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رضا صیادی

دستور ویژه دادستان تهران برای رسیدگی به پرونده کودک جان باخته در آمبوالنس
ســپهرغرب، گروه سیاســی:   دادســتان تهران در بازدید سرزده از دادسرای ویژه امور جنایی و قتل تهران، بر تسریع توام با دقت در رسیدگی های قضایی و تکریم مراجعان تأکید کرد.

علی صالحی، باحضور در بخش های مختلف دادسرای ناحیه 27، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده های قضایی قرار گرفت و ضمن اطالع از فعالیت های انجام شده، توصیه ها و تذکرات الزم را خطاب به کارکنان و مسئوالن 
دادسرا ارائه کرد.

وی در این بازدید دستورات ویژه ای برای تسریع در رسیدگی به پرونده کودک جان باخته در آمبوالنس صادر کرد.
صالحی همچنین در دیدار و گفت و گو با قضات و کارکنان اداری، بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل های بایگانی تأکید کرد.

کنایه های َبِنری به مسئوالن
سازمان  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
است  مدتی  تهران  شهرداری  زیباسازی 
نصیحت  مشغول  پایتخت  سطح  در 

مسئوالن فعلی و پیشین کشور است.
ایــن ســازمان بــا تهیــه بنرهایــی بــه 
مناســبت های مختلف در ســطح تهران 
مســئوالن توصیه هایــی بــه مســئوالن 
می کنــد. گاهی ایــن توصیه ها به افرادی اســت که دیگر 
مسئولیتی ندارند. البته جنس این توصیه ها بیشتر نقد 

به مسئوالن است.
ایــن بنرهــا بیشــتر در ایــام رحلــت امــام خمینــی)ره( 
در شــهر خودنمایــی کــرد. در این بنرهــا توصیه هایی به 
مســئوالن از زبان امام راحل درباره ساده زیستی، تقوا، 

دوری از تکبر و دنیاپرستی بود. 
ســازمان زیباســازی شــهرداری این بنرها را در مقابل 
منــزل برخی مســئوالن فعلی و پیشــین کشــور از جمله 
حســن روحانــی نصب کرده بــود. بنری که بــرای روحانی 
انتخاب شــده بود دربــاره مذمت کاخ نشــنی بود. نکته 
ایــن اســت کــه حســن روحانی از ســوی منتقــدان خود 
همیشه به عنوان فردی معرفی شد که بخاطر سکونت 
در ولنجــک فــردی اعیان نشــین بــوده و از جنس مردم 

نیست.

بنــر دیگــری کــه ایــن روزها بــه چشــم آمــده، درباره 
اظهــارات شــهید چمــران اســت بــه ایــن مضمــون که 
»کســی کــه تخصصــی نــدارد وکاری را می پذیــرد، تقوا 
نــدارد.« این بنر این روزها در خیابان آزادی و در مقابل 
وزارت تعاون نصب شده است. همان وزارتخانه ای که 
وزیرش چند روز پیش اســتعفا داد. وزیری که در این 9 
ماه مــورد انتقاد بود کــه تخصص کافی بــرای پذیرش 
مســئولیت مهم وزارتخانه تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

را ندارد.
رضــا صیــادی، مدیرعامل ســازمان زیباســازی شــهر 
تهــران دربــاره نصــب ایــن بنرها اعــالم کرد که پویشــی 
بــا عنــوان »ایــن میز بگــذرد« راه اندازی شــده اســت. 
محمدجــواد زمان آبادی مدیر روابط عمومی ســازمان 
زیباســازی نیز در توییتر خود با انتشــار برخی از تصاویر 
ایــن پویــش نوشــت: » ایــن تصاویــر را جلــوی در خانه 
زدیــم.  وزارتخانه هــا  و  ســازمانی  دفاتــر  و  مســئوالن 
از اصولگــرا تــا اصالح طلــب از مدیــران گذشــته تــا حال 

حاضر.«
آیــا نصیحــت  کــه  اســت  پرســش مطــرح  ایــن  امــا 
مســئوالن وظیفه ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران 
اســت؟ بودجــه شــهرداری و ســازمان زیباســازی نباید 
صــرف امــوری شــود که موجــب بهبــود شــاخص های 
زندگــی در پایتخــت شــود؟ غیــر از شــهرداری تریبونــی 
دیگــر وجود نــدارد که مســئوالن را نصیحت کند؟ اصال 
چرا باید مســئوالنی انتخاب شــوند که مدام الزم باشد 

به آنها تذکر داده شود؟
البته ســایت سازمان زیباســازی وظایف این سازمان 
را برشــمرده و آن هــا را شــامل پروژه های ســیما و منظر 
نقاشــی  محیطــی،  گرافیــک  شــهری،  شــهری)مبلمان 
دیواری، آثار حجمی، تزئینات و نورپردازی شــهری، حجم 
و نمای ســاختمان های شــهر، تابلوها و عالئم راهنمای 
شهری(، تبلیغات محیطی شامل: تابلو تبلیغات شهری، 
تابلوهای کسبه و اصناف، پالکارد، بوم و تبلیغات خاص، 
تولیــد و اکــران محصوالت فرهنگی و هنــری در مقیاس 
شــهری، مرمــت، حفظ و نگهــداری از عناصــر و فضاهای 
ارزشــمند و تاریخی که بر عهده شــهرداری گذارده شده، 

عنوان کرده است.
از ســوی دیگــر وقتــی مــردم ایــن بنرهــا را می بیننــد 
ممکن است برایشان این سوال پیش بیاید که چرا اصال 
از همــان ابتدا چنیــن وزیری انتخاب شــود که کارش در 
پایان اینگونه به استعفا برسد و شهردای هم او را عبرت 
ســایر مســئوالن قرار دهد؟ آیا نمایندگان مجلســی که 
موافق وزیر پیشنهادی تعاون بوده و در صحن مجلس 
در موافقت با او ســخنرانی های غّرایی کردند حاضرند از 

مردم عذرخواهی کنند؟
پاســخ  بــدون  مــردم  ســواالت  ایــن  وقتــی  شــاید 
می ماند، ســازمان زیباســازی به خود حق می دهد که 
بــه مســئوالن کنایه بزند، اما اگر ســازمان زیباســازی، 
شــهر را زیباتــر کند خدمت بهتری به مردم کرده اســت 
تا اینکه به مردم گوشــزد کند که مســئوالنی دارند که 
بایــد مرتــب نصیحت شــوند تــا از مســیر صحیح خارج 
نشــوند. نصیحــت مســئوالن را هــم بــه نمــاز جمعه، 
و  سیاســی  و  دانشــجویی  تشــکل های  و  رســانه ها 

احزاب واگذار کند.

نگاه

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
دانشگاه  ژئوپلیتیک  استاد  یک 
شدن  طوالنی  نتایج  تشریح  با 
جنگ روسیه و اوکراین و تبعات 
تاکید  جهانی  جامعه  برای  آن 
به  اوضاع  که  صورتی  در  کرد: 
شاهد  برنگردد  عادی  حالت 
قاره  در  ویژه  به  ژئوپلیتیکی  جدید  تغییرات 

آسیا خواهیم بود.
کیومرث یزدان پناه در تحلیلی درباره هشدار 
ناتو نســبت بــه طوالنی شــدن جنگ روســیه و 
اوکرایــن گفت: جنگ روســیه و اوکرایــن با تمام 
جوانبــی کــه دارد تــا پایــان ســال خاتمــه پیــدا 
می کنــد، دالیــل مختلفی هــم دارد و پیش بینی 
از فرجــام ایــن جنــگ ایــن اســت که روســیه به 
اهدافش در شــرق اوکراین دســت پیدا می کند 
امــا به منزله پیروزی و تحقــق اهداف بلندمدت 

روسیه تلقی نخواهد شد.
وی تصریــح کــرد: بــه نظــر می رســد در ایــن 
شرایط کشورهای مولداوی، لیتوانی و لتونی و... 
از این جنگ آســیب نمی بیننــد و یکی از دالیلش 
سیاست های بی طرفانه آن ها است، البته ممکن 
اســت کشــوری ماننــد فنالند بــه دلیل اشــتباه 
اســتراتژیک رهبرانــش دچار تحوالتی شــود، چرا 
باید کشــوری ماننــد فنالند کــه یک کشــور آرام، 
شــاخص های  باالتریــن  دارای  و  توســعه یافته 

زندگی است به این مساله ورود کند؟
ایــن اســتاد دانشــگاه همچنیــن بیــان کرد: 
مســاله دیگــر ایــن کــه بایــد واقع بین باشــیم، 
پیامدهــا و چرایی این جنگ بــه تحوالت نواحی 
شــمالی هارتلند و خاتمه نهایی اســتراتژی های 
جنگ ســرد بر می گــردد، اما جنگ روســیه علیه 
اوکراین خط بطالنی بر استراتژی های جنگ سرد 
بــود و بزرگ ترین دغدغه غرب این اســت که به 
ســمت اســتراتژی جدید حرکت می کنــد، دامنه 
این تحوالت، نواحی مرکزی و جنوبی هارتلند را 

تا 2025 تحت تاثیر خودش قرار می دهد.
یزدان پناه ادامه داد: جنگ روسیه و اوکراین 

نشــان داد در تحــوالت پیش رو روســیه در خط 
مقدم تحوالت جهانی قرار گرفته اســت، اما آن 
چه مســلم اســت جنگ در اوکرایــن قابل پیش 
بینی است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت 
و ممکــن اســت خاتمــه یابــد، اما بعــد از اتمام 
جنــگ بحران هــای ناشــی از پیامدهــای جنــگ 

بخشی از جهان را در بر می گیرد.
تهــران  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  ایــن 
افزود: تبعات این جنگ در حوزه های اقتصادی 
و کشــاورزی اثرگذار خواهد بود و اســتمرار این 
روند همچنان شرایط سخت تری را برای جامعه 
جهانی ایجاد می کند که از شــهریور ماه شــاهد 

آثار سوء این جنگ خواهیم بود.
وی دربــاره تاثیــر جنــگ روســیه و اوکراین در 
حــوزه انــرژی اظهار داشــت: یکی از اثــرات جنگ 
روســیه و اوکراین بر مساله انرژی و توزیع انرژی 

آن هم در بخش قابل توجهی از دنیای صنعتی 
به ویژه اروپا است که به طور مستقیم از روسیه 
نفــت و گاز وارد می کردند، در واقع تحریم نفتی 
روسیه اگر بگوییم یک سویه به نفع اروپا است، 
باطل می باشد، تحریم نفت و گاز روسیه توسط 
اروپــا منجــر بــه تعیین تکلیــف جنگ می شــود 

گرچــه ایــن مســاله بازی دو ســر باخت اســت و 
تبعاتش برای روســیه بیشــتر اســت زیرا اروپا با 
افزایش مقــدار هزینه قدرت جایگزینی از طریق 

کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.
یزدان پناه خاطرنشــان کرد: اگــر ایران بتواند 
حواســش را جمــع کند و چشــمش را به وقایع 

جهانــی درســت بــاز کنــد، بهترین فرصــت برای 
بــی اثــر کــردن بخشــی از تحریم هــا و گشــودن 
دروازه های انرژی در اروپا اســت، این مســاله نیز 
به نوع نگرش ما در تحوالت جهانی برمی گردد، 
در عین حال اعتقادم این است فرصت مناسبی 
فراهم شــده تا ایران بتوانــد فضا را تغییر دهد. 
بنــده در زمــان ترامپ هــم بر این عقیــده بودم 
باید از فرصت اســتفاده کرده و معضالت را حل 
و فصل کنیم. اکنون جنگ روســیه و اوکراین نیز 
فرصت اســتثنایی برای ایران اســت تا با حســن 

نیت و تغییر رویه ها شرایط را تغییر دهد.
وی معتقــد اســت: البتــه دغدغــه ایــران به 
واکنش روسیه قابل فهم است اما نباید منافع 
ملــی و سرنوشــت کشــور را قربانــی نگاه هــای 
روســیه کنیــم، این اتفــاق فرصتــی را پیش روی 
ایران قرار می دهد، البته تحریم که بازی دو ســر 
باخت است و هدف قرار دادن نفت و گاز روسیه 
تنگنــای  در  را  روســیه  می توانــد  اروپــا  توســط 

اقتصادی قرار دهد.
این استاد ژئوپلتیک دانشگاه همچنین بیان 
کــرد: نبایــد این فرصــت را به عربســتان، عراق و 
یــا دیگر کشــورهای حــوزه خلیج فــارس دهیم 
بایــد خودمــان از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم 
کشــورهای عربــی نیــازی ندارنــد چــون تحریــم 

نیستند.
در  جنــگ  وقــوع  کــرد:  عقیــده  ابــراز  وی 
اوکرایــن خیلــی از برنامه ریزی هــای جهانــی را بر 
هــم زد، بســیاری از روندهــای سیاســی جهانــی 
را یــا متوقــف کــرد یــا تحت الشــعاع قــرار داد، 
قدرت هــای جهانی نشــان دادند کــه از عملکرد 
خشــن ابایی ندارند و می توانند رفتارهایی را در 
راستای گریز هسته ای و تهدید هسته ای انجام 
دهند کــه این مســاله می تواند خطــرات جدی 
جهانــی بــرای جامعه جهانی داشــته باشــد، در 
واقع این جنگ هشداری بود برای آینده نزدیک 
جهانی که اگــر اوضاع به حالت عــادی بازنگردد 
دســتخوش تغییرات جدید ژئوپلیتیکی در قاره 

آسیا خواهیم بود.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  دادگستری  وکیل  یک 
دادگاه های  تشکیل  ثمره 
درک  مردم  را  اقتصادی  ویژه 
مفاسد  با  مبارزه  و  نکرده اند 
مستحسن  امری  اقتصادی 
لیکن  است  واجب  بلکه  و 
توأم  باید  قضایی  سطح  در  مبارزه  این  ابعاد 
آئین  یک  بر  مبتنی  و  قانونی  سازوکارهای  با 
قضایی  سیستم  از  مجزا  افتراقِی  دادرسی 

عادی باشد.
ســیدمهدی حجتــی درباره آســیب شناســی 
عملکــرد دادگاه هــای ویژه اقتصادی در کشــور 
گفت: بــرای تحقــق دادرســی های تخصصی در 
خصوص جرایم اقتصادی، مدل های گوناگونی 
در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته 
اســت و ایــن رســیدگی ها از یــک مــدل ثابــت و 
اســتاندارد در دنیــا تبعیــت نمی کند. در کشــور 
مــا پــس از آنکــه در مــرداد مــاه 1385 رئیــس 
قــّوة قضائیه با صدور دســتورالعمل "تشــکیل 
مجتمــع تخصصــی ویــژه رســیدگی بــه جرایــم 
اقتصادی تهران"، دســتور تشکیل مجتمع امور 
اقنصــادی را که متشــّکل ار شــعبی از دادســرا، 
دادگاههــای عمومــی جزایــی و تجدیدنظر بود 
صــادر کرد و روند تخصصی شــدن رســیدگی به 

جرایم اقتصادی در کشور آغاز شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه مدل 
مربــوط به مبــارزه قضایی با مفاســد اقتصادی 
در کشــور ما مبتنی بر تشــکیل مراجــع قضایی 
تخصصی اســت، گفــت: تجربــه ایجــاد مجتمع 
تخصصــی ویژه رســیدگی بــه جرایــم اقتصادی 
تهــران در عمــل تجربــه موفقی نبــود و همین 
امر باعث گردید که رئیس وقت قوه قضائیه به 
واســطه خالء قانونی در این زمینه با اســتفاده 
از مجرای استجازه از رهبری، رسیدگی به جرایم 
اقتصــادی را بــا تبییــن نوعــی آئیــن دادرســی 

افتراقــی در صالحیت انحصــاری دادگاه انقالب 
قرار دهد و وکالت در این دادگاه ها را نیز منحصر 
در وکالی موضــوع تبصره ماده 48 قانون ائین 
دادرســی کیفری قرار دهد؛ البته همین تصمیم 
اخیر، خود در شکل گیری مفاسد مالی در حوزه 
وکالت کشــور و شــکل گیــری حــق الوکاله های 
نجومی به شدت اثرگذار بود تا آنجا که در زمان 
تمدید استجازه، اصالحاتی در آئین نامه اجرایی 
آن صــورت گرفــت و ضمــن توســعه صالحیــت 
دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی، 
همــه وکالی دادگســتری مجاز بــه قبول وکالت 

در پرونده هایی از این دست شدند.
حجتی با اشاره به اینکه در حال حاضر مفاد 
استجازه رهبری در خصوص رسیدگی به جرایم 
اقتصــادی تا زمــان تصویب و الزم االجرا شــدن 
قانــون مرتبط با ایــن حوزه اعتبــار دارد، افزود: 
انتظــار می رفت که در طول حدودًا چهار ســالی 
کــه از زمــان اولین اســتجازه می گــذرد، تا کنون 
قانون مربوط به رســیدگی به جرایم اقتصادی 
در مجلس به تصویب می رســید کــه تا به امروز 
چنین رویدادی محقق نشــده و طبعًا رسیدگی 
به جرایــم اقتصادی بدون وجود بســتر قانونی 
و صرفًا بر مبنای آئین نامه مســتند به استجازه 
رهبری که موقتًا و استثنائًا صادر گردیده است، 
نمــی تواند به تنهایی با توجه به ضرورت وجود 
یــک قانون منســجم و کارآمد در ایــن حوزه که 
باید جامع و مانع باشد، نتیجه و ثمره مطلوبی 
کــه در ایــن عرصــه قابل انتظــار اســت را در پی 

داشته باشد.
این حقوقدان افزود: بی تردید وجود دادسرا 
و دادگاه هــای تخصصی و قضــات متخصص در 
رســیدگی به جرایــم اقتصادی کــه از ویژگی های 
و  الزم  امــری  برخوردارنــد  فــردی  بــه  منحصــر 
ضروری اســت و طبعًا همچنانکــه در حوزه هایی 
مثــل جرایــم رایانه ای یــا جرایم پزشــکی، مراجع 
قضایی تخصصی به اســتناد مــاده 566 قانون 

آئیــن دادرســی کیفــری و آئیــن نامــه اجرایی آن 
ایجــاد گردیده اســت، در حــوزه جرایم اقتصادی 
نیز ایجــاد مراجع قضایی تخصصــی امری الزم و 

ضروری محسوب می شود.
وکالی  کانــون  مدیــره  هیــأت  عضــو  ایــن 
دادگســتری مرکز با اشــاره به اینکه دادگاه های 
ویژه اقتصادی در صورت بسته شدن روزنه های 
بــروز فســاد در کشــور ثمربخــش تــر خواهنــد 
بــود افزود: بــی تردید همیشــه پیشــگیری بهتر 
از درمــان اســت و طبعــًا زمانــی کــه روزنه هــای 
بــروز مفاســد اقتصادی در کشــور شناســایی و 
مســدود شــوند، میــزان جرایــم اقتصــادی نیــز 
بــه تبــع آن کاهش یافتــه و دســتگاه قضایی با 
فــراغ بال بیشــتری بــه جرایم معددود کســانی 
که از فیلترهای پیشــگیری از جرم عبور کرده اند 

رسیدگی خواهد کرد.
حجتــی گفــت: کثــرت مفاســد اقتصــادی و 

پرونده های فســاد مالی در کشــور به اندازه ای 
اســت که مردم هنوز ثمره تشــکیل دادگاه های 
و همیــن  انــد  نکــرده  را درک  اقتصــادی  ویــژه 
امــر ضــرورت پیشــگیری از بروز فســاد را بیش از 

گذشته تقویت می کند.
ایــن وکیل دادگســتری در پایــان اضافه کرد: 
مبــارزه با مفاســد اقتصــادی امری مستحســن 
و بلکــه واجــب اســت لیکــن ابعــاد این مبــارزه 
در ســطح قضایــی بایــد توأم بــا ســاز و کارهای 
قانونــی و مبتنــی بر یک آئین دادرســی افتراقِی 
مجزا از سیستم قضایی عادی باشد تا هر گونه 
شــائبه و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و نفوذ 

احتمالی را به حداقل ممکن برساند.
کل  رئیــس  القاصــی  علــی  اســت؛  گفتنــی 
دادگســتری اســتان تهــران 24 خردادماه، ســاز 
و کار تعیین شــده در اســتجازه مقــام معظــم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( را در جهــت تســهیل 

تســریع  فوق الذکــر،  اهــداف  بــه  دســت یابی 
رســیدگی های قضایــی و نیــل به اهــداف کالن 
دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی امان 
با فســاد اقتصادی و مفســدان را ارزیابی کرد و 
گفتــه بود: ضــرورت دارد تا همه قضــات چه در 
مرحله دادســرا و چــه در مرحلــه دادگاه به این 
نکتــه توجه کنند که تا چــه اندازه به اهداف یاد 
شــده دســت پیدا کرده اند و موفق شده اند. با 
توجــه به فعالیــت مجتمع قضایی ویــژه جرایم 
اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر 
قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی 
را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی 
به دســت آورده انــد و به منظور ارتقــاء عملکرد 
کیفــی و کمــی ایــن مجموعــه، آسیب شناســی 
دقیــق از عملکرد آن امری ضروری اســت و هیچ 
شــخصی در ایــن زمینــه به انــدازه قضــات این 

مجموعه کارشناس و صاحب نظر نیست.

یژه اقتصادی را درک نکرده اند مردم ثمره تشکیل دادگاه های و

حجتی

کیومرث یزدان پناه

 علی القاصی رئیس کل 
دادگستری استان تهران 
24 خردادماه، ساز و کار 
تعیین شده در استجازه 
مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( را در جهت 
تسهیل دست یابی به 
اهداف فوق الذکر، تسریع 
رسیدگی های قضایی و 
نیل به اهداف کالن دستگاه 
قضایی مبنی بر مبارزه قاطع 
و بی امان با فساد اقتصادی 
و مفسدان را ارزیابی...

طوالنی شدن جنگ روسیه و اوکراین چه تبعاتی دارد؟

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
عمران  کمیسیون  سخنگوی 
وضعیت  آخرین  مجلس 
برای  نمایندگان  ح  طر بررسی 
مسکن  بهای  اجاره  کنترل 
تشریح  را  کمیسیون  این  در 

کرد.
عبدالجــالل ایری دربــاره آخرین وضعیت 
بررســی طــرح دو فوریتــی نماینــدگان برای 
مســکن  بهــای  اجــاره  بــازار  ســاماندهی 
روز  جلســه  در  گفــت:  کمیســیون،  ایــن  در 
یکشــنبه کمیســیون این طرح مورد بررسی 
قــرار گرفــت و قــرار بــر ایــن شــد تا بررســی 
تــا  شــود  انجــام  طــرح  روی  بــر  دقیق تــری 

قانونــی جامع و کامل مصوب شــود.
وی بــا بیان اینکــه طبــق آئین نامه داخلی 
بــا  سه شــنبه  روز  طــرح  ایــن  بایــد  مجلــس 
توجــه بــه تصویــب دو فوریــت آن در صحــن 
علنــی پارلمان بررســی می شــد، ادامــه داد: 
مقــرر  کمیســیون  اعضــای  تصمیــم  طبــق 
شــد از هیئــت رئیســه مجلــس برای بررســی 
در  و  شــود  گرفتــه  وقــت  طــرح  ایــن  بیشــتر 
جلســات بعــدی کمیســیون بــر روی طرح کار 

کارشناســی  بیشتری صورت گیرد.
ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس بــا 
اعــالم اینکــه کمیتــه ای در کمیســیون در حال 
بررســی و چکــش کاری طــرح، هســتند، اضافه 
کرد: پس از نهایی شدن طرح مذکور در کمیته 

طــه  بو مر
صحــن  در 
ن  کمیســیو

آن  دربــاره 
شــد  خواهــد  رأی گیــری 

و پــس از آن بــرای اعــالم نظــر 
اختیــار  در  را  طــرح  نماینــدگان 

هیئت رئیسه مجلس قرار خواهیم داد.
نماینــده بندر ترکمن و بندر گز در مجلس 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مصوبــه 
افزایــش  حداکثــر  تعییــن  زمینــه  در  دولــت 
اجاره بهــا در هــر ســال تــا ســقف 25 درصد 
در تهــران و 20 درصــد در شــهرهای سراســر 
کشــور مورد تاییــد شــورای عالی هماهنگی 

ســران  این اقتصــادی  گرفت،  قرار  قوا 
مصوبــه تا زمان تبدیل شــدن طرح کنترل و 
ســاماندهی اجــاره بهــا امالک مســکونی به 

قانون اجرایی خواهد شــد.

آخرین وضعیت بررسی طرح کنترل اجاره بهای مسکن در مجلس

 اگــر ایــران بتوانــد حواســش را جمع کند و چشــمش را بــه وقایع جهانی درســت باز کند، 
وازه هــای انرژی در  بهتریــن فرصــت بــرای بی اثر کردن بخشــی از تحریم ها و گشــودن در
وپا است، این مساله نیز به نوع نگرش ما در تحوالت جهانی برمی گردد، در عین حال  ار
اعتقادم این اســت فرصت مناســبی فراهم شــده تا ایــران بتواند فضا را تغییــر دهد. بنده 
در زمــان ترامــپ هــم بر این عقیده بودم باید از فرصت اســتفاده کرده و معضالت را حل و 

وسیه و اوکراین... فصل کنیم. اکنون جنگ ر

عبدالجالل ایری
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اولیانوف

قطعنامه علیه ایران در شورای 
حکام، اشتباه محاسباتی بود

نماینده  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
در  بین المللی  سازمان های  در  روسیه 
از تصویب قطعنامه ای  باری دیگر  وین 
تالش  با  حکام  شورای  در  ایران  علیه 
انتقاد  وین،  مذاکرات  غربی  کشورهای 

کرد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه 
در سازمان های بین المللی در وین توییترش باری دیگر 
از تصویب قطعنامه ای سرزنشــی علیه ایران در شورای 
حــکام آژانــس بین المللی انرژی اتمی بــا تالش آمریکا و 
تروئیــکای اروپا]آلمان، فرانســه و انگلیس[، در صفحه 
توییترش نوشــت: قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی کــه با حمایت تروئیــکای اروپا و 
آمریکا به تصویب رســید، دالیلی ارائــه می دهد که باور 
کنیم آن ها ســعی دارند مذاکرات وین درباره برجام را از 

مسیر خارج کنند.
اولیانــوف افــزود: امــا از نظــر مــن، ایــن اقــدام یک 
اشــتباه محاســباتی غیرعامدانه اســتراتژیک بود و این 
کشــورها هنــوز هدفشــان نهایی کــردن موفقیت آمیــز 

مذاکرات است.

اظهــارات اولیانــوف در پــی این مطرح می شــود که 
مذاکــرات وین چند ماه اســت به دنبــال برخی تحوالت 
ایجــاد شــده در مناســبات سیاســی بین المللــی در پی 
حمله روســیه بــه اوکرایــن و وجود برخی مســائل حل 
نشــده میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات، با وقفه 

مواجه شده است.
اخیــرا نیــز آمریــکا و کشــورهای اروپایــی برجــام بــا 
اقدامــی کــه بــر تنش هــای موجــود در زمــان وقفه در 
مذاکــرات افــزوده اســت، قطعنامه ای را علیــه ایران در 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند 

که در هفته های اخیر به تصویب رسید.
در پیش نویــس ایــن قطعنامــه آمده بود: شــورای 
حــکام از ایــران می خواهد که هرچه فــوری برای اجرای 
تعهــدات قانونــی اش اقــدام و بــدون اتــالف وقــت به 
پیشــنهاد مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی برای 
حل وفصــل  و  شفاف ســازی  جهــت  بیشــتر  همــکاری 

مسائل باقی مانده پادمانی عمل کند.
ایران در پی تصویب این قطعنامه گفته بود، پاســخ 

آن »قاطع و متناسب« خواهد بود.
بهروز کمالوندی، ســخنگوی سازمان انرژی اتمی در 
پــی تصویب ایــن قطعنامه اعــالم کرد: تصمیــم بر این 
شــد تا بخشــی از همکاری های فراتــر از پادمان که جزو 
تعهدات ما نبود و بر مبنای حســن نیت انجام می شد، 
متوقــف شــود مثال ضبــط برخــی از فعالیت ها توســط 
دوربین های آژانس و دســتگاه ســنجش غنای برخط و 

فلومتر آژانس در ایران.
کمالوندی گفت که دســتور داده شد تا فعالیت این 
دوربین ها قطع شــود، البته در گذشــته هــم قرار نبود 
اطالعــات این دوربین ها مگر در حالت پذیرش شــرایط 
ایــران، بــه آنها داده شــود. مبنــای این کار هــم قانون 
اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها و صیانــت از منافع 

ملت ایران است.
سازمان انرژی اتمی نیز در پی این، با انتشار ویدیویی 
از خاموشی تعداد قابل توجهی از دوربین های نظارتی 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی خبــر داد. در این ویدیو 
نشــان داده می شــود کــه اپراتورهــا، بــرق متصــل بــه 

دوربین های فراپادمانی را قطع می کنند.
حســین امیــر عبداللهیــان، وزیــر امور خارجــه ایران 
اخیــرا در پــی تصویــب ایــن قطعنامــه در گفت وگویــی 
تلفنــی بــا همتــای عراقــی اش گفــت: هــدف آمریــکا از 
طــرح قطعنامه در آژانس، امتیاز گیری سیاســی در میز 

مذاکره است.
امیرعبداللهیان در ادامه تاکید کرد: ما همواره غرب 
را به مســیر دیپلماســی فراخوانده ایم و حتی به ابتکار 
ایــران و چنــد روز قبــل از نشســت اخیر آژانــس، طرحی 
سیاســی برای تداوم گفتگو تا رســیدن به توافق نهایی 

روی میز قرار گرفت.
وزیر امور خارجه افزود: در مقابل رفتار غیرســازنده 
آمریــکا در آژانس، اقدام متقابل ما نیز افزایش فعالیت 
هســته ای صلح آمیز ایــران در چارچوب قانون مجلس 

شورای اسالمی بود.
امیرعبداللهیــان همچنیــن گفــت: مــا دیپلماســی را 
بهترین مســیر برای نیل به توافق خــوب، قوی و پایدار 
می دانیــم اما در مقابل رفتــار قلدرمآبانه، واکنش ما بر 

مبنای اقتدار می باشد.

تحلیل

سیاسی گفت وگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و ترکمنستان درباره اجالس آتی سران کشورهای حاشیه خزر
سپهرغرب، گروه سیاسی:  وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با »رشید مردوف«، وزیر امور خارجه ترکمنستان در مورد اجرایی کردن توافقات دوجانبه و برخی موضوعات منطقه ای به ویژه اجالس آتی سران کشورهای حاشیه دریای خزر در عشق آباد، گفت وگو 

و تبادل نظر کرد. حسین امیرعبداللهیان در این گفت وگو ضمن اشاره به دیدار اخیر روسای جمهور دو کشور در تهران، این بازدید را نقطه عطفی در مناسبات دو کشور خواند که تاثیر بسزایی در توسعه روابط دوستانه میان دو همسایه دارد.
وی همچنین آمادگی جمهوری اسالمی ایران جهت پیگیری و اجرای توافقات دوجانبه را اعالم کرد. رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز ضمن تشکر از تالش ها و اقدامات جمهوری اسالمی ایران در میزبانی از رئیس جمهور ترکمنستان در سفر اخیرش 
به تهران، این بازدید را سرآغاز فصل نوینی از روابط دو کشور دانست. وی از آمادگی وزرا، روسای سازمان ها و بخش خصوصی ترکمنستان جهت نشست با همتایان ایرانی برای اجرایی کردن توافقات حاصله در دیدار رؤسای جمهور دو کشور خبر داد. رشید مردوف 

بار دیگر به صورت رسمی بر دعوت رئیس جمهور کشورش از رئیس جمهور اسالمی ایران برای حضور در اجالس سران کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد تاکید کرد.مستوران تاز ه ترین محصول سازمان هنری رسانه ای اوج و برگرفته از قصه های کهن ایرانی است.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در 
نشانه  اولین  اینکه  بیان  با 
مردم،  محوریت  بر  حکمرانی 
است،  مردم  به  واقعی  اعتماد 
که  است  این  علت  به  مردم  صبوری های  گفت: 

آنها رییس دولت را از جنس خود می بینند.
محســن زنگنه با اشــاره بــه اینکــه واژگان در 
کشــور ما درست تببیین نمی شود، بنابراین یک 
تلقــی دیگری از برخــی واژگان در جامعه شــکل 
می گیرد و یک امر خوب، مذموم می شود، اظهار 
کــرد: اقتصــاد مقاومتــی متناســب بــا واقعیات 
جامعه بود اما درست در جامعه نخبگی تعریف 
نشد و بنابراین جامعه نخبگی با آن اخت نشد و 
بعد حدود 10 ســال از مطرح شدن آن، ثمراتش 

را به طور کامل ندیدیم.
وی ادامــه داد: اگر حکمرانی مردمی درســت 
تعریف نشود، ممکن است به سرنوشت تعریف 

واژه اقتصــاد مقاومتــی دچار شــود. یک تعریف 
حاکمیــت مردمــی یعنــی کــه حاکمــان ســلوک 
مردمی داشته باشند یعنی حاکمان زی مردمی 
داشــته باشــند و از مــردم عادی باشــند. مردم، 
سلوک مردمی حاکمان را در رییس دولت دنبال 

می کنند. در دولت سیزدهم ارتقای بسیار خوبی 
در این زمینه داشــته ایم. صبوری هــای مردم به 
علت این است که مردم رییس دولت را از جنس 
خود می بینند. ســلوک مردمــی حاکمان یک امر 
ذاتــی اســت و یــک حاکــم نمــی تواند یک شــبه 

مردمی شــود. در ســطح وزرا هم شــاهد رعایت 
سلوک مردمی هستیم.

ایــن نماینده مجلس بــا بیان اینکــه تعریف 
دیگــری از حاکمیــت مردمــی یعنــی حکمرانــی 
بــر محوریــت مــردم، اظهــار کــرد: اولین نشــانه 
حکمرانی بر محوریــت مردم، اعتماد واقعی به 
مردم است. در این بین باید بررسی شود تلقی 
مــا از مــردم چیســت؟ در اینجــا مهم اســت که 
نخبه دانشــگاهی یا بخش خصوصی در تعریف 
از مــردم جا می گیرنــد یا خیر؟ منظــور از مردم، 
هر آن کس غیر از دولت است. اعتماد به مردم 
هــم یعنی اجــرای اصل44 قانون اساســی، اما 
مــا چقــدر حاضریم مدیریــت کشــور را به مردم 
بــه  را  یــا10 درصــد  بدهیــم؟ در واگذاری هــا 5 
مــردم واگــذار می کنیم و می گوییــم نباید همه 
چیز را به مردم داد چون مشــکل امنیتی ایجاد 

می شود.
زنگنه خاطرنشــان کــرد: از دهــه 60 با مطرح 
شــدن افــکار سوسیالیســتی در کشــور و طــرح 

شــعار مردمی، طبقــه ای میلیاردر ایجاد شــد و 
از طرفــی هــر روز به تعــداد افراد تحت پوشــش 
کمیته امداد افزوده شــد. افــراد با دمپایی برای 
خدمت وارد شــدند و اکنون میلیاردر شــده اند. 

مبنای ارز4200 تومانی هم همین است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
تاکید کرد: باید مراقب باشــیم تا تعریف جدیدی 
از عدالــت ایجــاد نشــود. عدالت این نیســت که 
کف حقوق را به سقف حقوق برسانیم. در حوزه 
حقــوق و دســتمزد نباید بگوییــم حقوق هیئت 
علمــی نباید افزایش یابد. نباید این تفکر باشــد 
همــه به قدر توان کار کنند اما دریافتی آنها برابر 

باشد.
زنگنــه در پایــان گفت: نمره دولت در ســلوک 
مردمی19یــا 5/19 اســت. راهبردهــا و اهــداف 
دولــت منطبق با انقالب اســت اما در حوزه های 
اجرا هرچه سطوح پایین تر می آید، اختالل هایی 
ایجاد می شــود و نمــره به زیر 10 می رســد. باید 

بین راهبردها و اجرا تناسب ایجاد شود.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با  عراق  مسائل  کارشناس  یک 
اشاره به اعالم تصمیم مقتدی 
عرصه  از  کناره گیری  برای  صدر 
کرد:  اظهار  عراق،  در  سیاست 
عراق  عقالی  است  مناسب 
کرده  برطرف  را  وی  نگرانی های 
و مقتدی صدر را قانع کنند، چراکه کناره گیری 
او از عرصه سیاسی عراق و روند تشکیل دولت 
عراقی  گروه های  دیگر  نفع  به  کشور  این  در 

نیست.
امیــر موســوی در ارتبــاط بــا تصمیــم اخیــر 
مقتدی صدر برای جدا شــدن از عرصه سیاسی 

عراق تصریح کرد: مقتدی صدر 
از زمان سقوط صدام 

جــز  بــه  تاکنــون 
ســال  دو  یکــی 

همــواره  اول 
تشــکیالت  در 
دولــت عــراق 
صــورت  بــه 
و  مســتقیم 
مستقیم  غیر 

نقش داشــته 
از  افــرادی  و 

صدر  در جریان 

حضــور  عــراق  مدیریتــی  مختلــف  عرصه هــای 
فعال داشته اند.

وی بــا بیــان اینکــه صــدر معتقــد اســت در 
طول این ســال ها مسئولیت در عراق را کسانی 
بــر عهده گرفته اند کــه در دوران صدام خارج از 
عــراق بوده انــد. در حالــی کــه این حق کســانی 
اســت که در زمان صدام در داخل عراق بودند 
و ســختی ها و زجرهای آن دوران را کشــیده اند 
از جملــه بیت شــهید صدر ادامــه داد: با توجه 
به این نــگاه، مقتدی صدر خواهــان این امتیاز 
اســت و در زمانی کــه نتایج انتخابــات پارلمانی 
عــراق اعالم شــد و بــا توجه بــه پیروزی نســبی 
جریــان صــدر در جریــان ایــن انتخابــات، صــدر 
مصمم بود که این جریان دولت 
آتی عراق را تشکیل دهد 
موضــوع  ایــن  بــر  و 
تاکیــد داشــت کــه 
بــا شــیعیانی کــه 
دولت هــای  در 
عــراق  قبلــی 
داشتند  حضور 
همــکاری نکند، 
افــراد  مگــر 
او  کــه  خاصــی 

انتخاب می کند.
کارشــناس  ایــن 
بــا  عــراق  مســائل 
اختالفــات  بــه  اشــاره 

جریــان صدر و گروه هماهنگی شــیعیان افزود: 
در طــی ایــن مدتــی کــه از برگــزاری انتخابــات 
در عــراق گذشــته اســت صــدر تالش کــرد که با 
ائتالف با کردها و اهل تســنن ائتالف اکثریت در 
پارلمان عراق را تشــکیل دهد ولی این اصرار او 
بی نتیجه ماند و دیگر گروه های شــیعه روند او 
را قبــول نکردند و بر این موضــوع تاکید کردند 
کــه نخســت وزیــر عــراق بایــد توســط اکثریــت 
گروه هــای شــیعی انتخــاب شــود. آنهــا در این 
راســتا اعالم کردند که اگر به این موضوع توجه 
نشــود آنهــا در جلســه پارلمــان، بــرای انتخــاب 
شــرکت  عــراق  وزیــر  نخســت  و  رئیس جمهــور 

نمی کنند.
امیــر موســوی بــا بیــان اینکــه در پــی ایــن 
ائتــالف  تشــکیل  در  توفیــق  عــدم  و  تحــوالت 
اکثریــت، مقتدی صدر از نمایندگان جریان صدر 
در پارلمان عراق درخواســت کــرد که از پارلمان 
اســتعفا بدهنــد و خــود او نیــز اعالم کــرده که 
می خواهــد از صحنه سیاســی عراق کناره گیری 
کنــد، افــزود: البته این بار اولی نیســت که آقای 
صــدر ایــن کار را انجــام داده اســت. او تا کنون 
چندیــن بار قهر کرده و از صحنه سیاســی عراق 
کنــاره گیــری کــرده ولی بعــد از مدتی بازگشــته 

است.
موســوی با بیــان اینکه به نظر می رســد که 
صــدر با هدف کســب امتیازات بیشــتری این کار 
را انجــام داده و احتماال بعد از کســب امتیازات 
مــورد نظــرش بــه صحنــه سیاســی عــراق بــاز 
می گردد، افزود: ایشان فکر می کند با توجه به 
این که از مهمترین بیت شــیعیان عراق اســت، 
در همیــن چارچــوب بایــد رهبریــت عــراق را بــر 

عهده بگیرد.
مســائل  کارشــناس  ایــن 
عــراق بــا اشــاره بــه ویژگی های 
صــدر  مقتــدی  شــخصیتی 
آقــای مقتــدی صدر  افــزود: 
در برخــورد بــا تحــوالت و 
مســائل از ســعه صــدر 

هیجانــی  و  لحظــه ای  نیســت.  برخــوردار  الزم 
تصمیــم می گیــرد و حتــی برخــی از نزدیــکان و 
دوســتان ایشــان نیز می گویند که نمی توان به 

تصمیمات صدر اعتماد کامل داشت.
این کارشــناس مســائل عراق با بیــان اینکه 
مقتدی صــدر دارای پایگاه مردمــی، محبوبیت 
و نیــروی اجرایــی در عــراق اســت و بــه نوعــی 
خیابان هــا را در عراق در اختیار دارد، اظهار کرد: 
صدر نیروی اجرایی خوبی دارد و با اســتفاده از 
ایــن نیــرو می تواند عرصــه تقابل بــا دولت آتی 

عراق را در صورت تشــکیل به خیابان آورد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران تــالش می کند که 
دیگــر  و  وی  بیــن  توافقــی  و  کنــد  آرام  را  وی 
گروه های شیعی عراق ایجاد شود، ابراز عقیده 
کــرد: در حــال حاضــر از اختالفات موجــود بین 
گروه هــای شــیعه در عــراق، جریان اهل ســنت 
و کردهــا بهتریــن اســتفاده را می کننــد و بعضا 
هماهنگی هایــی را نیــز بــا برخــی از کشــورهای 

خارجی انجام می دهند.
موســوی با بیــان اینکــه یکــی از انتقادهای 
آقــای صدر به گروه های شــیعه فســاد موجود 
بیــن آنها اســت، گفــت: آقــای مقتدی صــدر به 
اشــتباه فکــر می کنــد کــه فســاد فقــط در بین 
گروه های شــیعه اســت، در حالیکه در بین اهل 
تســنن و کردها نیز متاســفانه این فساد وجود 
دارد؛ فســاد کل عــراق را در بــر گرفته و این یک 

مشکل عمده است.
وی با اشاره مجدد به پایگاه مردمی، نیروی 
عــراق  اجرایــی و محبوبیــت مقتــدی صــدر در 
افزود: بــه نظرم باید عقالی عــراق، نگرانی های 
آقــای مقتدی صــدر را برطرف کننــد و او را قانع 
کننــد چرا که جدایــی او به نفع دیگــر گروه های 

عراقی نیز نیست.
موســوی بــا بیــان اینکــه دوســتان شــیعه 
در  شــیعیان  هماهنگــی  ائتــالف  چارچــوب  در 
عــراق باید روش برخــورد خود بــا مقتدی صدر 
را عــوض کننــد، افزود: بــه نظرم ایــران نیز باید 
در شــیوه های ارتباطــی خــود بــا مقتــدی صدر 

هســتند،  ارتبــاط  در  وی  بــا  کــه  اشــخاصی  و 
تجدیدنظرهایی انجام دهد.

وی بــا بیــان اینکه پیش از ایــن مقتدی صدر 
از اینکه به صورت مستقیم دولت تشکیل دهد 
خودداری می کرد و بیشــتر ترجیح می داد که در 
ســایه حضور داشــته باشــد، تصریح کــرد: ولی 
بــه نظر می رســد کــه در ایــن دوره قول هایی از 
سوی برخی از کشــورها از جمله امارات، آمریکا 
و عربســتان به وی داده شــده است و اینکه او 
توانســته امتیازاتی را بگیرد ولــی به نظرم آقای 
صــدر نبایــد به ایــن قول ها اعتماد کنــد چرا که 
اینگونــه قول ها قبال به آقــای کاظمی نیز داده 
شــده اســت ولــی در موقــع اجــرا کشــورهایی 
کــه قــول داده بودنــد آن را اجرایــی و عملیاتی 

نکردند.

گروه  سپهرغرب، 
تهران،  نمایندگان  سیاسی: 
مجلس  در  خلخال  و  چابهار 
اظهارات  از  اسالمی  شورای 
نماینده  یک  غیرکارشناسی 
دختران  ازدواج  درباره  مجلس 
انتقاد  خارجی  اتباع  با  ایرانی 

کردند.
فاطمه قاســم پور نماینده تهران در مجلس 
شــورای اســالمی در جلســه علنی روز یکشــنبه 
قــوه مقننــه و در تذکــری شــفاهی خطــاب بــه 
هیئت رئیســه مجلــس گفــت: با توجــه به توان 
مجلــس انقالبی قانون تعالی جمعیت تصویب 
شــد لــذا امروز نظــارت بر اجــرای ایــن قانون بر 
تک تک نمایندگان و البته هیئت رئیسه مجلس 

واجب است.
وی ادامــه داد: عــالوه بــر ایــن به نمایندگی 
بایــد  خانــواده  و  زنــان  فراکســیون  بانــوان  از 
بگویــم ما همــه معتقدیــم باید مســیر ازدواج 
جوانان تســهیل شــود امــا نه با هــر راهکاری و 
نــه با هــر بیانــی، لــذا اظهارنظرهــای هیجانی و 
غیرکارشناســی کــه افکار عمومــی را جریحه دار 
می کنــد نه تنهــا بــه نظر کّلیــت مجلس نیســت 
بلکه اعــالم می کنم ارائــه راهکارهایــی مبنی بر 
حفــظ کرامــت جامعه زنــان و نــگاه همه جانبه 

بــرای ارائــه راهبردهــا و سیاســت های مبتنی بر 
آموزه هــای دینــی و ارزش هــای جامعــه ایرانی 

رویکرد این مجلس بوده و است.
نماینــده تهــران در مجلــس افــزود: مجلس 
کنونــی عــالوه بــر قانونگــذاری در حــوزه جوانی 
جمعیــت، اصالح قانــون تســهیل ازدواج، اصالح 
قانــون حمایت از خانواده و الیحــه حمایت زنان 
در برابر خشــونت را با جلب نظــر نخبگان پیگیری 
می کنــد فلــذا نبایــد بــا یک ســری اظهارنظرها که 
نهایتًا جامعــه زنان را که کریمانه به دنبال احقاق 
حقوقشــان هســتند ملتهب کنیــم و ایــن کار در 
شــأن مجلس نیســت لذا از این تریبــون به تمام 
زنان و دختران و مردان غیور سرزمین خود اعالم 
می کنــم که حفظ شــأن و منزلــت آنهــا را بر خود 

واجب می دانیم و در این مسیر گام برمی داریم.
نایب رئیــس  مصــری  عبدالرضــا  ادامــه  در 
مجلس شــورای اســالمی که ریاست مجلس را 
به عهده داشــت در پاســخ به تذکر این نماینده 
گفــت: وظیفه ذاتــی مجلس دفــاع و صیانت از 
مصوبات مجلس شــورای اســالمی است لذا از 
آنچــه در مجلــس تصویب شــده اســت صیانت 
می کنیــم تــا مــّر قانــون اجرا شــود امــا ممکن 
اســت هــر کــدام از نمایندگان نظرات شــخصی 
داشــته باشــند اما در نهایت آنچه قانون است، 

اجرا خواهد شد.

ســیدغنی نظری نماینده خلخال در مجلس 
نیــز در تذکــری گفــت: این که برخی از دوســتان 
دربــاره ازدواج دختــران ایرانــی بــا اتبــاع بیگانه 
به بهانه توســعه روابط فرهنگی صحبت کردند، 
کامــًا غلط اســت. انتظار داریــم رئیس مجلس 
فرصــت دهد ایــن نماینــده از ســاحت مقدس 

خواهران و مادران ایرانی عذرخواهی کند.
نماینــده چابهــار در  معین الدیــن ســعیدی 
مجلــس نیــز در تذکــری خطــاب بــه بانکی پــور 
بیــان کرد: چرا این مســائل را مطــرح می کنید؟ 
کسی که یک جو غیرت دینی دارد مگر می شود 
بــا  برونــد  ســرزمین  ایــن  بانــوان  کــه  بگوییــد 
اتبــاع دیگــر ازدواج کننــد؟ کاش ایــن را اصالح 
ایــران  بــزرگ  ملــت  مقابــل  کاش  و  می کردیــد 

عذرخواهی می کردید؟
وی تأکیــد کــرد: مــا چــرا بایــد بــرای بانــوان 
ایرانــی تصمیم بگیریــم؟ خواهش می کنم برادر 

عزیزم از پیشــگاه ملت ایران عذرخواهی کند.
در حالــی کــه نماینــدگان مجلس در جلســه 

علنی امروز یکشــنبه، مشغول بررسی موادی 
آئیــن  و  تشــکیالت  قانــون  اصــالح  طــرح  از 

بودنــد،  اداری  عدالــت  دیــوان  دادرســی 
به یک بــاره نماینــدگان زن مجلــس مقابل 

صندلــی امیرحســین بانکی پــور نماینده 
اصفهــان و رئیــس کمیســیون مشــترک 

طــرح حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت 
مجلــس شــورای اســالمی حاضــر شــده 

صحبت هــای  بــه  را  انتقاداتــی 
اخیــر او دربــاره توصیــه اش 

ازدواج  پیرامــون 
دختــران  بین المللــی 

مجرد مطرح کردند.
گفتنی اســت؛ امیرحســین بانکی پــور رئیس 
از  حمایــت  طــرح  مشــترک  کمیســیون 
در  جمعیــت  جوانــی  و  خانــواده 
دربــاره  پیشــنهادی  مصاحبــه ای، 
ازدواج بین المللــی مطــرح کرده 

بود.

تصمیمات لحظه ای مقتدی صـــدر

تحوالت عراق

»حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت«

صبر مردم به این دلیل است که رئیس جمهور را از خود می دانند

وی با بیان اینکه ایران تالش 
می کند که وی را آرام کند 
و توافقی بین وی و دیگر 
وه های شیعی عراق ایجاد  گر
شود، ابراز عقیده کرد: در 
حال حاضر از اختالفات 
وه های  موجود بین گر
شیعه در عراق، جریان 
اهل سنت و کردها بهترین 
استفاده را می کنند و بعضا 
هماهنگی هایی را نیز با 
برخی از کشورهای خارجی 
انجام می دهند.
موسوی با بیان اینکه یکی 
از انتقادهای آقای صدر 
وه های شیعه فساد  به گر
موجود بین آنها است ...

تذکر 3 نماینده درباره ازدواج بین المللی دختران ایرانی؛

بانــــکی پور باید عــــذرخواهی کند

فاطمه قاسم پور

محسن زنگنه
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دانشگاه آزاد باید مورد نظارت 
قضایی در دیوان عدالت 

اداری قرار گیرد
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر 
توجه  با  کرد:  تأکید  اسالمی  شورای 
عمومی  قدرت  بر  نظارت  لزوم  اصل  به 
عمومی  مؤسسات  بهره مندی  و 
آزاد  دانشگاه  جمله  از  و  غیردولتی 
نظارت  مورد  باید  نهاد  این  عمومی،  قدرت  از  اسالمی 

قضایی در دیوان عدالت اداری قرار گیرد.
علــی خضریــان بــا اشــاره بــه مصوبــه مجلــس در 
خصوص اضافه شدن رســیدگی به تخلفات دانشگاه 
آزاد در دیــوان عدالــت اداری تصریــح کرد: دانشــگاه 
آزاد اســالمی بــا ماهیــت غیــر خصوصــی غیردولتــی، 
ماهیتــی هماننــد یک نهــاد عمومــی غیردولتی دارد؛ 
نهــاد عمومــی غیردولتــی از نظــر قانون چهــار ویژگی 
انجام وظایف و خدمات عمومی، اســتقالل حقوقی، 
تأمیــن بیــش از 50 درصــد بودجــه ســالیانه توســط 
منابــع غیردولتــی و ایجــاد بــه موجب قانون توســط 

مجلس شــورای اسالمی را دارد.
وی اضافــه کرد: بــا توجه بــه اینکه دانشــگاه آزاد 
اســالمی چنیــن شــرایطی را دارد و مصوبــه شــورای 
آزاد  دانشــگاه  تأســیس  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
اســالمی در حکــم قانــون اســت، بنابرایــن در زمــره 
می شــود.  محســوب  غیردولتــی  عمومــی  نهــاد 
همچنین مطابق اساســنامه دانشــگاه آزاد اســالمی 
مصــوب 24/1/1389 با اصالحــات و الحاقات بعدی 
دانشــگاه  انقــالب فرهنگــی، ماهیــت  عالــی  شــورای 
اســت.  شــده  معیــن  غیردولتــی«  »غیرخصوصــی 
تعییــن  کــه  شــود  مطــرح  ایــراد  ایــن  اســت  ممکــن 
ماهیــت بــه عنــوان »مؤسســه عمومــی غیردولتی« 
بــه جهــت مغایــرت بــا مصوبه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی مغایر اصل 57 قانون اساســی اســت اما با 
توجــه بــه رویه شــورای نگهبان و بــا عنایت بــه اینکه 
مطابــق بند »24« مصوبــه جایگاه، اهداف و وظایف 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی مصــوب 1376 صرفًا 
»تصویب ضوابط تأســیس مؤسسات و مراکز علمی، 
فرهنگــی، تحقیقاتــی، فرهنگســتان ها، دانشــگاه ها و 
مراکــز آموزش عالــی و تصویــب اساســنامه هر یک« 
در صالحیــت شــورای مذکور بــوده و فاقــد صالحیت 
ورود  لــذا  اســت،  مزبــور  نهادهــای  ماهیــت  تغییــر 
بــه جهــت  آزاد  و تعییــن ماهیــت دانشــگاه  مجلــس 
اصــل 71 قانــون اساســی مغایــر قانــون اساســی به 

نمی رسد. نظر 
خضریــان در ادامــه گفــت: ممکن اســت این ایراد 
مطرح شــود با توجــه به اینکه به موجــب نامه مقام 
خ 18/7/1389 ماهیت دانشــگاه  معظــم رهبری مور
»غیرخصوصــی غیردولتی« مقرر شــده، ایــن مصوبه 
ع خواهــد بــود، امــا بــه نظــر می رســد با  مغایــر شــر
در   18/7/1389 خ  مــور مرقومــه  اینکــه  بــه  عنایــت 
نظــام  در  جدیــد  ماهیتــی  تأســیس  و  تعییــن  مقــام 
غیرخصوصــی  »مؤسســه  عنــوان  تحــت  حقوقــی 
غیردولتــی« نبــوده و ایــن امــر را بــه عهــده شــورای 
عالــی انقــالب فرهنگی قــرار داده که مطابــق ماهیت 
بــه  نســبت  حقوقــی  شــده  شــناخته  ســاختارهای  و 
تعییــن ماهیت دانشــگاه آزاد اســالمی اقــدام نماید، 
عنــوان متناظر آن در نظام حقوقی ایران »مؤسســه 

عمومــی غیردولتی« و کامال منطبق بر آن اســت.
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
اصــل لــزوم نظــارت بــر قــدرت عمومــی و بهره مندی 
مؤسســات عمومــی غیردولتــی و از جملــه دانشــگاه 
آزاد اســالمی از قــدرت عمومی، این نهــاد باید مورد 
نظــارت قضایی در دیــوان عدالت اداری قرار گیرد، در 
حــال حاضــر دعــاوی علیه دانشــگاه آزاد اســالمی در 
محاکم عمومی رســیدگی می شــود اما بــه هیچ وجه 
محاکــم عمومی صالحیت رســیدگی به دعوای اداری 
را ندارنــد زیــرا دادرس اداری، دیــوان عدالــت اداری 

است.
ایــن عضــو هیئت رئیســه کمیســیون اصــل نــودم 
مســئله  ایــن  کــرد:  بیــان  پایــان  در  اساســی  قانــون 
همــواره مــورد مطالبــه کارکنان و اســاتید دانشــگاه 
آزاد بــوده کــه الحمــدهلل بــا رأی نماینــدگان انقالبــی 
باالخــره دیــوان عدالــت اداری مرجــع تظلم خواهــی 
آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان  و  اســاتید  کارکنــان، 
اســالمی شــد، از نمایندگان انقالبــی بابت این اقدام 

عدالتخواهانه تشــکر می کنم.

ایران و جهان

خضریان

ایران  گروه  سپهرغرب، 
می رسد  نظر  به  جهان:  و 
اختصاص  پرونده  سرانجام 
جاماندگان  به  عدالت  سهام 
خود  نهایی  سرفصل های  به 
است  قرار  و  می شود  نزدیک 
عدالت  سهام  محاسباتی  طبق 
به برخی افرادی که تاکنون مشمول نبوده اند، 

تخصیص یابد.
بــا آزادســازی ســهام عدالــت در اردیبهشــت 
ســال 1399 و قیمــت قابــل توجــه ایــن ســهام 
متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث 
مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. 
درحالی کــه طبــق آمــار حــدود 49 میلیــون نفــر 
مشــمول سهام عدالت هستند، همواره صدای 
اعتــراض عــده ای به گوش می رســید کــه چرا با 
وجــود اینکه جــزو دهک های کم درآمــد جامعه 

هستند، مشمول این سهام نمی شوند.

سهام  جامانده  میلیون   20 ماجرای    
عدالت چه بود؟

در هــر حــال دولــت دوازدهم درحالــی به کار 
خــود پایــان داد که اعالم شــد پرونــده ثبت نام 
ســهام عدالت بسته شده اســت و امکان اینکه 
مشــمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با 
این حــال برخی نماینده هــای مجلس همچنان 
قــول تخصیص ســهام عدالت بــه جاماندگان را 
میدادنــد و آمارهای مختلفی نیــز از جاماندگان 
ارائــه میشــد و در نهایــت نیــز زمزمه هــای یــک 
جامعــه آمــاری 20 میلیــون نفــری نیز بــه گوش 

رسید.
در این راســتا اعالم شــد که ســال ها قبل که 
فرایند ثبت نام سهام عدالت صورت گرفت، عده 
ای بودند که ســهام عدالت برایشان صادر شده 
بود اما دستگاه مرتبطه دعوت نامه را به موقع 
بــه دســت این افراد نرســاند. به گفتــه علی اکبر 
حیدری، ســخنگوی کانون شــرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی ســهام عدالت، جمعیت افرادی 
کــه کارت دریافــت کــرده انــد بیــن یــک میلیون 
و 800 هــزار تــا دو میلیــون نفر اســت و مجموع 
افــرادی که کارت و دعوت نامه دریافت کرده اند 
اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به 
دو میلیون نفر است. بنابراین تعداد افرادی که 
دعوت نامه به دستشان رسیده است و افرادی 
که دعوت نامه برایشان صادر شده است اما به 
دستشان نرسیده است چهار میلیون نفر است.
دوم  گــروه  درمــورد  همچنیــن  حیــدری 
جاماندگان توضیح داده بود: گروه دوم افرادی 
هســتند کــه توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی دولــت قبــل بــه عنوان شــش دهک 
پایین درامدی جامعه شــناخته شــدند و سهام 
عدالــت دریافــت نکــرده انــد. در بین ایــن افراد 
مشــمولین نهادهــای حمایتــی شــامل کمیتــه 
کارگــران  روستانشــینان،  بهزیســتی،  و  امــداد 
شــاغل در کارخانــه هــا، کارگران تحت پوشــش 
تامین اجتماعــی، کارگران فصلی و ســاختمانی 
و... قــرار دارنــد. تعــداد گــروه دوم نزدیک به 16 
میلیون نفر اســت. بنابرایــن با توجه به اینکه 16 
میلیــون نفر به اذعان دســتگاه های دولتی جزو 
شــش دهــک پایینــی جامعــه بودند اما ســهام 
عدالــت دریافت نکردند و چهــار میلیون نفر هم 
در مراحــل شناســایی قــرار داشــتند اما ســهام 
عدالــت دریافــت نکردنــد، مجمــوع جاماندگان 
سهام عدالت بلکه مســتحق دریافت این سهام 

هستند 20 میلیون نفر می شود.

تکلیف  تعیین  برای  مجلس  راهکار    
جاماندگان

شــورای  مجلــس  نماینــدگان  نهایــت  در 
اسالمی در الیحه بودجه سال 1401، در مصوبه 
ای راهــکاری بــرای تعییــن تکلیــف جامانــدگان 
ســهام عدالــت در ســال 1401 مشــخص کردند. 
طبــق مصوبــه مجلــس، دولــت موظف شــد از 
محــل باقــی مانده ســهام متعلــق بــه دولت یا 
شــرکت های دولتی در بنگاه هــای قابل واگذاری 
در هــر بــازار موضــوع گروه هــای )1( و )2( مــاده 
)2( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل 
و چهارم )44( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایــران مصوب 25 خردادمــاه 1387 و اصالحات 
و الحاقات بعدی آن، نســبت به واگذاری ســهام 
عدالــت بــه مددجویان جامانده تحت پوشــش 

کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( مددجویــان 
ســازمان بهزیســتی کشــور و تمامی افــرادی که 

از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.
پــس از آن محمدرضــا پورابراهیمــی، رییــس 
کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد که برآورد 
این اســت حدود 20 میلیون نفر در کشــور سهام 
عدالــت ندارند که در کمیســیون اقتصادی طرح 
را تصویــب کردیــم بنــده بــه رئیس جمهــور نامه 
دادم و توافقات اولیه انجام و در بودجه امســال 
تصویب شد و دولت کلیات آن را پذیرفته و براین 
اســاس کســانی که مشــمول باشــند، در ســال 

جاری سهام عدالت دریافت می کنند.
بــا این حــال دولت تا مدت هــا نظر قطعی در 
ایــن مــورد نمــی داد و حتی حســین قربانــزاده، 
رئیس سازمان خصوصی سازی چند مرتبه اعالم 
کرد که هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان ســهام 

عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.

انتها نزدیک   تخصیص سهام عدالت به 
می شود

بــا ایــن حال بــه نظر می رســد مجلــس عزم 
خــود را بــرای تعییــن تکلیــف جامانــدگان جزم 
کرده اســت. بر این اساس حسین قربانزاده در 
آخریــن مصاحبه خود اعالم کــرد که در آخرین 
جلســه ای که هفته گذشــته با رئیس ســازمان 
مســئوالن  و  رفــاه  وزیــر  معــاون  بهزیســتی، 
کمیتــه امــداد برگــزار شــد تعــداد جامانــدگان 
تحــت پوشــش این دو نهاد مشــخص شــدند. 
بر این اســاس این افراد در مجموع حدود سه 
میلیــون و 337 هــزار و 700 نفــر هســتند کــه 
حدود دو میلیون و 25 هزار نفر تحت پوشــش 
بهزیســتی و حدود یک میلیون و 300 نفر تحت 

پوشش کمیته امداد هستند.
درمــورد  خصوصی ســازی  ســازمان  رئیــس 
پرتفوی افرادی که به عنوان مشــمول شناخته 
شــده اند نیز گفت: تا دو هفتــه آینده پرتفو این 
افراد مشخص می شــود. درواقع کیفیت پرتفو، 
نوع سهام، میزان ســهام هر فرد و روش انتقال 
مشــخص شــده و در تیرماه اطالع رسانی کامل 
می شود. تفاوتی که پرتفوی این افراد با پرتفوی 
مشــموالنی کــه ســال 1384 انتخاب شــدند در 
این اســت که درحال حاضر ســهام دولت بســیار 
محــدود شــده و ابتــکار عملــی کــه در آن زمان 
وجود داشــته وجود نــدارد. از طرف دیگر دولت 
تکالیــف دیگری در بنــد الف تبصــره دو یا بند ی 
کــه رد دیــون اســت و... دارد و تابلــوی بورســی 
ســهام دولت کفاف این تکالیف را نمیدهد. باید 
اولویت ســنجی صــورت بگیرد کــه درحال انجام 

است.
افــراد تحــت  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  قربانــزاده 
پوشــش کمیتــه امداد و بهزیســتی الزم نیســت 
بــرای ثبت نــام به جایــی مراجعه کننــد، توضیح 
داد: افراد باید توجه داشته باشند که اصال ثبت 
نامــی وجود ندارد زیرا هویت افراد مشــخص و 
در بانک اطالعات موجود اســت. این افراد نباید 
حتی یک ریال پرداخت کنند. اگر پیامکی ارســال 
می شــود کــه لینــک ثبــت نــام دارد قطعــا کاله 
برداری است و ربطی به دولت و وزارت اقتصاد و 

سازنمان خصوصی سازی ندارد.

 ادامه روند شناسایی جاماندگان
وی در ادامه درمورد سایر افراد واجد شرایط 
نیز گفت: درمورد تعیین سایر افراد واجد شرایط 
نیز جلســات مجزا درحال برگزاری است. مطابق 

تبصــره 3 مــاده 34 اجرای سیاســت های اصل 
44 بایــد بــا همــکاری وزارت رفــاه و طبق ســازو 
کاری کــه پایگاه رفاهی ایرانیان دارد، افراد واجد 
شرایط بر اســاس دهک بندی شناسایی شوند. 
بــر این اســاس مرحلــه بعــد دو دهــک ابتدایی 
هســتند که باید تا پایان سال ســهام عدالت به 
آن هــا تخصیص پیدا کنــد. این موضــوع نیاز به 
جلســات بیشــتری دارد که ممکن اســت تا چند 

ماه اینده زمان ببرد.

 مددجویان بهزیستی توجه کنند
توســعه  معــاون  حســینی،  مرتضــی  ســید 
کشــور  بهزیســتی  ســازمان  منابــع  و  مدیریــت 
درخصــوص جاماندگان ســهام عدالت که تحت 
پوشــش این سازمان قرار دارند، بیان کرد: همه 
مددجویــان تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی 
دارای سهام عدالت خواهند شد، اما قرار نیست 
بــه هیچ عنــوان بــه جایــی مراجعــه کننــد، زیرا 
ســازمان بهزیســتی اســامی افراد را با اطالعات 
دقیــق در اختیــار ســازمان خصوصی ســازی قرار 

داده است.
اینکــه 6 میلیــون و 928 هــزار  بیــان  بــا  وی 
مددجو تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی قرار 
 70 حــدود  کــه  درحالیســت  ایــن  افــزود:  دارد، 
درصــد از این افــراد )چهــار میلیــون و 806 هزار 
نفر( در حال حاضر ســهام عدالت دارند و حدود 
2 میلیــون و 25 هزار نفر، جز جاماندگان ســهام 
عدالت هســتند یا قبال تحت پوشــش ســازمان 
بهزیســتی نبوده انــد که باتوجه بــه پیگیری های 
انجــام شــده همــه ایــن افــراد ســهام عدالــت 

دریافت خواهند کرد.
معــاون توســعه مدیریــت و منابع ســازمان 
نیســت  قــرار  کــرد:  تأکیــد  کشــور  بهزیســتی 
جامانــدگان ســهام عدالــت بــه هیچ عنــوان به 
جایــی مراجعــه کننــد، زیــرا ســازمان بهزیســتی 
اســامی افــراد را بــا اطالعــات دقیــق در اختیــار 
سازمان خصوصی ســازی قرار داده و به محض 
اینکه ســازمان خصوصی ســازی کارهای قانونی 
و اداری آن را انجــام دهد مســتقیما بــرای افراد 

جامانده سهام عدالت برقرار می شود.

 چه باید کرد؟
بنابراین هیچ فردی که تاکنون سهام عدالت 
دریافت نکرده الزم نیست برای ثبت نام به جایی 
مراجعه کند. فرایند شناسایی جاماندگان ادامه 
دارد و توســط دولــت در ادامــه انجــام خواهــد 
شــد. همچنین فعال پرتفویی که قرار است برای 
جاماندگان در نظر گرفته شود مشخص نیست 
اما قطعا با پرتفوی فعلی مشموالن فرق دارد.

ِصفر تا صد اختصاص ســـهام عدالت به جاماندگان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  اقتصاد  وزیر  جهان: 
برابر  در  منفعت  کلونی های 
مقاومت  ترجیحی  ارز  حذف 

می کردند.
سید احسان خاندوزی با بیان 
اینکــه مفهــوم اقتصــاد مردمی 
بــه شــدت آمــاده مصــادره بــه مطلوب اســت، 
گفــت: در نــگاه اقتصــاد ســرمایه داری به جهت 
آنکــه آزادی های زیادی برای مردم فراهم اســت 
کــه هر کــس هر شــرکتی کــه بخواهد تأســیس 
کــرده یا هر ســهامی کــه بخواهد خریــداری کند 
می تــوان مدعی شــد که اقتصــاد مردمی ایجاد 
کرده اند. از سوی دیگر از نگاه سوسیالیستی نیز 
بــه جهت اینکــه هر فردی حداقلــی از درآمد و یا 
حتی مالکیت خرد دارد، می تواند مدعی مردمی 

بودن اقتصاد شود.
وی افــزود: اما در ایران براســاس آموزه های 
اساســی  قانــون  اقتصــادی  نظــم  و  اســالمی 
اقتصــاد  از  می توانیــم مدعــی وجــه متمایــزی 

مردمی شویم.
وزیــر اقتصــاد گفــت: در یــک تعریــف ســاده 
هرچه به ســمت اوًال دسترســی بیشــتر مردم به 
مواهــب اقتصــادی برویــم، ثانیــًا امــکان تولید 
و داد و ســتد فراهــم کنیــم و ثالثًا دســتیابی به 
رفاهیئــت بــرای مــردم فراهم باشــد، می توانیم 
مدعی شــویم کــه اقتصاد مــا مردمی تر اســت. 
بنابراین ما با دو سر طیف اقتصاد مردمی یا غیر 
مردمی مواجه نیســتیم. بلکه درجاتی از کمتر یا 

بیشتر مردمی بودن اقتصاد را شاهد هستیم.
خاندوزی اظهار داشــت: اگر به سده گذشته 
نــگاه کنیــم بــه نظــر می رســد کــه هــم در دوره 
پهلــوی اول و هــم دوم کــه اساســًا نگاه هــا و 
رویکردهــا به ســمت دولت مدرن شــبه صنعتی 
نفتــی و تمرکزگــرا وجود داشــت نتوانســتیم به 
اقتصــاد مردمی دســت یابیم و هم در ســالهای 
پــس از انقالب در دوره هایــی از اقتصاد مردمی 

دور شدیم.
وی بــا بیان اینکــه پس از انقــالب این مجال 
بیشــتر فراهــم شــد کــه مــردم هــم بــه منابــع 
دسترسی داشته باشند و هم داد و ستد کنند و 
هم به رفاه اقتصادی دسترسی همگانی داشته 

در  توانســتیم  تاحــدودی  داد:  ادامــه  باشــند، 
برخــی از این ســال ها به این الگو نزدیک شــویم 
امــا از دهــه 1370 به بعد قــدری فاصله گرفتیم 
و از مولفه هایــی که بــه اقتصــاد مردمی تبدیل 

شود، دور شدیم.
وی بــه برخــی از جریان هــای شــکل گرفتــه در 
حوزه های نفت، کشاورزی، صنعت، بانکی و امثال 
آن اشــاره و تصریــح کرد: بــه ظاهر ایــن جریان ها 
بیرون از دولت هستند و یا حتی به بخش عمومی 
هم اختصاص ندارند اما باز هم مردمی نیســتند. 
به عنوان مثال بخشی از واردات کاالهای اساسی 
 )GTC( مــا کــه خــارج از شــرکت بازرگانــی دولتــی
وارد می شــود و توســط بخش خصوصی اســت، 
در حقیقــت حکایــت از نقــش آفرینــی مــردم در 
داد و ســتد و تولید ندارد و به نوعی با مناســبات 

انحصارگرایانه پشتیبانی می شود.
وزیــر اقتصــاد تأکیــد کــرد: ایــن انحصارها در 
زنجیره های پس از واردات کاالهای اساسی هم 
در حــوزه توزیــع و فــروش نیز دیده می شــود و 

اجازه ورود مردم به این مناسبات را نمی دهد.
بــه  بانکــداری  حــوزه  در  گفــت:  خانــدوزی 
ظاهر ذیــل بانک هــای خصوصی جذب ســپرده 
و اعطــای تســهیالت داریــم اما در حقیقــت اکثر 
این تســهیالت ذیل مناســبات مردمی نیســت و 
بــدون قاعــده مندی نهادهــای رگوالتــور انجام 
می شــود. بنابرایــن اقتصــاد مردمــی پیچیده تر 
از تعامــالت دولــت بــه بخش خصوصی اســت. 
بــه ظاهــر ردپایی از دولت مشــاهده نمی شــود 
اما شــکل های دیگری از عدم دسترســی مردم، 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان را شاهد هستیم.
وی بــا تأکید بر اینکه نظامــی از اقتصاد برای 
مــا مطلوب اســت که ایــن فرصــت را فراهم کند 
تــا اقتصــاد مردمی شــود، خاطرنشــان کــرد: در 
پایــان دهه 90 بــه موقعیتی از اقتصاد رســیده 
امــکان نقــش  از نهادهــا  کــه بســیاری  بودیــم 
آفرینــی نداشــتند. بخش هــای به ظاهــر و یا به 
واقــع غیردولتی هم متأثر از کلونی های منفعت 
طلبانــه انحصــاری بودنــد و راه فراری به ســمت 

اقتصادی که از بن بست بیرون بیاید نداشتند.
خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در شرایطی روی 
کار آمد که بتواند نوع نگاه را به بیرون از کلونی های 
منفعت تبدیل کند و باز تولید کننده چرخه معیوب 

پیشــین نباشد. این مســیر نیازمند شکل جدیدی 
بود که پیراسته از منفعت فردی باشد.

وزیــر اقتصاد با تأکید بر اینکــه اگر قرار بر تکرار 
ســبک و ســیاق قبلی بود با اقتصاد نفتی آسیب 
پذیــر غیــر مقــاوم مواجــه بودیــم، بیان کــرد: در 
شش ماهه نخســت سال نیازمند ایجاد ثبات در 
اقتصاد کالن بودیم تا بــی ثباتی ها و تورم کنترل 
شــود که این اتفاق رخ داد؛ تا پایان اسفند سال 
گذشته، ایجاد ثبات اقتصادی در دستور کار بود.

خانــدوزی به حذف ارز ترجیحی در آغاز ســال 
جدید اشاره و تصریح کرد: این اقدام در راستای 
حذف همان تصور پیشــین از مناســبات بود که 
تغییــر دادیــم. برخــی از افــرادی که در ســالهای 
ارز ترجیحــی فربــه شــده بودنــد بــه یکــی از وزرا 
گفتــه بودند محــال اســت بتوانیــد ارز ترجیحی 
را برداریــد. حتــی اگــر عمــل هــم بکنیــد موفــق 
نمی شوید و مجددًا به روش قبلی بر می گردید.
وی افــزود: بــرای مــا مهــم نیســت کــه ایــن 
جریان که نظام منافــع آنها با حذف ارز ترجیحی 
بــه خطــر افتــاده، مقاومت کنــد بلکــه مهم این 
اســت کــه فضــای نخبگانی بــا آن همراه شــود. 
من قبول دارم که در اجرای این طرح اشــکاالت 
مدیریتی و هم کاســتی های رســانه ای در تبیین 
آن داریم، اما اصل طرح که تغییر اســت و اتفاقًا 
اکثریــت جامعه که مخالف انحصارهای دولتی و 

خصوصی هستند، با آن همراهی می کنند.
بــه گفته وزیــر اقتصــاد حــذف ارز ترجیحی با 
اقدامات پســینی و پیشــینی ادامه می یابد و نه 
تنها وارد کننده انحصاری نخواهیم داشت بلکه 
شــرکت دولتی وارد کننده کاالهای اساســی هم 

باید نقش دیگری ایفا کند.
خانــدوزی گفــت: در برخی از جلســات ســتاد 
اقتصــادی دولت پیشــنهاد افزایش ســرمایه در 
گــردش بیشــتر بــرای واردات کاالهــای اساســی 
دریافــت می کنیم. بــه وزرا می گوئیــم این روش 
را اجرا کردیم تا اساســًا شــرکت دولتی انحصاری 
وارد کننده کاالهای اساســی نداشــته باشــیم و 
هر فردی با قیمت پایین تر بتواند کا الی اساسی 

وارد کند، این کار را انجام دهد.
ســخنگوی اقتصادی دولت در پاســخ به این 
ســوال که دنبال چه الگویی از اقتصاد در دولت 
ســیزدهم هســتید؟ گفت: الگوی مــا مجموعه 

مــدون بــه نام ســند تحول اســت که بــا نظارت 
شــخص رئیــس جمهــور تهیــه شــده و ماننــد 
ناهمگــون  پیشــنهادات  از  کشــکولی  گذشــته 
فعاالن اقتصادی نیســت. ســبک و ســیاق ما در 
ایــن دولــت حرکت بــه ســمت کاهش یــا حذف 
آســیب پذیــری هاســت. در بودجــه مثــًا دولت 
آسیب پذیر بود که به سمت حذف بودجه نفتی 

حرکت کردیم.
وی بــا اشــاره بــه درس نگرفتــن دولت هــای 
گذشــته از تالطمات اقتصادی گفت: در دهه 80 
بیشترین تالطمات اقتصادی را داشتیم اما پس 
از آن پایین تریــن نرخ رشــد اقتصادی و باالترین 
تورم هــا را در دهــه 90 شــاهد بودیــم. تــا پایان 
دهــه 90 دولــت ایــن درس را نیاموخــت کــه به 
سفره مردم هزینه تحمیل نکند. رشد اقتصادی 
مــا یک بار به باالی 10 درصد رســید اما بالفاصله 
آن را از دســت دادیــم و به منفی برگشــت. تورم 
تــک رقمی را یک بار شــاهد بودیــم اما بالفاصله 
از بیــن رفــت. اولویت هــای ما این اســت که این 
اتفاقــات تکرار نشــود کــه اوًال مســئله تحریم ها 
حل و فصل شــود و ثانیًا اگر خصومتی با کشور 

بود اقتصاد ما اینقدر آسیب پذیر نباشد.
وی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات 
بر مجموع درآمد بیان کرد: طبق قانون اساسی 
دولــت نمی تواند پایه مالیاتــی جدید ایجاد کند 
بلکه باید در مجلس به تصویب برسد. در دولت 
قبلی وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی اعالم 
 )CGT( کــرد کــه بــر مالیات بــر عایــدی ســرمایه

مخالف اســت اما در این دولــت اعالم کردیم که 
این طرح هرچه سریع تر به صحن بیاید.

به گفته خاندوزی، فشــار واســطه گری هایی 
کــه در بازار مســکن یــا بــازار ارز و طال شــاهدیم 
بــه دلیل نبود مالیات بر عایدی ســرمایه اســت. 
از رئیــس مجلــس خواســته ام هرچــه ســریع تر 
ایــن طرح به مجلــس بیاید و تصویب شــود. به 
محــض تصویــب دولــت بالفاصلــه آن را اجرایی 

خواهد کرد.
وزیــر اقتصاد درباره نظــارت وزارت اقتصاد بر 
بانک هــای خصوصی تصریح کرد: وزارت اقتصاد 
هیچ نقشی در نظارت بانک های خصوصی ندارد 
و تهیــه مقــررات و اعمــال نظــارت بــر بانک های 
خصوصــی برعهده بانــک مرکزی و شــورای پول 
وزارت  مســتقیم  مســئولیت  اســت.  واعتبــار 
اقتصاد در حوزه بانک های دولتی و یا تخصصی 
مانند کشاورزی، صنعت معدن و مسکن است.

وی با تأکید بر اینکه در ســال های گذشته به 
شــدت در حــوزه نظارت بر بانک هــای خصوصی 
کوتاهی کردیم، تأکید کرد: امیدواریم با افزایش 
اقتــدار بانک مرکــزی عملکرد و وضعیــت بهتری 
در زمینه بانک های خصوصی داشــته باشیم. در 
ســفرهای اســتانی هم یکی از شــکایات فعاالن 
اقتصــادی عــدم تخصیــص متــوازن تســهیالت 
بــه طرح های عمرانی از ســوی بانک هاســت که 
نشــان می دهــد در توزیع منطقه ای دسترســی 
متوازن به تسهیالت بانکی نداریم که باید ایجاد 

شود.

کلونی های منفعت در برابر حذف ارز ترجیحی مقاومت می کردند

سهام عدالت

خاندوزی


