روحانی در تماس تلفنی با
رئیس جمهوری سوئیس مطرح کرد

«ایران » از وضعیت این روزهای ارکسترهای
ملی و سمفونیک تهران گزارش می دهد

تأکید بر فعالتر شدن
سازوکار مالی سوئیس

رونق اجرای خانگی ارکسترها
در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه سیاسی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7356چهارشنبه  7خرداد  4 ۱۳۹۹شوال  16 1441صفحه
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انتظارات از مجلس یازدهم

پاسخ کمال خرازی به علی باقری

مجلــس یازدهم در
شــــرایط خاصــــی از
یادداشت نظر شــرایط جهانی
و شــرایط داخلــی
روی کار آمده است.
امروز گذشته از بالی
علی مطهری کرونــا  -کــه البتــه
نماینده مجلس دهم مختــص مــا نیســت
 تحت شدیدترین فشــارهای اقتصادیامریــکا قــرار داریم و حدود شــش ماه به
انتخابات ریاســت جمهوری امریکا باقی
اســت .رفتــار ایــران میتوانــد در انتخاب
شــدن یــا نشــدن ترامــپ مؤثــر باشــد .از
سوی دیگر امریکا بهدنبال تمدید تحریم
تســلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت
سازمان ملل است ...

رئیس کل بانک مرکزی برای اولین بار
نرخ تورم را هدفگذاری کرد

تکذیب نامه نگاری
علیه مقاومت در
دولت هشتم

نقشه راه
تورم زدایی
از اقتصاد

2

تراژدی قتل دختر  14سالهای
که از خانه فرار کرد

قربانی
خانه پدری
12
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پیام تهران به واشنگتن
در دریای کارائیب

حرکــت نفتکشهای
جمهــوری اســــامی
یادداشت ایران بــا پرچــم ایران
به ونزوئــا علی رغم
تهدیــدات مــــقامات
نظامــــی و ســــیاسی
رامین امریــکا نشــان دهنده
مهمانپرست اقتــــــدار کشـــــورهای
مشاور قائم
مقام مســـتقل در گسترش
وزارت خارجه
مبــــادالت تجــــــاری
براساس حقوق و منافع ملی آنها میباشد.
روابــط ایــران بــا کشــورهای حــوزه امریکای
التینبویژهونزوئالبراساسمنافعملیآنها
تعریف شده اســت .این روابط در مقطعی
که جمهــوری اســامی تحــت تحریمهای
غیرقانونیامریکادرخصوصوارداتبنزین
قرار داشت... ،

 22درصد؛ سرعت تورم در سال 99

«ایران» از آخرین جزئیات فروش
سهام عدالت گزارش می دهد

سهامداران عدالت از شنبه
به بانکها مراجعه کنند

ادامه درصفحه 2

7

این فرصت ،غنیمت است

انحصار خودرو
با واردات
شکسته می شود

احمد معینی جم  /ایرنا

بهادرانی ،عضو شورای رقابت در
گفتوگو با «ایران»:

ثمرههای تورم زدایی

8

بــانــــــک مـــــرکزی جمهوری اســامی
ایرانبرایاولینبارسیاستیرااعالمکرد
که ســالیان سال کارشناســان اقتصادی
و سیاســی انتظــار آن را میکشــیدند:
هدفگذاری نــرخ تورم و سیاســتگذاری آن .ایــن حرکت بانک
مرکزی از دو جهت شایان توجه است :اول آنکه دستورالعمل
این نهاد سیاستگذاری پولی و ارزی در زمانی صادر شده است
که نرخ تورم ســال  1398به بیش از  34درصد رسیده بود .این
روند در دورهای اتفاق افتاده بود که با وجود برنامه هدفمندی
کــه دولت بــرای ســال  98ریخته بود تا رشــد اقتصــادی بدون
نفت کشور را مثبت کند و به نوبه خود بر کاهش رشد نرخ تورم
هــم اثر بگذارد ،یک عامل مهم بیرونی بهنــام «کرونا» تقریباً

تجربهای شاد در روزگار خانه نشینی

الفبای مدرسه
شیشهای

6

گزارش «ایران» از نارضایتی
خانوادهها در باره عدم باز پرداخت
شهریه کالسهای فوقبرنامه

شهریه اردوهای
علمی در جیب
مدارس غیر انتفاعی!

نماینده ویژه وزیر بهداشت درخوزستان درگفتوگو با «ایران» اعالم کرد

5

تهدید  40درصد
منابع آب شرب کشور

آتش جنگل ها
به بحران آب
دامن میزند

11

برنامههایاقتصادیدولتراناتمامگذاشت.مهارکروناتقریباً
تمامــی توان دولت را گرفت امــا در کنار آن یک درس آموزنده
همداشتوآناینکهمیتوانباهمکاریدستگاههایکبرنامه
منســجم و منظم را برای کشــور پیریزی کرد .این همان کاری
اســت کــه بانک مرکــزی در ابتدای ســال  1399توانســت از آن
بهره ببرد .زیرا هر چند که تورم یک امر پولی اســت اما کاستن
از رشد نرخ تورم تنها از عهده سیاستگذار پولی که بانک مرکزی
عهدهدار آن اســت بر نمیآید ،فیالواقع در ایران یا کشورهای
مشابه ایران ،جدا از بانک مرکزی نهادها و دستگاههای دیگری
هستندکهارادهآنهامیتواندنهتنهاتسریعکنندهرشدنرختورم
بلکهبرهمزنندهسیاستهایصحیحاقتصادیهمباشد.
دوم،بیانیهایکهدیروزبانکمرکزیصادرکردتنهایکبیانیه

اقتصادی نبود بلکه یک بیانیه سیاستی هم بود که چارچوب
فعالیتهای اقتصادی دســتگاههای تأثیرگذار بــر نرخ تورم
را مشخص میکرد .این بیانیه در آنجا که اعالم میکند« ،در
طــول پنج دهه گذشــته ،فقدان ابــزار الزم برای کنتــرل تورم،
توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده
بــود »،به وضوح نشــان میدهد که چرا نرخ تــورم در ایران در
طول  50ســال گذشــته نه تنها مزمن و عمدتاً دو رقمی بوده
بلکه چرامهارهمنشده است .شایدیکی از دالیلمهار نشدن
نــرخ تــورم را میتــوان در دخالت افراد یا نهادهایی دانســت
که ســعی در اعمال سیاســتهایی داشتند که مردمپسندانه
باشد .در این خصوص میتوان به دو دوره مشخص که اتفاقاً
دورههای وفور درآمدهای نفتی هم بود ،اشــاره کرد .دوره اول

نیمه اول دهه  1350و دوره دوم نیمه دوم دهه  1380بود .در
هــر دو دوره درآمدهای نفتی به جای آنکه پسانداز یا صرف
توســعه اقتصادی شــود ،ســر از بازار پول در آورد و رشد باالی
نقدینگیرادامنزدکهاثرگذاریآنبرنرختورمبسیارمشهود
بود.
اکنون بانک مرکزی ادعــای آن را دارد که ابزار الزم برای کنترل
نرخ تورم را در اختیار دارد .بدون شک این ادعا در طول امسال
کــه این نهــاد برای اولین بــار نرخ تورم راهدفمند کرده اســت،
محــک میخورد .مردم ایران هم ایــن اراده بانک مرکزی را به
فــال نیک میگیرند زیرا هیچ چیز برای اقتصــاد ایران و مردم
ایــران زیبندهتــر از باال رفتن ارزش پــول و افزایش قدرت خرید
نیست که این امر هم در قالب «مهار تورم» رخ میدهد.

پریســاعظیمی/خبرنگار /بر اســاس اعالم وزارت بهداشت ،موارد ابتال
بــه ویروس کرونا در اســتان خوزســتان طی یک هفته گذشــته افزایش
یافته اســت .طبق گزارش دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز
رونــد مبتالیان به ویروس کرونا در خوزســتان تا اواســط اردیبهشــت از
حد متوســط کشــوری کمتر بود و با توجه به جمعیت  ۴میلیون و ۷۰۰
هزار نفری این استان ،تعداد مبتالیان تا تاریخ مذکور بسیار پایین و در
حــد قابل قبولی بــود ،اما به یک باره از  11اردیبهشــت ماه به بعد روند
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ردپای «کرونا»بر صنعت گیم جهان
آخرین اخبار از کرونا در کشور
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من؛ رومینا

 14سال داشتم
دستورمعاون رئیسجمهوری
برایپیگیریپرونده
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ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجــا
خواهیم بود ،صدای شــما،
حرف شــما و پیشنهاد شما
را می شنویم و میخوانیم
وبازگومیکنیم.باماهمراه
باشید،بگوییدوبنویسید

تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

احتمال افزایش محدودیتهای کرونایی
در خوزستان

مبتالیان به ویروس کرونا در اســتان ســیرصعودی و شیب بسیار تندی
به خود گرفت و مســئوالن وزارت بهداشــت اعالم کردند تنها اســتانی
کــه از لحــاظ مبتالیان به ویــروس کرونا وضعیت قرمز بــه خود گرفته،
خوزستان است« .علیرضا افشار» ،مشاور و نماینده ویژه وزیر بهداشت
در اموراجرایی بیماری ناشی از ویروس کرونا در استان خوزستان که چند
روزی است برای بررسی بیشتر وضعیت بیماران کرونایی و امکانات و
تجهیزات درمانی خوزســتان از ســوی وزیر بهداشــت و درمان معرفی

در آســتانه ظهور و بروز
یکــی از اصـــــیلترین
یادداشت جـــــــلو ههــــــــــــــــــای
مــردمســـاالریدینــــی
در جمهوری اســامی
ایرانهستیم.بازگشایی
غالمحسین مجلــــــس شـــــــورای
اسالمی فرد اســامی با نمایندگان
روزنامه نگار جدید و ســلیقه ،تفکر
و رویکــردی دیگر ،ســند و مهر تأییدی اســت
بر خواســت و اراده مردم در انقالب اســامی.
انقالبی که امام خمینی(ره) پرچمدار آن بود
اما بدون حضور و حرکت مردمی و خواست و
ارادهآنها،تجلیوعینیتپیدانمیکرد.

شــده اســت ،در گفتوگو با «ایران» مهمترین علت شیوع موج جدید
مبتالیــان به کرونا در این اســتان را بازگشــایی مراکــز خدماتی عمومی

صفحه  11را بخوانید

ëëثبتنــام جدیــد ســهام عدالــت/
ســیدناصر احمــدی :از مســئوالن ســازمان
خصوصیسازی و دولت محترم درخواست
داریــم افراد جامانده از ســهام عدالت را که
یارانه بگیر و قشــر ضعیف جامعه هســتند
هــم ثبتنــام کننــد .افرادی هســتند کــه از
همان 10ســال قبــل ثبتنام نکردنــد .االن
نزدیــک 50میلیــون نفــر ثبتنــام کردهاند
و 30میلیوننفــر جاماندهانــد کــه از ایــن
تعــداد حــدود 20میلیوننفر واجد شــرایط
میباشند .از مسئوالن محترم خواهشمندم
پیگیریکنند.

