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با ثبت طرح دوفوریتی کنترل و 

مسکن
ســاماندهی اجاره بهــای امالک 
مســکونی در مجلس، یک عضو 
دیگر به تیم نجات بــازار اجاره اضافه شــد؛ اما 
همچنان اصرار سیاستگذاران برای اختراع دوباره 
چــرخ و بی توجهی بــه تجربیات موفــق نظام 
اجاره داری دنیا، مسئله ای است که خوش بینی به 

موفقیت آنها را کمرنگ می کند.
به گزارش همشــهری، بازارهای مسکن و اجاره 
ایران به دلیل نبود پایگاه اطالعاتی جامع و شفاف 
درگیــر وضعیتی شــده که حتــی در آزادترین 
اقتصادهای دنیا نیز مسبوق به سابقه نیست. در 
این میان، نبود عزم جدی برای ارتقا یا تغییر روابط 
موجر و مستأجر، شرایط بازار اجاره به طور کامل 
علیه مستأجران شده و هزینه این اتفاق هرساله 
از جیب خانوارهای مســتأجر پرداخت می شود؛ 
به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، سهم هزینه 
مسکن در ســبد هزینه خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین به ۱.۷ برابر اتحادیه اروپا و منطقه یورو 

رسیده است.

اصراروزارتراهبهتجربهشکستخورده
مناســبات بازار مســکن به گونه ای است که هم 
تکانه های تورمی را جذب می کند و هم به سادگی 
توسط بازیگران بزرگ بازار دست کاری می شود؛ 
ازاین رو اثرپذیری مستقیم بازار اجاره از اتفاقات 
بازار مســکن و غیبت نهاد تنظیم گر در آن سبب 
شده این تکانه ها به بدترین شکل ممکن توسط 
مســتأجران که عمدتاً اقشــار ضعیف و متوسط 
جامعه هستند، احساس شود. در سال ۱399و در 
شرایطی که اجرای محدودیت های سخت گیرانه 
برای مقابله با همه گیری کووید- ۱9، اقتصاد ایران 
را در وضعیت اضطرار قرار داده بود، ستاد مقابله 
با کرونا تصمیم گرفت به منظور حفاظت موقتی 
از اقشار آسیب پذیر به ویژه مستأجران وارد عمل 
شود و به همین واســطه در 2مصوبه پی درپی در 
سال های ۱399و ۱400، حکم به تمدید خودکار 
قراردادهای اجاره با نرخ تعزیر 25درصد در تهران، 
20درصد در کالنشهرها و ۱5درصد در سایر نقاط 
شهری داد. البته این مصوبه ضمانت اجرایی کافی 
نداشــت و میزان موفقیت آن در مقایســه بازار 

6.5میلیون نفری اجاره چندان قابل توجه نبود؛ اما 
به واسطه سخت شدن فرایند دریافت حکم تخلیه 
امالک اســتیجاری از مراجع قضایی و شوراهای 
حل اختالف، عماًل مستأجرانی که توانایی مالی 
آنها کمتر از قیمت گذاری بازار بود، می توانستند 
روی استمرار ســکونت خود در ملک استیجاری 
پافشاری کنند و درنهایت به قیمت جنگ اعصاب 
با موجر و مراجعه به شورای حل اختالف، از گزند 

تورم سنگین بازار اجاره در امان بمانند. 
در ادامه، این مصوبه، از اواخر پارسال و با فروکش 
کردن موج های شــیوع کرونا، عماًل از سوی بازار 
پس زده شد و مســتأجرانی که در یکی دو سال 
اخیر از این مصوبه برخوردار شــده بودند، یکباره 
با جهش بیش از صددرصدی قیمت پیشنهادی 
موجران مواجه شدند و خوش نشینی آنها به پایان 
رســید؛ اما حاال دوباره وزارت راه و شهرســازی 
درخواست داده است مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
با تغییراتی در نرخ افزایش اجرایی شود تا به زعم 
متولیان حوزه مســکن و اجاره در این وزارتخانه، 
ثمرات و دستاوردهای این مصوبه در ساماندهی 
بازار اجاره ادامه پیدا کند. این در حالی است که 
حتی مراجع رسمی انتشار آمار، ازجمله مرکز آمار 
ایران، رشــد قیمت اجاره در قراردادهای اجاره 
تمدیدی در 2 سال اخیر را ساالنه باالی 40درصد 
اعالم می کنند که مهر تأییدی بــر بی اثری این 

مصوبه برای بخش عمده بازار است.

ابتکارمجلسبرایساماندهیبازاراجاره
در آستانه فصل جابه جایی مســتأجران در بازار 
مســکن، برخــی از نماینــدگان مجلس طرح 
دوفوریتی »کنترل و ساماندهی اجاره بهای امالک 
مســکونی« را ارائه داده اند که در سامانه مجلس 
ثبت شــده و به زودی باید درباره آن رأی گیری 
شــود. علی خضریان، نماینده تهران در مجلس 
با ارائه توضیحاتی دربــاره جزئیات این طرح، به 
ایسنا گفته اســت: بخش قابل توجهی از هزینه 
خانوارها به پرداخت اجاره بهای منزل اختصاص 
دارد و رشد افسارگسیخته نرخ اجاره منازل باعث 
ایجاد مشــکالت زیادی برای مردم شــده است؛ 
باوجوداین، هیچ راهکار کنترلی یا قیمت گذاری 
درخصــوص این موضوع مهم صــورت نگرفته و 
الزم اســت با مالحظه اصــول و قواعد حقوقی و 
فقهی راهکار مناســبی در این زمینه اندیشیده 
شود. آنگونه که از اظهارات خضریان برمی آید، در 
طرح مجلس بر مشکالت قوانین حقوقی و فقهی 
برای قراردادهای اجاره تمرکز شده و قرار است با 
اصالح این مشکالت کار ســاماندهی بازار اجاره 
جلو برده شود؛ چراکه از منظر حقوقی طبق اصل 
آزادی قراردادها و براساس قواعد فقهی طبق اصل 
تسلیط، مداخله اشــخاص ثالث ازجمله دولت و 
حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل 
تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان 
مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع است و دخالت 
قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور 
و نحوه توافقات اشــخاص در عقــود و معامالت 
خصوصی، ازنظر شرع و قانون اساسی مورد ایراد 

شورای نگهبان واقع خواهد شد. 
از سوی دیگر، در بازار اجاره ایران، دریافت اجاره بها 
توســط موجران، یکــی از راه هــای درآمدزایی 
محسوب می شود و دخل و تصرف در آن می تواند 
به مشکل سازی برای قشر دیگری از جامعه منجر 
شود؛ اما آنگونه که در طرح مجلس نیز مدنظر قرار 
گرفته، حاکمیت می تواند در راستای ساماندهی 
این درآمدها با اتخاذ سیاســت های تشــویقی و 
تنبیهی، صاحبخانه ها را به رعایت الگوهای مناسب 
با احوال مستأجران مانند دریافت اجاره بهای کمتر 
و عقد قرارداد بلندمدت تر تشویق کند و در مقابل 
برای کسانی که برخالف الگوها رفتار کرده و مثاًل 

اجاره را بیش از نرخ تورم رســمی کشور افزایش 
می دهند، سیاســت های تنبیهی مانند مالیات 
مضاعف اعمال کند. تشــویق موجران منصف با 
ارائه امتیاز دریافت تســهیالت خرید و بازسازی 
مســکن به صورت خارج از نوبت و بــا تضامین و 
نحــوه بازپرداخت آســان تر و همچنین تخفیف 
در عوارض و مالیات وصولــی از آنها نیز ازجمله 
راهکارهایی است که در طرح دوفوریتی مجلس 

ارائه شده است.

پاشنهآشیلسیاستهایاجارهای
کارشناسان متفق القول هستند که تا وقتی مسکن 
کاالی سرمایه ای باشد و راه تخلیه تبعات اقتصاد 
کالن در این حوزه مســدود نشود، تنش قیمتی 
جزء جدانشدنی مســکن خواهد بود و این مهم 
بدون تجهیز یک پایگاه اطالعاتی جامع و شفاف 
و اعمال سیاست های قاطع در مورد نحوه و میزان 
مالکیت زمین شهری و واحد مسکونی امکان پذیر 
نخواهد بود. از ســوی دیگر، در بازار اجاره نیز تا 
زمانی که ســامانه ملی امالک و اسکان به صورت 
کامل و اصولی راه اندازی نشود و وضعیت سکونت 
و مالکیت افراد مشــخص نباشد، عماًل حکمرانی 
بر قراردادهای اجاره به نحوی که به ســاماندهی 
بازار منجر شــود، امکان پذیر نیســت؛ ازاین رو 
سیاستگذاران در دولت و مجلس، به جای تالش 
برای اختراع دوباره چرخ، بهتر است یک بار الگوی 
موفق یک کشــور توســعه یافته در بازار اجاره را 
مطالعه کرده و آن را نعل به نعل در کشــور پیاده 

کنند.

گروه نجات بازار اجاره
مجلس هم طرحی دوفوریتی برای ساماندهی بازار اجاره ارائه داد

از منظــر حقوقــی طبــق اصــل آزادی 
قراردادها و بر اساس قواعد فقهی طبق 
اصل تســلیط، مداخله اشخاص ثالث 
از جملــه دولــت و حاکمیــت در حــوزه 
توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین 
میزان ثمــن معامله، میــزان اجاره بها، 
میــزان مهریــه و نحــوه پرداخــت آنهــا 

ممنوع است

اثرپذیــری مســتقیم بــازار اجــاره از 
اتفاقــات بــازار مســکن و غیبــت نهــاد 
ایــن  شــده  ســبب  آن  در  تنظيم گــر 
تکانه ها به بدترین شکل ممکن توسط 
مســتأجران که عمدتاً اقشــار ضعیف و 
متوسط جامعه هستند، احساس شود

بازوی تحقیقاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش داد
تبسنجتورمخوراکیها

مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از اوج گیری تورم خوراکی ها در فروردین امسال خبر 
داد و اعالم کرد: متوســط قیمت 8۷.5درصد از اقالم منتخب 
خوراکی خانوارهای ایرانی فراتر از حد بحرانی قیمت ها قرار دارند 
و میانگین قیمت اقالم دیگر هم در وضع هشــدار قرار گرفته و 

احتمال ورود این کاالها به محدوده بحران وجود دارد.
به گزارش همشــهری، بازوی تحقیقاتــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی می گوید: در فروردین ماه امسال به طور میانگین 
قیمت 8۷.5درصد از اقالم خوراکی منتخب شامل برنج ایرانی و 
خارجی درجه یک، گوشت مرغ، شیر پاستوریزه، ماست و پنیر 
پاستوریزه، تخم مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، سیب، پرتقال، 
خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قندوشکر، 
رب گوجه فرنگی و چای بسته ای فراتر از حد بحرانی قیمت ها 
قرار دارند. این گزارش می افزاید: درخصوص بیشتراقالم مانند 
برنج درجه یک ایرانی، سیب زمینی، قندوشکر، خیار و رب گوجه 
روند صعودی قیمت ها مشاهده می شود و افزایش دوباره قیمت 
این کاالها دور از انتظار نیســت و افزون بر این میانگین قیمت 
اقالمی چون گوشت گوسفند و گوساله و پیاز در محدوده هشدار 

قرار گرفته است.
محدوده بحرانی قیمت ها به حدی از قیمت  کاالهای منتخب 
گفته می شود که از کنترل خارج شــده و استمرار آن می تواند 
به جهش تورمی منجر شــود. این حد براساس افزایش ماهانه 
حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال درنظر گرفته شده است. 
این محدوده برای یک دوره یکساله 24درصد تعیین شده است. 
به این ترتیب افزایش ماهانه حداکثر ۱.5درصد برای قیمت هر 
کاال و در یک دوره یکساله به میزان 8درصد به منزله ورود قیمت 
به مرحله هشدار است. مرکز برنامه ریزی و اطالعات راهبردی 
وزارت کار می گوید: شاید افزایش قیمت بسیاری از کاالها مانند 
سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن مردم را به خروج از بازار و نادیده 
گرفتن تقاضا مجبور سازد اما در بازار مواد غذایی هرچه قدر هم 
که قیمت ها افزایش یابد بازهم تقاضا وجود دارد و کوچک ترین 
افزایش قیمت در بازار مصرفی مــواد غذایی بالفاصله زندگی و 

معیشت خانوارها را در تنگنا قرار می دهد.

سهمخوراکازسبدهزینهها
هرچند مرکز آمار ایران جزئیات درآمد و هزینه خانوار ها در سال 
گذشته را منتشر نکرده اما گزارش این مرکز از وضعیت دخل و 
خرج خانوارها نشان می دهد: متوسط هزینه  کل خالص ساالنه 
یک خانوار شهری در سال گذشــته بیش از 62 میلیون تومان 
بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 3۱ درصد افزایش 
داشته و درآمد خانوار روســتایی تقریبا نصف درآمد شهری ها 
بوده اســت. طبق این گزارش در بین هزینه هــای خوراکی و 
دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غالت، نان 
و فرآورده های آن و گوشت هرکدام با سهم 2۱درصد و در بین 
هزینه های غیرخوراکی بیشــترین سهم با 50درصد مربوط به 
هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. انتظار می رود که 
سهم کاالهای خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای 
ایرانی در سال گذشته با توجه به رشد تورم خوراکی ها افزایش 

را تجربه کرده باشد.

جدول: متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب به ریال
درصد رشدفروردین 1401فرورین 1400نام کاال

354837761609114.6برنج ایرانی
1363994168570123.6گوشت گوسفند
1231922162814332.2گوشت گوساله

27389132094017.2گوشت مرغ
11071614197928.2شیر پاستوریزه

13067819595950ماست پاستوریزه
20900929501841.2تخم مرغ

10283613164128کره پاستوریزه
15775324813357.3قند
13100720502654.6شکر

200103401547100.7رب گوجه
993515121430222.2چای

منبع:مرکزبرنامهریزیواطالعاتراهبردیوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی

توضیحتوانیردرباره
قبضهایعلیالحساببرق

شــرکت توانیر در واکنش به گزارش همشــهری بــا عنوان 
»حاشیه ســازی قبض های نجومی علی الحســاب برق/ پاسخ 
عجیب ادارت برق به معترضان« که در مورخ 5 اردیبهشت ماه 
در صفحه اقتصادی روزنامه منتشــر شده، توضیح داد. در متن 

توضیح این شرکت آمده است:
صورتحساب های برآوردی برق به منظور پیش آگاهی 

مشترکان از نحوه مصرف برق و مبلغ آن است. به نحوی 1
که براساس تحلیل روند مصرف در بازه زمانی یک ماهه،  مشترک 
از میــزان مصــرف و قبض برق خــود آگاه می شــود. در حال 
حاضرخطای بــرآوردی کمتر از ۱0 درصد اســت پیش بینی 
می شود با اصالح مدل های کنونی خطای برآوردی کاهش یابد. 
صورت حساب های قطعی صادر شده مشترکان پس از 

قرائت حضوری صادر و مــالک نهایی، هزینه مصرفی 2
مشــترک خواهد بود. در صورت خطای احتمالــی برآوردی،  

براساس قرائت قطعی اصالح خواهد شد. 
همه پرداخت های مشــترکان بابــت هزینه های برق 

مصرفی به عنوان مطالبات آنها منظور و با هزینه های 3
قطعی مصرف برق پایاپا می شود. بنابراین، در صورتی که قبوض 
برآوردی در پایان دوره نیاز به اصالح داشته باشد پرداختی آن ها 

به صورت کامل در نظر گرفته می شود.  
همان گونه که در متن خبر آمده است: بخشی از نگرانی 

مشترکان اختصاص به موجران و مستاجران در زمان 4
جابجایی دارد که این مشترکان می تواند با مراجعه به اپلیکشن 
برق من و ابزارهای تعبیه شده در آن نســبت به خود اظهاری 
مصرف برق در هر زمان اقدام  و  با دریافت صورت حساب قطعی 

میان دوره اقدام کنند. 
در انتها تاکید می شود از هیچ مشترکی بابت بهای برق 

بیش از نرخ های مصوب مبلغی دریافت نخواهد شــد. 5
مشترکان در صورت اعتراض به قبض برق خود به اپلیکشن برق 
من مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت 

رسیدگی و نتیجه نهایی به مشترک اعالم شود. 

گرهوارداتخودروبازمیشود
قربانعلی دری نجف آبــادی، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع 
با واردات خودرو مخالفتــی ندارد، گفت: 
واردات خودرو جزو اختیارات دولت است 
و برای این مهم نیاز به مصوبه این مجمع ندارد. اگر این مهم به 
قانون تبدیل شود دیگر قابل تغییر نیست. به گفته او، سران قوا 
سال های قبل بنا به دالیل مختلف واردات خودرو را منع کردند 
که زمان آن در اواخر اردیبهشــت ماه جاری به پایان می رسد و 
دولت باید برای واردات یا منع واردات خودرو تصمیم گیری کند. 
دری نجف آبادی همچنین گفته است: منزلت ملت ما هم بسیار 
بیشتر از آن است که هم پولشان را بگیریم و هم با خودروهای 
بی کیفیت جانشــان را به خطر بیندازیم؛ بنابراین همه وظیفه 
دارند یک بار برای همیشه به این مشــکل رسیدگی کنند و با 
تولید خودروهای باکیفیت هم سالمت،  شأن و منزلت هموطنان 
حفظ شود و هم زمینه صادرات خودروی ایرانی به تمام جهان 

فراهم شود.
این اظهارنظر صریح یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نشان می دهد واردات خودرو با منع قانونی مواجه نیست 
و دست دولت برای تصمیم گیری باز اســت. در نتیجه انتظار 
می رود راه برای ورود خودروهای خارجی از خردادماه باز شود. 
البته محدود کردن تعداد واردات خودرو به میزانی که تقاضای 
مصرف کنندگان را پوشش ندهد، نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه 
می تواند فسادآفرین باشد. راه این است که اگر می خواهیم بازار 
خودرو سامان و کیفیت افزایش یابد، راه را برای آزادسازی صنعت 
خودرو از دخالت دولت ها و همچنین رقابت در واردات باز کنیم. 
البته این واردات باید از محل ارز مطمئن بدون خدشه در ذخایر 
ارزی دولت و بانک مرکزی باشد. نتیجه اینکه طلسم منع واردات 
خودرو باید شکسته شود و هیچ مصلحتی در این عرصه مهم تر از 
امنیت مردم و رضایت آنها نیست و حق مردم را باید پاس بداریم 

و دنبال رانت از سیاه  بازار خودرو نباشیم.

چهره روز

جوابیه

بازگشتسازنده
خبر:طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهای جدید، پروانه ساخت یک شهرک 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر 
واگذار شــد؛ شــهری که لقب نخســتین شهرک 
خصوصی ایران هم به آن الحاق شــده و قرار است 
فاز اول آن به مساحت 23هکتار توسط سرمایه گذار 

بخش خصوصی احداث شود.
نقد:در بند نخستین و آخرین بودن، آن  هم در 
حوزه عقب مانده مسکن و شهرسازی نه تنها لطفی 
ندارد، بلکه اســتفاده از آن در شــرایطی که هنوز 
شاهکارهای شهرسازی مدرن ایران مانند شهرک 
اکباتان تهران در خاطره مردم زنده است، می توانند 
دارای بار منفی باشد. فارغ از این موضوع، می توان 
امیدوار بود که اجرای چنین طرحی که نتیجه آن 
باید احداث یک مجموعه شناسنامه دار و باکیفیت 
باشد، حرکتی در حوزه شهرسازی ایران ایجاد کند 
و مسیر جدیدی پیش روی متولیان حوزه مسکن 
باز کند تا به جای اندیشــیدن به پروژه سازی های 
فاقد جانمایی مناسب، پیگیر احداث بناهای مفید و 
مشکل گشا باشند. ساخت شهرک اکباتان تهران در 
سال۱345 توسط مرحوم رحمان گلزار شبستری، 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران آغاز شد و نتیجه آن احداث سازه های مسکونی 
با مقاومت در برابر زمین لرزه تا 9ریشــتر، نورگیر 
و مشرف به فضای سبز گســترده بود. این سازه ها 
که همچنان با گذشــت 50سال از عمر آنها، قیمت 
فروش هر مترمربع آن از میانگین قیمت مســکن 
شهر تهران باالتر است، نمونه ای از کارآمدی نهفته 
در شهرک سازی خصوصی در ایران است که تکرار 
تجربه آن در 46شــهرک مدنظر شــرکت عمران 
شهرهای جدید برای احداث در ۱4استان، می تواند 
یک بازگشت ســازنده به توانمندی های مهندسی 

کشور باشد.

نقد  خبر

گزارش

با لغو عضویت یکی از اعضای باســابقه هیأت 
بخش 

خصوصی
نمایندگان اتاق بازرگانــی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران و همچنین ارسال پرونده یکی 
دیگر از اعضای باســابقه به کمیته انضباطی تب اختالفات در 

پارلمان بخش خصوصی ایران باال گرفت.
 به گزارش همشهری، دیروز معاونت  استان ها و تشکل های اتاق 
ایران اعالم کرد پیرو خروج سیدحمید حسینی از هیأت مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی 
ایران، عضویت او در هیأت نمایندگان دوره نهم اتاق ایران نیز 
لغو می شود. اتاق ایران همچنین به ادعای مجیدرضا حریری 
مبنی بر پرداخت رشوه های کالن در اتاق ایران واکنش نشان 
داد. حریری هم اکنون رئیس اتاق مشترک ایران و چین است 
که اخیرا اظهار کرده که برخی بنگاه های اقتصادی به اعضای 
هیأت نمایندگان اتــاق ایران رشــوه های 50میلیارد تومانی 
پرداخت کرده اند. او برخی بنگاه هــای اقتصادی دارای کارت 
بازرگانی را متهم کرده بود که با پرداخت رشوه های میلیاردی 
به مسئوالن اتاق های بازرگانی، می توانند مبلغ پرداختی بابت 
چهار در هزار سود خود به اتاق بازرگانی را کاهش دهند. اتاق 
ایران این ادعا را بی اساس و کذب خوانده و آن را در ادامه خط 
تخریب اتــاق بازرگانی به عنوان مهم تریــن نهاد مدنی بخش 

خصوصی دانسته است.
در اطالعیــه اتاق ایران آمده اســت: اینگونــه اظهارنظرهای 
بی اساس، سرمایه اجتماعی ۱3۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته 
و نتیجه ای جز بی اعتمادی جامعه به فعاالن واقعی و دلســوز 

اقتصاد و ترویج یاس و ناامیدی در میان مردم نخواهد داشت.
در این اطالعیه با اشــاره به ناکامی حریری در انتخابات هیأت 
نمایندگان اتاق ایران می گوید: او سابقه طرح چنین ادعاهای 
بی اساس و کذبی را دارد. اتهامات وارد شده اتفاق تازه ای نیست 

و از چشم اعضای اتاق ایران هرگز پنهان نمانده است.
به گزارش همشــهری، حریری گفته بود: اتاق بازرگانی خود 
مجری، ناظر و مرجع رســیدگی به تخلفات انتخاباتی است و 
این زمینه ساز فساد است. اما اتاق ایران در واکنش اعالم کرده 
عالوه بر ســازوکارهای نظارتی متعدد داخلی، به موجب ماده 
)6( قانون اتاق ایران، »شورای عالی نظارت« )متشکل از وزرای 
صنعت، اقتصاد و جهادکشــاورزی، رئیس سازمان استاندارد و 

رئیس و 2نایب رئیس اتاق ایران( باالترین رکن اتاق ایران بوده 
و بر عملکرد آن نظارت دقیق دارد. در بخشی از پاسخ اتاق ایران 
آمده اســت: با توجه به مفتوح بودن پرونده تخلفات و رعایت 
نشدن قوانین از سوی ایشان در کمیته انضباطی، به نظر می رسد 
این اظهارات نوعی فرار رو به جلو برای جوسازی علیه اتاق ایران 
و با هدف جلوگیری از رسیدگی به تخلفات و برخورد انضباطی 
با ایشان مطرح شده است. افزون بر این اتاق ایران حق پیگیری 
ادعاهای بی اساس حریری و اظهارات مشابه را برای خود محفوظ 
می داند. در روزهای اخیر برخی اعضای باسابقه اتاق ایران درباره 
نحوه دخل و خرج بودجه پارلمان بخش خصوصی ابهام هایی را 

مطرح کرده اند که هیأت رئیسه اتاق ایران آنها را رد کرده است.

تب اختالف در اتاق بازرگانی ایران باال گرفت


