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اقتصادجامعه

اخبار

قایقهای نیروی دریایی سپاه رادارگریز شدند
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مديريت بحران
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر:

بارشهای رگباری از مشخصه های سامانه
مونسون است

مدیرکل هواشناسی اســتان بوشهر گفت :بارشهای
رگباری ،نقطــه ای و بارش زیــاد در زمان اندک که
فرصت نفوذ به زمین را از آب مــی گیرد و منجر به
ایجاد رواناب می شود از ویژگیهای سامانه مونسون
است که نواحی جنوبی کشــور را فرا گرفته و پیش
بینی می شــود از پنجم تا ن ُهم مرداد این استان را نیز
دربرگیرد.
به گزارش اقتصادسرآمدف فرج اهلل شکوهی فرد در
حاشیه نشست فوق العاده مدیریت بحران استانداری
بوشهر در گفت وگو با خبرنگاران افزود :نکته حائز
اهمیت در این سامانه بارشی این است که با توجه به
اینکه مناطق باالدستی دارای بارش هستند حتی اگر
مناطقی که ممکن است هیچ بارشــی نداشته باشند
ممکن اســت تحت تاثیر این روانابها و ســیلها
قرار گیرند.
وی بیان کرد :براســاس پیش بینیها و اعالم سطح
نارنجی برای استان بوشــهر از روز یکشنبه در زمان
حاضر این ســامانه در نواحی جنوبی کشور از جمله
سیستان و بلوچستان و هرمزگان فعال است و انتظار
می رود این سامانه از روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه
بخشی از مناطق جنوبی و ارتفاعات شرقی استان را
فرا گیرد و به تدریج به مناطق شمالی استان برسد.
شکوهی یادآورشــد :براین اســاس مردم از تردد و
ایستادن در مسیلها و مســیر رودخانه ها خودداری
کنند.
وی تاکید کرد :با توجه به اینکه از ویژگیهای سامانه
مونسون صاعقه ،رعد و برق و تندباد لحظه ای است؛
افراد از رفتن به ارتفاعات در این شرایط پرهیز کنند
همچنین با توجه بــه اینکه این ســامانه در دریا هم
اتفاق می افتد به همین دلیل از هرگونه تردد دریایی و
حضور شناورهای صیادی و سفاری در دریا نیز باید
خودداری شود.
شکوهی ادامه داد :هرچند براساس پیش بینی ها در
سامانه موسوم به مونسون مناطق جنوبی و ارتفاعات
شرقی استان بوشــهر تحت تاثیر قرار می گیرند اما با
توجه به روانابی که ایجاد می شود تمام استان تحت
تاثیر این سامانه قرار می گیرد.
وی اظهار کرد :براســاس پیش بینی ها ســیالب و
رواناب باالدست مناطق پائین دســت را نیز درگیر
می کند و انتظار می رود با مدیریت انجام شده مناطق
مختلف استان بوشهر دچار کمترین خسارت شود و
بیشترین ذخیره آبی را از این سیالب داشته باشیم.

یادداشت

نابرابری بر مدار ثروت
ادامه از صفحه اول
با سایر کشورها ،ایران وضعیت متعادلی از توزیع ثروت
دارد و مقدار عددی شــاخص ضریــب جینی ثروت
ایران در بازه  ۷۰تا  ۷۵قرار دارد .کشــورهای قرمزرنگ
وضعیت بدتــری دارند و هرچه قرمز پررنگتر شــود،
وضع نابرابری در آن کشورها بدتر شده و شکاف ثروت
عمیقتر میشود.
آنچه مشخص اســت مسئله ثروت نقشــی اساسی در
اندازهگیــری نابرابــری در جامعــه دارد و عدم لحاظ
مسئله ثروت ،جایابی خانوارها در دهکهای رفاهی را
مخدوش نماید.
بر این اســاس اســت که هر نوع دهک بندی اقتصادی
میبایســت عنصر ثروت را نیز در خــود لحاظ نماید
اما متأســفانه این مهم در دهکبنــدی پایگاه اطالعات
رفاه ایرانیان بــرای پرداخت یارانههــای بعد از حذف
ارز ترجیحی مدنظر قــرار نگرفــت و دولت در طرح
مردمیســازی یارانهها ،مالکیت مسکن (به عنوان یکی
از مهم ترین جلوه های ثروت) را در نظر نگرفته است.
این در حالی است که براساس آمارها ،در شهرهای بزرگ
نزدیک به نیمی از درآمد خانوادهها صرف تأمین مسکن
میشــود و در چنین شــرایطی مالکیت یا عدم مالکیت
مســکن نقشــی بســیار تعیینکننده در کیفیت زندگی
خانوادهها و دهک بندی آنها دارد.
بهطور مثال چنانچه یک خانوار درآمد ماهانه باالیی داشته
باشد ،اما فاقد مسکن باشد ،بهطورقطع بخش زیادی از
درآمد خود را صرف اجاره مسکن میکند و ازاینجهت
بههیچوجه با یک خانواده که درآمد مشــابهی دارد اما
صاحب مسکن است قابلمقایسه نیست.
حسب این نقش مهم ثروت در دهک بندی خانوارها و
بهتبع سیاستگذاری رفاهی برای خانوارها ،ضرورت
دارد پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان دادههای ثروت ایرانیان
را نیز در بررسی و دهک بندی وضعیت رفاهی خانوارها
لحاظ نماید و اال اطالعات بهدستآمده از پایگاه چندان
قابلیت استناد نخواهد داشت.
* پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به رادارگریز شدن قایق های جدید و تندروی نیروی دریایی سپاه گفت :ما بدنههای قایق هایمان را رادار گریز کردیم و سعی این است
که از بدنههای ساخت داخل استفاده کنیم.به گزارش اقتصاد سرآمد ،سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری در حاشیه آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر گفت :بر اساس
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نصب العین قرار دادن اشراف فرماندهی کل و اهداف جشنواره مالک اشتر توسط فرماندهان و در معرض داشتن وضعیت و عملکرد یگان ها و
نیرو ها مانند یک مانیتور برابر خود ،دوازده سال است که شاهد برگزاری این جشنواره هستیم .وی درباره الحاق های صورت گرفته در این نیرو اظهار داشت  :طی حدود  ۳سال گذشته
 ۸الحاق داشته ایم که عموما از تجهیزات داخلی بوده است و در اختیار رزمندگان قرار گرفته است و به فضل الهی بازهم در آینده شاهد چنین اتفاقات مبارک خواهیم بود .تنگسیری
یکی از افتخارات نیروی دریایی و مجموعه سپاه را استفاده از دانش و تولیدات ساخت درون کشور و دانشمندان ایرانی دانست.

صعود شاخصهای تورمی تیرماه در یک نگاه

تورمِ«سبد معیشت» الزام ترمیم دستمزد کارگران

گروه اقتصاد جامعه  -نســرین هزاره
مقدم « -افزایش تــورم خوراکی به ۸۶
درصد» ،مهمترین شاخص تورمی تیرماه
است که اول مرداد توسط مرکز آمار ایران اعالم شد؛
با در نظر گرفتن این حقیقت که دادههای مرکز آمار
ایران ،محافظهکارانه محاسبه میشود و ضرایب وزنی
کاالها ،گاه تقارن و تناســب دقیقی با وزن واقعی در
سبد معیشت دهکهای فرودست و کارگران ندارد،
برجستگی این  ۸۶درصد بیشتر هم میشود.
بنابر گزارش اخیر مرکز آمار ایران ،نرخ تورم ساالنه
در تیر ماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشــور به ۴۰.۵
درصد رسیده که نســبت به همین اطالع در ماه قبل،
 ١.١واحد درصد افزایش نشــان میدهد .نرخ تورم
نقطهای تیر ماه  ١٤٠١در مقایسه با ماه قبل  ۱.۵واحد
درصد افزایش یافته اســت .نرخ تورم نقطهای گروه
عمده «خوراکیهــا ،آشــامیدنیها و دخانیات» با
افزایش  ٤.٤واحد درصــدی به  ٨٦.٠درصد و گروه
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بــا افزایش ٠.١
واحد درصدی به  ٣٦.٩درصد رسیده است.
تورم نقطهای ،معیاری برای قیاس قیمتها نســبت
به ماه مشابه ســال قبل اســت؛ وقتی تورم نقطه ِ
ای
خوراکیها در تیرماه  ۸۶درصد اســت ،یعنی مردم
 ۸۶درصد بیشــتر از تیرماه  ۱۴۰۰برای خرید اقالم
خوراکی هزینه میکنند.
نکتهی مهم بعــدی ،تداوم تورم ماهانــه یا افزایش
ِ
عددی آن
قیمتها در طول یک ماه اســت ،کاهش
نیز نشانهی کم شــدن قیمتها نیســت بلکه با این
معناست که در تیرماه هنوز افزایش قیمتها نسبت
به ماه قبل یا همان خرداد ادامه دارد اما شتابِ افزایش
تیر -خرداد فقط کمی کمتر از شتاب افزایش خرداد-
اردیبهشت اســت و این کام ً
ال طبیعیست؛ چون با
آزادســازیهای قیمتیِ اردیبهشــت ،شاهد افزایش
قیمتها در خردادماه بودیم .طبق گزارش مرکز آمار،
نرخ تورم ماهانه تیر  ١٤٠١به  ۴.۶درصد رسیده که در
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ٧.٦ ،واحد درصد
کاهش داشته است .تورم ماهانه برای گروههای عمده
«خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای
غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ٥.٧درصد و ٣.٨

درصد بوده است.
نرخ تورم ســاالنه تیرماه نیز برای خانوارهای کشور
به  ۴۰.۵درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در
ماه قبل ۱.۱ ،واحد درصد افزایش نشان میدهد .نرخ
تورم ســاالنه برای خانوارهای شــهری و روستایی
به ترتیب  ٤٠درصد و  ٤٣.٢درصد اســت که برای
خانوارهای شهری  ١.١واحد درصد افزایش و برای
خانوارهای روســتایی  ١.٤واحد درصــد افزایش
داشته است.
تورم 100درصدی یا بیشترِ سبد معیشت
شــتاب قیمتها به خصوص در بخش خوراکیها،
فشار تورمی به سبد معیشــت خانوارهای کارگری
تحمیل کرده اســت .فرامرز توفیقــی (رئیس کمیته
دســتمزد کانــون عالــی شــوراها و از نمایندگان
کارگری دســتمزد) در این رابطــه میگوید :گروه
کارگری پیش از ایــن هم نگرانی داشــتند و تقریب ًا
مطمئن بودند که موج گرانیهــا در خرداد متوقف
نمیشود؛ در جلســات شــورایعالی کار نیز اعالم
کردیم که تبعات حذف ارز دولتی ماهها ادامه خواهد
داشــت؛ اما علیرغم اطمینانبخشی دولت دیدیم که
در تیرماه شاخصهای تورمی به خصوص در بخش

افزایش توان رزمی نیروهای مسلح یک ضرورت ملی است

خوراکیها بازهم صعودی هستند.
او با بیان اینکه «تورم نقطه به نقطه رکورد ده ساله را
شکســت» اضافه میکند :وقتی اعالم میشود تورم
خوراکیها  ۸۶درصد است ،بدون تردید تورم واقعی
سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از  ۱۰۰درصد
است؛ سبد خوراکیهای مرکز آمار با سبد خوراکی
واقعی خانوارهای کارگری توفیــر دارد و بنابراین
وقتی معادالت ســبد معیشــت را میچینیم به تورم
باالی  ۱۰۰درصد میرسیم.
محاسبات دقیق ســبد معیشت خانوارهای کارگری
براســاس آمارهای تورمی تیرماه ،هنوز انجام نشده
اســت؛ اما تحمیل تورم نزدیک به  ۱۰۰درصدی به
سبد معیشت خانوارهای کارگری ،فاصلهی دستمزد
و هزینهها را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد؛
گروه کارگری شورایعالی کار درخواست دارند که
وزارت کار این شــورا را برای بازبینی اعداد ســبد
معیشت و اتخاذ راهکارهای جبرانی با ِ
هدف پوشش
این فاصله تشــکیل دهد؛ اما آیا قبل از اینکه ضریب
پوشش دستمزد به کمتر از  ۲۰یا  ۳۰درصد برسد ،این
اتفاق میافتد؟
تورم سنگین در بخش خوراکیها؛ موجب سقوط

برگزیده ها
به دنبال توسعه زیرساخت فنی و بومی فضای مجازی هستیم

طبقهی متوسط به زیر خط فقر
توفیقی با بیان اینکه این تورم ســنگین به خصوص
در بخش خوراکیها ،موجب سقوط طبقهی متوسط
به زیر خط فقر میشــود؛ ادامه میدهد :اگر تدبیری
اندیشیده نشــود ،جامعه دوقطبی میشود و افزایش
ضریب جینی و قطبیسازی ،تبعات اجتماعی مخربی
خواهد داشت؛ قدرت خرید دستمزد کارگران حتی
کارگران سایر سطوح و متخصص که باالتر از حداقل
حقوق دریافتــی دارند ،کاهش یافتــه و آیا زمان آن
نرســیده که اصالحاتی در مــدل اقتصادی صورت
بگیرد؛ ما نیازمنــد اصالحات ســاختاری در روال
اقتصادی سال جدید هســتیم؛ با یارانه  ۳۰۰یا ۴۰۰
هزار تومانی مشکل کارگران حل نمیشود؛ و بازهم
به همان سوال همیشــگی در این چندماه میرسیم؛
الزام مجلس و مندرج در قانون بودجهی امسال برای
بازگردادن قیمتها به شهریور  ۱۴۰۰کجا رفت؟!
لزوم افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم
به گفتــه وی ،افزایش دســتمزد متناســب با تورم،
راهکاریست که در کشورهایی مانند ترکیه (به دلیل
افزایش  ۸۰درصدی دســتمزد) و فرانسه (چندین
بار به خاطر تورم  ۶درصدی) به کار گرفته شده؛ آیا
دولت به این موضوع میاندیشد که هر نوع سیاستی
به کار میبرد باید مکانیسمی برای تثبیت قدرت خرید
کارگران وجود داشــته باشد؛ در بسیاری از کشورها
این اصالحات به صورت خودکار اتفاق میافتد.
توفیقی تاکید میکند :گروه کارگری آماده گفتگوهایی
است برای رسیدن به راهکارهایی که هم اشتباهات
چندماه در زمینهی بازار قیمتها اصالح و هم فکری
برای ترمیم دســتمزد شــود .برای هر جامعهای این
شاخصهای تورمی (شاخصهای تیرماه) یک زنگ
بحران است ،حتی اگر یک کشور ،کام ً
ال صنعتی باشد
و نرخ بیکاری نزدیک به صفر ،بازهم تورم خوراکی
 ۸۶درصدی یک بحران بزرگ اســت که باید برای
حل کردن آن ،تدبیری عاجل اندیشید .امروز در این
شــرایط دیگر صحبت از سبد معیشــت  ۱۷یا  ۱۸یا
 ۲۰میلیون تومانی بیفایده است؛ تا زمانیکه اقدامی
صورت نگیرد و این اعــداد روی کاغذ بمانند ،هیچ
سودی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تقویتتوانپهپادیایران،چترامنیتی
برایصلحوثباتمنطقه

حکمرانیسایبری برایایجادامنیتاجتماعی
و ناامن سازی برای اخاللگران اقتصادی است

عربستانبهگفتگوباایرانتمایل
بیشتریپیداکردهاست

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفــت :تقویت توان
پهپادی ایران چتر امنیتی برای توســعه صلح و ثبات همه
کشورهای دوست در منطقه را فراهم کرده است.به گزارش
اقتصادســرآمد ،محمد صفایی در مورد افزایش قدرت پهپادی ایران
گفت :در محیط سیاســی ناپایدار جهان امروزی ،امکان وقوع جنگ
همواره وجــود دارد .در این فضای نامطمئن تدویــن راهبردها برای
افزایش توان رزمی نیروهای مسلح مبتنی بر تکامل حوزه فنآوری و
تکنولوژی پیشرفته یک ضرورت ملی است که باید مورد توجه دولت
قرار گیرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت :یکی از عوامل
مهم موفقیت در جنگهای مدرن امروزی ،کاهش تلفات انســانی و
صرفه جویی هزینه های مالی است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده
میشود در راستای نیل به این هدف ســاخت و به کارگیری پهپادها
برای تقویت امنیت دفاعی کشور بعد از در دستور کار نیروهای مسلح
قرار گرفت و دستاوردهای مثبتی در این زمینه عائد کشور شد.نماینده
مردم گناباد بیان داشت :افزایش قدرت سیستم دفاعی کشور ،بازوان
توانمند جمهوری اسالمی در راهبرد دفاعی کشور است و این راهبرد
بازدارندگی ،تاثیر گذاری در ســطح در منطقه و فرا منطقه ای دارد به
طوری که امروزه بُرد سیســتم دفاعی و امنیتی ایران در مقابله با ناتو
کارآمد بوده است و همین عامل باعث شده که بزرگترین قدرت نظامی
بلوک شرق درخواست خرید این پرنده را از ایران داشته باشد.صفایی
با بیان اینکه قدرت پهپادی ایران در منطقه بی نظیراست گفت :تقویت
توان پهپادی ایران میتواند چتر امنیتی برای توسعه صلح و ثبات همه
کشورهای دوست در منطقه را فراهم کند.وی با اشاره به ادعای دشمنان
ملت ایران در خطرناک بودن توان پهپــادی ایران،گفت :قوای دفاعی
ایران همواره در خدمت صلح و ثبات منطقه بودهاند و مهمترین کارکرد
پهپادهای ایران را باید در مقابله با گروه تروریســتی داعش در منطقه
مورد توجه قرار داد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد :پیام
روشــن قدرت پهپادی ایران به بیگانگان این است که هر تهدیدی از
طرف آنها میتواند با پاسخ قاطع و کوبنده ایران همراه شودو آیندگان
به این نکته پی میبرند که راهبرد هوشمندانه رهبر فرزانه انقالب در
این مسیر عزتمندانه ،تاریخی و ماندگار بوده است و قطعا پشتوانه قوی
برای دیپلماسی امروز ایران در عرصه منطقهای و بین المللی خواهد
بود و میتواند راهگشــایی برای امورات کشور باشــد .صفایی بیان
داشــت:امیدوارم همان طوری که در این عرصه عزتمندانه پیچیدگی
های مســیر را طی کردیم و به موفقیت های بزرگی در عرصه جهانی
دست پیدا کردیم دولت هم بتواند در عرصه اقتصادی با حضور عناصر
کار آمد و شایسته ،مشکالت معیشتی مردم را حل کند و عزت و اقتدار
ملت ایران را در همه عرصه ها به نمایش بگذارد.

معاون امور مجلس رئیس جمهــور نتیجه حکمرانی
سایبری در کشــور را ایجاد امنیت اجتماعی ،تضمین
فعالیت اقتصادی مردم ،ارتباطات سالم  ،توسعه و تسریع
در خدمات اجتماعی و البته ناامن سازی آن برای اختاللگران ،شیادان
اقتصادی و مفسدان دانست و گفت :یکی از تاکیدات دولت مردمی
و رئیس جمهور توسعه فراگیر زیرســاخت فنی و بومی کشور در
حوزه فضای مجازی و دیجیتال است و شبکه ملی اطالعات در این
دولت راه اندازی خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید محمد
حسینی در مراسم افتتاحیه نخســتین کنفرانس بین المللی رسانه،
ارتباطات و حکمرانی سایبری با اشاره به اهمیت رسانه و فراگیری
آن در دنیای امروز ،اظهارکرد :امروز رسانه فراتر از کتاب ،سخنرانی،
منبر و تریبون بوده و به فرد و زمان خاصی محدود نمیشود و همه
می توانند از رسانه اجتماعی استفاده کرده و اثرگذار باشند.معاون
رئیس جمهور با اشــاره به ضرورت توجه دولت به رسانه در کنار
اقدامات و فعالیتهای مدیریتی و اجرایی گفت :اطالع رســانی
مستمر و دقیق و تبیین برنامه ها و دســتاوردهای مدیریتی با زبان
رسانه ای و با بیان اقناعی ضروری است و چه بسا بهترین برنامه ها
بدون اطالع رسانی مناسب توسط مخالفین تخریب شود.وی با بیان
اینکه در رابطه با مبانی نظری فضای مجازی کمتر سخن گفته شده
است ،خاطرنشان کرد :متاسفانه پیش از این نوع مواجهه ما با این فضا
در سطح کاربری متوقف شده بود ،اما اراده نظام و دولت سیزدهم
است که با بهره گیری از دانش سایبری دانشمندان و مهندسان جوان
کشور توان مدیریت سایبری ایجاد کند.معاون رئیس جمهور تاکید
کرد :شایسته کشور نیست که بیرون از مرزهای کشور درخصوص
صفحه های شخصی مردم در شبکه های اجتماعی تصمیم بگیرند و
مثال اگر یادی از قهرمان ملی کشور خود کنند اینستاگرام صفحه آنها
را مسدود کند.حســینی تاکید کرد :هیچ مانعی ندارد که اگر پلتفرم
ها و شــبکه های جهانی بخواهند در فضای سایبری ایران حضور
داشته باشند ،اما باید در داخل ایران دفتر و نمایندگی داشته باشند و
پاسخگو باشند تا اگر کسی بستر شبکه آنها را محل کالهبرداری و یا
تزاحم برای مردم قرار داد پاسخگو باشد ،اکنون این اتفاق در بسیاری
از کشورها از جمله ترکیه افتاده است و در ایران هم اجرایی شود.
حسینی خاطرنشان کرد :برخیها فکر می کنند پلتفرم ها ابزارند و
می توان از آنها استفاده خوب بکنید ،اما واقعیت این است که خود
پلتفرم هوشمندانه فضای فکری مردم را مدیریت می کنند ،مثال اگر
شما مطالب علمی و دانش روز را در موتورهای جستجو دنبال کنید
با علم به موقعیت مکانی شــما در ایران داده های الزم را در اختیار
شما قرار نمی دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
بیان کرد :در حال حاضر سعودی ها خود را با این واقعیت
تطبیق می دهند تــا امنیت خاورمیانــه را با همفکری
کشــورهای منطقه برقرار کرد ،از ایــن رو به گفتگو با
ایرانی ها تمایل بیشتری داشته باشند.به گزارش اقتصادسرآمد،جلیل
رحیمی جهان آبادی با اشاره به تمایل عربســتان برای تغییر سطح
مذاکرات با ایران و معرفی سفیر از سوی امارات و کویت به تهران،
گفت :اختالفات ایران و عربســتان با مذاکرات اخیر و رفع بخشی
ســوء تفاهمات وارد فاز جدیدی از جمله بازگشــایی سفارتخانه
ها ،گفتگوهای سیاسی و رفع بیشــتر تنش ها شده است .عربستان
سعودی بعد از رفتاری که آمریکایی ها در خاورمیانه داشتند ،عراق
و افغانســتان را رها کردند و از طرف دیگر وارد گفتگوهای جدید
اتمی با ایرانی ها شدند نگاهشان نسبت به حمایتی که می توانستند
از آمریکا دریافت کنند تغییر کرده و بیشــتر با واقعیت های منطقه و
شرایط موجود خاورمیانه آشنا شدند.این نماینده مجلس تاکید کرد:
واقعیت خاورمیانه این است که امنیت این منطقه با کمک کشورهای
منطقه قابل تامین است و حضور خارجی ها اگر چه در مقاطعی می
تواند اتفاق بیافتد اما جز آســیب امنیتی و تنش بیشتر حاصلی برای
منطقه نداشته اســت.وی بیان کرد :در حال حاضر سعودی ها خود
را با این واقعیت تطبیق می دهند تا امنیت خاورمیانه را با همفکری
کشورهای منطقه برقرار کرد .از این رو به گفتگو با ایرانی ها تمایل
بیشتری داشــته باشــند.رحیمی جهان آبادی افزود :از سوی دیگر
حوادثی که در یمن رخ می دهد و آسیبی که عربستان سعودی وارد
می شود برای برنامه های اقتصادی ریاض مانع اساسی محسوب می
شود و آنها تمایل ندارند شرایط ادامه پیدا کند چرا که تمام برنامه های
اقتصادی ،سیاسی و اصالحی تحت شعاع حوادث یمن قرار می گیرد.
این نماینده مجلس مطرح کرد :وقتی ریاض با این واقعیت های تلخ،
ملموس و عینی مواجه شد به ســمت عقالنیت و تعامالت بیشتر با
ایران گام بر داشت .ایران از بهبود روابط با عربستان ،امارات و کویت
و سایر کشورهای عربی استقبال می کنیم.وی اظهار داشت :نگاه ما به
کشورهای اسالمی و همسایه چه بر اساس آرمان های انقالب ،قانون
اساسی و بر اساس باوری که در بین حاکمان کشور وجود دارد جایگاه
ویژه ای برای همسایگان قائلیم و از بهبود و گسترش روابط ،داد و ستد
و رفت و آمد بیشتر با کشورهای همسایه استقبال می کنیم .امیدواریم
کاهش تنش ها برای ایران هم دستاوردهایی داشته باشد عمده این
دستاوردها می تواند گسترش تعامالت اقتصادی خود را بیشتر کنیم
نفوذ رژیم صهیونیستی که به ضرر جهان اسالم است را سد و فضای
ایران هراسی که اسرائیلی در منطقه تبلیغ می کنند را کنترل کنیم.

مذاکرات هسته ای را ،طرف غربی
با مشکل مواجه کرد

رئیس جمهور گفت :جمهوری اسالمی ایران هرگز از میز مذاکره کنار نرفت .این
غربیها بودند که در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شــورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سیدابراهیم رئیسی در بیستوپنجمین گردهمایی سراسری ائمه
جمعه کشور ،در تبیین جایگاه و اهمیت واالی آئین عبادی سیاسی نماز جمعه در
کشور گفت :امروز تریبون نماز جمعه محلی برای تبیین مسائل کشور و کانون
ایجاد امید و بیان دغدغههای مردم اســت .ائمه جمعه حلقه واسط میان مردم و
مسئوالن به شمار میآیند و بر همین اساس میتوان گفت که این علمای بزرگوار
نقش بسیار حائز اهمیتی در کارآمدی نظام حکمرانی دارند و در توفیقات دولت
سهیم هستند.آیتاهلل رئیسی همچنین با اشاره به بحث عفاف و حجاب گفت:
اجرای قانون مالک اســت و در این زمینه نباید بر اساس سالیق شخصی عمل
کرد.رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مذاکرات برای رفع
تحریمها اشاره کرد و گفت :جمهوری اســامی ایران هرگز از میز مذاکره کنار
نرفت .این غربیها بودند که در حین انجام مذاکرات با صدور قطعنامه در شورای
حکام آژانس بینالمللی انژری اتمی در این مذاکرات بحران ایجاد کردند رئیسی
با بیان اینکه به نتیجه رسیدن مذاکرات بیش از همه چیز نیازمند اراده طرف مقابل
است ،خاطرنشان کرد :موضوع جمهوری اسالمی ایران منطقی و عقالنی است و
بدیهی است طرف مقابل هم اگر منطقی و عقالنی رفتار کند ،مذاکرات میتواند
منتج به نتیجه شود.رئیس جمهور امیدآفرینی در میان مردم را اولویت اصلی کشور
خواند و گفت :امروز از هر زمان دیگری نسبت به آینده کشور امیدوارتریم و با
اتکا به داشتههای خود و همچنین به پشتوانه ملت و رهبری معظم انقالب شرایط
را به نفع مردم تغییر خواهیم داد.

قانون دورکاری همچنان برای بانوان برقرار است

معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت :بخشنامه شده است که بانوان همچنان
میتوانند در زمان غیرکرونا و هنگامی که ادارات باز اســت ،از قانون دورکاری
اســتفاده کنند.به گزارش اقتصادســرآمد ،انســیه خزعلی معاون امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری ر در حاشــیه بازدید از نمایشگاه رویداد همافزایی
مدیریت ایران در جمع خبرنگاران گفت :قانون دورکاری هنوز هم وجود دارد
و لغو نشده است .بخشنامه شده اســت که خانمها همچنان میتوانند در زمان
غیرکرونا و هنگامی که ادارات باز است ،از این قانون استفاده کنند.وی افزود :اما
این قانون بستگی به این دارد که مدیر مربوطه چقدر همکاری کند و کاری که
انجام میدهند ،قابلیت دورکاری دارد یا خیر .مسئله دورکاری ،آنگونه که باید
در ادارات ما انجام نگرفت .در بعضی از استانها مثل استان فارس ،از دورکاری
به خوبی استفاده شد و دقیق ًا مربوط به مدیر ارشد این استان بود که به این مسئله
اعتقاد داشت.معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اضافه کرد :امیدواریم
در استانهای دیگر هم شاهد این باشــیم که همکاری الزم از طرف مدیران با
کارمندان زن ،بخصوص کارمندانی که کودک زیر  ۶سال دارند یا باردار هستند،
صورت بگیرد.خزعلی تاکید کرد :برنامه همیشه پشتیبانی ،همکاری و یاری با زنان
بوده تا بتوانند مسئولیتهای خود چه درون و چه بیرون از خانه ،را آنگونه که باید
انجام بدهند.وی همچنین به تالشها و برنامههای معاونت رئیسجمهور در امور
زنان و خانواده اشاره کرد و گفت :تالش این است که حمایت از زنان در محیط
کاری انجام بگیرد ،بحثهای مرخصیها پیگیری میشود تا بیشتر عملیاتی شود،
پیگیر پرداخت حقوق مرخصی زایمان و معوقات آن هستیم .همچنین پوشش
بیمههای نازایی به صورت وسیعی انجام میگیرد.

افزایش اجارهبها کمر مستأجران
را شکسته است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اســامی با اشاره به فرا رسیدن
فصل جابهجاییها خواســتار اقدامی به منظور کنترل افزایش نرخ اجارهبها و
رهن مسکن شد.به گزارش اقتصادسرآمد ،کیومرث سرمدی در تذکری شفاهی
در جریان جلسه علنی مجلس بیان کرد :مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰
درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مربوط به قبل از جراحی اقتصادی دولت
است .کارکنان و بازنشستگان روز به روز در حال فقیرتر شدن هستند.نماینده
مردم اسدآباد در مجلس اظهار کرد :مگر میشود تورم  ۵۴درصد باشد اما افزایش
حقوقها  ۱۰درصد اعمال گردد؟ دولت باید اصالحیه بودجه را به مجلس بیاورد
و مجلس برای ایجاد انگیزه در بدنه دولت در این مســیر آنها را همراهی کند.
افزایش اجاره بها و رهن کمر مستأجران را شکسته است .نبود قانون در این حوزه
و ورود دیرهنگام مجلس و دولت گرهای را از مشکالت این قشر باز نکرده است.
اکنون که فصل جابهجایی مستأجران است باید به داد آنها رسید.

ترویج بیحجابی از برنامههای دشمن است

وزیر اطالعات تاکید کرد که ترویج بیحجابی از برنامههای دشــمن است که
جامعه را از ارزشهای قرآن جدا کند.به گزارش اقتصادسرآمد ،حجت االسالم
والمسلمین سید اســماعیل خطیب در دهمین دوره مســابقات قرآنی جامعه
اطالعاتی کشور که به میزبانی سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع و باحضور
مسئولین دستگاههای اطالعاتی و حفاظتی برگزار شد ،با تسلیت به بازماندگان
حادثه سیل اخیر استهبان گفت :هر چه بیشتر برای ترویج قرآن در جامعه تالش
کنیم ،بر اقتدار جامعه اطالعاتی و نظامی افزوده خواهد شد و قرآن قدرت نرم
ماست ،برنامهها ،سیاستها و راهبردهای ما را تعیین می کند ،چون کالم الهی
است و عظمتی که امروز نظام جمهوری اسالمی در دنیا دارد به واسطه قرآن است.
رئیس شورای هماهنگی اطالعات گفت :دشمن در تالش است که به ارزشها،
هنجارهای قرآنی و معنویت جامعه آسیب بزند و ترویج بیحجابی از برنامههای
دشمن اســت که جامعه را از ارزشهای قرآن جدا کند.دهمین دوره مسابقات
قرآنی جامعه اطالعاتی کشور به میزبانی سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع
و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.
هشدار نظامی چین به آمریکا؛

سفر پلوسی با پاسخ قاطع مواجه میشود

سخنگوی وزارت دفاع چین هشدار داد در صورت سفر رئیس مجلس نمایندگان
آمریکا به تایوان ارتش چین قطعا واکنش نشــان داد.به گزارش اقتصادسرآمد،
سخنگوی وزارت دفاع چین هشــدار داد که در صورت سفر «نانسی پلوسی»
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان ،ارتش چین بیکار نخواهد نشســت
و قطعا واکنش نشان داد.به گزارش خبرگزاری «شینهوا» «تان کفی» سخنگوی
وزارت دفاع چین در نشســت خبری اظهار داشــت ،چیــن از ایاالت متحده
میخواهد که به وعده خود مبنی بر عدم حمایت از استقالل تایوان عمل کند.وی
افزود که اگر طرف آمریکایی بر انجام این سفر پافشاری کند ،ارتش چین اقدامات
قاطعی برای خنثی کردن هرگونه مداخله خارجی یا استقالل تایوان انجام خواهد
داد .این طرح جداییطلبانه اســت و ما در حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت
ارضی چین مصمم خواهیم بود.

جزئیات شلیک اس 300-روسیه به جنگندههای
صهیونیستی در سوریه

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سهشــنبه در جریان سخنرانی از شلیک دو
ماه پیش پدافند روســیه به جنگندههای صهیونیستی هنگام عملیات در سوریه
خبر داد .به گزارش اقتصاد ســرآمد« ،بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
در سخنانی برای اولین بار اذعان کرد که سامانههای پدافندی روسیه در ماه می
گذشته به ســوی جنگندههای رژیم صهیونیستی در سوریه شلیک کرده است.
وی که این سخنان را در جریان یک ســخنرانی مطرح و شبکه  13این رژیم نیز
اقدام به پخش آن میکرد ،گفت« :دو ماه پیش سامانه ضد هوایی روسیه اقدام به
شلیک موشکی به سوی جنگندههای اسرائیلی هنگام انجام عملیات در سوریه
کرده بود».گانتز گفت« :این اتفاق برای نخستین بار روی میداد .در زمان شلیک
پدافند روســیه ،جنگندههای ما در منطقه نبودند و اوضاع پایدار بود اما ما این
رویداد را مورد بررسی قرار دادیم».بر اساس اعالم شبکه  13رژیم صهیونیستی،
سامانههای پدافندی روسیه در ماه می برای نخستین بار اقدام به شلیک موشک به
سوی جنگندههای اسرائیلی کردهاند.

