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كالم نور
باید کوشش تو در آبادانی زمین بیشتر
از کوشش در جمعآوری خراج باشد،
زیرا که خراج جز با آبادانی میسر نشود
و آن که بخواهد مالیات را بدون عمران
و آبادانی مطالبه کند شهرها را ویران و
بندگان را هالک نماید.
امام علی

تالش برای تصویب حق مسکن
 ۱۰۰هزار تومانی کارگران تا پایان سال

معاون وزیر کار با اش��اره ب��ه اینکه پیگیر
ارس��ال مصوبه حق مسکن کارگران به هیأت
دول��ت هس��تیم ،گفت :ت�لاش میکنیم این
مصوبه تا پایان امس��ال از س��وی هیات دولت
به تصویب برسد تا س��ریعتر اجرایی شود .به
گ��زارش تس��نیم ،با تصویب اعضای ش��ورای
عالی کار حق مس��کن کارگ��ران به 100هزار
تومان افزایش یافت .بر این اساس ،حق مسکن
کارگران که پیش از ای��ن  40هزار تومان بود
با افزایش 60ه��زار تومانی به 100هزار تومان
رسید .با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم
بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب
هیأت وزیران بگذرد ،درصورت تصویب نهایی
آن ،از فروردینماه س��ال  98حق مس��کن در
فیشه��ای حقوق��ی همه کارگران مش��مول
قان��ون کار  100ه��زار تومان منظ��ور خواهد
ش��د .در حال حاضر حق مسکن کارگران40
هزار تومان اس��ت که مطابق مصوبه ش��ورای
عال��ی کار در س��ال  1393از  20هزار تومان
به  40هزار تومان رس��ید اما مصوبه آن زمان
ب��ه دلیل ع��دم تصویب هیات وزی��ران هرگز
عملیاتی نش��د تا اینکه در سال  1395مصوبه
کمکهزینه مس��کن تمام کارگران مش��مول
قانون کار از تصویب هیات وزیران گذش��ت و
پس از ابالغ در سراسر کشور به اجرا درآمد .در
حال حاضر بیش از  60درصد دریافتی کارگران
صرف هزینه اجارهبهای مس��کن میش��ود .به
گفت��ه مقامات کارگری ،اگر کارگران قب ً
ال یک
سوم دریافتی خود را صرف اجارهبها میکردند
امروز باید بیش از دوس��وم حقوق خود را برای
اجاره مس��کن هزینه کنند .حاتم ش��اکرمی،
معاون امور روابط کار در گفتوگو با تس��نیم،
درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن 98
کارگران گفت :کارهایش انجام شده بود و قرار
بود امضاهای آخر آن انجام ش��ود تا به هیأت
دولت فرستاده شود .ارسال مصوبه حق مسکن
کارگران به هیأت دولت س��اختار خاصی دارد.
غیر از صورتجلسه امضا شده باید فرمت خاص
افزایش حق مس��کن هم به امضا برس��د .این
فرمت تهیه ش��ده بود اما پیگیر آخرین نتیجه
هس��تم .وی ادامه داد :با توجه به تجربه قبلی،
تالش میکنیم این مصوبه تا پایان امس��ال از
سوی هیات دولت به تصویب برسد تا سریعتر
اجرایی ش��ود .بعض��ی از مصوب��ات دولت در
کمیسیونهای کارشناسی بررسی میشود اما
این مصوبه با توجه به اینکه در شورای عالی کار
به تصویب رسیده ،نیاز به بررسی در کمیسیون
ندارد و فرآیند آن نسبت به سایر مصوبات دولت
کوتاهتر است.
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مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین ،توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی:

سامانه جامع گوشت وارداتی راهاندازی میشود

وزیر اقتصاد 600 :کانتینر گوشت بدون صاحب در گمرک وجود دارد!
گ�روه اقتصادی :سیس��تم ناکارآمد توزیع گوشت
واردات��ی تنظی��م ب��ازاری ک��ه صف��وف طوالنی
شهروندان برای خرید این کاالی اساسی را در پی
داشت موجب شد شیوه توزیع آن تغییر کند و حاال
مصرفکنندگان باید برای دریافت گوشت یارانهای
اقدام به ثبتنام اینترنتی کنند .عالوه بر این دولت
قصد دارد برای جلوگیری از رانت ایجاد ش��ده در
توزیع گوش��ت ،با راهاندازی سامانه جامع گوشت
وارداتی ،مانع از خروج این کاال از شبکه توزیع شود
و صفر تا صد فروش گوشت وارداتی را رصد کند.
■■جلوی خروج گوشت وارداتی در شبکه توزیع
گرفته شود

یک مقام مسؤول در وزارت جهاد کشاورزی از
راهاندازی س��امانه جامع گوشت قرمز وارداتی خبر
داد و گفت :واردات گوشت گوسفندی  ۱۴۶درصد
افزایش یافته است .مسعود بصیری ،مدیرکل دفتر
برنامهری��زی تامین ،توزیع ،تنظیم ب��ازار و ذخایر
راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با مهر
از طراحی سامانهای برای توزیع گوشت وارداتی خبر
داد و گفت :چند روز قبل این س��امانه در کارگروه
تنظیم بازار معرفی و قرار شد صفر تا صد عملیات
واردات و توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق این
سامانه ثبت شود .وی درباره
اینکه این س��امانه چه زمانی
رس��ما فعالیت خ��ود را آغاز
میکند ،گفت :این سامانه قرار
است فعالیت خود را رسما از
 ۲۵بهمنماه آغاز کند ،با این
حال باید منتظر ابالغیه کارگروه تنظیم بازار باشیم.
بصیری اضافه کرد :هدف از راهاندازی سامانه مذکور
این است که جلوی خروج گوشت یارانهای از شبکه
توزیع گرفته ش��ود و واس��طههایی که نقشی در
رساندن کاال به دست مصرفکننده نهایی ندارند ،از
این فرآیند حذف شوند .وی درباره نحوه عمل این
س��امانه گفت :تمام گوشت قرمزی که وارد کشور
میشود در این سامانه ثبت خواهد شد .به عبارت
بهتر ما در کش��تارگاههای مبدا دامپزشک داریم،
دامپزشک حاضر در آن کشتارگاه ،گوشت قرمز را
بعد از آماده شدن وقتی که قرار است بارگیری شود،
در سامانه ثبت میکند .زمانی که محموله گوشت
وارد گمرک شد و واردکننده آن را تحویل گرفت،
مجددا ثبت خواهد شد و وقتی هم که به شرکت
مباشر توزیع داده میشود شرکت مباشر توزیع نیز
مقدار تحویلی را ثبت میکند که باید برابر با مقدار
ورودی باش��د؛ اگر مغایرتی وجود داشت علت آن
باید ذکر شود .بعد از آن در فروشگاههای منتخبی
که عملیات عرضه به مردم را انجام میدهند نیز در
زمان فروش به مردم ،ب��ا ثبت اطالعات خریدار و
پرداخت وجه گوشت از طریق دستگاه کارتخوان،
میزان فروش ثبت میشود و میتوان آن را با میزان
گوش��ت تحویل داده شده به فروشگاه تطبیق داد.
بنابراین در این س��امانه ثبت و مشخص میشود
الشهای که وارد کشور شده و خرد شده ،به کجاها
رفته و به دس��ت چه کسانی رسیده است .وی در
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صفر شدن
تعرفه واردات گوشت قرمز که چند روز قبل از سوی
معاون اول رئیسجمهور اعالم ش��د ،اظهار داشت:
حدود  ۱۴۰تا  ۱۵۰هزارتن میانگین واردات گوشت
قرمز به کشور است و این واردات با ارز دولتی انجام
میشود .با توجه به افزایش قیمت گوشت داخلی،

تقاضا برای گوش��ت وارداتی باال رفته و وارداتی که
انجام شده جامعه هدف را نمیتواند پوشش دهد،
بنابراین مجبوریم برای جامعه هدفمان تدابیری
بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام است .برای
مابقی جامعه هم که توان خرید باالیی ندارند ،اعالم
کردیم هر واردکنندهای هر چقدر میخواهد با ارز
نیمایی و با سود بازرگانی صفر میتواند گوشت وارد
کند و در بازار به فروش برساند .بصیری تصریح کرد:
فکر میکنم طی چند وقت آینده با تصمیماتی که
گرفته شده و برنامهریزیهایی که انجام شده ،جو
آرامتری در بازار خواهیم داشت .ضمن اینکه ذخایر
راهبردی به اندازه کافی است.
■■دپوی گوشتهای وارداتی در گمرکات

بررسیها نشان میدهد در حال حاضر حدود
 ۱۷هزار تن گوش��ت اظهار نشده در کانتینرهای
یخچالی در گمرکات مهم کشور دپو شده که الزم
اس��ت نهادهای نظارتی برای بررس��ی دالیل عدم
اظهار این محمولهها به گم��رکات ورود کنند .به
گزارش تس��نیم ،در حالی که در آذر ماه  10هزار
تن گوشت گاو به کش��ور وارد شده است ،بررسی
آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد در دیماه
امس��ال فقط  5هزار تن گوشت گاو ترخیص شده
است .به این ترتیب در دیماه
امس��ال واردات (یا به عبارت
دقیقت��ر ترخیص) گوش��ت
گاو نصف ش��ده است .این در
حالی اس��ت که در بهمن ماه
و بعد از کاهش عرضه ،شاهد
شکلگیری صفهای طویل مردم مقابل فروشگاهها
برای تهیه گوش��ت قرمز بودیم .بررس��یها نشان
میدهد کل بازار گوش��ت کشور حجمی برابر یک
میلی��ون تن دارد که  700هزار تن آن از مس��یر
تولی��د داخل و  300هزار تن نی��ز از محل واردات
تامین میش��ود .دولت از ابتدای سال جاری برای
واردات گوشت قرمز به عنوان یکی از اقالم اساسی
ارز دولت��ی لحاظ ک��رده و مطابق گ��زارش مرکز
پژوهشهای مجلس ،ساالنه بیش از  1/5میلیارد
دالر صرف واردات این کاالی استراتژیک میشود.
اخیرا همزمان با تداوم صفهای گسترده در نقاط
مختل��ف برای تهیه گوش��ت قرمز ،وزی��ر اقتصاد
در گرگان از پدیده «کانتینرهاى گوش��ت بدون
صاحب در گمرک» خب��ر داده و بحران صفهای
طویل گوش��ت را وارد فاز جدیدی کرده است .به
گفت��ه دژپس��ند ،همچنین در ح��ال حاضر 600
کانتینر گوشت در گمرک بدون صاحب است که
پس از بررس��ی مشخص ش��د مالک آن با وجود
دریافت ارز دولتی قصد دارد آن را با قیمت بیشتر
در بازار عرضه کند.
■■انجام تشریفات قانونی ترخیص  2/5هزار تن
گوشت

پیگیریه��ا نش��ان میدهد ،در ح��ال حاضر
تش��ریفات قانونی ترخیص  2/5هزار تن گوش��ت
قرمز در  10گمرک کش��ور در حال انجام بوده و
این محمولهها بزودی به بازار تزریق میش��ود .این
میزان گوش��ت طی بیش از  40فق��ره اظهارنامه
به گمرکات آس��تارا ،غرب تهران ،ش��هید رجایی
بندرعب��اس ،فرودگاه امام خمینی (ره) و ...اظهار و
تمام تشریفات گمرکی آنها در مسیر سبز و خارج از
نوبت انجام پذیرفته و این محمولهها در حال حاضر
آماده خروج از گمرک است.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد

نیازکشوربه 1/5میلیونواحدمسکونیدرسال
عضو کمیس��یون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس گفت :ساالنه به حدود یک میلیون تا یک
میلیون و  ۵٠٠هزار واحد مسکونی در کشور نیاز
داریم .مهرداد بائوجالهوتی اظهار داشت :در حال
حاض��ر توازنی میان تولید و تقاضا برای مس��کن
وج��ود ندارد که این خود بر ت��ورم قیمتی دامن
زده است .وی با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نیاز
مسکن زوجهای جوان ساالنه
به  ٨٠٠هزار واحد مسکونی
نیاز داریم ،افزود :عدم تامین
این میزان واحد مس��کونی
در س��الهای اخیر منجر به
انباشت تقاضا شده است .این
نماین��ده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه آمار
صدور پروانههای ساختمانی در سال در مجموع
 ٩۵٠هزار واحد مسکونی را نشان میدهد ،تصریح
کرد :دولت باید برای س��ال آینده عالوه بر تولید
مس��کن جدید ،کسری س��الهای گذشته را نیز
جبران کند تا انباشت تقاضا در این سالها از بین
برود .بائوجالهوتی با بیان اینکه دولتهای پیشین
به دور از قضاوت ،برای خانهدار کردن مردم برنامه
منسجمی داشتهاند ،گفت :در دولت سازندگی به
دهکهای پایین جامعه زمین ش��هری داده شد،
ت اصالحات اجاره به ش��رط تملیک و در
در دول 
دولت نهم و دهم مس��کن مهر رونمایی ش��د اما
در دولته��ای یازده��م و دوازدهم تاکنون هیچ
برنامهای اجرایی نشده است .وی با تاکید بر اینکه
دولت باید برای دهکهای پایین جامعه که توانایی
خانهدار ش��دن ندارند فکری کند ،افزود :مسکن
اجتماعی ،ط��رح روی کاغذ مان��ده دولت فعلی
باید هر چه س��ریعتر برای خانهدار ش��دن اقشار

آسیبپذیر رونمایی شود.

■■تسهیالت مس�کن باید حداقل  ۵۰درصد
افزایش یابد

رئیس کمیس��یون عمران مجل��س گفت :در
شرایط کنونی با توجه به وضعیت قیمت مسکن در
کشور ،تسهیالت این بخش باید حداقل  ۵۰درصد
افزایش یابد .محمدرضا رضاییکوچی در گفتوگو
با خانه ملت ،افزود :بر اساس
آمارها ،در سال جاری قیمت
مسکن در کالنشهرهای کشور
نسبت به سال گذشته حدود
 ۹۰درصد افزایش داشته که
با این افزای��ش قیمت عم ً
ال
خانوادهه��ا قادر به خرید مس��کن نخواهند بود و
مردم مجبورند به بازار ره��ن و اجاره روی بیاورند
که این موضوع موجب افزایش غیرمنطقی قیمت
اجاره مس��کن نیز ش��ده اس��ت .وی تصریح کرد:
ام��روز بازار مس��کن دچار رکود تورمی ش��ده که
کاهش دریافت مجوزهای ساختوس��از گواه این
مس��اله است .وی با اش��اره به برنامهریزی وزیر راه
و شهرسازی برای افزایش تسهیالت مسکن افزود:
به نظر من در شرایط کنونی تنها راهکار کوتاهمدت
برای رونق گرفتن بازار مسکن ،افزایش تسهیالت
اس��ت ،البته ام��روز وامهای مس��کن کمقدرت و
پرهزینه بوده و باید شرایط برای افزایش تسهیالت
و افزایش اثرگذاری آن فراهم ش��ود .وی گفت :به
نظر من در ش��رایط کنونی تسهیالت مسکن باید
حداقل  ۵۰درصد افزایش یابد ،زیرا امروز حداکثر
تس��هیالت حدود  ۱۶۰میلیون تومان است که با
توجه به ش��رایط و قیمتها وام باید حداقل حدود
 ۳۰۰میلیون تومان شود.

گرانی

انتقاد رئیس اتاق اصناف تهران از دولت به دلیل مهار نکردن تورم

سازمان حمایت پاسخگوی گرانیها باشد

رئیس ات��اق اصناف تهران با انتق��اد از عدم
مدیری��ت صحیح دس��تگاههای مس��ؤول برای
جلوگیری از گرانیها گفت :اصناف هیچ نقشی در
گرانیها ندارند و «سازمان حمایت» مسؤول اصلی
پاسخگویی به گرانیهاست .قاسم نودهفراهانی در
گفتوگو با تسنیم ،با اشاره
به گرانیهای اخیر در سطح
عرضه برخی کاالها و نقش
اصن��اف در گرانیهای اخیر
اظهار ک��رد :اصناف به هیچ
وجه در گرانیهای اخیر در
سطح بازار نقشی ندارند ،چرا که اصناف بر اساس
فاکتور خرید کاالها و احتساب سود مصوب ،اقدام
به عرضه کاالها میکنند و این فرآیند روش��نی
اس��ت که در ص��ورت تخطی از آن ،بش��دت با
متخلفان برخورد میش��ود .وی ادام��ه داد :این
روش��ن است که گرانی در بازار به دالیل دیگری
به غیر از نقش اصن��اف برمیگردد و باید به آن
دالیل توجه داش��ت؛ یعنی باید این مشکالت را
از دستگاههای متولی مثل سازمان حمایت جویا
شد که در کنار دستگاههای متولی دیگر که ارز
دولتی را در اختیار واردکننده قرار میدهند ،هیچ
نظارتی بر قیمتگذاری و عرضه این کاالها ندارند.
وی با بیان اینکه در اصل ،س��ازمان حمایت باید

پاسخگوی وضعیت فعلی گرانیها باشد ،گفت:
این مس��ؤوالن باید بگویند چرا م��رغ از  8هزار
تومان به  15هزار تومان رس��یده یا چرا وضعیت
قیمت گوشت در بازار به این شکل است؛ آیا در
این شرایط قصابها و مرغفروشان نقش دارند؟
قصابی که با فاکتور رسمی،
گوش��ت را تحویل میگیرد
و با سود مصوب میفروشد،
باعث این گرانیهاست یا عدم
مدیریت صحیح دستگاههای
مسؤول؟ نودهفراهانی گفت:
مثال در ماجرای گوش��ت ،امسال میزان واردات
ما بیش از س��الهای پیش بوده ،پس چرا باید
قیمت گوشت تا این اندازه باال رود؟ این افزایش
واردات در کنار باالرفتن قیمت ،یعنی مدیریت
مسؤول در این بخش ،ضعیف است .وی با تاکید
بر اینکه اتاق اصناف و بازرسی اصناف بشدت با
هرگونه تخلفات صنفی و گرانفروش��ی برخورد
میکنند ،گف��ت :با این همه ،ما بش��دت با هر
واحد صنفی که اقدام به گرانفروش��ی کند ،در
حد وس��ع و توانمان برخورد میکنیم و تعداد
پروندههای تشکیل شده در حوزه بازرسی اصناف
و پروندههای ارسال شده به تعزیرات ،مؤید این
ادعاست.

حقا که ملت صدر انقالب ،برتری دارد به ملت
صدر اسالم! شوخی نیست!  ۴۰سال ایستادگی
پای پرچم «استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی»!
نسل میگذرد و عصر نیز اما احمد کاظمی هرگز
نمیمیرد! از بطن او ،محس��ن حججی میآید و
این داس��تان ادامه دارد! س�لام و صلوات خدا بر
ملت نس��توه و دشمنشکن ایران! گمانم بهتر از
این نمیشد! هم آسمان تجلی رحمت بود و هم
زمین! از آسمان ،برف و باران و بعضی جاها انوار
خورشید و از زمین ،قطرهقطرههایی که آمدند و
دریا شدند! دریا نه ،بگو اقیانوس! اقیانوس کبیر!
گویی عجین ش��ده حماسه با ملت ما! ملتی که
کوتاه نمیآید! کم نمیآورد! کم نمیگذارد! گمانم
دیروز ،تاریخیترین دوش��نبه تمام عمر انقالب
شد! و دقیقا همان شد که دشمن نمیخواست!
ت��ازه این چله اول انقالب بود؛ چله کوچک! چله
بزرگتری نیز در راه اس��ت انشاءاهلل! زین پس
هر آینه بر تعداد ادواردو آنیلیها اضافه میشود!
آری! همه جهان باید چشم و گوش به انقالب ما
بسپارند؛ بیش از آنچه تاکنون بوده! میدان آزادی،
حاالحاالها پاتوق خبرنگاران غربی است! آنچه تا
االن متعجبشان کرده ،چله کوچک انقالب بوده!
در چله بزرگتر ،حماسههای بزرگتر و فتوحات
جهانشمولتر مخابره خواهند کرد به لطف الهی!
هنوز دوکوهه پادگان یاران امام مهدی نش��ده!
هنوز نماز نخوانده در قدس ،حاجقاسم! هنوز کار
داری��م ما در انتهای افق! ملتی که دیروز ایران را
و انقالب اس�لامی را برای بار چهلم بدل به قلب
جهان معاصر کرد ،اس��تعداد و استحقاق انقالب
مهدی فاطمه را نیز دارد!
هانای دشمن! این ملت قرار بود  ۲۲بهمن
امسال را و  ۴۰سالگی انقالب را نبیند؟! هیهات!
برای ما بهار ،با  ۲۲بهمن آغاز میش��ود! اگر ۲۲
بهمن  ۵۷یوماهلل پیروزی خون بر شمش��یر بود؛
 ۲۲بهم��ن  ۹۷یوماهلل پیروزی خون دل بر تزویر
دش��من و دشمندوستان اس��ت! آن پیرزن ،آن
پیرمرد ،خون دلها خوردهاند ،رنج دوران دیدهاند!
ولی امتزاج صبر و بصر ،چون فوالد ،مقاومش��ان
کرده! هی��چ فتنهای حریف ایم��ان و اراده ملت
انقالب نخواهد ش��د! و ملت ایران همچنان ملت
انقالب اس��ت! ملت��ی که والفجر را دارد ،دس��ت
از فجر نمیکش��د! کی و کج��ا  ۲۲بهمن افتاده
وسط اردیبهشت ،که دیشب ضدانقالب متأثر از
اخبار هواشناسی ،خوشحالی میکرد که احتماال
برف و باران بیش��تر از ملت ایران بیاید! قدم اگر
قدم ملت ایران باش��د ،حتما زمین پیش آسمان
روسفید میش��ود! بچههای بازیدراز ،رزمندگان
ارون��د ،دالوران خیبر ،اهالی ب��در ،اصحاب فکه،
مردم فتحالمبین و شهیدان ارتفاعات «اهللاکبر»،
همه و همه ستارههایی بودند که قبل از آسمان،
ابت��دا در زمین درخش��یدند! و هن��وز هم ملت
ایران درخشش دارد! دیروز دوشنبه ،دوشنبهای
از جنس نور بود! دوش��نبه حض��ور! باز هم ملت
ای��ران در آزمونی دیگر ،حاضری زد! جانم به این
جوش��ش خون ش��هدا! زندهتر از این ملت ،کجا
سراغ میتوان گرفت؟! آن از شهدایش ،این هم از
خودش! آن از لیالی والفجرش ،این از یوماهلل فجر
چهلمش! بیخود کشتی میگیری با انقالب ما،
جناب آمریکا! چند بار پشتت را به خاک بخواباند؟!
چند مدل؟! چند سبک؟! هم با دست خالی حتی
بدون سیمخاردار و هم با دست پر از هستهای و
موش��ک ،این ملت ،در هر حالی هیچ از دشمن
نترسیده! و ملتی که خدا را دارد ،چرا باید از امثال
ترامپ بترسد؟! این تازه آغاز ملت ایران است! آغاز
چله انقالبی که خیلی دشمن دارد ،خیلی بدخواه
دارد ،خیلی حس��ود و عنود دارد لیکن باور دارد
بزرگی و بزرگتری خدا را! و همچنان ش��عارش
این است؛ اهللاکبر! سردترین ماه سال ،گرمترین
حماس��ه را آفریدن ،هنر دائم و الیزال ملت ایران
است! این بهمن ،همیشه بر سر دشمن ،سنگین
اس��ت! و از این پس ،س��نگینتر! خدا ،کارهای
مهمت��ری بر دوش انقالب گذاش��ته! خدا خیلی
متوقع است از انقالب! یا حضرت انقالب! ملتی که
دیروز دیدم ،تو را در هیچ معرکهای تنها نخواهد
گذاشت! ببار ای آسمان! هر چه میتوانی بیشتر!

