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سرمقاله
تلخ شیرین
پایان ِ
ادامه از صفحه یک
نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی حق
تیراندازی به سوی آنان را ندارند اگر چه در
بعضی مواقع در جبهههای جنگ و یا درگیری
داخلی در درون کشورها خبرنگاران به عمد
یا سهو و اشتباه آماج گلولهها قرار می گیرند و
کشته می شوند ولی در مورد خانم شیرین ابو
عاقله همانطور که اشاره شد با داشتن جلیقه و
کاله مخصوص ،تیراندازی به سوی او عمدی
بود .
حادثهای تلختر که می تواند شاهدی بر قتل
عمد او باشد مخالفت اسرائیل با تشیع او از
بیمارستان فرانسوی بیت المقدس به سوی
کلیسا و درپی آن حمله نیروهای امنیتی اسرائیلی
به تشییع جنازه کنندگان است .اگر عمدی در
قتل او وجود نداشت علی االصول دولت اسرائیل
باید ضمن اظهار تاسف از شهادت خانم ابو
عاقله ،تک تیراندازی که به سوی او شلیک کرد
را بازداشت و در دادگاهی محاکمه می کرد و
اجازه می داد در کمال احترام جنازه اش تشییع
شود .دولت اسرائیل ،مشایعت کنندگان در
مراسم حمل جنازه را ملزم و محدود کرد باید
جنازه را با خودرو حمل کنند؟! و به این ترتیب
مراسم تشییع جنازه را آزاد نگذاشت تا خانواده و
دوستان و مردم عادی از مسلمان و مسیحی با
طیب خاطر شرکت کنند.
برخورد خشن و غیر انسانی نیروهای امنیتی
اسرائیلی با مراسم تشییع خانم شیرین ابو عاقله
با خشم و اعتراض جهانیان از جمله رهبران غربی
که از هم پیمانان استراتژیک تل اویو می باشند
روبرو شد از جمله معترضین می توان از  :رئیس
جمهور آمریکا ،وزیر خارجه این کشور ،تعدادی
از سناتورها و نمایندگان مجلس قانونگذاری
آمریکا ،نماینده آمریکا در سازمان ملل ،وزارت
خارجه ایتالیا ،نماینده اتحادیه اروپا و نماینده
ایرلند و اسکاتلند در فلسطین ،سفارت فرانسه
در اسرائیل ،اعضای گروه ائتالف کشورهای در
حال توسعه موسوم به گروه  ۷۷و  ...را نام برد.
بار دیگر اسرائیل را در فشار محکومیت جهانی
قرار گرفت.
به امید آنکه همه کشورهای جهان برای
خبرنگاران که شجاعانه در صحنه های خطرناک
حضور پیدا می کنند تا اخبار واقعی را گزارش
کنند احترام قائل بشوند و در حفظ جان آنان
بکوشند.

اخبار
منتظری:

امنیت مردم خط قرمز قوه قضائیه،
نیروهای انتظامی و امنیتی است

دادستان کل کشور گفت :قوه قضائیه از
نیروهای انتظامی و امنیتی در بحث برخورد با
مرتکبان جرایم خشن در جامعه قاطعانه حمایت
خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه ،حجت
االسالم و المسلمین محمد جعفر منتظری
در واکنش به برخورد با کسانی که در جامعه
مرتکب جرایم خشن میشوند ۳ ،کرد :بحث
امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه ،نیروهای
انتظامی و امنیتی است ،قوه قضاییه وظیفه و
تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه،
قاطعانه برخورد کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد :از نیروهای
انتظامی و مسئوالن برقراری امنیت در جامعه
انتظار داریم تا به صورت کلی با کسانی که
موجب خدشه دار شدن امنیت مردم در هر
منصب و جایگاه و مکانی میشوند ،برخورد قاطع
داشته باشند و قطعا قوه قضائیه از آنها در این
رابطه حمایت خواهد کرد.
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خبر

نظرها درباره اقدام دولت برای اصالح یارانهها یا جراحی اقتصادی متفاوت است

رئیس جمهورخ دستور داد

عجله یا ضرورت؟

خبرگزاری دولت دراینباره مینویسد« :یک پایان
تلخ ،بهتر از یک تلخی بیپایان است»؛ دیالوگی مشهور
از یک فیلم که میتوان آن را به شرایط امروز کشور
هم تعمیم داد .دولت تصمیم گرفته است با تمام
تلخیها و سختیهای ِ پیشِرو به توزیع ناعادالنه یارانه
در کشور پایان دهد و مهمترین گام آن ،اصالح نظام
توزیع ارز خواهد بود .این اصالح اما جز با تبیین دقیق
مسأله و اقناع افکارعمومی ممکن نخواهد شد و از این
روست که آیتالله «سیدابراهیم رئیسی» ،در نشست
های متعدد با اعضای کابینه بر این ضرورت تأکید و
گام نخست اجرای هر طرح را این اقناع و همراهسازی
مردم و نخبگان اعالم کرده است .آیتالله رئیسی از
رسانهها و نخبگان خواست تا در این مسیر همراه دولت
باشند و دالیل تن دادن قوه مجریه به این اصالحات و
الزامات آن را برای جامعه تبیین کنند تا گرههای ذهنی
مردم به تدریج گشوده شده و با دولت همراه شوند.
در همین راستا در یک هفتهی اخیر ،وزرا ،معاونان و
س جمهور از تریبونهای مختلف تالش
شخص رئی 
کردهاند تا ضمن تشریح صادقانه موقعیت کشور و
دلیل تصمیمات اصالحی دولت ،این اطمینان را به
مردم دهند که سختیهای زندگی و معیشت مردم را
درک کرده و برای رفع آن در تالش هستند.
گفتوگوی تلویزیونی و زنده دوشنبه گذشته
آیتالله رئیسی با مردم ،آرامش توأم با قاطعیت رئیس
جمهور در اعالم برنامههای دولت برای عادالنهسازی
واریز بالدرنگ مبلغ اولین
نظام پرداخت یارانه و
ِ
کمکمعیشتی به حساب سرپرستان خانوار ،تاحدود
زیادی آرامشبخش اقشار اجتماعی بود .واقعیت آن
است که در شرایطی که سیاهنماییهای شبکههای
تلویزیونی فارسی زبان خارج کشور و برخی رقبای ِ
سیاسی داخلی علیه طرح دولت ،تبیین مسائل و
برنامهها را برای ایجاد آرامش در کشور ضروری کرده
ت
است و رئی 
س جمهور هم با در میان گذاشتن ِ جزئیا ِ
اقدامات دولت با مردم ،هجمههای ِ منفی این گروهها را
تا حد زیادی خنثی کرده و بسیاری از شبهات را برطرف
کرد.
چرا دولت تن به جراحی اقتصاد داد؟
اصالح ِ روند تخصیص ِ ارز  ۴۲۰۰تومانی بر اساس
قانون مصوب مجلس ،از سوی دولت و با هدف
عادالنهسازی توزیع یارانه در کشور ،پس از پایان ماه
مبارک رمضان آغاز و از پنجشنبه  ۲۲اردیبهشت با
افزایش رسمی قیمت چهار قلم کاالی اساسی ِ مرغ،
م مرغ ،روغن و لبنیات عملیاتی شد .دولت سیزدهم
تخ 
برای اجرای این سیاست مبلغ  ۴۰۰هزار تومان به هر نفر
از افراد سه دهک اول تا سوم و مبلغ  ۳۰۰هزار تومان
به هر نفر از دهک چهارم تا نهم پرداخت کرده است.
ارز  ۴۲۰۰تومانی از ابتدای سال  ۹۷بهمنظور تثبیت
قیمت کاالها و مایحتاج سفره مردم در نوسانات دالر آن
روزها ،به تشخیص دولت دوازدهم وارد چرخه اقتصاد
کشور شد اما شواهد و آمار حکایت از آن دارد که این
ارز ترجیحی ،نهتنها نتوانست اهداف مورد نظر خود را
محقق کند ،بلکه به معضلی جدید برای اقتصاد ایران
تبدیل شد .اصالح این معضل ،اگرچه تأکید و تصریح
قانون و اقتصاددانان بود اما تعلل دولتهای گذشته از
یکسو ،و تبعات تداوم این رویه اشتباه در شرایط کنونی
از سوی دیگر ،سبب شد بهرغم دشواریهای غیرقابل
انکار این روزهای دولت ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
وارد میدان شود.
اگر چه برخی اعضای کابینه دولت دوازدهم اندکی
پس از تصویب ارز  ۴۲۰۰تومانی و تزریق آن به بازار به
اشتباه بودن این کار پی بردند ،اما هرگز حاضر به اعالن
آشکارا این مطلب نشدند .آزادسازی قیمت برخی اقالم
مانند روغن و شکر نشان داد که آنها با علم به اشتباه
بودن پرداخت چنین ارزی و لزوم تعیین تکلیف آن در
سال  ،۱۴۰۰گامی در جهت اصالح این روند برنداشته
نشد و این تعلل سبب شد شیوه پرداخت به همان روال
ت سیزدهم
گذشته ادامه یابد؛ بهطوری که وقتی دول ِ

واریز یارانه برای همه متقاضیان

گروه سیاسی :اصالح ساختار یارانهها که دولت از آن به عنوان جراحی اقتصادی نام میبرد با واکنشهای متناقضی روبهرو شد عده ای آن را شتابزده،
بیبرنامه و دارای تبعات اجتماعی دانستند و عده ای آن را یک جرات ورزی تمام عیار در سپهر اقتصادی دانستند.

مقامات امروز
مهمترین
منتقدانسیاست
تعدیلبودند
و سالها به
دولت هاشمی و
اصالحات بابت
اجرای سیاست
تعدیلانتقاد
کردند اما خود
مجریبزرگترین
سیاستتعدیلی
ایران شدند
کار را به دست گرفت ۸ ،هزار میلیارد دالری که در
قانون بودجه  ۱۴۰۰برای مصارف ارز ترجیحی اختصاص
داده شده بود ،در همان چهار ماهه نخست سال تمام
شده بود و دولت پولی برای تخصیص این ارز نداشت!
همین مسئله دولت را ناگزیر به آغاز فرایند اصالح و
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و تغییر نظام پرداخت یارانهها
کرد .اصالح نحوه تخصیص ارز ترجیحی که طبعا ً در
هنگامهی دالر  ۱۲هزار تومانی با سهولت بیشتر و
هزینهی کمتر میتوانست اتفاق بیفتد ،در سایه غفلت
ت گذشته برای اصالحات اقتصادی
و عدم جسارت دول 
تا امروز به تعویق افتاد و حاال قرار است این انفعال با
تمام دشواریها با تصمیم و عزم ِ جزم ِ دولت سیزدهم
س جمهور
رو به پایان است و دولت و شخص رئی 
آبروی خود را برای بهبود معیشت مردم و مقابله با
رانتخواریها و چپاولگری مفسدین به میدان آوردهاند
تا توزیع یارانه ،رنگ و بوی عدالت بگیرد .برای درک ِ
شجاعتی که دولت سیزدهم در این مسیر به کار
بسته ،کافیست بدانیم که شرایط امروز کشور متأثر از
تحریمها و برخی سوءمدیریتها با معضالت عدیدهای
روبهروست که چنین جراحی را برای تصمیم گیران و
مجریان آن سختتر میکند».
دولت برای تغییر روش یارانه عجله کرد
اما از آن سو خبرآنالین در گفت و گویی با یک
کارشناس اقتصادی این اقدام دولت را نقد می کند.
در این گزارش آمده است :انچه امروز در قالب تغییر
ساختار یارانهها در کشور اتفاق افتاده است جراحی
اقتصادی نیست و هنوز با جراحی اقتصادی فاصله
داریم .سید حمید حسینی در گفتوگویی آنالین با
کافه خبر خبرآنالین ،با اشاره به سیاست جدید اجرا
شده در خصوص تغییر روش پرداخت یارانهها گفت:
شبینی بود که پرداخت یارانه قابل دوام
از ابتدا قابل پی 
نیست .نکته اما اینجاست که یارانه ارزی به یارانه
ریالی تغییر شکل داده و من معتقدم در عمل باز هم
با پرداخت یارانه فراگیر نقدی دچار مشکل و بحران
خواهیم شد چرا که موتور تولید نقدینگی در این حالت
مدام روشن میماند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک به ۱۵
میلیارد دالر ارز یارانه ای داده شده است ،ادامه داد :این
بدان معناست که  ۶۰درصد درآمد نفتی کشور صرف
واردات کاالی یارانهای شده است .با توجه به افزایش
قیمتها ،پیشبینی میشود امسال نیاز به هزینهی

در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح شد

بیست میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی ،دارو
و گندم باشد و طبیعی است دولت تالش کند با اهرم
قیمتی نسبت به کنترل مصرف با هدف کاهش هزینه
در این بخش اقدام کند.
عرسانی قابل دفاع نبود
اطال 
حسینی با اشاره به شیوه اطالعرسانی در مورد
اجرای این طرح گفت :این نکته به هیچ روی قابل
دفاع نیست .متاسفانه سخنان آقای مخبر ،معاون
اول رییسجمهوری حتی با شخص رییسجمهوری در
تضاد است و این تناقضها و تضادها افکار عمومی را
سردرگم می کند و میتواند زمینه نگرانی را فراهم اورد.
وی گفت :از سوی دیگر به نظر من دولت با عجلهای
غیر قابل توضیح نسبت به اجرای این طرح اقدام کرد.
اگر قرار است کاال برگ به مردم داده شود ،چرا دو ماه
یارانه نقدی تعلق گرفت و اگر قرار بود یارانه نقدی داده
شود ،چرا حرف از تخصیص کاالبرگ در میان است .
او گفت :این وضعیت یعنی تخصیص دو ماه یارانه
نقدی و سپس کاالبرگ می تواند سبب نگرانی و بروز
مشکالتی برای جامعه شود.
وی گفت :بهتر این بود که دولت صبر می کرد تا
بتواند با فراهم کردن زیرساخت از همان ابتدای طرح،
تخصیص کاالبرگ را پیش ببرد تا در بحران جهانی غذا
بتواند مصرف را مهار نماید.
هدفمندی امروز ،هدفمندی دیروز
حسینی در پاسخ به این سئوال که هدفمندی یارانهها
در سال  ۱۳۸۹چه تفاوتی با هدفمندی یارانهها در
شرایط کنونی دارد؟ گفت :ان روز هم می گفتند همه
مشکالت اقتصادی ایران با این کار حل میشود اما در
عمل چنین اتفاقی نیفتاد اما شرایط جامعه دیروز و
امروز خیلی تفاوت دارد.
وی گفت :در آن زمان بخش مهمی از هدفمندی بر
افزایش قیمت حاملهای انرژی استوار بود و میشد از
این موضوع دفاع کرد اما امروز ماجرای کاالهای اساسی
در میان است و آنچه حساسیت جامعه را برانگیخته
شعارهایی است که رییس جمهوری و تیم همراهش
دادهاند .وی گفت :آقای رییسی و تیم همراهش در
کابینه همهی مشکالت را متوجه مدیریت میدانستند و
شعار میدادند که سفره مردم را به برجام گره نمیزنند
 .امروز اما در مسند اجرا مواجه شدند که سفره مردم
جدا از برجام نیست .
این فعال اقتصادی گفت :البته این تصور وجود

همه قوا و دستگاهها باید برای تقویت
بخش تعاون همکاری کنند

داشت که وضعیت ارزی کشور امسال با احیای برجام
بهبود یابد و دولت با تکیه بر این پیش فرض شعارهایی
داد که حاال متوجه شده است عملی نیست و همین
سبب شده افکار عمومی فاصله عمیقی بین شعار و
عمل احساس کند.
وی گفت :مثل این میماند که کسی رگ قلبش
گرفته باشد و بگوید من سالمتیام را به رگ قلب گره
نمیزنم  .تحریم همان رگی است که گرفته و بدون آن
نمیتوان اقتصاد را سامان داد.
وی ابراز امیدواری کرد دولت در سه ماه آینده از
فرصت استفاده کرده و شرایط احیای برجام را مهیا
کند .
حسینی گفت :این اقدام بیتردید می تواند فشار بر
اقتصاد را تا حدی کاهش دهد.
منتظر تورم هستیم
حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به
پیشبینیهای رسمی از حجم تورم موجود گفت:
ماجرا این است که همین سیاست یعنی پرداخت یارانه
مستقیم به مردم به میزان سیصد و چهارصد هزار
تومان به نه دهک درآمدی یا پرداخت کاالبرگی معادل
این رقم به مردم ،زمینه را برای افزایش تورم فراهم می
کند .
وی گفت :یک حساب ساده نشان میدهد دولت در
پرداخت این مبلغ با کسری روبروست .اگر فرض کنیم
در سال گذشته بین  ۵تا  ۶میلیارد دالر ارز یارانه ای
برای گندم و دارو اختصاص یافته است ،باز باید حدود
 ۱۰میلیارد دالر برای این کار هزینه کنیم .معادل ریالی
 ۱۰میلیارد دالر نزدیک به  ۲۳۰هزار میلیارد تومان است
که با کسر قیمت ارز  ۴۲۰۰تومانی  ،دولت درامدی
حدود  ۱۸۰تا  ۱۹۰هزار میلیارد دالر از این محل دارد
اما طبق اعالم رسمی در این قالب سیصد هزار میلیارد
تومان یارانه ریالی یا کاالیی توزیع میکند که بیشتر
از درامد حاصله است .وی توضیح داد :این فاصله
بیتردید با چاپ پول باید پر شود و افزایش نقدینگی و
چاپ پول معنایی جز تورم ندارد.
حسینی در پایان گفت :مقامات امروز مهمترین
منتقدان سیاست تعدیل بودند و سالها به دولت
هاشمی و خاتمی بابت اجرای سیاست تعدیل انتقاد
کردند اما خود مجری بزرگترین سیاست تعدیلی ایران
شدند و با اسم رمز مردمی سازی یارانه ها وارد عمل
شدند.

هیچ مشکلی در زمینه تامین و تولید کاالهای اساسی وجود ندارد

جلسه ستاد تنظیم بازار پیش از ظهر روز یکشنبه به ریاست
معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه که وزرای کشور ،صنعت ،معدن و
تجارت ،جهاد کشاورزی ،امور اقتصادی و دارایی ،دادگستری ،نفت،
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ارتباطات و
فناوری اطالعات ،رئیس سازمان برنامه و بودجه  ،سخنگوی دولت
 ،دادستان عمومی و انقالب تهران و استاندار تهران نیز حضور
داشتند ،گزارشی از آخرین وضعیت بازار در استان های مختلف
کشور ارائه و برخی مسائل پیش روی اجرای طرح توزیع عادالنه
یارانهها مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی
در زمینه تامین و تولید کاالهای اساسی از جمله مرغ ،تخم مرغ و
روغن وجود ندارد ،از اهتمام جدی این دستگاه اجرایی برای ادامه
توزیع گسترده این اقالم و تسریع در رفع برخی مشکالت در این
حوزه در سراسر کشور خبر داد.
در این جلسه همچنین بر لزوم پاسخ به شبهات و سواالت مردم

آملی الریجانی در دیدار مسئوالن اتاق
تعاون:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر
ضرورت توجه هر چه بیشتر به بخش تعاون در
تدوین سیاستهای ابالغی برنامه هفتم توسعه
تاکید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه و روابط
عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،آیتالله
آملی الریجانی در دیدار رئیس اتاق تعاون ایران و
معاونان وی ،ضمن استماع گزارشی از اقدامات و
فعالیتهای اتاق تعاون ،اصل  ۴۴قانون اساسی
در خصوص ارکان نظام اقتصادی کشور را مورد
اشاره قرار داد و تصریح کرد :در دوران جنگ
نزا از
اقتصادی که همواره توجه به اقتصاد درو 
سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مورد
تاکید است ،تعاونیها با توجه به صبغه مردمی
خود میتوانند نقش بیبدیلی در مردمیساختن
اقتصاد کشور ایفا کنند و در جهت تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقالب
گامهایی موثر بردارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
همچنین در پاسخ به درخواست مساعدت
مسئوالن اتاق تعاون برای توجه بیشتر به
بخش تعاونی در سیاستهای ابالغی برنامه
هفتم توسعه ،بر ضرورت این موضوع تاکید
کرد و یادآور شد :قطعا همه قوا و دستگاهها
باید در راستای تقویت بخش تعاونی همکاری
و همافزایی داشته باشند و این مهم باید در
سیاستهای برنامه هفتم نیز به شکلی صحیح
و کارآمد پیشبینی شود.

سیاستروز

درباره ابعاد طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها تاکید شد و
مقرر گردید تمهیدات الزم برای اقناع و آگاه سازی جامعه با جدیت
بیشتر در دستور کار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.
ارائه گزارشهایی درخصوص برخورد با گرانفروشی و احتکار در
بازار از جمله دیگر موضوعات این جلسه بود که بر اساس آن و با
تاکید معاون اول رئیس جمهور مقرر شد تا برخوردهای قضایی و
انتظامی با متخلفان و اخالل گران در بازار کاالهای اساسی و سایر
کاالها و خدمات به بهانه اجرای این طرح با شدت و سرعت ادامه
یابد .در همین رابطه وزیر دادگستری گزارشی از رسیدگی به پرونده
تخلف یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی ارائه کرد و گفت :مدیران
این مجموعه متعهد شدند مبالغ دریافت شده اضافی را به مسافران
عودت دهند.
گفتنی است در راستای افزایش هماهنگی ها و تسریع در حل
مسائل جاری طرح توزیع عادالنه یارانه ها ،جلسات ستاد تنظیم
بازار روزانه با حضور تمامی اعضا و به ریاست معاون اول رئیس
جمهوری برگزار می شود.

رئیسجمهور دستور داد :کمک معیشتی ماه
اول به حساب همه مشموالن قبلی که متقاضی
تجدید نظر در پپ فعلی هستند ،واریز شود.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی پیش از
ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت به سازمان برنامه و بودجه و
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستور داد،
کمک معیشتی ماه اول به حساب تمامی افرادی
که تا ماه قبل مشمول دریافت یارانه بوده ،اما
در این مرحله کمک معیشتی دریافت نکردهاند
و متقاضی تجدیدنظر در دهکبندی فعلی
هستند ،واریز شود .وی در این جلسه گفت:
اصل بر اعتماد به خوداظهاری مردم است لذا
مبلغ کمک معیشتی ماه اول ،به حساب این
افراد نیز واریز شود تا به محض تأیید درخواست
متقاضیان از سوی دستگاههای مسئول،
این مبلغ توسط آنها قابل برداشت گردد و
در ماههای آتی نیز همانند سایر مشموالن،
بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت کنند.
رئیسی با اشاره به اینکه باید به مردم فرصت
بازبینی اطالعات خانوارها داده شود تا قانون
مردمیسازی و توزیع عادالنه یارانهها دقیقتر
به اجرا درآید ،تصریح کرد :وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک
ماه ،این درخواستها را بررسی و نتیجه نهایی را
به سرپرستان خانوار اعالم نماید .رئیسجمهور
همچنین از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
خواست نحوه محاسبه شاخصهای دهکبندی
خانوارها به طور شفاف برای مردم تبیین شود و
با اطالعرسانی الزم ابهامات و دغدغههای مردم
در این زمینه برطرف و جامعه و افکار عمومی
به خوبی قانع شوند .در این جلسه ،همچنین
وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن
و تجارت ،گزارشهای جداگانهای از وضعیت
ذخایر کاالهای اساسی در کشور ارائه کردند.

یک کارشناس مسائل بینالملل مطرح کرد

چرایی بازداشت مورا در آلمان پس
از بازگشت از تهران
یک کارشناس مسائل بینالملل اظهار کرد:
به نظر میرسد بازداشت موقت« انریکه مورا
» هماهنگکننده گفتوگوهای وین در جریان
بازگشت از تهران در فرودگاه «فرانکفورت» آلمان
جنبه امنیتی داشته است.
حسن بهشتیپور در گفتوگو با ایسنا ،در
ارتباط با بازداشت موقت مورا در روز جمعه و
گرفتن پاسپورت و موبایل وی توسط پلیس آلمان
پس از بازگشت از تهران و رایزنیهای چند
روزهای که با مقامات ایران در ارتباط با مذاکرات
وین داشته است  ،تصریح کرد :طبق اخبار
منتشر شده ایشان و دو نفر از همراهانش در
فرودگاه فرانکفورت بازداشت شدهاند ،موبایل و
پاسپورت آنها گرفته شده و بعد از  40دقیقه آزاد
شدهاند.
وی با بیان اینکه در طول  40دقیقه این امکان
وجود داشته که مقامات امنیتی آلمان ،اطالعات
موبایل این سه نفر به خصوص آقای مورا را
تخلیه کنند ،اظهار کرد :ممکن است که آقای
مورا مقداری اطالعات در ارتباط با گفتوگوهای
انجام شده در تهران در موبایل شخصی خود
داشته و مقامات امنیتی آلمان عالقهمند بودند که
زودتر از زمان مشخصی که آقای مورا در مورد
این مذاکرات به اتحادیه اروپا گزارش میدهد به
نتیجه مذاکرات و مباحث مطرح شده دست پیدا
کنند .بهشتی پور ادامه داد :به نظر می رسد که
آنها میخواستند از محتوای مذاکرات اطالع پیدا
کنند و تصور بر این داشتند که در موبایل این
افراد اطالعاتی از مذاکرات روزهای گذشته در
تهران وجود داشته است .این کارشناس مسائل
بینالملل با بیان اینکه سه نفری که در فرودگاه
فرانکفورت بازداشت شدهاند افراد شناخت ه شدهای
هستند که با پاسپورت سیاسی و زیر پوشش
اتحادیه اروپا سفر کردهاند ،افزود :به نظر می
رسد حتی اگر مشکلی پیش آمده بود لزومی به
اخذ موبایل آنها نبود و برای چک کردن ،گرفتن
پاسپورت آنها کافی بود .بهشتی پور افزود:
مقامات آلمان گفتهاند به این سه نفر علت
بازداشتشان گفته شد و من تصور بر این دارم
که این موضوع بر اساس یک نگاه امنیتی و جهت
تخلیه اطالعات موبایل آنها شکل گرفته است.

محمد باقر قالیباف :

فرآیند اجرای استفاده از کاال برگ الکترونیکی را تسریع شود
رئیس مجلس گفت:ضمن تشکر از اقدامات مخلصانه دولت
امیدوارم دستگاههای اجرایی فرآیند اجرای قانون استفاده از کاال برگ
الکترونیک برای تأمین کاالهای معیشتی را تسریع کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز
مجلس شورای اسالمی یکشنبه ( 25اردیبهشت ماه) گفت :در ابتدا
از ملت شریف ایران صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم که با صبوری
و درایت در برابر هجمههای معاندین و رسانههای دشمنان این آب
و خاک ایستادند و به قوای سهگانه در راه تحقق جراحی اقتصادی
برای عادالنه و مردمیسازی نظام پرداخت یارانهها یاری میرسانند.
رئیس مجلس اظهار کرد :مردم مطمئن باشند که این روزها مدیران
اجرایی کشور برای رساندن کاالهای ضروری معیشتی به مردم به
صورت شبانهروزی در حال تالش هستند ضمن تشکر از اقدامات
مخلصانه صورت گرفته توسط دولت محترم امیدوارم در دستگاههای
اجرایی فرآیند اجرای استفاده از کاالی برگ الکترونیک برای تأمین
کاالهای ضرورت معیشتی که میتواند نگرانیها را برطرف کند تسریع
کند .وی افزود :در همین راستا ضروری است دستگاههای مسؤول
مردم را از فرآیند راهاندازی زیرساختهای طرح کاال برگ الکترونیک

و جزئیات اجرایی آن مطلع سازند و زمانبندی مشخصی در خصوص
نهایی شدن این فرآیند اعالم کنند تا مردم از اجرایی شدن آن مطمئن
شوند .قالیباف خاطرنشان کرد :همچنین استمرار تأمین به موقع
کاالها و اقالم مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است
که باعث آرامش خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بیمورد میشود.
رئیس مجلس اظهار کرد :نکته مهم دیگر رسیدگی فوری و دقیق به
شکایتهای مردم در پرداخت مبلغ کمک معیشتی است که ممکن
است به دالیل مختلف نسبت به تعیین دهک خود معترض باشند که
البته دولت محترم اقدامات خوبی در این زمینه در دستور کار دارد.
وی افزود :تالشهای شبانهروزی مسؤوالن اجرایی در اجرای
مطلوب این طرح انشاءالله ضامن رفع نگرانیهای ملت شریف
ایران خواهد بود و به سیاستهای غلط اقتصادی پیادهسازی شده
در دولتهای قبل که باعث هدررفت منابع ملی،توزیع غیرعادالنه
یارانهها و منتفع شدن دالالن شده بود ،پایان خواهد داد.
قالیباف خاطرنشان کرد :قوای سهگانه در تمامی دستگاهها با اراده
قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکالت و طرح اقتصادی مردم
یکدل و یک صدا شدهاند و مردم مطمئن باشند که تمامی مسؤوالن
کشور در همه دستگاهها بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش

معیشتی تأکید ویژه دارند و به لطف خداوند متعال تمامی اقدامات
با همین هدف به انجام خواهد رسید و در این راه مجلس همکاری
با دولت در پیادهسازی دقیق قانون را وظیفه خود میداند خصوصا
نمایندگان محترم در حوزههای انتخابیه خود میتوانند با رصد و
نظارت دقیق در انتقال نارساییهای احتمالی به مدیران اجرایی کمک
کنند .رئیس مجلس اظهار داشت :امیدواریم اصحاب رسانه و فعاالن
سیاسی با همراهی کامل در مسیر اجرایی کردن طرح ملی عادالنه
کردن نظام پرداخت یارانهها به تحقق اهداف این طرح یاری رسانند،
بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادالنه
کردن نظام پرداخت یارانهها در صورت اجرای دقیق مصوبات مجلس
در دسترس خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :یوم النبکة و اعالم
موجودیت نامشروع رژیم غاصب صهیونیستی یادآور بیش از  7دهه
اشغالگری ،نسلکشی ،بیرحمی و جنایات صیونیستها و آواره
کردن فلسطینیان و اشغال سرزمینهای آنها است.
قالیباف خاطرنشان کرد :در آستانه فرا رسیدن همین روز شهادت
خبرنگار فلسطینی خانم شیرین ابوعاقله به دست جنایتکاران رژیم
صهیونیستی بار دیگر عمق توحش این رژیم را در نظر مردم جهان

آشکار ساخت .شهادت این خبرنگار شجاع را به تمام معتقدین به
آرمان فلسطین به خصوص اصحاب رسانههای مقاومت تسلیت
میگویم و ضمن محکومیت شدید این حادثه ناگوار تأکید میکنم
هرگونه تشدید خشونت در سرزمینهای اشغالی توسط اشغالگران
جنایتکار صهیونیست به واکنشهای شدیدتر از سوی پایبندان به
آرمان فلسطین منجر خواهد شد.
رئیس مجلس اظهار کرد :در پایان فرا رسیدن روز بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی و روز پاسداشت زبان شیرین فارسی را گرامی
میدارم.

