
7 سیاسی

آالت موسیقی 

بی انصافی است 

افسانه بود

 ردو بدل شد

مهاجرت به تهران 

ویران است

مراقب تزویر باشید

تیرک دروازه 

متوقف می شود

حجت االسالم میردامادی گفت: نشستن در کاخ و باغ و تکیه دادن بر کرسی 
قدرت و دروغ گفتن به مردم و عمل نکردن به وعده ها آبروی اســالم را می برد. 
وی بــا بیان اینکه برخــی از نبود امر به معروف و نهی از منکر در اصفهان گالیه 
دارند، افزود: حتی در باغ رضوان اصفهان چنین شرایطی را شاهد هستیم، برخی 
نی می زنند و از آالت موسیقی برای تشییع فوت شدگان استفاده می کنند و از این 
رو نباید در آرامستان ها چنین رفتاری را ببینیم. امام جمعه موقت اصفهان گفت: 
شهردار و شورای شهر باید به این امر توجه داشته باشد و جایی که در اختیار آنها 

است را کنترل کنند.

ســید احمد خاتمی گفت: تریبون نماز جمعه تریبون مردم است. خطیب 
جمعه وظیفه دارد درد مردم را بگوید. این گرانی های سرسام آور غم جانکاه مردم 
است. این مردم عزیز هستند و عزت و آقایی دارند. رنج دارد که مردی بیرون بیاید 
و شرمنده خانواده خود شود. می دانم که مسئوالن دارند تالش می کنند این درد را 
بکاهند. اما تقاضا می کنم بر تالش خود بیفزایید و آبرومندانه از شما می خواهم 
تالش خود را سرعت ببخشید قبل از اینکه کمر افرادی زیر این بار بشکند. وی 
افزود: بی انصافی اســت که از ســخت کوشی رئیس محترم جمهور و مسئوالن 

تشکر نکنم. رئیس جمهور ایام کاری و غیرکاری به خدمت مشغول هستند. 

ســید احمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی ادامه داد: 
هیچ کس عمق فتنه 88 را نفهمید و هنوز هم بسیاری درک نمی کنند، فتنه 88، فتنه 
براندازی بود مســئله تخلف انتخابات و رقابت انتخاباتی افسانه بود؛ دشمن 10 
ســال برنامه ریزی کرده بود تا این فتنه همه چیز را برنامه ریزی کند و اتصال بین 
امام و امت را از بین ببرد و بر هر دو مسلط شود لذا در فتنه 88 دشمن حلقه وسط 
یعنی خواص را هدف قرار داد و آن ها را گول زد و متاسفانه این خواص بصیرت 
نداشتند و بی بصیرت شدند و توطئه دشمن را نفهمیدند و عمق فتنه دشمن را تنها 
خود مقام معظم رهبری درک کردند و خواص درک نکردند. وی اذعان داشت: 
خواص را هدف قرار داد و ریزش کرد در خط مقابل رهبری؛ دشمن مملکت را 
به آشوب کشاند و خواص به خاطر بی بصیرتی تماشا کردند،؛فاصله بین امت و 
امــام کــه یک حلقه خواص بود از بین رفت و اینجا بود که امت بی امام و امام بی 

امت مورد تهاجم دشمن قرار گرفت.

حمیدرضا مقدم فر مشاور فرمانده کل سپاه گفت : در مورد آقای الریجانی 
یک تذکری حضرت آقا دادند که در مورد فرزندانشــان که فرزندانشان تحصیل 
کردند یا به هر طریقی رفتند به آمریکا و لندن، یک مصوبه ای در شــورای عالی 
امنیت ملی داشــتیم در این دو کشــور فرزندان مسئوالن در یک حدی نباید بوده 
باشند، اقامت داشته باشند، مقیم باشند از نظر حقوقی. خب بعدها نامه ای دادند 
که آقا شورای نگهبان که گفتید مقیم اند، این فرزندان برای تحصیل رفتند اقامت 
و تابعیت ندارند، حضرت آقا فرمودند اشتباه کردید، اشتباه جبران شود. شورای 
نگهبان می گوید من چهار پنج دلیل داشتم برای رد صالحیت آقای الریجانی، یکی 
اش بحث فرزندان بود، دالیل دیگر هم داشتم. بر مبنای آن دالیل یکی از دالیل 
خیلی خوب که یک دستگاه امنیتی هم اعالم کرد اشتباه کرده من هم بر مبنای آن 
ولی این دلیل هم عبور کند، باز سه چهار دلیل دیگر می ماند برای رد ایشان. حاال 
چه اتفاقی افتاده، پس رای سر جای خودش است، همه بعد از این موضع گیری 
حضرت آقا انتظار داشتند که یک اتفاقی بیفتد، شورای نگهبان اعالم کرد من دالیلم 
فقط این نبوده، خب باألخره روشن است. بعدها ما متوجه شدیم نامه ای رد و بدل 
شــده، آقای الریجانی درخواست کردند که شورای نگهبان دالیل را به من بگو. 
شورای نگهبان هم محرمانه با اصرار زیاد ایشان و برادرشان اعالم کردند که شما 
دالیل رد صالحیتتان اینها بوده، آقای الریجانی هم جواب دادند حاال کاری ندارم 

به منطق آن پاسخ درست بوده یا غلط بوده، این رد و بدل شد.

براساس داده های رسمی سازمان تامین اجتماعی، شاغالن زیادی در فاصله 
میان سال های 1۳۹۵ تا 1۳۹۹ شهر محل کار خود را درون کشور تغییر داده اند.بنا 
به گزارش فوق، کوچ شاغالن بیش از همه در دو استان مهم بوشهر و خوزستان، 
رخ داده است. پس از آن لرستان و کرمانشاه شاهد خروج چند هزار نفری نیروی 
کار از استان خود بوده اند. مطابق انتظار، تهران مقصد نخست این کوچ شغلی بوده 
اســت.)بیش از سه چهارم آن ها به تهران رفته اند( پس از تهران، استان های البرز، 

گیالن و یزد پذیرای این جابه جایی شاغالن بوده است.

کتایون ریاحی گفت :آن هایی که می گویند هنرمندان برای مردم چه کردند، 
چرا زحمت هنرمندان را نمی بینند؟درباره صداوسیما فقط می توانم بگویم با کدام 
پیشــنهاد می شود درســت کرد خانه ای را که از پای بست ویران است و اینکه 
اصال آیا کســی به پیشنهاد من گوش می دهد؟در حال حاضر بزرگترین معضل 
صداوسیما این است که تلویزیون برای مردم نیست و به یک سخنگو و ابزاری 
برای گروهی خاص تبدیل شده که متاسفانه نمی دانیم آیا حقیقتا دوست هستند؟!

عضو شورای عالی امنیت ملی در مراسم ۹ دی گفت :مدام اعالم می کنند که 
زمان برای توافق در حال از دست رفتن است؛ سوال این است که وقتی سه سال 
پیش یکطرفه از آن توافق خارج شدند و سه کشور اروپایی نیز بدون محکوم کردن 
ایــن اتفاق با امریکا همراهی کردند، چرا آن موقع به فکر این نبودند که زمان در 
حال از دست رفتن است؟تعیین این ضرب االجل ها بدان معناست که عقربه فشار 
اقتصادی از سوی دشمن، کند و بلکه متوقف شده است؛ چرا که تابحال هرچه 
می توانستند علیه ملت ایران بکار بستند و سیاست فشارحداکثری نتوانست اهداف 
نامشروع شان را تامین کند.دشمن می بیند که وقتی در سال جاری، صادرات کشور 
ما نسبت به سال گذشته بیشتر شده است، ضرب االجل تعیین می کند تا ایران را 
تحت فشار برای دادن امتیاز قرار دهد؛ اینجاست که وقتی به پشت خیمه دشمن 

می رسید باید مراقب تزویر او باشید.

بحث حذف استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا باعث افشا شدن 
ایرادات AFC از فوتبال ایران شده است.مشکل بزرگ استقالل و پرسپولیس که 
در نامه های اخیر AFC به آن اشاره شده است شامل مالکیت مشترک، بدهی های 
کالن مالیاتی، پرونده های بدهی و دولتی بودن این باشــگاه ها است.در کنار این 
ایرادات می توان به صدها مشکل ریز و درشت دیگری از فوتبال ایران و امکانات 
و زیر ساختها اشاره کرد که به نظر می رسد با استانداردهای کسب مجوز حرفه ای 
فاصله دارد. گفته می شــود در نامه ای که به فدراســیون فوتبال ارسال شده ۴۷1 
صفحه ایراد به باشــگاه پرسپولیس و ۴۲0 صفحه ایراد از باشگاه استقالل گرفته 
شــده است. حمید ســجادی وزیر ورزش و جوانان هم به یکی دیگر از ایرادات 
AFC اشــاره کرد و گفت: در استادیوم آزادی یکی از مواردی که اشکال گرفته 
بودند، این بود که تیر دروازه های رزرو ورزشگاه کجا هستند؛ در حالی که ما اصاًل 

تیر دروازه رزرو نداشتیم!

رئیس جمهور در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه گرانی و تورم به 
زودی متوقف می شود گفت: گرانی های اخیر نتیجه تصمیمات نادرست گذشته 

است و آثار تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می شود.

اخبار ویژه ... ازحمایت از تولید تا آرامش مردم؛

مروری بر پنج وعده که دولت به آن
 متعهد شده است

سرویس سیاسی- رییــس جمهوری و اعضای 
هیات دولت طی هفته گذشته از هر فرصت و تریبونی 
برای توضیح و تبیین مهمترین تصمیمات و برنامه های 
خود به ویژه در حوزه اقتصاد استفاده کردند. مهمترین 
موضوع مشــترک هم تاکید بر تعهداتی بود که دولت 

سیزدهم خود را از همان ابتدا بر آن متعهد کرده بود.
برنامه های اعالم شده از سوی رییس جمهوری 
و وزرا در یک راســتای مشخص هدف گذاری شده 
و آن اصــالح ســاختاری و اساســی در حوزه های 
اقتصادی است. این مهم با پیش بینی طرح هایی چون 
صندوق های پیشرفت و عدالت، نهضت احیا، اشتغال 
مرزنشینان و معیشت مردم است. در میان نقطه کانونی 
و محور تالش و تکاپوی دولت تعهد به حراســت از 

آرامش و امید مردم است.
متعهد به روند کاهش نقدینگی

یکــی از مهم تریــن وعده های رییســی عدم 
اســتقراض از بانک مرکــزی و افزایش نقدینگی در 
کشــور بود و تیم اقتصادی و برنامــه های این حوزه 
دولت هم در همین راســتا طراحی شده است. با این 
وجود برخی اظهارات شــبهه دار در روزهای گذشته 
و خبرهای جعلی منتشر شده علیه دولت سبب شد که 
رییس جمهوری در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی 
اخیر دولت بار دیگر به وزرا و مســئوالن دستگاه های 
مختلف تاکید کند که بر روند کاهش نقدینگی متعهد 
باقی بمانند.  آیت اهلل رییسی در این جلسه گفت: »تمام 
دســتگاه ها به ویژه وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را 
به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تالش در این 
زمینه ادامه دهند«.این امر جنبه اجرا و عملیاتی به خود 
گرفته است به طوری که تمام دستگاه ها به ویژه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد 

دانسته و به تالش در این زمینه ادامه می دهند.
متعهد به حمایت از تولید

اولویت دیگر دولت در سال مانع زدایی از تولید، 
طراحی برنامه هایی اســت کــه چرخ های تولید را به 
حرکت واداشته و از این طریق بسیاری از چالش های 
اقتصادی کشــور را حل کند. طرح »نهضت احیا« در 
راســتای حمایت از بنگاه های تولیــدی یکی از این 
طرح هاست که به گفته »محمد مخبر« معاون اول رییس 
جمهوری می تواند بنگاه های تولیدی تعطیل یا محدود 
شده را تحت حمایت قرار داده و به نوعی سردرگمی 

و ابهام درباره این کارگاه ها را پایان دهد.
مخبر با اشــاره به برنامه ها و رویکردهای دولت 
برای حمایت از بنگاه های تولیدی، تصریح کرد: »دولت 
به دنبال طراحی و اجرای برنامه ای تحت عنوان نهضت 
احیا اســت تا بر اساس این طرح بنگاه های تولیدی که 
تعطیل شــده و یا با ظرفیت پایین فعالیت دارند، تحت 
حمایت قرار گیرند و با توانی جدید به فعالیت اقتصادی 

خود ادامه دهند«.
دولت به این نتیجه رسیده است که تولید تنها راه 
نجات اقتصاد کشور است و می تواند مسائلی مانند رشد 
اقتصادی، بیکاری، سرمایه گذاری، ارتقای ارزش پول 
ملی و کنترل تورم را محقق کند، به همین دلیل است که 
تمام توان قوه اجرایی کشور در مسیر تسهیل تولید در 
کشور به هر روشی است. دولت به خوبی می داند که با 
رونق تولید می تواند به تعهد خود مبنی بر ایجاد اشتغال 

وعده داده شده، نزدیک شود.
متعهد به پیوست عدالت

»هــدف من چیزی جز اجرای عدالت نیســت« 

جمله ای که آیت اهلل رییســی در بحبوحه رقابت های 
انتخاباتی گفت و پس از پیروزی هم تمام تالش خود 
را بــر اجرای آن متمرکز کرده اســت.  قانون گرایی، 
پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی 
و پرهیز از اشــرافی گری با مردم هم از دیگر مسیرهای 
احیای عدالت در جامعه اســت کــه دولت در همان 

عهدنامه مورد توجه قرار داده است.
بخــش دیگری از راه حل دولــت برای عادالنه 
سازی زندگی مردم تالش برای رساندن آنها به سطح 
مناسبی از زندگی اقتصادی است و در این زمینه دولت 
از همان ابتدا خود را ملزم و موظف به خدمت رســانی 
به محرومان و اقشار آسیب دیده کرده است و سفرهای 
استانی رییس جمهوری به این مناطق را هم می توان به 
نوعی پیوســت عدالت در برنامه ریزی برای آن استان 

ارزیابی کرد.
در تــازه ترین تصمیمات هم بــه گفته  »احمد 
وحیدی« وزیر کشور صندوقی تحت عنوان پیشرفت 
و عدالت در استان ها ایجاد می شود که عالوه بر بودجه 

هدایت شده ملی، مازاد درآمدهای استانی مانند مالیات 
و بودجــه ای که از ناحیه فــروش دارایی های دولت 
در اســتان ها به آن واریز می شــود. وحیدی همچنین 
از پیش بینی منابع الزم برای اشــتغال مرزنشــینان و 
محرومیت زدایی در الیحه بودجه 1۴01 کل کشــور 
خبر داده و گفته اســت: در صورت رای نمایندگان به 
صندوق های پیشرفت و عدالت استانی نگاه جدیدی 

در حکمرانی استان ها شکل خواهد گرفت.
متعهد به آرامش مردم

تصمیــم دولت برای برقراری حداقلی از آرامش 
روانی در جامعه و غافلگیر نشدن مردم از تصمیمات و 
طرح های مورد نظر، بار دیگر تاکید دوباره »علی بهادری 
جهرمی« سخنگوی دولت قرار گرفت و جهرمی درباره 
موج شایعه  های روزهای اخیر درباره گرانی  های بنزین 
و دارو و سایر کاالهای اساسی موردنیاز مردم توضیح 
داد و تاکید کرد که تصمیمات دولت یک شبه و شوک 
آور نخواهد بود.سخنگوی دولت درباره شایعه گرانی 
بنزیــن توضیح داد: دولت هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت ندارد بلکه برای عادالنه تر شــدن نظام توزیع، 
طرح آزمایشی عرضه بنزین با همین نرخ در دو جزیره 

اجرا خواهد شــد و ســپس اجرای آن در سطح ملی با 
استفاده از تجارب دوره آزمایشی پیش خواهد رفت«.

اظهارات شــفاف ســخنگوی دولت و تاکید بر 
صداقت با مردم ریشــه در دیــدگاه رییس جمهوری 
نسبت به جامعه دارد. دیدگاهی که آیت اهلل رییسی در 
تازه ترین اشاره به آن با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم 
باید صادق الوعد باشد و وعده ای ندهیم که نتوانیم به آن 
عمل کنیم، گفته است: بزرگترین سرمایه دولت اعتماد 
مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این 

اعتماد را مخدوش می کند.
متعهد به کاهش فقر مطلق

فقر مطلق در کشور، صفحه تلخ دفتر اقتصاد ایران 
است که رییس جمهوری با آگاهی از این تلخی، رفع 
ایــن پدیده را به عنــوان وعده ای قابل تحقق حتی در 
کوتاه مدت دانســته و آذر سال جاری در سفر به استان 
یزد تاکید کرده بود: »تمام برنامه های دولت باید دارای 
پیوســت عدالت و محرومیت زدایی باشند و این مهم 
در اولویت اجرایی ما قرار دارد. توانمندسازی محرومین 

را جدی گرفته ایم و ریشه کن کردن فقر مطلق اولویت 
جــدی و کوتاه مدت در برنامه های دولت ســیزدهم 
است«. بندهای الیحه بودجه سال آینده نشان از اهتمام 

رییس جمهوری و دولت به این مهم دارد.
 بر اســاس اعالم »حیدرعلی نوری« دبیر ســتاد 
بودجه در مــورد برنامه های محرومیت زدایی دولت 
برای ســال آینده گفت:  اختصــاص ۶۶ هزار میلیارد 
تومــان از محل ۳ درصد نفت بــرای مناطق محروم 
در اختیار اســتانها،   اختصاص مبلــغ ۵ هزار میلیارد 
تومان برای مســکن محرومیــن از محل هدفمندی 
یارانه ها، اختصاص ۳۵۶ همت برای کاهش فقر مطلق 
خانوارهای تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی و 
مبلغ ۳۳۲ میلیون یورو از محل بند »ی« تبصره )1( برای 
محرومیت زدایی مناطق محروم پیش بینی شده است.

تاکید رییس جمهوری و اعضای هیات دولت و 
مســئوالن نهادها و سازمان به اجرای تعهدات خود در 
روزهایــی که هریک از این تعهدات با آماج خبرهای 
ناامیدکننده، دروغ و تهمت و شایعه مورد هجمه هستند، 
مفید و راهگشا خواهد بود تا امید مردم به آینده کشور 

ناامید نشده و اعتماد آن ها به دولت کاهش نیابد.

الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی این روزها در کانون نقد و بررسی نمایندگان، کارشناسان و رسانه هاست که دولت خطوط کلی را در اجرای
 تعهدات خود به مردم ترسیم کرده و ضمن پیگیری این تعهدات از هر فرصتی برای توضیح، تبیین و روشنگری و در نهایت امید آفرینی استفاده می کند.

ســرویس سیاســی- عضو 
کمیســیون عمــران مجلــس در 
خصــوص تجمیــع ردیف ها در 
الیحه بودجه، گفت: به نظر من کار 
اشتباهی شــده، این بودجه دولت 
نیســت، بودجه ســازمان برنامه و 
بودجه اســت؛ این رویکــرد باید 
اصالح شــود در مجلس هم با این 

قضیه مخالفت شده است.
اقبال شاکری عضو کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی در 
خصوص مساله تجمیع ردیف های 
بودجه در مرکز و اینکه گفته می شود 
این مساله برخالف سیاست و شعار 
»تمرکززدایی« دولت است، گفت: 
مــن کامال بــا این مســاله مخالف 
هســتم، ما این همه روی موضوع 
تمرکززدایی تــالش کردیم، اکنون 
اینکه همه چیز را دوباره به سازمان 
برنامــه و بودجه موکــول کنیم و 
بگوییم هرکســی هرچه می خواهد 

به این ســازمان بیاید و ما تخصیص 
بدهیم، اشــتباه اســت و به نظر من 
همین مشــکالتی که تــا حاال در 
کشــور با آن مواجه هســتیم، ادامه 

خواهد داشت.
وی ادامــه داد: مــا بایــد به 
مســئوالن اختیــار و منابع بدهیم و 
مسئولیت بخواهیم، یعنی عملکرد 
را ببینیم اگر عملکرد ضعیفی داشتند 
آن وقت بودجــه آن مجموعه را با 
محدودیــت مواجه کنیم یا اگر فرد 
ضعیف است آن فرد را تغییر دهیم.

شــاکری افزود: به نظر من کار 
اشتباهی شــده، این بودجه دولت 
نیســت، بودجه ســازمان برنامه و 
بودجه اســت؛ این رویکــرد باید 
اصالح شــود در مجلس هم با این 

قضیه مخالفت شده است. 
نماینــده تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی درخصــوص 
تشــکیل صندوق های توســعه ای 

استانی، بیان کرد: با ایجاد صندوقی 
برای توســعه اســتان ها )صندوق  
توســعه ای( ما کامال موافقیم ولی با 
اینکه همه موضوعات در ســازمان 
برنامه و بودجه متمرکز شود، خیر. 
در زمان آقای احمدی.نژاد هم ســر 
همین مساله درگیری به وجود آمد 
که ایشان ورود کرد و یک تغیییراتی 

ایجاد کرد. 
بــه نظر مــن ایــن رویکرد با 
رویکــرد کوچک شــدن دولت و 
باز شــدن دســت بنگاه های دیگر 
در تعــارض اســت. مــا باید یک 
مقداری اطمینان کنیم و عملکرد را 
بسنجیم؛ باید خروجی محور باشیم 
نــه ورودی محور، اکنون دنیا به این 
ســمت رفته که خروجی بخواهد و 
روی آن بحث کنــد نه اینکه روی 
ورودی تمرکــز کند. شــاکری در 
پاســخ به این سوال که »شش ماه از 
دولت ســپری شده است، آیا دولت 
توانسته تاکنون انتظارات شما را به 
عنــوان یک نماینده مجلس انقالبی 
برآورده کند؟«، ابراز داشت: نکته ای 
کــه در این زمینه به نظرم می آید که 
باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که دولت ســریعاً ساختار سازمانی 

خودش را مستقر کند. 
در واقع تنها تذکری اســت که 

می توانم به دولت بدهم این اســت 
که زودتر کارگزاران دولتی را تا هر 
الیه ای که می خواهند تغییر بدهند، 

مشخص کنند.
هــم  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
نمی خواهند تغییــر بدهند به آن ها 
ابــالغ بدهنــد و حکــم بزنند و از 

بالتکلیفی خارج کنند. 
سازمان دولت هرچه زودتر تا 
پایین ترین الیه، باید تکلیف خود را 
بدانــد یعنی بعد از انتخاب وزرا در 
مراحل بعد معاونین، اســتانداران، 
فرمانداران و بخشداران و ... این ها 
کارگــزاران دولتی هســتند و نباید 
معطل بمانند، هنوز برخی استان ها 

معطل مانده اند.
نماینــده تهــران در پایــان 
نتیجه بخش بودن سفرهای استانی 
رئیس جمهــور را تحــت تاثیر این 
عامــل دانســت و تصریــح کرد: 
بنابراین وقتی سفرهای آقای رئیسی 
را من پربــازده تلقی می کنم که این 
کارگزاران مستقر باشند و بعد از هر 
بازدیدی آن جمع بندی و مصوبه را 
پیگیری کنند؛ وقتی فردی خودش 
نمی داند که فردا هست یا نیست چه 
انتظاری می توان از او داشــت؟ االن 
یک حالت »در انتظــار« در بعضی 

جاها دیده می شود.

شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس

مجلس مخالف تجمیع ردیفی بودجه است

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
حــذف ارز ۴۲00 تومانی با این توجیه 
که در کشــور رانت ایجاد کرده، درست 
نیســت و به جای این کار، باید با کسانی 
که رانت خواری کردند، برخورد شود.  

سید غنی نظری، درباره حذف ارز 
۴۲00 تومانی، گفت: یکی از دالیلی که 
بــرای حــذف ارز ۴۲00 تومانی مطرح 
می شــود، آن است که ارز ۴۲00 تومانی 
انحراف دارد و به جیب عده ای از دالالن 

رفته است، در حالی که برای یک دستمال نباید قیصریه را به آتش کشید.
وی بیان کرد: حذف ارز ۴۲00 تومانی با این توجیه که در کشور رانت ایجاد 
کرده، درســت نیست و به جای این کار، باید با کسانی که رانت خواری کردند، 

برخورد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ما به جای حذف 
ارز ۴۲00 تومانی باید جلوی انحرافات را بگیریم. در حال حاضر ارز ۴۲00 تومانی 
به تعدادی از کاالهای اساسی داده می شود و ما باید نظارت های خود را تقویت 
کنیم تا کاالهای اساســی به قیمت ارزان به دست مصرف کنندگان برسد. نظری 
تاکید کرد: حذف ارز ۴۲00 تومانی باعث می شود طبقات ضعیف جامعه دچار 

مشکالت اساسی معیشتی شوند و نباید ارز ۴۲00 تومانی حذف شود.
نماینده مردم خلخال در مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: نکته قابل 
توجه دیگر آن اســت که شــاید به ظاهر ارز ۴۲00 تومانی از چند کاالی اساسی 
حذف شود، اما به محض آنکه این کار اتفاق بیافتد، مطمئن باشید که قیمت بیش 
از ۲00 کاال گران می شود. اغلب نمایندگان مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 

1۴01 مخالفت خود را با حذف ارز ۴۲00 تومانی مطرح خواهند کرد.

سرویس سیاسی-عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلــس درخصوص حذف 
ارز ترجیحی برای ســال آینده، گفت: ما 
داریــم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام 
می دهیم، قطعا در این میان گزینه خوب 
وجود ندارد. گزینــه خوب این بود که 

اساساً وارد این فضاها نمی شدیم.
مهدی طغیانی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، در 
خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز 
ترجیحی از کاالها و توزیع مســتقیم آن 
به شــکل یارانه، گفت: ما داریم یک انتخاب بین بد و بدتر انجام می دهیم، قطعا 
در این میان گزینه خوب وجود ندارد. گزینه خوب این بود که اساســاً وارد این 

فضاها نمی شدیم.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی و موارد این چنینی معموال رانت و فســاد ایجاد 
می کند. اما حاال که وارد این مسیر شدیم باید ببینیم ادامه مسیر موجود چه زیان ها 
و منافعی دارد و تغییر مسیر چه زیان و منافعی دارد؛ چون اینطور نیست که یکی از 
این دو گزینه، یکپارچه منفعت داشته باشد و همه روی این مساله اتفاق نظر دارند، 

نکته فقط این است که در کدام گزینه منفعت بیشتر از هزینه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تبعات ادامه روندش کنونی 
تخصیص ارز ۴۲00 تومانی، بیان کرد: در مورد ادامه ارز ۴۲00 تومانی یک نگرانی 
جدی برای ما وجود دارد و آن اینکه درست است که اکنون در کاالهای مشمول 
ارز ۴۲00 تومانی ممکن است سرعت افزایش قیمت شان کمتر باشد، یعنی فقط 
سرعت رشد کمتر است و ما چیزی تحت عنوان حفظ قیمت موجود نداریم. اما 
این اقالمی که اکنون مشمول این ارز هستند مانند تخم مرغ، مرغ، لبنیات، گوشت 
و...، اگرچه سرعت رشد قیمت کمتری نسبت به سایر کاالها دارند اما در آن سو 
مابه التفاوت ارز را باید از کجا تامین کنیم؟ یعنی ما دچار کسری می شویم و کسری 
ارزی که برای ما به وجود می آید را باید تامین کنیم، خب این از کجا تامین می شود؟ 
رشد پایه پولی. یعنی مردم هم افزایش قیمت را در آن کاالها دارند البته با سرعت 
کمتر ولی در مقابل با افزایش پایه پولی و تورمی که ایجاد می شود در کنار ضریب 
فزاینده؛ یک تورمی را در کل کاالها به دلیل حفظ این چند کاال یا کنترل سرعت 

افزایش این ها، خواهیم داشت.
وی ادامه داد: یک راه دیگر در پیش رو داریم و آن حذف این ارز اســت، در 
این مســیر اگرچه تورم وجود دارد، ولی تورم این روش یک بار اســت نه از دو 
مسیر که هم خود کاال گران شود با سرعت کمتر و از ناحیه پایه پولی و با سرعت 
بیشتری؛ در این روش مردم از یکجا ضربه می بینند آن هم از خود افزایش قیمت 

کاالها است و دیگر از آن سو در بحث پایه پولی تورم تحمیل نمی شود.
نماینده اصفهان افزود: در نتیجه به نظر من ما با ادامه مسیر ارز ۴۲00 تومانی 
هم چوب را می خوریم هم پیاز را و هر دوتا باهم اتفاق می افتد، هم تورمی که از آن 
نگران هستند رخ می دهد و هم افزایش قیمت این کاالها را داریم. وی در خصوص 
پیشنهاد راهکار نظارت به جای حذف، اظهار داشت: برخی می گویند مثال نظارت 
کنیم، ما این همه خواستیم نظارت کنیم واقعا چقدر توانستیم و نظارت ها موفق 
بوده است؟ نظارت مانند آن داستان قدیمی است که یک دیوانه ای بود ملت را در 
آب پرت می کرد و یکی آن پایین بود و مردم را از آب نجات می داد، خب اساس 
این بحث که این ارز فسادزا و رانتی است، باید حل شود. لذا در مجموع به نظر ما 
زیان حذف ارز ۴۲00 تومانی کمتر از ادامه دادن آن است، یعنی خسارت آن برای 
مردم کمتر است، وگرنه ما راه خوبی در پیش نداریم. راه خوب این بود که ما وارد 
این مسیر نمی شدیم که شدند، بین بد و بدتر باید بد را یعنی حذف را انتخاب کنیم.
طغیانی در پاســخ به این سوال که »اگر دولت از ابتدا می توانست سازوکار 
تخصیص را کنترل می کرد و توزیع کاالهای وارد شده با این ارز را تحت نظارت 
قرار می داد، آیا نتیجه مثبت نمی شــد؟«، گفت: نه، ما چون زنجیره بســته توزیع 
نداریم، به محض اینکه قیمت کاالها را دونرخی می کنیم بازار دوم درست می شود. 
اصال شما نمی توانید کل کشور را در این روش تامین کنید، مگر اینکه یک زنجیره 

بسته توزیع داشته باشید که می شود مانند همان کاالی کوپنی.
وی اضافه کرد: اکنون هم بحث ما در مورد حذف این نیست که حذف کنیم 
و ملــت را هــم به حال خود رها کنیم، ما می گوییم برای اجرای حذف این ارز و 
تغییر روش تخصیص آن دولت به چهار سیاســت نیازد دارد، نخست یک بسته 
حمایتی می خواهیم که با یک سیســتم مشــخصی مثال کارت اعتباری یا روش 
نوین دیگری از مردم حمایت کنیم، دوم یک سیاســت ارزی مکمل نیاز داریم، 
سوم یک سیاست تنظیم بازار مکمل می خواهیم یعنی انبارها باید پر باشد و چهار 
یک سیاست نظارتی مکمل می خواهیم. این چهار سیاست را باید داشته باشید تا 

بتوانید از مرحله عبور کنید.
نماینــده اصفهان در مجلس تاکید کرد: کســی نمی گوید که از 1۴01/1/1 
قیمت ها را آزاد کنید و ملت را به امان خدا رها کنید. بلکه ما باید تالش کنیم که 

ضربه ای که به زندگی مردم وارد می شود، مالیم تر شود.
وی بیان داشت: این نابرابری که االن در مصرف کاالهای مشمول ارز ۴۲00 
تومانی ایجاد شده نابراری زیادی است، سهم دهک دهم که ثروتمندترین دهک 
جامعه است یک و نیم برابر دهک اول است که نیازمند هستند، یعنی شما این ارز 
را برای دهک اول می دهید اما چون در بخش مصرف می دهید آن هایی که بیشتر 

مصرف می کنند بیشتر منتفع می شوند.

نظری؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

با متخلفان ارزی برخورد شود

طغیانی؛عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 

تالش کنیم ضربه ای که به زندگی 
مردم وارد می شود، مالیم تر شود

تاکیــد رییــس جمهــوری و اعضــای هیات دولــت و مســئوالن نهادها و ســازمان 
بــه اجرای تعهــدات خــود در روزهایی کــه هریک از ایــن تعهدات با آمــاج خبرهای 
ناامیدکننــده، دروغ و تهمــت و شــایعه مورد هجمه هســتند، مفید و راهگشــا خواهد 
بــود تا امید مردم به آینده کشــور ناامید نشــده و اعتماد آن ها بــه دولت کاهش نیابد.
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