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کرات احیای برجام روی     وزیر امور خارجه با بیان این  که اخیرا ابتکار جدیدی را درباره مذا
گر توافقی  میز گذاشتیم، گفت: درباره تضمین های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیدیم و ا
حاصل نشود حتما گزینه های مختلفی را روی میز داریم. حسین امیرعبداللهیان در پاسخ 

به پرسش دیگری درباره اظهارات رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران گفت: من هم مثل 
وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشورم با فشار های زیادی مواجهم. آن ها 

  || صفحه  صفحه 22  طیف قوی در داخل دو کشور هستند که مخالف بازگشت به برجام هستند...

گار « به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات بررسی کرد ؛ »روز

؛ دودی در  چشم  جامعه ؛ دودی در  چشم  جامعهسیگار سیگار
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نماینده مجلس :

  مافیا مانع اجرای حذف 
ارز ترجیحی بود

     خلیل بهروزی فر گفت: مردم کامال حق 
دارنــد چــون ۴۳ ســال از انقــالب اســالمی 
گذشــته اســت نبایســتی سفره های شــان 
کوچــک و برچیــده شــود و متناســب بــا 
درآمــدی که مــردم دارند باید برنامه ریزی 

و پیش بینی کرد...

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد:

ح جدید  آغاز یک طر
بانکی از امروز

     معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی 
گفت: بانک مرکزی طرح مسدود کردن وجوه 
صادرکننده  چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ 
چک در حســاب های بانکی مهم قانونی را با 
همکاری مجلس از امروز  به صورت  تدریجی  و 
با همکاری و مشارکت همه بانک های دولتی 

و خصوصی عملیاتی می کند....   || صفحه  صفحه 33    || صفحه  صفحه 22  

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

کرات ایران و روسیه در حوزه انرژی به کجا رسید؟ مذا

کرات   مذا
فرصتی برای ایران 
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 آدرس غلط سلبریتی ها 
به مردم 
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کالهبرداری با عنوان 
»حذف یارانه«
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پایگاه خبری

نهضت توقف تورم با عزم ملی
   عبدالمجید شیخی
 کارشناس اقتصادی 

یکــی از مهمتریــن اقدامات 
اقتصــادی دولت ســیزدهم، 
تصمیم بر حذف ارز ترجیحی 
است که با هدف حمایت از اقشار 

آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفته است.
ارز ترجیحی در سایه سیاست های غلط اقتصادی دولت 
قبل ایجاد و حذف آن یک موضــوع مورد تایید تمامی 
کارشناســان و اقتصاد دان ها بود و می بایست قطعا به 
عنوان یک عامــل ایجاد کننده تورم و رانت در کشــور 

حذف می شد.
نباید فراموش کرد  که دو نرخی شدن قیمت دالر در دولت 
گذشته زمینه  را برای سوء اســتفاده گروه هایی خاص 
فراهم کرد و این تصمیم، رانت، ناکارآمدی و فساد مالی 
فراوانی را ایجاد کرد که فشار آن بر گرده  اقشار مختلف 

مردم به ویژه گروه  های آسیب پذیر قرار گرفت.
علی ایها الحال، حساســیت مســأله قیمت گذاری در 
جامعه، فشار بیش از حد اقتصادی و معیشتی بر دوش 
مردم و آسیب پذیری باالی بخش تولید و صنعت از این 
ناحیه عواملی هستند که برنامه  ریزی دقیق، طرح اجرایی 
مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه  ای برای 

حذف ارز ترجیحی می طلبد.
اصالحات اقتصادی دولت سیزدهم مسئله ای است که 
باید ابعاد گوناگون آن برای جامعه تبیین شود تا مشخص 
شود این جراحی اقتصادی الزامی گریز ناپذیر بوده است.

طبق برآورد پایان سال گذشته دولت با وجود آنکه منایع 
عظیمی را برای ارز ترجیحی اختصــاص داده، اما عمال 
کاالهایی که ارز یارانه ای در یافت می کردند 300 درصد 
و کاالهایی که ارز یارانه ای به آنها تعلق نمی گرفت حدود 
500 درصد رشد داشته که نشان می دهد در مسیر این 
ارز یارانه ای قطعا فرصتی برای تطمیــع رانت خواران 

فراهم شده است.
از جهت دیگری این اقدام دولت قابل حمایت است که 
با جنگ روسیه و اوکراین و بحران دنیا در تامین غالت و 
دانه های روغنی،  انگیزه قاچاق کاالی یارانه ای از کشور 
به مقصد کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده و نیاز بود 

با اقدام شجاعانه ای جلوی آن گرفته شود.
اما اینکه چرا با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی کاالهای 
بی ارتباط با یارانه ها نیز افزایش پیدا کرده مسئله ای قابل 
پیش بینی بوده است که به مســابقه تورمی در جامعه 

برمی گردد.
متاسفانه توهم گرانی در نظام توزیع ناسالم بین کسبه بازار 
و پیش دستی در گران کردن کاالها موجب فشار مضاعف 
بر اقشار آسیب پذیر جامعه و موجب کمرنگ شدن اثر 

مثبت جراحی اقتصادی دولت خواهد شد.
در رابطه با  تورم  افسار گسیخته در بازار باید گفت این 
مقوله، یک مسئله رفتاری است و نیاز به فرهنگ سازی 
و عزم ملی برای ایجاد نهضت توقــف تورم دارد به گونه 
ای که اگر در آن واحد همگی برای خرید یک کاال اقدام 
کنیم موجب افزایش قیمت و اگر برای نخریدن آن اقدام 
کنیم موجب کاهش آن خواهد شد و این نیز نیاز به یک 
جراحی عظیم تر و فضاسازی فرهنگی به جهت آرامش 

در بازار دارد.
اما اثر حذف ارز ترجیحی بر قیمت دالر نیز  در رابطه ی 
معکوس با آن  قرار دارد به گونــه ای که در حال حاضر 
عرضه ی ارز بسیار فراتر از تقاضای آن است و اینکه صادر 
کنندگان مجبور نیستند ارز خود را به صورت ترجیحی 
به دولت تحویل دهند و این موضوع موجب کاهش نرخ 

ارز در بازار شده است.

یادداشت

بالفاصله پس از ورود به شهر آبادان انجام شد

کید مخبر بر برخورد قاطع با  تا
خاطیان و مقصران ریزش متروپل

معــاون اول رییس جمهــور بالفاصله پس از ورود 
به شــهر آبادان در محل ریزش ساختمان متروپل 
حضور یافت و با توضیحات مســئوالن مربوطه در 
جریان نحوه امدادرســانی بــه مصدومان، زوایای 
مختلــف ریــزش ســاختمان و چگونگی عملیات 

آواربرداری قرار گرفت.
محمد مخبر در این بازدید میدانی که اســتاندار 
خوزستان، رییس جمعیت هالل احمر، مقامات 
محلــی و متصدیان امور امدادرســانی و درمانی 
حضور داشــتند، با گزارش مســئوالن مربوطه 
در جریــان پیشــرفت عملیات جســت و جو و 
آواربــرداری از ایــن ســاختمان ۱۱  طبقه قرار 
گرفــت و همچنین در گفت و گویی با نجاتگران 
هالل احمر، آتش نشــانی و نیروهای مردمی از 

زحمات آنان قدردانی کرد.
وی در ادامه بازدید دستورات الزم برای تسریع در 
عملیات جستجو را صادر و تصریح کرد که عملیات 
جست و جو تا یافتن آخرین فرد زیرآوارمانده ادامه 

می یابد.
همچنیــن در این بازدید جمعــی از خانواده های 
جانباختــگان حادثه متروپــل آبادان با معاون اول 
رییس جمهور  گفت و گو کردند و مخبر ضمن ابراز 
همدردی و تســلیت به خانواده های داغدار تاکید 
کرد که با تمام مقصران این حادثه دلخراش بدون 

هیچ اغماضی و به طور قاطع برخورد خواهد شد.
معــاون اول رییــس جمهور همچنین دســتورات 
الزم برای رسیدگی به خانواده جانباختگان حادثه 

متروپل آبادان را صادر کرد.
پس از این بازدید، مخبر در مرکز فرماندهی عملیات 
پاســخ به بحران حضور یافت و مســئوالن ذیربط 
گزارشی از اقدامات انجام شده، نحوه امدادرسانی به 
مصدومان در روزهای گذشته، عملیات آوار برداری 
و خاکبرداری، اقدامات در راستای تسریع عملیات 
جســت و جو، مشکالت و برخی نیازمندی ها برای 

پیشرفت عملیات آواربرداری را ارایه کردند.

اخبار كوتاه کرد: ح  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطر رئیس 

گام مجلس برای بهبود اشتغال
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: 
مجلس تاکنون اقدامات مهمی به ویژه برای بهبود 

وضعیت اشتغال داشته است.
حجت االســالم موســی غضنفرآبادی با اشاره به 
اقدامــات مهــم مجلس یازدهم، اظهار داشــت: 
مجلس شــورای اسالمی در این دو سال اقدامات 

و مصوبات بسیار مهمی داشته است.
وی بیان کرد: توجه به اشتغال و رفع بیکاری یکی 
از اقدامات مهم مجلس شورای اسالمی بوده است 
و نمایندگان در این راســتا قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار را به تصویب رســاندند تا 

مردم برای دریافت مجوز دچار مشکل نشوند.
رئیــس کمیســیون قضائــی و حقوقی مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: یکی از مطالبات 
اصلی معلمان طی چند ســال اخیر، رتبه بندی 
بوده است که مجلس یازدهم در این زمینه قانون 
مهمی را به تصویب رســاند که الزم است به طور 

دقیق اجرایی شود.

غضنفرآبــادی ادامــه داد: تصویــب قانون اقدام 
راهبــردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق 
ملت ایران، یکی از قوانین مهم و مترقی مجلس 
یازدهــم اســت که دســت تیــم مذاکره کننده 

کشورمان را در برابر غربی ها پر کرد تا آنان بهتر 
بتوانند حقوق ملت ایران را در عرصه بین المللی 

بگیرند.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی بیان 

کــرد: نظارت های میدانی، نظــارت بر عملکرد 
دولتمردان و برگزاری جلســات نظارتی مجلس 
در روزهای سه شــنبه هم از جمله مسائل مهم و 

قابل توجه است.
وی بــا بیــان اینکه بهبود وضعیــت اقتصادی و 
معیشتی مردم همواره از سوی نمایندگان مورد 
تاکید قرار گرفته اســت، گفــت: عالوه بر اینکه 
نمایندگان همیشــه از دولتی ها می خواهند که 
به دنبال حل مشــکالت اقتصادی کشور باشند و 
بــر عملکرد آنان نظارت می کنند، قوانین مهمی 

را هم در حوزه اقتصادی به تصویب رساندند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی تاکید کرد: مجلس شورای اسالمی قانون 
جهــش تولیــد دانش بنیان را تصویب کرد و گام 
مهمــی در مانــع زدایی از تولید و بهبود وضعیت 
اشــتغال برداشت. عملکرد مجلس در دو بخش 
نظارتی و قانون گذاری قابل توجه بوده اســت و 

باید این مسیر را با قوت ادامه دهد.
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