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اقتصاددانان در گفتوگو با «ایران» از بهترین روش حمایتهای یارانهای میگویند

پرداخت نقدی بهترین راه ممکن
سیاوش رضایی
خبرنگار

طــی روزهــای اخیــر ســازمان برنامــه
و بودجــه براســاس نامــه آذرمــاه
ســال گذشــته رهبــر معظــم انقــاب
درخصــوص ضــرورت اصــاح
ســاختاری بودجه ،برنامه پیشــنهادی
خــود را در معــرض رأی و نظــر مردم
و کارشناســان قــرار داد .یکــی از
بخشهــای مهــم این برنامــه اصالح
یارانههــا از جملــه کاالهــای اساســی
اســت کــه ســازمان برنامــه و بودجــه
پیشــنهاد پرداخــت یارانــه نقــدی بــه
جای پرداخــت ارز  4200تومانی برای
واردات ایــن بخــش از کاالهــا داده
است.
در ســال گذشــته دولــت بــرای
جلوگیــری از افزایــش قیمت کاالهای
اساســی و مایحتــاج مــردم نزدیک به
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واردات  25قلــم کاال تخصیــص داد،
رقمی که قرار بود برای ســالجاری به
 14.5میلیــارد دالر برســد .اما ضعف
سیســتم توزیــع و رخنــه دالالن به این
سیســتم باعث شــد تــا با وجــود تورم
پایینتــر ایــن دســته از کاالهــا نســبت
بــه کاالهایی که مشــمول ارز ترجیحی
نبودند ،اهداف دولت که همان ثابت
نگهداشتن قیمتها بود به طور کامل
محقق نشود.
برهمیــن اســاس مســئوالن دولت
و مجلــس درخصــوص تغییــر روش
اختصــاص  14میلیارد دالر که معادل
ریالی آن به بیــش از  56هزار میلیارد
تومان میرسد ،به توافق رسیدند.
براســاس گفتــه نماینــدگان ۳
راهــکار مجلــس برای توزیــع کاالهای
اساســی بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی پیــش
روی دولــت اســت .یکــی از روشهــا
این اســت که مواد اولیه وارداتی با ارز
دولتی قیمتگذاری شوند اما با کوپن

الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرد.
روش دوم ایــن بــود کــه دولت قیمت
کاال را افزایــش دهــد امــا یارانــه ریالی
را بهعنــوان مابهالتفــاوت در اختیــار
مــردم قــرار دهــد و راهــکار ســوم نیز
اینکــه جهت حمایــت از تولیــد یارانه
ریالــی تنهــا در اختیــار تولیدکننــدگان
قرار گیرد.
درهمیــن راســتا ســازمان برنامــه
و بودجــه در برنامــه اصالحــات
ســاختاری بودجه و در بخش «تأمین
حداقلهــای معیشــتی بــرای عمــوم
مــردم و اقشــار آســیبپذیر و اصــاح
یارانههــای نقدی» تأکید کرده اســت:
«از اصلیتریــن راهکارهــای تغییــر
وضع موجــود ،پرداخت نقــدی کافی
(یــا در قالــب کارتهای اعتبــاری) به
دهکهــای پاییــن درآمــدی ضمــن
اطمینان از عدم کسری بودجه دولت
بــرای ارائــه خدمــات اساســی ماننــد
آموزش و بهداشت است .علت تأکید

قوانین اقتصاد را نقض نکنیم
میثم رادپور اقتصاددان و کارشناس
توگــو بــا «ایــران»
بــازار ارز در گف 
اعتقــاد دارد باید مراقب بــود که به
هیچ عنــوان اختالف قیمــت ایجاد
نکنیم ،چــه ارز ارزان چــه کاالیی که
با یارانه توزیع میشود تبعات منفی
بســیاری در اقتصاد به همــراه دارد.
بهگفته وی هر سیاستی که به عرضه
یــک کاال بــا قیمتــی پایینتــر از بازار
منجر شــود ،باعث خواهد شــد یکی
از قوانیــن بــزرگ اقتصــادی یعنــی
«قانــون قیمت واحد» نقض شــود.
نقض این قانون آنقدر تبعات منفی
بهدنبال دارد که هیچ سیاستگذاری
توان جبران آن را ندارد.
وی ادامــه داد :درواقع زمانی که
ایــن قاعــده اقتصــادی نقض شــود
یعنــی کاالیی بــا قیمتــی پایینتر از
آنچــه در بــازار وجــود دارد ،توزیــع
شــود بهصورت سیســتماتیک تمام
فعــاالن اقتصــادی در جهت نقض
آن بســیج میشــوند .بدیــن ترتیب
فعــاالن اقتصــادی بهدلیــل منافــع
کالنــی کــه وجــود دارد روشهــای
مختلفــی بــرای دور زدن قانــون
ابــداع میکننــد کــه سیاســتگذار از
پیشبینــی آن ناتــوان اســت .ایــن
کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه
اینکه برخی ضعف در شــبکه توزیع
را دلیــل اصلی ناکامی سیاســت ارز
ترجیحــی میداننــد گفــت :به هیچ
عنــوان شکســت ایــن سیاســت بــه
توزیــع ارتباط نــدارد .چرا که شــبکه
توزیع در کشورما بســیار قدرتمندتر
از ســایر کشورهاست و تاکنون دراین
زمینــه مشــکلی نداشــتهایم .ولــی
زمانــی که کاالیی بــا قیمتی پایینتر
از بازار توزیع میشود نشتیهایی در
بخشهای مختلف ایجاد میشــود
تا از منافع آن بهرهمند شوند.

بــر نقــدی بــودن یارانــه (یــا اعتبــاری
بــودن آن) به اشــکاالت یارانــه کاالیی
مربوط میشود».
بنابرایــن برنامــهای ارائــه خواهــد
شــد که متضمــن پرداخت نقــدی به
خانوارهــا از محل منابع پایدار و بدون
نیــاز به دســتاندازی بــه منابع بانک
مرکزی باشــد و پرداخت نقــدی (یا از
طریق کارت اعتباری خانوار که توسط
بانــک مرکزی طراحی شــده) به همه
افراد جامعه نیز پیشنهاد میشود.
بــا هــدف بهبــود ضریــب اصابــت
یارانــه پنهــان پرداختــی بــه کاالهــای
اساســی و اســتقالل سیاســت ارزی از
سیاســت حمایتــی بویژه در شــرایطی
کــه تحریــم جریــان ارزی کشــور را بــا
محدودیتهایــی مواجــه کــرده ،الزم
اســت شــیوه کنونــی تخصیــص یارانه
بــه ایــن کاالها اصالح شــود .پیشــنهاد
میشــود بــه جــای تخصیــص ارز
ترجیحــی بــه کاالهــای اساســی ،یارانه

جریمه مالیاتی در انتظار خریداران
حداکثر  ۲۰۰سکه

موجــود در ارز ،از طریــق کاالبــرگ
اعتبــاری و وام ســرمایه در گــردش بــه
مصرفکننــده نهایــی و تولیدکننــده
داده شود و با انتقال مرحلهبندی شده
تقاضای ارز کاالهای اساسی به بازار ارز
یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
درهمیــن ارتباط یکی از مســئوالن
مجــری ســازمان برنامــه و بودجــه در
ایــن باره به خبرنگار فارس گفت :این
کارتها به صورت دائم اعتبار دارد تا
بتــوان حداقــل پایهای بــرای مردم به
منظور تأمین معیشت و قدرت خرید
قائل شد.
پــس از یکســال اختصــاص حدود
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واردات  25قلــم کاالی اساســی بــه
منظور جلوگیری از افزایش قیمتها،
مســئوالن دولتــی بهصــورت رســمی
اعــام کردند کــه ارز اختصــاص داده
شــده به دســت مصرفکننده واقعی
نرســیده اســت و دولــت روشهــای

دیگــری درایــن زمینه اعمــال خواهد
کــرد .درحالــی کــه در ســال گذشــته
حــدود  13.5میلیــارد دالر ارز 4200
تومانی هزینه شــد و برای ســالجاری
نیــز  14میلیــارد دالر اختصــاص یافته
اســت ،قــرار اســت کــه روش توزیــع
مابهالتفــاوت ارز دولتــی بــا بــازار آزاد
یــا ســامانه نیما کــه بهگفته مســئوالن
بــه  56هــزار میلیارد تومان میرســد،
تغییر کند.
البتــه طــی روزهــای اخیــر بانــک
مرکزی سامانهای برای توزیع کاالهای
اساســی بــا اســتفاده از کارت بانکــی
آمــاده کــرده اســت ،امــا درخصــوص
عملیاتــی شــدن ایــن راهــکار هنــوز
قطعیتی وجود ندارد.
این درحالی است که اقتصاددانان
اعتقــاد دارنــد کــه در شــرایط موجود
بهتریــن راهــکار پرداخــت نقــدی
مابه التفــاوت ارز  4200تومانی اســت
چرا که هر روش دیگری کارایی ندارد.

مقابله با رکود با یارانه نقدی

■ بایــد مراقــب بــود که به هیــچ عنــوان اختالف قیمــت ایجاد
نکنیم ،چه ارز ارزان ،چه کاالیی که با یارانه توزیع میشود تبعات
منفی بسیاری در اقتصاد به همراه دارد.
■ هر سیاستی که به عرضه یک کاال با قیمتی پایینتر از بازار منجر
شــود ،باعث خواهد شــد یکــی از قوانیــن بزرگ اقتصــادی یعنی
«قانون قیمت واحد» نقض شــود .نقض این قانون آنقدر تبعات
منفی به دنبال دارد که هیچ سیاستگذاری توان جبران آن را ندارد.
■تنهاراهیکهتبعاتمنفیکمتریداردپرداختیارانهنقدیاست.
رادپــور در پاســخ به این پرســش
که با حــذف ارز  4200تومانی دولت
چگونه میتواند از اقشــار کم درآمد
حمایــت کنــد ،اظهارکــرد :دولــت
میتواند کاالهایی را که دراین مدت
با ارز  4200تومانی محاســبه و توزیع
میشــد بــا نــرخ واقعی عرضــه کند
و بــرای جبــران قدرت خریــد مردم
پــول آن را بهصورت نقدی بین آنها
توزیــع کند .وی با بیان اینکه راههای
مختلفــی برای توزیــع مابه التفاوت
ارز  4200تومانــی با نــرخ آزاد وجود
دارد افــزود :تنهــا راهــی کــه تبعات
منفــی کمتــری دارد پرداخت یارانه
نقــدی اســت چــرا کــه ســایر راههــا
بــه نقــض قوانیــن اقتصــاد منجــر
میشود.
وی ادامــه داد :نقــض یکــی از
قوانیــن اصلی اقتصاد باعث شــد تا
دولت وادار شود با هواپیما گوسفند
زنده به کشور وارد کند .این درحالی

اســت کــه تولیــد کشــور نیز بشــدت
آســیب دیــد و ظرفیــت دامداریها
بهدلیــل صــادرات دام زنده کاهش
یافــت .عــاوه براینکــه اختصــاص
ایــن حجــم از ارز ارزان برای واردات
کاالهــای اساســی بــه رانــت بزرگــی
تبدیل شد و فضای کسب و کار کشور
را نیــز با مشــکل مواجه کــرد .رادپور
تأکید کرد :پرداخت مابه التفاوت ارز
 4200تومانی بهصورت یارانه نقدی
باعــث میشــود مصرفکننــدگان
بهتــر مصــرف کننــد و ایــن پــول را
براســاس اولویتهــای خــود هزینه
کننــد .وی درپایان خاطرنشــان کرد:
اینکــه برخــی میگوینــد در شــرایط
خاصــی قــرار داریــم بنابرایــن باید
تصمیمات خاصی نیــز اتخاذ کنیم
درســت نیســت ،در هر زمانی حتی
جنــگ قوانیــن اقتصــاد را نقــض
کنیم به مردم و اقتصاد آسیب وارد
میشود.

کامــران نــدری اقتصــاددان در
گفتوگــو بــا «ایــران» بهتریــن
راه جایگزیــن بــرای پرداخــت
مابهالتفــاوت ارز  4200تومانــی را
یارانــه نقدی میدانــد .به گفته وی
هماکنون زیرســاختهای رساندن
یارانــه نقــدی بــه تمــام ایرانیهــا
وجــود دارد و از ایــن راه میتــوان
این پول را به دســت مصرفکننده
رساند.
وی افــزود :تنهــا مشــکلی کــه
پرداخــت یارانــه نقــدی دارد ایــن
است که این یارانه به تمام ایرانیها
پرداخــت میشــود و عــدهای کــه
مســتحق نیستند هم آن را دریافت
میکننــد .ایــن درحالــی اســت کــه
اقشــار بســیار ضعیــف کــه تحــت
پوشــش کمیته امــداد و بهزیســتی
قــرار دارند براحتی قابل شناســایی
هســتند و براحتی میتــوان به آنها
یارانه نقدی بیشتری پرداخت کرد.
بهگفته این اســتاد دانشــگاه بخشی
دیگر ،اقشار متوسطی هستند که در
کهای
لهای اخیر بهدلیل شــو 
ســا 
اقتصــادی آســیب پذیــر شــدهاند و
درواقــع طبقــه میانهای هســتند که
آســیب دیدهانــد و از طــرف دیگــر
قابل شناسایی نیز نیستند .بنابراین
میتــوان بــه آنهــا یارانــه مســاوی
پرداخــت کــرد و در شــرایط فعلــی
کــه امــکان تفکیــک وجــود نــدارد
تنها اقشــار بســیار ضعیف را تحت
حمایت بیشتری قرار داد.
ندری تأکیــد کرد :درمجموع هر
اتفاقــی کــه جایگزین روش ســابق
شــود تبعــات منفــی کمتــری دارد.
متأسفانه یارانه پنهانی که ارز 4200
تومانــی ایجاد کــرده بود بــه اذعان
مســئوالن بــه دســت مصرفکننده
واقعی نرســید و تنها عــدهای دالل

■ بهتریــن راه جایگزیــن برای پرداخــت مابهالتفــاوت ارز 4200
تومانی یارانه نقدی است.
■ متأســفانه یارانه پنهانی که ارز  4200تومانــی ایجاد کرده بود به
اذعان مســئوالن به دســت مصرف کننــده واقعی نرســید و تنها
عدهای دالل و واسطه از منافع آن بهره بردند.
■ درشــرایطی کــه ارز  4200تومانی حــذف و قیمتها آزاد شــود
پرداخــت یارانه به تولیدکننده موضوعیت نــدارد چرا که آنها از
افزایش قیمت سود میبرند.
و واســطه از منافع آن بهــره بردند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه با حــذف ارز
 4200تومانی برای کاالهای اساسی
بــه غیــر از دارو موافقــم گفــت:
درخصــوص دارو تــا حــدود زیادی
اختصــاص یارانه مؤثر بوده اســت.
ایــن اقتصاددان اضافه کــرد :از کل
 14میلیارد دالری که صرف واردات
کاالهای اساســی میشد سهم دارو
تنهــا یــک میلیــارد دالر اســت کــه
میتــوان آن را حفــظ کــرد و مابقی
را بهصورت یارانه نقدی بین مردم
توزیــع کــرد .وی درپاســخ بــه ایــن
ســؤال کــه پرداخــت یارانــه نقــدی
بــه تولیدکننــده چــه آثــاری دارد؟
اظهار کرد :درشرایطی که ارز 4200
تومانــی حــذف و قیمتهــا آزاد
شــود پرداخت یارانه به تولیدکننده
موضوعیــت نــدارد چــرا کــه آنها از
افزایش قیمت سود میبرند.
نــدری توضیــح داد :رکــودی که

برخورد با کشت غیرقانونی در زمینهای ملی

ایـرنا

گــروه اقتصــادی /ترحــم بهــزاد ،مدیر
کل دفتر امور مراتع ســازمان جنگلها،
مراتــع و آبخیــزداری گفــت :هرگونــه
کشــت در عرصههــای منابــع ملــی
ممنــوع اســت و تخلــف محســوب
میشــود مگر اینکه از سوی مراجع ذی
صالح مجوز آن صادر شده باشد.
اراضــی ملی که بیــرون از محدوده
شــهری قــرار گرفتــه باشــند ،متعلــق
بــه اداره منابــع طبیعــی هســتند و
جــزو مراتــع و عرصههــای ملــی قرار
میگیرنــد و بر اســاس قانــون هرگونه
تصــرف یــا کشــت در ایــن عرصههــا
غیرقانونــی اســت .برخــی گزارشــات
مردمــی و همچنیــن مشــاهدات
خبرنگار روزنامه ایران نشــان میدهد
کــه در برخی نقــاط کشــور ،زمینهای
ملــی و مراتــع زیر کشــت رفته اســت.
اما ترحــم بهزاد ،مدیــر کل دفتر امور
مراتــع ســازمان جنگلهــا و مراتــع و
آبخیــزداری هــر نــوع کشــت در ایــن
مراتع را غیرقانونی برشمرد و آن را بر
اساس قانون مصداق دخل و تصرف
دانســت .وی گفت :در صــورت اقدام
به کشــاورزی در مراتــع پرونده تخلف

تشــکیل و بــه مراجع ذی ربط ارســال
میشود.
مدیــر کل دفتــر امــور مراتــع افزود:
نقشــه عرصههــای کشــور در ســال
 1334تهیه شــده اســت و بر اساس آن
عرصههــای ملــی مشــخص اســت که
اگــر در این عرصهها مردم بدون مجوز
کشــاورزی کننــد اقدامی خــاف قانون
صورت گرفته است.
وی در خصــوص مجوزهــای
کشــت در عرصههــای ملــی گفــت:
درخواســتهایی برای بهرهبــرداری از
مراتع وجود دارد اما این درخواســتها
بایــد در کمیتههــای فنی بررســی شــود
و بــر اســاس ضوابــط در خصــوص
بهرهبــرداری از مراتــع تصمیمگیــری
میشــود .بــه گفته بهــزاد در کشــور 84
ی و مرتــع
میلیــون هکتــار عرصــه ملــ 
وجــود دارد کــه بهره بــرداران ذی حق
از  76میلیــون هکتــار از ایــن عرصههــا
استفاده میکنند که عمده بهرهبرداری
از مراتــع مربــوط بــه دامــداری اســت،
دامــداران ذی حق شناســایی شــدهاند
و به آنها اجازه بهرهبرداری داده شــده
است.

خواهــد بود .بــه این معنا کــه اگر پیش
از تاریــخ تصویــب قانــون ملــی شــدن
جنگلهــا ،زمینــی احیا شــده باشــد در
شــمار اراضی ملی قرار نخواهد گرفت.
زمانــی کــه زمینــی پــساز تشــخیص و
طی مراحل در شــمار اراضی ملی قرار
بگیــرد ،ایــن انتقــاد طبق قانــون آگهی
خواهــد شــد و مــدت زمانــی بهعنــوان
مهلــت اعتــراض بــرای شــخص ثالث
در نظر گرفته میشــود .تشخیص ملی
بودن اراضی تنها به وســیله کمیســیون
مــاده  ۵۶منابــع طبیعــی امــکان پذیر

پرداخت بدهی خودروساز بزرگ تا  ۶ماه دیگر

غالمرضــا ســلیمانی ،رئیــس کل بیمه مرکــزی با اشــاره به
مســأله بدهی یک شــرکت خودروسازی بزرگ به صنعت
بیمــه گفــت« :بــا ایــن شــرکت توافقهایی صــورت گرفته
تــا طی شــش ماه آینــده هزینه بیمهنامههای صادر شــده
توســط شــرکتهای بیمــه پرداخــت شــود ».وی دربــاره
سرنوشــت الیحه صنــدوق خســارت بیمه حــوادث طبیعی که پیــش از این
توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود ،اظهار کرد« :این مسأله در دولت
مورد بحث قرار گرفت ،این الیحه مورد توافق سران سه قوه قرار گرفته است
که مصوبهای هم در این باره مورد تصویب قرار گرفته است که بعد از تأیید
مجلــس و شــورای نگهبــان ابــاغ و اجرایی میشــود ».پیش از ایــن مدیران
عامل شرکتهای بیمه ایران و تعاون از بدهی  ۱۰۰۰میلیارد تومانی شرکت
خودروســازی ســایپا بــه صنعت بیمــه بابت خریــد بیمه نامههای شــخص
ثالث خبر داده بودند/.ایسنا

مو را از ماست بیرون میکشیم

در ســالجاری ممکن اســت اتفاق
بیفتد ناشــی از کاهش تقاضاســت.
درواقــع در ســالهای اخیــر قدرت
خریــد خانوارهــا بخصــوص
کارمنــدان و کارگــران کــه حقــوق
ثابتی دارند کاهش یافته اســت اما
زمانی که یارانه نقدی مابه التفاوت
ارز  4200تومانی به دست خانوارها
برســد قــدرت خریــد آنهــا تقویــت
شــده و باعث تقویــت تقاضای کل
خواهــد شــد و بــه بخش تولیــد نیز
کمک میکند .وی با اشاره به اینکه
پرداخت ایــن مابهالتفاوت درواقع
نوعــی سیاســت انبســاطی اســت
گفــت :ایــن روش از دو طریــق بــه
اقتصاد کمک میکند از یک ســو با
تها تولیدکنند هها
آزادســازی قیم 
تقویــت میشــوند و از ســوی دیگــر
افزایــش قــدرت خریــد خانوارهــا
بــا رشــد تقاضا بــه تولیــد و محدود
کردن رکود کمک خواهد کرد.

مقامات مسئول امور مراتع کشور تأکید کردند

بهزاد گفت 20 :میلیون هکتار طرح
مرتعداری در اختیار دامداران است که
اگر ایــن بهــره بــرداران از مراتع جهت
کشــاورزی یا اهداف دیگر استفاده کنند
خــاف قانــون اســت .دامــداران حــق
تغییــر کاربری ایــن اراضــی را ندارند و
ادارات منابع طبیعی در تمام استانها
موظف هستند با نظارت دائم از تغییر
کاربــری یا اســتفاده نادرســت از مراتع
جلوگیری کنند ،تا بــه حال پروندههای
بســیاری بــا موضوعیــت ملــی بــودن
یــا نبــودن یــک زمیــن در بخشهــای
مختلــف کشــور گشــوده شــده اســت،
تعداد زیادی از زمینهایی که با اســناد
متعلــق بــه افــراد بوده اســت ،پــس از
اثبــات ملــی بــودن از تعلــق و مالکیت
آنها خارج شــده و به دولت یا ســازمان
جنگلداری تعلق گرفته است.
در خصوص اینکه مالک ملی بودن
عرصهها کدام قانون اســت؟ مدیر کل
دفتــر امور مراتــع اینگونــه توضیح داد
که «طبــق مصوبــه ســال ( ۱۳۴۱قانون
ملی شــدن جنگلهای کشــور) ،ســابقه
احیای زمین مالک تشــخیص اســت و
ســند مالکیــت بــدون احیا فاقــد اعتبار

نــادر جنتــی ،معــاون مالیاتهای مســتقیم ســازمان امور
مالیاتی کشــور گفــت :خریداران  20ســکه تــا حداکثر ۲۰۰
چهره ها
عدد در ســال  ،۱۳۹۷مشــمول مالیات مقطوع شــدهاند و
افــرادی که بیش از این میزان خریــداری کردهاند ،باید تا
پایــان خــرداد امســال ،اظهارنامه مالیاتی مربــوط به این
فعالیت را به ســازمان امــور مالیاتی تســلیم کنند .جنتی
همچنیــن از امــکان پرداخــت مالیــات در چهــار قســط
مساوی خبر داد و گفت :پرداخت نکردن مالیات تا پایان
خــرداد  ۱۳۹۸یا پرداخت نکردن اقســاط در سررســیدهای مقرر ،مشــمول
جریمــه خواهــد بــود .وی در خصوص نحــوه تعیین مالیــات مقطوع برای
خریداران ســکه که طی ســال  ۱۳۹۷سکه خود را دریافت کردهاند ،گفت :بر
این اساس ،تا  ۲۰سکه دریافتی مشمول مالیات نیست و نسبت به مازاد ۲۰
تا  ۶۰سکه به ازای هر سکه  ۱۵۰هزار تومان مالیات مقطوع ،نسبت به مازاد
 ۶۰تــا  ۱۰۰ســکه به ازای هر ســکه  ۲۰۰هزار تومان مالیات مقطوع و نســبت
به مازاد  ۱۰۰تا  ۲۰۰ســکه به ازای هر ســکه  ۲۵۰هزار تومان مالیات مقطوع
تعیین شده است/ .سازمان مالیات کشور

اســت .در صورتی که زمینــی طبق این
ماده کمیســیون در شــمار اراضی ملی
دانســته شــود ،آن ملــک یــا زمیــن از
اختیــار فــرد خارج شــده و جــزو امالک
دولتی قرار میگیــرد .برای اعتراض به
این رأی میبایســت به کمیسیون ماده
واحــده مســتقر در اداره منابع طبیعی
رجــوع کــرد و در صورتــی کــه در ایــن
مرحله اختالف حل نشــود ،دادگستری
بهعنوان محل اختالف نهایی شــناخته
شده و اصلح خواهد بود».
بهــزاد ،بهرهبــرداری بــدون مجوز و

غیرقانونــی و تغییــر کاربــری را یکــی از
علتهای خســارت سیلهای اخیر نام
برد و گفت :اســتفاده مــازاد بر ظرفیت
از مراتــع هــم غیرقانونی اســت و بهره
بــرداران بایــد بــر اســاس مجوزهایــی
کــه بــه آنهــا داده شــده اســت از مراتع
بهرهبرداری کنند.
ëëبرخی بهره برداران مالک هستند
شــیرزاد نجفــی ،مدیــر کل منابــع
طبیعی و آبخیزداری لرستان بهعنوان
یکــی از اســتانهای دارای مراتــع و
عرصههــای ملــی ،نیــز در گفتوگــو با
«ایــران» در خصــوص گزارشهایــی
مبنــی بــر اقــدام بــه کشــاورزی در
زمینهــای ملــی در ایــن اســتان گفت:
کشــاورزی در مراتــع غیرقانونی اســت
مگر اینکــه آن زمیــن مالک خصوصی
داشــته باشــد و مالکیــت آن در دســت
دولت نباشــد .بــه گفته نجفــی با توجه
بــه وجــود جنگلهــای بلوط در اســتان
لرســتان حتــی مالــکان خصوصی حق
قطــع درختــان در زمینهــا را ندارنــد.
مدیــر کل منابع طبیعــی و آبخیزداری
لرســتان تأکید کرد بــا متخلفان بهطور
قاطع برخورد میشود.

علیرضــا رفیعیپــور رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور
گفــت :ایــن ســازمان بــرای رفــع موانــع تولیــد خــود را
مســئول میداند امــا در مقابل بدون تعــارف به کیفیت
محصــوالت نظــارت میکنــد .مــو را از ماســت بیــرون
میکشــد و تولیدکننــدگان را مســئول کیفیــت محصــول
نهایی میداند .وی افزود :سازمان دامپزشکی موظف به رفع هر نوع مانع
بر سر راه تولید است و در این رابطه با وجود حجب و حیای تولیدکنندگان،
آنهــا حــق دارند بــر مبنای قانــون آن را از این ســازمان مطالبــه کنند .این
ســازمان به دنبال رفع همه موانع تولید بر ســر راه تولیدکنندگان اســت و
بر اســاس دســتورالعمل موجود ،تولیدکنندگان میتواننــد این موضوع را
مطالبه کنند /.وزارت جهاد کشاورزی

