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رصدخانه

در جریان آغاز عملیات اجرایی  ۱۰۰هزار واحد مطرح شد

انتقاد رئیسجمهور نسبت به روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن

برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست که  ۹ماه از دولت بگذرد و ما در این زمینه بحث کنیم که خط اعتباری بانک مرکزی برای تامین
اعتبارات محقق شده یا نشده است؛ یا مالیات واریز شده یا بعضی از ادارات و سازمانها هنوز بحث دارند که آیا زمین به این قضیه اختصاص
دهند یا ندهند .این بحثها برای االن نیست ،برای سه چهار ماه اول است.

صندوق توسعه ملی؛  ۳میلیارد دالر ورود ۸ ،میلیارد برداشت!
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه
ملی با اشاره به فروش بیش از یک
هزار میلیارد دالر نفت طی  ۲۰سال
گذشته ،تصریح کرد :چنانچه این
میزان پول مستقیم وارد صندوق
میشد ،با احتساب حداقل سود
 ۱۰درصدی به رقم  ۱۰۰میلیارد دالر
سود ساالنه میرسیدیم و بودجه
ارزی کشور به راحتی از محل
سود فعالیتهای صندوق تامین

میشد .غضنفری با بیان اینکه ادامه
روند گذشته و برداشتهای مکرر
دولتهای گذشته نه نفعی برای
توسعهای برای کشور داشته و نه
موجبات شغل و درآمد برای جوانان
شده تأکید کرد :تنها راه موثر که
صندوقهای ثروت ملی جهان نیز به
آن سمت رفته اند ،سرمایهگذاری در
همه حوزه های اقتصادی مزیتدار
و سودآور و به ویژه در بخش استار

مناینده مجلس :پیگیر وضعیت معلامن بازداشتی هستیم

تاپها است ،به طوری که با
استفاده از ایدههای خالق جوانان
و پرورش آن میتوانیم به سود
قابل توجهی دست یابیم .وی
با ذکر اینکه در مقابل  ۳میلیارد
دالر ورودی صندوق در سال ۱۴۰۰
حدود ًا  ۸میلیارد برداشت شده
است ،افزود :چنانچه صندوق
مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند،
نمیتواند موفق شود.

معاون رئیسجمهور :مأموریت داشتیم تا مانع باال رفنت پایه پولی در کشور شویم
میرکاظمی رئیس سازمان
برنامهوبودجه بابیان اینکه برخی
راهحل مشکالت را به مذاکرات
و برجام گرهزده بودند ،تصریح
کرد :بعضیها میگویند دلیل
مشکالت اقتصادی تحریم است،
اما این گزاره صحیح نیست،
سهم تحریم مشخص است و
نباید همه مشکالت را متوجه آن
کرد .معاون رئیسجمهور افزود:
هشت سال فعالیت اقتصادی

برعکس سنوات قبل مأموریت
داشت تا مانع باال رفتن پایه
پولی در کشور شود .رئیس
سازمان برنامهوبودجه با اشاره
به اینکه در دولت سیزدهم تمرکز
بر این است تا قدرت خرید مردم
باال رود ادامه داد :تمرکز دولت
بر کاهش تورم است تا ثبات
اقتصادی شکلگرفته و به بخش
خصوصی برای سرمایهگذاری
اطمینان داده شود.

معطل بوده که مذاکرات چه
میشود؟ و نتیجه این رویکرد
این شده که نرخ جذب سرمایه
منفی شود .مذاکره در جای
خودش ولی نباید ثبات اقتصادی
کشور به مذاکره گرهزده شود و
بر همین اساس بودجه  ۱۴۰۱با
شرایط تحریم تدوین شد .در
شش ماه دوم سال  ۱۴۰۰دولت
محکم ایستاده بود تا پایه پولی
باال نرود و سازمان برنامهوبودجه

سود  7میلیون تومانی دالالن با دالر مسافرتی
در روزهای اخیر که فاصله
ارز دولتی با ارز بازار آزاد یک
تفاوت معنادار و قابل توجهی
پیدا کرده ،برخی دالالن اقدام
به اجاره کارت ملی ،شناسنامه،
پاسپورت ،بلیت پرواز خارجی
و ویزای افراد مختلف کرده و
پس از دریافت ارز مسافرتی با
مدارک آنها ،اقدام به فروش آن
در بازار آزاد میکنند .هزینههای
مترتب بر این کار ،مبلغ مورد

نیاز برای خرید ارز دولتی،
کسر  ۳۰درصدی بلیت پرواز
خارجی پس از کنسل کردن
آن و همچنین دستمزد  ۳۰۰تا
 ۶۰۰هزار تومانی افراد مالک
شناسنامه و پاسپورت است؛
مابقی سودی که از مابه التفاوت
ارز دولتی با آزاد به دست
میآید ،به جیب دالل میرود
که گفته میشود رقمی بین ۵
تا  ۷میلیون تومان است .به

کاهشقیمت
مرغ در بازار بدون
مشرتی
در پی کاهش قیمت گوشت مرغ در
بازار طی روزهای اخیر ،اخباری مبنی بر
کاهش تقاضا و مصرف در شبکههای مجازی منتشر شد ،در حالی که به گفته
«حبیب اسداهلل نژاد» ،مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی در راستای اجرای این
طرح فرایند افزایش ارسال گوشت مرغ زنده و گرم از استانهای شمالی به
استان تهران از همان ابتدا طبق روال گذشته صورت گرفته تا بازار دچار تنش
نشود .بررسی بازار کاالهای اساسی امروز (دوشنبه) نشان میدهد که قیمت
هر کیلوگرم گوشت مرغ به حدود  ۳۷تا  ۴۰هزار تومان رسیده ،به طوری که
ن ه تنها در بازار کمبودی نداریم ،بلکه وفور کاال باعث تعدیل قیمتها شده
است .بر همین اساس قیمت گوشت مرغ روز گذشته نیز به قیمت  ۴۲هزار
تومانی رسیده بود.

گفته تعدادی از عابران میدان
فردوسی ،بسیاری از افرادی که
در صف دریافت ارز مسافرتی
میایستند ،امکان خرید  ۲هزار
یورو با نرخ دولتی یا انجام
سفر خارجی نداشته و تنها
برای دریافت سهمیه ساالنه ارز
مسافرتی خود با هزینه افرادی
که مدارک هویتی و پاسپورت
آنها را اجاره کرده اند ،در صف
صرافیها میایستند/ .مهر

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ،گفت :در
خصوص معلمان بازداشتی هم بنده هم سایر
دوستان کمیسیون پیگیرهستند ،تا ببینیم از چه
مسیری میتوان به حل این مساله کمک کرد .یک
عده به نظر ما قابل تخفیف هستند و الزم است،
هرچه زودتر وضعیتشان روشن شود که بتوانند
مجددا سر کالس درس بیایند .علیرضا منادی
سفیدان ،رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با ایلنا ،در رابطه با اعتراضات
معلمان در هفته معلم و همینطور پیگیری وضعیت

اعزامکارمندفدراسیون
فوتبال با لباس
«خدمه» پرواز
تخلفات پرونده مدیریت رییس سابق فدراسیون
فوتبال هر روز ابعاد تازه و عجیب تری پیدا
میکند .تخلفاتی که موجب شد تا وی از سوی
کمیته اخالق ،دو سال از تمام فعالیتهای
مدیریتی در این رشته محروم شود.براساس
پیگیری های صورت گرفته اتفاق عجیب در دوره
مدیریت گذشته فدراسیون صورت گرفته است.
پیگیری ها حکایت از آن دارد که یکی از کارمندان
فدراسیون فوتبال و از افراد نزدیک به رئیس وقت
این فدراسیون در یکی از سفرهای رسمی تیم ملی

قیمتهرکیلوگرم
گوشت باید  ۱۲۰تا ۱۳۰
هزار تومان باشد
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای
کشاورزی دامداران ایران گفت :مازاد دام زنده
سبک و سنگین در کشور نشان میدهد که میتوانیم
تمامی گوشت قرمز مورد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین کنیم و دیگر
نیازی به واردات از دیگر کشورها نیست .اکنون دام زنده سبک و سنگین مازاد
روی دست تولیدکنندگان و دامداران مانده ،تا جایی که عالوه بر تامین گوشت
موردنیاز داخلی میتوانیم بخشی از دام زنده را صادر کنیم .عالی با بیان اینکه
گوشت قرمز با قیمتهایی که عرضه میشود ،مورد تایید اتحادیه دامداران
نیست ،گفت :اکنون قیمت دام زنده سبک و سنگین (بره و گوساله نر کشتاری
درجه یک) بین  ۷۰تا  ۸۰هزار تومان است؛ بنابراین قیمت هر کیلوگرم الشه با
قیمت  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار تومان باید در بازار عرضه شود.

یادداشت

نماینده مدافع ارابه مرگ و منافع خود!
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با تیتز نماینده مدافع ارابه مرگ و
منافع خود! نوشت :نمایندهای که  ۵۰سال است ،فعال بازار خودرو است در مخالفت با
واردات خودرو ،یکتنه از ارابههای مرگ خودروسازان داخلی حمایت میکند .مصطفی
میرسلیم که براساس اطالعات پایگاه اطالعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
رئیس هیئت مدیره شرکت دسا (دیزل سنگین ایران) ،مؤسس مرکز تحقیقات موتور
و رئیس هیئت مدیره شرکت تحقیق ،طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) از
سال  ۱۳۷۶تاکنون ،ناظر عالی طرح موتور ملی پایه گازسوز و ناظر عالی طرح موتور
ملی دیزل سواری است ،اظهار نظر پلیس درباره بازنشدن ایربکها را دروغ میداند و
با مقصر خواندن پلیس میگوید این ادعا اص ًال صحت ندارد! او باز نشدن  ۱۰۰ایربک
خودرو بین ۹۰۰هزار خودروی تولید داخل را آماری ناچیز میداند .با چنین اظهار نظری
اگر بازنشدن ایربکها به مرگ ۱۰۰نفر هم منجر شده باشد ،از دست رفتن جان مردم
برای این نماینده مردم آماری ناچیز است .میرسلیم مدعی است تولید خودروهای
داخلی ،لج خودروسازان خارجی و واردکنندگان را در آورده است.
اظهارنظرهای این نماینده مجلس در دفاع از ارابههای مرگ ،بار دیگر چرایی آن را
مورد پرسش قرار داد .دفاع از منافع شغلی یا منافع عمومی ،عمدهترین موضوع مطرح
شدهاست که قطع ًا منافع عمومی در آن جایگاهی ندارد .اگر آرای کسب شده این
نماینده را هم در نظر بگیریم بدون تردید از  ۸۹۲هزارو  ۳۱۸شهروندی که به وی رأی
دادند ،بعید است به جز صاحب یک یا چند رأی ،بقیه با وی در این موضوع همداستان
باشند.
جالب است این نماینده هنوز نمیداند گالیه از تولیدات ارابههای مرگ آن هم به
قیمت نجومی ،درد عمومی است که از هر طرف آن را بخوانند درد است و تاکنون به
مدد دستهای پنهان برای آن درمانی پیدا نشده است .نماینده تهران بهتر است یک
روز که تحت الحفظ به مجلس میرود یا از آن خارج میشود ،سری هم به بیمارستان

معلمان بازداشتی ،گفت :ببینید نکتهای که وجود
دارد این است که کمیسیون براساس وظیفه
با هر تالشی که ممکن بود و توانی که داشت را
به کار بست تا این قانون رتبهبندی برای معلمان
عزیز تصویب شد .ترتیبات و موعدهای قانونی
این مساله هم دارد رعایت میشود ،مثال آموزش
و پرورش یک ماه فرصت داشت برای تدوین
آییننامه و  ۲۳فروردین آییننامه را نوشت و به
دولت داد .دولت هم باید طبق زمان قانونی مصوبه
آموزش و پرورش را بررسی کند.

بانوان به یکی از کشورهای آسیای میانه ،به عنوان
کارمند خدمه پرواز یکی از شرکت های هواپیمایی
و با لباس خدمه این تیم را همراهی کرده است.
البته این تخلف از چشم رییس وقت فدراسیون
پنهان نبوده ،بلکه گزارش فرد مورد نظر که نامش
در فهرست پاداش های نجومی نزدیکان رییس
سابق نیز دیده می شد ،در آن برهه از زمان به
رئیس وقت فدراسیون ارائه شد و وی هیچ گونه
واکنشی به موضوع نداشته و برخورد قانونی الزم
را با فرد متخلف صورت نداده است /.ایرنا

وزیراقتصاد:

می خواهیم گامهای
بعدی اصالح اقتصادی
را برداریم
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در
نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش
خصوصی ،با اشاره به اقدام اخیر دولت در اصالح هدفمندی یارانهها ،اظهار
کرد :برخی از تدابیر اقتصادی برای کشور برنامهریزی شده است که میتواند
وجه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی باشد .به همین دلیل همه
ارکان باید با همکاری ،به اجرایی شدن آن کمک کنند تا با کمترین آسیب به
ثبات اقتصاد کالن برسیم و بعد از یک دوره تغییر و اصالح به موفقیت بزرگی
دست یابیم .پس از آن فرصت خواهد شد تا گامهای بعدی اصالح اقتصادی
را برداریم .سالها یکی از مطالبات بخش خصوصی این بود از اخاللی که
برخی قیمتهای انحرافی در اقتصاد ایران به وجود آورده بود جلوگیری شود
و فرصت ویژه برای دسترسیهای ویژه به ارز ترجیحی از بین برود.

جزئیات ورود پول
حقیقی به بازار رسمایه
در جریان معامالت امروز ،ارزش خالص
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار
مثبت و  148میلیارد تومان پول حقیقی
به بورس وارد شد .گروه فلزات اساسی و
استخراج کانه های فلزی ،بیشترین ورود
پول حقیقی را داشته اند .در معامالت روز
دوشنبه بیشترین ورود پول حقیقی به سهام
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) ،فوالد
(شرکت فوالد مبارکه) و مدیریت (شرکت
سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق
بازنشستگی کشوری) اختصاص داشت
و نمادهای بپاس (بیمه پاسارگاد) ،شستا
(شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)
و شتران (پاالیش نفت تهران) بیشترین
خروج پول حقیقی را داشتند.

ریابکوف:
منت احیای برجام کام ًال
آماده است
معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که
متن احیای برجام کام ًال آماده شده است و
برخی مسائل سیاسی همچنان باقی مانده
است«.سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور
خارجه روسیه امروز (دوشنبه) تصریح کرد
که متن احیای برجام کام ًال آماده و مسائل
سیاسی باقی مانده است.خبرگزاری روسی
ریانووستی در این خصوص گزارش کرد،
ریابکوف با تأکید بر اینکه متن احیای
برجام آماده شده است ،ادامه داد« :متن
موجود در خصوص برجام مورد رضایت
روسیه است و در صورت تصمیمات
سیاسی ،میتوان ظرف چند روز آینده
برجام را احیا کرد».

میرسلیم :باز نشدن ایربگ
 ۱۰۰خودرو بین ۹۰۰
هزار آمار ناچیزی است
مصطفی آقامیرسلیم در واکنش به ادعای
باز نشدن ایربگ خودروهای داخلی در
تصادفات جادهای اظهار کرد :این ادعا
به هیچ وجه صحت ندارد و کسانی که
مدعی باز نشدن ایربگ خودروها هستند،
خودشان در این تصادفات مقصرند .پلیس
راهنمایی و رانندگی در جاده مه آلود از عبور
و مرور خودروها جلوگیری نمیکند و بعد
مدعی باز نشدن ایربگها میشود .حتی به
فرض اینکه ایربگ خودروها هم باز نشود،
یک نقص فنی است که باید برطرف شود.
باز نشدن ایربگ  ۱۰۰خودرو بین  ۹۰۰هزار
خودروی تولید شده ،آماری ناچیز است.

شش تن از عنارص اصلی
هستههای مرتبط با ضد
انقالب بازداشت شدند
با رصد اطالعات سربازان گمنام امام زمان
(عج) شش تن از عناصر اصلی هستههای
مرتبط با ضد انقالب خارج از کشور در
یاسوج بازداشت شدند.این افراد با هدایت
گروهک مستقر در خارج از کشور با سوء
استفاده از مطالبات معلمان ،زمینه آشوب،
ناآرامی و ناامنی را در تجمعات این گروه
فراهم کرده بودند.اسناد به دست آمده نشان
میدهد این افراد از قشر فرهیخته فرهنگی
نبوده و ارتباط هدفمند و گستردهای با
معاندان و ضد انقالب خارج از کشور داشتند.
روابط عمومی اداره کل اطالعات این استان
از شهروندان خواست در صورت مشاهده
فعالیت افراد و گروههای مشکوک موضوع
را به مراکز امنیتی به ویژه ستاد خبری وزارت
اطالعات به شماره  ۱۱۳اطالع دهند.

آخرین خرب از وضعیت
جسامنیمهدی چمران

معیری که در چند قدمی مجلس قرار دارد ،بزند و آمار مصدومان و کشتههای سوانح
ناشی از تولیدات داخل را که در این مرکز تخصصی ثبت میشود بررسی کند ،شاید با
دیدن ملت رنج کشیدهای که در طول شبانهروز به این مرکز درمانی آمد و شد دارند
درکی حقیقی از آن چه در میدان جریان دارد ،پیدا کند.
نقل است که طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی ردا در سر کشیدی .از سبب
آنش سؤال کردند .گفت :از مردگان این گورستان شرم میدارم ،بر هر که میگذرم
ضربت من خورده است و در هر که مینگرم از شربت من مرده است! این حکایت
گورستانهای کشور است که عمده قبرهایش به دلیل استفاده از همین تولیدات
شرکتهای خوروسازی بنا شده است و مدیران و مدافعانشان باید هنگام عبور از کنار
آرامگاهها آن کنند که آن طبیب میکرد.

نائب رئیس شورای شهر تهران از حضور
مهدی چمران در صحن شورای شهر از فردا
آنالین و طی جلسات بعدی به صورت
حضوری خبر داد.پرویز سروری ،نائب رئیس
شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت
سالمت جسمانی مهدی چمران رئیس
شورای شهر تهران اظهار داشت :الحمدهلل
وضعیت جسمانی ایشان به گفته پزشکان
بسیار بهبود یافته و روند خوبی در درمان
آقای چمران طی شده است.وی افزود :فردا به
صورت مجازی ایشان در جلسه شورای شهر
تهران حضور خواهند داشت و ما هفتههای
آینده نیز توفیق حضور ایشان را در صحن
خواهیم داشت.

