
امنیت مردم خط قرمز قوه قضاییه 
نیروهای انتظامی و امنیتی است

دادســتان کل کشور گفت: قوه قضاییه از نیروهای 
انتظامــی و امنیتی در بحث برخــورد با مرتکبان 
جرایم خشــن در جامعه قاطعانــه حمایت خواهد 

کرد.
حجت االســام والمسلمین محمد جعفر منتظری 
در واکنــش به برخورد با کســانی کــه در جامعه 
مرتکب جرایم خشــن می شــوند، بیان کرد: بحث 
امنیــت مردم خط قرمــز قوه قضاییــه، نیروهای 
انتظامــی و امنیتی اســت، قوه قضاییــه وظیفه و 
تکلیف دارد تا با مرتکبان جرایم خشن در جامعه، 
قاطعانه برخورد کنند. دادستان کل کشور تصریح 
کــرد: از نیروهــای انتظامی و مســئوالن برقراری 
امنیــت در جامعه انتظار داریــم تا به صورت کلی 
با کسانی که موجب خدشه دار شدن امنیت مردم 
در هر منســب و جایگاه و مکانی می شوند، برخورد 
قاطع داشــته باشند و قطعا قوه قضاییه از آن ها در 

این رابطه حمایت خواهد کرد.

 دولت روحانی مقصر کاهش
 ارزش پول ملی است

نماینــده مردم تهــران در مجلس گفــت: دولت 
روحانی با اقدامات اشتباه خود باعث کاهش ارزش 
پول ملی شد و اگر به تدریج ارز ترجیحی را حذف 
می کرد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی 

بزرگ اقتصادی بزند.
رضا تقی پور در گفتگو با مهر، با بیان اینکه کشــور 
هنوز درگیر تبعات منفــی اقدامات دولت روحانی 
در عرصه اقتصادی اســت، گفت: تمام تصمیمات 
اقتصادی دولــت تدبیر و امید از نیمه دوم ســال 
۹۸ اشتباه بود. دولت روحانی با اقدامات اقتصادی 
اشــتباه خود باعث کاهش ارزش پول ملی شــد و 
رشــد تورم و گرانی های فعلی هم به دلیل کاهش 
ارزش پــول ملی اســت و دولت تدبیــر و امید در 
این زمینه مقصر اســت. نماینده مــردم تهران در 
مجلس شــورای اســامی تصریح کــرد: از همان 
ابتدا مشــخص بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز 
جهانگیری معروف اســت، پیامدهای منفی خواهد 
داشت، اما دولت روحانی با نگاه لیبرالیستی و کامًا 
غرب گرایانه خود باعث شــد معضــات اقتصادی 
جدی و جبران ناپذیر برای کشور به وجود آید.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: دولت سابق نظارت خوبی بر بازار نداشت 
و از فناوری اطاعات برای مدیریت اقتصادی کشور 
استفاده نمی کرد. برای مثال، زمانی که از این دولت 
ســوال می کردیم ۱۸ میلیارد دالر ارز ترجیحی در 
ســال ۹۹ چگونه خرج شــد، آنان هیچ پاســخی 
نداشــتند و مشــخص بود ارز ترجیحــی را بدون 
حساب و کتاب به یکسری افراد داده اند. وی تاکید 
کرد: نتیجه عــدم بهره گیری از فناوری اطاعات و 
تخصیص بی حساب و کتاب ارز ترجیحی این شد 
که دولت سابق مجبور شد مدام ارز ترجیحی را به 
صورت یک چرخه معیوب تخصیص دهد و اقتصاد 
کشور را به سراشــیبی رساند. دولت روحانی مدام 
ارز ترجیحــی تخصیص می داد، در حالی که اگر به 
تدریج ارز ترجیحی حذف می شد، نیاز نبود دولت 

سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی 
اظهار داشت: وابستگی کشور به ارز ۴۲۰۰ تومانی 
یک فاجعه است و دولت فعلی که به دنبال اصاح 
نظام ارزی و یارانه ای کشــور اســت، حتماً باید از 
فناوری اطاعات و کان داده ها به خوبی اســتفاده 
کنند. اگــر ما به دنبال آن هســتیم که در عرصه 
اقتصادی اصاحات اساســی انجــام دهیم، حتماً 
بایــد از فناوری اطاعات هم به خوبی بهره گیریم. 
تقی پور گفت: ما قائل به اقتصاد دســتوری نیستیم 
و قطعاً اقتصاد دســتوری غلط اســت، اما اقتصاد و 
بازار ولنگار و بدون کنترل را هم قبول نداریم و در 
هیچ جای دنیا چنین وضعیتی وجود ندارد. اقتصاد 
کشور باید کنترل شود و نباید تکانه های اقتصادی 
و اصاحاتــی که در این عرصه به وجود می آید، به 

مردم فشار وارد کند.

  فروش اجباری و گرانفروشی را 
به ۱۳۵ گزارش دهید

معاون اجتماعی و پیشــگیری از تخلفات تعزیرات، 
از مردم خواســت در پــی افزایش قیمت ها، تخلف 
فروشــنده ها را با شــماره گیری ۱۳۵ اطاع رسانی 

کنند تا با آن برخورد شود.
محمدعلی اســفنانی در مصاحبه بــا برنامه رویداد 
اظهار کرد: تخلفات گزارش و رســیدگی می شود و 
بر اســاس خبرها، کمبود کاال گزارش نشده است. 
اسفنانی با وجود این که برخی اقام از جمله روغن 
خوراکی و ســرخ کردنی در فروشگاه های اینترنتی 
یافت نمی شــود، نبود کاال در برخی فروشگاه ها را 
به دلیل ناهماهنگی دانســت و مدعی شد از امروز 
مشــکلی دراین خصــوص وجود نــدارد. وی لزوم 
رعایت حقوق مردم توســط فروشنده ها را متذکر 
شــد و گفت: اختاف نظرهایی درباره کاالهایی که 
قبًا قیمت خــورده و تولید قبل بوده، وجود دارد. 
وی ادامه داد: برخی کاالها که در لیســت افزایش 
قیمت قرار نداشــتند ولی با افزایش روبه رو شدند، 
به عنوان تخلف گران فروشــی رســیدگی می شود. 
اسفنانی خطاب به کســبه و تولیدکننده ها گفت: 
برای کاالهایی که در قیمــت اعامی قرار ندارند، 
حق افزایش قیمت ندارند و اگر بناســت این کاالها 
افزایش قیمت داشته باشند، باید با سازمان حمایت 

هماهنگ شود.

اخبار

معاون اول رئیس جمهور در جلســه ســتاد تنظیم بازار 
 بــر برخورد شــدید با متخلفان و اخال گــران در بازار 

تاکید کرد.
جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاســت »محمد مخبر« 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد. در این جلسه که 
وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، 
امور اقتصادی و دارایی، دادگســتری، نفت، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشــاد اســامی، ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، 
ســخنگوی دولت، دادســتان عمومی و انقاب تهران و 
استاندار تهران نیز حضور داشــتند، گزارشی از آخرین 
وضعیت بازار در استان های مختلف کشور ارائه و برخی 
مســائل پیش روی اجرای طرح توزیــع عادالنه یارانه ها 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه 
هیچ مشــکلی در زمینه تأمین و تولید کاالهای اساسی 
از جمله مــرغ، تخم مرغ و روغن وجود ندارد، از اهتمام 
جدی این دستگاه اجرایی برای ادامه توزیع گسترده این 
اقام و تســریع در رفع برخی مشکات در این حوزه در 

سراسر کشور خبر داد.

در این جلســه همچنین بر لزوم پاســخ به شــبهات و 
ســواالت مردم درباره ابعاد طرح مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها تاکید شد و مقرر گردید تمهیدات الزم 
بــرای اقناع و آگاه ســازی جامعه با جدیت بیشــتر در 

دستور کار دستگاه های اجرایی مربوطه قرار گیرد.
ارائه گزارش هایی در خصوص برخورد با گران فروشــی 
و احتــکار در بازار از جمله دیگر موضوعات این جلســه 
بود که بر اساس آن و با تاکید معاون اول رئیس جمهور 
مقرر شــد تا برخوردهای قضائی و انتظامی با متخلفان 
و اخال گران در بازار کاالهای اساســی و ســایر کاالها 
 و خدمات به بهانه اجرای این طرح با شــدت و ســرعت 

ادامه یابد.
در همین رابطه وزیر دادگستری گزارشی از رسیدگی به 
پرونده تخلف یکی از شــرکت های تاکسی اینترنتی ارائه 
کرد و گفت: مدیران این مجموعه متعهد شــدند مبالغ 

دریافت شده اضافی را به مسافران عودت دهند.
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 جمهور برگزار می شود.

مخبر در جلسه ستاد تنظیم بازار: 

با متخلفان و اخالل گران در بازار با شدت برخورد شود
دیپلمات اســیر ایرانی در بلژیک نوشت: من ۲۰ روز در 
بونکر نگهداری شده ام و در تمام ۲۰ روز اجازه هواخوری 

جمعی به من داده نشد.
همسر اسداهلل اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک در 
صفحه شــخصی اش با انتشــار دو دست نوشته از همسر 
اسیر خود در بلژیک بخشی از رفتار غیرانسانی مدعیان 
حقوق بشــر اروپایی را به تصویر کشیده است. اسدی در 
این دو دســت  نوشته آورده است: هیچ زندانی باور نمی 
کرد که من ۲۰ روز در بونکر نگهداری شــده ام. بدترین 
افراد، چند شــب در بونکر نگهداری می شدند و مجددا 
به ســلول خود باز می گشــتند. در تمام ۲۰ روز اجازه 
هواخوری جمعی به من داده نشــد.  در دســت نوشــته 
دیپلمات اسیر ایرانی آمده است: در بونکر کلیه وسایلم را 
پشت درب گذاشتند، به جز یک عدد تشک پاستیکی، 
یک پتو و یک توالت فرنگی هیچ چیز نبود و کف و سقف 
با کاشــی و سرامیک بدرنگ پوشیده شده بود به نحوی 

که آن را به یک غسالخانه شبیه کرده بود.
اسداهلل اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسامی ایران 
در وین، اتریش است. وی در سال ۲۰۱۸ در حالی که در 
اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشــت به محل 

سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در 
عملیات بمب گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی 
منافقین در پاریس بازداشت شد. ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه 
کیفری آنتــورپ )بلژیک(، با رد مصونیــت دیپلماتیک 
اســداهلل اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد. 
عملیات دســتگیری این دیپلمات ایرانی توســط پلیس 
امنیت اتریش، بلژیک، فرانســه، آلمــان و لوکزامبورگ، 
بر مبنای اطاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیســتی و 

همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.
از آنجایی که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک 
است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی سابقه است 
و رویه  جدیدی را در روابط بین الملل بنیان گذاشــت؛ زیرا 
بر اساس »کنوانســیون وین راجع به روابط دیپلماتیک« 
مامورین سیاســی و فرستاده یک کشــور در کشور دیگر، 
نبایــد مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند. به عبارتی 
دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می شوند که دیپلمات ها 
و مقامات ارشــد دولتی یک دیگر را تحت تعقیب قانونی، 
قرار ندهنــد. اکنون این انتظار از وزارت امور خارجه دولت 
ســیزدهم وجود دارد که با پیگیری های حقوقی و سیاسی 

مانع نقض حقوق اساسی این دیپلمات ایرانی شوند.

دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک:

۲۰ روز در »بونکر« بدون اجازه هواخوری نگهداری شدم

رئیس جمهور دستور داد: کمک معیشتی ماه اول به حساب 
همه مشموالن قبلی که متقاضی تجدیدنظر در دهک بندی 

فعلی هستند، واریز شود.
حجت االســام ســید ابراهیم رئیســی در جلســه ستاد 
هماهنگــی اقتصادی دولت به ســازمان برنامــه و بودجه 
و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی دســتور داد، کمک 
معیشــتی ماه اول به حســاب تمامی افرادی کــه تا ماه 
قبل مشــمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله کمک 
معیشــتی دریافت نکرده انــد و متقاضــی تجدیدنظر در 

دهک بندی فعلی هستند، واریز شود.
وی در این جلســه گفت: اصل بر اعتمــاد به خوداظهاری 
مردم اســت لذا مبلغ کمک معیشــتی ماه اول، به حساب 
ایــن افراد نیز واریز شــود تا به محض تأیید درخواســت 
متقاضیان از سوی دســتگاه های مسئول، این مبلغ توسط 
آنها قابل برداشت گردد و در ماه های آتی نیز همانند سایر 
مشموالن، بتوانند مبلغ کمک معیشتی را دریافت نمایند.

رئیســی با اشــاره به اینکه باید به مــردم فرصت بازبینی 
اطاعات خانوارها داده شود تا قانون مردمی سازی و توزیع 
عادالنه یارانه ها دقیق تر به اجرا درآید، تصریح کرد: وزارت 
تعــاون،  کار و رفاه اجتماعی موظف اســت حداکثر ظرف 
یک ماه، این درخواســت ها را بررسی و نتیجه نهایی را به 

سرپرستان خانوار اعام نماید.
رئیس جمهور همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خواست نحوه محاسبه شاخص های دهک بندی خانوارها به 

طور شــفاف برای مردم تبیین شود و با اطاع رسانی الزم 
ابهامات و دغدغه های مردم در این زمینه برطرف و جامعه 

و افکار عمومی به خوبی قانع شوند.

در این جلســه، همچنین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 
صنعت، معدن و تجارت، گزارش های جداگانه ای از وضعیت 

ذخایر کاالهای اساسی در کشور ارائه کردند.

جزئیات پرداخت یارانه نقدی به جاماندگان
سید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد پس از دستور رئیس 
جمهور اظهار کرد: در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارشی 
از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت 
رســیدگی به مشــمولین طرح یارانه نقدی و اعتراضات و 

تقاضاهای جدید مطرح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بعد از اســتماع گزارش، 
رئیس جمهوری دســتور داد که به تمام افرادی که تا ماه 
پیش یارانه بگیر بودند، در صورتی که متقاضی باشند، برای 
ماه اول یارانه پرداخت شــود. وی ادامه داد: وزارت رفاه نیز 
باید ظرف یک ماه به تقاضاها رســیدگی کند و اگر تقاضا 
درست باشــد، مبلغ یارانه آزاد خواهد شد و قابل استفاده 

خواهد بود.
ســخنگوی اقتصادی دولت گفت: اگر مستنداتی مبنی بر 
اینکه جــزو دهک دهم بودند، وصول شــود، گزارش های 
مربوطه ارسال خواهد شد تا مردم در جریان نحوه ارزیابی 

وزارت رفاه قرار گیرد.

گزیده ای از نشست علنی مجلس

بحث داغ یارانه های 
معیشتی در خانه ملت

تاکید قالیباف بر حل مشکل جاماندگان از یارانه، موافقت 
نمایندگان با شفاف سازی قوه مقننه موضوعات مهمی بود 

که در جلسه روز گذشته مجلس بررسی شد.
جلسه علنی مجلس به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار 
شــد و ادامه رســیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای 
سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها در دستور کار 

نمایندگان قرار گرفت.
در ابتدای این جلســه، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از 
دســتور خود با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی فرایند 
اجرای قانون اســتفاده از کاالبرگ الکترونیک برای تامین 
کاالهای ضروری معیشتی را تسریع کنند، افزود: قوای سه 
گانه در تمامی دستگاه ها با اراده قوی و به طور هماهنگ 
بــرای حل مشــکات و جراحی اقتصادی مــردم یکدل و 
یکصدا شده اند و مردم مطمئن باشند که تمامی مسئوالن 
کشــور در همه دســتگاه ها بر حفظ قدرت خرید مردم و 
ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند و به لطف خداوند 

متعال تمامی اقدامات با همین هدف به انجام خواهد رسید 
و در ایــن راه مجلس همکاری با دولت در پیاده ســازی 
دقیق قانون را وظیفه خــود می داند، خصوصا نمایندگان 
در حــوزه های انتخابیه خود مــی توانند با رصد و نظارت 
دقیق در انتقال نارســایی های احتمالی به مدیران اجرایی 

کمک کنند.
رئیس مجلس همچنین در پاســخ به تذکر محسن زنگنه 
درباره جامانــدگان از دریافت یارانه، گفت: اشــکاالتی به 
وجود آمده و برخی از افراد هنوز یارانه دریافت نکرده اند اما 
مردم مطمئن باشــند افرادی که باید یارانه خود را بگیرند 
آن را دریافت خواهند کرد. باید به ســرعت اصاحات الزم 

صورت گیرد و یارانه به آنها تعلق گیرد.
حجت االسام سیدجواد حســینی کیا نماینده سنقر هم 
در تذکری خواستار رســاندن یارانه ها به نیازمندان واقعی 
شــد که قالیباف در پاســخ گفت: کمک معیشتی با سقف 
های مشــخص شــده شــامل همه دهک ها به جز دهک 
دهم می شــود. بعضی ها از قلــم افتاده که معوقات آن ها 
پرداخت خواهد شــد.کمال علیپور نماینده جویبار، سواد 
کوه و قائم شــهر هم با اشاره به آغاز طرح مردمی سازی و 
توزیع عادالنه یارانه  کاالهای اساسی از سوی دولت گفت: 
ضرایبی که در طرح توزیع عادالنه یارانه  کاالهای اساســی 
برای درآمد مردم تعیین شده، کارشناسی نیست. امیدوارم 
با جراحی اقتصــادی که دولت آغاز کرده اســت مردم از 

نگرانی درآیند.
در ادامــه جلســه معین الدین ســعیدی نماینــده مردم 
چابهار هم در تذکری شــفاهی تاکید کرد: شــأن نظارتی 
مجلــس ایجاب می کند که با وجــود نگرانی های به وجود 
آمده کاالهای اساســی با نرخ شــهریور ۱۴۰۰ به دســت 
مردم برســد. حجت االســام محمدتقی نقدعلی نماینده 
خمینی شــهر هم با تأکید بر اینکه باید برخی از رویه ها در 
دریافت یارانه اصاح شــود، افزود: محاسبه درآمد فرزندان 

به حساب سرجمع خانواده اشتباه است.
همچنین ســلمان اســحاقی نماینده مردم قائنات با اشاره 
بــه اینکه امــروز در دورترین نقاط مرزی بــا بنده تماس 
می گیرند و می گویند که یارانه کاالهای اساسی را دریافت 
نکردند، گفت: قرار مجلس شــورای اســامی با دولت این 
نبود. مجلس تاکید داشــت که قیمت کاالهای اساسی از 
شهریورماه ســال ۱۴۰۰ نباید بیشتر شــود که متاسفانه 
قیمت ها بیشــتر شد. مهدی شریفیان نماینده مردم تهران 
نیز تاکید کرد: انتظار می رود ســازمان تعزیرات و ســایر 
نهادهای نظارتی با اعمال نظارت گسترده مانع گرانی های 

افسارگسیخته و تضییع حقوق مردم شوند.
ســید جلیل میرمحمدی نماینده تفــت و میبد از رئیس 
جمهور خواست به آمارهایی که باعث شده یارانه بخشی از 
مردم قطع شود اعتماد نکند و به همه افرادی که یارانه ۴۵ 
هزار تومانی دریافــت می کردند، یارانه جدید نیز پرداخت 

شود. همچنین سید سلمان ذاکر در تذکری به وزیر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی و رئیس جمهور گفت: دولت نباید به 
هر بهانه ای یارانه و ســهام مردم را قطع کند. بســیاری از 
افــراد قبا یارانه نمی گرفتند اما به دلیل گرانی های اخیر 
بــه یارانه احتیاج دارند پس دولت تبعیضی قائل نشــود و 
موضوع یارانه ها را ســاماندهی کند. در بخشــی از جلسه 
علنی محمد رشــیدی عضو هیئت رئیســه مجلس، سوال 
نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی درباره تخلفات گسترده 

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی را اعام وصول کرد.
در جریان جلســه علنی، گزارش کمیســیون امور داخلی 
کشور و شــوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای 
سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها مورد بررسی 
قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با شــفاف ســازی قوه 
مقننه از جمله مجلس شــورای اسامی، دیوان محاسبات 
کشــور و تمامی ســازمان ها و موسســات وابسته به آن 
موافقت کردنــد. همچنین فتح اهلل توســلی نماینده بهار 
و کبودرآهنگ درخواســت دو فوریت طرح اصاح جدول 
۴-۲۴ محرومیت زدایی )جــداول منابع و مصارف تبصره 
۱۴( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور را مطرح کرد و 
نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات نمایندگان مخالف 
و موافق، بــا ۱۹۴ رای موافــق، ۵۰ رای مخالف و ۴ رای 
ممتنــع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضــر در مجلس با آن 

موافقت کردند.
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گزارش
با دستور رئیسی؛ 

کمکمعیشتیماهاولبهحسابهمهمشموالنواریزمیشود

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: دولت ســال گذشته، الیحه دو فوریتی 
حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرســتاد کــه در این مدت بارها به آن پرداخته 

شد، از این رو اقدامی ناگهانی صورت نگرفته است.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسامی در گفتگو با 
مهر، درباره هدفمندســازی یارانه ها و اصاح ارز ترجیحی، گفت: کار بزرگی باید 
در این زمینه انجام شود و همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی می دانند که 
هیچ راه چاره و فراری از این تصمیم وجود ندارد، به گونه ای که دولت ناگزیر به 
اعمال اصاحات و تغییرات اساســی درباره ارز ترجیحی است، بنابراین این اقدام 

حتماً باید انجام شود.
وی افزود: تولید گندم به لحاظ خشکســالی به حداقل رسیده است و بسیاری از 
کشورهای دنیا هم پیشاپیش برای جلوگیری از تاثیر قحطی در جامعه خودشان، 

به سمت کاالبرگ ها رفته اند.
عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها در مجلس خاطرنشان کرد: هم 
اکنون در فرانسه، آلمان و ترکیه ارائه کاالبرگ آغاز شده است و مردم با استفاده 
از کارت هــای مخصوص، بنزین، نــان و برخی کاالهای اساســی خود را تأمین 

می کنند چراکه در شرایط فعلی چاره دیگری وجود ندارد.
ابوترابی با اشــاره به اینکه ما ناگزیر از اعمال چنین راهبردی در اقتصاد هستیم، 
تاکید کرد: به نظر می رسد بهترین تصمیم در این شرایط، اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیکی باشــد و دولت ناچار به انجام این تغییرات است. هر روز و هر لحظه 
که تغییرات و اصاحات کامل در زمینه ارز ترجیحی اتفاق بیفتد بهتر است و در 

بلند مدت به نفع جامعه خواهد بود.
وی افزود: البته بهترین حالت این اســت که قشر مستضعف و کم درآمد جامعه 
که دهک های پایین جامعه را تشــکیل می دهند، کمکبیشتری دریافت کنند تا 
تغییر قیمت ها تا حد زیادی برای آنها جبران شــود. طبیعتاً باید کمک به گروه 
متوســط، کمتر و به صورت حداقلــی و نهایتاً کمک به دهک های باال و پردرآمد 

جامعه به طور کامل حذف شود.
نماینــده مردم نجف آباد در مجلــس در رابطه با انتقادات اخیــر مبنی بر اینکه 
اطاع رســانی الزم بــه جامعه درخصوص اصاح ارز ترجیحی و هدفمندســازی 
یارانه ها توســط دولت صورت نگرفته اســت، بیان کرد: این انتقاد وارد نیســت. 
حدوداً چهار ماه است که دولت این موضوع را به صورت جدی مطرح کرده است. 
در بودجه ســال ۱۴۰۱، درصحن علنی و با حضور همه رسانه ها طی چند جلسه 
متعدد در رابطه با حذف ارز ترجیحی بحث شد؛ عاوه بر این موضع مذکور بارها 

در جلسات غیرعلنی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
ابوترابی با اشاره به اینکه مدت هاست تصمیم جدی دولت برای تک نرخی کردن 

قیمت ارز مطرح شــده است، تصریح کرد: دولت پیش از نوروز سال ۱۴۰۱، این 
موضوع را در الیحه ای دو فوریتی به مجلس فرســتاد و همین باعث شد در تمام 
این مدت رســانه های مختلف در این باره به بحث و گفتگو و بررســی بپردازند، 
بنابراین اینطور نبوده که اطاع رســانی اتفاق نیفتاده باشد یا به گونه ای نبوده که 

دولت به صورت ناگهانی و یکباره دست به کار شده باشد.
وی تاکید کرد: همچنین وزرا و مسئوالن مربوطه در این مدت توضیحات خود را 
ارائــه داده اند و رئیس جمهور نیز در گفتگوی صمیمانه اخیر با مردم جزئیات این 
تصمیم را بازگو کرد. با همه این مســائل، اول پول و افزایش یارانه ها به حســاب 
مردم رفت و بعد تصمیمات به اجرا گذاشته شد، از این رو همه این موارد گویای 

آن است که دولت اطاع رسانی را تا حد قابل قبولی انجام داده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس متذکر شد: البته گفتگوی 
رئیس جمهــور با مردم به هیچ عنوان قابــل قیاس با آنچه وزیران مختلف مطرح 
می کنند نیست و نمی توان این دو را هم ردیف هم دانست. حجت االسام رئیسی 
بســیار صادقانه و دقیق آنچه در دست انجام است را موشکافانه به مردم توضیح 
داد. قطعاً صداقت در کام رئیس جمهور بســیار ارزشــمند و تاثیرگذار بر افکار 

عمومی خواهد بود.
ابوترابی گفت: گرچه وزرا توانســته بودند قســمتی از تصمیمات را به گروهی از 
جامعــه انتقال بدهند اما این انتقال به صورت جامــع نبود؛ اما رئیس جمهور در 
گفتگوی تلویزیونی با بیانی شــفاف توانست جامع، دقیق و صادقانه این هدف را 

محقق کند و البته این گفتمان باید ادامه داشته باشد.

ابوترابی:

اقدام دولت در هدفمندی یارانه ها 
ناگهانی نبود


