
 مراسم سالروز ارتحال امام »ره«
با حضور رهبر انقالب برگزار می شود

مراسم سالروز ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی روز 
۱۴ خرداد با حضور و سخنرانی مقام معظم رهبری 

و یادگار امام در مرقد مطهر برگزار خواهد شد.
همچنین درجلســه ســتاد مرکزی بزرگداشــت 
حضرت امام خمینی اعالم شــد که رئیس جمهور 
شب ۱۴خرداد در حرم امام سخنرانی خواهد کرد.

 پیام تسلیت رهبر انقالب 
 در پی درگذشت مادر 

حجت االسالم قاضی عسکر
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اســالمی در پیامــی درگذشــت مــادر مکــرم 

حجت االسالم قاضی عسکر را تسلیت گفتند.
متن پیام به این شــرح است: جناب حجت االسالم 
آقای قاضی عســکر دام بقائه. درگذشــت والده ی 
مکّرمه را تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت 

الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

 شمخانی از دغدغه  دولت سیزدهم 
درخصوص امنیت غذایی نوشت

دبیــر شــورای عالی امنیــت ملی نوشــت: ایجاد 
امنیت در دو بعد ســالمت و غذا یکی از اصلی ترین 
دغدغه های دولت ســیزدهم بــرای تامین آرامش 

پایدار در جامعه است.
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی با 
انتشــار مطلبی درحســاب کاربری خود در توئیتر 
نوشــت: تک رقمی شــدن آمار فوت مبتالیان به 
کرونا دســتاورد مدیریتی بسیار بزرگی است که با 
همدلی و مشــارکت می تــوان آن را در عرصه های 

دیگر تکرار کرد.

 تکذیب اظهارات قالیباف 
درباره معاون اول رئیس جمهور

ادعای  برخی کانال هــای خبری در مورد اعتراض 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
خطاب به محمد مخبر در جلســه شــورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تکذیب شد.
خبرگــزاری مجلــس در مطلبی ضمــن تاکید بر 
نادرست بودن ادعای مطرح شده عنوان کرده است: 
همانطور کــه رییس مجلس در نطق امروز مجلس 
تاکید کرد نتیجه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
اجماع دولت و مجلس و هماهنگی کامل سران قوا 
در چگونگی هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی بوده 
است و دولت به عنوان متولی که بار سنگین اجرا را 
به عهده دارد  و مجلس به عنوان ریل گذار و ناظر، 
با همدلی و هماهنگی در  ایجاد آرامش معیشــتی 

برای سفره مردم تالش خواهند کرد.

 استقرار دائم »نداجا« در عمق 
بیش از ۲ هزار کیلومتری آب های آزاد

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی 
لبــه دفاعی نیروهای مســلح جمهوری اســالمی 
ایران اســت که در عمق بیش از ۲ هزار کیلومتری 

آب های آزاد حضور دارد.
آیین تبــادل تفاهم نامه همکاری های مشــترک 
نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار شــهرام 
ایرانی فرمانده نیــروی دریایی ارتش و حمید رضا 
طیبی رئیس جهاد دانشــگاهی در ستاد فرماندهی 
نیروی دریایی ارتش برگزار شــد. دریادار ایرانی در 
مراسم، اظهار داشــت: بنای حرکت نیروی دریایی 
ارتش فرامین مقام معظم رهبری اســت که ایشان 
نگاه ویژه ای به توســعه سواحل مکران دارند؛ بنا بر 
این تحقق این هدف راهبــردی، نیاز به آموزش و 
پرورش و توجه به توســعه دارد. وی ادامه داد: ما 
می توانیم با همکاری حرکت مؤثری را در ســواحل 
مکــران انجام دهیم؛ البته توجــه و تمرکز بر روی 
ساکنان این مناطق است و تالش داریم با همکاری 
ســایر ســازمان ها اقدامات مؤثری در این مناطق 
انجــام دهیم. امیر ایرانی ادامه داد: نگاه ما به عمق 
آب های آزاد اســت و می خواهیــم در عمق بیش 
از ۲ هزار کیلومتر اســتقرار دائم داشته باشیم؛ به 
همین دلیل باید به توسعه سواحل توجه کنیم. وی 
خاطرنشان کرد: نیروی دریایی لبه دفاعی نیروهای 
مسلح جمهوری اســالمی ایران است که در عمق 
بیش از ۲ هزار کیلومتری آب های آزاد حضور دارد 

و از منافع جمهوری اسالمی ایران دفاع می کند.

مبلغ یارانه جدید از زبان رضایی
معاون اقتصــادی رئیس جمهور گفــت: در اجرای 
توزیع عادالنــه یارانــه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماهیانه 

۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر واریز می شود.
محســن رضایی افزود: در اجــرای توزیع عادالنه 
یارانــه ارز ۴۲۰۰ تومانی، ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان 
به حســاب هر نفر از ســه دهک اول و ۳۰۰ هزار 

تومان به حساب پنج دهک بعدی واریز می شود.
وی افزود: قرار بر این شــد تا ۲ مــاه مبلغ حذف 
یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نقدی و اعتباری 
به حســاب افراد واریز شــود، اما بعد از دو ماه این 
مبلغ به صورت کاالبرگ در اختیار مردم قرار گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصر یح کرد: اساس 
کار این اســت که ما به مردم کاالبرگ می دهیم و 
قانــون همین را می گوید، امــا در دو ماه اول الزم 
اســت مبالغی به حساب مردم در حساب خودشان 
به صورت نقدی و اعتباری که معادله همان ارزش 
کاالبرگ ها است، واریز شــود، برآوردی که امشب 

شده بود، همین میزانی است که اعالم کرده ام.

اخبار

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی روز 
)یکشنبه( در دیدار آقای بشــار اسد رئیس جمهور سوریه 
و هیئت همراه، مقاومت و ایســتادگی ملت و نظام سوریه 
و پیــروزی در یک جنگ بین المللی را زمینه ســاز افزایش 
اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند: با توجه 
به روحیه و نشــاط و اراده باال در شــخص رئیس جمهور و 
دولت ایران برای گسترش همکاری ها با سوریه، باید تالش 

کرد روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقاء یابد.
رهبــر انقالب با اشــاره به موفقیت های بزرگ ســوریه در 
میادین سیاسی و نظامی گفتند: سوریه امروز، سوریه قبل 
از جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابی ها نبود اما احترام و 
اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به 

این کشور به عنوان یک قدرت نگاه می کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای با تأکیــد بر اینکــه امروز 
رئیس جمهور و ملت ســوریه نزد ملتهای منطقه ســرافراز 
هستند، افزودند: برخی از ســران کشورهای همسایه ما و 
شما، با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و 

با یکدیگر قهوه می نوشــند اما مردم همین کشورها در روز 
قدس خیابانها را از جمعیت و شــعار ضد صهیونیستی پر 

می کنند و این واقعیت امروز منطقه است.
ایشــان عوامل متعددی را در مقاومت و پیروزی سوریه در 
جنگ بین المللی تأثیرگذار دانستند و خطاب به آقای اسد 
خاطرنشــان کردند: یکی از مهمتریــن این عوامل، روحیه 
باالی شخص جنابعالی اســت و ان شاءاهلل با همین روحیه 
بتوانید ویرانی های جنگ را نیز بازسازی کنید زیرا کارهای 

بزرگی پیش روی شما قرار دارد.
رهبر انقالب همچنین با گرامی داشــت یاد و خاطره شهید 
سردار ســلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار تعّصب خاصی 
به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری می کرد و 
رفتار او در ســوریه با رفتارش در دفاع مقدس هشت ساله 

ایران تفاوتی نداشت.
ایشان افزودند: شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از 
جمله شــهید همدانی، واقعاً با جان و دل تالش می کردند 
و به موضوع ســوریه همچون یک وظیفه و واجب مقدس 

می نگریستند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این پیوند و ارتباط 
برای هر دو کشــور حیاتی اســت و نباید بگذاریم ضعیف 
شــود بلکه باید آن را هر چه ممکن اســت تقویت کنیم. 
ایشان با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی 
که در ســالهای گذشــته در جبهــه مقابل ســوریه قرار 
 داشــتند، افزودند: باید از تجربه های گذشته، خط آینده را 

روشن کرد.
رهبر انقــالب، روحیه و نشــاط رئیس جمهور ســوریه را 
زمینه ساز انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند: شخص 
رئیس جمهور و دولت جمهوری اســالمی ایران نیز واقعاً با 
نشــاط و دارای روحیه و اراده باالیی هستند و به موضوع 
ســوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت 

برای ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور استفاده کرد.
در ایــن دیدار که حجت االســالم رئیســی رئیس جمهور 
نیز حضور داشــت، آقای بشــار اسد با تشــکر از مواضع و 
حمایت های ملت و دولت ایران و همچنین با گرامی داشت 

یاد شــهید ســلیمانی، گفت: ایســتادگی و مواضع پایدار 
ایران در ۴ دهه گذشــته در مسائل منطقه و بویژه موضوع 
فلســطین، به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران، راه 

درست و اصولی است.
رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: خرابی های جنگ را 
می توان بازســازی کرد اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، 
قابل بازســازی نیستند و ایســتادگی ملت ایران بر مبانی 
و اصول امام خمینی)ره( که بــا همت جنابعالی نیز ادامه 
یافت، زمینه ســاز پیروزی های بزرگ ملــت ایران و مردم 

منطقه بویژه مردم فلسطین شد.
بشار اسد افزود: برخی تصور می کنند حمایت ایران از جبهه 
مقاومت، حمایت تسلیحاتی اســت در حالی که مهمترین 
حمایت و کمک جمهوری اسالمی، دمیدن روحیه مقاومت 

و استمرار آن است.
رئیس جمهور ســوریه در پایان تأکید کرد: آنچه باعث شد 
رژیــم صهیونیســتی نتواند بر منطقه حاکم شــود، روابط 

راهبردی ایران و سوریه است که باید با قدرت ادامه یابد.
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گزارش
رهبر انقالب اسالمی در دیدار بشار اسد: 

سوریه در یک جنگ بین المللی پیروز شد

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی، بلکه 
درصدد اصالح نحوه و محل تخصیص این یارانه ها اســت، اظهار داشت: به دنبال 
این هســتیم که با کمک اصنــاف و اتحادیه ها، مردم مزه شــیرین عدالت را در 

پرداخت یارانه ها بچشند.
ســید ابراهیم رئیسی شامگاه شــنبه در نشست هم اندیشی با جمعی از اصناف و 
اتحادیه ها که تا بامداد یکشــنبه به درازا کشید، با قدردانی از همراهی همیشگی 
اصنــاف و اتحادیه ها با انقالب و نظام جمهوری اســالمی ایران، گفت: همواره به 
همه اعضای دولت اکیدا توصیه کرده ام که به شکل منظم و مستمر نشست های 
مشورتی با نخبگان عرصه های مختلف داشته باشند و نشست امشب را نیز برای 

خود فرصتی ارزشمند می دانم.
رئیســی اظهار داشت: استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینه ای، ضریب خطا 
و اشتباه در تصمیم گیری ها را کاهش می دهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی 
در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری 

آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت.
وی یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاست ها را 
مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست 
و ادامه داد: هر تصمیم و اقدامی، هر قدر هم که کارشناسانه باشد، اگر با همراهی 
مردم توام نشــود، موفق و کارگشا نخواهد بود؛ همراهی و همکاری اهالی اصناف 
مختلف و نیز مردم، رمز موفقیت اجرای تصمیمات و سیاست های دولت هستند.
رئیســی در ادامه سخنانش با تایید اظهارات یکی از سخنرانان این نشست مبنی 
بر تفکیک قائل شــدن بین گرانی و گران فروشــی تصریح کــرد: در تعیین مرز 
گرانی و گران فروشــی ســازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مهمترین 
نقــش و جایگاه را دارد و باید بــه دقت به وظیفه خود در قیمت گذاری و نظارت 
بر قیمت ها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده 

اجحافی شود.
رئیــس جمهور با بیان اینکه فروشــندگان کوچک خواربــار و مواد لبنی بخش 
مهم و موثری در چرخه توزیع کاال در کشــور هستند، خاطرنشان کرد: توجه به 
فروشــگاه های بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاه های کوچک شود. این بخش 
 از اصنــاف کشــور ارتباطی تنگاتنــگ و عمیق با مردم دارنــد و حمایت از آنها 

- و البته نظارت بر عملکردشــان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقالم 
مورد نیــاز مردم خواهد شــد. همچنین رئیس جمهور به گالیــه یکی دیگر از 
ســخنرانان درباره بی توجهی دولت های قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای 
اصالح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئوالن مربوطه حتما 
این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررســی های انجام شــده در گذشته 

پیگیری و به سرانجام برسانند.
رئیســی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس 
از اصالح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از ســوی یکی از سخنرانان مورد 
اشــاره قرار گرفته بــود، حائز اهمیت خواند و افزود: برای رفع این مشــکل باید 

تسهیالتی در نظر گرفته شود که به سرعت و با سهولت در اختیار تولیدکنندگان 
مواد غذایی قرار گیرد تا روند تامین نقدینگی و تولید آنان را دچار وقفه نشود.

وی بــا تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودســرانه تغییر کند، تصریح کرد: 
مردم نباید هر روز شــاهد تغییر در قیمت ها باشند. اگر هم قیمتی تغییر می کند 

باید دالیل و زمینه های آن برای مردم تبیین و تشریح شود.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: یکــی از عوامل اصلی موفقیت اصالحات مدنظر 
در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیه ها و 
اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیه ها کمک کنند تا با نظارت 
جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کم فروشی، احتکار و گران فروشی گرفته شود. در 
انتخاب مسئوالن اتحادیه ها و بازرسان افراد مناسب را انتخاب کنید که بر اساس 

اصول و قانون عمل کرده و منافع ملی را همواره مد نظر قرار دهند.
رئیســی ادامه داد: اجازه ندهید هم صنف بودن باعث رودربایستی و مانع نظارت 
جدی و موثر بر عملکرد اصناف شــود. افرادی را برای این کار انتخاب کنید که 
اهل حساب کشــی جدی در زمینــه اجرای قانون و تامین منافع مردم باشــند. 

مجموعه این اقدامات باید موجب آرامش مردم و ثبات در بازار شود.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه وجود نرخ هــای متفاوت برای کاالها و خدمات 
واحد، همواره بستر ایجاد فساد و رانت بوده است، گفت: مهمترین اقدام در زمینه 

مبارزه با فساد، رفع بسترها و اصالح زمینه های ایجاد فساد است.
رئیســی با تاکید بر اینکه هدف دولت از اصالح نحوه و محل پرداخت یارانه مواد 
غذایی اجرای عدالت در پرداخت یارانه ها اســت، افزود: هدف دولت این است که 
با کمک اصناف و اتحادیه ها، کاری کند تا مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت 
یارانه ها بچشــند. این موضوع باید به طور شفاف و دقیق برای مردم تبیین شود، 
دولــت تصمیم اقتصادی محرمانه نــدارد و باور داریم که اگــر مردم در جریان 
جزئیــات این تصمیم قرار گیرند، همراه دولــت خواهند بود چرا که ما به دنبال 

تامین منافع مردم هستیم.
رئیس جمهور اظهار داشــت: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه کاالهای اساسی 
نیســت، بلکه تصمیم دولت این اســت که محل پرداخت یارانه کاالهای اساسی 
جابجا شــده و به جای پرداخت یارانه بــه واردکننده و حلقه اول تامین و توزیع 

کاال، به حلقه آخر زنجیره تامین و توزیع، یعنی مصرف کننده پرداخت شود.

رئیس جمهور در نشست با جمعی از اصناف و اتحادیه ها وعده داد

 مزه شیرین عدالت 
در پرداخت یارانه ها 

قالیباف: حق با مردم است

 قوت غالب مردم 
در غربال مجلس و دولت 
بررسی گرانی های اخیر با حضور وزرای اقتصاد و کشاورزی 

از جمله موضوعات خبری روز گذشته مجلس بود.
جلسه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار 
شــد و بررســی گرانی هــای اخیر با حضــور وزرای امور 
اقتصــادی و دارایــی و جهاد کشــاورزی در دســتور کار 
نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان قبل از آغاز جلسه علنی 
مجلس، در نشستی غیرعلنی با حضور مسئوالن مربوطه به 

بررسی گرانی های اخیر پرداختند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور خود 
نســبت به گرانی های اخیر و موضوع ارز ترجیحی واکنش 
نشــان داد و تاکید کرد: مــا با هرگونه اقــدام درباره ارز 
ترجیحی قبل از اجرا شدن کاالبرگ الکترونیکی مخالفیم. 
باید کاالبرگ الکترونیکی اجرایی شــود و این نظر دولت و 
رییس جمهور است و قیمت هم همان قیمت های شهریور 

۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.
محمدباقر قالیباف خاطرنشان کرد: مساله اصلی که باعث 
نگرانی بیشــتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع 
گرانی های کاالهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن 
گره خورده است. ریشــه این نگرانی های مردم به این بر 
می گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کاالهای 
اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کاالها 
کــه مرتبط با آن هســتند ایجاد خواهد شــد و دولت در 
موضــوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که 

باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
رئیس مجلس تصریح کرد: من به مردم عزیز حق می دهم 
که نســبت به آینده نگران شــده باشــند، اما با توجه به 
پیگیری های انجام شده و جلســاتی که برگزار شد به ویژه 
در شــورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شــد 
که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان شاءاهلل یک 

آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
در جریان این جلســه، سیداحســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی گفت که ســامانه ای طراحی شــده که 
براساس آن قیمت خرید نان برای مصرف کنندگان متعارف 
و عادی تفاوتی نمی کنــد، اما از طرفی انگیزه ای هم برای 
قاچاق باقی نمی ماند همچنین با این سامانه اتباع خارجی 

و ایرانیان فاقد هویت و کارت بانکی شناسایی می شوند.

در ادامــه محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد با انتقاد از 
عملکرد دولت در اصالح نظام یارانه ای در حوزه نان گفت: 
سوال ما از دولت این اســت که چرا اصالح نظام پرداخت 
یارانــه را از حوزه ای پرالتهاب نظیــر نان آغاز کرد؟ زمانی 
کــه قیمت نان آزادپز از ۲ هــزار و ۲۰۰ به ۷ هزار تومان 
می رســد آثار خود را در کمبود و نبود نان در روســتاها و 

نقاط حاشیه ای نشان می دهد.
در تذکری مرتبط با همین موضوع حجت االسالم علیرضا 
ســلیمی عضو هیات رئیســه مجلس تاکید کرد که دولت 
باید بیشــتر با مردم صحبت کرده و مســائل را به صورت 
روشن توضیح دهد الزم است تحرک بیشتری را در دولت 

شاهد باشیم.
همچنین وزیر جهاد کشاورزی در جریان بررسی گرانی های 
اخیــر در مجلس به نمایندگان درباره نحوه پرداخت یارانه 
گندم توضیح داد و با تاکیــد بر این که یارانه گندم حذف 
نمی شــود، گفت: این یارانه از روی کاال بــه افراد منتقل 

می شود تا افراد بتوانند مدیریت بهتری انجام دهند.
سید جواد ســاداتی نژاد  همچنین با اشاره به اینکه اکنون 
اولویت ما در حوزه مرغ، تخم مرغ و نان است، گفت: توزیع 
عادالنه یارانه ها در این حوزه  در اولویت دولت است.از سال 
گذشته جلســات متعددی با اتحادیه مرغ و طیور  برگزار 
شده و نظرات آنها را اخذ کرده در بحث ارائه تسهیالت به 
این حوزه و رفــع موانع برای صادرات مازاد تولید اقدامات 
الزم صورت گرفته اســت. هدف ما از اجرای نظام   اصالح  
پرداخت یارانه هــا توزیع عادالنه یارانه ها اســت. یارانه ی 
 هیچ کاالیــی حذف نمی شــود، بلکه به افــراد تخصیص 

خواهد یافت. 
حجــت اهلل فیروزی عضو کمیســیون صنایع و معادن هم 
تاکید کرد: بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت می تواند 
نظام پرداخت یارانه ها را اصالح کند اما قیمت کاالها نباید 

هیچ گونه افزایشی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ داشته باشد.
همچنین ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز معتقد است 
که بی توجهی به اقناع ســازی مــردم در کنار تصمیمات 

خلق الساعه مردم را نگران کرده است. 
در ادامه این جلســه، جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
مــردم تربت حیدریه با اشــاره بــه اینکه ایــن روزها به 
حوزه های انتخابیه خود که می رویم چیزی جز بد و بیراه و 
آه و نفرین از مردم نمی شنویم، تاکید کرد: دولت در اداره 
امور مانده اســت، مجلس به عنوان نهــاد نظارتی و قانون 

گذار باید دخالت کند نه این که صرفا نطق داشته باشد.
محمدرضــا صباغیان نماینده بافــق و مهریز هم در تذکر 
خود با بیان اینکه گرانی ها ستون فقرات مردم را می شکند، 
خاطرنشان کرد: با توجه به گرانی های اخیر باید کار اساسی 

و بنیادی انجام شود.
در جریان بررسی گرانی های اخیر در جلسه علنی، مجتبی 
یوســفی عضو هیات رئیســه مجلس با طرح این سوال که 
چرا این موضوع از نان شــروع شــد؟ افزود: ابتدا به سراغ 
حیاط خلوت شــرکت های خصولتی باید می رفتیم، مردم 
نمی تواننــد از فردا بــه بچه خود بگویند که بیســکوییت 
 یــک خوراکی الکچری اســت و به جای آن نان ســنگک 

به مدرسه ببر! 
همچنیــن صدیف بدری نماینده مــردم اردبیل خطاب به 

رئیس جمهور پرســید چرا از بین ایــن همه یارانه پنهان 
سراغ یارانه نان، معیشت و امنیت غذایی مردم رفته اید؟ 

پــس از ارائه گــزارش وزرای اقتصاد و جهاد کشــاورزی 
در مــورد حذف ارز آرد صنــف و صنعت، عزت اهلل اکبری 
تاالرپشــتی رییــس کمیســیون صنایع و معــادن گفت: 
تصمیمات خلق الســاعه از سوی وزرا موجب نگرانی مردم 
شده و ما نیز به عنوان وکالی مردم باید از آنها دفاع کنیم.

ســید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش 
و رونق تولید نیز بــا تاکید بر اینکه باید به موضوع اصالح 
نظــام ارزی و نظام حمایتی توجــه کرد، افزود: این کار به 
عنوان آغاز است که اگر درست اجرا شود می تواند اقدامات 
درســتی را به دنبال داشــته باشــد اما اگر درست انجام 
نشــود کار برای آینده سخت می شود. همچنین باید ابعاد 
اجتماعی مــورد توجه دولت باشــد و در کنار نکات فنی 
به جنبه اجتماعی نیز پرداخته شــده و از آن غافل نشــد. 
متأســفانه در این موضوع در اقنــاع افکار عمومی، حرکت 

منسجمی صورت نگرفته است.
رییس کمیســیون  پورابراهیمی  همچنیــن محمدرضــا 
اقتصادی با انتقــاد از اقدام دولت در آغاز حذف یارانه ها با 
حذف یارانه نان تاکید کرد: در بودجه اختیارات را به طور 
کامل در مورد حذف ارز ترجیحــی به دولت دادیم یعنی 
هم به دولت اجازه دادیم روش ســابق را برای واردات کاال 
و تخصیص منابع واردات اســتمرار دهد و از سویی اجازه 

دادیم در صورتی که می خواهد سیاست ها را تغییر دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
هم گفت: اراده مجلس و نمایندگان در ســال ۱۴۰۱ این 
است که معیشت مردم به خطر نیفتد و مصوبه مجلس نیز 
بدین معنی اســت که برای مردم ارز ۴۲۰۰ وجود داشته، 
اما این ارز برای دولت وجود ندارد، یعنی مقرر شد در سال 
۱۴۰۱ همان روالی که در سال ۱۴۰۰ انجام شده، اجرایی 
شود، با این تفاوت که ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت 
یک دالر را به جای آنکه از بانک مرکزی برداشته، از بیرون 
و صادرکنندگان این ارز را تهیه کرده تا تورم کنترل شود.

در جمع بندی موضوع بررسی گرانی های اخیر در مجلس، 
محمدباقــر قالیبــاف به مــردم اطمینــان داد که قدرت 

خریدشان حفظ خواهد شد.
رئیس مجلــس گفت: مجلس با قانونی کــه تصویب کرد 
و دولت هــم با روش اجرایی که پیــش گرفته این هدف 
مشترک را دنبال می کنند که قدرت خرید مردم در حفظ 
سفره هایشان و تامین کاالهای اساسی و معیشتی را تسریع 
کنند؛ مردم مطمئن باشــند که ایــن اتفاق رخ می دهد و 

نگرانی وجود ندارد.


