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گالیه مجلس از رشد  70درصدی قیمت کاالهای اساسی با وجود تخصیص ارز  4200تومانی

نخستین همایش تخصصی زلزله و تاب آوری در بم برگزار شد

پیشنهادپرداختنقدیبهمردمبهجایارزترجیحی

 ۲۰درصد بازسازی بم بر زمین مانده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با
اشــــاره بــه رش ــد  70درصــــدی قیمت
کاالهایاساسی،اختصاصارزترجیحی
 4200تومانی به این منظور را به دلیل
ضعف نظارتی دولــت بی فایده دانست
و گفت  :اگر دولت نتواند نظارت خود را
بهبود بخشد ،پیشنهاد مجلس حذف
ارز ترجیحی و اختصاص حــدود 100
هزار میلیارد تومان یارانه در قالب کارت
اعتباری به مــردم است.محمدرضا پور
ابراهیمی داورانــی در گفت وگو با خانه
ملت،درتشریحنشستدیروزکمیسیون
اقــتــصــادی مجلس بــه منظور بررسی
وضعیت تنظیم بازار کاالهای اساسی ،با
اشاره به رشد قابل توجه قیمت کاالهای
اساسی با وجود تخصیص ارز ترجیحی
 4200تومانی به انتقاد از ضعف نظارت
و رهگیری ورود کاالها پرداخت و گفت:
یکی از برنامه های پیشنهادی در این
بخش این بــوده که اگر دولــت نتواند در

حــوزه کاالهای اساسی نظارت خود را
دربــاره قیمت کاالهایی که باید با نرخ
ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار گیرد،
در آینده ادامه دهد مجلس در ماه های
آیندهتصمیممتفاوتیاتخاذمیکند.وی
ادامه داد :برآورد ما این است که بیش از
 100هزار میلیارد تومان یارانه کاالهای
اساسی به واسطه اختصاص 14میلیارد
دالرمنابعارزیکشوربرایاینکاالهادر
نظرگرفتهشدهاستکهمتاسفانهامروزبه
رغماینکهاینکاالهابایدبانرخترجیحی
دراختیارمردمقرارگیردمتوسطافزایش
قیمتآنهاحدود 70درصداست.رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:
پیشنهاد در حــال بــررســی کمیسیون
اقتصادی ،مرکز پژوهش ها و دستگاه
های بخش اقتصادی دولت این است که
درصورتنبودنظارتدرهفتههایآینده
و رسیدن به یک قیمت منطقی به واسطه
این که عدد ناشی از این تفاوت تبدیل به

رانتدراقتصادکشورنشود،دولتمکلف
شود قیمت ها را به نحوی نظارت کند
که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته،
انطباق داشته باشد در غیر این صورت
مابه التفاوت آن در قالب کارت اعتباری
برای کاالهای اساسی به صورت سرانه
در اختیار مردم قرار بگیرد .این نماینده
مردم در مجلس دهم با بیان این که برای
ما بسیار حائز اهمیت اســت که 100
هزار میلیارد تومانی که در سال در قالب
کاالهایاساسیتوزیعمیشود،بهدست
مردمبرسد،افزود:عمالبیشاز 20تا30
درصداینکاالهابهدستمردمنمیرسد
و به یک رانت تبدیل شده که در واقع این
موضوعاتالفمنابعوثروتملیاست.وی
درپایان نیزتاکیدکرددرصورتیکهدولت
نتواندبرقیمتهانظارتکند،پیشنهادما
ارائهمابهالتفاوتنرخکاالهایاساسیبا
نرخ ارز ترجیحی با فاصله نرخ ارز آزاد به
مردماست.

توکلی-درنخستین روز همایش تخصصی زلزله وتاب
آوری در بم بر ضــرورت نظارت قوی تر بر اجــرای قوانین
ساخت و ساز در کشور تاکید شد.به گــزارش خراسان
در این همایش که همزمان با پانزدهمین سالگرد زلزله
ویرانگربمبرگزارشد ،رئیسستادمدیریتبحرانکشوربا
اشاره به این که مسجد جامع بم در برابر زلزله استوار ماند،
گفت :این موضوع نشان داد مهم ترین راهکار مقابله با
زلزله ،مقاوم سازی بناهاست .نجار افزود:این کار نیازمند

آموزش مردم و مدیران و اعمال نظارت های جدی است.
وی با انتقاد از کندی روند اداری در بحث مدیریت بحران
خاطرنشان کرد :چهار سال است که الیحه قانون مدیریت
بحران در مجلس و شورای نگهبان معطل مانده و الیحه
بیمه حوادث هم هفت سال است که بر زمین مانده و این
درحالی است که اگر بتوانیم با ساز و کار بیمه ،خسارات
ناشیازحوادثطبیعیراجبرانکنیمهممردمراحتترند
و هم دولت .رئیس ستاد مدیریت بحران کشور همچنین
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با اشاره به گالیه مردم و مسئوالن بم درخصوص تکمیل
نشدن روند بازسازی به خصوص آسفالت کوچه ها و معابر
اظهار کرد :برای انجام امور باقی مانده از بازسازی بم و
بروات  ،تخصیص  10میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد شده
است.شهسوارپورفرماندار بم نیز بیان کرد :با توجه به این
که امروز بیش از  80درصد از شهربم ساخته شده است،
نبایداینذهنیتوجودداشتهباشدکهبمساختهشدهونیاز
بهچیزیندارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

مستقل شدن هاتگرام و تلگرام طالیی از تلگرام راستیآزمایی میشود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :راستی
آزمایی درباره جدا شدن هاتگرام و تلگرام طالیی از
تلگرام را مرکز ملی فضای مجازی انجام خواهد داد
و این کار برای متخصصان فنی ،آسان است.حمید
فتاحی در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که
جدا شدن هاتگرام و تلگرام طالیی از تلگرام چگونه قابل
راستی آزمایی است؟ گفت :مرکز ملی فضای مجازی

متخصصان فنی دارد و این کار برای افراد فنی به راحتی
قابل تشخیص است و کار پیچید های نیست.وی تاکید
کرد :قبال نیز اعالم کرد هایم که این دو پیام رسان هیچ
ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ندارند و
رصد فعالیت آن ها یا راستی آزمایی درباره استقالل آن ها
از تلگرام نیز با مرکز ملی فضای مجازی است.به گزارش
فارس ،پس از این که با مجوز مرکز ملی فضای مجازی

فعالیت هاتگرام و طالگرام تا پایان آذرماه مجاز شناخته
شد ،این دو پیام رسان داخلی موظف شدند در مهلت
تعیین شده از تلگرام مستقل شوند.البته بعد از آن نیز دبیر
شورای عالی فضای مجازی درباره وضعیت احتمالی عدم
استقالل هاتگرام و طالگرام از تلگرام در پایان آذر ،گفت:
در این صورت نیز این دو پیام رسان فیلتر نمیشوند اما
برنامه بر مستقل شدن آن هاست.

