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 5گام برای «ماموریت تغییر»
در خراسان رضوی
«عملکرد استاندار به گونهای باشد که مردم
احساس کنند وضع نسبت به قبل تغییر کرده و
گامهای جدی در مسیر پیشرفت استان برداشته
شده است ».این جمله آیت ا ...رئیسی ،رئیس
جمهور ایـــران اســت ،در جلسه هیئت دولــت
و خطاب به سه استاندار جدید که یکی از آن
ها چهره ای آشنا بــرای مــردم خراسان است،
ســردار یعقوبعلی نظری فرمانده پیشین سپاه
امام رضا(ع) که حاال بناست در قامت استاندار
خراسان رضوی به مجاوران و زائــران دیار امام
مهربانی ها خدمت کند .استانی که پیش از این
در عمر هشت ساله دولت تدبیر و امید در مجموع
سه استاندار با سابقه خدمت پنج ،دو و یک ساله
را به خود دید ،مدت زمانی که برای سکانداری
یک استان «،خوب»« ،کم» و «خیلی کم» بود ،امید
داریم در دولت سیزدهم شاهد تغییرات کمتری
در حوزه مدیریت های کالن باشیم.
آقای نظری شما شانزدهمین استاندار خراسان
رضوی بعد از انقالب هستید ،شناخت خوب و
دقیق از شرایط مشهد و خراسان رضوی ،رهاورد
تجربه طوالنی شما در فرماندهی سپاه استان
است ،پس صحبت از نیازها و مطالبات استان
برای شما مصداق عینی زیره به کرمان بردن که
هیچ ،زعفران به قائنات بردن است! با این حال
در گزارش امروز روزنامه به  13مطالبه اصلی
خراسان رضوی اشــاره کرده ایم که خواندنش
خــالــی از لطف نیست .امــا آن چــه بــاعــث شد
یادداشت روز را هم به این موضوع اختصاص
دهیم ،ماموریت بزرگ شما در خراسان رضوی
اســت« :ماموریت تغییر» .طبق آن چه رئیس
جمهور تکلیف کرده است ،استانداران باید به
گونه ای عمل کنند که مــردم استان احساس

تغییر کنند ،مردمی که چند ماه پیش با هدف
تغییر وضعیت و شرایط به پای صندوق های رای
رفتند و دولتی را برگزیدند که حاال شما نماینده
عالی آن دولت در استان هستید ،برخی پیش
شرط ها و گام های اولیه را که به نظرمان رسید
در این مسیر پرتالطم می تواند کمک کننده باشد
در ادامه آوردیم:
* فاصله پــادگــان امــام رضـــا(ع) تــا ساختمان
استانداری در خیابان بهار چندین کیلومتر
بیشتر نیست اما تفاوت آن دو مسئولیت خطیر
فرسنگ ها فاصله است ،هر چند افرادی که شما
را بهتر می شناسند از روحیه مردمی و رسانه ای
شما باخبرند ،تشکیل قرارگاه رسانه ای و کانون
های بسیج رسانه از جمله اقداماتی است که
گواهی بر رسانه ای بودن شماست و اینک در
قامت استاندار تعامل و در میان مردم بودن و
ارتباط با رسانه ها را تقویت خواهید کرد ،چرا که
می دانید رسانه های اصیل استان می توانند یار
شما در پیشبرد اهداف تان باشند ،آن ها را محرم
بدانید و از این ظرفیت برای ساماندهی حاشیه
نشینی ،صنایع زنگ زده ،معادن به خواب رفته،
ترانزیت در مرز مانده ،کشاورزی خشک شده،
بحران آب و ...بهره مند شوید.
* بله آب هست امــا کم اســت ،با ایــن وضعیت
خشکسالی ،احتماال برق و گاز هم در شش ماهه
دوم سال به سرنوشت آب دچار می شوند ،مرغ در
بازار هست اما گران ،روغن کم است ولی کرونا
تا دلتان بخواهد زیاد است و ...اما شما باید مرد
تغییر باشید .لطفا افکار عمومی را به تهران ارجاع
ندهید« ،تصمیم ستاد ملی اســت»« ،هنوز به
استان ابالغ نشده» و هر نوع گره زدن موضوعات
کوچک و بــزرگ به مرکز ،گرهی از مشکالت
مردم را باز نمیکند ،نماینده عالی دولت باید
بتواند مسائل را پیش ببرد ،آن هم در استانی
که میتواند قطب کشاورزی باشد ،استانی که
سرشار از مواد معدنی است ،استانی که جاده
ابریشم است و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دارد
به طور قطع باید در پیاده سازی الگوهای تامین
معیشت مردم برای دیگر استان ها هم الگو باشد.
* لطفا تا اطالع ثانوی دست به کلنگ و روبان و
قیچی نبرید .حاال وقت کلنگ زنی پروژه جدید

سه شنبه  27مهر۱۴۰۰
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نیست! مشهد و خراسان رضوی همواره مقصد
سفرهای بسیاری از دولتمردان و نمایندگان
ادوار بــوده و بــه لطف ایــن سفرها ســرشــار از
وعدههای محقق نشده و پروژه های ریز و درشت
بر زمین مانده است ،وعده هایی که هر کدام در
زمان خود نور امیدی در دل مردم یک شهرستان
برافروخت اما حاال چیزی جز یک اسکلت ناتمام
نیست و البته زخمی بر چهره یک شهر! در جای
جای استان که پا بگذارید از این دست پروژه
ها می بینید که اگر اعتباری تزریق شود ،جان
میگیرند و اگر مدیریتی باشد ،قطعا تا پایان
دولت سیزدهم به بهره برداری می رسند .لطفا
توجه و وقت خودتان را معطوف این پروژه های بر
زمین مانده کنید.
* برای جذب اعتبار تنها دلخوش به خزانه دولت
نباشید .مشهد به عنوان دومین کــان شهر
کشور و پایتخت معنوی ایران زمین همواره به
گاه بودجه ریزی مورد بی مهری قرار میگیرد و
به آن چه سهم واقعی اش است ،ضمن میزبانی
از میلیونها زائر و مسافر ،نمی رسد .هر چند از
همان عدد کم به هنگام ابــاغ ،به لطف برخی
مدیرانکلدستگاههایاجراییکهاهلپوشیدن
کفش آهــنــی نیستند در جــذب بــودجـههــای
تخصیص یافته هم ضعف هایی وجود دارد و دست
استان در بسیاری از حــوزه ها خالی میماند،
با این حال تامین امنیت سرمایه گذار و جذب
سرمایه گذار جدید داخلی و خارجی و تعریف
الگوهای جدید مالی گره گشای خوبی در این
روزهای بی پولی است ،به خصوص در مشهد که
مشکالت پیش آمده برای برخی موسسات مالی
و اعتباری و البته برخی رفتارها ،سرمایه گذار را
از این شهر رانده است.
* نیک مــی دانــیــد کــه خــراســان رض ــوی فقط
مشهد نیست .آقای استاندار جمعیت زیادی در
شهرستان ها و روستاهای دور افتاده و محروم
استان اکنون به عملکرد شما چشم دوخته و البته
دل بسته اند .انتظارها از شما بیشتر است .مردم
امید می خواهند ،لطفا از همدلی دولت و مجلس
و مدیریت شهری بهره کافی را ببرید و حس امید
را در مردم زنده کنید تا آن بخش از اعتماد از
دست رفته بازگردد.

مراسم گرامی داشت شهدای وحدت برگزار می شود
دوازدهمین یــادواره شهدای وحدت و گرامی
داشت و تکریم سرداران شهید نورعلی شوشتری
و رجبعلی محمدزاده برگزار می شود .این مراسم
ساعت  8صبح  29مهر در مجتمع فرهنگی آیه
ها برگزار خواهد شد .سردار نورعلی شوشتری
بهعنوان فرمانده قــرارگــاه قــدس در تــدارک
برگزاری همایش وحدت – میان عشایر شیعی
و سنی کشور -ســران طوایف منطقه پیشین
در محدوده منطقه سرباز استان سیستان و
بلوچستان بود که صبح روز یک شنبه  ۲۶مهر
 ۸۸توسط عامل انتحاری عبدالمالک ریگی

به فیض عظیم شهادت
نائل آمــد .در این اقدام
تروریستی ۴۲ ،نفر از
جمله ســـرداران شهید
شــوشــتــری و رجبعلی
مـــحـــمـــدزاده هــمــراه
بـــا شـــمـــار دیـــگـــری از
فرماندهان سپاه ،مردم
و شـــیـــوخ اهــــل سنت
و مولو یهای بلوچ سیستان و بلوچستان به
شهادت رسیدند تا درخت یکپارچگی و وحدت

خواهد افتاد.
* سال  1401وقت مناسبی است که اصالحات
مهمی در بــودجــه اتــفــاق بیفتد و دوم ایــن که
افــزایـشهــا بــه سمت افـــراد کــم درآمـــد بــرود و
افزایشها پلکانی باشد و هزینه دستگاه ها پایش
شود.
* در بحث ارز  4200پولی که باید به جیب مردم
برود ،دست چند دالل در کشور رفته است و همه
به این واقف اند و باید آن را اصالح کنیم تا این پول
به جیب مردم برود ولی این کار را با غافلگیری
دنبال نمی کنیم و مردم را بی اطالع نمی گذاریم
و شوک به بــازار و اقتصاد وارد نمیکنیم .این
اصالح از برنامه های دولت است و ما به مردم
اطالع رسانی می کنیم.
* (درباره طرح ساخت ساالنه یک میلیون مسکن)
این که برخی تصور کنند دولت قرار است خودش
زمین تحویل بگیرد و خودش هم بسازد این گونه
نیست .دولت کار هدایت  ،حمایت و نظارت را
انجام می دهد و باید همه دست اندرکاران به این
میدان وارد شوند تا این اقتصاد پیشران را فعال
کنیم تا بسیاری از کسب و کارها فعال شود .این
کار می تواند اشتغال ایجاد کند ،افزایش تولید
داشته باشیم و نیاز مردم را رفع کند.
* اگر بگویم وضع خزانه در هنگام آغاز فعالیت
دولت جدید چه بود برخی ما را به گله گذاری
متهم می کنند .همه شاخص ها نشان می دهد
که وضعیت چگونه است .تعهداتی که دولت قبل

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چــقــدر مــســئــوالن در تــلــویــزیــون قشنگ
حرف می زنند اما وقتی به بطن جامعه وارد
میشوی چیز دیگری می بینی!
••یعنی با این همه نهاد نظارتی نمی تونید
مسبب اصــلــی گــرانــی تخم مــرغ و مــرغ رو
بگیرید؟
•• لطفا کمی منصف باشید! هشت سال
اعــضــای دولـــت روح ــان ــی فــاتــحــه ایــــران و
اقتصادش را خواندند و کشور را به فنا و نابودی
سوق دادند و سفره مردم را به حداقل و تکه
نانی رساندند .آیا این سید بزرگوار معجزهگر
است که هشت سال گرانی های حتی ۵۰۰
درصد را سه ماهه حل کند؟ دولت قبلی جز
گرانی و خنده و وعده دادن کاری نکرد.
••پرسپولیسی هــا فکر مــی کــردنــد لیگ
قهرمانان آسیا هم مانند لیگ خودمان است
...اما بروند ستاره های روی پیراهن استقالل
را ببینند تا بــاورشــان شــود که بــدون تالش
نمیشود به جایی رسید.
••حمایت یک طرفه که نمی شــود .چطور
میشود که تولید کننده داخلی توقع دارد
مردم حمایت کنند و جنس داخلی را بخرند
ولی وقتی واردات ممنوع شد و خــودش را
بیرقیب دید شمشیر را از رو می بندد و قیمت
ها را هر جور که دلش خواست باال می برد.
••دو صد گفته چون نیم کردار نیست .می گن
می خوان رشته امر به معروف در دانشگاه ها
راه اندازی کنند .فقط هزینه را باال خواهید
برد .بروید اعمال و رفتار را درست کنید.
•• تیتر «مقصران کندی اینترنت» در صفحه
 ۴روز شنبه روزنــامــه تــان و اســتــدالل های
دروغینش مــرا به یــاد تیتر روزنــامــه تــان در
ایام قطعی برق انداخت که آن جاهم با تیتر
«مقصران قطعی برق» به دنبال عامالن غیر
واقعی می گشتید .از آخر مشخص شد مقصر،
خود مسئوالن هستند و دستگاه های تولید
رمزارز در ساختمان بورس و سایر ادارات و
سازمان ها بود .االن هم مقصر اصلی کندی
اینترنت مسئوالنی هستند که به فضای
مجازی بدبین هستند و پهنای باند را کاهش

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

داده اند .رسانه ها از این همه دروغ شرمسار
نشده اند؟
خراسان :مخاطب گرامی در گزارش مدنظر
 3دلیل بــرای این موضوع به عنوان دالیل
مطرح ذکر شده بود که مورد کاهش پهنای
باند نیز یکی از این موارد بود.
••نباریدن باران و برف و وجود گرما در این
فصل سال خیلی تاسف بار است و زنگ خطر
خشکسالی است! امیدوارم پیش بینی الزم
را کرده باشیم.
••در کشور ما فقط باید رابطه داشته باشی
وگرنه تخصص کشکه! طرف یک عمر مدیره و
درصدنهاددولتیمدیربودهوتخصصاشیک
چیز دیگه است .همه هم بهشون می گن دکتر!
•• گرانی در دولت قبلی ،سوژه و بهانه خوبی
بــرای فرصت طلبان شــده تــا دل بخواهی
قیمت ها را باال ببرند و تغییر دولت ،فرقی
به حالشان نکرده است .با این دسته باید به
شدت برخورد شود.
•• چــرا زمــانــی کــه رئــیــس بــانــک مــرکــزی و
زیردستانش از پست و مقام خود سوء استفاده
کردند و قیمت دالر سر به فلک کشید و به تبع
آن کاالهای مصرفی هم گران شد ،هیچ نهاد
قضایی و نظارتی جلوی آن ها رو نگرفت؟ حاال
ک همردمبهخاکسیاهنشستننوشدارویبعد
از مرگ به چه دردی میخوره؟
•• االن داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت
هیچ فــرقــی بــا هــم نــــدارد ،چــون کسانی که
سربازی نرفته اند به هر دلیل از تمام امتیازات
برخوردارندمانندگرفتنگواهینامه،سندزدن
ملکیاوسیلهنقلیه،ازدواج،یارانهو...خالصهبا
این وضع سربازی رفتن بی فایده است.
••من فردی سالخورده با نزدیک  80سال در
مرکز سالمندان در مشهد نگهداری می شوم
و تحت مراقبت هستم .واقعا خبر درگذشت
خبرنگارتان ش ــادروان زهــرا حاجیان که از
خبرنگاران خوب بودند من را متاسف کرد .به
همکارانتان و خانواده ایشان تسلیت می گویم.
•• اگر می خواهید جایگاه خودتان را بازپس
بگیرید از مــردم بنویسید نه از مسئوالن.

نمابر05137009129 :

نگذارید با دروغ ،شما را فریب بدهند.
••آقای رئیسی به داد سهامداران خرد بازار
سرمایه برسید .حقوقی هــای بــی ...خون
مردم رو دارن می مکند .بیچاره شدیم .به
داد ما برسید.
•• فکر می کردیم پرسپولیس قهرمان پنج
دوره ایران می تواند انتقام شکست استقالل
را بگیرد که خود شکستی فضاحت بارتر از
استقالل نصیبش شد .وای بر این تیم های
پوشالی!
••متاسفانه گرانی کمر قشر ضعیف کشور را
هر روز بدتر می شکند .چرا آقایان فقط به فکر
واردات واکسن هستند؟
••کسی کــه از خ ــان ــواده شــوهــر بــی دلیل
دفاع می کنه حتما طایفه شوهرش اذیتش
نمیکنن یا خودش از خانواده شوهره که از
روی تعصب بی جا دفاع می کنه.
•• آرامش را از روحانی بگیرید .ویالی شمال
رفته؟! آرامش ما را گرفت .او را به قوه قضاییه
بکشانید.
•• پاسخ حمایت از لــوازم خانگی داخلی،
افزایش قیمت نیست .تولیدکنندگان لوازم
خانگی لطفا مسیر خودروسازها را در پیش
نگیرید و اعتماد مردم را سلب نکنید.
•• اگر هر کسی در دنیا به من بگوید که آمریکا
می تواند به ایران حمله نظامی بکند ،بنده
با اطمینان و قاطعیت کامل می گم ،آمریکا
بابای آمریکا هم ،نمی تونه به
که هیچ ،حتی
ِ
ایران حمله بکنه .البته آمریکا غلط می کنه
به ایرانحمله کنه .به نظرم ،ما ایرانی ها به
عنوان یک کشو ِر مسئولیت پذیر ،در حوزه
ِ
ِ
پذیرفتنقرارداد
در
جهانی،
امنیت
و
سیاست
ِ
برجام و عهدشکنی آمریکا در برجام ،به تمام
جهانیان ،تعهد و مسئولیت پذیری خودمان
را تا حاال ثابت کردیم .ما ایرانی ها با شهید
غول هفت س ِر داعش را
حاج قاسم سلیمانیِ ،
شکست دادیم.
••هر چقدر انسان داناتر ،به همان میزان هم
متواضع تر .هر چقدر انسان نادان تر ،به همان
نسبت هم متکبرتر.

چراغ سبز به حذف ارز 4200
انقالب از قطره قطره خــون شهدای بیگناه
سرزمینمان جان تازه ای بگیرد.

رئیسی :دغدغه هر ساعت من ،قیمت ها و کنترل تورم است
رئــیــس جــمــهــور ،دوشــنــبــه شــب در
دومین گفت وگوی زنده تلویزیونی
از رونــد مقابله بــا بیماری کــرونــا و
واکسیناسیون عمومی ،اقدامات
دولت سیزدهم برای حل مسائل و
موضوعات مهم کشور و همچنین
برنامه های دولت برای حل مشکالت
اقتصادی گفت .سیدابراهیم رئیسی
در این گفت و گوی زنده با بیان این
کهوضعیتقیمتها،معیشتمردمو
کنترل تورم دغدغه روزانه و هر ساعت
بنده است ،افزود :من از فشاری که بر
دوش مردم است با خبرهستم و خود
را درکنار سفره مردم احساس می کنم .بخش های
مهم سخنان رئیس جمهور را در ادامه و به صورت
تیتروار بخوانید:
* امروز با گذشت مدت کوتاهی ،در دوز اول بیش
از  70درصد واکسن دریافت کردند و امیدواریم
که قبل از فرارسیدن فصل سرما به همین میزان
واکسن زده باشند تا از مردم صیانت شود.
* از همه کسانی که واکسن نــزده انــد دعوت
میکنم که حتما واکسن بزنند .ما معتقدیم در
جهت واکسیناسیون همگانی باید کار اغنایی
انجام داد تا کار اجباری.
* معیشت و سفره مردم دغدغه روزانه و هر ساعت
من است و روزانــه ساعتی وضعیت قیمت ها به
ویژه قیمت مواد خوراکی را رصد و با وزیــران و
صاحب نظران اقتصادی صحبت میکنم تا تورم
کنترل شود.
* همیشه احساس میکنم که در کنار سفره
اقشار کم درآمد و محروم هستم و سختیشان
را احساس میکنم ولی این شرایط امروز نتیجه
تصمیمات قبل است که امــروز در بــازار و سفره
مردم میبینیم و تصمیمات امروز ما در آینده در
زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
* استقراض از بانک مرکزی تور مزاست و پایه
پولی را بــاال میبرد و ما در شهریور پیگیری و
تالش کردیم که بدون استقراض از بانک مرکزی
پرداختها را انجام دهیم و به لطف خدا این کار
در شهریور ممکن شد و در مهر هم این اتفاق

حرف مردم

در پنج ماه آخر ایجاد کرد ،مزید بر
علت شده است.
* شــش روز کــار را در سطح ملی
انجام میدهیم و یک روز به استان
مـیرویــم زیــرا کــاری که در میدان
انجام میشود حتما در پشت میز
انجام نمی شود و حضور در استان
برکاتی دارد.
* ســفــرهــای اســتــانــی فقط بــرای
کلنگزنی نیست و پیگیری بسیاری
از طــرح هــای نیمه کــاره اســت .در
معاونت اجرایی ریاست جمهوری
بخشی بـــرای پیگیری مصوبات
سفرها ایجاد کردهایم و من گفته ام که پروژهها
زمان بندی شود.
* ما کــار اقتصاد مقاومتی را دنبال میکنیم
و سفره و بــازار و نان مــردم را به مذاکرات گره
نمیزنیم ولی ایران هیچگاه میز مذاکرات را ترک
نکرده و ما در مذاکرات نتیجه محور حتما جدی
هستیم .مذاکره باید بــرای جمهوی اسالمی
نتیجه داشته باشد و نشان جدیت طرف مقابل،
لغو تحریم ها خواهد بود.
* در اعضای کابینه کسانی را انتخاب کردیم که
اگر بررسی کنید،می بینید به من رای نداده اند
و من یقین داشتم که به من رای نداده و من برای
عضویت در کابینه انتخابش کردم و قبول داشتن
من از شرایط کار با دولت نیست.
* راهبرد ایران ایجاد وحدت در افغانستان است.
تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که بتواند
همه گروه های این کشور را نمایندگی کند ،مورد
حمایت ماست .بعد از اخراج آمریکا از افغانستان
مسئله دست ساخته آن ها یعنی داعش در این
کشور مطرح است .آمریکایی ها خودشان اعتراف
کردند که داعــش دست ساخته آن هاست .از
حاکمان افغانستان میخواهیم که در برابر
جنایات داعش ایستادگی کنند.
* دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد اما تالش
می کنیم آثار مشکالت ،کمتر در زندگی مردم
مشاهده شود .گشایش ها در امور را احساس
میکنم و آینده کشور را بسیار روشن می بینم.

وزیر اقتصاد از موافقت ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی و بررسی جایگزین های آن برای
حمایت از مصرف کنندگان خبر داد

وزیــر اقتصاد با بیان ایــن که ستاد اقتصادی
دولــت با اصالحیه رویههایی که درب ــاره ارز
ترجیحی وجــود دارد مــوافــق اســت ،افــزود:
امیدواریم بعد از تصمیمگیری در این باره با
کارآمدترین روش بتوانیم از مصر فکننده
حمایت کنیم.خاندوزی درباره ارائــه کارت
اعتباری مصرفکننده به جای اختصاص ارز
 ۴۲۰۰به واردات کاالهای اساسی اظهار کرد:
ستاد اقتصادی دولت حتما با اصالح رویههایی
که برای ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به
مصرف کنندگان نهایی و مردم نمیرسد و در
زنجیره مزیتهای رانتی آن برای کسانی که
دسترسی به این منابع دارند ،موافق است.وزیر
اقتصاد افزود :البته این مسئله از پیشنهادهای
مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و
امیدواریم بعد از تصمیمگیری در این باره با
کارآمدترین روش بتوانیم از مصر فکننده
حمایت کنیم.وزیر امــور اقتصادی و دارایــی
همچنین با اشاره به هزینههایی که ارز ۴۲۰۰
تومانی بر فعاالن اقتصادی تحمیل میکند،
گفت :مدتهاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی مطرح است اما اجرایی نمیشود و این
رونــد باید تغییر کند .خاندوزی در نخستین
نشست شـــورای گفتوگوی دولــت و بخش
خصوصی گفت :امضا کردن یا نکردن مدیران

دولتی هزینهای برای آن ها ندارد .مدت هاست
که دربــاره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی صحبت
میشود در حالی که حذف نکردن این نرخ ارز
برای مدیران دولتی هزینه در پی ندارد .در عین
حــال بــرای بخش خصوصی فضای رقابت را
تنگتر کرده است.در همین حال معاون امور
پارلمانی وزیر اقتصاد آمار عجیبی از واردات
یک میلیارد دالر موز با ارز  4200ارائه کرد.به
گزارش ایرنا ،هادی قوامی ،معاون امور حقوقی
و مجلس وزیــر اقتصاد و دارایــی در برنامه ای
تلویزیونی گفت :از سال ۹۷تاکنون ۶۰میلیارد
دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات تخصیص
یافته در حالی که قیمت برخی کاالها از نرخ
تورم نیز بیشتر رشد کرده است.قوامی توضیح
داد که متاسفانه ارز ۴۲۰۰تومانی رانت زیادی
را برای برخی از واردکنندگان ایجاد کرد به
طوری که عده ای با دریافت ارز  ۴۲۰۰تومانی
به جای واردات کاالهای اساسی معادل یک
میلیارد دالر موز وارد کشور کردند.
اشکال تخصیص ارز  4200تومانی به کاالهای
اساسی

تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران که
با عهدشکنی و خروج آمریکا از برجام و نبود
برنامه اقتصادی منسجم برای مقابله با تحریمها

تشدید شد ،شرایط خاصی را برای کشور ایجاد
کرد .این موضوع همراه با نداشتن برنامهریزی
دقیق ،سیاستهای ارزی نادرست و نداشتن
اتاق جنگ اقتصادی برای مقابله با تحریمهای
ظالمانه ،سبب برهم خوردن تعادل بازار ارز شد.
در این میان فعالیتهای جریانهای سودجو
و دالل و برخی صرافیها در ایجاد بار روانی و
القای کمبود ارز ،سبب شکلگیری تقاضای
کاذب و تقاضای سرمایهگذاری شد و بازار ارز
با نوسانات شدید ارزی و افزایش لجام گسیخته
ارز مواجه شد.افزایش قیمتها با انتقال به دیگر
بازارها سبب افزایش سطح عمومی قیمتها و
تورم افسارگسیخته شد .در این میان نگرانی
دولت ،تامین امنیت غذایی بود .باید سیاستی
در پیش گرفته میشد که قشر ضعیف و متوسط
جامعه بتوانند حداقل نیازهای غذایی خود را در
این شرایط تامین کنند .به همین دلیل سیاست
کنترل قیمت موادغذایی از طریق تخصیص ارز
ترجیحی به واردات کاالهای اساسی اتخاذ شد.
تصمیمی که پیامدهایی مانند رانتزا و فسادزا
بودن ارز ترجیحی ،افزایش پایه پولی و افزایش
عجیب تــورم و ...را به دنبال داشــت و حاال با
حذف آن باید مراقب سوء استفاده دالالن بود
تا با ایجاد جو روانی کاذب نتوانند دوباره بازار
را آشفته کنند.

در سفر وزیرخارجه ایران و ونزوئال صورت گرفت

توافق تهران وکاراکاس بر سر نقشه راه 20ساله
زاهدی -وزیر خارجه ونزوئال از اولین دیدارش
با امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه در تهران،
دست پر خارج شد .نهایی شدن امضای سند
همکاریهای  ۲۰ساله میان ایــران و ونزوئال
در آینده نزدیک و با سفر مادورو رئیس جمهور
ونزوئال به تهران دســتــاورد بــزرگ دیــدار روز
گذشته بود .به گــزارش خراسان روز گذشته
وزیــر خارجه ونــزوئــا در سفر خــود به تهران
ابتدا به دیدار ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور
کشورمان رفــت .رئیسی در دیــدار «فلیکس
پالسنسیا گونسالس» وزیر امور خارجه ونزوئال
گفت :آمریکای التین به خصوص ونزوئال جزو
اولویتهای دیپلماسی اقتصادی جمهوری
اسالمی ایران است و ما مصمم هستیم روابط
خود را با این کشورها توسعه دهیم.

سفر مادورو به تهران در آینده نزدیک

در بخش بعدی سفر وزیر خارجه ونزوئال ،وی از
پاستور عازم کاخ وزارت خارجه شد تا با همتای
ایرانی خــود دیــدار و گفت وگــو داشته باشد.
امیرعبداللهیان گفت :در ماههای آینده سفر
رئیس جمهور مادورو را به تهران خواهیم داشت
و در این سفر با حضور روسای جمهور دو کشور،
سند  ۲۰ساله تهران و کــاراکــاس به امضای
وزیرانخارجهدوکشورخواهدرسید.ویافزود:
سیاستهایایاالتمتحدهآمریکادرقبالمردم
ونزوئال را غیرسازنده میدانیم و اقدام اخیر در
دستگیرییکیازدیپلماتهایونزوئالدردماغه
سبز و استرداد آن به آمریکا را یک راهزنی و اقدام
نادرست و غیرسازنده از سوی آمریکا و تعرض به
حاکمیتونزوئالمیدانیم.همچنینمادرزمینه

همکاریهای دو جانبه در مسیری قرار داریم که
کاالهای ایرانی در شهرهای مختلف ونزوئال در
اختیار مردم قرار دارد.

