ابالغ «شیوهنامه اجرایی نظام رتبهبندی معلمان»
از سوی وزیر آموزش و پرورش
درس بـزرگ
وقـایـع آبـان ماه

صفحه4

میـالدمسیـح
و صـلـح ۲۰۲۰

دکترعلیسرزعیم
استاداقتصاددانشگاهعالمهطباطبایی

دکترمهديذاكريان
استاد روابط بين الملل دانشگاه
واحد علوم و تحقيقات

صفحه3

صفحه 2
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هشدار
افتتاحقطعهیک
رئیس ستاد ارتش ایران
نسبت به ورود
«تهران-شمال»
در محدوده رزمایش با حضور رئیسجمهور
ن
ایران ،روسیه و چی 
رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

حمالت پیدرپی مخالفان به الیحه بودجه۹۹

هدف از انتقادها چیست؟

آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه  ۹۹واقع بینانه است؟
وقتی قانون مالیات به کام میلیاردرها میشود!

درآمدهای معاف از مالیات برحقوق
در الیحه بودجه99
یادداشتی از امیر ناظمی

مزدک ،عادل یا محمدحسین!

صفحه 5

نا امیدی
 ۷۱درصد تهرانیها
از وضعیت آینده پایتخت

صفحه 7

عمدهترین علل مرگ ایرانیان
در سال 97
صفحه 5
اعتراف هولناک یک پدر:
دخترانم را خودم ُکشتم!

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 3

تاثیرات افزایش مبلغ وام مسکن
به روایت کارشناس بازار مسکن

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
تشریح کرد

جزئیات پیشنهاد
پرداخت وام
 ۲میلیاردتومانی به جوانان
برای حل مشکالت ازدواج،
اشتغال و مسکن آنها
صفحه 6

روایت تلخ و تکان دهنده یک زن جوان:

صفحه 8

در دهه فجر

در پی مشکوک شدن به شوهرم
در دام هوسرانیهای یک رمال شیطانصفت
گرفتار شدم

صفحه 5

صفحه 4

صفحه 4

رئیس بانک مرکزی در واکنش به منتقدان الیحه بودجه۹۹

نرخ تورم کاهش مییابد

صفحه 2

اعتراف
یک استاد دانشگاه
به گروگانگیری
با هدف اخاذی
بعد از ورشکستگی!

صفحه 8

قتل هولناک پسر پولدار
توسط مادر و دختر جنایتکار؛

با ساطور تکهتکهاش کردیم!

صفحه 5

2

سیاسی
یادداشت

وزارت خزانه داری آمریکا و آینده کشور
دکتر محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
هم اکنون به جایی رسیدهایم که فروش نفت ،هر نوع سرمای ه
گذاری خارجی ،عملیات بانکی خارجی ،عمده تجارت خارجی و
واردات مواد غذایی و دارو تابع اخذ مجوز از وزارت خزان ه داری
آمریکا است .چرا طی دو قرن اخیر ،انگلستان ،روسیه ،آمریکا و
اکنون چین د رحدِ قابل توجهی در تعیین جهتگیری و سرنوشت
اقتصادی -سیاسی کشور ،نقش کلیدی ایفا کرد ه اند و می کنند؟
پهلوی اول به مدت بیست سال به توسعه عمرانی پرداخت و
دولت مرکزی و ارتش ساخت اما در عرض چهار ساعت ،روس
و انگلیس از شمال و جنوب ،کشور را تسخیر کرده و شاه را
راهی آفریقای جنوبی کردند .بین سال های  ،۱۳۳۰-۱۳۳۲یک
قطره از نفت ایران به واسطه دستور انگلیس و آمریکا ،خریداری نشد و قحطی و سقوط اقتصادی
در نهایت به کودتای  ۲۸مرداد منجر شد .بعد در اجالس قدرت های غربی در گوادولوپ در سال
 ،۱۳۵۷تصمیم بر آن شد که پهلوی دوم باید ایران را ترک کند.
چند سئوال اساسی را میتوان مطرح کرد:
-۱چرا خارجیها در این حد میتوانند سرنوشت اقتصادی کشور را تعیین کنند؟
-۲سیستم سیاسی قبل و بعد از انقالب ،تفاوتهای بنیادی با هم دارند .اما چرا در هر دو دوره،
خارجیها در اقتصاد ،ایفای نقش جدی میکنند؟
-۳آیا ممکن است در سیستمهای تصمی م گیری و تصمی م سازی داخلی نسبت به قدرتهای
بزرگ ،اشتباهاتی صورت میگیرد؟
-۴آیا ممکن است سیست م های سیاسی مختلف ،میان اهداف و مقدورات ،توازن برقرار نمیکنند
و در نتیجه با قدرتهای بزرگ درگیر میشوند؟
درک سطح قدرت و توانایی کشور و سطح قدرت و توانایی روسیه ،آمریکا ،انگلستان و
-۵آیا ِ
چین در برنامهریزیها و عملکرد سیاست خارجی اهمیت دارد؟
-۶چرا ما همیشه حتی در سیستمهای مختلف ،خود را یک قدرت جهانی میدانیم؟ روانشناسی
این تلقی غیرواقعی از خود چیست؟
-۷آیا اینکه شهروندان ،تفاهم اندکی با هم دارند و از آن طرف ،کشور هم با کشورهای خارجی
کمتر به تفاهم میرسد ،ارتباطی وجود دارد؟
حس حق به جانب بودن،
-۸آیا ممکن است حداقل به لحاظ تئوریک ،نوعی خودبزرگ بینی و ِ
ریشه این رفتار در داخل و خارج باشد؟
-۹آیا ممکن است ما در سنجشِ میزانِ توانایی فردی و کشوری دقیق نیستیم و با کوچکترین
موفقیت مانند افزایش قیمت نفت در سال  ،۱۳۵۱فکر میکنیم قدرت پنجم صنعتی جهان هستیم؟
آیا سیستمهای سنجش ما ایراد دارند؟
ی های نادرست میکنیم؟ و چرا در ناخودآگاه خود ،به بزرگ جلوه
-۱۰چرا از داد ه ها ،نتیج ه گیر 
دادن خود و کشور ،نوعی نیاز روانی داریم؟
این سئواالت به معنای صحه گذاشتن بر عملکرد قدرتهای بزرگ نیست .هدف از
ت های بزرگ مستقل از
این سئواالت ،خود انتقادی است چون درگیری و تقابل ما با قدر 
نظام های سیاسی همچنان ادامه دارد .بررسی جام ع تر این موضوع را در مطالعات خود برای
کتاب بعدی تحت عنوان روانشناسی اقتدارگرایی در دست دارم اما اینجا فقط به یک مفهوم برای
پاسخگویی اولیه به سئواالت فوق اکتفا میکنم .بنا به اجماع روانشناسان ،ریشۀ نزدیک به  ۹۰درصد
آنچه انسانها انجام میدهند و افکاری که حمل میکنند در ناخودآگاه آنهاست که از کودکی در پروسه
های خانوادگی ،اجتماعی و سیاسی شکل میگیرند .به عنوان یک دیدگاه ،بنطر میرسد آنچه نه تنها
تحریم
در قرن گذشته باعث درگیری کشور با قدرتهای بزرگ شده و هم اکنون نیز طرح همه جانبۀ
ِ
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه آنست ،مفهوم خود درست پنداری ()Self-Righteousness
سیاست جهانی مشورت
است.اگر پهلوی اول فقط با دکتر فروغی پیرامون آینده آلمان در اروپا و
ِ
کرده بود ،شاید به گون ه ای دیگر در سیاست خارجی تصمیم میگرفت .خاطراتِ علینقی عالیخانی و
ذهن پهلوی دوم
عبدالمجید مجیدی حاکی از اینست که بعد از  ،۱۳۴۸کل برنام ه ریزی کشور فقط در ِ
انجام میگرفت .در فهم پدیدهها ،مشورت کردن ،دیدگاه های مختلف را شنیدن ،برای نظرات دیگران
ی المقدور نیات طرف مقابل را فهمیدن و از همه مهمتر،
احترام قایل شدن ،سنجیدن احتماالت ،حت 
ن کننده هستند .در ناخودآگاه بسیاری این فکر
داد ه های صحیح داشتن در فهم و ادراک پدیده ،تعیی 
وجود دارد :که اگر مشورت کنم کوچک میشوم و ابهت سابق را نخواهم داشت .اگر این ناخودآگاه
گ پنداری بر خود درست پنداری
ی طلبی و خود بزر 
وجود داشته باشد این معنا را دارد که نوعی برتر 
ابهت فرد و قضاوتِ فرد ،بزرگ است دیگر جمع جایگاه
مستولی است .به قدری فرد،
عظمت فردِ ،
ِ
و اهمیتی ندارد .خاطرم هست مدیری که مث َ
ال جنبۀ علمی هم داشت ،یکی از افتخاراتِ خودش
را این میدانست که هیچوقت به پای شخصی بلند نشده است .این درجه از غرور و خودخواهی و
خودبزرگ بینی در کشوری که غولهای بزرگ ادبی ،اخالقی ،دینی و فلسفی در آن جمع شد ه اند
مایۀ تعجب فراوان است.این تفّرد (فردمحوری) اجازه نمیدهد گفت و گو و تفاهم وجود داشته باشد
و اصوالً کار جمعی ،تصمیمسازی جمعی صورت پذیرد .وقتی جمع مالک باشد ،تعداد اشتباهات کم
میشود .وقتی تفّرد حاکم شد ،بقیه خود را با شرایط انطباق میدهند و عم ً
ال تصحیح روش و فکر و
ی ها تعطیل میشود .تفّرد همینطور باعث میشود اشتباه ادامه یابد چون قبول اشتباه ،ابهت
طرح نوآور 
فرد را تقلیل میدهد و عظمت فرد مخدوش میشود .بنابراین ،یک فکر و روش اشتباه سالها و سالها
ادامه پیدا میکند زیرا تغییر آن جنبه حیثیتی پیدا میکند .در حالی که تصمیمسازی جمعی اگر اشتباه
ت تر تغییر مییابد .اکنون وزارت دفاع آمریکا به خاطر تجربیاتِ منفی افعانستان و عراق ،پروژه
بود ،راح 
تغییر حکومت ( )Regime Changeرا کنار گذاشته است و به واسطۀ نظر و مشورت و مطالعۀ
صدها نفر ،روش های دیگری را برای پیشبرد اهداف خود به کار میگیرد.وزارت خزانهداری آمریکا،
طیف وسیعی از تحری م ها را نسبت به کشور اعمال میکند .درگیری کالن پیرامون سیاست خارجی
دو کشور است .البته میشود منافع کشورهای دیگر را تضیعف و تهدید کرد ولی باید در انتظار واکنش
آنها هم بود .متأسفانه در روابط بینالملل ،برخالف حقوق بینالملل ،حق بودن و درست و غلط بودن
مطرح نیست بلکه سطح توانایی و قدرت مطرح است .در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین ،چینی
ها دست باال را دارند چون توانایی مالی ،تولیدی و فنآوری قابل توجهی به عنوان اهرم جمع کرده
های اقتصا ِد آمریکا درست باشد .خانم
اند هر چند شکایات آمریکا از استفاده وسیع چینیها از فرصت ِ
مرکل معتقد است باید  ۵Gرا از چینیها گرفت هر چند بخشهای امنیتی آلمان مخالف هستند ولی
صدراعظم بحث میکند که اگر  ۵Gرا از چینیها نگیریم ،آنها در دسترسی آلمان به بازار چین و بهره
برداری از پروژ ه های مشترک صنعتی آلمان -چین ،اختالل ایجاد میکنند .بنابراین ،موضوع اهرم
و توانایی و سطح قدرت است.در سطحِ اجتماعی هم همینطور است .اگر روزنام ه ای هر آنچه را که
میخواهد به شهروندان نسبت دهد ،آنها با اقسام روشها مقابله خواهند کرد .این مقابله ممکن است
های پیچیده و ناملموس برخوردار باشد .موضوع این نیست که سیاست خارجی
با طیفی از واکنش ِ
یک کشور درست است یا غلط ،حق است یا باطل .همین که منافع مخاطبی را تهدید کند ،واکنش
ها شروع خواهند شد .برخورد حتی با سوپر محله هم مجانی نیست .آمریکا رهیافت نرم را پیش
گرفته است :همانند  ،۱۳۳۰از کشور نفت نخرند؛ منابع مالی بشدت کاهش پیدا کند؛ سرمای ه گذاری
تسری پیدا
عمرانی تعطیل شود؛ بانک ها و شرکت های خارجی از همکاری عذرخواهی کنند و فقر ّ
کند .اگر فقط به یک داده توجه میشد ،هیچ انتظاری از اتحادیه اروپا در برجام شکل نمیگرفت :آمریکا
ت گذار
و اتحادیه اروپا حدود یک تریلیون و  ۴۰۰میلیارد دالر تجارت دارند .اگر این رقم در سیاس 
یها نقشی داشت ،شاید گونهای دیگر برای میزان تفاهم /تقابل با محیط بینالمللی ،طراحی میشد.
قدیم شخصی حرف دیگری را توجه نمیکرد ،کتک میخورد .اگر کشوری با دیگری تقابل پیدا میکرد،
تانکها سرازیر میشدند .اکنون برای تقابل ،صدها بلکه هزاران روش نرم ،ناملموس ،غیرمستقیم و با
ادبیات حقوقی و ظاهراً منطقی به کار گرفته میشود.
دعوا کردن ضرورتاً بد نیست .اما دعوا بر سر چه مسئل ه ای؟ با چه هدفی؟ برای چه بازه زمانی؟
دستاوردها کدامند؟ چه پیآمدیی دارد؟ آیا ضرر با منفعت توازن دارد؟ Endgameچیست؟
نگا ِه دراز مدت به زندگی و حکمرانی ،فضیلتی غیرقابل جایگزین است.
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هشدار رئیس ستاد ارتش ایران نسبت به ورود
ن
در محدوده رزمایش ایران ،روسیه و چی 
رئیس ستاد ارتش اعالم کرد :هر شناور یا هر
پرندهای را که وارد محدوده رزمایش مرکب ایران،
ن شود ،میزنیم.
روسیه و چی 
به گزارش ایسنا ،امیر دریادار حبیباهلل سیاری رئیس
ستاد ارتش شنبه  7دی در نشست خبری -تحلیلی که
با موضوع رزمایش مرکب دریایی ایران ،روسیه و چین
برگزار شد ،با اشاره به ویژگیهای منطقه رزمایش اظهار
کرد :شمال اقیانوس هند یکی از مناطق استراتژیک
جهان است چون این منطقه در منطقه مهم و راهبردی
دنیا قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه «باالی  ۹۰درصد صادرات و واردات
کشورهایی که به دریاها راه دارند ،از طریق دریا انجام
میشود» ،افزود :در زمینه انتقال انرژی به بسیاری از
کشورها ،منطقه خلیج فارس و امنیت آن از اهمیت بسیار
باالیی برخوردار است .برای جمهوری اسالمی ایران نیز
امنیت آبهای منطقه ای بسیار اهمیت دارد؛ ما نزدیک به
هزار کیلومتر مرز دریایی داریم و بر شمال اقیانوس هند
مشرف هستیم و عبور و مرور کشتیهای تجاری و نفت
کشهای جمهوری اسالمی ایران از آبهای این منطقه
انجام میشود به همین دلیل نیز مثلث دریایی این منطقه
برای ما بسیار مهم است.
رئیس ستاد ارتش با اشاره به برگزاری رزمایش
مشترک دریایی ایران ،روسیه و چین در منطقه چابهار
خاطرنشان کرد:ما برای تامین امنیت این منطقه برای
تجارت جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها ،اقدامات
بسیار ارزشمندی را در طول سالیان گذشته انجام دادیم.
این موضوع برای دیگر کشورها ازجمله دو کشوری که
با ما درحال برگزاری رزمایش هستند ،بسیار اهمیت
دارد ،امروز ما درحال همکاری مشترک نظامی در حوزه
دریایی با دو کشور قدرتمند هستیم.
دریادار سیاری همچنین به حضور نیروی دریایی در
آبهای بینالمللی اشاره کرد و گفت :زمانی که موضوع
ناامنی های دریایی در منطقه خلیج عدن مطرح شد ،از
ما درخواست شد تا برای تامین و ایجاد امنیت این منطقه
اقداماتی انجام دهیم و مابا اقتدار تحت کنترل خودمان
امنیت را در این منطقه برقرار کردیم .تاکنون در این
منطقه حدود  ۵هزار کشتی را اسکورت و به  ۳۰فروند از
کشتیهای کشورهای جهان کمک کردیم.
وی خاطر نشان کرد :دیپلماسی دریایی از جمله
دیگر اقداماتی است که طی سالهای اخیر پیگیری
شده است؛ امروز تاکتیک ها و تکنیکهای ما در بحث
مقابله با دزدان دریایی به الگویی برای سایر کشورها
تبدیل شدهاست و بسیاری از آنها به دنبال دریافت این
تاکتیکها از ما بودند.
معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد :به برکت
انقالب ما از یک نیروی دریایی ساحلی به یک نیروی
دریایی راهبردی تبدیل شده ایم که در تامین امنیت
آبهای دنیا نقش آفرینی کردیم و کشورهای قدرتمند
جهان از جمله چین و روسیه به قدرت ما پی میبرند و
با ما رزمایش مشترک برگزار میکنند.
دریادار سیاری در ادامه این نشست خبری -تحلیلی
به اهداف رزمایش مرکب دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با روسیه و چین اشاره کرد و گفت :نشان
دادن اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران در شمال
اقیانوس هند ،برقراری امنیت در شمال اقیانوس هند،
نجات کشتیهای آسیب دیده ،امداد و نجات ،نزدیک
شدن تفکر مان در اجرایی کردن تاکتیک نادر عملیات
های دریایی و تبادل تجربیات با کشورهای حاضر در
رزمایش و تقویت مناسبات بینالمللی بین ایران و
کشورهای شرکت کننده از جمله اهداف برگزاری
رزمایش مرکب سه کشور ایران ،روسیه و چین است.
کشورهای شرکت کننده در این رزمایش عزم و اراده
خود برای برقراری امنیت در منطقه شمال اقیانوس
هند را نشان میدهند.وی همچنین به تداوم برگزاری
رزمایش های مرکب با کشورهای خارجی اشاره و
خاطرنشان کرد :روند برگزاری رزمایش های مرکب
ادامه خواهد داشت و در این رزمایش برای رزمایش های
آتی هماهنگ و آماده میشویم.
ن رزمایش
رئیس ستاد ارتش درباره علت نامگذاری ای 
با عنوان رزمایش «مرکب» یاد آور شد :وقتی رزمایش با
کشورهای همسایه باشد رزمایش مرکب نام میگیرد.
دریادار سیاری با تاکید بر اینکه منطقه نیازی به
حضور نامشروع کشورهای دیگر ندارد ،گفت :بسیاری
تالش میکنند منطقه را ناامن نشان دهند تا توجیهی
برای حضورشان عنوان کنند اما ما امنیت منطقه را
تامین میکنیم و اعالم میکنیم امنیت برقرار است و

به اینکه دیگران بخواهند حضور نامشروعی در منطقه
داشته باشند نیازی نداریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال جاسوسی از
رزمایش مرکب ایران روسیه و چین اظهار کرد :قطعا
خیلی از کشورها امروز میخواهند بدانند رزمایش ایران
روسیه و چین چگونه برگزار میشود .ما در سالهای قبل
نشان دادیم که در این زمینه با کسی تعارف و شوخی
نداریم .این یک هشدار جدی است .اطمینان داشته باشید
هر شناور یا هر پرندهای را که وارد محدوده رزمایش
ق
ن شود ،میزنیم .کسی ح 
مرکب ایران ،روسیه و چی 
ورود به رزمایش ما را ندارد.
ویافزود :ما اطالعات آشکار را در رزمایش اعالم
میکنیم و نشان میدهیم اما اطالعات طبقهبندی قابل
دسترسی برای کسی نیست.
معاون هماهنگ کننده ارتش در پاسخ به این پرسش
که آیا رزمایش مرکب ایران ،روسیه و چین پاسخی به
تشکیل ائتالف آمریکا در منطقه است؟ اظهار کرد :این
رزمایش تنها یک اقدام مشترک است و ما بنای بر ایجاد
ائتالف نداریم؛ اگرچه آمریکایی ها با تالش برای نا امن
جلوه دادن منطقه سعی بر ایجاد ائتالف داشتند ،اما پیام
ایران در این رزمایش و رزمایش های دیگر این است که
امنیت تنگه هرمز به بهترین شکل تامین شده و ائتالف
های آنها در این منطقه معنایی ندارد.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقامات آمریکایی
مبنی بر اینکه ایران به دنبال نا امن کردن منطقه است،
تصریح کرد :تالش های ایران برای تامین امنیت منطقه
تحریک آمیز است یا رفتار آنها و حضور نامشروع در
خلیج فارس؟ ایران همواره اعالم کرده که با همواری
کشورهای منطقه می توانیم امنیت آب های منطقه را
تامین کنیم و هیچ نیازی به حضور بیگانگان نیست.
معاون هماهنگ کننده ارتش در ادامه با تسلیت
شهادت خلبان سرهنگ رحمانی گفت :شرح فعالیت
های نیروهای مسلح در تمام ایام زمان مشخص می
کند که به طور مستمر باید مرزهای زمینی دریایی
و هوایی امنیت آن برقرار باشد و آسیب پذیری را به
حداقل برسانیم.دریادار سیاری با بیان این که «آسمان
کشور به طور مرتبط تحت کنترل است» ،خاطرنشان
کرد :سیستم پدافند هوایی ما مدام در حال رصد و کنترل
مرزهای هوایی کشور است و کوچکترین ورود غیرقانونی
به مرزها داشته باشیم به شدت برخورد و طبق مقررات
بین المللی عمل می کنیم.
وی با تاکید بر این که برقراری امنیت در مرزهای
زمینی،دریایی و هوایی نیاز به ایثارگری و ازخودگذشتگی
و خدمت عاشقانه دارد ،گفت :روزانه هواپیماهای ما در
آسمان ایران پرواز میکنند؛ غرش هواپیما امنیت می
آورد که این خیلی مهم است به ویژه که ما امروز از
نظر علمی و صنعتی به جایگاهی رسیده ایم که تعمیرات
اساسی هواپیماهایمان را انجام می دهیم و نوسازی در
بحث هواپیما داریم.
رییس ستاد ارتش افزود :وقتی که نیاز است امنیت
در همه جا و در آسمان ها از این پروازها زیاد داریم.
این خلبان شهید ما هم در یکی از این ماموریت هایی
که نیاز بوده است که شرکت کند و غرش هواپیمایش
باید در مرزهای شمال غرب کشور خودش را نشان می
داده است.دریادار سیاری با بیان این که «دالیل این
سقوط را در آینده ای نزدیک خواهیم گفت» اظهار کرد:
قطعا این مایه افتخار است که فرزندان این مرز و بوم
برای امنیت مرزهای هوا و دریا از جان خود می گذرند
و ماموریت انجام می دهند ما هم افتخار می کنیم که
چنین همرزمانی داریم که برای اقتدار کشور این گونه در
عرصه ها حضور دارند.
معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان گفت :در
 8سال دفاع مقدس همین غرش هواپیماها و حرکت
هواپیماها در جبهه ها باعث افتخار و دلگرمی بود.
ما خون دادیم ،شهید دادیم و ایثار کردیم تا امروز به
این بزرگی رسیده ایم و در شرایط فعلی سایه امنیت
نصیبمان شده که بتوانیم راهمان را ادامه دهیم .این راه
سرخ شهدا است که مایه عظمت و بزرگی کشور است و
قطعا بدانید که ادامه خواهد داشت.

یادداشت

میالد مسیح و صلح ۲۰۲۰
دکتر مهدي ذاكريان
استاد روابط بين الملل دانشگاه
واحد علوم و تحقيقات
این روزها که زادروز پیام
آور صلح و دوستی حضرت
مسیح(درود پروردگار بر او
باد) می باشد خوب است
امید و یأس نسبت به صلح
در  ۲۰۲۰را ارزیابی کنیم
رژیم ترامپ و کاریزمای
عوام پسند او سبب شد تا
تنش و هرج و مرج بر نظام بینالملل سیطره یابد
دست رد به پیمان پاریس ،خروج از برجام،
بی اعتنایی به  ،WTOخروج از آسیا پاسیفیک و تقویت
ملی گرایی یکجانبه گرا سبب سلطه آنارشیسم بر روابط
بینالملل شده است
نو واقع گراها مدعی اند هر تغییری رخ دهد آنارشیسم
ناپدید نمی شود ،ولی سه سال است که هر تغییری رخ می
دهد ،آنارشیسم فربه تر می شود
چرا نظام بینالملل در بیم و هراس یکجانبه گرایی است؟
به باورم این همه ترس از آن اغراق در نقش آنارشیسم است.
جامعه جهانی به حقوق بینالملل ،حقوق بشر و صلح روی
خواهد آورد زیرا آنارشیسم در دهکده جهانی سبب خستگی
و دلزدگی از یکنواختی و تکصدایی قدرت هایپر در روابط
بینالملل می شود
تانگوی تک نفره معنا ندارد! جامعه جهانی هنگامی
زیباست که جمع فراوانی با یکدیگر و با آرامش تانگو را
اجرا کنند .ترامپ خواهان اجرای تانگو تک نفره ای است
که فرجام آن شکست اوست لیبرال های پایدار راست می
گویند که سیاست بینالملل به صورت آنارشیسم خام همراه
با ترس و امنیت نیست! بلکه اندکی اقتدار موثر و مشروع
بینالمللی هم مورد نیاز هست
صلح  ۲۰۲۰تانگو و ضرورت جامعه جهانی است...
ضیافتی که همراه با مشروعیت و پذیرش سلول های
نظام بینالملل باشدامید که با اندیشه ای صلح دوستانه ابراز
کنیم :صلح تنها نبود جنگ نیست ،بلکه با وابستگی متقابل
اقتصادی ،ترویج حقوق بشر و استوار سازی حکومت خوب،
صلح فراگیر می شود

رئیس بانک مرکزی در واکنش به منتقدان الیحه بودجه۹۹

نرخ تورم کاهش مییابد

بانک مرکزی ضمن استمرار مدیریت موفق اضافه
برداشت بانکها با به کارگیری عملیات بازار باز تالش
خواهد کرد تا نرخ سود بازار بین بانکی را به گونهای مدیریت
کند تا نرخ تورم در مدار کاهشی مورد نظر قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی در تازهترین یادداشت
اینستاگرامی نوشت :این روزها با استناد به الیحه بودجه سال
 ۱۳۹۹فضای تبلیغاتی مملو از مطالب و شایعات در مورد
بانکها ،روند تورم ،نرخ ارز و غیره است .این فضاسازیها به
طور مرتب و روزانه امنیت روانی اقتصاد کشور را نشانه گرفته
است .فارغ از گویندگان این گونه مطالب واقعیت این است
که در اوج تحریم و فشار حداکثری و علیرغم تاثیر مقطعی
اصالح قیمت بنزین بر شاخص تورم بانک مرکزی تدابیر
الزم را برای تداوم کنترل و مهار تورم انجام داده است.
برای سال آینده از جمله مهمترین برنامهها مجوزهایی
است که در الیحه بودجه سال  ۱۳۹۹آمده است و به این
ترتیب خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در کنترل
نقدینگی و سیاست پولی پیدا کرده است.
بانکها باید خود را با شرایط جدید سیاست پولی تطبیق
داده و ترازنامه خودشان را نیز بر مبنای آن سامان بدهند.
اثرات این برنامهها خود را در کنترل تورم و رونق بخش
غیرنفتی نشان خواهد داد .مردم اطمینان داشته باشند
که علیرغم همه این سختیهای اقتصادی این روزها و
نامالیمات اخیر بانک مرکزی اقدامات ثباتساز خود را با
قدرت ادامه خواهد داد و هدف اصلی که همانا کنترل و
کاهش نرخ تورم و تقویت رشد اقتصادی است به یاری خدا
و یاری مردم تحقق مییابد.
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حمالت پیدرپی مخالفان به الیحه بودجه۹۹

هدف از انتقادها چیست؟

سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل مالیاتی گفت :به
صورت میانگین  ۲۰درصد هر ساله به رقم درآمدهای مالیاتی
دولت افزوده میشود ،بر همین اساس ،در سالجاری رقم قابل
تحقق درآمدهای مالیاتی بین  ۱۲۰تا  ۱۳۰هزار میلیارد تومان
است و در سالجاری اگر این رشد  ۲۰درصدی را در نظر
بگیریم ،این رقم بین  ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار میلیارد تومان بالغ
خواهد شد و دولت نیز سقف این رقم یعنی  ۱۷۵هزار میلیارد
تومان را به عنوان رقم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده
در نظر گرفته است .با مشخص شدن اعداد و ارقام بودجه
سال آینده ،اصولگرایان حمالت تندی را به شیوه بودجه
نویسی دولت انجام دادند و معتقدند دولت به هیچ عنوان
از ابزار مالیات به خوبی برای جایگزینی درآمدهای مالیاتی
استفاده نکرده است.به گزارش فرارو ،حتی برخی از آنها از
کمیسیون تلفیق و مجلس خواستهاند کلیات بودجه را رد کنند
و برای انجام امور کشور در ماههای ابتدایی سال از قانون چند
دوازدهمی استفاده کنند ،این در حالیست که کلیات بودجه
 ۹۹در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به نظر میرسد
جزئیات نیز با تغییرات اندکی نیز تصویب خواهد شد.
اخیرا قاسم میرزایی نکو ،یکی از اعضای کمیسیون تلفیق
بودجه  ۹۹گزارش عجیبی از شرایط بررسی این الیحه در
مجلس ارائه کرد« :از همان نشستهای اولیه کمیسیون تلفیق
فضاسازیها و جنجالآفرینیها برای رد کلیات بودجه از سوی
«جمعی خاص» کلید خورد .چنانچه در روز بررسی و رایگیری
کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از  ۱۰۰پیامک در حمایت
از رد بودجه برای من ارسال شد؛ پیامکهایی که بعضا تهدیدآمیز
و برخی دیگر با ادبیاتی تند و زشت خواستار رد کلیات الیحه
بودجه از سوی اعضای کمیسیون تلفیق بودند ».در جدیدترین
حمالت به دولت از سوی اصول گرایان سیداحمد علمالهدی
امام جمعه مشهد در خطبههای این هفته نماز جمعه مشهد در
مورد بودجه سال آینده و اعداد و ارقام آن گفت :این بودجهای که
ارائه شده بودجه یک کشور در حال جنگ اقتصادی است؟ بودجه
متکی بر صدور یک میلیون بشکه نفت در روز با اقتصاد مقاومتی
تناسب دارد؟ اقتصاد مقاومتی یعنی راهاندازی تولید داخلی۲۲۱ .
هزار میلیارد تومان تا آذرماه امسال تعویق مالیاتی داشتهایم .چه
کسانی ندادهاند؟ این  ۲۲۱هزار میلیارد تومان ۹۰ ،درصدش مال
 ۱۰۰شرکت و آدم است؟ مالیات را چه کسی باید بدهد؟
وی گفت :معافیت مالیاتی را حل کردهاید؟ چرا یک عده
خرج امنیت و دفاع کشور را در قالب مالیات ندهند و سوپر مارکت
سر محله ما بدهد و بعد هم دو برابر روی جنسش بیاورد؟ اینها
را بررسی نکرده چطور کلیاتش را تصویب کردید؟ این بودجه
کسری دارد و از کجا باید تامین شود؟ تا کی اسکناس بدون
پشتوانه چاپ شود و ارزش پولی پائین بیاید؟ برای نجات مردم
فکری کنید و بودجهای تصویب کنید که گرانی بر گرده مردم

ضعیف و ملت در حال جنگ اقتصادی نباشد .این در حالیست
که برخیها اعتقاد دارند در حال حاضر بودجه به اهرمی بدل
شده به منظور فشار هر چه به بیشتر دولت و اصول گرایان به
خوبی از این اهرم در حال استفاده هستند ،از سویی آنها با
مخالفت با بودجه سال آینده به دنبال تحقق اهداف انتخاباتی
خود برای دو انتخابات پیش رو هستند.
آیا درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹
واقع بینانه است؟
سیاوش غیبیپور کارشناس مسائل مالیاتی در گفتگو
با فرارو در پاسخ به این پرسش که برخی از نمایندگان
اصولگرای مجلس معتقدند دولت بودجه را بر اساس
واقعیتهای مالیاتی موجود نبسته و مجلس نباید بودجه را
تصویب کند ،اظهار داشت :تعیین میزان درآمدهای مالیاتی در
بودجه باید واقعبینانه باشد ،بر این اساس به اعتقاد بنده رقم
درآمدهای مالیاتی معقول است و بیشتر از این نیز نمیتوان
انتظار داشت ،چرا که برای تعیین درآمدهای مالیاتی در هر
سال باید به میزان تحقق درآمدها در سال گذشته نیز نگاهی
انداخت و بر همان مبنا نرخی را تعیین کرد.
وی افزود :به صورت میانگین  ۲۰درصد هر ساله به رقم
درآمدهای مالیاتی دولت افزوده میشود ،بر همین اساس ،در
سالجاری رقم قابل تحقق درآمدهای مالیاتی بین  ۱۲۰تا ۱۳۰
هزار میلیارد تومان است و در سالجاری اگر این رشد ۲۰
درصدی را در نظر بگیریم ،این رقم بین  ۱۶۰تا  ۱۷۰هزار
میلیارد تومان بالغ خواهد شد و دولت نیز سقف این رقم یعنی
 ۱۷۵هزار میلیارد تومان را به عنوان رقم درآمدهای مالیاتی
در بودجه سال آینده در نظر گرفته است.این کارشناس امور
مالیاتی با اشاره به اینکه برخی از اظهارات پیرامون اینکه
با توجه به شرایط موجود میتوان از مالیات درآمد بیشتری
کسب کرد ،در حالیکه دولت در این باره گام بر نمیدارد ،گفت:
در حال حاضر شما باید به شرایط موجود کشور و همچنین
رکودی که حاکم است بر فضای اقتصادی و همچنین
تحریمهایی که وجود دارد نگاه بیندازید و بعد چنین حرفی را
بزنید ،درحال حاضر کشش بیشتر از  ۱۷۵هزار میلیارد تومان
برای درآمدهای مالیاتی وجود ندارد و هرکسی که در این مورد
حرفی میزند بیشتر به اعتقاد بنده تعارف اداری است تا اینکه
مبتنی بر واقعیاتی که در صحنه اقتصادی کشور وجود دارد.

نمیتوان درآمد صوری در بودجه آورد
غیبیپور با تاکیدبر اینکه امکان شناسایی مودیان جدید
بیش از این وجود ندارد ،بیان داشت :شما االن میتوانید
نرخهای جدیدی را برای درآمدهای مالیاتی ذکر کنید ،اما
این اعداد و ارقام دیگر واقعی نیستند و صوری به حساب
میآیند ،اگر شما این اعداد غیر واقعی را در بودجه قرار دهید،
به کسری بودجه دولت دامن خواهید زد ،به دلیل اینکه امکان
وصول چنین درآمدهای به هیچ عنوان بیشتر از آن سقفی که
گفته شد وجود ندارد.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برخی
ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی نیاز به تعریف پایههای جدید
مالیاتی است ،گفت :در حال حاضر دولت به دنبال آن است
که پایههای جدیدی نظیر مالیات بر خانههای خالی ،مالیات بر
عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت را اجرایی کند ،اما تمام این
موارد نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاص خود دارد که بدون
شک به الیحه بودجه سال آینده نخواهد رسید.
وقتی قانون مالیات به کام میلیاردرها
میشود!
این کارشناس امور مالیاتی گفت :از سوی دیگر اگر
قرار باشد از اقشار پردرآمد مالیات مضاعفی گرفته شود ،باید
دادههای اطالعاتی این امر نیز در دسترس باشد ،به عنوان
مثال در فقره خانههای خالی قرار است وزارت راه و شهرسازی
تا پایان سال سامانه ملی امالک و اسکان را راه اندازی کند
و آن را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد ،تا بر اساس
دادههای این پایگاه اطالعاتی از کسانیکه خانه خالی دارند و
وارد چرخه عرضه نمیکنند ،مالیات مضاعفی ستانده شود.
غیبی پور با اشاره به اینکه در رابطه با جمع مالیات درآمد
افراد با نقص و کمبود قانون مواجه هستیم ،افزود :در برخی
از موارد افراد بخشی از درآمد خود را پنهان میکنند ،در رابطه
اگر یک قانون واحد وجود داشته باشد ،فرد نمیتواند به راحتی
فرار مالیاتی داشته باشد ،این در حالیست که با به کار گیری
سامانه جامع مالیاتی اگر تمام بانکهای اطالعاتی مورد نیاز
این سامانه به آن وصل باشد ،میتوان با وارد کردن کد ملی
فرد به تمام سابقه آن دست پیدا کرد ،اما این موضوع ،امری
زمانبر بوده و حمایت تمامی نهادهای دخیل را میطلبد و
به نوعی نیاز به یک عزم ملی برای اجرا دارد.وی با اشاره به
اینکه اگر دولت بخواهد فشار مضاعفی به بنگاههای تولیدی
برای اخذ مالیات بیشتر بیاورد ،خطر تعطیلی آنها نیز وجود
دارد ،بیان داشت :با توجه به اینکه عمده درآمد مالیاتی دولت
نیز از طریق شرکتهای بزرگ است که با نفت و فروش آن
سروکار دارند ،به دلیل اینکه آنها تحریم هستند و نقل و
انتقال پول نیز به سختی انجام میشود ،نباید انتظار زیادی
داشت که آنها در چنین شرایطی مالیات بیشتری نسبت به
سالهای گذشته بپردازند.

درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق در الیحه بودجه99
نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال جاری
پیشبینی شده است؛ به طوری که برای حقوق به صورت
پلکانی تا  ۳۵درصد مالیات اعمال میشود ،با این تفاوت که در
سال جاری حقوقهای کمتر از دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
از مالیات معاف شدند و در سال آینده  ۲۵۰هزار میلیارد تومان
به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان
در ماه رسیده است.
مالیات بر درآمد حقوق ،درآمدی است که شخص حقیقی
در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال
تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام
شده ،به طور نقد یا غیر نقد به دست میآورد و برخی از درآمدها
همچون حقوق بازنشستگی ،عیدی ساالنه ،وجوه حاصل از
بیمه و ...معاف از این نوع مالیات هستند.
به گزارش فرارو ،درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از
حقوق (مقرری یا مزد ،یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به
شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از
کسر معافیتهای مقرر در این قانون است.
بر اساس ماده  ،۸۴میزان معافیت مالیات بر درآمد ساالنه،
مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع هر ساله در قانون
بودجه سنواتی مشخص میشود.
درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق ،شامل موارد زیر
است
حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری پایان خدمت و
خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی
به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده
هزینه سفر و فوق العاده مسافرت
مربوط به شغل
مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده
کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل
کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.
وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه

و امثال آن.
عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ( )۸۴این قانون.
خانههای سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین
نامههای خاص در اختیار مأموران کشوری قرار میگیرد.
وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا
افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوقبگیر به
پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت
کند.
مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو
دوازدهم معافیت موضوع ماده ( )۸۴این قانون.
درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران اعم از نظامی و انتظامی ،مشموالن قانون استخدامی
وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی
و آزادگان.
 ۵۰درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر
توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور بخشوده میشود.
جرایم مالیاتی پیشبینی شده
در مالیات بر حقوق
موارد زیر ،جز جرایم مالیاتی پیشبینی شده در فصل
مالیات بر حقوق است:
عدم ارائه لیست حقوق توسط پرداخت کنندگان حقوق در
موعد مقرر و یا تسلیم بر خالف واقع ،موجب تعلق جریمه
معادل دو درصد حقوق پرداختی خواهد شد.
عدم کسر و ایصال به موقع مالیات حقوق توسط
پرداختکنندگان حقوق ،مشمول جریمه معادل  ۱۰درصد
مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و  ۲.۵درصد مالیات به
ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد
شد.
در این میان ،نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی

و غیردولتی مازاد بر مبلغ معافیت ساالنه تا هفت برابر آن
(معافیت ساالنه) مشمول مالیات ساالنه  ۱۰درصد و نسبت به
مازاد آن  ۲۰درصد میشود.
میزان معافیتهای حقوق
در سال جاری بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی،
سقف معافیت مالیاتی حقوق بر اساس قانون مالیاتهای
مستقیم ساالنه  ۳۳میلیون تومان اعالم شد .همچنین نرخ
مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از
حقوق و مزایای فوقالعاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور
تا  ۱.۵برابر آن مشمول مالیات ساالنه  ۱۰درصد و نسبت
به مازاد  ۱.۵برابر تا  ۲.۵برابر آن مشمول مالیات ساالنه ۱۵
درصد و نسبت به مازاد  ۲.۵برابر تا چهار برابر آن مشمول
مالیات ساالنه  ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش
برابر مشمول مالیات  ۲۵درصد و نسبت به مازاد شش برابر
 ۳۵درصد است.
اما نحوه دریافت مالیات در سال آینده مانند امسال جاری
پیشبینی شده است؛ به طوری که برای حقوق به صورت
پلکانی تا  ۳۵درصد مالیات اعمال میشود ،با این تفاوت که در
سال جاری حقوقهای کمتر از دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان
از مالیات معاف شدند و در سال آینده  ۲۵۰هزار میلیارد تومان
به این معافیت مالیاتی افزوده شده و تا سقف سه میلیون تومان
در ماه رسیده است.
بر این اساس در سال  ،۱۳۹۹نرخ مالیات بر کل درآمد
کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده و
کارانه مازاد بر معافیت سه میلیونی ،تا  ۱.۵برابر مشمول مالیات
ساالنه  ۱۰درصد ،نسبت به مازاد  ۱.۵برابر تا  ۲.۵برابر آن
مشمول مالیات  ۱۵درصد و نسبت به مازاد  ۲.۵برابر تا چهار
برابر آن مشمول مالیات  ۲۰درصد میشود.
همچنین مالیات برای نسبت به مازاد چهار برابر تا شش
برابر مشمول مالیات  ۲۵درصد و نسبت به مازاد شش برابر
 ۳۵درصد است.

یادداشت

درس بزرگ وقایع آبان ماه
دکتر علی سرزعیم
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی
اتفاقات آبان ماه که پس از افزایش قیمت بنزین رخ
داد ،هزینههای باالیی برای کشور به همراه داشت .این
اتفاقات تردیدهایی در مورد ضرورت افزایش قیمت بنزین
ایجاد کرد اما میتوان مسئله را جور دیگر دید! میتوان
گفت وقایع آبان ماه چرایی افزایش قیمت بنزین را زیر
سوال نبرد بلکه چگونگی انجام این کار را زیر سوال برد.
توده مردم کمابیش پذیرفتهاند در اقتصادی که تورم باال
دارد نمیشود قیمت یک کاال را پیوسته ثابت نگه داشت اما سوالی که برای مردم وجود
دارد آنست که چرا این اصالح قیمت به این شکل و در این زمان انجام شد.
واقعیت آنست همه کشورهای موجود در جمهوریهای سابق شوروی و بلوک شرق که
قصد گذار از نظامهای برنامهریزی مرکزی به نظامهای اقتصاد بازار را داشتند فرجامهای
یکسانی نداشتند .در برخی از آنها مثل چکسلواکی این فرآیند گذار موفقیتآمیز بود و
نه تنها وضعیت اقتصادی را بهبود بخشید بلکه به تحکیم دمکراسی کمک کرد؛ اما در
روسیه این گذار ناموفق بود و نه تنها رفاه مردم افزایش نیافت بلکه به یک عقبنشینی از
دمکراسی منتهی شد.تنوع تجارب گذار از نظام متمرکز مبتنی بر مداخالت دولت به یک
نظام مبتنی بر سازوکار بازار در این کشورها یک درس بزرگ به همراه داشت که برای
امروز ما نیز آموزنده و حیاتی است:
شیوه گذار تاثیر قاطعی در توفیق یا شکست پروژه گذار دارد!
نتیجهای که از آن تجارب گرفته شد آن بود که انجام اصالحات اقتصادی نیازمند
طراحی و برنامهریزی است .از رایجترین موضوعات در برنامهریزی و طراحی سیاستهای
اصالحی ،زمانبندی ،تعیین توالی سیاستها ،تنظیم سرعت اجرا و تفکیک بخشهای
مختلف جامعه از حیث اثرگذاری ،جبران زیان و اموری از این دست است.
یافتههایی که از دل تجربیات کشورهای مختلف برای طراحی اصالحات اقتصادی به
دست آمده تحت عنوان «اقتصاد سیاسی اصالحات اقتصادی» شناخته میشود .این امر با
شهود روزمره خودمان نیز سازگار است .به عنوان مثال ،اگرچه ورزش برای تندرستی الزم
است اما هر ورزشی برای هر سنی مناسب نیست و ای بسا برخی ورزشها برای برخی
سنین مضر باشد و انتخابهای غلط به سالمت آسیب رساند.
بگذارید همین افزایش قیمت بنزین در ایران را از همین زاویه نگاه کنیم .همه میدانیم
که در ابتدای امسال سیل استانهای مختلفی را فراگرفت و خسارتی حداقل به اندازه 35
هزار میلیارد تومان بر جای گذاشت .در شرایطی که کشور دچار تحریم است و فروش نفت به
شدت کاهش یافته ،اگر در همان مقطع دولت قیمت بنزین را به  1500افزایش میداد حدود
 45هزار میلیارد تومان به دست میآورد که میتوانست آن را خرج بازسازی مناطق سیل زده
کند و مابقی را برای حوادث احتمالی بعدی ذخیره کند یا کسری بودجه را کم کند .به نظر
میرسید که در سایه آن واقعه طبیعی ،افزایش قیمت بنزین به  1500تومان هیچ واکنش
منفی ایجاد نمیکرد و جهش بزرگی قلمداد نمیشد .اگر وقتی قیمت روی  1500تومان
تثبیت میشد و اقتصاد با آن سازگار میشد سهمیهبندی صورت میگرفت مردم احساس
جهش شدید نمیکردند زیرا سهمیهها به قیمت «قبل» پرداخت میشد .در این حالت شاید
بازپرداخت نقدی به جامعه دیگر الزم نمیشد و چنین اعتراضاتی به وجود نمیآمد .میتوان
وقایع رخ داده را بهانهای کرد تا اصل افزایش قیمت بنزین یا اصالح قیمتها را زیر سوال
برد و یا سیاستگذار را از ادامه اصالحات اقتصادی ترساند تا اقتصاد با همین شیب به قهقرا
برود .اما میتوان درس بزرگتری گرفت و آن این است که صرف درست بودن یک سیاست،
موفقیتآمیز بودن اجرای آن را تضمین نمیکند .سیاست درست را باید به شکل درستی اجرا
کرد و اجرای درست نیازمند طراحی و برنامهریزی درست است.
اگر از این واقعه چنین درسی بگیریم در این صورت لزومی ندارد که از تداوم اصالحات
اقتصادی در کشور ناامید باشیم و با چشمان نگران و اندوهناک به شکلی منفعل ،شاهد
پسرفت اقتصادمان باشیم .آن وقت میتوان از تجربیات کشورهای دیگر برای انجام
موفق اصالحات اقتصادی استفاده کرد و با هزینه کمتر به دستاوردهای بزرگتری رسید.
باشد که چنین شود!

قرارداد آتی چیست و چه کاربردی دارد؟
مشتقه ها ( )derivativesقراردادهایی هستند که بر اوراق بهادار دیگر چون سهام،
قرضه یا کاالهای اساسی متکی اند .برای مثال ،یکی از این مشتقه ها را قرارداد آتی
( )future contractمی نامیم .اگر شما روی مثال غالت قرارداد آتی بخرید ،معنایش
آن است که پذیرفته اید در زمان معینی در آینده ،به قیمتی که امروز تعیین می شود،
غالت را خریداری کنید.
ارزش قرارداد آتی غالت به ارزش غالت بستگی دارد :اگر قیمت غالت باال برود ،آن
گاه ارزش قرارداد آتی غالت شما هم باال می رود ،چرا که قیمت خرید غالت و نگهداری
آن برای مدت زمانی معین نیز باال می رود .اگر قیمت غالت کاهش یابد ،مشکل آن است
که شما قراردادی در دست دارید که براساس آن متعهدید در زمان انقضای قرارداد آتی،
بیش از قیمت بازار غالت ،پرداخت کنید.
البته ،در بیشتر موارد (هر چند که نه همیشه با انقضای قرارداد آتی ،غالتی جابجا و
مبادله نمی شود؛ در عوض ،شما صرفا پولی را مبادله می کنید که برابر تفاوت بین قیمت
مورد توافق و قیمت جاری بازار است.
مشتقه ها اخیرا و بیشتر از دیدگاه منفی ،طرف توجه قرار گرفته اند .البته مشتقه ها
چیز جدیدی نیستند .به شهادت کتیبه های گلی کشف شده در بین النهرین باستان (عراق
فعلی) ،قراردادهای آتی اولیه حداقل چهار هزار سال سابقه دارند .هدف چنین قراردادهایی
ساده است .آنها عدم قطعیت را کاهش می دهند.
فرض کنید آنوم پیشا و نمران شارور  ،پسران سینیدی یانامه کشاورزان غله کار
سومری هستند .می خواهند در مورد کشت جو یا گندم در مزارع خود تصمیم بگیرند.
همزمان ،کاهندی ایلتانی می داند که در پاییز آینده جو نیاز دارد ،و در عین حال می داند
که قیمت جو نوسان می کند و نمی توان آن را پیش بینی کرد .با راهنمایی ارزشمند کاسب
محلی ،آنوم پیشا و نمران شارور با ایلتانی تماس می گیرند و به وی پیشنهاد می کنند یک
قرارداد آتی روی جو از آنان خریداری کند؛ آنان موافقت می کنند مقدار معینی جو را به
قیمت توافق شده و البته بعد از دروی محصول به ایلتانی بفروشند.
به این ترتیب ،آنوم پیشا و نمران شارور با اطمینان جو می کارند ،چرا که قبال خریداری
یافته اند .ایلتانی هم می داند که مقدار جو الزم را به قیمت ثابت به دست می آورد .در این
مورد# ،مشتقه ریسک فروشنده را برای فروش محصول خود در وهله ی اول کاهش می
دهد و در عین حال ،خریدار را از نوسان قیمت غیر منتظره در امان نگاه می دارد.
منبع :کتاب «فیزیک مالی» -جیمز اوون ودرال
ترجمه :دکتر حسین عبدهتبریزی
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مسئوالن و مردم:
شيفتگان «ب» و تشنگان «چ»
دکتر محمد فاضلي
استاد علوم اجتماعی دانشگاه شهيد بهشتي

مردم ،و برخي از اهل انديشه و دلسوزان
ايران ،غير از همه تفاوتهايي که با شمار
زيادي از سياستمداران و اصحاب قدرت در
ايران دارند ،الفبايشان هم متفاوت است.
دقيقتر اينکه ،آن حرفي از الفبا که دسته
اول دوست دارند ،با حرف الفباي اصحاب
قدرت خيلي فرق دارد.
سياسيون و اصحاب قدرت غالب ،از ميان
سيودو حرف الفبا ،عجيب شيفته «ب» هستند .مسئوالن قدرتمدار،
حرف و سخنشان با «ب» شروع ميشود ،نظير:
بايد قيمتها افزايش نيابد ،بايد علم به قله پيشرفت برسد ،بايد با
جهان تعامل داشته باشيم ،بايد تحرکي در توليد صورت بگيرد ،بايد
آسيبهاي اجتماعي کنترل شود ،بهتر از منابع کشور بهرهبرداري شود،
بايد فساد را از ريشه کند ،بايد هيچ کس فقير نباشد ،بيشتر از جوانان
استفاده شود ،بايد مقاومت کرد ،بايد تحرکي جدي در اقتصاد ايجاد
شود ،بايد همه نيروها را براي ساختن ايران بسيج کنيم و همين طور
الي آخر.
مردم ،شماري از نخبگان و دلسوزان ايران اما در مقابل همه جمالت
شيفتگان «ب» ،سؤاالتشان از نوع تشنگي براي «چ» است .نظير:
چگونه تورم را کنترل ميکنيد؟ چگونه در شرايط رکود تورمي جلوي
آسيبهاي اجتماعي را ميگيريد؟ چرا هم سفارت اشغال ميشود و هم
خواستار تعامل سازنده با جهان هستيد؟ چقدر توزيع رانت را و از چه
طريقي کاهش ميدهيد تا فساد کاهش يابد؟ چه قدر زمان براي رسيدن
به آرمانشهري که ترسيم ميکنيد الزم است؟ چه سياستي براي ايجاد
تحرک جدي ،رونق و امکانپذير کردن مقاومت در پيش ميگيريد؟ و
همينطور الي آخر.
مسأله اين است که جاها عوض شدهاند .آنان که سياستگذارند و
وظيفهشان اين است که بپرسند ما به عنوان حکومت بايد چه کارهايي،
به چه ميزاني ،با چه هدفي ،چقدر ،با چه منابعي ،چه هزينههايي ،چه
فوايدي براي مردم ،در چه زمان و مکاني ،به کمک چه کساني و با چه
آثار و پيآمدهايي انجام دهيم و چه سياستهايي اتخاذ کنيم که مردم
کيفيت زندگي بهتري داشته باشند ،عاشق «ب» شدهاند و بايد ،بهتر و
بيشتر تعيين ميکنند.
مردم که بايد مطالبهگر بيشتر ،بهتر ،باالتر ،باکيفيتتر و بايدهاي
اداره کشور باشند ،حيران نشستهاند و دائم ميپرسند اين «ب»ها که
آقايان و خانمها رديف ميکنند« ،چ»گونه ،ممکن ميشود .جاها را
عوض کنيد ،وضع بهتر ميشود.
قدرت ذات ًا از ميان حروف الفبا «ب» را بیشتر دوست دارد ،اما
قدرتي که فقط «ب» بداند و بخواهد ،و حتی در تلفظ حرف «چ»
هم لکنت زبان داشته باشد ،معلوم نيست «چ»ه باليي سر خودش و
مردم ميآورد.

یکشنبه  8دی  - 1398شماره 98

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد

افتتاح قطعه یک «تهران -شمال» با حضور رئیسجمهور در دهه فجر

پرویز فتاح ،رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد:
برای راهاندازی قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال
تا قبل از دولت دوازدهم با مسووالن دولتی و
رئیسجمهور توافق کردهایم که یک مسیر از
این قطعه را در کنار جاده چالوس زیر بار ترافیکی
ببریم ،اما کاری با قطعه سوم نداریم و انشاءاهلل
تحریمها برطرف میشود و چینیها این آزادراه را
تکمیل میکنند.
رئیس بنیاد مستضعفان زمان افتتاح قطعه یک
آزادراه تهران  -شمال و همچنین سرنوشت قطعات
دو و سه این آزادراه را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا ،در شرایطی که قرار است
قطعه اول آزادراه تهران-شمال در دهه فجر به
بهرهبرداری برسد ،پیشنهادهایی مطرح شده که
قطعه دوم این آزادراه نیز تا ابتدای بهار ۱۴۰۰
زیر بار ترافیکی برود ،اما گویا نه دولت و نه بنیاد
مستضعفان قرار نیست به این قطعه  ۴۷کیلومتری
وارد شوند ،چرا که معتقدند هزینه بسیار زیادی
دارد.
بر اساس این گزارش ،پرویز فتاح ،رئیس بنیاد
مستضعفان اعالم کرد :برای راهاندازی قطعه دوم
آزادراه تهران  -شمال تا قبل از دولت دوازدهم با
مسووالن دولتی و رئیسجمهور توافق کردهایم که
یک مسیر از این قطعه را در کنار جاده چالوس زیر
بار ترافیکی ببریم ،اما کاری با قطعه سوم نداریم و
انشاءاهلل تحریمها برطرف میشود و چینیها این
آزادراه را تکمیل میکنند.

وی درباره برنامههای این نهاد بهعنوان
بهرهبردار آزادراه تهران  -شمال در زمینه ساخت
همه قطعات آن گفت :در رابطه با آزادراه باید گفت
که قطعه چهار آن را بنیاد مستضعفان ساخته و
این آزادراه چند سال است که زیر بار ترافیکی
رفته و در حال بهره برداری است .قطعه یک که
حساسترین ،مهمترین و پرهزینهترین قطعه
است ،به نتیجه رسیده و در دهه فجر با حضور
رئیسجمهور آن را افتتاح میکنیم و تا  ۱۰سال
بهرهبردار بنیاد مستضعفان است و در عوارضیها
حضور داریم و اگر مشکلی به وجود آید ما باید
آن را درست کنیم ،چرا که ما سرمایهگذار در این
قطعه هستیم .وی با بیان اینکه دولت تعهدات
خودش را در قطعه یک آزادراه تهران  -شمال
انجام داده است ،افزود :در این قطعه از آزادراه نه
ما از دولت گلهای داریم و نه دولت از ما ناراحت
است .در قطعه دو نیز طی توافقی کار آغاز شده
و  ۳۰درصد پیشرفت داشتیم .اگر بخواهیم همه
قطعه دوم را بسازیم با میزان پیشرفت کنونی به

عمر این دولت نمیرسد.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد :بنابراین
پیشنهاد کردیم که نیمی از قطعه دوم را بسازیم؛
یعنی اینکه مسیر رفت آن را بسازیم و با استفاده از
جاده قدیم تهران  -چالوس بهعنوان مسیر رفت و
برگشت بتوانیم این قطعه را نیز تا پایان دولت به
بهرهبرداری رسانده و زیر بار ترافیکی ببریم .این
پیشنهاد را وزیر راه و شهرسازی ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه و شخص رئیسجمهور پذیرفتهاند
و مکاتبات الزم را انجام دادهایم .اگر هر چه زودتر
این تصمیم اجرایی شود میتوانیم تا پیش از پایان
دولت دوازدهم یعنی در اوایل بهار سال  ۱۴۰۰قطعه
دوم آزادراه تهران  -شمال را نیز افتتاح کنیم.
فتاح تصریح کرد :البته اگر دولت در تصویب
و اجرای این پیشنهاد تعلل کند ،زمان کافی برای
بهرهبرداری از قطعه دوم آزادراه تهران  -شمال تا
تاریخ اعالم شده را نداریم و به این دولت نمیرسد.
یعنی مسیر رفت از آزادراه و مسیر برگشت از جاده
چالوس باشد؛ بنابراین هر چه سریعتر باید این برنامه
را عملیاتی کرد .البته در قطعه دوم نیز تعهدات ما
مشخص است و  ۱۰۰درصد آن را انجام میدهیم،
البته تعهدی دولت دارد و ما نیز به تعهدات خود در
این پروژه عمل خواهیم کرد .وی درباره قطعه سوم
آزادراه تهران شمال گفت که نه دولت و نه بنیاد
مستضعفان هنوز هیچ عملیات اجرایی در قطعه
سوم انجام ندادهاند ،یعنی این قطعه باقی میماند و
به این دولت هم نمیرسد.

ابالغ «شیوهنامه اجرایی نظام رتبهبندی معلمان» از سوی وزیر آموزش و پرورش
محسن حاجیمیرزایی ،وزیر آموزش و پرورش «شیوهنامه اجرایی نظام رتبهبندی
معلمان» را به همه ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور ابالغ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،برای تحقق جز  ۲بند الف ماده ۶۳
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران برای استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص و عملکرد رقابتی
و در اجرای تبصره ذیل بند  ۳ماده  ۵مصوبه  ۱۷.۹.۱۳۹۸هیئت وزیران ،وزیر
آموزش و پرورش شیوهنامه اجرایی نظام رتبهبندی معلمان را به ادارات کل
آموزش و پرورش استانهای سراسر کشور ابالغ و تاکید کرد «مدیران آموزش
و پرورش استانها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوهنامه را به اطالع همه
واجدان شرایط در وزارت آموزش و پرورش ،نیروهای مأمور به سایر دستگاهها،
نیروهای مأمور به تحصیل و … برسانند».
طبق شیوهنامه ابالغی مشموالن طرح طبقهبندی مشاغل معلمان کشور
شامل آموزگار ،دبیر ،هنرآموز ،مربی امور تربیتی ،مشاور واحد آموزشی ،مراقبت
سالمت ،مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی هستند .این افراد در صورت
اشتغال تماموقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از

مزایای رتبهبندی بهرهمند میشوند.
آنطور که در این شیوهنامه آمده است کارمندانی که به استناد مصوبه سال
 ۵۸شورای انقالب در مشاغل اداری اشتغال دارند در صورتی میتوانند از مزایای
این شیوهنامه بهرهمند شوند که متقاضی بازگشت به مدرسه از تاریخ ۱.۷.۱۳۹۹
باشند .در هر صورت با شروع سال تحصیلی  ۱۳۹۹-۱۴۰۰ادامه فعالیت این
افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوهنامه
بر اساس فرم درخواست باید وضعیت خود در ارتباط با استفاده یا عدم بهرهمندی
از رتبهبندی این شیوهنامه را مشخص کنند.
همچنین بر اساس شیوهنامه ابالغی کارکنانی که از تاریخ ابالغ شیوهنامه
از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال مییابند صرف ًا بر اساس شرایط احراز
پست مورد تصدی و بر اساس طرح طبقهبندی مربوط انتصاب قطعی مییابند.
همچنین مشموالن قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ،جانباز از کار
افتاده کلی و مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۷۲
و اصالحات بعدی ،صرف ًا با کسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط
بهرهمند میشوند.

تاثیرات افزایش مبلغ وام مسکن به روایت کارشناس بازار مسکن
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن با
تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن در کالنشهرها
چندان گرهای را باز نمیکند ،گفت :با توجه به میزان
رشد قیمتها نمیتوان در شهری مثل تهران در
مناطق حتی متوسط فرد بتواند با این وام واحدی را
بخرد ،اما در مناطق ارزان و جنوبی تهران ،حاشیه
کالنشهرها و شهرهای کوچک این وام میتواند
عدهای را صاحبخانه کند.
به گزارش فرارو ،سقف نوعی از تسهیالت مسکن
بعد از  ۴سال تثبیت بهرغم افزایش شدید قیمت ملک،
سرانجام با تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یافت.
«وام ترکیبی» اوراق مسکن در تهران از  ۸۰میلیون
به  ۱۴۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که
شامل  ۱۰۰میلیون وام خرید و  ۴۰میلیون تومان وام
جعاله میشود.
در مراکز استانها و شهرهای کوچک نیز این نوع
وام به ترتیب به  ۱۲۰میلیون و  ۱۰۰میلیون تومان
افزایش پیدا کرده است .زوجها در صورتی که با هم
برای خرید اوراق اقدام کنند ،این تسهیالت در تهران
و دو دسته شهر دیگر به ترتیب به میزان  ۲۴۰میلیون،
 ۲۰۰میلیون و  ۱۶۰میلیون تومان به آنها پرداخت
میشود.
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن
در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی دو سال

اخیر قیمت مسکن با
افزایش افسار گسیختهای
روبرو شده است ،اظهار
داشت :از سویی با توجه
به اینکه قیمت مسکن در
چرخههای چندین ساله در
نوسان است ،در حال حاضر
قیمتها با توجه به سقفی که در آن قرار دارند ،بعید
است باالتر رود و در چنین حالتی نیز به طور طبیعی
رکود در بازار وجود خواهد داشت.
این استاد دانشگاه گفت :به اعتقاد بنده طی دو
سه سال آینده قیمت مسکن افزایش آنچنانی نخواهد
داشت و رشد قیمت مسکن کمتر از سرعت رشد تورم
خواهد بود ،به بیان دیگر در حال حاضر قیمت مسکن
به مرحله اشباع خود رسیده و کشش بیشتری برای
افزایش قیمتها وجود ندارد.
وی افزود :همچنین به دلیل اینکه قدرت
خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده در یک دهه اخیر
برای رونق بخشی به بازار مسکن دولت به عنوان
سیاستگذار بخش مسکن باید تقاضا را تحریک کند
که افزایش مبلغ وام مسکن نیز در این راستا ارزیابی
میشود ،اما این موضوع خود نیز با اما و اگرهایی
روبرو است.
سلطان محمدی اضافه کرد :اوال که منابع این وام

محدود است و نمیتواند پاسخگوی نیاز همه باشد،
بنابراین فقط میتواند بخشی از بازار را تحریک کند،
دوما بانک مرکزی نیز نمیتواند از منابع خود برای
اعطای تسهیالت اقدام کند زیرا که این کار بسیار
تورم زا خواهد بود و این منابع صرفا باید از محل
سپردههای مردم نزد بانکها داده شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش مبلغ وام طبیعا
اقساط آن را هم سنگینتر خواهد کرد ،اذعان داشت:
باید دید با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی و مشکالت
فراوانی که مردم با آنها دست و پنجه نرم میکنند،
چند درصد از مردم توان بازپرداخت این اقساط را
دارند ،از سویی شما یک زوج جوان را در نظر بگیرید،
که تازه ازدواج کردهاند و زندگی تشکیل دادهاند ،برای
خرید خانه در همین ابتدای کار باید زیر چه اقساط
سنگینی بروند.
افزایش مبلغ وام مسکن؛
آیا یخ بازار مسکن آب میشود؟
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه میزان
ساخت و سازها در طی چند سال اخیر نیز رشد چندانی
نکرده و تقریبا ثابت مانده است ،گفت :طی سالهای
 ۹۱و  ۹۲که بازار مسکن در اوج خود قرار داشت و
و میزان ساخت و سازها روند صعودی داشت ،قیمت
مسکن به این شکل با افزایش روبرو نبود ،اما االن
چند سالی میشود که به دلیل شرایط موجود این

واحدهای جدیدی که ساخته میشود نیز جذب بازار
نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش وام مسکن در
کالنشهرها چندان گرهای را باز نمیکند ،گفت :با
توجه به میزان رشد قیمتها نمیتوان در شهری
مثل تهران در مناطق حتی متوسط فرد بتواند با این
وام واحدی را بخرد ،اما در مناطق ارزان و جنوبی
تهران ،حاشیه کالنشهرها و شهرهای کوچک این
وام میتواند عدهای را صاحبخانه کند.
سلطان محمدی بیان داشت :راهحل اساسی که
قیمت خانه متعادل شود و همگان بتوانند مسکن مورد
نیاز خود را خریداری کنند ،این است که سطح درآمد
کشور باال رود و به تبع آن نیز درآمد مردم افزایش پیدا
کند ،اما با توجه به تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی
در کوتاه و میان مدت امکان چنین چیزی نیست و
تنها راه باقیمانده نیز همان اعطای تسهیالت است که
بتواند برای عدهای قدرت خرید آنها را افزایش داد.
اخذ مالیات از خانه های خالی
فرجامی ندارد
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به برنامه
وزارت راه و شهرسازی برای اخذ مالیات از خانههای
خالی ،گفت :با توجه به تجربه قبلی کشورهای
پیشرفته در این مورد ،میتوان گفت این ابزار در عمل
چندان موفقیت زیادی را نیز به دنبال نداشته است و

ن
در کشورمان نیز با توجه به اینکه سازوکارهای آ 
به هیچ عنوان فراهم نیست ،نمیتوان چندان به آن
خوشبین بود.
وی اضافه کرد :با توجه به رکودی که در بازار
مسکن وجود دارد ،بسیاری از خانههایی که در دوران
رونق تولید مسکن ساخته شدند ،االن خالی هستند،
این بدان معناست که مالکان آنها راغب هستنند،
این امالک را اجاره بدهند ،اما به دلیل نبود مشتری
آنها خالی افتاده ،بنابراین با توجه به افزایش فزاینده
قیمت مسکن ،بعید به نظر میرسد کسی پیدا شود
االن خانه خود را خالی بگذارد به امید اینکه در آینده
مبهم قیمتها باال رود و خود را از دریافت اجاره بها
محروم سازد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به شروع پروژه
اقدام ملی مسکن از سوی دولت ،بیان داشت :به طور
کلی در این زمینه تجربیات زیادی وجود دارد ،اما به
آن اصال توجهی نمیشود ،مسکن مهر به عنوان
طرحی که دولت در مقیاس انبوه مسکن ساخت ،ثابت
کرد دولت به هیچ عنوان مسکن ساز خوبی نیست،
اما دوباره بعد از یک دهه دولت دیگری ،این مسکن
سازی را شروع کرده که معلوم نیست چه زمانی به
اتمام خواهد رسید.
۴۰میلیون ایرانی گزارش اعتباری دارند برای
دریافت گزارش اعتباری کلیک کنید
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عمدهترین علل مرگ ایرانیان در سال 97
از کل مرگهای ثبت شده در سال ،۱۳۹۷
بیماریهای قلبی و عروقی با  ۳۹درصد بیشترین فراوانی
مرگ در میان ایرانیان را رقم زده است.
به گزارش ایسنا ،بر پایه مرگ و میرهای ثبت شده
در سال  ۱۳۹۷میانگین سن مردگان برابر  ۶۶.۰۹سال
است که از این میان مردان سهم  ۶۴.۰۱سالی و زنان
سهم  ۶۸.۸۴سال را به خود اختصاص داده اند .در
کشور کمینه میانگین سنی مربوط به استان سیستان
و بلوچستان و بیشینه آن مربوط به استان گیالن است
به این ترتیب میانگین سنی شهروندان استان گیالن با

 ۷۰.۶۰سال از سایر استانهای کشور در سال گذشته
بیشتر بوده است.سهم پنج دلیل عمده مرگ ایرانیان که
علت  ۷۱.۵درصدی مرگ شهروندان ایرانی را تشکیل
می دهد میتوان به بیماری های قلبی و عروقی با ۳۸.۶
درصد ،سرطان ها و تومورها با  ۱۱.۳درصد ،بیماریهای
دستگاه تنفسی با  ۹.۸درصد ،حوادث غیرعمدی با ۷.۱
درصد و بیماریهای عفونی و انگلی با  ۴.۷درصد اشاره
کرد.در میان آمار فوتیهای ناشی از بیماریهای قلبی
و عروقی نیز  ۱۶.۵درصد مربوط به گروه سنی  ۸۰تا
 ۸۴سال بوده اند و به طور کلی  ۶۳.۳درصد مرگ و

میرهای این دسته مربوط به افراد باالی  ۷۰سال بوده
است .استان خوزستان با  ۴۷.۱درصد بیشینه سهم مرگ
و میر این دسته در میان استانها را به خود اختصاص داده
و سیستان و بلوچستان نیز با  ۲۹.۶درصد کمینه این
سهم را دارد.همچنین  ۶۷درصد مرگ و میرهای ثبت
شده به علت سرطان و تومورها در گروه سنی ۵۹-۵۵
تا  ۸۴-۸۰سال قرار داشته اند که استان مازندران با
 ۱۵.۳درصد و استان سیستان و بلوچستان با  ۴.۵درصد
به ترتیب بیشینه و کمینه سهم این دسته را در بین
استانها دارند.

روایت تلخ و تکان دهنده یک زن جوان:

در پی مشکوک شدن به شوهرم در دام هوسرانیهای یک رمال شیطان صفت گرفتار شدم

 ۲۰روز بعد وقتی کپسولها تمام شد و از دنیای توهم زا
خارج شدم تازه فهمیدم که آن مرد رمال چه بالیی بر سرم
آورده است و هنگامی که قاب طالها را باز کردم با جعبههای
خالی روبه رو شدم و به ناچار حقیقت موضوع را برای همسرم
شرح دادم
فقط به خاطر یک سوءظن بی جا به همسرم ،با یک تصمیم
احمقانه خودم را در گرداب مخوفی انداختم که نه تنها طالهایم
را از دست دادم بلکه طعمه هوسرانیهای یک رمال شیاد شدم
و آبرو و حیثیتم نیز بر باد رفت...
به گزارش خراسان ،اینها بخشی از اظهارات زن ۳۸
سالهای است که به اتفاق همسرش و برای اعالم شکایت از
رمال هوسران وارد کالنتری سناباد مشهد شده بود.
او که مدعی بود با یک اشتباه احمقانه در دام رمال حیله گر
افتاده است ،درباره این ماجرای تلخ به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری گفت :سالها بود که زندگی آرام و بی دغدغهای را
تجربه میکردم ،همسرم به من عشق میورزید و همه تالش
خود را برای سعادت و آرامش من به کار میگرفت.
من هم سعی میکردم در این آسایش و آرامش خانوادگی
سهیم باشم تا این زندگی شیرین غبارآلود نشود ،اما متاسفانه
فقط به خاطر حرف و حدیث دیگران و با یک سوءظن پوچ
زندگی ام را به نابودی کشاندم.
چند ماه بود که احساس میکردم رفتارهای همسرم تغییر
کرده است و او با زن دیگری ارتباط دارد .این افکار شیطانی مانند
خوره به جانم افتاده بود و سراسر وجودم را میلرزاند .از سوی
دیگر جرئت مطرح کردن این موضوع با همسرم را نداشتم ،زیرا
من فقط به رفتارهایش مشکوک بودم و باید سند و مدرک
محکمی به دست میآوردم ،این گونه بود که راه را به اشتباه

رفتم و دست به دامان رمال و جادوگر شدم.
باالخره در این کشاکشهای ذهنی و روانی ،یکی از
دوستانم شماره تلفن رمالی را در اختیارم گذاشت که مدعی بود
او از گذشته و آینده هر فرد به طور دقیق اطالع دارد .این رمال
که به «دیوید جانسون» معروف بود ،در شهرستان ورامین اقامت
داشت و من نمیتوانستم به راحتی با او دیدار کنم به همین دلیل
تلفنی با او به گفتوگو پرداختم و سیر تا پیاز زندگی ام را برایش
بازگو کردم .او هم برخی از مسائل و مشکالت زندگی ام را
به گونهای دو پهلو روایت میکرد که من احساس میکردم از
گذشته ام خبر دارد و بسیاری از مشکالت مرا میداند .خالصه
این ارتباط تلفنی حدود دو هفته طول کشید و من کامال به
حرفهای او اعتماد پیدا کردم به گونهای که رمال میان سال
ذهن مرا کامال شست و شو داد و به همسرم آن قدر بدبین شدم
که دیگر از دیدن او نیز نفرت داشتم.
مدتی بعد مرد رمال با من تماس گرفت و ادعا کرد
طلسمهایی را به رشته تحریر درآورده است که من باید برای
تحویل گرفتن آنها به منزل او در ورامین بروم .آن مرد رمال
سپس گفت که باید  ۲۴قطعه طال در وزنهای متفاوت فراهم
کنم تا او برخی خطوط و نقش و نگار تنفر از زنان دیگر را روی
آنها ترسیم کند و همچنین ورد مهر و محبت نسبت به مرا بر
آنها بخواند.
خالصه با هر ترفندی بود طالها را تهیه کردم و به بهانه
مسافرت شمال با دوستانم از همسرم اجازه گرفتم برای چند
روز به تفریح بروم .باالخره با هر مشقتی بود خودم را به تهران
رساندم و از پایانه مسافربری با او تماس گرفتم.
مرد رمال گفت :برای آن که این سحر و جادو کارگر بیفتد
باید برای اولین بار یکدیگر را در مکانی مسقف مالقات کنیم که

تاکنون هیچ کدام زیر آن سقف نبوده ایم و سپس از من خواست
در پایانه مسافربری منتظرش بمانم .چند ساعت بعد او از راه
رسید و مرا با خودش به رامسر برد .آن جا ویالیی را در منطقهای
خلوت اجاره کرد و مشغول نوشتن طلسمی شد که ادعا میکرد
همزمان با ترسیم این خطوط ،همسرم نیز ارتباط با زنان دیگر را
کنار میگذارد .از سوی دیگر آن قدر با حیله گری و ابراز محبت
مرا خام کرده بود که تصمیم به جدایی از همسرم گرفتم.
در همین هنگام او یک لیوان ماءالشعیر به من داد که
ادعا میکرد ورد مهمی را بر قطره قطره آن خوانده است و
من باید آن را بنوشم ،در همین حال بود که مرد رمال به من
نزدیک شد و ...
بعد از آن فهمیدم که او در وضعیت نامناسب و زنندهای از
من فیلم و عکس تهیه کرده است .روز بعد از این ماجرا چشمانم
را بست و مرا کنار اجاق گاز برد تا دودهایی را استنشاق کنم.
اگرچه نمیدانستم او چه چیزی را دود میکند ،ولی احساس نیمه
بیهوشی میکردم و ...
باالخره دو روز بعد او طالها را بسیار زیبا بسته بندی کرد
و با گرفتن بلیت مرا به مشهد فرستاد .این در حالی بود که ۲۰
عدد کپسول دست ساز نیز به من داده بود تا روزی یک عدد
مصرف کنم!
 ۲۰روز بعد وقتی کپسولها تمام شد و از دنیای توهم زا
خارج شدم تازه فهمیدم که آن مرد رمال چه بالیی بر سرم آورده
است و هنگامی که قاب طالها را باز کردم با جعبههای خالی
روبه رو شدم و به ناچار حقیقت موضوع را برای همسرم شرح
دادم و  ...شایان ذکر است به دستور سرگرد جواد بیگی (رئیس
کالنتری سناباد مشهد) تالش ماموران انتظامی برای کشف
زوایای پنهان این ماجرا و دستگیری مرد رمال آغاز شد.

قتل هولناک پسر پولدار توسط مادر و دختر جنایتکار؛
عصبانی شدم و با کشیدن کیسه پالستیکی روی
سرش او را خفه کردم .بعد از سه روز وقتی دیدم جسد
در حال متعفن شدن است با ساطور تکه تکه اش کردم
و بقایای جسد را داخل ساک گذاشتم و در جاده هراز
رها کردم .من چاقو و ساطور را نیز در قلعه حسن خان
انداختم.
به گزارش ایرنا ،حکم زندان دختر جوان که با
همدستی مادرش پسر پولدار را کشته بود در دیوان عالی
کشور نقض شد.
این دختر بار دیگر در دادگاه از خود دفاع کرد و قتل را
گردن مادرش انداخت که چندی قبل در زندان به خاطر
سکته قلبی جان سپرده بود.
رسیدگی به این پرونده از شهریور سال  ۹۶به دنبال
کشف بقایای جسد یک مرد جوان در حاشیه جاده هراز
آغاز شد .شواهد نشان میداد مدت زیادی از مرگ این
جوان گذشته و جسد متالشی شده است .جسد با دستور
قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان
پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی اعالم کردند .در
حالی که تالش پلیس برای افشای هویت قربانی آغاز
شده بود مردی به پلیس آگاهی تهران مراجعه کرد و از
ناپدید شدن پسر جوانش به نام کامران خبر داد.
شواهد نشان میداد پسر جوان چند روزبود به طرز
مرموزی ناپدید شده و یک دختر با خانواده او تماس
گرفته و در ازای آزادی اش پول خواسته بود.نشانیهایی
که این مرد از پسرش ارائه داد با نشانیهای جسد
ناشناس مطابقت داشت.به این ترتیب این مرد به پزشکی
قانونی رفت و جسد پسرش را شناسایی کرد.
در حالی که تحقیقات برای کشف راز این جنایت
ادامه داشت پلیس رد یک مادر و دختر را دراین ماجرا

باساطورتکهتکهاشکردیم!
یافت و فهمید کامران آخرین بار به مالقات آنها رفته
بود و به این ترتیب آنها بازداشت شدند و دخترجوان لب
به اعتراف گشود.
وی گفت :در دوردورهای شبانه با مقتول آشنا شدم
و بعد از آن باهم دوست شدیم .چون پسر پولداری بود با
مادرم نقشه کشیدیم تا او را گروگان بگیریم و در مقابل
آزادیاش از خانوادهاش پول بخواهیم .من طبق نقشه او
را به خانه دعوت کردم و در قهوهاش قرص خواب آور
ریختم .ما با تلفن او با خانواده اش تماس گرفتیم و برای
آزادی او نیم میلیارد تومان پول خواستیم.
مادر دختر جوان ،قتل کامران را گردن گرفت و گفت:
دخترم به من گفته بود با پسری دوست شده که خودروی
تیگو دارد .به دخترم گفتم او را به خانه بیاورد تا از او
اخاذی کنیم .ما به او قهوه مسموم خوراندیم و کارت
عابربانکش را گرفتیم ،اما او رمز را اشتباهی به ما داد.
ما سه شبانه روز او را در خانه مان نگه داشتیم ،اما او
مقاومت میکرد و رمز کارت را اشتباه به ما میداد .من
او را با اتوی داغ شکنجه کردم ،اما باز هم رمز کارتش
را نگفت.
وی ادامه داد :خانواده او هم در پرداخت نیم میلیارد
تومان پول تعلل میکردند و قصد داشتند با پلیس تماس
بگیرند .به همین دلیل عصبانی شدم و با کشیدن کیسه
پالستیکی روی سرش او را خفه کردم .بعد از سه روز
وقتی دیدم جسد در حال متعفن شدن است با ساطور
تکه تکه اش کردم و بقایای جسد را داخل ساک گذاشتم
و در جاده هراز رها کردم .من چاقو و ساطور را نیز در
قلعه حسن خان انداختم.با اعترافهای این مادر و دختر
آنها در شعبه دوم دادگاه کیفری محاکمه شدند.در آن
جلسه دختر جوان گفت :وقتی مادرم از دوستی من با

کامران مطلع شد از من خواست اورا به خانه ببرم .ما
قب ً
ال نیز با همین شیوه از یک مرد  ۶۰میلیون تومان
اخاذی کرده بودیم .من به خواسته مادرم کامران را به
خانه مان بردم و دست و پای او را بستم .حتی وقتی
مادرم کیسه پالستیکی را روی سر کامران کشید آن
را پاره کردم تا نفس بکشد ،اما روز بعد دیدم مادرم او را
کشت .من واقعا در قتل کامران نقشی نداشتم .مادرم هم
قتل را گردن گرفت.در پایان جلسه ،قضات این مادر را
به قصاص ودخترش را به  ۲۰سال زندان محکوم کردند.
پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی بود که از
زندان خبر رسید مادر این دختربه دلیل سکته قلبی جان
سپرده است.
با مرگ این زن ،قضات دیوان عالی کشور حکم
زندان دختر جوان را شکستند و اعالم کردند مجازات
وی کافی نیست و الزم است او بار دیگر در شعبه هم
عرض محاکمه شود.
دختر جوان در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان
تهران از خود دفاع کرد.در ابتدای جلسه ،پدر قربانی در
حالی که لباس سفید بر تن داشت در جایگاه ویژه ایستاد
و گفت :تا زمانی که لباس سفید بر تن دارم برای قاتل
پسرم حکم قصاص میخواهم.
وی در حالی که به دخترجوان اشاره میکرد ،گفت:
این دختر ،پسرم را با بی رحمی کشته و باید قصاص
شود .سپس دختر جوان روبه روی قضات ایستاد و گفت:
باور کنید من در قتل کامران نقشی نداشتم .قبول دارم
دست و پای او را بستم و با سرنگ به او قرص خواب آور
خوراندم ،اما مادرم او را کشت و من بی گناهم.با پایان
دفاعیات دختر جوان ،قضات وارد شور شدند تا برای وی
حکم صادر کنند.

یادداشت

مزدک ،عادل یا محمدحسین!

امیر ناظمی
هر یک از ما مدام در موقعیتهای تصمیمگیری
قرار داریم .موقعیتی که در آن اغلب مجبور به انتخاب
یکی از گزینهها هستیم .تاریخ نهایتا امکان مشاهده
نتیجه تصمیمگیریمان را به آیندگان خواهد داد؛ هر
چند ما شاید در زمان زندگی خود هیچگاه نفهمیم
کدام گزینه صحیح بود.
موقعیتهایی پیش روی ما انسانهای متنوع
قرار میگیرد و هر یک از ما بر اساس آنچه از جهان میفهمیم و بر اساس
ویژگیهای خود تصمیم خود را میگیریم .تنوع انتخابهای پیش روی ما منجر
به تنوع سرنوشت ما خواهد شد.
آن ۳نفر

شاید از یک سال پیش موقعیتی کم و بیش مشابه پیش روی سه گزارشگر
ورزشی ایران قرار گرفت .گزینههایی که هر کدام از این سه انتخاب کردند،
متفاوت بود .به همین دلیل تنوع انتخاب بود که ۳سرنوشت مختلف را برای
آنان رقم زد.
انتخابهای این  ۳نفر شاید در آینده بتواند به نماد  ۳نوع سرنوشت مختلف
تبدیل شود؛  ۳نوع سرنوشتی که پیش روی هر یک از ما نیز قرار دارد و ما نیز کم
و بیش انتخابهای مشابهی داشتهایم:
سناریوی مزدک میرزایی :چند ماه پیش مهاجرت مزدک میرزایی از
ایران آشکار شد؛ وقتی خبر برنامه جدید او در شبکهای ماهوارهای منتشر شد.
برای مخاطب ایرانی چهره مزدک با کروات ،هم آشنا و هم غریب بود .او به
دالیل شخصی تصمیم به مهاجرت گرفته بود؛ و حاال داشت در شبکهای ماهواره
به تولید برنامهای شبیه «نود» میپرداخت .مزدک نماد انسان ناامید از تغییر بود!!
سناریوی عادل فردوسیپور :ماجرای درگیری عادل با صداوسیما یکی
از روایتهای قابل تعمیم در ایران است .روایتی که در آن سلیقه یک مدیر در
تقابل با یک فرد توانمند قرار میگیرد؛ که فراتر از مرزهای سازمانیاش سرمایه
و اعتبار اجتماعی دارد .عادل اما تصمیم میگیرد در ایران بماند؛ و با ساخت یک
برنامه ویدئویی رکورد بیننده تاریخ برنامههای اینترنتی را میشکند .او نماد کسی
است که هنوز میل و ایمان به امید دارد.
سناریوی محمدحسین میثاقی :میثاقی شاگرد و دستپرورده عادل
بود؛ که پیشتر استعداد خود را آشکار ساخته بود .میثاقی جانشین عادل شد؛
تا انتخاب وفادارانه خود را به نهاد تصمیمگیر حاکمیتی نشان دهد؛ شاید حتی
علیرغم میلاش.
این  ۳انتخاب ۳ ،نوع سرنوشت را برای هر  ۳نفر پیش خواهد برد.
نظریه خروج ،اعتراض و وفاداری

هیرشمن ( )Hirschmanکتابی دارد با نام «خروج ،اعتراض و وفاداری»
()Exit, Voice & Loyalty؛ در حوزهی اقتصاد-سیاسی .کتابی مرجع که
در اغلب دانشکدههای اقتصاد سیاسی همچنان تدریس میشود .هیرشمن با
مقایسه یک کسبوکار با یک حزب سیاسی سعی دارد تا به شباهتهای رفتاری
آنان اشاره نماید.
در این مقایسه یک حزب سیاسی همانند یک کسبوکار به عرضهی کاالی
خود میپردازد و همانگونه که مشتری ،بنا به مطلوبیت آن کاال هزینه مینماید،
مشتریان یک حزب یعنی رایدهندگان نیز بنا به مطلوبیت انتخاب حزب ،به
پرداخت هزینه که همان رای است اقدام مینمایند.
هیرشمن این شباهت را ادامه میدهد تا نشان دهد  ۳نوع انتخاب پیش
روی مشتریان یک کسبوکار یا رایدهندگان به یک حزب یا منش سیاسی
وجود دارد:
خروج :در این وضعیت رایدهنده/مشتری از رایدادن/خرید یک نماینده/
کاال سر باز میزند .مزدک میرزایی نماد خروج است .او در برابر نارضایتی از وضع
موجود تصمیم به ترک میگیرد.
اعتراض :در این وضعیت آن رایدهنده/مشتری به اعتراض میپردازد.
برنامه کالسیکو شاید بلندترین اعتراض فردوسیپور به شرایط بود؛ اعتراضی به
مدیریت سلیقهای ،اعتراضی به جامعه شمشادی
وفاداری :در این وضعیت همچنان آن رایدهنده/مشتری تصمیم به وفاداری
دارد .میثاقی نماد این وفاداری تام و تمام به وضع موجود است.
به اعتقاد هیرشمن اما اصلیترین پرسش در خصوص دینامیسم میان این
۳گونه انتخاب است! آیا در آینده معترض به یک خروجی بدل میشود یا یک
وفادار؟ همانطور که آیا وفادار در آینده معترض یا خروجی میشود؟
نتیجهگیریشخصی

به نظر میرسد ما انسانها مدام در برابر انتخاب این گزینهها هستیم؛ و مدام
با نمادسازی انتخابهای دیگران سعی داریم تا سرنوشت خود را در انتخابهای
آنها بازسازی کنیم .اگرچه سرنوشت هر  ۳میتواند متفاوت باشد؛ اما انسانها با
هر سرنوشتی که این  ۳بیابند ،و با اتکاء به شبیهسازی آن و تعمیم آن سه نفر به
خود ،تصمیم خود را تغییر میدهند .اگر عادل موفق نشود ،در حقیقت به جامعهای
گفته شده است که راهبرد «اعتراض» بیفایده است و باید فقط «خروج» کرد!
اما دومین نتیجه برمیگردد به امکانهای جدیدی که فناوری برای ما
میسازد .به قول شومپیتر ،نوآوری از «تخریب خالق» آغاز میشود .فردوسیپور
از امکان جدید فضای مجازی بهره برد؛ از امکان دسترسی گسترده به اینترنت.
اعتراض نوگرایانه باید متکی به نوآوری باشد؛ چرا که راههای سنتی در انحصار
بازیگرانی است که تنها وفاداری میطلبند!
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معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تشریح کرد

جزئیات پیشنهاد پرداخت وام  ۲میلیاردتومانی به جوانان برای حل مشکالت ازدواج ،اشتغال و مسکن آنها

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد
کرد تا به جوانان «وام تجمیعی»  ۲میلیارد تومانی
پرداخت شود؛ پیشنهادی که به گفته وی میتواند
مشکل ازدواج ،اشتغال و مسکن جوانان را به صورت
یکجا حل کند.
به گزارش ایسنا ،محمدمهدی تندگویان ضمن تشریح
جزئیات چگونگی اجرای این طرح و ضمانتهای الزمه آن،
با بیان اینکه این یک پیشنهاد است و به عنوان کسی که در
این حوزه بیش از  ۲سال شاهد مشکالت جوانان بودم آن را
مطرح میکنم افزود :تاکنون کارهای زیادی از سوی دولت،
مجلس و  ...صورت گرفته که در نهایت موضوع جوانان در
کشور به سامان درستی برسد .قطعا تسهیل ازدواج هم جزو
اهداف اصلی است.
وی افزود :قاعدتا وقتی صحبت از ازدواج میکنیم ،در
مورد جوانی حرف میزنیم که شاغل است و مشکل مسکن
هم ندارد چراکه این موضوعات کامال به هم مرتبط است
و فکر نمیکنم کسی منکر آن باشد؛ این درحالیست که
با همه سیاستهایی که تاکنون اتخاذ شده ،همواره نرخ
بیکاری افزایش داشته است و مشکل مسکن برای جوانان
با وجود راهکارهایی مانند مسکن مهر ،وام مسکن جوانان و
 ....هیچگاه حل نشده است.
معاون امور جوانان با اشاره به اینکه در موضوع ازدواج
هم هرساله آمار در حال کاهش است و شاهد افزایش سن
ازدواج طی  ۱۰تا  ۱۵سال اخیر بودهایم ،اظهار کرد :همه
این موارد نشان میدهد که همه اعتباراتی که گذاشتیم و
تمام توانی که دولتهای مختلف و مجلس در پیگیریهای
صرف کردهاند ،سرانجام و برآیندش چیزی نبوده که مدنظر
داشتیم.تندگویان ادامه داد :همین االن در موضوع جوانان
اعتبارات زیادی به بخشهای مختلف از دولت ،قوه قضاییه
یا نهادهای موازی با دولت مثل صدا و سیما سازمان تبلیغات
و  ...اختصاص مییابد که سرفصل همه آنها موضوع جوانان
است .به عبارت دیگر موضوع این اعتبارات یا بحث اشتغال
جوانان ،مسکن ،ازدواج یا فرهنگ سازی در ارتباط با آنان و
آسیبهای اجتماعی است.
تندگویان با بیان اینکه این موارد هر ساله در کشور
پرداخت میشود و مجموع آن رقم بزرگ و قابل توجهی
است ،توضیح داد :نهادهایی که این بودجهها را دریافت
میکنند ،همان نهادهایی هستند که اتفاقا در ستادهای
ساماندهی امور جوانان شرکت میکنند و هرکدام هم
ردیفهای بودجهای مرتبط با جوانان دارند این درحالیست
که اگر همه این منابع را تجمیع کنیم به عدد قابل توجهی
میرسیم .البته بودجه برخی از بخشهای مربوط با سیاست
گذاری و اهداف استراتژیک کشور را نمیتوانیم حذف کنیم
و این بودجه باید در اختیار نهادهای سیاستگذار باقی بماند
که من هم با این موضوع موافقم.
معاون امور جوانان در ادامه اظهار کرد :برای مثال خود
معاونت جوانان که عهدهدار سیاستگذاری و برنامهریزی
در حوزه جوانان و نظارت بر اجرای مصوبات حوزه جوانان

از سوی سایر دستگاههاست ،طی سال گذشته در مجموع
زیر  ۵۰میلیارد تومان از بودجهاش را دریافت کردهاست ،این
درحالیست که ما درباره هزاران میلیارد تومان بودجه پراکنده
در بخشهای مختلف صحبت میکنیم.
تندگویان افزود :برای مثال  ۲۰هزار ملیارد تومان وام
برای اشتغال در کشور پرداخت میشود .همچنین  ۲۵هزار
میلیارد تومان به موضوع توسعه اشتغال در مناطق محروم،
مرزی و روستاها اختصاص مییابد .چند صد هزار میلیارد
تومان هم سهم حوزه مسکن شامل وامهای مسکن،
ساخت و ساز ارزان و ...است .در عین حال موضوعاتی در
حوزه بهداشت یا فرهنگسازی در حوزه جوانان وجود دارد
که به آنها بودجه اختصاص مییابد و موضوعات آموزش
فنی -حرفه ای ،سرباز مهارت و ...نیز همه در حوزه جوانان
هستند.وی در ادامه توضیح داد :اگر مجموع این موارد را
تجمیع کنیم ،این بودجه میتواند تبدیل به صندوق اندوخته
جوانان در قالب قانون تسهیل ازدواج مصوب  ۱۴سال پیش
شود .این صندوق هیچگاه تشکیل نشد و دولتها هم پای
کار آن نیامدند .ادعا میکنم که اگر این اتفاق همان سالها
میافتاد به جای  ۲میلیارد وام که االن آن را پیشنهاد
کردهام ،مبلغ پرداختی به جوانان میتوانست  ۵۰۰میلیون
تومان باشد به طوریکه با این مبلغ میتوانستیم مشکل
اشتغال ،مسکن و ازدواج آنها را برطرف کنیم اما  ۱۴سال
است که این کار را نکردیم و االن به رقم پیشنهادی ۲
میلیارد تومان رسیدهایم.
تندگویان با اشاره به اینکه معاونت جوانان هرساله
گزارش عملکرد وزارت خانهها را در حوزه جوانان به عنوان
نهادی سیاستگذار ،رصد میکند و گزارش آن را به دولت
مجلس هم میدهد ،افزود :با وجود عملکرد نه چندان
مناسب این دستگاهها در حوزه جوانان ،هر سال همین
اعتبارات به همه این نهادها با یک ضریب افزایش دوباره
پرداخت میشود ،اما اگر همه این اعتبارت را تجمیع کنیم
این مشکل برطرف میشد.
وی با بیان اینکه اگر این اعتبارات را تجمیع کنیم
عمال به کوچک سازی دولت در ساختارها هم کمک
کردهایم ،گفت :یعنی االن بخشهای زیادی را در قوه
مجریه ،قوه مقننه و حتی قضاییه داریم که این اعتبارات
را دریافت میکنند ،اما اگر این اعتبارات را پرداخت نکنیم،
آنها مجبورند در راستای اصالح روند ساختار و بهبود کیفیت
رفتار ساختاری خود کوچک سازی کنند و به این ترتیب
شاهد کاهش اعتبارت این سرفصلها خواهیم بود.
معاون امور جوانان آزادسازی بخشهای زیادی از
اموال و امکانات هر سه قوا را از دیگر پیامدهای اجرای
این پیشنهاد دانست و گفت :مجموع این کار هم ساختار
را کوچک میکند هم مدیریت واحد منابع را ایجاد میکند
و هم سرفصل و یک ردیف واحد جوانان ایجاد میکند که
اسم آن را میتوانیم صندوق اندوخته جوانان یا هر چیز
دیگری قرار دهیم.
تندگویان با بیان اینکه وقتی این منابع شکل

بگیرد دولت میتواند اعتباراتی هم هرسال مازاد به این
صندوق تزریق کند ،اظهار کرد :این منابع میتواند از
محل بخش خصوصی و نهادهایی که همین االن برای
انجام مسئولیتهای مدنی اعتبار برایشان در نظر گرفته
شده است ،باشد .برای مثال پتروشیمی ،نهادهای نفتی،
پاالیشگاهها و ...که اعتباراتی را تحت عنوان مسئولیتهای
اجتماعی دارند اگر در کنار این موارد باز هم اگر دولت از
سایر منابع به این صندوق اضافه کند قول میدهم که به
راحتی منبعی برای تامین این تصمیم شکل می گیرد.
وی در خصوص نحوه پرداخت این وام نیز توضیح داد:
طی چند سال اخیر دولت با شبکه بانکی کشور همت کردند
و موضوع پرداخت وام ازدواج را به روز کردند ،یعنی کسانی
که از مدتها قبل درخواست وام ازدواج داده بودند در سال
 ۹۶با پروندههای قبلی با سقف  ۱۰میلیون تومان در سال
 ۹۶وام دریافت کردند و به این ترتیب بسیاری از پروندهها
هم تعیین تکیلف شد .سال  ۹۷مجلس و کمیسیون
فرهنگی وام را به  ۱۵میلیون تومان افزایش دادند و سال
 ۹۸این وام  ۳۰میلیون تومان شد .در این سالها اگرچه
مشکالتی نظیر تضامین بانکی وجود داشت ،اما با این حال
تقریبا این مشکالت هم حل شد تا تسهیالت درست و به
همه پرداخت شود.
تندگویان ادامه داد :سال  ۱۰ ،۹۶هزار میلیارد تومان،
سال ۱۵ ،۹۷هزار و امسال هم به نظر می رسد حدود
 ۳۰هزار میلیارد تومان وام پرداخت شود .سال آینده هم
کمیسیون فرهنگی تصویب کرد که وام به  ۵۰میلیون
تومان برسد و اگر به همین شیب پیش برود دولت سال
آینده باید بیش از  ۵۰هزار میلیارد تومان وام پرداخت کند؛
اما سوال اصلی اینجاست که در خروجی کار چه اتفاقی
افتاده است؟ آیا آمار ازدواج در کشور افزایش یافته است؟
خیر ،هر سال با وجود پرداخت به روز و افزایش مبلغ ،شاهد
کاهش هم بودهایم .نمیخواهم از االن نسبت به سال آینده
پیش داوری کنم اما فکر میکنم با این روند شاهد افزایش
میزان ازدواج در کشور نخواهیم بود.
وی در ادامه تاکید کرد :وقتی یک جوان اشتغال ندارد،
مشکل مسکن دارد و با این وام نتوانستهایم به او کمکی
کنیم افزایش وام چه فایدهای دارد؟ این حرف من به این
معنا نیست که مخالف وام ازدواج یا مخالف افزایش مبلغ
آن هستم ،بلکه حرف من به آن معناست که این افزایش
و پرداخت کمکی به ازدواج نکرده است .چراکه ریشه
مشکالت جوانان در جای دیگریست.
معاون امور جوانان تصریح کرد :با طرحی که به آن
اشاره کردم معتقدم به جای اینکه با  ۵۰میلیون تومان
به یک جوان صدقه بدهیم که با آن هیچ کاری خاصی
نمیتواند بکند از اساس مشکل را حل کنیم .سوال من از
مسئوالن تعیین کننده رقم وام ازدواج این است که با ۱۰۰
میلیون تومان یک زوج در اقتصاد فعلی میتواند صاحب
خانه و صاحب شغل شود؟ این زوج میتواند همه ملزومات
اولیه زندگی را تهیه کند؟ به نظر میرسد این رقم پاسخ

هیچکدام از این بخش ها را نمیدهد مگر آنکه زوجی در
روستاها و شهرستانها باشند و این مبلغ پاسخگوی بخشی
از نیاز آنها باشد.
وی با اشاره به مشکالت جوانان در پرداخت اقساط وام
ازدواج نیز گفت :سال گذشته این مشکل را داشتیم که مبلغ
 ۳۰میلیونی که برای یک زوج در مجموع به  ۶۰میلیون
تومان میرسید ماهیانه حدود  ۱میلیون تومان اقساط را
به آنها تحمیل میکرد .زوجین همین االن در بازپرداخت
این وام دچار مشکل هستند ،چراکه وقتی یک زوج اشتغال
مناسب نداشته باشد برای حل این مشکالت یا باید از جای
دیگری وام بگیرد یا سرمایهای را جور کرده و مستاجر شود
که همه این هزینهها مازاد بر اقساط بازپرداخت وام ازدواج
است .معاون امور جوانان با بیان اینکه جوانان واقعا توانایی
پرداخت این همه هزینه را ندارند ،تصریح کرد :حاال اگر این
مبلغ به  ۵۰میلیون تومان برسد بازپرداخت آن به حدود ۱
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان افزایش مییابد .آیا واقعا سال
آینده جوانان میتوانند همین بازپرداخت را انجام دهند؟
با کدام تمهیدات؟ با کدام شغل؟ با کدام مسکن؟ انجام
خواهند داد؟.
تندگویان افزود :اما اگر همه منابع را تجمیع کنیم ،دولت
را در حوزه جوانان کوچک کرده و در منابع صرفه جویی
کنیم ،از بخش خصوصی ،مشارکت مدنی و مسئولیت
اجتماعی استفاده کنیم و سوبسیدهایی در این بخش
تصویب کنیم ،توجه به وضعیت موجود بازار معتقدم هر زوج
باید تا  ۲میلیارد تومان دریافت کند.
وی در خصوص محتوای وام تجمیعی توضیح داد:
منظورم این است که این  ۲میلیارد ،تجمیعی از تمام
وامهایی تشکیل میشود که یک زوج ممکن است برای
شروع زندگی بگیرند .مانند وام ازدواج ،وام مسکن ،وام
اشتغال ،وام خودرو ،وام تولید ،وام توسعه صنعت و  ...این
وامها تبدیل به پرونده یک زوج برای گرفتن تهسیالت
میشود .براساس این پیشنهاد این وام میتواند بدون هیچ
درصدی به جز کارمزد عادی شبکه بانکی پرداخت شود و
بازپرداخت آن هم به جای کمتر از  ۱۰سال بر روی ۴۰
سال قرار بگیرد .معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان
در ادامه توضیح داد :یعنی ما به یک زندگی بلند مدت فکر
میکنیم که میخواهیم در آن یک زوج همه مشکالت
مسکن و شغل و ازدوجشان با هم حل شود.
وی در خصوص مدل پرداخت این وام نیز توضیح
داد :جوانی که می خواهد ازدواج کند مراجعه کرده و اعالم
میکند که قصد تشکیل زندگی دارد .این فرد میتواند به
شکل انتخابی وام دریافت کند .برای مثال اعالم میکند که
قصد دارد اشتغال و مسکنش را از طریق این طرح تهیه کند.
به نظر میرسد این وامها را میتوان به شکل مرحلهای با
فرمتی که قوانین تعیین میکنند پرداخت کرد .برای مثال
وقتی کارهای مسکن را انجام داد برای دریافت وام اقدام
کند .البته الزم به ذکر است مانند سایر وام های مسکن،
خود مسکن تبدیل به ضمانت دریافت وام می شود.

کیانی با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به
مبلغ  500.000ریال ،از شرکت خارج گردید سرمایه شرکت
از مبلغ  1.500.000ریال به مبلغ  1.000.000ریال کاهش
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .لیست
شرکاء بعد از کاهش سرمایه خانم سحر درودی شماره ملی:
 0063388243دارای  500.000ریال سهم الشرکه خانم مریم
خانی شماره ملی 3931271374 :دارای  500.000ریال سهم
الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری تهران ()707663

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایزو ترمیک سهامی خاص
به شماره ثبت  24600و شناسه ملی  10100700642به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  16/08/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :ـآقای سید محسن دامادی به شماره ملی
 1287591604به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره خانم
فریده فروز بخش به شماره ملی  0045329656به سمت نائب
رئیس هیئت مدیره آقای فرشید فروز بخش به شماره ملی
 0045427161به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرید فروز
بخش به شماره ملی  0045427151به سمت عضو هیئت
مدیره آقای فرهاد فروز بخش به شماره ملی 0045280551
به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند .کلیه اوراق و اسناد
____________________
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل سفته و برات و چک و عقود
آگهی تغییرات شرکت نور خورشید کاسپین با مسئولیت محدود
اسالمی و قراردادها و اوراق عادی و اداری به امضاء نائب
رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار به شماره ثبت  421499و شناسه ملی  10320726964به استناد
می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1398
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم مریم خانی فرزند :محمد اکبر،
و موسسات غیرتجاری تهران ()707662
ش،ش ،394 :متولد 14/5/1338 :شماره ملی3931271374 :
____________________
با پرداخت مبلغ  500.000ریال به صندوق شرکت ،در ردیف
آگهی تغییرات شرکت نور خورشید کاسپین با مسئولیت
شرکاء قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ  1.000.000ریال
محدود به شماره ثبت  421499و شناسه ملی  10320726964به مبلغ  1.500.000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ اساسنامه بدین شرح اصالح میگردد .لیست شرکاء بعد از
 07/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم معصومه افزایش سرمایه خانم سحر درودی شماره ملی0063388243 :

تندگویان تصریح کرد :در بحث اشتغال هم میتواند
مانند االن که وامهای اشتغال پرداخت میشود ،این
درخواست را ضمیمه پرونده کند .به این ترتیب این جوان
به جای سرو کله زدن با چندین بخش و نهاد و ارگان و
بانک ،فقط از یک وام استفاده میکند و یک بار تشکیل
پرونده میدهد .این جوان از یک مدل بازپرداخت پیروی
میکند و در عین حال از امتیازاتی که به یک جوان تعلق
میگیرد نیز استفاده میکند .به این تریب طرح تجمیعی
اجرا میشود.
وی افزود :همچنین در بخش رصد و پایش برای
مثال کسی که کارمند دولت است و شاغل محسوب
میشود ،سرفصل اشتغالش از مجموع یک میلیارد واماش
کم میشود یا فردی که صاحب مسکن است از سرفصل
مسکن کنار گذاشته میشود .همه این کارها االن هم
اجرا میشود اما اگر یکبار تجمیع شود جوان با بخشهای
مختلف طرف نیست .با این پول تجمیع شده آنها هم
میتوانند ازدواج کنند ،خانه و وسایل زندگی تهیه کنند و
هم شاغل شوند.
وی مهاجرت معکوس را از دیگر دستاوردهای این
پیشنهاد دانست و گفت :یعنی جوان وقتی میبیند در یک
منطقه روستایی مبلغ کمتری پرداخت کرده و راحت تر
زندگی میکند و میتواند کار بزرگتری دایر کند به روستا
مهاجرت میکند .کسی که میخواهد در شهر باشد هم با ۲
میلیارد میتواند صاحب مسکن و شغل شود.
تندگویان با بیان انیکه این موارد یک پیشنهاد است و
از خود جوانان هم درخواست میکنم به این پیشنهاد فکر
کنند ،افزود :از همه کارشناسانی که میتوانند به تکمیل آن
کمک کنند هم دعوت میکنم تا نقاط ضعف و آسیبهایش
را شناسایی کنند .خودم هم در هر مناظرهای حضور پیدا
میکنم تا در جهت رفع مشکل گامی برداریم .فکر میکنم
بعد از انجام مطالعات و برطرف کردن ضعفهای طرح اگر
مجموعه دولت مجلس و قوه قضاییه بخواهند ظرف  ۶ماه
قابل اجراست ،البته به شرطی که همه سازمانهایی که در
این ارتباط بودجه میگیرند آن را بپذیرند .با این حال اگر
این پیشنهاد هم رد شود مخالف وام ازدواج نیستم اما دنبال
کمک اساسی به جوانان هستم.
وی با اشاره به رونق بازار مسکن همزمان با اجرای این
پیشنهاد نیز گفت :به این ترتیب به جای اینکه جوان تبدیل
به یک مستاجر تبدیل شود ،خانه تهیه میکند .فکر میکنم
اگر مطالعات این پیشنهاد به درستی انجام و نقاط ضعف و
قوت آن شناسایی شود ،ایرادات آن هم برطرف میشود.
کارشناسان علوم اجتماعی و اقتصاد باید این موضوع را
بررسی کنند.
وی در خصوص نحوه اجرای این پیشنهاد نیز افزود:
همه این موارد در قانون تسهیل ازدواج با بازنگری قابل
ابالغ است و کار جدید و پیچیده ای نیست در واقع این
موضوع در همان قانون هم مستتر است که باید بازنگری در
قانون انجام شود و برای اجرا مجدد به دولت ابالغ شود.

دارای  500.000ریال سهم الشرکه خانم معصومه کیانی فر
شماره ملی0048683541 :دارای  500.000ریال سهم الشرکه
خانم مریم خانی شماره ملی 3931271374 :دارای 500.000
ریال سهم الشرکه سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()707664

____________________

آگهی تغییرات شرکت سپید آی تک صنعت داتیس شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت  302761و شناسه ملی
 10103409063به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  13/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :آرش رضائیان به
شماره ملی  4723689761با پرداخت مبلغ  750000000ریال به
صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 3750000000ریال
افزایش داد  -ساناز خرازیان به شماره ملی  0073355021با
پرداخت مبلغ  750000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه
خود را به مبلغ 3750000000ریال افزایش داد  .ب :در نتیجه
سرمایه شرکت ازمبلغ  6000000000ریال به 7500000000
ریال افزایش یافت و ماده مذکور در اساسنامه بشرح فوق
اصالح گردید.لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل
می باشد - :آرش رضائیان به شماره ملی  4723689761دارای
مبلغ 3750000000ریال سهم الشرکه  -ساناز خرازیان به شماره
ملی  0073355021دارای مبلغ 3750000000ریال سهم الشرکه
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران ()707665
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 ۷۱درصد میگویند اگر تهران در همین مسیر
پیش برود ،برای زندگی جای بدتری خواهد شد و
فقط ۱۴درصد معتقدند که اگر تهران در همین مسیر
پیش برود ،در آینده جای بهتری برای زندگی خواهد
بود.
پیمایشی که دادههای آن در بازه زمانی شنبه۱۳ ،
مهر تا دوشنبه ۲۰ ،آبان امسال گردآوری شده ،نتایج
جالبتوجهی از برخی مؤلفههای زندگی در تهران
و نظر اهالی پایتخت درباره این شهر به دست داده
است.
به گزارش شرق ،براساس برخی از نتایج این
پیمایش که پیش از این منتشر شده ،درمجموع
میزان رضایت شهروندان از مدیریت شهری حدود
 ۱۱از ۲۰درصد بوده است .در این پیمایش همچنین
از پاسخگویان پرسیدهاند« :آیا زندگی در تهران در
گذشته راحتتر بود؟»  ۴۸درصد پاسخگویان گفتهاند
که زندگی در گذشته برایشان راحتتر بوده است.
درحالیکه  ۳۱درصد معتقدند درحالحاضر زندگی
در تهران برای آنها راحتتر از گذشته است .بخش
مهمی از یافتههای این پیمایش تازه ،مربوط به بررسی
دیدگاههای پاسخگویان درباره آینده تهران است .در
مورد آینده ،شدت ارزیابی منفی در پاسخها بیشتر
است ۷۱ .درصد میگویند اگر تهران در همین مسیر
پیش برود ،برای زندگی جای بدتری خواهد شد و فقط
۱۴درصد معتقدند که اگر تهران در همین مسیر پیش
برود ،در آینده جای بهتری برای زندگی خواهد بود.
«آیا زندگی در تهران در آینده راحتتر خواهد بود
و نگرانیها کمتر خواهد شد؟» بسیاری از مردم به
این پرسش فکر میکنند یا با دیگران دراینباره بحث
میکنند که آینده چه خواهد شد .آیا وضعیت بهتر
میشود یا بدتر و آیا نگرانی بیشتر خواهد شد یا کمتر.
در تحقیقی که انجام شده ،همین پرسش مطرح و از
پاسخگویان خواسته شد نظر خود را دراینباره بگویند.
 ۸۸درصد آنها گفتهاند موضوعاتی که موجب
نگرانی آنان شده است ،در آینده بیشتر خواهد شد؛ به
عبارت دیگر ،نهفقط امیدی به کاهش نگرانی ندارند،
بلکه احساس میکنند در آینده وضعیت بدتر خواهد
شد و چیزهایی که امروز آنان را نگران کرده است ،از
دید آنان در آینده بیشتر خواهد شد.
پنج درصد پاسخگویان انتظار دارند که در آینده
نگرانیها کمتر شود .این یافته نشان میدهد که
وقتی پاسخگویان از منظر آینده به ارزیابی موضوعات
میپردازند ،نگرانی و بدبینی آنان افزایش مییابد.
بخش بزرگی از پاسخگویان امیدی ندارند که
مشکالت تهران در آینده کمتر شود۶۳ .درصد چنین
تصوری دارند .درمقابل ،حدود  ۱۱درصد امید زیادی
به بهبود وضعیت دارند.
با آنکه اکثریت ،نسبت به بهبود مشکالت در یکی،
دو سال آینده امیدی ندارند ،ولی بیش از یکسوم
تقریبا امیدوارند که مشکالت تهران در یکی ،دو سال
آینده کمتر شود .مقایسه یافتهها در دو بخش گذشته
و آینده نشان میدهد که وقتی پاسخگویان وضعیت
تهران را با گذشته مقایسه میکنند ،نگرشها قطبی
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نا امیدی  ۷۱درصد تهرانیها از وضعیت آینده پایتخت
شده ،اما شدت ارزیابی منفی در نظر آنها تا حدی با
نظرات مثبت تعدیل میشود.
درحالیکه وقتی درباره آینده نظر میدهند ،شدت
ارزیابی منفی در میانشان عمومیت دارد .این نکته،
بدبینی به آینده و نبود چشمانداز روشن برای آینده را
نشان میدهد .این نگرش ،بیشتر نبود چشمانداز آینده
و احساس هراس از آن را بیان میکند .به عبارت
دیگر ،آینده در نگاه آنها حالت نویدبخشی ندارد که
احساسی از امید را برانگیزد.
تهران و تفکیک جنسیتی
اگرچه تفکیک جنسیتی یکی از مسائل بحثبرانگیز
در ایران است و بخش زیادی از مردم آن را منطقی
نمیدانند ،اما نتایج پیمایشی تازه از نگاه متفاوت
شهروندان تهران به مترو و اتوبوسهای حملونقل
شهری حکایت دارد .در این نظرسنجی که مهر و آبان
امسال و با جامعه آماری بیش از هشتهزارنفری از
سوی مؤسسه افکارسنجی دانشجویان ایران انجام
شده ۶۶ ،درصد ساکنان این شهر وضعیت کنونی مترو
و اتوبوس از لحاظ جداسازی زن و مرد را راضیکننده
میدانند.
این نظرسنجی همچنین میگوید که حدود ۱۵
درصد «کم و خیلی کم» از اختصاص واگن ویژه زنان
رضایت دارند و حدود  ۱۹درصد هم پاسخشان درباره
رضایت ،عبارت «تا حدودی» است .پرسش ،اما این
است که چرا در مترو و اتوبوس ،جداکردن زنان و
مردان نشانهای از سیاستهای حمایتی برای تکریم
زنان ارزیابی میشود ،ولی در دیگر موارد مطرحشده
برای تفکیک جنسیتی ،سؤاالتی جدی از سوی مردم
و جامعهشناسان مطرح میشود.
مردم چه میگویند؟
مهین ،شهروند میانسال تهرانی است که میگوید
با واگنهای مخصوص زنان موافق است ،اما گسترش
چنین جداسازیای را عاملی بر گسست خانواده در
فضای عمومی شهر میداند .او دراینباره میگوید:
«اینکه یک خانواده مجبور شود در اتوبوس و مترو از
هم جدا شود یک ایراد است .شاید اگر بخشی برای
خانواده بود خیلی بهتر میشد».
در این بین نگاههای دیگر و متفاوتی هم به این
موضوع وجود دارد« .رضا» جوانی  ۲۶ساله و دانشجو
است .او میگوید در حالت کلی این جداسازی برای
بعضی افراد خوب است ،اما ممکن است بخشی از
هزینه شهر را تلف کند« :باالخره گروهی با این
شرایط راحتتر هستند و بعضی زنان یا مردان ترجیح
میدهند که در فضای مخصوص به جنس خود باشند
که قابل احترام است ،اما برخیاوقات مثال واگنهای
مردان مترو پر است ،ولی بخش زنان خالی .این
مشکلساز است یا اینکه زنان معموال در بخش مردان
هم میآیند ،ولی مردان چنین اجازهای ندارند».
تفکیک در هر حوزهای
باید بر مبنای کارشناسی باشد
«یعقوب موسوی» ،عضو هیئت علمی دانشگاه
الزهرا ،در مورد طرح جداسازی جنسیتی زنان و
مردان در فضاهای عمومی میگوید« :بهطورکلی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوآوران دانش شیمی
غرب درتاریخ  29/08/1398به شماره ثبت  550397به شناسه
ملی  14008776125ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :تولید  ،پخش و فروش مواد شیمیایی درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  -منطقه 14
 ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر تهران ،محله جنت آباد
شمالی  ،خیابان میالد دوم  ،کوچه میالد یکم  ،پالک  ، 40پ
ث  ، 1/4208/122طبقه اول کدپستی  1477985543سرمایه
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی
میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم آزاده امانی به شماره
ملی  0452617731دارنده  9900000ریال سهم الشرکه آقای
امیرفخرالدین باقری زفره به شماره ملی  1287242391دارنده
 100000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم آزاده امانی به
شماره ملی 0452617731و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای امیرفخرالدین
باقری زفره به شماره ملی 1287242391و به سمت عضو هیئت
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء

دو رویکرد غالب و مهم در موضوع تفکیک جنسیتی
وجود دارد .نظر اول که با رویکردی مثبت به این
موضوع مینگرد ،بر این باور است که اساسا هر
برنامه و طرحی که برخورد جنسیتی را کاهش دهد و
سطح ارتباطات میان زن و مرد را در کنترل و نظارت
اجتماعی قرار دهد ،میتواند بر ارتقای اخالقی شهر
تأثیر بگذارد و به کمترشدن بزههای رفتاری حاصل
از این اختالط جنسیتی کمک کند .اما در نظر دوم
با رویکردی منفی مواجهیم که اینگونه تفکیکهای
صورتپذیرفته را در مغایرت با حقوق شهروندی و به
نوعی محرومکردن بانوان از حضور فعاالنه و پویا در
شهر ارزیابی میکند».
او با تأکید بر اینکه تفکیک جنسیتی به طور فراگیر
پدیدهای منفی در دوران مدرن است ،ادامه میدهد:
«دلیل این نگاه منفی هم این است که از انسجام
و قدرت تأثیرگذاری جنسیتی قانونمند بر توسعه
اجتماعی میکاهد و روابط اجتماعی را در حصاری از
ایدههای کنترلی و نظارتی قرار میدهد.
در واقع به هر میزان که در مسیر حضور همزمان
و همگامی و همراهی زنان و مردان در فعالیتهای
اجتماعی مانعتراشیهایی صورت دهیم ،حساسیتها
و حاشیههای بیشتری را ایجاد و روابط انسانی را از
مسیر صحیحش دور کردهایم» .موسوی درباره نگاهی
از منظر قواعد برنامهریزی شهری هم میگوید« :البته
اگر از منظر قواعد برنامهریزی شهری به موضوع
بنگریم ،متوجه میشویم در جهان امروز و شهرهای
توسعهیافته نیز موضوع تفکیک جنسیتی نه فقط در
معنای جداسازی جسمی افراد که به عنوان یک دانش
راهبردی در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاریهای
شهری و اجتماعی همچنین بهبود کیفیت ارائه
خدمات شهری به کار گرفته میشود.
در واقع در رویکرد مدرن به مفهوم تفکیک
جنسیتی ما با مجموعهای طبقهبندیشده از
ویژگیهای جسمی ،فیزیولوژیکی و روانشناختی
افراد مواجه هستیم که مبنای برنامهریزی برای
اجرای ایدههای شهری میشود» .این استاد دانشگاه
میگوید« :وقتی از تفکیک جنسیتی در اتوبوس و
مترو صحبت میکنیم ،باید به این نکته توجه داشته
باشیم که هرگونه ازدحام و شلوغی در چنین فضاهایی
سبب برخی اختالالت رفتاری میشود یا شاید برخی
بزههای رفتاری خرد و آزارهای بدنی زنان را به

دنبال داشته باشد پس در اینجا اختصاص واگنهای
اختصاصی برای زنان سبب آرامش روانی و تأمین
امنیت برای آنها میشود».
او البته معتقد است که «هر نوع برقراری نظام
تفکیک تابع شرایط و تشخیص متخصصان امور
شهری است و باید مطابق با آرای اندیشمندان
حوزههای مختلف ،سیاستگذاریها را به پیش برد
و برنامهها را اجرا کرد» .در اینباره «اکبر طالبپور»،
جامعهشناس ،هم معتقد است تفکیک مترو و اتوبوس
در تهران با نگاه مثبتی همراه است .او در اینباره
میگوید« :تفکیک جنسیتی در وسایل حملونقل
عمومی از منظر جامعهشناختی در شهر تهران دارای
کارکردهای مثبتی به نفع زنان بوده و به احساس
امنیت بیشتر زنان منجر میشود .بارها بهویژه در
ساعت پایانی کار مترو بعینه مشاهده کردهام زنان
نسبت به ورود مردان به واگن خود معترض بودهاند
که این امر نشانگر احساس رضایت آنان از تفکیک
است».
او میگوید دستکم این جداسازی در ساعات
شلوغی و ترافیک مفید است« :اختصاص فضای
اختصاصی به زنان در مترو و اتوبوس حداقل در
ساعات شلوغی به نفع جامعه است .در صورت اتخاذ
هر گونه سیاستی درباره ازبینبردن تفکیک جنسیتی
در این مکانها ،از یکسو میزان نزاع و درگیری در
چنین مکانهایی افزایش زیادی خواهد یافت و از سوی
دیگر ،ممکن است افرادی در راستای سوءاستفاده از
این امکان در ساعات شلوغی به مسافران اضافه شوند
که خود به ازدحام بیشتر وسایل حملونقل عمومی
منجر خواهد شد».

دیدگاه دولت درباره تفکیک جنسیتی

معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاستجمهوری
هم معتقد است جامعه ایران نگاه مثبتی به شرایط
کنونی مترو و اتوبوس دارد .روابطعمومی این
معاونت درباره این موضوع میگوید« :مردم از طرح
تفکیک جنسیتی در اتوبوس و مترو راضی هستند
و این معاونت به دلیل رضایت کامل مردم بهویژه
زنان و دختران بر اساس نظرسنجیهای بهعملآمده
با این اقدام موافق است .تجربیات برخی دیگر از
کشورها نیز نشان میدهد که خانمها ترجیح میدهند
در فضای اختصاصی خود در مترو و اتوبوس تردد
کنند».

نمونه موردی گوانگجوی چین

در شهر گوانگجوی چین هم واگنهایی به
زنان اختصاص داده شده که با نگاههای مثبت و
منفی فراوانی همراه بود است هر چند امروز مسئله
اصلی هجوم مردان به واگنهای زنانه است .متروی
گوانگجو ،چهارمین متروی شلوغ و پرتردد در دنیا بعد
از شانگهای ،پکن و لندن است که روزانه نزدیک به
هشت میلیون نفر از طریق آن به نقاط مختلف شهر
سفر میکنند.وقتی سیاستگذاران تصمیم گرفتند
برای پیشگیری از آزار جنسی زنان ،واگنی را به
قسمت زنان اختصاص دهند ،گمان نمیکردند این
موضوع با استقبال چندانی همراه شود ،اما نتیجه تا
اندازهای متفاوت بود .این واگنها در چین در حالی به
زنان اختصاص داده شده است که این کشور قوانین
زیادی در همه زمینهها دارد ،اما در اجرا و نظارت
ضعیف عمل میکند.
درباره زنان هم ،آزار جنسی ممنوع شمرده شده،
اما تعریف درستی از این آزار برای مردم انجام نشده
و بسیاری از آنها نمیدانند چه مواردی را باید در
شمار آزار جنسی بیاورند ،در واقع با وجود قوانین زیاد،
فرهنگسازی در این کشور هنوز ضعیف است .زنان
بهندرت آزار و اذیت جنسی را در این کشور گزارش
میکنند و بنابراین خاطیان بهندرت به مجازات
عملشان میرسند؛ چیزی که باعث میشود این رفتار
گسترش بیشتری پیدا کند.
اختصاص واگنهایی برای زنان ،بر اساس پیشنهاد
یکی از اعضای یک جنبش سیاسی به منظور تالش
برای تحقق مفهوم «مراقبت از زنان و احترام به آنها»
آغاز شد؛ هرچند رئیس بخش تبلیغاتی مترو گوانگجو
تأکید میکند این واگنها برای زنان برچسب گذاشته
شدهاند ،اما نهفقط برای زنان .او میگوید هیچ مجوز
قانونیای برای جداسازی مسافران به وسیله زور وجود
ندارد بنابراین این واگنها برای آسایش بیشتر زنان
در شلوغی جمعیت نشانهگذاری شده ،اما مردان هم
میتوانند از این واگنها استفاده کنند.
به گفته او ،نوشتهها و عکسهایی از شکوفه
بر در واگن ،نشاندهنده جداسازی این بخشها
از همدیگر است ،در واقع بدون استفاده از زور و با
فرهنگسازی میخواهیم احترام به زنان را نهادینه
کنیم .این جداسازی منتقدانی هم در چین دارد که آن
را کاری بیهوده یا توهینآمیز تلقی میکنند ،اما بیش
از نیمی از زنان در یک نظرسنجی روزنامه چینی در
سال  ۲۰۱۵اعالم کردند نوعی تماس جنسی نامناسب
را در حملونقل عمومی در چین تجربه کردهاند.
آنها میگویند جمعیت آنقدر زیاد است که شما
نمیتوانید شکایتی کنید ،چون گاهی دقیقا معلوم نیست این
تماس از طرف چه کسی بوده .درعینحال ،زنان میگویند
در ساعات شلوغی ،بسیاری از مردان تالش میکنند
با هلدادن همدیگر سوار قطار شوند و در این میان،
زنان در بین هجوم آنها برای سوارشدن به واگنهای
عمومی آسیب میبینند؛ مشکالتی که مسئوالن ،الاقل با
فرهنگسازی باید برای آن فکری کنند.

آزاده امانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()707666

____________________

آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی گیالن بسپار سهامی خاص
به شماره ثبت  258478و شناسه ملی  10102986399به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/10/1396تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :محل شرکت به نشانی استان تهران  -شهرستان
تهران  -بخش مرکزی  -شهر تهران-درختی-کوچه نجات-کوچه
زهره-پالک -16طبقه همکف -کدپستی  1149675361تغییر یافت
و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید  .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()707667

____________________

____________________

____________________

آگهی تغییرات شرکت تک تیم فن سهامی خاص به شماره ثبت
 255401و شناسه ملی  10102956984به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  29/04/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
سرمایه شرکت ازمبلغ  47 480 000000ریال به مبلغ 000000 000
 60ریال منقسم به 150 000سهم بانام  400 000ریالی از محل نقدی
بموجب گواهی شماره  1512/149مورخ  12/8/98بانک دی شعبه
نیاوران افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید  .ذیل ثبت

از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید سازمان
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
تهران ()707668
آگهی تغییرات شرکت طراحان آینده کیان سهامی خاص به شماره ثبت
 276584و شناسه ملی  10103048732به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
 12/06/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم ندا مشهدی شهرضا به کدملی
 0060074728بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار
مقدسیان به کدملی  0054795206بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم شهال عابدینی
به کدملی  3872546430بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند .امضاء چک ,
سفته  ,برات و قراردادهای تهعد آور و اسناد رسمی با مدیر عامل یارئیس هیئت
مدیره هر یک منفردا" و با مهر شرکت معتبر می باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک
کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()707669

آگهی تغییرات شرکت تک تیم فن سهامی خاص به شماره ثبت
 255401و شناسه ملی  10102956984به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  29/04/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :حق امضا را اعضای هیئت مدیره انتخاب می کنند
وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید تعداد اعضای هیئت
مدیره از 2نفر به  3نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری تهران ()707670

8

جامعه
یادداشت

حاشیه برابر با متن است
دکتر عباسکاظمی -جامعه شناس

آنچه امروز شورش حاشیه علیه متن نام گرفته است
باید از نو بازخوانی شود .دو گانه حاشیه و متن عمدتا به
گونهای فهم میشود که گویا "اینجا" و "آنجا" دو عرصه
کامال مجزا از هم هستند" .آنها" نه "آنجا " دور از ما ،و
نه بسیا متفاوت از ما هستند .این افراد بیش از آنچه که
فکر میکنیم به ما نزدیک هستند .کافی است در ادارهای
که کار میکنید به آبدارچی یا به خدماتیها بیشترتوجه
کنید ،کافی است به زنان خدمتکاری که به خانههایتان
میآیند ،به سرایدار مجتمعها ،به پیکهایی که اشیا دوست داشتنیتان را ردو بدل میکنند
یا غذای گرمی که سفارش دادید برایتان می آورند ،به دستفروشانی که پشت چراغهای
قرمز به انواع کارها مشغولاند ،به واکسیهای سر چهار راه ،به کارگرانی که در کارواشها
ن شما را جال میدهند و به رانندگان تاکسیهای اینترنتی نگاهی بیندازید .آنها همه جا
ماشی 
هستند و هیچ وقت دور از ما نبودند فقط ما آنها را از پیش نمیدیدیم .شورشها تنها آنان را
به حاشیهای دیدنی و تحلیلکردنی تبدیل کردهاند.
می خواهم صرفا یکی از هزاران روایتی را که شما روزانه با آن روبرویید بیان کنم .در
یکی از دانشگاههایی که تدریس میکنم ،فردی به عنوان آبدارچی تا چندی پیش مشغول
بکار بود ،در یکی از روزهای گرم تابستان متوجه شدم کتابی شعر و یک رمان روی میز
اوست ،روز دیگری کتابی علمی در باب زیست شناسی .برایم جالب شد و با او به گفت و
گو نشستم و بعدا بیشتر با هم حرف زدیم ،فرد مجردی بود که به خاطر نیاز مالی خانواده
دست از دانشگاه کشیده بود و اکنون چای میآورد ،طبقات را طی میکشید و دستشوییها
را میشست .اولین نکتهای که به چشمم آمد فاصله منزلتی و احساس ناکامی بود که مدام
درون خود احساس میکرد .اما او که بود؟ از کجا آمده بود؟ به چه چیزهایی فکر میکرد و چه
آرزوهایی در سر داشت؟ هیچکس حتی در دانشگاهی که کار میکرد از احوال او خبر نداشت.
این همان وضعیتی است که کل جامعه را فراگرفته است و ما نسبت بدان غافلیم ،پدیدهای
که بنظرم با مفهوم بیعاطفگی اجتماعی باید توضیح داده شود .در میان همه مسائلی که
مردم با آنها روبرو هستند ،مانند فقر ،بیکاری ،بیخانمانی ،بنظرم این مفهوم که ذیل
احساس تنهایی و بیپناهی و بیکسی درک میشود باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
دانشگاه و استادانی که کارشان مطالعه مسائل اجتماعی و روانی و مسائلی از این دست است
به کل به این جزئیات عالقهای نداشتند.اکنون او مدتی است که کارش را به دالیلی از دست
داده است .من مشترکاتی بین او و مردمی که به خیابان آمدند پیدا کردهام.
یکم ،مهاجرت :به تازگی از یکی از شهرستان های غرب ایران آمده است،از خانوادهاش
جدا شده است تا برای آنها معاشی فراهم سازد.
دوم ،بی مکانی :جایی مناسب و با ثبات برای اقامت ندارد و به طور موقت در منزل
یکی از اقوامش مستقر است.
سوم ،حاشیه تهران :از هشتگرد هر روز به تهران میآید .گرچه در حاشیه میخوابد اما
در تهران زندگی میکند.
چهارم ،بیکاری یا کار بی ثبات :او اکنون بیکار است ،وقتی هم که کار داشت ذیل
شرکتهای استعمارگری فعالیت میکرد که هر لحظه امکان از دست دادن شغلش را انتظار
میکشید .پنجم ،اگرچه مدرک باالیی ندارد اما کم سواد نیست .او تحصیالت دانشگاهیاش
را ناتمام رها کرده است به دلیل مشکالتی که داشته است اما به لحاظ روحی خود را فردی
تحصیلکرده میداند .ششم ،احساسی مبهم همراه با اضطراب ،سرگشتگی و ناامیدی او را
فرا گرفته است .شرایط او به حدی سخت است که به خودکشی نیز فکرکرده است.
هفتم ،سن :سن او در رنج سنی  20تا  28سال و مجرد است.
همه این مولفههایی که از این فرد ذکر شد با خصوصیاتی که از معترضین آذرماه عمدتا
روایت میشود نوعی شباهت خویشاوندی وجود دارد .من در همان دانشگاه سه نمونه دیگر
دارم یکی در کسوت استاد حق التدریسی ،دوم در موقعیت دانشجویی و سوم در شغل
خدماتی که در بسیاری از ویژگیهای ذکر شده با هم اشتراکاتی دارند و شاید همین اشتراکات
است که نامیدن این جماعت عظیم ناراضی را دشوار کرده باشد .همه این جماعت در
سردرگمی ،پادرهوایی و بالتکلیفی ( شغل ،مسکن ،منزلت و )...با هم اشتراک دارند.
ش آذرماه ارائه شده است مبتنی بر خواست
اغلب تصاویر و بازنمائیهایی که از شور 
طبقات برتر و آلوده به دیدگاههای فرادستانه است .برای ما گفتهاند که آنها با ابزار خشونت
خواست خود را بیان می کنند ،اینکه بر خالف طبقه متوسط گفت و گو پذیر نیستند ،اینکه
دست به تخریب بیت المال میزنند و دچار بیماری اجتماعی وندالیستی هستند ،اینکه ابزار
دست قدرتهای خارجی هستند ،اینکه نوعی بی عاطفگی و بیرحمی در اعتراضاتشان
نهفته است .این عبارتها تنها از زبان یک فرادست بیان میشوند حتی اگر روشنفکر یا استاد
دانشگاه یا خود از وضع موجود ناراضی باشد.

خبری _ تحلیلی

سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی

صاحبامتیاز و مدیرمسئول :محمد نادری

تلفن 66961632-4 :فکس و پیامگیر شبانهروزی66961635 :
صندوق پستی13145/575 :
پست الکترونیکsedayejaameh@yahoo.com :
پایگاه اینترنتیwww. sedayejaameh.ir :
www. sedayejaameh.com
نشانی :تهران ،خیابان انقالب اسالمی ،خیابان فخر رازی،
واحد 22

شهید فاتحی داریان ،مجتمع ناشران فخر رازی ،پالک ،2

نبش کوچه
چاپ :شرکت امیدنشر و چاپ ایرانیان توزیع :موسسه اطالعات  -تلفن29999 :
بعد از پل آزادگان
نشانی چاپخانه :تهران ،جاده ساوه ،
ید  -تلفن55275773 - 5 :
روبروی کارخانه سد 
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اعتراف هولناک یک پدر:
دخترانم را خودم ُکشتم!

پدر دو قربانی جنایت خانوادگی گفت :خسته شده
بودم و به علت این که دخترانم زیاد بیرون از خانه
هستند با آنها بحث کردم و در حالی که عصبانی بودم
داخل نوشیدنی آنها قرص دیازپام ریختم و فرزندانم
پس از خوردن آن به کام مرگ فرو رفتند و صبح برای
این که صحنه سازی کنم در تماس با پلیس ادعا کردم
که آنها دچار گازگرفتگی شدند.
به گزارش فرارو ،پدر بازنشسته وقتی از نافرمانیهای
دو دخترش به تنگنا رسید در اقدامی عجیب دست به
قتل خانوادگی زد.
عقربهها ساعت  ۷صبح دوشنبه  ۲دی امسال را
نشان میداد که پدری با صدای لرزان در تماس با
ماموران کالنتری  ۱۲۹جامی از مرگ دو دختر جوانش
خبر داد.
به این ترتیب گروهی از ماموران برای بررسیهای
ابتدایی در محل حاضر شدند و با حضور در خیابان
آذربایجان هنگام ورود به ساختمان با جسد دو دختر ۱۹
و  ۲۱ساله در اتاق خواب روبهرو شدند که به گفته پدر
خانواده دچار گازگرفتگی شده و به کام مرگ فرو رفته اند.
در این مرحله ماموران مرگ مرموز دو دختر جوان
را به بازپرس ویژه قتل گزارش کردند و خیلی زود
گروهی از ماموران اداره  ۱۰پلیس آگاهی تهران همراه
با تیم تشخیص هویت و پزشکی قانونی برای تحقیقات
ویژه وارد عمل شدند.
بررسیهای ابتدایی حکایت از آن داشت که
دختران جوان دچار گازگرفتگی نشده اند و گروهی از
کارشناسان پزشکی قانونی که در صحنه جرم حضور
داشتند در تحقیقات فنی و دقیق پی بردند که دو دختر
جوان به خاطر خوردن تعداد زیادی قرص دیازپام به کام
مرگ فرو رفته اند.
در ابتدا ماجرای خودکشی پیش روی کارآگاهان قرار
گرفت ،اما تحقیق از اهالی محل و همسایهها حکایت
از آن داشت که دو خواهر جوان هیچ مشکلی نداشتند و
تنها اختالف شان با پدر خانواده بوده است.

آیا تحریمهای ظالمانهی آمریکا
بازی باخت-باخت است؟
دکتر امیر کرمانی
استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا

همین موضوع کافی بود تا کارآگاهان به سراغ پدر
خانواده بروند و بازجوییهای پلیسی را از او آغاز کنند.
در پی این بازجوییها این مرد خیلی زود در تناقض
گویی هایش گرفتار شد و در نهایت تصمیم به اعتراف
گرفت.
پدر خانواده در حالی که اشک میریخت به ماموران
گفت :کارمند بازنشسته هستم و زحمات زیادی برای
بزرگ شدن فرزندانم کشیدم ،اما دخترانم همیشه بیرون
از خانه با دوستانشان سرگرم بودند و به خانه و خانواده
اهمیت نمیدادند.
وی افزود :دخترانم با هم رفیق بودند و همیشه
بیرون از خانه سرگرم خوشگذرانی بودند و در این مدت
هرچه با آنها صحبت میکردم که از مسیر خانواده
شان خارج نشوند به نتیجهای نرسیدم و رفتارهایشان
دیگر مرا خسته کرده بود و هر شب با آنها درگیری
داشتم که دیگر طاقتم از سرکشیها و نافرمانیهای
شان به سر رسید و تصمیم به انجام این کار گرفتم.
پدر دو قربانی جنایت خانوادگی گفت :خسته شده
بودم و به علت این که دخترانم زیاد بیرون از خانه
هستند با آنها بحث کردم و در حالی که عصبانی بودم
داخل نوشیدنی آنها قرص دیازپام ریختم و فرزندانم
پس از خوردن آن به کام مرگ فرو رفتند و صبح برای
این که صحنه سازی کنم در تماس با پلیس ادعا کردم
که آنها دچار گازگرفتگی شدند.
بنا بر این گزارش ،پدر این دو دختر برای تحقیقات
بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران اداره
 ۱۰پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

اعتراف یک استاد دانشگاه به گروگانگیری
با هدف اخاذی بعد از ورشکستگی!

خانواده سیامک با همکاری کارآگاهان پلیس ،دو
روز بعد از ربوده شدن او آدمربایان را سر قرار کشاندند
و طی عملیات تعقیب و گریز اقدام به دستگیری آنها
کردند .این در حالی بود که دو نفر از آدمربایان به دام
ماموران افتادند و نفر سوم به نام رامین از مهلکه فرار
کرد .دو هفته بعد از دستگیری دو متهم پرونده ،رامین
در یک سرقت مسلحانه تحت تعقیب ماموران قرار
گرفت و به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد.
به گزارش جامجم ،مهندس معمار بعد از
ورشکستگی ،نقشه گروگانگیری دوستش را با انگیزه
اخاذی کشید .متهم هفته گذشته در دادگاه کیفری
یک استان تهران محاکمه شد و به اتهام خود اعتراف
کرد.
رسیدگی به پرونده گروگانگیری طراح دکوراسیون
داخلی به نام سیامک در سولقان از  ۱۵آذر سال قبل
با شکایت خانواده او در دستور کار ماموران پلیس
قرار گرفت.همسر سیامک به ماموران گفت :از دو روز
قبل سیامک ناپدید شد و ساعاتی بعد تماس افرادی
ناشناس که تقاضای دریافت  ٥٠٠میلیون تومان در
ازای آزادی سیامک داشتند ،آغاز شد.
خانواده سیامک با همکاری کارآگاهان پلیس ،دو
روز بعد از ربوده شدن او آدمربایان را سر قرار کشاندند
و طی عملیات تعقیب و گریز اقدام به دستگیری آنها
کردند .این در حالی بود که دو نفر از آدمربایان به دام
ماموران افتادند و نفر سوم به نام رامین از مهلکه فرار
کرد .دو هفته بعد از دستگیری دو متهم پرونده ،رامین
در یک سرقت مسلحانه تحت تعقیب ماموران قرار
گرفت و به ضرب گلوله پلیس از پای درآمد.
دو متهم دیگر به اتهام خود اقرار کردند .رسیدگی
به پرونده با حضور شاکی و متهمان در شعبه هشتم
دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی

یادداشت

رحمانی انجام شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی ،شاکی در توضیح نحوه
آدمربایی گفت« :طراح دکوراسیون داخلی هستم و
برای انجام پروژهای به یک ویال در سولقان رفته
بودم .زمانی که داشتم از آن ویال خارج میشدم
ناگهان برق قطع شد و دو نفر ناشناس به من حمله
کردند و دست و پایم را بستند و من را در صندوق
عقب ماشینم انداختند .دو روز در صندوق ماشین بودم
و وضع خیلی بدی داشتم تا اینکه فهمیدم دوست
صمیمی من به نام مجید در این ماجرا دست داشته
است .او فوقلیسانس مهندسی معماری و استاد
دانشگاه است .به خاطر احترامی که برای خانواده
مجید قائل هستم از او گذشت میکنم ،اما از متهم
دیگر پرونده شکایت دارم».
سپس مجید در جایگاه دفاع قرار گرفت و گفت:
«اتهامم را قبول دارم .مدتی قبل فردی از من
کالهبرداری کرد و یکی از دوستانم به نام رامین
به من گفت :حاضر است کالهبردار را برباید و طلب
من را وصول کند .اما شرط گذاشت که قبل از آن
باید یکی دیگر از دوستان پولدارم را به او معرفی کنم
تا او را هم برباید و سهم اخاذی از او را به عنوان
حقالزحمه کاری که برای من میکند ،بردارد .من
هم در تنگنا بودم و قبول کرده و سیامک را به او
معرفی کردم ».در ادامه متهم ردیف دوم اتهام خود را
انکار کرد و گفت« :من از رامین طلب داشتم و قرار
بود او به جای طلب من از یک مهندس ضایعات
بگیرد و به من بدهد .من مهندس را نمیشناختم و
آن روز برای گرفتن ضایعات سر قرار رفتم ،اما دورتر
ایستاده بودم و نفهمیدم رامین کجا رفت».قضات
دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان و وکالی آنها
برای صدور رای وارد شور شدند.

درک صحیح
برندگان و بازندگان
تحریم نفتی ایران یکی
از مهمترین مسائل برای
دستگاه دیپلماسی کشور
است .ادعای اصلی این
مطلب آن است که بر
خالف تحریمهای سال
 ،۲۰۱۰تحریمهای اخیر و خروج آمریکا از برجام نه تنها
هزینهی اقتصادی چندانی برای آمریکا نداشته است بلکه
شاید انگیزههای اقتصادی (تولید کنندگان نفت شیل)
یکی از عوامل مشوق ترامپ برای خروج از برجام بوده
است.
همانگونه که در نمودار میبینید در سال  ،۲۰۱۰شروع
دور جدید تحریمها بر علیه ایران باعث افزایش چشمگیر
قیمت جهانی نفت از حدود  ۸۰دالر به  ۱۲۰دالر شد .در
آن زمان تولید نفت آمریکا در حدود  ۵میلیون بشکه در
روز بود که سهم نفت شیل در آن بسیار کم بود .اما با
افزایش قیمت نفت به عدد  ۱۲۰دالر درسال های ۲۰۱۲
و  ،۲۰۱۳سرمایه گذاری بسیار زیادی در بهبود تکنولوژی
تولید نفت شیل در آمریکا شد .به طوری که هزینهی تولید
نفت شیل از حدود  ۱۰۰دالر در هر بشکه به عدد  ۶۰دالر
در هر بشکه کاهش یافت .در طی این زمان تولید نفت
آمریکا هم از  ۹میلیون بشکه در روز گذشت .البته خود
این توسعه تکنولوژی نفت شیل و همچنین کاهش رشد
اقتصادی چین باعث کاهش قیمت نفت از  ۱۲۰دالر به
حدود  ۶۰دالر (همان هزینهی تولید نفت شیل) در سال
 ۲۰۱۴شد.
اما با امضای برجام و بازگشت نفت ایران به بازارهای
جهانی ،قیمت جهانی نفت به زیر  ۴۰دالر رسید .این
کاهش قیمت نفت به عددی کمتر از هزینهی تولید نفت
شیل ،ضربهی بسیار بزرگی به صنعت نفت شیل در آمریکا
بود به نحوی که در یک سال و نیم بعد از برجام تولید
نفت آمریکا در حدود یک میلیون بشکه کاهش یافت و در
این دوره بسیاری از شرکتهای نفتی اعالم ورشکستگی
کردند و در صورت ادامهی قیمتهای قبلی میزان تولید
نفت شیل کاهش بسیار بیشتری را تجربه میکرد.
اما با انتخاب ترامپ و افزایش احتمال خروج آمریکا
از برجام (و در نهایت خروج آمریکا از برجام) قیمت نفت
دوباره به محدودهی  ۶۰دالر بازگشت .در این دوره تولید
نفت آمریکا با افزایش  ۴میلیون بشکه در روز به عدد ۱۳
میلیون بشکه در روز رسیده است و در حال حاضر سه
خریدار عمدهی نفت ایران (هند ،ژاپن و کره جنوبی) جز
مهمترین مقاصد صادراتی نفت آمریکا هستند.
در واقع ترامپ با اتکا به تکنولوژی نفت شیل
مطمئن بود که او ًال بر خالف تحریمهای سال ،۲۰۱۰
پس از خروج از برجام و تحریم نفتی ایران قیمت نفت
در محدودهی شصت دالر تثبیت خواهد شد.ثانی ًا ،این
افزایش قیمت برای ادامهی حیات صنعت نفت شیل
آمریکا و ادامهی روند استقالل آمریکا در زمینهی انرژی
ضروری بود.
ثالث ًا ،نفت صادراتی آمریکا میتواند جایگزین نفت
ایران شود و در نتیجه کشورهای واردکنندهی نفت ایران
هم ضرر چندانی را متحمل نشدند .با درک این موضوع
متوجه میشویم که نه تنها تحریمهای نفتی دوره ترامپ
هزینهی چندانی برای اقتصاد آمریکا نداشته است بلکه
کمک شایانی به رشد بسیار سریع صنعت نفت این کشور
و استقالل آن در زمینه تولید نفت کرده است.
نتیجه منطقی این موضوع آن است که مادامی که
مهمترین خواستهی ایران در مذاکرات رفع تحریمهای
نفتی است ،طرف مقابل احتما ًال تمایل چندانی به حل
پایدار مسالهی تحریم ایران ندارد .در مقابل به نظر
میرسد که در صورتی که خواستهی اصلی ایران بر رفع
تحریمهای مالی و تجاری در سایر حوزهها باشد ،این
مذاکرات از شانس موفقیت باالتری برخوردار باشد.
رفع تحریمهای مالی و تجاری همچنین میتواند
نقش بسیار موثری در توسعهی پایدار انواع بخشهای
اقتصادی -علیالخصوص صنایع تولیدی و بخش
گردشگری -داشته باشد.

