2

اقتصادجامعه
اخبار

ن ادعایی از لیست موضوعات باقیمانده پادمانی خارج شد
یک مکا 

دوشنبه 16اسفند  - 1400شماره1303

سرپرست نمایندگی دائم ایران نزد ســازمانهای بینالمللی در وین گفت :گزارش جدید آژانس انرژی اتمی در بردارنده برخی از تحوالت مثبت از جمله خروج یکی از مکانهای ادعایی از لیست
موضوعات باقیمانده پادمانی از دستور کار آژانس در مقطع کنونی است.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدرضا غائبی در پی انتشار گزارش مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مورد موافقتنامه
پادمان  NPTبا جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد :گزارش جدید که به روزرسانی معمول آژانس برای ارائه به نشست فصلی شورای حکام که فردا آغاز میشود ،است ،ضمن تکرار برخی موضوعات
فنی موجود میان ایران و آژانس ،در بردارنده برخی از تحوالت مثبت و استقبال از پیشرفت و تقویت همکاریها میان ایران و آژانس در حل مسائل باقی مانده پادمانی از جمله بیانیه همکاری مشترک
روز گذشته بین مدیرکل آژانس و رییس سازمان انرژی اتمی و نیز اعالم خروج یکی از مکان های ادعایی از لیست موضوعات باقی مانده پادمانی از دستور کار آژانس در مقطع کنونی است.غائبی اظهار
س جمهور ایران و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در  ۱۵دسامبر  ،۲۰۲۱ایران و آژانس توافق کردند تا به کار بر روی
داشت :طبق گزارش آژانس ،در پی رایزنیهای سازنده بین مدیرکل و معاون ریی 
موضوعات باقیمانده پادمانی با هدف حل آنها را ادامه دهند بدین این منظور ،همچنین توافق شد که ایران و آژانس یک سری تبادل اطالعات و ارزیابیها از جمله از طریق جلسات کارشناسان انجام دهند.

یادداشت
درس هایی از تاریخ

برای روشن شدن نتیجه جنگها
صبوریکنید

غالمرضا مصدق

بخشی از حامیان وطنی روســیه ،مشعوف از حمله این
کشــور به اوکراین ،حکم به پیروزی قطعی پوتین داده،
آنچنان که گویی نتیجه نهایی یک جنگ به ســادگی در
همان چند روز اول مشخص می شود .اما تاریخ در این
مورد این قصاوت زود هنگام حکــم دیگری میدهد.
بهتر است زیاد دور نرفته از آغاز جنگ جهانی دوم سال
 ۸۳( ۱۹۳۹ســال پیش) تجارب جنگهای بزرگ قبلی
را مرورکنیم .آلمان با حمالت برق آسا تمام اروپا بجز
سوئيس ،اســپانيا و پرتقال را تصرف كرد ،ايتاليا متحد
هيتلر كشورهای شمال آفريقا را ،ژاپن ديگر متحد آلمان
تمام جنوب شرق آسيا را تصرف كرد ،بعد از  ۷سال نهايت ًا
هيتلر خودكشی كرد ،موسوليني به دار آويخته شد و ژاپن
بي قيد و شرط تسليم شد.
آمريكای قدر قدرت ،از در جنگ با کشور جهان سومی
ویتنام درآمد ،بعد از  ۲۰ســال با  ۵۵هزار کشته ،آخرین
نیروهایش از پشت بام سفارتش در سایگون با بالگرد فرار
کردند ،نتیجه جنگ عالوه بر شکست خفت بار آمریکا،
متحد شدن دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی با هم بود.
اتحاد شوروی غول نظامی جهان ،به کشور فقیر و عقب
مانده افغانستان لشگر کشــید ،بعد از سال ها جنگ بی
حاصل دســت از پا درازتر عقب نشســت .بی تردید
شکست در افغانســتان یکی از عوامل مهم فروپاشی آن
امپراتوری عظیم بود.
صدام در سودای فتح ســه روزه خوزستان و قد کشیدن
در قامت قهرمان قادسیه ،علی رغم حمایتهای بی دریغ
شرق کمونیست و غرب سرمایه داری در باتالقی عمیق
فرو رفت ،بعد از  ۸سال با به جا گذاشتن کشوری ویران
و ملتی خســته از جنگ بی هیچ دستاوردی از آن جنگ
خارج شد ،برای جبران شکست از ایران ،کشور کوچک
کویت را اشــغال کرد ،در پی این حماقت ،آخراالمر در
سوراخی دستگیر و به دار آویخته شد.
آمریکای درس نیاموخته از ویتنام ،به افغانستان و عراق،
جنگ زده ،تحت تحریم و فقیر یــورش برد ،بعد از ۲۰
سال جنگ ،تحمل هزاران کشــته و زخمی و صرف ۷
هزار میلیارد دالر بی هیچ دســتاوردی از هر دو کشور
بخصوص افغانستان مفتضحانه عقب نشینی کرد.
عربستان بزرگترین انبار سالح های پیشرفته جهان ،با
همراهی خیل متحدان تا بن دندان مســلح خود به یمن،
فقیرترین کشــور خاورمیانه با رویای جنگی آســان و
حداکثر یک هفته ای حمله کرد ۷ ،ســال از شروع این
جنگ گذشــته نه تنها به هیچ نتیجه ای نرســیده ،بماند
که عربســتان نمی داند چطور خــود را از باتالق یمن
خارج کند.
شب دراز اســت و قلندر بیدار ،بنابراین به دوستداران
هیجان زده وطنی روسیه توصیه میکنم با غلبه بر هیجان
ناشی از پیروزی های اولیه روســیه در اوکراین تا فصل
پاییز که زمان شــمارش جوجه هاســت صبوری پیشه
کرده و از برگزاری جشن زود هنگام پیروزی خودداری
کنند و چه بسا الزم باشد برای روشن شدن نتیجه نهایی
جنگ ســال ها صبر کنند .از کجا معلوم جنگ روسیه با
اوکراین سر پوتین را به باد ندهد؟ همانطور که سر هیتلر،
موسولینی و صدام را به باد داد .

اما و اگرهای اقتصاد سرآمد از سیگنالهای مخابره شده از وین

سودآوری اقتصاد ایرانکجانهفته است

گــروه اقتصادجامعــه  -بازا رهای
اقتصادی اینروزها دچار ســردرگمی
بوده و منتظر مشخص شدن نتیجه برجام
هستند .به گفته بسیاری از کارشناسان پس از احیای
برجام ما شــاهد ســقوط قیمتها در بخشهای
مختلف خواهیم بود .بازار مسکن یکی از بخشهایی
اســت که در بالتکلیفی به ســر میبرد و حاال که
مذاکرات در مراحل پایانی است زمزمههای سقوط
قیمت در این بازار شنیده میشــود .پس از احیای
برجام چه سرنوشــتی در انتظار دربازار مســکن
خواهد بود؟ برخی از کارشناسان بر این باورند که
مهمترین مولفه تاثیرگذار در بازار مسکن عرضه و
تقاضا است .به گفته آنها در صورت تحقق برجام
و توســعه اقتصاد ،بازار مســکن با افزایش تقاضا
مواجه خواهد شد و به همین دلیل ما رکود تورمی
در بازار مســکن را خواهیم داشــت و قیمتها در
این بخش باال میرود.به گزارش اقتصادسرآمد ،اما
برخی دیگر از فعاالن بازار مسکن معتقدند پس از
احیای برجام قیمت مسکن با ریزش سقوط همراه
خواهد بود .مصطفی قلیخسروی ،رئیس اتحادیه
مشــاوران امالک در گفتوگویی درباره وضعیت
بازار مســکن پس از توافق وین تاکید کرده است:
ما باید بدانیم که با تالش مســئوالن ،احتمال اینکه
افزایش قیمتی در حوزه مسکن داشته باشیم ،وجود
ندارد .تازه اگر واقعا دولت یک برنامه مطلوبتری
برسد و از طرف دیگر ،دستور ریاستجمهوری در
خصوص فروش مازاد امالک عملیاتی شود ،به طور
مسلم کاهش قیمت خانه را شاهد خواهیم بود .خدا
کند که ملک مفت و مجانی شود .باید حرکتی انجام
شود و خانههای خالی به بازار بیاید و امالک مازاد
به فروش رود.
ما پیشگو نیســتیم که بگوییم خانه  ۷۰ ،۶۰درصد
پایین میآید ،ولی افت قیمت خواهیم داشــت .ما
راضی به زیان هیچکسی نیســتیم ،ولی اگر حرکتی
صورت گیرد ،مثل قطعه قطعنامه  ،۵۹۸قطعهای هم
در بهشتزهرا خواهیم داشت .افرادی طماع پول و

دالر را بلوکه کردند و ملک خریدند و احتکار کردند.
به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم ،ولی احتمال
سقوط قیمت هست.
آیا اقتصاد مسکن رنگ شکوفایی میگیرد
نورالدیــن زیدآبــادی در اینبــاره بــه روزنامــه
اقتصادسرآمد ،گفت :قطعا اگر محدودیتهایی که
بر سر راه اقتصاد ایران وجود دارد رفع شود ،اقتصاد
شکوفا خواهد شد و در آن شــرایط قیمت دالر به
سرعت پایین خواهد آمد ،ذخایر بلوکه شده ایران
آزاد شده و به کشور باز میگردد و تمام این عوامل
سبب میشــود تا قیمتها در بازارهای مختلف از
جمله بازار مسکن با کاهش روبهرو باشند.
سیگنالهای مخابره شده از وین
به سوی مسکن ایران
وی ادامه داد :اکنون سیگنالهای مخابره شده از وین
و تحلیل کارشناسان امیدواریهایی را در اقتصاد به
وجود آورده است؛ بنابراین پس از امضای برجام ما
به ســرعت ریزش قیمتها را خواهیم داشت ،اما
ادامهدار بودن و کنترل ریزش قیمتها بســتگی به
کیفیت احیای برجام دارد.

سودآوری اقتصاد ایران در کجا نهفته است
این کارشناس بازار مســکن به اقتصادسرآمد ادامه
داد :طی سالهای اخیر کشــور با محدودیتهای
بسیاری روبهرو بوده است و همین محدودیتها و
فشار اقتصادی سبب شده است تا سرمایهها و توجه
به سمت برخی از بخشها حرکت کند؛ بنابراین ما
شاهد بودیم که بخش ساخت و ساز به عنوان تنها
فعالیت اقتصادی که میتوانسته سودآور باشد مورد
توجه قرار گرفته است.
آینده بازار چه میشود؟
او به اقتصادســرآمد افزود :معامالت بازار مسکن
که دی  ۱۴۰۰افزایشی شده بود ،در بهمن بار دیگر
کاهش یافت .گزارش بانک مرکــزی از تحوالت
این بازار نشــان میدهد که در ماه گذشــته ،تعداد
آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران،
 ۱۳درصد نسبت به دی کاهش داشته است .برخی
کارشناســان رکود تورمی را دلیــل این وضعیت
میدانند .اما آینده بازار چه میشود؟
زیدآبادی توضیح میدهد :کلیت بازارها در ایران در
رکود تورمی هستند .پس از یک رشد بزرگ ،بازارها

به مرحلهای میرسند که دیگر امکان افزایش قابل
توجه قیمت وجود ندارد .از طرفی تورم در اقتصاد
هنوز به طور کامل از میان نرفته است ،در نتیجه رکود
تورمی ایجاد میشود.
بازار مسکن در آینده به چه سمتی میرود؟
این کارشــناس بازارها ،در مورد آینده کوتاهمدت
بازار ملک توضیح میدهــد :موضوع برجام در این
مورد اهمیت دارد .در مــدت اخیر دالر و طال افت
اندکی داشــتند ،اما در قیمت مسکن تغییر چندانی
ایجاد نشــد .در نتیجه افراد منتظر کاهش قیمتها
هستند و بازار در رکود است.
به نظر میرسد دو نگاه متفاوت به سرمایهگذاری در
بازار مسکن وجود دارد؛ برخی آن را بازار مناسبی
میدانند؛ زیرا حتی در صورت سود اندک ،حداقل
اصل سرمایه افراد حفظ میشود .اما عدهای معتقدند
این بازار ،سودهای مقعطعی بازارهای دیگر را ندارد.
آیا مسکن ،بازار مناسبی برای سرمایهگذاری است؟.
در روزهای اخیر از برجام اخبــار ضد و نقیضی به
گوش میرسد .در حالی که نمایندگان کشورهای
اروپایی از اتمــام کار و نردیکبــودن توافق خبر
میدهند ،ایران و آمریکا میگویند برخی مســائل
مهم ،همچنان حلنشــده باقی مانده اســت .نتیجه
مذاکرات هستهای میتواند روی همه بازارهای مالی
و موازی ،از جمله مسکن تاثیر بگذارد.
اقتصاد ما یک اقتصاد بسازبفروشــی اســت و اگر
توجه به این مســئله کمتر شــود ،دیگر بخشهای
صنعت و فعالیتهای اقتصــادی رونق پیدا خواهد
کرد و فشار سوداگری از روی بخش مسکن برداشته
میشود در آن شرایط قیمتها متعادل و متناسب با
بازار خواهد شد .از سوی دیگر در آن شاید ما دیگر
شاهد یک بازار انحصاری نخواهیم بود و سوداگران
دیگر ســرمایه خود را در این بخش متمرکز نکرده
و ســودهای نجومی را به جیب نمیزنند؛ بنابراین
سرمایهها باید در بخشهای مختلف اقتصاد پخش
شــود و بازار مســکن و از این حالــت انحصاری
خارج شود.

برگزیده ها
س جمهور در مراسم روز درختکاری
ریی 

دستگاههایدولتیمانعتغییرکاربری
اراضی کشاورزی شوند

آخرین خبرها از مذاکرات وین

دردوموضوعمتناصلیتوافقنامهاحتمالی
اختالف نظر داریم

سازمان تبلیغات اسالمی باید در «جهاد تبیین» میداندار باشد

باافتخارپایجهادتبیین
خواهیمایستاد

روز پاسدار
پاسداران حامیان امنیت و اقتدار ایران
اسالمیهستند

سوم شــعبان مصادف با والدت امام حسین (ع) توسط
بنیانگذار کبیر انقالب اســامی به عنوان روز پاســدار
نامگذاری و در تقویم ثبت شده است؛بی شک بزرگداشت
این روز به دلیل اهمیت وظایفی اســت که پاسداران این
مرز و بوم بر عهده دارند.پاسدار در لغت به معنای نگهبان
و مراقب اســت؛ همین معانی شــاید برای پاس داشتن
آن کافی باشــد اما با نگاهی عمیق تر می توان گفت که
نگهبانی و حراســت ،پایه و بنیان هر حرکتی در جامعه
بوده و هست .به معنای دیگر ،اگر امنیت و حس امنیت در
جامعه ای وجود نداشته باشد نباید انتظار حرکت رو به
جلو و پیشرفتی در آن داشت.نهال پاسداری از کیان ایران
و ایرانی که پس از انقالب شکوهمند اسالمی و با فرمان
بنیانگذار کبیر انقالب ،کاشته شد و امروز با گذشت بیش
از چهار دهه ،این میراث به باروری و شــکوفایی خود
رسیده است.این پاسداری جز با حمایت و همراهی مردم
بارور نمی شد و فرزندان انقالب امروز با اتکا بر نیروی
الهی و به مدد خون شهدا همچنان پایدار و استوار ایستاده
اند تا میهن اســامی با گزندی روبرو نشود.پاس داشتن
شغل پاسداری از نقطه صفر مرزی و حتی فراتر از آن برای
دفاع و تامین امنیت کیان یک ملت آغاز شــده و تا بخش
های مختلف جامعه تسری می یابد؛ نکته ای که در کالم
رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مراسم مشترک
دانشآموختگی دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در
دانشگاه افسری امامعلی(ع) نمود پیدا می کند وقتی که
ایشان می گویند :بدون امنیت هم ه ارزشهای مهم کشور
دچار اختالل خواهند شد.رهبر معظم انقالب همچنین
یادآور شــدند که جوانانی که در دانشگاههای نیروهای
مسلح تحصیل می کنند در واقع تأمین کنندگان و حافظان
امنیت به عنوان یک ارزش بسیار واال و یک عنصر حیاتی
برای کشور هستند.فرمانده کل قوا با اشاره به ارائه خدمات
مختلف نیروهای مسلح به ملت از جمله امداد رسانی و
کمک در حوادث طبیعی همچون ســیل گلستان و زلزله
سرپل ذهاب و عرصه های بهداشــت و درمان بویژه در
شرایط کنونی بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینی در
رزمایش همدلی و کمکهای مؤمنانه خاطرنشان کردند:
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقت ًا نیروهایی
آبرومند و شرافتمند هستند.

رییس جمهور بــا تاکید بر ضــرورت و اهمیت صیانت
از محیط زیســت و تالش برای گسترش فضای سبز در
کشــور ،دســتیابی به این مهم را نیازمند مشارکت همه
مردم دانست و از دستگاههای دولتی هم خواست تا از تغییر کاربری
اراضی ممانعت کنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،آیتاهلل سید ابراهیم
رئیسی در مراســم روز درختکاری با تبریک اعیاد شعبانیه و والدت
امام حسین(ع) و گرامیداشــت هفته منابع طبیعی گفت :اگرچه در
زمینه محیط زیست و گسترش فضای سبز شهرداریها ،وزارت جهاد
کشاورزی ،سازمان محیط زیست و دستگاههای مختلف مسوولیت
دارند اما صیانت اثربخش از محیط زیست و موفقیت در این عرصه
در گروی همراهی و مشارکت همه مردم است.رییس جمهور با بیان
اینکه امروز شرایط برای کاشــتن میلیونها درخت در سراسر کشور
وجود دارد ،خاطرنشان کرد :در کنار تالش برای حفاظت از درختان
و فضای ســبز موجود ،هر کس در طول زندگی خود میتواند دهها
درخت غرس کند.وی با تاکید بر اولویت حفظ محیط زیســت بر
توسعه ،اظهار داشت :اگر محیط زیســت دچار آسیب شود مردم و
زندگی آنها مختل میشود ،لذا گسترش فضای سبز و صیانت از محیط
زیســت وظیفه عمومی و همگانی است.رئیسی با اشاره به ضرورت
نقشآفرینی فعاالنــه نهادهای دولتی در حفاظــت از منابع طبیعی و
محیط زیست ،از همه دســتگاههای ذیربط خواست با تمام توان در
مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی
اجازه ندهند سوداگران با انگیزههای مادی ،در مسیر تخریب محیط
زیست گام بردارند.رییس جمهور با قدردانی از تالش مجموعهها و
ســازمانهای مردمنهاد در زمینه صیانت از محیط زیست ضرورت
تشویق فعالیتهای آنان را مورد تاکید قرار داد و گفت :بدون تردید با
حضور و مشارکت آحاد مردم میتوان اقدامات چشمگیری در زمینه
درختکاری و گشــترش فضای ســبز انجام داد و مردم در این زمینه
از انگیزه و اشتیاق کافی برخوردار هســتند .ئیسی همچنین از اقدام
جهادی شهرداری تهران در زمینه درختکاری قدردانی کرد و گفت:
آغاز یک هزار و  ۲۵۰هکتار جنگلکاری در اطراف تهران اقدام درخور
تقدیر و پسندیدهای است که شهرداری تهران با رویکرد جهادی آن را
کلید زده است .وی افزود :امروز گسترش فضای سبز برای همه شهرها
به ویژه شــهر تهران ضرورتی اجتنابناپذیر است و میتواند هوای
سالم و پاکی را برای ساکنین شــهرها به ارمغان بیاورد.رییس دولت
سیزدهم بر ضرورت توسعه گردشــگری و طبیعتگردی در کشور
تاکید کرد و گفت :این کار باید با رعایت موازین و دستورالعملهای
محیط زیستی روز به روز در کشور توسعه پیدا کند ،چرا که میتواند
آثار و برکات فراوانی برای مردم داشته باشد.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :باوجود اینکه متن
اصلی توافقنامه احتمالی آماده شــده است اما سر
یکی دو موضــوع هنوز اختالف نظر وجــود دارد و تا زمانی
که این موضوعات حل نشــود ایران آمادگــی برای امضای
هیچ توافقنامهای را نخواهد داشت.به گزارش اقتصادسرآمد،
ابوالفضل عمویی عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت
خارجی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به آخرین خبرها
از مذاکــرات وین گفت :مذاکرات فعلــی در وین چند مبنا و
موضوع باقیمانده دارد.وی افزود :مبنای اول این اســت که
آمریکاییها چه اقداماتی را بایــد انجام دهند تا مجددا ً بتوانند
در جایگاه ســابق خود بهعنوان عضو برجام مطرح باشند ،در
همین راستا خواسته اساسی ایران در این مرحله لغو تحریمها
و امکان ایجاد همکاریهای بینالمللی بر اســاس پاراگراف
 29توافقنامه برجام است.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
با اشاره به اظهارات روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه مبنی
بر دریافت تضمین از آمریکا خاطرنشان کرد :نکتهای که اخیرا ً
طرف روس مطرح کرده مطالبهای است که روسیه از آمریکا
دارد و ایران در این زمینه درخواستی مطرح نکرده است و در
حقیقت موضوعی است که باید روسیه و آمریکا بین خودشان
حلوفصل کنند چرا که مرتبط با مناسبات دوجانبهای است که
امروز بین این دو کشــور در اوکراین در جریان است.عمویی
گفت :ایران نهایت تالش خود را کرده است تا مذاکرات وین
از مناسباتی که در اوراسیا ،شرق اروپا و تحوالت اوکراین در
جریان است دور کند و از این جهت آمریکاییها باید بتوانند
همه طرفها را به نیتهای خودشــان راضی کنند.وی ادامه
داد :واقعیت این است امروز نگرانی نسبت به اجرای تعهدات
آمریکا یک نگرانی فراتر از ایران است و کشورهای مختلفی
نگران این هستند که آیا در صورت احیای برجام آمریکاییها
به تعهدات خود ذیل این توافقنامه عمل خواهند کرد یا خیر،
در همین راستا نیز خواسته ایران برای گرفتن تضمین مطالبهای
منطقی است و از این بابت جمهوری اسالمی بر گرفتن تضمین
برای اجرای پایدار برجام اصرار و تأکید دارد.عضو کمیسیون
امنیت ملــی مجلس تأکید کــرد :با وجود اینکــه متن اصلی
توافقنامه احتمالی آماده شده اســت اما سر یکی دو موضوع
هنوز اختالف نظر وجود دارد و تــا زمانی که این موضوعات
حل نشــود ایران آمادگی برای امضای هیــچ توافقنامهای را
نخواهد داشت.

رئیس سازمان تبلیغات اســامی با تأکید بر اینکه باید
این ســازمان در «جهاد تبیین» میداندار باشــد ،گفت:
جنگ امروز را بایــد جنگ تبلیغاتی و رســانهای نامید
و حضور مجاهدانــه در این جنگ ضروری اســت.به
گزارش اقتصادسرآمد ،سوم شعبان همزمان با والدت سید الشهدا و
روز پاسدار «آئین جشن اعیاد شعبانیه و تکریم روز جانباز» با حضور
حججاسالم محمد قمی رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی ،روحاهلل
حریزاوی قائممقام سازمان تبلیغات ،رضا عزت زمانی معاون فرهنگی
و تبلیغ سازمان تبلیغات و حجتاالسالم مسعود صفی یاری فرمانده
مرکز بسیج سازمان تبلیغات و جمعی از معاونین ،مدیران ،جانبازان
و بسیجیان این سازمان برگزار شد.حجتاالسالم محمد قمی رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی در این مراسم ضمن تبریک اعیاد پربرکت
شعبانیه و روز پاســدار و تکریم پاســداران و جانبازان کشور اظهار
داشت :همه ما سربازیم و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری ،جهاد
عظیم امروز ما «جهاد تبیین» اســت لذا برای سرعت بخشیدن به این
جهاد ،مجاهدانه وارد میدان شــدن ضروریســت چراکه ما بهعنوان
سازمان تبلیغات اسالمی بیشتر از همه در این زمینه مسئولیم و نباید
اجازه دهیم این فرمایشات بر روی زمین بمانندحجتاالسالم قمی
در پایان اذعان کرد :امیدواریم در ســال پیش رو و در تجدید آرایش
ســازمانی ،بتوانیم در بحث جهاد تبیین ،پرفایدهتر از گذشــته برای
نهضت ،انقالب و مردم باشــیم و در روز سیدالشهدا عهد میبندیم
که باافتخار پای جهاد تبیین خواهیم ایســتاد.در این مراسم همچنین
حجتاالســام مســعود صفی یاری «فرمانده مرکز بسیج سازمان
تبلیغات اســامی» که این مراسم به همت بسیج ســازمان تبلیغات
اسالمی برگزارشده بود گفت :امروز روز پاسدار و فردا نیز روز جانباز
است و این نام گذاریها تزئینی نیست و خاستگاه عاشورایی دارد چراکه
انقالب اسالمی پرتوی از انقالب عاشورایی است.به گفته وی« ،سپاه
پاسداران» امتداد سپاه عاشــورایی سیدالشهدا در کربال و طلیعه ساز
ظهور امام زمان (عج) خواهد بود.در ادامه این مراسم نیز ،علی تفکری
از جانبازان و آزادگان سازمان تبلیغات اســامی با ذکر خاطرهای از
دوران اسارت خود فضا را معطر کرد و سپس حسن رحیمی از دیگر
همکاران جانباز سازمان تبلیغات به مولودیخوانی پرداخت و در پایان
نیز با حضور رئیس و قائم مقام ســازمان تبلیغات اسالمی از تعدادی
از جانبازان سازمان تبلیغات تقدیر شد.آخرین بخش این مراسم نیز
اعطای احکام معارفه حجتاالسالم ناصر شکریان بهعنوان «معاون
هماهنگی اســتانهای سازمان تبلیغات اســامی» و حجتاالسالم
رحمتاهلل اروجی بهعنوان «رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی
به شکایات سازمان تبلیغات اسالمی» بود.

دستگاهقضایی دستانمتصرفانبهحریمطبیعت،
جنگلها و محیط زیست را با اجرای قانون قطع میکند

رئیس قوهقضاییه ،گفــت :برخورد با متعدیان و متجــاوزان به منابع طبیعی و
محیط زیست باید بازدارنده باشد تا هر ســاله شاهد تخریب جنگلها و قطع
اشجار و وارد آمدن صدمه به محیط زیســت از سوی سودجویان و متصرفان
نباشیم.به گزارش اقتصادسرآمد ،حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای به
مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی ،یک اصله نهال میوه غرس کرد.
رئیس قوه قضاییه پس از کاشــت نهال در سخنانی با اشــاره به اهمیت حفظ
محیطزیست و فضای سبز بهعنوان قلب تپنده زیستگاههای بشری ،اظهار کرد:
حفظ محیطزیست و فضای سبز با توجه به تاثیراتی که این مقوله در سالمت
زیستی مردم و شهروندان دارد ،بسیار حائز اهمیت است.رئیس دستگاه قضا با
اشاره به وظایف و مسئولیتهای آحاد مردم و دستگاههای دولتی و حکومتی
در حفظ محیطزیست و منابع طبیعی تصریح کرد :قوه قضاییه در امر صیانت و
حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی دارای مسئولیتهای خطیری است و در
گام نخست وظیفه پیشگیری از تعدی و تعرض به منابع طبیعی و محیطزیست
از سوی متجاوزان و ســودجویان را دارد.رئیس عدلیه افزود :دستگاه قضایی
در گام بعدی پسازآنکه ســودجویان و متجاوزان به حریم طبیعت ،جنگلها
و محیطزیست با تذکر از اقدامات متخلفانه و مجرمانه خود دست نکشیدند،
مصمم است دستان متجاوزان و متصرفان را با اجرای قانون قطع کند تا از حقوق
عامه صیانت و پاســداری شود.حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای بیان
داشــت :برخورد با متعدیان و متجاوزان به منابع طبیعی و محیطزیست باید
بازدارنده باشد تا هرساله شــاهد تخریب جنگلها و قطع اشجار و وارد آمدن
صدمه به محیطزیست از سوی سودجویان و متصرفان نباشیم.رئیس قوه قضاییه
گفت :وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمره دستگاههایی است که در امر صیانت
از منابع طبیعی و محیطزیســت دارای مسئولیتها و وظایف خطیری است و
این انتظار وجود دارد که مسئوالن و متولیان امر در این دستگاه نیز تا آنجایی که
در حیطه اختیارات قانونیشان است در مقابل سودجویان و متجاوزان به حریم
طبیعت بایستند و در موارد موردنیاز نیز به ضابطین خاص و عام قوه قضاییه و
خود دستگاه قضایی مراجعه کنند تا جلوی اعمال متخلفانه و مجرمانه متجاوزان
و متعدیان به منابع طبیعی و محیطزیست گرفته شود.

هشدار رئیس مجلس درباره افزایش قیمت کاالها

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :برای مجلس معیشت مردم مهم است و
نباید هر روز قیمت ها بیدلیل باال نرود.به گزارش اقتصادســرآمد ،محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی
در روند بررســی بخش مرتبط با ارز  4200در الیحه بودجه ســال  1401کل
کشور ،اظهار داشت :پیشنهادی که در مورد ارز  4200امروز مطرح شده مربوط
به کاالهایی که از خارج تهیه میشود ،نیست .موضوع این است که کاالهایی که
به خانوادهها داده میشود ،افزایش قیمت نداشته باشد.وی افزود :باید کاالی
اساسی ثبات قیمت داشته باشد ،این برای مجلس مهم است هر روز قیمتها
بیدلیل باال نرود وگرنه افزایش قیمتها در بازار جهانی موضوعی روشن است

اولیانوف :ایران و آژانس به دستاوردی بزرگ
دستیافتند

نماینده روسیه در مذاکرات وین سفر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به ایران را موفقیتآمیز ارزیابی و توافق دو طرف برای حلوفصل موضوعات
مربوط به توافقنامه پادمانی را یک دســتاورد بزرگ توصیف کرد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،میخائیل اولیانوف نماینده دائم روســیه نزد ســازمانهای
بینالمللی در وین در پیامی در حســاب کاربری خود در توئیتر تاکید کرد که
سفر رافائل گروســی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران بسیار
موفقیتآمیز بوده اســت.وی ادامه داد :دو طرف درباره گامهای مشــخص با
هدف حلوفصل مسائل پادمانی باقی مانده در یک دوره زمانی معقول و منطقی
به توافق دست یافتند .این دستاورد بزرگی اســت!رافائل گروسی ،مدیر کل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روز گذشــته به منظور انجام گفتوگوهای
فنی با مسئوالن سازمان انرژی اتمی کشورمان به تهران سفر کرده بود با حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز دیدار کرد.وزیر
امور خارجه کشورمان در این مالقات ضمن تاکید بر ضرورت رویکرد مستقل،
حرفهای و بیطرفانه آژانس ،اهمیت تقویت روابط و همکاری های آژانس با
جمهوری اسالمی ایران در زمینه های فراتر از مباحث نظارتی و بازرسی و از
جمله حمایت از صنعت هسته ای صلح آمیز ایران را نیز مورد تاکید قرار داد.
امیرعبداللهیان همچنین ابراز امیدواری کرد با مذاکرات و تفاهمات حاصله بین
آژانس و سازمان انرژی اتمی زمینه اجرایی شدن توافقات بیش از پیش فراهم
شود.امیر عبداللهیان اظهار امیدواری کرد در سفر مدیرکل آژانس ،اعتماد متقابل
و همکاریهای طرفین بیش از پیش تقویت شــود.همچنین رافائل گروسی
متقابال بر رویکرد فنی و حرفهای بر تقویــت روابط و همکاری ها و یافتن راه
حلهای خالقانه تاکید کرد.وی در ادامه بر آمادگــی آژانس برای حمایت از
پروژه های مشترک در زمینه اســتفاده صلح آمیز از انرژی هستهای تاکید کرد
و دیدار خود از کشورمان را نشانهای از اراده برای گفتگو و درک متقابل ،حل
مســائل و ارتقای همکاریها با جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.طرفین در
این مالقات روند همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و ســازمان انرژی
اتمی را مثبت و موفق خواندند.

مبنای اجرای رتبه بندی معلمان 31شهریور 1400است

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه ایرادات شــورای
نگهبان در رابطه بــا الیحه رتبهبندی معلمان خارج از نوبت در جلســه علنی
مجلس اصالح شــد ،گفت :الیحه رتبهبندی معلمان از  ۳۱شــهریور ۱۴۰۰
اعمال و اجرا میشود.به گزارش اقتصادسرآمد ،علیرضا منادی سفیدان رئیس
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در گفتوگویی ،بیان
کرد :ایرادات مربوط به الیحه رتبهبندی معلمان خارج از نوبت در صحن علنی
مجلس بررسی و اصالح شد و الیحه به شورای نگهبان ارجاع شد.وی یادآور
شد :الیحه رتبهبندی به دلیل ایرادات جزئی شورای نگهبان به مجلس ارجاع
داده شد که در نشست علنی مجلس این ایرادات جزئی مورد اصالح و تصویب
قرار گرفت.نماینده مردم تبریز ،اســکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی
ضمن تبریک به فرهنگیان بابت تصویب الیحه رتبهبندی معلمان ،اضافه کرد:
امیدوارم شورای نگهبان نیز تا ساعتی دیگر نظر نهایی خود را نسبت به الیحه
رتبهبندی معلمان اعالم کند.منادی سفیدان تأکید کرد :الزم میدانم از شورای
نگهبان به دلیل نظر مثبتی که به فرهنگیان داشتند و نگاه مثبتی که در زمینه ارتقای
کیفیت آموزش و بهبود جایگاه و منزلت فرهنگیان برای نهایی شدن این الیحه
به خرج دادند تشکر کنم چرا که شورای نگهبان ایرادات مبتنی بر اصل  75و بار
مالی را مشمول این الیحه ندانســت.وی با بیان اینکه الیحه رتبهبندی معلمان
از  31شهریور  1400اجرایی خواهد شد ،افزود :از روز اولی که معلمان وارد
کالس درس میشوند ،رتبهبندی خواهند شد .از طرفی همه کارکنان شریف
وزارت آموزش و پرورش که در حکم کارگزینی آنها معلم درج شده نیز شامل
این الیحه خواهند شد و سه شاخصه حق شغل ،حق شاغل و فوقالعاده شغل
فرهنگیان در رتبهبندی لحاظ میشود.

رافائل گروسی :احتمال سفر امیرعبداللهیان به وین
برای پایان مذاکرات هستهای

مدیرکل آژانس بینالمللــی انرژی اتمی پس از بازگشــت از ایران ،گفت که
مذاکــرات دو طرف ادامه خواهــد یافت.به گزارش اقتصادســرآمد ،رافائل
گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از بازگشت از ایران ،گفت
که مذاکرات دو طرف ادامه خواهد یافت.وی با بیان اینکه مذاکرات فشردهای
با مقامهای ایران داشته است ،ابراز امیدواری کرد این مذاکرات تا ماه ژوئن به
نتیجه برسد.گروسی با اعالم اینکه هیچ نتیجه از پیش تعریفشدهای در بررسی
مسائلی که هنوز بین دو طرف حل نشــدهاند ،وجود ندارد ،گفت که چنانچه
شفافسازی درباره مسائل مورد اختالف با ایران به نتیجه نرسد ،احیای برجام
دشوار خواهد بود.مدیرکل آژانس افزود که به اعتقاد وی حسین امیرعبدالهیان
وزیر خارجــه ایران تصمیــم دارد برای پایــان مذاکرات هســتهای به وین
سفر کند.

