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شنبه

صفحه
با وجود کاهش تورم ساالنه در دی ماه ،دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند
افزایشی داشته است.
به گزارش ایسنا ،گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم ساالنه دی
ماه  ۱۴۰۰برای خانوارهای کشور به  42/4درصد رسیده که نسبت به همین اطالع
در ماه قبل ،یک درصد کاهش نشان میدهد.
افزایش تورم نقطهای
منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه مشابه
سال قبل است ،نرخ تورم نقطهای در دی ماه  ۱۴۰۰به عدد  35/9درصد رسیده

است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین  35/9درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹
برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.تورم نقطه
به نقطه در دی ماه در مقایسه با ماه قبل  ۷ ,۰درصد افزایش یافته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
نرخ تورم ماهانه دی  ۱۴۰۰به 2/4درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در
ماه قبل ۰.۷ ،درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب  ۱.۷درصد و  ۲.۷درصد بوده است.

نقد و تحلیل خبر

بعضی از افراد همچون گوینده سخن
فوق ،خیال میکنند «جنگ» در
ذات خود ،امری مثبت و مقدس
است درحالی که چنین نیست بلکه
به عکس ،جنگ فی ذاته ،ناپسند و
منفی است و همه ملتها باید از آن
پرهیز کنند .جنگ چه خوبی دارد؟
در طول تاریخ هر جا جنگی بوده به
جز قتل و ویرانی چه نتایجی داشته؟
جنگ با دفاع فرق دارد .دفاع ،دفع
کردن تجاوز و زور و اجحاف است
و عقل سلیم آن را ،در صورتی
که هیچ راه دیگری وجود نداشته
باشد ،میپذیرد اما جنگ ،امری
منفور و نشانه خوی وحشیگری
افراد ظالم و زیادهخواه است .اگر
در همه کشورها ،زنان مانع جنگ
هستند ،زنان ما در ایران که مظهر
عقالنیت ،مهربانی و مسلمانی هستند
باید بیشتر از سایر زنان کشورهای
دیگر ،مخالف جنگ و طرفدار صلح
و همزیستی مسالمتآمیز باشند.
مگر جنگ کردن و طرفدار
جنگ بودن ،هنر است؟ صدام
طرفدار جنگ بود و ما هشت سال
زنانمان هماهنگ با مردان ،در
صف دفاع بودند .ما هیچگاه
جنگطلب نبودهایم چه مردان و چه

زنان مان.
ما از جنگ هشت ساله عراق
علیه ایران هم ،به عنوان «جنگ
تحمیلی» یاد میکنیم .کجا جنگ،
عنصر مطلوبی است؟ نباید بیخود
و بیجهت ،چهره زنان مان را
به جهانیان به عنوان چهرهای
جنگطلب معرفی کنیم .اگر در
چند سال گذشته ،همه مردم جهان
از داعش به وجه بدی نام برده و
میبرند ،به خاطر این بوده که مردان
و زنان آنان ،از خود چهرهای خشن
و جنگطلب نشان میدادند.
در ادبیات سیاسی جهان و در
فرهنگ ملتها ،هرجایی سخن از
جنگ است در کنار آن کوله باری
از نفرت دیده میشود.
پایگاه محکم وقوی در قلب و روح
ملتها با گفت و گوی پسندیده و
استدالل منطقی ایجاد میشود نه با
جنگ و قتل و خونریزی .ما به
خاطر اینکه هم مسلمان هستیم و هم
ایرانی باید مظهر عقالنیت ،رحمت
و انساندوستی باشیم و تالش کنیم
که در دام جنگ دشمن نیفتیم.
عقل سلیم و فکر رشید ،دیالوگ و
سخن زیبا و اندیشه ناب را میپسندد.
این مسیر را گم نکنیم.
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معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

2

در حالی بازنشستگان به دنبال تصویب طرح دائمی شدن همسانسازی حقوق
هستند ،اما گزارشها حاکی از آن است که این طرح به تعویق افتاده است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنالین« ،دولت طرح همسانسازی حقوق
بازنشستگان را به طور جدی پیگیری نمیکند»؛ این گالیهای است که اخیرا ً
از زبان بازنشستگان شنیده میشود.
بررسیها نشان میدهد که دو مرحله از متناسبسازی حقوق توسط
دولت دوازدهم صورت گرفته و بازنشستگان کشور بعد از دو مرحله
متناسبسازی ،تفاوت قابل توجه در حقوق بازنشستگی را مشاهده کردند.
بر همین اساس ،قرار بر این شد که همسانسازی حقوق بازنشستگان در
مسیر دائمی شدن قرار گیرد و این در حالی است که در حال حاضر دائمی
شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان به طنابی شبیه شده که عدهای طرف
تصویب و اجرای آن هستند و یک سمت طناب را میکشند و عدهای دیگر
معتقدند همسانسازی نتایج خوبی ندارد و طرف دیگر طناب را میکشند و
هر کدام سعی دارند حرف خود را به کرسی بنشانند.
علت مخالفت عدهای از آنها ،همان بهانه همیشگی تورمزا بودن افزایش
حقوق است و برخی دیگر ،اما نداشتن پشتوانه مالی برای تأمین بودجه دائمی
شدن همسانسازی را دلیل مخالفت خود با این موضوع میدانند؛ البته برخی
از نمایندگان هم ادعا میکنند در حال تالش برای تصویب الیحه دائمی
شدن همسان سازی هستند.
طرح همسانسازی زیادهخواهی نیست
چندی پیش علی ترکاشوند ،دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ضمن گالیه
نسبت به این که دولت طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان را به طور

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

برخالف همه جا که زنان مانع جنگاند،
در ایران و در جبهه مقاومت زنان
مشوق و پشتیباناند
جدی پیگیری نمیکند ،تأکید کرد« :ما از مجلس انتظار داریم از دولت
توضیح بخواهد ».بنا به گفته وی« ،بعد ازسالها بالتکلیفی ،دولت قبل
قدمهای کوچکی را در بحث طرح همسانسازی برداشت و مجلس نیز
خواهان دائمی شدن این مصوبه شد ،اما اکنون نمیدانیم موضع دولت در
این خصوص چیست».این در شرایطی است که براساس اظهارات ترکاشوند
درباره اثر شدید نرخ تورم روی سطح زندگی بازنشستگان« ،هزینههای
زندگی برای کارگران و بازنشستگان بسیار زیاد شده و کارگران با حقوق
 ۴ ،۳میلیون تومان نه میتوانند خرج هزینههای روزمره را بدهند و نه خرج
دوا و درمان که بسیاری از آنها امروز درگیر بیماری هستند».
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری توضیح داد« :یک بازنشسته بعد از ۳۰
سال کار ،امروز در شرایطی است که باید برای گذرا ِن زندگی خود به سراغ
مشاغلی چون نگهبانی و دستفروشی برود .درخواست بازنشستگان برای
ِ
پیگیری طر ِح همسانسازی زیادهخواهی نیست ،بلکه زندگی به قدری سخت
شده است که آنها دیگر با این حقوق نمیتوانند زندگی کنند».

انتقاد آیتاهلل نوری همدانی از کاهش ارزش پول ملی؛

آیتاهلل نوری همدانی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر
ضرورت بانکداری بدون ربا اظهار داشت :نگاه اسالم به مسائل اقتصادی
بر حول محور تولید و اشتغال میباشد ،تقویت بنیه اقتصادی و خودکفایی
کشور تنها در سایه رشد و شکوفایی صنعت ،تجارت و کشاورزی ممکن
میباشد از این رو الزم است به این موضوعات توجه ویژهای داشته باشید.
به گزارش تابناک ،مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از گرفتن دیر کرد از سوی
بانکها افزود :قرآن دو گناه را بسیار نکوهش فرموده ،نخست پذیرش
ذلت و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر اثر این دو گناه کرامت
انسانها از بین میرود و سبب ایجاد فقر در جامعه میگردد از این رو در
تدوین قوانین بانکی باید دستورات و موازین اسالمی به دقت مورد توجه
قرار بگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد :یکی از مشکالت بزرگ امروز بانکها این است
که در اسالم پول گرفتن برای تأخیر ادای قرض ،حرام است ولی متأسفانه
این مشکل در بانکها معمول است؛ در حالی که نباید چنین باشد و بارها
گفتهایم که دیر کرد نوعی ربا بوده و حرام است ،بنده تا ریشه کنی ربا در
این کشور برای تذکر دادن در هر زمانی مصمم هستم و به رؤساء قبلی بانک

تحلیل این خبر را در ستون
سمت راست بخوانید

تماستلفنی وزرای خارجه
ترکیه و اسرائیل پس از  ۱۳سال
مرکزی هم گفتهام.با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیالت
توسط بانکها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را
بردارند ،اما نشد و نتوانستند.
وی در ادامه به بیان مشکالت اقتصادی موجود در جامعه پرداخت و با انتقاد
از کاهش ارزش پول ملی کشور خاطرنشان کردند :امروز باید تدابیری
اندیشیده شود تا بتوانیم این خأل را جبران کنیم؛ ارزش پول ملی ما در مقایسه
با بسیاری از کشورهای پایین است ،ما باید اشکاالت موجود در این زمینه
را رفع کنیم .زمانی با  30هزار تومان میشد خانه خرید ،اما االن یک کیلو
میوه هم نمیدهند!

رئیس کل بانک مرکزی:
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی گفت :سعی ما بر این است
که منابع تبصره  ۱۴را تقویت کنیم
چرا که منابع در نظر گرفته شده به
خصوص در بحث بهداشت کافی
نبوده است.
به گزارش رویداد ، ۲۴در محافل
رسانهای بحثهایی در مورد برنامه
ارائه شده دولت در خصوص حذف
ارز  4200تومانی مطرح شده است.
بر اساس گمانهزنیها دولت برنامه
جدیدی اعالم نکرده و همان اعداد
قبلی را جهت حمایت از اقشار
مختلف پس از حذف ارز 4200
تومانی در نظر گرفته است .در این
مصاحبه برای بررسی بیشتر برنامه
دولت با سید محمدرضا میرتاجالدینی
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای
اسالمی گفتگو شده است.
میرتاجالدینی در پاسخ به سوالی در
خصوص برنامه ارائه شده از سوی
دولت برای حذف ارز  4200تومانی
گفت :چگونگی حذف ارز 4200
تومانی در اختیار دولت است .حرف
دولت این است که ارز ترجیحی
به مرحلهای رسیده که حذف آن
اجتناب ناپذیر است.
وی با بیان اینکه حذف ارز 4200
تومانی به معنای حذف یارانهها
نیست بلکه یارانهها را آشکار
میکند ،گفت :تأکید مجلس این
است که دولت برنامه روشنی را ارائه
کند و دقیق ًا مشخص کند که چگونه
میخواهد از معیشت مردم محافظت
و قیمتها را مدیریت کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی
ادامه داد :تأکید مجلس بر این
است که دولت حتم ًا باید در مقابل
حذف ارز ترجیحی ،یارانه حمایت از
معیشت مردم را در نظر بگیرد .این
کار را نیز باید به صورت کارت
یارانهای انجام دهد نه به صورت
یارانه نقدی .این بدین معنا است که
مردم میتوانند با استفاده از کارتی
که در اختیار آنها قرار میگیرد،
کاالهایی که توسط سازمان برنامه

و بودجه مشخص میشود ،به قیمت
مصوب خریداری کنند.
وی تأکید کرد :دولت باید به
گونهای مدیریت کند که کاالها
به صورت گسترده در سطح جامعه
وجود داشته باشد .فروشگاهها نیز با
توجه به اینکه این کارت در اختیار
مردم قرار دارد ،باید تخفیفات الزم
را ارائه کنند .این مسئله طرح مجلس
است که پیگیری میشود و نظر
دولت نیز به این طرح نزدیک است.
منابع تبصره  14برای حمایت از
اقشار ضعیف کافی نیست
نماینده مردم تبریز در پاسخ به سوالی
در مورد منابع در نظر گرفته شده در
بودجه سال  1401برای حمایت از
اقشار ضعیف جامعه گفت :دولت در
الیحه  172هزار میلیارد تومان برای
این مسئله در نظر گرفته است که
از این رقم  106هزار میلیارد تومان
برای دارو و گندم و  66هزار میلیارد
تومان نیز برای نهادههای دامی است.
وی افزود :البته سعی ما بر این است
که منابع تبصره  14را تقویت کنیم
چرا که منابع در نظر گرفته شده
برای حمایت از اقشار مختلف جامعه
پس از حذف ارز  4200تومانی به
خصوص در بحث بهداشت کافی
نبوده است.
میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در
مورد اصالح نرخ گاز پتروشیمیها
در جلسه هیئت دولت و کسری
احتمالی ناشی از آن در منابع تبصره
 14گفت :به دلیل کاهش نرخ گاز
از  100درصد نرخ خوراک به 40
درصد ،چند هزار میلیارد تومان
کاهش منابع درآمدی را خواهیم
داشت.
وی گفت :از مجموع هزینههای
تبصره  14که برابر  470هزار میلیارد
تومان است 134 ،هزار میلیارد تومان
به عنوان هزینههای تولید و مالیات
به خود دولت بازمیگردد .در نتیجه
یکسوم این کسری به دولت مربوط
میشود و دوسوم آن باید از سایر
مصارف تبصره  14کم شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت :در راستای نظارت بر اجرای مصوبات
شورای فقهی در نظام بانکی کشور ،ناظران شرعی به کمیته تطبیق بانکها
اضافه خواهند شد.
به گزارش تابناک ،صالح آبادی در جمع اعضای «کارگروه تخصصی فقهی
بانک مرکزی» در قم با بیان اینکه تحول نظام بانکی بر اساس تطبیق با
اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد ،گفت :در
این راستا و در مرحله نخست حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است
عملکرد بانکها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرمهای مشخص به
طور مستمر مورد بررسی قرار دهد.

عالیترین مقام بانک مرکزی ادامه داد :همچنین چهارچوب اضافه شدن
افرادی به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانکها به منظور اجرا و
نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است.
صالح آبادی یادآور شد :در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای
فقهی احراز صالحیت شوند در اختیار بانکها قرار خواهد گرفت رئیس
کل بانک مرکزی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی
در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تأکید و ابراز
امیدواری کرد که این روند به بهبود فرآیندهای بانکی در راستای اجرای
اصول بانکداری اسالمی منجر شود.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یازده،
سبزیان فرد ،از پروژههای عمرانی منطقه بازدید و از نزدیک در جریان روند
اجرایی شدن آنها بعد دو مرحله بارندگیهای اخیر قرار گرفت.
وی در این بازدید از طرح لولهگذاری ،نصب جدول و کانیوا گذاری در
بلوار جانبازان دیدار و خواستار تسریع عملیات انجام پروژه ،توسط پیمانکار
شد.
در ادامه از روند احداث پارک جانبازان در شهرک فتحیه و اجرای کف
سازی معابر پارک فضیلت واقع در انتهای بلوار فضیلت بازدید به عمل آمد.
پارک شهدای حج و دیوارگذاری رودخانه خشک ،از دیگر پروژههایی
بودند که امروز شهردار منطقه یازده از آنها دیدار و برای بهبود و تسریع
عملیات آنها دستوراتی صادر کرد.
سبزیان فرد ضمن بازدید از پروژههای قبلی ،از شروع پروژه لولهگذاری
در بلوار رسول اعظم خبر داد و گفت :از هفته آینده عملیات لولهگذاری

در بلوار رسول اعظم به طول  ۱۴۰۰متر و با هدف هدایت آبهای سطحی
آغاز خواهد شد.
وی افزود :این عملیات از روبروی پارکینگ بوستان سایه آغاز و تا ابتدای
خیابان قناعت پیشه ادامه خواهد داشت .الزم به ذکر است که پروژه
لولهگذاری بلوار رسول اعظم (ص) در حال حاضر در مرحله تجهیز کارگاه
و تهیه مقدمات شروع به کار است.

شهردار منطقه چهار شیراز:

شهردار منطقه چهار شیراز از اجرای پروژههای بزرگ در سطح منطقه
خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از امور ارتباطات و فرهنگی شهرداری
منطقه چهار با بیان اینکه با تکمیل این پروژهها شاهد تحول خوبی در سطح
منطقه خواهیم بود ،اظهار کرد :هدف ما از اجرای چنین پروژههایی ،کسب
رضایت و ایجاد رفاه بیشتر برای شهروندان ساکن در منطقه است.
شهردار منطقه چهار درخصوص پروژههای قابل افتتاح شهرداری منطقه ۴

در دهه فجر گفت :هم اکنون احداث  ۵پیاده راه در دستور کار شهرداری
منطقه چهار قرار دارد از جمله پیاده راههای آبیاری-شبان ،مهندسین فاز ۱
و  ،۲میثم فاز  ۱و  ۲به متراژ حدود  ۱۸هزار مترمربع و با اعتبار حدود ۱۷
میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصد در دهه پرفروغ فجر تقدیم
شهروندان گرامی خواهد شد.
اسدزاده تصریح کرد :از دیگر پروژههای عمرانی ،زیرسازی و آسفالت و
اجرای سنگ مالون در راستای آزادسازی و تعریض بولوار سرباز و با اعتبار
بالغ بر  ۳میلیارد تومان در حال اجرا است.
شهردار منطقه چهار گفت :از دیگر پروژههای شاخص این منطقه احداث
فضای شهری امیرکبیر به مساحت  ۲۳هزار مترمربع شامل  ۱۰هزار مترمربع
پیادهروسازی ،آبنما و پیست دوچرخهسواری با برآورد بالغ بر  ۷میلیارد
تومان با پیشرفت فیزیکی  ۹۵درصد آماده افتتاح است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای شاخص در سطح منطقه افزود :شهر و
شهرداری متعلق به همه شهروندان است بنابراین از شهروندان درخواست
میشود با پرداخت عوارض ما را در انجام پروژهها یاری نمایند.
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