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مجلس کلیات طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری را تصویب کرد؛

تعجیل برای یک 
»فی االهم«! تغییر 

سياست 2

اما و اگرها درخصوص طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری 
همچنان وجود دارد؛ از انتقادات به وسیع کردن دامنه اختیارات شورای 

نگهبان گرفته تا سکوتش درباره »رجل سیاسی«. 
اما مجلس اصولگرا عزم خود را جزم کرده که این طرح را تا پیش از 
انتخابات 1400 به سرانجام برساند. بنا بر همین عزم جزم شده، دیروز 
کلیات این طرح با 160 رأی موافق، 77 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع 

از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. 
پس از این تصویب، طرح مذکور برای بررســی جزئیات بیشتر به 
کمیسیون شوراها ارجاع شد. نطق مخالفان و موافقان اما حاکی از این 
بود که اختالف نظرها بر سر این طرح در خود صحن مجلس نیز بسیار 
است؛ اختالف نظرهایی که حتی تا »چرایی پرداختن به چنین طرحی« 

نیز پیش رفتند. 
شائبه مهندسی انتخابات

احمد نادری، نماینده مردم تهران در جریان بررسی این طرح گفت: 
نکته مثبت این طرح این اســت که هر فــردی نمی تواند در انتخابات 
ریاست جمهوری شــرکت کند؛ اما عیب آن این است که در این زمان 
که کشور در مشکالت معیشتی قرار دارد و همه مردم چشم به مجلس 
انقالبی دوخته اند که مشکالت آنها حل شود آیا الحاق ماده به انتخابات 

ریاست جمهوری واجب است؟
او ادامــه داد: ایــن طــرح شــائبه مهندســی کــردن انتخابات 
ریاست جمهوری توسط نمایندگان را از سوی رسانه ها و کارشناسان 
بیشتر می کند و سوال این است که چرا باید مجلس انقالبی کاری کند 
که این اتهام به آن وارد شود؟ عالوه بر او ســید کاظم دلخوش اباتری، 

نماینده مردم صومعه سرا هم...

قیمت های نجومی مسکن در حاشیه شهرهای بزرگ

رویایکارگران،تنهاحبابیکهدرکشورمیترکد
دسترنج 4

چرتکه 3

کاالهای اساسی به جای عرضه، در مبادی ورودی فاسد می شوند 

 کمبود کالا در بازار  و  
وفور فساد در گمرکات

مرتضی بلوکی

در چند روز آینده تکلیف ریاست جمهوری 
آمریکا روشن می شود و همگان متوجه خواهند 
شــد که هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن وجود 
نخواهد داشــت و هر دو یک روح هستند در دو 
جسم. اما متاسفانه شاهدیم که علیرغم تذکرات 
رهبری مبنی بر بی اهمیت بودن این انتخابات 
برای جمهوری اســالمی ایــران؛ گروهی در 
بدترین شرایط اقتصادی موج سواری می کنند 
و همه مشــکالت اقتصادی کشور را درگرو این 
انتخابات قرار داده اند و ســوداگران اقتصادی 
عدم مذاکره با آمریکا را دلیل مشــکالت کشور 
می دانند، در حالی که ریشــه اصلی بسیاری از 
مشکالت کشور، ضعف مدیریتی و عدم شجاعت 
بســیاری از مدیران اســت و این ضعف نه تنها 
کشور را در مرحله التهابات اقتصادی قرار داده 
بلکه باعث شده تا فردی مانند ترامپ؛ جمهوری 
اسالمی را کشوری ضعیف قلمداد کند و به نوعی 
تالش دارد تا سیاســت های خود را با سربازانی 
که در داخــل برای خود می بینــد به اهدافش 

نزدیک تر کند.
عدم نظــارت صحیح مدیــران اقتصادی 
در کشور، معیشــت مردم و توان زندگی آنها 
را دچار بحران کــرده و افزایــش قیمت ها و 
نابســامانی در بازار ارز همان هدفی است که 
ترامپ به دنبال آن اســت و عده ای در داخل 
خواسته یا ناخواسته در راستای همان اهداف 

قدم برمی دارند.
از ســوی دیگر تولید نیز در مرحله بسیار 
بــدی قــرار گرفتــه و بســیاری از دالالن، 
شــرکت  ها، کارفرمایان و تولیدکنندگان را 

هدف بدترین تصمیمات قرار داده  است.
چه کسی است که نداند تحریم های آمریکا 
و اروپا روی اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است؟ 
با این وجود آیا همــه گرفتاری های اقتصادی 
ما به دلیل این تحریم هاســت؟ آیا بعد از آنکه 
ترامــپ از برجام خارج شــد، مســئوالن به 

رهنمودهای رهبری درباره نحوه عملکرد به 
برجام و مقابله با اروپا و آمریکا توجه کردند؟ آیا 
به توصیه های ایشان درباره اقتصاد مقاومتی و 
لزوم حمایت از تولید و توان داخلی و مدیریت 
جهادی و حمایت از کار و کاالی ایرانی، حمایت 
موسســات بانکــی و تولید داخلی، توســعه 
صادرات غیرنفتی و... توجه کافی شده است؟ 
امروز برخی می پندارند با مذاکره با آمریکا بر 
همه مشــکالت فائق خواهیم آمد و متاسفانه 
آنگونه که باید به رهنمودهــای مقام معظم 

رهبری توجه نمی کنند.
امروز گروهی بدون توجه به ظرفیت های 
داخلی و توصیه های دقیــق رهبری، به غلط 
راه رهایی و نسخه شــفابخش را در مذاکره با 
آمریکا و دوستی با شیطان بزرگ می دانند، در 
حالی که براساس آنچه که مقام معظم رهبری 
گفتند تحریم ها فقــط 20 درصد می تواند بر 
اقتصاد کشــور تاثیر بگذارد. دشمنان نظام و 
انقالب تالش کردند تا همراه با پیاده نظام خود 
در کشور هر بالیی که می خواهند در راستای 
اهداف ترامپ بر اقتصاد ما حاکم کنند. واضح 
اســت که مقصر جلوه دادن همه مشــکالت 
اقتصادی کشور و نادیده گرفتن بی مسئولیتی 
برخی دستگاه ها باعث به صدا درآمدن زنگ 
بحران اقتصادی در کشور شــده است و ربط 
دادن همه مشکالت به آمریکا عین بی عدالتی 

و آدرس اشتباه دادن است.
تاریخ اثبات کرده که به فرموده امام راحل 
و مقام معظم رهبــری نباید بــه حرف های 
آمریکا و دولت های غربــی گوش داد و هرگاه 
ما به رهنمودهای ایشان توجه کردیم در قبال 
این دولت ها موفق بوده ایــم و راه برون رفت 
از مشکالت کشــور، توجه به منویات رهبری 
اســت و مقام معظم رهبری نیــز فرموده اند 
هرگاه آمریــکا از سیاســت های خصمانه و 
دشــمنانه خود در قبال ایران دست بردارد، 
ایشان اولین نفری هستند که با آمریکا صلح 
خواهند کرد اما آمریکای ترامپ یا هر پوزیشن 
دیگری در 40 ســاله انقالب هیــچ خیری به 
ایران نرســانده اند و هیچگاه نتوانســتیم به 

آمریکا و اروپا اعتماد داشــته باشیم و همواره 
سیاست های آنها مغرضانه بوده و این مسئله 
در طی 40 ســال انقالب بارها به وضوح کامال 
نمایان شــده و کســانی که مغرضانه بر طبل 
مذاکره و قبولی شروط دولت آمریکا می کوبند، 
کامال اشتباه می کنند و یا به عمد یا سهواً کشور 
را به سمت ســقوط اقتصادی می برند. نشانه 
تفاوت نداشــتن بایدن و ترامپ این است که 
بایدن هنوز رأی نیــاورده بر رجزخوانی علیه 
ایران تاکید می کند و این امر نشــان می دهد 
که رئیس جمهور آینده آمریکا هر کســی که 
باشــد سیاســت های دولت آمریکا در قبال 
ایران تغییــر نمی کند و آمریکا سال هاســت 
که با ایران هراســی در دنیا از همه کشــورها 
علی الخصوص کشــورهای عربی، عربستان 
سعودی و رژیم صهیونیستی اخاذی می کند. 
امروز شــرایط اقتصادی به هیــچ عنوان در 
شأن و اســتحقاق مردم بزرگ ایران نیست و 
همان طور که مقام معظــم رهبری فرمودند؛ 
گام هایی برای حل مشکالت کشور برداشته 
شــده اما کافی نیســت. امیدواریم مجلس 
انقالبی همراه با دولت و مســئوالن و مدیران 
تصمیم ســاز در حوزه اقتصادی بیشــتر به 
منویات مقام معظم رهبری توجه کنند و بدون 
نگاه به انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا و 
سیاســت های غرب علیه جمهوری اسالمی 
بتوانند بر بســیاری از مشــکالت اقتصادی 
فائق آیند. جمهوری اســالمی توانمندی ها 
و بسترهای مناســبی برای تولید، اشتغال و 
صادرات دارد و نادیده گرفتن پتانســیل های 
موجود اقتصادی در کشــور و بــه منزله هدر 

دادن فرصت ها خیانت به مردم است.
تاریخ قضــاوت خواهد کرد چه کســانی 
به این مــردم خدمت کردند امــا اینکه تصور 
کنیم برای حل مشــکالت اقتصادی بای  در 
شرایط زورگویی  آمریکا دســت به دامن آن 
شــویم،  بی انصافی و بی عدالتی اســت و راه 
خروج از وضعیت بد اقتصادی کشــور توجه 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری و اقتصاد 

مقاومتی است.

رئیس جمهور با اشاره به شرایط رو به بهبود 
وضعیت منابع ارزی و حرکــت مثبت تولید و 
صادرات کشــور و تقویت مناســبات خارجی 
همزمان با اجــرای تصمیمات برای تســهیل 
واردات و صــادرات ابــراز امیــدواری کرد که 
بازارهای ارز، ســرمایه و کاال به ثبات و آرامش 

بازگردد. 
حســن روحانی، دیروز در یکصد و هفتاد و 
هشــتمین جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده 
برای ترخیص سریع تر کاالهای اساسی و مواد 
اولیه کارخانجــات از گمــرک، تاکید کرد که 
تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت 
برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت 
تامین کاالهــای ضروری و نیازهــای وارداتی 
واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و ســریع 

اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در 
این خصوص  به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

رئیس جمهور وزارتخانه های صمت، اقتصاد 
و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع 
وقت موانع ترخیص این کاالها را رفع کنند و از 
بانک مرکزی خواست همکاری الزم را معمول 

دارد.

دکتر روحانی بــا تاکید بــر اینکه تأمین 
معیشــت جامعــه دغدغه نخســت دولت و 
نظام است، اظهار داشــت: بخش عمده ای از 
مواد غذایی مــردم به انــدازه کافی در داخل 
تولید می شــود، لذا نباید ناهماهنگی ها در 
زمینه کاالرســانی و توزیع این کاالها موجب 
 بی ثباتــی قیمت هــا و ایجاد مشــکل برای 

مردم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: نوسانات اخیر 
برخی از اقالم اساسی مانند گوشت قرمز ناشی 
از برخی ناهماهنگی ها در شبکه تامین و توزیع 
اســت و باید هرچه زودتر چنین مشــکالتی 
توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی 
برطرف شود. ســایر دســتگاه های مرتبط 
نیز موظفند در تنظیم بــازار با وزارت صمت 

هماهنگی و همکاری الزم را داشته باشند.

کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مقابله با کرونا در اطالعیه ای از محدودیت  
رفت وآمد در 2۵ مرکز اســتان از ظهر امروز- 

دوشنبه- خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت کشور، در 
نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی 
ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا، با اشــاره 
به شــیوع فزاینده ویروس کرونا در کشــور 
در هفته های اخیر، مقرر شــد از ســاعت 12 
امروز- دوازدهم آبان ماه -خروج خودروهای 
شــخصی با پالک بومــی و ورود خودروهای 
شــخصی با پالک غیربومی از / بــه 2۵ مرکز 

استان ممنوع است.
تهران، البرز، خراسان رضوی، آذربایجان 

شــرقی، آذربایجان غربی، فارس، خوزستان، 
کردســتان، اصفهان، قم، مرکزی، خراسان 
جنوبــی، اردبیــل، کرمانشــاه، بوشــهر، 
هرمزگان، یزد، لرســتان، خراسان شمالی، 
ایــالم، چهارمحــال و بختیــاری، همدان 

زنجان، ســمنان و کرمان 2۵ مراکز استانی 
 هســتند محدودیت هــای جدیــد در آنها 

اعمال می شود.
بر اساس این اطالعیه اعمال ممنوعیت ها 
در اســتان های تهران و البرز از انتهای حوزه 
اســتحفاظی آنها آغاز و به صــورت یکپارچه 
ورود پــالک غیربومی و خــروج پالک بومی 

ممنوع است.
زمان آغاز اجــرای طرح ســاعت 12 روز 
دوشــنبه 12 آبان و زمان خاتمه طرح ساعت 

24 روز جمعه مورخ 16 آبان ماه است.
پلیس راهنمایی و رانندگی نسبت به اعمال 
جریمه ۵00 هزار تومانی متخلفین بر اساس 

کد تعریف شده قبلی، اقدام می کند.

یادداشت خبر

خبر

ترامپ و بایدن یک روح در دو جسم هستند  روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

 کندی یا ناهماهنگی در ترخیص کاالهای ضروری 
قابل پذیرش نیست

 از ظهر امروز اعمال می شود

محدودیت های رفت وآمد در ۲۵ مرکز استان
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