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سرمقاله

خبر
آیتاهلل جنتی:

دادگاه مجرمان اقتصادی علنی و
سریع باشد
دبیر شورای نگهبان گفت :دادگاههای مجرمان
اقتصادی باید علنی و سریع برگزار شود و قضاتی
انتخاب شوند که تهدید و تطمیع مفسدان
اقتصادی بر آنان مؤثر واقع نشود تا به سرعت
به نتیجه برسد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان،
آیتالله احمد جنتی در نشست هفتگی اعضای
این شورا با ابراز نگرانی و تأسف شدید از اوضاع
اقتصادی کشور و معیشت مردم ،اظهارداشت:
بارها تاکید کردهام که راهحل برون رفت از مشکالت
فقط تفکر و روحیه انقالبی است چرا که این
انقالب ،دفاع مقدس و شکست فتنههای گوناگون
دشمنان با حرکت مؤمنان انقالبی به پیروزی رسید.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با تشکر از اقدام اخیر
رئیس قوه قضائیه در ارائه طرح جدید دادگاههای
مبارزه با فساد اقتصادی و تأکید بر نقش حساس و
اهمیت کارکرد قوه قضاییه در مقطع کنونی گفت:
برای این که احکام قضایی مجرمان اقتصادی در
مسیر رسیدگی و اجرا فلج نشود باید دادگاههای
مجرمان اقتصادی ،علنی و سریع باشد.

اخبار

رئیسجمهوری در جلسه هیات دولت مطرح کرد

افراط در انبار ستیزی و تکرار
ناامید کننده
ادامه از صفحه یک
این انبار ستیزی افراطی و بدون تعریف قطعی
از احتکار و سپردن کار به دست شماری تکنوکرات
و مدیر میانی راه را برای احتمال وقوع فسادهای
تازه باز می کند .به این معنی که آنها در در
هرکوی و برزن دنبال ذخیره احتیاطی کاالهای
عرضه کنندگان می روند .این اتفاق ضمن
مخدوش کردن دوغ و دوشاب ،هر انباری که در
آن کاالیی وجود دارد را با همان احتکار فرض می
کنند و البد باید مصادره شود یا در اسرع وقت
به حراج گذاشته شود که خالف اصل صیانت از
مالکیت به حساب می آید .انبار ستیزی افراطی
با هر هدفی که باشد به ویژه اگر بر پایه اصول
و آموزه های اقتصادی و اخالق سیاسی نباشد
و هدف از آن تضعیف دولت تلقی شود به بی
اعتمادی گسترده تر منجر می شود .شهروندان
امروز ایران با آگاهی کامل از رخدادها و شرایط
می دانند که انبارداری بخشی از زنجیره تجارت
کاال است و عرضه کنندگان باید با توجه به نیاز
بازار سهمی از کاالهای خود را در انبار نگهداری
کنند تا بازار از توازن و تعادل خارج نشود .مگر
می شود تجارت کرد و انبار نداشت .در این فضای
هیجانی و تعریف نشده،ای بسا به امید تنظیم
بازار درکوتاه مدت با نیت حمایت از مصرف کننده
و شکار مثال محتکران کاری انجام شود که با
عرضه همه کاالها در یک زمان کوتاه و سقوط
قیمت های عرضه ،راه برای خروج بازرگانان اصیل
از بازار و کمیاب شدن کاال در دوره بلند مدت
را فراهم شود .هتک حرمت و احترام بازرگانان
قدیمی و اصیل و دارای کارنامه درخشان در
تنظیم بازار و رفع نیازهای جامعه به کاال ایجاد
هراس در دل بازرگانان درستکار و مخدوش کردن
مقوله مالکیت از پیامدهای جبران ناپذیر انبار
ستیزی عامدانه است .بدیهی است در این بازار
بزرگ باید تعریف قابل قبول و بر پایه کارشناسی
و درس آموزی از تجربه ها در باره احتکار و تفاوت
آن با انبارداری صورت پذیرد تا حیثیت و مال
شهروندان بر اساس گمانه زنی نادرست با آسیب
مواجه نشود .انبار ستیزی در ایران تجربه دارد و
انبار ستیزانی که تنها هدفشان ایجاد نارضایتیاز
ی پوپولیسم سیاسی
دولت و استفاده از مزیت ها 
است باید به شهروندان آگاه توضیح دهند چرا
از همان سوراخی که پیش از این گزیده شدند
و نتیجه ای از انبار ستیزی بی پشتوانه نگرفتند
باردیگر از همان سوراخ می خواهند گزیده شوند.
این نوشته قصد ندارد کسانی را که برخالف
انصاف و عرف تجارت عمل کرده و با آگاهی از
درد و رنج مردم به رفتاری ناشایست دست می
زنند را تبرئه کند.

سیاستروز
دادستان کل کشور:

توضیحات روحانی درباره سهم ایران از خزر
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات
دولت گفت :بیش از  20سال است که مذاکره
درباره مسائل دریای خزر بین  5کشور ساحلی
آن جریان دارد .بخشی از مسائل را حل کردیم
و بخشی از مسائل هم باقی مانده است .بر سر
بخشی از مسائل ،کشورهای شمالی دریا توانستند
با هم توافق کنند .روسیه که روزی بخش اعظم
دریای خزر را متعلق به خود می دانست ،امروز
به سهم  17درصدی از این دریا اکتفا کرده است.
بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن
کشورهای روسیه ،قزاقستان و آذربایجان با هم
توافق کردند و سهم روسیه  17درصد از مجموع
دریا شد.
به گزارش ایسنا ،رئیس جمهوری با اشاره به اینکه
توافق کردیم که سرزمین هیچ کشوری نمیتواند
علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهرهبرداری قرار
بگیرد ،گفت :همچنین توافق کردیم که ایران باید
امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش
بگیرد و تا  15مایل از خط مبدأ ،دریای سرزمینی
ایران و تا  10مایل بعد ،منطقه ماهیگیری
اختصاصی است .بر اساس این توافق همچنین
کشتیهای ایران میتوانند ،در سراسر این دریا
رفت و آمد کنند و میتوانیم از ظرفیتهای
بندری ،گردشگری و اقتصادی این دریا استفاده و
بهرهبرداری کنیم.
با عراق مذاکره میکنیم تا مسائل باقیمانده حل
و فصل شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه با عراق هم باید
مذاکره کنیم تا مسائل باقیمانده حل و فصل شوند،
اظهار داشت :مسائل بین دو کشور هنوز تمام
شده نیست .مسأله اسرا و آزادگان البته برای ما
بسیار اهمیت داشتند .بازگشت آزادگان کشورمان
در مرداد سال  69و مسائل و حوادث قبل آن نکته
بسیار مهمی را به ما میآموزد؛ اینکه در یک تقابل
و مبارزه و تالش برای دفاع از کشورمان در برابر
تجاوز ،حتما ً یک قدرت نمیتواند مسأله را پایان
ببخشد.
روحانی با اشاره به اینکه بعد از جنگ و در ژنو
مذاکرات مخفیانهای را با یکی از مقامات عراقی و
از نزدیکان صدام شروع کردیم ،گفت :مردم از این
موضوع خبر نداشتند و شاید امروز هم همچنان
خیلیها از آن مذاکرات و اینکه در آنجا چه گذشت،
خبر نداشته باشند .این مذاکرات زیر نظر شورای
عالی امنیت ملی بود .مرتب این مذاکرات را هدایت
میکردیم و نتیجه مذاکرات در جلسات شورای
عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار میگرفت.
روحانی اظهار داشت :نامه اول صدام که آمد،
در ایران برای هیچ کس باور کردنی نبود که این
نامه از طرف صدام باشد .نامه را که به شورای
عالی امنیت ملی بردیم ،اولین سوال این بود که
آیا باور دارید واقعا ً این نامه صدام است؛ یعنی
امضای پای نامه ،امضای صدام است .دالیلمان را
در شورای عالی امنیت ملی مطرح کردیم و گفتیم
شکه به نظر ما این نامه و امضای آن واقعی است.
میتوانیم تست کنیم و این تست و چک را انجام
دادیم و پاسخ اولین نامه صدام را در مدت کوتاهی
فرستادیم.
رئیس جمهوری ادامه داد :پس از آن نامه بعدی
صدام آمد که دوباره پاسخ داده شد ،تا نامه آخر؛
یادتان هست که در نامه آخر ،صدام قرارداد 1975

یک وکیل دادگستری :

رئیس جمهوری ،تالش برای افزایش تولید ،صادرات و اشتغال در کنار تنظیم بازار و شفاف سازی امور را باالترین عبادت و انقالبی بودن دانست و به
بانک مرکزی ،گمرک و وزرای کابینه دستور داد تمام فعالیت های خود را به مردم گزارش و اطالعات دهند تا بدانند ارز به چه کسانی داده می شود
و چگونه هزینه می شود.

بایدبدانیم
امروز مشکل
اول در کشور،
مشکل
اقتصادی
است .مشکل
اقتصادی با
بگیر و ببند حل
نمیشود
را قبول کرد و به آقای هاشمی نوشت که آنچه شما
خواستید من پذیرفتم و قبول کردم .بنابراین یک
پیروزی بزرگ سیاسی به دست آوردیم .عملیات
مرصاد در سال  67پیروزی بزرگ نظامی ما و پایان
بخش جنگ بود و بعد در سال  69نیز موفقیتهای
بزرگی به دست آوردیم که یکی از نتایج آن مذاکرات
و تفاهمات آزادی اسرای ایرانی بود.
مشکل امروز کشور اقتصادی است و مشکل
اقتصادی با بگیر و ببند حل نمیشود
باید با افرادی که متأسفانه منافع ملی و آینده
کشور و همنوعان خودشان را در نظر نمیگیرند،
برخورد کرد .با کسی که فساد میکند ،باید برخورد
کرد .خواهش اول من این است که اول برخورد
کنیم ،عادالنه قضاوت کنیم ،اگر به نتیجه رسیدیم،
مجازات او را اعمال کنیم و بعد خبر آن را اعالم
کنیم .این وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی و امنیتی
و قضایی است که با متخلفین برخورد کنند اما
تبلیغات باید بعد از عمل باشد ،به خصوص آنجا
که حیثیت و آبروی مردم در میان است.
رئیس جمهوری افزود :باید بدانیم امروز مشکل
اول در کشور ،مشکل اقتصادی است .مشکل
اقتصادی با بگیر و ببند حل نمیشود .ممکن است
بگیر و ببند در گوشهای الزم باشد اما اساس آن
است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به
آینده اعتماد پیدا کنند .باید مردم بدانند آینده بدی
در انتظار آنها نیست .اگر چیزی موجب نگرانی
آنهاست ،آن نگرانی را برطرف کنیم.
رئیس جمهوری تصریح کرد :بانک مرکزی طبق
دستور دولت ،تمام درآمد صادرات غیرنفتی را برای
ت تا همه
عرضه به سامانه نیما اختصاص داده اس 
تولیدکنندگان و آنهایی که مواد الزم و یا ضروریات
زندگی مردم را وارد میکنند ،بتوانند از این ارز

استفاده کنند.
روحانی خاطرنشان کرد :این ارز باید با قیمت
متعادل در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان
قرار بگیرد .قیمت ارز حتما ً از قیمتی که امروز
در سامانه نیما هست ،پایینتر خواهد آمد .همه
عوامل و مولفههای اقتصادی این را میگوید.
مردم باید بدانند برای تمام ارز مورد نیاز واردات
و تولید آنها یک قیمت تقریبی متعادل ،با نوسان
قیمت در حد  100تا  200تومان وجود دارد که بر
آن مبنا بتوانند زندگی و کار خود را تنظیم کنند.
نباید مردم را تنها بگذاریم ،مردم هم نباید دولت
را تنها بگذارند.
آمریکا خودش شرایط مذاکره را از بین برد
روحانی اظهار داشت :آمریکا نیز خود کاری
کرده که شرایط مذاکره را از بین برده؛ با روند خوبی
داشتیم مذاکره میکردیم اما خودش آن را تخریب
کرده و پل را خراب کرده و آن طرف ایستاده و
میگوید باید چگونه عبور کنم!؟
رئیس جمهوری خطاب به آمریکاییها افزود:
اگر میخواستید عبور کنید ،چرا خراب کردید؟
اگر میخواستید همدیگر را ببینیم چرا پل را خراب
کردید؟ خودشان پل را خراب کرده و آن طرف
ایستاده و داد میزنند .این که نشد .اگر راست
میگویید بیایید پل را دو مرتبه درست کنید .پل
را که درست کردید خود به خود و به طور طبیعی
رفت و آمد درست میشود؛ خودت مؤثر و مخرب
و عامل این کار هستی.
روحانی با اشاره به اینکه امروز اساس برنامه
بر مبنای صادرات غیرنفتی است که رقم آن قابل
مالحظه است ،خاطرنشان کرد :رئیس بانک
مرکزی گله دارد که مردم در سامانه نیما نمیخرند
در حالی که ما ارز زیاد داریم .گفتم قیمت را

بیاورید پایین تا مردم بخرند و این خوب است و
خبر خوبی بود که هم از وزیر نفت شنیدم و هم از
رئیس کمیته مرکزی شنیدم؛ میگوید وارد کننده و
تولیدکننده ارزی که در سامانه نیما عرضه میکنیم،
نمیخرند و میگویند این ارز گران است؛ در این
سامانه نیما خیلی مداخله نمیکنیم ما میتوانیم
کمک کنیم ولی در این زمینه معموال ً دو طرف
تقاضا و عرضه است که همدیگر را پیدا میکنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز در کشور تنها
به دنبال افزایش تولید هستیم ،تصریح کرد :تولید
باید باالرفته و صادرات افزایش پیدا کرده و اشتغال
را در این کشور زیاد شود و در این شرایط باید برای
عدهای که بیکار میشوند ،راه نجات پیدا کنیم .باید
مسأله اشتغال را حل کرده و وحدت جامعهمان را
بیشترکنیم.
روحانی با تاکید بر ضرورت تقویت شفافیت در
کشور گفت :بانک مرکزی و وزرا دولت هر چه
هست و هر کاری میکنند را میبایست به مردم
گزارش دهند .اگر به کسی ارز میدهند به مردم
بگویند .کسی ارز وارد میکند ،بگویند .گمرکات به
مردم اطالع دهند .بانک مرکزی ،وزارت صمت،
بهداشت و جهاد کشاورزی اطالعاتی که مورد نیاز
است را به مردم بدهند تا مردم در جریان باشند ما
به چه کسی پول میدهیم چه کار میکنیم و چه
جور زندگی میکنیم.
روحانی خاطرنشان کرد :امروز تولید ،صادرات،
اشتغالزایی و تنظیم بازار باالترین عبادت است؛
امروز شفافیت و اینکه مردم از همه چیز مطلع
باشند باالترین عبادت است و امروز انقالبی بودن
همین است .انشاءالله خداوند توفیق دهد این راه
را ادامه دهیم و پیروزی را در آینده نزدیک شاهد
باشیم.

دستاوردهای مثبت منشور حقوق شهروندی به مردم اطالعرسانی شود

یک وکیل دادگستری گفت :دستاندرکاران منشور حقوق
شهروندی و تهیه کنندگان گزارش سالیانه منشور ،رئوس اصلی
آن را اعالم کنند که این نتایج مثبت را از منشور حقوق شهروندی
به دست آوردیم تا مردم خوشحال باشند که چه نتایج مثبتی
کسب شده است.
به گزارش ایسنا ،نعمت احمدی با اشاره به انتشار نخستین
گزارش ساالنه «پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق
شهروندی» ،اظهار کرد :قانون حقوق شهروندی که سال 82
تصویب شد نیز به طور کامل و دقیق به حفظ حقوق شهروندی

واعظی:

الزم باشد از وزیر هم تحقیق
یکنیم
م 

پرداخته که اگر این قوانین رعایت میشد نیازی به قوانین بعدی
نداشتیم.
این وکیل دادگستری گفت :گزارش ساالنه حقوق شهروندی
در  139صفحه ارائه شده که میتوان گفت فقط شعار است
که گروهی آن را نوشتهاند و نقطه مثبت چندانی در این گزارش
پیدا نکردم که با توجه به این نکته و هزینههایی که صرف منشور
حقوق شهروندی طی مراحل مختلف آن شده ،نتیجهای حاصل
نشده است.
نعمت احمدی با بیان اینکه ما معضل اجرای قانون داریم،

وزیر صنعت معدن و تجارت:

تصریح کرد :اصل  156قانون اساسی در شرح وظایف رئیس
محترم قوه قضائیه میگوید «نظارت بر حسن اجرای قوانین
است»؛ حال آیا این وظیفه مبنی بر تشکیل دادگاهی است که با
یک قیام و قعود حکم صادر کرده یا دادگاهی که موشکافی کند؟
این وکیل دادگستری تاکید کرد :در نخستین گزارش سالیانه
حقوق شهروندی چیزی جز گزارش سالیانه از منشور مشاهده
نمیشود .خود تأسیسات قوه مجریه بیشترین قانون شکنی
را دارد ،حال برای زیرمجموعه خود که بیشترین تخلفات منع
حقوق شهروندی را دارد منشوری نوشتهاند.

ذوالقدر:

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار
نشده است ،گفت که از کجا می دانید احضار
نشده است.
به گزارش ایسنا ،محمد جعفر منتظری در
نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره
اینکه تعداد بازداشتیهای پروندههای فساد
اقتصادی به چند نفر رسیده است و اینکه روز
یکشنبه رئیس سابق حراست بانک مرکزی
احضار شده بود ،آیا این فرد بازداشت است
گفت :این جزئیات مربوط به پروندهها را من
ورود نمیکنم چون جزئیات برخی از پروندهها
به مرحله خبررسانی نرسیده است و بعضی از
اینها فعال باید مکتوم بماند تا دستگاه قضایی
بتواند کار خودش را انجام دهد .به مرحله نشر
عمومی که رسید با توجه به مجوز اخذشده
قطعا مرحله دادرسی علنی خواهد بود و مردم
در جریان ریز مسائل قرار خواهند گرفت.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه مردم انتظار دارند به جز دالالن و
احضار شدگان افراد اصلی نیز احضار شوند
و چرا رئیس سابق بانک مرکزی احضار نشده
است ،گفت :نمی توان همه چیز را در مرحله
اول اعالم کرد و از کجا میدانید که احضار
نشده است .کار تحقیقات و کار بررسیها
زمان بر است و متناسب با پیشرفت کار هر
مقام و مسئولی که نیاز باشد احضار میشود و
از رئیس کل و مدیر و معاون وزیر و حتی الزم
باشد از وزیر تحقیقاتی انجام میشود.
دادستان در پاسخ به سوالی درباره اینکه
پیش تر شخص شما به لیست بانک مرکزی در
رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع
شده است ؟ گفت :جزئیاتی که باید در لیست
باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که
این موضوع را برطرف کنند .هنوز نواقص را رفع
نکردند.
وی خطاب به محتکران گفت :دست از این
کارها بردارید و خودتان در انبارها را به روی
مردم باز کنید .از مردم می خواهم در سراسر
کشور هر کسی را که از احتکار و انبارکردن
کاالهای مورد نیاز مردم خبر دارد اطالعات را
به سازمان تعزیرات و دادستان ها و نیروی
انتظامی و حتی به رسانه ها اعالم کند و بدانند
مراجع مذکور برخورد الزم را خواهند داشت و
ما انشاءالله دست این افراد جنایتکار و خائن را
قطع خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی
از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید
برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در
نامه رئیس قوه به رهبری باید از مجلس اقدام
می شد ،گفت :مردم مطمئن باشند شرایط
اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و
مردم در برخورد با فسادها اقتضا میکرد که
راه مناسبی دیده شود و آنچه که انجام شد
بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است و
از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که
تغییر کرده اشکاالتی بود که در فرایند رسیدگی
ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری که
باعث اطاله می شد محدود شد مثل مراحل
رسیدگی.

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

هیچ وقت بحث  ۵۰درصد سهم روسیه از دریای خزر
مطرح نبوده است

برای مبارزه با احتکارگران حوزه واردات کاال ستاد
تشکیل دادهایم

در فرآیند نظارتی نیازمند تعامل
هرچه بیشتر سه قوه هستیم

بسته حمایتی اقشار ضعیف
نهایی شده است

به گزارش ایلنا ،سید محمود واعظی در پایان
نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران
درخصوص امضای کنوانسیون رژیم حقوقی
دریای خزر گفت :هیچوقت بحث ۵۰
درصد دریای خرز مطرح نبوده است .نکته
بسیار مهمی است وقتی که بحث  ۵۰درصد
مطرح میشود یعنی یک طرف ایران و یک
طرف روسیه؛ همین اکنون روسیه  ۱۷درصد را با
همسایگان خودش یعنی قزاقستان و آذربایجان تقسیم کرده است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه در این سفر بحث
نظامی بودن دریای خزر را که کشتی کشورهای مختلف بتوانند حضور
داشته باشند ،مورد بحث قرار دادیم ،اظهار داشت :این توافق بسیار
بزرگی بود .بحث کشتیرانی ،بحث شیالت ،بحث امنیت ،اینها نکاتی
است که ما به آن توجه کره ،بحث کردیم و نهایی شد .فکر میکنیم در
مذاکرات آینده ما میتوانیم روی نکته مهم دیگر این بحث که برای حریم
ساحلی است و نکته مهمی است ،به نتیجه برسیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح کرد :بسته
ارزی که درجلسه هیات دولت ارائه شده بود
در قانونی ،تحت عنوان ماده  5اشکاالت و
معضالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده
شده بود ،این قانون مورد بررسی قرار گرفت
و اشکاالت آن برطرف شد .طبق این قانون
تولیدکنندگان موظف بودند کاالهای خود را به
بازار ثانویه ارائه کنند که این مسئله باعث ایجاد
مشکالتی شده بود ،در حال حاضر کلیه کسانی که محور تولیدات آنها
حوزه تولیدات صنعتی و خودرو باشد با نظارت مناسب ،می توانند
مراجعه کنند و کاالهای خودرا ترخیص کنند
به گزارش ایلنا ،محمد شریعتمداری در پایان نشست هیات دولت
اظهار داشت :همانطور که میدانید ستادی برای احتکار کاالهایی که با
ارز  ۴۲۰۰به کشور وارد شده بود و البته برخی از آنها کاالهای ضروری
بودند و برخی خیر ،تشکیل شد .براساس قانون حمایت از مصرفکننده
با متخلفان برخورد میشود و باید در این زمینه توجه بیشتری صورت
گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت :مجلس
در جایگاه نظارتی از طریق سوال از وزیر و
تذکر به وزرا ،سوال از رئیس جمهوری،
برگزاری نشستهای متعدد با قوای مجریه
و قضائیه پیگیر دالیل بروز مشکالت
اقتصادی و شناسایی دستگاه هایی است که
با عملکردهای بعضا فردی مدیرانشان برای
همه مردم مشکل به وجود آوردند.
به گزارش ایسنا ،سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به بیانات اخیر رهبری
مبنی بر این که دستگاههای نظارتی با قدرت و چشم باز باید در میدان
باشند ،گفت :مجلس شورای اسالمی دارای دو نقش قانونگذاری و
نظارتی است که بعضا نقش نظارتی از نقش قانونگذاری دارای اهمیت
بیشتری است چرا که بسیاری از مشکالت در فرآیند اجرا ناظر بر عدم
اجرای قانون است نه نبود قانون.
وی خاطرنشان کرد :در فرآیند نظارتی برای دستیابی به هدف نیازمند
تعامل هرچه بیشتر سه قوه نیز هستیم چرا که هر قوهای مسئولیت
و وظیفهای دارد که در عین استقالل عمل قوا باهم تعامل نیز دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :بسته
حمایتی اقشار ضعیف جامعه در حوزه حمایت
های غذایی ،اقتصادی و مالی نهایی و آماده
شده است و گزارش آن در جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.
به گزارش ایرنا« ،محمدباقر نوبخت» روز
چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت ،افزود:
امیدواریم بتوانیم به کمک بسته حمایتی ،بار
نوسانات بازار ارز را تا حد مقدور کاهش دهیم .نوبخت افزود :متاسفانه این
روزها شاهد برخی رفتارهای غیرحرفه ای تاجرانی بودیم که ارز  4200تومانی
دریافت کردند؛ انتظار داریم همان نرخ ارز دریافتی ،کاال وارد و براساس
همان قیمت باشد .رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان ساخت:
عملکرد برخی نشان داد که نیازمند پیگیری از سوی دستگاه های نظارتی
است .او درباره پاداش فرهنگیان نیز گفت :همانطور که هفته گذشته اعالم
شد 1200 ،میلیارد تومان به حساب ذینفعان واریز و  2500میلیارد تومان
نیز از مطالبات گندمکاران پرداخت شد .نوبخت اظهارداشت :روز پنجشنبه
یارانه نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.

