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سخنگوی اقتصادی دولت:

مولدسازیرادراتاقشیشهایانجاممیدهیم

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه شفافیت بی رحمانه ای را در خصوص مسئله 
مولدسازی پیگیری خواهیم کرد، گفت: می توان 
یک قطعه زمین را بر اساس قیمت کارشناسی به 
یک پیمانکار واگذار کرد تا در مقابل یک پروژه 

عمرانی دیگر به بهره برداری برسد.
بحث  خصوص  در  خاندوزی  احسان  سید   
مولدسازی که اخیرا جنجالی شده است، گفت: 
سال های سال دستگاه های دولتی در کشور امالک 
و موارد دیگر را گردآوری می کردند بدون اینکه نیاز 

داشته باشند یا استفاده درستی داشته باشند.
سال  سال های  مواردی  در  اینکه  بیان  با  وی 
ساختمان ها بالاستفاده باقی مانده است در حالی 
که این دارایی ها ظرفیت تحریک پروژه های عمرانی 
و تولیدی را دارند، گفت: در شهرها و استان ها 
شاهد هستیم که موارد متعددی از بیمارستان ها و 
مدارس نیمه کاره و انبارهای خالی هستیم. مدیران 
می گویند که باید بودجه سازمان برنامه برسد تا 

اتفاقی رخ دهد.
خاندوزی افزود: این موضوع خالصه و چکیده 
نیازی است که وجود دارد. در نامه ای 15 مورد 
از موانعی را ذکر کردم که براساس آنها دولت از 
دارایی های خود استفاده صحیح نمی کند و مدیران 
دولتی نیز این کار را منفی می بینند. رییس جمهور 
نیز مسئله را در سطح سران سه قوه و در آذر سال 

1400 مطرح کردند.
براساس گفته رهبر انقالب که این نکته را در 
سال 1399 به رییس جمهور وقت اعالم کردند، 
بحث مولد سازی دارایی ها یک تصمیم حکومتی 
است و براین اساس باید یک کمیته تشکیل شود 
اما باید امنیت سرمایه گذاری نیز حفظ شود. در 
نتیجه و پس از بررسی های مداوم متن نهایی در 
اواخر آبان ماه مصوبه مربوط به مولدسازی ابالغ 

شد.
هیئت  اقدامات  مورد  در  اقتصاد  وزیر 
مولدسازی گفت: خالصه کار هیئت مولدسازی 
این است که هر جایی که ببینیم یک دارایی 
بدون استفاده وجود دارد و می توان آن را مورد 
استفاده قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد. به 
طور مثال می توان یک قطعه زمین را بر اساس 
قرار  پیمان کاری  اختیار  در  کارشناسی  قیمت 
دهیم و در ازای آن یک بیمارستان توسط آن 

پیمان کار تکمیل شود.
در مثالی دیگر در تهران مدرسه ای به نام شهید 
رجایی وجود دارد که مدت ها است از آن استفاده 
نمی شود. اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم و 
درآمدهای آن را در اختیار پیمان کاران قرار دهیم 
می توانیم بین 7 تا 10 مدرسه دیگر را در نقاط مورد 
نیاز بسازیم. امیدوار هستیم بتوانیم با توجه به 
مولدسازی  نهضت  یک  به  انقالب  رهبر  اعتماد 

برسیم.

جزئیات زمین ها و اموال راکد دستگاه های دولتی
خصوصی سازی  تفاوت های  مورد  در  وی 
معادل  مولدسازی  گفت:  مولدسازی  و 
خصوصی سازی نیست. در مولدسازی دولت از 
اموال خود قطعه ای را جدا می کند به سرمایه گذاری 
و بخش تولید اضافه می کند. بسیاری از پیمانکاران 
طلب های بزرگی از دولت دارند و در نتیجه امکان 
کار جدید ندارند. اگر قطعه زمینی بر اساس قیمت 
کارشناسی و شفاف واگذار شود، امکان کار جدید 

فراهم خواهد شد.
ضمن اینکه این کار بسیاری از بنگاه های زیان 
کانون  مثال  طور  به  داد.  خواهد  نجات  را  ده 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران، 145 
هزار متر زمین در شهرک غرب در اختیار دارد که 
می تواند مولد شود. سازمان صدا و سیما نیز در 
همان منطقه زمین هایی دارد که می تواند از آن 

استفاده کرد.
خاندوزی با اشاره به اینکه در منطقه یک تهران 
متر  داریم که 168 هزار  تحقیقاتی  یک سازمان 
مربع زمین دارد، گفت: اگر از آن درست استفاده 
شود می توان بسیاری از پروژهای اجرایی آن وزارت 
انبار نیز  خانه را پیش برد. 162 هزار متر مربع 
متعلق به یکی از وزارتخانه ها در منطقه 4 وجود 
دارد. یکی از بانک های دولتی 85 هزار متر مربع 

باشگاه در اختیار دارد.
وی ادامه داد: یک سیلوی قدیمی که سال های 
سال است از آن استفاده نمی شود در منطقه 16 
وجود دارد که متراژ آن بیش از 16 هزار متر مربع 
است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان 
استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به 
وسعت 113 هزار متر مربع و انبار متروکه راه آهن 
نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت ها، لزوما 

نباید دستگاه ها منتظر بودجه عمرانی باشند.
مدیران دولتی مهم ترین مانع مولدسازی هستند

دارایی های دولت حدود 5  مسئله مولدسازی 
سال است که مطرح است و در سال های اخیر 
ردیف بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده است. 
مدیران دولتی خودشان مهم ترین مانع هستند. 
قرار است اصالحات و شفافیت قرار است از خود 
دولت آغاز شود. قرار است با تاکید رییس جمهور 

قصد داریم تا بر این مقاومت غلبه کنیم.
یک میلیون دارایی دولتی شناسایی شد

علت  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  خاندوزی 
در  دولت  دارایی های  مولدسازی  موضوع  طرح 
سران قوا گفت: آسیب شناسی انجام شد و بر این 
اساس موانع شناسایی شد. اولین مانع این بود که 
دستگاه ها از اعالم اموال خود خودداری می کردند. 
سامانه مربوط به اموال از قبل ایجاد شده بود اما 
بسیاری از دستگاه ها استنکاف می کردند. تا امروز 
به رکورد های سامانه بیش از 70 درصد افزوده 
که  داریم  امالکی  میلیون  یک  از  بیش  و  شده 

شناسایی رسمی شدند و مسئله معارض آنها حل 
شده است. 600 هزار رکورد در حال حاضر به بیش 

از یک میلیون رسیده است.
وی با بیان اینکه نکته دیگر مربوط به در حال 
استفاده و یا راکد بودن دارایی ها است، گفت: با 
همکاری وزرای آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی 
شدند  شناسایی  بالاستفاده  و  متروکه  موارد 
که می توان از آنها استفاده کرد و آنها را به یک 
پیمان کار داد تا به نوعی براساس تهاتر کار انجام 
دهند. به این دلیل مدیران دولتی عالقه به فروش 
ندارند قیمت های نامعقولی تعیین می کنند. در 
بزرگ  مالکین  گذشته  دولت های  که  شرایطی 
بودند. این نهضت که مسئوالن دولت را مکلف 
می کند تا هر جا ساختمان بالاستفاده ای دیدند 
معرفی کنند و بدانند که از منابع برای استان خود 

آنها استفاده می شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه مانع دیگر خود 
یک  در گذشته  بود، گفت:  مولدسازی  موضوع 
از  بسیاری  است.  اموال  فروش  که  بود  مسیر 
داده  اجاره  تا  دارند  را  قابلیت  این  دارایی ها  این 
شوند. کسی می تواند مدیریت را برعهده بگیرد که 
بهره وری را افزایش دهد. برخی از موارد آن قدر 
بزرگ هستند که امکان فروش یکجای آنها وجود 
ندارد در نتیجه فروش به صورت یونیت در دستور 
می توانیم  اساس  براین  گرفت.  خواهد  قرار  کار 
بنگاه های زیان ده را نجات دهیم و مردم را سهیم 

کنیم.
ضمن اینکه باب نظارت مردم را نیز باز خواهیم 
کرد. یکی از مهم ترین مصوباتی که در مدت اخیر 

در کمیته مولدسازی داشتیم، شفافیت است.
هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی کرد

وی در پاسخ به سوالی در مورد محرمانه بودن 
گفت:  مولدسازی  هیئت  به  مربوط  مصوبات 
اکثر مصوبات شورای سران تا زمان نهایی شدن 
طبقه بندی شده است و پس از تایید رهبر انقالب 
نیز  اینجا  در  می شود.  اعالم  عمومی  به صورت 
هیئت مولدسازی حفظ محرمانگی را انجام داده 
است. علت این موضوع این نبود که قصد داشتیم 

این کار در پشت درهای بسته انجام دهیم.
بلکه از مسئوالن دولت قبل که تجربیاتی در 
نیز دعوت شد و در جلسات  این حوزه داشتند 
بسیاری  در  مولدسازی  مسئله  کردند.  شرکت 
از اقتصادهای دنیا تجربه شده است. ما باید از 
ادبیات جهانی و صاحب نظران داخلی استفاده 
می کردیم. در حال حاضر و پس از نهایی شدن 
سایت  به  می توانند  مردم  همه  سران  مصوبه 
وزارت اقتصاد مراجعه کنند و همه موارد از جمله 

آیین نامه اجرایی را مشاهده کنند.
تصمیم گیری در اتاق شیشه ای انجام خواهد شد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی دارایی های 
راکد برای رونق در پروژه های عمرانی کشور)اکثرا 

با شیوه تهاتر( و آزادسازی دارایی ها به نفع مردم 
انجام خواهد شد، گفت: تنها در منطقه یک تا 
چهار تهران بیش از 20 هکتار مستغالت مربوط 
به مجتمع های رفاهی بانک ها وجود دارد. از نقدها 
استقبال می کنیم. اتفاقا افراد کمک کردند تا این 
موضوع ظرف 48 ساعت گذشته مورد توجه قرار 
شیشه ای  اتاق  پشت  خصوص  این  در  بگیرد. 

تصمیم گیری خواهد شد.
وی افزود: در مورد همه پروژه ها به شکل تقریبا 
بی سابقه شفافیت صد درصد بی رحمانه ای را ایجاد 
خواهیم کرد تا قیمت گذاری 400 ملک جهاد یا 500 
ملک آموزش و پرورش در مقابل چشم همه قرار 
خواهد گرفت. ضمن اینکه دقیقا مشخص خواهد 
شد که بودجه برای کدام پروژه ها مورد استفاده 
قرار گرفته است. باید به نحوی عمل کنیم تا بعدها 

پرونده فسادی شکل نگیرد.
امکان نظارت عمومی وجود دارد؟

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد پاسخگویی 
در قبال تصمیمات گرفته شده در کمیته مولدسازی 
برای حل مسئله  ترکیب خود هیئت  گفت: در 
نظارت، یک نماینده از سوی رییس مجلس و قوه 
قضاییه در تمامی جلسات هیئت حضور دارند. 
گزارش ها  اصلی هستند.  اعضای  افراد جزو  این 
را مطالبه می کنند و ما نیز هر سه ماه گزارشات 
را برای دستگاهای نظارتی ارسال می کنیم. هر 6 
ماه نیز به سران قوا و رهبر معظم انقالب گزارش 
ارسال خواهد شد. ضمن اینکه همه افراد می توانند 

در موبایل خود این گزارشات را مشاهده کنند.
درب پشتی وزارتخانه ها باید بسته شود

وضعیت  آخرین  خصوص  در  اقتصاد  وزیر 
تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: نسبت 
کننده  امیدوار  دستاوردها  گذشته  سال  یک  به 
برخط حرکت  مجوزهای  به  رسیدن  قطار  است. 
کرده است اما سرعت آن قابل قبول نیست. 213 
هزار فعال اقتصادی مجوزهای خود را از درگاه ملی 
مجوزها و بدون اینکه یک برگ کاغذ رد و بدل کنند 
یا یک مدیر دولتی را ببینند، دریافت کردند. البته 

139 هزار نفر در صف دریافت مجوز هستند.
به  مربوط  پشتی  درب های  هستیم  امیدوار 
مجوزهای دستگاهی کشور را ببندیم. تیمی مامور 
شدند تا به دستگاه های مختلف مراجعه کنند و 
ببینیم  تا  ارائه می کنند  درخواست صدور مجوز 
دستگاه ها با مردم چگونه برخورد می کنند. این تیم 
راستی آزمایی می کنند و براساس گزارشات برخی 
وزارتخانه ها بجز مسیر درگاه ملی مجوزها از طرق 
دیگری مجوز صادر می کنند. امیدوار هستیم در 
دولت سیزدهم جشن صدور همه مجوزها آن هم 

به صورت بدون کاغذ بگیریم.
وی پاسخ به سوالی در مورد اینکه چند درصد 
مجوزها به صورت برخط صادر می شود، گفت: 
می کنند  مراجعه  وزارتخانه  یک  به  مردم  وقتی 
اعالم می شود که به سامانه مراجعه کنند اما در 
برخی موارد به فرد می گویند فرم پر کند و اسناد 
ارائه کند. از آنجا که تعداد مجوزهای غیر برخط را 
نمی دانیم نمی توانیم عدد دقیق از اجرایی شدن 

این موضوع بیان کرد.
با  خوبی  جلسات  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر 
اصناف درخصوص مجوزهای صنفی برگزار شده 
است، گفت: وعده ای نیز برای الکترونیکی شدن 
استعالم ها تا 12 بهمن داده ام که امیدوار هستیم 
این اتفاق رخ دهد. مشکلی که در این بین وجود 
به  توجه  با  که  است  پستی  استعالم های  دارد 

جلسات برگزار شده در حال پیگیری است.
نظارت پسینی نیاز به سرکشی و دقت دارد

برخی  شدن  محور  ثبت  خصوص  در  وی 
مجوزهای کسب و کار و اقدامات انجام شده در 
این زمینه گفت: کار شروع شده و از 213 هزار 
است  شده  صادر  برخط  صورت  به  که  مجوزی 
ثبت  مجوزهای  به  مربوط  توجهی  قابل  تعداد 
محور است. بخشی دیگر از مجوزها وجود دارد که 
مسئله ثبت محور بودن آنها باقی مانده است و 
امیدوار هستیم تا پایان سال این موضوع را تکمیل 

کنیم.
بسیاری از مدیران دولتی ما نظارت پسینی را بلد 
نیستند. این کار نیاز به سرکشی و دقت دارد و 

کوتاهی هایی در این زمینه وجود دارد.

قیمت مرغ بار دیگر در بازار نزولی شده است. قرار گرفتن قیمت مرغ 
در سیر نزولی در پی توقف کامل خرید مرغ مازاد از مرغداران اتفاق افتاده 
است. توقف کامل خرید مرغ مازاد، زیان بیشتر مرغداران را در پی داشته 

و می تواند بازار مرغ را در روزهای آینده با نوسانات بیشتری مواجه کند.
اقتصاد آنالین ؛ براساس نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار تهران 
پس از مدت ها کاهش قیمت مرغ، قیمت این کاال در اول بهمن ماه جاری 
نسبت به آخرین روز دی ماه افزایش 2 هزار و 600 تومان داشت و قیمت 

هر کیلوگرم آن به 51 هزار و 500 تومان رسید.
اما از دیروز و در آغاز هفته دوم بهمن ماه، قیمت مرغ بار دیگر نزولی 
شد و طبق نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار تهران قیمت هر 

کیلوگرم آن به 49 هزار و 900 تومان کاهش یافته است.
دلیل افزایش قیمت مرغ چه بود؟

افرایش قیمت مرغ در روز ابتدایی بهمن ماه به آن دلیل بود که اتحادیه 
مرغ  تضمینی"  "قیمت  که  داد  این  از  خبر  کشور  مرغداران  سراسری 
جایگزین "خرید تضمینی" شده و از این پس خرید تضمینی مرغ متوقف 

شده و به جای آن قیمت تضمینی مرغ اجرا می شود.
قیمت تضمینی به این معنی است که قیمتی که مرغ از مرغدار خرید 
می شود، باید از حداقل قیمت تمام شده تولید پایین تر نباشد، در حالی 
که در خرید تضمینی، تضمین می شود که خرید مرغ از مرغدار بدون در 

نظر گرفتن سود و زیان انجام شود.

عالوه بر آن، وظیفه جمع آوری مرغ مازاد مرغداران که پیش از این با 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور بود، بر عهده اتحادیه سراسری مرغداران 

کشور گذاشته شد.
دلیل اتخاذ این تصمیمات آن بود که قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران 
به زیر نرخ هزینه تمام شده تولید رسیده و ماه هاست که آن ها با زیان 

مواجه هستند.
پس از اجرای این تصمیمات بود که قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده 
در بازار سیر صعودی به خود گرفت و قیمت خرید مرغ زنده از مرغدار نیز 
نسبت به روز های گذشته حدود 5 تا 6 هزار تومان افزایش یافت و قیمت 

هر کیلوگرم آن از 32 هزار تومان به 38 هزار تومان رسید.
چرا قیمت مرغ دوباره نزولی شد؟

کشور،  مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل  نژاد،  اسدالله  حبیب 
در گفت و گو با اقتصاد آنالین در پاسخ به این پرسش از توقف خرید 
مرغ مازاد از مرغداران خبر داد. وی تأکید کرد: در حال حاضر مرغ مازاد 
مرغداران نه تنها توسط اتحادیه، بلکه توسط شرکت پشتیبانی امور دام 

کشور نیز خریداری نمی شود.
مرغداران  از  مازاد  مرغ  خرید  توقف  کرده  اعالم  اتحادیه  که  آنگونه 
زیان دیده به دلیل بدعهدی وزارت جهاد کشاورزی است، چرا که این 
وزارتخانه برخالف توافقات انجام شده، امر کرده است که خرید حمایتی 
نه بر مبنای قیمت تضمینی که باید بر مبنای قیمت پایه صورت گیرد. 

این یعنی مرغ از تولیدکنندگان کمتر از قیمت تمام شده تولید خریداری 
شود که برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد. حاال مرغ مازاد بر 
روی دست مرغداران مانده و عرضه بیش از نیاز در حال انجام است. با 
این اوصاف قرار گرفتن مرغ در سیر نزولی قیمت و ادامه آن، در صورت 

متوقف ماندن خرید مرغ مازاد از مرغداران، قابل پیش بینی است.

وزیر اقتصاد: در گذشته یک 
مسیر بود که فروش اموال 
است. بسیاری از این دارایی ها 
این قابلیت را دارند تا اجاره 
داده شوند. کسی می تواند 
مدیریت را برعهده بگیرد که 
بهره وری را افزایش دهد. برخی 
از موارد آن قدر بزرگ هستند 
که امکان فروش یکجای آنها 
وجود ندارد در نتیجه فروش 
به صورت یونیت در دستور کار 
قرار خواهد گرفت. براین اساس 
می توانیم بنگاه های زیان ده را 
نجات دهیم و مردم را سهیم 
کنیم

توقف کامل خرید مرغ مازاد از مرغداران!
قیمتمرغباردیگرنزولیشد

توزیع کامیونی گوشت قرمز در سطح شهر تهران

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گوشت منجمد 
به صورت کامیونی در سطح شهر تهران خبر داد.

آقای جعفری معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور 
گفت: از هفته گذشته در میادین سطح شهر تهران و برخی نقاط پیش بینی 
شده برای شرکت پشتیبانی امور دام، کامیون هایی استقرار یافته است و 
عالوه بر مباشرین در میدان های میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای، 
کامیون های سیار ما در سطح شهر، گوشت را در دسترس مردم قرار داده 
و عرضه مستقیم خواهند داشت. جعفری از استقرار 20 دستگاه کامیون در 
سطح شهر تهران خبر داد که در حال افزایش است. او درباره این توزیع در 
شهرستان ها گفت: سازمان پشتیبانی امور دام تابع تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار است و در استان ها نیز تابع نظرات کارگروه استانی تنظیم بازار است. این 
سازمان نمی تواند راسا اقدام به توزیع گوشت نماید مگر این که مصوبه استانی 
به این شرکت تکلیف نماید. او در عین حال از سهمیه بندی شهرستانی خبرداد 
و گفت: توزیع به شکل گسترده و مویرگی در سطح کشور در حال انجام است 
و طی رصد روزانه استان ها، الحمدلله وضعیت توزیع خوب است. کیفیت به 
قدری خوب است که شخصا از همین گوشت منجمد استفاده می کنم. ما دو 
منشا تامین گوشت داریم یکی واردات و دیگری تولیدات داخلی است که از 
بهترین دام های موجود در کشور فرآوری می شود. جعفری همچنین تاکید 
کرد مردم در صورت نارضایتی از کیفیت گوشت های یخی می توانند برای 

تعویض به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه کنند.

افزایش 100 درصدی قیمت مبل
تولیدکننده، مواد اولیه را گران می خرد

رئیس اتحادیه صنف درودگران ضمن اشاره به افزایش باالی 100 درصدی 
قیمت مبلمان گفت: مواد اولیه به دلیل دالل بازی ها با قیمت واقعی به 
دست تولیدکننده نمی رسد و باید روی این بخش نظارت جدی صورت 

گیرد.
علیرضا عباسی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اگر روی کار 
تامین کنندگان مواد اولیه نظارت صورت گیرد و قیمت ها کنترل شود تا با 
یک سود منصفانه مواد اولیه به دست تولیدکننده برسد، تولید در بخش 

مبلمان رونق می گیرد و قیمت ها نیز کاهش می باید.
رئیس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران افزود: در حال حاضر 
مواد اولیه با قیمت واقعی به دست تولیدکنندگان محصوالت نهایی نمی 
رسد و تولیدکننده به ناچار مجبور است محصوالت تولیدی خود را با قیمت 

باالتری بفروشد.
از  را  اولیه  مواد  تولیدکننده  اگرچه  اینکه  دیگر  نکته  داد:  ادامه  وی 
کارخانجات می خرد اما این وسط دالل بازی بسیار زیاد است و به همین 

ترتیب مواد اولیه گران به دست تولیدکننده می رسد.
عباسی اضافه کرد: در حال حاضر بازار وضعیت مناسبی ندارد زیرا قدرت 

خرید پایین آمده است و فروش به اندازه کافی صورت نمی گیرد.
میزان  مورد  در  تهران  سازان  مبل  و  درودگران  اتحادیه صنف  رئیس 
افزایش قیمت مبلمان نیز گفت: امسال نسبت به پارسال افزایش قیمت 

مبلمان باالی 100 درصد بوده است.
عباسی اصافه کرد: واردات مبلمان ممنوع است و تولیدکنندگان توانایی 
پوشش دهی نیاز بازار را دارند اما باید روی تامین کنندگان مواد اولیه 
مبلمان نظارت جدی صورت گیرد تا مواد اولیه با قیمت واقعی و مناسب به 

دست تولیدکننده برسد.
وی تاکید کرد: علت گرانی مبلمان مواد اولیه این محصول است زیرا با 

واسطه گری و دالل بازی قیمت ها را باال می برند.
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