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صفحه

روزنامه

براساس گزارش منتشر شده در صحن علنی مجلس، مشخص شد که در 
روند ساخت متروپل برخالف طراحی اولیه، بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ 
ستون طراحی شده حذف شده بود و مهندسان مشاور و ناظر با توجه به 

تغییرات انجام شده، از کار خود کناره گیری کردند.
به گزارش خانه ملت، کمیسیون عمران مجلس پس از گذشت ۲ ماه از 
حادثه متروپل، گزارشی را در رابطه با این حادثه در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی قرائت کردند و به بررسی جزئیات این حادثه پرداختند. 

بعید  بنده  گفت:  پازوکی  مهدی 
می دانم اگر سفارت آمریکا در تهران 
نیز باز شود قیمت دالر به زیر عدد 

۲۳ تا ۲۴ هزار تومان بیاید.
خبرآنالین،  خبرگزاری  گزارش  به 
مهدی پازوکی، اقتصاددان، در کالب 
 " موضوع  با  که  خبرآنالین  هاوس 
کدام  به  بازارها  برجام؛  و  بازارها 
گفت:  شد؛  برگزار   " می روند؟  سو 
بازارها  از  است  مجموعه ای  اقتصاد 
اتفاق  بازاری  در  تعادلی  عدم  اگر 
بازارها تأثیر خود را  بیافتد در سایر 
می گذارد؛ بازارهای اصلی عبارتند از 
بازار کاال و خدمات، کار، سرمایه و 
خصوصًا  تعادلی  عدم  هر  پول.  بازار 
بازارها  بر  امنیت  عدم  و  ثبات  عدم 
در  که  همان طور  هستند  تأثیرگذار 
پذیرفتیم  را  برجام  ما  که  قبل  دوره 
برنامه  سازمان  گزارش  اساس  بر 
روند  مرکزی  بانک  و  بودجه  و 
شاخص های اساسی اقتصاد مثبت شد 
اقتصادی و نرخ  که شامل نرخ رشد 
طرفی  از  و  می شود  سرمایه گذاری 
آن  عکس  و  شد  کاهنده  تورم  نرخ 
اردیبهشت ۹۷  در  ترامپ  زمانی که 
شاخص ها  روند  شد  خارج  برجام  از 
منفی شد و این اتفاق به عنوان یک 
نمونه عینی ثابت می کند که بازارها 
تأثیر  بی ثباتی  از  به شدت  اقتصاد  و 
می پذیرند و به همین دلیل است که 
گفته  اقتصاد  علم  پدر  اسمیت  آدام 
وظایف  مهمترین  از  یکی  که  است 
امنیت،  ایجاد  دولت ها  و  حکومت ها 
اگر دولت  است و  نظم  ثبات و آن 
ایجاد  که  خود  اساسی  وظیفه  به 
است  اقتصاد  در  ثبات  و  امنیت 
بپردازد و از دخالت کمتر در اقتصاد 
نفع  به  باشد  کنار  به  تصدی گری  و 

اقتصاد است.
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
گفت: بنده بعید می دانم اگر سفارت 
آمریکا در تهران نیز باز شود قیمت 
دالر به زیر عدد ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان 
بیاید؛ قیمت ارز در بازار ارز به وسیله 
می شود.  تعیین  ارز  تقاضا  و  عرضه 
 ۲۰۰ هفتم  برنامه  در  نفت  وزیر 

سرمایه گذاری  قراره  دالر  میلیارد 
نفت  صنعت  باالدستی  بخش  در 
ایران کند و رقمی از آن به صندوق 
توسعه ملی می رود که به خصولتی ها 
از  واقعیت هایی  این ها  وام می دهد و 
ارز  نتیجه  در  و  است  ایران  اقتصاد 
و  است  آرزو  تومانی یک  هزار   ۱۰
در صورتی که برجام پذیرفته نشود 
به  شد  خواهد  وحشتناک  وضعیت 
نابخردانه ای  سیاست های  با  خصوص 
که دولت در یک سال گذشته داشته 

است.
تصمیمات  افزود:  ادامه  در  پازوکی 
ایران  بازار  در  را  تعادل  نابخردانه 
می روید  کجا  هر  است.  زده  هم  بر 
کرده  پیدا  افزایش  فزاینده  قیمت ها 
دولت  است.  شده  بیکاری  عامل  و 
آن  استراتژی  و  ندارد  برنامه ای 
 ۱۰ و  سال  یک  و  نیست  مشخص 
دولت  این  آمدن  کار  روی  از  روز 
کلی  سیاست های  و  است  گذشته 
برنامه هفتم را در نیاورده اند و برای 
اینکه بخواهیم برسیم به اهدافمان باید 
وضع موجود را برای رسیدن به کمال 

مطلوب بررسی کنیم.
ادامه  در  اقتصادی  کارشناس  این 
مهمترین  می کنم  فکر  بنده  گفت: 
که  است  این  ایران  اقتصاد  در  نکته 
دولت برنامه اش را مشخص کند؛ بنده 
طرفدار پذیرش برجام هستم، اما این 
باید این درخواست مدنی که  دولت 
سعی کند از نیروی انسانی متخصص 
استفاده کند را اجرایی کند. مدیریت 
هر ستاد اجرایی آقای رئیسی کوتوله 
شده است و اقتصاد ایران به شدت از 
اقتصادی رنج می برد که  بی انضباطی 
شامل سه بی انضباطی پولی در سیستم 
بانکی، بی انضباطی در سند بودجه و 

در دولت است.

مهدی پازوکی: 

سفارتآمریکاهمبازشوددالرزیر۲۳هزارتوماننمیآید

ماجرای نقل و انتقال سوابق
بازنشستگی چیست؟

طوماری  روستا  یک  بانوان  تمامی  پیش  چندی  گفت:  همدان  فرماندار 
علیه شوهرانشان امضا و برای من ارسال کردند و در آن نامه از شوهران، 

فرزندان و دامادهایشان به دلیل درگیری آن ها به اعتیاد شکایت داشتند.
همشهری آنالین نوشت: محمدعلی محمدی گفت: این مسئله نشان می دهد 
چه بحران هایی در جامعه وجود دارد و چه قدر مشکالت زیاد است که 
مجبور به شکایت علیه شوهرانشان شده اند، واقعًا خواندن آن نامه و دیدن 
آن شرایط برای من بسیار سخت و تأسف بار بود و دستور پیگیری دادیم.

وی با بیان اینکه موضوع را با بهزیستی و استانداری همدان مطرح کردیم 
و برای حل این معضل از آن ها کمک خواستیم، ادامه داد: در روز تاسوعا 
که من به این روستا رفته بودم و ماجرا را پیگیری کردم، متوجه شدم یک 
فرد خیر از چند ماه پیش اقداماتی را در راستای پاکسازی این روستا از 

معضل اعتیاد آغاز کرده است.
این فرد خیر مکانی را در روستا مهیا کرده  فرماندار همدان اظهار کرد: 
بیماری  به  مبتال  افراد  برای  می کند،  نگهداری  آنجا  در  را  معتاد  افراد  و 
اعتیاد در این مکان، خدمات پزشکی، سم زدایی و مسائل مربوط به ترک 
اعتیاد انجام می شود، این خدمات تحت عنوان ماده ۱۵ برای اهالی روستا 
نشده  این مرکز هنوز تکمیل  اینکه  به  اشاره  با  صورت می گیرد.محمدی 
است، افزود: طبق گفت وگویی که با مسئول مرکز انجام شد، خواسته ها و 
کمبودها مطرح و برای کامل شدن این مجموعه از طرف فرمانداری شهر 

همدان قول مساعدت به فرد خیر داده شد.
وی ادامه داد: طبقه فوقانی این مرکز نیز برای ایجاد اشتغال، خوداشتغالی 
و مشاغل خانگی با کمک دستگاه های مربوطه به زودی آغاز بکار خواهد 
کرد. هر فرد معتاد که در این مکان برای درمان نگهداری می شود پس 
از طی مراحل درمان تحت آموزش های حرفه و فن قرار گرفته تا بعد از 
خروج از مرکز به کار مشغول شود.محمدی درباره بازخورد رفتار زنان این 
روستا نسبت به اقدامات انجام شده گفت: راه اندازی این مرکز تا حدودی 
باعث ابراز رضایت بانوان روستا شده است، مراکز ترک اعتیاد اینچنینی 
مسئولیتی در قبال ایجاد اشتغال و درآمدزایی پس از درمان معتادان ندارند، 
اما این مرکز به عنوان مرکزی خاص که می تواند به عنوان یک الگوی 

مناسب برای حل این معضالت در دیگر روستاها باشد، مسئله ایجاد اشتغال 
را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

فرماندار همدان اظهار کرد: معضل اعتیاد تنها به این روستای خاص محدود 
نمی شود، این معضل، خیلی از روستاها را در گیر و دچار مشکالت فراوان 
کرده است. ساخت این مرکز باید برای دیگر روستاها الگو قرار گرفته و 

به تمامی مناطقی که دچار این مشکل هستند تسری پیدا کند.
محمدی در پاسخ به این سؤال که معتادان در این مناطق عمومًا به چه نوع 
موادی اعتیاد دارند، گفت: متأسفانه اعتیاد در این روستاها از حالت سنتی 
به سمت مصرف مواد صنعتی رفته است و بیشتر معتادان درگیر مصرف 
مواد صنعتی شده اند که عوارض بیشتر و بدتری نسبت به مواد سنتی دارد، 
یکی از دالیل گرایش به مواد صنعتی گران بودن مواد سنتی است، با توجه 

به اینکه این افراد، بی کار یا دارای درآمدهای پایینی نیز هستند.
وی اصلی ترین دلیل ازدیاد اعتیاد در این مناطق را معضالت فرهنگی خواند 
و افزود: برای مثال عروسی هایی که در بیشتر روستاها گرفته می شود، اکثراً 
با مصرف مواد مخدر همراه بوده، به طوری که به یک رسم تبدیل شده 
است، مسئله دیگر نبود اماکن تفریحی و همچنین عدم اشتغال اهالی است 

که باعث کشیده شدن افراد به سمت مواد مخدر می شود.
ایجاد  و  ورزشی  اماکن  فرهنگ سرا،  ساخت  گفت:  پایان  در  محمدی 
امکانات تفریحی، جزو برنامه هایی ست که از طرف فرمانداری همدان در 
حال پیگیری و اجراست، در مناطقی که اقدامات فرهنگی و به خصوص 
مذهبی صورت گرفته، شاهد تأثیرگذاری بسیار مثبتی بوده ایم. با همکاری 
و توجه معتمدین، متنفذین، خیران و مسئولین می توان معضل اعتیاد را در 

همدان به کم ترین حد خود رساند.

دارای  کشورهای  سران  اگر 
عقل  دایره  از  اتمی،  سالح های 
خارج شوند، ساکنان کره زمین تا 
نابودی کامل، نه چند سال، نه چند 
از  کمتر  بلکه  روز،  چند  نه  و  ماه 
»ثانیه ها«  یا  »دقایق«  یا  ساعات 

فاصله خواهند داشت.
این  بشر  محتوم  سرنوشت  شاید 
پیشرفت های  از  پس  که  باشد 
به  چشم  در  علمی،  آسای  معجزه 
همه  حتی  و  را  خود  نیز  زدنی  هم 
موجودات  و  گیاهان  و  حیوانات 
از  هیچکس  کند.  نابود  را  زنده 
فردا و فرداها خبر ندارد ولی بعضی 
حدس  و  پیش بینی  قابل  اتفاقات 
زدن است از جمله اینکه شیشه عمر 
8 میلیارد جمعیت روی کره زمین 
در دست چند نفر است که فقط با 
دستوری،  صدور  یا  دکمه ای  فشار 
این شیشه به نحوی شکسته خواهد 
شد که هیچ اثری از حیات بر روی 

کره زمین باقی نخواهد ماند.
ملت ها  امکانات  و  پول  از  بخشی 
خرج  حکومت هایشان،  توسط 
سالح های مرگبار اتمی، بیولوژیک 

و ... می شود و همه در حال مسابقه 
در  نه،  که  یکدیگر  نابودی  برای 
ملت ها هستند. ساخت  نابودی،  پی 
توسط  روز  به  روز  اتمی  بمب 
کشورهای دیگر نیز که فعاًل از آن 
بی بهره اند، در حال پیگیری و تکثیر 
که  است  کافی  است.  گسترش  و 
یکی از این سران کشورها بی عقلی 
شلیک  سمت  به  را  جهان  و  کند 
مهار  آنگاه  ببرد  پیش  به  هسته ای 
کردن بقیه، امری محال خواهد بود.

سران  تصمیمات  شود  چنین  اگر 
دارند  اتمی  بمب  که  کشورهایی 
به »ثانیه ها« وابسته است و فرصت 
داشت.  نخواهند  را  کردن  فکر 
حدس بزنید که اگر روسیه بمبی را 
به سمت یکی از کشورهای اروپایی 
شلیک کند، آنها جهت نجات خود 
و جلوگیری از شلیک های بعدی به 
سمت کشورهای دیگر، در عرض 
خواهند  تصمیم  چگونه  ثانیه،  چند 
چه  ثانیه ای  تصمیمات  و  گرفت 
زمین  کره  برای  را  شومی  آثار 
رفت  برون  راه حل  داشت؟  خواهد 

از این مرگ جهانی چیست؟

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

به قلم مدیرمسئول

از هر دری کالمی

گزارش کمیسیون عمران درباره حادثه ریزش متروپل آبادان

از 8 میلیارد نفر 3 میلیارد زنده می مانند آن هم معیوب، 
مریض و یا گرسنه!!

رئیس سازمان سینمایی: 

ممنوع الکارها اعالم می شوند

حقوق  وضعیت  آخرین  درباره  اطالع رسانی  شورای  رئیس  و  سخنگو 
امور  سازمان  پیشنهاد  با  دولت  گفت:  دولت  کارمندان  و  بازنشستگان 
لشگری  بازنشستگی  مستمری صندوق های  افزایش  با  استخدامی  و  اداری 
و کشوری و همچنین کارمندان موافقت کرده و تا پایان شهریور نهایی 

می شود.
ایرنا، علی بهادری جهرمی در نشست   به گزارش خبرنگار حوزه دولت 
خبری و در آستانه یکسالگی دولت گفت:  گزارش عملکردهای دولت در 
بخش های مختلف برای آگاهی مردم آماده شده است که برخی مسئوالن 

نشست های خبری اختصاصی خود را برگزار کردند.
وی به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت اشاره کرد و گفت: وزرا به 
نمایندگی دولت طی این هفته  به سراسر کشور  سفر می کنند و خدمت 

دولت را به مردم ارائه و طرح های استان مربوطه را افتتاح می کنند.
سخنگوی دولت با توجه به اولویت های عملکردی دولت، شعار هفته دولت 
را »دولت مردم« عنوان و تصریح کرد: گزارش ها در راستای این شعار 
ارائه می شود و روزها به ترتیب از چهارشنبه با نام های »میثاق با والیت«، « 
فسادستیزی و عدالت«، »تحول و خالقیت«، »خانواده و سالمت«، »اخالق 
نامگذاری  عقالنیت«  و  »شجاعت  و  پیشرفت«،  و  »دانش  معنویت«،  و 

شده است.
رتبهبندیعلیالحساببهمعلمانپرداختمیشود

بهادری جهرمی به قانون رتبه بندی معلمان هم اشاره کرد و گفت: بیش از 

۱۰ سال بالتکلیفی طرح رتبه بندی معلمان آن هم قبل از یکسالگی دولت 
سیزدهم و یکی از وعده رئیس جمهور تصویب و اجرا شد.  

وی افزود: آیین نامه در چارچوب قانون تدوین و تهیه و رتبه بندی معلمان 
اجرایی شد و سازمان برنامه و بودجه مبلغی علی الحساب در اختیار قرار 

داده است.
افزایشحقوقبازنشستگانوکارمنداندولت

رئیس  شورای اطالع رسانی دولت در پاسخ به ایرنا درباره آخرین وضعیت 
و  اداری  امور  سازمان  گفت:  دولت  کارمندان  و  بازنشستگان  حقوق 
افزایش  برای  پیشنهادی  بودجه،  و  برنامه  سازمان  موافقت  با  استخدامی 
مستمری صندوق های بازنشستگی لشگری و کشوری و همچنین کارمندان 

دولت ارائه کرده که با آن دو موافقت شده است.
وی افزود: برای افزایش حقوق کارمندان دولت به ویژه آنانی که حقوقشان 
کمتر از کارمندان دیگر است این پیشنهاد انجام شد تا مراحل نهایی شدن 

را طی کند و به مرحله اجرا دربیاید.  
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ماه آینده شاهد نهایی شدن پیشنهاد برای 

کمک به این دو قشر در هفته دولت خواهیم بود.
پاسخمکتوبایرانارسالشد

بهادری جهرمی درباره اینکه جلسه شورای امنیت ملی درباره برجام برگزار 
شد یا نه، تصریح کرد: جلسات مربوطه تشکیل و پاسخ مکتوب ایران هم 
ارسال شده است و خبر جدیدی جز همانی که وزیر خارجه اعالم کرده 
وجود ندارد. همچنین جلسه شورای عالی امنیت مربوط به همان پیامی است 

که ارسال شده است.
سخنگوی دولت درباره فعالیت دولت برای عبور از تورم و خلق نقدینگی 
حتی  و  درصدی   ۴۰ باالی  تورم های  با  کشور  اقتصادی  وضعیت  گفت: 
حدود ۶۰ درصدی در شهریور گذشته شرایط را برای همه سخت و سنگین 
نیازمند سپری کردن زمان الزم و سیاست های  بود که اصالح آن  کرده 

جدی است.

رئیس شورای اطالع رسانی دولت:

پرداخت علی الحساب برای رتبه بندی معلمان

اتاق اصناف ایران اعالم کرد: فعاالن اقتصادی ملزم به استفاده از شماره های 
اقتصادی جدید از ابتدای مهرماه امسال شدند؛ همچنین ترتیبات مربوط به 

اعالم شماره اقتصادی جدید به مودیان ابالغ شد.
به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، این نهاد در ابالغیه ای اعالم کرد: 
و  کاال  فروش  صورتحساب های  روی  بر  هستند  مکلف  مالیاتی  مودیان 
قراردادها و سایر  فیزیکی(،  یا  الکترونیکی  عرضه خدمات )حسب مورد 
اسناد مشابهی که از تاریخ یکم مهر ۱۴۰۱ )از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس 
از آن( صادر می کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار با طرف معامله 
را درج کنند و در غیر این صورت مشمول جرائم قانونی مربوط به شرح 
ماده )۶( این دستورالعمل می شوند. اما این شماره های اقتصادی را چطور 

می توان دریافت کرد؟
اعالم  ترتیبات  درخصوص  ابالغیه ای  مالیاتی  امور  سازمان   ۱۴۰۱ تیرماه 
قانون  از آن در اجرای  استفاده  به مودیان و نحوه  اقتصادی جدید  شماره 
تمامی  است  الزم  که  است  داشته  مودیان  سامانه  و  فروشگاهی  پایانه 

کارفرمایان صنفی نسبت به آن آگاه باشند.
در این ابالغیه درخصوص نحوه تخصیص شماره اقتصادی آمده است که 
از یکم مرداد ۱۴۰۱ شماره اقتصادی جدید، وفق ماده )۲( این دستورالعمل 
برای هریک از پرونده های مالیاتی )اعم از پرونده های موجود یا ثبت نام 
جدید( تعیین و از طریق حساب کاربری و پیامک مودیان مربوط اعالم 

خواهد شد.
ترتیباتمربوطبهاعالمشمارهاقتصادیجدیدبهمودیان

در اجرای مواد )۶( و )۷( آیین نامه اجرایی برای تمامی مودیانی که ثبت نام 
خود در نظام مالیاتی را تکمیل کرده باشند، شماره اقتصادی منحصر به فرد 
از سوی سازمان تخصیص داده می شود. در مورد اشخاص حقیقی انفرادی به 

ازای هر پرونده شماره اقتصادی مجزا به مؤدی اختصاص می یابد.

چنانچه صاحبان مشاغل بر مبنای مجوز صادره از مراجع ذی صالح، بیش از 
یک محل فعالیت )برای همان مجوز( داشته باشند، برای تمامی این محل ها 

فقط یک ثبت نام انجام شده و یک شماره تخصیص خواهد یافت.
در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا 
فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می کند، برای مؤدی مربوط 
قرار خواهد  مورداستفاده  تمامی محل ها  یافته و در  یک شماره تخصیص 

گرفت.
دسترسیمودیانبهشمارهاقتصادیصادره

و  صادر  سیستم  توسط  اقتصادی  شماره  مؤدی،  ثبت نام  تکمیل  از  پس 
بالفاصله از طریق پیامک به وی اطالع رسانی می شود. شماره های اقتصادی 
 تخصیص یافته به مؤدی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به نشانی

 my.tax.gov.ir در دسترس آنان قرار می گیرد.
مودیان  به  مربوط  صادره  اقتصادی  شماره های  از  فهرستی  درگاه  این  در 
مالیاتی برای تمامی پرونده های مالیاتی به تفکیک شماره اقتصادی فعال و 

غیرفعال در اختیار مودیان قرار می گیرد.
اقتصادی  شماره  دریافت  امکان  مؤدی،  درخواست  صورت  در  به عالوه، 
مرتبط با پرونده وی از طریق ارسال پیامک به شماره همراه اعتبارسنجی 

شده ایشان نیز وجود دارد.

اتاق اصناف اعالم کرد؛


