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اقتصادجامعه

اخبار

دریادار ایرانی خبر داد

آماده باش کامل نیروی دریایی ارتش برای خدمت رسانی به مردم هرمزگان
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یادداشت
الزمه به کار گیری رویکرد
همبست آب ،غذا و انرژی
ادامه از صفحه اول
از برق در اســتحصال آب زیرزمینی و تصویب قانونی
در جهت برقدار کردن چاههای کشــاورزی آمار تعداد
چاهای دیزلی در حال کاهــش و برقی در حال افزایش
اســت .لزوم کاهش بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی،
محدودیت انرژی الکتریکی برای تخصیص به چاههای
کشــاورزی و لزوم تولید مواد غذایی متناســب با رشد
جمعیت موضوعاتی هست که دارای اهمیت به سزایی
اســت ولی پرداختن به آنها در مســیرهای جداگانه و
بدون لحاظ اثرگذاری آنها بر هم ،نتیجهی مناســبی در
پی نخواهد داشت .آنچنان که طرحهای مهم حفاظت از
منابع آب مانند ابالغ آب قابل برنامهریزی و طرح احیا و
تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی بدون لحاظ لزوم تولید
محصوالت غذایی متناســب با رشد جمعیت و با هدف
کاهش برداشت از منابع آب تدوین شده است.
همچنین موضوع تأمیــن مواد غذایــی و محصوالت
ضروری بدون توجه به میزان مصرف منابع موجود تعیین
شده اســت .با توجه به آنچه بیان شد ،رویکرد مدیریت
همبست منابع مشــترک با توجه به ارتباط نزدیک منابع
آب ،انرژی ،زمین و غذا رویکردی مناسب برای مدیریت
شرایط موجود و آینده است.
منابع مشــترک منابعی هســتند که به یک گروه از مردم
منفعت میرســانند ،اما اگر هر فرد به دنبال نفع خودش
باشد مزایای منحصر به فردی را برای شخص به ارمغان
میآورد .ارزش یک منبع مشــترک را میتوان با استفاده
بیش از حد کاهش داد .آب ،انرژی ،زمین ،هوا و محیط
زیست همگی منابع مشترکی هستند که استفاده بی رویه
و یا نادرســت از آنها موجب ایجاد مشکالت عمومی
خواهد شد ،این منابع نامحدود نبوده و استفاده بیش از
حد آنها میتواند موجب کمبود و تراژدی منبع شــود.
وجود این منابع ضرورت تأمین غذایی هر کشوریست.
استفاده نامناســب (بیجا و بیرویه) از این منابع به جز
مشــکل تراژدی منبع موجب تأثیرات منفــی بر اقلیم
(تولید گازهای گلخانهای ،آلودگی هوا ،خشکســالی)
نیز خواهد شد.
با توجه به مفاهیم ذکر شده بکارگیری رویکرد همبست
در ایران امری ضروری و اجتنابناپذیر است:
بحران آب به حدی جدی شده که مسئله آب را به یکی
از نقاط تمرکز و توجه مردم (دولت) تبدیل کرده است.
اشتیاق به توســعه در ایران مانند بسیاری از کشورهای
در حال توسعه به حدی است که مانع از مطالعات عمیق
سیستم پیچیده ارتباطات بین حلقههای آب ،غذا ،انرژی،
اقلیم و محیطزیست شده است.
تمرکز مدیریت منابع آب ایران بر افزایش امنیت تأمین از
طریق ایجاد ظرفیتهای سازهای است .این رویکرد بدون
توجه به اثرات پیچیده احداث سازهها بر محیطزیست،
توسط وزارت نیرو در حال انجام است.
بحران آب حاصل زنجیرهای از سیاســت گذاریهایی
است که در خارج از بخش آب شکل میگیرد:
مهاجــرت از روســتاها به شــهرها ،منجر به توســعه
شبکههای توزیع و تأسیسات تصفیه میشود.
توسعه این تأسیســات منجر به افزایش مصرف انرژی
میشود.
با افزایش میزان تأمین ،هزینههای افزایش واحد تأمین،
به سرعت افزوده میشود.
فشار اقتصادی بر دولت افزایش مییابد.
افزایــش هزینهها ،توان دولت را برای ســرمایهگذاری
جدید کاهش میدهد.
بخش آب به تنهایی نمیتوانــد به راهبردهای اثر بخش
دست یابد.
شکلگیری ساختار حکمرانی جامع با برقراری ارتباطات
بین بخشــی برای حرکت به سمت توســعه پایدار یک
ضرورت زیربنایی اســت .تا زمانی کــه ارتباط بین این
بخشها مطالعه نشود ،افزایش آگاهی در میان سیاست
گذاران صورت نخواهد گرفت و روند توســعه بخشی
ادامه پیدا خواهد کرد.کمبود در منابع آب و کاهش سطح
امنیت غذایی ،قاعدت ًا باید منجر به افزایش سرمایهگذاری
برای بهبود سطح تأمین و کاهش مصرف شود .در ایران
علیرغم محدود شدن پتانسیلهای تأمین ،سرمایهگذاری
در مدیریت مصرف در ســطح مورد انتظار انجام نشده
است.
حال ســوال این است چرا سیســتم واکنش نشان نداده
است؟
در حوضه اقتصاد آب و محیط زیست ،شفافیت وجود
ندارد.
پیادهســازی ســامانههای حســابداری اقتصــادی–
زیســتمحیطی آب میتواند در شفافســازی کمک
کند به شــرطی که با همکاری همه ســازمانهای ذکر
شده صورت گیرد.تنها راه کار برون رفت از بحران آب
و وضعیت ناهنجار زیســتمحیطی موجود در کشور،
توســعه رویکردهای مشارکت بین بخشــی است که
بایستی از سطح سیاستگذاری کالن آغاز شود و به مرور
زمان تا سطح اقدامات محلی گســترش پیدا کند .بدون
ارزشگذاری اقتصادی به کارکردهای اکوسیســتمی ،با
توجه به شــرایط فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی حاکم بر
کشور ،محیطزیست همیشه آخرین اولویت را خواهد
داشــت .این همه البته محقق نخواهد شــد مگر اینکه
سیاستمداران بپذیرند که شرایط فعلی توسعه بخشی
صدمات غیرقابل جبرانی به محیطزیســت ایران وارد
میکند.
در پایان الزم به تأکید اســت شناسایی محدودیتهای
منابع در منطقه ،شناســایی روند تاریخی تغییرات منابع
و مصارف و ارتباط آن با روند آینده (ممکن است روند
گذشته و آینده کام ً
ال متفاوت باشند) و شناسایی روابط
و اتصاالت پیچیده بین منابع مهمترین پیشنیازها برای
درک بهتر همبست و اقدام مناسب با آن است.
*کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :نیروی دریایی ارتش همچون گذشته همراه مردم بوده و با وقوع زلزله صبح امروز تیمهای تخصصی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ضمن تسلیت به مردم داغدار و آسیب دیده استان هرمزگان با اعالم خبر اعزام تیمهای تخصصی این
نیرو گفت :نیروی دریایی ارتش همچون گذشته همراه مردم بوده و با وقوع زلزله صبح امروز تیمهای تخصصی امداد و نجات به محل حادثه اعزام و مشغول امداد رسانی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد :منطقه یکم دریایی با احداث بیمارســتان صحرایی در منطقه در حال انجام خدمات درمانی و بهداشتی به آســیب دیدگان حادثه است .همچنین آشپزخانه
صحرایی این نیرو با طبخ غذای گرم در حال خدمت رسانی به مردم آسیب دیده میباشد.فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه افزود ،بالگردهای نیروی دریایی ارتش نیز آماده
انتقال تجهیزات و نیروهای بیشتر در صورت نیاز به منطقه هستند.

شاکری  ،نماینده مجلس به «اقتصاد سرآمد» میگوید :مخالف مداخله دستوری در بازارمسکن هستم

تعیینتکلیفبرایموجران،فشاربرمستاجرینرابیشترمیکند

گروه اقتصاد جامعه  -محمد آیتی  -تورم افســار پاره
کرده ،همه حوزههای اقتصاد کشور را درگیر کرده است
و هیچ بخشــی در امان نیســت .در این بین ،تورم برخی
حوزهها بیشتر و کمرشکنتر اســت از جمله «اجاره بهای مسکن».
میلیونها ایرانی ،مستاجر هســتند و در این اوضاع و احوال نامساعد
اقتصادی میباید بخش زیادی از درآمد خــود را برای اجاره واحد
مسکونی کنار بگذارند و این یعنی کوچک شدن سفرههایشان.
از یک طرف ،افزایش قیمت مصالح ساختمانی و از سوی دیگر ،شیوع
ویروس کرونا در  ۲۸ماه گذشته ،شرایط بازار مسکن را بیش از پیش
به هم ریخته است و امروز اجاره مســکن در کل ایران و مخصوص ًا
کالنشهرها به یکی از بزرگترین دغدغههای مردم تبدیل شده است.
از اینرو ،در جلسه ســران قوا تصمیم گرفته شــده است که اجاره
مسکن در تهران بیش از  ۲۵درصد و در دیگر شهرها بیش از  ۲۰درصد
صورت نگیرد .حال باید به انتظار نشست و دید این رویکرد میتواند
چاره کار باشد یا نه؟
با مداخله دستوری در بازار به هیچ وجه
موافق نیستم
در همین رابطه ،اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس به اقتصاد
سرآمد گفت :بنده با مداخله دســتوری در بازار به هیچ وجه موافق
نیستم و اعتقاد دارم ایندست رویکردها ،در بلندمدت تاثیر منفی دارد.
وی افزود :تعیین تکلیف برای واحدهای مسکونی که قرار است اجاره
داده شوند ،به عدم عرضه مسکن میانجامد و این یعنی افزایش اجاره
بها؛ یعنی میتواند باعث پیچیدهتر شدن کار هم شود.
نماینده تهران تصریح کرد :من نگرانم که تعیین تکلیف برای صاحبان
واحدهای مسکونی ،ناخواسته فشار را به مستاجرین بیشتر کند .اگر
بناســت دولت این روند را دنبال کند باید حمایــت از مالکان را به
طور جدی در دســتور کار قرار دهد .این حمایت هم باید متناسب
با تورم باشد.
دولت باید بسته تشویقی به صاحب خانهها
ارائه دهد
شاکری اظهار داشت :دولت باید بسته تشویقی به صاحب خانهها ارائه دهد.
به طور مثال ،اولویت دادن به آنها برای وام مسکن ،نوسازی و یا تعمیرات
واحد مسکونی و یا تخفیف در عوارض نوسازی و ...و اگر هیچکدام از این
ارائه نشود ،روند اجرای طرح اشتباه خواهد بود.
مداخله مستقیم دولت در حوزه اقتصاد ،ره به جایی نخواهد برد
این عضو کمیســیون عمران مجلس یادآور شــد :مداخله مستقیم دولت در
حوزه اقتصاد ،ره به جایی نخواهد برد و در همین کشور خودمان دیدهایم که
ایندست تصمیمات با بازار ارز و خودرو چه کرد.
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روال کنونی ،اختالفات را بیشتر و پروندههایی قضایی
را هم زیادتر میکند
وی در ادامــه بیان کرد :وقتــی چنیــن تصمیماتی گرفته میشــود ،میزان
قراردادهای غیررسمی افزایش پیدا میکند و بازار دست دوم رونق میگیرد و
در نهایت ،اعتماد عمومی لطمه جدی میبیند .این روال ،اختالفات را بیشتر
و پروندههایی قضایی را هم زیادتر میکند.
در مجلس ،طرحی را دنبال میکنیم که بستههای تشویقی
ازائه می شود
این نماینده تهران در مجلس شورای اســامی گفت :ما در مجلس،
طرحی را در این خصوص دنبال میکنیم که بستههای تشویقی هم در
آن مستتر است .اگر در این یک هفته پیشرو ،مجلس بتواند برای این
مداخله ،طرح جدیدی را ارائه کند و تصمیم ســران قوا هم همچنان
در مسیر تصویب باشد ،شاید بتوان برای این دو تصمیم ،ارتباطی پیدا
کرد که به نفع مردم باشد.شاکری در پایان خاطرنشان کرد :وضع چنین
قانونی در دو سال گذشته که با شیوع کرونا روبرو بودیم ،نشان از عدم
موفقیت داشت.در همین رابطه منصور آرامی عضو کمیسیون عمران
مجلس در گفتوگو با رسانه ها ،با تاکید بر اینکه افزایش سقف ۲۵
درصدی اجاره بهای مســکن ،مصوبه سران قوا است ،اظهار داشت:

رییسجمهور در روز ملی صنعت و معدن

وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت
نمی کردند اما گران شدهاند ،تقویت شود ،گفت :نگرانی اصلی مردم افزایش
کاالیی است که ارتباطی با ارز ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش
یافته است.به گزارش اقتصادسرآمد ،احمد وحیدی وزیر کشور ،در نشست
مشترک اعضای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار ملی ،استانی و شهرستانی،
مسایل اقتصادی را اولویت جدی کشور دانست و اظهار داشت :در همین
راستا ،مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانهها کار بزرگی است که باید با
ســامت از این مرحله عبور کنیم.وی در ادامه گفت :الزمه تحقق مناسب
طرح مردمی ســازی یارانه ها ،جلب اعتماد عمومی است که باید فعاالن و
نخبگان در فضای رســانه ای درباره اهمیت آن صحبت کنند.وزیر کشور،
مهم ترین مزیت طرح مردمی سازی یارانهها را تقویت فضای دانشبنیانی و
خودکفایی دانست و خاطرنشان کرد :در این طرح ،تولید داخل تقویت شده
اســت.وحیدی به نگرانی مردم از افزایش قیمت ها هم اشاره کرد و گفت:
باید کنترل بر کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت نمی کردند اما گران شــده
اند ،تقویت شود .نگرانی اصلی مردم افزایش کاالیی است که ارتباطی با ارز
ترجیحی نداشتند و بی دلیل قیمت آنها افزایش یافته است.وی تصریح کرد:
در سطح اســتانی ،تعیین قیمت خدمات و کاالها با استانداران است و باید
نظارت الزم را برای قیمتگذاری صحیح و عادالنه داشــته باشند .قیمت
متعادلی که هم به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد.

از موضع ایران در موضوع هستهای حمایت میکنیم

این مصوبه در دولت قبل به دلیل کرونا تصویب شد که بر اساس آن،
افزایش کرایه خانهها بیشتر از  ۲۵درصد نباشد ،اما اجرایی نشد.
وی با بیان اینکه مصوبه دولت در جلســه هفته گذشته سران قوا به
تصویب رسید ،افزود :با توجه به این مصوبه مقرر شد افزایش اجاره
بهای در تهران بیشــتر از  ۲۵درصد و در شهرســتان ها بیشتر از ۲۰
درصد نباشد.
نماینده بندرعباس در مجلس با اشــاره به این نکته که قانون اجاره
بهای مســکن و موضوع ساماندهی آن در دســتور کار مجلس بود،
گفت :دولت هیچ الیحهای در این راســتا به مجلس ارائه نکرده ،اما
مجلس طرحی را تدوین کرده کــه دو فوریت آن به تصویب وکالی
ملت رسیده و به کمیسیون عمران و برخی کمیسیونها مثل کمیسیون
قضایی آمده است تا وارد جزییات شوند و این مسئله در حال بررسی
است .آرامی با بیان اینکه در مصوبه سران قوا اینگونه مطرح شده که
این مصوبه تا زمان تصویب طرح مجلس اجرا شود ،بیان داشت :این
طرح طی جاری از کمیسیونها به صحن خواهد آمد و نتیجه آن مالک
اجرا میشود.این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت :هم
مجلس و هم ســران قوا در صدد این هســتند که بحث اجاره بهای
مسکن را سریع ًا سازماندهی کنند.

برگزیده ها
معاون اقتصادی رئیس جمهور

کاالهایی که ارز ترجیحی دریافت نمیکردند
اما گران شدهاند ،کنترل شوند

حسینی:تالش دولتیها برای رفع مشکالت مردم است

تصمیماتخلقالساعهبهضررحمایت
از تولید و صنعت است

دولت بهدنبال حل چالش اقتصادی
با سیاستهای درست مالی است

درجا زدن در دولت
معناندارد

رئیــس جمهــور کشــورمان از تهیه پیشنویس ســند
جامع صنعت کشور از ســوی دولت پس از تاکید مقام
معظم رهبری خبر داد و گفت :با مشــورت کارشناسان
پیشنویس خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی
شدن است.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید ابراهیم رییسی ،در مراسم
روز ملی صنعت و معدن با قدردانــی از همه فعاالن عرصه صنعت و
معدن کشور گفت ۱۲ :سال اســت که رهبر معظم انقالب اقتصاد را
محور نامگذاری ســالها قرار دادهاند و در  ۶ســال اخیر بر توجه به
تولید تاکید ویژه داشــتهاند.رئیس جمهور با بیان اینکه تولید یکی از
محورهای اصلی خلق قدرت برای کشور است ،افزود :دولت مردمی
به تبعیت از تاکیــدات مقام معظم رهبری و ضرورتهای توســعه
اقتصاد کشــور ،حمایت از تولید ،تالش برای رفع موانع پیشروی
تولید و تاکید بر توسعه صادرات را وظیفه خود میداند.دکتر رئیسی
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را «افســران میــدان تولید و خلق
قدرت ملی» دانست و اظهار داشــت :دشمن برای عقبنگاه داشتن
کشور و ضعیف کردن مولفههای خلق قدرت که تولید جزو مهمترین
آنهاست ،تالش میکند روند تولید را مختل و ضعیف کند .وظیفه ما
در برابر این تالشها حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به
عنوان افسران این میدان اســت.رئیس جمهور تصریح کرد :فعالیت
در هر میدانی به طور طبیعی مشــکالت و سختیهایی دارد و فعاالن
اقتصادی و تولیدکنندگان باید بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم
و اراده پوالدین ،برنامهریزی دقیق و تالش مستمر نیاز دارد.آیتاهلل
رئیســی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به گســترش فعالیتهای
ش پایه خاطرنشان
دانشبنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصوالت دان 
کرد :تولیدات دانشبنیان توانایی و ظرفیت رقابتپذیری باالتری در
بازارهای جهانی و داخلی دارند.رئیس جمهور با بیان اینکه روز ملی
صنعت و معدن فرصت مناسبی است تا عالوه بر قدردانی از زحمات
و تالشهای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی ،مرور و بازنگری نیز
به فعالیتها و دستاوردهای این حوزه داشته باشیم ،گفت :این جمع
بهترین محل برای تشریح و تبیین آســیبها و مشکالت و نیز ارائه
راهکارهای برونرفت از مشکالت و غلبه بر موانع است.دکتر رئیسی
خطاب به فعاالن اقتصادی حاضر در مراسم با تاکید بر اینکه برای تبیین
مشکالت و ارائه راهکارها به این جلسه بسنده نکنید و تا رفع واقعی
و نهایی مشکل پیگیر موضوع باشید ،افزود :پس از تاکید مقام معظم
رهبری در دیدار با فعاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان مبنی بر تدوین
سند جامع صنعت کشــور ،دولت کارگروهی را مامور تهیه این سند
کرد که با مشورت کارشناسان پیشنویش خوبی تهیه شده و در حال
طی مراحل نهایی شدن است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور رضایتمندی مردم را
اولویت اساســی و راهبردی دانست و گفت دولت
سیزدهم به دنبال حل چالش اقتصادی با سیاستهای
درســت مالی است.به گزارش اقتصادســرآمد ،محسن رضایی
معاون اقتصادی رئیسجمهور در نشست مشترک اعضای کمیته
اقدام مشترک تنظیم بازار ملی ،استانی و شهرستانی که با حضور
وزیر کشــور در محل وزارت کشور برگزار شــد ،گفت :امروز
نیازمند همت و تدبیر جمعی برای تداوم مسیر پرافتخار این نظام
مقدس هستیم.وی با بیان اینکه مجموعه وزارت کشور همچون
مجاهدی خستگیناپذیر و ارزشی بهصورت شبانهروز در تالش
و فعالیت است ،ادامه داد :باید آستین همت را برای خدمترسانی
به مردم عزیز کشور باال بزنیم و نشــان دهیم که کشور با وجود
شرایط تحریمی دشمن قادر به پیشرفت همهجانبه است.معاون
اقتصادی رئیسجمهور اضافه کرد :ناکارآمدیهای گذشــته و
استفاده نکردن از فرصتها ،وضعیت زندگی اقتصادی مردم را
تنگ ساخته است که باید هر چه سریعتر با همت جمعی از این
شرایط خارج شویم.رضایی با بیان اینکه آرامش و رضایتمندی
مردم عزیز ایران ،اولویتی اساسی و راهبردی است ،تصریح کرد:
راه و مسیر غلبه بر دشمن در جلب اعتماد عمومی است .امروز
کسب رضایتمندی مردم بزرگترین جهاد است و همگی باید در
این مسیر حرکت کنیم.وی ،ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن
را عامل بزرگی برای موفقیت دانست و تاکید کرد :نباید در برابر
تهدیدات دشمن عقبنشینی کرد بلکه باید با شهامت و بصیرت،
از دل مقاومت فرصتسازی کنیم.معاون اقتصادی رئیسجمهور
به تجربه هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت :تجربه هشت
ســال دفاع مقدس به روشنی نشــان داد که از دل تهدیدات چه
فرصتها و دستاوردهایی میتوان خلق کرد.رضایی به ضرورت
الگوگیری از دوران هشت ســال دفاع مقدس در برونرفت از
شرایط اقتصادی کنونی کشــور تاکید کرد و یادآور شد :امروز
رئیسجمهور محترم بهدنبال ریلگذاری صحیح در اقتصاد کشور
است و باید با به صحنه آوردن مردم بتوانیم موفقیتهای بزرگ
اقتصادی را در کشور رقم بزنیم.وی با اشاره به شعارما میتوانیم،
گفت :تحقق این شــعار در گرو خودباوری و فعالسازی همه
ظرفیتهای اقتصادی کشور است.سند تحول اقتصادی دولت
از دیگر محورهای مورد اشاره معاون اقتصادی رئیسجمهور در
نشست امروز بود که گفت :این سند با استفاده از ظرفیت نخبگانی
و اندیشکدهای کشور طراحی شده و باید با همافزایی ظرفیتهای
داخلی کشور تحقق عملیاتی یابد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفــت :دولت مردمی با
تمام توان در مسیر رفع مشــکالت مردم تالش میکند
و در این راستا همه مســئوالن موظفند ،روحیه جهادی
و انقالبی را به زیرمجموعهها تســری دهند.به گزارش
اقتصاد سرآمد ،سید محمد حسینی در سازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی استان تهران ،اقدامات انجام شده در این سازمان را در
ماههای گذشته قابل تقدیر دانســت و گفت :فعالیتهایی که در این
سازمان بالفاصله پس از بازدید و دستور رئیس جمهور در خصوص
ساماندهی و فروش اموال موجود در انبارها ،آغاز شده باید با سرعت
و جدیت بیشتری استمرار و تداوم داشته باشد تا شاهد انباشته شدن
اموال مردم ،سازمانها و نهادهای دولتی در انبارها نباشیم که منجر به
از بین رفتن آنها شود.وی خاطرنشــان کرد :در شرایطی که دشمنان و
بدخواهان به دنبال برجسته کردن نقاط ضعف و نادیده گرفتن اقدامات
مثبت نظام هستند ،مســئولیت و وظیفه داریم تا برای بهبود شرایط و
ایجاد امید در جامعه تالش مضاعف کنیم و به نابسامانیها پایان دهیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت :دولت سیزدهم ،دولتی پرتحرک،
پویا و فعال است ،ایستایی و در جا زدن در این دولت معنا و مفهومی
ندارد ،همه مدیران باید با روحیه انقالبی و جهادی در مســیر خدمت
به مردم و رفع مشکالت گام بردارند .حسینی تاکید کرد :انجام برخی
امور نیازمند همکاری و همگرایی بین دستگاهها و قوای کشور است و
در چند ماه گذشته با همگرایی دولت و دستگاه قضائی شاهد اقدامات
بزرگ تحولی در حوزههای مختلف از جملــه تعیین تکلیف بخش
عمدهای از اموال تملیکی و تخلیه انبارها بودیم .البته در مسیر تحول،
طبیعی است که عدهای مخالفت کنند ولی نباید کار را متوقف کرد ،بلکه
باید با جرأت ،جسارت و همت باال موانع را پشت سر گذاشت.وی با
اشاره به برکات ماه ذی الحجه ،بهره مندی از فیوضات این ماه را مورد
تاکید قرار داد و گفت :باید در کنــار کار و تالش ،دانش و تخصص،
روحیه معنویت و عمل برای رضای خــدا را هم مورد توجه قرار داد
و در این صورت است که برکات و نصرت الهی شامل حال میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دشمنان با تبلیغات
روانی ،جنگ رســانهای و ترکیبی بدنبال مأیوس کردن مردم و تیره و
تار نشان دادن اداره امور کشور هســتند ،گفت :اگر مدیران در حوزه
فعالیت خود کارآمد و دلسوز باشند ،مردم نیز با آنها همراهی بیشتری
خواهند کرد و تبلیغات دشمن کم اثر خواهد شد ،همچنان که در دوران
انقالب و دفاع مقدس چون مردم احساس میکردند مسئولین نیز در
خط مقدم و در کنار آنان اهل ایثار و فداکاری هستند تحمل سختیها
و کمبودها برایشان آسان میشد و در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی
مثل انتخابات همکاری و مشارکت موثرتری داشتند.

وزیر خارجه سوریه پس از استقبال از وزیر خارجه کشورمان در فرودگاه
دمشق گفت :در کنار ایران در پیگیری پرونده هسته ای می ایستیم و از موضع
ایران در این زمینه حمایت می کنیم.به گزارش اقتصادسرآمد از خبرگزاری
رسمی سوریه(سانا) ،فیصل مقداد  ،وزیر امور خارجه سوریه پس از استقبال
از همتای ایرانی خود در فرودگاه بین المللی دمشق به خبرنگاران گفت :این
سفر حائز اهمیت بسیاری است و در پی تحوالت داخلی ،منطقه ای و بین
المللی فراوان انجام شد.وی گفت :در کنار ایران در پیگیری پرونده هسته
ای می ایستیم و از موضع ایران در این زمینه حمایت می کنیم.از سوی دیگر
حسین امیرعبداللهیان  ،وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که سفر اخیر آقای
رئیس جمهور بشار اســد به ایران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و ما
وارد مرحله جدیدی در همه زمینه ها شده ایم.وزیر خارجه کشورمان گفت:
ایران تجاوز صبح امروز صهیونیستی به جنوب طرطوس را محکوم می کند.
رژیم صهیونیستی با تجاوزات خود سعی دارد دمشق را شهری ناامن نشان
دهد تا در مسیر بازگشت آوارگان ســوری مانع تراشی کند.بر اساس این
گزارش ،وزیر خارجه کشورمان دقایقی پیش وارد فرودگاه بین المللی دمشق
شد.وزیر امور خارجه کشورمان پیش از عزیمت به دمشق در گفتوگویی
اظهار کرد :در ادامه سفری که  ۴روز پیش به ترکیه داشتم ضروری است که
با مقامات سوریه هم مشورتهایی را داشــته باشیم.امیرعبداللهیان افزود:
تحوالتی در منطقه در حال وقوع است که باید تالش کنیم جمهوری اسالمی
ایران همواره نقش سازندهای را در منطقه ایفا کند و مانع وقوع بحران جدید
در منطقه شویم.

موافقت مجلس با افزایش حقوق کارکنان دولت
مشمول قانون کار

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت :هیات تطبیق قوانین و
مصوبات مجلس با افزایش حقوق مشموالن قانون کار شاغل در دستگاههای
اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است.به گزارش اقتصادسرآمد،
سیدنظام الدین موسوی درباره نظر مجلس شــورای اسالمی برای میزان
افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند به
خبرنگاران گفت :در این باره هیات تطبیق قوانین مجلس پس از بررسیهای
فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشموالن قانون کار شاغل در دستگاههای
اجرایی متناسب با قانون کار رای داد.سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود:
پیش از این هیات دولت ضریــب افزایش حقوق کارکنان دســتگاههای
اجرایی که مشمول قانون کار هســتند را  ۱۰درصد اعالم کرده بود اما این
مصوبه با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس
مواجه شد.موسوی ادامه داد :پس از این ایراد ،دولت در مصوبهای در تاریخ
 ۱۸خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که
مشمول قانون کار هســتند ،تابع قانون کار باشد ،بنابراین برای این دسته از
کارکنان دستگاههای اجرایی ،حداقل دســتمزد ۵۷ ،درصد و سایر سطوح
دستمزد تا  ۳۸درصد افزایش مییابد.عضو هیات رییسه مجلس خاطرنشان
کرد :پس از اعالم نظر هیات تطبیق قوانین و مصوبات ،دولت در مصوبهای
با افزایش حقوق مشــموالن قانون کار که در دستگاههای اجرایی مشغول
فعالیت هستند ،متناسب با قانون کار موافقت کرده است

کشف بیش از ۱۰۰۰میلیارد انواع کاالی احتکار
شده در کشور

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف
بیش از یک هزار میلیارد ریال کاالی اساسی احتکاری و معیشت محور در
کشور خبر داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،سرهنگ جالل امینی در اینباره
گفت :در راستای برنامه سالیانه عملیاتی پلیـــس امنیت اقتصادی ،دومین
طرح سراســری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه اقالم اساسی ،معیشت
محور و کاالهای استراتژیک در هفته آخر خرداد ماه امسال در سراسر کشور
و با استفـــاده از تمامی امکانات و ظرفیت ردههای انتظامی و مرزبانی به
مرحله اجـرا درآمد.وی با اشاره به کشفیات طرح مذکور گفت :در اجـرای
این طرح دام زنده ،آرد ،گندم ،برنج ،روغن و شکر ،نهادههای خوراک دام،
نهادههای کشاورزی شامل کود شیمیایی و ســموم ،چوب آالت جنگلی،
مواددخانی ،ماینر ،لوازم خانگی ،لوازم و تجهیــزات الکترونیکی ،لوازم و
قطعات جانبی گوشی تلفن همراه ،تجهیزات پزشکی ،دارو ،لوازم آرایشی
و بهداشتی ،فرآوردههای سوختی و  ...کشف شــد.رئیس پلیس مبارزه با
قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد :کارشناســان
ارزش کشفیات مذکور را بالغ بر یک هزار و  ۳۸۴میلیارد ریال برآورد کردند
و همچنین در این راستا  ۵۳۳متهم نیز دستگیر و  ۳۹۲دستگاه خودرو سبک
و سنگین نیز توقیف شد.براساس اعالم ســایت پلیس ،امینی اضافه کرد:
کاالهای مکشوفه به سازمان اموال تملیکی تحویل و متهمان دستگیر شده
به همراه پروندههای متشکله برای ادامه روند رسیدگی به جرم به مـراجع
قضایی تحویل داده شدند.

ماهوارههای زیادی آماده پرتاب هستند

رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه
دستیابی به فضا برای کشور ما یک آبرو است ،گفت :یکی از حوزههایی
که در آن از ابتدای دولت ســیزدهم اقدامات خوبی با سرعت خوبی انجام
شده اما کمتر رســانهای شده ،حوزه «ماهواره»اســت؛ قطع ًا در آیندهای نه
چندان دور مکررا ً اخبار پرتاب ماهوارهها نه ســالی یک مرتبه بلکه تعداد
زیادی پرتاب در سال منتشر خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،مصطفی
طاهری با بیان اینکه «رضایت ما از پیشرفتها در صنعت فضایی کشور در
بازه  ۹-۸ماهه اخیر نسبت به چند سال گذشته خیلی باالست» اظهار کرد :در
حوزه صنعت فضایی در دو زمینه ماهواره و ماهوارهبر در کشور مشغول به
فعالیت هستیم؛ هرچند طی  ۸-۷سال گذشته عقبماندگیهایی در زمینه
ماهواره داشتیم.وی افزود :در حوزه ماهوارهبر و موشکها که تکنولوژی آن
خیلی پیچیده تر از خود ماهواره است هر روز شاهد پیشرفت در بخشهای
موتور و سوخت هستیم .در حوزه ماهواره نیز حداقل در  ۴زمینه کارهای
خوبی در حال انجام اســت؛ یکی از حوزههایی که در آن از ابتدای دولت
سیزدهم اقدامات خوبی با سرعت خوبی انجام شده اما کمتر رسانهای شده
اســت ،همین حوزه اســت؛ قطع ًا در آیندهای نه چندان دور مکررا ً اخبار
پرتاب ماهوارهها نه سالی یک مرتبه بلکه تعداد زیادی پرتاب در سال منتشر
خواهد شد.

