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سرمقاله
سراب «بایدن» برای اقتصاد
ادامه از صفحه یک

هیچ کشوری نمیتواند ادعا کند که بدون

ارتباط با سایر کشورها بتواند اقتصادی شکوفا
و پویا داشته باشد .ولو اینکه ساختارهای
اقتصادی اش از درون قدرتمند باشد.

بنابراین این دو مقوله در پیوند با یکدیگر می

توانند شرایط اقتصادی را تغییر دهند.

از طرفی باید درنظر داشت که تغییر

شخص اول کاخ سفید به معنای تغییر در
سیاستهای کلی آن کشور نیست .حتی به
فرض بازگشت بایدن (رئیس جمهور احتمالی
آمریکا) به برجام ،تنها راه دیپلماسی دوباره

باز خواهد شد .در نهایت اما معلوم نیست

که در دور جدید گفتوگوها دموکرات های
آمریکا چه توقعاتی از طرف ایرانی داشته
باشند .در این شرایط بهتر است اقتصاد

یهایی انباشت
کشور را از بند تمام نارسای 
شده در چند دهه اخیر به عنوان گام نخست

رها کنیم .این نارساییها البته پیوند مستقیم

با عدم شفافیت و بسته بودن فضای رسانهها
برای مطالبهگری مردم در اقتصاد دارد .آنچه
واضح است اقتصاد ایران در حال حاضر هیچ

چشم انداز مشخصی حتی برای یک سال
آینده خود ندارد.

به وضوح این سردرگمی را می توان در

تصمیم های ضدو نقیض مسئوالن کشور
دید .این بی چشم اندازی البته نه فقط

محصول عملکرد قوه مجریه که همه قوا را
در بر می گیرد .اقتصاد ایران طی چند دهه

گذشته همواره به صورت اقتضایی عمل
کرده است و همین موضوع سبب سردرگمی
فعاالن و سرمایه گذاران شده است .این

تغییر مسیر نیازمند تغییر در نگرش حاکم

در نظام تصمیمسازی است که البته برای
همه جریانهای فکری و سیاسی کشور

واجب است.

باید در نظر داشت اگر اولویت کشور

اقتصاد باشد ،باید همه جریان ها بدون در

نظر گرفتن تضاد منافع سیاسی به یک هدف
فکر کنند .اقتصاد کشور نیازمند دمیده شدن
شفافیت به معنای واقعی در آن است که

در این بین تنها رسانههای قدرتمند و آزاد

هستند که میتوانند مطالبهگر این شفافیت
باشند .بنابراین قبل از صبر استراتژیک برای

تغییر رئیس جمهوری آمریکا نخست باید در

داخل یک بار برای همیشه تکلیف خود را با
اقتصاد و شرایط آن روشن کرد.

خبر
رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش
اعالم کرد

دستور رئیس سازمان قضایی
نیروهای مسلح مبنی بر حساسیت
تام و تمام به موضوعات امنیتی در
فضای مجازی

اخبار

بیژن زنگنه در مجلس گزارشی از عملکرد این وزارتخانه را ارائه کرد

رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:

دست یاریخواهی وزیر نفت به سوی بهارستان
روزگذشته ،جلسه علنی مجلس به ریاست
محمدباقر قالیباف برگزار شد و گزارش وزیر نفت از
عملکرد وزارت نفت و برنامههای توسعه در دستور
کار نمایندگان قرار گرفت .قالیباف در ابتدای جلسه
مجلس گفت :ما جلسه خود را از ساعت ۸:۱۵
آغاز کردیم و  ۵۵دقیقه در ارتباط با مسائل داخلی
مجلس و برخی هماهنگیها (در جلسه غیرعلنی)
صحبت داشتیم.
وزارت نفت از هر پیشنهادی برای فروش نفت
استقبالمیکند
سپس وزیر نفت با حضور در مجلس ضمن
ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نفت و برنامههای
توسعه بیان کرد :امروز کشور در جنگ تمام عیار
اقتصادی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی با
همکاری متفقینشان بر ملت ایران تحمیل شده
است قرار داریم و آنها میکوشند تا بر ابعاد این
تحریم بیفزایند .اکنون الزم است همانند دوران دفاع
مقدس همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس
شورای اسالمی با هماندیشی به صورت یکپارچه
عمل کنند .بیژن نامدار زنگنه در ادامه اظهار کرد:
بنده امروز گزارشی در خصوص برنامههای وزارتخانه
در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
در  ۸محور به نمایندگان ارائه خواهم کرد .افزایش
ظرفیت تولید در میادین مشترک نفتی ،دوری از
خامفروشی و توسعه صنعت پتروشیمی ،توسعه
گازرسانی ،افزایش صادرات گاز ،حمایت از ساخت
داخل و شرکتهای دانشبنیان ،جمعآوری گازهای
مشعل نفت ،مقابله با تحریمها و ریلگذاری برای
آینده از جمله محورهایی است که وزارت نفت در آن
برنامهریزی داشته است و بنده گزارش آن را تقدیم
نمایندگان میکنم .وزیر نفت در ادامه با اشاره به
برنامههای وزارتخانه برای افزایش ظرفیت تولید در
میادین مشترک بیان کرد :وزارتخانه در این حوزه
میادین مشترک را اولویتبندی کرده است ،اکنون
میدان غرب کارون و میدان پارس جنوبی دو میادین
مشترکی هستند که وزارتخانه با برنامهریزی ،ظرفیت
تولید را در آنها افزایش داده است.
وی ضمن ارائه آماری از تولید نفت و گاز ،با بیان
اینکه در این زمینه ما از همسایههای خود عقب
نیستیم ،خبر داد که در طول  ۷سال گذشته ۴۲۰
میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تولید پارس
جنوبی افزایش داشته است یعنی رقمی معادل
 ۲.۶میلیون بشکه نفت و اضافه کرد :اگر ما قصد
داشتیم این سوخت را برای داخل کشور تامین کنیم
باید دهها پاالیشگاه میساختیم که به محیط زیست
آسیبهای جدی وارد میکردیم و شرایط زندگی را
دشوارتر میکردیم ،به همین علت بود که بنده چند
روز پیش بیان کردم که پاالیشگاهسازی به محیط
زیست آسیب جدی وارد میکند .کارهای ماندگاری
در پارس جنوبی صورت گرفته است ۱۷ ،فاز پارس
جنوبی در دریا به اتمام رسیده است و تنها بخش
خشکی یک پاالیشگاه باقی مانده است.
زنگنه در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در
حوزه صادرات خاطرنشان کرد :ما جهش بزرگی در
حوزه پتروشیمی داشتهایم که انشاءالله جهش دوم
تا سال دیگر به اتمام میرسد و تا سال  ۱۴۰۴جهش
سوم گام بزرگتری برداشته میشود .در حوزه
صادرات فرآوردههای نفتی با اقداماتی که برای توسعه
پاالیشگاهها شده است نسبت به سال  ۱۳۹۱صادرات
ما چهار برابر شده است که این اقدام برای دورزدن
تحریمها گام بزرگی است .وی در ادامه خاطرنشان
کرد :میزان تولید بنزین در کشور از  ۵۲میلیون لیتر
بنزین در روز به  ۱۰۷میلیون لیتر در روز رسیده

تالش دولت این است
چرخه اقتصاد کشور متوقف نشود

ارائه گزارشی از عملکرد وزارت نفت و برنامههای توسعه ،بررسی سوال از وزیر کار و مسائل داخلی پارلمان در جلسه غیر علنی ،گزارش کارشناسی مرکز
پژوهشهای مجلس درباره «طرح شفافیت آرای نمایندگان» و  ...از جمله مهمترین رویدادهای دیروز مجلس بودند.

وزیر نفت در
جلسهعلنی
دیروز ،خواستار
تشکیل
کارگروهنفتی
دولت و مجلس
برای بررسی
تخصصی
مسائل این
حوزه شد
است .طرحهای نوسازی و بهسازی پاالیشگاهها
نیز نظیر پاالیشگاه آبادان ،بندرعباس و اصفهان
در دستور کار قرار دارند .با اجرای قانون توسعه
پتروپاالیشگاهها و حمایت از صنایع پایین دستی که
سال گذشته در مجلس شورای اسالمی مصوب شد
گامهای بلندتری در این حوزه برخواهیم داشت .وزیر
نفت در ادامه تصریح کرد :ما برای توسعه صنایع
پاییندستی پتروشیمیها حاضر به تامین خوراک و
بازار محصول و یارانه تسهیالت هستیم .از مجلس
شورای اسالمی نیز انتظار داریم برای معافیتهای
مالیاتی و تنفس خوراک ما را در این حوزه یاری
کند .زنگنه در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده
برای توسعه گازرسانی ،بیان کرد :در حوزه توسعه
گازرسانی اقدامات بزرگی با همکاری مشترک مجلس
شورای اسالمی و دولت انجام شده است .امروز ۸۳
درصد جمعیت روستایی از گاز برخوردارند و ۹۹
درصد جمعیت شهری دارای گاز هستند ۹۴ ،درصد
جمعیت کل کشور از گاز طبیعی برخوردار هستند و
 ۳۳هزار روستای کشور تحت پوشش گازرسانی قرار
دارند .در برنامه ما برخورداری  ۹۵درصد جمعیت
کشور با اولویت مناطق محروم است.
وزیر نفت در ادامه تصریح کرد :در حوزه صادرات
گاز طبیعی نسبت به سال  ۱۳۹۲صادرات ما دو برابر
شده است .البته مشکالتی در این حوزه پیش آمد که
از اراده ما خارج بود .در حوزه صادرات ما به رقم ۸۰
میلیون مترمکعب در روز رسیدهایم .اکنون ما جزو
بزرگترین صادرکنندههای فرآوردههای نفتی هستیم.
در حوزه صادرات پتروشیمی علیرغم مشکالت
موجود گامهای خوبی برداشته شده است .در
حوزه تقویت ساخت داخل و حمایت از شرکتهای
دانشبنیان کارهایی صورت گرفته است .درخصوص
جمعآوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از سوختن
این گازها ما به طور جدی اقداماتی را انجام دادیم
و در سفر آقای قالیباف به خوزستان در پاالیشگاه
بیدبلند این موضوع را مشاهده کردند .وی در ادامه
با اشاره به تحریمهای نفتی بیان کرد :ما تمام تالش

هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعالم کرد

رئیس سازمان حفاظت اطالعات ارتش
از نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در
رسیدگیها نسبت به موضوعات امنیتی در
فضای مجازی تقدیر کرد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح اعالم
کرد« :رئیس سازمان حفاظت اطالعات
ارتش از نقش برجسته سازمان قضایی
نیروهای مسلح در رسیدگیهای قاطع و
حساسیت نسبت به موضوعات امنیتی در
فضای مجازی تقدیر کرد.
در نامه رئیس سازمان حفاظت اطالعات
ارتش با اشاره به دستور رئیس سازمان
قضایی نیروهای مسلح مبنی بر حساسیت
تام و تمام به موضوعات امنیتی در فضای
مجازی از سوی روسای سازمان های
قضایی نیروهای مسلح و دادستانهای
نظامی سراسر کشور ،از نقش برجسته و
اقدامات ارزنده حجتاالسالم و المسلمین
بهرامی برای استقرار عدالت و اجرای احکام
اسالمی و دفاع از قداست سربازان گمنام
امام زمان(ع) همچنین زحمات و تالشهای
پیگیر و مخلصانه قضات و کارمندان
سازمان قضایی نیروهای مسلح تقدیر و
تشکر شده است».

سیاستروز

خود را برای دورزدن تحریمها به کار بستیم و از هر
کسی که امکان داشته کمک گرفتیم .مجلس شورای
اسالمی نیز باید در قالب دیپلماسی بینالمجالس در
این حوزه به ما کمک کند .ما نمیگوییم که کار ما
بینقص است ،ما نیز نیاز به کمک داریم حتی در
خصوص عرضه نفت در بورس نیز بنده دغدغههای
نمایندگان را شنیدهام و ما آماده هستیم تا با همکاری
یکدیگر راه مناسبی را پیدا کنیم .امروز ما در جنگ
نابرابر علیه ملت ایران هستیم و در این شرایط ما
از هر پیشنهادی برای فروش نفت حمایت میکنیم.
زنگنه ادامه داد :نفت موتور محرک صنعت کشور

است ،ما منابعی برای حرکت توسعهای کشور
نداریم .چهار سند وجود دارد که در تصویب آنها
به همکاری مجلس شورای اسالمی نیاز داریم .سند
قرارداد سوخت و حمل و نقل کشور تا سال ،۱۴۲۰
سند قرارداد مصرف و تولید گاز تا سال  ،۱۴۲۰سند
تولید نفت تا سال  ۱۴۲۰و سند تولید پتروشیمیها و
صنایع پاییندستی تا سال  ۱۴۲۰است که انشاءالله
با همکاری مجلس گامهای موثری در این حوزه
برداشته شود.
در ادامه برخی نمایندگان انتقادهایی را از عملکرد
وزارت نفت بیان کردند .از جمله این انتقادها ،به
عملکرد وزارت نفت در میادین مشترک و پارس
جنوبی ،عملکرد نامطلوب وزارت نفت در بهینهسازی
و اصالح الگوی مصرف ،لزوم وجود انسجام مدیریتی
در حوزه انرژی ،لزوم ارتباط بیشتر وزارت نفت با
نمایندگان و گزارشدهی بیشتر ،فعالسازی بورس
انرژی ،توجه به معیشت کارگران حوزه نفت و گاز
و  ...اشاره داشت.
درخواست زنگنه برای تشکیل کارگروه نفتی دولت
و مجلس
بیژن زنگنه پس از اعالم نظرات نمایندگان درباره
گزارش عملکرد وزارت نفت درباره اظهارات نمایندگان
گفت :انبوه انتقادات ،پیشنهادات و نظرات در این
جلسه مطرح شد که من در زمان کوتاه نمیتوانم
به آن پاسخ دهم و هر کدام از آنها دو ،سه ساعت

وقت میخواهد .خواهش من این است ترتیبی داده
شود با محوریت کمیسیون انرژی ،کارگروهی بین
دولت و مجلس ظرف پنج ۱۰ ،یا  ۲۰روز تشکیل
شود و زمانی داده شود که این بحثها شنیده و
جمعبندی شود .وزیر نفت خواستار تشکیل کارگروه
نفتی دولت و مجلس برای بررسی تخصصی مسائل
این حوزه شد.
چرا بورس انرژی رونق نگرفته است؟
رئیس مجلس شورای اسالمی هم بعد از صحبت
های وزیر نفت با بیان اینکه باید تهدید را به فرصت
تبدیل کرد گفت :چرا بورس انرژی رونق نگرفته
است؟ محمدباقر قالیباف اظهار کرد :با توجه به
اقدامات دشمن و تحریم و فشار به کشور نمیتوان
انتظار داشت که طبق برنامهها و هدفگذاریها وزارت
نفت کارهایش را پیش ببرد .البته که باید همه
در مجلس ،دولت و پژوهشگاهها بپذیریم که باید
تهدید دشمن را به فرصت تبدیل کرده و رویکردها،
هدفگذاری ،روشهای خودمان را با ابزار و تجهیزات
فنی به کار گرفته و مبتنی بر داشتههای درونی
حرکت کنیم.
دفاع مرکز پژوهشهای مجلس از شفافیت آرای
نمایندگان
دیروز مرکز پژوهشهای مجلس نیز طی گزارشی
به ارزیابی طرح شفافیت آرای نمایندگان پرداخت.
در این گزارش با بیان اینکه نقش مجالس
قانونگذاری به عنوان رکن اصلی تقنین در کشورها
بر کسی پوشیده نیست ،آمده است :شفافیت در
این نهاد ،به جهت اهمیت نقشآفرینی در تعیین
حق و تکلیف مردم و تنظیم روابط اجتماعی ضروری
به نظر میرسد .از مهمترین ابعاد شفافیت مجلس،
انتشار اطالعات رأیگیری در مجلس و شفافیت آرای
نمایندگان است.
سوال عبدالرضا مصری و رشیدی نمایندگان
کرمانشاه از وزیر کار هم در دستور کار جلسه علنی
قرار داشت که به درخواست عبدالرضا مصری به
صورت غیر علنی انجام شد.

تایید «قتل عمد» در رای محمدعلی نجفی

اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عمدی بودن
قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی رای دادند.
مرتضویمقدم در ابتدای جلسه هیئت اصراری دیوان عالی
کشور در مورد پرونده محمدعلی نجفی اظهار کرد :پرونده
مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مانند تمام پروندههایی است که
به صورت اصراری در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح
میشود .وی ادامه داد :از آنجایی که افکار عمومی موضوع این
پرونده را دنبال میکردند رسانهها از حضور استقبال کردند و این
موضوع جلوه کرده است .رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده
اصراری بیان کرد :این پروندهها آنهایی هستند که بعد از اظهار
نظر دیوان عالی کشور و ایراد به رای و از آنجایی که نظر دادگاه با
دیوان متفاوت است باید در هیات عمومی مطرح شود .مرتضوی
مقدم ادامه داد :پرونده آقای نجفی چندین بار بین دادگاه و
دیوان مورد اختالف قرار گرفت و به همین دلیل جلسه دیوان
برای تعیین و تکلیف آن برگزار شد .وی تصریح کرد :پرونده حاضر
شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مسئله قصاص منتفی
است ،جنبه عمومی این جرم امروز تعیین تکلیف میشود رئیس
دیوان عالی کشور با بیان اینکه جنبه عمومی این پرونده از دو
حیث مورد توجه است ،گفت :اگر جنایت واقع شده عمد باشد
یک نوع مجازات دارد و اگر غیر عمد باشد نوع دیگری مجازات
دارد .مرتضوی مقدم با بیان اینکه اجمال گزارش در جلسه پیش
بیان شد و جلسه اصراری کیفری است ،گفت :در حال حاضر
پرونده شاکی خصوصی ندارد و از حیث اینکه مساله قصاص و
دیه منتفی است؛ آنچه که امروز باید تعیین تکلیف شود جنبه
عمومی جرم است.
در این جلسه رئیس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی
(رئیس شعبه  ۴۱دیوان عالی کشور) با بیان دالیلی نظر این شعبه

را قتل غیرعمدی اعالم کرد ،اما حجتاالسالم منتظری دادستان
کل کشور ،این قتل را دارای جنبههای متعدد ،اما از نظر قضائی
عمدی دانست.
پس از انجام رایگیری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور
درباره پرونده محمدعلی نجفی ،حجتاالسالم مرتضوی مقدم،
رئیس دیوان عالی کشور گفت ۶۶ :نفر از قضات کیفری بودند،
 ۳۹قاضی رای دادگاه کیفری را تایید کردند و  ۲۷رای دیوان عالی
تایید کردند .بر این اساس ،قتل عمد است.
حمیدرضا گودرزی ،وکیل محمدعلی نجفی درباره این رای اظهار
کرد :ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام میگذاریم
زیرا که نظر باالترین مرجع قضایی کشور است و قطعی است؛
اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم زیرا

دالیل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان
میدهد قتل خانم میترا استاد ،شبه عمد بوده است؛ کماکان
شعبه  ۴۱دیوان عالی کشور در این مورد  ۳بار اظهار نظر کرده
است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی
امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه عمد
دانستند .وی تصریح کرد :ما برای اثبات قتل شبه عمد ادله روشن
و فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن
دفاعیات و فرجامخواهی خود را در مطبوعات منتشر خواهیم
کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود .وی افزود :به
هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبهروییم که قابل اعتراض
نیست و به نظر دیوان عالی احترام میگذاریم اما اقداماتی که
انجام میدهیم در راستای دفاع به شرح زیر است .یکی اینکه
آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسالمی به لحاظ تعدد جرم
به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده  ۱۲قانون
کاهش مجازاتهای تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعالم
کرده که درصورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث
تعیین مجازاتهای تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمیشود؛
یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان
قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند
تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن
را انجام میدهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس
قابل اعمال باشد .دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را
به اداره آگاهی تقدیم کرده و محکومیت در باب اسلحه با قانون
تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.
وی در پایان ضمن تشکر از مطبوعات گفت :موکلم اکنون در
زندان است و وثیقهاش بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده
است اما شاید بتواند تقاصای مرخصی کند.

رئیسجمهوری با اشاره به تهیه دستورالعمل
اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی
توسط تولیدکنندگان و سرمایهگذاران گفت :با
توجه به استجازه دولت از مقام معظم رهبری،
تولیدکنندگان و سرمایهگذارانی که از صندوق
توسعه ملی ،تسهیالت ارزی دریافت کردهاند،
میتوانند تا انتهای سال  1399تسهیالت ارزی
خود را به صورت ریالی با صندوق توسعه ،تسویه
و بدهی خود را پرداخت .
حسن روحانی در یکصد و شصت و پنجمین
جلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت،خاطرنشان
کرد :دولت با سیاستها و برنامهریزیهای خود
در جهت تقویت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در
شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در
نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود
و تحریمهای غیر قانونی آمریکا نتواند لطمه و
ضربهای بر اقتصاد کشور وارد کند .روحانی
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درمورد
تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدکنندگان از
صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت
مغتنم برای تولیدکنندگانی برشمرد که از صندوق
توسعه ملی تسهیالت دریافت کردهاند و از
رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این طرح
قدردانی کرد .رئیسجمهوری در ادامه با اشاره
به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی
وام ارزی شرکتها و بنگاههای تولیدی ،گفت:
این شرایط میتواند زمینه عرضه سهام بسیاری
از این بنگاههای تولیدی در بورس را فراهم کند
که هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود
و هم زمینه را برای تسویه آسانتر بدهیهای
این شرکتها فراهم میکند و هم اجرای طرح
توسعه در این واحدها و بسترسازی الزم را
تامین میکند .روحانی در این جلسه همچنین از
دستگاههای ذیربط خواست تا مراحل تصویب
و اجرای دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به
سرعت انجام داده و نسبت به اطالعرسانی الزم
اقدام کنند تا در ماههای باقیمانده از سال جاری
بنگاههای اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این
زمینه انجام دهند.
در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی
از وضعیت تولید کاالهای اساسی درکشور و
خودرو در کشور و نوسانات قیمت در بازار
خودرو ارائه کرد و رئیسجمهوری پس از ارائه
این گزارش ،تاکید کرد :وزارت صمت میبایست
مراقبتهای ویژه درخصوص قیمت کاالهای
اساسی داشته باشد و دستگاههای ذیربط
چه در تنظیم قیمتها و چه در نظارت بر آن
و تنظیم چرخه تولید و توزیع باید با هماهنگی
دقیق به وظایف خود عمل کنند .روحانی با بیان
اینکه با توجه به واقعیت افزایش تولید و عرضه
خودرو در دو ماه اول سال  99نسبت به سال
گذشته ،نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو
باشیم ،گفت :اخالل در چرخه توزیع ،عرضه و
فروش کاال و ایجاد آشفتگی در بازار هم زندگی
و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه را
دچار مشکل میکند .رئیسجمهوری تصریح
کرد :وزارت صمت باید طبق ماموریت و وظایف
خود با هماهنگی اصناف و تولیدکنندگان اقدامات
فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی
و اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایهای بر
زندگی مردم دارند ،انجام دهد .روحانی با تاکید
بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطهگری
رانتجویانه حذف و نحوه خرید و فروش برای
مصرفکنندگان واقعی اصالح شود ،افزود :این
اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعا به
مردم در این خصوص اطالعرسانی شود و اگر در
این مسیر مواردی وجود دارد که میتواند مورد
استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا رفع
و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این
مسیر متوقف شود.

دیوان عالی کشور رای پرونده
روحاهلل زم را صادر کرد
رئیس دیوان عالی کشور گفت :رسیدگی به
پرونده زم در دیوان عالی تمام شده است.
حجت االسالم مرتضوی مقدم در جمع
خبرنگاران درباره پرونده روحالله زم گفت :رای
صادر شده و رسیدگی به پرونده زم در دیوان
تمام شده است و رای آن اعالم خواهد شد.
رئیس دیوان عالی کشور درباره حکم اعدام ۳
نفر از محکومان اعتراضات آبان  ۹۸گفت :این
پرونده در حال رسیدگی است .وی در واکنش
به ارسال نامهای از سوی وکیل این سه نفر
متهم به دیوان عالی کشور گفت :هر نامهای
که میآید به روی پرونده میرود.

