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ﺧﺒﺮ وﯾﮋه

برخي منابع مطلع از نبود لینك بین سازمان هواپیمایي کشوري با بخشی از پدافند هوایی خبر ميدهند

ﺧﺒﺮ

 ۱۸ماه طالیی
در هلدینگ بهپخش

عذرخواهی بزرگ؛ سوگی سترگ

برخی کارگران هنوز
»حمایت معیشتی« دریافت نکردهاند

شــرق :همزمان بــا خبر ســقوط پرواز
 ۷۵۲هواپیمــاي بویینگ  ۷۳۷ســري
 ۸۰۰اوکرایناینترنشنال ،شوك واردشده
به مردم در ســطحي بود که همه را به
سوگ نشــاند و رسانهها بهدنبال کشف
واقعیت آنچه رخ داده یا به محل عازم
شدند یا با برقراري تماس با کارشناسان،
در جســتوجوي حقیقت برآمدند .در
این حالت ،با توجه به آنکه دادههایي از
سوي رســانههاي غربي دستبهدست
شد ،لزوم شــفافیت بیشــتر این ماجرا
هم روشــن شــد ،اما بــا ارائهنشــدن
دادههاي متقن به رســانهها ،آنچه در
این سانحه بررسي شــد صرفا از سوي
کارشناســاني بود که در شــرایط عادي
نســبت به تحلیل دادههاي سقوط یك
پرنده اقــدام ميکنند .در پی این اتفاق،
عمده کارشناسان در رسانههای جمعی
از مــردم برای این واقعــه عذرخواهی
کردند .تطابقنداشــتن شواهد با انهدام
پس از برخورد موشك نیز این شبهه را ایجاد کرد که
احتماال برخوردي صورت نگرفته ،اما پس از انتشــار
بیانیه مشــخص شــد که برخورد موشــك کوتاهبرد
سبب شــده براي مدتي هواپیما روي آسمان بماند؛
اما نکته درخور توجه آن اســت که چــرا این میزان
پنهانکاري صــورت ميگیرد و اعتمــاد عمومي به
رســانهها به ســبب دادههایي که به اشتباه از سوي
مسئوالن در اختیار آنها قرار ميگیرد ،زایل ميشود؟
روزنامه »شــرق« نیز مانند دیگر رســانهها به سبب
دسترسينداشــتن بــه دادههاي مکفي ،نتوانســت
در شــفافیت ایــن واقعــه همراهي الزم را داشــته
باشــد و بر همین اســاس از مخاطبــان عذرخواهي
ميکند .براي بررسي چرایي هماهنگنبودن سازمان
هواپیمایي کشــوري با پدافند هوایي سپاه پاسداران،
به دادههایي رســیدیم که نشــان ميدهد بخشی از
پدافند هوایی لینکي با ســازمان هواپیمایي کشوري
نــدارد! دفــاع تمامقد ســردار حاجــيزاده از علي
عابدزاده ،رئیس سازمان هواپیمایي کشور نیز دردي
را دوا نميکنــد ،زیرا این ســازمان بهعنــوان متولي
آســمان کشــور ،در مقابل حادثه رخداده مســئول
اســت و باید پاســخ دهد که چرا براي برقراري این
هماهنگــي اقدام نکرده اســت و کوتاهآمدن در این
مورد بســیار حســاس ،چرا باید از سوي این سازمان
رخ دهد .همچنین بهرهبرداري سیاســي صداوسیما
از اعالم برخوردنکردن موشــك با هواپیما از ســوي
رئیس سازمان هواپیمایي کشوري براي پخش اخبار
کذب نیز درست نیست و تنها توجیهي براي اقدامات
رخداده است.

آســمان عملیات بــراي هواپیماهــاي غیرنظامي
ممنوع نشد
علیرضا منظری ،معاون اســبق سازمان هواپیمایی
کشوری نیز در گفتوگو با »شرق« ميگوید :حمله سپاه
پاسداران هرچند ســهوي به یك هواپیماي غیرنظامي
قابل توجیه نیســت و با رویه درستي پیش نرفته است.
آنچه در اینجا حائز اهمیت اســت و باید بیان شود ،آن
اســت که وقتي قرار بود فضا به فضاي عملیاتي تبدیل
شــود ،حتما باید فضا را بــراي هواپیماهاي غیرنظامي
) (civilتعطیــل اعالم ميکردند ،امــا چنین نکردند.به
گفتــه او ،بهترین روش آن بود که فضا در منطقهاي که
قرار بود عملیاتي انجام شود ،براي پروازهاي غیرنظامي
ممنوع ميشد ،در این حالت دیگر امکان رخدادن چنین
حادثهاي وجود نداشــت.منظري در ادامــه ميافزاید:
آنچه رخ داد ،اعالمنشــدن ممنوعیــت براي پروازهاي
غیرنظامــي در کنار آغاز عملیات نظامــي بود که مثال
کنارهمگذاشتن پنبه و آتش است .در این حالت ،خطاي
انســاني بههیچوجه دور از ذهن نیســت.این کارشناس
ارشــد صنعت هوایي در ادامه با تأکیــد بر آنکه باید با
توجه به این اتفاق در هوانــوردي بینالمللي قواعدي
در نظر گرفته شــود ،ميگوید :براي جلوگیري از خطاي
انســاني در دوره زمانيای که قرار بود عملیات نظامي
انجام شــود ،باید حتما پرواز در منطقه عملیات را براي
هواپیماهاي غیرنظامي ممنوع اعالم ميکردند.منظري
با اشاره به روند بررسي سانحه ادامه ميدهد :در روند
بررســي ســانحه ،علل ارزیابي ميشــود و در نهایت با
ارائه راهکارهایي توصیههایي ميشــود که در آینده با
وقوع دوباره آن حادثه روبهرو نشویم؛ بنابراین ضروري

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور آب در ﮔﺬر ﺗﺤﻮﻻت
سیدجاللالدین میرنظامي* :در سالهای اخیر گفتمانی
مطرح شــده که ما برای حل مســائل آب کشورمان به
مهندس احتیاج نداریم ،چراکه مسائل آب کشورمان را
مهندسان و تفکر مهندسی به وجود آورده است .اگرچه
پروژههای توســعه منابع آب ،خاســتگاهی اقتصادی،
سیاســی یا اجتماعــی دارند که عوامــل حمایتکننده
از آنهــا در حیطه یــک فرد یا گروه خــاص نمیگنجد،
اما در نهایت تمامی آنها به دســت مهندســان مشاور
طراحی میشــوند .البته از ســوی دیگــر ،عموما آنچه
در اجرا و بهرهبرداری از طرحهای توســعهای مشاهده
میشود نیز با طراحیها فاصلهای جدی دارند .بنابراین
نمیتوان به راحتی وضعیت توسعه کنونی را که منجر
به پیشــیگرفتن تقاضــا از ظرفیتهای پایدار شــده یا
مثال ســدهایی که ظرفیتهای آنها سالیان سال خالی
مانده اســت نیز به طراحان یا همان شرکتهای مشاور
نسبت داد و طبیعتا باید برای قضاوتکردن در رابطه با
عملکــرد آنها ،به صورت موردی هر پروژه و هر منطقه
را بررسی کرد.
با اینکــه انتظار میرود از تجربیــات درس بگیریم،
عمال چنیــن اتفاقی کمتر رخ میدهــد .اینکه آیا هنوز
پروژههای عمرانی بزرگ مانند ســد ،تونل ،شــبکه و ...
راهکاری برای حفظ پایداری در کشــور هســتند یا خیر
کمتر به طور جدی از ســوی مســئوالن مورد نقد قرار
گرفته اســت و تعریف پروژههای جدید همچنان ادامه
دارد .محدودیــت منابع آب از منظر ایشــان قابل انکار
اســت و تأمین آب از دریــا بهعنــوان جایگزین مطرح
میشود .بنابراین تنها عاملی که به نظر میرسد موجب
کاهش ،توقــف یا تغییر مســیر پروژههای توســعهای
شــود ،عامــل محدودیت منابع مالی اســت .شــواهد
نشــان میدهند که هنوز هم دولــت در حال مقاومت
در برابر محدودیتهای مالی اســت؛ این را میتوان در
بودجهبنــدی منابع مالی کشــور در بخــش آب در این
سالهای کمدرآمد به خوبی مشاهده کرد .اما واقعیت
این اســت که محدودیت منابع مالی اکنون باعث شده
تا دیگر فرصتهای کافی برای کار و فعالیت شرکتها
وجود نداشــته باشد و حتی شــرکتهای نسبتا بزرگتر
هم با بدهیهای جدی روبهرو شوند ،بهنحویکه بقای
آنها کامال در خطر است.
اینکه شــرکتهای مشــاور را از یکســو مســبب
نابســامانی امروز آب کشــور بدانیم و از ســوی دیگر،
بــه جبر طبیعی ناشــی از محدودیت منابــع مالی این

تغذیــه ميشــود و یــك منبــع نیز در
شــرایط اضطراري برقرار ميشود .حتي
اگر ميپذیرفتیم که موتور آســیب دیده،
قطعا منبع اضطراري فعال باقي مانده
بود که با ایــن ادله باید پذیرفت که اول
سیســتم راداري با جمینگ قطع شده و
نتوانســته این هواپیمــاي غیرنظامي را
تشخیص دهد و ســپس حمله صورت
گرفته است.
لزوم هماهنگســازي پدافند ارتش و
سپاه
ایــن منبــع مطلــع بــا اشــاره بــه
ناهماهنگي بین دو پدافند ارتش و سپاه
ميگوید :در کشور دو نوع پدافند هوایي
داریــم؛ پدافنــد ارتش و ســپاه .پدافند
ارتش که پدافند اصلي کشور محسوب
ميشــود ،هم کامال مجهز اســت و هم
اطالعــات دقیقي دارد و اســلوب دارد.
او در بیــان علت ایــن ادعــا ميگوید:
پدافند ارتش ،در ســامانه  AFTNخود
به اطالعات هواپیمایي کشــوري لینك است ،اما پدافند
ســپاه خیر؛ درواقع پدافند سپاه ،سیســتم راداري PSR
دارد که این ســامانه هر جســمي که در آسمان است،
میبیند ،اما نميتواند تشخیص دهد که چیست.
ایــن منبع آگاه ادامــه ميدهد :در چنین شــرایطي
قاعدتــا تفاوتــي نميکند کــه هواپیمــاي غیرنظامي،
اسکواكکد داشته باشــد یا خیر .درحاليکه اگر سامانه
 SSRداشته باشــید و به ســامانه اطالعات هواپیماني
کشوري متصل باشــید ،بهراحتي ميتوانید سامانههاي
مختلف را در کنار هم قرار دهید و متوجه شــوید که آیا
پرندهاي که وجود دارد از هواپیمایي کشــوري است یا
خیر .او با بیان اینکه عمر پدافند هوافضاي سپاه چندان
زیاد نیســت و به ســال  ۱۳۸۸بازميگــردد ،ميگوید:
پدافند ســپاه ،یونیتي دارد که وقتي نسبت به تشخیص
آنکه جسم نزدیكشونده چیست ،با آن تماس ميگیرد
 ،آنجا مشخص ميشود که آن پرنده چیست.
این منبــع آگاه نتیجه ميگیــرد :بنابراین دو حالت
وجــود دارد؛ یا آنکه فردي که اقدام به پرتاب موشــك
کرده ،خود اقدام به این کار کرده یا اینکه با وجود دیدن
جســم ،نتوانســته تماس برقرار کند و مجوز انهدام را
دریافت کند و با شــك ،موشك را پرتاب کرده است .این
در شــرایطي است که براساس اســلوب پدافند ارتش،
وقتي شــك وجود داشــته باشــد ،اجازه حملــه داده
نميشود ،حتي اگر جنگنده باشد.
به گفته او ،پدافند ارتش ســه فاز کشف ،شناسایي و
انهدام دارد .بنابراین توصیه ميشــود که این دو پدافند
در شرایط حســاس کنوني به یکدیگر بپیوندند یا اینکه
همه از یك اسلوب تبعیت کنند.
ﻋﮑﺲ :ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺻﺎدى ،ﻓﺎرس

 صنعت پخش در دهههای اخیر نقشــی کلیدی
در توســعه صنایع تولیدی کشور ایفا کرده و جایگاه
بسیار مهمی میان تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی
دارد .سهم هشــت ۹ ،درصدی این صنعت از درآمد
ملی خــود مبین این موضوع اســت .در شــرایطی
کــه تولیدکننــدگان در تکاپــوی تأمیــن نقدینگی و
ســودآوری برای بقا و رشد کســبوکار خود هستند
و مصرفکننــدگان بــا چالــش حفظ قــدرت خرید
دستوپنجه نرم میکنند ،ارتقا و کارایی این صنعت
بهعنوان حلقه واسط بین تولیدکننده و مصرفکننده
که ســهم مهمــی از قیمــت تمامشــده را به خود
اختصاص میدهد ،اهمیت بسزایی دارد.
بازگشــت ســرمایه و ســودآوری موضوعاتی
اســت که ذینفعان ،از تولیدکننده تا پخشکننده
و همچنین عامالن فروش ،به آن توجه دارند .این
امر محقق نمیشــود مگر با داشتن سرمایههای
انســانی و افکاری که میتوانند در هر شــرایطی
بهترین و پرثمرتریــن راه را انتخاب کنند .بهپخش
نامــی اســت کــه میتــوان آن را در میــان صد
شــرکت برتر مشاهده کرد .داشــتن بیش از هزارو
 ۵۰۰پرسنل کوشــا و توانمند که توانستند در سال
مالی  ۲۰۱۹با رشــد  ۸۶درصدی فروش ،نسبت به
دوره مشــابه ،بار دیگر برگ زرینی در کارنامه خود
ثبت کنند و تعهد و پشــتکار شبانهروزی مدیریت،
معاونان ،مدیران و پرسنل محترم در شعبات فعال
سراسر کشور خود گواهی آن است .در این صنعت
مهم و اســتراتژیک ،سیستم توزیع سالم و بهموقع
امری اجتنابناپذیر اســت و بهپخش توانســت با
تأمین صددرصدی  FMCGو تحقق صددرصدی
بودجه وزنی ،بار دیگر نشــان دهد در هر شرایطی
حرفهایی برای عملکردن به آن دارد.
مدیریت ،تقویت و توســعه فروش مویرگی،
سازمانی و زنجیرهای ،توسعه ناوگان حملونقل،
افزایش ۲۵درصــدی فضاهای عملیاتی ،رشــد
۴۹درصدی عملکرد نسبت به بودجه سال مالی
گذشته ،رشــد ۴۵درصدی فروش نمایندگیهای
سراســر کشور و رشــد ۱۰درصدی خرید وزنی در
شرایط حساسی که تحریم در سراسر کشور سایه
افکنده بود ،گوشهای از همت بلند مردان و زنان
کوشای بهپخش است.
شرکت بهپخش وابسته به گروه توسعه صنایع
بهشــهر اســت که خود بهعنوان یــک هلدینگ در
صنعت پخش کشور محسوب میشود .این شرکت
عالوه بــر آنکه بــه بازاریابــی و فــروش تولیدات
درونگروهی که آن را وظیفــه ذاتی خود میداند،
میپردازد ،توانســت رشــد ۸۶درصدی در فروش
محصــوالت و تولیــدات خــارج از گروه را نســبت
به دورههای مشــابه از خود نشــان دهــد و با اخذ
مجوزهــای الزم از قبیل اســتاندارد ،غــذا و دارو و
ایزوهای مربوطه ،برندهــای موجودش را احیا کند
و منجر شــود بعضی از شــرکتهای تابعه خود را
که به صورت فریزشــده درآمده بودند ،مجدد فعال
کند؛ برندهایی مانند چای ماسوله ،صرفه و  .۵۵این
امر محقق نشــد مگر با تکیه بــر اراده و اعتماد بر
نیروهای کارآمد و جوان.
اورهال دســتگاههای شــرکت توســعه صنایع
غذایی بهپخش و خریــد تجهیزات جدید دیگر برای
توسعه و تقویت خطوط تولید در سالی که به همین
عنوان »رونق تولید ملی« نامگذاری شد ،از اقداماتی
بود که در سال گذشته با حمایتهای مدیریت محترم
و اعضای هیئتمدیره شرکت بهپخش عملیاتی شد.
ایجاد طرحهای انگیزشی ،مکانیزهکردن اعتباردهی
برای مشــتریان ،درنظرگرفتن مشــوقهای انگیزشی
برای فروشــندگان ،بهینهســازی مراودات فیمابین
شــرکتهای همگــروه توســعه صنایــع بهشــهر،
راهاندازی و تأمین منابع مالی تولیدکنندگان از طریق
روش  LCداخلــی ،ایجاد تمهیــدات الزم برای ورود
به بــورس اوراق بهــادار و ...را میتوان مؤلفههایی
دانســت برای موفقیتهای این مجموعه در ســال
مالی سپریشــده و آغازی روشن و هموار برای سال
جدید  ۲۰۲۰میالدی.
عملکردمدیریتشدهدریکشرکتموفقپخش
توزیع و پخــش مهمترین رکن ایدههای بازاریابی
و فروش اســت که در کنار گزارههــای دیگری مانند
حمایــت از تولید داخلی ،ارائــه محصول باکیفیت،
بهتعادلکشــاندن قیمــت و ...بــرای متقاعدکردن
مشــتریان به کار گرفته میشــود .در ایــن معادله،
توزیــع مطلــوب و کاربــردی میتوانــد مهمترین
شاخصه رقابتی یک ســاختار اقتصادی در مواجهه
با رقبایی باشــد که تالش میکنند ســهم افزونتری
از بــازار فــروش و مصــرف را به خــود اختصاص
دهند .شــرکت بهپخــش با  ۱۸مــاه مدیریت مجید
محســنیمجد و بیش از هزارو  ۵۰۰پرســنل متعهد
و کوشا توانست به شــعار »ما میتوانیم« عمل کند
و با رشــد ۸۶درصدی فروش نســبت به دورههای
مشابه ،در شــرایطی که اقتصاد کشور با بحرانهایی
روبــهرو بود و بعضا تولیدکنندگان بــرای تهیه مواد
اولیه یا موارد دیگر دچار مشکل میشدند ،درخشان
ظاهر شــود .میتوان گفت این شرکت با داشتن ۲۹
مرکز پخش در سراســر کشــور و در اختیار داشــتن
امکانات و تأسیسات لجستیکی باال ،یکی از قویترین
و مطمئنترین شرکتهای پخش است و با روی کار
آمدن مجید محسنیمجد که پیش از این مدیرعامل
یکی از شــرکتهای تابعه خودروسازی سایپا بوده و
مستقیم با قشــر زحمتکش کارگر در ارتباط بوده ،تا
اکنون موفق بوده است.
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شــرکتها با خطــر نابــودی مواجه باشــند ،میتواند
احتمــاال ایــن نتیجهگیــری را در ذهن تداعــی کند که
پس بگذاریم شــرکتهای مهندســان مشــاور با قهر
طبیعت نابود شــوند .اما ایــن نتیجهگیری قابل دفاعی
نیســت .شــرکتهای مهندســی مشــاور محل جذب
نیروهای متخصصی هســتند که طی ســالیان متمادی
از دانشگاههای مختلف کشور فارغالتحصیل شدهاند و
در گذار پروژههای مختلف تجارب ارزشمندی را کسب
کردهاند .اکنون ســرمایههای دانشی و انسانی باارزشی
در این مجموعهها قــرار دارند که میتوان از آنها برای
بهبــود مدیریت آب در ســطوح مختلــف بهره گرفت.
اگرچه حجم و گســتره پروژههای بــزرگ کاهش یافته،
اما در ســطوح خرد هنوز نیاز به فعالیتهای طراحی
احساس میشــود .موضوع بهرهوری که در کشورمان
بــا وضعیت ایدئــال آن فاصله زیادی داریــم ،نیازمند
نقشآفرینی جدی مهندسان است .بنابراین انفعال در
برابر مســیر رو به نابودی شــرکتهای مشاور ،به مثابه
ازدســتدادن نیروهــای متخصصی خواهــد بود که
سرمایههای عظیمی برای تربیت آنها صرف شده است.
بیتفاوتی نســبت به شــرکتهای مهندسی مشاور
و تحــوالت آنهــا ،نهتنهــا میتواند موجــب هدررفتن
ســرمایههای انســانی و دانشی موجود شــود ،بلکه از
ســوی دیگر ممکن اســت مجددا با تأمین منابع مالی
جدیــد از ســوی دولت یــا بخش خصوصــی )به هر
شــکل( ،زمین بازی قبلی تجدید و تقویت شود؛ زمینی
که شــرکتهای مشــاور در آن خودآگاه یــا ناخودآگاه
نقش توجیهکننده تصمیمات متناقض کالن را برعهده
داشتند .بنابراین شــاید امروز که شرکتهای مهندسان
مشــاور در تنگنا قرار گرفتهاند ،بهترین زمانی باشــد که
بتــوان از بازنگری در نقش آنها ســخن گفت؛ نقشــی
که لزوما نباید بهعنوان طراح پروژههای پیشــنهادی از
ســوی کارفرمایان دولتی باشد .نقشــی که بتواند برای
وضعیت امروز کشــور کــه نیازهای جــدی در عرصه
مدیریت تقاضای آب مطرح اســت ،مفیدتر واقع شود.
امــروز مدیریــت آب در کشــاورزی ،صنعت و شــرب،
نیازمند تخصصهای متنوعتری نســبت به رشــتههای
متعارف مهندسی است و شاید هماکنون زمان مناسبی
برای تحول شــرکتهای مهندســی مشــاور در جهت
ظرفیتســازی آنها برای پذیرش و اجــرای پروژههای
جامعهمحور باشد.
*پژوهشگر دانشگاه صنعتي شریف

است که این بررسي انجام شود و خاليکردن آسمان از
پرندههاي غیرنظامي براي عملیات نظامي در دســتور
کار جدي قرار بگیرد.
جمینگ قبل از تشخیص هواپیماي غیرنظامي
یك منبع آگاه در گفتوگو با »شرق« با اشاره به قطع
تماس خلبان پرواز  ۷۵۲اوکرایناینترنشنال در گفتوگو
با »شــرق« ميگوید :اســکواكکد تمامي هواپیماهاي
غیرنظامــي روي دســتگاهي به نام ترنســپوندر وجود
دارد و روي رادار نشــان داده ميشــود .ارتبــاط پرواز
 ۷۵۲بویینــگ  ۷۳۷ســري  ۸۰۰اوکرایناینترنشــنال با
سیســتم راداري در حــدود یك دقیقه ،قطع شــده بود
و از صفحه راداري حذف شــد.او با تفســیر این اتفاق
ميگوید :این اتفاق براســاس جمینگ )اختالل راداري
در سیستم نظامي( رخ ميدهد ،اما مسئلهاي که وجود
دارد و باید به ســخنان ســردار امیرعلــي حاجيزاده،
فرمانده نیروي هوافضاي ســپاه پاســداران ،نقدي وارد
کرد ،آن اســت که با توجه به شواهد موجود ،جمینگ
ازســوي سپاه انجام شــده و تمام سیستمهاي ارتباطي
هواپیمــا را با نویزي که انداخته قطع کرده اســت .این
به آن معناســت که ایــن نویز پیش از پرتاب موشــك
ســبب شده که ارتباط قطع شــود و هواپیما روي رادار
دیده نشــده و به اشتباه کروز تشخیص داده شده است.
بنابراین اختالل ســبب این اشتباه فاحش شد .این منبع
آگاه در سازمان هواپیمایي کشوري در ادامه ميافزاید:
نميتوان پذیرفت که اختالل در سیستم هواپیما وجود
داشــته ،زیرا در پروازهاي قبلي این هواپیما مشکلي در
دستگاه ترنســپوندر وجود نداشته است .هر ترنسپوندر،
از چهار منبع تغذیه ميشــود؛ ســه منبــع آن از موتور
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بحــث تغییر شــیوه مالیاتســتانی از کارمندان و
مدیــران دولتی در جریان بررســی الیحــه بودجه ۹۹
بسیار داغ شــده اســت .ابتدا موضوع بحث تصویب
مالیــات پنجپلــهای از حقــوق بود که میتوانســت
نجومیبگیران را زیر تور مالیات بیاورد اما این پیشنهاد
مخالفان زیادی دارد که البته به نظر میرسد مخالفان
با آن در نظام تصمیمگیــری بهنوعی خود ذینفعان
ماجرا هســتند .حاال ســازمان امور مالیاتی پیشــنهاد
مالیات ســهپلهای را طرح کرده و یک عضو کمیسیون
تلفیق معتقد اســت حتی ســهپلهای هــم نمیتواند
مزایــای بازتوزیعی مناســبی داشــته باشــد؛ بنابراین
باید به ســمت پنجپلهای شــدن حرکت کــرد .طبق
این مدل کســانی که حقوق پایینتــری دارند ،مالیات
کمتــری خواهند پرداخــت و در مقابل افراد با حقوق
باال مشــمول مالیات باالتری خواهند بود .اواخر هفته
گذشته کمیســیون تلفیق مجلس در اقدامی عجیب،
ضمن رد پیشنهاد دولت برای پنجپلهای شدن مالیات
بر درآمد کارمندان در بند »الف« تبصره شــش الیحه
بودجه  ،۹۹مصــوب کرد مالیات بــر درآمد کارمندان
بهصورت دوپلهای اخذ شود .کارشناسان اعتقاد دارند
این مصوبه کمیســیون تلفیق مجلــس که به معنای
کاهش چشمگیر مالیات افرادی است که حقوقهای
نجومــی میگیرند ،هم برخالف عدالت اســت و هم
موجب کاهــش پنج هزار میلیاردتومانی درآمد دولت
از این محل میشود.به گزارش »شرق« معاون حقوقی
و فنی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :به
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس پیشــنهاد کردهایم
بهجای دوپلهای شــدن مالیات حقوق کارمندان ،سه
پله با نرخهای  ۲۰ ،۱۵و  ۲۵درصد در نظر گرفته شود.
محمود علیزاده ،درباره حذف پیشنهاد مالیات پلکانی
حقوق کارمندان در الیحه بودجه  ۹۹توســط اعضای
کمیســیون تلفیق بودجه مجلس و دوپلهای شدن آن
یعنــی  ۱۰و  ۲۰درصد بــرای مالیات حقوق طبق ماده
 ۸۵قانــون مالیاتهای مســتقیم ،اظهار کــرد :هنوز
مســئله مالیات حقوق کارکنان بهصــورت قطعی در
کمیسیون و مجلس جمعبندی نشده است .اگر مالیات
حقوقبگیران پلکانی باشــد ،درآمدهای مالیاتی بیشتر
میشــود.معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور
مالیاتی ادامه داد :اگر مالیات حقوق کارکنان بر مبنای
ماده  ۱۳۱قانون مالیاتهای مســتقیم یعنی  ۲۰ ،۱۵و
 ۲۵درصد پیشبینی شــود ،درآمدهــای مالیاتی حتی

از پیشــنهاد دولت در الیحه بودجه  ۹۹بیشتر خواهد
شــد.او ادامه داد :طبــق این ماده ،مالیات اشــخاص
حقیقی بهصورت پلکانی و بر مبنای ســطح درآمدی
تعیین شــده است .معاون سازمان امور مالیاتی گفت:
پیشــنهاد ما این اســت که بهجای دونرخیشدن  ۱۰و
 ۲۰درصدی مالیات حقوق کارمندان توسط کمیسیون
تلفیق ،مالیــات حقوقبگیران بهصــورت پلکانی و با
نرخهای  ۲۰ ،۱۵و  ۲۵درصد تصویب شود .اگر مصوبه
تلفیق اجرائی شــود ،احتمال کاهــش درآمد مالیاتی
نیــز وجود دارد.علیزاده با تأکیــد بر رایزنی و تالش در
کمیسیونهای مختلف مجلس عنوان کرد :سهنرخی
شــدن مالیات حقوق بر مبنای پیشــنهاد ســازمان را
عادالنــه میدانیم کــه برای همه اشــخاص حقیقی
تعیین شده است.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس بــا تأکید بر اینکه
مدل پنجپلهای محاســبه مالیات بــر درآمد کارمندان
تبعات بازتوزیعی بهتری دارد و عادالنهتر است ،گفت:
طبق این مدل کســانی کــه حقوق پایینتــری دارند،
مالیات کمتری خواهند پرداخــت و در مقابل افراد با
حقوق باال مشمول مالیات باالتری خواهند بود.
محســن کوهکن ،عضو کمیســیون تلفیق مجلس
شــورای اســالمی نیــز در گفتوگو با فــارس درباره
مصوبه این کمیســیون درباره شــیوه محاسبه مالیات
پلکانی بر درآمــد کارمندان گفت :در ســالهای قبل
ضریــب افزایش حقوقها بهصورت  ۱۰ ،۸و  ۱۲درصد
بود که باعــث ایجاد تفاوت فاحشــی میان حداقل و
حداکثــر حقوقها میشــد .در ایــن روش حقوق ۱۰
میلیــون تومانی بــا  ۱۰درصد افزایش ،بــه  ۱۱میلیون
رســید و حقوق یکمیلیونی ،یک میلیــون و صدهزار
تومان شد.
او ادامــه داد :ســال بعد افزایــش ۱۰درصدی ،به
حقــوق  ۱۱میلیونی ،یــک میلیون و صد هــزار تومان
اضافــه میکــرد ،درحالیکــه حداقل حقــوق فقط
۱۱۰هزار تومان بیشــتر میشــد .این مســئله اختالف
زیادی بین دو سر طیف به وجود آورد.
عضــو کمیســیون تلفیق مجلــس با بیــان اینکه
در قانون بودجه ســال  ۹۸این اختــالف درآمدی را با
سیاستهای مالیاتی تعدیل کردیم ،گفت :سال گذشته
کمیســیون تلفیق درصدد تعدیل برآمــد .برای ایجاد
تعدیــل ،تصمیم گرفتند نرخ ثابــت افزایش حقوق را
کنار بگذارند.

 ســراغ ســه گروه از کمدرآمدترین اقشــار کارگری
رفتیــم؛ گروههایی که نه مشــمول افزایش دســتمزد
ساالنه هســتند و نه امنیت شغلی تضمینشده دارند:
کارگران خباز ،کارگران ســاختمانی و دستفروشــان.
هنــوز تعداد زیــادی از کارگران ایــن گروهها ،حمایت
معیشتی نگرفتهاند و این نگرانی را دارند که با ثبتنام
در ســامانه ،یارانهشان نیز قطع شــود.به گزارش ایلنا،
دولت همچنان بر ادعاهای »فروبارشی« خود پافشاری
میکند؛ اینکه گرانی بنزین در نهایت به نفع خود مردم
بهخصوص پایینترین دهکهای درآمدی اســت ،یک
استدالل پذیرفتهشده در سطوح باالی تصمیمگیرندگان
اقتصادی است .ادعای »بارش پول از دولت به الیههای
پاییــن اجتماعــی« که متــرادف تقریبــی نظریههای
Trickle Downدر نئولیبرالیســم اقتصــادی اســت،
پس از گرانی بنزین در شــامگاه  ۲۳آبانماه ،دســتاویز
قــرار گرفت تا بــا آن ثابت کنند مــردم از گرانی بنزین
چندان ضرر نمیکنند و همه پول ناشــی از این گرانی،
نصیب خود مردم خواهد شد.گذشــته از اینکه قاطبه
مردم از این گرانی متضرر شــدند )بر اساس محاسبات
دقیق کمیته دســتمزد کانون عالی شوراهای اسالمی
کار سراســر کشــور ،گرانی بنزین یک تورم  ۱۲تا ۱۸.۳
درصدی به قیمت اقالم و کاالهای ضرروری خانوارها
تحمیل میکند( ،یارانه »حمایت معیشتی« که معادل
عملی همــان »بارش پول از دولت به الیههای پایین«
محسوب میشــود ،نصیب گروههای نیازمند بسیاری
نشد؛ این گروهها نه تنها در اولین دور از دریافت یارانه
محــروم ماندند ،بلکه اکنون بعد از گذشــت  ۴۰روز از
ماجرا ،هنوز سردرگم هستند و هیچ امیدی به دریافت
ایــن یارانه در آینــده ندارند.پــس از اعتراضات مکرر
گروههای مختلف مردم نسبت به عدم دریافت یارانه و
قراردادن سامانههای پیامکی و اینترنتی که هیچ کدام
منتج به نتیجه مؤثر نشــد ،از جاماندگان خواسته شده
برای ثبت شکایت و ثبتنام مجدد اقدام کنند .وزارت
کار اعالم کرده »برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی،
اطالعات مالی ســه ســال قبل و  ۹ماه اخیــر افراد را
بررســی میکنیم« اما باز هم ایــن نگرانی وجود دارد
که نه تنها حمایت معیشــتی برای کارگران مســتحق
برقرار نشود بلکه یارانه معمول آنها نیز قطع شود .در
ظاهر همه اطمینانهایی که وزارت کار میدهد ،به آن
معناســت که این بار کسانی که قبل از  ۲۴دی ثبتنام
میکنند ،اگر مســتحق باشند ،حتما مشمول میشوند
اما در عمل با توجه به شرط سوم رضایتنامه )قطع
یارانه عالوه بر عدم شــمول حمایت معیشتی( باز هم
نگرانیهای بسیاري وجود دارد .در این شرایط ،باید دید
آیا این بار وزارت کار میتواند دادهها را کامال عادالنه به
نفع کارگران پردازش کند؟

تکلیف جدید دولت برای پرداخت
 ۵۰هزار میلیارد بدهی خود
به تأمین اجتماعی
 بررســی مصوبات کمیســیون تلفیق بودجه نشان
میدهد دولت مکلف شــد تا پایان سال  ۹۹حدود ۵۰
هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمان تأمین
اجتماعــي را از روشهای چهارگانــه پرداخت کند.به
گزارش خبرنگار تسنیم ،بند الحاقی به تبصره  ۲الیحه
بودجه نشــان میدهد ســازوکار جدیدی بــرای تأدیه
بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه
لحاظ شــده است .بر این اســاس ،دولت مکلف است
جهت رد بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی
پــس از اقدام الزم در اجرای جــزء  ۲-۱بند و تبصره ۵
این قانون نســبت به تأدیه بدهیهای خود تا ســقف
 ۵۰هزار میلیــارد تومان در مقاطع ســهماهه تا پایان
ســال  ۹۹اقدام کند.یکی از روشهای پرداخت بدهی
دولــت ،تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای
مصرف جاری همه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان
تأمین اجتماعی است .همچنین روش دیگر لحاظشده
واگــذاری طرحها و زیرســاختهای تملــک دارایی
سرمایهای متعلق به دولت و شرکتهای دولتی است.
دو روش دیگر نیز اســتفاده از حق امتیــاز و واگذاری
سهام در کنار واگذاری خانههای سازمانی است.

چراغ سبز در بورس روشن شد
 شــاخص کل بورس که هفته گذشته روند نزولی
داشــت ،دیروز مجــددا روند صعودی خود را از ســر
گرفــت و هفته را با چراغ ســبز آغــاز کرد.به گزارش
ایســنا ،معامالت امروز بازار بــورس در حالی به پایان
رســید که شــاخص کل با پنجهزارو  ۹۹۹واحد رشد
رقم ۳۵۹هزارو  ۸۰۷واحد را ثبت کرد .شاخص کل با
معیار هموزن نیز از این قاعده مســتثنا نبود و با هزارو
 ۸۰۰واحد رشــد به رقم ۱۰۹هزارو  ۹۷۴واحد رســید.
معاملهگران دیروز  ۱۰۷هزار معامله به ارزش ۱۱هزارو
 ۲۱۱میلیارد ریال انجام دادند.سهام شرکتهای بزرگ
با رشــد مواجه بود و صنایع پتروشیمی خلیج فارس،
ملــی صنایع مس ایران ،معدنــی و صنعتی گلگهر،
پتروشــیمی پارس ،ایرانترانســفو ،س .نفــت و گاز و
پتروشیمی تأمین و گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت
به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را بر روند صعودی
بازار داشــتند و نمادهای بانکهــای ملت و تجارت،
سایپا ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت اصفهان،
س .صنایع شــیمیایی ایران و پاالیش نفت بندرعباس
پربینندهترین نمادهای بورســی بودند.در این ســوی
بازار ســرمایه فرابورس نیز روندی صعودی داشت و
شاخص کل این بازار با  ۱۱۸واحد رقم چهارهزارو ۶۷۸
واحد را ثبت کرد.

