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سرمقاله

خبر
در دیدار امیرعبداللهیان و معاون
نخستوزیر کوبا انجام شد

تاکید تهران و هاوانا بر لزوم
گسترش همهجانبه روابط فیمابین
ریکاردو کابریساس ،معاون نخست وزیر و
فرستاده ویژه رئیس جمهوری کوبا که برای برگزاری
هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاری
های اقتصادی میان جمهوری اسالمی ایران و
جمهوری کوبا به تهران سفر کرده است بعد از ظهر
امروز با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان دیدار و در خصوص موضوعات مورد
عالقه به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
به گزارش ایسنا ،امیر عبداللهیان در این دیدار با
نام بردن از کوبا به عنوان شریک راهبردی ،خواستار
گسترش همکاریها در زمینه های مختلف شد و
برگزاری کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی
را فرصت مناسبی برای دو طرف به منظور بررسی
راه های توسعه روابط فیمابین در حوزه های
اقتصادی و تجاری و همچنین تعمیق همکاریهای
سیاسی دانست
وزیر امور خارجه کشورمان با قابل اتکا دانستن
سطح روابط دو کشور در حوزه روابط سیاسی
و همچنین همکاریهای قابل توجه در بخش
بهداشت و درمان ،خصوصا در زمینه تولید
واکسن مشترک ،اراده دولت سیزدهم بر اجرای
اسناد همکاری و تفاهمات گذشته و توافقات
جدید را مورد تاکید قرار داد و ارتقای همکاریها
در عرصه های اقتصادی و تجاری را با توجه به
ظرفیتهای موجود در دوطرف حائز اهمیت
دانست و خواستار تالش هرچه بیشتر دو کشور
برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای اقتصادی
همکاریها شد.
امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن محکوم کردن
اعمال تحریمهای ایاالت متحده علیه جمهوری کوبا
و با اشاره به گستردگی تحریمهای یکجانبه ایاالت
متحده آمریکا علیه دو کشور ،بر ضرورت بهرهگیری
از تجربیات یکدیگر در حوزه بی اثر کردن تحریمها
تاکید کرد.

اخبار

سخنگویشوراینگهبان:

قمار با قوت الیموت مردم
ادامه از صفحه یک
لیکن این تحلیلها بسیاری از مؤلفههای درگیر
و مؤثر در مسائل اقتصادی را نادیده گرفته و با
بهرهگیری از ابزار سادهسازی مسئله ،پیامدهای
ناگوار احتمالی را در نظر نمیگیرد.
با این اوصاف ،باید در نظر داشت که برنامه
دولت سیزدهم در این زمینه از جهات مختلف
واجد اشکاالت و ایرادات جدی است که چنانچه
مورد توجه قرار نگیرند ،پیامدهای اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و حتی امنیتی نامیمونی در
پی خواهند داشت.
نخستین نقد به این تصمیم دولت را باید
در حوزه اقتصادی و اختالف میان یارانه کمک
معیشتی پرداختی با سرانه مصرف مرغ و نسبت
آن با مصرف گوشت قرمز در ایران جستجو
کرد .دولت سیزدهم پیش از اعمال آزادسازی
قیمتها برای سه دهک به ازای هر فرد  400هزار
تومان و برای  6دهک به ازای هر نفر  300هزار
تومان یارانه کمک معیشتی در نظر گرفت .با
پرداخت این مبالغ ،بهای برخی اقالم اساسی در
ایران به قیمت جهانی آن نزدیک شد .به عنوان
نمونه مرغ گوشتی به قیمت  2دالر (معادل
قیمت جهانی) رسید؛ نیز الباقی اقالم اعالمی به
قیمتهای بینالمللی رسیده یا نزدیک شدند .در
چنین وضعیتی باید مشاهده کرد که آیا پرداخت
ماهانه این مبالغ میتواند هزینه خرید مرغ
ماهانه را پاسخ دهد! براساس آمارهای منتشره
سرانه مصرف مرغ در ایران  35کیلوگرم در
سال است .یعنی ماهانه  2کیلو و  900گرم؛ این
اعداد یعنی هر ایرانی باید ماهانه مبلغی معادل
 176000تومان جهت پرداخت مرغ هزینه کند.
حال اگر به این رقم ،هزینه دیگر اقالم اصالح
قیمت شده نیز اضافه شود ،نشان میدهد که
کمک هزینه پرداختی به هیچ عنوان افزایش بها
را پوشش نمیدهد.
از دیگر سو ،درآمد سرانه خانوار در ایران با
هیچ متر و معیار و سنجهای قدرت برابری
با قیمتهای متداول جهانی را ندارد .نباید
فراموش کرد که سقوط ارزش ریال در برابر
ارزهای بینالمللی و کاهش برابری آن با دیگر
واحدهای پولی بینالمللی طی سالهای اخیر،
میزان درآمد سرانه خانوار در ایران را به شدت
کاهش داده است .در این شرایط چطور میتوان
انتظار داشت جامعهای فقیرتر شده که با بحران
جدی رکود تورمی روبهرو است ،تابآوری الزم
در برابر آزادسازی قیمتها ـ آن هم در کاالهای
اساسی ـ را داشته باشد؟ به طور طبیعی در چنین
وضعیتی افزایش قیمتها ،چنانچه با وجوه
نظارتی دقیق و ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع
همراه نباشد ،نهتنها دستاوردی برای مردم به
همراه نخواهد داشت ،بلکه موجب ذیق معیشت
آنها نیز خواهد شد.
افزون بر اینها باید در نظر داشت که افزایش
قیمت در کاال و خدمات رابطهای دومینووار با
یکدیگر دارند و نمیتوان انتظار داشت پس از
افزایش قیمت در یک یا چند کاال یا خدمات،
دیگر بخشها از آن متأثر نشوند و به روند
طبیعی خود ادامه دهند .همانگونه که پیشتر
نیز اشاره شد در اکوسیستم یک اقتصاد
هنجاری ،رابطه عرضه و تقاضا قیمت را تعیین
میکند ،عدم توانایی در تأمین یک یا چند قلم
ـ به هر دلیل و از جمله افزایش قیمت ـ موجب
سرریز شدن تقاضا به دیگر کاالها میشود .با
افزایش تقاضا ،روند صعودی قیمتها در دیگر
اقالم نیز مشاهده میشود .در نتیجه ،به زودی
بازار شاهد افزایش قیمت در بسیاری از اقالم
دیگر خواهد بود.
در پایان باید توجه داشت که ادامه این
روند میتواند عالوه بر حوزه اقتصادی ،دیگر
حوزههای اجتماعی را نیز متأثر ساخته و زمینه
را برای رسیدن به نقطه عدم تعادل هموار کند.
رسیدن به این نقطه مشکالت متعددی را فراروی
تصمیمگیران و تصمیمسازان و مهمتر از آن
جامعه قرار خواهد داد.

سیاستروز
رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله
با کرونا:

تثبیت ساعت رسمی کشور تایید شد
به گزارش ایسنا ،هادی طحان نظیف امروز در نشست
خبری درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین
مصوبات ،گفت :طرح «جهش تولید دانشبنیان» چند
بار بین شورای نگهبان و مجلس در رفتوآمد بود و
در نهایت چهارشنبه گذشته مورد تایید شورای نگهبان
قرار گرفت .این طرح براساس یک آسیبشناسی خوب
طراحی شده است و بسیاری از مانعزداییها در حوزه
تولید دانشبنیان انجام گرفته است.
وی افزود :دومین طرح ،طرح «تغییر ساعت رسمی
کشور» است که مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته
نشد البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه
وجود داشت که با اصالحات مجلس این ابهامات از بین
رفت .در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت
کاری کارکنان تفکیک انجام شد .در مورد ساعت رسمی
کشور دولت دیگر نمیتواند ساعت را تغییر دهد اما در
مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا
دولت میتواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد .این
قانون از ابتدای سال  ۱۴۰۲اجرایی میشود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد :مصوبه بعدی
طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» است
که شورای نگهبان در مرحله قبل ایراد مستقلی نسبت
به این مصوبه نداشت اما ایراد هیئت عالی نظارت را
به مجلس منتقل کرده بود که در نهایت با رفع ایراد،
مصوبه مورد تایید شورا قرار گرفت.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره قضازدایی
و کاهش ورودی پروندهها گفت :وظیفه شورای
نگهبان بر اساس قانون اساسی مشخص است و ما
در انتهای زنجیره تقنین قرار داریم اما از هر طرح و
الیحه کارشناسی استقبال میکنیم و از لوایح قضایی
نیز چون از بعد کارشناسی برخوردارند همیشه استقبال
کردیم و کمک میکنیم .پژوهشکده شورای نگهبان نیز
در خدمت همه نهادهای پژوهشی و کارشناسی کشور
است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی
در ارتباط با استخدام و به کارگیری نیروها در
دستگاههایی خاص گفت :این موارد را باید از مجلس
بپرسید زیرا تفسیر قانون عادی با مجلس است.
دستگاههایی هستند که مقررات استخدامی خاص
دارند سابقه آن نیز در قانون محاسبات وجود دارد
پس این به معنای بیضابطه بودن نیست .بعضی
دستگاهها مستقل از دولت هستند و مقتضیات
خاص خودشان را دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه تغییر ساعت
رسمی کشور گفت :هر نهادی باید در راستای وظایف
خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد ما در
شورای نگهبان درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه
و ضرورت تصویب آن ورود نمیکنیم و تنها ورود ما
در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است .گاهی

آموزشهای عمومی برای رعایت
دستورالعملهایبهداشتیتداومیابد

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» خبر داد.

طرح«تغییر
ساعت رسمی
کشور» است که
مغایر با شرع و
قانون اساسی
شناختهنشد
البته در مرحله
قبلابهاماتی
نسبت به این
مصوبه وجود
داشت که با
اصالحاتمجلس
این ابهامات از
بین رفت
نسبت به مصوبه مخالفین و موافقینی وجود دارد که
ما در این حوزه ورود نمیکنیم و این وظیفه مجلس
است اما در رابطه با مغایرت با شرع و قانون باید کار
کارشناسی انجام دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در رابطه با نشست
با سخنگویان دولت و قوه قضائیه گفت :این نشستها
در جهت تعامل بین قوا با حفظ استقالل آنها است.
این نشستها برای اطالع پیدا کردن از موضوعات
است و ما وارد حیطه سایر دستگاهها نمیشویم .کشور
مشکالت اقتصادی دارد و همه دستگاهها باید در جهت
رفع آن کمک کنند ما نیز در حیطه اختیارات و وظایف
خود ورود میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تاثیر فعالیت
رسانهای در تایید صالحیتها گفت :فضای سیاسی
کشور باز و آزاد است و گروهها آزاد هستند در چارچوب
قانون اظهارنظر کنند اما اقتضائات کشور این است که
بیش از گذشته به قانون و مصالح کشور پایبند باشند.
وی در پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت قوا
گفت :موضوع شفافیت موضوع مهمی بوده است و این
طرح در حال تصویب است و اظهارنظرات بسیاری راجع
به آن انجام شده .باید اجازه دهید متن نهایی و مصوبه
مجلس را دریافت کنیم و طبیعتا اعالم نظر کنیم.
طحان نظیف درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات

گفت :شورای نگهبان ناظر انتخابات است و نمیتواند
به این موضوع ورود کند باید پیشنهادات وزارت کشور
داده شود و بعد ما ورود کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات و
آخرین وضعیت آن گفت :آخرین مرحله مربوط به یک
سال گذشته است و مصوبه مجلس به شورای نگهبان
ارسال شد و شورا نیز اعالم کرد که ایرادی به این مصوبه
ندارد اما ایراد هیئت عالی نظارت همچنان پابرجاست.
وی در رابطه با اصالح قانون انتخابات شوراها گفت:
نسبت به انتخابات شوراها در دستور کار کمیسیون
تخصصی مجلس است اما نمایندهای از شورای نگهبان
در این جلسات شرکت نکرده است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا
اسم شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سهگانه
نیست؟ گفت :شورای نگهبان اساسا مصوبه ندارد و
در مورد مصوبات اظهارنظر میکند من دوستان را به
سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ارجاع میدهم .این
سامانه حاوی تمام متنهای طرحها و لوایح ،مشروح
مذاکرات شورا تا آنجا که پیاده شده و استداللهای
دستهبندی شده اعضا است .پس ما همیشه پیشتاز
شفافیت بودیم اما اینکه چرا اسم ما در این طرح
نیست را باید از نمایندگان مجلس بپرسید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مسئله نظام پارلمانی

دومجلسی گفت :اینها بحثهای علمی و کارشناسی و
پژوهشی است و در این جلسه فرصت طرح آن نیست.
این بحث مشخصا در شورای نگهبان مطرح نشده است
اما دانشگاهها باید حتما به این مسائل حقوق عمومی
بپردازند .سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص
است و هیچ بنبستی وجود ندارد طبیعتا اگر سیر
قانونی آن طی شود ماهم استقبال میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت درباره
واردات خودرو گفت :ما در بحث ساماندهی صنعت
خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها
هیئت عالی نظارت مجمع اشکاالتی داشت اما اینکه
مصوبه دولت با نظرات هیئت عالی نظرات انطباق دارد
را نمیدانم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به اصالح
قانون انتخابات مجلس گفت :دو نکته وجود دارد یکی
بحث کلی اصالح قانون انتخابات است که معتقدیم
همه تالش کنند تا این اصالحیه به سال بعد برسد.
اما درباره انتخابات استانی یا تناسبی بحثی در شورای
نگهبان مطرح نبوده است .جلساتی در خصوص اصالح
انتخابات برگزار شده است اما بحثی در خصوص
انتخابات استانی یا تناسبی نداشتیم .باید ببینیم
پیشنهادات عزیزان ما در مجلس چه بوده است و بعد
راجع به آن اظهارنظر میکنیم.

امیرآشتیانی:

تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه میدهیم

وزیر دفاع گفت :ماموریت اصلی این وزارتخانه ،پشتیبانی تجهیزاتی و تسلیحاتی از نیروهای مسلح و تولید اقتدار
ملی است که با شتاب هرچه بیشتر در دولت مردمی و انقالبی انجام خواهد شد.
به گزارش مهر ،همایش مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با محوریت سیاستگذاری و اتخاذ
راهبرد های میانبر و تسریع کننده برای تحقق شعار سال«تولید ،دانش بنیان ،اشتغال آفرین» با حضور روسای
سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطالعات و مجموعه مدیران ارشد ستاد سازمان ها و بخش های تابعه
برگزار شد .امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه مدیران باید به ماموریت
اصلی ،اهداف و سیاستهای سازمانی شناخت و اشراف کامل داشته باشند ،افزود :پشتیبانی از سازمانهای
نیروهای مسلح در ابعاد مختلف بنیه دفاعی و ارتقاء توانمندی های فنی و تجهیزاتی ،رصد تهدیدات و تحوالت
بینالمللی و دستیابی به علم و فناوریهای پیشرفته روز دنیا از جمله وظایف اساسی است که همواره بایستی مورد
دغدغه مدیران و کارکنان قرار گیرد.
وی با اشاره به شعار سال که با هوشمندی و آیندهنگری حکیمانه و لحاظ نمودن وضعیت کشور از سوی
فرماندهی معظم کل قوا انتخاب شده است ،تمامی طرح ها ،برنامه ها و فعالیتهای اجرایی تدوینی وزارت را با
اهتمام به تحقق کامل آن اعالم کرد و هم افزایی ،وحدت و یکپارچگی در صف و ستاد ،همچنین شایسته گزینی،
تعامالت درون و برون سازمانی و اولویت بخشی به تحقیق و پژوهش را عامل موفقیت در اجرای برنامه ها دانست

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار:

و در این رابطه بر نظم و انضباط و تبعیت پذیری به عنوان پیشران همه فعالیت ها تاکید کرد .وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای وزارت دفاع به ویژه در زمینه
فناوریهای مشترک با بخش های غیر نظامی گفت :همسو و هم راستا با سیاست ها و اقدامات دولت برای تحقق
شعار سال ،وزارت دفاع آمادگی دارد سایر مجموعه های کشوری را در حوزه تولید و انتقال دانش فنی کمک و یاری
کند .امیر آشتیانی افزود :آمریکا در راس نظام سلطه و ایادی ظالم و جنایتکارش از جمله رژیم غاصب صهیونیستی
به عنوان دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی ایران در مناقشات اخیر منطقه نشان دادند که به دنبال یک جانبه
گرایی ،تحمیل اراده خود به ملت ها ،اختالفافکنی و دامن زدن به جنگ بین کشورها بوده و از کشتار مردم بیگناه
هیچ ابایی ندارند؛ لذا برای مقابله با تهدیدات ،تولید قدرت و افزایش توان بازدارندگی کشور از جمله اهداف اصلی
است که به همت سلحشوران نیروهای مسلح و وزارت دفاع با جدیت پیگیری خواهد شد و بر این اساس توسعه
روابط هدفمند با همسایگان ،تعامل و چند جانبه گرایی ،توجه به سیاست خارجی اقتصاد محور و همچنین حفظ
و تقویت جبهه مقاومت در دستور کار قرار دارد.
در این همایش ،مسئوالن مربوطه برنامهها و اقدامات اجرایی تدوین شده در راستای سیاست های تحولی دولت
محترم مرتبط با پیادهسازی اهداف و تحقق شعار سال را برای بخش های مختلف وزارت ،حسب مأموریتها و
وظایف سازمانی ارائه و تشریح کردند.

پاسخ به متقاضیان دریافت یارانه با سرعت انجام شود

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه فراوانی کاال باید به
نحوی باشد که اقالم و کاالهای اساسی به سهولت در اختیار مردم
قرار گیرد ،گفت :وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت ،تامین
و توزیع کاال را عالوه بر فروشگاه های بزرگ زنجیره ای ،در خرده
فروشی ها و فروشگاه های محله های شهری با جدیت در دستور
کار خود قرار دهند تا مردم دغدغه ای برای تامین نیازهای خود
نداشته باشند.
به گزارش ایسنا ،محمد مخبر روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم
بازار ،تشدید نظارتها و بازرسیها در سطح بازار را مورد تاکید قرار
داد و اظهار داشت :نظارت ها باید به شکل محسوس انجام شود
تا حضور دولت در بازار احساس شود و مردم نسبت به نظارت بر
بازار اطمینان پیدا کنند .معاون اول رییس جمهوری افزود :تقویت
سامانه پاسخگویی ۱۲۴وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز گامی
پراهمیت برای ایجاد آرامش در جامعه است تا با سرعت هر چه

بیشتر به موارد گرانفروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار رسیدگی
شود .وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواست بستر های
الزم را فراهم کند تا سامانه های پاسخگو به مردم نظیر سامانه
هدفمند سازی یارانه ها ،وزارت تعاون و تعزیرات تقویت شده و
ضعف ها و اشکاالت موجود در اسرع وقت مرتفع شود.
معاون اول رییس جمهوری افزود :الزم است تدابیری اندیشیده
شود تا پاسخ به درخواست و مطالبه کسانی که متقاضی دریافت
یارانه نقدی هستند در اسرع وقت انجام شود تا زمان انتظار مردم
برای دریافت پاسخ تا حد امکان کاهش پیدا کند.
مخبر بر لزوم استمرار اطالع رسانی دقیق و شفاف به مردم در
خصوص طرح مردمی سازی یارانه ها تاکید و در ادامه از همراهی
خوب مردم با دولت برای اجرای این طرح بزرگ تقدیر کرد.
در این جلسه که رییس دفتر رییس جمهوری ،وزرای صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،

فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،دادگستری،
امور اقتصادی و دارایی ،راه و شهرسازی ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،رییس کل بانک مرکزی ،رییس سازمان صدا و سیما،
سخنگوی دولت و استاندار تهران نیز حضور داشتند ،گزارشی از
آخرین وضعیت تامین کاالهای اساسی و روند توزیع مرغ ،تخم مرغ
و روغن در سطح بازار ارایه شد.
در این نشست همچنین تصمیمات الزم برای فراوانی کاال در
خرده فروشی ها و فروشگاه های محله های شهری در استان های
مختلف کشور اتخاذ و مقرر شد نظارت و بازرسی ها برای مقابله با
گرانفروشی در سطح بازار تشدید گردد.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش در خصوص افزایش قیمت
نامتعارف کرایه های یکی از تاکسی های اینترنتی ،مقرر شد سازمان
تعزیرات این موضوع را بررسی و به طور جدی با تخلفات صورت
گرفته برخورد شود.

رئیس جمهوری با اشاره به کاهش چشمگیر
آمار قربانیان و مبتالیان بیماری کرونا در کشور به
مسئوالن وزارت بهداشت توصیه کرد با استفاده
از این فرصت نسبت به تهیه شناسنامه سالمت
و تکمیل بانک اطالعات سالمت شهروندان اقدام
کنند.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
امروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با
اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان و مبتالیان
کرونا ،از زحمات و تالشهای کادر درمان کشور
برای صیانت از جان مردم و همچنین مشارکت
و همکاری دستگاههای مختلف با وزارت بهداشت
برای تامین نیازهای کادر درمان قدردانی کرد.
رئیس جمهوری در عین حال بر تداوم آموزشهای
عمومی و همچنین تقویت پیشگیری و نظارت بر
رعایت دستورالعملهای بهداشتی تاکید و با توجه
به کاهش شدت شیوع کرونا به مسئوالن وزارت
بهداشت توصیه کرد از این فرصت برای تهیه
شناسنامه و تکمیل بانک اطالعات سالمت آحاد
جامعه استفاده کنند .رئیسی همچنین گفت :همه
بیمارستانها و مراکز درمانی کشور و مجموعه هالل
احمر باید با تجهیز امکانات و تامین داروها ،همواره
آمادگی خود را در برابر سویههای جدید و احتمالی
بیماری کرونا حفظ کنند.

توسط وزارت اطالعات صورت گرفت

مسدود سازی 9هزار حساب بانکی
غیر مجاز
با رصد و اشراف اطالعاتی بر شبکه دالالن
غیرمجاز ارزی ،معامالت پنهان و مشکوک ارزی
و رمز ارز کشور ،حسابهای بانکی  ۵۴۵نفر از
عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و
مسدود شد.
به گزارش فارس ،با رصد و رهگیریهای
اطالعاتی این وزارتخانه ،ضمن اشراف بر شبکه
دالالن غیرمجاز ارزی ،معامالت پنهان و مشکوک
ارزی و رمزارز کشور ،با همکاری بانک مرکزی و با
دستور مقام قضائی ،حسابهای بانکی  ۵۴۵نفر از
عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و
مسدود شدند .با اجرای طرح برخورد با عوامل داد
و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر ۹۲۱۹ ،فقره
حساب بانکی با گردش بیش از  ۶۰۰هزار میلیارد
ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.
وزارت اطالعات ضمن اعالم پایش دقیق و مستمر
فعالیتهای غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز ،به
مردم شریف ایران اطمینان میدهد که عالوه بر
رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز،
همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی
سازی و توزیع عادالنه یارانهها ،اجازه سوء استفاده
از فضای معامالت غیرقانونی و قاچاق کاالهای
اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی برای حفظ
آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم
دریغ نخواهد کرد.

اسحاقی خبر داد

تهیه طرحی برای استمرار پرداخت
ارز ترجیحی به برخی کاالهای
اساسی و دارو
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی از تهیه طرحی توسط جمعی از
نمایندگان برای استمرار پرداخت ارز ترجیحی به
برخی کاالهای اساسی و دارو خبر داد و گفت:
تاکید ما بر این است که باید سیاستگذاری
مشخصی درباره تعیین قیمت اقالم اساسی
همچون آرد ،نهادههای دامی و دارو وجود داشته
باشد نه اینکه هرساله قیمت آنها در لوایح بودجه
تعیین تکلیف شود .سلمان اسحاقی در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار کرد :موضوع ارز  ۴۲۰۰تومانی
موضوعی فراتر از بودجه کشور است ،متاسفانه
اقتصاد کشور ما با یک اقتصاد شکننده مواجه بوده
که تحت تاثیر تغییر و تحول در بودجه سالیانه قرار
میگیرد لذا باید درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی بازنگری
در کالن کشور صورت گیرد چون ما برنامه هفتم
توسعه را پیشرو داریم و باید تمامی موارد مد نظر
باشد .نماینده قائنات در مجلس شورای اسالمی
گفت :ما طرحی تهیه کردیم که به موجب آن ارز
 ۴۲۰۰تومانی به برخی کاالهای اساسی همچون آرد
و نهادههای دامی و دارو پرداخت شود چون اساسا
حذف ارز را برای این اقالم را به صالح نمیدانیم باید
نرخ این کاالهای اساسی در یک سیاستگذاری
مشخصی تعیین شود نه اینکه در لوایح بودجه
ساالنه دستخوش تغییر شود.

مصباحیمقدم:

پرداخت یارانه نقدی ،مثبت نیست ،دولت باید کاالبرگ بدهد
دولتهای مختلف آمدند و جرات و جسارت را نداشتند که
این کار را انجام دهند .در دوره احمدینژاد یک سال این اتفاق
در بخش انرژی رخ داد و دیگر ادامه پیدا نکرد .در آن یک سال
اقدامات اساسی ،مفید ،موثر و مورد رضایت عامه مردم و مورد
ارزیابی مثبت صندوق بینالمللی پول بود.
«جراحی درد دارد»؛ گزارهای که این روزها ،بارها و بارها از زبان
مسئوالن و حامیان حذف ارز ترجیحی شنیده میشود اما سوال
اینجاست که چرا مردم باید این درد را تحمل کنند؟
اکنون ،قیمت کاالهای اساسی چندین برابر شده و تامین
معیشت مردم که از اولویت های هر دولت و به ویژه دولت
سیزدهم است ،به مخاطره افتاده است .حلقه مفقوده این روزها
 ،اقناع مردم است تا حاضر شوند درد جراحی بزرگ را بپذیرند و
فشار گرانی را تحمل کنند.
غالمرضا مصباحی مقدم ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
و از حامیان تمام قد حذف ارز ترجیحی است .او بر این باور است
که باید حتما جراحی اقتصادی انجام شود و دولت ابراهیم رئیسی
آن را شجاعانه انجام داده است .او میگوید که اعتراضهای مردم
اساسی و پایدار و گسترده نیست.
گفتوگوی خبرآنالین با غالمرضا مصباحی مقدم را بخوانید:
بسیاری بر این باورند که دولت برای حذف ارز ترجیحی برنامه

مشخصی ندارد .نظر شما چیست؟
من یک سوال دارم آیا متخصصین اقتصادی در این باره
صحبت کردهاند یا افرادی که از عمق کار دولت خبر ندارند این
اظهارنظر را میکنند؟
از جمله کسانی که در این باره صحبت میکنند نمایندگان
مجلس هستند که طبیعتا به عنوان اعضای قوه مقننه باید به بود
و نبود برنامه دولت ،اشراف داشته باشند ...
نمیشود گفت که آنها از منظر تخصصی به این موضوع نگاه
میکنند .واقعیت این است که دولت برنامه دارد و برنامه خود را
منتشر کرده و عمومی کرده و برای آن نظرها را جمع کرده است و
از نخبگان خواسته درباره برنامه اظهار نظر کنند .کاری که دولت
انجام داده اقدامی شجاعانه است .دولتهای مختلف آمدند و
جرات و جسارت را نداشتند که این کار را انجام دهند .در دوره
محمود احمدینژاد یک سال این اتفاق در بخش انرژی رخ داد
و دیگر ادامه پیدا نکرد .در آن یک سال اقدامات اساسی ،مفید،
موثر و مورد رضایت عامه مردم و مورد ارزیابی مثبت صندوق
بینالمللی پول بود .این کاری که دولت شروع کرده و خصوصا
این که به مرغ ،گوشت و تخممرغ منحصر نشده ،خیلی شجاعت
میخواهد چرا که جراحی بزرگی است .دولت با مشورتهایی که
کرده و برنامههایی که ریخته ،میخواهد یک کار جدی و فراگیر

در سطح ملی انجام دهد .معتقدم باید از دولت حمایت کرد و
به گونهای پیش برود که دولت بتواند با جسارتی که داشته به
سامان برسد.
پرداخت یارانه نقدی را نیز مثبت میدانید؟
اصال ،پرداخت یارانه نقدی ،مثبت نیست .به عنوان اقدام
موقت دوماهه قابل قبول است و این که دولت اجرای اصالح
ساختاری را به تعویق بیاندازد و بعد کاالبرگ بدهد ،اثر مثبتی از
نظر اقتصادی دارد .اصالح پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی اقدام بسیار
درستی بود که دولت سیزدهم اتخاذ کرد اما این موضوع باید مورد
توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی
شده قرار نگیرد.
حتما ،شنیده اید یا خوانده اید که بخشی از مردم معترض
هستند و تجمعات اعتراضی هم داشتهاند.
جراحی درد دارد و از دردی که این جراحی دارد ،عدهای
صدایشان درآمده است .تصور کنید پزشکی جراحی قلب انجام
دهد ولی بیمار را بیهوش نکند .واکنشهای بیمار با آه و ناله
خواهد بود .حاال این دولت مسکنی به مردم زده و آن مسکن،
پرداخت یارانه نقدی به مدت دو ماه بوده که تاثیرگذار بوده است.
حاال ممکن است فشار بیشتری در کوتاه مدت بر عدهای وارد
شود .اما نمیتوان آنها را تجمعات اعتراضی پایدار ،گسترده و

اساسی دانست.
پیشنهاد شما به مردم و مسئوالن چیست؟

توضیح ،تبیین ،روشن کردن و قانع کردن مردم است .دولت
باید با تدبیر خود مردم را قانع کند .زمانی که مردم قانع شوند با
دولت همراهی میکنند.

