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یادداشت

سیاستهای اقتصادی دولتها
اسب تروای گسترش شکاف طبقاتی
منصورانصاری*

«رشــد معکوس رفاه ایرانیان در یک دهه گذشــته» ،تیتر صفحه اول شنبه 20
دیماه روزنامه میانهروی «مردمساالری» با تمایالت اصالحطلبانه است؛ تیتری که این
روزها ،روزنامهها و رسانههای بسیاری اعم از میانهرو ،اصالحطلب و اصولگرا ،هرکدام با
اصطالحات و عناوینی نزدیک به هم در صفحات اول یا اصلی خود بر آن تأکید دارند .به
عبارت ساده ،فقر موضوعی است که تمامی شاکله قدرت ،بدون پردهپوشی یا خجالت و
رودربایستی به آن میپردازند ،روزنامه مردمساالری در همین شماره خود ،این موضوع
را با استناد به آمارهای جدید مرکز پژوهشهای مجلس تجزیهو تحلیل کرده و از قول
این منبع آورده است« :در  10سال گذشته درآمد متوسط ایرانیها  34درصد کاهش
یافته اســت و این اتفاق با توجه به رشد منفی اقتصادی و رشد مثبت تورم به کاهش
ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم انجامیده که آنها را فقیرتر کرده است ».این پیام
روشــن مرکز پژوهشهای مجلس و دهها و بلکه صدها تحلیل و تفسیر و آمار و ارقام
رســمی اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ،همگی بهخصوص در دهکهای پایین
جامعه حکایت از این دارند که مردم فقیرتر شدهاند ،اما این پیام به این معنی نیست
که ثروتمندان و دهکهای باالی جامعه ثروتمندتر نشــدهاند! همه خطرها و بحثها
اینجاست؛ یعنی افزایش ضریب اختالف طبقاتی ،آنچه اقتصاددانها از آن با اصطالح
شاخص جینی (اندازهگیری نابرابری توزیع ثروت و درآمد) یاد میکنند.
یادآور میشود؛ جامعه ممکن است به هر دلیل سیاسی و شرایط خاص یا ندانمکاری
و سیاستهای غلط اقتصادی ،تنگدستی ،فقر ،تورم و ناتوانی از خرید کاالهای ضروری
را تحمــل کند ،اما بیعدالتی و اختالف طبقاتی را نخواهــد پذیرفت و این اختالف،
ضریب شکنندگی جامعه ،تقابل جویی طبقات اجتماعی و میزان برانگیختگی را افزایش
میدهد و صبر و تحمل مردم و حس غبن آنان را لبریز میکند.
نمیتوان پذیرفت پدری زحمتکش بهرغم حداقل  8ســاعت کار روزانه ،از خرید
یک کیلو گوشــت قرمز یا حتی یک شــانه تخممرغ برای معاش روزمره خانوادهاش
ناتوان باشد آنگاه از جنوب تا شمال خیابانهای تهران ،جوالن و تیک آف ماشینهای
چندین میلیاردی جوانانی وابســته به خانوادههای ثروتمند را ببینیم که یک روز کار
درستوحسابی هم در پرونده آنها ثبت نشده است!
مدیریت فقر با مدیریت شــکاف طبقاتی ،دو عرصه متفاوت در حکمرانی هستند،
شــکاف طبقاتی در ابعاد مختلف روز به روز بیشتر میشود ،هرآینه تعدادی نهچندان
معدود ،بلکه وسیع و قابلمشاهده ،در پنت هاوسهای  2000متری با اتاقهای متعدد
زندگی کنند ،اما بخش عظیمی از مردم ،حتی توان پرداخت اجارۀ دو اتاق برای خانواده
ای  4نفره را نداشــته باشــند و این دو شرایط متضاد ،نه در طول یک قرن و نسل به
نسل یا حتی نیمقرن یا چند دهه ،بلکه طی  15تا  20سال اخیر به وجود آمده باشد!
این دو وضعیت ،حاصل سیاســتها و عملکرد دولتهاست و باید بهشدت نگران
حوادث غیرقابلپیشبینی بود؛ این نگرانی وقتی برای خردمندان و اندیشمندان سیاسی
بیشتر خواهد شد که هر دوی این پدیدهها در ادامه انقالبی به نام و برای مستضعفان
و بهبود زندگی آنان در کمتر از سه دهه اتفاق افتاده باشد ،انقالبی که هنوز هم شعار
دفاع از مستضعفان و کاهش اختالفات طبقاتی را مداوم و مکرر و به اصرار سر میدهد.
ضریب جینی در ایران از مرز  41درصد عبور کرده و در حال گســترش است .این
ضریب ممکن است در آمریکا یا مث ً
ال در ترکیه هم به همین اندازه باشد ،اما پایه این
ضریب مث ً
ال در آمریکا با کشور ما تفاوت بسیاری دارد؛ پایه یا حداقل دستمزد در ایران،
برای هر ساعت کار رسمی حدود  15هزار تومان و حتی در مواردی بهطور غیررسمی
کمتر از این میزان است اما دستمزد در آمریکا ساعتی  12دالر و در انگلستان  8پوند
بعد از کسر مالیات و به عبارتی حدود  20برابر ایران است؛ یعنی بهرغم باال بودن نرخ
هزینه زندگی در این دو کشــور ،دستمزد بهگونهای است که حداقلی از رفاه و معاش
امکانپذیر است و اینطور نیست که کسی به شام شب محتاج باشد ،هزینه تحصیل
فرزندان را نداشته باشد ،نتواند اجاره منزلش را بپردازد ،آنوقت کسانی باشند که هزینه
ماهیانه استخر آپارتمانشان برابر با اجاره منزل حداقل  50خانوار فقیر باشد!
ضریب جینی در کشور ما به حدود  42درصد رسیده درحالیکه در دهه گذشته
به  37درصد نمیرســید ،این رشد نشانه افزایش فقر و توأمان ،اختالف فاحش میان
طبقات است و این موضوع آشکار میسازد دولتها حداقل طی دو دهه گذشته بهواقع
در حوزه اقتصاد ،نقش اســب تروای ایجاد اختالف طبقاتی در ترکیب اجتماعی را بر
عهده داشتهاند زیرا بهطور عمده و اساسی این دولتها بودهاند که جایگاه ممتاز و برتر
را در اداره اقتصاد کالن کشــور داشتهاند و بیشترین میزان درآمدهای نفتی بهعنوان
سرمایه ملی در اختیار آنان بوده است.
باید گفت؛ در جوامع رانتی متکی به نفت همچون جامعه ما ،دولتها همواره دست
باال را دارند و مسئولیت آنچه پیش میآید در وجه غالب بر عهده آنهاست.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی
اخبار کوتاه

مهدی کروبی استعفا داد

مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی با ارسال نامه ای به الیاس حضرتی
قائم مقام این حزب از دبیرکلی حزب اعتماد ملی استغفا داد.
متن استعفای کروبی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای حضرتی ،قائم مقام محترم حزب اعتماد ملی
با سالم و آرزوی توفیق
پیرو دو نامه پیشــین ام در ششــم دی ماه  ۱۳۹۵و نهم خرداد ماه ۱۳۹۷
مبنی بر اســتعفا از دبیرکلی حزب اعتمادملی و در پی تصمیم اخیر کمیسیون
ماده  ۱۰احزاب وزارت کشــور در مورد اینجانب و ســه عضو الیق و ارزشــمند
این حزب که از بدو تأســیس ،حضوری فعال در این مجموعه داشتند ،بار دیگر
از اعضای محترم شــورای مرکزی می خواهم با تصویب درخواســت استعفای
اینجانب ،هرچه ســریعتر مطابق موارد پیش بینی شده در اساسنامه نسبت به
انتخاب دبیرکل جدید اقدام نمایند.
بر این باورم که مبارزه حزبی باید جایگزین انفعال و شخص محوری در میان
جریان های سیاسی کشور به ویژه جریان اصالحات گردد .تأسیس حزب اعتماد
ملی در ســال  ۱۳۸۴در شــرایطی که حرکت های فردی و شــخصی به روش
غالب سیاســتمداران بدل شده بود ،گامی در جهت اصالحات سیاسی متکی بر
سیاست ورزی تشکیالتی بود که اینجانب به همراه دوستان و همفکرانم در آن
مقطع به این مهم اقدام کردیم .رویکرد تشــکیالتی ام البته به دو دهه پیش از
تأسیس حزب اعتماد ملی برمی گردد .در آستانه انتخابات مجلس سوم جریانی
به دنبال حاکمیت مطلق یک جریان بر کشور بود که اینجانب به اتفاق دوستانی
با انشعاب از جامعه روحانیت ،مجمع روحانیون مبارز را تأسیس کردیم و اجازه
ندادیــم یک تفکر که بقایش را در حذف دیگران می دید ،حاکم بر سرنوشــت
کشور گردد.
کار حزبی کار جمعی است و قائم به فرد نیست و اهمیت همه افراد این نهاد
حزبی مهم است ،که اِنشااهلل فعالیت های حزب اعتماد ملی در راستای انتظارات
به حقّ ملت رقم خواهد خورد .اعتماد ملی امروز یک نهاد است و دیگر منحصر
به فرد نیست و به همین علت فارغ از اینکه چه کسی دبیرکل آن باشد باید به
فعالیت خود ادامه دهد.
بقای ما در بقای تفکر ماست که قابل حذف نمی باشد و این حزب ا ِن شاهلل
نماد این اراده اجتماعی باشد و شما هم نسل به نسل در حفظ آن کوشا باشید.
در پایان الزم می دانم مراتب تشکر و قدردانی خود را از جنابعالی قائم مقام
فعلی حزب ،اعضای محترم شورای مرکزی ،حجت السالم و المسلمین منتجب
نیا قائم مقام پیشین حزب و همچنین تمامی اعضای محترم حزب اعتماد ملی
در سرتاســر کشور اعالم نمایم .توفیق و سالمت همگی شما را از درگاه احدیت
مسئلت می نمایم.
 ۲۴دی ۱۳۹۹
جماران
مهدی کروبی

ناو موشکانداز زره به ناوگان ارتش ملحق شد

تهران-ایرنا -ناو موشــک انداز زره با حضور ســردار سرلشــکر باقری رئیس
ســتاد کل نیروهای مســلح و سرلشکر ســید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل
ارتش به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در منطقه ســوم نداجا در کنارک
ملحق شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش ،ناو موشک انداز زره صبح امروز در منطقه سوم
دریایی نبوت نداجا مســتقر در کنارک با حضور سرلشکر باقری رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح ،امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش و دریادار حسین خانزادی
فرمانده نیروی دریایی ارتش برگزار شد ،جدیدترین ناو موشک انداز کالس پیکان
به ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش ملحق شــد .ناو موشک انداز زره که بدست
متخصصان کارخانجات نیروی دریایی راهبردی ارتش طراحی و ساخته شده است
دارای  ۴۷متر طول و  ۱۵متر ارتفاع بوده و قادر اســت با سرعت  ۳۵گره دریایی
حرکت کند .ناو موشک اندازه زره به یک توپ  ۷۶میلیمتری فجر  ۲۷در سینه ناو
و یک توپ ضد هوایی  ۴۰میلیمتری در پاشنه ناو مجهز است که با استفاده از آنها
می تواند علیه انواع اهداف سطحی و هوایی اجرای آتش کند.

روحانی در آستانه بررسی بودجه در مجلس:

در بررسی بودجه در مجلس نباید قانونگذاری انجام شود
بودجه ،الیحه دولت است نه طرح مجلس

حسن روحانی در جلســه هیات دولت تلویحا نسبت به
تغییر در الیحه بودجه ســال آینده کل کشــور به مجلس
هشدار داد و گفت :در مورد الیحه بودجه نباید قانونگذاری
صورت بگیرد.
رئیس جمهوری با اشاره به بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۰
در مجلس شــورای اســامی ،ضرورت همــکاری دولت و
مجلس درخصوص این الیحه مهم برای سرنوشــت مردم را
مورد تاکید قرار داد و افزود :الیحه بودجه یک الیحه تقنینی
معمولی نیست و الیحه ای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد
و در قانون اساســی نیز در مورد آن با لحن خاصی صحبت
شده است.
روحانی با بیان اینکه تهیه و تدوین الیحه بودجه با دولت
اســت و مجلس باید آن را رسیدگی و تصویب کند ،اظهار
داشــت :همکاری دولت و مجلس در مسیر تصویب الیحه
بودجه بسیار مهم اســت و خواست ما این است که الیحه
بودجه مطلوب جامعه و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در
سال آینده آماده باشد.
وی تاکید کرد :امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون
اساســی مستقیم برعهده رئیس جمهور است و هیچ جایی
قانونگذار تعبیری به این محکمی نــدارد ،بودجه از اموری
است که مربوط به رئیس جمهور است و با قوانین عادی فرق
می کند .انچه باید در مجلس تصویب شود الیحه دولت است
نه طرح مجلس ،البته در مســیر بررســی و تصویب بودجه
اصالحات و تغییراتی هم صورت می گیرد که معموال بین ۲
تا  ۳درصد بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه در الیحه بودجه نباید قانونگذاری
انجام شود ،گفت :شورای نگهبان هم در این زمینه بسیار و
درمورد مسائل مالی حساس است ،دولت و مجلس باید در
تصویب الیحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید افزود :خطر این اســت که در
بررسی الیحه بودجه از سوی نمایندگان درآمدهایی در نظر
گرفته شــود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت بر این است

که قدرت خرید مردم را در سال آینده تا  ۲۵درصد باالببریم
و فشار جدیدی به مردم وارد نشود.
روحانی با تاکید بر اینکه مالیات باید متعادل باشد زیرا
فشار آن در نهایت بر دوش مردم و مصرف کنندگان خواهد
بود ،افزود :باید دقت کنیم که فشار نهایی در افزایش مالیات
ها بر کجا وارد می شود.
رئیــس جمهور تقویت ارزش پــول ملی را از نکات مهم
برای دولت در الیحــه بودجه عنوان کرد و افزود :در الیحه
بودجه ۱۴۰۰موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول
ملی را باال ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده
را روشن میبینیم قیمت دالر در الیحه بودجه را  ۱۱هزار و
۵۰۰تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تاکید بر تالش دولت برای کاهش قیمت دالر
در ســال آینده ،افزود :قیمت امروز دالر واقعی نیست و اگر

همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشــور آزاد شــود،
قیمت دالر به  ۱۵تــا  ۱۶هزار تومان کاهش خواهد یافت،
البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان
دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.
روحانــی با بیــان اینکه اقتصاد مــردم ،تولید و حرکت
جامعه وابســته به امنیت اســت ،اظهار کرد :امنیتی که ما
عنوان میکنیم ،برخیها فکر میکنند ،بگیر و ببند باشــد
یا نباشــد ،در خیابان دعوا نباشــد یا بمباران نشود .اینطور
نیست .در امنیت مهم این است که قانون و مقررات تثبیت
باشد .یعنی زمانی که ما یک قانونی وضع میکنیم و به مردم
و سرمایهگذاران میگویم در اینجا پتروشیمی تولید کند و
خوراک و مشخصات را برای وی مشخص میکنیم.
وی عنــوان کرد :اگر فردا وزارت نفت عنوان کند که من
تصمیم گرفتم که لوله گاز را از اینجا به یک مســیر دیگری

تغییر بدهم .مگر چنین چیزی ممکن است؟ این یک ناامنی
بزرگ اســت و دیگرکسی در کشور ســرمایهگذاری انجام
نمیدهد .ما باید بگذاریم مردم اطمینان داشــته باشند و بر
آن مبانی که ســرمایهگذاری را انجــام دادند بر همان مبنا
بتوانند ادامه بدهند.
رئیس جمهــوری گفت :یک وقتی خــدای ناکرده در
شــبی ،روزی در مجلــس چیزی تصویب نشــود که امید،
اعتماد و امنیت مردم را در ســرمایهگذاری ،تولید ،تجارت
در حرکتهای اقتصادی دچار مشکل نکند وگرنه اگر دچار
مشکل شوند دیگر کسی حاضر به سرمایهگذاری در کشور
نیست.
روحانی ادامه داد :امنیت ســرمایهگذاری در ابتدا برای
مجلس است که هر روز قانون وضع نکند و برای دولت است
کــه هر روز آییننامهها را تغییر ندهــد و بعد هم برای قوه
قضاییه اســت .سه قوه باید دست به دست یکدیگر بدهیم
تا امنیت کشور درست شــود و البته همه باید در کنار هم
باشــیم .تقاضای من اســت که به موضوع امنیت هم توجه
کنیــم و مواردی را که دولت ،مجلس و قانون به مردم قول
داد ه است یک وقتی در الیحه بودجه تغییراتی ایجاد نشود
که این امنیت بر هم بخورد.
وی تصریح کرد :ما آماده هســتیم و دولت این را الیحه
به خوبی آماده کرده اســت .ما میدانیم که در سال آینده
تا دولت بعدی عمال بر ســر کار بیاید ،ریاست جمهوری و
تحلیف انجامشــود از مجلس رای اعتمــاد بگیرد و دولت
سیزدهم تشکیل شود و شروع به فعالیت کند ،حدودا ۶-۵
ماه از سال آینده میگذرد و حدود شهریور ماه است.
رئیس جمهوری بــا بیان اینکه هم ما باید مجری قانون
باشــیم و هم دولت آینــده مجری قانون و الیحه باشــد،
اظهارکرد :امیــدوارم با همکاری یکدیگر بتوانیم به بهترین
وجه این الیحه در مجلس تصویب شود و ما بتوانیم آییننامه
الزم را بنویسیم و اجرا کنیم و شرایط بهتری در سال آینده
در انتظار مردم باشد.

واعظی خبر داد

ورود وزارت اطالعات و کشور به ماجرای استفاده غیرقانونی از برق برای بیت کوین
رئیس دفتر رئیس جمهوری از دســتور حجت االسالم و
المسلمین روحانی به وزارتخانههای اطالعات و کشور برای
برخورد جدی با اســتفاده کننــدگان غیرمجاز از برق برای
استخراج بیت کوین خبر داد.
به گزارش ایرنا« ،محمود واعظی» در حاشیه جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از برگزاری
مستمر جلسات ســران قوا اظهارکرد :کشور از نظر سیاسی
و اقتصادی به دیدارهای ســران قوا با همدیگر نیاز دارد که
درباره مسائل مهم کشور با یکدیگر تبادل نظر کنند.
وی با بیان این که هر چه انســجام ،همفکری و مشورت
میان ســران سه قوه بیشتر باشد امور راحتتر پیش میرود
افزود :گفت و گوهای سران قوا درباره بودجه و معیشت مردم
موضوعی بود که هم مجلس و هم دولت درباره آن اتفاقنظر
دارند.
رئیــس دفتر رئیــس جمهوری ادامه داد :حاال شــرایط
جهانــی بعد از ترامــپ برای همکاری ایران با کشــورهای
مختلف در روابط بانکی ،صادرات و واردات وضعیت ،بهتر از
گذشته خواهد بود .طبیعی است که باید این تحوالت نتیجه
خود را در سفره مردم نشان بدهد و به همین جهت قرار شده
که در بودجه به گونهای رفتار کنیم که گشایشی در معیشت
مردم و کاهش قیمتها به وجود بیاید.
وی تصریح کرد :هم در جلســه شــب گذشته و هم در
جلســهای که روز دوشــنبه در شــورای عالی هماهنگی
اقتصادی قوا داشــتیم توافق شد که میان کمیسیون تلفیق
و ســتاد اقتصادی دولت و مشخصا سازمان برنامه و بودجه،
جلسات مستمری برگزار شود .رئیس جمهور هم در همان
جلسه اشاره کرد که هر وقت الزم هست آمادگی دارد در آن
جلسه حضور داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد :باید بتوانیم زمانی
که کاالها تولید و یا وارد میشــود دست دالالن و واسطهها
را کوتاه کنیم تا کاال مستقیم به دست مصرف کننده برسد
و هزینه و پولی که پرداخت میشود در اختیار تولیدکننده
قرار بگیرد تا اینکه ارزانتر بهدســت مصرف کننده برسد و
چیزی هم که از خارج وارد میشود آن هم باید مستقیم به
مردم برسد .واعظی تصریح کرد :اینکه چند واسطه هرکدام
درصدی را بر میدارند تا به دســت مردم برسد کار درستی
نیست.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره عملکرد کمیسیون

تلفیــق درباره الیحــه بودجه و توافقــات دولت و مجلس
اظهارکرد :ما از برخی پیشنهادات استقبال میکنیم .دولت
حدود  ۱۱ماه روی الیحه بودجه وقت گذاشته است .بنای ما
بر این است که این بودجه که آخرین بودجه این دولت است،
قابل اجرا و در راســتای منافع کشور و مردم نوشته شود ،به
همین دلیل از هر پیشــنهاد اصالحــی حتی قبل از اینکه
الیحه را تقدیم مجلس کنیم استقبال کردیم و امروز هم از
هر پیشنهادی که از سوی نمایندگان و یا مرکز پژوهشهای
مجلس ارائه شود اســتقبال میکنیم .چرا که نمیخواهیم
بگوییم چون این بودجــه را ما تدوین کردیم هیچ انعطافی
برای پذیرش اصالحات مجلس نداریم.
واعظــی اضافه کرد :ممکن اســت در برخــی موارد کار
کارشناســی ما با ایدههایی که در مجلس مطرح میشــود
همسویی نداشته باشد .مث ً
ال وقتی که میگویند باید اینقدر
مالیات گرفته شود و رقم باالیی است و میدانیم که فشار به
مردم وارد میشود یا میگویند این رقم نفت فروخته شود و
این رقم درآمد داشته باشید.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت :ما وقتی که میدانیم
کار کارشناســی انجام دادهایم که این میزان نفت با قیمت
جهانــی و دالری که برای آن روز تصــور کردیم ،درآمد آن
این رقم نمیشود بر این اساس اختالفنظرهای این چنینی
وجود دارد.
وی اظهــار کرد :ما از هرگونه پیشــنهادات اصالحی که
بتواند به اجرای بودجه کمک کند اســتقبال میکنیم ولی
اگر پیشــنهاداتی باشد که شاکله الیحه را به هم بزند ،قطعاً
نمیتوانیم استقبال کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در رابطه با علت عدم حضور
اردکانیان در جمع خبرنگاران برای توضیح علت خاموشــی
های شهرها و این که گفته شده این خاموشی ها با استخراج
بیت کوین ارتباط دارد گفت :آقای اردکانیان در جلسه امروز
دولت هم حضور نداشــت زیرا از دیروز مشغول کمیسیون
مشــترک اقتصادی عراق هستند .من دیشب و امروز صبح
بــا وی در این باره صحبت کردم .امروز هم رئیسجمهوری
موضوع قطعی برق را در دولت مطرح کردند.
واعظی ادامه داد :مســألهای که اتفاق افتاد این بود که به
هر حال یک اختالف دیدگاهی در مورد استفاده از سوخت
میان ســازمان محیط زیست ،وزارت نفت و وزارت نیرو بود.
ما در ســتاد ملی کرونا تصویب کردیم که در تهران و کرج

جلسات هماهنگی تهران برای انتخابات  ۱۴۰۰آغاز شد
اســتاندار تهران با اشــاره به لزوم برگزاری مطلوب
انتخابات  ۱۴۰۰گفت:جلســات هماهنگی انتخابات در
استان آغاز شده تا کمبودها و خالها بررسی و در فرصت
زمانی مناسب تا انتخابات مشکالت حل شود.
به گــزارش ایرنا ،انوشــیروان محســنی بندپی روز
چهارشنبه در جلسه مرتبط با انتخابات  ۱۴۰۰با محوریت
فناوری اطالعات اظهار داشت:دستگاه های احراز هویت
در شفافیت برگزاری انتخابات موثر بوده است و بایستی
کیفیت کار ارتقا پیدا کند ،بر همین اساس آسیب شناسی
انتخابات ادوار گذشته می تواند اثرگذاری مطلوبی داشته
باشــد .وی ادامه داد :در اســتان تهــران زودتر از وزارت
کشور جلسات هماهنگی انتخابات آغاز شده تا کمبودها
و خالها مرور و بررسی شود تا با فرصت زمانی به سمت
حل مشکالت حرکت کنیم .استاندار تهران عنوان کرد:
با اقدامات صورت گرفته ،حوزه آی تی و توســعه دولت
الکترونیک روند فراهم سازی زمینه انتخابات سال در حال

تکمیل است .معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران
نیز در این جلسه با اشــاره به تامین دستگاه های احراز
هویت برای تمامی شــعب اخذ در استان تهران ،گفت:
امکانات جهت برگــزاری مطلوب انتخابات  ۱۴۰۰فراهم
می شود .شکراله حسن بیگی نیز در این جلسه مرتبط با
انتخابات با محوریت فناوری اطالعات اظهار داشت :برای
انتخابات سال  ۱۴۰۰در تهران حدود  ۴هزار صندوق اخذ
رای پیش بینی شده است و عالوه بر فراهم کردن  ۸هزار
دســتگاه تمام الکترونیکی ،امکانات فناوری اطالعات در
استانداری تهران و دستگاه های احراز هویت برای تمامی
شعب اخذ رای فراهم می شود .وی افزود :به لحاظ اهمیت
و حساسیت انتخابات پیش رو ،از سه ماه پیش برگزاری
جلسات انتخابات شهرستانی در سطح استان تهران آغاز
شده است و مسائل و مشکالت مربوطه پیگیری می شود
و از یک ماه دیگر در اسفندماه جلسات ستاد انتخابات با
حضور استاندار تهران برگزار خواهدشد.

از مازوت اســتفاده نشود ،االن هم استفاد نمیشود یعنی از
قبل هم استفاده نمیشد و ما نیز پیشگیری کردیم که این
اتفاق نیفتد.
وی گفت :در کالنشهرهایی که جمعیت آن زیاد هست
و وارونگی هوا در زمســتان وجــود دارد؛ در آنها هم مازوت
استفاده نمیشــود .این ایده باعث شده که به نوعی جلوی
استفاده از مازوت در همه نیروگاهها گرفته شود و محدودیتی
برای آن به وجود بیاید .این محدودیت ناخواسته به گونهای
شــد که خود وزارت نیرو هم با یک اتفاق پیشبینی نشده
مواجه شــد چرا که فکر میکرد به صورت روتین ســوخت
تامین میشود.
واعظی اضافه کرد :در دو ،سه ماه اخیر ستاد ملی کرونا،
وزارت بهداشــت و پزشکان به مردم توصیه کردند که وقتی
زمستان است و در محیط سرپوشیده هستید ،پنجرهها را باز
کنید تا هوا تغییر کند .پزشکان و کسانی که این دستورالعمل
را میدادند ،نمیدانستند این مسئله چقدر مصرف سوخت
را بــاال میبرد .به همین جهت وقتی از دو هفته قبل با این
مسئله مواجه شدیم ،خواهش کردیم مردم در مصرف برق و
گاز صرفه جویی کنند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری درباره بیت کوین گفت:
اینکه گفته میشــود دولت از بیت کوین استفاده میکند،
یک جفا اســت .دولت وارد این مســائل نمیشــود اما در
یک سال گذشــته فشارهایی بود .دستگاه ماینر بیت کوین
به شــکل قاچاق وارد کشور شــده بود که دستگاه کوچکی
هم اســت و ورود آن کار سختی نیست .در جاهای مختلف
استفاده میشده و فشار بر روی دولت آمد که به نوعی آن را
ضابطهمند و قانونی کند.
واعظــی با بیــان اینکه مســئله بیت کویــن دو بار در
کمیسیونهای دولت مطرح شد ،کسانی که می خواهند از
بیت کوین استفاده کنند باید از وزارت صمت اجازه بگیرند
و وزارت نیرو هم تاییدکند که چگونه از آن اســتفاده کنند
گفت :بر این اســاس ،برای نصب در یک حدی اجازههایی
داده شــده و معلوم است که آنها کجا هستند و میتوانند با
آنها ارتباط بگیرند و بگویند که مث ً
ال در ماههای تابســتان یا
روزهایی که وارونگی هوا هست ،استفاده نکنید یا در روزهای
سرد استفاده کنید.
وی افزود :امروز در دولت ادعایی شد که عالوه بر کسانی
که اجازه گرفتند ،در برخی مرغداریها و جاهای مختلف هم

اینها استفاده میکنند که رئیسجمهوری به وزارت اطالعات
و وزارت کشــور دستور دادند با جدیت این مسئله را دنبال
کنند و اگر در جایی از برق برای بیت کوین استفاده میشود،
محکم با آنها برخورد کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاســخ به سوالی درباره
تهیه و تامین واکســن کرونا از کواکــس گفت :کواکس نه
شــرکت و نه چیزی دیگری است ،سازمان بهداشت جهانی
ســبدی برای کل دنیا درســت کــرده و میگوید این تنها
واکسنی است که کل دنیا به آن احتیاج دارند و پیش بینی
این سازمان این اســت اگر همه کشورهای درحال ساخت
واکسن حتی اگر موفق شوند و بتوانند به تولید واکسن دست
یابند ،تنها می توانند درصدی از نیاز جهان را تا پایان سال
آینده پاسخ دهند.
وی اضافه کرد :به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی
میگوید همه واکسنهای تایید شده که فعال  ۶تا  ۷واکسن
اســت را در یک ســبد گذشته و به کشــورها یک سهمیه
میدهد که سهمیه ما  ۱۶میلیون و  ۸۰۰دوز است و انتخاب
آن برعهده ما است که بگوییم این واکسنها را می خواهیم.
واعظی خاطرنشــان کرد :کاری که با سازمان بهداشت
جهانــی و کواکس کردیم تعارضی با نظــر رهبری ندارد و
واکسن را میخریم و وارد کشور می کنیم .این سهمیه ما در
کواکس است که  ۵۲میلیون یورو بابت قسط اول ریختیم و
به محض تحویل ،بقیه را هم پرداخت می کنیم.
وی با بیان اینکه ســهمیه خود را از ســازمان بهداشت
جهانی گرفتیم ،اظهار کرد :برای اینکه زودتر این کار انجام
شود ،همزمان با چین ،روسیه و هند درحال مذاکره هستیم
چون واکسن تولیدی این کشورها در منطقه در حال استفاده
اســت .با توجه به اینکه  ۱۰سال گذشته کار پزشکی موفق
با کوبا داشتیم ،کار مشترکی هم با این کشور انجام دادیم.
واعظی با بیان اینکه کوباییها در زمینه مســایل دارویی
خوب کار کردند ،گفت :درباره واکسن کرونا هم با این کشور
توافق کردیم و آنها از ما کمی جلوتر هســتند .االن هر راه
ممکن را دنبال میکنیم و خوشبختانه رئیس جمهوری دو
ماه قبل دستور دادند پول واکسن نباید با بقیه قضایا قاطی
شود چون واکسن و سالمتی مردم مهم است.
رئیــس دفتر رئیس جمهوری ادامــه داد :تا پیش از این
آمریکاییها مانع دریافت کواکس می شــدند که االن قسط
اول را پرداخت کردیم و آن را دریافت میکنیم.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصالح قانون انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با کلیات طرح
اصــاح موادی از قانون تشــکیالت و وظایف انتخابات
شــوراهای اسالمی کشــور موافقت کردند .به گزارش
ایســنا ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه
علنی دیروز (چهارشــنبه) مجلس گزارش کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها را در خصوص طرح اصالح
موادی از قانون تشکیالت و وظایف انتخابات شوراهای
اسالمی کشور را بررسی کرده و در نهایت با کلیات این
طرح موافقت کردند.
علی حدادی ســخنگوی کمیســیون امور داخلی
مجلس شورای اسالمی و شــوراها در توضیح گزارش
کمیســیون مطرح کرد :این طرح در جلسات متعددی
بــا حضور کارشناســان مرکز پژوهشها و مســئوالن
دستگاههای ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته
اســت .یکی از موارد دیده شده در این طرح نظارت در
قبل و هنگام ثبت نام داوطلبان است به طوری که  6ماه

قبل از ثبت نام داوطلبین باید در آزمونی که از ســوی
وزارت کشــور برگزار میشود شــرکت کنند البته این
آزمون برای دوره ششــم انتخابات شوراها قابل اجرایی
نیســت .وی در ادامه تصریح کرد :تکمیل پرسشنامه
از ســوی داوطلبان و تغییر در ترکیب هیات نظارت بر
انتخابات شوراها از دیگر مواردی است که در این طرح
دیده شــده است .همچنین اطالعات ســپاه پاسداران
نیز به مراجع استعالمی اضافه شده است .هدف اصلی
طرح ،جلوگیری از انحرافات شوراها و نظارت بر عملکرد
چهارساله آنها و تشکیل شورایی کارآمد میباشد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی
پــس از رای نمایندگان به کلیات این طرح تاکید کرد:
با توجه به حساســیت موضوع و پیشنهادات مطروحه،
این طرح به کمیسیون شــوراها باز میگردد تا پس از
چکشکاری و اصالحات ،مجددا برای بررسی جزییات
به صحن مجلس شورای اسالمی ارائه شود.

موافقت دولت با اصالح آییننامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها
هیات دولت در جلســه امروز با پیشنهاد سازمان برنامه و
بودجه کشــور مبنی بر اصالح یکی از مواد آییننامه اجرایی
بند (الف) تبصره ( )۱۴قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشور
درخصوص منابع و مصارف هدفمندی یارانهها موافقت کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی دفتر هیات دولت ،در
جلسه روز چهارشنبه هیات دولت که به ریاست حجتاالسالم
والمسلمین روحانی رئیس جمهوری و با رعایت پروتکلهای
بهداشــتی به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد ،هیات
وزیران ،با پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر
اصالح یکی از مــواد آییننامه اجرایی بند (الف) تبصره ()۱۴
قانون بودجه سال  ۱۳۹۹کل کشور درخصوص منابع و مصارف
هدفمندی یارانهها موافقت کرد.
به موجب اصالحیه فوق ،درخصوص ردیفهای پرداختی
( )۱۳تــا ( )۲۰پرداختیهــای (مصارف) جــدول مندرج در

تبصره ( )۱۴قانون مذکور ،ســازمان هدفمندسازی یارانهها از
طریق خزانهداری کل کشور مکلف است مبالغ مربوط را پس
از کســر مصارف و تکالیف اجتنابناپذیر از جمله یارانه نقدی
و غیرنقدی خانوارها ،مســتمری و افزایش مســتمری ،خرید
تضمینی گندم متناســب با ردیفهــای ( )۳( ،)۲( ،)۱و ()۶
دریافتیهای (منابع) جدول یاد شده ،به صورت علیالحساب
در اختیار شــرکتهای مربوط قرار دهد تا در انتهای هر ماه
نسبت به تسویه آن براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه
کشور اقدام شود .همچنین تکلیف مندرج در بند مذکور برای
سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پرداخت به شرکتهای
مربوط به صورت هر  ۱۵روز یکبار ،حذف شد.
گــزارش وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات درخصوص
«تحلیل جایگاه ایران در شــاخص آمادگی شبکه ( )NRIدر
سال  »۲۰۲۰مورد بررسی قرار گرفت .شاخص آمادگی شبکه

( )NRIاز سال  ۲۰۰۲توسط مجمع جهانی اقتصاد ()WEF
با همکاری مؤسسه مدیریت بازرگانی اروپا ( )INSEADآغاز
و از ســال  ۲۰۱۹تولید این شــاخص به مؤسسه غیرانتفاعی
پورتالس ســپرده شــد که جمهوری اســامی ایران از سال
 ۲۰۱۰تاکنون در جمع کشــورهای مورد بررسی قرار گرفته
اســت .براساس آمار ارایه شده ،رتبه ایران در شاخص آمادگی
شــبکه ( ،)NRIاز  ۱۰۱در بین  ۱۳۸کشــور جهان در سال
 ۲۰۱۰به رتبه  ۷۹در بین  ۱۳۴کشــور جهان در سال ۲۰۲۰
ارتقــاء یافته که افزایــش  ۲/۰درصدی امتیــاز ایران در این
شاخص را نشان میدهد .شاخص ( )NRIبه چهار زیرشاخص
اثرگذاری (شامل اثر فناوری بر اقتصاد شبکه ،کیفیت زندگی و
حرکت به سمت توسعه پایدار) ،حکمرانی (امنیت شبکههای
ارتباطی ،تنظیمگری دولت در تسهیل اقتصاد شبکه و فراگیری
شــبکههای ارتباطی) ،اســتفاده جامعه از فناوری (استفاده و

مهارت افراد در زمینه  ،ICTاســتفاده کسب و کارها از ICT
و مشارکت در اقتصاد شبکه و استفاده و سرمایهگذاری دولت
در زمینه  )ICTو بلوغ فناوری (شامل دسترسی و استفاده از
مصادیق فناوری ،میزان محتوای بومی تولید شــده و قابلیت
پذیرش فناوریهای نوین) تقســیم میشــود .دسترسی به
اینترنت ،پوشــش شبکههای نسل چهارم ( ،)G ۴پهنای باند
اینترنــت بینالملل به ازای هر کاربر ،دسترســی مدارس به
اینترنت ،ثبت اختراع برنامههای  ،ICTضریب نفوذ پهن باند
ســیار ،کاربران اینترنت و کاربران فعال شبکههای اجتماعی،
نسبت ثبت نام آموزش عالی ،میزان باسوادی بزرگسال ،هزینه
تحقیق و توســعه توسط بنگاهها ،ســرورهای امن اینترنت و
دسترسی به محتوا و خدمات بومی ،از جمله مؤلفههایی است
که ایران در آنها در ســال  ۲۰۲۰نسبت به سال  ۲۰۱۶رشد
داشته و البته همچنان نیازمند بهبود است.

