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اقتصادجامعه

اخبار

ادامه مذاکرات پنج شنبه؛ منتظر گامهای عملی غرب هستیم

چهارشنبه17آذر  - 1400شماره1230

معاون وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات روسی در مسکو گفت :ایران با پیشنهادهای مفید و سازندهای وارد دور جدید گفتوگوهای وین شده است و منتظر
گامهای عملی غرب هستیم .به گزارش اقتصادســرآمد ،علی باقری در مسکو با اشاره به اینکه مناسبات ایران و روســیه ممتاز و در عرصههای مختلفی امتداد دارد ،افزود :ما در
موضوعات مختلف با روسیه رایزنی و مشورت داریم و درباره گفتوگوهای وین نیز از قبل با مقامات روسی مشورتهایی داشتیم .وی افزود :در دور جدید گفتوگوهای وین
نیز به طرق مختلف با روسیه رایزنی داشتیم برای این که با ابتکارات جدید و موثر وارد عرصه گفتوگوها شویم .معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت :این تعامل با طرف چینی
هم وجود داشته و در حاشیه گفتوگوهای وین با دیگر طرفها نیز مذاکراتی داشتیم .وی تاکید کرد :در دور جدید گفتوگوها ،که وارد مرحله مهمی از مذاکرات شدیم جمهوری
اسالمی ایران پیشنهادهای بسیار مفید و سازندهای در دو موضوع رفع تحریمها و اقدامات هستهای ارائه کرد که میتواند روند گفتگوها را بطور جدی به سمت جلو هدایت کند.

بورس
دستور اژهای برای بررسی بورس

روال فعلی بورس عادی به نظر نمیرسد

رئیس دستگاه قضا در جلسه شــورای عالی قضایی با
اشاره به بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس گفت :در
حوزه بورس اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به
هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،حجت االسالم والمسلمین
محســنی اژهای در جلسه شــورای عالی قوه قضائیه
ضمن تبریــک والدت حضرت زینــب کبری (س) و
گرامیداشت روز پرســتار اظهار داشت :امیدوار هستم
به برکت این ایام ،عنایت پروردگار شــامل همه ،علی
الخصوص پرستاران به ویژه همه کادر درمان شود که در
طول نزدیک به دو ســال ،زحمات زیادی متحمل شده
و همچنان هم تحت فشــار و تحمل مشکالت هستند.
پرستاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی
هستند چرا که مشــمول دعاهای بیماران و بستگان آن
ها هستند.
رئیس دســتگاه قضا همچنین ضمن گرامیداشت روز
دانشجو بیان کرد :دانشــجویان مسلمان و متدین ما در
طول ســنوات دور تا امروز ،همیشــه موتور متحرک
در مقاطع مختلف برای به حرکــت در آوردن جامعه،
ایستادگی در مقابل استکبار ،استبداد و بیگانگان و برای
بسیاری از مواقع حتی الگوی دانشجویان حوزه بودند.
امیدوار هســتیم جوانانی که در راه اســام و استکبار
ستیزی و عدالت خواهی و حفظ استقالل و عزت هزینه
دادند و خونشان نهضت ،انقالب و کشور ما را آبیاری
کرده اســت زین پس نیز درخت انقالب را تنومندتر و
پرثمرتر کنند.
محســنی اژهای با اشــاره به اینکه بعض ًا دانشجویان ما
چه در حوزه و چه در دانشــگاه ،قبل از انقالب بر اثر
ایســتادگی در برابر جور و ظلم ستمشــاهی در داخل
کشور و اجانب و عوامل آمریکا و صهیونیست در خارج
از کشور زیر شکنجه به شهادت رسیدند ،گفت :طلبهها،
دانشــجویان و اســاتید زیادی آن زمان در راه عدالت
خواهی و هدف اسالم به شــهادت رسیدند و سخت
شکنجه شدند و آن زمان در برابر اســتبداد ایستادگی
کردند و خونشان در فیضیه و دانشگاه به زمین ریخت.
وی اضافه کــرد :در زمان جنگ هم بســیاری از دانش
پژوهان و دانشجویان ما خونشان نثار جبههها شد .بعد
از انقالب هم این موضوعات ادامه داشت و بعض ًا هم در
راه دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند.
پی گیری بینالمللی جنایات آمریکا
رئیس قوه قضائیــه در ادامه این موضــوع خطاب به
دادســتان کل کشــور ،معاونت امور بینالملل و دبیر
ســتاد حقوق بشــر تاکید کرد :جنایتهای آمریکا در
طول دهههای گذشــته تا به امروز را به صورت جدی
هم در مجامــع بینالمللی دنبال کنیــد و هم در داخل
کشــور از طریق محاکم این موضوع پیگیری شود .این
جنایات نه باید فراموش شــوند نه رها شوند بلکه باید
در ســازمانهای بینالمللی تعقیب شــوند .در داخل
نیز در خصوص افــرادی که باید تحــت تعقیب قرار
گیرند اقدامات الزم انجام شود.محسنی اژهای تصریح
کرد :این جنایتکاران و محکومیــن عالم امروز مدعی
میشوند و جای جالد و شــهدا را تغییر میدهند و از
کســانی که دستشــان به خون حدود  ۱۷هزار انسان
وارسته در طبقات مختلف کشــورها آلوده بوده است،
حمایــت میکنند؛ از تروریســتها حمایت میکنند،
خودشــان ترور و به آن اقرار میکننــد.وی ادامه داد:
دادستان تهران در این راستا پرونده تشکیل داد ،دادستان
کل کشور و ستاد حقوق بشــر اقدام کردند منتهی این
موضوع با جدیت بیشــتر نیاز به پیگیری دارد .برخی
مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی اعتراف کردند
که کارشناسان عزیز و دانشــمندان هستهای ما را ترور
کردهاند که این موضوع نباید فراموش شود و نباید در
مورد آن کوتاه آمد .اینها مرتکب دهها و صدها جنایت
دیگر در کشور ما و سایر کشــورهای اسالمی شدند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بار دیگر تاکید کرد :از معاون
حقوق بینالملل و دبیر ســتاد حقوق بشر و از دادستان
کل کشور درخواست دارم که این مسائل و جنایات را به
طور جدی دنبال کنند و خداوند هم کمک خواهد کرد.
درست است که مجامع بینالمللی متأسفانه امروز تحت
نفوذ و سیطره نظام سلطه هستند اما شما وظیفه خود را
انجام دهید و این موضوع را دنبال کنید انشاءاهلل نتیجه
هم خواهید گرفت.
روال فعلی بورس عادی به نظر نمیرسد
حجتاالسالم والمســلمین محســنی اژهای در بخش
دیگری از سخنان خود با اشــاره به اهمیت رسیدگی به
وضعیت بورس تاکید کرد :مسأله بورس از سوی سازمان
بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال
شده اســت اما به نظر من کفایت نمیکند و عقیده دارم
بسیاری از موضوعات را اگر یکبار دنبال شوند و سپس
رها شــوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.وی
اضافه کرد :کماکان به ذهن میرسد و قرائن و شواهد این
گونه حکایت میکند یک روال عادی و متعارف در بورس
رقم نمیخورد ،بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع
را درخواست میکنم .دســتور مکتوب این موضوع به
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابالغ شد ،گزارشات
قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال ،پیگیری و
تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به
هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.رئیس دستگاه
قضا عنوان کرد :تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و
پول خود را وارد بورس کردند و حاال متضرر شــدهاند.
بخشــی از این ضررها در بورس طبیعی است زیرا باید
آموزش میدیدند و توجــه و رعایت میکردند اما به هر
صورت بسیاری از افراد تقریب ًا هستی خود را وارد بورس
کردند و با مشکل جدی مواجه شدند .بنابراین بازرسی
کل کشور به گزارشهای قبل اکتفا نکنند و این موضوع
را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و
جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذیربط
گزارش کنید.

روایت های متفاوت از دالیل گرانی قوت اصلی سفره ی مردم

«افزایشچندبارهقیمتبرنج»نظارتیکهنیست!

گروه اقتصادجامعه  -سپیده اشرفی
 قیمت برنج در طول ماههای گذشتهبا رشد بیسابقهای همراه شده و برخی
معتقدند ،نبود نظارت در این بازار باعث افزایش
قیمتها شده اســت .اما روایتهای مختلف چه
میگوید؟ در حالی که تا قبل از این میانگین قیمتی
 ۵۰هزار تومان برای یک کیلو برنج عنوان میشد،
امروز برخی خبرها نشــان از افزایــش دوباره و
رســیدن قیمت برنج به  ۷۰هزار تومان حکایت
دارد .بر اساس گزارشهای رسیده از بازار ،برنج
دم سیاه درجه یک به قیمت حدودی کیلویی ۵۸
هزار تومان و برنج هاشمی ممتاز گلستان کیلویی
 ۷۰هزار تومان معامله شده است .این نرخها نشان
از آن دارد که قیمت برنج در روزهای گذشــته باز
هم افزایش داشته است .مسالهای که در رشد قیمت
برنج مشاهده میشود ،افزایش قیمت برنج نیمدانه
است که تا قبل از این به نرخهای پایین فروخته و
به عنوان یک برنج بیکیفیت یا کمطرفدار شناخته
میشــد .اما همین برنج امروز به قیمت حدود ۴۰
هزار تومان در هر کیلو معامله شــده است .برخی
کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت دالر سبب
باال رفتن قیمت برنج خارجی شده و همین مساله
تاثیر خود را روی برنج ایرانی هم نشان داده است.
نکته دیگر این است که واردات برنج از آبان ماه آزاد
شــده اما باز هم قیمت آنطور که باید در این بازار
به تعدیل نرسیده اســت .نرخ ارز اختصاص یافته
به برنجهای وارداتی هم قرار شد از  ۴۲۰۰تومان
تغییر کرده و برنجهایی که با این نرخ دولتی وارد
شده بودند ،تعیین تکلیف شوند .اما نکته مهم این
جاست که برخی کارشناســان ،این تغییر نرخ ارز
اختصاص یافته به برنج وارداتی از دولتی به نیمایی
را ،دلیل افزایش قیمت بیرویه برنج میدانند .در
این میــان ،برخی مقامات انجمــن برنج معتقدند
که باال رفتن برخی هزینههای تولید برنج ایرانی،
باعث این مشــکالت شده اســت .طبق گفت ه این
مقامات ،دلیل باال رفتن قیمت برنج ایرانی را باید

در رشد این هزینهها جستوجو کرد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،مســیح کشاورز در
خصوص دلیل گرانی برنج در ماه های گذشــته،
به ایســکانیوز ،گفت :برخی مقامات انجمن برنج
اعالم کردهانــد که تولید کم نشــده و هزینههای
کشت باال رفته است .این مساله نشان میدهد که
برخی افراد همچنان به دنبال باال رفتن قیمت برنج
در بازار هستند .حتی به نظر میرسد که بخشی از
برنج انبار شده باشــد .این مساله نیاز به بررسی از
سوی ارگانهای نظارتی دارد .اما اگر ادعای تولید
قابل توجه برنج در کشــور را درست ندانیم ،آن
وقت مشخص میشود که به دلیل کم بودن تولید،
قیمت باال رفته است.
چرا قیمت برنج ایرانی یکباره  ۱۰۰درصد
باال رفت؟
وی تاکید کرد :چطور میشود قیمت برنج که قبل

از فصل برداشــت با یک افزایش منطقی روبرو
بوده ،به یکبــاره افزایش صد درصدی را تجربه
کند؟ در آن زمان به ســتاد تنظیم بازار گفتیم که
برنجهای پرمحصول ایرانــی اختالف یکی دو
هزار تومانی با برنجهــای وارداتی دارند .یعنی
فاصله معناداری با هم نداشــتند .گفتیم اجازه
بدهید اتفاقی نیافتد که قیمت برنج خارجی باال
رود چون در این صورت قیمت برنج ایرانی قابل
کنترل نیســت .اما این افزایش قیمت به واسطه
دوره  ۴ماهه ممنوعیــت واردات برنج خارجی
اتفاق افتاد و باعث شد در شروع فصل برداشت
یک افزایش قیمت  ۱۰۰درصدی در بازار اتفاق
بیفتد .این افزایش تا زمانی که برنج خارجی به
وفور در بازار موجود نباشد ادامه خواهد داشت.
کشاورز گفت :این افزایش هنوز هم به صورت
غیرمنطقی ادامه دارد .تنها راه اصالح قیمت برنج،

این است که بتوان بازار را با برنجهای خارجی
که فاصله معناداری تــا قیمت برنج ایرانی دارد،
تامین کرد .اگر این فاصله کم نشــود ،باعث از
دست رفتن بازار برنج ایرانی و تغییر ذائقه مردم
خواهد شد و نشــان میدهد که مسئوالن دست
اندرکار در تنظیم قیمت برنج ایرانی ،نظارتی بر
این بازار ندارند .به نظر میرسد عدهای سودجو
به جز کشاورز و کارخانهدار در حال بهرهبرداری
از این افزایش قیمت هســتند .کامال مشخص
اســت که برنج وارداتی با چه تعرفهای از مبداء
وارد میشود و اگر کسی بخواهد گران فروشی
کند ،مشخص میشود .اما در مورد برنج ایرانی
این شفافیت موجود نیست.
نظارتی بر قیمت برنج ایرانی
صورت نمیگیرد
دبیر انجمن واردکنندگان برنــج تاکید کرد :به
نظرم آن نظارتی که در کنترل قیمت برنج وارداتی
صورت میگیــرد ،در مورد برنــج ایرانی دیده
نمیشــود .به یکباره میگوینــد هزینهها زیاد
شده و قیمت باال رفته در حالی که اصال اینطور
نیســت .قانون اجازه نمیدهد کــه واردکننده
بیشتر از  ۱۵درصد ،بنکدار بیشتر از  ۳درصد و
خرده فروش بیشتر از  ۱۲درصد سود کنند .اگر
باالتر از این موارد باشــد باید به مراجع نظارتی
پاسخگو باشند .در حالی که این نظارت در مورد
برنج ایرانی دیده نمیشــود .در حالی که با این
قیمتهای کنترل نشده ،برنج به راحتی از سفره
اقشار مختلف حذف میشود.
آنچه که از هر دو روایت میتوان برداشت کرد،
نبود نظارت و حمایت درست از تولیدکننده و
مصرفکننده اســت که در نهایت بازار برنج را
به این وضعیت کشــانده است .اگر صحبت هر
کدام از طرفین درست باشــد ،باز هم مشخص
میشــود که بازار برنج به کلی به حال خود رها
شده و بهای این وضعیت را مصرفکننده نهایی
میپردازد.

برگزیده
رئیس سیا به غیرنظامی بودن برنامه هستهای ایران اذعان کرد

رییس جمهور در جمع دانشجویان صنعتی شریف

عدهای شبانه روز در تالشند
اقتصاد را به مذاکرات گره بزنند

مشکالتتولیدبدونساماندهی
زنجیرهتوزیعحلنخواهدشد

رئیس سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) با بیان اینکه شواهدی
دال بر تصمیم مقامات ایران برای نظامی کردن برنامه هسته
ای این کشور وجود ندارد ،عمال به غیرنظامی بودن برنامه
هسته ای جمهوری اسالمی ایران اذعان کرد.به گزارش اقتصادسرآمد
از اولیویــا گازیس ( )Olivia Gazisگزارشــگر حوزه اطالعات و
امنیت شــبکه آمریکایی ســی بی اس در توییتی به نقل از ویلیام برنز
رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا نوشت که هیچ شواهدی مبنی
بر تصمیم مقامهای ارشد ایران برای نظامی کردن برنامه هستهای این
کشور وجود ندارد.این مقام ارشد اطالعاتی آمریکا بدون اشاره به تحریم
های واشــنگتن علیه ملت ایران به عنوان اصلی ترین مانع پیش روی
مذاکرات وین ،در عین حال مدعی شد :تهران در حال حاضر مذاکرات
وین را جدی نگرفته است .به زودی درمییابیم که ایرانی ها تا چه حد
جدی هستند.دور جدید مذاکرات ایران و  ۴+۱که از روز دوشنبه هشتم
آذرماه ( ۲۹نوامبر) در وین اتریش برگزار شد ،روز جمعه سوم دسامبر
( ۱۲آذرماه) به پایان رسید .این مذاکرات قرار است از روزهای پایانی
هفته جاری از سر گرفته شود.در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک
برجام که با حضور نمایندگان ایران ،گروه  ۴+۱و اتحادیه اروپا در هتل
کوبورگ برگزار شد ،شــرکتکنندگان به بررسی نتایج به دستآمده
و پیشــرفتهای صورتگرفته در این دور از گفتوگوها با توجه به
متون ارائ ه شده از سوی جمهوری اســامی ایران پرداختند.ایران متن
پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریمهای ظالمانه و مسائل
هستهای به طرفهای مقابل ارائه کرد .با توجه به درخواست برخی از
هیأتها جهت بازگشت به پایتختهایشان جهت مشورت و دریافت
دستورالعملهای تازه ،در نشســت جمعه مقرر شد تا در گفتوگوها
وقفهای ایجاد شده و گفتوگوها هفته آینده بعد از بازگشت هیأتها
از پایتختهایشان ،از سر گرفته شود.آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه
آمریکا چندی پیش درباره کاهش تعهدات برجامی ایران طبق مفاد این
توافق در پی نقض یکجانبه برجام از سوی آمریکا مدعی شده بود که
ایران با وجود فشــار حداکثری ،از این اقدام برای نقض تعهدات خود
در این توافق استفاده کرده است.وی با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه
برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت :ما در ماه های گذشته شاهد بوده
ایم که ایران همچنان به پیشرفت خود ادامه می دهد و از سانتریفوژهای
پیشرفته تری استفاده می کند و غنی سازی در سطح باالتری انجام می
دهد.به تازگی تارنمای آمریکایی آکســیوس در گزارشی به نقل از دو
منبع آمریکایی مدعی شد که اسرائیل طی دو هفته گذشته اطالعاتی را با
آمریکا و چند متحد اروپایی به اشتراک گذاشته که نشان می دهد ایران
در حال انجام گام های فنی برای آماده ســازی غنی سازی اورانیوم با
خلوص  ۹۰درصد است.

رییسجمهور گفت :عدهای شــبانه روز در تالشــند
همزمان با مذاکرات ،نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات
را به اقتصاد گره بزنند تا خواستههای خود را به ملت
تحمیل کنند .به گزارش اقتصادســرآمد ،ســید ابراهیم رییسی در
نشست «صریح ،شفاف و دانشجویی با رییس جمهور» به مناسبت
روز دانشجو و به دعوت پنج تشکل دانشجویی در دانشگاه صنعتی
شریف ،در ســخنانی گفت :خبر دقیق داریم که عدهای شبانه روز
در تالشند همزمان با مذاکرات ،نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات را
به اقتصاد گره بزنند تا خواســتههای خود را به ملت تحمیل کنند.
رییسجمهوری در واکنش به ســوال دانشجویی که چرا این افراد
را معرفی نمیکنید گفت :دســتگاههای اطالعاتی پیگیر موضوع
هستد .رییســی ادامه داد :برخی از این افراد در داخل و برخی هم
در خارج از کشــور در فضای مجازی و واقعی به دنبال باال بردن
قیمت ارز هســتند .وی خاطرنشــان کرد :منابع ارزی موجود در
وضعیت خوبی قرار دارد و برخالف روزهــای اولی که دولت را
تحویل گرفتهایم ،نگران وضع ارز نیســتیم .رییس جمهور با بیان
اینکه اقتصاد ،نان و سفره مردم را به مذاکرات گره نمیزنیم ،گفت:
فروش نفت نیز به رغم تهدیدها و تحریمها شــرایط خوبی دارد
و صادرات نفت و میعانات بیش از گذشــته افزایش یافته اســت.
رییسی در ادامه این نشست اظهار کرد :الیحه حذف ارز ترجیحی
با مطالعه و حساب شده تدوین و ارائه شده است و برخی مطالب
مطرح شده درباره پس گرفتن آن از مجلس ،صحت ندارد و خالف
واقع است .فوریت برسی این الیحه در مجلس رای نیاورده است.
رییسجمهور با تاکید بر اینکه ســاماندهی یارانه و ارز بهویژه ارز
ترجیحی و وضعیــت بازار با جدیت پییگیری میشــود ،تصریح
کرد :اقتصاد ما نیاز به جراحی دارد و حاضریم برای ســامان یافتن
اقتصاد کشور و زندگی مردم از آبرویمان مایه بگذاریم.وی با بیان
اینکه باید زندگی مردم سامان یابد و آرامش بر فضای جامعه حاکم
شود ،گفت :هر اقدام اقتصادی که دولت بخواهد انجام دهد ،مردم و
فعاالن اقتصادی را در جریان می گذارد.وی تصریح کرد :در دوگانه
رضایت خواص و رضایت عموم مردم ،رضایت مردم را بر رضایت
خواص ترجیح میدهیم.رییس دولت سیزدهم درباره برنامه دولت
برای حمایت از تولید داخل هم گفت :به هیچ شرکت دولتی اجازه
واردات کاالهایی را نمیدهیم که مشــابهآن با کیفیت مناسب در
داخل کشور تولید میشود.رییس جمهور با بیان اینکه اعتراض با
اغتشاش تفاوت دارد و جرم سیاسی با جرم امنیتی متفاوت است،
گفت :نقد و نقدپذیری را زمینهساز رشد کشور میدانیم و به نقدها
توجه میکنیم.

معــاون اول رییسجمهور ،حل مشــکالت بخش
تولید را نیازمند اقدامات اساســی دانست و گفت:
مشــکالت تولید بدون ســاماندهی زنجیره توزیع
حل نخواهد شــد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد
مخبر در نخستین نشست ستاد تســهیل و رفع موانع تولید در
دولت سیزدهم ،حل مشکالت بخش تولید را نیازمند ریشهیابی
مشکالت و برنامهریزی دقیق برای حل مسائل دانست و گفت:
باید تالش کنیم با ریشهیابی و آسیبشناسی مشکالت ،مسائل
اصلی بخش تولید را شناســایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی
هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.معاون اول رییس
جمهور بر ضرورت بررســی و احصاء اصلیترین و مهمترین
مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد :اقتصاد
ایران اقتصاد بانکی اســت و نقش بانکها در تامین نقدینگی
مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد
عملکرد بانکها براســاس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشــته
شــده مورد ارزیابی قرار گیرد.مخبر ،زنجیره توزیع را یکی از
مهمترین بخشهای مرتبط با تولید عنوان کرد و گفت :تا زمانی
که زنجیره توزیع ساماندهی نشود ،شاهد حل مسائل و موانع
پیش روی بخش تولید در کشــور نخواهیم بود.در این جلسه
که وزیران صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشــاورزی ،معاون
حقوقی رییسجمهور ،رییس اتاق بازرگانی ایران ،تعدادی از
مدیران عامل بانکها و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط
نیز حضور داشتند ،گزارشــی از تاریخچه فعالیت کارگروهها
و ســتادهای مرتبط با رفــع موانع تولید و نیــز عملکرد کالن
کارگروههای استانی ستاد ارائه شد.سید رضا فاطمی امین وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در این نشســت بــا ارائه توضیحاتی
درباره اهم موانع و مشکالت شناسایی شده بخش تولید ،گفت:
 ۲۱۵مســاله و مشــکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و
برنامهریزیهای الزم برای حل این مسائل از طریق  ۲۱اقدام و
پروژه انجام شده است.در این نشست مقرر شد ساز وکار امهال
مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور  ۱۴۰۱در اولین
جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم گیری قرار گیرد.در این
جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع
موانع تولید ،تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شــد معاونت نظارت
بانک مرکزی به همراه هر یک از بانکها میزان تســهیالتی که
بانکها باید بر اســاس قانون پرداخــت میکردند را به مدت
یکماه بررســی کرده و در صورت کوتاهی بانکهای عامل ،با
فوریت جبران شود.

شواهدی برای نظامی کردن برنامه
هسته ای ایران وجود ندارد

حل مشکالت بخش تولید ،نیازمند اقدامات اساسی

قالیباف :جوسازیها درباره موافقت مجلس با تعطیلی
پلتفرمهای اینترنتی دروغ است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در خصوص طرح حمایت از حقوق
کاربران در فضای مجازی علیه مجلس جوسازی شد ،خاطرنشان کرد :در این
رابطه گفتند که مجلس به دنبال تعطیلی پلتفرمهاست ،در حالی که این حرفها
بیاساس است و اتفاقات مجلس به دنبال توسعه اینترنت برای همه مشاغل خُ رد
و کالن است.به گزارش اقتصادسرآمد ،در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات در زمینه تکالیف مقرر در قانون و برنامههای کالن و تعهدات
این وزارتخانه قرائت شــد.پس از قرائت گزارش کمیســیون صنایع و معادن،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات مسئولیت مهم و سنگینی در حوزه زیرساختهای ارتباطی بر
دوش دارد و در مجلس نیز کمیسیون فرهنگی در حوزه محتوا مسئول است.وی
ادامه داد :تحولی که در حکمرانی مدنظر ماست و در مجلس به دنبال آن هستیم و
چالش اصلی کشور نیز هست ،در این وزارتخانه باید دنبال شود.رئیس مجلس
تصریح کرد :متأسفانه در دولت گذشته در این بخش عقبماندگیهای بسیاری
وجود داشته ،اما امیدواریم وزیر محترم ارتباطات که خودش امروز داوطلب ارائه
گزارش به مجلس بوده ،آمادگی تحول در این بخش را داشــته باشد.قالیباف با
بیان اینکه در خصوص طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی علیه
مجلس جوسازی شد و دروغ گفتند ،خاطرنشــان کرد :در این رابطه گفتند که
مجلس به دنبال تعطیلی پلتفرمهاست ،در حالی که این حرفها بیاساس است
و اتفاقات مجلس به دنبال توسعه اینترنت برای همه مشاغل خُ رد و کالن است.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز حوزه  ICTیکی از فرصتهای
اقتصادی است و مجلس نیز به آن توجه دارد ،اظهار داشت :ما یک درد بیدرمان
داریم که در برنامه هفتم توسعه نیز باید به آن توجه کنیم و آن هم بحث پروژههای
نیمه تمام عمرانی است؛ این پروژههای نیمه تمام در حوزه دیجیتال و هوشمند هم
سرایت کرده ،در حالی که در حوزه دیجیتال پروژه نیمه تمام معنی ندارد و کار باید
به سرعت انجام شود.وی افزود :به عنوان مثال کارتهای هوشمند ملی همچنان
بالتکلیف است؛ این چه معنی دارد؟ یا پروندههای الکترونیک سالمت همچنان
مشکل دارند ،آن هم در حالی که ارز  4200تومانی بدون محدودیت برای دارو و
تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد اما در حوزه سالمت الکترونیک با اغماض
 20درصد پیشرفت داریم.
وزیر کشور :

اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده

وزیر کشور با اشاره به اجرای طرح قرنطینه هوشمند از یکشنبه آینده گفت :این
طرح در قالب پنج مرحله در سازمان های اداری ،حمل و نقل عمومی ،اصناف
و مراکز خدماتی و رفاهی اجرا خواهد شــد.به گزارش اقتصادسرآمد  ،احمد
وحیدی ،در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ،اظهار داشت :موضوعاتی
که در جلسه امروز بحث شــد مبحث مدیریت قرنطینه هوشمند برای اجرای
محدودیتها بود که از یکشنبه هفته آینده در غالب پنج مرحله به صورت یک
هفته در میان ابتدا در سازمانهای اجرایی اتفاق میافتد.وی افزود :پس از اجرای
این طرح در ســازمانهای اجرایی؛ این طرح در بخش حمل و نقل عمومی و
اصناف و سایر مراکز خدماتی و رفاهی اجرا خواهد شد.وزیر کشور ادامه داد:
موضوع دوم مورد بحث بیماریابی در مرزها و ضرورت این موضوع که ایرانیان
و خارجیان که از مرز وارد و یا خارج میشــوند با دو دوز واکســن و PCR
منفی وارد و خارج شوند و موارد مشــکوک قرنطینه شوند.وی افزود :موضوع
بعدی پیامدهای اجتماعی کرونا در شرایط کنونی و پسا کرونا بود که به لحاظ
روانشناختی و پیامدهای اجتماعی کرونا مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.
وحیدی تصریح کرد :راجع به بحث اصناف و کوتاهتر شدن اخذ مجوز کسب و
کارها بحث بعدی این جلسه بود که مصوب شد اخذ مجوز اصناف مستقیم ًا در
اختیار وزارتخانه صمت باشد.وی در خصوص آمار باالی مبتالیان در میان دانش
آموزان خاطرنشان کرد :همانطور که اطالع رسانی شده برای دانش آموزان باالی
 ۱۲سال دو دوز واکسن تزریق شده اما برای زیر  ۱۲سال هنوز بررسیها در حال
انجام است که ببینیم نیاز به تزریق واکسن هست یا نه؛ در حال حاضر مدارس
به شکل یک یا دو روز در هفته به صورت حضوری و مابقی تدریسها به شکل
غیرحضوری است.وزیر کشور گفت :در حال حاضر گزارشی مبنی بر اینکه آمار
دانش آموزان مبتال به کرونا مربوط به حضوری شدن مدارس باشد داده نشده و
این آمار باید توسط وزارت بهداشت تأیید شود.

محورهای اصالح ساختار بودجه در الیحه بودجه ۱۴۰۱
دیده نشده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم پیش بینی محورهای اصالح ساختار
بودجه در الیحه بودجه  ۱۴۰۱انتقاد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدرضا
پورابراهیمی در نطق پیش از دســتور خود در جلســه علنی مجلس با تبریک
روز دانشجو و روز پرســتار ،گفت :مهم ترین اولویت کنونی کشور در حوزه
اقتصادی ،سند بودجه  ۱۴۰۱است ،از تالش سازمان برنامه و بودجه به ویژه آقای
میرکاظمی برای اقداماتی که در این خصوص انجام داده است ،تشکر میکنم اما
به نظر میرسد محورهایی که در حوزه اصالح ساختار باید دنبال کنیم ،به طور
کامل و جامع در این سند دیده نشده است .محورهای مهم و اساسی در اصالح
ساختار بودجه شفافسازی شــرکتهای دولتی و بانکها و دیگری تصمیم
برای اصالح ساختار آنها است .اگر برای آنها تصمیم گیری نشود ،اثرات آن در
حوزه تصمیمات اقتصادی کشور ،ما را با چالش جدی مواجه میکند.نماینده
مردم کرمان در مجلس ادامه داد :مولدســازی داراییهای دولت ،اساسی ترین
محور اصالح ســاختار بودجه اســت که باید در الیحه  ۱۴۰۱دیده شود اما بر
اساس اطالعات غیررسمی ،کمترین توجه به این موضوع شده است .تحول در
نظام مالیاتی کشور ازجهت قوانین موجود که اجرای آنها باید عملیاتی شود و
همچنین از جهت ایجاد پایههای جدید مالیاتی در نظام اقتصادی حائز اهمیت
است اما بر اساس اطالعات غیررسمی ،در الیحه  ۱۴۰۱به صورت جامع به آن
توجه نشده است .عدم تمرکز اتفاقی است که در این سند رقم خورده است ،آقای
رئیس جمهور اینکه اختیارات را به استانداران تفویض و به استانها واگذار کنیم
تا با رویکرد عدم تمرکز در سیستم اداری کشور تصمیم گیری شود ،نکته بسیار
حایز اهمیت است و نیازی به قانون گذاری ندارد.

پرستاران ایرانی جزء پرستاران  ۱۰کشور برتر دنیا هستند

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران گفت:پرستاران ایرانی از لحاظ
مهارتی و علمی جزء  ۱۰کشور برتر دنیا هستند.به گزارش اقتصادسرآمد،آرمین
زارعیان،رئیس هیات مدیره نظام پرستاری اســتان تهران در نشست خبری به
مناسبت هفته پرستار با اشــاره به اقدامات و مطالبات پرستاران ،اظهار داشت:
حرفه پرستاری از دوسال گذشــته و دوران کرونا بیش از پیش پررنگ تر شده
است.وی ادامه داد:ذات کرونا این است که مراقبت پرستاری  ۲۴ساعته ببشتر
از خدمات پزشــکی در درمان کرونا نقــش دارد.نگرانی اصلی ما به واســطه
وظائف پرســتاران باید عموم مردم بهترین خدمــات را دریافت کنند.رئیس
هیات مدیره نظام پرســتاری استان تهران با اشــاره به مطلوب بودن استاندارد
پرستار در کشــور،افزود :بحث منزلت اجتماعی پرستاران باید حفظ شود مثل
هرآنچه در کشورهای توسعه یافته اتفاق می افتد بیفتد.زارعیان با اشاره به بروز
برخی خشونت ها در مواجهه با پرستاران توســط مراجعان،گفت :نتیجه این
مسائل و مشکالت این است که ما با پرســتاران دچار فرسودگی و کوتاه شدن
مدت خدمت شان روبرو می شویم .وی یادآور شد:در چند سال گذشته شاهد
مهاجرت پرستاران به خارج از کشور به شــکل فزاینده بوده ایم.رئیس هیات
مدیره نظام پرســتاری استان تهران با اشــاره به باالبودن سطح دانش پرستاران
ایرانی،ابراز داشت:پرســتاران ایرانی به لحاظ علمی و مهارتی جزو  ۱۰کشور
برتر جهان هستند.زارعیان با انتقاد از قرار دادهای ۸۹روزه با پرستاران،تصریح
کرد:پرستاران اصال امنیت شغلی ندارند؛ به ویژه این موضوع در بیمارستانهای
خصوصی زیاد است.وی با اشاره به تمایل کشورهای اروپای و خلیج فارس برای
جذب پرستاران ایرانی،بیان داشت:چرا پرستاران نادیده گرفته می شوند.رئیس
هیات مدیره نظام پرستاری استان تهران تاکید کرد:افزایش تختهای بیمارستانی
باید همراه با افزایش پرستار باشد؛ضمن اینکه طبق قانون پرستاران طرحی باید
استخدام شوند.

