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«علیرضا تابش» رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی ،گفت :از ســال  ٩١تاکنون
یک میلیون و  ٢٣٢هزار واحد مسکونی در بخش مسکن مهر ،مسکن محرومان
و مســکن روســتایی توســط بنیاد احداث و تکمیل شــده اســت .وی گفت :امسال
 ۲۵۰هزار واحد نیمه تمام را تا پایان سال تکمیل و تحویل میدهیم و  ٣١٠هزار
واحد روستایی را در برنامه ساخت داریم که بزودی آغاز میشود .به گفته تابش
بعد از وقوع سیلهای اخیر حدود ۵۰۶هزار واحد در مناطق آسیب دیده تعمیر
شــده اســت و  ٢٣هزار واحد نیمه تمام که از ســیل و زلزله دچار آسیب شده بود
تکمیل شده است.
تابش اعالم کرد :پنج اســتان در ســیلهای اخیر از ســال گذشــته دچار آسیب
جدی شــده بود که منجر به بازسازی ۶۰هزار واحد ،تعمیر  ٩٠هزار واحد و هزینه
 ٨٠٠میلیاردی برای ساخت فنی روستاها شده است .رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی به مسکن روستایی اشاره کرد و گفت۶۰:درصد خانههای روستایی اکنون
نوســازی و تکمیل شده اســت .وی به مسکن محرومان اشــاره کرد و گفت :طرح
مسکن محرومان در  ١٢استان در حال اجرا است و تاکنون ۲۵هزار واحد را تحویل
دادیم و ۵۰هزار واحد نیز تا پایان دولت در دســت اجرا و تکمیل است .تابش به
سهم مسکن مهر که از سوی بنیاد تکمیل شده است اشاره کرد و گفت۳۵۰:هزار
واحد مســکن مهر ســهم ما بود که  ١١٧هزار واحد آن در ســه سال اخیر تکمیل و
باقی تا سال آینده تکمیل و تحویل داده میشود/ .ایرنا

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری گفــت :در
حــال حاضــر هیــچ بحثــی دربــاره حــذف ارز
۴۲۰۰تومانــی نداریــم ،با همــه محدودیتها و
افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی ،اما ما ارز
۴۲۰۰تومانــی را حفظ کردهایم تا کاالهای ارزان
به دست مردم برسد.
بــه گــزارش ایرنــا ،محمــود واعظــی روز
چهارشــنبه در حاشــیه جلســه هیأت دولت در
جمع خبرنگاران دربــاره نظام توزیع کاال گفت:
برخــی از اقــام کــه مربــوط بــه محصــوالت و
تولیدات داخلی مانند چای و برنج است ،پیش
از این ارز  ۴۲۰۰تومانی به آنها تعلق میگرفت؛
در صورتــی کــه بخش قابــل توجهــی در داخل
کشــور تولیــد میشــد از روز اول خواســته همــه
تولید کننده چای این بود که این ارز حذف شود،
که انجام هم شد .رئیس دفتر رئیس جمهوری
افزود :کــره را با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میکردیم
تــا مــردم اســتفاده کننــد ،امــا  ۶۰درصــد آن در
صنعت استفاده میشد ،ارزی که میتوانستیم
در دارو اســتفاده شــود در صنعت و سایر موارد
دیگــر اســتفاده میشــد؛ از طــرف دیگــر ارزی
که ســالهای گذشــته قبــل از تحریم بــا فروش
نفت داشــتیم ،اکنون بــا وفور گذشــته نداریم و
محدودیــت داریم بایــد اولویت بنــدی کنیم تا
ایــن ارز  ۴۲۰۰تومانی برای دارو و کاالی اساســی
باشد که مردم به صورت روزمره استفاده دارند.
 ëëجهانگیــری مأمور ســاماندهی گرانی و شــبکه
توزیع کاال شده است
واعظــی گفــت :متأســفانه شــبکه توزیــع و
افرادی که کاال وارد میکنند با دالل بازی واسطه
گریهای متعدد باعث شــده اند قیمت کاال که
بــا ارز  ۴۲۰۰تومانی و ارزی که ســتاد تنظیم بازار
مشخص کردهاست ،باالتر رفته است.
رئیس دفتر رئیس جمهــوری ادامه داد :روز
چهارشــنبه در جلســه دولت رئیــس جمهوری
دســتورات الزم را برای کنترل بــازار صادر کرد و
معاون اول رئیس جمهوری مأمور شــد مسأله
گرانی و شبکه توزیع را ساماندهی کنند.
ëëهفته آینده وزیر صمت معرفی میشود
وی دربــاره معرفــی گزینــه جدیــد بــرای
وزارت صنعت ،معدن و تجــارت گفت :وزارت
صمــت در گذشــته از چهــار وزارتخانــه (وزارت
ســنگین ،وزارت صنایع ،وزارت معادن و وزارت
بازرگانی) تشکیل میشد و اکنون یک وزارتخانه
شده است ،ما از ابتدا بر تفکیک وزارت بازرگانی
تأکید داشــتیم اگــر ســه وزارتخانه دیگــر ادغام
باشند حرفی نیســت اما جنس وزارت بازرگانی
از یک جنس دیگر است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :در دولت
وزیری میخواهیم که ارزاق مردم ،کاال و بازار را
نمایندگــی کنــد باالخــره هر کســی وزیر صمت
شــود ،اینقــدر بــرای مســائل صنعــت و معدن
گرفتــاری دارد کــه کمتر به ایــن بخش میتواند
بپردازد مخصوصاً امسال که سال جهش تولید
است وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه
رهبر معظم انقالب تحقق پیدا کند.

واعظــی افــزود :مجلــس دهــم پیشــنهاد
دولــت برای تفکیــک وزارت بازرگانی از صمت
را تصویــب کــرد و شــورای نگهبــان نیــز بــا آن
موافقــت کــرد و فقط یک تبصــره باقی ماند که
به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس
تشــکیل شــد منتظر ماندیم و نشد وزیر صمت
معرفی کردیم و وزیری که معرفی شــد با همه
شایستگی و لیاقتی که داشت رأی نیاورد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری گفــت :برای
انتخاب وزیر جدید به این صورت نیســت که ۱۰
گزینه ردیف باشــد که بالفاصله فــرد دیگری را
معرفی کنیــم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی
را بدون مطالعه به کســی بسپاریم ،بعد از آنکه
مدرس خیابانی رأی نیاورد مطالعه و بررسی را
شــروع و بررســی کردیم و از  ۱۵تا  ۱۶گزینه به ۵
گزینه رسیدهایم و از میان این سه نفر هفته بعد
یک نفر را به مجلس معرفی میکنیم.
ëëخودرو باید فقط به مصرفکننده فروخته شود
واعظــی دربــاره نوســان قیمتهــا دربــازار
گفت :تولید خودروی داخلی در مقایسه با سال
گذشــته و ماههای گذشــته افزایش یافته اســت
امــا متأســفانه خــودرو به جــای آنکه بــه عنوان
یک کاالی مصرفی اســتفاده شود به عنوان یک
کاالی ســرمایهگذاری و خریــد و فــروش تبدیل
شــده است بر همین اســاس یک دستورالعمل
ابــاغ کردیم تا تولیدکننده خودرو را به مصرف
کننــده کــه پیــش از ایــن خــودرو نخریده اســت
بفروشــد .رئیس دفتــر رئیس جمهــوری افزود:
بنــا بــه گزارشهــا عــدهای در قرعهکشــیهای
خودرو شــرکت میکننــد و خودرو را بــا قولنامه
دســتی واگذار میکنند که ایــن روند باید اصالح
شود ،باید جلوی داللبازی خودرو گرفته شود و
خودرو باید فقط به مصرف کننده فروخته شود.
 ëëامریکا در مکانیسم ماشه تنها مانده است
واعظی در پاســخ به ســؤالی در مــورد اقدام
امریکا برای فعال کردن مکانیســم ماشه گفت:
در این مدتی که بحث مکانیســم ماشــه شــروع
شــده رئیس جمهوری ،وزیر خارجه و سفرا این
موضــوع را مــدام پیگیــری کردنــد چرا کــه این
مســأله بســیار مهــم و هم یــک پیــروزی بزرگ
برای کشــور اســت .وی افزود :البته این مکانیزم
ماشــه بــه نوعی تیــر آخــر ترامپ برای شــلیک
است ،عمالً در گذشته هیچ کدام از اقداماتی که
انجام دادند موفق نشــدند و در  ۲۵روز گذشــته
ترامپ به موضوعی متوســل شــده که به لحاظ
حقوقــی پایــه و اســاس نــدارد .همــه دنیــا هم
گفتند شــما که عضو برجام نیســتید از ســازوکار
برجام نمیتوانید اســتفاده کنید حتی دوستان
آنهــا در شــورای امنیت همیــن حــرف را زدند.
امریکا اکنون در شورای امنیت تنها مانده و هیچ
کشوری با او همراهی نکرده است.
واعظی یادآورشــد :اخیراً وزرای خارجه ســه
کشــور اروپایــی و هماهنگ کننــده اتحادیه اروپا
بیانیــه دادند که امریکا به هیــچ وجه نمیتواند
از مکانیســم ماشه استفاده کند .به همین دلیل
دبیرخانه شورای امنیت هم در این زمینه هیچ

اقدامی نکرد و جلســهای تشکیل نداد البته این
تفســیر خودشــان اســت کــه میگویند یــک ماه
تمام شود ،معنی آن این است که این کار انجام
میشــود آنچــه ما بایــد متوجه آن باشــیم ،این
است که هیچ کشوری در دنیا امریکا را همراهی
نمیکند و هیچ مبنای حقوقی و سیاســی ندارد
امــا امریکا میخواهد متوســل به زور شــود ولی
موفق نمی شــود چرا که عمالً هرچه زور داشت
در این  ۲سال و نیم گذشته استفاده کرده است و
آنها همان طور که نتوانستند تحریم تسلیحاتی
مــا را تمدیــد کننــد بــاز در مکانیــزم ماشــه هم
شکست میخورند و ما روز شنبه منتظر پیروزی
بزرگ دیگری هستیم.
وی گفــت :البتــه ممکــن اســت ترامــپ
مصاحبــهای کنــد و رژیــم صهیونیســتی در
منطقــه بــه همــراه دو کشــور کوچکــی کــه در
منطقــه قطعنامــه ننگینــی را بــا ایــن رژیــم
امضــا کردهاند با او همراهی کننــد اما بدانید
جامعــه جهانــی ،اعضــای شــورای امنیــت،
روســیه و چیــن و اتحادیــه اروپــا و دبیــرکل و
همه آنهایی که حرف آنها در دنیا اعتبار دارد
با ایران همراه هســتند و میگویند این ســاز و
کار بیرون از برجام اســت و برجام ســازوکاری
دارد کــه اجــازه نمیدهد کســی کــه از برجام
رفتــه بتواند قطعنامه گذشــته ســازمان ملل
را فعــال کند که به نظر مــن پیروزی حقوقی،
سیاسی و بینالمللی بزرگی برای ملت ایران
در راه است.
وی دربــاره اظهــارات ترامــپ مبنــی بــر
دســتیابی بــه توافق با ایــران بعد از پیــروزی در
انتخابــات ریاســت جمهــوری در امریــکا گفت:
سؤال من این است که این آدم چگونه میتواند
بعد از  ۳ســال و نیم حرفهــای بی ربط بزند و
خیال بافی زیاد کند نه فقط در مورد ایران حتی
راجع به کرونا درمورد مردم خودشان ،بنابراین
نمیتوان به حرفهای او اعتماد کرد.
واعظــی افــزود :براســاس نظرســنجیها
ترامپ در رقابتهای انتخاباتی از بایدن خیلی
عقــب افتــاده ،بنابرایــن به هــر ابزاری متوســل
میشــود تا افکار عمومی را جلب کند و دســت
به اقدامات پوپولیســتی زده است .همین کاری
که اخیراً درخصــوص امضای قطعنامه ننگین
عــادی ســازی روابــط انجــام شــد یــک نــوع کار
پوپولیســتی بــود .در ایــن یک ماه گذشــته برای
پنجمیــن بار اســت که به مــردم امریکا گفته که
اگر پیروز شــود ظرف یک ماه ،یک بار هم گفت
دو هفته مشکلمان را با ایرانیها حل میکنیم
و با آنها به توافق میرسیم.
وی ادامــه داد :مگــر میشــود کــه ترامــپ
یکطرفــه برای خود حرفی بزنــد .من نمیدانم
مبنای حرفهای ترامپ چیست؟ اما میتوانم
بگویم آنها آن هدفگذاری که برای تحریم کرده
بودند به بن بست رسیده است .یعنی تحریمی
کــه قــرار بود چنــد هفته یــا چند مــاه آنهــا را به
هدفشــان برســاند موفق نشــدند ،آنها قرار بود
بــا تحریم حداکثــری حکومت ایران را در ســال

نظارت دقیق بر بازار کاالهای اساسی
صورت گیرد

برش

ساخت یک میلیون و  ٢٣٢هزار واحد مسکونی
در دولت تدبیر و امید

معاون اول مأمور مقابله با گرانی شده است
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 ۳طرح دولت برای رفع گره ترافیکی تهران -کرج

«محمد اســامی» وزیر راه و شهرســازی در خصوص برنامه دولت برای کاهش
ترافیــک آزادراه قزویــن  -کــرج به ســمت تهران گفــت :دولت تدبیر و امید ســه
پــروژه مهــم را برای کاهش ترافیک کرج -قزوین در برنامه داشــت که  ۶۰درصد
آن محقق شــده اســت .وی گفت :پروژه نخســت ادامه آزادراه شــهید همت بود
که با حضور رئیس جمهوری اســفند ســال گذشــته افتتاح شــد و بخش مهمی از
مشــکالت ترافیکی مســافران بیــن تهران و کــرج را حل کرد .اســامی ادامه داد:
همچنین از رئیسجمهوری درخواست کردیم و دولت اجازه داده است تا کاری
که شهرداری کرج شروع کرده است یعنی مسیر کمربندی چالوس تا حصارک را
در قالب آزادراه ادامه دهیم که امیدواریم برای این طرح با شهرداری به تفاهم
برسیم .وزیر راه و شهرسازی به ساخت و بهرهبرداری از مترو هشتگرد اشاره کرد
و گفت :پروژه خط ریلی گلشهر -کرج  -شهر جدید هشتگرد به طول  ۲۶کیلومتر
در ادامه خط پنج صادقیه  -تهران احداث شــده که جابه جایی روزانه  ۲۵۰هزار
نفر مســافر بین کالنشــهر تهران ،کرج ،شهر جدید هشتگرد را برعهده دارد و این
پروژه هم در کاهش ترافیک بین دو اســتان تأثیرگذار اســت .اســامی ادامه داد:
پروژه مهم راهبردی ســوم کــه در ماههای آینده افتتاح میشــود ،کنارگذرجنوبی
تهران اســت که از آبیک تا چرمشــهر به طول  ۱۶۷کیلومتر درحال ســاخت است
و اکنــون به پیشــرفت فیزیکی باالی  ۸۰درصد رســیده اســت و در ماههای آینده
افتتاح میشــود .وزیــر راه ادامه داد :این پروژه بزرگتریــن خدمت و تاریخیترین
اقــدام ترافیکــی بــرای اســتانهای پــر ترافیــک تهــران و البرز اســت کــه ترافیک
ترانزیتی غرب به شــرق را کنترل و عالوه بر آن دسترســیهای شــمال به جنوب
کشور را آزاد و با زیر بار ترافیک رفتن آن پیشبینی میکنیم بار زیادی از ترافیک
اتوبــان کــرج  -قزویــن را برعهده بگیرد تا مــردم بتوانند با آرامش بیشــتری بین
دو اســتان تردد کنند .وزیر راه در پاســخ به این ســؤال که بــرای افزایش و تکمیل
مســیرهای ترانزیتــی چــه راهکارهایــی داریــد ،گفت :ما بــرای رونــق ترانزیت به
حملو نقل ترکیبی میپردازیم .اسالمی ادامه داد :شکوفایی اقتصادی ،مستلزم
دو کار بزرگ و همزمان اســت ،اول« ،توســعه برند» اســت تا اقتصاد کشــور را از
طریق توســعه سهم بازار با کشــورهای هدف گسترش دهد .اقدام دیگر افزایش
«قدرت لجستیک» و اگر این دو اقدام بهصورت متوازن رشد کردند خود به خود
شکوفایی اقتصادی ،توسعه تجارت و گسترش تولید را محقق میکند/ .ایرنا
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رئیس دفتر رئیس جمهوری:

خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و الزامات آن

تولیــد کاالهــای اســتراتژیک دارای اولویــت ،مــورد
حمایــت دولــت اســت .گنــدم در کشــور مــا مهمترین
کاالی اســتراتژیک اســت کــه دولــت در تولیــد و خرید
آن ســرمایهگذاری میکنــد .در بعضــی ســالها دولت
عنایتاهلل بیابانی وارد کننــده  5تا  8میلیون تن گنــدم بود.اما با افزایش
قائم مقام
حمایــت ،تغییــر الگوی کشــت ،ورود دانــش به بخش
خانه کشاورز
کشــاورزی و اقدامات دیگر ،اکنــون تولید گندم نزدیک
به  15میلیون تن اســت .در چنین شــرایطی دغدغه دولت این اســت که گندم را
با قیمتی مناســب از کشــاورز خریداری کند تا برای تولید انگیزه ایجاد شود .تولید
و فــروش گندم بــه دولت در نتیجه ایجاد انگیزه مناســب درکشــاورزان بهدســت
میآید .به این ترتیب امنیت غذایی حاصل حمایت از تولید کاالهای استراتژیک
اســت .دولت معموالً بودجه مناســبی بــرای خرید گندم از کشــاورزان اختصاص
میدهد .اما هزینه تولید در شــرایط فعلی باالتر از نرخهای خرید تضمینی است
کــه برای ســال زراعــی  1400-1399پیشــنهاد میشــود .امیدواریم قیمــت نهایی
خریــد تضمینی گندم تا هفته آینده اعالم شــود و تکلیف کشــاورزان گندمکار هم
مشــخص شــود .تعیین قیمــت خرید تضمینــی در تحویل گندم بــا کیفیت باالتر
بــه دولــت نقــش مهمــی دارد .قیمــت تعیین شــده خریــد تضمینی بایــد کفاف
هزینههای تولیدکننده را بدهد .امســال پیشــنهاد وزارت جهاد کشاورزی به دولت
عددی بین  4500تا  5000هزار تومان اســت .اعتقاد ما این اســت که این قیمت
برای تولیدکننده مناسب است.
چالــش اساســی خریــد تضمینــی همــان تعییــن قیمت اســت .گنــدم کاالیی
اســت که دولت برای تأمین امنیت غذایی و ذخایر اســتراتژیک ،حتماً باید آن را
از کشــاورز خریداری کند .امســال هزینههایی به کشــاورزان تحمیل شــده است که
میدانیم ناشــی از تحریمها و شــرایط اقتصادی ب ه خاطر کرونا است .هزینههای
ســرباری ،هزینــه تمام شــده تولید را باال برده اســت .بر این اســاس قیمت خرید
تضمینی باید هزینهها را بپوشــاند و ســودی هم به کشــاورز برسد .کشاورزان چون
شــغل دیگــری ندارند در هر صورت حتــی با وجود ضرر ناچارنــد بکارند .با توجه
به اهمیت اســتراتژیک گندم ،دولت هم هر ســال گندم تولیدی را میخرد .طبق
مصوبــه قانونــی ،قیمــت گندم بر اســاس نــرخ بینالمللــی در بنــادر ،هزینههای
مترتــب به آن و هزینه تورم باید تعیین شــود .اما در شــرایط کنونــی ،این مصوبه
قانونــی رعایت نمیشــود .هزینهها باال رفتــه و دولت باید قیمــت منصفانهای با
توجــه به این هزینههــا برای خرید تضمینــی گندم تعیین کند .بحــث دیگری که
مطرح میشــود واردات گندم به جای تکیه بر تولید اســت .کســانی که این نظر را
دارند به موضوع مصرف آب اشــاره میکنند .بله آب فاکتور اساســی در کشاورزی
اســت .اما برای محصوالت استراتژیک نمیتوان ریسک کاهش تولید و وابستگی
بــه واردات را پذیرفــت .اگر بر اســاس مصوبه قانونی ،قیمــت خرید گندم تعیین
شــود ،کشــاورز دیگر اعتراضی ندارد .قطعاً قیمت واردات گندم با قیمت داخلی
رقابت پذیر نیســت .خشکسالی و قحطی در جهان ،اهمیت و اولویت تولید گندم
را بیشــتر مشــخص میکند .در کشــورهای تولید کننده عمده گندم ،چون ماشــین
آالت ،نهــاده و ملزومات دیگر وارداتی نیســت ،هزینههای تولیــد و قیمت گندم،
قیمــت باالیی نیســت .در این کشــورها حتی مشــکل کمبود آب هــم وجود ندارد.
بنابراین تعیین نرخ گندم در کشــور ما ملزومــات خود را دارد و تعیین قیمت آن
باید با کار کارشناسی دقیق باشد.
گنــدم اهمیــت دارد چــون ســاالنه عــاوه بــر مصــرف حــدود  3میلیــون تــن
دخیرهســازی داریم .البته مجلس در روزهــای اخیر طرحی دارد که قیمتگذاری
خرید گندم از شــورای اقتصاد به شــورای قیمتگذاری جدیدی واگذار شود .البته
مــا معتقدیــم ایــن طرح نیــاز بــه کار کارشناســی دارد و مهمتر از آن بایــد بودجه
دولــت را هم در نظر گرفت .نمیتوان قیمتی بــرای خرید تضمینی تصویب کرد
که دولت بودجه ای برای پرداخت آن نداشته باشد.
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جلسه بررسی مســائل مربوط به کاالهای اساسی و ضروری ظهر دیروز (چهارشنبه)
به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
اســحاق جهانگیری در این جلســه با اشــاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت
برخــی از کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز مردم مثــل تخم مــرغ در روزهــای اخیر ،بر
ضــرورت مدیریــت و ســاماندهی قیمــت و نظارت دقیق بــر بازار کاالهای اساســی و
ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار میگیرند ،تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه حمایت از تولید کنندگان و نیز توجه
ویژه و حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمتها مد نظر
قرار گیرد ،تصریح کرد :تعیین قیمت باید به گونه ای باشد که تولید مقرون به صرفه
باشــد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کاالهایی که بخش
مهمی از ســبد غذایی اقشــار کم درآمد جامعه را تشــکیل میدهــد نباید به گونهای
تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.
جهانگیری از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت خواست
با استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات ،برنامهریزی الزم را برای
ســاماندهی تولیــد کاالهای مــورد نیاز مردم نظیر تخــم مرغ و جلوگیــری از افزایش
قیمت این دست از محصوالت انجام دهند.
در ایــن جلســه کــه وزیــر جهــاد کشــاورزی ،سرپرســت وزارت صنعــت ،معدن و
تجــارت ،رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت و مدیرعامــل ســازمان حمایت
مصرفکننــدگان و تولیدکننــدگان نیــز حضــور داشــتند ،دالیــل گرانی تخــم مرغ در
روزهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ایــن نشســت پس از بحث و بررســی مقرر شــد با اعمــال محدودیت و تعیین
عــوارض بر صادرات تخم مرغ ،قیمت این محصول در بازار کنترل شــود و ســازمان
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان نیز مأموریت یافت بــا هماهنگی وزارت
جهاد کشــاورزی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ضمن تعیین قیمت تخم مرغ
نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند .همچنین مقرر شد وزارت جهاد
کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی ،برنامهریزی
الزم را برای واردات و تأمین نهادههای دامی انجام دهد.

 ۹۷عــوض کنند که االن دارنــد حرفهای دیگر
میزننــد البتــه برای مــردم ما زحمت درســت
کردهانــد امــا معنی حرف ترامپ این اســت که
تحریمها و فشــار حداکثری جــواب نداده و باید
دنبال راه دیگری بگردیم.
 ëëرد ادعای نشریه امریکایی
وی همچنیــن دربــاره ادعــای یــک نشــریه
امریکایــی دربــاره دســت داشــتن ایــران بــرای
تــرور ســفیر امریــکا در آفریقــای جنوبــی گفت:
ایــن ادعاهــا کــه در روزنامهها و توئیــت ترامپ
آمــده هیــچ پایــه و اساســی نــدارد زیــرا اگــر مــا
خواســته باشــیم اقدامــی انجــام دهیــم آن
را اعــام میکنیــم .ماننــد اقــدام مــا در قبــال
تــرور ســردار ســلیمانی .اصل این خبر درســت
نیســت .مــن معتقــدم ترامــپ بــا توجــه بــه
شــرایطش در انتخابــات ممکن اســت بخواهد
حادثهای درســت کند که افــکار عمومی امریکا
را از انتخابات منحــرف کند .بنابراین ما باید در

داخل کشــور مراقب باشــیم و هیچ بهانهای به
دست دشمن ندهیم.
ëëکلیات طرح شبکه ملی تصویب شد
واعظی درباره شــبکه ملــی اطالعات گفت:
روز سهشنبه موفق شــدیم که کلیات طرح شبکه
ملــی را تصویــب کنیم که کار بزرگی بــود و بر این
اســاس تقســیم کار انجام شــده اســت .معماری
شــبکه مشــخص شــده و معلوم اســت ما دنبال
چــه هدفــی و در چــه مســیری هســتیم .واعظی
ادامــه داد :با زیرســاختهای خوبــی هم که در
وزارت ارتباطات ایجاد شــده اســت ،شبکه ملی
اطالعــات مراحل بعــدی خود را طــی میکند.
همزمــان در دولــت ،دولــت الکترونیــک را بــا
ســرعت بیشــتری پیــش میبریم تا در شــرایط
وجــود کرونــا تا حد امــکان خدمات بــه صورت
غیرحضوری انجام شــود .هرچه مــردم بتوانند
کارهای خود را بدون حضور انجام دهند به نفع
همگان است.

کلیات طرح اصالح قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی به تصویب رسید

موافقت مجلس با خارج شدن قیمتگذاری خرید تضمینی از دست شورای اقتصاد
گــروه اقتصــادی /نمایندگان مجلس بــا کلیات
طــرح دو فوریتی قانون اصــاح قانون تضمین
خرید محصــوالت اساســی کشــاورزی موافقت
کردنــد .ایــن طــرح دو فوریتــی  ۶مــاده دارد و
هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصوالت
اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی از
جمله هزینههای واقعی تولید و سود متعارف؛
حفــظ رابطــه مبادلــه داخــل و خــارج بخــش
کشــاورزی و آخرین نرخ تورم اعالمی مرکز آمار
ایران عنوان شده است.
نمایندگان در نشســت روز گذشته مجلس،
در جریــان بررســی طــرح دو فوریتــی اصــاح
تبصــره  ۱و  ۲قانون تضمیــن خرید محصوالت
اساســی کشــاورزی با کلیات این طــرح موافقت
کردنــد .بــه ایــن ترتیــب دیگــر شــورای اقتصاد
تصمیمگیرنده تعییــن قیمت خرید تضمینی
محصوالت کشــاورزی نیســت .بر اســاس طرح
مجلــس ،شــورای قیمتگذاری جدید تشــکیل
میشــود که نماینــدگان کشــاورزان ،نمایندگان
بخــش خصوصی ،وزیــر جهاد کشــاورزی ،چند
ناظــر از طــرف مجلــس و نمایندگانــی از طرف
دولت در این شورا حضور خواهند داشت.
کمیســیون کشــاورزی مجلس ،ایــن طرح را
برای تعیین قیمت خرید تضمینی که متناسب
با هزینههای تولید باشد در مجلس مطرح کرد.
اما مخالفــان میگویند تشــکیل شــورای جدید
هزینههایی هم دارد که با توجه به شرایط کنونی
اقتصــاد ،تحمیــل هزینههای بیشــتر بــه دولت
جایز نیست.
امــا در جریان بررســی کلیات طــرح مذکور،
ســیدجواد ســاداتینژاد ،رئیــس کمیســیون
کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره
بــه اهمیــت طــرح اصــاح تبصــره  ۱و  ۲قانــون
تضمیــن خرید محصوالت اساســی کشــاورزی

گفت :با تصویب این قانون ساختار موجود برای
تعییــن قیمــت محصــوالت کشــاورزی اصالح
میشــود ،چــون در شــرایط کنونــی گندمــکاران
و کشــاورزان جــزو ضعیفتریــن اقشــار جامعه
محســوب میشــوند .متأســفانه در ســالهای
گذشته قیمت محصوالت کشاورزی در شورایی
تعییــن میشــد کــه در آن هیــچ نماینــدهای از
کشاورزان حضور نداشت .حال در تغییر ساختار
شــورا قرار اســت کــه  3کشــاورز خبــره 3 ،نفر از
تشــکلهای کشــاورزی و  3نفــر از بخش دولتی
حضور داشته باشند.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت در بحــث
تعییــن قیمــت محصــوالت کشــاورزی این بود
کــه وزیر جهادکشــاورزی بــه عنوان متولــی امور
کشاورزی اعالم میکرد که شورای اقتصاد هیچ
وقت قیمت تعیین شــده از ســوی وزارتخانه را
تأییــد و تصویب نکرده از طرف دیگر بر اســاس
قانون هیچگاه نرخ محصوالت کشــاورزی نباید
کمتــر از نرخ تورم باشــد ،اما متأســفانه شــورای
اقتصاد این مســأله را رعایت نکــرده ،به طوری
کــه براســاس آمارهــا در ســال  95قیمت خرید
تضمینــی گنــدم حــدود  10درصد ،در ســال 96
در حدود  2درصد ،در ســال  97بدون افزایش و
در ســال  98حدود  31درصد افزایش پیدا کرده
اســت .نماینده مردم کاشــان ،آران و بیدگل در
مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه قیمت
واقعی محصوالت کشــاورزی باید به کشاورزان
پرداخت شود ،افزود :این سؤال پیش میآید که
چرا ما نباید قیمت واقعی محصوالت را تعیین
کنیم تا کشاورز رغبتی برای کشت نداشته باشد و
پس از آن به دلیل کمبود محصوالت آن را وارد
کنیم .از این رو این مسأله باید تغییر کند.
ëëمخالفانطرح
ایــن طــرح مخالفانــی هم در صحــن علنی

داشــت .علیرضا ســلیمی ،عضو هیأت رئیســه
مجلس ،در جریان بررسی طرح اصالح تبصره
 ۱و  ۲قانــون تضمین خرید محصوالت اساســی
کشاورزی در مخالفت با کلیات این طرح گفت:
دولت طبق مصوبه ســال  93مجلس ،شــورای
اقتصــاد را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید
محصــوالت کشــاورزی تعییــن کــرده ،بنابراین
مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد .راهکار
حل مشــکل تعیین قیمت تضمینی ،تصویب
پیوســتهای قوانیــن نیســت ،مجلــس باید در
حــوزه نظارت قویتــر عمل کند .از ســوی دیگر
تغییر نام شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورای
جدیــد بــرای تعییــن قیمــت ،مشــکل را حــل
نخواهــد کرد .به نظر میرســد با اصــاح قانون
همــه اختیــارات را به یــک نفر میدهیــم و این
مشکل را افزونتر میکند.
ســلیمی ادامــه داد :در طــرح مذکــور عنوان
شــده که  3کشــاورز خبره به عنوان اعضای این
شورا توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شوند،
این موضوع نیز مشکلآفرین است ،زیرا ممکن
است وزیر افراد منصوب خود را انتخاب کند .در
ارتباط با نحوه خرید تضمینی نیز ما نمیتوانیم
ورود کنیــم ،زیرا ممکن اســت مشــکل شــرعی
پیش آید ،بنابراین این بخش باید شفاف شود.
رحمتاهلل نوروزی ،نماینده مردم علیآباد
کتــول نیــز در مخالفت بــا کلیات طــرح اصالح
تبصــره  ۱و  ۲قانون تضمیــن خرید محصوالت
اساســی کشــاورزی گفت :رهبر معظــم انقالب
بر اجــرای اصل  44قانون اساســی تأکید فراوان
دارند ،بنابراین ما باید از ظرفیت اتاق بازرگانی
برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصوالت
کشاورزی استفاده کنیم .از سوی دیگر  3کشاورز
خبره و وزیر جهادکشــاورزی نمیتوانند نســبت
به تعیین قیمــت واقعی اقدام کنند ،زیرا در هر

صورت وزیر تابع سیاستهای رئیس جمهوری
اســت ،بنابرایــن این روند قانونگــذاری منطقی
نیست.
جبار کوچکینژاد نیز از دیگر مخالفان کلیات
طــرح مذکور گفــت :در قوانین مصوب گذشــته
مجلس شورای اقتصاد مکلف به تعیین قیمت
خریــد تضمینــی محصــوالت کشــاورزی شــده
اســت ،بنابراین در این شــورا سیاستگذاریهای
الزم صورت میگیرد و نیازی به تشکیل شورای
جدید نیست.
یکــی از نکاتی که پیشــنهاد دهنــدگان طرح
بــر آن تأکیــد دارند حضور نمایندگانی از ســوی
کشــاورزان در شــورای تعییــن قیمــت خریــد
تضمینــی گندم اســت .امــا برخی کارشناســان
میگویند حضور چند نماینده از طرف کشاورزان
لزومــاً منجــر بــه تعییــن قیمــت کارشناســی
نمیشــود و نمیتــوان گفــت چــون نمایندگان
کشــاورزان در تعییــن قیمــت خریــد تضمینی
محصــوالت حضور دارنــد بنابراین بعــد از این
قیمــت کارشناســی کــه مــورد اعتراض نباشــد،
اعــام میشــود .آنــان بــه حضــور نماینــدگان
کارگــران در تعییــن دســتمزدهای ســاالنه در
شــورای عالی کار اشــاره میکنند کــه این حضور
هیــچگاه بــه معنــی موافقت تمــام کارگــران با
دستمزدهای پیشنهادی نبوده است.
ëëتعیین نــرخ خریــد تضمینی گندم بــا حضور
رئیسجمهوری
با وجود تصویب طرح مجلس برای تعیین
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در
شــورایی که مجلــس آن را بنیانگذاری میکند،
امــا یــک مقــام مســئول در ســازمان برنامــه و
بودجه کشــور به فارس گفت :دوشــنبه گذشــته
جلسه شورای اقتصاد به همین منظور با حضور
مسئوالن دستگاههای مختلف برگزار شد اما به

دلیــل مالحظات و اختالفاتی که وجود داشــت
تصمیمگیــری در مورد نــرخ تضمینی گندم به
جلسه آینده موکول شد.
به گفته این مقام مسئول ،نرخی که در شورا
روی آن صحبت شــد  3700تا  3800تومان بود
که تقریباً اجماعــی صورت گرفت اما موکول به
تصمیمگیــری با حضور رئیس جمهوری شــد.
نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد قیمــت
خریــد تضمینــی گنــدم ،رقمــی باالتــر و حدود
 4500تا  4600تومان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه طبق قانون تا
پایان شهریور ماه باید نرخ خرید تضمینی گندم
اعالم شود ،بیان داشت :احتماالً در روزهای آتی
و تــا قبل شــروع مهرماه قیمــت نهایی مصوب
خواهد شد.
 8ëëهزارمیلیاردتومانبودجه
قیمت خرید تضمینی گندم در ســالجاری
 2500تومان اســت ،بنا بر آمار سازمان برنامه و
بودجه ،اگر این قیمت  40درصد افزایش داشته
باشــد ،قیمــت خرید تضمینی گنــدم ،حدود 8
هزار میلیارد تومان منابع در بودجه میخواهد.
در تعیین قیمت خرید تضمینی ،سودآوری
بــرای کشــاورزان و تحمیــل نشــدن هزینههــای
اضافــه بــه دولــت ،دو نکتــهای اســت کــه مورد
توجه قرار میگیرد .در دهههای گذشــته ،دولت
حمایتهــای دیگــری ماننــد تأمین بخشــی از
هزینــه مکانیزاســیون و حمل گنــدم را عالوه بر
خریــد تضمینی برعهــده میگرفت .همچنین
بــه گندمــکاران جوایــز نقــدی و غیرنقــدی هم
اهدا میشــد .فعاالن حوزه کشاورزی با اشاره به
اینکه قطــع این مزایا ،تأکیــد میکنند که انتظار
کشاورزان از هر نهاد یا تصمیم گیرندهای تعیین
قیمتی است که هم کفاف هزینهها را بدهد هم
برای کشاورزان سودآوری داشته باشد.

