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رئیس جمهوری با تاکید بر حساسیت و جدیت 
دولت بر ارائه گزارش های شفاف و دقیق از وضعیت 
اقتصادی کشور به مردم گفت: دولت تدبیر و امید 
ارائه گزارش شفاف و صریح از اقدامات خود به مردم 

را یک وظیفه می داند. 
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، دویست و چهل و دومین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست 

حسن روحانی برگزار شد.
در این جلســه گزارش مقدماتی دستگاه های 
مختلف بویــژه بانک مرکزی و ســازمان برنامه و 
بودجه از وضعیت اقتصادی کشــور در سه ماهه 
اول سال جاری و پیش بینی آینده ارائه شد. در این 
گزارش ها متغیرهای تاثیرگذار مانند تحریم و کرونا 

بر شاخص های گوناگون اقتصادی و تدابیر اتخاذ 
شده برای مقابله و مدیریت این عوامل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
رئیس جمهوری با تاکید بر حساسیت و جدیت 
دولت تدبیر و امید بر ارائه گزارش های شفاف و دقیق 
از وضعیت اقتصادی کشــور به مردم گفت: دولت 

خود را موظف می داند به مردم با شفافیت و صراحت 
از فعالیت خود گزارش دهد و در ۸ سال گذشته این 
اقدام را به طور جدی پیگیری کرده است. روحانی 
با تاکید بر اجرای دقیق این ماموریت افزود: دولت 
در کنار تعهد به مردم، با اتکا به نگاه ملی به انتقال 
مسئولیت تالش کرده است با واقع بینی نقشه کالن 
اقتصادی کشور را برای دولت آینده ترسیم و تشریح 
کند. رئیس دولت تدبیر و امید با بیان اینکه تالش 
و تدابیر دولت برای گذر از مشکالت و ساماندهی 
اقتصاد کشــور باید با دقت ارائه و ثبت شود، اظهار 
داشت: مردم حق دارند بدانند که چه گردنه ها و چه 
تکانه هایی موجب بروز چه نوع مشکالتی شده است 
و دولت چه راه هایی برای خنثی سازی تحریم و گذر 

از محدودیت های کرونایی در نظر گرفته است.

فعال اصالح طلب بــا بیان اینکــه یک جناح 
سیاسی نمی تواند به تنهایی کشــور را اداره کند، 
گفت: ســید ابراهیم رییسی نمی خواهد جناحی 
عمل کند و تا اینجای کار ثابت کرده به شعارهای 
خود پایبند اســت و می خواهد به سمت تشکیل 

کابینه فراجناحی برود. 
داریوش قنبری در گفت وگو با ایرنا، رفع تحریم ها 
و تشکیل کابینه فراجناحی را دو مولفه مهم برای 
موفقیت دولت سیزدهم دانست و گفت: اگر دولت 
سید ابراهیم رییســی بتواند تحریم ها را رفع کند 
می توان به تغییر شــرایط و بهبود نسبی وضعیت 
اقتصادی امیدوار بود و تشکیل کابینه فراجناحی 

می تواند به روند موفقیت این دولت کمک کند.
عضو شــورای مرکزی حزب مردم ساالری، با 
اشاره به مشی مستقالنه و فراجناحی رییسی، درباره 
تماس های تلفنی دفتر رییس جمهوری منتخب با 
برخی از فعاالن اصالح طلب، گفت: رییسی قصد دارد 
خود را به عنوان فردی فراجناحی معرفی کند. برخی 
بر این باورند فراجناحی بودن امکان پذیر نیست و این 
شاید نوعی تاکتیک انتخاباتی باشد، اما رییسی بعد 

از پیروزی در انتخابات بر مشی خود ادامه داد.
وی، اداره کشــور از سوی یک جناح سیاسی را 
دشوار دانست و ادامه داد: به نظر می رسد رییسی 
نمی خواهد جناحی عمل کند، البته باید منتظر 
چینش اعضای کابینه او باشیم که چگونه خواهد بود 
اما تا اینجای کار، رییسی ثابت کرده که به شعارهای 
خود پایبند اســت و می خواهد به سمت تشکیل 

کابینه فراجناحی برود.
تحریم ها باید در دولت سیزدهم سامان یابد

قنبری، اولویت دولت سیزدهم را رفع مشکالت 
اقتصادی کشــور دانســت و گفت: این مشکالت 
ریشــه در تحریم ها دارد که باید به نوعی در حوزه 

 سیاســت خارجی دولت سیزدهم ســامان یابد.
عضو شــورای مرکزی حزب مردم ساالری افزود: 
تدوام مذاکرات برجامی یکــی از راهکارهای رفع 
تحریم هاست. دولت سیزدهم در صورتی می تواند 
در این زمینه موفق شود که تیم ماهر و توانمندی در 
حوزه سیاست خارجی تشکیل دهد تا بتواند مسائل 
و مشکالت حوزه سیاست خارجی را حل کند، زیرا 
پیوند عمیقی بین حل مشــکالت حوزه سیاست 

خارجی و بهبود معیشت وجود دارد.
وی ادامه داد: هر دولتی بر سر کار آید بدون توجه 
به حل مسائل سیاست خارجی و تدوام مذاکرات 
نمی تواند مشکالت حوزه اقتصاد و معیشت را حل 
کند. قنبری گفت: با برنامه ریزی منسجم می توان 
بر مشکالت کشور فائق آمد به شرط اینکه تعامل با 
جهان تقویت شود، صحبت از تعامل به عنوان نادیده 
گرفتن توان داخلی نیست و باید از این ظرفیت به 

شکل مناسب و حداکثری استفاده کرد.
قنبری خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بدون 
منابع نمی توان از برنامه ریزی و چارچوب مدیریتی 

برای حل مشکالت کشور سخن گفت.

خبر

خبر

روحانی: 

مردم حق دارند بدانند چه گردنه هایی باعث بروز مشکالت شده است

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری:

یک جناح سیاسی به تنهایی نمی تواند کشور را اداره کند

سبد معیشت ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شده است 

مردم »واقعا« نمی توانند از پس 
یک موج جدید گرانی برآیند

سياست 2

شهرنوشت 6

 با مجوز آمریکا منابع ارزی آزاد شده سهم شرکت های 
کره جنوبی شد؛

پول ایران از این جیب 
به آن جیب سئول

همزمان که مردم در فقر و بی برقی و بی آبی 
دست و پا می زنند، مبالغ هنگفتی از پول ایران 
در کشورهای دیگر بلوکه شده است؛ از عراق 
گرفته تا کره جنوبی و ژاپن. دو ماه پیش بانک 
مرکزی اعالم کرد که هفــت میلیارد دالر از 
پول ایران در کره جنوبی و چهار میلیارد دالر 

نیز در عراق بلوکه شده است. 
گزارش بانــک مرکزی اضافــه می کرد 
که رقم پول های بلوکه شــده ایران در سایر 

کشورها به ۱۵ میلیارد دالر می رسد. 
البته این گــزارش بانک مرکــزی ایران 
است. منابع دیگر میزان پول های بلوکه شده 

ایران را ۳۶ میلیارد دالر برآورد می کنند که 
گستره جغرافیایی آن نیز عالوه بر عراق، کره 
جنوبی و ژاپن تا لوکزامبورگ و عمان و چین 
و ... گسترده اســت. این منابع ارز بلوکه شده 
ایران در کره جنوبی را هشت میلیارد، در عراق 
شــش میلیارد و در لوگزامبورک دو میلیارد 
دالر اعالم می کنند؛ بماند که میزان مجموع 
 این ارزها تا صد میلیارد دالر هم تخمین زده 

شده است. 
اینها همه پول نفت ایران است که در زمان 
حیات برجام و حتی پیش و پس از آن فروخته 

شده، اما به دلیل تحریم ها بازنگشته است...

تسری دامنه بحران به صنایع سیمان و فوالد

قطعبرقچگونهقیمتمسکنرانشانهمیرود؟
چرتکه 3
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