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وزیر کشور در یکصد و نوزدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور:

موضوعات فرهنگی باید در آیین نامه پیوست اجتماعی طرح ها لحاظ شود

عکس :وحید فخیم -جهان اقتصاد

وزیر کشــور گفت :در تدوین آئین نامه اجرایی پیوســت
اجتماعی طرح های کشــور باید موضوعــات فرهنگی و
اجتماعی با هم در نظر گرفته شود.
«عبدالرضا رحمانی فضلی» در یکصد و نوزدهمین جلسه
شــورای اجتماعی کشــور که با موضوع آئین نامه اجرایی
پیوست اجتماعی کشــور برگزار شد ،اظهار داشت :برخی
طرحهای اجرایی در ابتــدا توجیه اقتصادی و فنی دارد اما
پس از گذشــت یک ســال به دلیل وقوع تحوالت مختلف
دیگر قابل توجیه نیست بنابراین باید به عنوان یک امر الزم
پیوســتهای فنی ،اقتصادی و محیط زیســتی که در همه
طرحهای کالن لحاظ شود.

وی افزود :پیوست اجتماعی و فرهنگی در طرحهای کالن
در کشور کمتر مرسوم اســت بنابراین باید در تدوین آئین
نامــه اجرایی پیوســت اجتماعی ،موضوعــات فرهنگی و
اجتماعی با هم دیده شوند.
وزیر کشــور با یادآوری تاکید قانون بــر ضرورت تدوین
پیوســت اجتماعی ادامه داد :بر اســاس تعابیر و تفاســیر،
موضوعات اجتماعی به صورت اختصاصی مسائل اجتماعی
نیســت بلکه مجموعه فعالیتهایی است که فرهنگ را نیز
شامل میشود.
رحمانی فضلی خاطرنشــان کرد :در تدوین قانون منظور از
پیوست اجتماعی در نظر گرفتن آسیبهای اجتماعی است

که بایــد در اجرای طرحها از تبعات و آثار و آســیبهای
اجتماعی جلوگیری کند.
وی ادامه داد :در تدویــن آئین نامه باید به مقیاس و اندازه
طــرح هم توجه شــود که در صــدر قانون تدوین شــده
طرحهای کالن ،ملی و بومی را مطرح کرده اســت و ما نیز
باید در آئین نامه حد و ســطح بندی را رعایت کنیم و بقیه
موارد به دستگاه اجرایی واگذار کنیم.
رئیس شورای اجتماعی کشــور افزود :این شورا نباید یک
فرآیند جدید در روند تدویــن و تصویب طرحها ایجاد و
مانع اجرای آنها شــود بلکه باید بــه گونهای ورود کند که
بر اســاس اصول و شــاخصهای اصلی که سازمان برنامه
و بودجه تعیین میکند درخواست اجرای طرحها مطابق با
پیوست اجتماعی باشد و نظارت کند.
رحمانــی فضلی به اجرای قانون اصالحات ارضی در پیش
از انقالب اشــاره کرد و اظهارداشت :اتفاق ًا آن طرح اهداف
و آثار اجتماعی داشــت و مطابق همان اهداف هم اجرا شد
که نتایج آن از هم گســیختگی جامعه روســتایی ،تولید و
همچنین مهاجرت روستایی به شهر بود.
وی یادآور شــد :از اهداف اصلی اصالحات ارضی این بود
که نظام ســلطه بین المللی در ایران اتفاق بیفتد تا وابستگی
بــه درآمدهای نفتی افزایش یابد که آثار منفی اجتماعی این
قانون قابل مطالعه است.
اگر تبعات اجتماعی اجرای طرحها دیده نشود باید
چندین برابر هزینه کنیم
وزیر کشور افزود :پیوست اجتماعی ضرورت عقلی ،عینی
و اجتماعی دارد ،در این راستا با بسیاری از پروژهها ،طرحها
و اقداماتی روبه رو هستیم که فقط هم فنی وعمرانی نیستند،
در حوزههای مختلف فنی و عمرانی اســت که میتواند در
فضای فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار باشد.
رحمانی فضلی تصریح کرد :اگر در طرحهای عمرانی و فنی
آثار و تبعات فرهنگی و اجتماعی را عمدا ً نبینیم و مدیریت
نکنیم ،در عمل با آسیبهایی مواجه میشویم که باید برای
رفع آنهــا چندین برابر آن اعتباری کــه در ابتدا اختصاص

دادیم ،باید در نظر بگیریم و هزینه کنیم.
وی به دغدغههای مطرح شــده درباره چگونگی تدوین و
اجرای پیوست اجتماعی ،اشاره کرد و اظهار داشت :اجرای
این پیوســت باید آســان ،جامع و مانع باشد و از طرفی در
روند اجرای آنها نیز کندی ایجاد نکند.
وزیر کشور تاکید کرد :پیوست اجتماعی نباید برای مسائل
دیگری در حوزههای اقتصادی ،فنی یا فرهنگی مانع ایجاد
کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد :آئین نامه پیوست اجتماعی
باید به گونهای تدوین شــود که منجر به تســهیل و تسریع
فعالیتهــای اجرایــی هم بشــود؛ برخی از ایــن طرحها
هزینههای کشــور را بــاال میبرند و گاهــی اوقات صرفه
اقتصادی هم نخواهند داشــت ،لذا بحث اجرایی را باید به
گونهای ببینیم که آن مسایل را رفع کنیم.
وی تصریــح کرد :تدوین پیوســت اجتماعی برای طرحها
نباید به شــورای اجتماعی کشــور واگذار شود ،این شورا
یک نهاد اداری و اجرایی نیســت ،مجموعهای از نمایندگان
دستگاههای مختلف در آن حضور دارند که بیشتر در حوزه
سیاست گذاری ،تعیین اصول و نظارت و برنامه ریزی کلی
تصمیم گیری میکنند.
وزیر کشــور خاطرنشــان کرد :شــورای اجتماعی کشور
میتواند آنچه در پیوستهای اجرایی طرحها تصویب شده
است را بررســی کنند ،البته اصول و شاخصهایی که باید
مشخص شود را شورای اجتماعی حتم ًا باید تایید کند.
رحمانی فضلی بیان کرد :ســازمان برنامه و بودجه میتواند
شــاخصها و اصولی را برای تبیین پیوستهای اجتماعی
تدوین کند تا آن اصول وقتی در شــورای اجتماعی کشور
تصویب شد به عنوان مواردی باشد که در همه پیوستهای
اجتماعی طرحهای کشور مدنظر قرار گیرد.
وزیر کشور اضافه کرد :سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان
متولی موافقت نامهها باید شاخصها و اصول پیوستهای
اجتماعــی را در طرحهــا لحاظ و پیگیری کند و شــورای
اجتماعی کشور هم روی این موارد نظارت کند.

الریجانی در صحن مجلس:

حمله مشکوک به نفتکشها مکمل تحریمهای اقتصادی است

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه
نفتکشها ،مکمل تحریمهای اقتصادی است.
به گزارش مهر ،در ابتدای جلســه علنی روز یکشــنبه مجلس شورای اسالمی
علی الریجانی رئیس مجلس ســالروز شــهادت چهار شهید موتلفه ،بخارایی،
صفار هرندی ،نیک نژاد و امانی را گرامی داشــت و گفت آنان پیشکسوتان و
پیشــتازان مبارزان ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی بودند که در سنین جوانی
راه درســت زیســتن را یافتند و با مجاهدت خویش مســیر مبارزات ملت را
هموار کردند.
وی افزود :از سخنان هوشمندانه و عزتمندانه رهبر انقالب اسالمی در دیدار
با نخست وزیر ژاپن تشکر میکنیم که با دقت تام و استدالل متین ،منطق ملت
ایران را در مقابل ستم هیوالی استعمار ،آمریکا بیان داشت.

چهارسویسیاست

دبیر کمیته قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در نامه ای به وزیر کشور:

سازمان برنامه و بودجه اعتبار پرداخت معوقات خسارت دیدگان
سیل را تضمین می کند

دبیر کمیته برآورد ،تعیین خسارت و تخصیص منابع قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده
در نامه ای به وزیر کشور از اعالم سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مانده مطالبات معوق به
کشاورزان خسارت دیده ناشی از سیل خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور« ،جواد ناصریان»  -در نامهای به «عبدالرضا
رحمانی فضلی» وزیر کشــور و رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده نوشت:
ســازمان برنامه و بودجه اعتبار الزم برای پرداخت مانده مطالبات معوق شامل اصل و کارمزد
اعطایی به خسارت دیدگان را تضمین میکند.
بر اساس این گزارش ،هزینههای یاد شده پس از اعالم بانک مرکزی در سامانه جامع مدیریت
تضامین دولت و ثبت آن در سامانه مدیریت اطالعات بدهیها و مطالبات مالی (سماد) وزارت
امور اقتصادی و دارایی در لوایح بودجه سالهای آتی منظور شود.
در پی سیل فروردین ماه سال جاری در تعدادی از استانهای کشور حدود  ۳۵هزار میلیارد تومان
به بخشهای مختلف تولیدی ،مسکونی ،صنعتی و کشاورزی خسارت وارد شد.
به گفته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مجلس شورای اسالمی بخش کشاورزی در اثر
این سیل  ۱۳هزار میلیارد تومان خسارت دیده است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها:

استانی شدن انتخابات احتماال منتفی می شود

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بررسی استانی
شــدن انتخابات در کارگروه ویژه این کمیسیون حذف شده است ،گفت :این موضوع احتماال
کامال منتفی می شود.
«اصغر ســلیمی» در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تشریح دستور کار امروز کمیسیون
امور داخلی و شــوراها اظهارداشــت :ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح یک فوریتی
اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی به شــماره چاپ  ۱۲۳۱با حضور
نمایندگان شورای نگهبان ،وزارت کشور ،وزارت اطالعات ،پژوهشکده شورای نگهبان و مرکز
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در کارگروه امنیت و سیاست داخلی و مدیریت بحران
این کمیسیون بررسی شد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس دهم شورای اسالمی با بیان اینکه بیش از  ۲۰ایراد شورای نگهبان
نسبت به طرح اصالح قانون انتخابات مجلس وجود دارد ،ادامه داد :این ایرادات در کارگروهی
متشکل از نمایندگان مجلس ،شورای نگهبان و وزارت کشور و نمایندگان سایر دستگاه های
مرتبط بررسی شد و در جریان این بررسی موارد مربوط به استانی شدن انتخابات از کارگروه
حذف شد.
وی ادامه داد :این موضوع به کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ارجاع داده می شود و
امکان دارد کمیسیون استانی شدن انتخابات را مجددا ً بررسی و به صحن مجلس ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :با توجه به
ایرادات شورای نگهبان و نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پرایراد بودن این قانون ،احتماالً
بررسی آن در کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز انجام نمی شود و به احتمال فراوان استانی
شدن انتخابات به طور کامل منتفی می شود.

کرملین خواستار تکیه بر اسناد موثق در خصوص حادثه
نفت کش ها شد

سخنگوی رییس جمهوری روسیه در خصوص وارد کردن اتهام های بی اساس به ایران هشدار
داد و اعالم کرد :والدیمیر پوتین خواستار مشخص شدن ماجرا و اظهار نظر بر اساس مدارک
موثق و اطالعات درست است.
دمیتری پسکوف امروز یکشنبه در برنامه سیاسی مسکو ،کرملین و پوتین در توضیح وضعیت
دریای عمان (حادثه حمله به دو تانکر نفتکش) با بیان این مطلب افزود :ما هنوز بطری کوچک
حاوی پودر سفید را از یاد نبرده ایم و به همین دلیل در ارزیابی های خود با خویشتنداری رفتار
می کنیم.
منظور از بطری حاوی پودر سفید ،بطری است که کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا در سال
 ۲۰۰۳در شورای امنیت به سایر اعضای این شورا نشان داد و مدعی شد که پودر سفید در این
بطری ،جزئی از سالح بیولوژیک عراق است.

رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی بیانات مهم ،دقیق و شجاعانه
رهبر معظم را قدر دانســته و حمایت میکند ،اظهار داشــت :همه بخشهای
کشور باید بر اساس همین صراط استوار عمل کنند.
الریجانی با اشــاره به اقدامات مشکوک علیه نفتکشها در خلیج فارس گفت:
اقدامات مشکوک در دریای عمان علیه نفت کشها ،مکمل تحریمهای اقتصادی
است به جهت آنکه از تحریمها ،نتیجهای به دست نیاوردند با توجه به سوابق
تاریخی آمریکا در این زمینه که در جنگ جهانی آمریکاییها کشــتیهای خود
را در نزدیکیهــای ژاپن مورد هدف قرار دادند تا توجیه الزم برای خصومت
را فراهم کنند.
وی افزود :اما بخش فکاهی ماجرا در اظهارات «پومپئو» نهفته است که توصیه
کرده ایران در مقابل اقدامات سیاســی و دیپلماتیک از دیپلماسی استفاده کند.

این حرف از زبان آقای پمپئو واقع ًا شیرین است.
رئیس مجلس تصریح کرد :وزیر خارجه کشــوری که با اقدامات تروریستی یا
اقتصادی که به بیان خودشــان شــدیدترین تحریمها علیه یک کشور است به
مصاف یک کشــور انقالبی آمدهاند ،آیا این یک اقدام دیپلماتیک است .آقای
پمپئو! آیا نقض عهد و جنگ اقتصادی علیه ایران اقدامی سیاسی است؟
الریجانــی ادامه داد :آیا اقدامات آمریکا در ونزوئــا علیه رئیس جمهور این
کشور یک اقدام سیاسی و دیپلماتیک است؟ آیا اقدام آمریکا علیه ملت مظلوم
یمن اقدامی سیاســی اســت؟ آیا حمایت همه جانبه نظامی از دولت به ساز و
بفروش صهیونیستی علیه ملت فلسطین یک اقدام سیاسی است؟
وی تصریح کرد :متأسفانه ملت آمریکا گرفتار باند سیاسی بی آبرویی شدند که
پس و پیش ،حرفهای خود را محاسبه نمیکند.

وزیرخارجه انگلیس برای جلب نظر ترامپ ادعاهای وی را تکرار کرد
وزیر خارجه انگلیس در حالیکه اکثر کارشناسان و شرکت
ژاپنــی مالک نفتکش ادعای ضد ایرانی آمریکا را رد کرده
اند ،روز یکشنبه برای جلب نظر رئیس جمهوری آمریکا
ادعاهای وی علیه ایران را در ارتباط با حادثه آتش گرفتن
دو نفتکش در دریای عرب تکرار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن؛ جرمی هانت مدعی
شد که کشورش تقریب ًا اطمینان دارد که ایران در حمالت به
نفتکش ها در دریای عمان دخالت داشته است.
وی افــزود :لندن تصور نمیکند که احتمال اجرای چنین
کاری توسط طرف دیگری وجود داشته باشد.
رئیس جمهــوری آمریکا بعد از این حادثه در مصاحبه با
برنامه «فاکس اند فرندز» با اشاره به ویدئوی منتشر شده
تاکید کرد که انفجار نفتکشها «واقعا کار» ایران بوده است.
وزیر خارجه انگلیس نیز که عالقمند به جلب نظر ترامپ
برای حمایت از وی جهت جانشــینی ترزا می در سمت
نخســت وزیری انگلیس می باشــد ،این ادعای رئیس
جمهوری آمریکا را تکرار کرد.
این در حالی اســت که ترامپ گفته اســت که از بوریس
جانسون وزیر خارجه اسبق انگلیس برای جانشینی ترزا می
در سمت نخست وزیری حمایت می کند.
ادعای وزیر خارجه انگلیس درحالی مطرح شده است که

خبرگزاری آسوشــیتدپرس روز جمعه به نقل از شرکت
ژاپنی مالک نفتکش آسیب دیده در حوادث دریای عمان
با رد دخالت مین و اژدر (اتهام وارد شده از سوی آمریکا)
احتمال پرتاب گلوله به سوی این شناور را مطرح کرد.
کوکوکا کارجس (یکی از دو کشتیای که در دریای عمان
آتش گرفت) خبر داد که ملوانان این نفتکش لحظاتی پیش
از حمله ،اجســامی را در هوا مشــاهده کردند که این امر
نشان میدهد نفتکش مزبور بر اثر برخورد به مین آسیب
ندیده است.
آسوشیتدپرس نوشت که این اظهارات با فیلم ارتش آمریکا
که نیروهای ایرانی را متهم به جداسازی مینی منفجر نشده
از یکی از دو کشتی کرده بود ،در تناقض است.
رویتــرز ادامه داد :پس از اینکه لندن ،تهران را در حمالت
روز پنجشــنبه به  ۲فروند کشتی نفتکش در دریای عمان
مقصر دانست ،ایران روز شنبه سفیر انگلیس را احضار کرد.
هانت در پاسخ به پرسشــی دربرنامه "اندرو مار شو" در
باره دست داشتن ایران در این حمالت ،گفت :ما ارزیابی
اطالعاتــی خود را کردهایــم و عبارتی که ما به کار بردیم
اطمینان تقریبی است .تصور نمیکنیم احتمال دست داشتن
طرف دیگری در این حمالت وجود داشته باشد.
وزیر خارجه انگلیس از همه طرفها خواستار تنش زدایی

سخنگویکمیسیونعمران:

شد.
توبیاس الوود معاون وزیر دفــاع انگلیس نیز در این باره
گفت :تنشهای خلیج فارس و دریای عمان برای همه ما
مایه نگرانی است .تنگه هرمز ،مسیر نقل و انتقال بین المللی
نفت و دیگر کاالهاست و انتقال آزادانه و بدون چالشهایی
که اکنون با آن مواجه هستیم ،از اهمیت برخوردار است.
وی افزود" :فراموش نکنیم که ایران یک نفوذ نیابتی منفی
در ســوریه ،بحرین ،عراق و در واقع در کشورهای دیگر
دارد که به تنشهای بیشتر در خاورمیانه منجر شده است" .
الوود گفت :من ناخرســندی (تهران) را از (وضع) توافق
هستهای درک میکنم ،اما این مجوز حمله به کشتیها در
تنگه هرمز نیست.
هفته نامه "نیوزویک" روز یکشنبه در گزارشی با اشاره به
حادثه اخیر برای نفتکشها در دریای عمان تصریح کرد،
کارشناسان اطالعاتی مستقل معتقدند ویدئو انتشار یافته از
سوی آمریکا ،نقش ایران را در این حادثه ثابت نمیکند.
به نوشــته نیوزویک ،کارشناسان مسئولیت حمالت روز
پنجشنبه ( ۲۳خرداد ماه) به دو نفتکش و همچنین حمله ماه
گذشته به چهار نفتکش در آبهای عمان را متوجه اسرائیل
و ،عربستان دشمنان ایران ،میدانند تا ایران را مسبب این
حمالت جلوه دهند.

 ۸۰هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد
سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی از
بررسی الیحه مشارکت عمومی  -خصوصی در کمیسیون
متبوع خود خبر داد و گفت ۸۰ :هزار پروژه عمرانی ملی
و استانی نیمه کاره در کشور وجود دارد که برای اتمام این
پروژه ها  ۶۰۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
«صدیف بدری» روز یکشــنبه در گفت وگو با ایرنا با
تشریح نشست امروز کمیسیون عمران اظهار داشت :دو
موضوع امروز در دستور کار کمیسیون عمران قرار داشت
که یکی پاسخگویی آقای شریعتمداری وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به پرسشهای برخی نمایندگان و دیگری
هم بررسی الیحه مشــارکت خصوصی در پروژههای
عمرانی بود که به دلیل حاضر نشدن وزیر تعاون برنامه

نخست از دســتور کار خارج شد و اعضای کمیسیون،
موضوع دوم را بررسی کردند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس دهم شورای اسالمی اظهار
داشت :ادامه بررسی الیحه مشارکت عمومی  -خصوصی
با حضور کارشناسان دولت و سازمان برنامه و بودجه و
همچنین مرکز پژوهش مجلس انجام شد و مرکز پژوهش
گزارش مفصلی در این زمینه ارائه کرد.
وی ادامــه داد :بــا جمع بنــدی گزارشهــای مرکز
پژوهشهای مجلس ،بررســی مواد الیحه مشــارکت
عمومی -خصوصی از هفته آینده در کمیســیون عمران
آغاز میشــود .سخنگوی کمیسیون عمران با استناد به
ماده  ۱۹قانون برنامه بودجه سالهای  ۹۷ ،۹۶و  ۹۸گفت:

راهکارهایی برای پروژههای نیمه کاره مبنی بر مشارکت
دادن بخش خصوصی اندیشیده شد و دولت با مشورت
کمیســیون عمران موضوع را جمع بندی و الیحهای به
مجلس ارائه کرده است.
به گفته نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی،
با تصویب این الیحه در مجلس ایرادات قانونی مشارکت
بخش خصوصی رفع میشود.
بــدری با بیان اینکه تأمین  ۶۰۰هزار میلیارد تومان برای
اتمام  ۸۰هزار پروژه نیمه کاره عمرانی ملی و استانی از
ظرفیت بودجه عمومی کشور خارج است ،گفت :باید از
ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای کامل این طرحها
استفاده شود.

خارطوم پایتخت ســودان شــاهد تظاهرات شبانه مردمی
در اعتراض به کشــتار خونین اخیر در مقابل مقر ستاد کل
فرماندهی ارتش بود.
به گزارش پایگاه خبری "عربی  ،"۲۱معترضان با ســر دادن
شعارهایی چون"انقالب و مقاومت ادامه دارد" ،بر ضرورت
سرنگونی شــورای نظامی و برکناری "عبدالفتاح البرهان"
رئیس این شورا و "محمد حمدان دقلو" معاون وی تاکید و
خواستار واگذاری قدرت به غیر نظامیان شدند.
تظاهرات اندکی بعد از آن آغاز شد که کمیته حقیقت یاب
وابسته به شورای نظامی فاش کرد که افسرانی با درجههای
مختلف در کشتار خونین خارطوم دست داشتهاند.
این در حالی اســت که "نیروهای آزادی و تغییر" که نقشی
کلیدی در اعتراضات مردم ســودان دارند ،بازگشت به میز

مذاکره را مشروط به اعتراف شورای نظامی به جرایم خود
در کشتارها و تشکیل کمیته بین المللی برای بررسی حوادث
اخیر کرده است.
از سویی دیگر یک منبع آگاه به روزنامه سودانی "االنتباهه"
گفته است که شورای نظامی سودان به زودی اعالم خواهد
کرد که طی دو هفته آینده برای رســیدگی به امور ،دولتی
تشکیل میدهد حال چه با نیروهای آزادی و تغییر به توافق
برسد و چه نه .معاون شورای نظامی سودان نیز دیروز شنبه
اعالم کرد که مردم مجوز تشکیل یک حکومت تکنوکرات
را به شورای نظامی دادهاند .دو هفته پیش اختالفات سیاسی
میان رهبران اپوزیسیون و شورای نظامی سودان به درگیری
خونبار و سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی انجامید
و طبق آمار کمیته مرکزی پزشکان سودان ،شمار معترضان

قربانی به  ۱۱۸تن رســید .اعتراضات مردم ســودان از ۱۹
دسامبر  ۲۸( ۲۰۱۸آذر  )۹۷ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان
آغاز شد ،اما بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و
تظاهرکنندگان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" رئیس
جمهوری شدند که سرانجام حکومت وی  ۲۲فروردین ماه
بــا دخالت ارتش خاتمه یافت و پس از آن ارتش ســودان
با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست
ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دســت گرفت ،اما
گروههای معترض ســودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و
انتقال مســالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و
تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند و برای رسیدن به
خواستههای خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابانها
و میدان اصلی پایتخت و مقابل وزارت دفاع ادامه میدهند.

تظاهرات شبانه سودانی ها در اعتراض به کشتار خونین

سرمقاله

جهاناقتصاد

چشم انداز خزان اقتصاد کشور
در سال رونق تولید
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

اخیرا ً در سر مقاله شماره 7043روزنامه جهان اقتصاد به ارزیابی میزان توفیق در شعار امسال مبنی بر
رونق تولید پرداخته شد .گفتیم که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از سر خوش خدمتی پیش بینی
معتبری از متغیرهای اقتصادی کشور ندارند و یا ارائه نمی دهند .از طرف دیگر سازمان های اقتصادی
جهان از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصادی کشور را در سال جاری میالدی
منفی ارزیابی می کنند و این در حالی است که شعار امسال رونق تولید است و چنانچه قرار باشد از
حد شعار فراتر رود باید تاثیر آن را در رشد اقتصادی کشور مشاهده کرد .در این نوشتار بر آنیم که به
اهمیت برخورداری از رشد اقتصادی مثبت در شرایط کنونی کشور پرداخته و دالیل عدم توفیق در
نیل به آن را مورد واکاوی قرار دهیم.
در حال حاضر طبق آمار رسمی  4/5میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم و نزدیک به  4میلیون
جوان نیز در دانشگاه ها مشغول تحصیل اند .چنانچه متوسط دوران تحصیل دانشگاهی را چهار سال
فرض کنیم ،هر ســال حدود یک میلیون نفر از دانشگاه های کشور فارغ التحصیل شده و به صف
طویل بیکاران می پیوندند .با حســابی ساده می بینیم که هر ساعت  120جوان با هزار امید و آروز،
مدرک دانشگاهی به دست ،به دنبال فرصتی برای ایفای نقش موثر در اقتصاد کشور و تامین معاش
خود هستند ولی در عمل در ته صف بیکاران قرار می گیرند .البته که منابع رسمی نرخ بیکاری در
کشور را حدود  %12اعالم می کنند که خود چهار برابر بیشتر از کشورهای با اقتصاد پویاست .لیکن
مطابق معمول این منابع به جای اینکه رسالت خود را در ارائه آمار واقعی ببینند و هشدارهای الزم را
بدهند صالح خود را در پاک کردن صورت مساله دیده و به بازی با اعداد و ارقام می پردازند .سوال
این است که وقتی چندین کارمند در اداره ای دولتی کنار هم نشسته و ارباب رجوع نگون بخت را
به هم پاس می دهند تا برای یکدیگر کار ایجاد کنند ،این عزیزان را باید شاغل حساب کرد یا بیکار؟
وقتی در یک خیابان چند ده بنگاه امالک وجود دارد که در هر کدام چندین نفر پشت میز نشسته و از
تنها چیزی که خبری نیست مشتری است ،این افراد از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی کشور باید
شاغل به حساب آیند؟ تعریف صحیح و جامع اشتغال آن است که فرد شاغل مستقیم یا غیر مستقیم
در تولید ملی نقش ایفا کند .با چنین تعریفی چنانچه به اطراف خود بنگریم به روشنی خواهیم دید که
میزان بی کاری واقعی چقدر است.
واقعیت این است که با توجه به جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور ،شرایط اشتغال را نمی توان
به هیج وجه کمتر از بحران دانست .شاید مهم ترین وجه اهمیت رونق تولید آن است که در صورت
تحقق به ایجاد اشتغال خواهد انجامید .لیکن تحقق این مساله مهم فراتر از شعار دادن است و اقداماتی
می طلبد که تنها یکی از آنها سرمایه گذاری است .در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه ای
رقم خورده که نه تنها سرمایه گذاری کافی برای ایجاد اشتغال صورت نمی گیرد بلکه اقتصاد کشور
در مواجهه با کمبود نقدینگی توان حفظ شرایط موجود را نیز ندارد و این مساله در رشد اقتصادی
منفی نمایان می شود .رشد اقتصادی منفی یعنی سفره کشور هر روز کوچک و کوچکتر شده و هر
ساعت افراد بیشتری بر کول هم سوارند تا جایی بر سر سفره برای خود دست و پا کنند .در چنین
شرایطی چگونه می توان از تدبیر و امید سخن راند؟! خالصه اینکه باید قبول کنیم این مشکالت یک
شبه به سرمان فرود نیامده و بجای اینکه زمین و زمان را مقصر جلوه داده و در این تئاتر مسخره "کی
بود کی بود من نبودم" ایفای نقش کنیم ،با شجاعت تمام بپذیریم که به بیراهه رفته ایم و به اصالح
امور بپردازیم .اما آنجا به بیراهه رفتیم که جامعه را دو شقه کردیم ،اقلیتی کوچک را خودی شمردیم و
اکثریتی بزرگ را علیرغم شعارهای تو خالی از دایره مدیریت کشور بیرون راندیم.
در سپردن سکان مدیریت اقتصادی کشور تخصص ،تجربه و توان کاری را به وضوح فدای آرمان
های عقیدتی آن هم از نوع ظاهری آن ،وابســتگی های صنفی و سیاسی و در نهایت توان افراد در
وارونه جلوه دادن حقایق و ریا کاری کردیم .از میان بالغ بر  80میلیون ایرانی تنها یکی دو هزار نفر را
خودی شمرده ،غنایم را به صورت کوپن های مدیریتی کشور بین آنان تقسیم کرده و برای همیشه مهر
مدیر بر پیشانی این نا مدیران نا الیق زدیم .در چنین فضایی است که در پی سلب اعتماد نمایندگان
مجلس از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی(چه اسم با مسمایی!) وی را بر صندلی سخنگویی دولت می
نشانیم و در ادامه این سریال غم انگیز شاهد آن هستیم که وقتی در وزارت صنایع سایت ثبت سفارش
خودرو خارجی بسته است نیمه شبی برای یک ساعت سایت باز می شود ،چند هزار خودرو ثبت
سفارش می شود ،ارز دولتی تخصیص می یابد ،خودروها در نیمه شب از گمرک ترخیص شده و با
قیمت آزاد سر از بازار در می آورد ،جامعه حساس شده و رئیس دولت به وزیر دو هفته مهلت می
دهد تا گزارش کاملی ارائه دهد و نمی دهد و در نهایت نمایندگان مجلس وارد عمل شده و تهدید به
استیضاح وزیر می کنند و وزیر عزل می شود .القصه که حضرت ایشان برای تصدی وزارت دیگری
به مجلس پیشنهاد می شود و اوج فاجعه آنجاست که نمایندگان عزیزمان که فقط و فقط حافظ منافع
حوزه انتخابیه خود هستند و حیفشان می آید که کشور از توان مدیریتی این نخبگان محروم شود؛ به
وی رأی اعتماد می دهد .جامعه چه ارزیابی از این تراژدی حزن آلود می تواند داشته باشد؟ عرق شرم
بر پیشانی هر ایرانی وطن پرست می نشیند وقتی می بیند در دستگاه دیپلماسی کشور ،رئیس جمهور
افغانستان در کنفرانس خبری در ایران به انگلیسی صحبت می کند و دو بار مترجم حرفایش را غلط
ترجمه می کند و ایشان مداخله کرده و می گوید که نخیر این نیست و آن است! وقتی وزیر کشور
اعالم می کند که قیمت نیمی از اقالم مورد نیاز مردم کاهش یافته است ،جامعه احساس می کند که
به شعورش توهین شده و به مسخره گرفته شده است .این فقط مشتی بود از خروارها ندانم کاری،
بی لیاقتی ،بی صداقتی و بی شهامتی که هر روز و شب شاهد آنیم .در چنین فضایی چگونه می توان
به سرمایه اجتماعی و حمایت آحاد مردم امید بست؟
مخلص کالم اینکه مادامی که حاضر نشویم دایره مدیریتی کشور را به اندازه  80میلیون ایرانی بزرگ
کنیم ،کوپن های مدیریتی را دور بریزیم ،دیوار خودی و ناخودی را برچینیم ،رونق تولید در حد شعار
باقی خواهد ماند ،اقتصاد کشور به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و ملت هر روز فقیر و فقیرتر
خواهند شد .چه زیبا گفت شاعر،
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان می کنند

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
• سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910:
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح
 ،17شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران
نشریات ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب 61/34
امتیاز به رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت
در همه جنبهها و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و
قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشند .ما "دانستن" را حقّ مسلم
شهروندان میدانیم و براین باوریم که استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف
مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

