سال بیست و سوم
شماره 6540
سهشنبه
 20تیر 1396
 16شوال 1438
 24صفحه
سایر استان ها
 300تومان
استان تهران و البرز
 500تومان

w w w . iran - n e w s p a p e r . c o m

معاون اول رئیس جمهوری :

افزایش مصرف بیرویه برق نگرانکننده است

Tuesday

11 Jul . 2017
No. 6540

ISSN1027-1449
)Keytitle: IRAN (Tehran

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

5

رئیس سازمان خصوصیسازی:

چک مخابرات برگشت خورد ،بدهی<صدرا> هم تسویه نشد

معاون حقوقی رئیسجمهوری خبر داد

شکایت دولت از تخلفات انتخاباتی

ردپای پسر ترامپ

در « روس گیت »

مجیــد انصــاری  :تعــداد بســیار زیــادی تخلفــات رســانهای ،تخلفــات برخــی
نیروهای نظامی ،انتظامی ،ائمه جمعه و جاهای مختلف در انتخابات وجود دارد
که دولت بر اساس آنها شکایت کرد

دونالد ترامپ جونیور ،مذاکره با یک
وکیل روســی با هدف کسب اطالعات
انتخاباتــی ضــد هیــاری را تأییــد کرد

تقابــل دولــت با ســپاه اصالً بیمعناســت و به نظر می رســد این شــیطنتهای
رســانهای اســت .بعضــاً هــم ممکــن اســت القائــات بیگانــه باشــد و متأســفانه
د ر داخلهم برخی تکرار می کنند
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ایران

Getty Images

اول دفتر

گفتوگو باعليرضا بهشتي شيرازي /دموكراسي،نامقدس اما بهترین انتخاب است

مصــرف بــرق کشــور اخیــراً بــا عبــور از  55هــزار مــگاوات
رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت رســانده و شــبکههای بــرق را
در شــرایط ریســک کامــل قــرار داده اســت .بهطــوری کــه
دولت میگوید اگر مصرف از این رقم باالتر رود خاموشــی
انکارناپذیر اســت .بــه این منظور هــر روز اطالعیه میدهد
و از مــردم میخواهــد کــه مصــرف خــود را مدیریــت
علی شمس اردکانی
و  10درصد کم کنند .اما آیا با موعظه میتوان مصرف برق
رئیس
کمیسیون انرژی یا حتی آب را مدیریت کرد؟ قطعاً خیر.
اتاق بازرگانی
تجربــه کشــورهای موفــق نشــان میدهــد کــه تنهــا راه
مدیریت مصرف اصالح تعرفهها و اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانههاست.
بــه طــوری کــه اگر مصــرف مشــترکی از یک حــد اســتاندارد تجــاوز کرد ،مجبــور به
پرداخت هزینه تمام شــده آب و برق شــود .برای مثــال باید قیمت برق مطابق با
اصــول اقتصــاد به مرحله «حساســیت قیمتی تقاضا» برســد و بهصــورت پلکانی
افزایش یابد .به این ترتیب که اگر مشترکی بیش از حد استاندارد برق مصرف کرد
مجبور به پرداخت هزینه تمام شده برق شود .هزینه تمام شده برق شامل قیمت
تمــام شــده تولید ،توزیــع و انتقال اســت .همین یک گام کافی اســت تا مشــترکان
مصرف برقشــان را کاهش دهند .از ســوی دیگر باید در ساعات اوج مصرف (پیک)
تعرفهها تفاوت فاحشــی با زمان کم باری داشــته باشد .به طوری که مشترک برق
ترجیح دهد مصارف غیر ضرور خود را به ساعات خارج از پیک انتقال دهد .قطعاً
اگر این دو اقدام انجام شود ،بدون موعظه و تمنا مشترکان برق به دنبال مدیریت
مصرف خرید وسایل برقی از جمله تجهیزات سرمایشی استاندارد و انتفال مصرف
از ســاعات پیــک بــه ســاعات خــارج از پیــک خواهنــد رفــت .در ایــن شــرایط
مصرفکنندگان اجازه نمیدهند حتی یک المپ اضافه روشن بماند.
ایــن موضــوع در خصــوص صنایع و کشــاورزی نیز صادق اســت .بــرای نمونه،
قیمت ارزان برق باعث شده تا کشاورزاندنبال برقی کردن چاههای کشاورزی بروند
و شنیده شده که حتی برخی از آنها به سبب ارزان بودن آب و برق برای  3ماه متوالی
موتــور چاه را خاموش نمیکنند .مفهــوم این عبارت هدر دادن ســرمایههای ملی
اســت .اما اگر دولت چاههای کشــاورزی را شناسایی و مجهز به کنتورهای هوشمند
کند بهطوری که کشــاورزان فقط در ســاعات  23الی  5صبح مجاز به برداشــت آب
شوند ،هم مصرف آب و هم مصرف برق مدیریت خواهد شد .لذا دیگر نیاز نیست
نگران مصرف آب و برق بخش کشاورزی باشیم.
از طــرف دیگــر همزمان بــا اصالح تعرفههای بــرق باید نظام پرداخــت یارانههای
نقــدی نیــز اصالح شــود .ایــن ســازوکاری که در نظــام هدفمنــدی یارانهها اتخاذ شــده
بشــدت غلــط اســت .دولت پــول تولیدکننده بخــش خصوصــی را به خاطــر پرداخت
یارانههــای نقــدی بــه تمــام اقشــار جامعــه و تعرفــه پاییــن بــرق نمیتوانــد بدهــد
و ســرمایهگذاران را ورشکســته میکند اما از ســوی دیگر پول نقد حاصل از فروش انرژی
را به جیب مردم میگذارد .درحالی که پرداخت یارانه نقدی مســکن اســت و عالج درد
چیز دیگری است .لذا باید نظام پرداخت یارانهها اصالح شود .دولت این کار را براحتی
میتوانداجراییکند.برایمثالآیابرایدولتشناساییکسیکهدر 5سالگذشتهخودرو
وارداتی پالک کرده یا خانهای با متراژ باال و در مناطق اعیان نشــین خریده ،کار دشــواری
است؟قطعاًخیر.میتواناینافرادراشناساییویارانهآنهاراقطعکرد.بااصالحجامعه
هدف یارانهها و تعرفههای آب و برق منابعی ایجاد خواهد شد که میتوان صرف تأمین
پایدار آب و برق تمام اقشــار جامعه کرد .با افزایش درآمدهای برق این صنعت مانند
تمام کشورهای جهان اقتصادی خواهد شد و دولت با کمک بخش خصوصی میتواند
نیروگاه بســازد .آن زمان نیاز نیست که از مردم خواهش کنیم تا مصرفشان را مدیریت
کنند .حتی عکس آن ،هر قدر مصرف باالتر رود درآمدهای دولت بیشتر خواهد شد.
در این شرایط است که استفاده از انرژی تجدیدپذیر نیز توجیه فنی و اقتصادی
پیــدا خواهد کرد و خانوادهها به دنبال نصب صفحههای خورشــیدی بر بام منازل
خــود خواهنــد رفــت .ایــن پنلهــای خورشــیدی در ســاعات  14الــی  15بیشــترین
تولیــد بــرق را خواهند داشــت که ایــن زمان مصادف بــا پیک مصرف برق اســت.
از ایــن طریق براحتی و بدون تقاضاهای مکــرر از مردم برای کاهش مصرف ،پیک
بار مدیریت خواهد شــد .در نتیجه عالج تمام مشــکالت صنعت بــرق و حتی آب
اصالحتعرفههاست.

باال رفتن سهم ازدواج دختران  15تا  19سال از جمله عوامل این رشد است

دردادگاهتجدیدنظربرگزارشد

فیلم «پریناز» پس از  4سال رفع توقیف شد

اصالح تعرفهها ،یگانه راه مدیریت مصرف برق

افزایشنرخ فرزندآوری زنان از  1/8به2

یادداشت

محاکمه غیرعلنی 10متهم
حمله به سفارت عربستان 2

شهردار تهران و شفافیت شورا

قرار داشتن در جایگاه حکومتی با منتقد بودن تفاوت زیادی
دارد .وقتی که در مقام منتقد هســتیم خیلی راحت طرفدار
شــفافیت و رعایــت قانــون و عدالــت و برابــری و خالصــه
هر شعار و ایده خوب میشویم و خودمان را طرفدار یا حتی
متولّی و پردهدار این شــعارها معرفی میکنیم .چه بسا این
رفتــار و موضعگیری ما کامــاً هم صادقانــه و از روی اعتقاد
عباس عبدی
باشــد ،ولی وقتی که در مقــام و موقعیت قدرت و حکومتی
تحلیلگرسیاسی
قرار میگیریم ،بســیاری از این شعارها را فراموش میکنیم
و توجیهاتی در جهت عکس آنها ارائه میکنیم .با عناوینی
چون مصلحت؛ جلوگیری از بروز اختالف؛ ضرورت پیشبرد امور و مواردی از این نوع
به رعایت و انجام آن شعارها و ارزشها تبصره میزنیم و به صورت عملی اجرای آنها
رابهحالتتعلیقدرمیآوریم.درحالیکهپیشینیاننیزبااستنادبههمینمالحظات
از اجرای آنها خودداری میکردند .نمونه آن موضوع مهم شفافیت است .تا وقتی که
بیرون حکومت و نهادهای رسمی هستیم خواهان شفافیت حتی بدون قید و شرط
و نامحــدود میشــویم ،ولــی هنگامــی کــه خودمــان در مصدر امــور قــرار میگیریم
و بهصورت ملموس با تبعات شفافیت آشنا میشویم ،از آن پرهیز میکنیم.
شــورای جدید شــهر تهران ،هنوز در مقام مســئولیت رســمی شــکل نگرفته است
از اینرو انتظار نداریم که نکته یا خبر رسمی و شفافی از آن بیرون آید ولی اگر اعضای
این شورا بهصورت غیررسمی و برحسب توافق میان خودشان پذیرفتهاند که وظایف
شــورا را پیــش از آغاز قانونی فعالیت شــورا به انجام برســانند ،بنابراین بدیهی اســت
که جلســات آن نیز باید با حضور نمایندگان افکار عمومی و خبرنگاران تشــکیل شود.
ت وگو
اگر قرار اســت که شــورای شهر منتخب به صورت غیررســمی درباره شهردار گف 
کنندودرجلسهایغیررسمیوپیشازآغازشهریورماه،سرنوشتشهرداررانهاییکنند
بدیهی اســت که پس از آغاز فعالیت رســمی شورا در یک جلسه نیم ساعته میتوانند
با یک نشســت و برخاســت عادی انتخاب شهردار را رسمیت دهند بدون اینکه بحثی
شود .و این در حالی خواهد بود که جامعه و عالقهمندان به موضوع به کلی از مذاکرات
و استداللهای موافق و مخالف اعضای شورا در انتخاب شهردار بیاطالع خواهند بود.
انتخاب شــهردار به دالیلی یکی از مهمترین و شــاید مهمترین تصمیمی اســت
که شــورای شهر میگیرد .هم از جهت قدرت و اختیاراتی که شهردار بهعنوان نفر اول
مدیریت شــهری دارد و هم از جهت اینکه شــهردار را با نصف بــه عالوه یک میتوان
انتخــاب کــرد ولی برای اســتیضاح و برکناری او باید دو ســوم اعضای شــورا رأی دهند
که این اتفاق به ندرت رخ خواهد داد زیرا شهردار تهران یا هر شهر دیگر آنقدر قدرت
و اختیارات دارد که همیشه بیش از یک سوم اعضای شورا را با خود همراه کند و امکان
استیضاح را از مخالفان خود سلب نماید .مگر آنکه از سیاست هیچ بویی نبرده باشد
و همــه را با خود دشــمن کند .بنابراین انتخاب شــهردار تا حدود زیــادی یک انتخاب
 4ســاله اســت .به نوعی دادن چک ســفید امضا به فردی اســت که میخواهد شهر را
برای  4ســال اداره کند .شــفافیت این فرآیند برای همه مفید است .برای مردم و برای
شهر ،برای شهردار و برای شورای شهر .از انتخاب شورای شهر قبلی باید درس گرفت.
در آن انتخــاب یک وجه پشــت پــرده ماجرا هیچگاه علنی نشــد و تاکنون هم اعضای
اصالحطلب شــورا در مورد آن ســکوت میکننــد .اینکه نامزد مــورد حمایت اعضای
اصالحطلــب شــورا ،نامزدی نبود که خودشــان انتخاب کرده باشــند .آن نامــزد بر اثر
توصیههای غیرشــفاف و بیرون از شورا به آنان تحمیل شد و اگر این مسأله به صورت
شفاف بیان میشد ،به طور قطع با انکار و در نهایت تغییر نامزد و تغییر شهردار تهران
مواجه میشدیم و مسئولیت هر کسی در اتخاذ تصمیم روشن میشد.
اگــر از ابتــدا شــفافیت پذیرفته شــده بود اصــوالً توصیــهای هم صــورت نمیگرفت.
آن عدم شــفافیت موجب شــد که شورای شهر که ترکیبی اصالحطلبانه داشت از همان
آغاز کار وارد حاشیه و سپس منفعل شود .سرنوشت شهر هم که بر اثر آن انتخاب روشن
است.بنابراینازیکاقدامبهظاهرعادیولیغیرشفافهمهضررکردند.بااینمالحظه
پیشــنهاد میشود که اعضای محترم شورای شهر یا هیچ جلســهای به نام شورا نگذارند
و منتظر بمانند که پس از آغاز به کار وارد فرآیند انتخاب شــهردار شــوند ،یا اگر جلســاتی
دارند که ظاهراً تاکنون نزدیک به  15جلســه داشــتهاند ،این جلسات را مشمول مقررات
جلسات شورای رسمی و مثل همانها امکان حضور خبرنگاران را فراهم نمایند.
ادامهدرصفحه2
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد

+++++

گزارش «ایران» از همراهی با تیم خیریه جراحان پالستیک به کرمانشاه

دستهاییکه ُگلخند میکارند
مبتالیان به شکاف لب و کام از  14استان کشور برای درمان نزد تیم آمدند

پاسخوزارتکشوربهادعایامامجمعهمشهد:

شورای نگهبان هیچ گزارشی
از کمبود تعرفه نداد
21

سردار سلیمانی :برخی گرهها فقط با دیپلماسی حل نمیشود

فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفــت :کــدام دیپلماســی میتواند
کار خون شهید نصیری و تقوی و همدانی و صدها شهید دفاع مقدس را انجام دهد؟ به گزارش
فارس،سردارحاجقاسمسلیمانیدرمراسماربعینسردارنصیریحضوریافتوطیسخنانی
اظهار داشت :این مجلس دو شأنیت دارد؛ اول پاسداشت شخصیت شهید و وجه دوم مربوط به
آن چیزی است که این شهید در راهش شهید شد .فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی تصریح کرد :اقدامات دیپلماسی خیلی اقدامات خوبی است و از آن استفاده میکنیم
اما برخی گرهها و حل مشــکالت فقط با دیپلماســی حل نمیشود و اتفاقات دیگری است که از
همهرفتارهایدیپلماسیعبورمیکندوپیوندهاایجادویخهاراآبمیکندوخونشهیدنصیری
از این موارد اســت .وی تأکید کرد :کدام دیپلماســی میتواند کار خون شــهید نصیری و تقوی و
همدانی و صدها شهید دفاع را انجام دهد؟ چطور برای ریزگردها جلسه اضطراری میگذاریم
امــا بــرای این خوارج که از خوارج هم بدترند جلســه نمیگذاریم؟ فرمانده نیروی قدس ســپاه
پاســداران با بیان اینکه امروز حضور در جشــن ملت عراق حق همه ملت های جهان اســت و
پیروزی همه بشــریت محســوب میشود ،گفت :ملت عراق و ســوریه حق بزرگی سر مردم دنیا
دارند .این پیروزی برخاســته از یک مرد در یک خانه محقر اســت یعنی آیتاهلل سیستانی ،این
فقیه حکیم و موقعیت شــناس در موارد متعددی کشــور عــراق را نجات داد ،در زمان اشــغال
و موقع نوشــتن قانون اساسی ،شــکل گیری دولت ها ،در محبت به کردها ،ایشــان عبای خود را
پدرانــه گشــود و ملت عــراق را در آن جای داد .این مرجع نه تنها حامی شــیعه بود بلکه حامی
تکتکمردمعراقاست.سردارسلیمانیتصریحکرد:مقاممعظمرهبریخواستندجمهوری
اســامی بدون چشمداشــت همه امکانــات خود را در اختیار نیروهای مســلح عراق قــرار دهد؛
حشدیکشجرهطیبهبزرگاستونقششدرپیروزهایعراقبیبدیلاست،حشدیکامرواجب
وضروریبرایملتعراقبودکهبرایهمیشهنگاههایتوطئهآمیزرادرعراقخنثیکرد،درواقع
حشد یک ارتش قدرتمند بزرگ و عامل دیگر پیروزی ارتش و دیگر نیروهای مسلح عراق است.
سردار سلیمانی با بیان اینکه حزب اهلل لبنان نیز تجربیات خود را به حشد الشعبی آموخت و جا
دارد من دست سید بزرگوار حسن نصراهلل را ببوسم ،افزود :ملت ایران با اهدای بهترین فرزندان
وسردارانخودباپشتیبانیهایبهموقعتوانستسهمیدراینپیروزیداشتهباشدوازاینبابت
سربلند است و سند آن شهید تقوی و نصیری و صدها شهید دیگر در سوریه و عراق هستند.
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رفع محدودیت بانوان کشتیگیر
به سبک <کالسیک>
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روسیه :عربستان میگفت به ایران «اس »۳۰۰ندهید
تا از شما سالح بخریم

رئیس شــرکت دولتی روستک روسیه میگوید عربستان برای خرید تسلیحات نه تنها
شــرط گذاشته اســت که تجهیزات در خاک این کشور تولید شوند ،بلکه پیشتر از روسیه
خواســته بــود کــه اس ۳۰۰-را بــه ایران ندهنــد و به جایش عربســتان از روســیه ،تانک
و تجهیــزات دیگــری را خریــداری کند .بــه گزارش «تســنیم» به نقل از «اســپوتنیک»،
سرگئیشیمیزوفمدیرعاملشرکت«روستک»میگویدکهدوکشورروسیهوعربستان
سعودی توافقنامه اولیه همکاری نظامی به ارزش 3/5میلیارد دالر را امضا کردند .وی
میگوید«:باوجوداینعربستانبرایاجراییشدناینتوافقشرطیراتعیینکرد،اینکه
ملزم باشــیم بخشی از توســعه را به آنها بدهیم و تولید در خاک عربستان انجام شود.
بهنظرماممکننیستکهآنهارامشارکتدهیموتنهاچیزیکهمیتوانیمارائهدهیم،
ساختکارخانهایبرایتولیدسالحهایسبکازسریتفنگهایکالشنیکفاست».

اشتباه دردسرساز کاخ سفید

امریکا از چین عذرخواهی کرد

ســخنگوی وزارت خارجه چین اعالم کرد که امریکا از پکن به دلیل اشــتباه کاخ ســفید
سجمهوریجمهوریچین»عذرخواهی
درتوصیف«شیجینپینگ»بهعنوان«رئی 
کرد .به گزارش «فارس» ،روز شــنبه کاخ ســفید در بیانی ه درباره دیدار دوجانبه رؤســای
جمهوری امریکا و چین در حاشــیه نشســت گروه  ،20اشــتباهی پر ســر و صدا مرتکب
شــد هر چند که بعداًاین اشــتباه را جبران کرد .در بیانیه کاخ سفید« ،شی جین پینگ»
س جمهوری جمهوری چین معرفی و نوشــته شــده بود حال آنکــه این توصیف،
رئیــ 
توصیــف رســمی تایــوان بوده اســت .تایوان رســماً جمهــوری چیــن نــام دارد و دولت
کمونیســت چیــن هم رســماً و در مکاتبــات بینالمللی جمهوری خلــق چین نامیده
میشود .به گزارش آسوشیتدپرس ،دیروز سخنگوی وزارت خارجه چین از عذرخواهی
واشنگتن از پکن خبر داده است« .گِنگ شوآنگ» تأکید کرد که چین از امریکا خواستار
توضیح درباره این اشتباه شده بود و در جواب ،امریکا گفت که این یک اشتباه فنی بود.
این مقام چینی افزود که دولت امریکا از چین عذرخواهی و این اشتباه را اصالح کرد.

