
رحمانی فضلی:
 نظارت بر زنجیره تولید و عرضه کاال 

جدی دنبال می شود
ب��ا تاکید بر  وزیر کش��ور 
ضعف نظ��ارت بر قیمت ها 
اظهار داش��ت: مقرر ش��د 
توزی��ع کاالهای اساس��ی، 
خ��ود کاال از منظر بخش 
کالن ت��ا خ��رد، زنجی��ره 
تولید و عرض��ه کاال مورد 

نظارت جدی قرار گیرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان جلسه 
س��تاد هماهنگی تبلیغات اقتصادی کش��ور گفت: 
مهمترین موضوع در جلس��ه ام��روز، بحث افزایش 

قیمت ها و گرانی ها در حوزه کاال و مسکن بود.
وی ادام��ه داد: در این جلس��ه همه دس��تگاه های 
مربوط��ه دع��وت و دالیل افزایش قیم��ت در ارز و 

کاهش واردات و موضوع تبلیغات مطرح شد.
رحمانی فضلی گفت: ما در مورد کاالهای اساس��ی 
هیچگونه مش��کلی نداریم و به لط��ف خداوند هم 
ثبت س��فارش ها و هم برنام��ه های تامین به گونه 

ای است که برابر نیاز و بلکه بیشتر از آن است.
وزیر کش��ور خاطرنش��ان کرد: ما امسال ده درصد 
افزایش خرید گندم نس��بت به قبل داریم و تا آخر 

فصل خرید مشکلی در این حوزه نداریم.
رحمانی فضلی ب��ا تاکید بر ضعف در نظارت اظهار 
داش��ت: مقرر ش��د ما نظ��ارت بر توزی��ع کاالهای 
اساس��ی، خ��ود کاال از منظر بخ��ش کالن تا خرد، 
زنجیره تولید و عرضه کاال مورد نظارت جدی قرار 
گیرد. وی با تاکید بر نظارت در بازار بیان داش��ت: 
سیاست های حوزه رسانه ای مشخص شد که رسانه 
های ما، در بیان مش��کالت و مس��ائل واقعیت ها را 
بگوین��د و ش��رایط را خوب تحلی��ل کنند و دالیل 
را به صورت اساس��ی مطرح کنند تا بتوانیم از این 
مقط��ع عبور کنیم. وزیر کش��ور در مورد گرانی در 
حوزه مس��کن گفت: معاون وزیر مسکن در جلسه 
به  دالیل گرانی مس��کن و اجاره آن را اش��اره کرد 
و برنامه های حمایتی مس��تاجرین و س��اخت برای 

تولید انبوه توضیحاتی داد.  فارس

اخبار

رییس قوه قضاییه گفت: همه بخش های قوه قضاییه باید در 
تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول برای مردم ملموس 
شود و مردم، مس��ئوالن و همکاران در قوه قضاییه احساس 

کنند که تحول در حال ایجاد است.
آیت  اهلل س��ید ابراهیم رییسی در جلسه ش��ورای عالی قوه 
قضایی��ه با تبری��ک دهه کرامت و میالد خجس��ته امام رضا 
)ع( اظهار داش��ت: توجه به فرهنگ رضوی و رفتار کریمانه، 
مردمی بودن و گره گشایی از کار مردم به ویژه مستضعفن و 
حق  جویی و عدالت  طلبی باید مورد توجه دس��تگاه قضایی 
و همه کارگزاران نظام اس��المی باشد. رییس قوه قضاییه با 
تقدی��ر از رهبر فرزانه انقالب و رهنمود های حکیمانه و الزم 
االتباع ایشان به مسئوالن عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، 
خاطرنشان کرد که فرامین و حمایت های مقام معظم رهبری 
از دس��تگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضاییه مسئولیت 
  آور اس��ت. رییس��ی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری 
ک��ه در ارتباط تصویری با رییس و مس��ئوالن عالی قضایی 
و همچنین رؤس��ای کل دادگستری های سراسر کشور ایراد 
ش��د، با یادآوری موضوع تحول، اظهار کرد: همه بخش های 
قوه قضاییه باید در تحول نقش آفرینی کنند تا جریان تحول 
برای مردم ملموس ش��ود و مردم، مس��ئوالن و همکاران در 
قوه قضاییه احس��اس کنند که تحول در حال ایجاد اس��ت. 
وی با اش��اره ب��ه تاکیدات رهبر انق��الب در رابطه با رویکرد 
مبارزه با فساد در قوه قضاییه و با بیان اینکه قدردان تاییدات 
مقام معظم رهبری در قبال رویکرد ضد فس��اد قوه قضاییه 
هس��تیم، گفت: مسئله مبارزه با فساد امری مقطعی نیست؛ 
بلکه امری مستمر است که به صورت پیگیر دنبال می شود. 
وی با تاکید بر اینکه مسئله رسیدگی به مفاسد اقتصادی امر 
موسمی، مقطعی و تشریفاتی نیست، بلکه امری واقعی است 
که همواره باید با قوت ادامه یابد تا س��المت نظام اداری در 
کش��ور  را تضمین کند، گفت: ب��دون تردید الزمه مبارزه با 
فساد اقتصادی، سالمت درون دستگاه قضایی است و ارتقاء 
س��المت درون دستگاه قضایی و حفظ سالمت آن یک الزام 
اس��ت که به هیچ عنوان نباید از آن غفلت کرد. وی خطاب 
به کارکنان و قضات دس��تگاه قضایی، اظه��ار کرد: هرگونه 
ناسالمتی در دستگاه قضایی باید بزرگ تلقی گردد و نسبت 

به آن عکس العمل مناسب نشان داده شود.
آیت اهلل رییس��ی حفظ سالمت دس��تگاه عدلیه را یک الزام 
و ضرورت دانس��ت و بیان داشت: الزمه موفقیت آمیز بودن 
مبارزه با فساد آن است که سالمت اداری و سازمانی دستگاه 

قضایی کامال حفظ و تضمین شود.
وی ب��ا خاطرنش��ان کردن تاکید رهبر انق��الب در ارتباط با 
گزارش��گران و اعالن کنندگان فساد و ناهیان از منکر گفت: 
ناهی��ان از منکر باید بدانند نظام حقوقی کش��ور پش��تیان 
آن هاست. رییس قوه قضاییه یادآور شد: گزارشگران فساد و 
ناهیان از منکر مورد حمایت قرار می گیرند و به لحاظ حقوقی 
و قضایی مجموعه قضایی حامی آن هاست و هیچکس نباید 
متعرض آن ها شود و اقدامشان مورد حمایت و پیگیری قرار 
می گیرد. رییس��ی با اش��اره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و 
جهش تولید در دس��تور کار قوه قضاییه اس��ت، اظهار کرد: 
اگرچه در همه بخش های کشور باید اینگونه باشد، ولی در 
دس��تگاه قضایی این موضوع باید توسط بخش های نظارتی 
مثل سازمان بازرسی و دادستان ها در سراسر کشور با جدیت 
دنبال ش��ود و امری ضروری است. رییسی در بخش دیگری 
از اظهارات��ش با بیان اینک��ه وضعیت قیمت ها و بازار و لجام 
گسیختگی قیمت ها در حوزه مسکن امر قابل تحملی برای 
مردم نیس��ت، بر پیگیری جدی مس��ئولین مختلف در این 

زمینه تاکید کرد.
وی آمادگی دس��تگاه قضایی برای همکاری در این زمینه را 
یادآور ش��د و افزود: وضعیت و شرایط فعلی یک کار انقالبی 

و جهادی را می طلبد. وی در پایان به تحوالت آمریکا و اروپا 
هم گریزی زد و بیان داش��ت: ماهیت حقوق بشر آمریکایی 
امروز بر همه مردم آمریکا و مغرب زمین و اروپا و بر ملت های 
مستضعف عالم روشن شده است که چگونه حقوق انسان را 
ضای��ع و حق حیات و آزادی و عدالتخواهی و حق خواهی را 
در نطف��ه خفه می کند و مردم را آزار می دهد و قتل و غارت 
و کش��تار راه می اندازد؛ ولی مدعیان حقوق انسان در آمریکا 
و اروپا نس��بت به  دس��تگیری های گسترده در این کشور ها 
و تضییع حقی که بصورت روش��ن ص��ورت می گیرد، دم بر 

نمی آورند.
ریی��س قوه قضایی��ه تصریح کرد: آن ها تص��ور می کنند که 
می توانند فش��ار هایی را به ما نیز وارد کنند و س��ه کش��ور 
اروپایی علیه ما قطعنامه به آژانس و شورای حکام پیشنهاد 
می دهند. ما این سه کش��ور را به خوبی می شناسیم. این ها 
همان هایی هس��تند که بعد از شهادت س��ردار سلیمانی، از 

آمریکا حمایت کردند.
رییس��ی با تاکید ب��ر اینکه باید به این کش��ور ها بی اعتماد 
بود، گفت: موضوعی که ام��روز باید مورد اعتماد قرار گیرد، 
داش��ته های ملت بزرگ ایران اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: 
خطایی ک��ه اتفاق افتاد، این بود که برخ��ی تصور کردند با 

اعتم��اد به اروپایی ها و بی اعتمادی به داش��ته های خودمان 
می توانن��د کار را پیش ببرن��د؛ درحالیکه باید به اروپایی بی 
اعتم��اد بود و به داش��ته های  کش��ور اعتماد ک��رد. در این 
نشست القاصی مهر دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام 
ش��ده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم 
سلیمانی اعالم کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم 
مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئوالن سیاسی 
و نظامی آمریکا و دیگر دولت ها شناس��ایی شدند که توسط 
مقام قضایی برای آن ها دستور جلب و اعالم وضعیت قرمز از 
طریق پلیس بین الملل صادر شده است. وی عنوان اتهامی 
این افراد را »قتل« و »اقدام تروریس��تی« اعالم کرد و افزود: 
در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار 
دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش 
نیز پیگیری خواهد شد. حجت االسالم والمسلمین درویشیان 
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره 
به تأکید رهبر معظم انقالب بر حمایت از گزارش��گران فساد 
اع��الم کرد: این س��ازمان با س��ازمان مردم نه��اد در حوزه 
گزارش��گری و مبارزه با فس��اد همکاری داش��ته است و در 
هفته های آتی سامانه رس��می گزارشگران فساد نیز در این 

سازمان فعال می شود.
دکتر علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر س��تاد 
حقوق بش��ر هم گزارشی از برگزاری نشست مشترک با ۴۰ 
تن از سفرا و کارداران کشور های خارجی و نیز رؤسای چند 

دفتر سازمان های بین المللی در تهران ارائه کرد. 
حجت  االس��الم بهرامی رییس س��ازمان قضای��ی نیرو های 
مس��لح نیز در این جلسه به برگزاری نشستی با خانواده های 
قربانی��ان حادثه هواپیمای اوکراینی اش��اره کرد و افزود: به 
مناس��بت هفته قوه قضاییه میزب��ان ۴۱ خانواده از قربانیان 
حادث��ه هواپیم��ای اوکراین��ی بودیم ک��ه در فضایی صریح 
و ش��فاف به بیان مس��ائل و دغدغه های خود پرداختند که 
البته با توضیحات مسئوالن سازمان، بسیاری از نگرانی های 
این خانواده ها رفع و این جلس��ه منجر به ثبت ۸۱ ش��کایت 

خانواده های قربانیان برای رسیدگی به این حادثه شد.
وی درب��اره موضوع پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان 
این س��انحه هوایی نی��ز توضیح داد: به ص��ورت ویژه پیگیر 
پرداخت غرامت و خس��ارت در این پرونده هستیم و در این 
زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهور هم ارائه 
شده است تا مش��کالت موجود برای پرداخت این خسارات 

برطرف شود.  مرکز رسانه قوه قضاییه

قالیباف:

نیازمند ارتباط 
چهره به چهره 
با مردم هستیم

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
دیدارهای مردمی بیش از آنکه برای مردم 
مؤثر باش��د، برای ما اثرگذار است و باعث 
می ش��ود از فض��ای مردمی دور نش��ده و 

مشکالت آنان را فراموش نکنیم.
محمدباق��ر قالیب��اف در نشس��ت مجمع 
نمایندگان اس��تان ته��ران ضمن تبریک 
میالد هش��تمین اختر آس��مان امامت و 
والیت، گفت: جلس��ات مجمع نمایندگان 
اس��تان ته��ران باید زمانبندی مش��خص 
و ثابتی داش��ته باش��د تا از وظیفه اصلی 
خودمان که نمایندگی مردم شهر است، باز 
نمانیم. بنده هم خودم را موظف می دانم 
به صورت مداوم در این جلس��ات شرکت 
کنم. قالیب��اف با بیان اینک��ه نمایندگان 
استان تهران باید بر اساس مناطق تهران 
تقس��یم و به مش��کالت مردم رس��یدگی 
کنند، گفت: بهتر اس��ت مسجدی را برای 

حضور نمایندگان در ساعت معین از هفته 
مشخص کرده و به مردم نیز اطالع رسانی 
شود تا برای بیان مشکالت و مطالباتشان 

به نمایندگان حاضر مراجعه کنند.
رئی��س قوه مقننه کش��ورمان درخصوص 
مشکالت کالن استان تهران به معضالت 
آب، هوا، خاک و آلودگی صوتی اشاره کرد 
و گفت: تمامی مش��کالت ش��هر تهران به 
این موضوعات اساس��ی مرتبط می شود. 
به عنوان مث��ال آلودگی هوا تا حد زیادی 
به وسایل حمل و نقلی و خودروها مربوط 
بوده و کنترل آلودگی ها در گرو توس��عه 
حمل و نق��ل عمومی اس��ت. وی با بیان 
اینکه بر اساس مطالعات انجام شده حدود 
۸۱ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به 
وس��ایل نقلیه و خودروهاست، تاکید کرد: 
اینکه برخی منشأ آلودگی ها را پاالیشگاه 
ه��ا و کارخانه س��یمان عن��وان می کنند 
صحبتی غیرکارشناسی است. بنده معتقدم 
با برنامه ریزی مشخص و مدون می توانیم 
طی ۶ سال آلودگی هوای شهر را به حداقل 
ممکن برسانیم. برقراری ارتباط ریلی بین 
شهر تهران با مناطق اطراف ضمن کاهش 
آلودگی هوا، توجیه اقتصادی بسیار خوبی 
دارد و در حال حاضر سرمایه گذارانی برای 
سرمایه گذاری در این بخش اعالم آمادگی 
ک��رده اند و میتوانیم در اوی��ن گام از این 
ظرفیت اس��تفقاده کنی��م. رئیس مجلس 
شورای اسالمی آلودگی صوتی شهر تهران 
را از جمله معضالت مهم پایتخت دانست 
و افزود: آلودگی های صوتی شهر همانند 
َفنی هستند که ش��بانه روز و بی وقفه در 
گوش ش��هروندان روشن است و باید برای 

کاهش آن برنامه ای داشته باشیم.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی شهر 
تهران اف��زود: مواد مخدر، ط��الق و زنان 

سرپرس��ت خانوار س��ه اولویتی است که 
باید برای کاهش آس��یب های اجتماعی 
به آنها پرداخته شود. قالیباف به وجود ۳ 
هزار هکتار بافت فرس��وده در شهر تهران 
اش��اره کرد و افزود: بافت های فرس��وده 
تنه��ا به مناط��ق جنوبی ته��ران مربوط 
نمی شود. بلکه بسیاری از مناطق شمالی 
شهر همچون فرحزاد با این مشکل روبرو 
هستند. طی مصوبه مجلس مقرر شد هر 
س��ال ۱۰ درص��د از بافت های فرس��وده 
کشور اصالح ش��وند تا در نهایت طی ۱۰ 
س��ال تمامی بافتهای فرسوده کشور احیا 
ش��ود، اما در طول ۷ سال تنها ۱۳ درصد 
از این بافت ها در کل کش��ور احیا شد در 
حالی که ۴۱ درصد بافت های فرس��وده 
تهران بدون هیچ کمکی از اعتبارات ملی 
در این بازه زمانی اصالح و احیا شد. رئیس 
قوه مقننه کشورمان، سنددار نبودن زمین 
های ش��هر ته��ران را از مش��کالت دیگر 
پایتخت دانست و تصریح کرد: افراد بسیار 
زیادی در مناطق ۴ و ۱۹ تهران زمین ها 
را به صورت قولنامه ای خریداری کرده و 
بیش از ۲۰ سال است که در آنجا سکونت 
دارند. با توجه ب��ه اینکه به دلیل قولنامه 
ای بودن و نداش��تن س��ند رسمی، پروانه 
ساخت هم به آنها داده نمی شود، به ناچار 
به صورت ش��بانه، مخفیانه و خالف قانون 
اقدام با س��اخت و ساز می کنند. قالیباف 
اف��زود: اگر در ۴ موضوع مدرس��ه، محله، 
مس��جد و منزل متمرکز شویم، بسیاری 
از مش��کالت مربوط به ش��هر تهران حل 
خواهد ش��د، از این رو پیشنهاد می کنم 
برای بررس��ی مش��کالت اس��تان تهران، 
مجمع نمایندگان هر ۱۵ روز یکبار پس از 
نماز مغرب و عشا جلسه ای داشته باشد.

 خانه ملت

مجلس »مچ گیری« نکند  
دولت هم »وظیفه«  اش 

را انجام دهد

با مش��خص شدن ترکیب سیاس��ی مجلس یازدهم 
ک��ه عمدت��اً از اصولگرایان بودن��د برخی پیش بینی 
می کردن��د احتماالً با ش��روع ب��ه کار پارلمان عماًل 
ی��ک صف بندی علی��ه دولت ش��کل خواهد گرفت. 
آن ها نامه ای که بامداد ۶ تیرماه توس��ط ۱۲ رئیس 
کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس جمهور منتشر 
ش��د را در ای��ن راس��تا ارزیابی می کنند. روس��ای 
کمیسیون ها در نامه خود بر ضرورت تغییر در روند 
هفت ساله مدیریت کشور اشاره و تأکید کردند: بنای 
آنچه س��ابقاً با مجلس داش��ته اید را کنار بگذارید و 
بدانی��د نماین��دگان م��ردم در مجل��س یازدهم در 
مقابل حق��وق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، 
سکوت نخواهند کرد.  علی ربیعی، سخنگوی دولت 
به نامه روس��ای کمیسیون ها پاس��خ داد. البته فعاًل 
این امی��دواری وجود دارد که ای��ن نامه نگاری ها تا 
همین ان��دازه باقی بماند و دولت و مجلس به عنوان 
دو رکن نظام جمهوری اس��المی وقت خود را صرف 
مشکالت و مسائل واقعی مردم نمایند. رئیس جمهور 
نیز به درس��تی در جلسه هیئت دولت تأکید داشت: 
اآلن موقع دعوا نیس��ت؛ برفرض یک کس��ی نظری 
دارد، اآلن وقت دعوای مجلس و دولت نیست؛ وقت 
دعوای قوه قضائیه و دولت نیست؛ این سه قوه امروز 

باید کامل متحد باشند و همدیگر را یاری کنند.
اگرچه نمایندگان مجلس یازدهم دغدغه های جدی 
نسبت به مسائل و مشکالت مردم دارند و وظیفه نیز 
دارند که از این بابت بر عملکرد دولت نظارت نمایند 
و قوانین الزم را تصوی��ب نمایند اما باید تا آنجا که 

ام��کان دارد فعالیت خود را ب��ا صبر و آرامش پیش 
ببرند. البته این سخن هرگز به معنای این نیست که 
نمایندگان در انجام وظایف خود سهل انگاری کنند و 
چشم خود را بر روی کم تحرکی و ضعف های دولت 
ببندند. اما گاهی به دلیل شرایط، کابینه لب مرزی 
و اینکه به پایان دولت حدود یک س��ال بیشتر باقی 
نمان��ده نمایندگان هم ناچارند در محاس��بات خود 
چنین مسائلی را در نظر بگیرند. هم زمان از دولت هم 
انتظار است در قبال شرایط مردم و وضعیت نابسامان 
تصمیم��ات و اقداماتی را در دس��تور کار قرار دهد. 
بخصوص این که اقش��ار ضعیف تر جامعه این روزها 
در موقعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و تالطم های 
اقتص��ادی هر روز فزونی می یابد. همچنین باید این 
نکته در نظر گرفته شود اگر تا دیروز دولت از طریق 
البی های سیاسی در مجلس دهم می توانست تأثیر 
ابزاره��ای نظارتی را کم اثر یا بی اثر کند اما با تغییر 
جهت سیاسی مجلس این گونه اقدامات دیگر جواب 
نخواهد داد و واقعاً باید برنامه مش��خصی برای حل 
معضالت داشته باشد. البته بهتر آن بود روسای ۱۲ 
کمیسیون مجلس، نامه اول خود به رئیس جمهور را 
حداقل منتشر نمی کردند و اگر احیاناً طی هفته ها یا 
ماه های آینده در فعالیت دولت به صورت محس��وس 
تغیی��ر و اتفاق خاصی رخ نمی داد مبادرت به چنین 
کاری می کردند. همچنین از نمایندگان انتظار است 
که در نامه خود راهکارهای مش��خص و عینی برای 
حل مش��کالت ارائه دهند و گرنه اشاره به مسائل و 
مصائ��ب که هنر چندانی ن��دارد. با تمام این اوصاف 
باید گفت ش��رایط و وضعیت اقتص��ادی به گونه ای 
اس��ت که دو قوه حتم��اً باید با تعام��ل و همگرایی 
زمینه کاهش مش��کالت را فراهم آورند و از هرگونه 
مجادل��ه و بحثی که موجب تش��دید تنش بین قوا 
می شود باید جلوگیری کرد. مردم نیز خواهان بهبود 
شرایط یا حتی وخیم تر نشدن می باشند و اگر احیاناً 
جدالی بین دو طرف باش��د و توجهی به مش��کالت 

نباشد دلسردی آن ها مضاعف خواهد شد.  الف

امیرحسین رحمانی
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گزارش

یادداشت گزارش

در حوزه فناوری به خودروسازان کمک می کنیم
فرمانده هوافضای س��پاه گفت: به کاستی هایی که در صنعت خودرو وجود 
دارد کمک می کنیم؛ این کاستی ها در بخش های فناوری و برخی قطعاتی 

است که وابسته بودند و امروز می خواهند بومی شوند.
س��ردار امیرعلی حاجی زاده با حضور در دانشگاه علم و صنعت، در  پاسخ 
به س��والی درباره برنامه س��پاه برای کمک به صنعت خودرو  اظهار داشت: 
ما آدرس صنعتگران و ش��رکت های دانش بنیان داخلی را بیشتر از دیگران بلد 
هس��تیم و می توانیم برای قطعه ای که مشکل دارند آدرس فالن صنعتگر و شرکت 
دانش بنیان را ارائه دهیم. س��پاه قرار نیس��ت در حوزه صنعت خودرو تصدی گری 
کند و وارد خودروسازی شود. وی گفت: همانطور که عزیزان ما در حوزه صنعت در 
هشت سال جنگ تحمیلی به صورت یکپارچه به کمک نیروهای مسلح آمدند ما نیز 

در جنگ اقتصادی امروز وظیفه کمک به آنها را داریم.  تسنیم

دولت تدابیر الزم برای کاهش قیمت  کاالها را اتخاذ کند
نماینده مردم بم در مجلس گفت: قیمت کاالهای ضروری مردم هر روز 
در حال افزایش است که دولت باید تدابیر الزم برای کاهش قیمت ها را 
اتخاذ کند. حجت االسالم موسی غضنفرآبادی با انتقاد از افزایش شدید 
قیمت برخی از کاالهای اساسی، اظهار داشت: متأسفانه قیمت کاالهای 
اساسی و ضروری مردم هر روز در حال افزایش است و بسیاری از مردم 
برای تأمین کاالهای مورد نیاز خود با مش��کل مواجه هستند. وی گفت: اگر 
دولت در زمینه نظارت و کنترل قیمت ها با نقص قانونی روبرو اس��ت، درخواست 
خ��ود را به مجلس ارائه کند تا ما آن را برط��رف کنیم. غضنفرآبادی با تاکید بر 
ض��رورت برخورد جدی با محتکران و گرانفروش��ان، تصریح کرد: احتکار کاال از 
سوی دالالن و افراد سودجو، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کاالهای اساسی 

است و بنابراین دولت باید با این گونه افراد برخورد جدی کند. مهر

۳ پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان
عضو هیئت رییس��ه مجلس شورای اسالمی گفت: رییس سازمان تأمین 
اجتماعی عنوان کرد پیش��نهادهایی درباره اعمال میزان افزایش حقوق 

در ۳ الگو تهیه شده و قرار است به هیئت دولت ارائه شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به مقوله اجرایی شدن قانون متناسب 
سازی حقوق بازنشستگان گفت: اخیرا در همین زمینه جلسه ای با آقای 
ساالری رییس س��ازمان تأمین اجتماعی داش��تم. وی افزود: آقای ساالری 
در این جلس��ه به این نکته اش��اره ک��رد که ظرف ۱۰ روز آینده پیش��نهادهای 
خ��ود را درب��اره نحوه اعمال می��زان افزایش حقوق مطرح خواه��د کرد. حاجی 
دلیگان��ی تصریح کرد: همچنین واگذاری س��هام ۱۶ ش��رکت از طریق بورس به 
تامین اجتماعی در دستور کار دولت قرار دارد که امیدواریم پیرو این موضوع به 

زودی شاهد افزایش مستمری و حقوق بازنشستگان باشیم.  میزان

چهل س�ال بع�د در چنین 
روزی دالر سقوط می کند

عبداالش��کان همت��ی – رییس کل 
بانک مرکزی – با تایید دالر دویست 
گفت:  خبرنگاران  به  میلیاردتومانی 
این نرخ الاقل بیس��ت میلیارد تومان حباب دارد و 

به زودی این حباب را می ترکانیم.
بر اس��اس این گزارش دکتر عبداالشکان همتی در 
حالی که م��ی خندید، افزود: دش��من می خواهد 
اقتصاد ما را با دالر دویس��ت میلیاردتومانی از پا در 
بیاورد ولی ملت غی��ور ما فریب این چیزها را نمی 

خورد و به مسئوالن خدوم خود اعتماد دارد.
وی افزود: دو خبر دارم که یکی خوب و دیگری بد 

است اول کدامش را بگویم؟
همتی در جواب خبرنگاران که خواس��ته بودند اول 
خبر خ��وب را بگوید، گفت: خبر خوب این اس��ت 
ک��ه به زودی ش��انزده صف��ر دیگر از پ��ول ملی را 
حذف می کنیم. خبر بد هم این است که آمریکای 
جهانخ��وار آخری��ن کارمن��د بانک مرک��زی را هم 
تحریم کرده اس��ت. وی در حالی که قهقهه می زد، 
خاطرنشان کرد: از امسال عکس پدربزرگ عزیزم – 
عبدالناصرخان همتی – روی اسکناس های یکصد 
میلیارد تومانی منتشر خواهد شد که این امر ربطی 
به پارتی بازی ندارد و به خدمات درخش��ان ایشان 

در چهل سال گذشته مربوط می شود.
رومانی باید پاسخگو باشد

با گذشت چهل سال از ماجرای خودکشی منصوری 
هنوز ابعاد این ماجرا مش��خص نیس��ت و بنابراین 

امکان برپایی دادگاه اکبر طبری وجود ندارد.
به گزارش ش��فاف نیوز، سپنتا محس��نی اژه ای – 
دادس��تان کل کش��ور – که در جم��ع خبرنگاران 
س��خن می گفت با اعالم این مطل��ب افزود: دولت 
رومانی هنوز هیچ پاس��خ ش��فافی در این زمینه به 
ما نداده و طبیعی اس��ت که بدون گزارش ش��فافی 
از این پرونده نمی توانیم دادگاه اکبر طبری را ادامه 
بدهیم. وی افزود: شنیده های ما حاکی از این است 
که برادر منصوری جایی پش��ت بوته ها قایم ش��ده 
و منتظر اس��ت که ما طب��ری را اعدام کنیم و بعد 

خودش را نشان بدهد.
وی در پایان از افکار عمومی و رس��انه های گروهی 
خواست تا صبور باشند و عجله نکنند چرا که عجله 

کار شیطان است.

آیت هللا رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

لجام گسیختگی قیمت مسکن برای مردم قابل تحمل نیست


