنین کمیســیون کشــاورزی مجلس 
ارســال کرد و نســبت به نتایج منفی تمکین نکردن دولت 

از قانون و تشکیل نشدن  شورای قیمت گذاری تذکر داد.
بــه گفتــه ایمانــی در نهایت ۶ نفر از اعضای شــورا به 
اجبــار اعــالم کردند اگر دولت اجازه تشــکیل جلســه ندهد 
و اعضای دولتی شــورا از حضور در جلســه خودداری کنند، 
خودشان به طور مستقل قیمت های مصوب محصوالت از 
جملــه گنــدم را تعیین و اعالم خواهند کرد. او یادآور شــد: 
طبق قانون شورا می تواند با حضور ۶ نفر از اعضا تشکیل 
جلسه داده و به تعیین قیمت محصوالت کشاورزی بپردازد 
و آن ها را مصوب کند. ایمانی افزود: این اقدامات منتج به 
قول کتبی وزیر برای تشــکیل جلســه در روز دوشــنبه ۲3 
فروردین شــد تا قیمت محصوالت کشــاورزی که مهمترین 
آن گندم اســت، تعیین و اعالم شــود. او با تاکید بر اینکه 
اکنــون برداشــت گنــدم در برخــی از اســتان های جنوبــی 
آغاز شــده اســت، اظهار کرد: کشــاورزان در حال برداشــت 
محصول هســتند، اما همچنان از قیمت آن در ســالجاری 
بی اطالع هستند. این امر نگرانی آن ها را به دنبال داشته 
است. ایمانی قیمت مورد تائید و قبول کشاورزان را بیش 

از ۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم عنوان کرد.
او تصریــح کــرد: اکنون قیمت هــر کیلوگرم کاه گندم 
۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان، هــر کیلوگرم ســبوس گندم ۵ هزار 
تومان است. پس قیمت ۵ هزار تومان برای گندم خواسته 
منطقی است که انحراف آن از مسیر فروش دولتی تامین 

ذخایر استراتژیک کشور جلوگیری می کند.
ایمانــی، افزایــش هزینــه تولیــد تــا چنــد صــد برابــر و 
خشکســالی را چالش هــای جــدی برشــمرد کــه در صــورت 
تعییــن نشــدن قیمــت مصوب مناســب برای خریــد گندم، 

گندمکاران را به سوی فروش به دالالن سوق دهد.
ایمانی تعیین قیمت مناسب برای گندم را مطالبه به 
حق کشاورزان دانست و یادآور شد: تعیین قیمت مناسب 
بــرای خریــد دســترنج کشــاورزان مطالبــه قانونــی و به حق 

کشاورزان  و باید دولت آن را زودتر اجرایی کند.

15  روز پلمپ واحد صنفی 
در صورت تخلف از اجرای 

پروتکل های بهداشتی
اتــاق اصنــاف ایــران در اطاعیــه ای اعــام کــرد کــه 
واحدهای صنفی متخلف از اجرای پروتکل های بهداشتی 

به مدت 15 روز پلمپ می شوند.
بــه گــزارش اتــاق اصنــاف ایــران، ایــن نهــاد بــا توجــه 
بــه اعــالم ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا برای تعطیل شــدن 
واحدهــای صنفــی در شــیوع دوبــاره این بیماری در کشــور 

اطالعیه ای منتشر کرد.
در این اطالعیه آمده است: همان گونه که به کرات از 
سوی اتاق اصناف ایران، رعایت دستورالعمل ها و رویه های 
اجرایــی بهداشــتی مختص اصنــاف و واحدهــای صنفی در 
دوران پاندمــی ویــروس کوویــد-19 در کشــور اطالع رســانی 
و مــورد تاکیــد واقــع شــد و بــا مشــارکت بــاال، تمکیــن و 
مســوولیت پذیری در خور توجهــی در همراهی با حاکمیت 
در این زمینه روبه رو بوده ایم، با توجه به شروع موج چهارم 
همه گیــری بیمــاری کرونا در کشــور و مواجهــه با گونه های 
جهش یافته این ویروس الزم است خانواده بزرگ اصناف از 
تصمیمات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمکین کرده تا 
مشمول 1۵ روز پلمپ در شهرهای قرمز و نارنجی نشوند.

در ایــن اطالعیــه تاکیــد شــده اســت: ضــروری اســت 
تشکل های صنفی در تشدید نظارت، بازرسی و برخوردهای 
قانونی از صبح شــنبه مورخ ۲1 فرودین  14۰۰ با متخلفان 

اهتمام ورزند.

انا لله و انا الیه راجعون

از طرف روزنامه عصر اقتصاد

جناب آقای محمود پور رضایی فشخامی

 اندوه ما در غم از دست دادن  خواهر بزرگوارتان در واژه نمی گنجد

  تنها می توانیم از خداوند متعال برای آن مرحومه، مغفرت و رحمت 

و برای شما بازماندگان صبری جمیل بخواهیم.


