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چرتکه 3

رئیس سازمان توسعه تجارت: 

 سریالنکا به ازای پول نفت، 
به ایران چای می دهد

جهان 5

 بازار ترکیه به اقدامات و سخنان اخیر اردوغان
 واکنش مثبت نشان داد؛ 

»دالر تُرک«، تشویق بدون 
ضمانت به سرمایه گذاری!
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مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد:

 افزایش شکاف حاکمیت و مردم 
با تصویب طرح صیانت

چرتکه 3

سياست 2

 دولت اولین گام خود را برای تغییر 
در وضعیت حامل های انرژی برداشت؛

ینی«  آزمایش »بنز
یره! در جز

 قیمت بنزین دوباره این روزها خبرســاز 
شده اســت. هر چند مقامات دولتی بارها و 
بارها تاکید کرده اند کــه دولت قصدی برای 
غافلگیــری مــردم نــدارد و در صورتی که 
برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین باشــد، 
اعالم قبلی صورت خواهد گرفت؛ اما همچنان 
نگرانی درخصوص تغییر قیمت حامل های 
انرژی در اقتصاد متورم ایران باالســت زیرا 
اقتصاد ایــران در حال تجربــه تورمی 44 
درصدی است. ماجرا از درز یک نامه محرمانه 

شروع شد و سپس مصاحبه فریدون عباسی 
دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با ایلنا 
که گفته بود احتمال دارد واقعی سازی قیمت 
بنزین از قشم و کیش به صورت پایلوت اجرا 
شــود، گمانه زنی ها دربــاره افزایش قیمت 
بنزین را افزایش داد. همین ماجرا به ادعاهای 
تایید نشده ای دامن زد که حتی قیمت های 
عجیبی برای بنزین تخمین زده بودند و نرخ 
هر لیتر بنزین را حتی بیشــتر از ۵ برابر رقم 

فعلی اعالم می کردند. 

بیماران سوختگی  و رنج مضاعف »کمبود« تخت، 
تجهیزات و حتی پانسمان

 پروژه بیمارستان سوختگی
 ۲۰ سال است تمام نشده! 

شهرنوشت 6

 شمار مصدومان
 برخورد قطار تهران - کرج 

به ۲۲ نفر رسید

درباره نمایش »فرودگاه، پرواز شماره ۷۰۷«

از باب ماللت میانسالی

برخورد سرخ ها با مربی خوش یمن

قرمز و سبز؛ تم یلدا

 ارز ۴٢۰۰ تومانی
 نهاده های دامی حذف شد

سیاست های تورم زا، عامل شدت گرفتن فقر در کشور

بودجه 1۴۰1، فشار بر فقرا را 
افزایش می دهد

 واکنش عربستان به موضوع اهمال
 در انتقال حسن ایرلو از صنعا به ایران:

 انتقاد تهران در تضاد
 با اصول است

دسترنج 4

شهرنوشت 6

چرتکه 3

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8

سياست 2

رئیس جمهور با اشاره به توفیقات 
دولت سیزدهم در عرصه های مختلف 
از جمله رشد قابل توجه فروش نفت، 
افزایش تبادالت با کشورهای منطقه 
اوراســیا و نظایر آن خاطرنشان کرد: 
با وجود دستاوردهای امیدوارکننده 
در حوزه های مختلــف اما وضعیت 
موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار 

و قیمت ها قابل قبول نیست.
به گزارش ایسنا،  ســید ابراهیم 
رئیسی صبح چهارشــنبه در جلسه 
هیات دولت بــا تاکید بــر ضرورت 
همکاری و هم افزایی دولت و مجلس 
در مسیر حل مشکالت کشور گفت: 
مهمترین راهکار ایجاد این هم افزایی 
در تعامل دولــت و مجلس رابطین 
پارلمانی دستگاه های اجرایی هستند.

ضرورت ملی شدن تأمین 
نیازمندی های حوزه نشر 

رئیس جمهور درباره مشــکالت 
موجود در مسیر تامین کاغذ مورد نیاز 
کشــور به ویژه برای نشریات تصریح 
کرد: مسئولین مربوطه موضوع ملی 
شدن تامین نیازمندی های حوزه نشر 
به ویژه کاغذ را به طور جدی در دستور 
کار قرار دهند. ظرفیت های خوبی در 
کشور برای خوداتکایی در تولید کاغذ 
وجود دارد که باید به شکل احسن مورد 

توجه قرار گیرد.
اطالع رسانی از مسائل مرتبط با 
دولت با هماهنگی سخنگو باشد

رئیســی بــا تاکید بــر ضرورت 
هماهنگی کامل در دولت در زمینه 
اطالع رســانی گفت: اعالم مواضع و 
اطالع رسانی از مسائل مرتبط با دولت 
باید کامال با هماهنگی ســخنگوی 
دولت انجام شود. از سوی دیگر مدیر 
و محور اقدامات و برنامه های اقتصادی 
دولت شــخص معــاون اول رئیس 
جمهور است و هر گونه اطالع رسانی 

در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید 
با هماهنگی ایشان باشد.

 روش های رسیدن کاال
 به دست مردم  تسهیل شود

رئیس جمهور دیروز همچنین در 
جلسه ســتاد تنظیم بازار با تاکید بر 
ضرورت قیمت گذاری عادالنه کاالها 
به ویژه اقالم اساسی مورد نیاز مردم، 
اظهار داشــت: کرامت و عزت مردم 
خط قرمز دولت اســت و نباید مورد 
آســیب قرار گیرد و الزم است کاالها 
با آســان ترین روش و مناسب ترین 

قیمت به دست مردم برسد.

رئیسی تقویت و توسعه سامانه های 
هوشمند توزیع کاال در سراسر کشور را 
برای ایجاد آرامش در بازار و اطمینان 
مردم ضروری دانست و گفت: شرایط 
رهاشــدگی و قیمت های دلخواه در 
بازار به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست 
و در این راســتا راه اندازی و توســعه 
سامانه های هوشــمند توزیع کاال به 
ویــژه کاالهای معیشــتی و روزمره 
مردم می تواند نقش مهمی در کنترل 
بازار و قیمت ها داشته  باشد.رئیسی 
بر اســتفاده از بهترین روش ها برای 
رسیدن کاال به دســت مردم تاکید 
کرد و گفت: برنامه و سیاست دولت 
رســیدن عادالنه کاال به دست مردم 
است و هیچ تعصب یا محدودیتی بر 
استفاده از روش خاصی وجود ندارد و 
مهم این است که کاالی مورد نیاز مردم 

با حفظ کرامت و عزت به دست آنان 
برسد و مواردی که در گذشته مردم را 
به حضور در صف های طوالنی کشانده 
و کرامت شان را خدشه دار کردند نباید 

تکرار شود.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار باید به 
طور کامل اجرا شود، خاطرنشان کرد: 
اگر برخالف تصمیمات ستاد تنظیم 
بازار مدیر مجموعه یــا کارخانه ای 
بر اساس مصلحت ســنجی کاالی 
تولیدی خود را به بازار عرضه نکند تا 
بعداً با قیمت باالتری آن را بفروشد،  

چنین فــردی حتی یــک روز هم 
صالحیت حضــور در آن مجموعه را 

ندارد و باید با وی برخورد شود.
رئیسی تاکید کرد: مجموعه هایی 
که به موجب مقررات، اختیاراتی برای 
افزایش قیمت ها دارنــد حق ندارند 
خودسرانه در این رابطه اقدام کنند و 
باید پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم 
بازار ارائه کند تا پس از بررسی و با توجه 
به شرایط بازار نسبت به پیشنهاد آنها 

تصمیم گیری شود.
رئیس جمهور اهمیت نظارت بر 
بازار و استفاده از اتحادیه های صنفی 
در این زمینه را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: برای نظارت بازار اگر از مردم 
و بازاری هــا و اتحادیه های صنفی و 
شــرکت های تولید کاال و خدمات 
استفاده شود در کنترل بازار، تولید 

و توزیع بسیار موثر و موفق خواهیم 
بود.

رئیسی تصریح کرد: نظارت بر بازار 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است 
و الزم است به طور روزانه قیمت کاال و 
خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی 

یک روز هم از آن نباید غفلت شود.
رئیســی بــا تاکید بــر ضرورت 
توجه بــر اقلیم هر منطقه و اســتان 
در قیمت گــذاری کاال و خدمــات، 
اظهار داشــت: حتی االمکان باید از 
قیمت گذاری سراسری روی کاالهای 
اساسی و معیشتی مردم پرهیز شود 
چرا که بعضاً قیمــت یک نوع کاال در 
استانی پایین تر از قیمت  آن در پایتخت 
باشد و قیمت گذاری سراسری به نوعی 

اجحاف در حق مردم آن استان است.
رئیس جمهور بر نظارت و کنترل 
قیمت لوازم خانگی تاکید کرد و گفت: 
لوازم مورد نیاز در تهیــه جهیزیه از 
جمله کاالهای اساسی و ضروری مردم 
محسوب می شــود لذا ضرورت دارد 
روی قیمت این لوازم نظارت بیشتری 

اعمال شود.
رئیــس جمهــور همچنین بر 
پیگیری و عملیاتی شدن طرح جامع 
تجــارت در کمترین زمــان ممکن 

تاکید کرد.
رئیســی در ادامــه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، 
استانداران و اعضای ستاد را مخاطب 
قرار داد و تاکید کرد: در شرایطی که 
با واکسیناســیون عمومی موفقیت 
حاصل شــد از جاِن مــردم صیانت 
گردید، نان مردم هم بســیار اهمیت 
دارد و باید با کنترل، پیگیری و نظارت 
بر حلقه تامیــن، توزیــع و مصرف 
مراقبت شود تا به مردم اجحاف نشود 
و ســوداگران نتوانند نان مــردم را با 

مشکل مواجه کنند.

خبر
رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

وضعیت موجود در عرصه کنترل قیمت ها قابل قبول نیست


