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مدیرکل زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ،از
پیشنهاد پنج میلیارد تومان اعتبار برای آموزش زنان روستایی و
عشایری در سال  1398خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی« ،فروغ السادات بنیهاشم»
در نشســت با رئیس و مدیران ســازمان امور عشایر ایران و
اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی افزود :در سال
 95این میزان بودجه سه میلیارد تومان بود که برای سال  ،98پنج
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی یادآوری کرد :از سال  95ردیف بودجهای به آموزش زنان
روستایی اختصاص یافت که خوشبختانه امسال مجوز آن داده
و در کمیسیون آموزش مجلس تصویب شد که این میزان اعتبار
برای آموزش زنان عشایری صرف شود.
بنیهاشــم ادامه داد :قانون بهبود فضای کسب و کار نیز همه
اســتانداریها و شهرداریها را موظف کرده است برای توزیع
مشاغل خانگی ،بازارهای وطنی ایجاد کنند که امیدواریم به این
امر توجه بیشتری شود.
وی تاکید کرد «متاسفانه دســتورالعملهای قانون حمایت از
اشتغال روســتاییان و عشایر سنگین و سخت است و به هیچ
وجه روستاییان و عشایر نمیتوانند از آن بهرهای ببرند».
مدیرکل زنان روســتایی و عشــایری وزارت جهادکشاورزی
تصریح کرد :در قانون برنامه ششم توسعه بندی وجود دارد که
یکصد هزار تسهیلگر روستایی تربیت شوند که متاسفانه در این
زمینه اقدام چندانی صورت نگرفته است.
بازارسنجی محصوالت روستایی ،مقدمه برگزاری
نمایشگاههای خارجی
نایب رئیس کمیسیون زنان مجلس شــورای اسالمی در این

نشســت گفت :در بودجه سال  98تســهیالتی برای افزایش
صادرات غیرنفتی دیده شده و این بهترین فرصت برای عرضه
صنایع دستی عشایر در خارج از کشور است.
معصومه آقاپور علیشاهی بازارسنجی محصوالت روستایی را
مقدمه برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور دانست و افزود
میتوان از محل سرمایههای اجتماعی وزارت نفت برای عشایر
کمک بگیریم .همچنین بایــد پیگیری کنیم فضای ارتباطی و

آنتندهی تلفنهای همراه در مناطق عشایری بهبود یابد.
وی از خیــران مدرسهســاز دعوت کرد تجهیــزات مدارس
عشایری را تامین کنند.
مطالبات زنان روستایی و عشایری در حوزه آموزش،
بهداشت و درمان در مجلس پیگیری میشود
رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت :قوانین
بســیاری مربوط به زنان را در برنامه ششم تصویب کردهایم

کــه نیازمند پیگیری و اجــرا در دســتگاهها ،وزارتخانهها و
سازمانهاست.
فریده اوالدقباد افزود :بنــد 'د' ماده  102مربوط به حمایت و
توسعه بیمه سالمت در بیمه پایه و تکمیلی برای زنان در کلیه
مراحل دوران بارداری است که میتوان در حوزه زنان روستایی
و عشایری آن را پیگیری کرد.
وی ارائه پیشــنهادها به فراکسیون زنان مجلس و کمیسیونها
در مورد اختصاص ردیف مســتقل و افزایش اعتبار در مورد
زنان عشایری را خواستار شد و ادامه داد :باید بر اساس آمارها
و تولید ناخالص داخلی ،نقش زنان روســتایی و عشایری در
اقتصاد کشــور را در رسانه ملی و صحن علنی مجلس تبیین
کنیم .نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس
ابراز امیدواری کرد تعامل سازمان امور عشایر و سازمان میراث
فرهنگی در مورد عرضه صنایع دســتی در بازارهای داخلی و
فراملی افزایش یابد.
به گزارش ایرنا ،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
در برنامههای خود بر آموزش دختران روســتایی و عشــایر
بازمانده از تحصیل ،بهبود و ارتقای وضعیت زنان روســتایی
و عشایری ،توســعه گردشگری روستایی و عشایری ،توسعه
فعالیت زنان کارآفرین ،ارایه تســهیالت پایدار برای اشــتغال
و کســب و کار زنــان و کارآفرینی در روســتاها و توســعه
آموزشهای مهارتی برای تولید صنایع دستی دختران روستایی
تاکید کرده است.
توسعه بهداشت و اشتغال روستایی و عشایری ،ضرورت تغییر
سبک زندگی برای نجات منابع آبی ،طرح تشخیص زودرس
ســرطانهابرای زنان روستایی و عشــایری ،آموزش فناوری
اطالعات برای بازاریابی کاالهای روستایی و تولید لباس محلی
و ســنتی ایران برای ایجاد کارآفرینی نیز در این برنامهها دیده
می شود.

دبیر مجمع نمایندگان استان تهران مطرح کرد:

ضرورت افزایش سهم تهران از مالیات در بودجه 98
دبیر مجمع نمایندگان اســتان تهران ،از برگزاری جلسه مجمع با حضور استاندار و رییس
ســازمان مدیریت و برنامهریزی تهران به منظور بررســی وضعیت بودجه  98خبر داد و بر
ضرورت افزایش سهم تهران از مبلغ  50هزار میلیارد مالیات در بودجه  98تاکید کرد.
به گزارش خانه ملت ،محسن علیجانی زمانی در تشریح جزییات جلسه امروز یکشنبه مجمع
نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :این نشست با حضور استاندار
تهران ،رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران و اعضای مجمع عمومی نمایندگان
استان تهران برگزار شد.
نماینده مردم تهران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ،ادامه
داد :در این جلسه استاندار تهران به ارائه گزارش در مورد دغدغههای بودجه که در این حوزه
وجود دارد و مواردی که تمایل دارد در بودجه  98لحاظ شود ،پرداخت و همچنین چالشهای
استان تهران که از اهمیت بسزایی برخوردار است مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد :اعضای مجمع نمایندگان تهران نیز نقطه نظراتی که در رابطه با موضوعات
مختلف پایتخت داشتند ،مطرح کردند ،کما اینکه رفع آسیبهای اجتماعی ،ترمیم بافتهای
فرسوده ،فاضالب شمیرانات ،وضعیت بیمارستانهای تهران و نبود بیمارستانهای دولتی در

چهارسویسیاست
ادعای کارگر شرکت هفت تپه
در کمیسیون امنیت بررسی می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از بررسی ادعاهای
اسماعیل بخشی کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حضور وزیر اطالعات
در این کمیسیون خبر داد.
بــه گزارش ایرنا« ،علیرضا رحیمی» در حســاب توییتری خود نوشــت :درخصوص
ادعاهای اسماعیل بخشی به آقای الریجانی (رییس مجلس شورای اسالمی) پیشنهاد دادم
کمیسیون امنیت ملی موضوع را رسیدگی کند که موافقت داشتند.
وی اضافه کرد :با رییس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد دراولین فرصت با
حضور وزیر اطالعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در پیام توییتری خود تاکید کرد :حقوق
شهروندی نیازمند نظارت بیشتر است.
عراقچی پس از بازدید محل شهادت دیپلماتهای ایرانی در مزار شریف:

نگاه ما به آینده است
اما گذشته را هم فراموش نخواهیم کرد

ســید عباس عراقچی معاون سیاســی وزیر امــور خارجه با انتشــار تصاویری از
سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف در توئیتر خود نوشت :نگاه ما
به آینده است اما گذشته را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
به گزارش ایرنا« ،سیدعباس عراقچی »در توئیترش با انتشار تصاویری از سرکنسولگری
جمهوری اسالمی ایران در مزار شریف و محل شهادت دیپلماتای کشورمان نوشت:
« دیروز در ســفر به شهر مزارشریف توفیق بازدید از ساختمان سابق سرکنسولگری
جمهوری اسالمی ایران و محل شهادت دیپلماتهای کشورمان دست داد».
معاون وزیر امور خارجه افزود «:خون شهدا مسئولیتی سنگین بر دوش همه ما قرار
داده است که برای ادای آن خون دل بسیار باید خورد».
عراقچی تصریح کرد«:نگاه ما به آینده اســت اما گذشته را هرگز فراموش نخواهیم
کرد».
معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز گذشته وارد کابل شد و با مقامات دولت وحدت
ملی افغانستان دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این سفر مقامات دولت افغانستان را در جریان از مذاکرات جمهوری اسالمی
ایران با هیأت طالبان در تهران قرار داد و با تاکید براینکه «این مذاکرات در هماهنگی با
دولت افغانستان انجام شده است» ،گفت«:جمهوری اسالمی ایران از دولت افغانستان
و مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت و پشتیبانی میکند».

اسلواکی و ایران خواستار توسعه همکاریهای تجاری شدند

فعاالن اقتصادی اســلواکی و نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ایران
ضمن دیدار ،خواستار توسعه و تقویت هر چه بیشتر روابط تجاری دو کشور شدند.
به گزارش خانه ملت ،عده ای از فعاالن اقتصادی اســلواکی در تهران با حسین امیری
خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتوگو کردند.
فعاالن اقتصادی اسلواکی در این دیدار ضمن اشاره به روابط دوستانه و دیرینه دو کشور
اظهار داشتند :ما به عنوان فعاالن اقتصادی ،تالش خود را برای تقویت هر چه بیشتر روابط
تجاری دو کشور به کار خواهیم گرفت.
فعاالن اقتصادی اسلواکی افزودند :ما تجربه خوبی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر داریم
و خواستار هستیم که همکاریهای خود با ایران را در این حوزه تقویت کنیم.
از توسعه و تقویت همکاریها با اسلواکی استقبال می کنیم
ی خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز این دیدار ضمن
امیر 
اشــاره به روابط اقتصادی و تجاری ایران با اســلواکی گفت :مجلس شورای اسالمی از
توسعه و تقویت روابط خود با این کشور در حوزههای مختلف استقبال می کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روابط اقتصادی دو کشور ،بر آمادگی
مجلس شورای اســامی جهت تسهیل همکاریهای تجاری ایران و اسلواکی تاکید
کرد.
نایب رییس کمیســیون انرژی مجلس شورای اســامی اظهار داشت :امیدواریم شاهد
افزایش سطح مناسبات اقتصادی فیمابین به ویژه در حوزه انرژیهای تجدید پذیر باشیم.

برخی شهرستانهای این استان همچون پردیس ،بهارستان و اسالمشهر از مهمترین دغدغههای
مطرح شده از سوی نمایندگان تهران بود.
 3درصد از  50هزار میلیارد مالیات وصولی تهران نصیب پایتخت می شود
علیجانی تاکید کرد :استان تهران بخش مهمی از مالیات کشور را تامین میکند ،اما در پی این
اقدام رقم بسیار محدودی به این شهر برمیگردد که در تالش هستیم تا این عدد در بودجه
 98جبران شود.
وی در بیان جزییات نشست کمیته راهبردی مجمع امید عنوان کرد :نشست نیز در تکمیل
نشست شب گذشته برگزار شد که رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران و جمعی
از نمایندگان اســتان تهران در آن حضور داشــتند و مواردی که باید در بودجه  98در قالب
پیشنهاد مطرح شود را مورد بررسی قرار دادند.
علیجانی با اشــاره به مواردی که از سوی نمایندگان اســتان تهران برای درج در بودجه 98
پیشــنهاد شده اســت ،بیان کرد :تهران مبلغ  50هزار میلیارد تومان از مالیات کشور را تامین
میکند ،اما تنها حدود  3درصد از آن به این استان برمیگردد ،بنابراین پیشنهاد شد که تدبیری
برای برگشت مبلغ بیشتری از مالیات برای هزینهکرد در آن اندیشیده شود.

نتایج یک نظرسنجی جدید؛

مخالفت  66درصد آمریکاییها
با ساخت دیوار مرزی

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 66 ،درصد از مردم آمریکا با نظر 'دونالد ترامپ'
رئیس جمهوری این کشور درمورد لزوم ساخت یک دیوار مرزی در امتداد مرز آمریکا و
مکزیک مخالف هستند .به گزارش ایرنا ،براساس نتایج منتشر شده از نظرسنجی مشترک
تارنمای خبری 'هیل' و موسســه 'هریس ایکس' 31 ،درصد از مردم آمریکا ساخت این
دیوار را اقدامی «غیرضروری» و «هزینه بر» توصیف کرده و  35درصد دیگر نیز بر این
باورند که گزینههای بهتری برای تضمین امنیت در مرزهای آمریکا وجود دارد .به نوشته
تارنمای هیل ،این نظرسنجی از  30تا  31دسامبر ( 9 - 10دی) در میان یک جامعه آماری
یکهزار نفری انجام شــد .هیل با بیان اینکه «نتایج این نظرسنجی همزمان با سیزدهمین
روز تعطیلی دولت آمریکا منتشر شد» ،افزود :از روز  22دسامبر (یکم دی) در پی آنکه
نمایندگان کنگره و کاخ ســفید در دستیابی به توافقی در مورد درخواست دونالد ترامپ
رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص میلیاردها دالر برای ســاخت دیوار مرزی به بن
بست رسیدند ،بخشهایی از دولت آمریکا تعطیل شدند .به گزارش ایرنا ،ترامپ خواستار
اختصاص بودجه ای پنج میلیارد دالری برای ساخت دیواری در مرز آمریکا با مکزیک
شده که از شعارهای تبلیغاتی در دوره مبارزات انتخاباتی وی بود .اما دمکراتهای کنگره
آمریکا فقط با اختصاص  1.3میلیارد دالر برای تامین امنیت مرزی موافقت کرده اند که
مشمول ساخت دیوار نیز نمی شود .سنای آمریکا اواخر سال گذشته میالدی بودجه ای
کوتاه مدت برای پیشگیری از تعطیلی دولت تصویب کرد اما پیش از تایید آن در مجلس
نمایندگان ،ترامپ اعالم کرد که حاضر به امضای آن نخواهد بود .همین امر سبب شد که
قانون بودجه کوتاه مدت در ضرب االجل خود تصویب نشــده و بخشهایی از دولت
آمریکا تعطیل شــود .این تعطیلی که در آستانه سال نو میالدی رخ داد 800 ،هزار نفر از
کارکنان دولت فدرال را تحت تاثیر قرار داد که از این میان 420 ،هزار نفر از کارکنان دولت
فدرال بدون دســتمزد به سرکار می روند و  380هزار نفر دیگر نیز به دلیل نبود بودجه
در مرخصی اجباری به سر می برند .این تعطیلی بخشهایی از وزارتخانههایی همچون
خارجه و امنیت ملی آمریکا را نیز در بر می گیرد.
ترامپ در نشســتی که روز جمعه با رهبران کنگره داشــت دمکراتها را تهدید کرد در
صورتی که بودجه پنج میلیارد دالری مطلوب وی برای ساخت دیوار مرزی را تامین نکنند،
دولتش را تا ماهها یا حتی سالها تعطیل نگه می دارد.

شاخصهای فرهنگی -اجتماعی توسعه تهران از مناطق محروم هم پایینتر است
وی افزود :هماکنون شاخصهای فرهنگی -اجتماعی توسعه تهران از دیگر استانها که بعضا
هم از مناطق محروم هستند ،پایینتر است ،بنابراین باید بتوانیم بودجههایی برای حرکت در
مسیر توسعه فرهنگی -اجتماعی این استان در نظر بگیریم تا به اصالح این شاخصها منتهی
شود ،ضمن اینکه باید در تهران بتوان از بودجههای توازن منطقهای هم استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس دهم ،اظهار داشــت :تامین زیرساختها ،بهبود وضعیت راهها،
آب ،فاضالب و تکمیل پروژههای عمرانی ،از دیگر مواردی بود که در این نشســت مورد
بررســی قرار گرفت تا در کمیسیونهای تخصصی مربوطه و در نهایت کمیسیون تلفیق و
صحن مجلس مطرح شــود تا بتوانیم در کنار نگاه ملی که به موضوع بودجه داریم ،مسائل
مربوط به استان تهران و مطالبات شهروندان تهرانی را نیز در راستای تحقق اهدافی که وجود
دارد ،مطرح کنیم.
حضور شهردار تهران در نشست مجمع امید
دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسالمی ،یادآور شد :نشست مجمع 51
نفره امید نیز روز سه شنبه ( 18دی ماه) با حضور شهردار و استاندار تهران برگزار خواهد شد.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه
پیشین خود درباره  CFTتاکید کرد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از اصرار
مجدد این کمیســیون بر مصوبه پیشین خود درباره الیحه  CFTخبر داد و گفت:
این الیحه در دستور کار صحن علنی اولین هفته کاری آتی مجلس قرار میگیرد.
به گزارش خانه ملت ،حشــمت اهلل فالحت پیشه ،در تشریح نشست کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بررسی ایرادات
شــورای نگهبان به الیحه  CFTگفت :در این جلســه که با حضور عباســعلی
کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد ،کمیسیون به بررسی ایرادات این
شورا درباره الیحه  CFTپرداخت و بر نظر قبلی خود اصرار کرد.
الیحه  CFTدر نخستین جلسه علنی هفته آینده کاری مجلس بررسی میشود
نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان
اینکه پیش از این یکبار اصالحات کمیسیون درباره ایرادات شورای نگهبان به این
شــورا ارسال شده بود ،اظهار داشــت :با این حال شورای نگهبان تنها سه ایراد را
برطرف شده دانست و بقیه ایرادات را مجددا به کمیسیون ارجاع داد ضمن اینکه
پیش از این هفت مورد از ایرادات نیز به مجمع ارجاع شده است.
وی افزود :در نهایت مجموعه نظر کمیسیون امنیت ملی تصویب الیحه  CFTبا
نظر قبلی این کمیسیون بود که الیحه مصوب در اولین جلسه صحن علنی در هفته
آتی کاری مجلس در دستور کار قرار می گیرد.
تالش کمیسیون امنیت ملی برای تضمین بودجه ناجا
فالحت پیشه در ادامه به حضور سردار اشتری در جلسه این کمیسیون برای بررسی
بودجه انتظامی کشــور اشــاره و بیان کرد :قرار شد کمیسیون امنیت ملی مجلس
حداکثر تالش خود را برای تضمین بودجه ناجا و تا تخصیص صد در صدی این
بودجه انجام دهد.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان
با بیان اینکه حوزههای نظامی ،انتظامی و دفاعی است که امنیت مسئوالن دولت و
مردم را تأمین می کند ،خاطرنشان کرد :باید سعی کنیم منابع مورد نیاز وزارت دفاع
که بنیه دفاعی کشور را تقویت می کند به خصوص در حوزههای مرزبانی و ناجا
تأمین کنیم که در این خصوص پیشنهاداتی نیز از ناجا گرفتیم.

سفیر استرالیا در ایران:

ایران و استرالیا ظرفیت همکاری بسیار زیادی دارند
سفیر استرالیا در ایران گفت :استان هرمزگان از ظرفیتهای بسیاری برای همکاریهای
مشترک بین ایران و استرالیا برخوردار است و می تواند در تسهیل روابط تجاری میان 2
کشور موثر باشد .به گزارش ایرنا ،یان بیگز در دیدار با استاندار هرمزگان هدف از سفر به
هرمزگان را بازدید از ظرفیتهای بازرگانی ،کشــتی سازی و مناطق آزاد این استان اعالم
کرد و افزود :پرورش ماهی در ین استان در مرحله بسیار پیشرفته ای قرار دارد و با توجه
به توانمندیهای استرالیا ،زمینه مناسبی برای همکاری محسوب می شود .وی با اشاره به
این که نقطه قوت روابط ایران و استرالیا مردمان دو کشور هستند ،گفت :ساالنه سه هزار
دانشجوی ایرانی وارد دانشگاههای استرالیا می شوند و حدود  100هزار ایرانی نیز در این
کشــور زندگی می کنند که می توانیم روابط مناسبی را بر این اساس بنیان گذاری کنیم.
معاون برنامه ریزی سازمان گستر ش و نوسازی صنایع ایران نیز گفت :استرالیا به عنوان
یکی از کشــورهای مطرح در عرصه دانش روز و فناوری صنایع دریایی و کشتی سازی
علیرغم تحریمهای یکجانبه امریکا ،با ایران در این زمینه همکاری می کند.
محمد نوری امیری در نشست مشترک با سفیر استرالیا و استاندار هرمزگان ضمن تشریح
توانمندیهایی مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) با اشاره به توانمندی
 ۶شرکت کشتی سازی ایدرو گفت  :اکنون در این مجمتع کشتیها و شناورها  ۱۲۰تا ۳۰۰
هزار تنی ساخت و تعمیر می شوند  .وی با بیان اینکه همکاری مشترک ایدرو و بخش
خصوصی داخلی و خارجی  ،رویکرد نوین این سازمان برای گسترش صنایع کشور به
ویژه در مناطق کمتر برخوردار است  ،هدف از بازید سفیر استرالیا و هیئت همراه را آغاز

همکاریهای مشترک به ویژه در زمینه تبدیل بندر عباس به قطب مشترک صنایع دریایی
و کشتی سازی منطقه ای برشمرد.
به گفته معاون ایدرو در اجرایی قانون اجرای اصل  ، ۴۴سازمان گسترش به عنوان قدریمی
ترین سازمان توسعه ای برای گسترش صنعت در مناطق کمتر برخوردار اقدام به احداث یا
توسعه واحدهای صنعتی منطبق با آمایش سرزمین می کند که با توجه به جایگاه هرمزگان
در عرصه صنایع دریایی و کشتی سازی و استقرار بزرگترین مجتمع کشتی سازی کشور
همکاری مشترک در پروژههای صنعتی با طرف استرالیایی آغاز شده است .
هرمزگان آماده همکاری با استرالیا در زمینه سازههای دریایی است
استاندار هرمزگان نیز در این دیدار گفت :این استان در حوزه تجارت و در زمینه سازههای
دریایی ،محصوالت صنایع غذایی دریایی و برگزاری همایش مشترک سرمایه گذاری آماده
همکاری و تعامل با کشور استرالیا است.
فریدون همتی افزود :در مجتمع کشتی سازی (ایزوایکو) زیرساختهای خوبی برای تولید
و تعمیرات انواع شناور و سازههای دریایی فراهم شده است و آمادگی داریم در این زمینه
همکاریهای مشترکی با کشور استرالیا داشته باشیم.
وی بیان داشــت :وجود معادن متنوع ،صنایع بزرگ فوالد 2 ،منطقه آزاد ،پنج منطقه ویژه
اقتصادی ،بزرگترین آب شیرین کنهای کشور ،سواحل مکران ،هفت پاالیشگاه نفت و
گاز ،انجام بیش از  60درصد صادرات و واردات کشــور و صنایع کشتی سازی از دیگر
توانمندیهای هرمزگان محسوب می شود.

سرمقاله

جهاناقتصاد

نوش جان آقای رئیس!
دکتر هاشم اورعی

رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران

در پی اعالم خبری مبنی بر خرید ســهام شرکت مجتمع گوشــت اردبیل توسط رئیس
سازمان خصوصی سازی نکاتی قابل تامل است .ماجرا از این قرار است که رئیس سازمان
خصوصی سازی در سال  84از این سازمان کنار می رود .سال بعد این انتقال صورت می
گیرد و ســپس آقای پوری حسینی مجددا ً به سمت ریاســت سازمان منصوب می شود.
توجیه ایشــان مبنی بر اینکه تخلفی صورت نگرفته توهینی آشکار به شعور جامعه است.
با مروری بر نحوه برخورد نظام با اختالس ها و ســوء استفاده های مالی توسط مسئولین
دولتی ،جامعه به این نتیجه می رسد که قوانین صرف ًا برای آحاد مردم است و صد البته که
مسئولین دولتی از شمول آن خارجند! اما چرا اعتقاد و اعتماد جامعه که سرمایه اجتماعی
عظیمی به حســاب می آید ،به مخاطره می افتد؟ نحوه برخورد با اختالس های مالی در
چند دهه اخیر این واقعیت را آشــکار می ســازد که محاکمه ،زنــدان و اعدام فقط برای
سلطان های بخش خصوصی است و تنها آن دسته از مدیران دولتی تحت تعقیب قرار می
گیرندکه متواری شده اند! در چهل سال اخیر تقریب ًا هیچ مدیر ارشد دولتی به اتهام سوءاستفاده
مالی به محاکمه کشیده نشده و معدود مواردی که شاهد بوده ایم بیشتر انگیزه سیاسی داشته
است .این بدان معنی است که یا مدیران ارشد در مقابل سوء استفاده های مالی از مصونیت
برخوردارند و یا سوء اســتفاده ای صورت نگرفته است .چگونه می توان متصور شد که
اختالس های چندین هزار میلیاردی در شبکه بانکی رخ بدهد و مدیران ارشد دولتی در آن
نقش نداشته باشند .نگرانی عمومی جامعه معطوف به آن است که اختالس و سوء استفاده
مالی توسط مدیران دولتی به امری طبیعی تبدیل شده و نمی توان انتظار داشت که مسئولین
مربوطه جدیتی برای برخورد با آن داشته باشند مگر برای تسویه حساب های سیاسی .ادامه
این روند نگران کننده یعنی اینکه جامعه اطمینان خود را از سیستم قضایی از دست داده و
به خود بقبوالند که این اعمال ناشایاست امری عادی است .ادامه این روند کار را به جایی
خواهد رساند که آحاد جامعه دولت ونظام را از خود جدا دانسته و امید خود را در اصالح
امور از دســت بدهد .این مساله امروز در جامعه به خوبی مشاهده شده و تدبیر و امید به
بی تدبیری و ناامیدی تبدیل شده است .صد البته که بخش قابل توجهی از جامعه دولت را
از نظام جدا ندانسته و همه را به حساب حکومت می گذارد .با نگاهی خوش بینانه حتی
اگر فرض کنیم در این ماجرا سوء استفاده ای نشده باشد ،نفس کار یعنی خرید سهام یک
مجتمع صنعتی توسط رئیس قبلی و بعدی سازمان مربوطه امری غیر قابل قبول است و بدتر
از آن اینکه جناب رئیس با شجاعت تمام اعالم می فرماید که خطایی صورت نگرفته است.
به عبارت دیگرایشان این پیام را به جامعه منتقل می کند که این امری طبیعی است و نوبت
ایشان بوده است که سهم خود را از اموال عمومی بردارد و پس از مدتی کوتاه پشت همان
میز مدیریتی بنشیند ،یعنی دوباره برود ته صف و تا نوبت بعدی در انتظار بماند! نکته دوم که
قابل تامل و جای بسی تاسف است اینکه ایشان در برنامه ای زنده در صدا و سیما از قول
دادستان اردبیل اعالم می کند که " نوش جان !" .با توجه به تکذیب دادستان محترم ،نمی
توان در مورد صحت و سقم آن اظهارنظر کرد ،لیکن آن چه مهم است اینکه رئیس سازمان
خصوصی سازی با صراحت کامل در مقابل جامعه از این واژه استفاده می کند و نکته ای که
اهمیت چندانی ندارد این است که کدام یک از مسئولین دولتی یا قضایی آن را به کار برده
است .نوش جان کردن آقای رئیس این پیام را به جامعه منتقل می کند که اموال عمومی در
واقع اموال دولت است و متعلق به مدیران دولتی و ایشان تنها سهم خود را برداشته اند و
خالفی صورت نگرفته است .در چنین فضایی چگونه می توان از جامعه انتظار داشت که در
مقابل سختی ها مقاومت کرده و دولت و نظام را از خود بداند .بر مسئولین کشور است که
حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی را جدی گرفته و اجازه ندهند که این چنین بی محابا
به سخره گرفته شود.

گزارش

کلیات الیحه بودجه  98در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس
تصویب شد

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات الیحه
بودجه  98و همچنین احتمال اختصاص یاران ه برای تهیه کودهای شیمیایی در جلسه
امروز یکشنبه کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت ،ولی ملکی در تشریح جلسه امروز -یکشنبه -کمیسیون
صنایع و معادن مجلس شــورای اسالمی گفت :پیشــنهادات کارگروههای هوافضا،
پتروشیمی ،معدن و صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره الیحه بودجه سال
 98ارائه و پس از بحث و بررسی تمام زوایا تصویب شد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی افزود :کلیات الیحه بودجه سال
 98در جلسه امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شد .همچنین تبصرههای
ارجاعی به کمیســیون که در حوزه صنایع و معادن بود پس از بررسی تصویب شد؛
تمام این بررسیها با حضور مسئوالن دستگاههای اجرایی مانند وزات صنعت ،سازمان
برنامه و بودجه و مرکز پژوهشها انجام گرفت.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir

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

شهادت نامه

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

