
سرمقاله

 وزیر کشور در اجالس سراسری نماز  به صراحت گفت
 صدا و سیما اثرگذاری اش را در جامعه  از دست داده است

 سال نسبت به مسائل آسیب های اجتماعی تأخیر داریم
 درصد دالیل ایدز در کشور مربوط به اعتیاد است

میلیون نفر در حاشیه شهرهای کشور زندگی می کنند 

تلویزیونبیاثر

مهم تر از يك يا چند صفر

موضوع حذف چند صفــر از واحد پول كشــور 
سال هاســت كه مطرح و هرازگاهي درباره آن بحث 
و سپس به بايگاني سپرده مي شــود. ولي اين بار به 
صورت جدي اليحه اي از ســوي دولت به مجلس 
ارايه شده اســت كه واحد پول كشــور را از ريال به 
تومان تغيير دهنــد. در واقع در صــورت تصويب 
نهايی اين اليحه فقط يك صفر از روي اسكناس ها 
و نيز صورت هاي مالي برداشــته می شود. هر چند 
براي مردم تفــاوت چنداني نمي كنــد؛ زيرا مردم 
مدت هاست كه از ريال استفاده نمي كنند و به همان 
تومان پناه برده اند. حتي مردم خودشــان صفرها را 
هم برداشته اند؛ براي مثال وقتي مي خواهند قيمت 
يك خــودروي 25 ميليون توماني )و نــه ريالي!( را 
بگويند، آن را 25 هزار تومــان مي گويند كه درواقع 
به معناي برداشتن هفت صفر از جلوي واحد پول يا 
همان ريال است! در گذشته هم واحدهاي پولي مثل 
شــاهي يا دينار بودند كه عمالً حذف شدند. افرادي 
كه باالي 50 و 60 ســال دارند، ســكه هاي طاليي 
10 شاهی و يا چند ديناري را به خوبي به ياد دارند؛ 
همچنين سكه هاي يك ريالي و دو ريالي كه فراوان 
كاربرد داشت. ولي به مرور به دليل فاقد كاربرد بودن 
آنها از عرصه اقتصاد و پول خارج شدند. از اين منظر 
هم ترديدي نيســت كه براي ريال بايد فكري كرد؛ 
زيرا بــراي افرادي كه حتي تحصيلكــرده رياضي و 
مهندسي هم هستند و به قول معروف عدد و رقم را 
مي فهمند، برخي از ارقام قابل تصور و درک نيست.

ولي اين هدف با حذف ريال و جانشــيني تومان 
محقق نمي شود؛ زيرا اين فقط حذف يك صفر آن هم 
در امور اداري و حسابداري است و براي مردم سالب 
به انتفاي موضوع اســت؛ زيرا مردم از ريال استفاده 
نمي كنند. ولي مهم تر از اين نكته كه مي تواند محل 
بحث باشد، تغيير واحد پول  و حتي تعويض اسكناس 
و مسائلي از اين قبيل بيش از هر كار ديگري با همه 
آحاد مردم ارتباط دارد. بنابراين شايســته است كه 
پيش از هر اقدام رسمي آن را در عرصه عمومي طرح 
كرد. اين اقدام دولت ادامه كارهاي دولت گذشــته 
است كه بدون هيچ زمينه اي و به يك باره خبر ارايه 
يك اليحه به اين مهمي منتشر مي شود و طبيعي 
اســت كه افكار عمومي و مردم نيــز از آن بي اطالع 
هستند و درباره نقاط مثبت و منفي آن بحث نشده 
است. چه ايرادي داشت كه اليحه پيشنهادي ابتدا از 
سوي بانك مركزي يا وزارت اقتصاد و دارايي به افكار 
عمومي ارايه مي شد؟ و چند روز يا هفته را براي آن 
در نظر مي گرفتند تا همه كارشناسان و افراد مطلع 
درباره آن اظهارنظر كنند و ســپس از اين بررســی 
آرای بيان شــده، جمع بندي مي كردند و اليحه را يا 
كنار مي گذاشتند و يا به همان شكل و يا با اصالحات 
در دولت تصويب مي كردند. اين نحوه رفتار در چنين 
موضوعي كه فراگيري گسترده دارد، نتيجه بخش 
نيست جز اينكه احساس بي اطالعي و بي قدرتي را 
نزد مردم يا مخاطبــان چيره مي كند. وقتي كه يك 

كارشناس با آن مخالف باشد، متأثر مي شود كه چرا 
پيش از ارايه اليحه، او نتوانسته است نظرات خود را 
منعكس كند. چنين فردي نسبت به مديريت دولت 
دچار احساس منفي مي شود؛ در حالي كه اگر پيش 
از نهايي شدن اليحه، نظرات ديگران خواسته مي شد، 
حتي اگر او هم نظرش را نمــي داد، از اينكه به طور 
عملی مورد سوال واقع شده است، احساس رضايت 

و خشنودي مي كرد. 
مسأله اصلي ما نه تبديل ريال به تومان است و نه 
حذف 3 يا 4 صفر از واحد پول كشــور؛ مسأله اصلي 
ايجاد حس اعتماد و قدرت و اعتبار داشتن نزد مردم 
و كارشناسان است. حتي اگر بهترين تصميم سياسي 
و اقتصادي بدون مشورت و نظر و مشاركت ديگران 
اتخاذ شود، در نهايت و در مرحله اجرا نيز دچار مشكل 
خواهد شد. ضمن آنكه حســي از بي قدرتي را نزد 
مردم ايجاد مي كند. هنر دولت ها اتخاذ تصميمات 
درست و بي نقص نيســت، هنر اصلي آنها اين بايد 
باشد كه اين تصميمات را با مشاركت آحاد مردم يا 
كارشناسان اتخاذ كنند؛ به طوري كه همه آنان خود 
را در اتخاذ آن تصميم شريك بدانند و آن را تصميم 
خودشان تلقي كنند و تنها در اين صورت است كه 
هنگام اجرای آن تصميم با كمال ميل با آن همراهي 
و همدلي مي كنند. نگاه از باال و اينكه تصميمات بايد 
از باال گرفته و به اجرا درآيد، ممكن اســت در برخي 
از جوامع توسعه نيافته پاسخ دهد؛ زيرا عرصه عمومي 
در حدي نيست كه بتواند در اين موارد مشاركت كند 
ولي چنين سياستي در ايران پاسخ نمي دهد. به ويژه 
در اين فضاي دو قطبي سياسي كه در داخل كشور 
وجود دارد، هر تصميمي كه از باال اتخاذ شود، ممكن 
است كه با مخالفت حتي غيرمنطقي بخش مقابل 
دولت در كنار انفعال بخش موافق، مواجه شود. حتي 
اگر اين تصميم در ذات خود درست و قابل دفاع هم 

باشد، در عمل به نتيجه اي نخواهد رسيد.
نكته ديگري كه بســيار مهم است ارايه يك طرح 
توجيهي و مطالعاتي به ضميمه اين اليحه اســت. 
به طور قطع هر اليحه اي بايد براســاس يك مطالعه 
اوليه شامل عناوين گوناگوني تهيه و تصويب شود. 
اينكه مشكل چيست؟ چرا اين كار بايد انجام شود؟ 
منافع و هزينه هاي آن چيست؟ مشكالت اجرايي آن 
چيست؟ چه راهكارهاي بديلي وجود دارد؟ تصويب 
و اجراي چنين اليحه اي كه صدها ميليارد تومان )و 
نه ريال!( هزينه دارد، بايد همراه با يك مطالعه جدي 
و مهم باشــد. اگر چنين مطالعه اي وجود دارد، آن را 
منتشر كنند و اگر نه، بهتر است كه اليحه از همين 
لحظه پس گرفته شود. ايرادي كه بر عملكرد دولت 
پيش وجود داشــت همين بود كه كارهاي مهم را 
بدون مطالعه اي كه مستند و قوي باشد، انجام مي داد؛ 
نمونه اش مســكن مهر و پرداخت يارانه ها كه يك 
مطالعه چند صفحه اي نداشــت. طبعاً بايد حل اين 
مشكل را مقدم بر حذف يك يا چند صفر از پول ملي 

دانست.
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یادداشت

بيژن زنگنه وزير نفت ايران بــه  زودی دوباره راهی 
وين می شــود تا درنشست روز شــنبه 10 دسامبر 
اوپكی ها و غيراوپكی ها شركت كند. اين نشست برای 
تحكيم توافق طاليی اوپك برگزار می شــود و بيراه 
نيست اگر اين دســتاورد ايران را برجام نفتی بناميم. 
دستاوردی كه موجب شد ايران را درمقابل عربستان 
به عنوان يك قدرت بزرگ در رسانه های جهان مطرح 

كند. 
كشــورهای عضو اوپك هفته گذشته در نشست 
171، با توافق بر سر كاهش توليد 1.2 ميليون بشكه از 
توليد خود تصميمی تاريخی و بی سابقه اتخاذ كردند. 
اين تصميم از آن جهت تاريخی و بی سابقه است كه 
برای نخســتين بار اوپك، كشورهای نفتی غيرعضو 
اوپك را نيز همراه خود ســاخته است. تصميمی كه 
به طور طبيعی و براســاس مكانيزم تعريف  شــده، 
اوپك بايد در آغاز روند كاهش قيمت نفت در 20ماه 
گذشته گرفته می شد اما غلبه متغيرها و رقابت های 
سياسی اعضای اوپك، عمال اين سازمان را از كارايی 
انداخت و زمينه كاهش بيشتر قيمت نفت را فراهم 
كرد. اين روند اما نمی توانست تداوم پيدا كند؛ چراكه 
توان، ظرفيت و تحمل كشــورهايی كه اوپك و بازار 
نفت را درگير رقابت ها و چالش های سياسی ساخته 
بودند، نامحــدود نبود و اين كشــورها و به خصوص 
عربستان ســعودی به ناچار به دليل فشار اقتصادی 
ناشی از كاهش درآمدهای نفتی، دست از لجاجت و 
سياسی كاری در بازار نفت برداشتند. تصميم اوپك با 
توجه به همراهی كشورهای غيرعضو، حداقل برای 
مدتی نه چندان كوتاه، عمر اين ســازمان و كارآمدی 
آن را درعرصه معادالت جهانی نفت تداوم بخشيد. در 
ايجاد زمينه های اين تصميم عالوه بر نقش فعال برخی 
كشــورهای عضو اوپك به خصوص الجزاير و شخص 
دبيركل جديد اين ســازمان و چراغ سبز كشورهای 
نفتی غيرعضو را بايد مورد توجه قرار داد، اما تصميم 
اخير اوپك به طور خاص همــه اذهان را متوجه ايران 
كرد و از آن به عنوان يك پيروزی درمقابل رقيب سنتی 
يعنی عربستان سعودی ساخت. اين مهم ناشی از وضع 
و سهم ايران درطرح كاهش توليد نفت است. براساس 
تصميم اوپك، مبنای توليد ايران 3/997 ميليون بشكه 

درنظر گرفته شده كه ميانگين توليد 16 سال گذشته 
اين كشور است. براين مبنا، ايران توليد روزانه خود را از 
ابتدای  سال آينده ميالدی 3/795 ميليون بشكه ثابت 
می كند. مبنايی كه با توجه به رقم كنونی توليد ايران 
يعنی 3/705 ميليون بشكه، نه تنها توليد ايران كاهش 
نمی يابد بلكه روزانه 90 هزار بشــكه افزايش نيز پيدا 
می كند. در اصل مكانيزم اجرايی طرح كاهش توليد 
نفت اوپك درمورد ايران، ابتدا افزايش توليد و سپس 
فريز درسطح 3/795 ميليون بشكه است. بقيه كشورها 
نيز به جز ليبی و الجزاير به نسبت نفت خود را كاهش 
می دهند. اين شرايط ايران را پيروز بزرگ اوپك 171 
می كند، اما بايد دانست كه اين دستاورد به راحتی و 
آسانی به دست نيامد بلكه اين دستاورد، ثمره 20ماه 
تدبير و مقاومت نفتی اســت. تدبير از اين منظر كه 
ايران از ابتدای روند 20ماهه، بدون هيچ گونه تزلزلی، 
بر افزايش سريع و مقتدرانه توليد نفت با رفع عملی 
تحريم ها اصرار كرد و مقاومت نيز ازجهتی كه به طور 
قاطع درمقابل فشارهای داخلی و خارجی منطقه ای و 

بين المللی برای هرگونه محدوديت ايستاد.
صنعت نفــت از ابتــدای روی كارآمــدن دولت 
يازدهم و همزمان با آغاز مذاكرات هســته ای، روند 
آماده ســازی برای ورود به عصر پساتحريم را شروع 
كرد. اين حركــت در دوحوزه برنامه ريزی و عملياتی 
تعريف شــد كه برنامه ريزی شــامل مذاكره اوليه با 
كشورها و شركت های نفتی خارجی، جذاب تركردن 
قراردادهای نفتی بود و درحوزه عملياتی نيز تسريع در 
اجرا و نهايی كردن برخی طرح های در اولويت صنعت 
نفت شــامل طرح های پارس جنوبــی و تالش برای 

افزايش توليد نفت و گاز بود. 
از فروردين ماه 94، با امضای توافق لوزان بين ايران 
و 1+5 و افزايش اميدها برای توافق هسته ای، تحركات 
خارجی عليه صنعت نفت ايران آغاز شد. همزمان ايران 
اعالم كرد كه سياست بازگشت سريع و مقتدرانه به 
بازار نفت را با رفــع تحريم های نفتی دنبال می كند. 
با توجه به روند كاهشــی قيمت نفت و با دسيســه 
قدرت هــای نفتی بــرای اخالل در رونــد مذاكرات 
هسته ای و فشــار بر ايران، كاهش قيمت نفت تداوم 
يافت و به كمتر از 30دالر رســيد. امضای برجام در 
مردادماه 94 و قطعی شدن رفع تحريم ها، فشارها عليه 
رويكرد صنعت نفت را افزايش داد. دراين شرايط برخی 

از گروه های سياسی داخلی نيز همنوا با عوامل خارجی 
به  انتقاد از سياست افزايش سريع و قابل توجه توليد 
نفت پرداختند اما مديريت صنعت نفت بر رويكرد خود 
اصرار كرد و با رفع تحريم ها در بهمن ماه، افزايش توليد 
و صادرات را آغاز كرد، به گونه ای كه درمدت كمتر از 
4ماه و برخالف پيش بينی ها، توليــد و صادرات را به 
مرز قبل از تحريم ها بازگرداند. در اين روند، فشارهای 
يكجانبه و چند جانبه خارجی بــه صورت هدفمند 
)طرح فريز نفتی( و همچنين فضاســازی منتقدان 
داخلی با تأكيد بر قراردادهای جديد نفتی تشديد شد. 
اوج مقاومت ايران در اين دوران، عدم حضور در نشست 
فريز نفتی دوحه در اوايل ارديبهشت ماه  سال جاری 
بود. افزايش توليد نفت ايران با وجود كارشكنی های 
داخلی و خارجی، نه تنها به كاهش بيشــتر قيمت ها 
منجر نشــد، بلكه به دليل برخــورد واقع  بينانه بازار 
با نفت ايــران، به افزايش قيمت ها نيز منتهی شــد؛ 
به گونه ای كه قيمت نفت از 33دالر در هر بشــكه به 
47دالر افزايش يافت. اين واقعيت ها ســبب شد كه 
تحرک قدرت های نفتی به رهبری عربستان از يكسو و 
جريان سازی داخلی ازسوی ديگر فروكش كند. توافق 
الجزيره كشورهای عضو اوپك و مستثنی شدن ايران 
از اين طرح آغاز نااميدی البی سياسی خارجی عليه 
ايران به رهبری عربستان بود كه نهايتا در اجالس 171 

تكميل شد. 
نتيجه اين كه صنعــت نفت درطول ســال های 
اخير همزمان با تالش دستگاه ديپلماسی درميدان 
مذاكرات هســته ای، به خوبی و با هماهنگی حركت 
كرد و درعمل آن را به خوبــی تكميل كرد. وادادگی 
و نمايــش ضعيف صنعت نفــت دراين شــرايط و 
درصورتی كه تسليم فشــارهای سياسی خارجی و 
داخلی می شد، عمال نه تنها زمينه بی خاصيت شدن 
برجام را فراهم می  كرد، بلكه قدرت مانور كشور را در 
معادالت خارجی به شدت كاهش می داد؛ به گونه ای 
كه امروز كشورهايی مانند عربستان ميدان دار تحوالت 
اقتصادی و سياسی بودند. اين شــرايط پايان ماجرا 
نيست. توافق اخير اوپك برای كاهش توليد و بستری 
كه درهمكاری كشورهای نفتی عضو و غيرعضو اوپك 
گشود، واجد ظرفيت سياســی و اقتصادی برای حل 
بسياری ازچالش های سياسی ميان قدرت های نفتی 
منطقه خاورميانه به ويژه ايران و عربســتان است كه 
خود زمينه ساز حل وفصل مخاطرات سياسی و امنيتی 

منطقه ای نيز است. 
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جهان

 صفحه 3

 صفحه 6

  پارلمان کره جنوبی  به طرح استیضاح 
           رئیس جمهوری این کشور

         به اتهام فساد مالی     اقوام و دوستانش
         رأی     مثبت داد

حجتاالسالموالمسلمينفضلاهللذاكري،معاونمحترمنظارت،امورشرعيواموراستانها
مصیبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، براي آن مرحومه، رحمت و غفران 
واسعه و براي بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند تبارك و تعالي مسئلت مي نماییم.
روزنامه شهروند

اقتصاد

شهروند حقوقی

ورزش

»شهروند«  ابعاد خروج صنایع 
آالینده از شهرها را بررسی می کند

حقوقدانان از پیامدهای حبس برای 
زنان و مجازات جایگزین می گویند

سجاد استکی، آقای گل کنونی 
لیگ قهرمانان هندبال اروپا

اخراج کارخانه ها
 20 درصد صنایع آالینده      از تهران خارج شده اند

 حذف زندان 
 از مجازات زنان

فدراسیون نمی داند در 
چه تیمی بازی می کنم!
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سیاست

پیام رهبر معظم انقالب به بیست و 
پنجمین اجالس سراسری نماز:
همه هّمت گماریم 

که نماز را در جایگاه 
شایسته  خود 

بشناسانیم
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گزارش

محله ها جان می گیرند
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گزارش» شهروند«  از الیحه مدیریت 
شهری که به محله محوری می پردازد 

برکناری به علت فساد نزديکان

چندی پيــش طرحــی تحت عنوان 
مجازات جايگزين حبــس برای زنان 
زندانی از طرف دولت مطرح و توســط 
قوه قضائيــه پذيرفته شــد. اين طرح 
كه اولويــت خود را بــه جرايم مرتبط 
با موادمخــدر اختصاص داده اســت، 
درصورت اجرا شدن می تواند مساعدت 
بســيار مهمی برای زنان زندانی باشد. 
طبق آخرين آمار منتشرشــده حدود 
4 درصــد زندانيان كل كشــور را زنان 
تشكيل می دهند كه شــايد مجازات 
حبس بــا توجه به شــرايط موجود در 
زندان ها نه تنها آنها را تنبيه نكند، بلكه 
دوري از خانواده و پيامد هاي ســنگين 
زندان براي زنان امكان بازگشت آنها به 

جامعه را فراهم نكند...
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برجام نفت دوباره در وين
علیرضا سلطانی 
استاد دانشگاه و کارشناس 
اقتصاد انرژی 

 شورایاری اختیار قانونی ندارد

جامعه

    تصاویر درگیری مأموران شهرداری 
اهواز با 2  دستفروش در فضای مجازی 

دست به دست می شود
     معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار 

اهواز: شهرداری اهواز باید حقوق 
شهروندی دستفروشان را به جا آورد
      رئیس کمیسیون خدمات شهري 
شوراي اهواز: مدیرخدمات شهري 

گفت در شبکه هاي مجازي این اخبار را 
علیه من منتشر کرده اند

شوکربازهاي 
شهري 
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در بیانیه پایانی همایش اسالم و حقوق بشردوستانه مطرح شد 

    ضرورت نشر حقوق بشردوستانه 
با رویکرد اسالمی


