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ﺧﺒﺮ

اشتغالزایی در مکران
به دبیری وزارت دفاع

یك میلیون نفر »حداقلبگیر« در صندوق کشوري

استقبال وزارت نیرو از طرح
بارورسازی ابرها از سوی سپاه

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3085

در همیــن راســتا اواخر ســال گذشــته ،اولین
همایــش فرصتهــای ســرمایهگذاری ســواحل
مکران توســط وزارت دفاع در منطقه برگزار شد و
بســیاری از مقامات سایر کشورها بهویژه کشورهای
همســایه و همچنیــن مدیــران ملی و اســتانی و
ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی در آن حضور
داشــتند .در اســفندماه ســال جاری هم مقررات
دومین همایش فرصتهای ســرمایهگذاری برای
ارائه ظرفیتهای سرمایهگذاری در سواحل مکران
برگزار میشــود .همچنین بهمنظــور برنامهریزی و
اقدام براساس نتایج بررسی دقیق و مدون ،در سال
 ،۱۳۹۳براساس مصوبه شــورای عالی شهرسازی
و معماری ایران ،ضرورت تهیه طرح ویژه توســعه
و عمران مکران تصویب شــد و جهتگیری اصلی
توســعه این منطقه بر پایه میران جذب شاغالن در
نظر گرفته شد .براساس مطالعات انجامشده ،بیش
از  ۱۳۰هزار اشتغال مستقیم در چند سال آتی برای
منطقه مکران پیشبینی شده است.
 یکي از مســائلي که از ســوي افراد بومي
مطرح ميشــود ،اهمیت منطقه آزاد سیستان
براي برقــراري ارتباط تجاري با افغانســتان
است .از نظر شــما بهعنوان مســئول در این
حوزه ،چقدر ایجــاد منطقه آزاد در این منطقه
ميتواند به نفع منطقه و مردم بومي باشد؟
بهدلیــل معافیتهــا و مشــوقهایي کــه براي
سرمایهگذاري در مناطق آزاد وجود دارد ،منطقه آزاد
ميتواند مشوقي براي حضور سرمایهگذاران در استان
باشــد ،بنابراین منطقه آزاد براي توسعه منطقهاي و
بهبود معیشــت مــردم حتما تأثیرگذار اســت ،چون
بســیاري افراد بودند که تمایل داشتند از زابل خارج
شــوند و منزلشــان را براي فروش گذاشــته بودند و
زمانيکه اعالم شــد سیســتان قرار است منطقه آزاد
باشــد ،از رفتن صرفنظر کردند .در خیلي از مســائل
شــاید بحث رواني موضوع ســریعتر تأثیر خودش را
نشــان دهد .در منطقه سیستان شرایط آنقدر سخت
شده بود که همه نســبت به آینده ناامید شده بودند
و تصور ميکردند امکان تغییري در منطقه نیســت و
باید آنجا را ترك کنند .خاطرم هست استاندار وقت که
در این زمینه بسیار زحمت کشید ،زمانی که از جلسه
هیئت دولت برگشــتند ،همه همکاران استانداری در
محوطه اســتانداري جمع شدند که از ایشان بهدلیل
اتفاقــي که افتاده و مصوبه را گرفتهاند تشــکر کنند.
البته مجلس متأســفانه آن را تصویــب نکرد ،اما در
دولــت تصویب شــد و همه مراحلش طي شــده و
آن زمــان بارقهاي از امید را در منطقــه ایجاد کرد و
با ایجــاد معافیت مالیاتي تصــور ميکردند زمینها
گران خواهد شــد و از رفتن منصرف شــدند .شــاید
انتقادهایی بــه مناطق آزاد وجــود دارد ،مثال اینکه
بیشتر بحث وارداتشان پررنگتر شده ،اما مناطق آزاد
هم بخشــي از کشور هستند و نميشود بگوییم همه
اقتصاد مــا تحت تأثیر تحریمها بوده ،اما مناطق آزاد
از این موضوع مستثنا بودند .قطعا آنها هم از شرایط
اقتصادي کشور تأثیر ميگیرند ،اما ظرفیتهایي دارند
که ميتوانند رشــد و آباداني را براي کشور به ارمغان
بیاورند .عملکرد چابهار را بهصورت صددرصد تأیید
نميکنم که در منطقه تأثیر گذاشته ،اما اگر چابهار را
بــا قبل از ایجاد منطقه آزاد مقایســه کنید ،ایجاد این
منطقه آزاد روي توسعه منطقه ،تأثیر گذاشته است.
هرچند بهدلیل مشکالت کشور این تأثیرگذاري ایدهآل
نبوده ،اما اگر تولیدات کشــور انجام و سرمایهگذاري
شود این بخش بهترین جا براي صادرات است .برای
اقــدام بهینه و مؤثر باید نگاهي به گذشــته داشــته
باشــیم و از تجربــه و عملکردی کــه مناطق آزاد در
ســالهاي گذشته داشــتهاند ،اســتفاده کنیم .استان
سیستانوبلوچســتان بهدلیــل اینکه اســتان مرزي
اســت ،بهخوبي ميتوانــد در زمینه ســرمایهگذاري
مشترك با کشورهاي همسایه مفید باشد .افغانستان
واقعا به ســرمایهگذاري در اســتان رغبت دارد ،زیرا
احســاس غربــت نميکنند ،چــون از لحــاظ زبان و
فضاي فرهنگي و اجتماعي با ما مشــترك هســتند و
خیليهایشان اقوامي در استان دارند .افغانستانيها
بهدلیل نبود زیرســاخت و امنیت براي سرمایهگذاري
در کشور خودشان و داشتن منابع مالي ،تمایل وافري
براي ســرمایهگذاري در سیستانوبلوچســتان دارند.
بهترین اقدام براي آنها این اســت که مــواد اولیه از
افغانســتان به ایران وارد کــرده و در ایران ،صنایعي
ایجاد کنند و ســپس به کشــور خودشان صادر کنند.
اگر بتوانیم در مناطق مرزي ســرمایهگذاري مشترك
داشته باشــیم ،قطعا در جهت توسعه مناطق مرزي
خیلــي مؤثر خواهیم بود ،زیــرا وقتي منافع دوطرفه
ایجاد شــود ،هر دو طرف ســعي ميکننــد امنیت را
حفظ کنند .در مقوله سرمایهگذاري خارجي ،اولویت
ما ســرمایهگذاران کشورهاي همســایه هستند ،زیرا
بهدلیل مشــترکاتي که داریم شاید بتوانیم راحتتر از
اروپایيها براي کار تشویقشان کنیم .بومیانی که برای
ســرمایهگذاری به کشورهای همســایه بهویژه حوزه
خلیجفارس رفتنــد ،اکنون بهدلیل اینکه در اســتان
زیرساختها فراهم شده ،حاضر به سرمایهگذاري در
استان هســتند .اگر منطقه آزاد سیستان ایجاد شود،
قطعا زمینه ســرمایهگذاری ویژهای برای افغانها که
براي ســرمایهگذاري خیلي عالقهمند هستند ،فراهم
میشــود .سیســتان و بلوچســتان تنگه احد است و
در ابعاد ملی اهمیــت دارد؛ بنابراین توجه خاص به
استان از ضرورتهای خاص توسعه کشور است.

محمد مســاعد :صندوق بازنشستگی کشــوری ،دومین
صندوق بزرگ بازنشســتگی کشور اســت .صندوقی که
برای ســالهای بازنشســتگی کارکنان کشــوری ایجاد
شــده و قرار بــوده با ســرمایهگذاریهای مناســب بر
ارزش حــق بیمههای پرداختی کارکنــان دولت بیفزاید
و در ســالهای بازنشســتگی رفاه آنان را فراهم کند اما
در عمــل به صندوقی ورشکســته تبدیل شــده و امروز
بدون کمک دولت قادر به پرداخت حقوق و مســتمری
افراد تحت پوشــش خود نیســت .ازدیگرسو نیز عمده
حقوقبگیــران این صنــدوق کمتــر از دومیلیون تومان
حقوق میگیرند و درشــرایطیکه پنج هزار حقوقبگیر
صندوق بازنشســتگی حقوق باالی هفت میلیون تومان
دارند ،دوهزار نفر مســتمری کمتــر از یکمیلیون تومان
دریافــت میکننــد .مشــکالت مدیریتــی صندوقهای
بازنشســتگی در کشور چیزی نیســت که کتمانشدنی
باشد و سالها سوءمدیریت در آنها از سرمایهگذاریهای
اشتباه تا »ســهو قلم«هایمیلیاردی ،بذلوبخششهای
بیحســابوکتاب و روابط پشــت صحنــه ،تغییرات در
ترکیــب مدیریتی صندوقها ،دســتاندازی دولتهای
مختلف به منابــع صندوقها همزمان با تعارض منافع
گاهوبــیگاه بین دولتهــا و صندوقها ،ســهلانگاری
در مدیریــت منابع ،دخالتهای سیاســی و تصمیمات
غیرکارشناســی سیاســیون در مجلسهــای مختلف و
تحمیل تعهدات بدون مشخصکردن منبع ،بدهیهای
ســنگین دولت به این صندوقها و بســیاری علل دیگر
دستبهدســت هــم دادهاند تا امروز شــاهد وضعیتی
باشــیم که از بحران صندوقهای بازنشستگی بهعنوان
یکــی از ابرچالشهــای کشــور در کنــار بحــران آب،
محیطزیســت و اشــتغال نام برده شــود .صندوقهای
بازنشستگی در شــرایطی روی کاغذ )و البته به اشتباه(
تحت مدیریت دولت هســتند که در برخی موارد کنترل
دولت هم روی آنها تماموکمال نیست و برخی روابط بر
آن تأثیرگذارند .کشوقوس چند ماه برای تغییر مدیریت
صندوق بازنشســتگی کشــوری بین وزیــر کار و رئیس
ســابق صندوق بازنشســتگی کشــوری بهخوبی نشان
میدهد حتی وزیر کار نیز نمیتواند برای این صندوقها
آنچنان کــه میخواهد تصمیــم بگیــرد و نهتنها این
صندوقها بهدســت اعضای تحت پوشــش خودشان
مدیریت نمیشوند )که طبیعتا باید بشوند( بلکه دولت
نیز ســکان اداره آنهــا را بهطور کامــل در اختیار ندارد.
درحالحاضــر دو ماهی هســت که جمشــید تقیزاده
رسما سکاندار صندوق بازنشستگی کشور است .جمشید

درمیآیــد .با قبول این معیار باید گفت نســبت کمتر از
تقیزاده که سوابقی مانند مدیرکلی سازمان تربیتبدنی
یک ) (۰٫۹۲تعداد شــاغالن و حقوقبگیران در صندوق
آذربایجانشــرقی و معاونــت امور مجلــس ،حقوقی
بازنشســتگی کشــوری آژیر قرمز محسوب میشود .این
و اســتانهای وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی را در
نسبت عمال به این معنی است که صندوق بازنشستگی
کارنامــه دارد ،احتماال مأموریــت دارد از روابط خود در
کشــوری کمتر از همیشــه به حق بیمه کارکنان شاغل
مجلس شــورای اســالمی برای حل مشکالت صندوق
بیمهپرداز وابســته اســت و حق بیمههــای پرداختی
بازنشســتگی کشوری استفاده کند .در کنار آن دولت نیز
برای پرداخت حقوق بازنشســتگان و مســتمریبگیران
تالش میکند گوشهای از بار مشکالت را به دوش بگیرد.
کافی نیســت .سالها ســوءمدیریت در این صندوق نیز
صندوقی به وسعت یک استان
باعث شــده ســرمایهگذاریهایی که با حــق بیمههای
بــرای درک اهمیت صنــدوق بازنشســتگی و لزوم
شاغالن کسورپرداز پیشین صندوق انجام شده بهرهوری
توجــه به آن میتوان نگاهی بــه آمارهای این صندوق
مناسبی نداشته باشند ،از طرفی مانند دیگر صندوقهای
انداخت .صندوق بازنشستگی کشوری مسئول پرداخت
بازنشســتگی کشــور تعداد کارکنانی که در این صندوق
حقــوق بازنشســتگان و ورثهبگیــران کارکنــان دههــا
پیش از رسیدن به  ۳۰سال اشتغال بازنشسته میشوند،
دســتگاه و وزارتخانه کشور اســت .بازنشستگان وزارت
قابلتوجه است .فقط  ۵۹درصد کارکنان عضو صندوق
آموزشوپرورش ،بهداشــت و درمان ،جهاد کشاورزی،
بازنشستگی کشوری بین  ۳۰تا  ۳۵سال خدمت کردهاند
راهوشهرسازی ،کشــور ،ارتباطات ،علوم تحقیقات ،امور
و کمتر از  ۲۵درصد آنها بین  ۲۵تا  ۳۰ســال به خدمت
اقتصادی ،دادگســتری ،صنعتومعدن ،نیرو ،فرهنگ و
مشــغول بودهانــد ۱۰ .درصــد
ارشــاد ،کار و رفاه ،امور خارجه،
ﺟﺪول ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق
کارکنان عضو صنــدوق بین ۲۰
نهــاد ریاســتجمهوری ،قــوه
ﺗﻌﺪاد
ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق
تا  ۲۵ســال و  ۱۲٫۲۵درصد آنها
2200
قضائیــه ،مجلــس شــورای ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
اسالمی و ســازمانهای منحله ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  1120000با کمتر از  ۲۰ســال سابقه کار و
از ایــن صندوق حقوق میگیرند ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن  204000پرداخــت حق بیمه بازنشســته
شــدهاند .افزایش نــرخ امید به
کــه در این بیــن بازنشســتگان
22000
ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  4ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
زندگی نیز باعث شده درحالیکه
آموزشوپــرورش بــا ۷۹۹هزار
3800
ﺑﯿﻦ  4ﺗﺎ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
بهطور میانگیــن کارکنان عضو
حقوقبگیــر بزرگتریــن گــروه
2300
ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
صندوق بازنشســتگی کشــوری
حقوقبگیر صندوق بازنشستگی
1600
کشــوری محســوب میشوند .ﺑﯿﻦ  6ﺗﺎ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
 ۲۸ســال خدمت کــرده و حق
4900
ﺑﯿﺶ از  7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن
بیمه پرداخــت میکنند ،بهطور
صندوق بازنشســتگی کشــوری
متوســط  ۲۷ســال حقوق بازنشســتگی دریافت کنند.
درحالحاضر یکمیلیون و ۳۶۳هزار و  ۸۶۷حقوقبگیر
درحالیکــه حــق بیمه دریافتــی از اعضــای صندوق
دارد که از این تعداد یــک میلیون و ۱۱۰هزار و  ۵۴۴نفر
بازنشستگی کشــوری در ســالهای  ۹۱تا  ۹۵بهترتیب،
بازنشسته۱۲ ،هزار و  ۷۱۵نفر ازکارافتاده۶۰ ،هزار و ۸۵۴
 ۴۸۳۴ ،۴۴۲۲ ،۳۸۴۵ ،۲۹۶۸و ۶۱۳۸میلیارد تومان بوده،
نفر ورثه مشــمول حقوق شــاغل متوفی و ۱۷۹هزار و
کمکهای دولت بابت پرداخت حقوق بازنشســتگان و
 ۷۵۴نفر ورثه مشمول حقوق بازنشسته متوفی هستند.
مستمریبگیران این صندوق در همین سالها بهترتیب
این صندوق فقط در اســتان تهران ۳۰۰هزار حقوقبگیر
 ۱۵۱۵۰ ،۱۲۳۴۵ ،۱۰۱۴۵ ،۶۶۵۱و ۱۵۷۷۲میلیــارد تومان
دارد و تعداد حقوقبگیرانش در برخی اســتانها مانند
بوده اســت .در همین مدت بدهی دولــت به صندوق
اصفهــان ،فارس و خراســانرضوی به صــد هزار نفر
که در ســال  ۹۱بیــش از ۲۵۰۹میلیارد تومــان بوده به
میرسد.
۳۶۷۸میلیــارد تومان افزایش یافته و مجموع پرداختی
آژیر قرمز پارامترها در صندوق بازنشستگی
حقوق و ســایر مزایای بازنشســتگان صندوق در همین
کارشناســان میگویند نسبت شاغالن )که حق بیمه
ســالها بهترتیــب  ۲۲۱۱۴ ،۱۸۴۶۵ ،۱۴۷۲۸ ،۹۹۶۵و در
پرداخــت میکنند( بــه حقوقبگیران )بازنشســتگان
سال  ،۹۵بیش از ۲۵۹۱۱میلیارد تومان بوده است.
و مســتمریبگیران( صنــدوق بازنشســتگی در حالت
حقوق بازنشستگی باالی ۷میلیون تومان
مطلوب باید شــش یا هفت باشد و اگر این عدد به پنج
نکتــه مهم دیگری کــه دربــاره حقوقبگیران این
رســید ،زنگ خطر برای صندوق بازنشســتگی به صدا

دالر مداخلهاي  ،۴۷۹۷دالر آزاد ۴۸۵۰

رﯾﺎل ﮐﻢارزشﺗﺮ ﺷﺪ
شرق :مداخله بانک مرکزي اینبار هم نتوانست مرهمي
بر التهابات بازار ارز باشــد ،تا جایي که این مداخالت نرخ
دالر را در یکماهونیم باقيمانده ســال گرانتر کرد .نرخ
دالر که تا پیش از این با نوسانات زیادي روبهرو بود ،دیروز
ظهر در صرافيهایي که در آنها خریدوفروش ارز ميشد،
بــه چهار هزار و  ۸۵۰و چهار هزار و  ۸۶۰تومان رســید.
افزایش قیمت دالر در حالي اســت که بانک مرکزي نیز
ارز مداخلــهاي را در مرحلــه اول به چهارهزار و  ۷۸۴و
در مرحله بعد بــه چهارهزار و  ۷۹۷تومان افزایش داد.
گزارش »شرق« از صرافيهاي چهارراه استانبول حاکي
از آن اســت که نرخ دالر همچنان در نوســان است و بر
اســاس گفته مدیران این صرافيها ،دالر تا پایان ســال
به پنج هزار تومان هم ميرســد .نــرخ دالر در حالي به
مرز پنجهزار تومان نزدیک شــده اســت که پیش از این
کارشناسان نسبت به روند صعودي نرخ دالر هشدار داده
بودند و تأکید داشتند که بانک مرکزي براي جلوگیري از
نوســانات نرخ ارز اقدام کند .بااینحال ،حســن روحاني،
رئیسجمهوري ،پیش از این در نشستی خبري به فعاالن
بــازار ارز اطمینــان داده بــود که ذخایر کافــي براي ارز
موجود است و مردم نباید دراینباره نگراني داشته باشند.
ولياله ســیف ،رئیس کل بانک مرکــزي هم از اقدامات
بانک مرکزي براي بازگشت آرامش به بازار ارز خبر داد و
صراحتا اعالم کرد که فضاي فعلي اقتصاد کشور خوب
اســت و بانک مرکزي بازار را کنتــرل ميکند و در دو ماه
پایاني ســال نرخ ارز روند نزولي خواهد داشت .اما بازار
ارز بيتوجه به این اظهارات به نوســانات خود ادامه داد
تا دیروز براي چندمینبــار از مرز چهارهزار و  ۸۰۰تومان
عبــور کند و در نرخ چهارهزار و  ۸۵۰تا چهارهزار و ۸۶۰
تومان در نوسان باشد.
ادامه نوسانات بازار ارز
یکي از مدیران صرافيهاي عامل بانکي در گفتوگو
با »شــرق« درباره نــرخ دالر مداخلــهاي بانک مرکزي
ميگوید؛ نرخ دالر دولتي چهارهــزار و  ۷۸۴تومان بود.
نــرخ دالر آزاد نیز چهارهزارو  ۸۵۰تــا چهارهزار و ۸۶۰
تومان عرضه شــد .او ایــن توضیح را هــم ميدهد که
نــرخ دالر در روزهاي آینده صددرصد گران ميشــود و
به پنجهزار تومان هم خواهد رســید .مدیر یکي دیگر از
صرافيهاي عامل بانکي نیز دراینباره با بیان اینکه در این
صرافي ارز مسافرتي عرضه ميشود ،به »شرق« ميگوید؛
نرخ دالر دولتي چهارهزار و  ۷۷۹تومان بود و به هر نفر
پنجهزار دالر با داشــتن بلیت و پاسپورت عرضه شد .او
اضافه ميکند؛ نرخ دالر آزاد نیز چهارهزارو  ۸۱۵تومان تا
چهارهزار و  ۸۶۰تومان عرضه شد .مسئول یکي دیگر از
صرافيها با بیان اینکه دیروز ارزي براي عرضه نداشتیم،
درباره نــرخ دالر ميگویــد؛ دالر دیروز بــه چهارهزار و
 ۸۵۰تومان رســید .نرخ دالر مداخلهاي بانک مرکزي نیز
چهارهزار و  ۷۹۷تومان عرضه شد.

قیمت دالر منطقي شود
محســن قادري ،کارشــناس ارز ،نیــز در گفتوگو با
»شــرق« با بیان اینکــه دالر فردایي دیــروز چهار هزار و
 ۸۰۰تومان بــود ،ميگوید؛ بانک ملي صبــح دیروز دالر
را چهارهزار و  ۸۰۰تومان عرضه ميکرد .او با اشــاره به
اینکــه دالر دولتي بین چهارهــزار و  ۸۷۵تا چهارهزار و
 ۸۹۵تومان عرضه شــده ،اضافه کــرد؛ دیروز بعدازظهر
اما به نرخ چهارهزار و  ۸۴۰تومان رسید .او توضیح داد؛
تزریق ارز در ســاعتهاي بعدازظهر قیمتها را بیشــتر
جابهجــا ميکند ،چون معموال ســاعتهاي دو و ســه
بعدازظهر کساني که به دالر نیاز دارند بهجز دالالن اقدام
به خرید ميکنند ،براي همین هم اگر قرار باشد قیمتها
بیشتر کاهش یابد ،ميتوان در این ساعتها دالر را عرضه
کرد یا اگر قرار باشــد قیمتها بیشتر افزایش یابد ،در این
ساعتها تقاضا وارد بازار ميشود .قادري درباره افزایش
قیمت دالر در روز گذشــته نیز اضافه کــرد؛ قیمت دالر
باید افزایش بیشــتري داشته باشــد .این در حالي است
که قیمت دالر منطقي نیســت .دولت براي کنترل تورم
و نشــانندادن ضعف در برجام و موارد دیگر مجبور بود
نرخ دالر را ثابت نگه دارد؛ مثل نرخ بانکي که به اشتباه
باال نگه داشــته شــد ،اما فاصله ایجادشده باید پر شود.
نميتوان تورم را با نرخ ســود بانکــي باال و بهزور کنترل
کرد .نرخ سود بانکي باال باید به شکل تورم به قیمت دالر
و جامعه برگردد ،چون اقتصاد کاملي نداریم که بهگونه
دیگری آن را جبران کنیم .وقتي با تورم  ۱۰درصدي و نرخ
رشد پنجدرصدي ،سود ۳۰درصدي بانکي داده ميشود،
یعنــي اینکه  ۱۵درصد اضافــه آن از جیب بانکدار رفته
اســت و باید به جاي خود برگــردد .او با بیان اینکه نرخ
واقعي دالر نرخي اســت که در بازار به تعادل ميرسد،
ميگوید؛ ولعي کــه در نرخ دالر وجود دارد به این دلیل
اســت که ارزش پول مردم حفظ شود .او اضافه ميکند؛
واقعیت این اســت که بانک مرکزي دالر زیادي ندارد که
به شکل حواله و نقدي عرضه کند ،بهطوريکه ميتوان
گفت دالرهاي بانک مرکزي در حدود پنج تا شش میلیارد
دالر است .قادري با بیان اینکه دست بانک مرکزي بسته
است ،اضافه ميکند؛ براي همین هم نرخ دالر را افزایش
ميدهد .البته شــاید اکنون بتواند نرخ دالر را  ۵۰۰تومان
کاهش دهد که ابزارهاي زیادي هم دارد ،اما دالر دوباره
روند صعــودي را در پیش خواهد گرفت .یکي از ابزارها
این است که  ۵۰دالل را از بازار جمع ميکند و داللهاي
مرتبط به خودش هم شــروع به فروختــن دالر کاغذي
ميکننــد و خود بانک مرکزي هم شــروع به تزریق دالر
نقدي ميکند .این اتفاق نرخ دالر را تا دو روز هم کاهش
ميدهد ،اما در روز ســوم تا دســتش را بردارد ،نرخ دالر
افزایش بیشــتري پیدا ميکند .قیمت دالر باید به سطح
منطقي برســد و اگر به این نرخ نرسد ،در سالهاي بعد
افزایش بیشتري پیدا ميکند.

صندوق وجود دارد این اســت کــه بیش از ۹۳۸هزار
نفــر از حقوقبگیران آن مرد هســتند و احتمال اینکه
حقوق دریافتیشــان درآمد خانواده تحت پوششــان
محسوب شود بیشتر اســت .از طرفی ۱۹۱هزار زن نیز
بهعنــوان ورثه همســر و  ۱۱۱هــزار زن بهعنوان ورثه
والدیــن و پنج هزار زن نیز بهعنوان ورثه فرزندانشــان
از صندوق بازنشســتگی کشــوری حقــوق میگیرند
و احتمــاال تنها منبــع درآمد اکثــر آنها بــرای ادامه
زندگی مســتمری همین صندوق اســت .اهمیت این
موضوع وقتی مشــخص میشود که بدانیم سن بیش
از  ۱۷۰هــزار نفر از این زنان باالی  ۶۰ســال اســت و
 ۳۰هــزار نفر از آنان نیز بین  ۵۵تا ۶۰ســاله هســتند.
درحالحاضر براساس آمارهای رسمی ۸۲٫۳۸ ،درصد
حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کمتر از دو میلیون
تومــان حقوق میگیرند و دریافتی بیــش از  ۲۱۱هزار
نفر از آنان کمتر از یکمیلیونو  ۳۸۰هزار تومان است.
غمانگیــز اینکه بیش از دو هزار نفــر از حقوقبگیران
صندوق بازنشستگی کمتر از یک میلیون تومان حقوق
میگیرند ،این در حالی اســت که از دیگر سو در سمت
باالی جــدول حقوقبگیران نزدیک بــه پنج هزار نفر
از بازنشســتگان صندوق بازنشستگی کشوری ،حقوق
باالی هفت میلیون تومان دریافت میکنند.
مأموریت خروج از بحران
خــروج از بحران نیازمند شــناخت دالیل بحران
اســت .اگر آنچه صندوقهــای بازنشســتگی را به
شــرایط امروز رسانده بشناسیم ،گام اول را برای حل
مشــکالت آن برداشــتهایم و بیتردیــد هیچکدام از
کمکهای مقطعــی دولت نمیتواند راهحل قطعی
برای مشکالت باشد .در این بین اگرچه صندوقهای
بازنشســتگی بــه ســمت خــروج از بنــگاهداری و
ســرمایهگذاری در بازارهای ســرمایه و مالی حرکت
میکنند ،اما تجربههای پیشین نشان داده است بدون
ایجاد تغییرات ســاختاری در صندوقها مشــکالت
آنها حلشدنی نیست .به نظر میرسد اگر قرار است
راهحلی برای مشکالت این صندوقها اتخاذ شود ،در
شرایط فعلی اصالحات پارامتریک با کمک قانونگذار
و تغییرات در ترکیب مدیریتی صندوقها برای ایجاد
اســتقالل در مدیریت آنان مهمتریــن و حیاتیترین
اقدامات است .دو اقدامی که اولی بهدلیل نگرانی از
مخالفتهای اجتماعی چندان باب میل مجلســیان
نیســت و دومی بهدلیل کاهــش اختیارات دولت ،با
استقبال دولتمردان مواجه نمیشود.
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 شــرق :طرح بارورســازی ابرها بــرای چالش و
معضل کمآبی ایران ،طرحی شکســتخورده است
و کارشناســان بارها بر آن تأکیــد کردهاند .بااینحال
بــا اعالم آمادگی ســپاه برای بارورســازی ابرها ،این
ســؤال ایجاد شــده که آیا وزارت نیرو با این پیشنهاد
موافق اســت یا خیر؟ بــر همین اســاس ،وزیر نیرو
در حاشــیه نشست استانداران سراســر کشور ،با این
پرســش مواجه شد و با اســتقبال از این طرح گفت:
طرح بارورسازی ابرها  ۲۰ســال است در دستور کار
قرار دارد ،اما این تجهیزات مســتعمل شده و نیاز به
نوســازی دارند؛ ازاینرو در تالشیم تجهیزات باروری
ابرهــا را بهروزرســانی کنیم .رضــا اردکانیان درباره
استفاده از آبهای مرزی گفت :از نظر تنوع آبهای
مشترک و همچنین حوضههای آبریز مشترک ،بینظیر
یا کمنظیریم؛ زیرا در حوزههای آبریز با همســایگان،
هم پاییندســت و هم باالدست هستیم .وزیر نیرو با
بیان اینکه از تنــوع در حوضههای آبی باید بهعنوان
یک فرصت استفاده کنیم ،گفت :عالوه بر همکاریها
در سایر حوزهها ،با استفاده از آب نیز میتوانیم برای
توســعه روابط و همکاریها با همســایگان بهویژه
افغانســتان و ترکیــه اقــدام کنیم ،البتــه دراینباره
مذاکرات مفصلی انجام شــده که بهزودی جزئیات
گفتوگوهای مشترک را اطالعرسانی خواهیم کرد.
وزیر نیرو در پاســخ به این پرســش که طرحهای
انتقــال آب مشــکالتی را بــرای برخی از اســتانها
ایجاد کرده اســت ،گفت :وزارت نیرو متصدی همه
طرحهای تأمین و عرضه آب اســت ،البته در مصرف
آب همــه دســتگاهها وظیفه مشــترک دارند ضمن
اینکــه باید بدانیــم طرحهای انتقــال آب بهتنهایی
مشکالت مناطق دریافتکننده و توقف آن بهتنهایی
مشکالت مناطق عرضهکننده آب را حل نمیکند .او
بــا بیان اینکه ظرفیتهای وســیعی در صنعت برق
فراهم شــده اســت ،اظهار کرد :بنا داریــم با خرید
برق بر اســاس قراردادهــای خرید عــالوه بر تأمین
نیاز داخل ،صادرات به کشــورهای همسایه ازجمله
افغانســتان را از طریق شــبکههای متصــل فراهم
کنیم .در موضوع تبادل برق با کشــورهای پاکستان،
ارمنســتان ،جمهوری آذربایجان ،ترکیــه و عراق به
شــکل تبادل انرژی همکاری داریــم ضمن اینکه بنا
داریم برای تبادل انرژی از طریق برخی همســایگان
به شبکه برق اروپا وصل شــویم که این امر ظرفیت
وسیعی برای شبکه برق کشور ایجاد میکند.

