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ملی کشــور از ارســال پیامهای همکاری و
رفع ســوء تفاهم از ســوی امــارات متحده
عربــی به ایران خبر داده اســت .این خبر
در کنار برخی واقعیتهای دیگر منطقه،
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بــرای ایجــاد ائتــاف منطقهای بــا هدف
کاســتن از نفــوذ و نقش منطقــهای ایران
و در مقابــل فقــدان وحــدت نظــر میــان
کشــورهای عربــی نســبت به ایــن هدف،
آینده سیاســتهای امریکا در خاورمیانه
و نســبت به ایران درهالهای از ابهام قرار
دارد.

افزایش حقوق بازنشستگان با اجرای طرح همسانسازی
توگو با مهدی تقوی عنوان شد
در گف 

بخش خصوصی برای عبور از چالشها
دست به دامن دولت میشود
12

7

روحانی در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین:

«آزادی اندیشه»
اولین زیربنای پیشرفت است
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دو تصمیم مهم بودجهای مجلس برای سال 1398
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ثروتمندان بدون یارانه
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پرداخت شود
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 دولت مجاز به فروش داراییهای غیرمنقول خود شد عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی  10درصد زیاد شد -خرید خدمت سربازی منتفی شد

صفحه  2را بخوانید

در ادامــه بررســی
گــــزارش جزئیــات الیحــه
گروه اقــتصادی بودجــه ســال آینــده
نماینــدگان مجلــس روزگذشــته تعــدادی
دیگر از بندها و تبصرههای مهم سندمالی
 98را بــه تصویــب رســاندند .براســاس
تصمیــم نماینــدگان مجلــس چنــد اتفاق
مهم رخ داد ،ضمن این که آستان قدس و

بنگاههای اقتصادی نیروهای مسلح مکلف
بــه پرداخــت مالیات شــدند ،دو پیشــنهاد
جنجالی برخی نماینــدگان مجلس یعنی
ســهمیه بنــدی بنزیــن و اعطــای یــک لیتر
بنزیــن به هر ایرانی و پرداخت یارانه نقدی
فقــط به افراد تحت پوشــش کمیتــه امداد
رأی نیاورد و رد و مقرر شــد سه دهک باالی
درآمدی از فهرست دریافت کنندگان یارانه

حذف شود .هرچند طبق آیین نامه داخلی
مجلس ،نمایندگان ایــن اختیار را دارند که
درخصوص بودجه پیشنهاداتی ارائه کنند،
امــا درجریان بررســی بودجــه  98به قدری
تعــداد پیشــنهادات بودجــهای نمایندگان
افزایش یافته است که بهروز نعمتی از سه
شیفته شــدن مجلس برای اتمام تصویب
بودجــه در موعــد مقــرر خبــرداده اســت.

بــه گفتــه وی  6هزار پیشــنهاد بودجــهای از
سوی نمایندگان ارائه شــده که با این روند،
بررســی بودجه در مجلس یک ماه به طول
میانجامــد .در ســالهای گذشــته بررســی
بودجه حدوداً سه هفته به طول میانجامید
امــا با وجود ایــن پیشــنهادات و روند فعلی،
بررســی بودجــه بیــش از یــک مــاه بــه طول
میانجامد .سخنگوی هیأت رئیسه مجلس

در نشست خانه اندیشمندان
علوم انسانی مطرح شد

تصریحکرد:روزگذشتهتعدادیازنمایندگان
پیشنهاد کردند که تعداد شیفتهای بررسی
بودجــه را به ســه شــیفت افزایــش دهیم که
نماینــدگان در رأیگیــری اســتمزاجی بــا آن
موافقت کردند و بر این اســاس شیفت سوم
بعــد از نمــاز مغرب و عشــاء تا ســاعت  ۲۰و
 ۳۰دقیقه ادامه
خواهد داشت.
ادامه درصفحه 4

آستان قدس و بنگاههای نیروهای مسلح مکلف به پرداخت مالیات شدند
خستگیتصمیم
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پیشــتر در ســال  1394یادداشــتی نوشــتم تحــت عنــوان
«خســتگی اجتماعی» و با استفاده از مفهوم خستگی در
یادداشت
مــوادی چون آهن و شیشــه توضیح دادم کــه منظورم از
خستگی اجتماعی چیست؟ امسال نیز در تابستان دوباره
به مناســبت دیگری به آن مفهوم پرداختم و یادداشــتی
را نوشــتم .در روزهای گذشــته نیز نوشتهای تحت عنوان
خســتگی تصمیــم را خوانــدم کــه بهنظرم جالــب بود و
عباس عبدی
وجه دیگری از مسأله را تشریح میکرد .اجازه دهید ابتدا
تحلیلگرسیاسی
خالصهای از این نوشته را با هم مرور کنیم .سپس بگویم
که مصداق این مفهوم مهم در جامعه ما چیست؟
همانگونه که «عضالت» ما بعد از کار کردن زیاد خسته میشوند« ،مغز» نیز
بعد از تصمیمگیریهای متعدد در طول روز ،دچار خستگی میشود که به آن،
خستگیتصمیممیگویند.
ما مدام در حال تصمیمگیری هستیم و با هر تصمیمی ،یکقدم به «خستگی
تصمیم» نزدیک میشویم .هر چند همه تصمیمها بزرگ و حیاتی نیستند ولی
هر کدامشان ،به سهم خود بخشی از انرژی مغزمان را میگیرند :از انتخاب بین
دو نوع خمیردندان برای مسواک صبحگاهی و تصمیمگیری درباره اینکه امروز
چه بپوشــم و انتخاب درجه حرارت بخاری یا کولر ماشــین و انتخاب موســیقی
برای شــنیدن و برداشــتن یک نوع پنیر از قفســه بقالی تا تصمیمگیری درباره
نحــوه برخورد با خطای فرزند و انتخاب بین چند گزینه برای ســرمایهگذاری و
مهاجرت و ...همه و همه تصمیمگیری هستند.
تحقیقات نشــانداده افرادی که کار و زندگیشان بهگونهای است که باید مدام
تصمیم بگیرند ،بیش از بقیه در معرض «خستگی تصمیم» قرار دارند.
وقتــی مغز بهخاطر تصمیمگیریهای متعدد خســته میشــود ،معموالً ســر
راستترین تصمیمات را میگیرد که عمدتاً هم «بدترین» است.
وقتی از «مارک زاکربرگ» بنیانگذار و مدیر فیسبوک پرســیدند چرا همیشــه
یکنــوع تیشــرت میپوشــی پاســخ داد :نمیخواهــم هــر روز صبــح درگیــر
تصمیمگیری درباره اینکه کدام لباس را بپوشم شوم.
او بــا اینکار در واقع ،یکی از تصمیمات صبحگاهــیاش را حذف و انرژی آن را
برای تصمیمگیریهای مهمتر کاری ،ذخیره میکند.
خانــم آنگال مرکل صــدر اعظم آلمان هم از این روش اســتفاده میکند و اکثراً
یکنوع لباس میپوشد .استیو جابز نیز همینگونه بود.
برای اینکه «خستگی تصمیم» دیرتر رخ بدهد ،تا حد امکان خود را در معرض
تصمیمگیریهــای کماهمیت قرار ندهیم .راهش این اســت که درباره برخی
چیزها ،یک تصمیم ثابت بگیریم .بهعنوان مثال ،بهجای اینکه هر روز تصمیم
بگیریم امروز چه غذایی درست کنیم ،یک برنامه هفتگی یا ماهانه تدوین کنیم
و از قید تصمیمات روزمره خالص شویم و انرژی مغزمان را ذخیره کنیم.
واقعیت این اســت که ظرفیت ما برای اتخاذ تصمیم محدود است .بیشترین
انرژی را در مقایســه با هر یک از اندامهای انســان ،مغز او مصرف میکند و اگر
این مغز بیش از اندازه درگیر تصمیمگیری شود ،به طور طبیعی قادر به واکنش
مناســب نیســت .دولت ایران بهصورت ســنتی درگیر دهها و صدها موضوعی
است که باید درباره همه آنها تصمیم بگیرد و این کار شدنی نیست .ولی اتفاق
بدتــری کــه رخ میدهد این اســت که درباره مســائل کوچک و به نســبت پیش
توگو میکنند و هنگامی که به مســائل اصلی و مهم
پا افتاده بیشــتر فکر و گف 
میرســند ،حوصلــه و توان فکر کردن ندارند و سرســری تصمیــم میگیرند که
معموالً راحتترین راه که بدترین است را برمیگزینند .حتی درباره تصمیمات
توگو میکنند و سپس
مهم نیز به طور معمول درباره حواشی و جزئیات آن گف 
از اصل ماجرا بسرعت عبور میکنند.
نکته مهمتر اینکه افراد تصمیمگیر هرچه درباره موضوعی دانش و اطالعات
کمتری داشــته باشــند در تصمیمگیری انرژی کمتری مصرف میکنند و البته
تصمیم بیربط تری هم میگیرند .افرادی که دانش و اطالعات گستردهای در
یــک موضــوع دارند ،برای تلفیق و ترکیب باید مثل یــک پردازنده پرقدرت کار
کنند که بســرعت گرم میشود و احســاس میکند که
کلهاش داغ شده است.
ادامه در صفحه 3

در نشست  FATFچه گذشت

با وجود پیشبینیهای کارشناسان و گمانهزنی رسانهای،
باالخره گروه ویژه اقدام مالی ( ،)FATFمهلت دوبارهای
یادداشت
بــه ایــران جهت اجــرای اکشــن پلن توافــق شــده را داد.
ایــن اقدام از آن جهت اهمیت دارد که در بیانیه پیشــین
این نهــاد ،پایان بهمن مــاه  ،97آخریــن اولتیماتوم این
نهاد به ایران قلمداد شــده و این نهــاد در یک اقدام غیر
معمــول ،آخریــن اولتیماتــوم خــود را تمدیــد نمــود! بر
سید محمدهادی
اســاس شنیدهها ،در جلســه اخیر ،علیرغم البی سنگین
موسوی
کارشناس
کشــورهای آرژانتیــن ،اســرائیل (به عنوان عضــو جدید)،
سیاست خارجی
امریکا و شورای همکاری خلیج فارس ،کشورهای اروپایی
و اقیانوســیه توانســتند مهلــت مجــددی بــه ایــران اعطا
نمایند .این اقدام ،از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است؛
گــروه ویــژه اقدام مالی اساســاً یــک نهاد اروپایــی و دفتــر مرکزی آن در «ســازمان
همکاری و توسعه اقتصادی» واقع در پاریس است .این گروه علیرغم ادعاها ،رویه
فنی و اجرایی دارد و نه سیاسی .این گروه تحت تسلط کشور یا نهاد خاصی نیست
و تصمیمات آن عمدتاً براســاس شــواهد و مســتندات فنی و نه صبغه سیاســی و
تنازعــات بینالمللی ،اتخاذ میگردد .گرچه البی و یارگیری سیاســی در جلســات
ایــن گــروه نیز مانند تمام مجامع بینالمللی شــکل میگیرد لکــن به دلیل روش
رأیگیــری در ایــن گروه ،وزن تصمیمات فنی بیش از تصمیمات سیاســی اســت.
دادن مهلت مجدد به ایران از این رو قابل تأمل است که این نهاد چنانچه در پی
اتخاذ تصمیمات سیاسی بود ،براحتی ایران را به لیست سیاه باز میگرداند.
اتحادیه اروپا نشــان داد در حفظ برجام و کانالهای مرتبط (اینستکس) جدی
اســت .در صورت برگشــت ایران به لیســت ســیاه عمالً همکاریهــای بانکی و
تراکنشهــای مالــی با ایــران غیرممکن مینمود .بــا توجه به بیانیه پیشــین و
آخرین اولتیماتوم ایران به نظر میرســید در این نشســت ایران به لیست سیاه
بازگردد لکن با توجه به اصرار کشــورهای اروپایی (آلمان ،فرانســه و انگلیس)،
اســترالیا و نیوزیلند و اســتناد آنها به انجام بخش عمدهای از اکشن پلن توسط
ایران ،این گروه تصمیم به اعطای مهلت مجدد به ایران گرفت.
تصمیمگیــری و رأیگیــری در مجمع عمومــی ( )Plenaryگروه ویــژه اقدام مالی
به نحوی نیســت که یک کشــور یا چند کشــور بتوانند به تنهایی نظر این مجمع را
عــوض نموده و رویههای تصمیمگیــری را تحت تأثیر قرار دهند .یکی از انتقادات
دلواپسان این گروه به روش رأیگیری این نهاد است .دلواپسان معتقدند با توجه
به روند رأیگیری این نهاد بهتر اســت به جای اجرای الزامات ،به البی و چانهزنی
با کشــورهای صاحب حق رأی پرداخت و در این شــرایط با رأی سه کشور ،میتوان
از لیســت ســیاه خارج شد .این در حالی اســت که این رأیگیری نشان داد علیرغم
مخالفت بیش از ســه کشــور ،ایران به لیســت ســیاه باز نگشــت .رأیگیری در این
نهاد به روش «اجماع اقناعی» اســت که در آن ارائه ادله فنی و مســتندات جهت
تغییــر رأی اعضــا ضروری مینمایــد .از این رو هر درخواســتی که مســتند به ارائه
شــواهد و مدارک باشــد ،در این نهاد رأی خواهد آورد و نه انگیزه سیاسی اعضا .در
اجالس اخیر نیز ،کشــورهای حوزه اقیانوســیه و ژاپن از جمله کشورهایی بودند که
بر بررسیهای فنی اصرار زیادی ورزیده و با توجه به پیشرفتهای ایران در اجرای
اکشن پلن ،توانستند بقیه اعضا را جهت تمدید تعلیق اقناع نمایند.
بیانیــه پایانی اخیر ایــن گروه اما با لحنی مالیمتر از بیانیه قبلی ،ایران را تهدید
نموده که درصورت عدم اجرای اکشن پلن و تصویب لوایح مربوطه ،مؤسسات
مالــی ایرانی را تحت نظارت مضاعف قرار خواهد داد .این بند از بیانیه تلویحاً
بــه توصیــه شــماره  19این نهــاد اشــاره دارد .این توصیــه در مورد کشــورهای با
«ریســک باال» یا همان «لیست ســیاه» این نهاد است .این تهدید از این جهت
مهم تلقی میگردد که ایران ســعی نموده با ایجاد شعب کارگزاری بانکهای
داخلی در خارج از کشور ،راههایی جهت دور زدن تحریم و دستیابی به ارز ناشی
از صادرات نفت ،ایجاد نماید .در صورت برگشــت ایران به لیســت ســیاه عمالً
این راهکارها خنثی شده و میتواند کورسوی امید تبادل غیر دالری با کشورهای
دیگــر را کــور نمایــد .لذا مخالفــان تعامل بــا این گروه کــه تبادل غیــر دالری با
کشورهای خریدار نفت را به عنوان راهکار دور زدن تحریم معرفی مینمایند،
بد نیست به این موارد نیز عنایت داشته باشند.

ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صدای
شــما ،حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

مدیرمسئولمحترمروزنامهایران
موضوع:پاسخبهپیاممردمی
جوابیــه با سالم
احترامــاً بــا عنایت به پیام مردمــی منــدرج در آن روزنامه در خصــوص جابهجایی
محــل عوارضی در آزادراه قزویــن – کرج در تاریــخ  97/10/30به منظور تردد اهالی
منطقه زیباشــهر و حومه قزوین به استحضار میرســاند با توجه به هزینههای قابل
توجــه بهســازی و نگهــداری آزادراه و نیز محدودیت منابع دولتــی در این خصوص
اخــذ عوارض در آزادراه مربوطه به منظور تأمیــن اعتبارات مورد نیاز اجتنابناپذیر
میباشــد ،بــا این حال به منظور مســاعدت بــه کاربران محلــی و دائمــی آزادراهها،
دســتورالعمل اعمال تخفیف برای این گروه از کاربران به تمامی آزادراههای کشــور
ابالغ شده و کاربران با ترددهای بیش از  40بار در ماه و خودروهای مسافری عمومی
شامل تاکسی ،ون و مینی بوس با پالک «ع» به ترتیب از تخفیفهای  30درصدی و
 20درصدی در پرداخت عوارض برخوردار خواهند بود.
خواهشــمند است دســتور فرمایید برابر قوانین و مقررات نســبت به درج پاسخ این
سازمان در آن روزنامه اقدام الزم را معمول فرمایند.
منصورفخاران
مشاورریاستومدیرروابطعمومی
ëیکشهروندتهرانی:همسر من به دلیل تصادف در بیمارستان ...بستری
نظــــــــر بــود و پــس از ترخیص ،تلفنی با نماینده پزشــکی قانونی در بیمارســتان
مـــــردم مذکــور تمــاس گرفتم .با بد اخالقی معترض شــد که چــرا تلفنی تماس
گرفتم و وقت ندارد پاســخگو باشد .وقتی گفتم بیمارم در فالن بیمارستان خصوصی بستری
بوده است با خوشرویی حدود  10دقیقه پاسخگو بود .ابتدا فکر کرد بیمارم در بیمارستان دولتی
بستری بوده و آن برخورد بد را کرد .آیا واقعاً کسی که پول ندارد ،حق حیات ندارد؟
 ëقطــع یارانه و تعلق نیافتن ســبد کاال /یک شــهروند از رفســنجان :راننده مســافربر
شخصی هستم و  2جوان بیکار در منزل دارم ،یارانهام را قطع کردهاند و سبد کاال هم
به من پرداخت نکردند .اگر دارایی یا درآمدی دارم به من اعالم کنند که خودم هم
اطالعپیدا کنم .از مسئوالن درخواست دارم پاسخگو باشند.
ëتأخیردرپرداختهزینههایدرمانیبیمهآتیهسازانحافظ/آقایبخشی:بازنشسته
آموزش و پرورش هســتم .ما ســه نوع بیمه پرداخت میکنیم که شــامل بیمه پایه،
ل اســت که متأســفانه هزینههای درمانی و پزشکی انجام شده توسط
تکمیلی و اکم 
بیمه سالمت آتیهسازان حافظ با تأخیر  2الی  3ماهه پرداخت میشود و هزینه دارو
هم اصالً پرداخت نمیشود .از مسئوالن مربوطه درخواست رسیدگی و پاسخگویی
در این خصوص را داریم.
 ëطرح طوبی در روستاهای استان کرمانشاه /آقای خسروی :میخواستم به وزیر محترم
جهاد کشــاورزی بگویم که واگذاری زمینهای کشــاورزی دیم در روســتاها که بهعنوان
طرح طوبی به اشخاصی واگذار میشود نه تنها مشکل را حل نمیکند ،بلکه موجب از
ن رفتن مراتع ب ه علت چرای دامها میشــود که موجبات نارضایتی عموم را فراهم
بی 
میکند .لطفاً با کارشناسی اصولی در این طرح تجدیدنظر شود.
 ëدرخواســت اجرای یک بخشــنامه در نیروهای مســلح /یحیی فالورزی از خرمآباد:
بخشــنامهای به نیروهای مســلح ابالغ شــده ،مبنی بــر اینکه به افرادی کــه در زمان
جنــگ دوران خدمــت خــود را در جبههها ســپری کردهاند  5درصد جانبــازی اعطا
میشــود ولی اینجانب که در آن دوران در ژاندارمری خدمت میکردم که به نیروی
انتظامی مراجعه کردم آنها اعالم کردند که این بخشــنامه شامل شما نمیشود .از
مسئوالن مربوطه درخواست پیگیری و اطالعرسانی در این خصوص را دارم.
 ëبالتکلیفی تعاونی مســکن برق تهران /محمود صدیقی :عضو تعاونی مسکن برق
تهران هستم 25 ،هزار نفر عضو این تعاونی هستند که مدت  25سال پول پرداخت
کردهاند و با گذشت این همه سال بالتکلیف هستند و هیچ اقدامی صورت نگرفته.
مسئوالن فکری ب ه حال ما کنند.
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تکذیب فیلترینگ اینستاگرام

سرپرســت معاونت امور فضای مجازی دادســتانی کل کشور در رابطه با اخبار
منتشر شده مبنی بر فیلتر اینستاگرام ،گفت :این موضوع صحت ندارد و تاکنون
تصمیم جدیدی در این رابطه اخذ نشده است.به گزارش ایسنا ،جواد جاویدنیا
بــا اعــام این مطلب افزود :هرگاه تصمیــم جدیدی در این باره گرفته شــود از
طریق مراجع رســمی و دبیرخانــه کمیته تعیین مصادیق محتــوای مجرمانه
اطالعرسانی خواهد شد.
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