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هشتاد و دو سال از تولد طاهره صفارزاده گذشت
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 40تصویر از اقتصاد ایران

ِ
دوربرگردان فرهنگی

در دولــت پیــش بویــژه در زمان شــهرداری رئیــس آن دولت،
سیاســتی رواج یافت به نام دوربرگردان .برمبنای این سیاست
یادداشت
که در حوزه حملونقل بود ،در وسط بزرگراهها یک دوربرگردان
میگذاشتند ،در حالی که این کار در تعارض با مفهوم و کارکرد
بزرگــراه بــود .اگر هــم الزم بود کــه امکان برگشــتن خودروها از
طرف مقابل بزرگراه باشــد باید از ســمت راســت یا خط کندرو
خروجی میگرفتند و یک پل روی بزرگراه میزدند و از ســمت
عباس عبدی
کندروی طرف دیگر بزرگراه وارد آن میشــدند .ولی این کار دو
روزنامهنگار
و پژوهشگر
مشــکل داشت .در برخی جاها امکان این کار نبود .در جاهایی
هم که امکانش بود ،هزینه زیادی داشت .لذا خیلی ساده وسط
بزرگراه را برداشتند و دوربرگردان درست کردند و تمام!
ولــی برخیهــا فکــر کردند که این سیاســت جدیدی بــود .در حالی که اجــرای آن در
حملونقل شهری جدید بود ولی در حوزه فرهنگی ،سیاست همیشگی ما بوده است.
برای حل مسائل ،ماهیت آنها را نادیده گرفتهایم و با یک دوربرگردان که ماهیت امر
فرهنگی را مقلوبه میکند ،در صدد حل مشکل برآمدهایم .پس از شکست فاحشی
که در قضیه شبکههای اجتماعی رخ داد و هزینههای مادی و معنوی فراوانی ایجاد
کرد ،اکنون مواجه با مســألهای به نام مشــروبات الکلی هســتیم .در  45روز گذشــته
 959نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی که ظاهراً حاوی الکل متانل بوده است دچار
مسمومیتهای شدید شدهاند .از میان افراد مسموم  92درصدشان مرد و  8درصد
زن هستند که فوتشدگان نیز برحسب جنسیت به همین نسبت هستند .همچنین
اکثریت آنان شامل جوانان  21تا  30سال میشوند که قابل توجه است.
جالب است که این اتفاق در ماه محرم و صفر رخ داده که حتی اگر میزان مصرف کمتر
نشــده باشــد ،بعید اســت که اضافه شــده باشــد .ولی حجم و تعداد مســمومان به طرز
معناداری بیش از گذشــته اســت .از این تعداد  84نفر فوت شدهاند 305 ،نفر به مرحله
دیالیز رســیدهاند و اعضای داخلی بدنشــان دچار مشــکالت حاد شده است و  27نفر نیز
نابینا شــدهاند .اینها عمدتاً در چند استان محدود کشــور رخ داده است .البرز ،هرمزگان و
خراسان شمالی و تهران بیش از  90درصد موارد را شامل میشوند .هزینههای اجتماعی،
درمانــی و بیمــهای و اقتصــادی این اتفــاق را میتوان حدس زد و اگر تکرار شــود ،نشــان
میدهد که با یک مشکل عمیق مواجه شدهایم .ولی در مواجهه با این مشکل چه اقدامی
صورت میدهیم؟ در جامعهای که شرب خمر حرام و جرم است و مستوجب مجازات و
نیز در صورت تکرار حکم آن اعدام است ،پس چگونه میشود که رفتاری به این مهمی که
مجازات آن حدی است و قابل گذشت هم نیست ،تا این اندازه رواج پیدا میکند که ظاهراً
درصد و میزان مصرف آن باالست ،بطوری که تعداد افرادی که وابستگی به مصرف آن
پیدا کردهاند نیز چشمگیر است .آن قدر این پدیده در ایران شایع شده است که بسیاری
از افراد در حین رانندگی نیز بیش از حد مجاز مصرف کردهاند و تصادفات وحشتناکی در
کشــور به علت همین عامل رخ داده اســت .در مقابل در کشــورهایی که مصرف آن آزاد
است ،کمتر شاهد این حد از رانندگی در حالت مستی هستیم.
برای مواجهه با این معضل ،اخیراً یکی از افراد آشــنا به امور فقهی ،ایدهای را طرح
کرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر دروندینی نتیجه گرفته است که:
«استفاده از این مشروبات غیر استاندارد ،واقعیتی خارجی هست .پند و توصیههای
اخالقی-بهداشــتی انجــام شــده و مجازاتهای گوناگون از شــاق تــا جریمه نقدی
تجربه شــده اســت .اما در واقعیــت خارجی ،ناچاریم به شــکل دوفاکتــو ،وجود این
مصرف کنندگان را به رســمیت بشناســیم و برای حفاظت از بیماریهای خطرناک
و مرگ و میرهای ناشــی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد ،بایستی مراکزی
را به آزمایش این نوع مشــروبات اختصاص دهیــم .تولید کننده و یا مصرف کننده،
بایســتی بتواننــد با اشــانتیونی از مشــروب مورد نظر خــود مراجعه کنند و به شــکل
ناشناس و بدون نگرانی از تعقیبها و مجازاتها ،مشروب خویش را آزمایش کند.
یا در صورت امکان ،دستگاههای تست کننده فوری در اختیار آنان قرار داده شود تا از
استاندارد بودن یا نبودن مشروبات الکلی مورد نظر خویش مطمئن شوند».
بهطــور قطــع از نظر نویســنده محتــرم در ارائــه این پیشــنهاد نظر خیر وجــود دارد.
عیــن همین اســتدالل را بــرای زنانی که تنفروشــی میکنند میتوان بــه کار برد ،که
البتــه چنــدان عجیب هم نیســت .ولــی همه اینهــا نوعی
دوربرگردان فرهنگی است.
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راه نجات از وضعیت خسارت بار اقتصادی

در شــرایط فعلــی دولت بــا وجود اطــاع از ضــرورت برخی
اصالحات اقتصادی ،از ورود به اصالحات اقتصادی اجتناب
یادداشت
میکنــد؛ چــرا که بســیاری از اصالحات اقتصــادی هزینهها و
عوارضــی در کوتاهمــدت دارد .به عنــوان مثال ،اصــاح بازار
انرژی اگر چه در بلندمدت منافع بسیاری برای اقتصاد کشور
خواهدداشتولیدرکوتاهمدتمستلزمآزادسازیقیمتها
و حــذف یارانههــای دولــت و در نتیجــه افزایــش هزینههای
حمید آذرمند
خانوار و افزایش هزینه تولید میشــود .چنین اصالحاتی اگر
تحلیلگراقتصادی
با پشتیبانی و اعتماد مردم همراه نباشد ،میتواند نارضایتی
ایجاد کرده و هزینههای سیاسی قابل توجهی برای دولتها داشته باشد.
به عنوان یک نمونه ،سیاســتهای بازار انرژی در آیندهای نزدیک کشــور را دچار یک
بحران جدی خواهد کرد .این موضوع هم برای اقتصاددانان و هم برای دولت واضح
است.بااینحالدولتحاضربهاصالحبازارانرژینیستچراکههزینههایاجتماعی
و سیاســی اصالح بازار انرژی را بســیار باال پیشبینی میکند .دلیل این پیشبینی آن
استکهدولتاطمینانیبهمیزاناعتمادمردمبهبرنامههایاقتصادیخودندارد.
اگر شــهروندان به سیاســتهای اقتصادی دولت و چشــمانداز برنامههای اصالحی آن
اعتماد نداشــته باشــند ،حاضر نخواهند بود هزینه اصالحات اقتصادی را در ازای منافع
بلندمدتآندرآیندهپرداختکنند.بنابراینپیشنیازبسیاریازاقداماتوسیاستهای
اصالحیدولت،اعتمادوهمراهیعموممردماست.تاکنون،ضعفدولتهادرتشریح
اهداف و برنامههای خود و اقناع شــهروندان نســبت به پذیــرش هزینههای کوتاهمدت
اصالحات اقتصادی در ازای اهداف و منافع بلندمدت جامعه ،موجب شــده اســت که
دولتهــا از ورود بــه اصالحــات اقتصادی منصرف شــوند .بدون تردید هــر دولتی برای
موفقیتدربرنامههایخود،بهحمایتواعتمادعمومینیازدارد.
گام اول برای ایجاد این اعتماد و همراهی عمومی نیز ،آن اســت که دولت بتواند در
موارد کلیدی ،تمامی اهداف ،برنامهها و سیاســتهای خود و همچنین چشــمانداز
آینــده را بــرای مردم تشــریح نماید .مردم بایــد بداننــد در ازای هزینههایی که بابت
اصالحتاقتصادیپرداختخواهندکرد،چهمنافعیدرآیندهعایدآنهاخواهدشد.
گام دیگر برای جلب اعتماد و همراهی عمومی آن است که دولت در تمامی موارد،
بــه برنامهها و اهداف خود پایبند بماند .این پایبندی در ســطوح مختلف از ســطوح
سیاســتگذاری تا ســطوح عملیاتی و اجرایی را شامل میشــود .در این بین عواملی
مانندبیبرنامگیدولت،تغییراتپیدرپیدرسیاستها،پنهانکاریوعدمشفافیت،
انتصاب مدیران فاقد صالحیت و نظایر آن ،به اعتماد عمومی خدشه وارد میکند و
مانعیبرایهمراهیوپشتیبانیمردمازبرنامههاوسیاستهایدولتیاست.دراین
شرایط بیاعتمادی و عدمپذیرش عمومی نسبت به برنامهها و سیاستهای دولت
بهوجودمیآیدکهدربرخیحوزههابسیارمخرباست.درحالحاضر،سیاستهای
نادرســت دولت در بازار انرژی تبعات و عوارض بســیار مخربی برجای گذشته است.
از جمله بخش قابل توجهی از منابع بودجهای ساالنه صرف یارانه حاملهای انرژی
میشــود و از طرف دیگر پائین نگه داشتن قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش
شــدت انــرژی و کاهــش راندمان مصرف در کشــور و اتالف گســترده منابع زیرزمینی
میشود.عالوهبرآن،شکافقیمتحاملهایانرژیموجبقاچاقگستردهسوخت
ت تردیدی در
به خارج از کشــور شــده است .در این شــرایط اگرچه اقتصاددانان و دول 
اصــاح سیاســتهای بازار انــرژی ندارند ولی بــا این حال هیچ یــک از دولتها طی
چندین ســال گذشــته اقدامی در جهت اصــاح بازار انــرژی انجام ندادهانــد .یکی از
اصلیتریــن موانع ورود دولتهــا به اصالح بازار انرژی ،نگرانــی از نارضایتی مردم و
تبعاتاجتماعیوسیاسیحذفیارانههاوواقعیسازیقیمتهااست.
دراینموردخاصاگردولتتوانستهبودکهاهدافوبرنامههایخودرابهروشنیبرای
عموم مردم تشریح و هزینههای ادامه وضع موجود و منافع آتی اصالح سیاستها
را دقیقاًتبیین کند ،شاید میتوانست به پشتوانه حمایت افکار عمومی ،اقتصاد کشور
را از وضعیت خسارتبار فعلی نجات دهد .در سایر موارد مانند سیاستهای ارزی،
مداخله در قیمتگذاریها ،خرید تضمینی ،یارانههای نقدی ،سیاســتهای پولی،
مدیریــت بازار ارز و نظایــر آن نیز اگر دولت بتواند افکار عمومی را قانع کرده و با خود
همراه نماید ،میتواند هزینه اصالحات اقتصادی را کاهش داده و احتمال موفقیت
برنامههایاصالحیخودراافزایشدهد.

برهــم صالــح رئیس جمهــوری عراق بعد از ســفر بــه کویت،
امارات متحده عربی و اردن و پیش از سفر به عربستان تهران را
یادداشت مقصدچهارمینسفرمنطقهایخودقراردادهاست.سفریکه
گسترش و تعمیق بیش از پیش مناسبات دو جانبه منطقهای
و بینالمللــی و همچنیــن ارتقــای همکاریهای مشــترک در
زمینههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،تجاری و فرهنگی میان
تهران و بغداد از جمله اهداف آن قرار دارد .حجم روابط فعلی
صادق ملکی
کارشناس ارشد ایران و عراق  12میلیارد دالر بوده و در شرایط عادی و مطلوب
مسائلبینالملل روابــط ،ظرفیت رســیدن بــه  20میلیــارد دالر را دارد اما با آغاز
تحریمهادستیافتنبهچنینهدفیامریدشوارمینماید.
با وجود این ســخن ،باید گفت در شرایط تحریم اهمیت سفر رئیس جمهوری عراق به
تهران مضاعف میگردد .اما نباید نسبت به سفر برهم صالح بزرگنمایی شود .صالح در
ایامانتخاباتریاستجمهوریدرپارلمانعراقازتحریمهایاعمالیامریکاانتقادکرد،
امــا در عین حــال اعالم کرد که اولویت اول وی منافع عراق اســت .روابط ایران و عراق با
وجود پیچیدگیها و فراز و نشیبها همواره تحت تأثیر الزامات ناشی از جغرافیا ،تاریخ،
ارتباطات قومی ،مذهبی و تحوالت و التهابات سیاسی دو کشور و رقابتهای منطقهای و
بینالمللی بوده اســت .هر گونه تحول در یک کشــور در کشور دیگر تأثیر داشته است .لذا
تلقیاینکهسرنوشتدوکشورازیکدیگرجداشودباطلبودهوازایننگاهاستکهامنیت
و توسعه عراق ،امنیت و توسعه ایران تلقی میگردد.با وجود این باید تهران درک کند که
عراق در حال تغییر اســت؛ عراق در شــیبی آرام از وابستگی به عالیق و تعلقات قومی و
مذهبی به سوی اولویتهای ملی گام برداشته لذا عراق امروز ،عراق دیروز نبوده و عراق
فردا نیز عراق امروز نخواهد بود .برای بغداد در حال حاضر در بعد داخلی ایجاد ثبات و
امنیت ،توسعه و بازسازی و در بعد خارجی ایجاد توازن در روابط با منطقه ،احیای روابط
با کشــورهای عربی و جذب سرمایههای خارجی از جمله مهمترین اهداف است .توجه
داشتهباشیمکهاگرچهدرعراقداراینظامسکوالرتحققایناهدافبهمعنایدورشدن
نسبی این کشور از ایران خواهد بود؛ اما عراقیها بهتر از همه میدانند که ایران در روزهای
سخت به داد این کشور رسید و تهران بزرگترین عامل رهایی بغداد از کابوس داعش بود.
هرچند آنان نمیخواهند عراق محل رقابت یا تسویه حسابهای منطقهای شود و این
خواســتهای است که ایران نیز نشان داده است آن را محترم میشمارد .بنابر این به نظر
میرسدبخشیازتالشهایبغدادبرایایجادنزدیکیمیانریاضوتهرانوایفاینقش
میانجیمیانامریکاوایرانناشیازهمینتالشبرایحفظبیطرفیوبیشازهمهبرای
حفظ منافع عراق باشــد .نکته آنکه در نظام پارلمانی عراق اگر چه برهم صالح رئیس
جمهوری تکنوکرات عراق نفر اول نیست ،اما سفر او به تهران بیش از یک سفر رسمی در
شرایطجاریمیتوانددستاوردداشتهباشد.دستاوردهاییکهکمتربهآناشارهمیشود.

پیشنهادنمایندگانتشکلهایکارگری
برای ترمیم دستمزد کارگران
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گزارش «ایران» از اعتراضات
صنفی معلمان نسبت به حقوق و
معیشتخود

صدایمطالبات
معلمان را بشنویم

نظرخواهی «ایران» از اقتصاددانان ،فعاالن اقتصادی و مدیران تشکلها
موسی غنی نژاد ،غالمرضا مصباحی مقدم  ،محسن جالل پور ،حسین عبده تبریزی ،علی فاضلی ،وحید محمودی،
آلبرت بغزیان  ،محمد علی خطیبی  ،نرسی قربان و  ...نظرات خود را بیان کردند
در «ایران اقتصادی» هم بخوانید  :گفت و گوهایی با محمد فاضلی ،غالمرضا شافعی ،علی شمس اردکانی
 4و  11تا 14
پیامها و دستاوردهای سفر صالح

سبد معیشت خانوار
درفیشحقوقی
کارگران

7

معاون وزارت ورزش و جوانان
موضوع را بررسی می کند

انتقادفرماندار
رشت از برخورد
با نوازندگان جوان

مسیری به سوی آینده روشن!

همزمان با آخرین روز از مهلت اجرای «قانون منع به کارگیری
بازنشستگان»،میزبانمهندسغرضی،وزیرسابقارتباطاتو
یادداشت جمعی از مدیران پیشکسوت و بازنشسته بودیم تا با استفاده از
تجربیاتارزندهآنانوسایرپیشکسوتاناینحوزهپلیازگذشته
بــه اکنون بزنیــم و راهی مطمئن برای آینده درخشــان کشــور
عزیزمانبسازیم.
از همــان ابتــدای مســئولیت در وزارت ارتباطــات و فنــاوری
محمد جواد
آذری جهرمی اطالعات ،فرمایشــات مقام معظم رهبــری مبنی بر ضرورت
وزیر ارتباطات و جوانگرایی در عرصههای مختلف را چراغ راه خود قرار دادیم.
فناوری اطالعات بایــد بــاور کنیم که جوانان راهگشــای مســائل و موتــور محرکه
پیشرفتهستند.البتهاینبهمعنایعدمبهرهگیریازنعمت
تجربیات گذشــتگان نیســت؛ بلکه جوانگرایی زمانی در افق پیشرفت معنا مییابد
کــه عالوه بر اســتفاده از توان ،انگیزه و علم روز جوانــان بتوانیم عصاره اندوختههای
گذشتگاندرسالیانمتمادیرانیزبهکارببریم.
از اینجهتبا ابتکارینو،پروژهتدوین«تاریخشفاهی»وزارتخانهراآغازکردیمتاپای
صحبت بزرگان ،پیشکســوتان و وزرای سابق این حوزه بنشینیم و تجربیات گذشته و
فوت و فنهای دوران مدیریت آنها را به کار گیریم .از اینکه چگونه سختیها و روزهای
تلخوشیریندفاعمقدسراپشتسرگذاشتنداماهیچگاهراهروشنتحقیقوتوسعه
علموفناوریرامتوقفنگذاشتند،اینکهچگونهدرمقابلنامالیماتسرخمنکردند،
از اینکه در همان زمان هم اشــخاصی بودند که از رشــد فناوری و سهولت ارتباطات
بیمناک و نگران میشدند و گاه به مقابله بر میخاستند و چقدر این تاریخچه تکامل
ارتباطات در کشور از تلفنهای اولیه تا تلفنهای همراه هوشمند امروزه و چالشها
و فرصت هایش دلنشین است .و حال این جا هستیم :در عصر دیجیتال و گسترش
شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی و البته باز همان بیم و امیدها از نوعی دیگر؛
که میتوانیم با همدلی و همفکری آنها را نیز پشــت ســر بگذاریم .اگرچه بدخواهان
نظام،کوردالنهوازرویدشمنیخیالمیکنندکهتحریمهامیتوانندمانعیدرمسیر
مــا بشــوند اما تا به حال به حول و قوه الهی و به برکت وجــود رهبری فرزانه و جوانان
گرانقدرمــان نگذاشــتهایم کــه ذرهای تحریمها خللی ایجــاد کننــد و از این پس هم
نخواهیمگذاشت.
اما الزمه این امر ،تغییر در نگاه و شیوههای مدیریتی متناسب با نیازهای فعلی کشور
اســت .از ایــن جهت ،همه امیدوار شــدهایم که با اجرای قانــون و همدلی و همزبانی
مدیران سابق و فعلی بتوانیم آینده روشنی که انتظارش را داریم ،محقق سازیم .این
یک خیال نیســت بلکه واقعیتی اســت که حتی دشمنان قســم خورده ما هم به آن
معترفند،آریهمینطوراست:مامیتوانیم.

سرپرستان  ١١استانداری کشور منصوب شدند

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اجرای قانون منع
بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار داشت :براساس اصالحیه
خبـــر اخیرمجلس ۱۴استاندارمشمولقانونمنعبکارگیریبازنشستگانشدند
که در جلسه ۲۳آبان ماه هیأت دولت ،براى 4استان همدان ،سیستان و بلوچستان و زنجان
وکرماناستاندارانجدیدتعیینشد.بهگزارش«ایران»،ویبااشارهبهاتماممهلتتعیین
شده در اجرای این قانون افزود :وزیر کشور ضمن قدردانى از زحمات و خدمات استانداران
ایــن  ١١اســتان در احــکام جداگانــهای یکی از معاونــان اســتانداری را به عنوان سرپرســت
استانداری منصوب کردند .سامانى همچنین با اشاره به مشمولیت معاون سیاسى وزارت
کشوردرقانونمنعبکارگیرىبازنشستگانگفت:وزیرکشورضمنقدردانىاززحماتدکتر
جبارزاده معاون سیاسى وزارت کشور در حکمی ،سرمست مدیرکل سیاسى این وزارتخانه
را بــا حفظ ســمت به عنــوان سرپرســت این معاونــت منصوب کرد .اســامی سرپرســتان
 11استانداری که حکم آنها امروز از سوی وزیر کشور صادر شد ،بدین شرح است:
آذربایجانشرقی،جوادرحمتی/اصفهان،محمدعلیشجاعی/البرز،عزیزاهللشهبازی
 /تهران ،شــکر اهلل حسن بیگی  /خراسان جنوبی ،مشیرالحق عابدی  /خراسان شمالی،
مجیدپورعیسی/سمنان ،سعيدناجی/قم،سیدمحمدرضاهاشمی/یزد،محمدعلی
طالبی  /خراسان رضوی ،قربان میرزائی  /فارس ،رحمانی
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سوگوارانه ،درگذشت شــادروان سیدتقی نوربخش و
عبدالرحمن تاجالدین ،را تسلیت میگوییم .از خداوند
بزرگ برای ایشان آمرزش و برای بازماندگان تندرستی و
شکیبایی آرزومندیم.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی،
مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران و دانشکده خبر

