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 4برش از 20راهبرد اقتصادی
رهبر انقالب
گرچه ایــن روزه ــا اقتصاد ای ــران بــا طرح
حمایت معیشتی مواجه است و همه توجه ها
و تحلیل ها به سمت افزایش قیمت و سهمیه
بندی بنزین و پــرداخــت کمک معیشتی
ماهانه رفته است ،ولی بیانات روز سه شنبه
رهبر انقالب در جمع فعاالن اقتصادی،
حــاوی نکات مهمی دربــاره اقتصاد ایران
اســت کــه نباید تحت الشعاع ایــن طرح
قرار گیرد .به ویژه این که در آستانه ارائه
الیحه بودجه  99و بحث هایی که درباره
اصالحات ساختاری وجود دارد و همچنین
در شرایطی که اقتصاد ایران با فهرستی از
مسائل مهم اقتصادی مواجه است ،ماجرای
بنزین و یارانه ،سایر مسائل اصلی اقتصاد
کشور به حاشیه رود .مهم ترین نکات مطرح
شده در این جلسه ،تاکید مجدد بر مصون
سازی کشور در برابر تحریم ها ،جـدیت در
ادامه رونق تولید داخلی ،شرطی نکردن و
گره نزدن حل مشکالت به دیگران ،توجه
به فرصت «پنجره جمعیتی» برای اقتصاد
کشور و برطرف کــردن قوانین مزاحم و
مشکالت بانکی و گمرکی بود ولی برخی
نکات مهم دیگر را که کمتر به چشم آمده
است در ادامه مرور می کنیم:
 -1کنـار کشـیدن بخـش هـای دولتـی از
رقابت با بخـش خصوصی :طی سـال های
اخیـر ،همـواره رهبـر انقلاب از انحـراف در
اجرای سیاسـت هـای کلـی اصـل  44گالیه
داشـته اند .آخرین اشـاره ایشـان در این باره
بـه ضـرورت کنـار کشـیدن بخـش دولتـی از
رقابـت بـا بخـش خصوصـی بـر مـی گـردد.
در بخـش هـای مختلفـی از اقتصـاد ایـران،
شـرکت هـای بـزرگ دولتـی و شـبه دولتـی،
عرصـه فعالیـت را بـر بخـش خصوصـی تنـگ
کـرده انـد .بـه ویـژه در بخـش هـای نفـت و
صنایعـی نظیـر خودروسـازی و پتروشـیمی،
فعالیـت اصلـی در دسـت دولتـی هـا و شـبه
دولتـی هاسـت .ایـن بخـش هـا نیـز بـه لطـف
رانـت هـای همیشـگی دولـت چـه در تعرفـه
واردات بـرای خودروسـازان و چـه در نـرخ
پاییـن خـوراک بـرای پتروشـیمی هـا ،بـا یک
عقب ماندگی جدی مواجه هسـتند .به گونه
ای کـه صنعـت خودروسـازی مـا همچنـان
بـا مصـرف بـاالی سـوخت مواجـه اسـت و
صنعـت پتروشـیمی مـا بـا تولیـد مـواد اولیه و
بـا کمتریـن ارزش افـزوده ،نتوانسـته اسـت
زنجیـره ارزش محصـوالت پتروشـیمی را
در کشـور تکمیـل کنـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه حـذف تدریجـی ایـن رانـت هـا و حمایـت
از بخـش خصوصـی در ایـن بخـش هـا ،قطعـا
موجـب تحـول در ایـن دو صنعـت کلیـدی
کشـور مـی شـود.
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 -2تقویت بخش تعاونی ها :بخش تعاون
با وجود هدف گذاری سهم  25درصدی در
اقتصاد ایران طی دو برنامه توسعه متوالی،
سهمی بیش از  8درصد کسب نکرده است.
این در حالی است که توسعه این بخش به
واسطه ساختار مردمی که دارد ،خالف
انباشت ثروت است و می توان با توسعه کسب
و کارهای مختلف در قالب تعاونی ،ضمن
ایجاد اشتغال و رشــد اقتصادی همزمان
از انباشت ثــروت و افــزایــش نابرابری نیز
جلوگیری کرد .هر چند در این میان ،بخشی
از مشکل به تجربه ناموفق تعاونی ها به ویژه
در زمینه موسسات مالی بر می گردد ولی
توجه به تجربه موفق این بخش در اقتصاد
روستایی و شهرهای کوچک به ویژه تعاونی
هــای مصرف نشان می دهــد که می توان
بخش تعاون را در اقتصاد ایران جدی تر به
بازی گرفت.
 -3ضـرورت ورود نخبگان به حل مسائل
اقتصادی :تجربه اقدام اخیر دولت در زمینه
بنزین و تجربه اقدامات سال های قبل در این
باره نشان داد که حتی نخبگان نیز با این طرح
ها چندان همراه نشده اند و این موضوع نشان
می دهد که در فرایند تصمیم سازی و تصمیم
گیری ،جــای خالی نخبگان خــارج از بدنه
کارشناسی دولت و مجلس به شدت احساس
مــی شــود .حــرکــات زیــگــزاگــی نظیر حذف
سهمیه بندی و بازگشت آن و تصمیم اعطای
ارز  4200به همه مصارف در سال گذشته،
نشاندادکهبدنهنخبگانتاچهاندازهازفرایند
تصمیم گیری دور نگه داشته شده اند .به نظر
می رسد که طراحی فرایندهایی برای ارتباط
مستقیم تصمیم گیران و مدیران با نخبگان
و فعاالن اقتصادی ضــروری است .شایسته
است نظیر جلسه روز سه شنبه کارآفرینان
و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب ،جلسات
منظمی بین این قشرها با سران قوا برگزار
شود .به ویژه قبل از تصمیمات مهم ،ضرورت
برگزاری جلسات بین مسئوالن قوا با نخبگان
ضروری است.
 -4استفاده از ظرفیت دیپلماسی در
صادرات :سال هاست که اقتصاد ایران با
معضل بازاریابی در بازارهای بین المللی
مواجه اســت .دستگاه هــای متولی نظیر
وزارت صمت نیز از طریق سازمان توسعه
تجارت عمال کمتر از انگشتان دو دست،
رایزن بازرگانی در کشورهای دیگر دارد.
این در حالی است که طی سال های اخیر و
با محدود شدن درآمد نفتی به دلیل تحریم
ها ،توسعه صادرات غیرنفتی از نان شب هم
برای اقتصاد ایران واجب تر بوده است .به
این ترتیب و با شکل گیری معاونت اقتصادی
در وزارت خــارجــه ،ضـــروری اس ــت ،بین
دستگاه های مسئول در این زمینه ،همفکری
و هماهنگی مشخصی صــورت گیرد .در
انتخاب سفیران ،تجربه و دانــش رایزنی
تجاری مدنظر قرار گیرد .تعداد و کیفیت
رایزنان بازرگانی ایران در کشورهایی که
می توانند ،هدف صادرات غیرنفتی باشند،
افزایش یابد و در مجموع نقشه راهی برای
افزایش صادرات غیرنفتی تدوین شود.

رایمتهمانپروندهجاسوسیازمراکز
نظامیدرپوششمحیطزیست صادرشد
سخنگوی قوه قضاییه از صدور رای متهمان پرونده جاسوسی
از مــراکــز نظامی در پوشش محیط زیست خبر داد .بــه
گزارش میزان به نقل از رسانه قوه قضاییه؛ اسماعیلی با
اشاره به صدور و ابالغ رای متهمان جاسوسی از مراکز نظامی
در پوشش محیط زیست گفت :پس از برگزاری  ۳۶جلسه
از دادگــاه متهمان مورد اشــاره که با حضور آنها و وکالی
مدافعشان در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب برگزار شد ،رئیس
دادگاه با توجه به استماع دفاعیات متهمان و وکالی مدافع
آنها رای خود را صادر و ابالغ کرد.وی ادامه داد :مطابق
دادنامه صادر شده از سوی رئیس شعبه  ۱۵دادگاه انقالب،
متهمان این پرونده به حبس از  ۴تا  ۱۰سال محکوم شدهاند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به این که رای دادگاه بدوی و
قابل تجدید نظر خواهی است با استناد به مواد قانونی از بیان
جزییات حکم خودداری کرد.
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مونولوگ اربعین برای مخاطب عام!
در آن روزهایی که حال و هوای پیاده روی اربعین بر
فضای زندگی ما و دوستانمان حاکم بود و همه جا
از اطراف خودمان در محل کار و اعضای خانواده و
محیط زندگی تا تبلیغات شهری و اخبار رسانه ای
درباره اربعین می گفتیم و میشنیدیم به طور اتفاقی
با کسانی برخورد کردم که اصال در این حال و هوا
نبودند .نه مانند ما دایم از صداوسیمای جمهوری
اسالمی استفاده می کردند و نه در روابط اجتماعی
با دوستان و آشنایانی مانند ما تعامل داشتند و در
نتیجه فضای ذهنی و حال و هوای فکری شان به
طور طبیعی با ما متفاوت بــود .نه دغدغه اصلی
زندگی روزمــره شان حضور در پیاده روی اربعین
بود و نه مشغولیت جاری شان خداحافظی با زوار
اربعین و سخن گفتن از مسائل عراق و نه اساسا
این گونه زیارتی جایگاه بنیادین در باورها و ارزش
هایشان داشت .واقعیت غیر قابل انکار این است که
جمعیت قابل توجهی از مخاطبان ما چنین هستند
و باید لزوما به ایجاد ارتباط و برقراری دیالوگ و
طرح موضوعات برای این نوع مخاطب اندیشید
این مخاطب وقتی افکار و اندیشه هایش متفاوت
بود الجرم ارزش ها و معیارهایش متفاوت می شود
و هنگامی که ارزش هایش تغییر یافت به گرایش
های جدیدی خواهد رسید و در نتیجه انتخاب ها و
گزینش ها و تصمیم ها و رفتارهای دیگری خواهد
داشــت .وقتی تفاوت و فاصله زیــاد فضای ذهنی
آن ها را دیدم ناخودآگاه این پرسش به ذهنم خطور
کرد که آیا ما دیالوگ و گفت و گویی با این گونه افراد
داریم یا تنها داریم مونولوگ و گفتار شخصی بازگو
می کنیم و دیالوگ نداریم؟ پاسخ مشخص است،
دیدم که ما در صداوسیما و رسانه های رسمی فقط
روایت اربعین را از منظر خودمان مطرح می کنیم
و یک طرفه حرف میزنیم و به اصطالح مونولوگ
داریم و این مخاطب جایی در ادبیات و موضوع ما
ندارد و در واقع داریم حرف های مخصوص خودمان
را برای مخاطب عمومی مونولوگ می کنیم .یعنی
ما فقط داریم به صورت یک طرفه و با زبان خودمان
مطالب را بیان و فکر می کنیم تبادلی صورت گرفته
و ارتباطی برقرار شده است در حالی که شاید اصال
چنین نشده نباشد .سال هاست که مفاهیم مختلفی
از حجاب و والیت فقیه تا امربه معروف و نهی از منکر
و اساسا مضامین مختلف دینی همین طور مطرح
شده است .در حالی که اگر این مخاطب هم مورد
توجه و هدف ما هست باید به زبان خودش سخن
بگوییم و او را در طرح و بیان چنین موضوعاتی سهیم
کنیم و مسائل را از دریچه چشم او ببینیم .غفلت از
این ضــرورت جدی و حیاتی به افزایش روزافــزون
شکاف و فاصله اجتماعی و فرهنگی بزرگی منتهی
خواهد شد که می تواند در بحران های سیاسی،
اقتصادی خطرات امنیتی سهمگینی را ایجاد کند.
مشکل هم دقیقا این جاست که معموال به جنبه های
بیرونی و سطحی حوادث نگاه میکنیم که امنیتی
و نظامی و انتظامی است در حالی که درون ماجرا و
الیه های زیرین آن جنس اجتماعی و فرهنگی دارد
و با ایجاد فضای گفتوگو قابل مدیریت بوده است.

نامه نوبخت به رهبر انقالب
درباره اصالح ساختار بودجه

تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار بودجه عمومی با یکسال تالش شبانهروزی و
بابهرهگیریازظرفیتهایکارشناسیدرموعدمقرربهشورایعالیهماهنگیاقتصادی
سران سه قوه تقدیم شدهاست.به گزارش تسنیم ،نوبخت در نامه ای به رهبر انقالب ضمن
قدردانی از رهنمودهای معظم له اعالم کرد؛ تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصالح ساختار
بودجه عمومی با یکسال تالش شبانهروزی و با بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی
این سازمان و گروههای متعددی از متخصصان ،اندیشمندان و قابلیتهای موجود در
دانشگاهها ،پژوهشکدههای فعال در این حوزه و نیز دستگاههای اجرایی ،طرح اصالح
ساختاری بودجه و نقشه راه آن را آماده کرده و حسب تأکید حضرتعالی در موعد مقرر به
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تقدیم شدهاست.در بخشی از این نامه
آمده است :به پیوست ،گزارش این طرح که بر چهار محور «درآمدزایی پایدار  ،هزینهکرد
کارا ،ارتقای ثبات ،توسعه و عدالت و اصالحات نهادی بودجه» استوار است و مشتمل بر
 9بسته 23 ،برنامه و  65پروژه میباشد ،شامل موارد ذیل تقدیم حضورتان میگردد؛
خالصه طرح -گزارش آسیب شناسی بودجه -برنامههای پیشنهادی -نقشه راه-گزارشهای پشتیبان.

جاماندگانیارانه،نگراندریافتحمایتمعیشتینباشند
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولین طرح
حمایتی معیشتی با بیان این که جاماندگان
یارانه ،نگران دریافت حمایت معیشتی نباشند،
افــزود :افــرادی که فکر میکنند مشمول این
طرح هستند ،میتوانند از اواسط هفته آینده،
کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شده به
نام سرپرست خانوار به سامانه  *۶۳۶۹#ارسال
کنند .به گزارش ایرنا ،وی بیان کرد :وجه نقد
در قالب طرح حمایت معیشتی به افــرادی که
مشمول تشخیص داده شوند ،پرداخت میشود.
سخنگوی ســتــاد شناسایی مشمولین طرح
حمایتی معیشتی اظهار کــرد :افــرادی که فکر
میکنند مشمول این طرح هستند اما پرداختی
به آنها صورت نگرفته است ،در گام اول میتوانند
از اواســط هفته آینده ،کدملی خود را از طریق

تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به
سامانه  *۶۳۶۹#ارسال کنند.وی خاطرنشان
کــرد :همچنین در گام دوم در پایگاه اینترنتی
که زمــان و نشانی آن در آینده اعــام میشود،
میتوانند دالیل مشمولیت سرپرست خانوار را
در  ۲۰۰کلمه ثبت کنند.میرزایی تصریح کرد:
پس از بررسیهای انجام شــده ،در صورتی که
فرد ،مشمول تشخیص داده شود ،وجه مد نظر
از ابتدای اجرای این طرح به حساب سرپرست
خــانــوار واریــز خواهد شد و حق افــراد محفوظ
میماند.وی با تاکید بر این که هیچ نگرانی برای
جاماندگان این طرح وجود ندارد ،گفت :افرادی
که پیش از این به دلیل برخوردار بودن و وسع
مالی کافی و حضور در سه دهک باالی جامعه،
یارانه آن ها قطع شده در طرح حمایت معیشتی
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قرار نمیگیرند.میرزایی همچنین بیان کرد:
افرادی که به دلیل ثبت نام نکردن ،جا ماندن یا
انصراف ،هم اکنون یارانه دریافت نمی کنند،
پس از ثبت درخواست آنها در سامانه *۶۳۶۹#
و پایگاه اینترنتی که به همین منظور طراحی
شــده ،درخــواســت آنهــا در قالب آزمــون وسع
مورد رسیدگی قرار میگیرد که آیا مشمول این
طرح قرار میگیرند یا خیر.نوبت اول پرداختی
به  ۲۰میلیون نفر در طــرح حمایت معیشتی
خانوار دوشنبه شب ( ۲۷آبــان) و نوبت دوم آن
(چهارشنبه  ۲۹آبان) انجام شد و قرار است نوبت
سوم نیز شنبه شب ( ۲آذر) پرداخت شــود .در
مجموع ،حمایت معیشتی برای ۶۰میلیون نفر در
قالب وجه نقد به حساب سرپرستان خانوار واریز
می شود و قابل برداشت خواهد بود.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• گرون کردن رو یک بچه شش ساله هم یاد
داره .مسئوالن کاربلد بهتره ارزش پول مون
رو باال ببرن تا هر بار مجبور نباشند هزینه
هامون رو به دالر حساب کنند ،آن هم با
مردمی که به ریال پول در میارن.
•• آقــای رئیس جمهور! مــردم عزت دارنــد و
صدقه نمی خواهند .شما همان که کاالها،
ارزاق ،اتومبیل و ...را ارزان کنید ،کافیه.
تجربه ثابت کــرده هر وقــت شما مسئوالن
خواستید ،به مردم کمک کنید بعد از مدتی
چند برابرش را از ما پس گرفتید.
•• با 30لیتر بنزینی که به ماشین دوگانه سوز
بنده تعلق می گیره ،می خوام بنزین سوپر
بزنم وبه کره ماه بروم و دیگه بر نگردم .حداقل
خیالم راحــت می شه که دیگه بابت تــورم و
گرانی ،استرس ندارم.
•• من به غیر یک ماشین هیچی نــدارم .دو تا
بچهدارم و توی یک شرکت،کارپردازو مسئول
خرید هستم .بعدآمده اند و یارانه منو قطع
کردهاندومیگنحسابتگردشمالیداشته.
خب من دردم را به کی بگم؟ واقعا خسته ام.
اعتراض هم زدم ولی هیچ خبری نشد .پول
یارانه حداقل قبض ها را جواب می داد.
•• شما اعضای تحریریه ایــن قــدر ترسویید
و جهت دار مطلب مــی نویسید کــه حتی
کوچکترین اشــاره ای به قطعی اینترنت
نداشتید .کل کار و زندگی بسیاری از مردم با
اینترنته که همه اش خوابیده .افسوس!
•• خدماتپسازفروششرکتسایپاافتضاحه.
تحویلقطعهباگارانتیبهحدیطوالنیمیشه
کهمالکمجبورمیشهبعدکلیپیگیریماشین
روبدونگارانتیتعمیرکنه.
•• رسانه ها دولتی هستند .فساد دولتی
اســت .رفــاه دولتی اســت .ولی تــورم و فقر و
محرومیت از حقوق ،مال مردم است .چرا به
عنوان رسانه ای که ادعای مردمی بودن دارد
درباره قطع شدن چند روزه اینترنت و اختالل
در خطوط با وزیر حرف نمی زنید؟
•• ایــن همه جلسه ب ــرای گ ــران فــروشــی و
برخوردها برگزار می شود ولی برای نمونه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

گوجه از  1000تومان به  8000تومان
میرسد و هیچ برخوردی وجود ندارد.
••دولت چند ساله که نمی تونه جلوی گرانی
بی حد و مرز رو بگیره حاال که بنزین رو سه
برابرکرده ،می خواد بگیره؟
••پــارســال خونه مو فروختم 120میلیون
تومان و پولش رو گذاشتم توی بانک،اما حاال
همونخونهشده 300میلیونتومانولیپول
من خیلی بهش اضافه نشده و دیگه نمیتونم
خونه بخرم .حاال نه ماشین دارم و نه هیچ چیز
دیگری .می ترسم آخرش به خاطر همین چند
میلیون پول توی حسابم مرا جزو سرمایه دارها
حساب کنند و یارانه ام را قطع کنند.
•• ک ــاری بــه مسئوالن نـــدارم کــه تــوی این
اوضاع مدام توئیت می زنند .شما هم که با
اینترنت تون اون ها رو رصد می کنید به کنار.
اون کاربرهایی که پایین پست ها نظر میدن و
شما هم در صفحه هشتگ چاپ می کنید رو
کجای دلم بگذارم؟
•• ممنون از ایــن طــرح بــامــزه تــون (گــران
نمیخریم) .شما چند وقت پیش موقع تورم
صد درصدی کجا بودید؟!
•• هر بسته کوچک ماست چکیده موسیر را تا
دیروز برای مغازه ام می آوردند 1200تومان
امــروز برایم آورده اند  1600تومان .لطفا
رسیدگی کنید.
•• لطفا با تخلف مسافرکش ها برخورد کنید.
هرکدام شان برای هر مسیر ،یک مبلغی را
طلب می کنند.
•• آقایون خیلی ممنون بابت کنترل قیمتها.
دوشــب پیش تخم مرغ بود ۸۵۰۰دیشب
خریدم  ۹۵۰۰واقعا دست مریزاد و خداقوت
دارین ،پشت میزنشین های بی توقع!
•• خواهش می کنیم باز هم از وضعیت برنج
پاکستانی در بازار که نیاز اساسی مردم است
گزارش تهیه کنید چون فروشندگان جمع
کرده اند و چند برابر می فروشند.
••بازنشسته ام اما درفروشگاهی کار می کنم و
به خاطر این که به پولش نیاز دارم ،با کمترین
دستمزد کار می کنم .برایم پیامک آمده که از

نمابر05137009129 :

مهر ،یارانه شما قطع شده! به دفاتر پیشخوان
هم مراجعه و فرم آن را ارسال کردم اما هنوز
پاسخی دریافت نکرده ام.
•• خــــارج از هــمــه ب ـیتــدبــیــریهــا و مــزایــا
یا انتقادهای به حق مــردم و کارشناسان
دلسوز دربــاره شیوه اجرایی سهمیه بندی
بنزین ،لطفا منعکس کنید که الاقل سهمیه
بنزین را به  ۹۰لیتر افزایش دهند یا سهمیه
کــانشــهــرهــا را بــه دلــیــل مــســافـتهــای
بیشترشان افزایش دهند.
••بــرای رمــز دوم بــه بانک مراجعه کــردم اما
چون گوشی هوشمند ندارم ،میگن که ممکن
نیست .رمز دوم از اول دی هم اجباری است.
پس افرادیمثلمنچهکارکنند؟البته60ثانیه
برایافرادکمسوادزمانکمیاست.
••عجله نکنید آخر سال به دستمزد ماهانه
کارگران  ،نانوایی ها ،تاکسی ها و خدماتی ها
اضافه می شود والبته کمی هم به حق ویزیت
پزشکان ومهندسان که اون کمی براشون
میشه روزی دو ،سه میلیون تومان .یعنی اگر
تا 20سال دیگه تعرفه بعضی ها تغییر نداشته
باشه بازم جاداره .
•• بسته ایــنــتــر نــت گرفتیم ول ــی بــه علت
محدودیت وبستن آن بــدون استفاده از آن
زمــان بسته تمام شــده .باید چه کار کنیم؟
نمی شود مخابرات ،زمان ومقدار باقی مانده
را تمدید کند؟
•• تاکسی ها و خطی ها مگر سهمیه ندارند؟
پس چرا گران شدن بنزین رابهانه می کنند و
کرایه بیشتر می گیرند؟
•• مردم نباید به گرانی بنزین و وعده پرداخت
یارانه تن بدهند .چون بعد از یکی ،دوسال
دوباره یارانه ها رو یکی یکی قطع می کنند!
تازه اگر از گرانی کاال و خدمات بگذریم.
•• درشبکه خبرگزارشی از آتش سوزی یک
ساختمان چند طبقه دیدیم .پدری گریان از
سوختن جهیزیه دخترش خواستار برخورد
با اخاللگران در جامعه بود باید قوه قضاییه
بــا آن ــان بــرخــورد شــدیــد کــنــد .ایــن اسمش
اعتراضه؟

روحانی:مردمآزمایشخوبیپشتسرگذاشتند،اکنوننوبتمسئوالناست
رئیس جمهور با قدردانی از اجتماعات عظیم
و خودجوش مردم در شهرهای مختلف کشور
از جمله زنجان ،تبریز  ،شهرکرد و دیگر شهرها
علیه آشوبگران ،تاکید کــرد :این بــزرگ ترین
نمایش قدرت ملت ایران است و در این جریانات
هم توان دشمنان ما مشخص شد و هم میزان
ایستادگی ،بزرگواری و عظمت ملت ایران به
نمایش درآمد .وی تصریح کرد :امروز ملت ایران
آزمایش خود را به خوبی پشت سر گذاشته و با
نمره باالیی در قبولی موفق شدند و امروز نوبت
مسئوالن اعم از دولت و وزیران برای خدمت و
تالش بیشتر در مسیر خدمت به مردم و کاهش
مشکالت از زندگی مردم است و باید برای انجام
ایــن رسالت بزرگی که بر دوش داریــم تالش
کنیم.به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین دکتر
حسن روحــانــی روز گذشته در جلسه هیئت
وزیــران اظهار کــرد :امــروز می خواهم از ملت
بزرگ و هوشیار ایــران تشکر و سپاس گزاری
کنم و به خاطر آگاهی ،صبوری و موقع شناسی
مــردم سر تعظیم فــرود بــیــاورم .رئیس جمهور
افــزود :مردم ایران از یک آزمون تاریخی دیگر
سربلند بیرون آمدند و نشان دادند به رغم این که
ممکن است مشکالت اقتصادی یا گله هایی از
مدیریت کشور داشته باشند ،اما هرگز نخواهند
گذاشت آب به آسیاب دشمن ریخته شود.وی

با اشاره به گزارش وزیر کشور در جلسه امروز
هیئت دولــت به عنوان مسئول اجــرای طرح و
ارائــه آمار و ارقــام افــرادی که در چند روز اخیر
به خیابان ها آمده بودند ،گفت :مشخص شد
که چه تعداد از افراد به خیابان ها آمده بودند و
آشوبگران تعداد کمی از آن ها بودند؛ منتهی
آشوب طلبان سازمان یافته ،برنامه ریزی شده
و مسلح بودند که کامال براساس برنامه طراحی
شده از سوی ارتجاع منطقه ،صهیونیست ها و
آمریکایی ها اقدام کردند .دکتر روحانی تاکید
کرد :به رغم فشار دشمنان در سال های 97
و  98مــردم نشان دادنــد که نسبت به منافع و
امنیت ملی و یکپارچگی خود حساس هستند
و معلوم شد دشمنان ملت ایــران که در این دو
سال و سال های گذشته برنامه ریزی گسترده
ای برای آشوب طلبان داشته اند چقدر سربازان
کمی داشته اند؛ گرچه انسان های شروری را

به خدمت گرفته بودند و خسارت های زیادی
به زندگی و جان مــردم وارد کردند و حتی به
کودکان و نوجوانان هم رحم نکردند و با سالح
گرم و سرد به مردم حمله کرده و به مغازه ها،
خانه ها ،داروخانه ،مراکز پزشکی و اماکنی که
خدمات رســان به مــردم بودند ،خسارت وارد
کردند.رئیس جمهور با تقدیر از ملت ایران و رهبر
معظم انقالب که با بیانات حکیمانه خود مردم را
راهنمایی و واقعیت ها را تبیین کردند ،گفت:
دولت همچنان مانند گذشته در طرح های مهم با
دو قوه دیگر در جلسات هماهنگی و مشورت می
کند و همان طور که این بار نیز با تصمیم سران
سه قوه و با هماهنگی دو قوه دیگر فعالیت خود را
برای کمک به خانوارهایی که تحت فشار بیشتر
اقتصادی هستند انجام داده ایم ،در آینده نیز هر
طرحی داشته باشیم با دو قوه دیگر هماهنگ
خواهیم بــود.وی با بیان این که خوشبختانه
مردم ،کسبه و بازاریان هم همکاری کردند و در
کنار این طرح و نظام بودند ،اظهار کرد :باید از
عزیزانی که در این ایام برای امنیت ایران شهید
شدند و صدمه دیدند و مجروح شدند یاد کنیم؛
تعدادی از افتخارآفرینان ما در نیروی انتظامی،
سپاه و بسیج در این جریانات دچار آسیب شدند
که نسبت به عظمت و تالش های آنان سر فرود
می آوریم و با خانواده های عزیز و بزرگوار آنان
ابراز همدردی می کنیم.

سومین روز از طرح «گراننمیخریم» به بازرسی از چند هایپرمارکت اختصاص یافت

اخطارپلمب بههایپرمارکت معروف مشهد

پس از دریافت تعدادی پیامک از سوی مردم
مبنی برگرانفروشی برخی اقالم در تعدادی از
سوپرمارکت ها و هایپر مارکتهای سطح شهر،
در راستای اجــرای طرح «گــران نمی خریم»،
صبح روز گذشته ،گروهی متشکل از «گوهری»
و «ساالری» دو نفر از بازرسان سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسانرضوی و قاضی «امید
جلیلی» رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی
استان و خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان،
بــرای بررسی و رسیــدگی به این موضوع ،به
نشانیهای ارسالی اعزام شدند.مقصد اول،
دو هایپرمارکت معروف و پررفت و آمــد شهر
فروشی
اســت که گالیههایی مبنی برگران
ِ
چشمگیر برخی اقالمشان به دستمان رسیده
بود .برخی شهروندان اعالم کرده بودند بعد از
افزایش قیمت بنزین ،تغییرات چشمگیری در
قیمت اجناس این دو هایپرمارکت ،دیده شده.
متاسفانه شرایط به صورتی است که به محض

ورودتیمطرح«گراننمیخریم»بههایپرمارکت،
تعدادی از غرفه داران به سرعت اقدام به تغییر
برچسب قیمت محصوالت و کاالهایشان کردند
که این موضوع ،خود بیانگر گران فروشی در
این هایپرمارکت است .در ادامه و پس از رصد
دقیق تعداد زیادی از اقالم مورد نیاز و روزمره
مردم« ،محمدحسین گوهری» بازرس سازمان
صمت ،میگوید« :در هــر دو هایپرمارکت،
تخلفاتی نظیــر تبلیغات اغواگرانه و دروغین،
درج نکردن قیمت کاالها و البته گران
فروشی محـرز شد که غرفههای گران
فروش ،به دستور قاضی «جلیلی» ،جمع
آوری شــدنــد ».قاضی «دشتیفدکی»
جانشین دادســتــان دادســـرای انقالب
هم که دورادور و بهشکل تلفنی ،تیم را
حمایت میکرد ،در گفتوگو با روزنامه
خراسان ،درخصوص چگونگی برخورد
با گران فروشی در سطح شهر اعالم می

کند« :ما در زمینه گران فروشی با هیچ فردی
تعارف نداریم و در صورت مشاهده هرگونه گران
فروشی ،برخوردهای قانونی ،اعــم از تشکیل
پرونده تا پلمب واحد صنفی را خواهیم داشت.
برخی پرونده ها هم که نیاز به بررسی بیشتر و
دقیقتر دارند ،پس از ارسال به مراجع رسیدگی
کننده ،اعمال قانون می شوند».
مـــــشـــــروح ایــــــن مـــطـــلـــب را در س ــای ــت
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