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رییس قوه قضاییه

زندانها به حاشیه شهرها منتقل میشوند

اعضای فراکسیون والیی مجلس شــورای اسالمی در دیدار با
رییس قوه قضائیه به بیان دغدغههای خود از جمله در زمینههای
لزوم احیــای پلیس قضایی ،توجه به حقــوق عامه ،ضرورت
کاهش اطاله دادرســی ،لزوم انتقال زندانها به خارج از شهرها،
لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاران و...پرداختند.
به گزارش ایسنا ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی
از اعضای فراکســیون والیی مجلس شورای اسالمی ،گفت :از
مردم کشــورمان که با هوشیاری ،زمان شناسی و بصیرت خود
در سراسر شهرها و مراکز اســتانها و تهران در صحنه حاضر
شدند و جلوهای بســیار زیبا از بصیرت ،والیت مداری ،زمان
شناسی ،دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به نمایش گذاشتند،
تشکر میکنم.
وی افزود :انصاف ًا مردم حرکت بســیار پرمعنایی انجام دادند و
این اقدام آنها باعث شد که بر مسئولیت مسئوالن افزوده شود
و از امروز به بعد مسئوالن باید در راه رفع دغدغههای مردم به
ویژه دغدغههای معیشتی آنها تالش مضاعفی انجام دهند و با
انسجام همه دغدغههای معیشتی مردم را مرتفع کنند.
رییــس قوه قضاییــه در بخش دیگــری از صحبتهای خود
خطاب به نمایندگان حاضر در این نشســت گفت :قسمتی از
صحبتهای شما پیرامون حوزههای انتخابیه خود بود که بنده
آنها را یادداشت کردم و البته از شما میخواهم که این مسائل را
از طریق معاون پارلمانی قوه قضاییه پیگیری کنید .آقای رحیمی
این مشکالت را ارجاع میدهند و پیگیری میکنند و حتم ًا شما
هم در جریان نتیجه درخواستهای خود قرار بگیرید.
رئیسی افزود :بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار
قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده

به حاشیه نخواهد رفت .همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با
مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصالح ساختارها و
هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داریم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :در فضای مبارزه با فســاد تفاوتی
میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استانها و شهرستانها
وجود ندارد .در هرکجا که فســاد پیدا شــود باید با آن مبارزه
کرد .نمایندگان محترم مجلس هم این موضوع را در حوزههای
انتخابیه خود پیگیری کنند .ما در قوه قضاییه ،مجلس و نمایندگان
را کنار خودمان میبینیم و میدانیم که امروز دغدغه نمایندگان
مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.
وی تصریح کرد :زیبنده نیست که امروز در نظام ما که پایههای
آن را خون مطهر شــهدا آبیاری کرده و روز به روز بر استواری
اش افزوده میشــود با فســاد این و آن و دست اندازی به بیت
المال و ناامید کردن مردم ،خدای نکرده سستی وارد شود و لذا
اولویت مبارزه با فســاد همچنان برای دستگاه قضا باقی است
و تحت هیچ عنوان این کاری که آغاز شــده اســت به سردی
نمیگراید.
رئیســی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی رییس قوه قضائیه
گفت :همراه با سفرهای استانی اتفاقات دیگری هم رخ میدهد.
قبل از این که ســفر انجام شود یک گروه  ۳۰تا  ۴۰نفره حدود
یک ماه تا  ۲۰روز قبل از انجام سفر ،به استان موردنظر میروند
و تمام وضعیت آن اســتان را بررســی میکنند و به ما گزارش
میدهند.
وی بیان داشت :همزمان با سفر استانی نیز هیئتهای مختلفی
از ســوی قوه قضاییه به شهرستانهای مختلف آن استان اعزام
میشوند ،به عنوان مثال در ســفر اصفهان که در آینده خواهد

چهارسویسیاست
کمالیپور:

باید بستری مناسب برای شنیدن صدای اعتراض مردم
فراهم شود

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که برای
جدا کردن صفوف معترضان از معاندین راهی به جز مدیریت فضای اعتراضات و فراهم کردن
بستر مناسب برای شنیدن صدای مردم وجود ندارد.
یحیی کمالی پور در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به ضرورت فراهم کردن بستر الزم برای
اعتراضات به حق مردم بیان کرد :قطعا زمانی که در کشــور اعتراضات مدیریت شود تبعات
و خسارتی نیز بر جای نخواهد گذاشت .ما باید فضاهای اعتراض جامعه را مدیریت کرده و
اجازه دهیم مردم با اخذ مجوزهای الزم در مکانهایی مناسب برای بیان انتقادات و اعتراضات
خود حضور یابند.
وی در ادامه اظهار کرد :ما باید امنیت معترضان را تامین کرده و اجازه دهیم آنان در مکانهایی
مناسب مسائل و انتقادات خود را مطرح کنند و این امر به مراتب بهتر از این است که مردم را
رها کرده و عدهای معاندین نیز با آنها قاطی شده و دست به هر کاری بزنند.
نماینــده مردم جیرفت در مجلس تصریح کرد :در صورت رها کردن فضای اعتراضات قطعا
جدا کردن صفوف مردم از معاندین مشــکلتر میشود  .این نیاز در کشورهایی به ویژه نظیر
کشــور ما که دموکراسی در آن برقرار اســت و برای حرف و نظر مردم احترام قائل هستیم
ضروری میباشد.
وی در ادامه تاکید کرد :باید اجازه داد تا فریاد اعتراض مردم شنیده شود .در قانون اساسی نیز
این حق به مردم داده شده تا به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده و حرف خود را بزند .به نظر
میآید هر چه جلوتر میرویم این نیاز ضروریتر میشود.
کمالــی پور افزود :ما برای جداکردن صفوف معترضان از معاندین راهی جز مدیریت فضای
اعتراضات و فراهم کردن بستر مناسب برای شنیدن صدای مردم نداریم .
تخت روانچی:

شورای امنیت باید اصالح شود

نماینده دائم ایران در ســازمان ملل گفت :شورای امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه
است و باید اصالح شود.
به گزارش ایسنا ،مجید تخت روانچی تأکید کرد که اصالح شورا صرف ًا به معنی افزایش اعضای
آن نیست و این موضوع نباید به خودی خود یک هدف قلمداد گردد بلکه باید وسیله ای برای
نیل به هدف بزرگتر ،یعنی بهبود عملکرد این نهاد باشد.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل که در نشست روز دوشنبه مجمع
عمومی درباره اصالحات شورای امنیت این سازمان سخنرانی می کرد ،گفت :نگاهی گذرا به
عملکرد شورا در گذشته و حال نشان می دهد که این نهاد ،دموکراتیک ،شفاف و پاسخگو نبوده
و اقداماتش مبتنی بر قانون نیست؛ انتظارات ما را برآورده نمیکند؛ و عملکردش در بسیاری
از موارد غیرمنطبق با منشور ملل متحد و نیز فراقانونی است .در نتیجه ،در حال حاضر شوری
امنیت با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه بوده و نمی تواند همگام با تغییرات گسترده جهانی
اقدام کند .نماینده کشورمان با اعالم اینکه تنها استاندارد طالیی برای ارزیابی عملکرد شورای
امنیت« ،اصول عدالت و حقوق بین الملل» است گفت :به عنوان مثال بررسی عملکرد شورا
بر این اســاس در منطقه خاورمیانه ،آشکارا نشان میدهد که «عدالت و قانون» اصلی ترین
عناصر مفقود در اقدامات آن است .این واقعیت را می توان در قدیمی ترین بحران خاورمیانه،
یعنی اشغال غیرقانونی و نامشروع فلسطین و بخش هایی از سوریه و لبنان ،تجاوز صدام به
ایران ،تجاوز آمریکا به عراق ،تداوم محاصره غیرانسانی غزه و ایجاد بدترین بحران بشردوستانه
جهان در یمن ،مشاهده کرد .روانچی در ارزیابی ترکیب کنونی اعضای شورای امنیت گفت از
نظر ژئوپلتیکی ،این نهاد عمدتا تحت سلطه کشورهای غربی است که سه عضو آن نیز دارای
حق وتو هســتند و از نظر جغرافیایی هم ،در حالی که گروه غرب دارای کرسیهای بیش از
ســهم خود میباشد ،کرسیهای کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از سهم متناسب آنها
است .در حالی که تا امروز یک سوم اعضای سازمان ملل فرصت حتی یک بار عضویت در
شورای امنیت را نداشتهاند 20 ،کشور هر کدام بین  10تا  22سال عضو این نهاد بودهاند .وی
ادامه داد :این عدم تناســب و بیعدالتی باید اصالح و فرصت های برابر برای تمام کشورها
جهت عضویت در شورا فراهم و از تسلط یک گروه جغرافیایی یا ژئوپلیتیکی بر این نهاد نیز
جلوگیری گردد و درنتیجه اصالحات شورا باید اطمینان حاصل شود که تصمیمات آن نه بر
اساس منافع ملی اعضای این نهاد ،بلکه طبق منافع مشترک کل اعضای سازمان ملل اتخاذ می
گردد.

بــود هیئتهای قوه قضاییه به  ۲۳شهرســتان خواهند رفت و
دغدغههای مردم را خواهند شنید و ضمن شرکت در شوراهای
اداری شهرستانها با ســازمانهای وابسته به قوه قضاییه در آن
منطقه ارتباط برقرار میکنند .این کارها انجام میشود تا ما بتوانیم
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که در استان تشکیل میشود
با شــناختی کامل نسبت به وضعیت استان تصمیمات را اتخاذ
کنیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که مســئله اطاله دادرسی یکی از
برنامههایی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضاییه آن را مطرح
کردهایم ،گفت :رفع اطاله دادرسی از دغدغههای جدی ما در قوه
قضاییه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به
شهرستان دنبال میکنیم.
وی با بیان این که اطاله دادرســی شــامل یکسری علل درون
سازمانی و یکسری علل برون سازمانی است ،گفت :آن دسته از
علل که در درون قوه قضاییه وجود دارد باید از سوی ما برطرف
شود .از جمله علل برون سازمانی هم میتوانیم به مسئله قوانین
اشاره کنیم .بنده از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس
این کمیسیون تشــکر میکنم که حقیقت ًا در همین مدت کوتاه
همکاری خوبی با قوه قضاییه داشتهاند و حتم ًا این همکاری به
ما کمک میکند که قوانین را اصالح کنیم.
رئیسی همچنین گفت :یکی از مشکالت گریبان گیر قوه قضاییه
مسئله بودجه این دستگاه است .بودجه نهایت ًا در مجلس تصویب
میشود .قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و تامین قضات
و همچنین تامین نیروی انسانی موردنیاز قوه قضاییه از مسائل
مهم است که امیدواریم موضوع بودجه چینی برای قوه قضاییه
حتم ًا مورد عنایت نمایندگان قرار بگیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد :خوشبختانه برای دیوان
عدالت اداری قانونی که تصویب شــده ضمانت اجرای خوبی
در نظر گرفته شده است .اگر کسی از رای دیوان استنکاف کند
باید طبق قانون با او برخورد شــود .این یک امکان خوبی است
و دیوان عدالت اداری از این ظرفیتی که قانونگذار برای او قرار
داده استفاده میکند و اگر در جایی به کسی ظلمی شده از طریق
این قانون رفع ظلم صورت میگیرد .این ضمانت اجرا به دیوان
کمک کرده که بتواند حق الناسهای ضایع شده افراد را به آنها
برگرداند .دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی که قانونگذار
برای او ایجاد کرده نهایت استفاده را ببرد.
وی همچنین بــا بیان این که اصالحیه شــورای حل اختالف
حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس میشــود ،ادامه داد:
فکر میکنــم با اقدام به موقع مجلس ،وضعیت شــورای حل
اختالف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند .هم وضع
کارکنان شورای حل اختالف روشن شــود و هم این شورا از
جهت صالحیت قانونی و رســیدگی بتواند به وظایف خودش
عمل کند.
رئیسی افزود :زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختالف
تعیین کرده تا آخر امســال اســت و به ما مهلت داده شده که
تا پایان امســال بتوانیم اصالحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و
این اصالحیه را ســریع ًا به مجلس تقدیم خواهیم کرد .از شما
نمایندگان میخواهیم که حتم ًا تا آخر امسال وضعیت این شورا

را روشــن کنید و برای این اصالحیــه یک اولویت در مجلس
قائل شوید.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور
شد :احیای پلیس قضایی از جمله خواستههای قوه قضاییه است.
پلیس قضایی از ابتکارات شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی
بود؛ چراکه پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا
و آشنا به مقوله قضایی در کشور میتواند با علم ،حرفه قضایی و
دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد .این پلیس قضایی
در بسیاری از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود
داشــت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت
گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.
وی افزود :ما درخواســت احیای پلیس قضایــی را کردهایم و
مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس
مطرح اســت .بنده هم در همین زمینه نامــهای را برای رئیس
مجلس نوشــتم و از شما نمایندگان هم میخواهم که موضوع
پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
رئیســی تاکید کرد :احیای پلیس قضایی میتواند یک بازوی
توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراکه این
موضوع دغدغه پلیس هم هست .پلیس آماده به خدمت برای کار
قضایی ،برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک امکان خوب و
بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال میکنیم و امیدواریم
این موضوع دنبال شود.
رئیســی همچنین گفت :در موضوع دادگاههــای تجدید نظر
اصالحیــهای را پیش بینی کرده ایم که موارد مهمی در آن پیش
بینی شده است و انشاهلل وقتی شما نمایندگان به این اصالحیهها
رای بدهید آنها قانونی خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی از ترک فعلها خسارت
بیشتری از فعلها دارد ،افزود :ما نسبت به ترک فعلها حساسیت
داریم و حتم ًا این ترک فعلها را مورد پیگیری قرار میدهیم ،آن
پروندههایی که برخی از شما نمایندگان مصادیقی از آن را ذکر
کردید حتم ًا در دستور کار خواهد بود و من این قول را به مردم
عزیز کشــور دادهام که پروندهای که به هر شکل دغدغه مردم
باشد را رسیدگی و مردم را نیز از نتیجه آن مطلع میکنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد :امروز مسئله کنترل قیمتها یکی
از ضرورتها اســت و در این کنترل قیمتهــا طبیعت ًا دولت
و ســازمان تعزیــرات حکومتی که زیر نظــر دولت و وزارت
دادگســتری است مســئولیت دارند .وزارت صمت و سازمان
حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمینه مسئولیت دارند،
اما قوه قضاییه وظیفه خود میداند که در این شــرایط به دولت
کمک کند ،در جلســه مسئوالن قوه قضاییه هم اعالم کردم که
تمامی دادســتانها به تمامی سازمانهای مسئول در میدان برای
کنترل قیمتها کمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل
بر قیمتها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
رئیسی به گزارشات تحقیق و تفحصها اشاره کرد و بیان داشت:
مسئله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است
لیکن درخواســت ما این است که تحقیق و تفحصها با استناد
و اســتدالل کافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن بست
مواجه نشود.

نماینده شاهین شهر در مجلس:

فقط نیمی از درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین توزیع شد
نماینده شاهین شهر در مجلس در تذکری گفت :افزایش
نرخ بنزین  70هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد داشته
اســت که فقط  30هزار میلیارد تومان آن بین مردم توزیع
شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،حسینعلی
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای
اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس که به منظور بررسی
تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاال و خدمات تشکیل شده
بود ،گفت :روز گذشته تذکری را مبنی بر انتقاد مردم درباره
عدم دریافت یارانه بنزیــن بیان کردند که آقای الریجانی
اعالم کردند بررسی این موضوع به جلسه امروز (دوشنبه)
موکول خواهد شد .این در حالی است که دولت وعده داده
بود مبالغی را در قالب یارانه بنزین به حساب مردم واریز
کنــد که خیلی از مردم در باره عدم واریز آن انتقاد کردند.
وی افزود :سازمان برنامه و بودجه ،وزارت تعاون و سازمان

هدفمندی یارانهها باید به جلسه امروز مجلس میآمدند و
پاسخگوی عملکرد خود میبودند در حالی که این موضوع
تحقق پیدا نکرده است.
نماینده شاهین شــهر در مجلس تصریح کرد :مردم به ما
میگویند یارانه بنزین را نمیخواهیم اما قیمتها را کنترل
کنید .حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد :اگر پیامکهایی که
مردم به تلفنهای ما ارســال کردهاند را به شما اعالم کنم
متوجه خواهید شد که ما پاسخی را برای مردم نداریم .این
در حالی اســت که میدانم آقای امیرآبادی حجم زیادی
پیامک را دریافت کرده است .وی افزود :برخی افراد جامعه
زمانی که مجرد بودند یارانه میگرفتند اما وقتی ازدواج کرده
و متاهل شدهاند یارانه آنها قطع شده اما باید وصل میشد
که دولت این کار را انجام نداده است .نماینده شاهین شهر
در مجلس اظهار داشت :بر اساس برآوردهای صورتگرفته
دولت از افزایش نرخ بنزین  70هزار میلیارد تومان درآمد

خواهد داشت ،اما دولت میگوید که برای  60میلیون نفر
از مردم ایران یارانه بنزین در نظر گرفته است که بر اساس
ارقامی که به حساب مردم واریز شده است میتوان به عدد
 30هزار میلیارد تومان رسید؛ دولت باید در مورد  40هزار
میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین توضیح
دهد و این موضوع را تعیین تکلیف کند.
علی الریجانی رئیس مجلس در پاســخ به تذکر حاجی
دلیگانی گفت :تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس باید این موضوع را برســی کنــد اما تا جایی که
میدانم این کمیسیون به رقم  70هزار میلیارد تومان درآمد
دولت از افزایش نرخ بنزین نرســیده است و این رقم را
واقعی نمیداند ،ضمن اینکه حضرتی رئیس کمیســیون
اقتصادی مجلس هم باید بر کنترل قیمتها نظارت کرده
و با گزارشاتی که از دولت گرفته و بررسیهایی که انجام
میدهد ،مجلس را در جریان امر قرار دهد.

تاکید معاون ظریف بر مقابله با تروریسم اقتصادی در کنفرانس اعضای کنوانسیون سالحهای شیمیائی
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امورخارجه کشورمان
در کنفرانس اعضای کنوانســیون ســاح های شیمیائی
برمقابله با تروریسم اقتصادی آمریکا تاکید کرد.
به گزارش ایســنا ،دکتر غالمحسین دهقانی روز دوشنبه
 4آذر ماه ،در بیســت و چهارمین کنفرانس ساالنه اعضاء
کنوانسیون سالحهای شیمیائی ،در سخنرانی خود ضمن
یادآوری سی و دومین سالگرد حمالت شیمیائی رژیم صدام
علیه غیر نظامیان کشورمان در سردشت و بیست و دومین
سالگرد الزم االجرا شدن کنوانسیون بین المللی سالح های
شیمیائی ،کمکهای بینالمللی به قربانیان حمالت شیمیائی
را ناچیز دانســت و در این زمینه تحریم های یک جانبه
آمریکا را غیر انسانی و شرم آور خواند .تحریم هائی که در
مسیر تهیه دارو و دیگر نیازهای ضروری پزشکی قربانیان
سالحهای شیمیائی ایجاد مشکل کرده است.
وی از جامعه بینالمللی درخواست کرد تا با این تحریمها
که تروریسم اقتصادی بشمار آمده و نقض آشکار کنوانسیون
بین المللی منع سالح های شیمیائی است ،مقابله نمایند.
دهقانــی همچنین خواهــان تالش های هرچه بیشــتر
کشورهای عضو سازمان برای کمک به مصدومین شیمیائی
از محل صندوق کمکهای داوطلبانه به قربانیان شیمیائی
شــد .وی بر ضرورت مقابله اعضاء با اقدامات آمریکا در

جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات شیمیائی از جمله مواد
اولیه دارویی به کشــورهای عضو به عنوان جنایت علیه
بشریت ،تاکید نمود.
عــاوه بر آن دهقانی ضمن یاد آوری این امر که وضعیت
آمریکا به عنوان تنها کشــور دارنده سالح های شیمیائی
در جهان ،تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی بشمار
میرود ،خواهان انهدام هرچه ســریع تر این سالح ها و
نظارت هرچه بیشتر سازمان منع سالح های شیمیائی بر
روند امحاء سالح های شــیمیائی آمریکا قبل از ضرب
العجل تعیین شده گردید.
دهقانی همچنین ضمن تاکید بر جهانشمولی کنوانسیون
منع سالح های شیمیائی و اهمیت این امر ،امتناع لجوجانه
رژیم صهیونیستی در الحاق به کنوانسیون مذکور را مانع
اصلی تحقق جهانشــمولی کنوانسیون مذکور عنوان کرد
و ضمن یــادآوری این امر که رژیم صهیونیســتی دارای
ذخایر فراوان سالح های کشتار جمعی می باشد،خواهان
انجام تمامی اقدامات الزم از سوی کشورهای عضو برای
وادار نمودن این رژیم جهت پیوســتن به کنوانسیون منع
سالحهای شیمیائی شد.
دهقانــی ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه کنوانســیون منع
سالحهای شــیمیائی برای جمهوری اســامی ایران به

عنوان آخرین کشور قربانی کاربرد وسیع این گونه سالح
ها در قرن بیســتم ،بر ضرورت رعایــت اصل اجماع در
تصمیمگیریهای ســازمان تاکید نمــود و از رویه جدید
دول غربی مبنی بر سیاســی کردن موضوعات مربوط به
سازمان تخصصی منع سالح های شیمیائی و سوء استفاده
از سازمان ،انتقاد کرد و آن را برای آینده سازمان و اجرای
موءثر کنوانسیون بسیار مخرب توصیف نمود.
بیســت و چهارمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون
ســاح های شیمیائی دوشــنبه مورخ  4آذرماه در محل
اجالسهای بین المللی الهه هلند آغاز به کار کرد و تا روز
جمعه  8آذر ماه به کار خود ادامه خواهد داد.
ســازمان های مردم نهاد فعال در زمینه قربانیان شیمیائی
کشــورمان در حاشیه نشست سالجاری کنفرانس اعضا،
نمایشــگاهی را ترتیب داده اند تا اعضــاء کنفرانس را با
آخرین تحوالت مربوط به قربانیان ســاح های شیمیائی
آشــنا ســازند .کنفرانس اعضاء کنوانســیون سالحهای
شیمیائی ،مهمترین نهاد سیاست گزار سازمان منع سالح
های شیمیائی می باشد که در نشست های سالیانه آن193 ،
کشــور عضو آخرین تحوالت و سیاست گزاریهای بین
المللی در خصوص مقابله با کاربرد سالحهای شیمیائی را
مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس:

بودجه فرهنگی کشور در سال  ۹۹کاهش می یابد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :طبق گفته مدیران سازمان برنامه و بودجه ،در سال
آینده بودجه فرهنگی کشور کاهش خواهد یافت.
حجت االســام احد آزادیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه عصر امروز
کمیسیون فرهنگی مجلس ،اظهارداشت :هادی جعفری نژاد رئیس امور فرهنگ ،گردشگری
و ورزش سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی دیگر از مدیران این سازمان جهت بررسی
بودجه دستگاه های فرهنگی در سال  ۹۹در جلسه امروز این کمیسیون حاضر شدند.
وی ادامه داد :طبق گفته جعفری نژاد ،تا پایان سال صرفا  ۷۵درصد بودجه هزینه ای دستگاه
های فرهنگی تخصیص داده می شود و از آنجایی که کسری بودجه داریم ۲۵ ،درصد مابقی
اختصاص داده نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی بیان کرد :طبق گفته جعفری نژاد ،منابع
حاصــل از فروش نفت برای بودجه عمرانی تخصیص خواهد یافت و این منبع درآمدی
برای مسائل جاری اختصاص پیدا نخواهد کرد.
وی اظهارداشــت :با توجه به اظهارات مدیران سازمان برنامه و بودجه ،پیش بینی ها این
است که در سال آینده  ۶۰هزار میلیارد تومان فروش نفت داشته باشیم و هر بشکه نفت هم
در بودجه  ۵۰دالر در نظر گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بودجه فرهنگی در سال
آینده  ۱۰تا  ۱۵درصد کاهش می یابد ،خاطرنشان کرد :کاهش بودجه فرهنگی کشور امری
بسیار نگران کننده است و مسئوالن باید به این مسئله توجه داشته باشند.

سرمقاله

جهاناقتصاد

افزایش قیمت بنزین :بایدها،
نبایدها و شایدها
دکتر هاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

باالخره پس از مدتها شایعه و تکذیب ،دولت به صورت ناگهانی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین
را اعالم کرد و این در شرایطی صورت گرفت که تنها چند روز قبل از آن مقامات مسئول از جمله
وزیر نفت و ســخنگوی دولت اعالم کرده بودند که دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین در
دستور کار ندارد .بر همگان آشکار است که ارزان بودن حامل های انرژی در ایران موجب شده که
اوالً میزان مصرف انرژی در کشــور افزایش قابل توجهی یابد و ثانی ًا در شرایط فعلی دولت قادر به
تامین یارانه ســنگین انرژی نباشد .ایران  16درصد از کل یارانه انرژی پرداختی در جهان را به خود
اختصاص داده است! لذا از نقطه نظر اقتصادی افزایش قیمت بنزین و در نتیجه کاهش یارانه پرداختی
توسط دولت اقدام مثبتی است .چنانچه متوسط مصرف روزانه بنزین  100میلیون لیتر در نظر گرفته
شده و فرض کنیم  75درصد آن در قالب سهمیه اعالم شده و  25درصد خارج از سهمیه باشد ،با
محاسبات ساده به این نتیجه می رسیم که درآمد سالیانه دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین معادل
 32هزار میلیارد تومان خواهد بود .اولین مساله این است که دولت با این افزایش درآمد چه خواهد
کرد؟ در شرایطی که رئیس دولت اعالم کرده است هزینه های دولت در سال آینده به مراتب بیشتر
از درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها خواهد بود ،بعید به نظر می رسد که دولت بخواهد و یا بتواند
به توزیع درآمد اضافی بین قشر نیازمند جامعه برای مدتی طوالنی ادامه دهد .البته چنین اقدامی وقتی
بعید تر می نماید که با نگاهی بیطرفانه و غیر سیاسی به عملکرد دولت و مقایسه آن با وعده های داده
شده فقط می توان گفت «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند!» اما چنانچه فرض کنیم دولت به عهد
خود وفا کرده و به توزیع درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت بنزین بین قشر آسیب پذیر جامعه ادامه
دهد ،در این صورت طبق اعالم دولت این میزان بین  60میلیون نفر تقسیم خواهد شد .نکته اول اینکه
پس از  40سال به آنجا رسیده ایم که دولت رسم ًا اعالم میکند  60میلیون نفر از  80میلیون جمعیت
کشور از نظر اقتصادی قادر به تامین هزینه های خود نیستند و نیازمند بسته حمایت معیشتی اند یعنی
قادر نیستند با درآمدشان شکم خود و خانواده شان را سیر کنند .احسنت .چه کارنامه درخشانی! در
شرایطی که در چند دهه اخیر جهانیان مرفه تر شده اند نخبگان اقتصادی نظام حکمرانی ما موفق شده
اند اکثریت قاطعی از جامعه را فقیر کرده و البته که اقلیت کوچکی را هم به حقوقها ،امالک و همه
چیز نجومی برسانند .لذا چنانچه خوش بینانه ترین حالت را در نظر گرفته و فرض کنیم که دولت با
فروکش کردن اعتراضات بسته حمایت معیشتی را قطع نکرده و به جای اینکه این  32هزار میلیارد
تومان را صرف ادامه بی بند و باری و ولنگاری مالی خود کند بین  60میلیون نفر توزیع نماید ،در این
صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ از آنجا که دریافت کنندگان از دهک های پایین درآمدی هستند سهم
پس انداز از این مبلغ ناچیز بوده و کل آن منجر به تقاضا خواهد شد .از طرفی به دلیل محدودیت های
شدید منابع ارزی امکان افزایش واردات کاال وجود ندارد و بخش تولید داخل هم زیر فشار کمبود
نقدینگی و موانع متعدد دیگر در حال له شدن است و قطع ًا نمی توان افزایش تولید داخل را متصور
بود .بدین ترتیب با افزایش تقاضا و عدم افزایش عرضه ،شاهد باال رفتن قیمت ها خواهیم بود .به یاد
بیاوریم که دولت از آغاز هدف اصلی و زیر بنای سیاست اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم اعالم
کرده بود .بدین ترتیب شاید دولت درآمد اضافی را تقسیم کند ولی از نظر اقتصادی نباید چنین اقدامی
بکند .پس چه باید کرد؟ افزایش قیمت بنزین فقط و فقط وقتی از منطق اقتصادی برخوردار است که
درآمد ناشی از آن صرف توسعه امکانات زیر بنایی ،حمایت واقعی از بخش تولید و سپردن این امور
به بخش خصوصی شود .تنها در این صورت است که درآمد اضافی منجر به افزایش تولید ،کاهش
نرخ بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد .لیکن شایدها ،بایدها و نباید ها در شرایطی معنی
و مفهوم پیدا می کند که هدف دولت و سیستم حکمرانی افزایش سطح رفاه جامعه از طریق اعمال
قوانین مسلم اقتصادی باشد .متاسفانه نظام اقتصادی حاکم بر کشور درست عکس این عمل می کند.
چهار دهه است که اقتصاد را به زیر سایه سیاست کشانده و کار به جایی رسیده که خودمان هم نمی
دانیم به دنبال چه هستیم .به جای اینکه در نهایت شهامت و شفافیت به مردم اعالم کنیم که سالهاست
خرجمان بیشتر از دخلمان بوده و تنها راه خروج از بحران آن است که بیشتر کار کنیم و کمتر خرج
کنیم ،همواره حقایق را وارونه جلوه داده و با اعالم اینکه همه چیز گل و بلبل است نوید روزهای بهتر
را می دهیم و به دنبال آنیم که با دادن وعده های توخالی به مردم دوران خود را سپری کرده و مشکل
بزرگتری را تحویل دولت های بعد دهیم .چند دهه دیگر باید شاهد این تراژدی تکراری باشیم که
نامزدهای ریاست جمهوری بحث بیماری اقتصاد کشور راپیش کشیده و دم از جراحی اقتصادی بزنند
لیکن پس از آغاز کار تیغ جراحی را کنار گذاشته و به درمان اقتصاد سرطانی کشور با قرص مسکن
بسنده کنند؟ حال که دولت به پایان دوره دوم خود نزدیک می شود و از رای مردم در انتخابات بعدی
بی نیاز است ژست عملگرایی گرفته و اقدام به افزایش قیمت بنزین می کند ،لیکن هم زمان در کمال
نابخردی به جای آن که واقعیات تاسف بار اقتصادی کشور را با مردم در میان بگذارد و بر این نکته
تاکید کند که برای درمان بیماری چاره ای جز خوردن داروی تلخ نیست ،اعالم میکندکه کل درآمد
حاصل را بین مردم تقسیم میکند .نمایندگان مجلس هم که در آینده نزدیک به دنبال رای مردم خواهند
بود ژست پوپولیستی گرفته و در محکوم کردن اقدام دولت با هم به رقابت می پردازند .در شرایطی
که قوای سه گانه هر یک ساز خود را می زنند جامعه چگونه می تواند به آینده کشور امید داشته باشد؟
وقت آن رسیده که به این قایم موشک بازی کودکانه خاتمه داده و آنانی که قرار بود شیفتگان خدمت
باشند و نه تشنگان قدرت واقعیات را با مردم که قرار بود ولی نعمت مسئولین باشند و نه رعیت،
در میان بگذارند .واقعیت آن است که پس از چهاردهه سیاست های اقتصادی غلط و ایجاد اقتصاد
رانتی ،ظهور بخش خصولتی با تمرکز قدرت و ثروت ،کوچک کردن بخش خصوصی و سیطره کامل
دولت بر اقتصاد کشور نمی توان انتظار داشت که افزایش قیمت بنزین به تنهایی دردی را دوا کند.
تجربه نشان داده است که این اقدام منجر به کاهش قابل توجهی در مصرف بنزین نشده و حال که
در پی اعتراضات مردمی دولت مجبور شده درآمد اضافی را بین قشر آسیب پذیر تقسیم کند ،کمکی
به کاهش کسری بودجه نیز نخواهد کرد .تنها نتیجه ای که با اطمینان می توان گفت حاصل خواهد
شد ،افزایش نرخ تورم و تداوم کاهش قدرت خرید جامعه می باشد .قوانین اقتصادی خطرناکتر و بی
رحم تر از آنند که به مدت 40سال اقتصاد را کنار بگذاریم و انتظار داشته باشیم که با افزایش قیمت
بنزین گره کور اقتصاد کشور باز شود.
گاو نر می خواهد و مرد کهن
کار هر کس نیست خرمن کوفتن
امروز چاره کار جذب حداکثری و جلب حمایت جامعه است و اتکاء به نیروهای ویژه ،قطع اینترنت
و موارد مشابه راه به جایی نخواهد برد.

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

http://www.rgs.org.ir
ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• مدیر مسئول و سردبیر:سعیدتقیپورچنگیز
•مدیرامور اجرایی:مریم میرتیموری • مدیر بازرگانی  :محمد امین تقیپور چنگیز
•دبیر گروه امور زیربنایی و تولید :مهدی زاهدی •دبیر گروه اقتصاد و توسعه و بازار :علی شفائی
•دبیر گروه بازار سرمایه(بورس ،بانک و بیمه) :حامد هدائی
• نشانی :ایران ،تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،پایینتر از میدان هفتمتیر ،کوچه گوهر درخشان ،شماره 7
•کد پستی• 1573746511 :تلفن• 021-87176:نمابر (فکس) تحریریه021-86070982 :
•نمابر (فکس) امور اداری و آگهیها021-88822910 :
•سامانه پیامک روابط عمومی• 09353783723 :سامانه پیام کوتاه خبری021-87177000 :
http://www.jahaneghtesad.com
• پایگاه اطالع رسانی روزنامه:
info@jahaneghtesad.com
• رایانامه (ایمیل) روابط عمومی:
all.around.iran@jahaneghtesad.com
• سازمان شهرستانها :ملیحه مکرمی •تلفن داخلی301:
•چاپخانه :چاپ گلریز •نشانی چاپخانه :ایران ،تهران ،بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیر پاستوریزه ،خیابان فتح ،17
شماره • 2پخش سراسری :شرکت اندیشه برتر •تلفن021-6644302 :
• امور مشترکین دفتر مرکزی:ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن داخلی 310
• جهان اقتصاد عضو تشکلهای صنفی «انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیر دولتی»« ،انجمن مدیران نشریات
ایران» و «تعاونی مطبوعات کشور» است.
•روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامههای کشور (سال  )1396با کسب  61/34امتیاز به
رتبه  9در میان روزرنامههای خصوصی کشور و رتبه  21در میان کل روزنامههای ایران دست بیابد.
• جهان اقتصاد در میان روزنامهها ی اقتصادی خصوصی کشور،سومین روزنامه به شمار میآید
• دارای گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015
• گواهینامه  isoتوسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.
• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکههای زیر دنبال کنید:
توییترhttps://twitter.com/jahaneghtesad:
اینستاگرامhttps://www.instagram.com/jahaneghtesadnews:
فیسبوکhttps://www.facebook.com/jahaneghtesaddaily :
گوگل پالسhttps://plus.google.com/jahaneghtesad :
آپاراتhttp://www.aparat.com/jahaneghtesad :
یوتیوبhttps://www.youtube.com/channel/ jahaneghtesad :

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد

جامعه انسانی جز براساس عدل قوام و دوام نمییابد؛ و راه گریز آن از انحطاط ،گسترش عدالت در همه جنبهها
و ابعاد زندگی اجتماعی است .رسانهها میتوانند به دلیل نفوذ در عمق ذهن افراد و قدرت تأثیرگذاری قابلتوجه
خود ،حامی عدالت یا مانع تحقق آن باشــند .ما "دانستن" را حقّ مسلم شهروندان میدانیم و براین باوریم که
استفاده بجا و بخردانه از این حق میتواند راه رسیدن به هدف مقدس "گسترش عدالت همهجانبه" را به بهترین
نحو هموار سازد.
دنبال کردن هدف واالیی چون گســترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام ارزشی و
فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متــن کامل منشــور اخالقی جهان اقتصاد براین پایه و در ســه محور حقوق ،خط قرمزهــا ،و رویهها تنظیم
شــده ،و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در ســایت قاب ل مشاهده است.

