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چرا نانوایی ها شلوغ است؟
در  دولتی  از مســئوالن  برخی  اگرچه  همدلی| 
توجیه گرانی برخی کاالها، افزایش قیمت آرد را 
یکی از راه های مبارزه با قاچاق آن عنوان کرده اند 
و از این منظر انتقاداتی را موجب شدند، اما بدون 
تردید این وضعیت همیشــه بــر وضعیت آرد در 

کشور حاکم بوده است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر 
کرده نانوایی های کشور به طور میانگین روزانه ۱۰ 
کیسه آرد یارانه ای دریافت می کنند، اما بسیاری 
از این آردها پس از دپو در انبارهای داخلی توسط 
سودجویان، در آن طرف مرزها به ۱۰برابر قیمت 
فروخته می شود، این روزها با این آرد سه نرخی، 

نپختن نان برای برخی نانواها به صرفه تر است.
این روزها اگر به نانوایی ها سر زده باشید ساعات 
کارشان بســیار کمتر شده اســت و دیگر از آغاز 
پخت وپز از کله ســحر،  خبری نیســت. این روزها 
خیلی از کوهنوردان یا شــاغالنی که کار را صبح 
سحر شــروع می کنند دیگر نمی توانند صبحانه با 
نان داغ بخورند، شاید دلیل این باشد که خیلی از 
نانوایی ها به همان اندازه که سهمیه آرد می گیرند، 
نــان پخت نمی کنند و ســاعت کاریشــان را کم 

کرده اند، پس این آردها چه می شود؟
به نوشته فارس بررسی از نانوایی های سطح شهر 
در پایتخــت هم حاکی از آن اســت کــه در برخی 
ساعات صفوف طوالنی  برای خرید نان شکل می گیرد. 
گزارش هایی وجود دارد که آرد نانوایی ها از انبارهای 
بی نام ونشان سردر می آورد و نهایتاً قاچاق می شود یا 
دوباره به کارخانه های آرد برمی گردد یا اصالً از همان 
ابتدا نانوا ترجیــح می دهد در کارخانه آرد بماند چو 

سود نانوا در این کار است.
فروشآرددربازارآزادبهقیمت۱۰برابر

بر اساس این گزارش شــرکت بازرگانی دولتی 
به طور میانگیــن برای هر نانوایی ۱۰کیســه آرد 
در نظــر می گیرد کــه تفاوت قیمــت آن با نرخ 
آزاد ۶۰۰هزار تومان اســت، برخــی از نانواها که 
تعدادشــان این روزها هم کم نیســت، تعدادی از 
آردهایــی را که به نرخ دولتــی گرفته اند در بازار 
آزاد به قیمت های هر کیســه تا یک میلیون تومان 
می فروشــند.  این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای 
فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ایجاد کرده است. 
برخی نانوایان می گویند نپختن نان به صرفه تر است 
فروش ۱۰کیسه آرد در روز حداقل شش میلیون 
تومان ســود دارد. حتی عسکری، بازرس سازمان 
جهاد کشاورزی هم دراین باره می گوید: »نانوایی ها 
به هر مدلی ســهمیه آردشان را می فروشند چون 

سود بیشتری برایشان دارد.«
دپویآردهادرانبارهایبینامونشان

اما مســئله به این ســادگی نیست، دست های 
پنهانی هســتند که این آردهــا را حتی از مرزها 
خــارج می کننــد، آردی کــه در نانوایی ها گم 
می شــود از انبارهای بی نام ونشان سر درمی آورد 
و نهایتاً یــا در بازار آزاد به قیمــت ۱۰برابر و یا 
به کشــورها همسایه خیلی بیشتر از ۱۰برابر و تا 

کیسه ای یک میلیون تومان به فروش می رود.
به استناد به گزارش صداوسیما از یکی از انبارهایی 
که کشف شــده اســت و طبق گزارش بازرســان تا 
۱۱۰۰کیسه آرد در یکی از همین انبارها احتکار شده 
اســت. این آردها همان آردی که باید در نانوایی ها 
پخت می شد و سر سفره مردم می آمد. در این انبارها 
از همه جای کشور آرد وجود دارد و نشان می دهد که 
سودجویان برایشــان فرقی نمی کرده که از کجا آرد 
تهیه کنند و فقط برایشان منافع مالی حتی از بریدن 

نان مردم، مهم بوده است.
بازرس این انبار مکشــوفه می گویــد: »ارزش این 
آردها ۷۳میلیون تومان است و پس ازاینکه قیمت ها 
یک شبه ۱۰برابر شــد ۷۰۰میلیون تومان به جیب 
می زنند، این ها بازی با سفره و نان مردم است که همه 

از جیب مردم برداشته می شود.«
چهره قانی بازرس ســازمان صنعت می گوید: هر 
نانوایی در ســطح شــهر ماهانه ۱۸۰میلیون تومان 
هزینه دارد و ۹۰هزار نانوایی در ســطح کشور داریم، 
این یارانه ای که به آرد داده می شــود از جیب مردم 
به جیب این شبکه  فساد در آرد می رود. این رقم که 
حدود ۱۶۲۰۰میلیارد تومان است در قالب  یارانه دهی 
ناعادالنه و توزیع نامناسب هدر می رود یا به عبارتی از 

جیب مردم برداشته می شود.
یارانهآردایرانیاندرجیبهمسایگان

گزارش هایی وجود دارد که همین آرد یارانه ای  به 
کشورهای همسایه ازجمله پاکستان، عراق و ترکیه 
قاچاق می شود، اختالف شدید قیمتی نرخ دولتی با 
آزاِد آرد، عامل قاچاق  اســت. دالیل اختالف قیمت 

هم این گونه است نخست اینکه قیمت آرد به دلیل 
پرداخت یارانه، در داخل کشور بسیار کم است، نکته 
دوم قیمت های جهانی روزبه روز افزایش یافته و در یک 
سال اخیر قیمت گندم جهانی ۱۲۳درصد رشد داشته 
است،  سوم اینکه وضعیت خشک سالی و تغییرات آب 
و هوایی موجب شده است که تولید در کشورها کمتر 
شود، نکته چهارم اینکه بحران کووید۱۹ و جنگ بین 
روسیه و اوکراین موجب شده کشورها ذخایر خود را 
بیشتر کنند مثالً چین نیمی از گندم صادراتی جهان 

را در انبارهای خود ذخیره کرده است.
در بررســی دقیق تر تالش شد وضعیت آرد و نان 
در پاکســتان به نقل از رســانه ها این کشور بررسی  
شــود. رسانه های محلی پاکســتان گزارش داده اند، 
آرد تولیدشــده در ایالت پنجاب این کشور به ایالت 
خیبرپختونخوا و سایر مناطق نرسیده و ذخایر آرد در 
چندین منطقه در حال تمام شدن است. »رامبل گال« 
رییس انجمن تاجــران آرد ایالت »خیبرپختونخوا« 
هشدار داد، پاکســتان طی چند روز آینده با بحران 
آرد مواجه خواهد شــد زیرا ذخایر این محصول رو 
به اتمام اســت. اکسپرس تریبیون رسانه پاکستانی 
گــزارش داد، قیمت ۲۰کیلوگرم آرد در پاکســتان 
۱۰۰روپیه افزایش یافته و به ۱۴۰۰روپیه رسیده است. 
وی هشدار داد، اگر دولت پاکستان نتواند موضوع آرد 
را حل کند، این کشــور به زودی با بحران آرد مواجه 
خواهد شد. انتظار می رود که تولید گندم در پاکستان 
در ســال جاری میالدی به علت کمبود مناطق زیر 
کشــت، کمبود آب و کودهای شیمیایی و تأخیر در 
اطالعیه حمایت از قیمت ها، تقریباً سه میلیون تن 

کاهش یابد. درعین حال، بر اساس گزارشی که اخیراً 
در مــورد بحران مواد غذایی در جهان منتشرشــده 
اســت، ایالت های بلوچستان، خیبرپختونخوا و ِسند 

پاکستان از کمبود شدید مواد غذایی رنج می برند.
کشورهایمنطقهخورهگندمایران

همــه این عوامل باعث شــده که کشــورهای 
همسایه به تعبیر وزیر جهاد کشاورزی مانند یک 
جاروبرقی کاالهای اساسی ازجمله گندم ایران را 

به سمت خود بکشند.
افزایشقاچاقازکشوربهروایتآمار

دراین باره ســردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی 
چند روز پیش اعالم کرد: ســال گذشــته بیش از 
۳۵۰هزار تن آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت 
به مدت مشابه قبل بیش از ۲۰۰۰درصد افزایش یافته 
اســت. شرکت بازرگانی دولتی هم اعالم کرده است:  
قاچاق آرد به کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته 
است و دالالن با خرید آرد یارانه ای از صنایع، اقدام به 
فروش آن در مرز پاکستان به دو برابر و در مرز ترکیه 
به ســه برابر قیمتی که دولت در اختیار صنایع قرار 

می داد، می کردند.
ترفندهایفروشآرددرداخل

بنابراین گزارش از سوی دیگر اختالف قیمت آرد در 
داخل کشور هم که سه نرخ وجود دارد )آرد یارانه ای 
نانوایی، آرد نانوایی آزادپز و آرد صنعتی( عاملی برای 
فروش آرد یارانه ای شده است. هر کیلو گندم وارداتی 
برای کشــور حدود ۱۳هزار تومان تمام می شود، اما 
کیلویی ۶۵۰تومــان به نانواهــای دولتی، کیلویی 
۹۰۰تومان به نانواهای آزادپز و هر کیلو ۱۶۰۰۰تومان 

به صنایع غذایی تحویل می شود.
به نوشته فارس مدیر یک کارخانه آرد که نخواست 
نامش فاش شود، دراین باره می گوید: »نانوایان  که آرد 
یارانه ای می گیرند، به دو حالت آرد را به ما می فروشند، 
یا به جــای آرد پول به نرخ آزاد از ما می گیرند یا آرد 
خود را به ما می دهند و ما پس از تعویض کیسه که 

ظاهر دولتی دارد، به نرخ آزاد می فروشیم.«
بنابرایــن گزارش وقتی آرد ســه نرخی باشــد و 
کماکان آرد یارانه ای هم داشته باشیم قطعاً فساد برای 
دستیابی به این آرد یارانه ای و کسب منافع مالی زیاد 
از محل فروش آزاد آن شکل می گیرد. به عقیده برخی 
کارشناسان این روزها اگر برخی نانوایی ها شلوغ و پر 
صف هستند، به دلیل کم کاری نانوایان در تهیه نان و 

فروش آرد یارانه ای به نرخ آزاد است.
کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی 
می تواند در کوتاه مدت تبعاتی برای معیشــت مردم 
ایجاد کند،  اما در طوالنی مدت اثرات بسیار مطلوبی 
خواهد داشــت که حذف رانت، فســاد و جلوگیری 
از خروج ارز و تک نرخی شــدن قیمت ها و شفافیت 
در بــازار ازجمله آن ها اســت . اختصــاص یارانه به 
محصوالت داخلی برای کاهش قیمت ها، سیاســت 
شکست خورده ای است که نتوانســته در سال های 
گذشته اهداف دولت را تأمین کند. تبعات اختصاص 
یارانه شــامل وجود محصوالت چند نرخی در بازار، 

رانت و فساد و خروج ارز از کشور بوده است.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

براساسروایترسانهملییارانهپرداختی
بهیکخانوادهایرانیبیشترازهزینههایآناست

ولخرجی به روایت 
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همدلی|چند شــب پیش بخش خبری ۲۰ و ۳۰ 
گزارشی درباره طرح اقتصادی دولت پخش کرد که 
با حواشــی مختلفی در فضای مجازی رو به رو شد. 
در این گزارش مبلغ پرداختــی یارانه ها برای یک 
خانواده چهار نفره بیشتر از خرید خانوار نشان داده 
شــد که این موضوع محل اختالف نظرات شد. بر 
اساس گزارشــی که از صداوسیما پخش شد، یک 
خانواده چهار نفره، با یارانه یک میلیون و ۲۰۰هزار 
تومــان که در اختیار دارد می توانــد با ۸۱۹هزار و 

۵۰۰ تومان دو بســته ماکارونی، یک بطری روغن، 
یک نایلون شیر، دو عدد مرغ، تخم مرغ و حتی یک 
کیسه برنج پاکستانی خریداری کند. گزارشی که با 
واکنش های مختلفی از ســوی افکار عمومی همراه 
شــد و سؤاالت بسیاری را با خود همراه کرد. اینکه 
یک خانواده ایرانی در یک ماه از زندگی خود فقط 
دو عــدد ماکارونی مصرف می کنــد؟ آیا فقط یک 

روغن از سوی این خانوار مصرف می شود؟ 
شرحدرصفحه۶

غ است؟  چرا نانوایی ها شلو
آردهاقبلازنانشدنبهفروشمیرسند
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 آیا مهاجرانی درباره
 براهنی راست می گوید؟
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رئیس مجلس بیرون از 
بهارستان تعیین می شود

احمدعلیرضابیگیدرگفتوگوباهمدلی:

یادداشت
چرا انسان ها شورش می کنند؟

چرا انســان ها شــورش می کنند؟ این پرسشی است 
که پاســخ آن را باید در نظریه های فردی و روانشناسی 
شــورش ها، آنومی ها و در نتیجه انقالب ها جستجو کرد. 
طبق نظریــه فردی و روانشناســی انقالب ها، اعتراضات 
و شــورش ها را باید برآیند و نتیجه ناکامی یا محرومیت 
نســبی دانست. در شــرایط ناکامی یا محرومیت نسبی، 
توقعات جامعه از دولت افزایش می یابد و در بدترین شرایط 
خود یعنی )افزایش توقعات- کاهش امکانات( شرایط برای 
اعتراضات، شــورش ها و در نتیجه آنومیزه شدن جامعه 
فراهم می شود. »افزایش توقعات- کاهش امکانات« بیش از 
همه با اعتراضات خیابانی امروزی در برخی شهرهای کشور 
در انطباق است و در حقیقت انعکاسی از شرایط محرومیت 
و ناکامی های نســبی است. در اعتراضات امروزی شهرها 
و احتمال گسترش آن به شهرهای دیگر آن هم به منظور 
حس وحدت و انســجام، یک مسئله بیش از همه نقش 
دارد و آن جراحی اقتصادی دولت در قبال برخی از اقالم 
معیشتی نظیر روغن، لبنیات، مرغ و تخم مرغ است. البته 
کمیابی و تزاید قیمت کاالهایی چون )روغن و ماکارونی( 
که به نظر قوت و غذای غالــب افراد کم درآمد و ضعیف 
جامعه است، مزید بر علت شده است. در واقع داینامیک 
این اعتراضات با برنامه های وعده داده شده دولت پیوند و 
گره خورده است به این معنی که چرا به رغم وعده های دولت 
بابت به سامان رساندن و رسیدن به نقطه ثبات در اقتصاد 
معیشتی، بوی بهبودی از اوضاع اقتصاد معیشتی کشور 
به مشام نمی رســد و چرا باید افسوس و دریغ سال های 
گذشته را بخورند و بازگشت به سال های قبل را آرزو کنند؟ 
بنابراین و در شرایط اوضاع نابسامان اقتصادی گریزی به 
اعتراضات خیابانی و تبعات مرتبط با آن یعنی شورش و 
برقراری نظم آشوب نیست. به عبارت دیگر، در شرایط تداوم 
وضعیت موجود، ما باید شاهد این اعتراضات تا حصول به 
نتیجه باشیم؛ اما مشکل آنجاست که دولت گویی پاسخی 
سازنده و اقناع کننده برای برون رفت از موجود ندارد و تنها 
جراحی موردنظر خود را پمپاژ پول بدون پشتوانه در قالب 
واریز یارانه به حســاب سرپرستان کرده تا شاید تسکین 
موقتــی برای کاهش و التیام دردها و زخم های اقتصادی 
مردم باشد. علت دیگری که موجب خشم و عصبانیت آن 
بخش از معترضان شــده این است که مسئوالن و اغلب 
متصدیان امر از رهگذر تریبون های رسمی حاکمیت نظیر 
نماز جمعه و صداوسیما درصدد عادی سازی درد هستند 
و قویاً اعالم می کنند که اقتصاد کشور در شرایط حاضر و 
مشخصاً از طریق حذف )ارز ترجیحی( یا از طریق اتکا به 
)ارز نیمایی( محتاج جراحی اقتصادی است و ازآنجایی که 
هــر جراحی درد و بخیه و حتی کمــا و اغما را به همراه 
دارد، مــردم الجرم باید جراحی این درد را تحمل کنند. 
حال و اگرچه جراحی چنین اقتصادی اجتناب ناپذیر است، 
اما مشکل آنجاست که متصدیان و متخصصان )بخوانید 

پزشکان اقتصاد( بدون بیهوشی و بدون همدم و دستیار 
و بدون اتاق عمل و بدون متخصص بیهوشی قصد دارند 
به تیغ جراحی دست ببرند. منظور آن است که جراحی 
اقتصادی دولت بدون آمادگی شرایط روحی و روانی مردم 
در حال صورت گرفتن اســت و مانند تصمیم به افزایش 
قیمت بنزین در آبان ۹۸ ناگهانی و تصمیم یک شبه است. 
بااین همه، اگرچه جهد و عزم مسئوالن برای این جراحی 
جدی اســت و به نظر می رسد اجتناب ناپذیر است، چند 
توصیه در این جراحی اقتصادی از ســوی مســئوالن و 

معترضان نباید مغفول و فراموش شود و آن اینکه:
۱. مســئوالن معترضان را عناصر وابســته به غرب و 
تحریک یافته نظام سلطه ندانند. اعتراضات خیابانی نتیجه 
شرایط بد اقتصادی است و در واقع محرومیت و ناکامی و 
عدم پاسخ الزم به خواسته ها و مطالبات، موتور محرک و 

داینامیک این اعتراضات بوده است.
۲. دولت باید چاره ای مدبرانه برای برون رفت از وضعیت 
موجود اتخاذ کند و صرف تهدید به سرکوب و راه اندازی 
ماشین سرکوب سیاسی پاس گل به ماجراجویان ندهد. 
فراموش نکنیم زخم آبان ما ۱۳۹۸ و ســایر زخم ها هنوز 
التیام نیافته اند، بنابراین سرکوب سیاسی چاره درد و حل 
بحران نیســت و تبعات و پیامدهای سیاسی فراوان دارد. 
نیازی نیست که از نظام سیاسی خود یک چهره سرکوب 

گر بسازیم.
۳. جراحی اقتصــادی موردنیاز دولت فقط به چاقویی 
چون یارانه نیاز ندارد. یارانه و تزریق پول بدن پشــتوانه 
و حجــم باالی نقدینگی طبق اصــول علم اقتصاد، تورم 
ویرانگر را به همــراه دارد. به عبارت دیگر، تورم روی دیگر 
سکه نقدینگی است. یادمان باشد که یارانه بدترین راهبرد 
برای مدیریت و کنترل اقتصاد در شــرایط بحران است و 
همچون چاقویی است که اقتصاد یک کشور را نه جراحی 
بلکه سالخی می کند. تالش برای بازگشت ها قیمت ها با 
سال های ۹۵ تا ۹۷ می تواند از آالم و عادی سازی شرایط 

کمک کند.
۴. دولــت می توانــد از رهگذر یک سیاســت خارجی 
همراه با تعامل و سازنده گرایی، اقتصاد کشور را به نقطه 
و وضعیت مطلوب برساند. الزامات این امر آن است که از 
رهگذر یک سیاست خارجی سازنده و تعامل گرا، سیاست 

به اقتصاد یارانه بپردازد نه اقتصاد به سیاست.
۵. معترضان نیز باید با رفتارهای مدنی و مشــخصاً از 
رهگذر حقوقی و قانونی و ضمن پرهیز از شعارها ساخت 
شکنانه خودداری کنند. دراین ارتباط امر رهبری و مدیریت 
در کنترل و هدایت معترضان جهت جلوگیری از عناصر 
فرصت طلب بــرای رادیکالیزه کردن اعتراضات بســیار 
ضروری اســت. در این ارتباط امر رهبری و مدیریت در 
کنترل و هدایــت معترضان جهت جلوگیــری از نفوذ 
عناصری با اهدافی دیگر برای رادیکالیزه کردن اعتراضات 
بسیار ضروری است. حال اگر این اعتراضات از رهگذر یک 
فیلتر عقالنی مدیریت نشود، حاکمیت حتما آن را حاصل 
دسیســه و فتنه معاندان و دشمنان می داند و شرایط به 

سمت تنش بیشتر در کشور خواهد رفت.

     صالح الدین هرسنی
   تحلیلگر مسائل سیاسی

گزارشهمدلیازاعتصابرانندگان
اتوبوسرانیبهخاطراعتراضبهدستمزدها

 غیبت اتوبوس ها 
تهران را قفل کرد

ساختیکمیلیونمسکن
درسالزیرتیغانتقاد

رئیسی در برابر یک وعده  
انتخاباتی  محقق نشده

همدلی|برخی رســانه ها روز دوشنبه از ادامه 
پیدا کــردن اعتصاب راننــدگان اتوبوس های 
شرکت واحد اتوبوس رانی خبر دادند. مثل سایر 
تجمعات اخیر علت اعتصاب رانندگان اتوبوس 
نیز اوضاع معیشتی اســت. علت شکل گیری 
اعتراض رانندگان اتوبوس های شــرکت واحد 
افزایش کم حقوق آن ها بوده اســت. اعتراض 
آن ها به این بوده که شــورای عالی کار افزایش 
۵۷درصدی برای دســتمزد در نظر گرفته اما 
حقوق کارگران فقط ۱۰درصد اضافه شده است.

4

2

 بهشت زهرا: قبر لوکس نداریم
 دشواری های انسان مدرن

 علت فرورفتن کاوشگرهای ناسا در 
تاریکی

 چرا گرمای حمام خواجه نصیر مراغه هدر 
 نمی رفت؟

 »افسانه حسامی فرد« بر بام اورست
 روزی که »لورنس عربستان« رازهایش 

را به گور برد

گوناگون
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تهرانروندترمیمروابطباابوظبی
وریاضرابهسرعتبهپیشمیبرد

 ایران و امارات
 در پی شروعی تازه

تقاضای غرب برای تغییر 
درخوا ست های ایران

عضواتاقبازرگانیتهران:

به جای خودرو 
خودروساز وارد کنید!

نایبرئیسکمیسیونامنیتملی:

پرونده افرایش حقوق 
بازنشستگان پشت در دولت

افتتاح کارخانه تولید پهپاد 
ایرانی در تاجیکستان

همدلی|سفر اخیر وزیر خارجه ایران به امارات 
را می توان گام مهم ایران در ادامه روند بهبود 
روابط با کشــورهای عربی منطقه برشمرد. از 
امارات متحده عربی همواره به عنوان بازیگری 
مهم در صحنه روابط کشورهای عربی منطقه 

یاد می شود ...
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 دستورات مهم رئیس دستگاه قضا 
در راستای مقابله با قاچاق

به گزارش منیبان، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
در نشست با اعضای هیات رئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس گفت: به مسئوالن قضایی دستور 
داده ام کــه با کمک دولت، همچنان ســاماندهی فرآیندهای صــادرات و واردات ازجمله ثبت  
سفارش ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع آن ها به 
نقاط مختلف کشور، ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و کاالهای متروکه را با جدیت دنبال 
کنند تا اشکاالت و آسیب های فسادزا و موجد خسارتی که کماکان در برخی از بنادر و گمرکات 

کشور وجود دارد، به طور کامل مرتفع شوند.
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای با تأکید بر اینکه مقابله همه جانبه با پدیده قاچاق 
به صرف راه اندازی و اتصال ســامانه های یکپارچه تحقق نمی یابد، بیان داشت: به منظور مقابله 
جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری 
است دستگاه های مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند و من در اینجا رئیس 
سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران را مکلف می کنم با برگزاری نشست های 
تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، موضوعات و مسائل این حوزه ازجمله 
راه اندازی و اتصال سامانه های الزم و تخلفات صورت گرفته در این زمینه را احصاء و جمع بندی 

کنند و بدین ترتیب یک کار عملی منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد.

اعتراضات نتیجه تصمیمات 
غیرکارشناسی است


