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وزیر راه و شهر سازی گفت: طبق قانون باید 
تمامی مردم در سامانه امالک و اسکان ثبت نام 
کنند و در غیر این صورت طبق قانون، نباید به 
این افراد خدمات بانکی و چند خدمت دیگر 

ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری ها،  رستم قاسمی با حضور 
در یــک گفت وگوی تلویزیونــی درباره نهضت ملی 
مســکن با بیان این که ســاخت چهار میلیون واحد 
مسکونی بسیار مشکل و ســیر برنامه های طوالنی 
اســت، اظهار کرد: پنج میلیون و 200 هزار نفر در 
این طرح ثبت نام  کرده اند و تاکنون برای سه میلیون 

واحد زمین تأمین شده است.
وی با بیان این که تأمین زمین یک و چهار دهم 
میلیون واحد باقی مانده تعیین تکلیف شــده است،  
افزود: در نهضت ملی مســکن بر خالف مسکن مهر 
فضای سبز و تراکم ها بسیار متفاوت می شود و کیفیت 

تمامی واحد ها افزایش می یابد.
وزیر راه و شهر ســازی با ابــراز اینکه 190 هزار 
مســکن مهر باقی مانده که بخــش عمده ای از این 
واحدها در قالب تعاونی بوده اســت و این تعاونی ها 
توسط مدیران ناکارآمد اداره می شد، گفت: تیمی برای 
رسیدگی به این مشکل در نظر گرفته و از محل قانون 
برنامه  وبودجه برای این بخش هم تسهیالتی در نظر 

گرفته ایم و تا پایان سال به اتمام می رسد.

معرفی 100 هزار نفر برای دریافت وام ودیعه
قاسمی با یادآوری این که »هفت تا هشت میلیون 
نفر مســتأجر در کشور داریم«، ادامه داد: گزارش ها 
نشان می دهد تعیین 25 درصد نرخ اجاره و پرداخت 
تسهیالت توانسته است این بازار را تا حدی کنترل 
کنــد و بخش قابل توجهی از جابه جایی ها کاســته 

شده است.
او از معرفی 100 هزار نفر به بانک ها برای دریافت 
وام ودیعه مسکن خبر داد و تصریح کرد:  از سوی دیگر 
ساماندهی مشاوران امالک و سامانه کد رهگیری به 
وزارت راه و شهر سازی منتقل شده است. با این کار 
قراردادهای زیرزمینی کامالً مدیریت می شود و تمامی 
واحدهایــی که خالی اســت و در قالب قراردادهای 

زیرزمینی بوده است مدیریت و کنترل می شود.
الزام قانونی دریافت کد رهگیری سامانه امالک

وزیر راه و شهر سازی با یادآوری این که در سامانه 
امالک و اسکان تاکنون دو میلیون نفر خوداظهاری 
کرده اند،  افزود: طبق قانون باید تمامی مردم در این 
ســامانه ثبت نام کنند و درصورتی که ثبت نام انجام 
نشــود طبق قانون، خدمات بانکی نباید ارائه شود و 
تمامی ثبت نام مدارس هم از طریق ثبت اطالعات این 
سامانه باید انجام شود. این سامانه زیرساخت بنیادی 
و اساسی است که تاکنون کمتر دستگاه ها برای اتصال 

به آن توجه کرده اند.

گفتنی است بر اساس دستورالعمل ابالغی معاون 
اول رئیس جمهور، مطابق تبصره 1 ماده 169 مکرر 
قانون مالیات های مســتقیم، خدمات قابل ارائه زیر 
مشمول الزام به داشــتن کد رهگیری یا همان کد 
یکتای ســامانه امالک و اســکان است و بدون ثبت 
وضعیت ملکی- سکونتی متقاضی در سامانه امالک 
و اســکان کشور، ارائه افتتاح »حساب بانکی،  صدور 
دسته چک، خدمات مشمول سیاست های حمایتی 
و یارانه ای،  خدمات کمک معیشــتی،  تعویض پالک 
خودرو،  فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن،  دریافت 
گواهینامه،  دریافت گذرنامه،  مدارک خودرو،  اخطاریه،  
ابالغیــه،  ثبت نام مدارس در منطقــه محل اقامت،  
دریافت خوابگاه دانشجویی،  صدور قبوض آب، برق، 
گاز و تلفن« از سوی دستگاه های اجرایی ممنوع است.

معرفی 600 هزار خانه خالی
 برای پرداخت مالیات

همچنین وزیر راه و شهر سازی ابراز کرد: اطالعات 
62 میلیون نفر را تاکنون در سامانه امالک و اسکان 
داریم و برای تمامی این متقاضیان پیامک ارســال 
می شود. طی چند ماه گذشته 600 هزار واحد خانه 
خالی را شناسایی کرده ایم و این واحدها به سازمان 
امور مالیاتی معرفی شده اند که از این تعداد تنها 60 

نفر اعتراض کرده اند.
قاسمی درباره حواشی اخیر فروش دالری بلیت 

هواپیما اظهار داشــت: فروش بلیت هواپیما به اتباع 
خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است و این موضوع 

به همه شرکت های هواپیمایی ابالغ شد.
وی با اشاره به اینکه فروش دالری بلیت هواپیما 
برای مســافران به خصوص در فرودگاه های آبادان و 
اهواز مشــکالتی را ایجاد کرده بود، ادامه داد: رئیس 
 سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای که با مدیران 
عامل شــرکت های هواپیمایی داشت این موضوع را 

ابالغ کرد که تصویر آن نیز منتشر خواهد شد.
وزیر راه و شهر ســازی بــا بیان اینکه طی هفته 
گذشــته برخی شــرکت ها و دفاتــر هواپیمایی به 
بهانه ارائه خدمات ســی آی پی و غذای گرم اقدام به 
گران فروشــی بلیت کردند، گفت: این اقدام خالف 
قوانین و بدون مجوز ســازمان هواپیمایی کشوری 

بوده است.
قاسمی با بیان اینکه سقف قیمتی همه مسیرهای 
داخلی کشور در سامانه هواپیمایی کشوری اعالم شده 
است، افزود: هیچ شرکتی هواپیمایی یا دفتر مسافرتی 
حق فروش بلیت باالتر از نرخ های تعیین شده را ندارد.
او با اعالم اینکه با متخلفــان احتمالی برخورد 
قانونــی خواهد شــد، گفت: به همیــن منظور در 
فرودگاه های کشــور میز بازرســی مستقر می شود 
تا مســافران بتوانند تخلفات احتمالی شرکت های 

هواپیمایی را گزارش دهند.

جدول نرخ سکه و ارز

براســاس آمار منتشرشــده از ســوی کنسرسیوم 
خرده فروشی نیلسن انگلیس، افزایش قیمت در فروشگاه های 
این کشور به باالترین میزان از سال 2008 تاکنون رسیده 

است. 
به گزارش گاردین، کنسرســیوم خرده فروشی نیلسن انگلیس 
گزارش داد؛ افزایش قیمت مواد غذایی و کم شــدن هزینه کرد از 
سوی مردم باعث شــده تا قیمت تورم در فروشگاه ها انگلیس به 

باالترین میزان در 14 سال گذشته برسد.
افزایش هزینه های توزیع و تامین در کنار کاهش خرید مردم 
از اصلی ترین دالیل افزایش قیمت ها عنوان شده است. فقط در ماه 
ژوئن تورم مواد غذایی در این کشــور به باالترین میزان از حدود 
ســال 2008 به بعد رسیده اســت. باال رفتن قیمت کود در کنار 
نهاده های دامی از دالیل دیگر رشــد تورم مواد غذایی در انگلیس 

عنوان شده است.
دفتــر آمار انگلیس نیز اخیرا گفته که تورم در این کشــور به 
خاطر افزایش قیمت مواد غذایی و ســوخت به باالترین میزان در 

40 سال گذشته رسیده است.
»مایک واتکین« دبیر کنسرسیوم خرده فروشی نیلسن انگلیس 
گفت: »شــرایط به گونه ای اســت که مردم کشور را                            مجبور کرده 
عادت های خرید خود را                            تغییر دهند. همگام با افزایش تورم به خاطر 
باال رفتن قیمت ســوخت، مســافرت و حاال مواد غذایی، مردم به 
احتمال زیاد مخارج خارج از خانه خود را                            کاهش خواهند داد و به 
سمت فروشگاه ها می روند که اجناس ارزان تری عرضه می کنند.«

بحران برق در آمریکا
همچنین به گزارش رویترز، افزایش کم ســابقه دما در آمریکا 
باعث شده تا مردم از سیستم های سرمایشی بیشتر استفاده کنند و 
همین امر مصرف برق در این کشور را                            افزایش داده است. پیش بینی 
می شود تابستان امسال مصرف برق در آمریکا به باالترین میزان در 
تاریخ خود برســد و شرکت های تولید و توزیع نیرو هشدار داده اند 
که تجهیزات الزم برای حفظ پایداری شبکه توزیع برق را                            ندارند.

به گزارش موسسه »ریفینیتیو«، هم اکنون دمای هوا در آمریکا 
21 درصد باالتر از متوسط 30 سال گذشته است. نهادهای فدرال 
در آمریکا که مســئول حفظ پایداری شبکه نیرو هستند و شامل 
کمیسیون فدرال سیاست گذاری انرژی می شود هشدار داده اند که 
تابستان امسال احتماال در نیمه غربی آمریکا شاهد ناپایداری شبکه 

توزیع برق ناشی از افزایش مصرف مردم خواهیم بود.
شرکت های تولید نیرو هم نگران آن هستند که نتوانند قطعات 
یدکی کافی برای تعمیر تجهیزات خود با هدف جلوگیری از قطعی 
برق پیدا کنند. البته تعدادی از این شرکت ها همین حاال هم اعالم 
کرده اند، به خاطر افزایش گرما با مشکل مواجه هستند، به عنوان 
مثال شورای پایداری شبکه برق تگزاس اواسط ماه می  و در طول 
یک دوره افزایش دما از مردم خواست به خاطر خارج شدن شش 
نیروگاه از مدار، مصرف برق خود را                            پایین آورده و دمای کولرهای 

خود را                            باال ببرند.
در ماه جوالی هم در اوهایو پس از آنکه توفان به شبکه توزیع 
نیرو آسیب زد، برق 200 هزار خانه و شرکت قطع شد. گزارش ها 
حاکی از آن اســت که شرکت های توزیع نیرو هم اکنون با کمبود 
شدید ترانسفورماتور که برق ولتاژ باال را                            به ولتاژ برق خانگی تبدیل 

می کنند مواجه هستند.
به گزارش دو انجمن صنعت برق در این کشور برخی شرکت ها 
مجبور هســتند برای دریافت قطعات ترانسفورماتور یک سال یا 

بیشتر منتظر بمانند.

روایت گاردین و رویترز درباره افزایش مشکالت غرب 

از شکسته شدن رکورد قیمت اجناس در انگلیس 
تا بحران برق آمریکا

ستاد تنظیم بازار اعالم کرد 

 مهلت یک هفته ای به کارخانه ها 
برای افزایش تولید 4 کاالی لبنی

بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم بازار، یک هفتــه مهلت به 
 کارخانه های لبنی داده شــده تا تولید چهار قلم کاالی لبنی را به 

50 درصد ظرفیت خود برسانند. 
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اســاس تصمیم ستاد تنظیم بازار، نیمی 
از کاالهایی که کارخانه های لبنی تولید و به بازار عرضه می کنند، باید شامل 
چهار قلم محصولی باشــد که قیمت آن مصوب شده است. در این زمینه به 
شرکت های لبنی اعالم شده تا یک هفته دیگر میزان عرضه چهار قلم کاالیی 
که پیش از این ســتاد تنظیم بازار نرخ مصــوب تعیین کرده بود، را افزایش 
دهند. پس از اصالح یارانه ها در 20 اردیبهشــت 1401، کارخانه های لبنی 
موظف هستند، بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار نیمی از کاالهایی که تولید 
و به بازار عرضه می کنند 4 قلم محصولی باشد که قیمت آن مصوب شده اما 
گزارش های بازرسی حاکی است که عرضه این کاالها در بازار بسیار کم است.
ســتاد تنظیم بازار پس از اصالح یارانه هــا چهار قلم محصول لبنی را با 
قیمت شیر نایلونی 900 گرمی یک و نیم درصد چربی 150 هزار ریال، شیر 
بطری یک لیتری یک و نیم درصد چربی 180 هزار ریال، ماســت دو و نیم 
کیلویی یک و نیم درصد چربی 495 هزار ریال، پنیر uf400 گرمی نســبتاً 

چرب 3۷5 هزار ریال تعیین کرده بود.
گزارش های ماموران بازرســی از برخی کارخانه ها حاکی است که عرضه 
این چهار قلم کاال بســیار کم اســت و در حقیقت دسترســی مردم به این 
 نوع کاالها به حداقل رســیده. از آنجایی که ایــن چهار قلم محصول لبنی، 
پر مصرف هســتند ســتاد تنظیم بازار نرخ مصوب برای آنها تعیین کرد تا 
در ســبد غذایی مردم این محصول ضروری کم نشود. سرانه مصرف لبنیات 
 در ایــران روایت هــای مختلفی دارد امــا در خوش بینانه تریــن حالت زیر 
100 کیلوگرم در سال و تقریبا نصف میانگین جهانی است، در حالی که در 
کشــورهای اروپایی این میزان معادل 350 و تا 550 لیتر- کیلوگرم در سال 
گفته شــده است. این در حالی است که مســئوالن باید جامعه را به طرف 
کاهش مصرف روغن، شــکر و غالت پرقند و افزایش استفاده لبنیات، میوه و 

سبزیجات و پروتئین های مفید سفید و قرمز تشویق و حمایت کنند.

وزیر راه و شهرسازی:

 ارائه خدمات بانکی بدون ثبت نام در سامانه امالک ممنوع است

مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی به چهار 
دلیــل از جمله تضعیف تولید، تقویت واردات 
و مغایرت با قوانین و اسناد باالدستی با احیای 

این وزارتخانه مخالف هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس در حالی اخیرا دولت 
موافقت خود را با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی اعالم 
کرده است که بررسی اثرات تفکیک امور تولیدی و 
تجاری نشان می دهد با تشکیل این وزارتخانه ضربات 
جبران ناپذیــری بر تولید داخلی بــه دلیل واردات 

گسترده محصوالت خارجی وارد خواهد آمد.
بررسی ها نشان می دهد تشکیل وزارت بازرگانی 
مغایر با بسیاری از قوانین و اسناد باالدستی است و 
با وجود پیگیری های مکرر و غیرکارشناســی دولت 
روحانی مبنی بر تشــکیل ایــن وزارتخانه، مجلس 
نهم با این درخواســت مخالفت کرد تا تولید داخلی 
آســیب نبیند. پس از شروع فعالیت دولت دوازدهم 
الیحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت 
بازرگانی سه بار از سوی مسئوالن دولتی وقت پیگیری 
شــد. موضوعی که هر بار با مخالفت کارشناســی 
کمیسیون های مختلف و مرکز پژوهش های مجلس، 
کانون های تفکر و تشکل های تولیدی مواجه می شد. 
با وجود این مخالفت ها اما شــخص رئیس جمهور و 
بسیاری از مسئوالن دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی 

اصرار داشتند.
با وجود مخالفت نهادهای کارشناسی اما این طرح 
ســرانجام با تصویب مجلس دهم به شورای نگهبان 
ارسال شد اما شورای نگهبان ایراداتی به هزینه های 
ایجــاد این وزارتخانه گرفت و آن طرح را به مجلس 
بازگردانــد. پس از آنکه طرح به مجلس بازگشــت، 
مجــددا همه نماینــدگان مجلس با تشــکیل این 
وزارتخانه مخالفت کردند و طرح برای تصمیم گیری 

در مجلس یازدهم مسکوت ماند.
تضعیف تولید

موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در دولت سیزدهم 

و مجلس یازدهم نیز دوباره مطرح شده است و طبق 
اعالم سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت 
و تجمیــع ابزارهای نظارتی دولــت بر بازار، کنترل 
مؤثرتر قیمت ها، تســهیل و رونق تجارت خارجی، 
سیاســت گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و 
حمایت جدی تر از مصرف کننده با تشــکیل وزارت 
بازرگانی موافقت کرده اســت اما بررســی ها نشان 
می دهــد دالیل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از 

بخش های تولیدی کافی نیست.
 تشــکیل دوباره وزارت بازرگانــی به معنای لغو 
»قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی 
در وزارت جهاد کشــاورزی« خواهد بود؛ اقدامی که 
یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه 
می کنــد. در واقع یکپارچه بــودن مدیریت تولید و 
تجارت محصوالت کشــاورزی مهم ترین پیش شرِط 
رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 
به شمار می رود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل 
در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع 
صنایع این بخش و سایر بخش های تولیدی نیست.

مطالعه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد 
در همه این کشورها سیاســت گذاری ها به گونه ای 
است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش های 

تولیدِی صنعتی و کشاورزی قرار می گیرد.
دستاوردهای مهم قانون تمرکز 

 از سال 91 به بعد و پس از تصویب قانون تمرکز، 
نتایــج مثبتی از جمله خودکفایی در تولید گندم و 
شکر، افزایش تولید دانه های روغنی و کاهش وابستگی 
به واردات روغن و دانه های روغنی، مدیریت واردات 
برنج و بهبود شش میلیارد دالری تراز بازرگانی بخش 
کشاورزی در کشور رقم خورده است، دستاوردهایی 
کــه برخالف رویکرد تنظیم بــازار »واردات محور« 
وزارت بازرگانی، توانســت با رونق تولید و حمایت از 
تولیدکننــده داخلی، بر لزوم مدیریت واحد تولید و 

بازرگانی در بخش کشاورزی صحه بگذارد. 

 در سال های قبل از تصویب قانون تمرکز، به علت 
یکپارچه نبــودن مدیریت تولید و بازرگانی، واردات 
بی منطق اقالم اساســی از ســوی وزارت بازرگانی 
و اعطــای مجوزهای شــیرین و امضاهای طالیی، 
ضربه جبران ناپذیری به تولید محصوالت کشاورزی 
مختلف و همچنین کشــاورزان وارد آورد و به شکل 
گرفتن قشــری تحت عنوان »سلطان های واردات« 
انجامید. با تشکیل وزارت بازرگانی، قانون تمرکز لغو 
و دســتاوردهای قابل توجه این قانون مترقی نیز از 

بین خواهد رفت.
 از ابتدای ســال 1398 تا سال 1400 همه امور 
بازرگانی بخش کشــاورزی به وزارت صمت واگذار 
شــده بود که طی این مدت نیز مجددا گسســتگی 
در امور تولید و تجارت بخش کشــاورزی ایجاد شد. 
همین مسئله در کنار قیمت گذاری غیراقتصادی برای 
خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی در سال های 
آخــر دولت قبل، موجب افزایــش واردات و کاهش 
تولید محصوالتی نظیر گندم و نهاده های دامی شد.

استدالل موافقان و پاسخ آن
موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، تنها راهکار 
سامان بخشی به وضعیت آشــفته بازار را، تشکیل 
مجدد وزارت بازرگانی اعالم می کنند. این در حالی 
است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، علت اصلی 
آشــفتگی های بازار، سیاست های اشتباه ارزی بانک 
مرکزی در سال 139۷ و با تخصیص ارز 4200 تومانی 
به واردات محصوالت کشاورزی بوده است. سیاستی 
کــه باعث به هم ریختگی بازار محصوالت اساســی 
شده و ضربه مهلکی بر بدنه ضعیف تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان دهک های پایین درآمدی وارد کرد.

هر چند دولت سیزدهم اقدام به حذف سیاست ارز 
4200 تومانی کرد و اقدامات مثبتی نیز توسط وزارت 
جهاد کشاورزی  نظیر تعیین مناسب قیمت محصوالت 
کشاورزی، پرداخت یارانه حمایت از تولید محصوالت 
اساسی، جلوگیری از واردات بی رویه و غیره در حمایت 

از تولیدکنندگان گرفته شده است اما تشکیل مجدد 
وزارت بازرگانی  اندک امید تولیدکنندگان برای تثبیت 

وضعیت خود را از بین خواهد برد.
مغایرت  با قوانین و اسناد باالدستی

 تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همچنین با قوانین 
و اسناد باالدستی مغایرت دارد. مغایرت با بند »الف« 
ماده )28( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش 
 اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی، مغایرت 
با اصل هفتاد و پنجم )۷5( قانون اساســی به علت 
افزایش هزینه های ناشی از ایجاد تشکیالت جدید، 
مغایرت با بند )16( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به سبب افزایش هزینه های عمومی کشور و مغایرت 
با بند )10( سیاســت های کلی نظام اداری مبنی بر 
»چابک  سازی، متناسب  ســازی و منطقی ساختن 

تشکیالت نظام اداری« از جمله این موارد است.
همچنین عبدالناصر درخشان؛ عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس گفت: نمی توانیم وزارتخانه 
عریض و طویلی را در یک برهه خاص و حساس ایجاد 
کنیم و هنگامی که بحرانی را پشت ســر گذاشتیم 

دوباره آن را به شکل اولیه بازگردانیم. 
او با بیان اینکه تشــکیل وزارت بازرگانی خالف 
سیاست کوچک  سازی دولت اســت، اظهار داشت: 
طی این سال ها بنا بر این بود که دولت را کوچک تر 
کنیم در حالی که تشکیل یک وزارتخانه جدید خالف 

این فرآیند است.
3 پیشنهاد برای مدیریت بهینه بازار

از دولت و مجلس انتظار می رود با در نظر گرفتن 
این موارد، برای مدیریــت بهینه بازار تدبیری بهتر 
بیاندیشند؛ »مدیریت شرایط اقتصادی نظیر کنترل 
تورم و ثبات نرخ ارز«، »ارائه شرح وظایف دقیق برای 
وزارت صمت و جهاد کشاورزی«، »اعطای ابزارهای 
الزم برای تنظیم بازار محصوالت اساســی به وزارت 
جهاد کشــاورزی طبق قانون« و  غیره مواردی است 
که در این زمینه می تواند در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
گفت: براساس استعالم انجام شده، گمرک هیچ کدام 
از تکالیف خود را برای تکمیل داده های سامانه جامع 

تجارت انجام نداده است.
حمیدرضــا دهقانی نیا در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
درباره آخرین وضعیت ســامانه جامــع تجارت توضیح داد: 
ســامانه جامع تجارت یکی از مهم ترین ســامانه های حوزه 
قاچاق کاال و ارز اســت که در دولت قبل دو مرتبه تکمیل 
آن پیگیــری شــد و در دولــت فعلی نیز با دســتور آقای 
رئیس جمهــور فرصتــی 100 روزه برای تکمیــل و تبادل 

اطالعات آن داده شد.
وی افزود: لذا با توجه به تکمیل نشدن تبادل اطالعات 
در این ســامانه، با امضای مخبــر، معاون اول رئیس جمهور 
ســندی ابالغ شــد مبنی بر اینکه نیازمندی های ســامانه 
جامع تجارت تکمیل شود و براین اساس مجددا وظایف هر 

دستگاه به تفکیک ابالغ، زمان بندی و احصا شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: 
90 درصد موارد ذکر شده در سند ابالغی همان مواردی بود 

که ستاد پیش از این ابالغ و پیگیری کرده بود، اما در مورد 
تکالیف گمرک به نتیجه مطلوبی نرسید.

دهقانی نیا گفت: با توجه به ورود ستاد و دیگر دستگاه ها 
به موضوع تکمیل اطالعات سامانه جامع تجارت و همچنین 
برگزاری جلساتی از ســوی معاون اول رئیس جمهور مبنی 
بــر تکمیل اطالعات این ســامانه و پیگیری هــای الزم دو 
وزیــر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت نیز توافق کردند که 
موضوع تکمیل اطالعات سامانه جامع تجارت در قالب یک 
توافقنامه انجام شود و براین اساس توافق نامه ای بین طرفین 

امضا شد.
وی اظهار داشت: براساس سند توافقنامه مقرر شد تا در 
دو گام و دو مرحله موضوع تبادل اطالعات و انجام تکالیف 
گمرک برای تکمیل ســامانه جامع تجارت انجام شود و لذا 
تکالیف گمرک به این منظور به صورت کامال ریز احصا شد و 
مجددا دستیابی به اهداف زمان بندی شد و برای هر تکلیف 

نیز مسئولی مشخص شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: براساس 
توافقنامه مورد اشاره باید تا تاریخ 31 مرداد 1401 تکالیف 

انجام شود اما طبق استعالمی که ما به عنوان ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از وزارتخانه اخذ کرده ایم و پاســخ مکتوبی 
که در تاریخ 11 خرداد 1401 معاون وزیر صمت به ما داده 
اســت هیچ کدام از تکالیف مانند ایجاد دسترسی به پایگاه 
داده گمرک، ارسال اطالعات اظهارنامه پته مطابق نیازمندی 
وزارت صمت، پایداری در ارســال اطالعات و داده ها، حذف 
کنترل ســامانه مدیریت خدمات پس از ترخیص، دریافت 
سیســتمی مجوزهــای ترخیص از ســامانه جامع تجارت، 
اتصال سیســتمی پته و اســناد حمل و... توســط گمرک 
انجام نشــده است، بنابراین ســتاد نیز موضوع را به معاون 
اول رئیس جمهوری و اسماعیلی رئیس  دفتر رئیس جمهور 

اعالم کرده ایم.
دهقانی نیا اظهار داشت: زیرساخت ها تا حدی در گمرک 
وجود دارد اما در ســامانه جامع تجارت وقتی به گام تبادل 
اطالعات می رســیم به علت عدم تکمیل اطالعات توســط 
گمرک به مشکل می خوریم و زنجیره تبادل اطالعات محقق 

نمی شود.
او افزود: وقتی زنجیره اطالعات محقق نشــود در عمل 

تعذیه دیگر سامانه ها با محوریت سامانه جامع تجارت نیز با 
مشکل مواجه می شود و به همین دلیل در اجرای پروژه های 

کالن در این باره با کندی شدیدی مواجه می شویم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصریح کرد: 
گمــرک باید وضعیت پیمانکار خود را تعیین تکلیف کند و 
این موضوع را به قوه قضائیه و رئیس  قوه قضائیه نیز منعکس 
کرده ایم و گویا آقای محســنی اژه ای نیز به این مسئله وارد 

شده و در حال پیگیری است تا موضوع را حل کند.
دهقانی نیا افزود: واقعا درســت نیســت که چند سال 
معطل چنین وضعیتی از سوی گمرک باشیم و مشخصا باید 
این اسناد و تفاهم نامه ها و قرارداده ها به روز شود تا مشکل 

تکمیل اطالعات در سامانه جامع تجارت حل شود.
او در پاســخ به این سؤال که آیا برای تکمیل اطالعات 
در سامانه جامع تجارت مشکل فقط از سوی گمرک است، 
گفت: مشکل فقط گمرک نیست، اما تا زمانی که گلوگاهی 
مانند گمرک کــه دارای داده های بســیار مهم برای رصد 
زنجیره تجارت اســت برطرف نشود، دیگر نیازمندی ها هم 

مشروط به این موضوع باقی می ماند.

آگهی های مفقودی

برگ سبز- سند مالکیت و کارت 
ماشــین پراید مدل 83 شــماره 
انتظامــی 716 د 32- ایران 30 
شماره موتور 00718939 شماره 
 S1412283252000 شاســی
به نام مریــم عبدالمالکی مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بوئین زهرا

برگ سبز و سند کمپانی پراید 
مــدل 87 به شــماره انتظامی 
568 ق 76 ایران 20 شماره 
موتور 2306178 و شــماره 
 S1412287701472 شاسی
به نــام فریــده فرخنده بخت 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشند.

ادامه از صفحه 6

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

گمرک تکالیف خود را برای تکمیل سامانه جامع تجارت انجام نداده است

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی:

اهداف سیاست های اصل 44 
از خصوصی سازی 900 بنگاه محقق نشده است 

 دبیر قــرارگاه مبارزه با مفاســد اقتصادی تصریــح کرد: حدود
 900 بنگاه و شرکت دولتی به ارزش 200 هزار میلیارد تومان تا امروز به 
 نحو کاماًل معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده  اما در مجموع هیچ کدام 

از اهداف سیاست های کلی اصل 44 تاکنون محقق نشده است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، داود گــودرزی در نامــه ای خطاب به 
محمدباقر ذوالقدر؛ دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکالت 
ســخت اقتصادی در کشور و ابالغ سیاست های کالن اجرایی اصل 44 قانون 
اساسی از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، تحول در اجرای این اصل را امری 
حیاتی دانست و بر ضرورت آن تأکید کرد. در بخشی از متن نامه دبیر قرارگاه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی آمده است: سیاست های کالن اجرای اصل 44 در 
تاریخ  یکم خرداد ماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری )مّد ظلّه العالی( 
ابالغ گردید. در عمل نیز به بخش تعاونی کم توجهی و موضوع خصوصی  سازی 
صرفاً به امر واگذاری محدود شــده است، در همین راستا از مجموع دو هزار 
بنگاه و شــرکت قابل واگذاری تا به امروز حدود 900 بنگاه که دولت در آنها 
ســهام داشــته به نحو کاماًل معیوبی به بخش خصوصی واگذار شده  است که 

ارزش این واگذاری ها بیش از 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
اثرات خصوصی  سازی معیوب

با  اندک تأملی بر احوال اقتصادی کشور می توان دریافت  طی سال های 
بعد از ابالغ سیاست های کلی اصل 44:

* رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است؛
* گسترش مالکیت  عمومی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و حجم عظیمی 
از ســهام شرکت های دولتی مشــمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش 
خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان ها و نهادهای طلبکار از دولت 
یا شبه دولتی ها منتقل شده اند؛ الزم به ذکر است که بیش از 61 هزار میلیارد 
تومان واگذاری در قالب رد دیون دولتی بوده که این امر مغایر با بند 4 ماده 

6 قانون اجرای اصل 44 است.
* شاخص  بهره وری تفاوت زیادی نکرده است.

* در اغلب ارکان 12گانه شاخص رقابت پذیری جهانی، امتیاز پایینی کسب 
شده است؛

* ســهم بخش تعاونی فقط سه و هشــت دهم درصد از اقتصاد کشور است 
و ســهم بخش خصوصی تنها 1۷ درصد از کل واگذاری ها بوده در حالی که 

حجم بودجه شرکت های دولتی 20 درصد رشد داشته است؛
* سطح عمومی اشتغال تغییری نداشته و پس انداز خانوارها کاهش داشته است؛

بنابراین می توان گفت که در مجموع هیچ کدام از اهداف سیاســت های 
کلی اصل 44 تاکنون محقق نشــده است، موضوعی که در تک گزارش مرکز 
ارزیابی و نظارت راهبردی آن مجمع نیز بر آن صحه گذاشته است؛ کشت و 
صنعت مغان، کشت و صنعت هفت تپه، ماشین  سازی تبریز، رشت الکتریک، 
نساجی مازندران، آلومینیوم المهدی، پاالیشگاه کرمانشاه، فوالد خوزستان، 
کنتور ســازی قزوین، هپکوی اراک، ماشین  ســازی اراک و بسیاری مجموعه 
صنعتی دیگر را می توان نمود بیرونی شکســت این خط مشــی دانست که 
بســیاری از مجموعه های واگذارشده را به ســمت کاهش تولید و بهره وری، 
تعدیل بالغ بر 500 هزار نیروی انسانی و حتی تغییر کاربری و تعطیلی کامل 
کشانده است؛ خلع ید برخی از این واگذاری ها نیز مؤیدی بر این ادعا می باشد.

جمیع موارد فوق الذکر قاطبه کارشناســان دلســوز را بر این امر متفق 
ساخته که تغییر ریل به منظور تحول در اجرای اصل 44 قانون اساسی امری 
حیاتی می باشد که پیشنهادات زیر در این راستا به حضورتان ایفاد می گردد؛

1- ارزیابی تمامی شرکت های واگذارشده با معیار های علمی و شفاف و 
کارشناسی توسط خود نهاد ناظر )به منظور پیشگیری از بروز هرگونه تعارض 
منافع( و گزارش منظم سالیانه در دستور کار قرار گیرد تا میزان حسن اجرای 

سیاست های کلی اصل 44 توسط ارگان های مختلف مشخص گردد.
2- احصای خألهای تقنینی، اجرایی و نظارتی و در صورت لزوم، اصالح 

سیاست های کالن اصل 44 با تضارب آرای نخبگان امر صورت گیرد.
3- با توجه به وضعیت واگذاری های گذشته و عدم تعیین تکلیف اصالح 
سیاســت های کلی اصل 44 تمام واگذاری های پیِش رو تا مشــخص شدن 

وضعیت متوقف شود.

تسلیت
همکارمحترمسرکارخانم
سیدهمعصومهموسوی

مصیبت درگذشت خواهر گرامیتان را تســلیت عرض نموده و از خداوند 
متعال برای آن مرحومه غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و دیگر 

بازماندگان محترم صبر و اجر مسئلت می نماییم.
سرپرست،مدیرانوکارکنانموسسهکیهان

همکارگرامیسرکارخانمسیدهمعصومهموسوی
با نهایت تاسف مصیبت درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض می نمائیم.

حسنان- بهنام- مهردوستی- جابانی- عاشورنژاد- فرجی- امی- فاضلی- 
قدیمی- آبشناس- حیدری- جوادزاده- اوگی- دولتی- کردلو- زادهوش- 
تیرگری- اکبری- حســینی- جعفری- رمضانی- چیان- پروانه موسوی- 

پهلوانی- اسدی- علیزاده- کمانی- میرحسینی- ابراهیم آبادی- قشقائی

همکارگرامیسرکارخانمسیدهمعصومهموسوی
با نهایت تاســف درگذشت خواهر گرامیتان را تســلیت عرض نموده، از 
خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان 

صبر و بردباری مسئلت دارم.
مدیریت تولید آگهی ها و نیازمندیها و ویژه نامه

قیمت بازار )تومان(نوع سکه
15/2۷4/000سکه تمام طرح جدید
14/422/000سکه تمام طرح قدیم

8/265/000نیم سکه
5/213/000ربع سکه

3/10/000گرمی
1/423/000هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
-دالر
-یورو
38/660پوند

1/910لیر ترکیه
-درهم امارات

21/8دنیار عراق

بهره برداری از 311 دستگاه 
ناوگان ریلی جدید

319 دستگاه ناوگان شــامل 311 واگن باری و لوکوموتیو نو به 
شبکه ریلی کشور در حضور وزیر راه و شهر سازی وارد شد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، صالحی در مراسم ورود 319 ناوگان نو 
و باز سازی شــده به شبکه ریلی با اشاره به تفاهم انجام شده بین وزیر راه و 
شهر ســازی و وزیر جهاد کشاورزی در مورد حمل کاالهای اساسی گفت: در 
سه ماهه اول امسال در جهت سفارش تولید ناوگان ریلی 150 درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشــتیم که امیدوارم در فصول دیگر سال 
هم داشــته باشــیم. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در مراسم 
بهره برداری از ناوگان جدید ریلی گفت: در کنار این موضوع، بخشی از حوزه 
ناوگان با توجه به بدهی های ســنگین چند هزار میلیــارد تومانی، عالوه بر 
فرســودگی، زمین گیر شده و تعمیرات اساســی نیز جا مانده بود و الزم بود 
ایــن عقب ماندگی ها را جبران کنیم. مدیرعامل راه آهن خاطرنشــان کرد: با 
توجه به حمایت های رئیس  محترم سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم راه 
و شهر ســازی توانستیم بخشی از این بدهی را که به جا مانده از گذشته بود 
تســویه کنیم و البته بخشی نیز هنوز باقی مانده است. همچنین به گزارش 
ایسنا، میعاد صالحی اظهار کرد: در سال گذشته رکورد داخلی ناوگان از نظر 
تعداد و ارزش شکســته شــد که اکثر آن مربوط به نیمه دوم پارسال بود و 
امسال نیز با توجه به شــعار اعالم شده از سوی رهبر معظم انقالب درصدد 
توسعه صنعت ریلی هســتیم که مورد تاکید همه مسئوالن دولت سیزدهم 
اســت. مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایران با بیان این که با بررسی 
تبصره 18 و ماده 12 قانون در تالش برای کاهش بوروکراسی هستیم، اظهار 
کــرد: دو هفته پیش اولین قطار قزاقســتان به مقصد ترکیه و اروپا رفت که 
امیدواریم با توجه به تاکید دولت و وزارت راه و شهر ســازی بر دیپلماســی 
حمل ونقل بتوانیم کریدورهای شــمال، جنوب و شرق و غرب را فعال کنیم 

و از همه ظرفیت های ممکن برای توسعه حمل ونقل ریلی استفاده کنیم.
گفتنی است، با حضور وزیر راه وشهر سازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اســالمی ایران، 319 دستگاه ناوگان ریلی به ارزش قریب به یکهزار میلیارد 
تومان به بهره برداری رســید. در این مرحله 305 دستگاه واگن باری و شش 
دســتگاه لکوموتیو نو به عالوه هفت دســتگاه واگن مسافری و یک دستگاه 
 لوکوموتیو باز ســازی شــده مورد بهره برداری قرار گرفت. این تعداد ناوگان، 

صد درصد در شرکت های داخلی تولید یا باز سازی شده است.

از تضعیف تولید تا مغایرت با اسناد باالدستی مطرح شد

 4 دلیل مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی

ســازمان برنامه و بودجه اعــالم کرد: با 
تخصیص و تضمین 60 هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت پول گندمکاران، دولت به تمام تعهد 

خود در این زمینه عمل کرده است.
بر اســاس اعالم ســازمان برنامه و بودجه؛ تمام 
ظرفیت های قانونی بــرای حمایت از گندمکاران و 
پرداخت منابع خرید تضمینی به کار گرفته شــده 
اســت. براســاس قانون بودجه، دولت باید 30 هزار 
میلیــارد تومان منابــع و 30 هزار میلیــارد تومان 
تسهیالت بانکی با تضمین دولت برای خرید تضمینی 

گندم تأمین کند. 
بر اساس گزارش این سازمان، با وجود تنگناهای 
مالی، کــه معموالً در ابتدای هر ســال برای دولت 
وجود دارد مبلغ 30 هزار میلیارد تومان منابع برای 

خرید تضمینی به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص 
پیدا کرد. از سوی دیگر بابت 15 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی از طریق بانک کشاورزی تضمین نامه 
دولت صادر شده است که پرداخت پول گندمکاران با 

تاخیر مواجه نشود.
بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه؛ با توجه به 
ضرورت تسریع در پرداخت پول خرید تضمینی گندم 
به کشاورزان دیروز هم بازپرداخت 15 هزار میلیارد 
تومان تســهیالت بانکی برای ســایر بانک ها توسط 
سازمان تضمین شد تا روند پرداخت به کشاورزان با 
مشکلی مواجه نشود. به عبارت دیگر در کوتاه ترین 
زمــان از زمان ابالغ بودجه تمام ظرفیت های قانونی 
برای حمایت از خرید تضمینی گندم توسط سازمان 

برنامه و بودجه استفاده شده است.

گفتنی است، تولید و برداشت گندم کشور تاکنون 
افزایش 32 درصدی داشته و دولت با تخصیص اعتبار 
60 هــزار میلیارد تومانی بــرای پرداخت مطالبات 
گندمــکاران، به تمام تعهد خود در این زمینه عمل 

کرده است.
کاهش زمان ترخیص

 نهاده های دامی
همچنین بر اســاس اعالم ســازمان دامپزشکی 
کشور، ســید محمــد آقامیــری؛ رئیس  ســازمان 
دامپزشکی کشور در یک نشست دولتی در اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان خوزستان گفت: با هماهنگی 
انجام شده زمان ترخیص نهاده های دامی وارداتی از 
زمان پهلوگیری در اسکله ها به پنج روز رسیده است.

او با اشــاره به این نکته که ســالمت و کیفیت 

نهاده های دامی به کشــور یکــی از دغدغه های این 
وزارتخانه متبوع و ســازمان دامپزشکی است افزود: 
اطمینان از سالمت نهاده های دامی برای مصرف دام 

و طیور بر عهده سازمان دامپزشکی است.
رئیس  ســازمان دامپزشــکی کشــور گفت: با 
برنامه های صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی 
و هماهنگی های بین بخشی در این وزارت خانه، مقرر 
است در کوتاه ترین زمان نسبت به ترخیص نهاده های 

دامی اقدام کند.
آقامیــری با بیــان اینکه تســریع در ترخیص 
نهاده های دامی وارداتی از اولویت های وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان دامپزشکی است افزود: به دنبال 
کاهش بیشتر زمان ترخیص نهاده های دامی از بنادر 

هستیم.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

عمل به تمام تعهدات دولت برای گندمکاران
با تخصیص 60 هزار میلیارد تومان


