بورسبازان ،زمستانی گرم را شروع کردند
فصل جدید سر برآوردن جبههها

باران کوثری در گفت و گو با «جامعه فردا»

تعطیلی جمنا؛ آغاز به کار
جبهه جدید در اصولگرایان

تَکرار مطالبات از دولت ،از آن
هشت سال جهنمی بهتر است

3

14
یکشنبه  3دی 1396

 5ربیع الثانی  24 1439دسامبر  2017سال اول

الف

جامعة تسلیم
شورای سردبیری

سالها پیش ،یک خردهشــارالتان سیاسی به نام
مستعار «هخا» چند ماه افراد سادهلوح این کشور
را به ســخره گرفت و در شــبکههای ضدانقالب
وعده داد با تعداد زیادی هواپیمای پر از مخالفان
جمهوری اســامی به تهران پــرواز خواهد کرد،
مقامات رسمی جمهوری اســامی از او استقبال
میکنند و برنامه عوض شدن نظام در آن نقطه به
سرانجام میرسد .این شوخی بالهتبار به حدی
اذهان ســادهلوحان را تسخیر کرد که تا مدتها و
زمان سررسید وعده پوچ او جمع زیادی درباره این
برنامه حرف میزدند.
این نوع شارالتانیزم هدفگیرنده آدمهای سادهلوح
فقط در ایران رخ نمیدهد .حدود دو ســال پیش
حقهباز دیگری با اطمینان اعالم کرد در روز خاصی
حیات به پایان میرسد و کره زمین نابود خواهد شد.
کار به جایی رسید که گوینده شبکه جهانی BBC
در روز سررسید این پیشبینی پوچ ،رأس ساعتی که
پایان جهان اعالم شده بود اعالم کرد ساعت موعود
فرا رسیده و اتفاقی نیفتاده است .در این میان عدهای
کاسبیهایی پرسود از جمله در سایتهای وابسته به
پیشگوی دروغگو به راه انداخته بودند.
ماجرای پیشبینی وقوع زلزله مهیب در تهران در
هفتههای آینده نیز از چنیــن ماهیتی برخوردار
اســت ،اما از آنجا کــه مردم ایران در ســالهای
اخیر از دوران «هخا» آگاهتر و هشــیارتر شدهاند،
شــارالتانها این پیشبینیها را با چاشنی طرح
مطالب علمی و ساخت ســوابق علمی برای خود
همراه میسازند .عقبافتادهترین اقشار جامعه نیز
به دام این شیادان علمی میافتند و به خدمت گرم
کردن بازار آنها درمیآیند.
جامعه ما علیرغم بنیه علمی ،وجود متخصصان
سرشناس بینالمللی و سازمانهای مسئولی که
تعداد زیادی کارشناس و دانشمند در آنها مشغول
به کارند در مقابل این گونــه هجمههای عوامانه
معموال بیدفاع اســت .بیراه نیســت اگر بگوییم
ناآگاهی مردم و عدم اعتماد آنان به رســانههای
رسمی و متخصصان در سازمانهای دولتی ریشه
رخنه عمیق چنین شایعاتی در جامعه است .این
نیز هشداری است به مدیریت ارشد جامعه ،که حاال
شایعه توان تبلیغاتی آن را میفرساید و اعتمادش را
دستخوش تاراج کرده است.
خبر

انتصاب حجتاالسالم
سعید آگاه به سمت بازرسی ویژه
وزیر آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش طی حکمی حجتاالسالم
سعید آگاه را به سمت بازرس ویژه وزیر آموزش و
پرورش منصوب کرد.
سعید آگاه قبال در پست مشــاور ایثارگران نهاد
ریاست جمهوری فعالیت میکرد.
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صداى منتقدان جشنواره فجر برای
سومین بار بلند شد
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تظاهرات
فلسطینیان
علیه ترامپ
در غزه

جشنواره موسیقی
فجر را به رسمیت
نمیشناسیم
ســال  1394که موج انتقادها به عملکرد خانه موســیقی از سوی برخی
هنرمندان ،منتقدان و اهالی بهعنوان یک نهاد صنفی باال گرفته بود ،علی
مرادخانی معاون وقت هنری وزیر ارشاد در تصمیمی برگزاری جشنواره
موسیقی فجر را بهمنظور واســپاری به بخش خصوصی به عهده
13
خانه موسیقی گذاشت.

 22دسامبر
 - 2017اهالی
شهرخان یونس در
نوار غزه در اعتراض
به اقدام آمریکا در
شناسایی قدس به
عنوان «پایتخت
اسرائیل» تظاهرات
کردند .یکی از
معترضان که
لباس بابانوئل
پوشیده بود در
یورش نیروهای
اسرائیلی زخمی و
توسط دوستانش
به منطقه امن
منتقل شد.

سایه سنگین گرانی
بر سر خوراکیها

تخممرغ شانهای  20هزار تومان؛ مرغ نزدیک  8000تومان ،گوشت
گوسفندی  40هزار تومان و برنج ایرانی باالی  12هزار تومان است.
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تشریح وضعیت جسمانی رضا شهابی
در گفتوگو با همسرش

عکس:
مصطفی حسونا /
خبرگزاری آناتولی

کسیکارینکرده...

صادرات کشاورزی
به  5/6میلیارد دالر رسید

معاون اول رئیسجمهور:

اصالح نظام اداری از برنامههای مهم دولت تدبیر و امید است
جلسه شورای عالی اداری به ریاست معاون
اول رئیسجمهور برگزار شد.
به گزارش «ایسنا» ،اســحاق جهانگیری با
اشاره به گزارش ارائهشده در جلسه شورا در
خصوص عملکرد وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در راســتای چابکسازی
و اصالح نظــام اداری در ایــن وزارتخانه ،از
اقدامات صورتگرفته قدردانی کرد و گفت:
اصالح نظام اداری از جمله برنامههای مهمی
است که در دولت تدبیر و امید توجه ویژهای
به آن معطوف شده و تکالیف مشخصی برای
دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه برنامه واگذاری
امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و خرید
خدمت از آنان ،حجم زیــادی از بار دولت را
کاهش میدهد و منجر به بهکارگیری نیروی
انسانی با کارآمدی بیشتر میشود ،از اقدامات

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در
جهت واگذاری امور در حوزه درمان و سالمت
کشور به بخش غیردولتی قدردانی کرد.
معــاون اول رئیسجمهــور افــزود :انتظار
داریم که همه دســتگاهها به تعهدات خود
در چارچــوب اصالح نظــام اداری به خوبی
عمل کننــد و بخشهای مختلف این برنامه
بهخصوص توســعه دولت الکترونیک را به
صورت جدی پیگیری کنند.
جهانگیری همچنین با اشــاره بــه یکی از
دستورات جلسه مبنی بر فعالیت تعدادی از
مراکز مجری آموزشهای علمی -کاربردی
وابسته به دستگاههای اجرایی که فعالیت آنها
مغایر با مصوبه سال  1390شورا در خصوص
طرح ســاماندهی مؤسســات آموزشــی و
پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی است،
از رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی

کشور خواست با تشکیل جلسهای سه نفره
و با عضویت وزیر بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،ضمن دریافت نظرات دستگاههای
دیگر ،نتیجه نهایی را برای تصمیمگیری در
جلسه آتی شورا مطرح کنند.
در این جلســه که وزرای تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی ،بهداشــت ،درمــان و آموزش
پزشکی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،علوم،
تحقیقات و فناوری ،معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور و رئیس امور اداری و استخدامی
کشور نیز حضور داشــتند ،گزارشی از اهم
برنامههای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی در اصالح نظــام اداری ،مدیریت
سرمایه انسانی ،نظارت و ارزیابی و واگذاری
امور به بخش غیردولتی و مشارکتطلبی از
مؤسسات و نهادهای عمومی ارائه شد.
در ادامه این جلسه مروری بر مصوبه سال 90
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شورا در خصوص طرح ساماندهی مؤسسات
آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای
اجرایی صورت گرفت و فعالیت برخی از این
مؤسســات و نیز مراکز مجری آموزشهای
علمی و کاربردی وابســته به دســتگاههای
اجرایی مورد بحث و بررســی قــرار گرفت
که مقرر شــد رئیس ســازمان امور اداری و
استخدامی کشور جلسهای با حضور وزرای
علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشــکی در این خصوص برگزار و
نتیجه آن را برای تصمیمگیری در جلسه آتی
شورا مطرح کند.
اصالح مصوبه ســال  94شــورا در خصوص
ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای
اجرایــی و بحث و تبادل نظــر پیرامون این
موضوع ،از دیگر مباحث مطرحشــده در این
جلسه بود.

فارس :براساس اعالم مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی ،میزان
صادرات کشاورزی در سال  1395حدود  5812هزار تن به ارزش  5686میلیون
دالر بوده که  13درصد ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اســت.
مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به
وزارت جهاد کشاورزی در پژوهشی اعالم کرد :در سال  1395میزان صادرات بخش
کشاورزی در حدود  5812هزار تن به ارزش  5686میلیون دالر بوده که از نظر وزنی
در حدود  5/4درصد وزن صادرات غیرنفتی و از نظر ارزشــی در حدود  13درصد
ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است .صادرات بخش کشاورزی
در ســال  1395از نظر وزنی نسبت به سال  94در حد  8/21درصد و از نظر ارزشی
در حدود  6/3درصد افزایش داشته است .مجموع ارزش واردات بخش کشاورزی
در سال  1395در حدود  17592هزار تن به ارزش  8780میلیون دالر بوده که از
نظر وزنی در حدود  55درصد و از نظر ارزشی  206درصد واردات غیرنفتی کشور را
به خود اختصاص داده است .واردات بخش کشاورزی در سال  1395نسبت به سال
 94از نظر وزنی  8/5درصد و از نظر ارزشی در حدود  2/1درصد کاهش داشته است.
در سال  1395تراز تجاری بخش کشاورزی در حدود  3095میلیون دالر کسری
داشته که نسبت به سال  94که  3394میلیون دالر کسری بوده در حدود  9درصد
کسری تراز تجاری بخش کشاورزی کاهش داشته است؛ به عبارت دیگر بهبود در
تراز تجاری بخش کشاورزی در سال  1395اتفاق افتاده است.

ازمیانصفحات

عضو سابق شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی:

تالش امارات
برای ایجاد شبکه جاسوسی
میگویند شــیخ محمد بن زاید ،اســتاد ارشــد
محمــد بن ســلمان در بازی جدید شــیوخ عربی
در منطقه اســت ،اما امارات برخالف عربســتان
بازیگــری پیچیدهتــر و ماهرتر در صحنه اســت،
آنها حاضــر نیســتند بازیگر نقش اول باشــند
و ترجیــح میدهند در پشــت صحنه سرنوشــت
معادالت را تعیین کنند ،حوثیها هم هر بار ریاض را
تهدید میکنند ،نیم نگاهی هم به برجها و دکلهای
نفتی دبی و ابوظبی دارند.
صفحه 8را بخوانید

دخالت دولت و مجلس صندوقهای بازنشستگی را بدهکار بانکها کرد
جامعه فردا :یک عضو ســابق شورای عالی سازمان
تأمین اجتماعی میگوید :هدف از ایجاد صندوقهای
بازنشستگی ایجاد نهادهای آرامشبخش و آتیهساز
بود اما غفلت ،بیبرنامگی و سیاســیکاری شرایطی
را بــرای صندوقها پیش آورد که دیگر کســی امید
به اصالح امور و اعمال مدیریت مؤثــر در آنها ندارد.
علیاصغر بادبان از اعضای سابق شورای عالی سازمان
توگو با ایلنا ،درباره بحرانهای
تأمین اجتماعی در گف 
پیشروی صندوقهای بازنشســتگی و راهکارهای
خروج از این بحرانها گفت :هدف از ایجاد صندوقهای

بازنشســتگی ایجاد آرامــش و رواج امید به آینده در
جامعه اســت؛ اما غفلت ،بیبرنامگی و سیاسیکاری
شرایطی را برای این صندوقها پیش آورد ه که دیگر
هیچ کس امید بــه اصالح امور و اعمال مدیریت مؤثر
در آنها ندارد.
بادبان با بیان اینکه وقتی صندوقهای بازنشســتگی
برای پرداخت حقوق و مســتمری از بانکها با سود
باال وام میگیرند یا دســت در جیب دولت میکنند،
دیگر نمیتوان روزهای روشــنی بــرای آینده آنها
ترسیم کرد ،افزود :راه خروج از این وضعیت کمکردن

از دیوانســاالری و رویآوردن به فنساالری است.
صندوقهای بازنشســتگی نمیتوانند تــا ابد برای
پرداخت حقوق و مســتمری خــود مقروض بانکها
بمانند.
وی با بیان اینکه دخالت دولتها و تغییرات مدیریتی
مطابق میــل دولتها در ســازمان تأمین اجتماعی
رویکردهای علمی اداره این صندوق را از میدان به در
کرد ،گفت :این امر موجب شد بیبرنامگی بر صندوقها
حاکم شود ،چراکه مهرههای منصوب شد ه دولتها در
سازمانی مانند تأمین اجتماعی ،موجب شد آنها پیرو

سازمان مطالعات بازرگانی و توسعه بازاریابی
88947032-88947075-88947812

اوامر دولتمردان شده و از فعالیت اصلی سازمانی خود
غافل شوند .بادبان افزود :این دولتها و نمایندگان ادوار
مجلس شورای اسالمی بودند که برای اعمال وعدههای
انتخاباتی خود از جیب بیمهشدگان و آتیه آنها زدند و
با افزایش سقف تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ،آن
را روز به روز از اهداف اصلی منحرف کردند.
این کارشناس بیمههای اجتماعی با بیان اینکه همین
رویکردهای مخرب ،سایر صندوقهای بازنشستگی
را نیز به انحراف کشــاندهاست ،تصریح کرد :تخریب
صندوقهای بازنشســتگی در یک دهه گذشته بیش

از پیش قوت گرفت ه اســت و برای نمونه بدهی دولت
به ســازمان تأمین اجتماعی در همیــن یک دهه از
 ۲۵هزار میلیارد تومان به بیش از  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان رسید.
وی افزود :باید ب ه یاد داشــته باشیم که در همه جای
دنیا ،صندوقهای بازنشستگی با سرمایهگذاریهای
مؤثر با ریســک پاییــن از اموال بیمهشــدگان خود
محافظت و آتیهســازی میکنند و اداره آنها هم نه در
دست دولت بلکه در دســت اتحادیههای کارگری و
بازنشستگی است.

