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وزیر ارتباطات:

یک پیام رسان ایرانی دیگر هم 
به تماس تصویری مجهز می شود

تداوم رشد مثبت اقتصادی در نیمه نخست امسال 
وزیر ارتباطات گفت: به زودی نسخه جدید پیام رسان با وجود تحریم ها

ایتا منتشر می شود و در نســخه جدید آن امکان تماس 
تصویری وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، عیســی زارع پور در حاشــیه 
جلســه دیروز هیئت دولت اظهار کــرد: ارتباط صوتی و تصویری 
در پیام رسان های کشــور برقرار است؛ روزانه چند میلیون تماس 
تصویری و صوتی از طریق پیام رسان ها و با کیفیت انجام می شود و 

هر روز بر کیفیت آنها اضافه می کنند.
وی افــزود: همه زیرســاخت های وزارت ارتباطــات پای کار 
پیام رســان ها آمده که بتوانند خدمــات باکیفیتی را به مردم ارائه 
کنند. حدود چهار تا پنج پیام رســانی کــه این روزها مردم از آن 

استفاده می کنند این قابلیت را دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: به زودی نسخه 
جدید پیام رســان ایتا که بعد از روبیکا بیشــترین اقبال را داشته 
است، منتشر می شود و در نسخه جدید آن امکان تماس تصویری 

وجود دارد.
زارع پور یادآور شد: همان طور که رئیس جمهور سه شنبه  شب 
در گفت وگوی تلویزیونی خود تاکید کرد، ما از فعالیت هر پلتفرم 
خارجی در ایران اســتقبال می کنیم مشــروط بر اینکه حداقل به 

قواعد خودشان پایبند باشند.
وی افزود: به تازگی مرکز ملی فضای مجازی با شرکت متا که 
مالک شبکه های اجتماعی اینستاگرام و واتساپ است، مکاتبه کرده 

تا در این زمینه مذاکره کنند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات بیان کرد: همین جا اعالم 
می کنیم هر پلتفرم خارجی که قواعد جمهوری اسالمی و یا حداقل 
قواعد خودشــان را بپذیرد و به آن پایبند باشند که بتوانیم حقوق 

مردم را در این پلتفرم ها دنبال کنیم، استقبال خواهیم کرد.
به گفته زارع پور، مصوبه فیلتر شــدن اینستاگرام و تلگرام که 
رئیس جمهور هم به آن اشاره کردند ارتباطی به وزارت ارتباطات یا 
حتی دولت ندارد؛ این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی 

امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.

رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری از ورود 
11 فروند هواپیمای باری به کشور در روزها و 

هفته های گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد محمدی بخش 
روز گذشــته در حاشیه مراسم گرامی داشت سالروز 
ورود تاریخــی امام خمینی)ره( به کشــور در جمع 
خبرنگاران گفــت: ۱۷۵ فرونــد هواپیمای باری و 
مسافری فعال داریم. وی همچنین از ورود ۱۱ فروند 

هواپیمای باری به کشور خبر داد.
رئیس  ســازمان هواپیمایی درباره قیمت بلیت 
پروازهای داخلی هم توضیح داد: روند افزایش قیمت 
بلیت به این صورت است که شرکت های هواپیمایی 
درخواست می دهند و در سازمان هواپیمایی کشوری 
و شورای عالی هواپیمایی بررسی می شود سپس در 

شورای عالی هواپیمایی تصویب شده و به ستاد تنظیم 
بازار و شورای رقابت ارسال می شود و پس از تصویب 

در ستاد تنظیم بازار ابالغ می شود.
محمدی بخش تأکید کرد: هرگونه افزایش قیمت 
بلیت هواپیما خارج از این روند به دســتگاه قضایی 
ارجاع می شــود. وی درباره بازگشــت مابه التفاوت 
قیمت بلیت مسافرانی که پیش از این بلیت هواپیما 
را گران تر خریده بودند اظهار داشت: نتیجه قطعی را 
مقام قضایی اعالم می کند هر اختالفی با نرخ اصلی 

با دستور مقام  قضایی برگشت داده می شود.
رئیس  سازمان هواپیمایی درباره برخورد سازمان 
هواپیمایــی با ایرالین های متخلــف در اعمال نرخ 
گران بلیت، تأکید کرد: هم برخورد ســلبی  داریم و 
هــم برخورد حقوقی؛ ضمن آنکه لغو امتیاز و ارجاع 

به مقام قضایی نیز امکان پذیر است. محمدی بخش 
درباره صحت موضوع کاهش پروازها نیز گفت: این 
موضوع صحت ندارد و هیچ کاهش پروازی نداشتیم 
پروازهای خارجی رشــد چند برابری و داخلی رشد 

۲۰ درصدی داشته است.
دردسر نرم افزارهای موبایلی

رئیس  سازمان هواپیمایی همچنین درباره برخورد 
با نرم افزارهای موبایلی متخلف فروش بلیت هواپیما 
گفت: برخی از ایــن نرم افزارها مرتبط و غیرمرتبط 
تخلف داشــتند که با آنها برخورد کرده ایم؛ فهرست 
نرم افزارهای متخلف در وب سایت سازمان هواپیمایی 

منتشر شده است.
حســن خوشــخو، معاون هوانوردی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری هــم با بیان اینکــه در زمان 

اوج ســفر، توزیع کنندگان بلیت اقــدام به افزایش 
قیمت ها می کنند اظهار کرد: عمده تخلفات مشمول 
نرم افزارهای موبایلی اســت که فهرســت آنها را به 
دادســرای فرهنگ و رســانه دادیم و شــرکت های 

هواپیمایی متخلف را به تعزیرات معرفی کردیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی افزود: در یک 
ســال گذشــته با توجه به تورم ناشی از تحریم ها و 
فشارهایی که به شرکت های هواپیمایی برای تامین 
قطعات وارد شــد و همچنین برخی از تحوالت بعد 
از کرونا مانند تقاضای فزاینده ســفر با چالشی برای 

پاسخ گویی به سفر مواجه شدیم.
معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی یادآور شد: 
قیمت گذاری بلیت هواپیما که شورای عالی هواپیمایی 

در بهمن ۱4۰۰ ابالغ کرد رعایت می شود.

طبق آمار شرکت ملی گاز، تعداد مشترکان 
گاز از حدود 56 هزار مشترک در قبل از انقالب 
به بیش از 27 میلیون مشترک در حال حاضر 

رسیده که 482 برابر شده است. 
به گزارش خبرگزاری فــارس، ایران با 33 هزار 
میلیــارد متر مکعب گاز، دارنده دومین منابع گازی 
 ،BP بزرگ دنیا اســت. طبق آمار بریتیش پترولیوم
تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵۷ میلیارد 
متر مکعب بوده اســت و بعد از آمریکا و روسیه در 

جایگاه سوم قرار دارد.
بررســی روند گازرسانی به شــهرها، روستاها و 
صنایع نشــان می دهد که توسعه شبکه گاز یکی از 
اولویت های جدی جمهوری اسالمی ایران بوده است، 
موضوعی که البته باید با مصرف بهینه گاز نیز همراه 

شده تا بیشترین عایدی نصیب کشور شود.
طبــق آمار، تعداد مشــترکان گاز بعد از انقالب 
از حدود ۵6 هزار مشــترک به بیش از ۲۷ میلیون 
 مشــترک رســیده اســت. قبل از انقالب اسالمی

)تا سال ۵۷( تعداد هشت شهر و سه روستا در قالب 
۵۱ هزار خانوار تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشتند، 
امــا اکنون ۲3 میلیون مشــترک خانگی در ۱۲۲6 
شــهر و 36 هزار و 6۱4 روستا از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند هستند. درصد بهره مندی خانوار شهری از 
گاز طبیعی تا بهمن ماه ســال ۵۷ حدود یک درصد 
بــود. ولی هم اکنون به بیش از 98 درصد رســیده 
است. همچنین درصد بهره مندی خانوار روستایی از 
گاز طبیعی نیز 86 درصد شده و در مجموع پوشش 

گازرسانی کشور به 9۵ درصد رسیده است.

توسعه گازرسانی در ایران
 بیشتر از روسیه و آمریکا

حال شــاید این نکته مطرح شــود که مقایسه 
گازرسانی به خانوارها و صنایع قبل و بعد از انقالب 
مقایســه درستی نیست، بلکه باید وضعیت ایران در 
افزایش رفاه عمومی با گازرسانی را براساس معیارهای 

جهانی ســنجید. درصد پوشش شبکه گاز ایران در 
مقایســه با آمریکا و روســیه طبق گزارش موسسه 
مشاوره انرژی SolutiEn آورده شده است. همان طور 
که مشاهده می شود ایران با وجود سهم کمتر تولید 
گاز از دو تولیدکننده بزرگ دنیا، توانسته است شبکه 
 گازرسانی خود را بیشــتر از دو کشور دیگر توسعه 

دهد.
طبــق آمار شــرکت ملــی گاز، در حال حاضر 
مجموع شــبکه گذاری های انجام شــده در راستای 
گازرسانی به مبادی مصرف درون شهرها و روستاها 
 و ســایر بخش هــای مصرفی گاز طبیعــی حدود
 4۲۷ هــزار کیلومتر اســت، یعنی معادل ۱.۱ برابر 

فاصله زمین تا ماه.
همچنین مجموع انشــعابات گاز طبیعی کشور 
 تا قبل از پیروزی انقالب اســالمی در سراسر کشور،

۵۱ هــزار و 9۰۰ عدد بوده که این تعداد هم اکنون 
نزدیک به ۱3 میلیون انشعاب شده است.

در مجموع بررسی کارنامه جمهوری اسالمی ایران 
در حوزه گازرسانی به اقصی نقاط کشور، یک کارنامه 
ممتاز و بی نظیر در دنیا است و رفاه ویژه و نامحسوسی 
را برای مردم کشــور ایجاد کرده که ضروری است با 

مصرف بهینه حفظ شود.

بر اساس آمار رسمی 

گازرسانی به مردم بعد از انقالب 482 برابر شده است

رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری:

11 فروند هواپیما به ناوگان باری کشور افزوده شد

تحقق رشد اقتصادی سه درصدی در نیمه 
نخست ســال 1401 در امتداد رشد اقتصادی 
مثبت سال 1400 )معادل 4.4 درصد(، حکایت 
از بهبود فعالیت های اقتصادی با وجود تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.
 به گزارش خبرگزاری فارس بر اســاس آمارهای 
مقدماتی، رشد تولید ناخالص داخلی )به قیمت های 
ثابت ســال ۱39۵( در شش ماهه اول سال ۱4۰۱ 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن معادل سه 
درصد رقم خــورد. همچنین تولید ناخالص داخلی 
بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن دو و هفت دهم درصد افزایش یافت )نرخ 
رشــد مذکور در شش ماهه اول سال ۱4۰۰ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن معادل دو و سه دهم 

درصد بوده است(.
رشد تولید ناخالص داخلی )به قیمت های ثابت 
سال ۱39۵( در ســه ماهه دوم سال ۱4۰۱ نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل از آن معادل سه و شش 

دهم درصد رقم خورد )نرخ رشد مذکور در سه ماهه 
دوم سال ۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
آن معادل یک درصد بوده اســت(. همچنین تولید 
ناخالص داخلی بدون نفت در دوره مذکور نسبت به 
مدت مشــابه سال قبل از آن سه و یک دهم درصد 
افزایش یافت )نرخ رشد مذکور در سه ماهه دوم سال 
۱4۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معادل 

هفت دهم درصد بوده است(.
 در شــش ماهه اول ســال ۱4۰۱، ارزش افزوده 
تمامی گروه ها شامل نفت، صنایع و معادن، خدمات 
و کشاورزی )به قیمت های ثابت سال ۱39۵( نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 
6.6، سه و هشت دهم، دو و شش دهم و ۱.۱ درصد 
افزایش یافت )در شش ماهه اول سال ۱4۰۰، ارزش 
افزوده گروه ها شامل نفت و خدمات )به قیمت های 
ثابت ســال ۱39۵( نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن بــه ترتیب به میــزان ۲۰ و پنج و چهار دهم 
درصد افزایش و ارزش افــزوده گروه های صنعت و 

معدن و کشــاورزی به ترتیب به میزان ۱.۵ و ۲.4 
درصد کاهش یافتند(. 

رشد مثبت همه گروه های اقتصادی
همچنین در ســه ماهه دوم سال ۱4۰۱، ارزش 
افزوده همه گروه ها شــامل نفــت، صنایع و معادن، 
خدمات و کشاورزی )به قیمت های ثابت سال ۱39۵( 
نســبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به 
میزان ۱۰ و چهار دهم، شــش و 9 دهم، دو و چهار 
دهم و هشت دهم درصد افزایش یافت )در سه ماهه 
دوم ســال ۱4۰۰، ارزش افزوده گروه ها شامل نفت 
و خدمات )به قیمت های ثابت ســال ۱39۵( نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان 
۵.4 و 4.۱ درصــد افزایش و ارزش افزوده گروه های 
صنعت و معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان 4.4 و 
۲.۵ درصد کاهش یافتند(. شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی )۱۰۰ نفر کارکن و بیشــتر( با سهم 
قریب بــه ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، 
در شــش ماهه اول سال ۱4۰۱ نشانگر افزایش 6.6 

درصدی نســبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. 
بررســی روند رشد فصلی شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی حاکی از آن اســت که شاخص مزبور 
بعد از افزایش سه درصدی در سه ماهه نخست سال 
جاری، طی سه ماهه دوم سال ۱4۰۱ با افزایش قابل 
توجه ۱۰ و دو دهم درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل همراه شده است. در مجموع عملکرد تولید 
 ناخالص داخلی کشــور در نیمه نخست سال ۱4۰۱ 
»با احتســاب نفت« و »بدون احتســاب نفت« به 
 قیمت های ثابت ســال ۱39۵ بــه ترتیب به ۷۷48

و 9 دهم و ۷۱۰4 و شــش دهم هزار میلیارد ریال 
رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 
با افزایش سه و دو و هفت دهم درصدی همراه بود.
تحقق رشــد اقتصادی ســه درصدی در نیمه 
نخست سال ۱4۰۱ در امتداد رشد اقتصادی مثبت 
ســال ۱4۰۰ )معادل 4.4 درصد(، حکایت از بهبود 
عملکرد فعالیت های اقتصادی در کشور باوجود تداوم 

تحریم های اقتصادی دارد.

ادامه از صفحه ۶

ســند مالکیت)بــرگ ســبز( 
خــودروی پــژو 20۶ مــدل 
1384 بــه شــماره شاســی 
10FSS15082457 و شماره 
موتور 19825135 به شماره 
 پــاک 249 ل 18 ایران 1۶ 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

ت  ر کا نــی  کمپا  ، ســبز گــه  بر ک  ر ا مــد کلیــه 
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موتور *157FMI*BDG00159 مفقود و اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو کامیونت ون 
زامیاد Z24NI به شماره پاک 
153 س 89- ایــران 14 به 
رنگ آبی روغنی مدل 1398 و 
 Z24809218Z شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAZPL140TK054۶002
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی تراکتور کشــاورزی 
فرگوسن مدل 97 به شماره انتظامی 
499 ک 22- ایران 31 به شماره 
موتور MT4A2W۶140F و شماره 
 N3HKTADICJET00974 شاســی 
به مالکیــت اینجانــب عبدالمحمد 
بیرانوند مفقود فاقد اعتبار است.

آگهی های
مفقودی

ســند کمپانی خودرو سواری پژو 
GLX 405-XU7 به شــماره پاک 
12۶ م 93- ایــران 14 به رنگ 
نقــره ای متالیک مــدل 1395 و 
 124K0834۶8۶ شماره موتور
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAAM01CE4GK411990
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز و ســند کمپانی و 
کارت خــودرو وانــت پیــکاپ 
ل  مــد ســفید  بیــن  کا و د
انتظامــی  شــماره  بــه   8۶ 
7۶5 ص 79 ایران ۶7 موتور 
شاســی   KA24848211Y

PCBGLUD22۶14842 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خــودرو ســواری پژو 
هاچ بک 20۶TU5 به شماره پاک 
۶82 م 79- ایــران 14 به رنگ 
ســفید مــدل 1395 و شــماره 
موتور 1۶3B0230845 و شماره 
 NAAP13FE9GJ851923 شاسی
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ کمپانــی پژو 20۶ به 
نام بهزاد سارابیگی شماره 
موتور 0017301 شماره 
شاســی 209080 شماره 
پاک 358 ه  38 ایران 77 
مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو 
وانت پیکان 1۶00OHV به شماره 
پــاک 485 م 87- ایــران 14 
به رنگ ســفید صدفی- روغنی 
مــدل 1391 و شــماره موتــور 
114F0012297 و شماره شاسی 
 NAAA4۶AA۶CG32۶074
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــا  پــارس  پــژو  خــودرو 
 4۶ م   341 مشــخصات 
ایران 38 سرقت شده در 
صورت مشاهده با شماره 
تماس   0912۶391401

حاصل شود.

جدول نرخ سکه ، ارز و بورس
قیمت بازارنوع سکه

۲4/3۲۱/۰۰۰سکه تمام طرح جدید
۲3/۰3۱/۰۰۰سکه تمام طرح قدیم

۱4/33۰/۰۰۰نیم سکه
9/۲۷۰/۰۰۰ربع سکه

4/8۱۰/۰۰۰گرمی
۲/۱4۱/۵۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

نوع ارز
43/6۲۲دالر
48/683یورو
۵۵/۰۵4پوند

۲/3۷۰لیر ترکیه
۱۲/۱۷۰درهم امارات

3۰/6دینار عراق
بورس

۱/۵۵۷/۲۲۷شاخص کل بورس تهران
48۷/۵3۵شاخص هموزن

اقتصاددان برجسته آمریکایی:

دالرزدایی کشورها برای آمریکا 
فاجعه بار می شود

اقتصاددان و تحلیل گر برجسته آمریکایی معتقد است 
سیاست مالی واشنگتن با هدف مصادره دارایی ها و اعمال 

تحریم ها، موقعیت دالر را تضعیف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اسپوتنیک، »پال کریگ 
رابرتس« اقتصاددان آمریکایی و یکی از مقامات کاخ سفید در دوران 
دولت »رونالد ریگان« در دهه 8۰، در مقاله ای  نوشت: اگر عربستان 
و سایر کشــورها، دالرهای نفتی را کنار بگذارند این امر منجر به 
حوادث فاجعه بار در ایاالت متحده خواهد شد. اعالن اخیر عربستان 
سعودی مبنی بر پذیرش پرداخت های نفتی با ارزهایی غیر از دالر، 

خبر مهمی است که مطبوعات نادیده گرفته اند.
این اقتصاددان آمریکایی تصریح کرد که سیاست مالی واشنگتن 
با هدف مصادره دارایی ها و اعمال تحریم ها، موقعیت دالر را تضعیف 
کرده است. اکنون بسیاری از کشورها تمایل خود را برای استفاده 
از ارزهــای ملی در تجارت بین المللی ابراز می کنند تا تحت تاثیر 

تهدیدهای احتمالی ایاالت متحده قرار نگیرند.
رابرتس افزود: اگر عربستان دالر نفتی را کنار بگذارد تقاضا برای 
پول آمریکا و ارزش دالر کاهش می یابد و این تهدیدی جدی برای 

اقتدار واشنگتن و قدرت مالی بانک های آمریکایی است.
گفتنی است، پال کریگ رابرتس اقتصاددان آمریکایی است، او 
معــاون وزارت خزانه داری آمریکا در زمان تصدی »رونالد ریگان« 
رئیس جمهــوری وقت آمریکا در دهــه ۱98۰ و از مؤلفان اقتصاد 
ریگانی بود. رابرتس دبیر و ستون نویس سابق وال استریت ژورنال، 
بلومبرگ بیزنس ویک  و Scripps Howard News Service بوده و در 
دهه 8۰ و 9۰ میالدی برنده چند نشــان افتخار در امور سیاست 
و اقتصاد شد. او همچنین در نشریه هایی چون »نشنال پالیسی«، 
»نشنال ریویو«، »تایمز لندن«، »وال استریت ژورنال«، »فیگارو« 

و ... هر از چندگاه مقاله و یادداشت می نویسد. 
گفته می شود، اختالف های اخیر عربستان و آمریکا بر سر تولید 
نفت اوپک بر فرآیند پترودالر یعنی نفت عربستان به عنوان پشتوانه 
دالر آمریکا که از دهه 8۰ میالدی ایجاد شده به خطر انداخته است.

به گفته اقتصاددانان اگر خواسته چین به عنوان دومین اقتصاد 
بزرگ دنیا در خرید نفت و گاز عربستان با استفاده از ارز یوان عملی 
شود 3۵ درصد از مبادالت دالر در بازارهای جهانی کاهش خواهد 
یافت و جایگاه آمریکا بــه عنوان اقتصاد اول دنیا  به خطر خواهد 
افتاد و روند افول هژمونی دالر در بازارهای جهانی کلید می خورد، 
به خصوص که ممکن اســت به دنبال چین کشورهای دیگری هم 

بخواهند با ارزی غیر دالر نظیر یوان با عربستان معامله کنند.
ارزش دالر برای چهارمین ماه پیاپی منفی شد

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، شاخص 
ارزش دالر که ارزش این ارز را نسبت به ارزهای مرجع می سنجد 
در معامالت دیــروز خیلی تغییر نکرد و در رقم ۱۰۲ و ۲4 صدم 

واحد ثابت ماند.
 روز ۲8 ســپتامبر ســال گذشــته این شــاخص با رسیدن 
به ۱۱4و 8۷ صدم واحد در باالترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته 
قرار گرفت اما به طور مداوم طی چهار ماه گذشته در حال از دست 
دادن ارزش خود است. در معامالت دیروز هر یورو برابر با یک دالر 
و 84 هزارم ســنت ارزش گذاری شد. ارزش پوند انگلیس در برابر 
دالر اما در معامالت امروز ۲6 صدم درصد پایین آمد و به یک دالر 
 و ۲3۱۷ ده هزارم ســنت رسید. ارزش دالر در برابر ین ژاپن هم

4۵ صدم درصد پایین آمد و به ۱۲9 و 8۵ صدم ین رسید.
بازار منتظر برگزاری نشست بانک مرکزی فدرال آمریکا است 
که قرار اســت طی چند روز آینده برگزار شود. البته کارشناسان 
بعید می دانند در نشست پیش رو بانک مرکزی آمریکا به سیاست 

خود بر افزایش نرخ بهره پایان دهد.

وزیر جهاد کشاورزی:

کاالهای اساسی شب عید 
و ماه مبارک رمضان تأمین است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کاالهای اساسی مورد نیاز شب 
عید، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تامین است و هیچ کمبود و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
ســید جواد ساداتی نژاد روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه دولت در 
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: با توجه به آمارهای موجود، ذخایر کاالهای 

اساسی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است.
وی افزود: همچنین برنامه ریزی های الزم برای تولید و تامین کاالهای 
اساسی برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان انجام شده و نگرانی در این 

زمینه وجود ندارد.
تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصدی۳۴ قلم کاالی اساسی

 وزیر جهاد کشــاورزی همچنیــن خبر داد که از روز چهارشــنبه
۱۲ فروردین طرح »فجر تا فطر« فروشــگاه های زنجیره ای کل کشــور 

شروع شده است.
به گزارش تسنیم، ساداتی نژاد ادامه داد: در این طرح 34 قلم کاالی 

اساسی مصرفی با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد به مردم ارائه می شود.
وی بیــان کرد: این طرح موجب کاهــش قیمت ها و تثبیت قیمت 
کاالهای اساســی تا پایان ماه مبارک رمضان و ایام عید می شــود؛ سایر 
فروشگاه های کشور نیز با این طرح همراهی داشته باشند تا آرامشی در 

حوزه بازار ایجاد شود.
وزیر جهاد کشــاورزی یادآور شد: برخی شرکت های تولیدی قیمت 
کاالهای خود را کاهش دادند و فروشگاه های زنجیره ای نیز با سود صفر 

درصد کاالهای اساسی در این طرح مشارکت داشتند.
از ســوی دیگر،معاون وزیر جهاد کشاورزی هم دیروز از کافی بودن 
ذخایر کشــور برای تأمین نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان و شــب 
عید خبر داد و اظهار کرد: ذخایر در انواع کاالهای اساسی از جمله مرغ، 
گوشت، تخم مرغ، میوه و سایر کاالها به حد کافی است و هیچ نگرانی از 

بابت تأمین وجود ندارد
افزایش تولیدات کشاورزی

به گزارش فارس، شــاهپور عالیی مقدم، در ادامه عنوان کرد:  بخش 
کشــاورزی در یک و نیم ســال گذشــته و به ویژه در 43 سال گذشته 
پیشرفت های بســیار خوبی داشته با وجود اینکه محدودیت هایی مانند 
گرمایش کره زمین، تغییرات آب و هوایی، مشکالت آب و محدود بودن 
زمین وجود داشــته اما تولیــدات از 46 میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن 
رسیده است که مهم ترین آن باال رفتن بهره وری در بخش کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر ۱4 میلیون هکتار 
زمین کشت می شود و ۱۱۰ میلیون تن محصول با منشأ گیاهی به عمل 
می آید. عالیی مقدم ادامه داد: ســرانه تولید کشــاورزان 3۰ تن و سرانه 
 امنیت غذای هر ایرانی یک و نیم میلیون تن است در حالی که ۷ میلیون
و ۲۰۰ هــزار نفر تبعه خارجی هم در کشــور داریم و باید غذای آنها را 
تأمین کنیم. وی در ادامه با بیان اینکه طرح الگوی کشــت آغاز شده و 
توفیقات خوبی هم در طی مدت اجرا از ابتدای مهرماه داشــته اســت،  
گفت:  برای تحقق کامل این طرح نیاز به اعتبار ۱3۲ هزار میلیارد تومان 
از محل اعتبارات ارزی صندوق توســعه ملی داریم که بنا است ۷۰ هزار 
میلیارد تومان به صورت مشــوق به کشاورزان و 6۰ هزار میلیارد تومان 

تحت عنوان تسهیالت کم بهره به آنها پرداخت شود.
این مقام مسئول اعالم کرد:  پس از صحبت های مقام معظم رهبری 
در دیدار با تولید کنندگان، وزارت جهاد کشــاورزی در چهار محور برای 
اجرای طرح الگوی کشت، کاشت یک میلیارد درخت، آبیاری زیرسطحی 
و کشت قراردادی اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر را برای استفاده 
از صندوق توسعه ملی درخواست کرده و خواسته تا مجلس آن را بررسی 

و موافقت کند.
انتقاد نماینده مجلس از وزارت کشاورزی

از طرفی، ذبیح اهلل اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه آنچه وزارت جهاد کشاورزی از آن 
به عنوان ســند الگوی کشــت یاد می کند، بیشتر شبیه به یک تقویم یا 
سالنامه زراعی است، اضافه کرد: اکنون در ۱9 استان کشور کاشت برنج 
وجود دارد و این در حالی اســت که باید تنها در دو اســتان کشت برنج 
داشــته باشیم و سند الگوی کشت در این خصوص از بازدارندگی کافی 
برخوردار نیست. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وی همچنین با 
اشــاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی قادر به اجرایی کردن 
سند الگوی کشت نیست، افزود: واقعیت این است که برای اجرای موفق 
و بی نقص سند الگوی کشت باید پنج وزارتخانه شامل جهاد کشاورزی، 
نیــرو، صمت، اقتصاد و امور دارایی و نفت در کنار چهار ســازمان مانند 
منابع طبیعی، محیط زیست، برنامه و بودجه در کنار هم دیگر و به صورت 

مکمل نقش داشته باشند.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از جهاد کشــاورزی به خاطر 
امتناع از انتشار سند و برخورد محرمانه با این سند گفت: ما که نماینده 
مجلس هستیم و چندین بار نیز درخواست کرده ایم، هنوز موفق نشده ایم 
به متن نهایی سند الگوی کشت دست پیدا کنیم و آن چیزی که به عنوان 

سند رونمایی شد را ما هنوز ندیده ایم.

رئیس  امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه ما به جای 85 میلیون نفر 
حداقل به 90 میلیون نفر یارانه می دهیم، افزود: 
حداقل پنج میلیون نفر در خارج از مرز ها از 

یارانه نقدی استفاده می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جعفری در 
نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه ها تصریح 
کرد: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که 
ســبب هدر رفت منابع شده است. یارانه ها به طور 
مساوی بین مردم تقسیم می شود. در حوزه یارانه به 
ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.

وی افزود: در مشهد کارخانه های بزرگی داریم که 
به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آنها شدیم. تداوم 
این روند می تواند فاجعه بار باشد و ما را از تولید کننده 
به وارد کننده گاز تبدیل کند. دولت ها تالش کردند 
تا با حداقل هزینه ایــن موضوع را مدیریت کنند. 
مصرف بنزین در دولت نهم و دهم از 9۰ میلیون به 
64 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد اما با تداوم 

قیمت ثابت اما مصرف دوباره افزایش یافت.
رئیس  امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه در اردیبهشــت ماه ســال جاری نیز 
شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم، افزود: دولت 
در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه 
یارانه ها را ندارد. این موضوع مهم ترین مسئله دولت 
است. دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود 
اســت و تقریبا معادل همان رقم یارانه می دهد. در 
حقیقت پول دو دولت را می دهیم تا معیشت مردم 

را تامین کنیم.
جعفری درخصوص آزمون وسع و شاخص های 
آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه 
تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطالعات زیادی 
الزم است. براساس شاخصی که اعالم شد تقریبا زیر 
پنج درصد افراد برخوردار محسوب می شوند و رفتار 
مصرفی نامناسبی دارند. ما به جای 8۵ میلیون نفر 
حداقــل به 9۰ میلیون نفر یارانه می دهیم. حداقل 
پنج میلیون نفر در خارج از مرزها از یارانه ها استفاده 

می کنند. او افزود: برای اولین بار در بودجه ســال 
۱4۰۲ شناسایی سه دهک و افراد برخوردار را حذف 
کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال 
حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.

افزایش تورم 
تنها از محل افزایش نقدینگی نیست

رئیس  امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه 
افزود: اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص 
دهیم تورم ما تا امروز به باالی ۷۰ درصد می رسید. 
در ســال گذشــته ۱6 میلیارد دالر برای کاالهای 
اساســی هزینه کردیم که طبق قانون باید هشت 

میلیارد هزینه می شد. 
جعفری افــزود: در دنیا کاالهای اساســی نیز 
افزایش قیمت داشــت. برای هشت میلیارد اضافه 
ناچار شــدیم تا از صندوق توســعه ملی عددی را 
برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و 
راه غیرمستقیم تامین را پیشنهاد می دهد که همان 
سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور می شویم منابع 

ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده 
از آن ارز از نیما بخریم.

او افــزود: به طور مثال حدود ۵۰ هزار میلیارد 
 تومــان افزایش را داریم که بــا ضریب فزاینده به
4۰۰ همت نقدینگی تبدیل می شــود. این موضوع 
برای رقمی حدود ســه تا چهار هزار میلیارد تومان 
است. اگر قرار باشد که هشت هزار میلیارد را به این 
شکل تامین کنیم معادل ۱۷ درصد کل نقدینگی 

آن روز، نقدینگی خلق می کردیم.
وی با بیــان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد 
خواهد کرد افزود: بایــد حداکثر کنترل نیاز ارز را 
داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات 
اســت. در حال حاضر افزایش تــورم دیگر تنها از 
محل افزایش نقدینگی نیســت. علت آن این است 
که افزایش نرخ ارز سبب می شود تا تولیدکنندگان 
دیگر تمایلی به بازگشــت ارز نداشته باشند که در 
نهایت سبب عدم رغبت به عرضه محصول به بازار 

خواهد شد. 

رئیس  امور اقتصاد کالن سازمان برنامه و بودجه:

پنج میلیون نفر در خارج از کشور یارانه می گیرند!

عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
گفت: متصل نشدن حساب دستگاه های مختلف 
به حساب واحد خزانه، در حکم تصرف در اموال 

عمومی است و جرم انگاری شده است.
 مســعود خاتمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
دربــاره  اهمیت اجرای حســاب واحد خزانه توســط 
دانشگاه های علوم پزشکی، بیان کرد: چارچوب عملکرد 
مالی در این دانشــگاه ها باید مشخص باشد. مسئله ای 
که وجود دارد این اســت که این دانشگاه ها درآمدهایی 
از ناحیــه   ارائه خدمات به بیمــاران دارند که باید این 

دریافتی ها حساب و کتاب داشته باشد.
وی دربــاره   دلیل هیئت امنایی بــودن نظارت بر 
هزینه کردهای دانشــگاه های علوم پزشــکی، گفت: از 
گذشته و حتی قبل از انقالب، برای دانشگاه های بزرگ 
هیئت امنایی تعریف می شد تا دانشگاه ها برای هزینه کرد 

و مدیریت خود، مستقل باشند و بتوانند در زمینه امور 
آموزشی، رشد کافی را داشته باشند. 

این نمایند مجلس ضمن اشــاره بــه عدم اجرای 
قانون حساب واحد خزانه و مسئله نظارت هیئت امنایی 
دانشگاه ها، اذعان داشت: دلیل متصل نشدن دانشگاه های 
علوم پزشکی به حســاب واحد خزانه نیز وجود همین 
قانون هیئت امنایی اداره شدن دانشگاه ها است؛ زیرا این 
دانشــگاه ها درصدد هستند تا بتوانند قدرت اعمال نظر 

خود را حفظ کنند.
خاتمی افزود: عملکرد دانشــگاه های علوم پزشکی 
نیز باید مانند ســایر دستگاه های دولتی تحت نظارت 
دســتگاه های نظارتی بــوده و بــرای هزینه هایی که 
می کننــد، به یک نهاد باالدســتی جواب پس بدهند، 
زیرا از بودجه دولتی استفاده می کنند. بنابراین عملکرد 
این دانشگاه های علوم پزشــکی نیز باید مورد بررسی 

قرار بگیرد و دســتگاه های نظارتی باید به عملکرد آنها 
ورود کنند. 

وی تصریح کرد: همــان طور که در بودجه ۱4۰۱ 
مصــوب مجلس آمــده اســت، عدم اتصال حســاب 
دستگاه های مختلف به حســاب واحد خزانه، در حکم 
تصرف در اموال عمومی است و جرم انگاری شده است. 
از این جهت  دســتگاه های دولتی نمی توانند به صورت 
ســلیقه ای اجرا یا عدم اجرای قانون داشته باشند و یا 
دانشگاه های علوم پزشکی نمی  توانند برای خود استثنا 

قائل شوند.
پیش از این مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اسالمی هم درباره اتصال دانشگاه های 
علوم پزشکی به حساب واحد خزانه، گفته بود: بر اساس 
این قانون، همه دســتگاه ها باید به حساب واحد خزانه 
بپیوندند که تاکنون حدود 8۰ تا 9۰ درصد دستگاه های 

دولتی به این حساب پیوسته اند و برخی از ارگان ها مثل 
دانشــگاه های علوم پزشکی که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد 
کل مشــمولین این قانون هستند، هنوز به این حساب 
خزانه نپیوســته اند که باید هر چه سریع تر این قانون را 

اجرایی کنند.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که قانون حساب 
واحد خزانه دانشگاه های علوم پزشکی را استثنا نکرده و 
آنها نیز باید تمام حساب های خود را در حساب واحد و 
تحت نظارت خزانه داری داشته باشند تا دولت بتواند بر 

آنها نظارت داشته باشد.
شــایان ذکر اســت به گفته محمد تقی نقدعلی، 
عضو کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس، نپیوســتن 
دانشــگاه های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه اصاًل 
پذیرفتنی نیست و به طور کلی استثنائی بین دستگاه های 

دولتی برای پیوستن به این قانون وجود ندارد.

نماینده مجلس:

نپیوستن سازمان ها و دانشگاه های دولتی به حساب  خزانه  جرم  است


