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عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:پ
سرانه واحدهای صنفی ایران بیش از نرم جهانی است

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: اکنون در ایران به ازای هر 
۲۷ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این رقم بسیار بیشتر از نرم جهانی 

است.
محمود بنانژاد پنجشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
در کشورهای توسعه یافته، به ازای هر ۱۷۰ نفر و سایر کشورها به ازای هر 
۱۲۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد اما در ایران، این رقم یک واحد برای 

هر ۲۷ نفر است.
وی افزود: این امر، توجیه اقتصادی و سود کسبه را کاهش می دهد.

وی گفت: در کشور، سه میلیون واحد صنفی وجود دارد که ۲۵ درصد 
اشتغال را به خود اختصاص داده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: البته اگر فضا مهیا باشد سهم 
بازار از اشتغال می تواند افزایش یابد اما فضا تنگ است و برخی مشکالت 
در این باره مانع شده است. وی تصریح کرد: یکی از مسائل، قانون کار 
است که دست و پا گیر شده است و برای به کارگیری نیروی جدید و 

استخدام در اصناف مشکل ساز شده است.
بنانژاد درباره افزایش قیمت ها و گرانی ارز گفت: باید باور کنیم که اتفاق 
ویژه ای رخ داده و چند برابر شدن نرخ ارز، در قیمت ها تأثیر گذاشت، 
کاالهای وارداتی به صورت مستقیم تأثیر گرفت و افزایش قیمت مواد 

اولیه، هزینه تولید کاال را در داخل باال برد.
افزایش  را مسئول  این میان برخی ، اصناف  وی خاطرنشان کرد: در 

قیمت ها عنوان کردند که این تهاجم به بازار غیرمنصفانه است.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: البته متخلفانی هم در بازار 
بودند و با آنان برخورد شد اما اینکه صرفاً، بازار مقصر افزایش قیمت ها 

اعالم شود، غیرمنصفانه است.

ظهور شغل های جدید در آینده نزدیک!

فناوری های  و  تکنولوژی  عصر  ظهور  است  معتقد  کار  حوزه  فعال  یک 
پیشرفته موجب ورود مشاغل جدید به بازار کار و از بین رفتن مشاغل قدیمی  

و سنتی می شود.
عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ورود مشاغل جدید به 
بازار کار اظهار کرد: تا چند سال آینده با ورود مشاغل جدید، بسیاری از 
مشاغل قدیمی حذف می شوند. بخش اعظمی از این مشاغل سنتی هستند 
که از دیرباز از طریق پدران به فرزندان منتقل شده ولی امروز به دلیل عدم 
تمایل به ادامه راه پدران، دیگر خبری از آنها نیست و یا به تدریج در حال 
حذف شدن از بازار کار هستند. وی افزود: با گسترش تکنولوژی و فناوری های 
نوین بیشتر مشاغل تحت تأثیر قرار می گیرند ولی در مورد برخی مشاغل به 
قدری بی توجه بوده ایم که علیرغم نیازی که به آنها داریم جای خالی این 
شغل ها در کشور دیده می شود. مثالً مقنی گری شغلی قدیمی است ولی 
حضور ایرانی ها در آن بسیار کم و عمدتاً دست اتباع بیگانه است ولی آیا یک 
ایرانی نمی تواند کار مقنی گری انجام بدهد که به راحتی حقوق اجتماعی افراد 
را زیر پا می گذاریم و کار را بی ارزش می کنیم تا قانون را دور بزنیم؟ به اعتقاد 
این فعال حوزه کار، ورود مشاغل جدید تا چند سال آینده اجتناب ناپذیر 
است و ممکن است بسیاری از شغل هایی که حتی به آنها نیاز داریم در خطر 

نابودی قرار بگیرند.
پیامدهای ورود مشاغل جدید به بازار کار

مختاری درباره پیامدهای ورود مشاغل جدید به بازار کار گفت: اگر فرهنگ 
یک شغل جدید به درستی پیاده شود ورودش به بازار کار اشکالی ندارد، ولی 
اگر مشمول رانت و سو استفاده شود خوب نیست. مثالً شهرداری تهران 
مکانیزه شده است ولی آیا جامعه کار ایران از آن منفعتی برده اند؟ پاسخ منفی 
است چون به جای استفاده از نیروی کار ایرانی، اتباع بیگانه وارد آن شده اند. 
وی ادامه داد: در بحث جایگزین کردن مشاغل جدید با قدیمی هم پیامدها 
و اثرات مثبت آن در نظر گرفته می شود. مثالً با ظهور تاکسی های اینترنتی 
دسترسی ها با موبایل به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی آسان تر شده و کارها 
به سرعت انجام می پذیرد. راننده جلوی درب خانه می آید و فرد در کمترین 
زمان ممکن و به سرعت به مقصد می رسد در حالی که تا قبل از این ناچار بود 
از درب منزل تا آژانس مسافتی را طی کند و منتظر گرفتن ماشین بماند و با 

این کار متحمل وقت و هزینه بسیاری می شد.
لزوم داشتن دانش و فرهنگ کار در برخی مشاغل جدید

ورود  با  که  از مشاغل هستند  دیگر  کرد: دسته ای  مختاری خاطرنشان 
مشاغل جدید یا به روز شدن همچنان به نیروی انسانی نیاز دارند. مثالً در 
شغل معلمی، شاید بتوانیم کامپیوتر و کتاب و تخته را حذف کنیم و به سمت 
هوشمند کردن نظام آموزشی و تجهیزات و دستگاه ها برویم ولی در نهایت 

معلم را نمی توان حذف کرد و باید کسی باشد که درس را ارائه کند.
این فعال حوزه کار متذکر شد: شاید افراد از رستوران ها غذای اینترنتی 
سفارش دهند یا از سایت های مجازی خرید اینترنتی داشته باشند ولی باز هم 
پیشخدمتی هست که به مشتریان خدمت رسانی کند و فردی هست که کاال 
را تحویل مشتری بدهد؛ بنابراین بیزینس هرقدر هم که بر اساس تکنولوژی 
روز پیش برود در بعضی موارد به نیروی انسانی نیاز دارد. ورود تکنولوژی در 
برخی مشاغل آنها را بروزتر می کند و در مورد برخی دیگر، مادامی که دانش 
و فرهنگ کار با آنها را اختیار نداشته باشیم، به نتیجه نمی رسیم. به گزارش 
ایسنا، باوجود تغییراتی که طی سال های آینده در ماهیت کار به وجود خواهد 
آمد بسیاری از شغل ها و کسب و کارها دچار تحول خواهند شد و این تغییرات 
نیازمند پذیرش مسئولیت های بیشتر از جانب نیروهای کار است. کارشناسان 
معتقدند در بسیاری از مشاغل آینده، مهارت های امروز دیگر کاربردی نیست 

و از حاال باید به فکر کسب مهارت های جدیدتر باشیم. 
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تفاوت قیمت ارز 4۲۰۰ و ارز آزاد

ونده های فساد اقتصادی مقصر اصلی پر

 ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت مرغ منجمد موافقت کرد

غ منجمد 13 هزار تومان هر کیلوگرم مر

هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این 
هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و 
رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان 

برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.
حذف  زمزمه  گذشته  هفته  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
این  رسانه ها مطرح شد.  در  تومانی  ارز ۴۲۰۰  سیاست 
هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از 
فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند. اما رئیس 
سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج 
این طرح در یکسال گذشته و برخالف نظر کارشناسان و 
صاحب نظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز 

۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
اختصاص  روند  ادامه  بر  در حالی که دولت همچنان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئوالن دولتی علیرغم 
ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده 
هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این 
هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه 

ها و مردم به گفت وگو پرداختند.
ورود قوه قضائیه برای اصالح قوانین فسادزا

یکشنبه شب رییس قوه قضائیه در اولین گفت وگوی 
زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی 
پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت 
خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفت وگو، نظر 
آیت الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
با  اینکه  بر  به سئوالی مبنی  پاسخ  بود. وی در  تومانی 
برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد 
کرد، گفت: پرونده های فساد اقتصادی که در دادگاه های 
علنی اکنون رسیدگی می شود، محصول نوسانات قیمت و 
تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم 

گیری هاست.
با تاکید براینکه تصمیم گیری ها  ریاست قوه قضائیه 
نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت 

خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیسی ضمن توصیه به تصمیم سازان بر عدم گرفتن 
پرونده های  از  برخی  کرد:  تاکید  زا،  فساد  تصمیم های 
را  وام هایی  افرادی  که  است  دست  همین  از  اقتصادی 
گرفتند که باید در جای خود مصرف می کردند، ولی در 
جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیالت را برای 
استفاده  داللی  مسیر  در  اما  می کردند،  صرف  تولید 
نمودند. افرادی تسهیالت را گرفتند و باید در داخل اقدام 

می کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح 
کرد: باید تسهیالت به تولید کننده اختصاص یابد و به 
شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز 
اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این 
است که از همه ظرفیت هایی که قوه قضاییه در شوراهای 
تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان 
کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان ها در 

جهت پیشگیری استفاده کنیم.
وی با یادآوری خاطره ای درباره زمان ریاست بر سازمان 
مورد  در  زمان  آن  در  داد:  ادامه  کشور،  کل  بازرسی 
پرونده های اختالس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ 
بعد از مدتی پرونده های دیگر عدد و رقمش باال رفت و 
بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم ها فرق 
کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی 

است و نباید این اتفاق بیفتد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصالح قوانین اگر 

با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک 
قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده 
که یک سوء جریان پیش آید، پیش بینی شده است که به 
مجلس، پیشنهاد اصالح قانون را از طریق سازمان بازرسی 

یا خود قوه قضاییه بدهیم.
مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ 
هزار پرونده قاچاق کاال در قوه قضائیه تشکیل شده است

از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی 
به واردات کاالها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود 
۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کاال در قوه قضائیه تشکیل شده و 
میزان کاالی قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.
ولی ملکی: اختالف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد باالی 

۱۰ هزار تومان است، به کجا می رود؟
در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکین شهر 
در  اسالمی  شورای  مجلس  دوشنبه  علنی  نشست  در 
نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام 
از روزگار مردم درآورده است، در چنین  گسیخته دمار 
به  تومانی  دولتی ۴۲۰۰  ارز  تخصیص  شنیدن  شرایطی 
خیریه ها، افراد و شرکت هایی که با جعل اسناد و نفوذ 
به واردات  بانک مرکزی مبادرت  و  بدنه وزارتخانه ها  در 

ماشین آالت دست دوم می کنند، بسیار دردآور است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ 
تومانی برای کاالهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی 
داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد، این 

نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.
ملکی اظهار کرد: وزارتخانه های اقتصادی از قبیل صنعت، 
معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک 
مرکزی به ویژه وزارت اطالعات شفاف سازی کنند که چه 
دست های آلوده ای پشت این بده و بستان ها وجود دارد. 
ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که 

منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختالف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد باالی ۱۰ هزار تومان است، 

به کجا می رود؟
سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک 

مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است
سخنگوی  شاهرودی،  حسینی  سیدحسن  همچنین 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص 
وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار 
تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت 
نقش  باید  مرکزی  بانک  نقش  شود.  اعمال  دستوری 

تعادلی باشد نه دستوری.
وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی 
انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این 
سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور 
شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعالم کردند که در حال 

حاضر ارز ۴ نرخی است.
سید تقی کبیری: مدیریت یارانه ها به دست خود مردم 

سپرده شود
کمیسیون  عضو  کبیری  تقی  سید  راستا،  همین  در 
اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص 
ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کاالهای اساسی که 
گفته می شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می شوند، با 
همان قیمت به دست مصرف کننده نمی رسند، این فضای 
به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از 

ادامه آن جلوگیری کرد.
وی با بیان این که باید مدیریت یارانه ها به دست خود 
مردم سپرده شود زیرا به خوبی می دانند چگونه به صورت 
اظهار  کنند،  استفاده  آن  از  نیازشان  به  توجه  با  بهینه 
داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر 
قیمت ها تاثیر می گذارد. واگذاری یارانه ها به مردم باعث 
می شود قیمت ها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد 

برداشته می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در 
باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف 

توضیح دهد
با  نیز  مجلس  رئیسه  هیات  عضو  زاده،  رنجبر  اکبر 
انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: 
برای مجلس و نمایندگان توجیه پذیر نبوده و مبهم است 
که چرا عده ای مخالف توزیع عادالنه کاالهای اساسی در 
و  اقتصادی کشور  بهترین وضعیت  در  کشور هستند. 
در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار 
است یارانه ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت 
مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه 
اینکه دالالن، رانتخواران، سودجویان و منفعت طلبان از 

آن برخوردار شوند.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره 
ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، 
امکان توزیع عادالنه کاالهای اساسی که موجب فربه شدن 
عده ای رانت خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی 
که ۱۴ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود 
و در اقتصاد کشور اخالل ایجاد شود، مجبوریم از آقای 
روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی 

نمایندگان مردم باشد.
نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد
سازمان  رئیس  ها،  اظهارنظر  این  تمام  علیرغم  البته 
برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار 
میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب 
دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز 
کاالهای اساسی گفت: اوالً باید مشخص شود چه کسی 
گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در 
ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 

به کاالهای اساسی را ادامه خواهد داد.

از  انجمن صنفی مرغداران کشور  کانون  نائب رئیس 
موافقت ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت مرغ منجمد 
در جلسه هفته جاری خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار 
با افزایش قیمت مرغ منجمد از هر کیلوگرم ۱۱ هزار ۵۰۰ 

تومان به ۱۳ هزار تومان موافقت کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حبیب اسدالله نژاد در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تاکید بر اینکه قیمت مرغ تازه 
تغییر نداشته است، اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار به دلیل 
پایین تر بودن قیمت مرغ تازه در بازار نسبت به قیمت 

پیشنهادی با افزایش قیمت آن موافقت نکرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی افزایش 
قیمت مرغ به ۱۲ هزار و ۹6۰ تومان بود، اما در حال حاضر 
حداکثر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار برای مصرف کننده 

۱۲ هزارتومان است.
اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه مرغداران به شدت نسبت 
به تصمیم ستاد تنظیم بازار معترض هستند، افزود: دلیل 
ستاد تنظمیم بازار برای تاخیر در افزایش قیمت مرغ تازه 
قابل پذیرش نیست چرا که مرغداران از نیمه فروردین تا 

امروز با زیان باالی رو به رو شده اند.
وی قیمت منطقی مرغ تازه برای مصرف کننده با توجه 

به هزینه تولید را ۱۴ هزار تومان دانست.
نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور اقدام 
ستاد تنظیم بازار را ضد تولید توصیف کرد و گفت: فشار 
بر مرغدار برای حفظ ظاهر تعادل در قیمت بازار مرغ 
موجب صدمه به تولید خواهد شد که بهای سنگینی به 

دنبال دارد.
اسدالله نژاد خروج تعداد بیشتری مرغداری ها از چرخه 
تولید را نتیجه فشار بر مرغداران برشمرد که در آینده نه 
چندان دور گرانی این کاالی پر مصرف را به دنبال خواهد 

داشت.

معاون وزارت صنعت: 
خودروسازان موظف به عرضه خودرو بعد از تولید در بازار هستند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
گفت: خودروسازان مکلف شدند که پس از تولید وسلیه نقلیه را به بازار عرضه 

کنند و به آنها اخطار داده شد که به هیچ عنوان نباید در پارکینگ  ها باشد.
به گزارش پنجشنبه شب دفتر امام جمعه یزد، جعفر سرقینی در دیدار 
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد بدون توضیح بیشتر در 
این ارتباط و اهرم های مورد اعمال با اشاره به اینکه مخالف خام فروشی 
هستیم، افزود: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و رویکرد دولت در 
خام  و صادرات محصوالت  وزیر صادر  از سوی  بخشنامه ای  حوزه،  این 

محدود شد.
وی با اشاره به اینکه تحریم با وجودی که مشکالتی برای کشور به دنبال دارد 
ولی می تواند فرصت باشد بیان کرد: ما می توانیم با همین تحریم ها، زمینه ای 

فراهم کنیم که در تولید محصولی که وارد می کنیم خودکفا شویم.
این مسئول تصریح کرد: هم اکنون محصوالتی که وارد می کنیم، تکنولوژی 
پایین تری نسبت به صنایع موشکی که االن خودمان تولید می کنیم، دارند، 
اظهار کرد: تنها تفاوتی که در آن قسمت هست و در بحث صنایع وارداتی 
نداریم، این است که در بحث صنایع موشکی ما خواستیم ولی در این بخش 

هنوز نخواستیم که تولید کنیم و خودکفا شویم.
سرقینی با بیان اینکه بخش خصوصی در وضعیت اقتصادی فعلی کشور 
در بحث برگشت ارز نمره قبولی نگرفت، گفت: به عنوان نمونه اجازه صادرات 
میلگرد به شرکت هایی را صادر کردیم که تا پایان خرداد این کار را انجام دهند 
و پس از بررسی که انجام می دهیم در صورتی که ارز را بازگردانده اند، اجازه 

آنها تمدید می شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: در سال ۹۱ 
معادل پنج میلیون تن واردات فوالد داشتیم اما در سال ۹۷ نه تنها واردات 
فوالد نداریم بلکه هشت و نیم میلیون تن فوالد به کشورهای دیگر صادر 

کردیم.
سرقینی با بیان اینکه برنامه ریزی صورت گرفته برای صادرات ۱۲ میلیون تن 
است خاطرنشان کرد: از این میزان در شرایط معمول مطمئناً تا ۱۰ میلیون تن 

فوالد امسال صادر می شود.
وی به فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت حقوق دولتی توسط مجموعه هایی 

از جمله برخی معادن اشاره کرد و افزود: هر آنچه که نظارت و بازرسی در 
آن داشته باشیم ممکن است این فرارها و عدم پرداخت ها کاهش یابد ولی 
تا زمانی که مردم خودشان نسبت به این موضوع حساسیت برای پرداخت 

نداشته باشند این موضوع به صورت کامل حذف نمی شود.
همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به نارضایتی 
از وضعیت  قابل توجه قیمت ها در محصوالت مختلف،  افزایش  از  مردم 
برای  خودروسازان  در  جدی  عزم  گفت:  و  کرد  انتقاد  کشور  خودروسازی 

خودکفایی و نوآوری دیده نمی شود.
آیت الله محمدرضا ناصری یزدی افزود: یکی از مشکالتی که در ارتباط با 
خصوصی سازی معادن وجود دارد این است عالوه بر عدم اجرای درست آن، 
متأسفانه شنیده می شود که برخی از آنها عوارض و مالیات خود را به میزان 

کامل پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: اگر همین عوارض و مالیات ها به درستی پرداخت می شد 
خیلی از مشکالتی که در جامعه به لحاظ مالی احساس می شود را می توانستیم 

رفع کنیم.
امام جمعه یزد خاطر نشان کرد: یکی از مسائلی که باید در دولت به صورت 
جدی انجام شود، ریشه یابی در ارتباط با علل افزایش قیمت محصوالت 
است، به عنوان نمونه زمانی که لبنیات گران می شود دولت در برابر این 

موضوع جدی وارد شود و ریشه یابی کند تا مردم کمتر در فشار قرار گیرند.
ناصری یزدی با بیان اینکه مردم االن از مشکالت اقتصادی گالیه مند و 
ناراضی هستند گفت: بسیاری از مسائل با نظارت دقیق و قوی قابل پیشگیری 

است.

روزنامه صبح ایران


