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وزارت اطالعات خبر داد؛

انهدام شبکه گسترده اخالل 
در نظام ارزی کشور

کاپیتان سابق تیم ملی و یک نقش جدید

مربی مسعود!

وزیر بهداشت:
تا بهار 1400 واکسن ایرانی 
کرونا را خواهیم داشت

صندوق بیمه کارگران به محل حامی پروری 
جریان های کشور بدل شده است

رقابت های سیاسی؛ مانع 
تحقق نظام چندالیه 

تامین اجتماعی

رواج پایان نامه  فروشی صدای رؤسای 
دانشگاه ها را درآورده است

چرا با تقلبات علمی و 
 پژوهشی برخورد 
قاطع نمی شود؟
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سياست 2

 مردم نتیجه سکوت خود 
 را در مجلس یازدهم می بینند؛

قاليباف با دو ميليون رأی می گوید 
من نماینده مردم هستم!

سياست 2

 دادستانی تهران:

 اظهارات زم درخصوص دیگران 
در حال رسيدگی است

قیمت  2000  تومان  /   شماره 685       دوشنبه 24 آذر   1399  /   28 ربیع الثانی 1442  / 14 دسامبر   2020

در جلســه روز یکشنبه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، گزارش وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کاالهای اساسی در 

سال آینده ارائه شد.
به گزارش ایسنا، پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار 
پیشــنهادی دولت در خصوص نحوه تامیــن و توزیع 
کاالهای اساسی، با مالحظه پیش بینی درآمدهای ارزی 
و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله 
با رانت و فســاد در فرایند تامین تا مصرف کاال تشریح و 

ارزیابی شد.
رئیس  جمهور  در این جلسه گفت: در شرایط جنگ 
اقتصادی همه تالش دولت بر این بوده که برغم فشارهای 
تحریمی، مشکالت معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت 
دولت، تامین کاالهای اساســی در جهت افزایش رفاه 
عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است .

حســن روحانی، کنترل نوســانات بــازار داخلی و 
جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کاالهای اساسی، نرخ 
تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را 
از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاســت 
کالن تامین و تخصیص ارز کاالهای اساسی نباید زمینه 

ای برای رانت جویی و فساد شود.

روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه ســازی 
سیاســت کالن ارزی و تجاری کشــور باید تالش کرد، 
همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر 
دستگاه های ذیربط موظف شــده اند در چارچوب یک 
برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت 
بر قیمت کاالها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.

رئیس  جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت 
در سال آینده، تامین کاالهای اساسی با محوریت افزایش 
رفاه عمومی محور اصلی اســت و باید با تخصیص منابع 
ارزی الزم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع 

در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این ســاز وکار پیشــنهادی، 
مبارزه با رانت و فســاد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین 
تا مصــرف کاال، مورد توجه قرار گرفته اســت و در عین 
حال تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کاالهای 

اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس  جمهــور در ادامه بر ضــرورت حضور میدانی 
ناظران و ایجاد شــفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در 
حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت ها تاکید 
کرد و گفت: در ایــن زمینه گام های بزرگی برداشــته 
شده است و دولت مصمم اســت با تکمیل سامانه جامع 

تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع ، 
زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد .

روحانی همــکاری و هماهنگی دســتگاه قضایی و 
اتحادیه های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت ها 

را  حائز اهمیت دانست .
بررسی و تصویب برخی پیشنهادهای 

دستگاه های اجرایی 
عصر دیروز همچنین جلســه هیات دولت به ریاست 
رئیس  جمهور و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر 
ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به 

دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های 

اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با 

ظرفیت کمتر از ۵00 تن
هیات وزیران برنامه جایگزینی شــناورهای سنتی 
تجاری با ظرفیت کمتــر از ۵۰ تن )لنج تجــاری( را با 
هدف حذف ابزار قاچاق کاال از دریا، انتقال فعالیت های 
غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت های کشتی 
ســازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهــداری آنها و نیز 

افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.
برنامه یاد شــده ناظر بر محورهایی نظیر ایجاد نظام 
انگیزشــی در الگوی جایگزینی شــناورهای سنتی به 
شــناورهای فلزی، الگوهای تأمین مالی مربوط به طرح 
یادشده، امحاء شناورهای جایگزین شونده و تأمین بیمه 
بیکاری برای دریانوردانی که در نتیجه اجرای این طرح 

شغل خود را از دست میدهند، می باشد.
اصالح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید 

هیات وزیران به منظور تأمین نظر شــورای نگهبان، 
اساســنامه صندوق کارآفرینی امید را مــورد بازنگری 

قرار داد.
بر اســاس این اصالحیه، صندوق کارآفرینی امید، 
مؤسســه ای مالی اســت که به عنوان مؤسسه عمومی 
غیردولتی و دارای شــخصیت حقوقی و استقالل اداری 

و مالی اداره می شود.
همچنین کمک های دولت، دســتگاه های اجرایی، 
بانک ها، مؤسســات اعتباری و بیمه ها، اقساط دریافتی 
تســهیالت و وام های اعطایی، تسهیالت قرض الحسنه 

بانکی، کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و تسهیالت 
اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، 
درآمدهای ناشی از فعالیت های صندوق، فروش اموال، 
منابع وقفــی و نــذورات و ... به عنوان منابــع مالی این 

صندوق به شمار می روند.
عالوه بر ایــن، موضــوع فعالیت و حــدود عملیات 
صندوق موارد متعددی چون تجهیز منابع مالی جهت 
فعالیت های اعتباری، اعطای تســهیالت، ارائه خدمات 
الکترونیکی و کمک مالی با اولویت مناطق روســتایی 
و محروم، اعطای تســهیالت بــه منظــور حمایت از 
زنجیره های تولید، خوشه های کسب و کار، پشتیبانان 
مشاغل خانگی و خویش فرمایی، طرح های کارآفرینی 
و کسب و کارهای خرد، اعطای تسهیالت برای اشتغال، 
ازدواج، مسکن و نیازهای ضروری با اولویت مناطق کمتر 
توسعه یافته و گروه های اجتماعی کم درآمد و ... را شامل 

می شود.
عالوه بر این هیئت وزیران بــا توجه به مصوبه هیئت 
امنای این صندوق، با افزایش سرمایه آن به مبلغ ۲۳ هزار 
و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۱ میلیــون و ۴۶۰ هزار و ۲۷۹ ریال 

موافقت کرد.
  تصویب لوایح مربوط به مقاوله نامه های 

سازمان بین المللی کار
دولت در ادامه، پیشــنهاد وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی درخصوص هفت الیحه در مورد اساســنامه و 

مقاوله نامه های سازمان بین المللی را به تصویب رساند تا 
در سیر مراحل و تشریفات قانونی قرار گیرد.

بازبینی مصوبه مربوط به اصــالح آیین نامه اجرایی 
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی

هیات وزیران به منظور تامین نظر مجلس شــورای 
اسالمی، تصویب نامه موضوع اصالح آیین نامه اجرایی 
شورای عالی ســالمت و امنیت غذایی را مورد بازبینی 

قرار داد.
به موجب این اصالحیه، تخصیص اعتبارات مربوط 
به برنامــه جامع ارتقای ســالمت و ایمنــی غذایی به 
دستگاه های ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
با رعایت ترتیبــات مقرر در ماده )۳۰( قانــون برنامه و 
بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات 

برای اجرای مصوبات مربوط انجام خواهد شد.
 موافقت دولت با افزایش تعرفه آب تحویلی و 

برداشتی موارد خاص
دولت با پیشــنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش ۱۵ 
درصدی تعرفــه آب تحویلی و یا برداشــتی برای موارد 
خاص )کشتی ها، شناورها، تانکرهای مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و واحدهای مستقر در آنها و...( از ابتدای سال 

۱۳۹۹، موافقت کرد.
هیات وزیران این تصمیــم را با توجه به افزایش تورم 
ساالنه و به تبع آن افزایش هزینه های شرکت های عرضه 

کننده خدمات، اتخاذ کرد.

خبر

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد

ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه های صنفی در مسیر کنترل قیمت ها

 ایران گرچه از دور، اما مذاکرات صلح 
را تحت نظر دارد؛

 حرکت راهبردی تهران 
در شطرنج کابل

سياست 2

هیچ انگاری ایران در خصوص تحوالتی که اطرافش رخ می دهد، یکی از اهدافی 
است که در مقابله با ایران دنبال می شود. این هدف؛ انزوای ایران در میان دوستان 

و همسایگانش را دنبال می کند.
رقابت های منطقه ای و البته عنادها و دشمنی ها، در پی این هستند که هر جا 
در جغرافیای پیرامونی ایران، تغییری در حال رخ دادن است، ایران را از ورود به 
صفحه شطرنج این تغییر دور نگه دارند؛ نمونه اش همین مناقشه اخیر قره باغ و 
توافقی که درنهایت با دخالت ترکیه و روسیه و البته بدون حضور ایران میان باکو و 
ایروان منعقد شد. در حالی که ایران مرزی طوالنی با دو کشور متخاصم در شمال 
دارد و اکنون نیز توافقی که در غیاب آن حاصل شده، تبعات بسیاری برای ایران 

خواهد داشت. 
همین روند در مورد افغانستان نیز متصور است. از حدود سه ماه پیش مذاکرات 
صلح میان طالبان و دولت افغانستان در جریان است؛ منتهی در قطر و با حضور 
آمریکایی ها. حضور غربی ها در این مذاکرات به قدری پررنگ است که بسیاری 

توقف ۲۰ روزه آن را مربوط به تعطیالت کریسمس می دانند. 
پیش از آن ایران چند نوبت با طالبان مذاکره کرد؛ مذاکراتی که با حواشــی 
بسیار ازجمله تجمع تعدادی از طالبانی ها در پارک ملت تهران هم مواجه شد اما 
به هر حال موید ایفای نقش ایران در مذاکرات صلح بود. سپس اما ظاهرا این نقش 

کمرنگ شد و بازی به صحنه قطر با بازیگردانی آمریکا کشیده شد. 
تحریک احساسات افغانی علیه ایران

پُرواضح است که بســیاری از جریان ها در داخل و خارج افغانستان، مایل به 
حضور ایران در این مذاکرات نیستند. اوایل امسال، زمانی که گفت وگوهای ایران 

با طالبان و دولت افغانستان در جریان بود،...

تکلیف خودروسازانی که آینده فروشی کردند، چه خواهد شد؟

دنده معکوس قیمت ها در بازار خودرو
چرتکه 3

جهان 5

 نگاهی به شکل گیری تقابل جمهوریخواهان و دموکرات های سنا

 بایدن و محاصره احتمالی 
ترامپیست ها


