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اقتصادجامعه
اخبار

امیرعبداللهیان ،وزیر امور خارجه

توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است ،اگر آمریکا تصمیم سیاسی بگیرد

وزیر امور خارجه کشورمان سفر مورا به تهران را فرصتی برای حل موضوعات باقیمانده در مذاکرات وین دانست و گفت :توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است ،اگر آمریکا
تصمیم سیاسی بگیرد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود با اشاره به حضور انریکه مورا به کشورمان ،نوشت :در توافق
با آقای بورل ،سفر آقای مورا به تهران و گفتگوهایش با همکارم آقای باقری ،فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای حل موضوعات باقیمانده مذاکرات وین متمرکز شویم.
وی افزود :توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد .تماسها ادامه دارد.
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رفتار دولت برای آگاهسازی مردم از طرحهای معیشتی

تا زنده هستم اجازه نمیدهم مردم از اصالح یارانهها آسیب ببینند

گروه جامعه  -محمد مهاجرانی -رئیسجمهور صبح روز
جمعه برای نظارت و ارزیابی وضعیت اقدامات اقتصادی
اخیر دولت با حضور سرزده در یکی از میادین میوه و ترهبار
و گوشت و مرغ تهران ،بدون واسطه با مردم گفتگو کرد.در فرآیند مردم
ساالری ،دولتها پس از آنکه موفق به جلب رای مثبت مردم نسبت به
خود شوند ،شــکل میگیرد؛ حفظ این نظر مثبت و پشتوانهی مردمی
کاری دشوارتر است که معموالً دولتها در میانهی راه بخشی از آن را از
دست میدهند.یکی از عواملی که موجب سلب اعتماد جامعه نسبت به
دولت میشود ،عدم توجیه و آگاهی مردم نسبت به برنامههای قوه مجریه
اســت.نمونهی واضح این موضوع ،نحوه عملکرد دولت دوازدهم در
اجرای طرح افزایش قیمت بنزین بود و دولت حسن روحانی به یکباره
و بدون اطالع قبلی ،صبح جمعه قیمت بنزین را افزایش داد که در نهایت
منجر به بروز حوادث آبان سال  ۹۸شد و خسارات سنگینی برای کشور
به بار آورد و موجب کاهش چشــمگیر اعتماد مردمی نسبت به دولت
وقت شــد .البته در این گزارش به دنبال بررسی تخصصی طرحهای
اقتصادی دولت نیستیم بلکه از پنجرهی سیاست ،نوع رفتار دولت مستقر
در اقناع و آگاهسازی مردم از طرحهای خود را برسی کردهایم.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور که برای گفت وگو با مردم به میدان
بهمن تهران رفته بود در پاســخ به دغدغه یکی از شــهروندان گفت:
تا من زنده هســتم اجازه نمیدهم مردم از طرح اصالح نظام یارانهها
آسیب ببینند.
بازدید از یکی از فروشــگاههای زنجیرهای از برنامه های دیگر رئیس
جمهور بود.
وی در گفتوگو با مردم اظهار داشت :یارانهای که به اکثریت مردم داده
شده به صورتی است که یک میلیون تومان بیش از افزایش قیمت ناشی از
اصالح نظام یارانههاست .رئیس جمهور تصریح کرد :یقین داشته باشید
که دولت در کنار مردم است.
حکمرانی انقالبی با حضور پررنگ مردم
میسر است
سید ابراهیم رئیسی که از همان ابتدای کار با شعار تشکیل ِ
دولت مردمی
پا به عرصهی انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۴۰۰گذاشت ،در این
مدت کوتاه از تشکیل دولت سیزدهم در کنار کارهای بزرگ و اساسی،
شیوهی جدیدی از حکمرانی انقالبی برای بازسازی اعتماد مردم را در
پیش گرفت و در مواقعی که مردم نیاز به حضور دولتیها در کنار خود
داشتند ،رئیسجمهور شخص ًا به میدان آمده است.
مث ً
ال در همان روزهای آغازین تشکیل دولت ،سامانههای سوختی کشور
مورد حمله قرار گرفت و شایعهی افزایش قیمت بنزین در فضای مجازی
مطرح شد که با حضور و بازدید رئیس جمهور از فرآیند حل این مشکل،

نقشه دشمنان خنثی شد.
رهبر انقالب :یک جلوه (مردمی بودن) همین رفتن میان مردم و
شنیدن بیواسطه از مردم است
همچنین این موضوع یکی از محورهای توصیــهی رهبر انقالب در
ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به رئیس جمهور بود؛ ایشان فرموده بودند:
مردمی بودن مقولهی گستردهای اســت و جلوههایی دارد .یک جلوه
همین رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه از مردم است.
ایشان افزودند« :این حرکت بسیار خوب و مستحسنی که جناب آقای
رئیسی انجام دادند که رفتند خوزســتان در میان مردم ،با مردم ،از آنها
شنیدند ،با آنها حرف زدند ،این یک جلوه از مردمی بودن است که بسیار
کار خوبی است».
اما این روزها پیکر بیمار و زخمی اقتصاد ما در اتاق عمل است و الزمهی
ادامه حیات آن ،جراحی است .طبیعی اســت که هر نوع جراحی نیز

برگزیده

یادداشت
جنگ جهانی غذا

ادامه از صفحه اول
و اکنون در نتیجه این جنگ در شرایط سخت تری قرار
گرفته اند .بر اساس آمار رسمی صندوق بین المللی پول،
کشورهای منطقه خلیج فارس ،آسیب کمتری در مقایسه
با دیگر کشورها دیده اند.
اگر کشورها برای حل این مشــکل به دنبال گزینه های
دیگری برای واردات این محصوالت باشــند ،باز هم با
مشکالتی همچون افزایش قیمت مواد غذایی در نتیجه
افزایش قیمت انرژی و هزینه بر شدن حمل و نقل مواد
غذایی از کشورهای دورتر ،روبه رو هستند .این شرایط
خطیر در کشور ما نیز برقرار است و طی ماه و روز های
گذشته کشور را با مشکالت بسیاری در تامین مواد غذایی
پایه آرد ،گندم ،روغن مواجه کرده است .تا جایی که هیچ
کدام از فروشگاه و هایپر ها روغن نداشته و یا تامین آن
برای مردم بصورت صفی است.
یکی دیگر از عواملــی که این بحران را تشــدید کرده،
افزایش قیمت کودهاست .روسیه بزرگترین تولید کننده
کود جهان اســت .تحریم های غرب ،شرایط واردات و
صادرات کود را دشوار کرده است .کمبود کود و افزایش
قیمت آن موجب کاهش تولیــد محصوالت غذایی می
شــود .وارد کنندگان کود و گندم از روسیه اکنون نگران
تأمین نیازهای خود هستند.
در بدترین حالت ،کمبود مواد غذایی می تواند اعتراضات
و بی ثباتی در کشورهایی که خود از قبل بی ثبات بوده اند
و مشکالت مالی داشته اند ،را در پی داشته باشد.
افزایش قیمت مواد غذایی بر تورم اثر خواهد داشت و بر
گروه های کم درآمد ،به ویژه در کشورهای ضعیف تر،
فشار بیشتری وارد خواهد کرد.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملل متحده از برنامه
های جدید این سازمان برای کمک به کشورهای آسیب
دیده در این بحران اقتصادی و غذایی گفته اســت .اگر
تالش های سازمان های بین المللی نتیجه بخش نباشد،
در ماه ها و ســال های آتی در همه جا شاهد گرسنگی
خواهیم بود.
پیشبینی میشود قیمت گندم در مقایسه با سال گذشته
 ۴۲.۷درصد افزایش یابد و بــه رکوردهای جدیدی از
نظر دالر برسد.
طبق ارزیابی هــا :قیمت جو  ۳۳.۳درصد ،ســویا ۲۰
درصد ،روغــن  ۲۹.۸درصد و  ،مــرغ  ۴۱.۸درصد در
بازارهای جهانــی افزایش خواهد یافــت .این افزایش
ها نشــان دهنده این واقعیت اســت که صــادرات این
محصوالت از اوکراین و روســیه به شدت کاهش یافته
است.
بر اساس گزارش جی پی مورگان ،پیش از جنگ روسیه
و اوکراین ،دو کشــور  ۲۸.۹درصد از صادرات جهانی
گندم و  ۶۰درصد از صادرات جهانی آفتابگردان  -یک
عنصر کلیدی در بسیاری از غذاهای فرآوری شده  -را به
خود اختصاص داده بودند.
قیمت ســایر مواد خام از جمله کودهــا ،فلزات و مواد
معدنی نیز افزایش خواهد یافت .چوب ،چای و برنج از
معدود کاالهایی اســت که انتظار می رود کاهش قیمت
را تجربه کند.

سختیها و مشکالتی را در پیش خواهد داشت و الزم است عموم مردم
از جزئیات این فرآیند سخت آگاه باشند.
رئیسی :ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات
است
به هر حال ،رئیس دســتگاه اجرا برای نجات اقتصاد ایران نیازمند این
جراحی بزرگ است از این رو در مقابل دوربینها حاضر شد و با مردم
به تفصیل در خصوص جزئیات برنامههای خود سخن گفت و تاکید
کرد :اصوالً ارز ترجیحی تهدیدی برای تولید و افزایش دهنده واردات
است و موجب کاهش بهرهوری در اقتصاد ،ایجاد رانت ،فساد و تبعیض
در کشور میشود که بسیاری از کارشناسان نسبت به این موضوع انذار
داده بودند.
رئیس جمهور با اشاره به تجربه خود در زمان تصدی قوه قضائیه و روبرو
شــدن با حجم زیادی از پروندههای فساد در تخصیص ارز ترجیحی،

گفت :بسیاری در این پروندهها یا پول گرفته بودند ،یا واردات بیرویه
کرده بودند ،یا قرار بود کاالهای اساســی بیاورنــد ،اما کاالی دیگری
وارد کرده بودند ،یــا پول را گرفته بودند و در بازار بــه ارز آزاد تبدیل
کرده بودند.
وی پیرامون نظارتها پس از اجرای این طرح نیز گفته بود :از ســوی
دیگر اینگونه نیست که بازار رها شود و هر کسی در هر جایی هر کاالیی
را بتواند با هر قیمتی بفروشد .به هیچ عنوان این اجازه داده نخواهد شد.
رئیسی صبح جمعه در بین مردم بازار
اما امروز اتفاق جالب توجهای در میدان بهمن تهران رخ داد .مردم تهران
که معموالً با اســتفاده از فرصت تعطیلی روزهای جمعه برای خرید
مایحتاج روزانهی خود روانهی بازارها میشوند ،رئیس جمهور را بدون
هیچ واسطهای در میان خود دیدند که این حضور میدانی شخص رئیس
جمهور برای نظارت بر فرآیند عملیاتهای اقتصادی دولت ،بیانگر این
است که تعریف رئیسی از واژه نظارت تا چه اندازه دقیق و جدی است.
رئیسی ترجیح داد به جای آنکه صبر کند تا «صبح جمعه دولتش بدمد»
و با لبان خندان مسئولیت عملکرد دولت را از خود سلب کند ،شخص ًا به
میدان نظارت و مسئولیتپذیری وارد شد و با حضور در چند فروشگاه
زنجیرهای ،بیواسطه حرفهای مردم را شنید و با حضور خود پیامی
برای سایر وزرا و مدیران داشت که باید هرچه سریعتر سرعت خود را با
سرعت باالی رئیسجمهور برای پیشبرد امور هماهنگ کنند.
رئیس قوه مجریه همچنین برای راهبری دقیق برنامهها ،پس از بازدید
میدانی ،در جلسهی ستاد تنظیم بازار حضور یافت؛ این اقدام رئیسی از
همان لحظات اولیه مورد استقبال و تحسین کاربران فضای مجازی و
مردم قرار گرفته است.
محمد امین میرزایی فعال رســانهای در صفحه شخصی خود نوشت:
«رئیس جمهور «صبح جمعه» برای گفتگو با مردم در یکی از مراکز توزیع
مرغ تهران و یکی از فروشگاههای زنجیرهای حضور یافت تا نشان دهد
میتوان برای کاستن نگرانیهای مردم کنارشان بود».
صبح جمعه تبدیل به معیاری برای سنجش دولتها شد
کاربر دیگری نیز صبح جمعه را به عنوان معیار سنجش دولتها تلقی
کرده است و یک فعال توئیتری در صفحهی خود نوشت« :قطعا کار فقط
با حضور بین مردم حل نمیشود ،اما اینکه در این شرایط پاشی بری بین
مردم ،مرد میدان میخواهد که عجالت ًا رئیسی نشان داد هست .خالصه
فرق داره ظهر جمعه از خواب پاشیم ببینیم بنزین گران شده با اینکه صبح
اول وقت جمعه میدون بهمن (کشتارگاه سابق) باشیم!»
در نهایت میتوان این رفتار مردمی رئیسی را در راستای تحکیم رابطهی
بین مردم و حاکمیت و همچنین ایجاد حس اعتماد نســبت به دولت،
ارزیابی کرد.

آیا توافق در دسترس است ،برجام در چه نقطهای است؟

اتحادیه اروپا :توافق از بن بست
خارج شده است

انریکــه مــورا دو روز متوالی در ســاختمان وزارت
خارجه ایران گفتگوهایی با علــی باقری کنی ،معاون
سیاسی وزیر خارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران داشت.
جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است .پس از ماهها بنبست در
مذاکرات احیای توافق هستهای ،اتحادیه اروپا و ایران میگویند
پس از سفر انریکه مورا به تهران گشایشی در مسیر مذاکرات ایجاد
شده است.به گزارش اقتصاد ســرآمد ،مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا گفته سفر مورا به تهران به اندازه کافی مثبت بوده که
گفتگوها از سر گرفته شود و وزیر خارجه ایران هم آن را فرصتی
برای بررســی ابتکار عملهای معطوف به حل مسائل باقیمانده
خوانده است.
جوزپ بورل ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،در حاشیه
نشست گروه  ۷در آلمان به خبرنگاران گفت :این طور بگویم که
مذاکرات به بنبست رسیده بود و حاال بنبست رفع شده و به این
ترتیب چشماندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد.
او در عین حــال تاکید کرده اختالفات موجود در مســیر احیای
برجام را نمیتوان یکشبه حل کرد.ارزیابیهای مثبت از احتمال
ازسرگیری مذاکرات پس از بازگشــت انریکه مورا از تهران بیان
شده است .مورا مدیر سیاسی سیاست خارجی اتحادیه اروپا است
و به عنوان هماهنگکننده مذاکرات احیای برجام عمل کرده است.
جوزپ بورل گفته گفتگوهای انریکه مورا در تهران بهتر از آنچه
انتظار میرفت پیش رفت .مورا به جز مســاله هستهای ،پرونده
احمدرضا جاللی ،پزشک دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم مطرح
کرده و خواهان توقف حکم اعدام او شــده است.انریکه مورا دو
روز متوالی در ساختمان وزارت خارجه ایران گفتگوهایی با علی
باقری کنی ،معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران
داشت.جزئیات این گفتگوها منتشر نشده است.منابع غربی پیش
از این مدعی بودند اصرار ایران بر حذف سپاه پاسداران از فهرست
سازمانهای تروریستی در آمریکا دلیل بنبست است .در مقابل
منابع ایرانی میگفتند غربیهــا تضمین کافی ندادهاند که ایران از
مزایای رفع تحریم بهرهمند خواهد شــد.روزنامه فایننشال تایمز
پیش از ســفر مورا به تهران گزارش داد که اتحادیه اروپا به دنبال
راه حلی میانه در مساله سپاه اســت.همزمان با حضور آقای مورا
در تهران ،امیر قطر هم ســفر کوتاهی به تهران داشت .شیخ تمیم
بن حمد آل ثانی با ،رهبر انقالب و ابراهیم رئیسی دیدار کرد.امیر
قطر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ایران گفت :درباره
مذاکرات وین هم قطر همواره نگاه مثبتی به آن داشته و باور داریم
که گفتگو راه حل این مساله است.

ارز  ۴۲۰۰تومانی سفره های زیادی را با لقمه حرام پر کرد

اولین اثر اجرای طرح جدید دولت ،براندازی فقر مطلق است

درخواست مجلس برای بروزرسانی
اطالعات یارانه خانوارها

کاال گران است ولی مردم پول
دارندکهتهیهکنند

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت :در حال
تدوین نامــهای خطاب به رئیسجمهور هســتیم تا
دولت فرصت مجددی به خانوارهــا به منظور ثبت
و بروزرســانی اطالعات اقتصادی جهت دریافت یارانه در نظر
بگیرد.به گزارش اقتصاد سرآمد ،محمدرضا پورابراهیمی درباره
موضوع اصالح نظام یارانهها اظهار داشــت :چند ســالی است
که سامانه هدفمندی یارانهها بســته بوده و چندین هزار خانوار
معطل ثبت نام جاماندگان دریافت یارانه هستند .به همین دلیل از
دولت میخواهم اجازه دهد خانوادهها در یک بازه زمانی خاص
را در این سامانه ثبت کرده و بهروزرسانی
اطالعات اقتصادی خود 
کنند تا بتوانند از یارانه برخوردار شــوند.وی افزود :پوشش 90
درصدی مردم برای دریافت یارانه که دولت و شــخص رئیس
جمهور بر آن تاکید دارد باید عملیاتی شــود ،البته مدل ارزیابی
اقتصادی خانوارها نباید فقط بر اساس منابع بانکی و پول و گردش
مالی باشد ،بلکه این روش نیازمند اصالح است.رئیس کمیسیون
را خطاب به رئیس جمهور
اقتصادی مجلس اظهار داشت :نامهای 
در حال آمادهسازی است تا از دولت بخواهیم فرصت مجددی به
خانوادهها برای ثبت و بهروزرسانی اطالعات اقتصادیشان بدهند؛
چراکه تعداد زیادی از خانوارها حق الزم را برای دریافت یارانه
دارند اما به دالیل مختلف در طول سالهای گذشته یارانه به آنها
داده نشده اســت.عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای
اســامی نیز در خصوص اصالح نظام پرداخت یارانهها با بیان
اینکه خانوادههای ضعیف بهرهای از ارز  4200تومانی نداشــتند
گفت :خیلی از سفرههایی که با رانت پهن شده بود و از ارز ۴۲۰۰
تومانی بهرهمنــد بودند ،با لقمه حرام مواجه شــدند چراکه پول
پرداختی که به نام مردم نصیب عدهای شد منجر به سوء استفاده
آنان شد .وی اظهار داشت :اصالح نظام یارانه از نظر کارشناسان
اقتصادی کشور مورد پذیرش و اتفاق همگان است؛ چراکه صدها
هزار میلیارد تومان منابع کشــور بر اســاس نظام پرداختی سابق
یارانهای هدر رفته است و متأسفانه دولتهای پیشین شجاعت و
جسارت الزم برای اجرای طرح اصالح نظام یارانهها را نداشتند.
مصری افزود :در ابتدای آغاز به کار دولت ســابق ،معاون رئیس
جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه در مجلس به صراحت
گفت که ما میخواهیم اصالح نظام یارانههــا را هفته آینده اجرا
کنیم ،اما این یک هفته  4سال طول کشید و درنهایت هم به مرحله
اجرا نرسید.مصری گفت :دهکهای اول تا نهم از مزایای اجرای
طرح اصالح نظام یارانهها برخوردار خواهند بود و حتی قدرت
برخی اقشار تا دو برابر افزایش پیدا کرد.

امام جمعه مشــهد گفت :با طرح تحــول ،فاصله
طبقاتی از بین میرود و قشــر آســیبپذیر قدرت
خرید پیدا میکنند ،حاال جنس و کاال گران اســت
ولی پول دارد که تهیه کند حالت قیمومیت اقتصادی
که گوشــت ،پنیر و غذای مردم یک قیم اقتصادی داشته باشد،
آزادی زندگــی مردم را به کلــی میگیرد.به گــزارش اقتصاد
سرآمد ،حجت االسالم ســید احمد علمالهدی در خطبههای
نمازجمعه مشهد مقدس ،با اشاره به دیدار چند روز گذشته رهبر
معظم انقالب با کارگران ،اظهــار کرد :رهبری در صحبتهای
خود روی یک نکتــه تأکید فرمودند که «مــردم در اقدامات و
تصمیمگیریهــای تحول اقتصادی به دولــت کمک کنند و با
مشارکت شما این تحول درست شود».به نوشته مهر ،وی ادامه
داد :در هر مسئله و تحولی ،آنجایی که مردم در عرصه و مجری
بودند ،تحول به خوبی به نفع جامعه ،مردم و نظام انجام گرفته
است اما اگر جایی بخواهد کاری بشود و پای مردم وسط نبود،
به نتیجه نرسیده است.امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد :مقام
معظم رهبری از مردم که پای کار این تحول آمدند ،تشکر کردند،
اینکه مردم پای این تحول آمدند خیلی ارزش دارد که هم تحول
را بپذیرند و هم در اجرای این تحول کمــک کنند.وی با بیان
اینکه در اجرای این طرح و رسیدن به ثبات اقتصادی چند نکته
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :اولین اثر اجرای این طرح ،براندازی
فقر مطلق هست؛ آقای رئیس جمهور مکرر گفته در این دولت
میخواهیم فقر مطلق براندازی شــود ،یعنی دیگر نگوییم یک
خانواده هست که از تأمین نهار و شــام روزمره خودش عاجز
اســت ،این فقر مطلق باید براندازی شــود.آیتاهلل علمالهدی
اضافه کرد :با این کمک معیشتی ،حتی خانواده  ۵نفره که هیچ
شغل و کسبی ندارد ،ماهی دو میلیون تومان به او بدهند ،قدرت
خرید خیلی نیازها و لوازم زندگی را پیدا میکند ،زندگی آرمانی
و ایدهآل نخواهد داشت ولی به فقر مطلق هم دچار نمیشود.
وی ،دومین تأثیر اجرای این طرح را از بین بردن فاصله طبقاتی
بین اقشار جامعه دانست و افزود :با طرح تحول ،فاصله طبقاتی
از بین میرود و قشر آسیبپذیر قدرت خرید پیدا میکنند ،حاال
جنس و کاال گران است ولی پول دارد که تهیه کند.نماینده ولی
فقیه در خراســان رضوی با تأکید بر اینکه بیرون آمدن دست
دولت از ســفره مردم باعث ثبات اقتصادی در جامعه خواهد
شد ،تصریح کرد :حالت قیمومیت اقتصادی که گوشت ،پنیر و
غذای مردم یک قیم اقتصادی داشته باشد ،آزادی زندگی مردم
را به کلی میگیرد.

رئیسی :جاماندگانی که مستحق دریافت یارانه هستند
هرچه سریع تر شناسایی شوند

رئیس جمهور پس از استماع آخرین گزارش ها از نحوه اجرای طرح ملی
مردمی سازی و عادالنه کردن یارانه ها از مسئوالن مربوطه خواست که به
درخواست های معترضان عدم دریافت یارانه ها در کوتاه ترین زمان ممکن
و به شکل عادالنه و ضابطه مند ،رسیدگی کنند .به گزارش اقتصاد سرآمد،
ســید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جلسه ســتاد تنظیم بازار که با حضور
معاون اول ،وزرا و مسئوالن دستگاه های ذیربط برگزار شد ،پس از استماع
گزارش دســتگاه های مختلف ،نقش مردم را در همراهی با این طرح ملی
ســتودنی توصیف و از همراهی آنها با نظام و بی توجهی به خواسته های
معاندین و دشمنان انقالب قدردانی کرد.رئیس جمهور رسیدگی عادالنه
و ضابطه مند به درخواست های معترضان به عدم دریافت یارانه را یکی از
مهمترین وظایف دستگاه های مسئول خواند و به مسئوالن مربوطه دستور
داد هر چه ســریع تر ،جاماندگانی را که اســتحقاق واقعی دریافت یارانه
دارند ،شناسایی و یارانه جبرانی برای آنها واریز شود.رئیسی بر ضرورت
وجود شاخص های عادالنه در تعیین دهک ها برای دریافت یا عدم دریافت
یارانه ها تاکید کرد و گفت :تمام رسالت و هدف اجرای طرح مردمی سازی
و توزیع عادالنه یارانه ها ،برقراری عدالت اقتصادی در کشور بوده است،
لذا وزارت رفاه ،کار و تعاون اجتماعی باید با همکاری سایر دستگاه های
مربوطه با شاخصهای دقیق ،استحقاق افراد را احراز نمایند و مراقب باشند
در حق کسی اجحاف نشود.رئیس جمهور از وزیر جهادکشاورزی خواست
تا با رصد و پایش دقیق بازار نسبت به رفع برخی مشکالت موجود در زمینه
کمبودها و نیازهای توزیع اقالم اساسی مورد نیاز مردم به ویژه  ۴قلم کاالی
اساسی یعنی روغن ،لبنیات ،مرغ و تخم مرغ تدابیر الزم اتخاذ شود.

اختالف وحشتناکی در مصرف مرغ و لبنیات
بین دهک ها وجود دارد

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت :مصرف دهکهای باالی جامعه در
مرغ ،لبنیات و روغن نسبت به دهکهای پایین جامعه اختالف وحشتناکی
دارد؛ چراکه دهکهای باالی جامعه درآمد بیشــتری داشــته و مصرف
بیشــتری هم دارند و به همین دلیل از یارانه بیشــتری استفاده میکنند .به
گزارش اقتصاد سرآمد ،مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اســامی در گفتوگوی تلویزیونی در خصوص اصالح
نظام یارانههای کشور اظهار داشت :در کشــورمان آسیبهای اقتصادی
تورمی زیادی داریم .این در حالی است که بخشی از منابع درآمدی کشور
به صورت یارانه به مردم داده میشود ،به طوری که سال قبل دولت 18.5
میلیارد دالر یارانه با ارز  4200تومانی در نظر گرفت و برای ســال جاری
هم رقمی را در نظر گرفتهاند.عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد:
کار کارشناسی کردیم که از  18.5میلیارد دالر ارز  4200تومانی چه میزان
در سفرههای مردم وجود دارد ،اما به این نتیجه رسیدیم که بخش زیادی از
منابع یارانهها در سفرههای مردم وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد :مصرف
دهکهای باالی جامعه در مرغ ،لبنیات و روغن نسبت به دهکهای پایین
جامعه اختالف وحشــتناکی دارد؛ چراکه دهکهای باالی جامعه درآمد
بیشتری داشته و مصرف بیشتری هم دارند و به همین دلیل از یارانه بیشتری
استفاده میکنند.

دورریز سفره برخی یارانه بگیران قبلی برابر مصرف چند
هفته یک خانواده نیازمند است

معاون اول رئیس جمهــور عدالت در توزیــع یارانههــا را از مهمترین
هدفهای اجرای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانهها برشمرد
و تاکید کرد :تاکنون بخشهایی از این یارانهها اســتفاده میکردند که دور
ریز ســفره آنها به اندازه چند هفته یک خانواده نیازمند است .به گزارش
اقتصاد سرآمد ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوربا حضور در موسسه
نیکوکاری رعد الغدیر از بخشهای مختلف سامانه تلفنی  ۶۳۶۹وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در این مرکز به منظور رسیدگی به شکایات
و سواالت مردمی در اجرای طرح «مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه
ها» مستقر است ،بازدید کرد.وی در این بازدید که با همراهی وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی انجام شــد ،از نزدیک در جریان روند پاسخگویی به
درخواست ها ،شکایات و سواالت مردم در خصوص جاماندگان دریافت
یارانه در طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها و همچنین سواالت
پیرامون این طرح قــرار گرفت.معاون اول رئیسجمهور در حاشــیه این
بازدید در گفتوگو با خبرنگاران ،عدالت در توزیع یارانهها را از مهمترین
هدفهای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها برشمرد و
تاکید کرد :تاکنون بخشهایی از این یارانهها استفاده میکردند که دور ریز
سفره آنها به اندازه چند هفته یک خانواده نیازمند است که باید این مسأله
را حل میکردیم.وی با اشاره به آثار مثبت این طرح برای اقشار و دهکهای
پایین جامعه افزود :پس از اجرای این طرح ضریب جینی در کشور وضعیت
مناســبی پیدا میکند و در کنار این مهم ســاالنه  ۳۰۰تا  ۴۰۰هزار میلیارد
تومان نقدینگی و نرخ باالی تورم به دلیل تزریق یارانه ارز  ۴۲۰۰به جامعه
ایجاد میشد که پس از اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانهها
شاخصهای اقتصادی کشور بهبود مییابد.

اسالمی از غرفه «صنعت هستهای» بازدید کرد

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در محل نمایشگاههای بینالمللی
تهران ،از غرفه دستاوردهای صنعت هستهای در بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشــیمی بازدید کرد.به گزارش اقتصاد
سرآمد ،محمد اسالمی ،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران ،با حضور در نمایشــگاه بینالمللی تهران ،از دستاوردهای صنعت
هستهای در حوزههای نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی بازدید کرد.مهندس
اسالمی ضمن بازدید از غرفههای مختلف نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی ،از نزدیک با مســئوالن و کارشناسان حاضر در این
نمایشگاه دیدار کرد.گفتنی است؛ سازمان انرژی اتمی ایران با حضور در
بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی به
معرفی مهمترین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود در حوزههای مهمی
از جمله اندازهگیری دقیق هستهای ،تولید چشمههای صنعتی ،تبدیل نفت
سنگین به سبک ،خدمات آزمایشگاهی و بازرسی فنی ،ژیوفیزیک هوابرد،
تکنیک گاما اسکن برجهای تقطیر و ...خواهد پرداخت.

خاماندیشی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز بدتر از
خام فروشی است

رئیس مجلس گفت :خاماندیشــی و حکمرانی بد در صنعت نفت و گاز
بدتر از خام فروشی است.به گزارش اقتصاد ســرآمد ،محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس به منظور حضور در مراسم افتتاح بیست و ششمین نمایشگاه
بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی در محل نمایشگاههای بینالمللی
تهران حضور یافته بود بعد از بازدید از ســالنهای این نمایشگاه در سالن
خلیج فارس با بیان اینکه همواره خامفروشــی را نقد میکنیم و میگوییم
هزینه کردن  ۷۰یا  ۸۰درصد آن در هزینههای کشور بد است اما باز هم این
شــیوه را در پیش گرفتهایم ،گفت :بدتر از خام فروشی ،خام اندیشی و بد
حکمرانی کردن بر حوزه صنعت نفت ،گاز و انرژی در کشور است که در
حقیقت باید از ثروت حاصل از نفت صیانــت کنیم به جای اینکه از خود
نفت خام صیانت کنیم.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه دولت
و مجلس وظیفه دارند به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشند ،اظهار داشت:
باید راه فرصت طلبیهای زشت اقتصاد بیمار کشور را ببندیم و نقدینگی
را به سمت تولید سوق دهیم.وی در ادامه با تأکید بر اینکه برای دور زدن
تحریمها ،ثبات درآمــد و افزایش ارزش افزوده بایــد جهتگیریها را
اصالح کنیم ،عنوان کرد :در این راستا الزم اســت گاز را مبنای صادرات
قرار دهیم که با ثباتتــر بوده و ارزش افزوده آن کمتــر از حوزه نفت در
فناوری است.

