2

اقتصادجامعه

اخبار

تکلیف رئیسجمهور به دستگاهها برای تحقق رشد اقتصادی

رئیسجمهور افزایش بهرهوری را الزمه رشد اقتصادی ،رونق تولید و کارآمدی نظام اداری دانست و همه اعضای دولت را مکلف کرد نسبت به تحقق این مهم در دستگاههای خود
برنامهریزی و اقدام کنند.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید ابراهیم رئیسی با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم کشورمان در مراسم امسال اربعین حسینی ،از دولت و ملت عراق
بابت تالش برای تامین نیاز زائران اربعین و همچنین از همه دستگاههای اجرایی ،امدادی ،بهداشتی و نظامی کشور و رسانه ها بویژه رسانه ملی ،برای کمک به برگزاری هر چه
بهتر این مراسم جهانی ،قدردانی کرد.رئیسجمهور در عین حال تالش مضاعف برای حل مشکالت زائران و تسهیل بازگشت آنها را ضروری دانست.رئیسی در بخش دیگری
از سخنانش افزایش بهرهوری را الزمه رشد اقتصادی ،رونق تولید و کارآمدی نظام اداری دانست و همه اعضای دولت را مکلف کرد نسبت به تحقق این مهم در دستگاههای خود
برنامهریزی و اقدام کنند .رئیسجمهور کاهش هزینهها و افزایش درآمدها را از وظایف اولویتدار دســتگاههای دولتی دانست و بر تالش این دستگاهها برای تحقق درآمدها از
طرق پیش بینی شده مثل فروش اموال مازاد ،مولد سازی دارایی و عرضه سهام دولتی تاکید کرد.
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نگاهی به تاریخچهی «مقرراتزدایی» در دهههای اخیر

آیا قانونکارنیازمند اصالح است؟

در سال جدید ،زیر سوال بردن قانون کار،
شکل و شمایل جدید به خود گرفته است
و البته بار دیگر در دستور کار فرادستان
قرار دارد؛ چیدمان کلی اینگونه است :اتاق بازرگانی
نشســت میگذارد و به بهانهی رفع موانع کسب و
کار و تســهیلگری در تولید ،بخشهایی از قانون
کار را نیازمند اصــاح معرفی میکند؛ دولت نیز در
الیحههای اصالحی جداگانه ،از مجلس میخواهد
که بندهایی از قانون کار را تعدیل کند.در این میان،
هیچ گفتگوی اجتماعی با کارگــران در این رابطه
شکل نگرفته؛ از یکسو خطر تغییر ماده  ۴۱با افزودن
یک تبصرهی شرطی در میان اســت تا حداقل مزد
را به بهرهوری کارگر و شــرایط اقتصادی کشــور
پیوند بدهند و از طرف دیگــر ،زمزمههای اصالح
آییننامهی مادهی  ۱۶۷قانــون کار یا همان ترکیب
شورایعالی کار به گوش میرسد.
تالش برای مقرراتزدایی «جدید» نیست
به گزارش اقتصادســرآمد ،حســین اکبری -فعال
کارگری معتقد اســت؛ زیر ســوال بردن قانون کار
چیز جدیدی نیســت؛ چند دهه است که دولتها
به پیشنهاد سرمایهداران خواســتار جرح و تعدیل
کارفرمایانــهی قانون کار هســتند .او در این رابطه
به ایلنا میگوید :پس از تصویب قانون کار در سال
 ۱۳۶۹در  ۲۵ســال اخیر ،پیشرویهای بسیاری از
ِ
درخواست اتاق بازرگانی،
سوی سرمایهداران و به
برخی نمایندگان ادواری مجلس شورای اسالمی،
نمایندگان تشکلهای کارفرمایی کشور و بنگاههایی
چون «خیریه نذر اشتغال امامحســین اصفهان» به
شکلها و شیوههای متفاوت علیه قانون کار صورت
گرفته اســت .برخی از این اقدامــات به صورت
مصوبهی هیات دولت اجرایی گردیده است و برخی
اگر چه به ظاهر موجب تغییر در قانون نشده اما در
عمل عواقب بســیار برای کارگران داشته چراکه با
گفتمانســازی در ســطوح عالی و تخطئهی مدامِ
حمایتهــای قانونی ،بهنقض عینــی مقررات در
ِ
روابطکار منجر شدهاست.

اما چرا هیــچ زمان حملــه به قانــون کار متوقف
نمیشــود؛ به گفتهی اکبری ،در هر بار تالش برای
اصالح قانــون کار ،کارگــران اعتراضاتی صورت
میدهند که به صورت مقطعی حرکتهای اصالحی
را خنثی میکند اما به دالیل زیر هیچزمان ،موجب
توقف کلی این حرکتها نمیشود:
ِ
مقررات قانونی در بدترین شرایط
اول اینکه ،نقض
و موقعیت نیروی کار در بازار صــورت میگیرد؛
ما با حجم باالیی از بیکاران مواجه هســتیم؛ نتایج
طرح آمارگیری نیرویکار بهار  ١٤٠١منتشــر شده
و بررسی نرخ بیکاری افراد  ١٥ساله و بیشتر نشان
میدهد که  ۹.۲درصد از جمعیت فعال (شــاغل و
بیکار) ،بیکار بودهاند .بررســی روند تغییرات نرخ
بیکاری حاکی از آن اســت که این شاخص ،نسبت
به فصل مشــابه در ســال قبل (بهار  )١٤٠٠حدود
 ٠.٤درصد افزایش یافته اســت؛ همین امر موجب
کاهش ســطح چانهزنی عمومی کارگران در سطح
اجتماع میشود.
وجود قراردادهای موقت ،فقدان حق تشکلیابی و
عدم اتحاد کارگران در مطالبهگری ،دلیل دیگریست
که اجازه نمیدهد تعرض به قانون کار متوقف شود؛
کارگران در مطالبه ِ
گری متحد ناتوانند و طرفهای
مقابل از این ناتوانی جمعی ،بیشــترین اســتفاده را
میبرند.
اکبری در ادامه به دالیــل تالش برای اصالح قانون
کار ورود میکنــد« :همان تفکــرات و دالیلی که
مانع از تصویب قانــون کار از ســال اول پیروزی
انقالب تا ســال  ۱۳۶۹شــد ،در دهههای اخیر در
قامت تعدیل و نقض مقــررات و هنجارهایی که تا
حدودی به سود کارگران بود ،به میدان آمد و دائم و
مستمر به شکلهای گوناگون و بهانههای مختلف،
قانونِکار و مقررات ذیل آن را نه تنها از بار حمایتی
به ســود کارگران تهی کرد بلکه به اهرمی در دست
ســرمایهداری برای ایجاد امنیت الزم و کافی برای
سرمایه تبدیل نمود؛ این تفکر همچنان تالش میکند
تا این حاشیهی امن ،ابعاد مناسبی برای سرمایهداران

داشته باشــد تا جایی که نمایندگان حقوقی سرمایه
و سازمانهای صنفی آنان ،حتی یک بند و تبصرهی
مزاح ِم تصمیمات خود در متن قانون کار مشــاهده
نکنند».
نگاهی به تاریخ مقرراتزدایی
به گفتــهی وی ،اولین مقرراتزدایی گســترده در
مناطق آزاد و ویژه اقتصــادی اتفاق افتاد :در مناطق
آزاد و ویژه تجاری و صنعتی که براساس تبصره ۱۹
قانون برنامه اول توسعه تشکیل شدند و قوانین نحوه
اداره آنها درتاریخ  ۲۱شهریور  ۱۳۷۲تصویب شد،
قوانین ویژهی مناطق آزاد تصویب و ابالغ شــد که
طی آن اساسیترین حقوق کارگران در قانون کار از
روابط و مناسبات کارگری -کارفرمایی حذف شد.
این فعال کارگری بــا بیان اینکه تاکیــد اصلی در
مقرراتزدایی بر موقتیســازی بوده و قراردادهای
موقت مهمتریــن ابزار برای ســلب حقوق صنفی
ِ
ســازی
کارگران اســت؛ اضافه میکند :این موقتی
قراردادهای کار حتی در کارهای با ماهیت مستمر،
نه آن روز و نه هنوز جایی در قانون کار نداشــته و
ندارد و مــاده قانونی قراردادهای دایــم (ماده  )۷با
تبصرههایش به درســتی بر لزوم عقد قرارداد دائم
در کارهای با ماهیت مســتمر تاکید دارند و دقیقا به
همین دلیل است که امروز تبصرههای ماده  ،۷زیر تیغ
اصالح نمایندگان سرمایهداری قرار گرفته و اصرار
بســیاری بر تعیین تکلیف این تبصرهها در مجلس
شــورای اســامی دارند .در واقع میخواهند سند
اصلی حقخواهی کارگران در زمینهی قراردادهای
دائم کار را از میان بردارنــد و قراردادهای موقت را
برای همیشه تثبیت کنند.
اکبری به خــروج کارگاههای کوچک از شــمول
قانون کار میپردازد :هیات وزیران در جلسه مورخ
 ۱۳۸۱/۱۰/۲۹بنا به پیشــنهاد شــورای عالی کار،
موضوع نامه شــماره  ۷۶۱۷۴مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۴
وزارتخانههای کار و امور اجتماعی ،امور اقتصادی و
دارایی ،بازرگانی ،صنایع و معادن و سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشــور را تصویب کرد که براساس

به بهانه جام جهانی قطر؛

ضرورت نمادسازي در شهرهاي ساحلي
کيشوبوشهر

ادامه از صفحه اول
متاسفانه امروزه جزيره کيش و قشــم داراي هيچ سازه
فاخر مهندسي که به عنوان نماد شهري و برند اين جزاير
شناخته شود ،نيستند .هم اکنون معروفترين نماد جزيره
کيش يک کشتي پوسيده يوناني اســت که براي کشور
متمدن ايران با اين همه مهندس و طراح خبره و اين همه
ثروت ،باعث تاسف و تحقير است .هم اکنون اين فرصت
همکاري ايران و قطر بايد براي ايجاد نمادهاي شــهري
فاخر و معتبر در جزاير استفاده کرد .البته اين نماد ميتواند
يک نماد موقتي باشد که بعدا (بعد از مسابقات) در مورد
تقويت و بهبود آن يا جمع آوري آن تصميمگيري نمود
همانند نماد سازه اتوميوم بلژيک که قرار بود يک سازه
موقتي براي يک نمايشگاه باشد ولي بعدا مستحکم شده و
تبديل به نماد کشور بلژيک شد .اتوميوم ()Atomium
يک بناي يادبود اســت که براي اکسپو  - ۵۸نمايشگاه
جهاني  ۱۹۵۸بروکســل -ظرف مدت يک سال ساخته
شد و قرار بود بعد از نمايشــگاه جمع آوري شود .اين
بنا توسط آندره واترکين به ارتفاع  ۱۰۲متر و متشکل از
 ۹گوي از جنس فوالد ضد زنگ متصل به هم ســاخته
شده است .ســاختار اين بنا بر اساس ساختار بلور آهن
و در مقياس  ۱۶۵ميليارد بار بزرگتــر از اندازه واقعي
طراحي شده اســت .پس از اتمام ســاخت آن ،مردم از
بلژيک و ساير کشورها براي ديدن فضاي داخل و بيرون
اين سازه عظيم فلزي هجوم آوردند .پس از مدتي اتوميوم
با درآمد خوبي مواجه شد که هزينه ساخت آن را جبران
نمود و اندک اندک تبديل به نماد شهر بروکسل و کشور
بلژيک شد .لذا شهردار بروکسل و مقامات عالي بلژيک
از جمع آوري آن منصرف شدند و سازه اين نماد فلزي
را به گونهاي تقويت نمودند که براي ســالهاي طوالني
دوام بياورد .شايد مسابقات جام جهاني فوتبال در قطر
بتواند نقطه شروعي براي حرکت عظيم ساخت نمادهاي
شهري در کل سواحل جنوبي ايران باشد.
*عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران

روزنامه اقتصادسرآمد
انعکاس دهنده انتقادات،
پیشنهادات و اظهارات مردمی
است.با ما تماس بگیرید یا نقطه
نظرتان را پیامک کنید تا با شما
تماس بگیریم.
09198543996

آخرین وضعیت مرزها از زبان وزیر کشور

رئیس جمهور قانون اصالح ذیل جدول ( )۲۴-۴محرومیتزدایی تبصره ۱۴
قانون بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابالغ کرد.به گزارش اقتصادسرآمد ،آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی در اجرای اصل  ۱۲۳قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
«قانون اصالح ذیل جدول ( )۲۴-۴محرومیتزدایی تبصره  ۱۴قانون بودجه
سال  ۱۴۰۱کل کشور» را که در جلسه علنی  ۲شهریور  ۱۴۰۱مجلس شورای
اسالمی تصویب و در تاریخ  ۹شهریور به تایید شورای نگهبان رسیده ،برای
اجرا به سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ابالغ کرد.بر
اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ،اعتبار ســتون تبصره( )۱۴جدول
(-۱۰ج) اســتانی به صورت  ۱۰۰درصد تخصیص یافته و به طور مساوی
(هر استان یک هزار میلیارد ریال) در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه
استان ها قرار می گیرد.این اعتبار با لحاظ عدم برخورداری روستاهای باالی
بیست خانوار پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ،جهت
تهیه ،بازنگری و اجرای طرح های هادی ،بهسازی و آسفالت معابر روستایی
توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی هزینه می شود.

نامه به رئیسی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی

آن واحدهای زیر  ۵نفر برابر ماده  ۱۹۱قانون کار از
شمولیت این قانون خارج شدند؛ این روند خروج
از شمول قانون کار گسترش یافت تا اینکه در دولت
احمدی نژاد ،برابر مــاده  ۱۹۱بخش زیادی از مواد
قانون کار برای حدود ششــصد هزار کارگاه زیر ده
نفر ،منتفی و غیر الزماالجرا شمرده شد.
او ادامــه میدهد :اما کار همینجا متوقف نشــد؛ در
آخرین روزهای شــهریور ســال  ۱۳۹۱وزیر کار
دولت احمدینژاد با ابالغ دستور العمل  ۱۴مادهای
مهارت آموزی به روش «اســتاد -شاگردی نوین»
عزم دولت وقت را برای تغییر مناســبات بازار کار
ایران و بازگشت به چارچوبهای «استاد شاگردی»
اعالم کرد .به موجب این شیوه نامه برای ایجاد رونق
و بهبود در فضای کســب و کار و افزایش اشتغال،
صاحبــان کارگاهها و اســتادکاران میتوانند بدون
رعایت شرط ســنی ،داوطلبان و جویندگان کار را
به صورت کارآموز که در این طرح «شاگرد» نامیده
میشوند تا سقف مدت دو ســال به روش استاد-
شاگردی قدیم برای کسب مهارت و آشنایی با فضای
کسب و کار جذب کنند و در تمام این مدت شاگرد
از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج است.
آیا قانون کار نیازمند اصالح است؟
او نتیجه میگیرد :با این حساب ،مقرراتزدایی بطئی
و در قالب الیحههای مختلف در طول ســالهای

گذشته بیوقفه تداوم داشته است؛ به انحای مختلف،
کارگران گروه گروه از شــمول قانــون کار خارج
شــدهاند اما حاال به ســراغ خود متن اصلی ،یعنی
قانون کار و البته قانون تامیــن اجتماعی رفتهاند و
میخواهند آنها را طبق رویکردهای اتاق بازرگانی
و کارفرمایان اصالح کنند.
در این بین یک سوال اساسی مطرح است؛ آیا قانون
کار نیازمند اصالح است؛ پاسخ اکبری به این سوال
مثبت اســت؛ او توضیح میدهد :ایــن متن قانونی
بدون تردیــد نیازمند اصالح اســت اما اصالحاتی
مورد قبول است که با حضور و مشارکت نمایندگان
واقعی کارگران انجام شــود؛ اصالحاتــی که ابهام
ماده  ۷و محدودیتهای فصل ششــم قانون کار را
از میان بردارد؛ اصالحاتی که مــاده  ۱۹۱قانون کار
و امکان خروج از شــمول قانون کار را تغییر دهد
و اصالحاتی کــه در جهت افزایــش حمایتهای
قانونی از کارگران باشد؛ منتها اصالحات دولتها
و مجالس در دهههای گذشــته هیچ کــدام در این
سمت و سو نبوده است و دقیق ًا به همین دلیل است
که گفتمان غالب کارگران ،گفتمان ضد اصالح کار
است؛ بهتر اســت دقیق تمایزگزاری کنیم ،آنچه به
پیشنهاد اتاق بازرگانی و سرمایهداران در قالب الیحه
به مجلس میرود« ،اصالح» نیســت بلکه در واقع
«تخریب» است!

برگزیده ها

سرمقاله

رئیسی اصالحیه بخشی از تبصره ۱۴قانون بودجه سال
 ۱۴۰۱را ابالغ کرد

بروجردی در واکنش به بیانیه اخیر  ۳کشور اروپایی علیه ایران

اعزام زائران جدید از استانها طبق
سهمیهانجاممیشود

اروپا در تصمیمگیری
فاقد استقالل است

وزیر کشور با اشاره به ازدحام زائران در مرز شلمچه،
گفت :زائران اتباع خارجی باید به تدریج و با توجه
به هماهنگی صورت گرفته با دولت عراق به عتبات
اعزام شوند.به گزارش اقتصادســرآمد ،احمد وحیدی درباره
آخرین وضعیت مرزها اظهار داشت :با توجه به بازدیدی که از
مرز تمرچین داشتیم ،شاهد بودیم که یک اتفاق خوبی در آنجا
رخ داده و یک فضای معنوی بسیاری عالی در آنجا حاکم بود و
اهالی اهل سنت در حال خدمتگزاری به زائران بودند و هیچ
مشکلی هم در این مرز نداشتیم.وی افزود :این کاری بود که برای
اولین بار با همت استاندار و از آن مهمتر همکاری اقلیم کردستان
صورت گرفت و موجب شد شــرایط خوبی در این مرز فراهم
شودوزیر کشور درباره وضعیت خروج زائران از کشور خاطر
نشــان کرد :عزیمت به مرزها وضعیت متفاوتــی دارد؛ در مرز
تمرچین این آمادگی وجود دارد که حدود چند ده هزار زائر را به
عراق راهی کنیم اما باید حساب شده و کنترل شده باشد.وحیدی
با بیان اینکه به موجب اعزام زائران از مرزها در حال حاضر روان
است ،گفت :مرز شلمچه با ازدحام مواجه است و زائران اتباع
خارجی باید به تدریج و با توجــه به هماهنگی صورت گرفته
با دولت عراق به عتبات اعزام شــوند.وزیر کشور درباره تعداد
زائرانی که به کشور بازگشتند ،گفت :آمار نهایی آخر شب جمع
بندی می شود؛ تاکنون  2و نیم میلیون نفر به عتبات اعزام شدهاند
که قریب به  700هزار نفر از آنها به کشور بازگشتهاند.وحیدی
در تشریح اقدامات انجام شده جهت بازگشت زائران عنوان کرد:
یک چهارم عزیزانی که اعزام شــده بودند ،به کشور برگشتهاند
و این روند ادامه دارد؛ عزیزان مــا در وزارت راه پیشبینیهای
الزم جهت بازگشــت زائران را صورت داده اند.وی گفت :در
پایانههای مرزی اتوبوسها و وسایل نقلیه پیشبینی شده است و
قطارهایی هم در نظر گرفته شده است تا از خطوط ریلی زائران
را به نزدیکترین شهرها راهی کنند تا از آنجا به شهرهای دیگر
توزیع شوند.وزیر کشور در مورد پذیرش مرزهای  6گانه توضیح
داد :در همه مرزها عبور و مرور برقرار است ،اما باید کنترل شده
باشــد و زائران به تدریج به عتبات اعزام شوند؛ مسئله خروج
زائران باید با برنامهریــزی صورت بگیرد.وی گفت :اعزامهای
جدید به تدریج و طبق سهمیه آغاز میشود ،اگر مجددا هجوم
جمعیت به مرزها صورت بگیرد قطعا با مشکل مواجه خواهیم
شد چرا کهظرفیتهای عراق پاسخگو نیست ولی مردم مطمئن
باشند با اطالعرسانیو طبق سهمیه اقدام خواهیم کرد.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با تاکیــد بر این که جمهوری اســامی ایران
دراین که براساس منافع ملی خودش و قواعد بازی کار
را به اتمام برساند جدی است ،گفت :تیم مذاکره کننده ما منطقی
و اصولی است و واقعا سیاســت دولت حل مشکل و توافق است
اما ایرادات مطرح شده از سوی تروئیکا به هیچ وجه قابل پذیرش
نیست .به گزارش اقتصادرآمد ،عالء الدین بروجردی در تحلیل
خود از بیانیه اخیر تروئیکای اروپا و با توجه به این که به نظر می
رســد اروپا چرخش مواضع دارد ،گفت :این واقعیت مهم را باید
پذیرفت که اروپا در تصمیم گیریهای خود فاقد استقالل است و به
شدت تحت تاثیر نظرات آمریکا از یک طرف و رژیم صهیونیستی
از سوی دیگر است .وی خاطرنشان کرد :بنابراین نظر اروپا حتی
در سطح تروئیکا که سه کشــور بزرگ و قدرتمند اروپایی در آن
حضور دارند ،در همین حد دارای ارزش است .اروپایی ها شاهد
تحوالت برجام از ابتدا بودند ،همکاری های صادقانه جمهوری
اسالمی ایران را دیدند ،ضمن این که مسئول به هم ریختن برجام
اقدام غیر منطقی ترامپ بــود .در مجموع تحوالتی که اتفاق افتاد
این آمریکایی ها بودند که بازی را به هم زدند ما نیز متناسب منافع
ملی خودمان و براساس قواعد برجام اقدامات الزم را انجام دادیم.
این کارشناس مسائل بین الملل همچنین بیان کرد :فکر می کنم در
این مقطع با توجه به این که در تصمیمگیری آمریکاییها در مورد
برجام ،محاسبات انتخاباتی از یک طرف دخیل است و از سوی
دیگر فشــارهای رژیم صهیونیستی به عنوان پشــتوانه انتخابات
آمریکا هم در آن نقش دارد ،در واقع این خطی از طرف آمریکاییها
به اروپاییها اســت که بازی را ادامه داده و کشدار کنند .رئیس
سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در ادامه
تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران بدون تردید و صرفا براساس
منافع ملی خــودش عمل میکند ،تیم مذاکره کننــده ما منطقی و
اصولی است و واقعا سیاست دولت حل مشکل و توافق است ،اما
توافق براساس منافع متقابل و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران.
بنابراین ایرادات مطرح شده از ســوی تروئیکا به هیچ وجه قابل
پذیرش نیســت و صرفا به معنی عدم وصول توافق نهایی است و
صورت حساب چنین عدم وصول توافق را باید بخش مهمی از
آن به پای اروپایی ها و تصمیمی که به عنوان نظر اعالم کرده اند،
گذاشت.بروجردی درباره این که آیا هدف آمریکا از تعلل ،ارزیابی
نسبت به شرایط موجود باتوجه به در پیش بودن انتخابات کنگره
اســت یا خیر؟ گفت :یکی از عواملی که آمریکاییها میخواهند
سبک و سنگین کنند بحث انتخابات است.

کنعانی در واکنش به بیانیه غیرسازنده سه کشور اروپایی

بیانی هسهکشوراروپاییباعث
تعجبوتأسفاست

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه
غیرسازنده و خالف حسن نیت ســه کشور اروپایی
در مورد مذاکرات رفع تحریــم ،گفت :باعث تعجب
و تأســف اســت که اقدام به صدور چنیــن بیانیهای
میکنند.به گزارش اقتصادســرآمد ،ناصر کنعانــی در واکنش به
بیانیه غیرسازنده و خالف حسن نیت سه کشور اروپایی در مورد
مذاکرات رفع تحریم ،گفت :باعث تعجب و تأســف اســت که
در شــرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرفهای
مذاکره و هماهنگکننــده گفتگوها برای نهایــی کردن مذاکرات
جریان دارد ،ســه کشــور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور از
رویکرد نتیجهبخش در مذاکرات ،اقــدام به صدور چنین بیانیهای
میکنند.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به حسن
نیت و اراده جدی جمهوری اسالمی ایران برای نهایی کردن توافق
رفع تحریم و با یادآوری این موضوع که پیشــرفت مذاکرات در
بسیاری از مقاطع از جمله مقطع اخیر ،نتیجه ابتکارات و ایدههای
جمهوری اسالمی ایران بوده اســت ،به طرفهای اروپایی درباره
تأثیرپذیری از فضاسازی طرفهای ثالثی که از ابتدا مخالف روند
مذاکرات بوده و اکنون نیز با همه توان به دنبال به شکست کشاندن
مذاکرات هستند ،هشدار داد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود:
باعث تأسف است که سه کشور اروپایی با این بیانیه نسنجیده ،گام
در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی بر شکست مذاکرات گذاشتهاند
و بدیهی اســت در صورت تداوم چنین رویکردی ،باید مسؤلیت
نتایج آن را نیز بپذیرند.ناصر کنعانی با یادآوری انفعال طرفهای
اروپایی در ماههای اخیــر و همچنین اقدام نابجا و سیاســی این
کشورها در پایهگذاری قطعنامه در شــورای حکام آژانس ،گفت:
به سه کشور اروپایی توصیه میشود به جای ورود به فاز تخریب
روند دیپلماتیک ،برای ارائه راهحــل جهت پایان دادن به اختالف
نظرهای معدود باقیمانده نقش فعالتری ایفا نمایند.ســخنگوی
وزارت امور خارجه با اشاره به ســابقه همکاری و تعامل سازنده
جمهوری اسالمی به عنوان یک عضو مسئولیتپذیر معاهده منع
اشــاعه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،بار دیگر بر لزوم اجتناب
از سیاســیکاری و طرح اتهامات بیپایه علیه کشــورمان تأکید
نموده و گفت مایه تأسف است که کشورهای اروپایی از یکسو به
حمایت تمام قد از رژیمی میپردازند که صدها کالهک اتمی در
اختیار داشته و به هیچیک از ســاز و کارهای منع اشاعه بینالمللی
پایبند نیست و از سوی دیگر علیه برنامه هستهای کام ً
ال صلحآمیز
جمهوری اسالمی ایران که در معرض گستردهترین بازرسیها قرار
داشته ،به فضاسازی میپردازند.

سخنگویکمیسیون عمران مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح تفکیک
وزارت راه و شهرسازی در مجلس را تشریح کرد.به گزارش اقتصادسرآمد،
عبدالجالل درباره آخرین وضعیت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در
مجلس ،گفت :طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه ارائه
شده و در حال طی کردن مراحل قانونی طبق آییننامه داخلی مجلس است
و هنوز به کمسیون عمران به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع نشده است.
وی افزود :به محض اینکه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به کمسیون
عمران ارجاع شود که احتماال پس از سرکشی نماینگان به حوزههای انتخابیه
باشد ،در کمیســیون کار بر روی این طرح را آغاز خواهیم کرد.سخنگوی
کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بر اساس طرح مذکور این وزارتخانه
به  2وزارت راه و مسکن و شهرسازی تقسیم میشود ،گفت :الزم است با
توجه به مشکالت و معضالتی که در حوزه مسکن داریم و همچنین اهمیت
این حوزه ب ه عنوان یک صنعت پیشران ،بخش مسکن و شهرسازی ب ه عنوان
زیرمجموعهای مهم از این وزارتخانه منفک شود تا بتوان به کمبودهای این
حوزه ،رســیدگی ویژه کرد.ایری بیان کرد :رئیس کمسیون عمران درباره
تفکیک وزارت راه و شهرســازی نامهای به آیتاهلل رئیسی رئیس جمهور
نوشته که طبق گفتوگوها و نامه نگاریهای انجام شده میتوان گفت که
دولت نیز با تفکیک وزارت خانه راه و شهرســازی موافق است.سخنگوی
کمیســیون عمران مجلس در خصوص ضرورت تفکیــک وزارت راه و
شهرســازی تاکید کرد :با توجه به اینکه مسئله مسکن یکی از اولویتهای
اصلی کشــور اســت و برای اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن ،باید
وزارتخانه مستقلی ایجاد تا وزیر با تمرکز بیشتری به این حوزه بپردازد.

هیچ مشکل امنیتی در مرزها نداشتهایم

فرمانده انتظامی کل کشــور گفت:تاکنون هیچ مشــکل امنیتی در مرزها
نداشتهایم و تنها نگرانی ما سالمتی زائران است.به گزارش اقتصادسرآمد،
سردار اشتری ،فرمانده کل انتظامی کشور در بدو ورود به مرز خسروی در
جمع خبرنگاران از آمادگی پلیس برای برگشت زائران خبر داد و گفت :موج
برگشت از روز گذشته آغاز شده و آمادگی داریم و تا بازگشت آخرین نفر
به ایران در خدمت زائران خواهیم بود و مرزها را ترک نمیکنیم.فرمانده کل
انتظامی کشــور با بیان اینکه بحمداهلل تاکنون هیچ مشکل امنیتی در مرزها
نداشتهایم ،تصریح کرد :تنها نگرانی ما ســامتی زائران است که امیدوارم
مردم با پلیس نهایت همکاری را داشته باشــند.وی با بیان اینکه تاکنون ۲
میلیون و  ۶۰۰هزار زائر از ایران خارج شدهاند و تا این لحظه  ۷۰۰هزار نفر
نیز به کشور برگشتهاند ،ادامه داد :قطعا تا دو روز آینده موج رفت را خواهیم
داشت.مرز خسروی در چند روز گذشته با ازدحام شدید جمعیت مواجه
بود ،اما امروز با مدیریت ورود زائران ،تزدد به سهولت در حال انجام است.

تا وقتی طرح وزارت بازرگانی نهایی نشود وزیر هم معرفی
نخواهدشد

معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشســت خبری معرفی وزیر بازرگانی
را منوط به تایید طــرح تاســیس وزارت بازرگانی دانســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،سید محمد حســینی در اظهار نظری گفت که اگر مجلس
به اینجمع بندی برسد تا دو وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی تفکیک
شوند ،دولت هم برای انجام این تفکیک آمادگی دارد اما این مسئله هنوز در
هیات دولت مطرح نشده است.به گزارش اقتصادسرآمد ،سید محمد حسینی
پیشتر نیز در نشست خبری پیرامون علت تاخیر در معرفی وزیر بازرگانی
و گمانهزنیهای مربوط به معرفی سکاندار وزارت بازرگانی گفت :از مدت
ها پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح
بود و نمایندگان میگفتند که دولت موافقت خود را با این طرح اعالم کند
که ما هم این موضوع را در دولت مطرح کردیم.وی ادامه داد :دفعه نخست
مخالفت هایی وجود داشت که بار مالی این تفکیک چگونه جبران خواهد
شد و چقدر انرژی خواهد گرفت اما در جلســات بعدی وقتی ابعاد قضیه
شکافته شد و مشخص شــد وقت اعضای دولت برای کنترل قیمت ها در
بازار گرفته میشود؛ بنابراین به این جمع بندی رسدیم دستگاهی باشد که
کار را پیش ببرد و موافقت کردیم وزارت بازرگانی تشکیل شود.سید محمد
حسینی در پایان افزود :در حال حاضر منتظر تایید طرح کمیسیون اجتماعی
مجلس در صحن مجلس و در مرحله بعدی توسط شورای نگهبان هستیم
تا وزیر بازرگانی را معرفی کنیم چراکه باید طرح تصویب شود تا اساسنامه
وزارتخانه نوشته شود و وزیر معرفی شود.

ساخت مجتمعهای بینراهی در مسیر اربعین همچنان
معطل بودجه است

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی گفت:
ســاخت مجتمعهای بینراهی ُکند پیــش میرود ،چــون بودجهای که
اختصاص داده شده حتی برای ســاخت دو مجتمع بینراهی کافی نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد،گردشگری و صنایع دستی ،روحاهلل حسینزاده
ـ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی ـ در
زمینه ساخت مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی که بر اساس مصوبه
هیأت وزیران ،ماموریت ساخت آن به وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی و این شــرکت واگذار شده اســت ،اظهار کرد :با توجه به
بودجه کمی که به این پروژه اختصاص یافته است ،کار در این زمینه بسیار
ُکند پیش میرود .بودجهای که برای این کار اختصاص یافته برای ساخت
دو مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی هم کافی نیســت.او بیان کرد :شرکت
مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی تعدادی از این مجتمعهای
خدماتی و رفاهی را در مســیر زائران حرم امام حســین (ع) احداث کرده
اســت ،ولی کمبود مجتمعهای خدماتی و رفاهی در این مســیر همچنان
احساس میشود.حسینزاده ،ساخت مجتمعهای حدود چهارصدمتری با
دو سرویس بهداشتی مجزا برای خانمها و آقایان ،نمازخانه و فروشگاهی
برای تامین مایحتاج بینراهی برای رفع نیازهای مردم را مناســب دانست
و گفــت :در صورتیکه دولت بودجــهای را بــه وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدســتی اختصاص دهد با ایجاد پنجاه مجتمع خدماتی
و رفاهی بینراهی در محورهای مواصالتی در مســیر ورودی درهشهر از
دهلران ،ورودی ایالم از ســمت همدان و کرمانشاه ،ورودی از خوزستان،
میتوان خدمات مؤثر و مطلوبی به زائران ارائه کرد.مدیرعامل شرکت مادر
تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی با بیان اینکه این مسیرها ،محل
تردد زائران حرم امام حسین اســت ،اظهار کرد :بر آورد ما این است که با
ایجاد پنجاه مجتمع خدماتی و رفاهی در سال اول میتوان این پروژه را به
نتیجه مطلوبی رساند.

