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سرمقاله

صفرهای مهمتر از یک

مسعود پیرهادی  -سردبیر
«صفر» بازهم صدرنشین اخبار شد.
عیبی هم ندارد ،مسئلهای است که
باید اهالی اقتصاد به آن بپردازند
و بررسی کنند اما نکته اینجاست
که عموم اقتصاددانان ،بر این نکته
متفق القولند ،این حذف و اضافههای
صفری« ،تقریباً هیچ» دردی را دوا نمیکند و به عبارتی
صفربازیها عالج بیماری اقتصاد ما نیست؛ نهایتاً مکمل
است ،آنهم برای اقتصادی که ثباتش قطعی شده نه
اوضاعواحوال کنونی اقتصاد کشور.
عادت کردیم به فرار از زیر بار مسئولیت اصلی ،آنهم بهوسیله
طراحی یک زمینبازی فرعی و بحثهای چالشبرانگیز
و جنجالی؛ چراکه بازی در زمین اصلی و با حریف قدر
و دستوپنجه نرم کردن با غولهای تورم و بیکاری و
اشتغال و  ...بدنی ورزیده و آماده میخواهد.
این جنس صفرها فقط در اقتصاد نیستند ،در فرهنگ
میشود صفری به نام کنسرت پیدا کرد ،در امور اجتماعی
صفری به نام حضور بانوان در ورزشگاه خودنمایی میکند،
در سیاست ،رفع حصر میشود صفر ،در فضای بینالملل
یک روز برجام «تقریباً هیچ» و یک روز  SPVسرکاری
و قس علیهذا.
کاسبی با این صفرها برای برخی خیلی سود دارد .مث ً
ال بودجه
نهادهای فعال و انقالبی که سرجمعش به نسبت بودجه
کشور ،تقریباً صفر است را بولد میکنند و از پاسخگویی
نسبت به دوسوم بودجه کل کشور که در اختیار مؤسسات
و شرکتهای دولتی است ،فرار میکنند.
البته گویی جنس دنیا همین است ،درگیر شدن به صفرها
و بیارزشها و رها کردن یکها ،مهمها و اولویتها .در
قرآن کریم کم نیست از ترجیحهای بال مرجح بندگان
فراموشکاری مثل ما؛ تؤثرون الحیاة الدنیا و اآلخرة خیر
و ابقی؛ زندگی دنیا را ترجیح میدهند ،حالآنکه آخرت،
باقی و نیکوست.
بهنوعی لهو و لعب دنیا زینت داده میشود و اصل ماجرا
به ورطه فراموشی میرود .حاشیهها ،بیدلیل و بیجهت،
مهمتر از متن دانسته و پرداخته میشود و وقتی به
ِ
فرصت ازدسترفته ،جز حسرت ،چیزی
خود میآییم،
عایدمان نمیکند .اصلی و فرعی کردن امور و شناخت
اولویتها از مهمترین مسائل در زندگی و مدیریت است
و همان است که برخی را بزرگ و گروهی را کوچک
و حقیر میکند.

صفرهای مسئلهساز
توگوی رسالت با اقتصاددانان بررسی شد:
در گف 

غالمرضا انبارلويي
سالهاست كه دولتهاي مجري اجراي اصل 44
قانون اساسي در صدد واگذاري دو باشگاه ورزشي
پرسپوليس و استقالل به عنوان دو شركت دولتي
مندرج در پيوست بودجه كل كشور هستند اما
تاكنون اين دو باشگاه واگذار نشدهاند .چرا؟ اين
واگذاري يك رويداد مالي و يك معامله دولتي است
و سازوكار مالي خاص خود ،همانند ديگر واگذاري ها
كه به صورت صحيح انجام شده ،دارد .اما درگيرودار سياست بازي
و سياسيكاري گرفتار شده است .روزي روزگاري يك اسپانسر همه
كاره يكي از اين دو باشگاه بود كه امروز معلوم شده خرج هاي
بيحساب وكتابي كه دراين باشگاه به منظور خريد بازيكن ميشد
از كيسه خليفه بوده و امروز در عداد بدهكار هزار ميليارد توماني
در ليست رسيدگي هاي قوه قضائيه قرار گرفته است .قانون اجراي
سياستهاي اصل  44بنگاهها را براساس فعاليت به سه گروه تقسيم
كرده كه سالهاست اين دو باشگاه از اين گروه به گروه ديگر براساس
مصوبات هيئت وزيران نقل مكان مي كند .توجه به مراتب زير سابقه
اين نقل مكانها در دولت سابق موسوم به بهار و دولت فعلي موسوم
به تدبير واميد به شرح زير است.
الف در دولت بهار ورود به گروه:
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/7/6به استناد اصل يكصدو سي
و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود:
با توجه به تشكيل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم
بخش دولتي در ورزش ،شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
و باشگاههاي فرهنگي ورزشي پيروزي (پرسپوليس) و استقالل
موضوع رديف هاي ( )389( ، )388و ( )390پيوست شماره ()3
تصويب نامه شماره /115320ت 43181ك مورخ  1388/6/7از
گروه ( )1بنگاهها و فعاليتهاي اقتصادي موضوع ماده ( )2قانون
اجراي سياستهاي كلي اصل ( )44قانون اساسي به گروه ()2
پيوست شماره ( )2تصويب نامه مذكور منتقل مي گردند)1( .
ب  -در دولت تدبير واميد خروج از گروه:
هيئت وزيران در جلسه 1394/5/18به پيشنهاد شماره61/39694
مورخ  1394/3/27وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد
مواد ( )2و ( )3قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم
قانون اساسي مصوب  1387تصويب كرد:
شركتهايفرهنگي-ورزشياستقاللايرانوپيروزي(پرسپوليس)
از پيوست شماره ( )2آيين نامه اجرايي تشخيص ،انطباق و
طبقه بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي با هر يك از سه گروه
اقتصادي مصرح در ماده ( )2قانون اصالح موادي از قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي
ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي
موضوع تصويب نامه شماره/115320ت 43151ك مورخ1388/6/7
و اصالحي آن موضوع تصويب نامه شماره /141533ت 47354
هـ مورخ  90/7/17خارج مي شوند)2( .
ج -مفاد ورودي و خروجي اين دو باشگاه از گروه فعاليت هاي اقتصادي نشان
مي دهد كه دولت تدبير و اميد ورود اين دو باشگاه به گروه  2فعاليتهاي
اقتصادي اصل  44را برنتافته و آن ها را از گروه مذكور خارج كرده است.
د -در اين سالها با اين مصوبه هيچ اتفاقي از باب آن ورود و اين خروج
درخصوص واگذاري اين دوشركت نمي افتد و سه سال بعد يعني درسال
 97دولت تدبير و اميد مصوبه خود را به شرح زير لغو مي كند.
هيئت وزيران در جلسه مورخ  1397/9/25به پيشنهاد وزارت
امور اقتصادي و دارايي و به استناد مواد  2و  3قانون اجراي
سياستهاي اصل  44قانون اساسي مصوب  78حتي تصويب
كرد مصوبه شماره  67604مورخ  1394/5/8لغو مي شود)3(.
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 50هزار ميليارد تومان
فرار مالياتي
در کشور داريم
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محم دجواد ظریف:

اروپا به وعده خود
عمل نکرد
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نادر طال بزاده:

نقد جسورانه و سالم
از ويژگيهاي
جشنواره عمار است

پرونده ويژه

رسالت بررسي م يکند؛

خطاهاي پزشکي
از آمار تا واقعيت
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يادداشت

بازي دولتها در زمين باشگاههاي ورزشي

حجتاالسالم ابوتراب يفرد:

حذف صفر از پول ملي
موجب تورم نيست

حذف صفر از پول ملي
در شرايط ثبات اقتصادي مفيد است
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شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

آگهي مناقصه عمومي

شماره مجوز 1397.5322
نوبت دوم

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين
نمايد:
شماره تقاضا و مناقصه

مناقصه  97/087تقاضاي شماره 9640048-MR

شرح اقالم درخواستي

خريد كسكت از سازندگان داخلي

مبلغ تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار

مبلغ برآورد مناقصه  12/000/000/000ريال ميباشد.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 600/000/000 :ريال

نوع تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار

ننامه تضمين شماره /123402ت 50659هـ مورخ 1394/09/22
تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيي 
هيات وزيران ميباشد.

تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

1397/11/15

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

1398/12/11

تاريخ گشايش پاكات فني

1397/12/19

تاريخ گشايش پاكات مالي

1398/01/19

آدرس و تلفن مناقصهگزار

استان بوشهر ،عسلويه ،منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ،شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،فاز  2و  ،3مديريت بازرگاني  -واحد خريد  -تلفن:
 54و 077 - 31312251فكس077-37325434 :

مناقصهگران ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IRمراجعه و يا با شماره تلفنهاي
 07731312251و  07731312254تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول97/10/17 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/22 :
خ ش97/10/17 :

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

فراخوان مناقصه تامین سوئیچ های Alcatel lucent
جهت شبکه ساختمان های اداری

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نظر دارد تامین سوئیچ های  Alcatel lucentجهت شبکه
ساختمان های اداری خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار کند .لذا
از همه تامین کنندگان دعوت به عمل می آید در صورت تمایل ،با توجه به شرایط درج شده
در سایت  WWW.PGSOC.IRنسبت به تکمیل فرم ها اقدام و پاکتهای خود را حداکثر
تاریخ  1397/10/30به آدرس ،بندر عباس کیلومتر  13جاده بندرعباس به بندرخمیر ،شرکت
نفت ستاره خلیج فارس ،مدیریت امور حقوقی و قراردادها ارسال کنند.
تلفن 076-31310000 :کد پستی 7931181183 :
روابط عمومي و امور بین الملل
خ ش 97/10/22

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

خبر
آي تاهلل جوادي آملي:

عمل به توصيههاي قرآني باعث کاهش
مشکالت اجتماعي ميشود
استاد برجسته حوزه علميه قم تاکيد کرد :اگر به توصيه قرآني در جامعه عمل کنيم ،ديگر شاهد مشکالت
اجتماعي نخواهيم بود زيرا جامعه را سخنان ائمه هدايت و اداره ميکند.به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ
و هنر خبرگزاري آنا ،آيتاهلل عبداهلل جوادي آملي در ديدار مديرعامل ،خبرنگاران و اعضاي تحريريه
خبرگزاري آنا و اقشار مختلف نهادهاي انقالبي ،به بيان برخي مباحث اخالقي و مسائل روز اشاره کرد
و گفت :جامعه را ادب اداره ميکند و اينکه به ما گفتهاند سالم کنيد براي اين است که جامعهاي که
با سالمت باشد ،ادب متقابل را رعايت ميکند.وي به بيان روايتي اشاره کرد و افزود :اگر کسي به شما
سالم کرد ،جواب سالم واجب است .اگر تحيتي به شما داد ،شما بايد با معادل يا بهتر از آن جبران کنيد.
سان» تصريح
اين مرجع تقليد با بيان آيه  ۶۰سوره الرحمن که ميفرمايد « َه ْل َجزا ُء إْالِ ْح ِ
سان إ ِ اَّل إْالِ ْح ُ
کرد :بر اساس اين آيه قرآن اگر مشکلي داشته باشيم و کسي مشکل ما را حل کند و بعد براي آن فرد
مشکلي پيدا شود و ما بخواهيم مشکل او را حل کنيم ،اين عدل است نه احسان .اگر مشکل ديگري
براي آن فرد پيش آمد و ما پيشدستي کرديم و بهدنبال حل آن بوديم ،احسان محقق ميشود.وي
يادآور شد :اگر ما به اين توصيه قرآني در جامعه عمل کنيم ،ديگر شاهد مشکالت اجتماعي همچون
طالق و زدوخورد خياباني نخواهيم بود زيرا جامعه را سخنان ائمه هدايت و اداره ميکند.

حاتمي :ايران با وجود تحريمهاي آمريکا
به پيشرفت خود ادامه ميدهد
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت :ايران با وجود تحريمهاي آمريکا ،به پيشرفت خود ادامه
ميدهد.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير سرتيپ امير حاتمي که براي ديدار و مذاکره با مقامات
جمهوري اسالمي موريتاني به اين کشور سفر کرده بود با «محمد غزواني» وزير دفاع موريتاني
ديدار و گفتوگو کرد.حاتمي در اين ديدار مشترکات ديني و فرهنگي دو کشور را به رغم فاصله
جغرافيايي ،زمينه مناسبي براي توسعه دو کشور دانست و اظهار داشت :جمهوري اسالمي ايران به رغم
تمامي دشمني هاي آمريکا و تحريم هاي ظالمانه ،همچنان به پيشرفت هاي خود ادامه
مي دهد و آمادگي دارد دستاوردهاي علمي ،فناوري و  ...را در اختيار همه کشورهاي
مسلمان از جمله جمهوري اسالمي موريتاني قرار دهد.

يکتا :رهروان شهدا بايد به دنبال رفع
مشکالت مردم باشند
مديرعامل بنياد کرامت امام رضا(ع) گفت :رهروان شهدا بايد به دنبال رفع مشکالت مردم باشند.
به گزارش خبرگزاري رسا ،سردار حسين يکتا در نخستين گردهمايي فعاالن يادوارههاي شهداي
سراسر کشور با اشاره به اينکه در برگزاري محافل و يادوارهها بايد به دانش و علم مورد نياز
برسيم ،اظهار کرد :برگزاري اين برنامهها بايد تغيير و تحول را در جامعه به دنبال داشته باشد.
وي با بيان اينکه رهبرهاي اجتماعي درحال در اختيار گرفتن قدرتهاي جامعه هستند ،اضافه
کرد :افرادي که در جبهه انقالب حضور دارند نيز بايد تالش کنند تا بهعنوان رهبران اجتماعي
شناخته شوند و در اين راستا بايد براي رفع مشکالت مردم دغدغه داشته و تالش الزم را دنبال
کنند.مديرعامل بنياد کرامت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد :در شرايط کنوني نيازمند عملکردهايي
بر مبناي دانش و علم هستيم تا بتوانيم با اين رويکرد در کارهاي فرهنگي و اجتماعي خود به
نتايج مورد نظر برسيم .وي با تاکيد بر اينکه يادوارههاي شهدا بايد رهروان شهدا را تربيت کنند،
تصريح کرد :افرادي که به دنبال زنده نگهداشتن ياد و خاطره شهدا هستند بايد با مشکالت
فعلي روبه رو شوند اما بدون ضعف و ناتواني کار خود را دنبال کنند.

ميرسليم :بايد مراقب فتنهگران
در چهلمين سال پيروزي انقالب بود
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :بايد مراقب فتنهگران در چهلمين سال پيروزي
انقالب بود.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا ،مصطفي ميرسليم در
صفحه توئيتر خود درباره فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،مطلبي نوشت.
وي نوشت :چهلمين سالگرد انقالب اسالمي فرصت مغتنمي است ،براي بزرگداشت ارزشهاي
متعالي انقالب ،گراميداشت پايمردي عظيم هموطنان شريفمان در مقابل با انواع مشکالت
داخلي و دشمنهاي استکبار ،تقدير از پرچمداري رهبري وليفقيه.ميرسليم ادامه داد :اين
فرصت نبايد ابزاري براي فتنهگران يا جوالنگاه منحرفان باشد.

