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یادداشت

جنگجهانیغذا

تحقق اقتصاد مقاومتی ،کلید واقعی گشایش اقتصادی« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد

جایگاه «جهش تولید» دردولت سیزدهم

حرکت در جهت توانمندســازی اقتصادی و تحقــق اقتصاد مقاومتی بــه ویژه در شــرایط تحریمی ،حمایت
ســاختارمند و تمام عیار از بخــش تولید را به گزینه نخســت دولت ســیزدهم تبدیل کرده اســت؛ بخشهای
مولدی که در مســیر رشــد با موانع بســیاری مواجــه و برای بالندگــی به حمایتهــای ویــژهای نیازمندند.

تنگناهای پولی و مالی ناشــی از تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی به ویژه در ســالهای اخیر ،بخشهای مختلف
اقتصادی را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است .مانعتراشی بر سر صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد
کشور و ممانعت از انجام نقل و انتقالهای مالی یا به عبارتی اعمال فشار اقتصادی...
8

رئیسی:تازندههستم
اجارهبها کمر
اجازهنمیدهممردمازاصالحیارانههاآسیبببینند ساکنانکیش
راشکست
رفتار دولت برای آگاهسازی مردم از طرحهای معیشتی

رئیس جمهوربا حضور در میادین و فروشگاه های سطح پایتخت از فرآیند توزیع کاالهای اساسی بازدید کرد
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مدتی است که برخی از صاحبان خانهها ،غرفهها و مشاوران امالک
در کیش به دلیل عدم وجود نظارت جدی با ارائه نرخهای دلخواه
و غیرمتعارف به اجاره امالک خود میپردازند و این مســئله را به
وضوح میتوان در قیمت اجاره مغازهها و فروشــگاهها لمس کرد
که غرفهدار و بازاریانی که چشم امید به رونق بازار پس از دوسال
رکود واقعی به دلیل کرونا دوخته بودند ناامید شوند ،متاسفانه باز
هم مشاهدات حاکی از آن است...
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مهدی بیرانوند روژمان

نگاهی به تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین بر
تامین مواد غذایی در جهان و ایران جنگ،
تورم ،گرانی ،کاال برگ و یارانه ،ســرخط
اخبار و بحث ملت ها و رســانه ها است.
گویی دیگر خبر و ترسی از پاندومی کرونا
نیست و واژه ای جدید جهان را تهدید می
کند .جنگ روسیه و اوکراین امنیت غذایی جهانی را با مشکالت بسیاری
روبرو کرده اســت .جنگی در قلب اروپا که ترکش های آن به نیمی از
کشور های جهان رسیده اســت .این جنگ پس از دو سال همه گیری
کرونا و آسیب فراوان به معیشــت مردم جهان و منابع مالی به ویژه در
کشورهای فقیر آغاز شــد .تغییرات آب و هوایی و خشکسالی بر این
مشکالت افزوده است .مشکالتی که کشورمان ایران را نیز در بعضی از
بخش های تامین مواد غذایی دچار درگیر کرده اســت .جنگ اوکراین
طوفانی تمام عیار بود؛ زیرا دو کشــور درگیر جنگ ۳۰ ،درصد از تولید
غالت جهان را تأمین می کردند .حــدود  ۷۵درصد روغن آفتابگردان
جهان نیز در روســیه و اوکراین تولید می شود .شاید خیلی از مفسران
سیاســی و اقتصادی داخلی و معاند این دلیل را بهانــه ای برای تامین
غالت و روغن داخلی عنوان کنند اما این جنگ نیمی از جهان را درگیر
و تا بحال صنایع ( گاز ،نفت ،پتروشــیمی ،آهن و مواد غذایی ) ،اروپا،
شمال آفریقا و آسیا بجز چین را درگیر خود کرده است .در حالی که در
بسیاری از نقاط جهان شــاهد افزایش میزان گرسنگی بودیم ،یک هفته
قبل از شروع جنگ ،قیمت گندم  ۵۵درصد افزایش یافت .کشورهای
عربی به ویژه مصر ،لبنان ،ســوریه ،لیبی و تونس به شدت به غالت و
گندم وارداتی از روسیه و اوکراین وابسته اند .این کشورها خود گرفتار
مشکالت اقتصادی و جنگ هستند...
ادامه در صفحه 2

روزانهماقتصادسرآمد

اما و اگرهای قانون جلوگیری از یکه تازی مالکان
زیاده خواه« اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

علم الهدی :اولین اثر اجرای طرح جدید
دولت ،براندازی فقر مطلق است

کاال گران است
ولی مردم
پول دارند
کهتهیهکنند
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بررسی« اقتصاد سرآمد» از اما و اگرهای اکوسیستم جدید انرژی جهان

فشارجنگروسیهواکراینبرایتغییرمسیراوپک

اکوسیستم انرژی جهانی جدید ممکن است از اوپک به اومک (سازمان کشورهای صادرکننده مواد معدنی  OMECتغییر کند .چنین گروهی
شاید هنوز به وجود نیامده باشد اما مسئله اصلی این است که قدرت ژئوپلیتیکی ممکن است از کشورهای نفتی ،به کشورهای صاحب منابع
فلزات استراتژیک تغییر کند .اویل پرایس می نویسد ،رقابت برای یک آینده تجدیدپذیر ،مسائل ژئوپلیتیکی خاص خود...
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از ایجاد هتلهای 5ستاره تا تحول در حمل و نقل دریایی و هوایی

بوشهرآماده میزبانیگردشگرانجامجهانی قطر

بوشهر در فاصله بیش از  6ماه تا جام جهانی قطر آماده میزبانی گردشگران می شود .بررسیها نشان میدهد برنامههای نسبتا خوبی برای تحول در صنعت
گردشگری تدارک دیده شده که برخی تحوالت برای اولین بار در استان بوشهر اتفاق خواهد افتاد که میتواند انقالبی جدید در توسعه صنعت گردشگری
استان بوشهر باشد.کشور قطر با رأی اعضای فیفا بهعنوان اولین کشور خاورمیانه و مسلمان ب ه عنوان میزبان جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲انتخاب...
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رئیساتحادیهپیشکسوتانجامعهکارگری :در مقابل اجحافنسبت بهبازنشستگانساکتنمینشینیم

چراافزایشمستمریبازنشستگانتصویبنشد؟

ِ
ِ
اردیبهشــت هیات دولت ،بازهم افزایش
نشست چهارشــنبه بیست و یکم
در
مســتمری بازنشســتگان کارگری به تصویب نرسید؛ بازنشســتگان حقوق
اردیبهشت خود را بدون افزایش دریافت کردهاند و همچنان در انتظار تصویب
افزایش مستمریها هستند؛ بیش از دو هفته اســت که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی،
مصوبهی افزایش مســتمریها را برای تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده اما مشخص
نیســت چرا در تصویب و ابالغ تاخیر میشــود؟به گزارش اقتصادسرآمد،حسن صادقی
(رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه میگوید :متاسفانه بازهم افزایش
مستمری بازنشستگان مصوب نشد و تکلیف را مشخص نکردند؛ حتی دالیلی را که منجر
بهعدم تصمیم گیری شده ،اعالم نمیکنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره مشکل را حل
کند؛ در واقع بازنشستگان را در خوف و رجاء نگه داشتهاند و این شیوه ،برخورد مناسبی با
جامعه  ۱۲یا  ۱۳میلیون ِ
نفری خانوادهی بازنشستگان کارگری کشور نیست.او اضافه میکند:
به نظر میرسد این نحوه برخورد ،فقط فرصت خریدن برای اتخاذ یک تصمیم ناعادالنه است
که در طول دورانهای گذشته سابقه نداشته است؛ ما به این برخورد معترض هستیم؛ دولت
نباید باعدم تصویب مصوبهی شورایعالی کار برای بازنشستگان ،بستر نارضایتی را فراهم کند؛
براساس قانون ،افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدا توسط مدیرعامل سازمان
تأمین اجتماعی به تصویب هیئت مدیره این ســازمان میرسد .سپس این مصوبه در مرحله
بعد به وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تحویل داده میشــود تا جهت بررسی و تصویب،
در جلسه هیئت دولت مطرح نماید .به عبارتی هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزایش
مستمری به اندازهی مصوبات شورایعالی کار را تصویب کرده ،سازوکارهای اجرای آن دیده
شده و منابع نیز برای آن فراهم شده است؛ دولت صرف ًا تایید کنندهی نهایی این مصوبه است.
برای اینکه بداند سهم خود را که در بودجه مصوب شده ،برای پیشبرد مصوبه پرداخت کند؛
دولت نباید در امضای مصوبهی هیئت مدیره ســازمان تأمین اجتماعی تعلل کند و جامعه
بازنشستگان را دچار نگرانی و ســردرگمی ســازد.صادقی با بیان اینکه «از یکسو افزایش
مستمری بازنشستگان را تصویب نمیکنند و از ســوی دیگر ،آزادسازی قیمتها صورت
میگیرد» اضافه میکند :این برخورد دوگانه به ضرر کارگران و بازنشســتگان است و نشان
میدهد تفکر علمی و حساب شده پشــت تصمیم گیریهای اقتصادی نیست؛ دولت نباید
اقتصاد و معیشــت را دنده خالص به حال خود رها کند؛ اکنون مساله معیشت به حال خود
رها شده و تورم ترمز بریده و هیچ کس جلودارش نیست .تصمیمات دولت باید به گونهای
باشد که اوضاع را به سمت بهبود پیش ببرد نه اینکه باعدم تصویب افزایش مستمری ها ،این
ترمزبریدگی و رهاشدگی تشدید شود.رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر
اینکه باید بگذارند حقوق بازنشستگان براساس قانون افزایش یابد؛ میگوید :اگر به سرعت
افزایش مستمری بازنشستگان تصویب و برای اجرا به سازمان ابالغ نشود ،اواخر هفته آینده
ِ
مخالف حق طلبی بازنشستگان تأمین
فکری به حال رساندن صدایمان به گوش دولتمردا ِن
اجتماعی ،میکنیم و از مسیرهای مختلف قانونی احقاق حق را دنبال خواهیم کرد؛ شاید یکی
از این مسیرها ،حضور در تجمعی عظیم باشــد .ما در مقابل اجحاف نسبت به بازنشستگان
ساکت نمینشــینیم.صادقی ادامه میدهد :کارگران نه نقشی در آزادسازی ارز و حذف ارز
ترجیحی داشتهاند نه مسبب تخریب اقتصاد بودهاند؛ همواره در جبهه نظام ایستادهاند و برای
سازندگی و پیشرفت کشور از جان مایه گذاشتهاند؛ حاال عادالنه نیست که با این بیتوجهیها
تنبیه شوند؛ ما به دولتمردان توصیه میکنیم با تصویب افزایش مستمری بازنشستگان ،اجازه
ندهند بین این گروه از زحمتکشان کشور و دولتمردان شکاف و فاصله بیفتد؛ بازنشستگان

از منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی حقوق میگیرند و از بودجه دولتی استفاده نمیکنند؛
دولت برای انجام تعهدات ۴۰ساله خود ،فقط  ۹۰هزار میلیارد تومان در قانون بودجه در نظر
گرفته و آن را به صورت سهام شرکتهای اغلب ورشکسته به سازمان میپردازد؛ ما این رفتار
را به اجبار پذیرفتهایم و در مقابل توقع داریم تصمیم گیریها به نفع ثروتمندان و اغنیا نباشد؛
دولت در کنار بازنشستگان و محرومان بایســتد.او میافزاید :تخم مرغ یک شبه از  ۴۱هزار
تومان به  ۷۵هزار تومان میرسد اما افزایش حقوق بازنشستگان متوقف میشود درحالیکه
این افزایش هیچ باری روی خزانه نیست؛ بازنشستگان به این شیوه برخورد معترضند و انتقاد
جدی دارند؛ توصیه میکنیم مصوبه تامین اجتماعی را سریع تصویب و برای اجرا به سازمان
برگردانند تا بازنشســتگان آرامش فکری و روانی پیدا کنند؛ بازنشستگان دیگر بیش از این
نمیتواننند منتظر بمانند.
«نه به کار کودک» با رفع فقر در خانوادهها /کودکان به اجبار راهی
«کار و خیابان» میشوند
به گفتهی حاج یوسیفی برای تحققِ «نه به کار کودک» باید فقر در خانوادههای کودکان کار
کاهش یابد چراکه اکثر این کودکان علیرغم میل باطنی خانــواده به دلیل فقر به کار مجبور
میشوند.اعظم حاج یوسفی (موسس و مدیرعامل موسسه کودکان نیکوکار موعود ایرانیان)
به خبرنگار ایلنا گفت :در دنیای پرخشونت امروز ،کودکان چندان رنگ مهربانی نمیبینند؛
اگر نتوانیم مهربانی را ترویج کنیــم ،باید در کتابهای قدیم دنبــال آن بگردیم؛ در همین
راستا ،ما در دو بستر کار را پیش میبریم که یکی آموزش نیکوکاری به کودکا ِن برخوردار با
رضایت والدین آنهاست .با کودکان کارگاههایی برگزار میکنیم که در این کارگاهها ،مفاهیم
نیکوکاری تسهیلگری میشود؛ بعد از آن یک فعالیت اجتماعی با آنها انجام میدهیم که در
محیط یک فعالیت نیکوکارانه صورت بگیرد؛ برای نمونه ،در هفته سالمت ،با بچهها در مورد
سالمت سیاره زمین صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید به «پالستیک» نه بگوییم.
کیسههای متقال موسسه تهیه کرد؛ کودکان روی آن طرح و نقاشی کشیدند و سپس همایشی
به نام تجربه و امید ،برگزار شد که در آن پیشکسوتان نیکوکار در کنار کودکان نیکوکار قرار
گرفتند و نیکوکاری را تشویق کردند.او افزود :ما خیرین کوچکی به نام کودکان نیکوکار داریم
که فعالیتهای مختلفی صورت میدهند و خدماتی به کودکان کار ارائه میدهند .ما بیست و
چهارم خرداد روزِ «نه به کار کودک» را در پیش رو داریم؛ برای آن روز برنامههایی داریم؛ در
دو منطقه ( ۵و  )۱۵بررسی سالمت کودکان کار را با کمک پزشکان متخصص انجام میدهیم.
میخواهیم توجه مردم و مسئوالن را به این موضوع جلب کنیم که کودکان کار نیز مانند سایر
کودکان جامعه باید به درستی تغذیه شوند و در روند رشد ،مکملهای الزم را دریافت کنند؛
این کودکان از طرف موسسه رایگان ویزیت میشوند و اگر نیاز به آزمایشهای پزشکی داشته
باشند ،انجام میشود؛ اگر نیاز به مکمل غذایی داشته باشند ،رایگان به آنها داده میشود.
او ادامه میدهد :این کودکان اکثرا ً بیسرپرســت یا بدسرپرست هســتند؛ بنابراین از طرف
موسسه اشتغال مادران این کودکان تقویت میشود؛ ما آموزش رایگان قالیبافی داریم؛ بعد
کمک میکنیم این مادران کارگاه دایر کنند و دستمزدشــان بیشتر از عرف بازار باشد تا نیاز
به کار کودک تا حدودی مرتفع شود .از ســوی دیگر ،ما بورسیههای مختلف برای کودکان
کار مستعد ارائه میدهیم؛ بورسیههای تحصیلی ،هنری یا ورزشی براساس استعداد کودکان
داده میشود؛ در سالهای گذشته از بین همین کودکان ،فارغ التحصیالن مهندسی ،پرشکی
و ...داشتهایم.این فعال اجتماعی در پایان تصریح میکند :برای حذف کامل کار کودک ،باید
زیرساختها و شرایط فراهم شود و صرف ًا با شعار نمیتوان این پدیده را از میان برداشت.
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جنابآقایدکتربیژنمقدمبیرانوند
انتصاب حضرتعالــی به عنوان سرپرســت معاونت شــعب بانک ملــی تهــران را تبریک و تهنیت عــرض نموده
امید می رود حضور ارزشمندتان موجبات رشد و شکوفایی مجموعه تحت امرتان در خدمتگزاری به مردم را فراهم کند.

مدیرمسئولوتحریریهروزنامهاقتصادسرآمد
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