بهبود

سال بیست و هشتم
شماره 7976
پنجشنبه  20مرداد 1401
 13محرم 1444
 24صفحه
قیمت تهران و کرج  5000تومان
شهرستانها  4000تومان

11شاخصکلیدی

اقتصاد
در 12ماه

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خبرداد :وزرای عضو هیأت امنای
تأمین اجتماعی اصالح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند

افزایش دوباره
حقوق بازنشستگان

روز گذشــته اعضای دولت پس از پایان نشســت هیأت
وزیــران در جمــع خبرنــگاران حضور یافتنــد و خبرها و
اطالعات متنوعی را برای اطالع افکار عمومی ایرانیان
مطــرح کردند .وزیــر ارتباطــات از این مســأله گفت که
چگونــه دیپلماســی فعال دولت ســیزدهم باعث شــد
ســرانجام ماهــواره خیام با اســتفاده از یــک ماهوارهبر
روســی به فضا پرتاب شــود .وزیر اقتصاد هم از کاهش
نــرخ تــورم در تیرمــاه گفــت و از انتشــار اطالعات غلط

در رســانهها انتقــاد کــرد .وزیــر نفــت از تحریمناپذیــر
بــودن فرآوردههــای نفتــی و برنامــه درازمــدت دولت
برای جلوگیری از خامفروشــی گفت و رئیس کل بانک
مرکــزی هــم بــه مــردم تأکید کرد کــه بانکهــا موظف
هســتند ظــرف  10روز پــس از تکمیــل ثبتنــام ،وام
ازدواج را ارائه دهند .آنچه میخوانید ،گزارشــی اســت
از اظهــارات وزرا در حاشــیه جلســه روز گذشــته هیــأت
دولت...
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یادنامه ای به بهانه درگذشت
امیر هوشنگ ابتهاج (هـ .ا .سایه)
نعیم احمدی /ایران

درسوگ
سایه

همراه با بهاءالدین خرمشاهی /در سوگ بزرگمرد فرهنگساز ایرانزمین
یادداشتهایی از  :علی نصیریان  /ستون پایدار کاخ فرهنگ و ادب
غالمحسین امیرخانی  /فرهمند و میراثدار شعرای گذشته
صدیق تعریف  /دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد...
فتحاهلل مجتبایی  /غزل را زندگی از «سایه» دادند
ی اجتماعی و سیاسی
داریوش طالیی  /پرچمدار موسیق 
عبدالجبار کاکایی  /نماد نامداری برای زندگی متعادل هنری
پیام دهکردی  /مردی که فرزند زمانه خود بود
قدمعلی سرامی  /بشکوه و سرفراز همچون ارغوان
عظیم محمودآبادی  /اشکهای سایه برای امام حسین(ع)
مژده لواسانی  /سایهات بر سر شعر است هنوز
امین تارخ  /آفتابی که اقتدار سایه را معنا میکرد
امیر دژاکام  /یار کلمات پاک
بهروز غریبپور  /حافظ زمانه
هرمز علیپور /سایه ای سرشار از درخشش
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پیام رئیسجمهور
برای درگذشت
هوشنگ ابتهاج

ترویج روحیه
آزادیخواهی
و استکبارستیزی

پیام تسلیت وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی

«سایه»
به ایران صمیمانه
عشق میورزید

«درگذشت شاعر پرآوازه کشورمان ،مرحوم امیرهوشنگ ابتهاج موجب
تأسف و تألم خاطر شد .این غزلسرا و پژوهشگر ادبی که فصل ماندگاری در
غزل فارسی ایجاد کرد ،با خلق آثار ادبی فراوان بویژه با مضامین اجتماعی
و حماسی و ترویج روحیه آزادیخواهی و استکبارستیزی در کنار لطافت
عاشقانه آثارش ،نقش مؤثری در حفظ گنجینه غنی ادبیات فارسی و ترویج و
گسترش فرهنگ ایران داشت و نام خود را در تاریخ ادبیات و هنر این مرزوبوم
ماندگار کرد .اینجانب فقدان این چهره فرهیخته را به خانواده محترم،
جامعه فرهنگی و هنری و مردم ادبپرور ایران تسلیت عرض میکنم و از
درگاه خداوند برای ایشان رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و
سالمتی مسألت دارم».
خبر درگذشت استاد امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به سایه از شاعران و ادیبان
ارجمند کشورمان موجب تأسف و تأثر بسیار شد .تردیدی نیست که شعرهای
فاخر و شورانگیز زندهیاد ابتهاج جایگاهی بلند در شعر و ادب معاصر دارد و
از صولت و صالبت سترگی برخوردار است .ایشان به مدد ذوق خدادادی،
ی را در شعر فاخر خویش به کا ر گرفت و با سرودن
استادانه مضامین اجتماع 
تصنیفهای ماندگاری همچون «سپیده» (ایران ای سرای امید) از زمره
شاعرانی بود که به سرزمین گهربار خویش صمیمانه عشق میورزید .اینجانب
فقدان این شاعر گرامی و صاحب سبک را به خانواده داغدار ایشان و خانواده
بزرگ فرهنگ ،هنر و ادب ایران اسالمی و همه پارسیزبانان در جای جای
جغرافیای جهان تسلیت میگویم و از خداوند متعال علّو درجات را برای آن
مرحوم و صبر و اجر جزیل را برای بازماندگان و عالقهمندان مسألت مینمایم.

پایه پولی به عنوان
یکی از عوامل مؤثر
بر رشد نقدینگی و
تورم در اوایل دولت
سیزدهم  ۴۲.۱درصد
(مرداد ماه )۱۴۰۰
بود که در خرداد
ماه امسال به ۲۷.۸
درصد کاهش پیدا
کرده است

با حمایت دولت و وزارت جهاد
کشاورزی از کشاورزان صورت میگیرد

خودکفایی
تولیدگندم
در سال آینده

دولت سیزدهم یکساله شد و در
این مدت یکسال با وجود تمام
موانع ساختاری و تحریمی،
10
کارنامه قابل قبولی از خود
برجای گذاشته است .هرچند
دوره یکساله برای بررسی
10
همهجانبه و علمی عملکرد
نهاد دولت کوتاه و ناکافی است،
اما مقایسه برخی شاخصهای
کالنی که به صورت منظم
10
آماری
ازسوی مراجع رسمی و
10
اعالم میشود ،میتواند گویای
20
عملکرد دولت دراین دوره
زمانی باشد.
در این گزارش تنها
شاخصهای کالن اقتصادی در
20
قالب  11سکانس مورد بررسی
قرار گرفته است؛ شاخصهایی
که از رشد اقتصادی ،تجارت
خارجی تا متغیرهای پولی را
دربرمی گیرد .نکته مهمی که
10
باید در بررسی عملکرد دولت
سیزدهم به آن توجه کرد این
است که همانند سالهای قبل،
همچنان محدودیتهای تحریم
50
براقتصاد کشور اعمال شده
50
است و دولت دراین مدت کوتاه
برنامههای بسیار مهمی مانند
100
اصالح سیاست ارز ترجیحی را
20
اجرا کرده که در کوتاهمدت روی
50
برخی شاخصها تأثیر داشته
است.
یکی از شاخصهای اساسی،
تولید ناخالص داخلی و رشد
100
اقتصادی است که بررسی آن
در دوره کاری دولت سیزدهم
نشان از رشد قابل قبولی دارد.
بر اساس اطالعات بانک
مرکزی تولید ناخالص داخلی
در سال  ۱۴۰۰نسبت به  ۶ماهه
100
نخست افزایش داشته است .در
ششماهه نخست سال گذشته
تولید ناخالص داخلی
 ۳.۳درصد بود که در پایان به
 ۴.۴درصد رسید .تولید ناخالص
داخلی بدون نفت  ۲.۴درصد
بود.
0/3938

آواربرداری از اقتصاد ملی همزمان با اصالحات اساسی
نمودارهای آبی روشن صرفا ً به عنوان شاخص اندازهگیری درنظر گرفته شدهاند
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بزرگتر شدن اقتصاد ایران

افزایش تولید ناخالص داخلی به  ۴/۴درصد
(افزایش  1/1درصدی نسبت به شش ماه نخست )1400
افزایش  9درصدی سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایهگذاری

مهار تورم با وجود اصالح ارز ترجیحی

کاهش  8درصدی تورم  12ماهه تا پیش از اجرای سیاست ارز ترجیحی
کاهش  6درصدی تورم 12ماهه با احتساب تورم اجرای سیاست ارز ترجیحی
کاهش  18درصدی تورم نسبت به اولین ماه آغاز بهکار دولت

8
6
18

افت رشد پایه پولی

کاهش  14/3درصدی پایه پولی

14

روند نزولی رشد نقدینگی
کاهش  5درصدی رشد نقدینگی

5

افزایش چشمگیر تجارت خارجی

رشد  31درصدی تجارت خارجی از لحاظ وزنی
رشد  27درصدی تجارت خارجی از لحاظ ارزش
افزایش  59درصدی صادرات نسبت به سال 1399
رشد  18درصدی واردات کاالهای اساسی از جهت وزن
رشد  34درصدی واردات کاالهای اساسی از جهت ارزش

31
27
59
18
34

افزایش ترانزیت خارجی

رشد  58درصدی ترازیت خارجی (در  ۱۱ماه اخیر ۱۲ ،میلیون و  ۸۷۵هزار
تن کاالی خارجی از مسیر ایران عبور کرده است)

58

افزایش فروش نفت

افزایش  84درصدی صادرات نفت نسبت به سال 1399
( جهش صادرات نفتی به صورت عمده از نیمه دوم سال گذشته و همزمان
با استقرار دولت سیزدهم رخ داده است)

84

کاهش فاصله طبقاتی

کاهش ضریب جینی از  0/3938سال گذشته به  0/3831تا پایان سالجاری

0/3831

100
113

9

100

شکستن رکوردهای مالیاتی

رشد  59درصدی درآمدهای مالیاتی
افزایش  113درصدی تحقق مالیات (این میزان تحقق در درآمدهای
مالیاتی در  ۲۰سال گذشته بیسابقه بوده است)

59

ارتقای شفافیت

«ایران» از آخرین وضعیت بازار گزارش میدهد

عقبنشینی داللها
از بازار خودرو
12

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی

انتشار صورتهای مالی  313شرکت دولتی
انتشار صورتهای مالی حسابرسیشده  132شرکت بخش عمومی کشور

دسترسی مردم به وامهای خرد

ک در مجموع  ۴۷۵هزار
از بهمن سال گذشته تا نیمه تیرماه امسال  ۱۲بان 
فقره تسهیالت خرد بدون ضامن به مبلغ نزدیک به  ۱۶هزار میلیارد تومان
پرداخت کردهاند
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