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سرگیجه
طرح ترافیک!

■■معاون فرماندار :به احتمال زیاد
مهلت طرح ترافیک سال گذشته
تا اواخر اردیبهشت ماه تمدید میشود
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پاسداشت

به خاطر تخلف رئیسجمهور و وزیر اقتصاد در اجرای قانون طراحی
سامانه شفافسازی حقوق مدیران و وزرا انجام میشود

شکایتمجلس
از روحانی
دولت بر خالف قانون برنامه شش��م توسعه از
طراحی سامانه شفافسازی حقوق مدیران و وزرا
امتناع میورزد .همین موضوع باعث شده تعدادی
از نماین��دگان مجل��س به دلیل ای��ن بیاعتنایی
و تخل��ف ،از رئیسجمه��ور و وزی��ر اقتص��اد به
قوهقضائیه شکایت ببرند .پس
از رسوایی حقوقهای نجومی
و اعتراضات سراسری نسبت
ب��ه دریافته��ای نامتعارف
برخی مدیران دولتی ،مجلس
ش��ورای اس�لامی طرحی را
تصویب کرد که بر اساس آن
باید س��امانهای طراحی میشد تا حقوق و مزایای
مدیران و وزرا را شفافسازی میکرد و مانع تعلق
رانتها و ردیفهای غیرقانونی به مدیران میشد.
بر این اساس ،در برنامه ششم توسعه طی حکمی
دولت موظف به شفافسازی حقوق وزرا و مدیران
دولتی در س��امانهای ش��د .طب��ق این حکم همه
حقوق و مزایای مدیران و وزرا باید زیر نظر وزارت
اقتصاد پرداخت شود اما تاکنون دولت اقدامی برای

اج��رای این حکم قانون برنامه انجام نداده اس��ت.
دولت مکلف شده بود در س��ال اول اجرای قانون
برنامه (س��ال  )96این س��امانه را طراحی کند اما
حاال دولت از اجرای این قانون امتناع کرده اس��ت.
در واکن��ش به این اقدام دولت ،عضو فراکس��یون
نماین��دگان والیی مجلس از
تهیه گزارش��ی درباره تخلف
رئیسجمه��ور و وزیر اقتصاد
از اجرای حکم برنامه شش��م
توس��عه برای شفافس��ازی
حق��وق وزرا و مدی��ران خبر
داد و گفت نمایندگان در این
رابطه از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد به قوهقضائیه
شکایت میکنند .ابوالفضل ابوترابی درباره شکایت
نمایندگان مجلس از رئیسجمهور و وزیر اقتصاد
ب��ه خبرگ��زاری مهر گف��ت :طبق قان��ون برنامه
ششم توس��عه دولت مکلف بود سامانهای را برای
شفافسازی حقوق مدیران و وزرا طراحی کند اما
تاکنون این سامانه طراحی نشده است.

صفحه  2را بخوانید

رهبر حزب کارگر ،نخستوزیر انگلیس را در پارلمان بیحیثیت کرد

« می» دنبالهرو هوسهایترامپ است!
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عکسهاییهست
که هنوز نگرفتهای!
حسین قدیانی

عكس :علیجباری،تسنیم

■■وزرای خارجه اتحادیه اروپایی با طرح
انگلیس ،فرانسه و آلمان برای اعمال تحریمهای
جدید علیه ایران در راستای راضی کردن
آمریکا برای عدم خروج از توافق هستهای
مخالفتکردند
■■موگرینی :از تالش انگلیس ،فرانسه و آلمان
برای گفتوگو درباره برخی نگرانیهایی که
حمایت میکنیم

ترامپ ابراز کرده
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پاسداشت مرد عشق و هنر و جهاد و تصویرگر همه جنگها

پشتلنزحماسه

نگاهی به زندگی و آثار رضا برجی
عکاس و مستندساز عصر انقالب اسالمی
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چه کنیم که حمایت از تولید ملی محقق شود؟!
میثم مهرپور

*

رهبر انقالب در راستای نامگذاری
دیدگاه
س��الهای هجریشمسی ،سال
 97را س��ال حمای��ت از کاالی ایران��ی نامگذاری
کردند .ش��عاری که میت��وان آن را ادامهدهنده یا
کاملکننده ش��عار سال گذشته مبنی بر «اقتصاد
مقاومتی :تولید -اش��تغال» دانست .موضوعی که
در روزهای گذش��ته در برخی رس��انهها و فضای
مجازی مبنی بر مان��ع و چالش اصلی حمایت از
کاالی ایرانی مطرح ش��ده ،موضوع کیفیت پایین
و قیمت باالی این تولیدات بوده اس��ت به نحوی
که برخی در تحلیلهای خود با اش��اره مصداقی
به موضوع حمایت از صنعت خودرو ،قیمت باال و
کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را مصداقی
از عاقبت حمایت از تولید ملی دانستهاند .در ادامه
ضمن اشاره به این موضوع به ذکر نکاتی در راستای
الزامات حمایت از تولید ملی پرداختهام.
 -1آنچ��ه ام��روز در صنعت خودروس��ازی ایران
میبینیم در راستای حمایت از تولید ملی نیست.
متاسفانه در صنعت خودروس��ازی ایران در طول
دهههای گذشته به نام حمایت از تولید ملی ،نوعی
انحصار ایجاد شده که بر این اساس متخصصان و
صاحبان سرمایهای که به صورت حقیقی و حقوقی
عالقهمند به تولید خودرو در کشور بوده و هستند،
بهواس��طه قوانین و موانع ایجاد ش��ده از س��وی
دولته��ا ،اجازه ورود به این حوزه را نداش��تهاند.
چنانکه  2خودروس��از بزرگ کشور همواره تحت
مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم دولتها بودهاند.
وج��ود انحصار در این صنعت و ع��دم اجازه ورود
س��ایر افراد ی��ا بنگاههایی که ش��رایط و امکانات
حضور در ای��ن حوزه را داش��تند ،در کنار تعرفه
باالی واردات در طول س��الهای گذش��ته باعث
شده خودروس��ازان ایرانی خود را بیرقیب بدانند
و به این صنعت به عنوان حیاط خلوت خود نگاه
کنند ،لذا در این شرایط کاهش قیمت و افزایش
کیفیت محص��والت هرگز دغدغه ای��ن بنگاهها
نبوده اس��ت ،در حالی که با توجه به بازار مصرف
خ��ودرو در ایران اگ��ر در کنار این دو بنگاه بزرگ
خودروساز ،حداقل چند شرکت بزرگ خودروساز
با مدیریت بخش خصوصی وجود داشت ،رقابت از
خودروهای ایرانی -خارجی که به دلیل تعرفههای
باالی گمرکی به صورت کامال غیرواقعی و ناعادالنه
اس��ت ،به رقابت کاالهای ایران��ی -ایرانی تبدیل
میشد .بنابراین باید پذیرفت آنچه امروز در صنعت
خودروسازی کشور حاکم است نتیجه حمایت از
تولید ملی نیست ،بلکه ایجاد نوعی رانت و انحصار
برای کسب س��ود عدهای صاحب قدرت در طول
سالهای گذشته بوده است.

 -2در این میان برخی کارشناس��ان از برندزدگی
مردم ایران به عن��وان عامل مقاوم و مانع حمایت
از تولید ملی ی��اد میکنند ،موضوعی که ماهیتی
ریش��های میان م��ردم ایران نداش��ته و عمده این
وضعیت محصول رفتار دولتها ،نظامات تعرفهای و
فرهنگسازیهای اشتباه در طول دهههای گذشته
است ،به نوعی که اوایل پیروزی انقالب و سالهای
دفاعمقدس مردم عرق و تعصب بسیار باالیی برای
اس��تفاده از تولیدات ملی داش��تند .برای مثال در
آن س��الها چراغهای نفتی عالءالدی��ن را  -که از
تولیدات صنعتگر معروف ایرانی مرحوم میرمصطفی
عالینس��ب بود -به چراغها و وس��ایل گرمایشی
مشابه ژاپنی موجود در بازار ترجیح میدادند و این
چراغها از ش��مال تا جنوب تهران و از مرکز کشور
تا شهرستانهای دور افتاده دارای مقبولیت بود که
دلیل اصلی آن را میتوان اعتماد مردم به آن برند
دانس��ت .اگرچه در حال حاضر نیز برخی برندهای
ایرانی از وضعیت مناسبی برخوردارند اما متاسفانه
این محصوالت به لحاظ تعداد و حجم متناسب با
بزرگی اقتصاد ایران نیس��تند که وجود میلیاردها
دالر واردات رس��می و قاچاق در کاالهای مصرفی
به کشور موید این موضوع است.
 -3قیم��ت یک کاال در کن��ار کیفیت آن 2 ،عامل
مه��م ب��رای امتیازدهی به هر محصولی به ش��مار
میرود .چنانکه برخی قیمت باالی کاالهای ایرانی
و برخ��ی کیفیت پایی��ن آن را دلیل ع��دم تمایل
مصرفکنن��دگان به اس��تفاده از کااله��ای داخلی
میدانند .س��وال اینجاست :چگونه در اقتصادی که
دس��تمزد نیروی کار ارزان و ان��رژی در پایینترین
قیمتهای موجود است و از سویی بازار  300میلیون
نفری منطقه را به عنوان بازار مصرف در اختیار دارد،
محصوالت تولید ش��ده در کش��ور نهتنها از قدرت
کافی برای رقابت در بازارهای برونمرزی برخوردار
نیست که در بازارهای داخلی نیز بسیار مهجور است.
برای پاس��خ به این سوال باید در نظر داشت پدیده
تولید ،از استارت کارخانه برای تولید آن محصول تا
رسیدن محصول نهایی به دست مصرفکننده ،ادامه
دارد .ب��ر این اس��اس زمانی چرخه تولید کاال کامل
میشود که کاالی تولید ش��ده در کارخانه در بازار
به دس��ت مصرفکننده برس��د و به عرضه کارخانه
از سمت تقاضا پاسخ مناسبی داده شود تا کارخانه
ب��ا درآمدهای ایجاد ش��ده از ف��روش محصوالت و
افزایش سرعت سرمایه در گردش ،هم فناوریهای
مورد اس��تفاده در بنگاه خود را ارتقا داده و کیفیت
محص��والت تولیدی را افزایش دهد و هم با افزایش
میزان تولید ،هزینههای تولید را کاهش دهد.
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عجیب طرف��ه حکایتی اس��ت؛ درس��ت در
روزهای��ی ک��ه آمری��کا و انگلیس و فرانس��ه ،در
مضحکترین نمای��ش تمام تاریخ ،علمدار مبارزه
با س�لاح شیمیایی ش��دهاند ،جماعتی از جوانان
انقالبی ،پای پاسداش��ت هنرمندی نشستند که
از قضا ،زخمخورده امواج همین گازهای بیرحم
حضرات غربی است که هبه شد به صدام تکفیری
تا رضا برجی را آنقدر موج بگیرد که بمیرد اما رضا
برجی زنده است و اگر چه گاه با خسخس ،لیکن
هنوز نفس میکش��د! آری! خداوند میخواس��ت
گرامیداشت او مصادف با خیمهشببازی شیاطین
عالم باش��د تا ما مستند به سرفههای هر از چند
گاه ای��ن هنرمن��د دردکش��یده ،بی��ش از پیش
بیآب��رو کنیم بمبهای ش��یمیایی برند غرب را!
اگر عکسهای جبهه و جنگ رضا برجی ،س��ند
حقانی��ت رزمندگان ما در دوران سراس��ر افتخار
دفاع مقدس اس��ت ،بستری شدنهای مدام او در
این و آن بیمارستان ،آنهم در روزگار بعد از جنگ
تحمیلی ،سند مظلومیت فرزندان انقالب اسالمی
اس��ت و صدالبته سندی مس��تند برای رسوایی
ناتمام همین کشورهایی که امروز ،وقیحانه دم از
مبارزه با سالحهای شیمیایی میزنند! الحمدهلل
دفاع حقیقتا مقدس ما ،هم «ش��هید» دارد و هم
«شاهد»! و رضا برجی از تبار همین شاهدان است!
او ب��ا دوربین خود ،حماس��ههایی را ثبت کرد که
الیاالبد مایه افتخار هر ایرانی باش��د! عکاسی در
جنگ ،خودش یعنی دیدهبان��ی! دیدهبانی آینده!
دیدهبانی همین امروز که زمان جنگ ،البته حکم
فردا داش��ت و خدا تا امروز نگه داشت رضا برجی
را بلکه ما س��خن با سند بگوییم! بله که ما افتخار
میکنیم به رض��ا برجی! هنرمند ما ،وقتی جنگ
ش��د ،روی خ��ودش را نکرد آنط��رف! و هنرمند
مکتب انقالب ،اتفاق��ا وقت خطر ،خودش را بهتر
نشان میدهد! بدا به حال کسانی که عافیتنشینان
را هنرمند میخوانند ،لیکن هنرمند ما در خاکریز
شلمچه و سهراهی شهادت و جزیره مجنون ،متبلور
کرد هنر خود را! این کجا و دله جایزه اجنبی شدن
کجا؟! جای��زه گرفتن از جوان��ان انقالبی ،با همه
س��ادگی و خلوصش ،صدها ش��رف دارد به اینکه
جایزه تو را ،بخواهند س��ران جنایتکار کشورهای
غربی بدهند! این را دشمن بداند؛ موج اصل کاری،
نه توسط گازهای خردل اهدایی از اروپاییها ،بلکه
ب��ا ایمان و تعهد امثال رضا برجی به پا میش��ود!
گفت« :ما زنده بهآنیم که آرام نگیریم؛ موجیم که
آسودگی ما عدم ماست!» حقا که خودش یک موج
بلند است ،آقا رضای دوستداشتنی که به روایتی،
ج��ز خیبر و ب��در صدر اس�لام ،در همه جنگها
عکاسی کرده! من اما گمانم لنز دوربین رضا برجی،
ثبت حماسه رهایی قدس شریف را کم دارد! پس
دشمن منتظر بماند! عکسهایی هست که هنوز
رضا برجی نگرفته! و انش��اءاهلل میگیرد! کار دارد
هنوز خدا با لنز دوربین هنرمند ما! صبر کن!
روزنه

روند پرشتاب
اضمحالل سعودی
حسن حنیف

عکسهای یادگاری این روزهای بنسلمان،
ولیعهد عربستان سعودی در آمریکا در دیدار با
شخصیتهای مختلف سیاس��ی و اقتصادی در
ظاهر نشانگر تغییراتی رو به پیشرفت برای آینده
دولت س��عودی است اما آنچه در واقعیت وجود
دارد و مستندات آن نیز در عرصه سیاسی بسیار
مش��هود اس��ت ،روند رو به اضمحالل عربستان
سعودی است که دالیل متعددی نیز دارد.
در واقع ولیعهد سعودی برای نجات خاندان
سعودی و نظام پادشاهی مستقر در عربستان و
ایضاً نگرانی از آینده پیشرو ،سر از آمریکا درآورده
و از یکسو مجبور به صرف هزینههای کالن و از
سوی دیگر مجبور به تحمل رفتارهای تحقیرآمیر
مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ است.
اگر بخواهیم دالیل کلی و برجستهای را که
نشان از آینده منزوی و شکست خورده عربستان
دارد نام ببریم ،باید به موارد ذیل اشاره کنیم.
کاهش چشمگیر عمق نفوذ

سیاس��تهای یک دهه اخیر عربس��تان در
منطقه که عم ً
ال به مرحله حمایت از گروههای
تروریستی و س��رمایهگذاری برای پشتیبانی از
امثال داعش رسیده است ،بشدت چهره عربستان
را در منطقه و دنیا مخدوش کرده است.
سعودیها در حالی دست به چنین رفتارهایی
زدند که تصور میکردند ...
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