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وزیر راه: 1.3 میلیون واحد 
خالی در انتظار صدور 

قبض های مالیاتی است
وزیــرراهوشهرســازیخبــردادکــهیــکمیلیــون
و۳۰۰هــزارواحــدمســکونیخالــیبــهســازمانامــور
مالیاتیمعرفیشــدهاســتتاقبضهایمالیاتیبرای

آنهاصادرشود.
جریــان  در  اســامی  محمــد  ایرنــا،  بــه  گــزارش 
مراســم آغاز عملیات ســاخت ۱۳۰ هزار واحد مســکن و 
بهره بــرداری از ۳۰ هــزار واحد مســکن محرومان توســط 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره(، افــزود: رونــق مســکن 
موجــب رونــق تولیــد، توســعه اشــتغال، رفــاه و منزلــت 
اجتماعــی و افزایــش ســطح کیفــی زندگــی خانواده هــا 
خواهــد بــود به همین دلیل همه فکر، برنامه و اراده ما 
ایــن اســت که با رونق مســکن بتوانیم پایــداری تولید را 

پایه گذاری کنیم.
وی، شناسایی کانون تقاضا، جامعه هدف و اقدام 
آگاهانه برای ســاخت مســکن را از جمله سیاســت های 
دولت برشــمرد و گفت: در مرحله نســخت طرح مسکن 
ملی ۴۳۶ هزار نفر و در مرحله دوم ۱۱۰ هزار نفر ثبت 
نام کرده و واجد شرایط تشخیص داده شدند و ما طرح 

ملی مسکن را برای این جامعه هدف آغاز کردیم.
وزیر راه و شهرسازی بیان  کرد: نکته مهم دیگر در 
طــرح ملی مســکن این اســت که بتوانیــم زمین مرغوب 
شــهری داشــته باشــیم کــه در ایــن خصــوص اقداماتــی 

انجام شده است.
وی بــا تاکیــد بــه اینکــه ۱۰ هــزار پــروژه در ســطح 
کشــور بــرای مســکن تعریــف شــده اســت، افــزود: ایــن 
پروژه ها، طرح هایی هستند که از سوی خود مردم برای 
ســاخت خانــه، مجتمع ســازی و همچنیــن مشــارکت بــا 

بخش خصوصی اجرایی می شود.
کشــور  در  مســکن  رونــق  بــرای  گفــت:  اســامی 
آیین نامه هایــی اصــاح و همچنیــن قوانینــی در هیــات 
دولت مصوب شــده که امیدواریم موجب رونق ســاخت 

مسکن در کشور شود.
وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: در بحث مســکن 
ملی، ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( یک چهارم پروژه ها 
را تقبــل کــرده کــه حرکــت بســیار ارزشــمندی اســت، 
همچنیــن بیــش از یــک میلیون و ۲۰۰ هــزار تفاهم نامه 
به منظور ســاخت مســکن برای دســتگاه های مختلف از 
جملــه فرهنگیــان، شــاغان، بازنشســتگان و غیره امضا 

کردیم که اولویت با افراد فاقد مسکن است.
وی اظهــار کــرد: یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار واحــد 
مســکونی خالــی را بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی 
کرده ایم و از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه ایرانیانی که دارای 
ملک هستند، باید در سامانه ملی اماک ثبت نام کنند.
اســامی افــزود: افــرادی کــه خانه خالی یــا مجتمع 
مســکونی خالــی دارنــد می تواننــد آن را در طــرح ملــی 
مســکن عرضه کنند و ما زمین خالی برای ساخت وســاز 

مجدد در اختیارشان قرار می دهیم.

کاهش ۶ درصدی مشترکان 
پرمصرف با اجرای طرح برق 

امید
مدیرعامــلشــرکتتولیــد،انتقــالوتوزیعنیروی
برقایرانگفت:اجرایطرحبرقامیدازآبانپارسال
تاکنــون،تعدادمشــترکانپرمصــرفرا۶درصدکاهش

داد.
به گزارش ایرنا، محمدحسن متولی زاده در مراسم 
بهره بــرداری از طرح هــای برقــی نخســتین پویــش هــر 
هفته #الف ب-ایران در سال ۱۴۰۰ از محل مرکز پایش 
صنعــت بــرق، افزود: اجرای طرح بــرق امید در چند ماه 
گذشــته موجب شــد بیش از هفت میلیون مشترک کم 

مصرف از تخفیف های این طرح بهره مند شوند.
بــه  یــادآوری کاهــش عرضــه ســوخت  وی ضمــن 
نیروگاه ها در سال گذشته که سبب کاهش عرضه برق 
بــه بخــش صنایــع شــد، ابــراز امیــدواری کرد: امســال با 

هماهنگی ها تامین برق صنایع بیشتر شود.
مدیرعامــل توانیــر ادامــه داد: تــاش بــرای پایــدار 
ماندن و کنترل رشــد بار از دو ســال پیش انجام شده و 

امسال این موضوع ادامه خواهد یافت.
متولــی زاده گفــت: پایدار ماندن این رشــد و کنترل 
آن، عــاوه بــر نیــاز بــه اجــرای سیاســت های تشــویقی، 
نیازمنــد سیاســت های بازدارنــده اســت کــه بایــد جــدی 

گرفته شود.
وی، یکی از سیاست های بازدارنده را لزوم تصویب 
تعرفه بحرانی که اکنون در هیات دولت اســت دانســت 
و افزود: تصویب سریعتر این تعرفه کمک بسیار مهمی 

به کنترل و پایدار ماندن رشد بار است.

طرح تشکیل وزارتخانه های 
انرژی و »آب و محیط 

زیست« اعالم وصول شد
طــرحتشــکیلوزارتخانههایانــرژی،آبومحیط
زیســتدرنشســتعلنیروزگذشــتهمجلسشورای

اسالمیاعالموصولشد.
بــه گــزارش ایرنــا، در نشســت جلســه علنی ســه شــنبه 
مجلــس، ســیدناصر موســوی الرگانی با اعــام این خبر، 

موارد اعام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- طرح استفساریه تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت 

اماک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها.
- طرح اصاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات های مستقیم.

- اصــاح تبصــره ۲ مــاده ۱۰۳ قانــون مدیریــت خدمــات 
کشوری.

- الیحــه موافقــت نامــه تشــویق و حمایــت متقابــل از 
ســرمایه گــذاری بیــن جمهــوری اســامی ایــران و دولــت 

جمهوری نیکاراگوئه.
بیــن  دوجانبــه  ســرویس های  نامــه  موافقــت  الیحــه   -

جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق.
- الیحه تصویب اصاح اساسنامه سازمان بین المللی کار.
- طرح اصاح ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.
- الیحه ثبت اشخاص حقوقی.

محیــط  و  آب  انــرژی،  وزارتخانه هــای  تشــکیل  طــرح   -
زیست.

- طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی و دام.

امکان استعالم بدهی 
مالیاتی و ممنوع الخروجی 

فراهم شد
معــاونســازمانامــورمالیاتــیکشــورگفــتکــه
امــکاناســتعالمبدهــیمالیاتیوممنــوعالخروجیاز
طریقدرگاهملیبرایعمومشهروندانفراهماست.

خانــی  ایران، هــادی  مالیاتــی  رســانه  گــزارش  بــه 
خاطرنشــان کــرد: بــا الکترونیکی شــدن تمامــی خدمات 
مالیاتــی، ارتبــاط مودیــان بــا ادارات مالیاتی بــه کمترین 
میزان کاهش می یابد و به تبع این امر، فســاد اداری و 
هزینه های وصول مالیات نیز به شدت تقلیل می یابد.
وی تاکیــد کــرد: نظــام مالیاتــی کشــور در آســتانه 
تبدیــل شــدن بــه یــک نظــام مالیاتــی مــدرن اســت کــه 
مالیات هوشــمند)I. TAX ( اصلی ترین مشــخصه آن به 

شمار می رود.

اخبـــــــــــــــــار

معیشــت از حمایــت رئیسجمهــوری،
مردمراهموارهاولویتاصلیدولتدانست
وتاکیدکردکهدولتبااختصاصبستههای
حمایتیازمردمدربرابرتکانههایاقتصادی

حمایتمیکند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهوری، دویســت و پانزدهمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز ســه شــنبه به 
ریاســت رئیس جمهور برگزار و در این جلسه 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه عنــوان رئیــس 
دوره ای گروه ۲۴ گزارشــی از جلسه این گروه 
کــه روز دوشــنبه بــا حضــور وزیــران اقتصاد و 
دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۸ کشورجهان 
و روســای صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک 

جهانی تشکیل شد، ارائه کرد.
گــزارش گــروه ۲۴ حاکی از اثرات شــدید 
اقتصــادی کرونــا بــر اقشــار کم درآمــد جامعه 

و ایجــاد فقــر و بیــکاری و همچنین مشــکات 
جدی کشورهای عضو در تامین واکسن مورد 
نیاز اســت. به گفتــه رئیس کل بانک مرکزی، 
اکثــر  بــا رشــد منفــی تولیــد در  در مقایســه 
کشــورهای جهان ، عملکرد جمهوری اســامی 
ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و 
مثبت کردن نرخ رشد تولید, به رغم فشارهای 
مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.

حجــت االســام حســن روحانــی در ایــن 
جلسه با بیان اینکه حمایت از معیشت مردم 
همــواره اولویــت دولــت تدبیــر و امیــد بــوده 
اســت، گفت: دولت در سال ۱۳۹۹ طرح های 
حمایتــی مختلفــی را اجــرا کــرد و در بودجــه 
ســال ۱۴۰۰ نیــز منابع قابل توجهــی برای این 

امر اختصاص یافته است.
رئیس جمهوری  با اشاره به اینکه دولت 
در آســتانه ماه مبــارک رمضان برای گروه های 

آســیب پذیــر بســته معیشــتی تــدارک دیــده 
اســت، افــزود: ایــن کمک هــا تــداوم خواهــد 
یافــت تــا دولــت در برابر تکانه هــای اقتصادی 
یاری گــر مــردم باشــد و مــردم عزیــز، باالخص 
اقشــار آســیب پذیــر اطمینــان خاطــر داشــته 
باشــند کــه دولــت هیچــگاه آنهــا را فرامــوش 

نکرده و نخواهد کرد.
در ادامــه ایــن جلســه طــرح پیشــنهادی 
کشــور  بانکــی  نظــام  الکترونیکــی  »ســامانه 
در زمینــه کارت اعتبــاری« مــورد بررســی قرار 

گرفت.
رئیس جمهــوری بــا قدردانــی از اقدامــات 
انجام شــده در یک ســال گذشــته بــرای آماده 
سازی بستر ارائه تسهیات بانکی با استفاده 
الگــوی  شــک  بــی  گفــت:  اعتبــاری،  کارت  از 
تسهیات  دهی نظام بانکی کشور نیز تغییر 
می کند که امید است با آماده سازی سامانه 

امضــای دیجیتال در نظــام بانکی گام جدیدی 
و  تولیــد  افزایــش  و  بــازار  رونــق  راســتای  در 
الکترونیــک  نظــام  ســاماندهی  کلــی  راهبــرد 

کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.
طــرح  ایــن  اجــرای  بــا  افــزود:  روحانــی   
در  کننــدگان  تولیــد  بــرای  مهمــی  گشــایش 
زنجیــره تامیــن صورت خواهــد گرفت و هزینه 
تامیــن مالی بــرای تولید کاهــش قابل توجهی 
خواهــد یافــت کــه یکــی از مصادیق بــارز مانع 
زدایی از تولید در آغاز سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
براســاس این گــزارش، همچنین در این 
جلسه رئیس سازمان بورس گزارشی از وضع 
بــازار ســرمایه درســال ۱۳۹۹ و تحلیل عوامل 
نوســان در ایــن بــازار ارائــه و برنامه هــای ایــن 
سازمان را برای ثبات بخشی به بازار و تداوم 
تامیــن مالــی تولیــد از طریــق بــازار ســرمایه، 

تشریح کرد.

دســتیارارتباطاتاجتماعیرئیسجمهوری
خاطرنشــانکــردکــهدرســال٩٠درآمــدارزی
حاصــلازفــروشنفتکشــور١٠٠میلیارددالر
بــودامادرســال٩٩وبااعمــالجنگاقتصادی
دالر میلیــارد ١٠ بــه ارزی درآمــد ایــن آمریــکا
کاهشیافتوآنچهبهدولترســیدکمتراز٥ 

میلیارددالربود.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی ربیعــی در نشســت 
خبــری هفتگــی خــود گفت: در مقایســه با ســال 
۹۰ واقعــا تــاش و اهتمــام مدیریتــی قابــل دفاع 
معجزه اتفاق افتاد و با صبوری ملت به مرحله ای 
از تــاب آوری رســیدیم کــه اقتصــاد کشــور دچــار 

فروپاشی نشد.
ســخنگوی دولــت افــزود: با این حــال دولت 
هرگــز بــه دوگانــه ســازی میــان گرفتن حــق مردم 
از جامعــه جهانــی در قالــب اقداماتــی مثل برجام 
و تــاش بــرای رفــع تحریم ها و از ســویی افزایش 
تولید و ســاختن ایران با گســترش زیرســاخت ها 
روی نیاورد و ما در سال ۹۹ از رکود خارج شدیم 
و بیــش از ۲ درصــد رشــد را بــا داشــتن تحریــم و 

فشار آنها بر اقتصاد بدست آوردیم.
وی گفت: همه کسانی که درکی همه جانبه 
از رشــد اقتصــادی و توســعه مــداوم دارنــد، نیــک 
می داننــد بایــد همــراه بــا افزایش تــوان در داخل 
در بازارهای جهانی حضوری موثر داشت و تبادل 
مالی انجام داد. اگر کسی این واقعیت را متوجه 
نشده باشد در بنیادی ترین مفاهیم و نظریه های 

اداره جامعه دچار مشکل است.

 آمادهایمبهمحضلغو

تحریمهابهتعهداتخود
بازگردیم

مبنــی  ســوالی  پاســخ  در  وی  همچنیــن 
براینکــه  آیــا در نشســت ویــن پیشــنهاد و توافــق 
جدیــدی بــرای احیــای برجــام مطــرح اســت و این 
کــه موضــع آقای روحانی بــا موضع قبلی مبنی بر 
رفــع کامــل تحریم ها و راســتی آزمایــی همخوانی 
دارد یــا خیــر گفــت: تفاوتــی میــان نظــر رئیــس 
جمهــوری و رهبــر معظــم انقــاب وجــود نــدارد. 
همــه اتفاق هــا می تواند در یک سلســله اقدامات 
مستقل متقابل ولی مرتبط و پیوسته تنها در یک 
مرحله مدت دار ولی کوتاه رخ دهد بنابراین هیچ 

تناقضی وجود ندارد.
وی بــا بیــان اینکــه موضــع رئیس جمهــوری 
کامــا روشــن اســت، گفــت: هــدف نهایــی لغــو 
تمامی تحریم هایی است که بعد از خروج آمریکا 
از برجــام علیــه ایران وضع شــده یــا اعمال مجدد 
شــده اســت. ما آماده ایم به محض این که طرف 
قابــل  و  بــه طــور کامــل  را  آمریکایــی تحریم هــا 
راســتی آزمایــی لغــو کند، بــه همه تعهــدات خود 

برگردیم.

عدهاینقشتحریمرادر
بحرانهایاقتصادینادیده

میگیرند
وی یادآور شد: فراموش نکرده ایم که پمپئو، 
وزیــر خارجــه ســابق آمریــکا گفتــه بود اگــر مردم 
ایــران بخواهند غذا بخورند باید به خواســته های 
نقــش  عــده ای عاقمندنــد  بدهنــد.  تــن  آمریــکا 
تحریم ها در بحران های اقتصادی و برهم خوردن 
نظم بازار را نادیده بگیرند و همه مشکات را به 

ناکارآمدی و بی کفایتی مرتبط کنند.
تحریم هــا  انــواع  گفــت:  دولــت  ســخنگوی 
و فشــارها بــه درآمــد ارزی و تجــارت و مبــادالت 

بانکی بین المللی در ۳ سال گذشته می توانست 
اقتصاد هر کشــوری را متاشــی و از پا دربیاورد. 
بــرای مقایســه آنچه بــر اقتصاد ایــران رفته کافی 
اســت درآمدهای ارزی ســال گذشــته را با قبل از 

دولت یازدهم مقایسه کنید.

مشتاقانهمنتظرعملیشدنلغو
تحریمهایآمریکاهستیم

ســخنگوی دولت در ادامه نشست خبری با 
استقبال از اظهارات راب مالی درباره اینکه ایران 
بــه تعهداتــش عمل کند، آمریــکا باید تحریم های 
ناقــض برجــام را لغــو کند، گفت: فعــاً نمی توانم 
جزییات بیشتری را در میان بگذارم اما مشتاقانه 
منتظر عملی شدن این رویکرد سازنده هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که در پایان مذاکراتی 
کــه در ویــن جریــان دارد، بــه نمای روشــن تری از 

جدیت و صداقت در اجرای تعهدات برسیم.
ربیعــی همچنیــن دربــاره وضــع توزیــع مرغ 
بــرای  بیشــتر  تــاش  ســهم  نمی خواهــم  گفــت: 
امــا  کنــم  انــکار  را  نظارتــی  نارســایی های  رفــع 
ایــن یــک حقیقــت انکارناپذیــر اســت کــه عــده ای 
همــواره واقعیت های تحریــم را نادیده گرفته اند. 
اقتصــادی  نظــام  اســاس  ظالمانــه  تحریم هــای 

جامعه را به هم ریخت.
وی افــزود: تحریم هــا تهدیــدی علیــه نظــم 
اقتصــادی جامعه متوجــه کرده و این انکار ناپذیر 
اســت. آن روز کــه بــرای خریــد نهاده هــا بــا همــه 
تــاش بانــک مرکــزی قــرار شــده بــود از ارزهــای 
خــود در ســایر کشــورها  اســتفاده کنیــم، آقــای 
منوچیــن )وزیــر خزانه داری ســابق آمریکا( با تک 
تــک شــرکت ها تمــاس می گرفتنــد و فشــار وارد 
مــی آوردنــد، این کار آثار خــود را بر فرآیند تولید 

گذاشت.

 ۱۶میلیوندوزواکسنکرونا

بهزودیواردکشورمیشود
اخیــر  اظهــارات  دربــاره  دولــت  ســخنگوی 
و  عملکــرد  دربــاره  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
کارنامــه دولــت در زمینــه واکسیناســیون کرونا و 
بیــان ایــن ضعــف که مــردم زیادی واکســن کرونا 
دریافــت نکرده انــد، گفــت: هــر کســی،  دولتــی و 
نهــادی کــه ادعا کند کــه در آن نواقص مدیریتی، 
سیاســتی یا اجرایی وجود ندارد، حرف نادرســتی 
اســت.  نقــص مدیریتی نه منحصر بــه این دولت 
است و نه منحصر به کشور ماست و نه منحصر 
به یک قوه و نهاد است،   بلکه در همه نهادها و 

همه کشورها شاهد این نقص هستیم.  
ربیعــی درعیــن حــال از خبرنــگاری کــه ایــن 
ســوال را پرســید خواست تا به اصل خبر مراجعه 
کنــد چــون بحــث اســحاق جهانگیــری دربــاره آثار 
و  نفــت  فــروش  در  و مشــکات کشــور  تحریــم 
مقایســه درآمدهــای ارزی ایــران در ســال ۹۰ و 

امروز بوده است.
 وی ادامه داد: عین صحبت آقای جهانگیری 
ایــن اســت: »در ســال ۹۰ درآمــد ارزی حاصــل از 
فــروش نفــت کشــور ۱۰۰ میلیــارد دالر بــود، امــا 
در ســال ۹۹ و بــا اعمــال جنــگ اقتصــادی آمریکا 
ایــن درآمــد بــه ۱۰ میلیــارد دالر کاهــش یافــت و 
آنچه به دولت رسید کمتر از ۵ میلیارد دالر بود. 
آمریکایی ها ســال ٩٧ و با اعمال جنگ اقتصادی 
فکــر می کردنــد کــه ملــت ایــران برای همیشــه در 
صف خواهد ایستاد که البته ایستادن در صف با 
پوشک شروع شد و آنان به دنبال این بودند که 
در همــه کاالها چنین شــرایطی بــرای مردم ایران 

رقم بزنند و در ٢٢ بهمن ٩٧ به تهران بیایند.«
برنامــه  مــورد  در  امــا  داد:  ادامــه  ربیعــی 

واکسیناسیون، همان روزهای اول برای خرید ۴۰ 
میلیون واکســن اقــدام کردیم و برای بیش از ۲۰ 
میلیــون به توافق رســیدیم کــه تحریم ها عما در 
خرید واکسن ما را با مشکاتی رو به رو کرده که 
البته دور از انتظار ما نبود. ما نوبت خود را برای 
دریافت کواکس بخاطر مشکات انتقال پول که 
ناشــی از تحریم سیســتم بانکی اســت، از دست 
دادیم و به نوبت پایین تر آمدیم. دیشــب بخشی 
از خرید ما از کواکس وارد کشــور شــد و ان شــاء 
هللا بیــش از ۱۶ میلیــون خریــد مــا به ســرعت به 

کشور خواهد آمد.
وی افــزود: هفتــه پیــش هــم گفتــم یکــی از 
کشــورهای تولید کننده واکســن به ما اطاع داد 
که آمریکا مانع انتقال واکســن به ما شــده است 
بنابرایــن مقایســه ایــران بــا کشــورهایی که تحت 

تحریم نیستند مقایسه درستی نیست.  
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
خاطرنشــان کرد: به دلیل همین محدودیت ها، با 
تکیــه بــر شــرکت های تولید کننده داخلــی برنامه 
فشــرده و دقیقــی را بــرای تولید واکســن ایرانی و 
البته در برخی موارد در همکاری با دیگر کشورها 
آغــاز کــرده ایم و امــروز به مرحله بســیار امیدوار 
کننــده ای رســیده ایــم. دولت مصمم اســت که تا 
آخریــن روز کاری، حتــی یــک روز هــم در ایجــاد 
دسترســی عمــوم مــردم بــه واکســن هــدر ندهد. 
رئیس جمهوری شخصاً و به طور روزانه پیشرفت 

در زمینه تولید را رصد و مدیریت می کند.  
ربیعی ادامه داد: واکسیناسیون اقشار خاص 
و آسیب پذیر در برابر کرونا مدت هاست که آغاز 
شــده و با ســرعت ادامه دارد. تاش خواهیم کرد 
تا اطمینان پیدا کنیم که تمام بسترهای الزم برای 
واکسیناسیون عمومی در چند ماه آینده تا قبل از 

اتمام کار دولت فراهم خواهد شد.

رئیــسکمیســیوناقتصــادیمجلــسگفــتکه
تولیــدوارداتو کــهدرحــوزه کلیــهفعالیتهایــی
صادراتدرکشورانجاممیشودبایددرسامانههای
مربوطهواردشودوسامانهجامعتجارتبایدمبنای

عملیاتاقتصادیدرکشورباشد.
بــه گــزارش ایرنا، محمدرضا پــور ابراهیمی  در 
جریــان ارایــه گــزارش کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی گفــت: عــدم اجــرای 
قوانیــن مرتبــط در تنظیم بازار قوانیــن امروز وزارت 
صنعت و وزارت جهاد کشــاورزی و همچنین رئیس 
کل بانــک مرکــزی و ســایر ارکان و مســئوالن ارشــد 
نظام در گزارش کمیســیون قیده شــده اســت، چرا 
که آنها موظف بودند و قانون مرتبط با با آن را اجرا 
کننــد کــه قانــون اصلــی آن قانــون مبارزه بــا قاچاق 

کاال ارز است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کلیه 
فعالیت هایــی کــه در حــوزه تولیــد واردات و صادرات 
در کشور انجام می شود باید در سامانه های مربوطه 
وارد شود و سامانه جامع تجارت باید مبنای عملیات 
اقتصــادی در کشــور باشــد و در کنــار آن گــذرگاه و 
سامانه های شبیه به آن که دولت تعریف کرده است 

باید اجرایی می شد.
پورابراهیمی  خاطرنشان کرد: گزارش میدانی 
مــا نشــان می دهــد کــه متاســفانه ایــن ســامانه ها 
عملیاتی نشده و امکان نظارت و کنترل دولت را بر 
حــوزه ورود توزیــع انبارداری تســهیل حمل و نقل و 
همه آنها انجام نداده اســت؛ ســامانه جامع انبارها 
یکــی از مهــم تریــن سامانه هاســت امــا بــه دالیــل 
مختلــف صــدای خــود را در خصوص آنها اســتنکاف 

کرده یا اجرایی نکرده یا بسیار ناقص شده است.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: 
اگــر بازار خوب باشــد باید نگران بــود آنهم به علت 
عدم اجرای قانون اســت. نماینده کرمان بیان کرد: 
اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی از دیگر موارد حائز 
اهمیت است؛ مردم و همکاران من یادشان هست 
که در زمان بررســی بودجه ما موضوع ارز ترجیحی 
را از دســتور کار خــارج کردیــم چــرا کــه دولــت توان 
اداره  کشــور بــاارز ترجیحی را نــدارد که نمونه آن را 

در کشور می بینیم.
و   ۹۸ و   ۹۷ ســال های  طــول  در  گفــت:  وی 
۹۹ بــرآورد مــا این اســت کــه حدود ســالی۱۰۰ هزار 
میلیــارد تومــان رانتــی اســت کــه در اقتصــاد کشــور 
بــه دلیــل عدم نظــارت کشــور در این فراینــد که در 
ســامانه های تخصصــی حــوزه اقتصــادی و تجــارت 
تعریف شده، در اقتصاد کشور توزیع شده است. 

وی اظهار کرد: اگر نهاده های بخش کشاورزی 
را به صورت کامل آزاد کنیم قیمت آن بیش از ۲۲ 
هزار تومان نخواهد شــد، پس فاجعه اســت که ارز 
۴۲۰۰ تومانــی بــه کاال بدهیــم اما مــردم آن را با دو 

برابر نرخ آزاد تهیه کنند.
حــوزه  در  موضــوع  مهمتریــن  پورابراهیمــی 
مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش های میدانی 
نشــان مــی دهد که حــدود ۱۵ درصد عرضه مرغ در 
مرغداری های کاهش یافته و در برخی از ماه ها ۱۸ 
درصد منفی نســبت به ســال ۹۸ بوده است. وضع 
تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های 
دســتوری به شــدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی 
از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف 
را هــدف قــرار داده بلکــه رضایــت مــردم را در حوزه 
مصرف کاالهای اساسی از بین برده و تولید را هم 

نابود کرده است.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیان 
در  تاثیرگــذار  عامــل  ســومین  کاال  قاچــاق  اینکــه 
نابسامانی های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی 
عامــل قاچــاق کاال در کشــور اســت. از طرفی دولت 
امــا  دارد  قیمت هــا  پلکانــی  افزایــش  بــه  تصمیــم 
مســئوالن در جلســات مختلــف بارهــا اعــام کردند 
کــه در ســال ۱۴۰۰ هیــچ افزایــش قیمتــی نخواهیم 
داشــت، پــس پاســخ دهیــد افزایش قیمــت مرغ در 
هفته هــای گذشــته براســاس کــدام مصوبــه بوده و 

چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.
افزایــش  دیگــر  دلیــل  را  انتــزاع  قانــون  وی 
قیمت هــا دانســت و گفــت کــه در مجلــس تصویب 
شــد کــه بخــش بازرگانــی وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت مجــددا در اختیــار وزارت کشــاورزی قــرار 

گیرد که این توافق طی جلســاتی با وزرای صمت و 
جهاد کشاورزی صورت گرفت البته آن ها می گویند 
مســئوالن باالدســتی این موضوع را قبول نداشته و 

اجرا نمی کنند.
نماینــده کرمــان تاکیــد کــرد کــه قانــون انتــزاع 
وزارت صمــت  بازرگانــی  بخــش  و  شــده  عملیاتــی 
بازگــردد، در همیــن  وزارت کشــاورزی  بــه  مجــددا 
راســتا از رئیــس مجلــس درخواســت مــی کنــم کــه 
کمیتــه نظارتــی مرکب از نمایندگان کمیســیون های 
توانایــی  دولــت  اگــر  تــا  دهــد  تشــکیل  تخصصــی 
تصمیم گیــری در حــوزه کاالهــای اساســی را نــدارد 
نماینــدگان طرحــی بــرای لغــو نــرخ ارز ترجیحــی و 
اختصاص یارانه مستقیم کاالها به مردم ارائه کنند 
تــا هــم قیمت هــا کاهش یابد و انتفــاع آن به مردم 

برسد و همچنین تولید تقویت شود.
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