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علی الریجانی در کنفرانس بینالمللی »بودجهریزی بر مبنای عملکرد« ،آمار تأملبرانگیزی ارائه کرد

ﺧﺒﺮ

دستاوردهاي دولت و
عملکردهاي متناقض

وزرا؛ در جلسات درددل نکنید

فیلترینگ  ۳هزار
کانال غیراخالقی تلگرام در هفته

»زن«» ،چهلسالگی«
و »مریم میرزاخانی«
مریم میرزاخانی ،نماد »زن /مادری« اســطورهای،
ایــن نــدا را شــنید و همزمان بــا همــه ویژگیها و
وظیفههــای زنانه و مادرانهاش »علــم« را آموخت،
جفت خویش را جســت و فرزند خود را به دنیا آورد
تــا بگوید که هیچیک از ایــن ویژگیهای زن /مادرانه،
راه او را بــرای رســیدن به دانــش و باالرفتن و عروج
بــه جایگاه انســانی خداگونــهاش نبســت .مریم ،از
زمــره برگزیده »انســان«هایی بود که بــه هیچیک از
زنجیرها و علقههای زیســتی آدمیزادگان روی نکرد
و به آنها نیاویخت .ازایــنرو ،جهان » ُعجبانگیز« ما
نیز که ظرفیت ،تحمل و جایــی برای اینهمه بزرگی
»انسان
روح و جان و گســتردگی اندیشــه و ذهن این
ِ
ناتمــا ِم« در نیمه راه را که هنوز میتوانســت راههای
سخت و کوشــندهای را ادامه دهد نداشت ،نتوانست
او را بیــش از این در خویش جای دهد .به این جهت
ناگزیر مریم را ،همزمان در »چهلســالگی« و در اوج
شــکوفایی تواناییهای آفریننده »زن /مادرانه« و نیز
»دانش«اندوزی و تالش برای عروج به جایگاه انسانی
و خداگونهاش از ما گرفت .ســوگ ازدستدادن مریم
میرزاخانی ،دردناکتر و ســختتر از آن اســت که در
قالب واژهها ،اســتعارهها ،تمثیلهــا و ...و ...بگنجد.
میراث مریم میرزاخانی بــرای میهن ما ،ایران ،در کنار
همه میــراث علمی و آکادمیک و دریافت نخســتین
جایــزه ریاضــی بهعنوان نخســتین زن و نخســتین
پژوهشــگر دانشــمند ریاضیات در جهــان ،فرزندی
اســت که متأســفانه به دلیل قوانین بازخوانینشده
سدههای پیش ما نتوانســت از سوی مادر شهروندی
میهن مادرش را که از او زاده شده بود و بیشترین حق
شهروندیاش میبایست از او میبود به دست آورد.
شــگفتانگیزتر اینکه ،این عدم اعطای شهروندی
ایرانی از ســوی دولــت جمهوری اســالمی ایران به
فرزند ایــن زن /مادری کــه این روزها نــام میهنمان
»ایران« را بر بلندای همه رســانههای جهان باال برده،
بــا هیچیک از موازین دین ما »اســالم« که ذریهاش از
فاطمه ،دختر پیامبر اسالم ،ادامه یافته است ،نیست!!
آیا ما ،نه بهعنوان کنشــگر حقوق زنان ،بلکه بهعنوان
شهروندی مسلمان ،نباید از مسئوالن دولت جمهوری
اســالمی ایران بخواهیم پاســخگوی چنین »نابرابری
ناعادالنه«ای باشــند؟ »نابرابری ناعادالنه«ای که در
اصل اساسی »اسالم«  -دینی که نخستین ایمانآورنده
و باورمندش یک زن؛ یعنی »خدیجه« ،همســر پیامبر
و ادامهدهندگانش از ذریه »فاطمه« ،دختر پیامبرش،
بوده است  -هرگز وجود خارجی نداشته و ندارد؟

شــرق» :ما بدون اصالح برخی نظامات نمیتوانیم در
رســیدن به توسعه موفق باشیم؛ یعنی با نظام پیچیده
دیوانــی و بودجهریــزی فعلی نمیتــوان توفیقی در
توسعه داشت .در قانون برنامه جهش هشتدرصدی
پیشبینی شــده که رســیدن به آن منــوط به هفت یا
هشــت اصالح در نظامهاســت که امیدواریم دولت
بعدی تازهنفس بتواند ایــن کار را انجام دهد«.اینها را
علی الریجانی ،رئیس قوه مقننه گفته اســت .به گفته
او وزرا بایــد در دولت آینده این شــجاعت را داشــته
باشــند که وقتی مشکلی را پیشروی خود میبینند به
ســوی حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند.
مــا چنین چیزی را احتیاج نداریم .رجال ملی کســانی
هستند که وقتی مشکلی را میبینند بگویند امسال دو،
ســه تای آنها را حل میکنند.او در هشتمین کنفرانس
بینالمللی »بودجهریزی بر مبنــای عملکرد« با تأکید
بــر تحقق اقتصــاد مقاومتی گفــت :دولت و مجلس
بایــد در کنــار هم مشــکالت را حل کنند .مشــکالت
پیچیدهای داریم که روندی غیــر از این ،تنها انجام کار
روزمره و بهتأخیرانداختن مشــکالت است .برای رشد
هشــتدرصدی و تحــول در صادرات و منفکشــدن
بودجــه از نفت احتیاج به اصــالح نظامات داریم که
یکــی از همین اصالحها درباره بودجهریزی اســت.به
گزارش ایسنا ،رئیس مجلس با بیان اینکه بودجهریزی
عملکــرد در قانون برنامه ششــم آمده اســت ،گفت:
بــا وجود این تأکید در برنامه ششــم به ســازوکارها و
تحوالتی در کشور نیاز است که باید با هم انجام شود؛
این کار ســادهای نیســت و باید عزمی برای حرکت آن
وجود داشته باشد .او با بیان اینکه سهم درخورتوجهی
از نفت برای بودجه جاری کشور صرف میشود ،گفت:
این در حالی اســت که بسیاری از کشورها امور دیوانی
خود را بدون نفت انجام میدهند .نفت یک ســرمایه
اســت و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود؛
اما ما مجبوریــم نفت را برای بودجــه جاری مصرف
کنیم .این خود نشــاندهنده لزوم وجــود تغییراتی در
نظام بودجهریزی و امور دیوانی کشور است.
در جلسات دولتی درددل نکنید!
وزرا بایــد در دولت آینده این شــجاعت را داشــته
باشــند که وقتی مشــکلی را جلوی خود میبینند ،به
سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند.
الریجانی با اشــاره به بزرگبودن دولت ،گفت :با توجه
به حجم وســیع دولت باید خدمات ارائهشده به مردم
قابل قیاس با کشــورهای دیگر باشد .حال اینکه وضع
رســیدگی به کارمندان هم نارس است.رئیس مجلس
با بیان اینکه زمان مؤلفه مهمی در نشــاندادن میزان
توســعه و رشد در کشورهاست ،گفت :براساس آمارها
ما در  ۲۰کشور منطقه از نظر سرمایهگذاری در رتبه ۱۵
و بین  ۱۳۸کشور دنیا در رتبه  ۸۷هستیم ،پس این نشان
میدهــد که ما از نظر زمان برای ســرمایهگذاری دچار
مشکل هســتیم که همین طوالنیشــدن امور دیوانی
مانع سرمایهگذاری است.
سیستمدیوانیمانعسرمایهگذاری
به گفته او ،از نظر رشد واقعی ناخالص ملی بین ۲۴
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در مقایســه بانکــداري در ایران بــا بانکداري به
معنــاي مصطلــح آن باید گفــت بانکهــا در ایران
بنگاههاي اقتصادي هســتند و خود عامــل تورم .در
این مورد هم تیم اقتصادي دولت توانســت سیســتم
بانکي را مهار کند .جاي تعجب است وقتي در کشور
بانک وجود دارد ،چگونه است که مؤسسات مالي ریز
و درشت وابســته به این و آن به جلب سرمایه مردم
ميپردازنــد و به کمک آشــفتگي شــرایط اقتصادي
ميآیند؟ حوادثي که این روزها شــاهد آن هستیم که
مؤسسات مالي مردم را گرفتار کردهاند ،با همین نگاه
یعني جلب و جذب ســرمایه مردم با سودي باالتر از
سود بانکها و ورود به بازار اقتصاد از خرید بنگاههاي
مشمول اصل  ۴۴تا انحصار اجناس موردنیاز مردم از
سوي این مؤسسات با قیمت غیرواقعي انجام ميشد.
اخیــرا آقاي جهانگیــري معــاون اول رئیسجمهور
در یکي از ســخنرانيهاي خود از تعیین ســود بانکي
به میــزان تورم ســاالنه یاد کرد که اگــر این طرح به
نتیجه برسد ،احتمال دارد سرمایههاي مردم به جاي
انباشــت در مؤسسات مالي به تولید سمت و سو پیدا
کند .بخش دیگري که متأسفانه دولت آقاي روحاني
نتوانســت در دولــت یازدهم خواســتههاي مردم را
برآورده کند ،بخش آموزش عالي است .مجلس نهم
با وزیر معرفيشــده آقاي دکتر توفیقي مخالفت کرد
و دکتر فرجيدانا هم با اســتیضاح روبهرو شــد .وزیر
منتخب بعدي آقاي فرهادي و وزارتخانهاش کارنامه
موفقي از خود باقي نگذاشتند .دوره چهارساله دولت
آقاي دکتــر روحاني در بخش آمــوزش عالي ،حتما
نیازمنــد بازنگري اســت .مدیران میانــي و معاونان
وزارتخانه ،تغییر دولت را حس نکردهاند .وزارت علوم
دولت آقاي احمدينژاد براي برخورد با دانشگاه آزاد
که آن را حاصل مدیریت آیتاﷲ هاشميرفســنجاني
ميدانست ،چون نميتوانست در ترکیب هیئت امناي
دانشــگاه دخالت کند ،با تقویت دانشــگاه پیام نور و
فراگیرکردن آن و نیز تأســیس دانشــگاه جامع علمي
کاربردي و مؤسسات نوظهور غیرانتفاعي و حمایتبيچون و چرا از آنها ،آموزش موازي به قصد برخورد
با دانشــگاه آزاد را دنبال ميکرد .دانشگاه آزاد که به
اقــرار دســتاندرکاران آموزش عالي بــدون تحمیل
دیناري بــر بودجه دولتي بار نیمي از تحصیالت عالي
را بر دوش ميکشد ،مورد بيمهري قرار گرفت .کافي
اســت آقاي دکتر روحاني در اقدامــي حقطلبانه به
عنوان رئیسجمهور حقوقدان هیئتي تشکیل دهد و
ابتدا اسامي مؤسسان این مؤسسات آموزشي را تعیین
و سوابق اســتخدامي آنان با وزارتخانه علوم و دیگر
وزارتخانهها را بررســي کند تا معلوم شود پشت این
مؤسســات حمایت چه افرادي نهفته است .سپس با
بررســي فضاي آموزشي و استاندارد اعضا هیئتهاي
علمي و انطباق مــدارک آنان با حداقلهاي موردنیاز
وزارت علوم ،به این آشفتگي پایان دهد.

ایران ،سومین کشور پنهانکار جهان است

کشــور منطقه در رتبه دهم و در بین  ۱۹۱کشــور جهان
در رتبه  ۸۴هســتیم .از لحاظ جذب استعدادها در بین
 ۲۰کشور منطقه در رتبه  ۱۹و در بین  ۱۳۸کشور جهان
در رتبــه  ۱۲۶قرار داریم .در  ۲۰کشــور منطقه از لحاظ
سرمایهگذاری در رتبه  ۱۵و بین  ۱۳۸کشور دنیا در رتبه
 ۸۷هســتیم ،ما از نظر زمان برای ســرمایهگذاری دچار
مشکل هســتیم که همین طوالنیشــدن امور دیوانی
مانع ســرمایهگذاری است .رئیس قوه مقننه گفت :این
آمارها نشان میدهد که این سیستم بزرگ بهعنوان امور
دیوانی کمکی به وضعیت و توســعه نکرده و حتی در
مواردی موانعی به وجود آورده اســت.وی با اشاره به
فاصله بســیار بین اجرا و اهداف برنامه و بودجه گفت:
دلیل اجرائینشــدن اهداف برنامــه و بودجه گاهی در
درستتنظیمنشدن برخی اهداف و در بسیاری از موارد
ناشی از کارآمدی ضعیف است .نتیجه تمامی این موارد
این میشــود که تقریبا حدود  ۹۰درصد بودجه مصوب
امسال صرف امور جاری شده است؛ یعنی پول نفت را
میگیریم تا برای بودجــه جاری هزینه کنیم .الریجانی
در توضیح راهکار حل این مشکل گفت :برگزاری چنین
کنفرانسی یک پله برای حل مشکل است اما باید بودجه
مصرفی درست مصرف شود تا در کنار کاهش هزینهها
کارآمدی افزایش پیدا کند .بالطبع اگر ســاختار درست
شــود ،میتوان به این هدف رسید .پرسشی که اینجا به
وجود میآید این است که دیگر چه کاری میتوان برای
بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکمرانی در
کشور است .رئیس قوه مقننه توضیح داد :در صد سال
گذشته دو نظریه در ساختار حکمرانی حاکم بود .نظریه
نخست بر پایه نظامهای سوسیالیستی بود که هدفشان
ایجاد عدالــت بین مردم بود با ایــن توضیح که نقش
آزادی و اختیار از مردم گرفته شده و دولتها میگفتند
چه کسی و چقدر پول بگیرد و چگونه آن را مصرف کند.
این نظام در شــوروی سابق حاکم بود و اکنون یکی ،دو
کشور بر پایه آن اداره میشود.
پارادایم ماچیست
بــه گفتــه الریجانــی از لحــاظ شــفافیت در
سیاستگذاری بین  ۲۰کشــور منطقه دارای رتبه  ۱۸و
در بین  ۱۳۸کشــور جهان در رتبه  ۱۳۶هستیم که این

نشاندهنده پنهانکاری در امور است .در نرخ بیکاری
بین  ۲۰کشــور منطقــه رتبه  ۹و بین  ۱۳۵کشــور رتبه
 ۹۰را داریــم .الریجانــی ادامه داد :نظــام دیگر لیبرال
در کشــورهای غربی اســت که محور اصلی آن آزادی
فکر در عمل و اقتصاد است .کشورهایی که با این مدل
به موفقیت رســیدهاند بر سیســتم بازار آزاد معتقدند.
همچنین اعتقاد دارند که باید امنیت و رفاه برای مردم
به وجــود آید و تأمین اجتماعــی و امکانات رفاهی را
امری بیبدیل میدانند.او ادامه داد :در  ۳۰سال گذشته
تئوری دیگری مطرح شــد ،مبنی بر اینکه عدالت باید
کانون اصلی توجه باشــد؛ یعنی نخســتین مسئله در
اســتقرار عدالت آزادی اســت و در تصمیمگیریهای
حاکمیتــی آنجا که نفــع حداکثری اســت ،باید به آن
ســمت حرکت کنند .در اینجا این پرسش پیش میآید
که ما براساس کدام نظامات حرکت میکنیم؟الریجانی
توضیح داد :در تئوری عدالت متفکران به دنبال آزادی
به نفع عام هســتند .آزادی یعنی فکر و اقتصاد بدون
قید و بند باشد و قانون برای همه یکسان اعمال شود.
همچنین براســاس عدالت باید سمتگیری به سمت
محرومان باشــد ،چون همیشه در رقابتها محرومان
دچار ضعف میشــوند و حکومــت باید این ضعف را
جبــران کند .ما هم با مفهوم عدالت موافقیم؛ مبنی بر
اینکه اجازه دهیــم مردم ،اقتصاد و تحصیل را آزادانه
انتخاب کنند و سیســتمهای دیوانی نباید جایگزین آن
شــوند .البته گاهی در نظامهای آموزشــی ما سیستم
دیوانی به جای فرد تصمیــم میگیرد که این مخالف
عدالت اســت؛ چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد
باید اولین تصمیمگیرنده باشد .ما فقط باید در جایی که
به امنیتمان ضربه وارد میشود ،مانع شویم و در نهایت
شرایطی برای کشــف استعدادها فراهم کنیم .بهقطع
در این راه قانون هم باید رعایت شــود.رئیس مجلس
با بیان اینکه گستردهشدن سیستم دیوانی در گذشته به
دلیل پول نفت یک پز بود گفت :بعد از پیروزی انقالب
گرایشهای نیمچهسوسیالیســتی در کشور ایجاد شد،
مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شــود که این روند
باعث انباشــت نیرو در سیســتم حکمرانی شد و بعد
از آن هــم تغییر نکرد؛ طوری کــه در ازای اصل  ۴۴که

باید بخــش دولتی به بخش خصوصــی و غیردولتی
واگذار شــود ،شــاهد جابهجایــی نیــروگاه به بخش
نیمهدولتی دیگر هستیم .نتیجه تمامی این رویکردها،
ایجاد سیســتم دیوانی موســع در کشــور است که با
حکمرانــی مطلوب ،ســعادت ،عدالتمحوری و هیچ
سیســتم دیگری همخوانی ندارد .الریجانی خطاب به
شرکتکنندگان در این همایش گفت :انتظار می رود به
موازات رسیدن به نظام بودجهریزی عملکرد ،اشکاالت
را دریابید و بدانید مشکل کجاست .به نظر میرسد که
به اندازه کافی شــواهد و قرائن درباره اشکاالت وجود
دارد .نمونــه بارز آن رویکرد ســازمان برنامه و بودجه
است که هر ساله الیحه بودجه را به مجلس ارائه می
کند و در آن براســاس تورم  ۱۰تا  ۱۵درصد به حقوق و
مزایا اضافه میکند .ما هــم در قانون برنامه دولت را
مکلف کردیم که هر ساله  ۱۵درصد دولت را چابکتر
کند که فکــر نمیکنم با این وضعیــت اتفاقی بیفتد،
چون تغییرات باید براســاس عقبه فکری و تشکیالتی
به وجود آید .شــما توانستید در برگزاری این چند سال
کنفرانسهــا چهارهزار نفــر را دور هم جمع کنید که
به نظام بودجهریزی عملکرد برســید .باید ۱۴هزار نفر
از حکمرانــان را جمع کرده و بــه آنها بگویید این چند
مشــکل اساسی وجود دارند تا به جمعبندی برای حل
آن برسند.
برقراری انضباط اقتصادی بزرگترین چالش نظام
اقتصادی
در همیــن حال رئیس دیوان محاســبات هم تأکید
کرد بزرگتریــن و جدیترین چالش نظــام اقتصادی،
انضباط اقتصادی اســت .عــادل آذر ،با تأکید بر تحقق
اقتصاد مقاومتی گفت :یکی از جدیترین آســیبهای
بودجهریــزی توجه کمتر بــرای اجرائیکردن نظامات
علمی بودجهریزی در کشــور اســت .البته عزم خوبی
برای حل این مشکل در کشور پدید آمده است و تقریبا
همه به این اجماع رســیدند که بودجهریزی عملکرد،
مدرنتریــن و بهترین سیســتم در اســتقرار نظام نوین
بودجهریزی اســت که بر مبنای آن میتوان به اهداف
چشــمانداز و اهداف میان و بلندمدت رسید .به گفته
او ایــن راه در برنامههــای توســعه چهــارم ،پنجم و
ششم دیده شــده اســت و به نقطه خوبی رسیدهایم.
تجربه دنیا هم میگوید اصل نظارت اهمیت بســیاری
دارد و بودجه باید شــفاف طراحی شــود .این وظیفه
دستگاه نظارتی اســت.رئیس دیوان محاسبات کشور
با اشــاره به ایــن کنفرانس گفــت :ایــن کنفرانس از
ســال  ۱۳۸۵آغاز شــده که بیش از  ۱۲رســاله دکترا و
 ۵۰پایاننامه کارشناسیارشــد بر مبنــای بودجهریزی
عملکرد نوشــته شده است .ما از ســال  ۱۳۸۵تاکنون
به شــبکه چهارهزارنفری رســیدهایم کــه همه برای
نظــام بودجهریزی عملکرد دغدغه دارند و میخواهد
اجرائی شــود .حداقل از نظر تئوریک و نظریه به بلوغ
خوبی رســیدیم که باید برای اجرای آن اهتمام داشته
باشیم؛ چراکه براســاس گزارشها ،با اجرای این نظام
بودجهریــزی در آمریکا و برخی کشــورها در هزینهها
صرفهجویی شده است.

ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎى ﻫﻤﺎ
شرق :با رفتن فرهاد پرورش ،مدیرعامل پیشین هما ،پس از موفقیتهای
برجام و پیوستن این مقام مسئول به ایکائو )سازمان جهانی هوانوردی(،
او در مراســم تودیعش از پشــت پردهها و تهدیدهای ایران در مذاکرات
پرده برداشــت .همچنین آخوندی از هدررفت صد میلیارد دالر بابت رد
دیون دولت تا ســال  ۹۰خبر داد و قائممقــام او ،خبر از حضور پرورش
در کادر هیئتمدیره ایرانایر داد .همچنین شــرفبافی ،سرپرســت جدید
ایرانایــر ،اعالم کرد این شــرکت در مرحله شناســایی فاینانســر خرید
هواپیماست.
 ۱۰۰میلیارد دالر بابت رد دیون دولت هدر رفت
وزیــر راهوشهرســازی بــا انتقاد از رونــد خصوصیســازیها گفت:
متأســفانه در تحقیقاتی که در ســال  ۹۰انجام دادم ،حدود صد میلیارد
دالر از ســرمایههای ملت و صنایع مختلف ایران در حوزههای مختلف
پتروشــیمی ،صنایع و ســرمایهگذاری بدون پشــتوانه هدر رفت .عباس
آخوندی در مراســم معرفی سرپرســت جدید شرکت هواپیمایی »هما«
در قدردانی از فرهاد پرورش ،مدیرعامل ســابق این شرکت ،تصریح کرد:
جفای بزرگی که در حق مردم ایران در ســالهای گذشــته شد ،این بود
کــه تمام این ثروت با عنوان رد دیون به بخش خصوصی واگذار شــد تا
دولت خود را از شر بنگاهها رها کند .متأسفانه این بدترین روشی بود که
میشد انجام داد .وی ادامه داد :در این شرایط ،آقای پرورش )مدیرعامل
سابق شــرکت هواپیمایی هما( توانســت با وجود فشارها ،شرکت هما
را حفظ کند .چراکه اگر داراییهای این شــرکت به فروش میرســید در
آخر یکســری زمین و ساختمان بود که پیش از اصالح ساختاری واگذار
میشــد .هیچگاه منتقد واگذاری به بخش خصوصی نیســتم؛ اما نباید
بدون بازســازی ســاختاری ،بنگاهها را رها کرد .خوشــبختانه در فرایند
مدیریت شــرکت هواپیمایی هما ،چرخ این شرکت را به چرخه بازسازی
ساختاری بازگرداندیم و مطمئنم یک همای سرافراز را خواهیم ساخت.
هما یک ایرباس  ۳۲۰رایگان گرفت
قائممقام وزیر راهوشهرســازی با اشاره به پافشاری شرکت هما برای
دریافــت تخفیف در جریــان خرید هواپیما ،گفت :ایــن قراردادها تا ۲۸
ســال آینده و تا زمان بازپرداخت کامل حفظ و پایش میشود .در جریان
مذاکرات برای خرید هواپیما تمام چانهزنیها انجام شد و تخفیفات الزم
را نیــز گرفتیم ،بهطوریکه آقای پرورش پــس از مذاکرات طوالنی برای
گرفتن تخفیف بابت خرید هواپیماها یکبار دیگر در جلســهای با اصرار
توانســت یک هواپیمای ایرباس  ۳۲۰را بهصــورت رایگان برای ایرانایر
تحویل بگیرد .اصغر فخریهکاشــان در این مراســم گفت :آنچه تا امروز

خروج ساخت  ۵۰سد از دستور کار
 ایسنا :وزیر نیرو گفت :زمانیکه دولت یازدهم آغاز
به کار کرد  ۱۴۴سد در حال اجرا بود ،اما با مطالعاتی
که انجام شد تعداد  ۵۰سد به دلیل عدم بهرهمندی
از پیوستهای زیســتمحیطی و شاخصهای فنی
از دســتور کار خارج شــد .حمید چیتچیــان ،وزیر
نیرو به تشــریح عملکرد وزارت نیرو در چهار ســال
گذشــته پرداخت و گفت :یکی از مهمترین کارهایی
که در چهار ســال گذشته انجام شــد تدوین و ابالغ
سند آمایش آب بود ،سندی که نشان میداد در ۶۰۹
دشت کشور و حوضههای آبریز ششگانه ،وضعیت
آب به چه صورت است و با توجه به وضعیت کنونی
آب ،چه میزان را باید استخراج و به چه میزان بایستی
به بخشهای مختلف ،آب تعلق گیرد تا در وضعیت
حال و آینده دچار مشــکل کمآبی نشویم .همچنین
در ابتدای این دولت ساالنه  ۱۰٫۸میلیارد مترمکعب
آب برای مصارف زیســتمحیطی در نظر گرفته شد
تا در حقابههای زیســتمحیطی مغفــول نماند .از
ابتدای دولت تا امروز  ۳۴سد افتتاح و آبگیری شد و
ســه سد نیز قرار است در روزهای آتی در کرمانشاه و
همدان به بهرهبرداری برسد .وی همچنین در پاسخ
به سؤالی مبنی بر علت مصرف بیرویه آب در کشور،
گفت :مصرف بیرویه آب در کشــور ناشی از مسائل
اجرائی نیســت ،بلکه عمدتا ناشــی از واقعینبودن
قیمت آب در کشــور است .درحالحاضر وزارت نیرو
بــرای تأمین هــر مترمکعب آب هــزار تومان هزینه
میکند ،اما تنها  ۴۵۰تومان از این پول را از مشترکان
دریافت میکند ،مسلما در چنین وضعیتی نمیتوان
از مشــترک انتظــار مصرف درســت و اســتفاده از
تکنولوژیهای کممصرف را داشت.

معاون سیف استعفا داد
 تســنیم :در پــی اســتعفای علی کرمانشــاه،
رئیــسکل بانک مرکــزی ناصر حکیمــی را برای
سرپرســتی معاونت فناوریهای نویــن این بانک
تعیین کرد.

مسکن امسال وارد بورس میشود

روایت پرورش از مهلت یکهفتهای که داده نشد

انجام شــده پایان کار نیست؛ آقای پرورش هرچند بهعنوان نماینده ایران
در ایکائو معرفی شــده اســت؛ اما همچنان بهعنوان عضو هیئتمدیره
شــرکت هما فعالیت میکنند و در مذاکرات بعدی نیز شــرکت خواهند
کرد.
روایت یک تهدید
فرهاد پرورش ،مدیرعامل ســابق شــرکت هواپیمایی هما ،در مراسم
معرفــی سرپرســت جدیــد این شــرکت با اشــاره به عملکــرد حدود
هشتســاله حضور خود در کســوت مدیریت این شرکت ،گفت :نزدیک
هشت سال پیش و در سختترین شرایط کشور در حوزه بینالمللی بود
کــه مدیریت هما را بر عهده گرفتم .در اکتبر  ۲۰۰۹از کمیســیون اروپایی
نامــهای روی میز من آمد و اعالم کردنــد وضعیت ایمنی ایرانایر خوب
نیست و باید فعالیت این شرکت هواپیمایی محدود شود .با وجود همه
این مشکالت مکاتباتی انجام دادیم و تالشهایی شد تا اجازه محدودیت
عبور از فضای اروپا را از شرکت هواپیمایی هما سلب کنیم .شرایط تحریم
سختتر شد ،بهطوریکه تحریمهای یاتا )انجمن بینالمللی هوانوردی(
و تحریمهای ســوختی نیز بر شــرکت هواپیمایی ایرانایر تحمیل شــد.
عــالوه بــر این چهــارم اکتبــر  ۲۰۱۰مدیــرکل ایکائو )ســازمان جهانی
هوانوردی( در تماس با من اعالم کرد از فردا ناچاریم تمام حســابهای
شــرکت هما در جهان را ببندیم؛ در آن زمان از آنها درخواســت کردیم
یک هفته به ما فرصت دهند تا پولها و منابع مالی خود را از حســابها
خارج کنیم ،اما این اجازه به ما داده نشــد .وی افزود :حدود  ۳۵حساب
فروش بلیت ) (BSPبســته شد و با احتســاب حسابهای بانکی حدود
 ۶۰حســاب بانکی شــرکت ایرانایر در دنیا به حالت تعلیق درآمد؛ پس
از آن تحریمهای ســوختی را به ما تحمیل کردند و شرکتهای سوختی
در سراســر دنیا بهصورت یک طرفه قراردادهــای خود را با ایرانایر لغو
کردنــد کــه درحالحاضر همچنان مشــکالت ســوختی ایرانایر در ژنو
برطرف نشــده اســت .نماینده جدید ایران در ایکائو با انتقاد از اظهارات
برخی که اعالم کردند ایرانایر از منابع دولتی استفاده کرده است ،گفت:
هزینه تمام این تحریمها را در ســالهای گذشته خود هما پرداخت کرد
و هیــچ منابع مالی را از طرف دولت دریافت نکرد .پرورش با بیان اینکه
درحالحاضر چهارهزارو  ۵۰۰نشستوبرخاســت اضافه انجام میدهیم
تا به تحریمهای سوختی فائق بیاییم ،گفت :در بخش تحریمهای بانکی
نیز بانک مرکزی از اواسط سال  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۵حتی امکان جابهجایی یک
دالر پول را برای ایرانایر نداشــت و در این شــرایط همه پولها را دستی
جابهجا کردیم؛ ضمن اینکه در همان زمان در ســتاد تدابیر ویژه مصوب

 مهر :وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت :به
طور متوسط در هفته ســه هزار کانال غیراخالقی در
شــبکه اجتماعی تلگرام مسدود میشــود .محمود
واعظی در حاشــیه مراســم افتتــاح پروژههای تلفن
همراه اپراتور همراه اول در آســتانه فاز ســوم شبکه
ملی اطالعــات در جمع خبرنگاران گفــت :از تعداد
کانالهای غیراخالقی تلگرام که مســدود میشــود،
تعدادی از آنها برای رســیدگی ،بــه مقامات قضائی
ارجــاع داده میشــود .واعظی از تــالش بخشهای
مختلف بــرای افزایش امنیت شــبکه ملی اطالعات
خبــر داد و گفــت :مرکز ملی فضای مجــازی در یک
سال گذشــته زمان زیادی را صرف موضوع امنیت در
شبکه ملی اطالعات کرده است و شورای عالی فضای
مجــازی نیز مصوبات کارگشــایی دربــاره امنیت این
شبکه داشته اســت .هدفگذاری این است که شبکه
به گونهای باشــد که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی
به این شبکه ملی وارد کنند.

شد تمام ریسکهای جابهجایی این پولها بر عهده مدیرعامل هما باشد
که با تمام این تعهدات ،این ریســک را شخصا پذیرفتم .مدیرعامل سابق
شرکت هواپیمایی ملی ایران ادامه داد :مشکالت بانکی تا حدی بود که
در زمــان تحریمها یک روز به خاطر دارم همراه معاون وزیر ســابق راه
به بانک مرکزی رفتم؛ اما بهدلیل حضور مســئوالن برای انجام مبادالت
بانکی ،ما را به اتاقهای بانک مرکزی راه ندادند .شــرایط مبادالت بانکی
در آن زمــان تا حدی پیچیــده بود که راهروهای بانــک مرکزی مملو از
تقاضا برای رفع مشــکالت مالی مســئوالن بود؛ ضمــن اینکه مدام در
راهروهای ســازمان برنامه برای اعتبارات در حــال رفتوآمد بودم .وی
ادامه داد :در هشــت سال گذشــته که مدیرعامل شرکت هما بودم۹۳ ،
ماه حقوق پرداخت کردیم که معادل ســههزارو  ۸۵۰میلیارد تومان بود
که از این میزان هزارو  ۱۵۰میلیارد تومان فقط بابت حقوق بازنشستگان
پرداخت شــد؛ این وظیفه من بود که در کنار سرپانگهداشتن هما ،حقوق
و دســتمزد کارکنان و بازنشستگان را تأمین کنم اما در شرایط سختی این
اتفاقــات رخ داد .نماینده جدید ایران در ســازمان جهانی هواپیمایی با
اشــاره به اینکه هر پرواز بــرای ما نزدیک به  ۲۰هــزار دالر هزینه دارد،
افــزود :این هزینهها را پرداخت کردیم تا ثابت کنیم تحریمها در صنعت
هوانــوردی ایران اثرگذار نبوده اســت .پرورش همچنیــن در واکنش به
انتقاداتــی مبنی بر واگذاری برخی زمینهــای تحت مالکیت هما گفت:
کل زمینهایــی که از طرف هما در این دوران فروخته شــده ،حدود ۷۰
میلیارد تومان اســت اما این مبلغ در مواردی مانند توســعه آشیانهها،
خدمات فرودگاهی ،کترینگ و سایر بخشهای شرکت هزینه شده است.
در مرحله شناسایی فاینانسر خرید هواپیما هستیم
سرپرســت جدید شــرکت هما نیز از تدوین سند برنامه راهبردی خبر
داد و گفت :بازســازی ساختار همهجانبه در دستور کار قرار دارد .فرزانه
شــرفبافی گفت :بازسازی ســاختار همهجانبه ،اصالح سیستم مدیریت
ایمنی و کیفیت و افزایش سطح کیفی خدمات از برنامههای این شرکت
اســت .آموزش منابع انســانی و اســتقرار نظام مدیریت عملکرد برای
حقوق و دســتمزد کارکنان از دیگر محورهای این شــرکت است .بهبود
روشهای بازرگانی و بازاریابی نیز از دیگر برنامههای این شــرکت است
که باید با جدیت به آن پرداخته شــود .سرپرست شرکت هواپیمایی هما
با بیان اینکه قراردادهای  ،ATRبویینگ و ایرباس ادامه خواهد داشــت
و پیگیری میشــود ،درباره برنامههای خود درخصوص جذب فاینانســر
گفــت :این موضوع قطعــا پیگیری میشــود و درحالحاضــر در حال
شناسایی فاینانسرها هستیم.

 صداوسیما :مدیرعامــل بورس کاالی ایران ،با اشاره
به اینکه از امســال مســکن وارد بورس میشود گفت:
خودروســازانی که خودروهای خــود را در بورس کاال
عرضه کنند ،میتواننــد از معافیت ۱۰درصدی مالیاتی
برخوردار شــوند .حامد ســلطانینژاد گفت :ابزارهای
مالی بورس در بورس کاالی ایران میتواند سرمایههای
ما را در بخش مســکن به سرمایههای مولد تبدیل کند
و از راکدبودن ســرمایهها در بخش مســکن جلوگیری
شود .وی ادامه داد :این روش کمک میکند که مسکن
از رکود خارج شود ،چون این ابزارها میتواند کمک کند
که هرکسی با هر مقدار پولی که دارد ،در متراژ معینی
در مســکن ســرمایهگذاری کند و درواقع سرمایهها به
سمت مسکن حرکت میکند و حتی سرمایههای خرد
هم میتواند به کمک بخش مسکن بیاید.

مبادالت بانکی ایران و عراق
برقرار نشد
 مهر :وزیر صنعت ایران گفت :با وجود توافقنامهای
که یک سال قبل ،بین بانک مرکزی ایران و عراق امضا
شــد ،روابط بانکی مورد انتظار بین دو کشــور برقرار
نشــده اســت .محمدرضا نعمتزاده ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت کشــورمان در دیدار با همتای عراقی
خود گفت :اخیرا هم که عالقه داشتیم گاز ایران را به
نیروگاههای شما برسانیم ،مجبور شدیم از یک کشور
سوم برای حل مشــکالت بانکی استفاده کنیم .من از
مســئوالن عراقی میخواهم برای حل این مشکالت
اهتمام ورزند .محمــد شیاعالســودانی ،وزیر صنایع
عراق هم در این دیدار گفت :ما میدانیم که مؤسسات
بسیاری در عراق هستند که ممکن است شرکتهای
ایرانی را ســردرگم کنند ،اما همینجــا اعالم میکنم
تنها دســتگاه مرجع برای مذاکره و همکاری ،وزارت
صنایع عراق اســت .در هر اســتان عراق میتوان یک
شهرک صنعتی احداث کرد ،اما در فاز اول پنج شهرک
صنعتی در شهرهای همجوار با ایران احداث خواهد
شــد .ما تعهد میدهیم انرژی مورد نیاز شرکتهای
ایرانی را در این شهرکها تأمین کنیم .شیاعالسودانی
تصریــح کرد :چهار بانک ایرانی در اســتانهای عراق
دفاتری را احداث کردهاند.

