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محاکمه قاتلی
که در حالت مستی آدم کشت

ث
حواد

واکنش کمیسیون تلفیق بودجه به حذف ارز دولتی؛ 

طبقات پایین، ِله 
می شوند

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشدار داد: 
»ارز ۲۰ تا ۲۵ قلم کاال حذف خواهد شد 

که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کاال اثر نامطلوب می گذارد 
و مردم طبقات پایین له می شوند

رئیس شورای شهر بوشهر خبر داد؛

تعریف ۳ پروژه شاخص 
در بودجه سال آینده 

شهرداری بوشهر
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تحلیل این خبر  را در صفحه 2 بخوانید

مدیرکل بهزیستی فارس:

۱۳۵ خانوار تحت پوشش بهزیستی 
فارس بر اثر سیل جنوب استان 

دچار خسارت شده اند

همراه با تحلیل خبر
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معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان فارس:

دومین جایزه کتاب سال فارس با ۱24 اثر 
به آیین پایانی رسید
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استاندار فارس در بازدید از بنیاد غدیر عنوان کرد؛

ظرفیت های شخصی 
و اداری را برای کمک 

به بنیاد غدیر بسیج می کنیم
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مهوش صبرکن: 

کار نمی کنم چون تلویزیون 
پولم را نمی ده

»المیادین« اعالم کرد؛

حمله یمنی ها به امارات 
با 2۰ پهپاد و ۱۰ موشک

رئیس کمیته بنادر مجلس:

سند  درباره  ایلنا  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یوسفی  مجتبی 
سند  از جزییات  مجلس  داشت:  اظهار  و چین  ایران  ساله   25 همکاری 
همکاری ایران و چین اطالعی ندارد چراکه توسعه روابط این کشور فعاًل 
یک سند راهبردی است و هنوز به تفاهم نامه تبدیل نشده که جزییاتی 
از تعهدات طرفین وجود داشته باشد. براساس قانون تمام کمیسیون های 
که  بین المللی  معاهدات  و  قراردادها  تمام  از  باید  مجلس  در  تخصصی 
باید   قراردادها  این  انعقاد  و  باشند  مطلع  است،  الزام آور  کشور  برای 
بود  قرار  اخیرًا  مثال  برای  شود.  تصویب  و  بررسی  مطرح،  مجلس  در 
به  مجلس  که  کند  منعقد  قراردادی  کشورها  از  یکی  با  بنادر  سازمان 
نبود  ایراد گرفت و آن را رد کرد چراکه قرارداد شفاف  این قرارداد 
و کمیته بنادر به آن اشکاالتی گرفت.وی با بیان اینکه مجلس در هر 
قرارداد و معاهده ای منافع ملی را در نظر می گیرد، ادامه داد: سند روابط 
ایران و چین زمانی که بخواهد به قرارداد تبدیل شود، مجلس به آن 

باید موضوعات  قانون کمسیون های تخصصی  ورود می کند و طبق 
قرارداد را مورد بررسی قرار دهند.این عضو کمیسیون عمران با اشاره 
به حضور چین در کشورهای همسایه و سرمایه گذاری های بلندمدت آن 
در کشورها، گفت: برای افزایش GDP نیاز به افزایش سرمایه گذاری 
داریم و به دنبال آن اشتغال و ارزآوری برای کشور ایجاد شود. از این 
فعال تر عمل  رو می توانیم در حوزه لجستیک، زیرساخت و حمل ونقل 
 کنیم و از ظرفیت سرمایه گذاری سایر کشورها مانند چین و روسیه بهره 
به هم گره خورده  ایران و چین  منافع  فقط  نه  اینکه  بیان  با  ببریم. وی 
گره  چین  با  را  خود  منافع  کشورها  از  بسیاری  هستیم  آن  شاهد  بلکه 
زده اند، ادامه داد: همان طور که گفتم امروز چین در بندر گوادر پاکستان 
سرمایه گذاری 25 ساله انجام داده و در توسعه روابط با کشورها باید نگاه 
بلندمدت داشته باشیم و شاهد آن هستیم که این سرمایه گذاری چینی ها 

هم به نفع چین و هم پاکستان بوده است.
یوسفی تأکید کرد: در تمام معاهدات بین المللی، طرفین قرارداد به دنبال 
منفعت هستند و امروز هیچ کسی مدعی نیست که چین و روسیه و حتی 
حضور ایران در برخی از کشورها برای رضای خدا بوده است بلکه ما 
هم معتقدیم در هر قراردادی کشورها به دنبال منفعت حداکثری هستند 
و اینکه بگوییم چین و روسیه در قرارداد با ایران نفعی نمی برند، نه تنها 

غیرکارشناسانه بلکه غیرعاقالنه است.
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رئیس کمیته بنادر مجلس:

 مجلس از جزییات 
سند همکاری ۲۵ ساله 

اطالعی ندارد
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خانواده های محترم سهولت کار و براتی
در گذشت شادروان عبدالمجید سهولت کار را تسلیت عرض 
نموده، رحمت و مغفرت الهی برای  آن مرحوم و دوام عمر 

بازماندگان محترم را از خداوند غفور مسألت دارد.
روزنامه طلوع

جناب آقای دکتر بهاری و سرکار خانم صدیق
مرحومان   آن  برای  نموده،  تسلیت عرض  را  وارده  مصیبت 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم استمرار عمر و 

سالمتی از خداوند مسألت دارد. 
روزنامه طلوع 

غرضی: 

ریشه فسادهای جامعه 
در زیرمجموعه های همین 

قوای سه گانه است

خبرهای جدید خطیب زاده از مذاکرات وین

اختالفات مهمی هنوز باقی مانده
2

نیست.  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  حذف  مناسب  به هیچ وجه  فعلی،  شرایط 
دولت به جای پاک کردن صورت مسئله باید برای کنترل ارز ۴۲۰۰ 

تومانی برنامه داشته باشد.
به گزارش رویداد۲۴ ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از تحویل 
این  رئیسه  هیئت  به  ترجیحی  ارز  حذف  برای  دولت  مکتوب  برنامه 
کمیسیون خبر داد. منتقدان، همین تأخیر در ارائه دولت برای مهم ترین 
از  ارز ترجیحی  از عبور نکردن حذف  نشانه ای  را  بودجه  بخش الیحه 

مرحله بررسی دقیق و کارشناسی می دانند.
اینان تأکید دارند، پاشنه آشیل برجسته ترین بخش الیحه بودجه امسال، 
برنامه  ضعف  دچار  ارز،  این  حذف  برای  دولت  شتاب  تأثیر  تحت 
جایگزین است و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی حذف ارز 

۴۲۰۰ تومانی جدی گرفته نشده است.
نمود بارز شتابزدگی دولت، همان جلسه دفاع رئیسی از الیحه بودجه بود، 
جایی که وی در گالیه ای از بهارستان نشینان گفت: الیحه دوفوریتی 
درباره ارز در دولت تصویب شد تا چند ماه دیگر حذف شود و برای 
اقشار آسیب پذیر هم ادامه پیدا کند، ولی مجلس به فوریت آن رأی نداد. 
اما ناخرسندی او با سخنان صریح و سریع قالیباف رئیس مجلس مواجه 
شد که پاسخ داد: دولت الیحه دوفوریتی به مجلس ارائه کرد و انتظار 

داشت ما ظرف ۴۸ ساعت درباره آن تصمیم گیری کنیم.

که  است  در حدی  پاستورنشینان  برای  ترجیحی  ارز  اهمیت حذف 
رئیسی ۲۱ دی الیحه دوفوریتی حذف این ارز را به مجلس داد، اما به 
دلیل غیرکارشناسی بودن محتوای الیحه با »نه« بهارستان نشینان مواجه 
شد. با این وجود، دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ را در الیحه بودجه سال آینده 
گنجاند تا شاید از این راه به هدف حیاتی خود برسد، هدفی که برخالف 
یا  ترجیحی  ارز  رانت زایی  با  مبارزه  در  نه  دولت  وعده های  و  شعارها 
تخصیص منابع ناشی از حذف آن برای بهبود وضعیت مردم است، بلکه 
اشاره ای  آن  به  مجلس  رئیس  نایب  نیکزاد  که  دارد  اجباری  در  ریشه 
عریان کرده و می گوید: »واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص 
دولت  ندارد، چون  وجود  اساسی  کاالهای  واردات  برای  ترجیحی  ارز 

چنین درآمدی ندارد.«
طبیعی است، هدف گذاری دولت برای حذف ارز ترجیحی جهت خالصی 
خود از تنگنای نبود ارز کافی برای واردات کاالهای اساسی، بدون آنکه 
داشته  کارآمدی  برنامه  سیاست،  این  اجرای  از  ناشی  گرانی های  برای 

باشد، مخالفان و منتقدان جدی دارد.
کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه نیز از جمله منتقدان حذف 
فشار  زیر  پایین،  طبقات  که  می دهد  هشدار  که  است  ترجیحی  ارز 

گرانی ها، له خواهند شد.
کلیات  تصویب  درباره  مجلس  قضایی  و  حقوقی  کمیسیون  سخنگوی 

اشکاالت  مخالف  و  »موافق  می گوید:  نمایندگان  توسط  بودجه  الیحه 
به  موافقان هیچ کدام  داشتند و حتی  به الیحه دولت  اساسی و ریشه ای 
صورت کامل از بودجه دفاع نکردند. استدالل مجلس این بود برای این 
که وقت کشی نشود به کلیات بودجه رأی مثبت بدهیم و جزئیات را در 

تلفیق بودجه برطرف کنیم.««
کاظم دلخوش درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: »شرایط فعلی، 
به هیچ وجه مناسب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. دولت به جای پاک 
داشته  برنامه  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  کنترل  برای  باید  مسئله  کردن صورت 

باشد.«
او ادامه می دهد: »این که دولت بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زاست و 
باید حذف شود، اما برنامه ای برای مهار جهش ۵ یا ۶ برابر قیمت کاالها 
نداشته باشد و معیشت حداقلی مردم را با تهدید جدی مواجه کند، منطقی 

نیست.«
دلخوش توضیح می دهد: »حداقل وظیفه دولت این است که برنامه ای مؤثر 
و دارای قابلیت اجرا برای یارانه بگیرها داشته باشد و نحوه پرداخت ها و 
کمک های نقدی و میزان آن ها مشخص شود. او تأکید می کند: »ایجاد 
تغییرات مورد نظر دولت، نباید باعث فشار بیشتر به مردم و تحمیل هزینه 
به آنان شود، چنین راهکارهایی شاید مشکل دولت را حل  طاقت فرسا 

کند، اما بار مشکالت مردم را به شدت سنگین تر می کند.«

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که با تصویب کلیات بودجه چه 
راهی برای جلوگیری از فشار اقتصادی مردم وجود دارد، می گوید: »برای 
اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت زمان خواهیم گرفت تا دولت 

بتواند برنامه ریزی کند.«
او درباره زمان اجرایی شدن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: »کاماًل 
باعث  اجرایی شدن آن  این شکل حذف شود، زیرا  به  ارز  مخالفیم که 

ایجاد مشکالت اساسی برای مردم خواهد شد.«
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشدار داد: »ارز ۲۰ تا ۲۵ 
قلم کاال حذف خواهد شد که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کاال اثر نامطلوب 

می گذارد و مردم طبقات پایین له می شوند.«

واکنش کمیسیون تلفیق بودجه به حذف ارز دولتی؛ 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشدار داد: »ارز ۲۰ تا ۲۵ قلم کاال حذف خواهد شد 

که بر قیمت ۶۰۰ تا ۷۰۰ کاال اثر نامطلوب می گذارد و مردم طبقات پایین له می شوند
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