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آقای رئیس جمهور
این پالس را نفرستید!
روز گذشته رئیس جمهور در جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ســران قوا سخن از تاثیر
تحریم ها بر بی ثباتی قیمت ها و همچنین تاثیر
آن بر معیشت مردم به میان آورد .موضع گیری که
در اواخر دولت ترامپ و ماه های آغازین دولت جو
بایدن مکرر تکرار شده است .به این موضع گیری
رئیس جمهور از جنبه هــای مختلف می توان
نگریست اما آن چه مهم به نظر می رسد این است
که این گونه سخنان می تواند چه تاثیری بر پایان
رویکرد تحریمی آمریکا علیه کشورمان داشته
باشد و از طرفی تحریم ها چه سهمی در بی ثباتی
قیمت ها و معیشت مردم دارد .براین اساس چند
نکته قابل تامل به نظر می رسد.
 .1در روزهــایــی که طــرف آمریکایی به دنبال
مذاکره با ایران است و در حالی که بخشی از تیم
دولت جدید آمریکا از بی اثر بودن و اثر معکوس
داشتن سیاست فشارحداکثری آمریکا سخن
می گویند این پالس رئیس جمهور و برخی از
اعضایهیئتدولتکهتحریمهابرمعیشتمردم
اثر گذاشته چه تصویری را می تواند در طرف
آمریکایی و غربی بازنمایی کند؟
 .2بــدون شک تحریم هــای آمریکا بر اقتصاد
کشور و معیشت مردم موثر بوده و هست اما گره
زدن وضع معیشت مردم منحصرا به تحریم های
آمریکا چه کارکردی می تواند در ابعاد داخلی
یا خارجی داشته باشد؟ آیا برای مردم و افکار

عمومی کارکرد امید آفرینی یا سوپاپ تخلیه را
دارد؟ آیا در ابعاد خارجی قدرت چانه زنی طرف
ایرانی را در جنگ اراده ها کم نمی کند؟
 .3به نظر می رسد بخش قابل توجهی از وضعیت
معیشتی مردم بیش از آن که مربوط به تحریم ها
باشد به نبود سیستم توزیع بازمی گردد .برای
تاثیر نبود سیستم توزیع بر گرانی ها و معیشت
مردم مثال های متعدد می توان زد؛ از میوه که
در جریان داللی از قیمت های دو تا پنج هزار
تومانی در باغ به قیمت تا  20هزار تومان به سبد
مصرفی خانوار ها می رسد تا مرغ که رقم های
چند برابری نسبت به حتی چند ماه گذشته را
تجربه می کند.
 .4واقعیت ایــن اســت که زیرساخت گسترده
فناوری اطالعات ،امکانات بسیار خوبی برای
تنظیم بازار و رصد کاال از یک سو و توزیع آن به
ازای هر خانوار می دهد ،مشروط بر این که از
فناوری اطالعات در نظام توزیع استفاده شود.
این در حالی است که نظام توزیع و نظارت بر بازار
همچنان سنتی ترین بخش اقتصاد کشور است.
ایجاد بانک جامع اطالعات از بانک مرکزی و
ثبت سفارش و واردات کاال ،تولید کننده شبکه
توزیع و صادر کننده و شناسه دار کردن کاالها از
جمله کاالهای خوراکی و حتی نهاده های دامی
وارداتــی آن از مبدأ در گمرک تا مقصد مصرف
در مجموعه واحدهای مرغداری و دامــداری و
همچنین امتداد آن تا پایینترین زنجیره مصرف
یعنی خانوار ها شدنی است .اگر چنین سامانه
ای بود حتی دیگر سخن از حدود  22میلیارد
دالر ارز دولتی گم شده به میان نمی آمد ،کاالی
خریداری شده با ارز دولتی ازبــازار آزاد سردر
نمی آورد و دیگر ارز صادراتی تبدیل به ملک در
کشورهای همسایه نمی شد.
.5بهنظرمیرسدبخشقابلتوجهیازهزینهای
که بر معیشت مردم فشار وارد می کند نیز ناظر به
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نبود هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان هاست.
از ناهماهنگی بــیــن وزارت جهاد کــشــاورزی و
وزارت صمت در خریدهای تضمینی محصوالت
کــشــاورزی و واردات و صــــادرات بگیرید تا
ناهماهنگی بین بانک مرکزی و گمرک و صمت
در ترخیص کاالها و مواد اولیه.
براساس آن چه ذکر شد ،گرچه تحریم های آمریکا
در حد اعــای خود طی سه سال گذشته فشار
حداکثری را بر اقتصاد کشور گذاشته اما واقعیت
آن است که به اذعان کارشناسان این تحریم ها
به خــودی خود می توانست تاثیری  20تا 30
درصدی بر اقتصاد کشور داشته باشد اما در هم
افزایی با عوامل و پارامترهای داخلی همچون
موارد ذکر شده تاثیری جدی برسفره و معیشت
مردم گذاشته است .با این حال گرچه در یک
نگاه مقطعی ،به نظر می رسد دولت دوازدهم می
خواهد براساس مصالح خود موضوع توافق را در
همین دولت با چانه زنی یا ایجاد مطالبه عمومی
به سرانجام برساند اما به نظر می رسد این راهبرد
در روزهایی که بیش از آن که ایران نیازمند توافق
باشد طرف آمریکایی نیازمند توافق است ،پالس
کارآمدی تحریم ها را مخابره خواهد کرد که
پالسی خطرناک است و نتیجه آن به رفع عملی
تحریمها منجر نمیشود .موضوعی که به نظر
می رســد در یکی دو هفته اخیر توسط دولت
جدید آمریکا مورد توجه قرار گرفته تا آن جا که
جوبایدن« ،ریچارد نفیو» معمار تحریم های آمریکا
در دولت اوباما را دعوت به کار کرده است که
عــاوه بر ایــن که نشان می دهــد بی ارتباط با
موضع داخلی ما نیست ،بایدن همچنان امیدوار
به ابزار تحریم است .کوتاه سخن آن که بی شک
تحریم های آمریکا سخت ،حداکثری و در برخی
زمینه ها از مصادیق جنایت علیه بشریت بوده اما
این روزها و هفته ها و ماه ها زمان فرستادن پالس
کارآمدی تحریم به طرف آمریکایی نیست.

با واکنش تند رئیس شورای رقابت به اظهارات رئیس سازمان بورس رقم خورد

مجادله رسانه ای بر سر قیمت گذاری و قرعه کشی خودرو
رئیس شورای رقابت به اظهارات روز یک شنبه
رئیس ســازمــان بــورس درب ــاره دخالت برخی
نهادها در قیمت گذاری محصوالتی نظیر خودرو
که به تعبیر وی به روش مضحک قرعه کشی برای
فــروش خــودو منتهی می شــود ،واکنش تندی
نشان داد.رضــا شیوا در گفت وگو با تسنیم ،با
اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس که
فروش خودرو را به صورت قرعه کشی مضحک
دانست و اعــام کــرد قیمت گــذاری دستوری
اصال قابل قبول نیست ،گفت :واقعا نمی دانم
رئیس سازمان بورس براساس کدام استدالل
ایــن موضوعات را مطرح کــرده اســت .شــورای
رقابت یک نهاد فــراقــوه ای بــوده که از بخش
خصوصی ،دولت و نمایندگان مجلس تشکیل
شده است .به نظر می رسد که وی با بازار خودرو
آشنایی نداشته باشد چرا که اگر شناختی از
بازار خودرو داشت این اظهارات غیرکارشناسی
را مطرح نمی کرد.وی با اعالم این که در بازار
انحصاری باید رگوالتورها ورود کنند و مانع

اقدامات انحصارگرایانه در بازار شوند ،افزود:
اگر رگوالتورها به بــازار انحصاری ورود نکنند
آن ها از شرایط انحصاری بازار استفاده و قیمت
هــای غیرمنطقی و غیرمنصفانه ای را برای
محصوالت خود تعیین می کنند.شیوا اضافه
کرد :رئیس سازمان بورس می گوید چرا قیمت
های خودرو متناسب با هزینه های تمام شده آن
تعیین نمیشود؟ باید در پاسخ بگویم ما به هیچ
عنوان قیمت تمام شده محصوالت را در فرمول
قیمت گــذاری لحاظ نمی کنیم چــرا که باید
تولیدکننده خود جوابگوی هزینه های سربار
و هزینه های ناکارآمدی خود باشد.وی افزود:
ما در فرمول شــورای رقابت هزینه های تولید
را محاسبه و براساس آن ضمن رعایت برخی
از شاخصه های کیفیت فرمول را تعیین کرده
ایم حال اگر خودروساز می خواهد هزینه های
سربار خود را با تعیین قیمت های باال از مشتریان
بگیرد ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نمی
کنیم.شیوا خطاب به رئیس ســازمــان بورس

گفت :شما باید پاسخ دهید که چرا با محاسبه
های غیرمنطقی سهام شرکت ها اوضاع بورس
را امــروز به این وضعیت رسانده ایــد ،سازوکار
قیمت گذاری سهام شرکت ها در بورس به حدی
غیرمنطقی بود که حتی شرکت های کاغذی هم
با سود باال روبه رو شدند .همین موضوع عاملی
شد تا وضعیت نابسامان بورس امروز به وجود
آید .نکته قابل تامل این جاست که باید بورس
پاسخ دهد براساس کدام فرمول و محاسبات
اقتصادی قیمت سهام شرکت ها را به گونه ای
تعیین کرد که غیرواقعی باشد.رئیس شورای
رقابت با بیان این که مخالف عرضه خودرو در
بورس هستم ،افزود :اگر خودرو در بورس عرضه
شود ،فاتحه قیمت منصفافه آن را باید بخوانیم.
کدام کاال امــروز در بورس با قیمت مناسب در
اختیار مصرف کننده قرار می گیرد که در آینده
خودرو بخواهد به فروش برسد .در نهایت باید به
رئیس سازمان بورس بگویم «اگر طبیب بودی سر
خود دوا نمودی».

تعیین دستمزد کارگران باز هم به دقیقه  90موکول شد
دومین جلسه شــورای عالی کــار بــرای تعیین
حداقل مزد کارگران به نتیجه نرسید و ادامه
مــذاکــرات به هفته آینده (آخرین هفته سال)
موکول شد تا بار دیگر مشابه سال های اخیر
تعیین دستمزد کارگران به دقیقه  90موکول
شود.آیت اسدی نماینده کارگران در شورای
عالی کار درباره این که در جلسه دیروز شورای

عالی کار آیا توافق برای حداقل دستمزد کارگران
حاصل شد ،گفت :دیروز دومین جلسه شورای
عالی کار برگزار شد که خروجی نداشت.همه
شرکا حضور داشتند اما وزیر کار در جلسه نبود و
چون نتیجهای حاصل نشد جلسه بعدی شورای
عالی کار روز شنبه هفته آینده برگزار میشود.
نماینده کارگران در شــورای عالی کار گفت:

ما مواضع کارگران را اعالم کردیم نمایندگان
کارفرما مواضع خودشان را گفتند ،عمده مباحث
نمایندگان کارگران رعایت ماده  41قانون کار و
تبصره یک و  2این ماده قانونی یعنی رعایت نرخ
تورم و نیز سبد هزینه معیشت خانوار کارگری بود
و نمایندگان کارفرمایان مشکالتی نظیر کرونا و
رکود واحدهای تولیدی را مطرح میکردند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• شب های آخر سال است و مــردم نزدیک
پایان ســال و کسبه بــرای نظافت ،تعمیر یا
انبارگردانی مجبور به کار بیشتر هستند.
دولت بهتر است محدودیت تردد را از ساعت
 ۱۱شب بگذارد چون از ساعت  ۹شب مردم
احساس حکومت نظامی را دارند.
••وقتی ترامپ ،رئیس جمهور بود دالر 32
تومان بود اما مرغ  ،گوشت ،روغــن ،میوه،
تخم مــرغ ،برنج ،نصف این قیمتی بود که
االن دالر  24تومان است .بعد دولت افتخار
میکند که دالر را پایین آوردیم .انگار مردم
دالر میخورند! در اصل ارزاقی که ما روزانه
میخریم دالر50هزار تومانی است .دوستان
خوشحال باشید که ترامپ رفت و بایدن آمد!
اما زهی خیال باطل!
•• خدایا شرمنده ایم که نمی توانیم برای این
ملت عزیز کــاری بکنیم که دیگر صف مرغ
نباشه .واقعا خجالت آور است.
•• برایم از طرف راهنمایی و رانندگی پیامک
آمده که ساعت  06:12صبح جریمه شده
ام به صورت تسلیمی! من که در آن ساعت
خواب بودم اما می خواستم از آن افسر محترم
که ساعت  6صبح بیدار و سر پست خود بوده
تشکر کنم!
••ضمیمه هفتگی اقتصادی کــه شنبه ها
منتشرمیشهاطالعاتمفیدیدرزمینههای
مختلف به ما می ده .خواستم از عزیزانی که
زحمت تهیه مطالبش رو می کشن تشکر کنم.
••مگر آخــریــن چهارشنبه امــســال رسیده
که در صفحه حــوادث تیتر زده اید افزایش
چشمگیر مصدومان چهارشنبه سوری نسبت
به پارسال؟ چرا دقت نمی کنید؟
پا سخ  :مخا طبگرامی ! مستحضر با شید
مصدومان چهارشنبه ســوری فقط به این
روز ارتباط ندارند .متاسفانه تعداد زیادی
از هموطنان مان قبل از چهارشنبه سوری
حین تهیه یا نگهداری از مواد محترقه مصدوم
می شوند.
•• آقـــای روحــانــی گفته هــم اقــتــصــاد و هم
سانتریفیوژ را چرخاندیم ،ولی در اصل مردم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

رو دارن می چرخونن .مردم بیچاره از صبح
تا شب بــرای مرغ و روغــن دارن تو شهر می
چرخن!
•• به آقای رضایی بگویید که خدمت به ملت
امروز و فردا ندارد ،اگه چیزی در چنته داری
رو کن ،حتما باید رئیس جمهور بشی تا به
میهن و ملتت خدمت کنی؟
••با وام می شــود ازدواج کــرد ولــی زندگی
نمیشه! چون بعد از ازدواج شروع می شه
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل
ها ...قسط وام ،کرایه خانه  ،امرار معاش با
این گرانی ،پوشاک و هزار خرج دیگر ...کار از
ریشه مشکل دارد.
•• واقــعــا جــای تعجب داره کــه در پروتکل
سفرهای نـــوروزی وزارت بهداشت آمــده
سفر با ماشین های شخصی که افراد ایزوله
هستند ممنوع شده ولی سفر با اتوبوس و
قطار و هواپیما که بمب شیوعکرونا هستند
آزاد است! حاال می فهمم چرا وزیر بهداشت
میگه جهان از اقدامات ایــران در مقابله با
کرونا در حیرت است!
•• آقــای روحانی نمی خواهد کــاری انجام
بدی .فقط صف های روغن و مرغ های یخی
را جمع کن.
••جایگاه های گاز در مشهد خیلی کم و آن
هایی که هست خراب است.
••آقای روحانی! ریاست محترم جمهور! آیا
شما قدرت این را ندارین که حداقل قیمت
مرغ را ثابت نگه دارین؟ یک کارگر نانوایی با
روزی 60هزار تومان درآمد دیگر نمی تواند
برای زن و بچه اش گوشت قرمز بخرد .حداقل
هفته ای دو بار مرغ را از سفره ما نگیرین .تو رو
خدا جلوی خانواده شرمنده نکنید ما را.
••چرا شهرداری با وجود دریافت عوارض،
گودال و چاله چوله های خیابان ها رو پر نمی
کنه که وسایل مردم آسیب نبینه؟! می تونن
یک تلفن یا پیامک به این کار اختصاص بدن.
•• بهرئیسجمهوربفرماییدنوشداروبعدمرگ
سهراب! در این هشت سال کجا بودید که
حقوق ۲درصد اضافه شد اما اجناس 100
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درصد گران شده؟ مردم مشکل دارند .گرانی
بدبخت شان کرده.
••نمایندگان مجلس انقالبی دکمه را زدند و
حقوق کارمندان را۲۵درصد افزایش دادند.
کف حقوق را  3.5میلیون تعیین کردند ولی
ما کــارگــران باید منتظر پایان جلسات سه
جانبه باشیم که تا اذان صبح طول می کشه.
با کلی استرس و اعصاب خردی!
•• چرا ایــران خــودرو در رسانه ها از کاهش
قیمت خبر می دهد ولی متأسفانه نمایندگی
های ایران خودرو اظهار بی اطالعی می کنند
و چنین خبری را کذب و دروغ اعالم می کنند؟
••من بر اساس خواسته رئیس دولت که گفت
مردم سرمایه شان را به بورس بسپارند ،هر
آن چه طی  10سال پس انداز کرده بودم از
طریق سبدگردان از مرداد ماه وارد بورس
کردم که هم خودم سود ببرم و هم به تولید
کــشــور کمک کــنــم .االن بعد از هفت ماه
سرمایه ام 60درصد کم شده! از قوه قضاییه
درخواست یاری دارم.
••چه خوش گفتپیرمرد باغبانی که در حال
کاشتن یکاصله نهالگردو بود :گذشتگان
کاشتند ما خوردیم اکنون ما می کاریم تا
آیندگان بخورند.
••هزینه کاغذ طی دو سال 600درصد و مواد
اولیه روزنــامــه500درصــد افزایش داشته
درســت به همان نسبت هم قیمت روزنامه
باطله افزایش یافته است.
•• همه می دونن ماما کیه و کارش چیه ،پس
چرا بیمه ها بعضی از آزمایش های دوران
بارداری رو با دستور ماما قبول نمی کنند؟
••چرا قیمت شیرینی شهرهای بزرگ مثل
تهران یا مشهد را در صفحه اقتصاد نوشتید و
به قیمت ها دامن زدید؟ درشهرهای کوچک
خراسان مثال شیرینی زبان  30هزارتومان
است.
••عــده ای از فروشندگان مراکز خرید در
مشهد که کم هم نیستند ماسک نمی زنند!
چــرا مسئوالن اصــنــاف بــا ایــن گونه افــراد
زیرمجموعه خود برخورد جدی نمی کنند؟!

روحانی :وضع معیشت به دلیل تحریم ها مورد رضایت نیست
رئــیــس جمهور گــفــت :وضعیت
اقتصادی بــه سبب تحریمهای
ظالمانه به ویــژه در حوز ههایی
که ارتــبــاط مستقیم با زندگی و
معیشت مردم دارد ،مورد رضایت
نیست .به گــزارش فــارس ،دکتر
روحــانــی روز گذشته در جلسه
شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران قوا با بیان این که وضعیت
اقتصادی بــه سبب تحریمهای
ظالمانه مــورد رضــایــت نیست،
افزود :تمامی تالشها در سه قوه
و همه نهادها باید در جهت کم
کردن فشار اقتصادی بر زندگی
مردم باشد.رئیس جمهور با اشاره
به ایــن که عمده ایــن معضالت و
مشکالت به گونهای از عــوارض
جنگ فراگیر و نفس گیر اقتصادی
تحمیل ش ــده بــه کــشــور در سه
سال گذشته اســت ،اظهار کرد:

اکنون پس از تابآوری و مقاومت
ستودنی مــردم در خنثیسازی
تحریم و جنگ اقتصادی ،زمان
برطرف شدن تحریم و عوارض آن
فرا رسیده که بی ثباتی قیمتها
عمدهترین این عوارض است.
روحانی اظهار کرد :دشمنان با این
تصور که جمهوری اسالمی چند
ماه بیشتر در برابر فشار حداکثری
تــاب نخواهد آورد ،تحریمها را
طــراحــی کــرده بــودنــد ،امــا ملت
ایـــران بــا مقاومت و ایستادگی
حداکثری در برابر جنگ تمام
عیار اقتصادی ،در برابر دیدگان
جهانیان ،افتخاری دیگر خلق
کرد.رئیس جمهور ادام ــه داد:
احساس بیثباتی و ناپایداری
سیاسی تاثیرات منفی بر اقتصاد
کشور میگذارد و جامعه را دچار
آســیــب جـــدی م ـیکــنــد .گاهی

اظهارات و مواضع شخصی صرفا
با ماهیت سیاسی ،ناامنی روانی
و نبود اطمینان از آینده جامعه
ایجاد میکند و عوارض اقتصادی
منفی دارد کــه موجب نگرانی
فعاالن بازار به ویژه بازار سرمایه
میشود.در این جلسه پیشنهاد
تمدید مصوبه پیشین شــورای
عالی هماهنگی اقتصادی قوا
درباره مدیریت بازار ارز برای یک

سال دیگر تصویب شد.همچنین
اختیارات قانونی تفویض شده
به بانک مــرکــزی در موسسات
اعــتــبــاری و نــحــوه مــدیــریــت و
سرپرستی مــوســســات نــاتــراز و
مشکل دار تمدید شد.بخشودگی
جــرایــم بدهی تامین اجتماعی
واحــدهــای تولیدی ،مشروط به
حفظ اشتغال نیروهای کــار نیز
دیگر مصوبه این جلسه بود.

دادستان عمومی و انقالب کرمان خبر داد:

تعقیب قضایی ۵۰مدیراداری و اجرایی در استان کرمان
توکلی  -دادســتــان عمومی و انقالب مرکز
استان کرمان از احضار و تعقیب قضایی ۵۰
مدیر اداری و اجرایی در این استان طی امسال
خبر داد.به گزارش خراسان ،قاضی دادخدا
ساالری با اشاره به دستگیری مدیرکل اقتصاد
و دارایی استان کرمان گفت :پرونده این مدیر
در حال تحقیقات تکمیلی است .وی با تاکید
بر این مطلب که برخورد با فساد اداری مدیران
با هدف اجرای فریضه امر به معروف و نهی از
منکر به عنوان یکی از وظایف حاکمیت انجام
می شود ،ابعاد جدیدی از پرونده فساد اداری

اداره کل اقتصاد و دارایی استان را تشریح کرد.
وی با اشاره به این که در پرونده فساد اداری
اداره کــل اقتصاد و دارایـــی اســتــان تاکنون
 ۱۳میلیارد ریــال اخــتــاس و ارتــشــا مطرح
شده اســت ،تاکید کــرد ۳۲ :قطعه سکه بهار
آزادی بــه عــنــوان امـــوال حــاصــل از جــرم در
ایــن پــرونــده شناسایی و توقیف شــده است.
وی تاکید کــرد :کــار شناسایی دیگر امــوال
حاصل از جرم متهمان نیز ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی وانقالب مرکز استان کرمان
اظهار کرد :با هدف اجرای فرامین مقام معظم
رهبری و نیز بنا بر تاکیدات ریاست قوه قضاییه
مبنی بر مبارزه گسترده و بی امــان با فساد
اداری و اجرایی ،طی امسال در پرونده های
متعدد بیش از  ۵۰نفر از مسئوالن اداری و
اجرایی استان کرمان (مدیر و معاون ،بخشدار
و فــرمــانــدار) احــضــار و تحت تعقیب قضایی
قرار گرفته اند و حدود  ۵۹میلیارد تومان به
بیتالمال برگشت داده شده است.ساالری
تصریح کــرد :مــدیــران احضار شــده به اتهام
اختالس ،گرفتن رشوه ،تحصیل مال از طریق
نامشروع ،تضییع اموال دولتی ،پول شویی،
استفاده غیرمجاز از امــوال دولتی ،مصرف
وجوه دولتی بیش از اعتبار تعیین شده ،تحصیل

منفعت به نحو متقلبانه و مداخله در معامالت،
از سوی این دادسرا تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی ادامه داد :متهمان احضار شده در سمت
هــای مختلفی از جمله فــرمــانــداران سابق،
شــهــردار ،بخشدار ،مدیر کــل ،مــعــاون مدیر
کــل ،رئیس اداره ،رئیس شــورا ،کارمندان
دولتی ،عضو شورا ،ذی حساب ،کارشناسان و
مدیران بانکی و بیمه ای و کارشناسان رسمی
دادگستری بوده اند.وی خاطرنشان کرد :در
خصوص برخی از این مدیران با توجه به اهمیت
موضوع اتهامی و وجوه غیر قانونی تحصیل و
تصاحب شده ،قرار بازداشت موقت صادر شده
است و  ۲۰نفر از این افراد بازداشت شده اند.
دادستان مرکز استان کرمان اضافه کرد :در
سال گذشته با پیگیری های مستمر دادسرای
کرمان  ۳۰هزار میلیارد ریال از حقوق و عوارض
گمرکی به بیت المال برگشت داده شد و طی
چند ماه اخیر نیز با اقدامات و تمهیدات انجام
شده در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا،
حدود ۶۰۰میلیارد ریال از وجوه و اموال دولتی
به بیت المال برگشت داده و  ۹واحد آپارتمان و
 ۳۷سکه بهار آزادی و همچنین یک قطعه زمین
مسکونیبهارزش ۲۰۰میلیاردریالازمتهمان
کشف و توقیف شده است.

