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محمد هاشمی می گوید نمایندگان عجله دارند هر چه زودتر دولت را هم در اختیار بگیرند

جنگ قدرت نابهنگام
 عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه در مجلس 
رخ می دهد بیشتر به جنگ قدرت بازمی گردد. به نظر می رسد این نمایندگان 
عجله دارند هر چه زودتر دولت را هــم را در اختیار بگیرند. از این رو، نباید به 

آن ها توجهی داشت.
محمد هاشمی، عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر مرحوم 
هاشمی رفسنجانی، درباره مقایسه رئیس جمهور با بنی صدر از سوی برخی 
نمایندگان مجلس یازدهم گفت: ماجرای بنی صدر به قبل از انقالب باز می گردد 
و مربوط به بعِد انقالب نیست. بنی صدر حتی قبل از پیروزی انقالب، تا حدود 
زیادی معتقد به حزب انگلیسی ها بود. وی همواره می گفت که رهبر سیاسی 
هستم و امام خمینی)ره( رهبِر دینی است. بنی صدر، دین را از سیاست جدا 
می دانست. بنی صدر، پس از انقالب، پس از اینکه در جایگاه رئیس جمهور قرار 
گرفت با همین شعارها و ویژگی ها، تالش می کرد که خود را رهبری سیاسی 
بداند نه رئیس جمهور، و در عین حال، امام )ره( را رهبری دینی بداند نه رهبِر 
انقالب، کشور و جهان اســالم. او افزود: ویژگی های اصلی بنی صدر به این ها 
بازمی گشت. وی از نظر ویژگی های شخصیتی دارای خودخواهی و غرور بود.  
همچنین افرادی که در اطراِف بنی صدر بودنــد به جز یکی دو مورد از جمله 
آیت اللهی و یکی، دو نفر دیگر که جزو افراد معتقِد اسالمی بودند، بقیه لزوما 
از اعضای انجمن اســالمی و پایبند به اسالم نبودند بلکه از تیپ های الئیک و 

روشنفکر نیز، حضور داشتند که با طرز فکِر بنی صدر نیز سازگاری داشتند.
محمد هاشمی ادامه داد: بنی صدر در دولتی هم که تشکیل داد تمایل داشت 
از عناصِر الئیک و روشنفکر اســتفاده کند منتهی مجلس، با این امر موافقت 
نمی کرد به گونه ای که نمی توانستند برای ۸ وزارتخانه، وزیر تعیین کنند چراکه 
افراِد مدنظِر بنی صدر و افراِد مدنظر مجلس، با یکدیگر تفاوت بسیاری داشتند.

هاشمی اشاره کرد: روحانی، تماِم عمرش در خدمِت امام)ره( و انقالب و رهبر 
انقالب بوده است و انقالب را به بهترین وجه از هر جهت قبول دارد و از دوران 
دانشجویی، طلبگی، مسئولیتش در اوایل انقالب، همواره جزو افراد معتقد به 
نظام و امام و انقالب بوده  و در حد توان و مسئولیت  های خود تالش کرده است. 
مقایسه روحانی و بنی صدر ظلم بزرگی است. فردی که چنین مقایسه ای را انجام 
می دهد، این مقایسه کردن ناشی از عدم اطالعش است. بنابراین یا این افراد با 
این مقایسه کردن ها، اطالعی از تاریخ ندارند و یا اینکه خدای ناکرده به دنبال 

اهداف دیگری هستند. برنا نوشت: برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی ادامه داد: هر 
دولت و یا دولت هایی که روی کار آمدند هر کدام، نقطه  ضعف و قوت داشته اند. 
بنده نمی گویم دولت روحانی یا دولت یازدهم و دوازدهم، هیچ ضعفی نداشته 
و همه عملکردشان مثبت بوده است. به تعبیری طبق یک ضرب المثل گفته 
می شود، »دیکته نانوشته غلط ندارد«. وقتی فردی آن هم در جامعه متکثری 
چون ایران، کاری را انجام می دهد که افکار، عقاید و نظرات متفاوتی وجود دارد، 
طبیعی است که همه نمی توانند رضایت داشته باشند. عده ای منتقد، عده ای 
موافق و عده ای عاری و در نهایت نیز عده ای، همراه هستند اما مقایسه روحانی 
با بنی صدر، یک جفا و یک خطای بزرگی است چراکه این گونه نبوده است. او 
عنوان کرد: زمانی که بنده در آمریکا حضور داشتم، بنی صدر  در فرانسه بود. 
بنده دبیر تشکیالت انجمن اسالمی دانشجویان ایرانی مقیِم آمریکا و کانادا بودم. 
با اتحادیه انجمن های اسالمی در اروپا، ارتباط نزدیکی داشتم و به صورت منظم 
در جلسات آن ها شرکت می کردم و آن ها نیز در جلسات ما شرکت می کردند. 
در آنجا عمِق برخورِد بنی صدر را با اعضای انجمن اسالمی از نزدیک مشاهده 
می کردم. به عنوان مثال بنی صدر در خارج از کشور، جبهه ملی سوم را تشکیل 
داد به بیانی دیگر با جبهه ملی نیز اختالف داشــت. در واقع تیِپ شخصیتی 

بنی صدر به گونه ای بود که نمی توانست با هیچ کس همکاری کند. 
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قیمت نفت افزایش یافت 
 قیمت هر بشــکه نفت برنت دریای شــمال در پایان معامالت روز جمعه با ۸۹ سنت معادل ۲ درصد رشد به ۴۳ 

دالر و ۲۴ سنت رسید. 
به گزارش   رویترز، پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ را افزایش 
داد، قیمت نفت روز جمعه شاهد بیش از ۲ درصد رشد بود، اما رکورد شکنی تعداد مبتالیان به کرونا در آمریکا موجب تعدیل 

انتظارات در مورد ترمیم سریع تقاضا برای انرژی شد.
عاملی دیگری که سبب رشد قیمت ها شد آمار هایی بود که نشان داد شرکت های انرژی آمریکایی تعداد سکو های حفاری 
نفت و گاز فعال خود را برای دهمین هفته متوالی کاهش داده اند. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دریای 
شمال در پایان معامالت روز جمعه با ۸۹ سنت، معادل ۲ درصد رشد به ۴۳ دالر و ۲۴ سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت آمریکا هم در پایان معامالت دیروز با ۹۳ سنت، معادل ۲.۴ درصد رشد به ۴۰ دالر و ۵۵ سنت رسید. قیمت نفت 

خام آمریکا در مجموع معامالت هفتگی تغییر ناچیزی را شاهد بود، اما نفت برنت حدود یک درصد رشد داشت.
آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس پیش بینی کرده که میزان تقاضای جهانی برای نفت خام در سال ۲۰۲۰ به ۹۲.۱ 

میلیون بشکه در روز برسد. این پیش بینی ۴۰۰ هزار بشکه بیشتر از پیش بینی ماه گذشته این سازمان است.
با این وجود، ابتالی بیش از ۶۰ هزار و ۵۰۰ نفر در آمریکا به کرونا در یک روز که یک رکورد به شمار می رود، موجب نگرانی 

از کند شدن مجدد ترمیم تقاضا برای انرژی شده است.

دریافت 5۰ درصد بدهی های برقی از عراق 
 معاون وزیر نیرو گفت: ۵۰ درصد بدهی های برقی را از کشور عراق دریافت کرده ایم و در فرآیند ای قرار داریم که 

از طریق مناسبات بانکی مابقی مبلغ را هم اخذ کنیم. 
همایون حائری  معاون وزیر نیرو گفت: در حال حاضر اکنون به کشورهایی نظیر ترکمستان صادرات برق داریم و به دنبال 
این هستیم که واردات و صادرات داشته باشیم، شبکه ما به ترکمنستان وصل است، میزان کمی هم وارد می کنیم تا تبادل 

الکتریکی برقرار باشد.
او در ادامه در خصوص آخرین وضعیت صادرات برق به کشــور عراق اضافه کرد:  ارتباط خوبی با کشــور عراق به لحاظ 
تبادل انرژی داریم،  صادرات به عراق هم همچنان ادامه دارد و در سفر اخیر وزیر نیرو به این کشور نیز یک قرارداد دو ساله 

منعقد شد.
حائری بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد بدهی های برقی را از کشور عراق دریافت کرده ایم و در فرآیند ای قرار داریم که 

از طریق مناسبات بانکی که وجود دارد بقیه بدهی را هم دریافت کنیم.
معاون وزیر نیرو در خصوص صادرات برق به کشور افغانستان نیز افزود: از سالیان گذشته میزان اندکی به مناطقی از این 

کشور صادر برق داریم و میزان آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ مگاوات متغیر است.
حائری تصریح کرد: کل رقم صادرات برق کشور ما متغیر است و میزان آن بسته به فصل گرم و سرد سال متفاوت است، 

اما ارتباط الکتریکی با کشور های همسایه تداوم دارد.

 در جستجوی عدالت
 امید مومنی - نویسنده- «باید اذعان کنیم که در دهه ی 
پیشرفت و عدالت، نمره ی مطلوبی درباب عدالت به  دست نیاورده ایم.» 
۰۷/۰۳/۱۳۹۹ این عبارت رهبر انقالب اسالمی در پیامی که به مناسبت 
آغاز بــه کار مجلس یازدهم صــادر کردند به روشــنی عقب ماندگی در 
مسئله ی عدالت این آرمان و ارزش مهِم نظام اسالمی را نشان می دهد. 
موضوعی که پیش از این از سوی ایشــان مورد تصریح قرار گرفته بود: 
«در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در دهه ی پیشرفت و عدالت واقعاً 
پیشرفت کردیم [اّما] در زمینه ی عدالت، باید تالش کنیم، باید کار کنیم.، 

باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم.» ۲۹/۱۱/۱۳۹۶
البته حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیانیه ی گام دوم انقالب تأکید کردند 
که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی 
گرفته شود که برای اســتقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعّیت آن 
اســت که دســتاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با هیچ 

دوره ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» ۲۲/۱۱/۱۳۹۷
تضاد منافع به وضعیتی گفته میشود که ظرفیت بالقوه نقض بیطرفی 
در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد به این 
دلیل که تضادی بین منافع آن فرد و منافــع حرفه ای یا منافع عمومِی 
مربوط، وجود دارد، وضعیتی که این خطر را ایجاد کند که انگیزه یا اقدام 
آن فرد به فساد کشیده شود. به عبارت دیگر، وقتی سازمانی دارای منافع 
یا اهداف اولیه ای باشد، ولی مجموعه شرایطی این خطر را ایجاد کند که 
تصمیمات، قضاوت و اقدامات حرفه ای به شکل ناروایی به تأمین منافع 
فردی و اهداف ثانوی متمایل شــود، تضاد منافع رخ میدهد. «تعارض 
منافع» یعنی آن شــرایطی که فرد یا ســازمانی میان منافع شخصی، 
حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافــع ملی، حرفه ای و کاری خود 
تعارض می یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علیرغم وظیفه کاری 
یا دینی، منافع دســته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد 
شده اســت. در حقیقت هیچ فسادی نیست، اال اینکه از دل یک تعارض 
منافع خارج شده است، بنابر این تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز 

همه ی فسادهاست.
در میان مکاتب اقتصادی، اقتصاددانان نهادگرا حل مساله تعارض منافع 
را مساله اصلی سیاســتگذاری اقتصادی و علم اقتصاد می دانند. «جان 
کامونز» از ابتدای دهه ۱۹۳۰ مســاله علم اقتصاد را شیوه حل تعارض 
منافع بیان کرد. او و ســایر نهادگرایان بر این اعتقادند که تنها در بخش 
کوچکی از مبادالت اقتصادی دست نامریی می تواند منافع متعارض را 
هماهنگ کند و اگر از آن حاالت خــاص بگذریم، کیفیت دولت تعیین 
خواهد کرد که دولت در یک جامعه تا چه اندازه می تواند نزاع بر سر منافع 
را به هماهنگی تبدیل کند. گروه ها برای کســب سهم بیشتر با یکدیگر 
رقابتی ناسالم و مخرب خواهند داشت، مگر اینکه دولت و نهادهای مدنی 

بتوانند این رقابت را به رقابتی سالم تبدیل کنند.
هماهنگ سازی منافع از یک سو به قدرت هر یک از گروه ها و سازمان 
ها و از سوی دیگر، به ظرفیت های اجرایی دولت بستگی دارد. دولتمردان 
در حل این منازعه، قدرت مطلــق ندارند و احتمال دارد به رغم تمایل و 
اراده آنها برای حل تعارض منافع مجبور شوند که به مصادره منافع بخش 
بزرگی از جامعه به نفع گروهی کوچک تن دهند و در واقع چشمان خود 

را بر چپاول منافع عمومی ببندند.
مقابله با تعارض منافع نیازمند حمایت گروهی از مردم است که در حال 
حاضر از پیامدهای منفی تعارض منافع متضرر می شوند؛ مانند جوانان 
جویای موقعیت شغلی که از اشتغال همزمان کارمندان دولت در دو بخش 
دولتی و خصوصی آسیب می بینند و فرصت اشتغال خود را از دست رفته 
می بینند. متاسفانه این گروه، برخالف برندگان و حافظان وضعیت موجود 
بسیار پراکنده و کم قدرت هستند. بدون حمایت اجتماعی حل تعارض 
منافع بعید است. رسانه ها، نهادهای مدنی و نمایندگان مجلس باید به 
طور جدی در مبارزه با تعارض منافع فعال شــوند تــا بتوان در مقابله با 

اشتغال همزمان و سایر موقعیت های تعارض منافع پیروز شد.
تعارض منافع به حالت یا وضعیتی دو سویه اطالق می شود که شخص 
یا اشخاص از یک طرف در مقام مسئولیت مورد اعتماد دیگران قرار می 
گیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شــخصی یا گروهی مجزا و در 
تقابل و تعارض با مسئولیت مورد نظر هستند. به بیان دیگر فرد به صورت 
غیر ناخواســته و در بی طرفی در شرایطی قرار می گیرد که میان منافع 

شخصی و حرفه ای او تضاد ایجاد می شود.

عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا می گوید نمی توانیم بگوییم که بیماری ضعیف تر شده است

زمانی برای کرونای خانوادگی 
 عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا گفت: در مکان هایی که فضای 
بسته باشد و تعداد زیادی افراد حتی با ماسک حضور داشته باشند، باز هم 

خطر ابتال به کرونا به شدت وجود دارد.
»مینو محرز« در عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا درباره ابتالی کودکان 
به بیماری کرونا گفت: در اوایل در چین گفتند که بچه ها مبتال نمی شوند یا 
اینکه بدون عالمت هستند که این درست نیست، بچه ها معموال عالئم این 
بیماری را کمتر نشان می دهند، اما در برخی موارد متاسفانه عالئم بسیار 

شدید است و کودکان بدحال بوده و گاها منجر به مرگ آنها نیز می شود.
وی ادامه داد: عالئم این بیماری در کودکان ممکن اســت، مانند عالئم 
بزرگساالن مثل دل پیچه و حالت تهوع باشد و یا ممکن است بیماری هایی 
که همراه با تظاهرات جلدی باشد، در کودکان مبتال به کرونا مشاهده شود. 
میزان ابتال در کودکان به اندازه میزان ابتال در بزرگساالن نیست، اما به هر 
صورت آنها نیز مبتال می شــوند. خیلی از وقت ها ابتالی کودکان می تواند 
بدون عالمت باشد، اما در برخی موارد هم می تواند عالئم شدید و کشنده 

داشته باشد. 
عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا درباره شدت ابتال به بیماری در روزهای 
اخیر تصریح کرد: متاســفانه مردم فکر کردند بیماری تمام شده و بیرون 
آمدند و در جمع ها، مهمانی ها و عروســی ها شرکت کردند و این موضوع 
خطرناک بوده و باعث شده در حال حاضر تمام خانواده گرفتار این بیماری 
شوند، یعنی در اوایل بیماری اگر یک نفر از اعضای خانواده درگیر بیماری 
می شد، اما االن شاهد هستیم که خانواده و اعضای یک فامیل درگیر این 
بیماری می شــود. بنابراین مردم باید رعایت کــرده و از برگزاری این نوع 
مراسم ها خودداری کنند و حتما هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده 

کنند. 
محرز با تاکید بر اینکه مردم همچنان باید حتی االمکان تا جایی که ممکن 
است فاصله فیزیکی را رعایت کنند، خاطرنشان کرد: یعنی برای کارهای 
غیرضرور از منزل خارج نشوند، چراکه این بیماری تمام نشده و شرایط بدتر 
از گذشته است. از سوی دیگر به دلیل اینکه تست ها بیشتر شده است، افراد 

بیمار بیشتر شناسایی می شوند بنابراین مردم باید رعایت کنند.
وی ادامه داد: مردم باید از رفتن به مکان های شلوغ و فضاهای بسته مانند 
رستوران، سینما و پاســاژ پرهیز کنند و نباید در مکان های شلوغ حضور 
داشته باشند. اصوال در مکان هایی که فضای بسته باشد و تعداد زیادی افراد 

حتی با ماسک حضور داشته باشند باز هم خطر ابتال به شدت وجود دارد.
وی در واکنش به اخبــاری مبنی بر فوت افراد مبتال به بیماری با عالئم 
خفیف گفت: این بیماری می تواند در ابتدا خفیف باشد، اما به یکباره شدت 
پیدا کند و به یک باره یک عضو حساس از بدن را درگیر کند. گاهی اوقات 
هم می بینیم فردی حالش بهتر شــده و از بیمارستان مرخص شده اما به 
یکباره عالئم شدید در او نمایان شده است بنابراین تا بهبودی کامل نمی 
توانیم بگوییم خطر برطرف شده است. حتی در موارد معدودی نیز شاهد 
بودیم که افرادی پس از مرخصی از بیمارستان به یکباره عارضه ای در یک 

عضو حساس پیدا می کنند و مجدد مجبور می شوند بستری شوند. 

عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در پاسخ به این سوال که آیا در این ویروس 
تغییراتی ایجاد شده است، یادآور شد: مکانیزم این بیماری ایجاد گرفتاری 
در عروق بدن است بنابراین همه نقاط بدن را می تواند گرفتار کند. در این 
ویروس تغییرات ایجاد نشده است، بلکه وقتی تعداد افراد بیمار بیشتر می 
شود، ما بیماری را به اشکال گوناگون تر می بینیم. در اوایل بیماری وقتی 
در چین اپیدمی شد تکیه آنها بر مشکالت ریوی بود، اما بعد که به صورت 
پاندومی دنیا را گرفتار کرد، دیدیم که عالئم پوستی، گوارشی و ... در بیماران 
دیده می شود و این به دلیل تغییر ماهیت ویروس نیست، بلکه به دلیل این 
است که هرچه تعداد افراد مبتال بیشتر باشد، اشکال مختلف بالینی را در 

بیماران بیشتر می بینیم.  
محرز درباره داروی بیماری کرونا گفت: در حال حاضر هیچ دارویی که 
بتوانیم بگوییم برای بیماری کووید ۱۹ موثر است، در دنیا نداریم مطالعات 
اولیه روی یک سری از داروها نشان داده است که می توانند موثر باشد، اما به 
صورت صددرصد نیست و هنوز هیچ دارویی برای درمان این بیماری در دنیا 
نداریم؛ بنابراین بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به این بیماری پیشگیری 
است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر شدت بیماری نسبت به 
اسفند و فروردین ماه بیشتر شده است، گفت: در حال حاضر تعداد مبتالیان 
بیشتر شده است، خیلی از مبتالیان بدون عالئم و کم عالمت هستند، اما در 
برخی موارد نیز بیماران با عالئم شدید وجود دارند و بیماری در آنها کشنده 

است، بنابراین نمی توانیم بگوییم که بیماری ضعیف تر شده است.
عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا تصریح کرد: این ویروســی که در حال 
حاضر باعث بیماری در افراد می شــود، همان ویروس است اما با توجه به 
دالیلی که گفتم تعداد بیشتری را نیز مبتال می کند. در اوایل بیماری مردم 
رعایت می کردند و از تجمعات پرهیز می کردند، اما االن مردم همه بیرون 
هستند و مشخص است که بیماری بیشتر می شود، هر چه تعداد مبتال نیز 
بیشتر باشد، انواع عوارض و عالئم بالینی شدیدتر و بیشتر دیده می شود. هر 
چه تعداد مبتالیان به این بیماری بیشتر شود، آمار مرگ و میر نیز به همان 
میزان ممکن است باال برود، عده ای هم ممکن است با دارو و درمان بهبود 

یابند و عده ای هم ممکن است نیاز به هیچ دارویی نداشته باشند.

کشف یک انبار احتکار لوازم خانگی به ارزش ۲۶ میلیارد تومان
 سرپرســت معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت،   معدن و تجارت 
)صمت( استان تهران از کشف یک انبار احتکار به ارزش ۲۶ میلیارد تومان خبر داد 
و تاکید کرد که تمام واردکنندگان، تولیدکنندگان و انبارداران موظف به ثبت انبار 

خود در سامانه جامع انبارها و ثبت کاال در سامانه ۱۲۴ هستند. 
سعید محمدی پور ، با بیان اینکه تا زمان برقراری پایداری نسبی در بازار لوازم 
خانگی طرح نظارتی بر این بازار ادامه دارد، تصریح کرد: به نظر می رسد هنوز بازار 
لوازم خانگی دچار التهاب است و عرضه به اندازه نیاز نیست که دالیل متفاوتی برای 
آن وجود دارد، از جمله خروج دو برند کره ای از کشور و کمبود برخی از مواد اولیه 
که مسئله دوم در حال برطرف شــدن است. البته باید به این نکته توجه شود که 

واحدهای تولید داخلی ظرفیت مشخصی دارند.
وی افزود: از طرف دیگر برخی از افراد سودجو از شرایط بازار استفاده کرده و کاالها 
را احتکار می کنند؛ بنابراین تا برطرف شدن این مسائل حضور مستمر دستگاه های 

نظارتی در بازار الزامی است و ادامه خواهد داشت.
به گفته یک مقام مســئول، در پی اجرای طرح نظارتی در تیر ماه بیش از هزار 

بازرسی و ۵۰۰ گشت مشترک با تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، اصناف 
و اتحادیه ها در حوزه لوازم خانگی انجام شده که در پی آن ۲۹ پرونده به ارزش ریالی 

بیش از یک میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان تشکیل شده است.
وی همچنین درباره کشفیات ۲۰ روز اخیر در حوزه احتکار، تصریح کرد: مهم ترین 
انبار کشف شده در این مدت، یک انبار بزرگ شامل برندهای معروف لوازم خانگی 

بوده که ارزش آن ۲۶ میلیارد و ۱۷ میلیون تومان است.
محمدی پور در پایان با تاکید بر اینکه تمــام وارد کنندگان، تولیدکنندگان و 
انبارداران موظف به ثبت انبار خود در ســامانه جامع انبارها و ثبت کاال در سامانه 
۱۲۴ هستند، تصریح کرد که در غیر این صورت کاالی کشف شده به منزله احتکار 

شناخته می شود.
از خرداد ماه امسال افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و مشاهدات میدانی 
از بازار نشــان می دهد که در ســال جاری لوازم خانگی ایرانی ۲۵ تا ۳۰ درصد و 
کاالهای خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد کشــور می شود تا ۱۰۰ درصد 

افزایش قیمت داشته است.
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یاد د اشتسرمقاله د   استان عکس
 بستر توزیع کاالهای اساسی با کاالبرگ و کارت الکترونیکی فراهم می شود؛

مجلس در راه کوپنی شدن
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بستر توزیع کاالهای اساسی با کاالبرگ، کارت 

الکترونیکی و یا سایر روش های مشابه در کشور فراهم می شود.
جبار کوچکی نژاد با بیان اینکه قشرهای مختلف مردم با مشکالت اقتصادی و معیشتی روبه رو بوده و تنگناهای 
  زیادی را متحمل شده اند، اظهار داشت: بســتر توزیع کاالهای اساسی به وسیله کاالبرگ، کارت الکترونیکی و یا 

سایر روش های مشابه در کشور فراهم می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نحوه توزیع کاالهای اساسی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و 
با تأکید بر اینکه به علت ضعف های موجود این روند به خوبی اجرایی نشده است، عنوان کرد: با توجه به مشکالتی 

که در این حوزه وجود داشت مجلس برای رفع نقاط ضعف تمهیداتی را اتخاذ می کند.
کوچکی نژاد حمایت مؤثر از مردم و اقشــار مختلف جامعه توسط دولت را خواستار شد و با بیان اینکه کاالهای 
اساسی مورد نیاز خانوارها باید با قیمت مناسب به دست آن ها برسد، تصریح کرد: در همین راستا قصد داریم طرحی 

را در مجلس تدوین کنیم که با استفاده از آن نحوه توزیع کاالهای اساسی بین مردم تغییر پیدا کند.
وی با انتقاد از روند تخصیص ارز یارانه ای و ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی جهت تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز کشور 
اصالح این فرآیند را در شرایط کنونی الزم و ضروری دانست و ابراز داشت: آمارها نشان می دهد کاالهای اساسی 

با ارز یارانه ای تأمین شده، اما با قیمت بیشتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت کاالهای اساسی به محرومان و قشر ضعیف جامعه 
فشارهای زیادی را تحمیل می کند، خاطرنشان کرد: مســائل اقتصادی و معیشتی مردم از مهم ترین موضوعاتی 

است که مجلس سعی دارد با استفاده از رسالت کاری خود در راستای بهبود آن تالش کند.
وی حمایت مؤثر از خانواده ها و قشرهای آسیب پذیر جامعه و برنامه ریزی برای این کار را ضروری دانست و ضمن 
تأکید بر ضرورت مدیریت تخصیص ارز اظهار داشت: با توجه به افزایشی که در بخش هزینه تولید و قیمت نهاده ها 

اتفاق افتاده است انتظار داریم کشاورزان برنجکار از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا کوپنی کردن کاالهای اساسی 
زمینه بروز فساد را در بازار فراهم می کند یا خیر، عنوان کرد: به عقیده بنده در شرایط فعلی، بهترین راه برای توزیع 

و رساندن اقالم اساسی به دست مردم،  استفاده از همین روش به صورت قانونمند است.


