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»دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم 
را می شنود و برای آن احترام قائل است و تالش 
خواهد کرد به آن چه مورد انتظار مردم اســت 

جامه عمل بپوشاند.«
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری 
پیش از ظهر دیروز با بیان این مطلب در جلسه 
ســتاد تنظیم بــازار، گفت: ممکن اســت در 
تصمیمات اشتباهی رخ داده باشد، اگر احساس 
کنیم جایی در تصمیم گیری اشتباه کرده ایم 
حتماً اصــالح خواهیم کرد و همــه ما وظیفه 
داریم که تالش کنیم تا بخشی از آالم و دردهای 
مردم تسکین یابد.  اسحاق جهانگیری با اشاره به 
حساسیت و اهمیت جلسات ستاد تنظیم بازار، 
ادامه داد: همه دستگاه ها باید از ستاد تنظیم بازار 
حمایت کنند تا مردم اطمینان یابند که از حقوق 

آن ها با جدیت حمایت می شود.
هزینه های دولت و دستگاه ها باید به 

شدت کاهش یابد
معــاون اول رئیس جمهــوری افزایــش 
نقدینگی را از اصلی ترین عوامل تشــدید تورم 
دانست و گفت: هزینه های دولت و دستگاه ها 

باید به شدت کاهش یابد.
وی گفت: باید تمام تالش خود را بخصوص در 
ماه های پایانی سال از طریق بودجه کشور صرف 
کنیم تا بار جدید بر نقدینگی کشــور تحمیل 
نشــود؛ این به صورت جدی هدف و در دستور 
دولت سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد قرار گرفته و راهکار آن نیز کاهش 

شدید هزینه های دولت و دستگاه ها است.
  روند کاهنده تورم تا پایان سال 

باید تداوم داشته باشد
جهانگیری با بیان این که نقدینگی جامعه 
یکی از اصلی ترین عوامل تشــدید تورم است، 
گفت:  برخی از دوستان اعداد و رقمی برای تورم 
از محل تصمیمات اخیر اعالم می کنند. انتظاری 
که جامعه و مسئوالن رده باالی نظام دارند تداوم 
روند کاهنده تورم در ماه  های پایانی سال است. 
حتی با فرض اینکه از تصمیم اخیر، قرار باشــد 

تاثیری بر تورم اتفاق بیافتد اما روند کاهنده تورم 
که از اردیبشهت ماه ۹۸ شاهد بودیم، و بسیار 

خوب بوده است باید ادامه یابد.
معــاون اول  رئیس جمهــوری گفــت: از 
اردیبهشــت تاکنون روند کاهنده تورم به طور 
مداوم و ماهانه در کاال خیلی بیشتر و در خدمات 
مالیم تر بوده اســت که امیدواریم در ماه های 

پایانی سال نیز این روند اتفاق بیفتد.
افزایش قیمت کاالها تا پایان سال در 

تمام دستگاه ها ممنوع است
جهانگیری بیان کرد:  دولت بارها اعالم کرده 
است هیچ دســتگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه 
ندارد هیچ کاال و خدماتی را افزایش قیمت دهد. 
ممکن است عده ای شایعه کنند که دولت یک 
هفته یا یک ماه آینده قصد دارد قیمت گازوئیل 
و یــا گاز را اضافه کند، اما قیمــت هیچ کدام از 
حامل های انــرژی  گازوئیل، گاز بــرق و آب و 
مواردی را که در اختیار دولت اســت، افزایش 
نخواهد داد. وی با اشاره به سخنان وزیر صنعت 
معدن و تجارت و رئیس ستاد تنظیم بازار مبنی 
بر لغو مجوزهای قبلی برای افزایش قیمت ها، 
گفت: دولت تا پایان ســال هیــچ تغییری در 
قیمت ها نخواهد داد. از سایر دوستان نیز انتظار 

داریم افزایش قیمت ندهند.
معاون اول رئیس جمهــوری افزود: ممکن 
است بخشی بخواهد تحت تاثیر افزایش قیمت 
بنزین یک درصدی افزایــش قیمت بدهد که 
می توانید با آن بخش تفاهم کــرده و به نوعی 
کمک کنید که این جلوگیری از درصد افزایش 
قیمت ها تا ماه های ابتدای سال جبران شود؛ این 
تصمیم را دولت به صورت مشــترک با اصناف 
گرفته اند که در آن اعــدادی که تا آن روز برای 
افزایش قیمت ها اعمال نشــده است، جبران و 

کمک شود.
 به مداخله در مسائل داخلی 

پاسخ کوبنده می دهیم
وی تصریح کرد: برخی کشــورهای منطقه 
بدانند اگر ســرنخ هایی پیدا شــود که آن ها 

دخالت هایی برای ایجاد آشوب در داخل ایران 
کرده انــد، روزگار خــوش درمنطقه نخواهند 
دید، ایران کشوری نیست که بشود با آن چنین 
شوخی ها و رفتارهایی کرد. باید با ایران با نهایت 
ادب رفتار شــود و اگر معلوم شــود دیگران در 
مسائل داخلی ایران دخالت کرده اند که به ملت 
ایران ضرر و زیانی وارد شود حتما پاسخ کوبنده 

ای دریافت خواهند کرد.
معاون اول  رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
از جدی ترین مسایل کشور بحث قدرت خرید 
مردم است، به شوک وارد شده به اقتصاد ایران 
در سال های ۹۰ و ۹۱ اشاره کرد و گفت: دولت 
در سال ۹۲ تالش کرد تا با روش های اقتصادی 
قدرت خرید مردم را که طی سال های پیش از 

آن آسیب دیده بود ترمیم کند.
وی افزود: از اوایل سال ۹۷ نیز با شوک دوم 
اقتصادی مواجه شــدیم و تورم سیر صعودی 
گرفــت و باید تــالش کنیم تا بــا راهکارهای 

اقتصادی از قدرت خرید مردم حمایت کنیم.
باید از افزایش تورم جلوگیری کنیم

جهانگیری با بیان اینکــه دولت و نظام این 
واقعیت را که قدرت خرید مردم آســیب دیده 
می پذیــرد، گفت: باید تمام تــالش خود را در 
حمایت از طبقات ضعیف و اقشاری که درآمد 
ثابتی دارند، به کار گیریم و از افزایش تورم که 
دلیل اصلی تضعیف قدرت خرید مردم است، 

جلوگیری کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکــی از دالیل عمده 
افزایش تورم افزایش نقدینگی در کشور است، 
اظهار داشــت: دولت تالش می کند بویژه در 
ماه  های پایانی سال بار جدیدی از طریق بودجه 
بر نقدینگی کشور تحمیل نشود. در این زمینه 
با هماهنگی ســازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکــزی برنامه ریزی های خوبی انجام شــده 
است. تالش خواهیم کرد با کاهش هزینه  های 
جاری دستگاه  های دولتی که وظیفه ای قانونی 

و عقالنی است در این مسیر گام برداریم.
جهانگیری به نقــش اقتصاد خــرد و بازار 
در موضوع عرضه و تقاضا اشــاره کرد و افزود: 
خوشبختانه از سال گذشته که دولت سیاست 
مقاومت فعال را در برابر فشــارهای آمریکا در 
پیش گرفت تاکنون  کاال به وفور در کشور وجود 
دارد. امروز نه تنها در حد نیازهای سال جاری 
بلکه برای ماه  های ابتدایی سال ۱۳۹۹ نیز کاال 

در انبارها وجود دارد.
معاون اول  رئیس جمهوری ادامه داد: روند 
تامین کاالهای اساسی که بخشــی از آن باید 
از خارج وارد می شــد در حال انجام است و بر 
 اساس گزارش دستگاه ها، تولید داخلی افزایش

 داشته است.
جهانگیری بــا تاکید بر اینکــه هیچ واحد 
تولیدی نباید برای واردات مواد اولیه با مشکل 

ارز مواجه باشد، گفت: امروز تولید داخلی نه تنها 
برای رفع نیازهای کشور بلکه به قصد صادرات 
و ارزآوری که از مهمترین نیازهای کشــور می 

باشد، افزایش داشته است.
وی در ادامــه تاکید کرد: باید تالش شــود 
روند کاهش قیمت کاالها به بخش خدمات نیز 
تسری یابد و ستاد تنظیم بازار نظارت کافی بر 

بخش خدمات نیز داشته باشد.
جهانگیری با بیان اینکه ممکن است عده ای 
بخواهند از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده 
کنند، گفت: حضور قدرتمندانه مجموعه ستاد 
تنظیم بــازار و بازوهای نظارتــی آن می تواند 
مانع سوءاستفاده و ایجاد اطمینان خاطر برای 

مردم باشد. 
معاون اول  رئیس جمهوری ادامه داد: با توجه 
به این که روند تامیــن کاال از مبادی داخلی و 
خارجی به شــکل کامال طبیعی در حال انجام 
اســت طبیعتا نباید شــاهد افزایش قیمت ها 

باشیم.
مانع سوءاستفاده از وضعیت فعلی 

خواهیم شد
وی تصریح کرد: با استفاده از تمام ابزارهای 
نظارتی مانــع سوءاســتفاده از وضعیت فعلی 
خواهیــم شــد و در ایــن مســیر از اصناف و 
اتحادیه های صنفی می خواهیم تا دولت را یاری 
کنند چنانکه پیش از این نیــز به خوبی دولت 
را در مسیر مدیریت اقتصادی کشور همراهی 

کرده اند.
جهانگیری بــا تاکید بر اینکــه هیچ نهاد و 
دستگاهی تا پایان سال ۹۸ اجازه صدور افزایش 
قیمت را ندارد، گفــت: آن چه در اختیار دولت 
است از جمله قیمت حامل های انرژی نظیر آب، 
برق، گاز و گازوئیل به هیچ وجه تا پایان سال ۹۸ 
به هیچ وجه افزایش قیمت نخواهد داشت و اگر 
مجوزی هم در این زمینه صادر شده که تا به حال 
اعمال نشده است اجرای آن متوقف خواهد شد. 
از تمام دستگاه های دیگر که امکان صدور مجوز 
افزایش قیمت دارند، نیز مواکدا می خواهیم که 

چنین مجوزهایی را صادر نکنند.
معاون اول  رئیس جمهوری گفت: اگر اصالح 
و افزایش قیمت در بخشــی ضــرورت دارد با 
تعامل صدور مجوز آن به ســال آینده موکول 

خواهد شد.

 از سامانه جامع تجارت برای 
نظارت بر بازار حمایت می کنیم

وی با بیان اینکه دولت از راه اندازی سامانه 
جامع تجارت برای نظارت بر بازار به طور کامل 
حمایت می کند، افزود: همه دستگاه هایی که 
باید به سامانه جامع تجارت متصل شوند باید 
تا بهمن ماه که آخرین فرصت است این کار را 
انجام دهند تا روند تولیــد، توزیع و مصرف به 
طور کامل تحت نظــارت قرار گیرد و وضعیت 
ذخایر کاالیی و روند توزیع در هر لحظه به طور 
دقیق قابل رصد باشد و دستگاه های نظارتی 
نیز بتوانند با تخلفات برخورد کنند و چنانچه 
دستگاهی در این زمینه تعلل کند با مدیران آن 
برخورد خواهد شد. رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در ابتدای این جلسه با اشاره 
به برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظیم بازار از 
جمعه پیش تا امروز گفت: در روزهای پس از 
اجرای سیاست جدید اصالح قیمت بنزین سه 
دغدغه مدنظر ما بود اول وفور و در دســترس 
بودن کاالها، دوم پیشگیری از بروز مشکل در 
روند تولید کاال و سوم جلوگیری از تاثیر روانی 
افزایش قیمت بنزین روی قیمت بقیه کاالها 
که تا حدود قابــل توجهی در این زمینه موفق 
بوده ایم. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در این جلسه با بیان این که روش های سنتی 
نظارت بر بازار پاسخگوی گستردگی بازار تولید 
و توزیع و مصرف کاال نیست، اظهار داشت: باید 
هر چه سریعتر سامانه های یکپارچه نظارتی به 
طور کامل راه اندازی شود که هم امکان نظارت 
دقیق بر بازار مقدور باشد و هم بتوان در برابر هر 

اقدام نسنجیده ای به موقع واکنش نشان داد.
وزیر دادگســتری نیــز با بیــان این که 
هرجا الزم باشــد نباید از اصــالح و تکمیل 
یک تصمیم در راســتای منافع مــردم ابایی 
داشــته باشــیم، تصریح کرد: اگر تصمیم و 
سیاســتی نیاز به جرح و تعدیــل دارد باید 
 پیش از آن که این امکان از بین برود نســبت 

به اصالح آن اقدام کنیم.
در این جلسه رییس ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان، 
رییس سازمان تعزیرات حکومتی و نمایندگان 
برخی از اتحادیه ها و اصناف گزارشی از آخرین 

وضعیت بازار ارائه کردند.

خبر

جهانگیری:

دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می شنود

»کنفرانس امنیتی بحرین«، بر محور 
»ایران هراسی« چرخید

یاض،   همراه ر
تهران علیه 

جهان 5

ائتالف سازی در حوزه سیاسی و امنیتی یکی از معمول ترین مسائلی 
است که دولت ها همواره از گذشــته تا به امروز دنبال می کنند که در 
وهله اول قصد و نیت اصلی شان از این روند تقابل مستقیم با کشورهای 
هدفشان نیســت، بلکه آنچه از ائتالف ســازی مدنظر دولت  ها بوده، 
یارکشی به ُطرق مختلف است. تردیدی وجود ندارد که این یارکشی 
درنهایت باید موجب شکل گیری حلقه یا توده ای از مخالفان با موضوع 
اصلی )که می تواند یک نفر یا یک شرکت باشــد( شود. طبیعی است 
که تمام این روند می تواند به »قطب بندی« منجر شــود که خروجی 
آن براســاس پرونده های مختلف، متفاوت است. اگر این پیش فرض و 
ائتالف سازی را زیر ذره بین بگذاریم و به صورت موشکافانه آن را بررسی 
کنیم، می بینیم که در جای جای دنیا این مســاله توســط بسیاری از 
کشورها طی دهه های پیش در دستور کار قرار گرفته اما نوع دیگر آن 
کنشگری از سوی بنیادها، اتاق های فکر و اندیشکده ها است که امروزه 

به پوشش برای سازمان های اطالعاتی و امنیتی تبدیل شده است.
در این رهاورد یکــی از محفل هایی که بایــد آن را به عنوان کانون 
ائتالف سازی طی سال های اخیر بدانیم، »کنفرانس امنیتی بحرین« 
یا همان گفت وگوهای منامه اســت. این اجالس بــه صورت مرتب با 
محوریت دولت آل خلیفه برگزار می شــود که بر اساس اسناد موجود 
زمان بندی مشخصی ندارد؛ اما محورهای آن کاماًل نشان می دهد که 
بخش اعظمی از آن به ایران هراســی مربوط است که البته پشت پرده 
آن اسرائیل و سعودی ها فعال هستند. قبل از آنکه بخواهیم ماهیت و 

محورهای این کنفرانس را مورد بررسی قرار دهیم...

به منظور بررسی ناآرامی های اخیر صورت می گیرد 

حضور مقام های سپاه  و  وزارت اطالعات در جلسه غیرعلنی مجلس 
سياست 2

با خانم ها، جهانی می شویم!
آدرنالين 7

مرور راز مهم صعود از مرحله پیش مقدماتی جام جهانی


