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شرح در صفحه ۲

مجلس یازدهم چه برنامه ای برای مانع زدایی از تولید دارد؟

دوگانه »قانون« و 
»تولید« در پارلمان

»تولید« کلیدواژه عبور از تمام بحران هایی است که در سال های اخیر کشور با آن مواجه بوده و برای رونق و کمک به 
آن تا کنون قوانینی هم به تصویب رسیده است؛ اما از سوی دیگر تعدد و تکرر قوانین و مقررات خود مانعی بر سر راه 

تولید بوده است.
نامگذاری سال با محوریت تولید امسال برای سومین سال پیاپی از سوی مقام معظم رهبری انجام شد و به تبع تحرکاتی 
از سوی دولت و مجلس برای تحقق نام سال در حمایت از تولید، جهش آن و رفع موانع شکل گرفته اما هنوز هم وضعیت 

تولید و محیط کسب و کار مناسب نیست و تولید با موانعی جدی دست و پنجه نرم می کند.
موانعی همچون وجود انحصار و بوروکراسی پیچیده در اعطای مجوز به کسب وکارها، مشکالت تامین مالی و دریافت 
تسهیالت، قوانین زاید و بی ثباتی مقررات و  تصمیمات لحظه ای ، عایدی باال و سوداگری در فعالیت های غیرتولیدی و 
غیر مولد اقتصادی و مشکالتی دیگر از این دست دست و پای تولید کننده را بسته و امنیت سرمایه گذاری در تولید را به 
مخاطره انداخته است. در این میان مشکالت تحریم و آثار پاندمی کرونا مصائب بخش تولید را چندین برابر کرده است 

و به همین دلیل امسال با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی« نامگذاری شد. 

 هیچ گونه مذاکره 
مستقیم یا غیرمستقیم 

با آمریکا نداریم

معاون سیاسی وزارت امور خارجه:

7

قالیباف: وعده کاغذی پاسخگو نیست

قانون لغوتحریم ها بازی یکطرفه را تغییر داد
آمریکایی ها،  به  خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
گفت: وعده کاغذی و ناقص رفع تحریم ها پاسخگوی ملت 
منتظر  واحد  صدایی  در  مسئوالن  و  مردم  نیست؛  ایران 

اقدامی عملی برای رفع تحریم ها هستند.
به گزارش مهر، رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق 
تبریک  علنی مجلس ضمن  امروز صحن  از دستور  پیش 
فرا رسیدن سال نو و اعیاد مبارک شعبانیه، گفت: امیدوارم 
سال پیش رو با نقش آفرینی عمومی مردم سال پیشرفت 

اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش ها باشد.
به ملت تعهد می دهیم که برای تقویت تولید عمل کنیم

وی افزود: رهبر معظم انقالب امسال نیز محور شعار سال 
را تقویت تولید قرار دادند. ما به مردم تعهد می دهیم به 
جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم. 
در سال گذشته مجلس شورای اسالمی گام عملیاتی برای 
برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه ها 
نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ با 
موافقت نمایندگان در سال گذشته اصالح شد تا زمینه های 
قانونی رفع مجوزهای دست و پاگیر راه اندازی کسب و کار 
در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  شود.  برداشته 
سال پیش رو نیز طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که 
در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت می تواند تحولی در 
موضوع مجوزها ایجاد کند که در صورت تصویب نهایی این 
طرح برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات 
امنیتی و بهداشتی نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود و 
مردم بدون پوشیدن کفش آهنی یا داشتن پارتی می توانند 
کسب و کار خود را صرفاً با اطالع رسانی در سامانه مربوطه 
آغاز کنند. قالیباف تصریح کرد: مجلس در گام های بعد با 
هم افزایی کمیسیون های صنایع و معادن، حمایت از تولید، 
اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی و عمران طرح های در 
دست اقدام که برای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید نقش 
موثری ایفا می کند را در اولویت قرار خواهد داد. وی اظهار 

داشت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات موثری 
برای حمایت از اشتغال گرفته است، مثل کاهش ۲۰ درصدی 
مالیات از واحدهای تولیدی و اصناف و اختصاص ۳۲ هزار 
میلیارد تومان برای توسعه اشتغال با اولویت مناطق محروم.

قیمت  قانون  کرد:  تاکید  اسالمی  مجلس شورای  رئیس 
تصویب شد  مجلس  در  نیز  کشاورزی  گذاری محصوالت 
که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ دیگر الزم نیست کشاورزان 
قیمتی  با هر  بمانند. دولت  مثل سال های گذشته منتظر 
که خواست برای دست رنج آنها قیمت گذاری کند، قانون 
مصوب مجلس پس از سال ها باالخره نمایندگان کشاورزان 
و تشکل های صنفی کشاورزی را وارد چرخه صنفی قیمت 

گذاری کرد.
مجلس وظیفه دارد در مبارزه با فساد فعاالنه عمل کند

قالیباف اظهار داشت: رهبر انقالب بر اهمیت مبارزه با 
فساد نیز تاکید داشتند، در تبیین ایشان شیوه مبارزه با فساد 
نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود 
معظم له راه مبارزه با فساد بستن کانال ها و مجاری فساد 
بانکی و گمرکی است. وی اضافه کرد:  مانند اصالح نظام 
با فساد، کارویژه  این رویکرد مبنایی در مبارزه  از آنجا که 
مجلس و دستگاه های اجرایی است، مجلس به نوبه خود 
وظیفه دارد در این زمینه فعاالنه عمل کند مخصوصاً اصالح 
ساختار بودجه و دقت در تنظیم ابعاد برنامه هفتم ضروری 
است، از این رو دیوان محاسبات و کمیسیون های برنامه و 
بودجه موظف هستند تا این مساله را در اولویت کار خود 
قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی الزم را در دستور کار 
مجلس قرار دهند و گزارش اقدامات خود را به صحن علنی 
مجلس ارائه کنند. رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
گام دیگر برای لبیک به تقویت تولید این است که مجلس در 
سال ۱۴۰۰ به سرعت طرح جهش تولید برای تقویت مسکن 
را تصویب خواهد کرد. امیدواریم با این تصمیم انقالبی، تولید 
مسکن جهش پیدا کند تا مردم در بازار آشفته مسکن نفس 

راحت بکشند. قالیباف افزود: این قانون چند صد هزار شغل 
و کسب و کارهای مختلف ایجاد می کند و در صورت همت 
دولتمردان ثمره این قانون می تواند به سرعت کام مردم را در 

سال جاری شیرین کند.
قانون اقدام راهبردی، قفل های صنعت هسته ای را باز کرد

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: نوع مواجهه با 
دولت جدید آمریکا در قبال تحریم های اقتصادی بسیار مهم 
است. خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، 
قفل های صنعت هسته ای را باز کرد، سمت و سوی بازی 
یکطرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران 
شود. رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: به گونه ای 
که اگر قبالً گذشت زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم ها 
اکنون  بود،  هسته ای  صنعت  ماندن  تعطیل  با  همزمان 
گذشت زمان مساوی با پیشرفت صنعت هسته ای است و 
از طرف دیگر، در قبال تأخیر باید هزینه بدهند. همین روند 
که بسیار پرمنفعت و با هزینه صفر بوده، گشایش هایی در 
امر دیپلماسی ایجاد کرده اما این گشایش ها باید با اهتمام 
دستگاه دیپلماسی به رفع کامل تحریم ها و حصول منافع 

کامل اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.
وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی ایران نیست

قالیباف تصریح کرد: آمریکایی ها بدانند که ایران برای رفع 
تحریم ها، راهبرد اصلی خود را بی اثر کردن تحریم ها قرار 
داده است و با فعال سازی صنعت هسته ای، آنها هستند که 
باید تصمیم بگیرند و تحریم های ایران را به طور کامل و به 
شکل عملی رفع کنند و وعده کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، 
و  مردم  افزود:  وی  نیست.  ایران  ملت  مطالبه  پاسخگوی 
مسئوالن در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل 
ایران هستند.  در رفع تحریم ها به طور مؤثر برای اقتصاد 
بارها اعالم کرده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان 
از کاغذی نبودن رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام 

اجرا خواهد کرد.

سند راهبردی همکاری ایران و چین هشداری به آمریکا است
رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص سند راهبردی 
همکاری ایران و چین نیز گفت: ما از این اقدام استقبال 
می کنیم، امضای این سند اگر به معنای اعالم باور به این 
امر باشد که جهان در غرب خالصه نمی شود و قرن آینده 
قرن آسیا است، یک گام راهبردی محسوب می شود. قالیباف 
اظهار داشت: امضای این سند، هشدار مهمی به آمریکا است 
که بفهمد مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در 
حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که 
بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشورهای 
مستقل تحمیل کند. وی با بیان اینکه این سند می توانست 
بسیار زودتر امضاء شود، گفت: ما عقیده داریم زمان مهمی 
که باید برای شکل دادن به همکاری های واقعی اقتصادی و 
سیاسی و همچنین مقابله مؤثر با فشارهای ظالمانه آمریکا 
می شد، از دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم 
شمرد و اوالً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، 
برنامه ها و همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد. ثانیاً 
مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی باید با کشورهای دیگر به 
ویژه همسایگان نیز طراحی و اجرا شود. رئیس مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی، 
باید توجه شود که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در 
روابط ایران و چین بسنده کرده است. قالیباف با بیان اینکه 
هدف های کلی، در این موضوع به تنهایی کفایت نمی کند، 
اظهار داشت: باید اراده و برنامه های الزم برای تبدیل آن به 
همکاری های ملموس اقتصادی شکل گیرد. مجلس نظارت 
سند،  این  شدن  اجرایی  برای  که  هنگامی  تا  کرد  خواهد 
موافقتنامه های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت 
قرار گیرد، عالوه بر این، به وظیفه خود مبنی بر رسیدگی 
دقیق به لوایح دولت در این زمینه و تصویب آنها مطابق منافع 
ملی عمل خواهیم کرد و مردم را نیز در جریان همه قراردادها 

قرار می دهیم.

  

پرشدگی ۵۸ درصدی مخازن سدهای کشور

 ۱۳ تا  می دهد،  نشان  کشور  بزرگ  سدهای  وضعیت  گزارش    آخرین 
فروردین ۱۴۰۰ میزان ذخایر آب در مخزن سدهای کشور به ۲۹ میلیارد و 

۳۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
 به گزارش ایسنا،   بر اساس آمار بهره برداری از سدهای مخزنی کشور تا 
۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در سال آبی  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ از مجموع ظرفیت ۵۰.۵ میلیارد 

مترمکعبی مخازن سدها، ۵۸ درصد مخازن پر شده است.
بر این اساس، به تبع روند کاهشی بارش ها، حجم ورودی آب از ابتدای 
سال آبی ۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۱۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون مترمکعب بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن )۲۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون 
به مخازن سدهای  بیانگر کاهش ۳۴ درصدی ورودی آب  مترمکعب(، 

کشور است.
این گزارش حاکی است، آخرین وضعیت سدهای کشور نشان می دهد 
میلیون   ۳۳۰ و  میلیارد   ۲۹ به  سدها  مخزن  در  آب  ذخایر  میزان  که 
مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۹-۹۸ )۳۳ میلیارد و ۳۷۰ 

میلیون مترمکعب( دارای ۱۲ درصد کاهش است.
بنابر اعالم وزارت نیرو، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی 
آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت ۱۷ میلیارد و ۶۹۰ میلیون 
مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور را شاهد بوده ایم، به گونه ای که 
در مقایسه با مدت مشابه سال آبی قبل، از کاهش ۳۰ درصدی برخوردار 

بوده است.

خطیب زاده:
ردپای رژیم صهیونیستی در هر فتنه ای در کشور های 

اسالمی دیده می شود
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر اردن گفت: همواره 

ردپایی از این رژیم در هر فتنه ای در کشور های اسالمی دیده می شود.
به گزارش حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تحوالت اخیر 

اردن بر اهمیت صلح و ثبات در اردن تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه تنش و بی ثباتی داخلی در منطقه 
غرب آسیا را به نفع رژیم صهیونیستی دانست و اضافه کرد: همواره ردپایی 

از این رژیم در هر فتنه ای در کشور های اسالمی دیده می شود.
افزود:  اردن  با  کشورمان  حسنه  روابط  بر  تاکید  با  زاده  خطیب 
ایران با هرگونه بی ثباتی داخلی و دخالت خارجی  جمهوری اسالمی 
مخالف است و اعتقاد دارد کلیه امور داخلی کشور ها باید در چارچوب 

قانون پیگیری شود.

اخبار

اصغری گفت: فراوانی کاال و کاهش قیمت درب مرغداری بیانگر آن 
است که مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم.

هدایت اله اصغری مدیر عامل اسبق اتحادیه مرغداران میهن در 
گفت و گو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مشکلی در تولید تخم مرغ نداریم، 
اظهار کرد: کاهش قیمت تخم مرغ درب مرغداری و سطح بازار بیانگر 
فراوانی کاالست. او با انتقاد از روش های مدیریتی کاال از درب مرغداری 
تا بازار افزود: دولت نباید تامین کننده بازار باشد، بلکه تامین کننده 
کاالست. اصغری در واکنش به عرضه کل تخم مرغ از سوی دولت 
گفت: عرضه کل تولید تخم مرغ از سوی دولت سیاست اشتباهی است 
چرا که ۷۰ تا ۸۰ درصد در شبکه سنتی و غیربزرگ مویرگی باید عرضه 
شود و دولت نباید این شبکه را حذف کند که متاسفانه در خصوص 

مرغ هم شبکه بزرگ و کارآمد عرضه مویرگی با مداخالت ناصحیح دولت 
حذف شده است. این کارشناس صنعت ادامه داد: با وجود ظرفیت 
مناسب تولید داخل، وزارت جهاد به عنوان متولی امر از بخش بازار 
غفلت بزرگی دارد که این ناکارآمدی منجر به بروز مشکالتی از تولید 
تا بازار شده است که با این وجود دولت مستقیم نباید در بازار دخالت 
کند و تنها به عنوان مسئول باید نظاره گر باشد و در چارچوبی که 
تعریف کرده، بخش خصوصی ایفای نقش کند. او در پایان با بیان 
اینکه اتخاذ تصمیمات درباره نهاده دامی  تاثیر مستقیمی بر سفره خانوار 
دارد، گفت: با وجود آنکه مرغ و تخم مرغ کاالی جایگزین سبد خانوار 
به شمار می رود، از این رو با آزادسازی ارز معلوم نیست نهاده سفره 
خانوار چه شود؟ هرچند تجربه نشان داده مداخالت ناصحیح زمینه را 

برای نارضایتی تولیدکننده و مصرف کننده فراهم کرده است.

کاهش قیمت تخم مرغ در سایه فراوانی کاال
 مشکالت توزیع علت اصلی آشفتگی بازار


