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الریجانی در مجمع مجالس آسیایی:

ایجاد ساختار تبادالت پولی آسیایی ضروری است

رئیس مجلس شورای اســامی گفت:ایجاد ساختارهای تجاری،
آسیایی ،تبادالت پولی آسیایی ،معاهدات امنیتی و نظامی آسیایی و
همکاریهای علمی و فناوری آسیایی بیش از پیش ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،علی الریجانی رئیس مجلس شــورای
اســامی در دوازدهمین مجمع مجالس آسیایی به ایراد سخنرانی
پرداخت .متن سخنرانی رئیس مجلس به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای شنتوپ رئیس محترم مجلس ملی کبیر ترکیه؛
رؤسای محترم مجالس؛
خانــم ها و آقایان؛ ابتدا الزم میدانم از بیانات خانم گابریال کئواس
بارون رئیس  IPNتشکر کنم که تالشهای خوبی را در بینالمجالس
سامان دادند و در موضوعات مورد مناقشه در صحنه بینالمللی ورود
شجاعانهای داشتند که کمتر در گذشته این وضع را دیدیم.
نطق ایشان نشان داد در موضوعات مختلف تسلط خوبی دارند و از
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت :تبادل علمی و تمدنی
برای بهرهبرداری از تجربیات دو ملت ایران و چین بسیار مفید خواهد
بود .به گزارش مهر ،سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط
خارجی در دیدار با پروفســور «یان شوئه تونگ» استاد برجسته و
رئیس موسســه روابط بین الملل دانشگاه شینخوا با تاکید بر نقش
مهم ایران و چین در تمدن بشری اظهار داشت :چین و ایران تجارب
تمدنی گران سنگی دارند .چینیها آموزههای کنفسیوسی و ایرانیها
آموزههای اسالمی را مبنای تمدن امروز خود قرار داده اند؛ لذا تبادل
علمی و تمدنی برای بهرهبرداری از تجربیات دو ملت بســیار مفید
خواهد بود .وی با انتقاد از رویکرد کارشکنانه قدرتهای غربی در
قبال کشورهای مستقل تاکید کرد :امضای سند جامع همکاریهای

جهاناقتصاد

خانمها خوب دفاع کردند.
همچنین از محمدرضا مجیــدی که در این مدت دبیرکلی مجالس
آسیایی را برعهده داشتند تشکر میکنم .ایشان تالشهای خوبی را در
س آسیایی داشتند.
مسیر همکاری مجال 
از حضور در دوازدهمین نشست مجمع عمومی مجالس آسیایی که
به میزبانی کشور دوســت و برادر ،ترکیه برگزار میشود؛ خرسندم
الزم میدانم ،از اقدامات و ابتکارات پارلمان جمهوری ترکیه ،به ویژه
تالشهای برادر عزیزم ،جناب آقای دکتر مصطفی شنتوپ ،رئیس
محترم پارلمان و همکاران ایشان ،صمیمانه قدردانی کنم .امیدوارم این
نشست ،دستاوردهای ارزشمندی در حوزههای گوناگون اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی در برداشته باشد.
آقای رئیس ،آسیا از حیث جغرافیایی ،بزرگترین و پهناورترین قاره
و از منظر تاریخی ،خاستگاه کهنترین فرهنگها و تمدنهای جهان
اســت .این قاره با بیش از نیمی از جمعیت جهان و  ۴۸کشور ،نماد

تنوع و کثرت به شمار میرود .به نظر میرسد بعد از فراز و فرودهای
زیاد در تاریخ گذشــته ،در ظرف  ۴دهه اخیر از پیشــرفتی متمایز
برخوردار گردیده است .اوال؛ بسیاری از کشورهای آسیایی ،از حیث
علمی و فناوری گامهای موفقی برداشتهاند .ثانیا؛ از نظر رشد اقتصادی
مجموعه آسیا ،رشد فزایندهای داشته که از جهاتی حیرتانگیز بوده و
نکته قابل توجه آن که بعضا قالبهای گذشته در تئوریهای توسعه
را به هم ریخته است.
ثالثا؛ در ســالهای اخیر از نظر سیاسی ،آســیا از بلوغ دموکراتیک
عمیقتر بهرهمند شده و تغییرات سیاسی در آن ،گرچه در مقطعی با
جراحت همراه بود و گاه با ماجراجویی برخی کشورهای غربی اما
در کل ،ظرفیت سیاسی آن افزایش یافته است.
رابعا؛ دیپلماسی آســیایی امروز یکی از پرتحرکترین ظرفیتهای
صحنه بینالمللی اســت .یکی از ویژگیهــای  ۴دهه اخیر ،ظهور
دیپلماسی آسیائی است که نمونه آن در نقشآفرینی روسیه ،ترکیه و
ایران در حل مسئله سوریه است که تا حد زیادی ،ماجراجوییهای
مشترک آمریکا و تروریستها را در هم شکست.
همکاران محترم ،ویژگیهایی که بیان گردید مزید بر قدرت فرهنگی
و ریشههای تمدنی بســیار غنی آسیاست .البته در سال های اخیر،
سازوکارهایی نیز به وجود آمد چه در سطح دولتها و چه مجالس،
که پیوندها و همکاریهای آسیایی را کارآمدتر نمود .نظیر اتحادیه
شانگهای یا بینالمجالس آسیایی و نظایر آن که هریک ،در بخشی از
ماموریت همگرایی منطقهای ،توفیقاتی به همراه داشت.
در این مسیر کشورهای آسیایی با توجه به پیشینه فرهنگی و تمدنی
خود را در مقابل غرب تصور نکردند چرا که همکاریهای اقتصادی،
فرهنگی و سیاسی اگر با لحاظ احترام متقابل همراه باشد از جهات
مختلف ازجمله منافع طرفها و کمک به امنیت پایدار و صلح جهانی
مفید خواهد بود؛ امــا آیا برخی قدرتهای غربی خود را در مقابل
آسیا قرار ندادند؟ متأســفانه بعض ًا شاهد رفتارهای خصمانه بودیم
نمونهها زیادند نظیر جنگ تعرفه با چین ،تحریم روسیه ،تحریم ایران
و ماجراجویی نسبت به این کشورها ،مسئلهسازی نسبت به ترکیه،
باجگیری از برخی کشــورهای منطقه که نشان میدهد کشورهای
غربی به خصوص آمریکا ،تحمل جابهجایی جایگاه آسیا را ندارند،
اما آیا در این مقابله موفق می شوند؟
عالیجنابان؛ نمایندگان محترم؛ بررسی روندهای گذشته در این سنگ
اندازیها ،نشانگر آن است که این ماجراجوییها برای عقب راندن
طرف مقابل ممکن است موقت ًا مزاحمتهایی ایجاد کند اما در نهایت،

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی:

تبادل علمی و تمدنی میان ایران و چین بسیار مفید است
 ۲۵ساله بین ایران و چین ،امکان تقویت همکاریها در حوزههای
مختلف را فراهم خواهد کرد .رئیس شورای راهبردی روابط خارجی
افزود :ایران از تبادل دانشجو و توسعه همکاری علمی بین دو کشور
اســتقبال میکند .خرازی با تاکید بر اهمیت نقش رهبران در ایجاد
اصالحات و حل مشکالت اظهار داشت :در انقالبها ،نقش رهبری
برای هدایت ملتها بسیار تعیین کننده است ،در غیر این صورت،
نهضت ملتها به هــرج و مرج می انجامــد .وی ادامه داد :مردم

چهارسویسیاست
عارف:

مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم

رییس فراکســیون امید مجلس گفت :شرایط در سالهای  92و  96به گونهای پیش رفت که
اصالحطلبها پشت آقای روحانی آمدند این حمایت به آن معنا نیست که دولت فعلی اصالح
طلب است البته ما هم باید مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم .در عین حال فکر میکنم
درباره این دولت مقداری سیاهنمایی میشود چون کارهای خوبی در توسعه زیر بناها ،بهبود
مناطق محروم و وضعیت بهداشت و درمان انجام داده است.
محمدرضا عارف در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطروحه به روند
اعالم طرح اصالح قیمت بنزین گـــفت :اصالح قیمت بنزین بحث جدی بود که مربوط به
امروز و دیروز نیســت .کاری که از برنامه سوم شروع شد و طی آن باید قیمت بنزین آزاد و
به فوب خلیج فارس میرســید همچنین منابع حاصل از آن نیز صرف توسعه و پیشرفت و
برای مواردی همچون تامین اجتماعی ،توســعه زیربناها و بهبود وضعیت اقشار آسیبپذیر
هزینه میشد.
وی ادامه داد :در همان زمان مجلس هفتم تصویب کرد هر نوع افزایش قیمت ممنوع شود که
بخشی از مشکالت امروز ناشی از همان تصمیم است ،اقدامی که در راستای مخالفت با دولت
اصالحات انجام شد؛ از آن زمان تاکنون همواره موضوع اصالح قیمت حاملهای انرژی با تاکید
بر نداشتن آثار تورمی مطرح بود.
عارف با بیان اینکه «باید دولت در طول شش سال گذشته مسیر اصالح قیمت بنزین را جلو
میبرد» ،افزود :در این دوره همواره بحثی بین دولت و مجلس برای اصالح قیمت بنزین وجود
داشت؛ مجلس به قانون برنامه ششم و اختیار دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید
داشت و دولت از آن سر باز میزد این رفتار دولت باعث تلقی در برخی از نمایندگان شد که
دولت میخواهد توپ را در زمین مجلس بیاندازد.
رییس فراکسیون امید با تاکید بر اینکه «باید دولت زمینهسازیهای الزم رابرای اصالح قیمت
بنزین انجام می داد» ،یادآور شد :ما در دولت اصالحات برای افزایش سنواتی قیمت حاملهای
انرژی برنامهای داشتیم مبنی بر اینکه هر سال این موضوع را در الیحه بودجه قید کنیم تا با
بحــث های صورت گرفته در دولت ،مردم آمادگی ذهنی پیدا کرده و از جامعه هم بازخورد
بگیریم .بعد با ارائه الیحه به مجلس ،مردم در زمان بررســی اطالع بیشتری پیدا کرده و آماده
برای اجرای آن باشند ضمن آنکه قانون بعد از  15فروردینماه یعنی بعد از گذشت تعطیالت
نوروز اجرایی میشد و آثار تورم حداقلی را به دنبال داشت.
عــارف با تاکید بر اینکه «مجلس هیچ اطالعی از تصمیم دولت برای اصالح قیمت بنزین
نداشت» ،گفت :ما چند روز قبل از اجرای این طرح از تصمیم دولت برای اجرای آن مطلع
شدیم و از رحمانی فضلی و نوبخت خواستیم در فراکسیون امید درباره جزییات اجرای طرح
توضیح دهند .بعد از آن در روز چهارشنبه یعنی  2روز قبل از اعالم رسمی افزایش قیمت بنزین
در مجمع وزرای دولت اصالحات از طریق یکی از اعضای کابینه به دولت از طریق او پیغام
دادیم که ما مخالفیم و دولت تا قبل از جلسه فراکسیون اقدامی انجام ندهد چون اعتقاد ما به
همفکری بود نه اینکه نمایندگان مجلس و نخبگان در جریان نباشند ،در رسانهها نیز بحث
نشود و یک مرتبه اجرای آن اعالم شود .با وجود این پیغام دولت طرح افزایش قیمت بنزین را
به بدترین شکل ممکن عمل کرد حال اینکه میتوانست با عملکرد بهتری از فواید اجرای این
طرح استفاده کند .وی ادامه داد :ابهام دیگر مربوط به نحوه هزینه کرد منابع حاصل از افزایش
قیمت بنزین است،آیا دولت می خواهد با ادامه شیوه دولت قبلی یارانه ها را به صورت نقدی
به همه مردم پرداخت کند و همان کاری که به آن انتقاد داشت را اجرایی نمایند؟ باید دولت به
جای توزیع یارانه نقدی بین  60میلیون خانوار منابع حاصله را صرف زیر ساخت ها و زیر بناها
و بهبود وضیعت بهداشت و درمان و تولید کند .رییس فراکسیون امید با اشاره به اقدامات این
فراکسیون بعد از اجرای طرح اصالح قیمت بنزین گفت :ما بالفاصله طرح سه فوریتی برای لغو
این تصمیم را تهیه کردیم که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری آن را پس گرفتیم .بعد نامهای
به رییس مجلس نوشته و خواستار لغو تعطیلی هفته بعد از اجرای این طرح مجلس شدیم و
به دنبال این تقاضا مجلس در هفته چهارم تشکیل جلسه داد منتها با دستورات عادی که باعث
انتقادات بسیار شد .همچنین خواستیم نهادهای امنیتی گزارشی از دالیل اتفاقات رخ داده به
نمایندگان ارائه داده و توضیح دهند چقدر برای مقابله توجیه شده و آمادگی داشتند همچنین
خواستیم بخشهای اقتصادی اعم از بانک مرکزی و سازمان برنامه و روسای قوا برای حضور
در جلسه غیرعلنی و توضیح درباره علت تصمیمشان دعوت شوند .وی ادامه داد :همچنین
تاکید ما این بود رییس جمهور در جلسه ای غیرعلنی درباره چرایی افزایش قیمت بنزین به
نمایندگان توضیح دهد به هر حال مردم از نمایندگان شان در حوزههای انتخابیه علت این کار
را می پرسند و آن ها باید دلیلی برای توضیح داشته باشند.

کشورهای آسیایی باید فلسفه سیاسی امروز خود را براساس ارزش
های تمدنی و فرهنگی خود تدوین کنند.
یان شوئه تونگ ،نویسنده کتاب تفکر چین باستان و قدرت چین مدرن
نیز در این دیدار اهمیت قدرت رهبری برای موفقیت اصالحات در
هر کشوری را مورد تاکید قرار داد .وی ادامه داد :اگر قرار باشد همه
افراد هر کشور تصمیمسازی کنند ،فاجعهآمیز خواهد بود ،از همین
رو گروههای کوچک اندیشمند باید با ارائه ایدههای اساسی ،به قوام

باعث فهم کاســتیهای خود شــده و با رفع آن ،جایگاه قویتری
حاصل میگردد .فیالمثل آنها دو دهه است در مسئله هستهای ایران
مسئله سازی میکنند.
آیا توانستند جلوی توسعه دانش هستهای دانشمندان ایران را بگیرند؟
خیر ،امروز صاحبنظران هستهای ایران به نسل های جدید از فناوری
هستهای دست یافتهاند ،البته از سر کینهورزی ،فشارهای اقتصادی به
ملت بزرگ ایران را تحمیل کردهاند .یا با تحریم روسیه ،آیا توانستهاند
نقش روسیه را در صحنه بینالمللی کاهش دهند؟
یا با بازی تعرفهها ،توانستند نقش چین را در ساختار قدرت جهانی
پایین بیاورند؟ اینها نمونههایی اســت که نشــان میدهد با همه
مقابلههای سازمان یافته ،آسیا نقش راهبری و پیش برنده در تحوالت
جهان معاصر خواهد داشت.
جناب آقای رئیس؛ از یک امر نباید غفلت نمود که اقدامات تروریستی
در منطقه غالب ًا با حمایت آمریکا ،بوجود آمدهاند .پرده اول ،مشغول
ســازی نظامهای آسیایی بود که در سالهای گذشته ،بر ملت رشید
عراق و مردم و دولت سوریه ،برخورد قوی و تاثیرگذاری با داعش
و انواع دیگر آنها داشتند و قطع ًا کشورهای دیگر در جهت مقابله با
انواع تروریسم به یکدیگر کمک خواهند نمود و جلوی حیات مجدد
آنها را خواهند گرفت .اما پرده دوم مقابله آمریکا با منطقه آســیا ،در
آشفتهسازی منطقه از سنخ دیگر است تا انرژی این کشورها صرف
توسعه نگردد .ایجاد فضای دوگانه مصنوعی یا با ما (آمریکا و غرب)
یا آشفتگی برای شکستن اراده ملتهای آسیایی است تا مجددا ً غرب
به ســیاق قرن گذشته بر منابع نفتی و سرمایههای دیگر آنان مسلط
شــود .از طرفی تنفر نســبت به رژیم صهیونیستی به حدی فراگیر
شــده که برای ایجاد فضای تنفسی برای این رژیم باید میدانهایی
تقابل و سرگرمیهایی پیدا کنند تا نتوانند از ملت مظلوم فلسطین،
کشــورهای آســیایی حمایت درخور نمایند .همه اینها بیانگر آن
است که کشورهای آسیایی باید برای گامهای قویتر ،سازوکارهای
فعالتری را تدارک نمایند .در این زمینه ایجاد ساختارهای تجاری،
آسیایی ،تبادالت پولی آسیایی ،معاهدات امنیتی و نظامی آسیایی و
همکاریهای علمی و فناوری آسیایی بیش از پیش ضرورت دارد.
آقای رئیس؛ فکر میکنم با تأســی از تجارب گذشته ،این نشست
میتواند از دولتها بخواهد با توجه به روند گذشــته در زمینههای
فوق ،سازوکارهای فعال تری را دنبال نمایند .ضمن ًا مجمع عمومی
مجالس آسیایی نیز خود میتواند اسناد این گونه همکاریها را تهیه
و تدارک نماید.
نظامها در کشورها کمک کنند .این استاد برجسته چینی با اشاره به
ضرورت مداوم بودن اصالحات در هر کشوری تاکید کرد که اصالح
به معنی تغییر اصول نیست ،بلکه اتخاذ تصمیمات ضروری به تناسب
شرایط است .یان شوئه تونگ با تاکید بر اینکه سیاست خارجی چین
بر سه اصل واقعیتهای چینی ،جهانی شدن و فرهنگ چینی متکی
است ،اظهار داشت :اگرچه سیاست چین رسما بر مارکسیسم استوار
است ،ولی عمال بر عملگرایی متکی است .رئیس موسسه روابط بین
الملل دانشگاه شینخوا ضمن با اهمیت خواندن همکاریهای ایران و
چین تاکید کرد که این همکاریها بایستی بسیار فراتر از حوزههای
انرژی باشد و به بخشهای مختلف تعمیم یابد و دو دولت در این
راستا مسئولیتهای مهمی به عهده دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه

قطعنامه  ،۲۲۳۱ایران را از آزمایش موشکی منع نکرده است

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه نص صریح قطعنامــه  ۲۲۳۱ایران را از
آزمایش متعارف موشــکی منع نکرده اســت ،گفت :ما اظهارات طرف های مقابل را
مداخله جویانه میدانیم.
ســیدعباس موسوی در نشســت خبری خود در تبریز گفت :سیاست خارجی دولت
در دو دوره اخیر متوازن و فعال بوده است و همسایگان را بعنوان اولویت های اصلی
قرار دادیم.
وی با بیان اینکه گاهی برخی همسایگان بر اساس توهمات از ما دوری می کنند ،افزود:
استان های مرزی ما و آذربایجان های ما نقش محوری در حوزه روابط به ویژه اقتصادی
دارند ،تبریز موقعیت استراتژیک دارد و می تواند قطب مراودات با همسایگان باشد و
برخی تفاهم نامه ها در این راستا امضا شده است.
موسوی ادامه داد :مسایل داخلی کشورها و انتخابات آنها به ما ارتباطی ندارد و این مسئله
در انگلستان هم برای ما صادق است ،امیدواریم دولت جدید انگلیس به تعهدات خود
در برجام پایبند بماند و اقدامات عملی برای بازگشت به تعهدات خود را انجام دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :بعد از سرکار آمدن ترامپ در آمریکا ،او از بسیاری
معاهدات بین المللی از جمله برجام خارج شــد و طوری رفتار کرد که انگار انقالب
اتفاق افتاده است.
اهداف سفر روحانی به ژاپن
وی افزود :سفر آینده روحانی به ژاپن جهت ثمربخشی است ،ژاپن روابط دیرینه با ما
داشت و از مشتریان اصلی نفت ما بود که در اثر فشارهای غیرقانونی آمریکا دست کشید
و این برای ما قابل قبول نیست.
موسوی ابراز داشت :پیشنهادات دولت ژاپن برای کاهش تنش در منطقه از روی حسن
نیت است و جمهوری اسالمی ایران از این حسن نیت استقبال می کند.
وی ادامه داد :حذف روادید بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان از دستور کارهای
دو دولت است ،کشور آذربایجان از دوستان ماست و ما از طرف خود حسن نیت برای
حذف روادید اتباع آن کشور را انجام می دهیم.
موسوی افزود :در برجام صرفا برای موضوع هسته ای جمهوری اسالمی مذاکره کردیم
که آنها سعی کردند مساله موشکی را مطرح کنند.
محکومیت رزمایش موشکی اخیر ایاالت متحده
وی گفت :از رزمایش موشکی اخیر ایاالت متحده ابراز نگرانی و محکوم می کنیم که
خروج یک جانبه از پیمان با روسیه است و باعث بی ثباتی در جهان می شود.
موســوی گفت :اعتراض خود را از اقدامات اشرار در عراق علیه کنسولگری ایران در
نجف اعالم کردیم ،پیگیری های حقوقی و سیاســی ما همچنان برای جبران این امر و
مجازات مسببان ادامه دارد.
وی گفت :جمهوری اسالمی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی شناسد و هر کسی داخل
ایران جرم مرتکب شــود ،طبق قانون اتباع ایرانی محسوب شده و مجازات می شوند
و ادعای دولت فرانسه در خصوص زندانیان با تابعیت دوگانه فرانسوی وارد نیست.
وی گفت :اگر زمینه عفو برای هر زندانی فراهم باشــد ،طبق قانون مشمول می شود و
تفاوتی بین ایرانی و اتباع دوگانه ندارد.
مواضع جمهوری اسالمی در مورد منطقه قره باغ روشن است
موســوی ادامه داد :مواضع جمهوری اسالمی در مورد منطقه قره باغ روشن است و در
چارچوب قوانین بین المللی اعالم موضع کردیم و آماده همکاری برای کاهش تنش بین
دو کشور همسایه جمهوری آذربایجان و ارمنستان هستیم و راه های مسالمت آمیز برای
حل اختالفات را بیان کردیم.
وی در خصوص عدم حضور پوتین و اردوغان در تبریز و برگزاری اجالس سه جانبه
گفت :دالیل لغو ســفر پوتین و اردوغان به تبریز در شهریور سال قبل عدم هماهنگی
تشریفاتی بین کشورهای میزبان و میهمان بود .وی گفت :تبریز نقش تاریخی و محوری
در حفظ ثبات ،اقتدار و صالبت ایران داشــته و ایران مدیون تبریز و تبریز مدیون ایران
است .اینکه امروز کنفرانس مطبوعاتی خود را در تبریز برگزار می کنم جای امیدواری
است که تبریز همچون گذشته جایگاه بین المللی ویژه در عرصه بین المللی داشته باشد.
پیگیری مسائل زیست محیطی رود ارس
وی گفت :رودخانه های مرزی ما با همسایگان یکی از موضوعات مهم برای دو طرف
اســت و مسایل زیست محیطی رود ارس هم برای ما مهم بود و نشست ها و پیگیری

سرمقاله

مدیریت ورزشکشور :مشتی نمونه
خروارها سوء مدیریت
دکتر هاشم اورعی
رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران
استاد دانشگاه صنعتی شریف

چندین سال پیش قرار بود یک مشت زن ایرانی در مسابقات بین المللی مشت زنی
در یکی از کشورهای شوروی سابق شرکت کند و ایشان به همراه حدود  10نفر خدم
و حشم از جمله مسئولین فدراسیون ،سرپرست گروه ،مسئول تدارکات ،سرمربی و
کادر فنی ،صد البته حراست و شاید هم یک روحانی جهت حل مسایل شرعی به
صورت کاروان ورزشــی اعزامی از ایران با سالم و صلوات عازم آن کشور شدند.
پس از چند روز اقامت و انجام امور اصلی شامل سیاحت و خرید سوغاتی (ترجیح ًا
قابل فروش با قیمت باال پس از مراجعت!) باالخره روز مسابقه تنها بوکسور ایرانی
شرکت کننده در این تور نمنت بین المللی فرا رسید .تنها چند دقیقه قبل از دعوت
مشت زن ایرانی روی رینگ ،کاروان متوجه شد که فراموش کرده اند یک دستکش
بوکس با خود بیاورند!
این روزها نیز در مدیریت ورزش اول کشــور یعنی فوتبال شاهد شرایط مشابهی
هســتیم .برای تیم ملی کشورمان مربی خارجی می آوریم و تنها پس از چند ماه از
ایران می رود .مربی خارجی تیم اســتقالل با رکورد خیره کننده  9برد در  10بازی
پیاپی ،یک باره تیم را رها کرده و همراه با کادر فنی خود کشور را ترک می کند و این
در حالیست که مربی خارجی تیم پرسپولیس نیز اعالم می کند که چنانچه تعهدات
قراردادی تا چند هفته دیگر بطور کامل اجرا نشــود ادامه همکاری نخواهد داد .در
خرید بازیکن خارجی هم روش معمول آن است که با بازیکن قراردادی چند صد
هزار دالری بسته می شود و تنها چند ده هزار دالر به وی پرداخت می شود .بازیکن
هم پس از چند دقیقه بازی و چند ماه نشستن روی نیمکت در نهایت از تیم جدا
شده و با شکایت به فیفا مابقی مبلغ قرارداد را گرفته و بین خود و سایر شرکاء(بخوانید
دالالن و رابط هایشان در باشگاه و فدراسیون) تقسیم می کند.
مسئولین باشگاه استقالل در ارتباط با جدایی آقای استراماچونی اعالم می کنند که
امکان پرداخت وجه قرارداد ایشان فراهم بوده لیکن به دلیل مشکالت بانکی ناشی
از تحریم ها موفق به پرداخت آن نشده اند .سوال اینجاست که دولت آمریکا باشگاه
استقالل ،فوتبال ویا ورزش را تحریم کرده یا کل شبکه بانکی کشور را؟ پس چگونه
اســت که واحدهای صنعتی و تولیدی علیرغم وجود تحریم هر روز چندین هزار
مورد مواد اولیه ،ماشین آالت صنعتی و لوازم یدکی از خارج وارد کرده و وجه آن را
در خارج از کشور به فروشنده پرداخت می کنند و این همه در شرایط تحریم است.
جواب این ســوال را باید در چند نکته جستجو کرد .اول اینکه تولید کننده در کار
خود حرفه ای عمل کرده و با اتکاء به تجربه ،دانش و کادر حرفه ای خود تمام راه
کارها را بررســی و حتی در این شرایط دشوار گلیم خود را از آب بیرون می کشد.
نکتــه دوم هم اینکه تولید کننده پول خود را خرج می کند ،پولی که برای هر ریال
آن عرقها ریخته شــده و لذا واحد تولیدی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد زحمات
خود و کارگرانش حیف و میل شود .اما در مدیریت ورزش ما شرایط مدیریتی به
گونه ای دیگر است .هر سال چند صد میلیارد تومان از جیب ملت خرج فوتبال می
شود .البته باید گفت بخش اندکی از آن خرج می شود ،بخشی دیگر حیف و بیشتر
آن هم میل می شود! تا وقتی که سیستم مدیریت ورزشی چنین باشد انتظار دیگری
نمیتوان داشت .چگونه می توان قبول کرد که کل مجموعه فوتبال کشور با بودجه
سالیانه چند صد میلیاردی نتواند از یک متخصص عقد قرارداد ورزشی بین المللی
استفاده کند تا چنین افتضاح هایی یکی پس از دیگری اتفاق نیافتد .مادامی که روابط
فردی و سیاسی و نیز تقسیم غنایم مالک انتخاب مدیران ورزش کشور باشد ،نمی
توان نتایجی غیر از این انتظار داشت.
اما این شرایط تنها در ورزش حاکم است؟ جواب روشن است .تفکر حاکم در کشور
آن اســت که تنها مدیری می تواند فوتبال کشور را به نحو احسن مدیریت کند که
خود فوتبالیست بوده باشد ،کما اینکه ما وزیر بهداشت مان غالب ًا پزشک است و رئیس
دانشگاه مان استاد دانشگاه است و  ....بدین ترتیب بهتر است مسئول بهشت زهرا
را از میان درگذشتگان انتخاب کنیم که تجربه کفن و دفن را داشته باشد .این تفکر
یعنی این که ما علمی تحت عنوان مدیریت را به رسمیت نمی شناسیم و واقع ًا هم
نمی شناسیم .صد البته که این مساله جدید و یا پنهانی نیست .از چهل سال قبل بنا را
بر این قرار دادیم که تعهد مقدم بر تخصص باشد ،بدون اینکه مالک و معیار تعهد را
درست تعریف کنیم و این یعنی آشفتگی مدیریتی ،همان چیزی که مدتهاست شاهد
آن هستیم .در میان مردم کوچه و بازار همه ما این جمله را بارها و بارها شنیده ایم
که "همه چیز داریم ،مدیریت نداریم" .جمله درست آن است که بگوییم مدیر داریم
ولی نیازی به آن نداریم.
یادمان باشد که مدیران ارشد بسیاری از بزرگترین و موفق ترین شرکت های جهان
ایرانیهستند.
ادامه در صفحه 8

شناسنامه

جهاناقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری ،تحلیلی تأسیس1370 :

• صاحب امتیاز :مؤسسه رسانه گستر ساده

های زیــادی در خصوص آلودگی رود ارس از طرف ارمنســتان صورت گرفته و به
جاهای خوبی رسیده است.
وی همچنین گفت :آمریکا همیشــه ادعا داشت دارو و غذا جز موارد تحریمی نیست
و مســاله انسانی است اما عمال راه رسیدن دارو و غذا را به کشور ما بستند و اخیرا در
بدتریــن اقدام بانک مرکزی را تحریم کرد تا نتواند پول برای دریافت دارو را پرداخت
کند ،اینها تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است و مغایر با حقوق بین الملل
است.
موسوی ادامه داد :آمریکا ادعای بیجایی کرده که ایران مسئول حمله موشکی به آرامکو
بوده و سازمان ملل بعد از تحقیقات به این نتیجه رسید که ایران نقش نداشته و آمریکا
این روسیاهی را هم باید تحمل کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :موضوع حج از مسایل عمده ای است که جدا از
روابط ایران و عربستان است و رایزنی هایی برای برپایی حج عمره انجام شده است.
واکنش موسوی به اظهارات وزیرخارجه آلمان؛ برلین به جای اتخاذ مواضع
مغرضانه مبانی حقوق بشر را رعایت کند
ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت :از برلین انتظار مــیرود بجای اتخاذ مواضع
غیرحرفهای و مغرضانه ،رعایت مبانی اولیه حقوق بشری را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،ســید عباس موســوی ســخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اســامی ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در پاســخ به
سوال یکی از نمایندگان پارلمان این کشور ضمن محکومیت آن گفت :اینگونه اظهارات
غیرمسئوالنه و مداخله جویانه نمی تواند کوتاهی برخی کشورهای اروپایی در پایبندی
به تعهدات شان ذیل برجام و نیز واکنش منفعالنه نسبت به رویکرد تروریسم اقتصادی
آمریکا و مسئولیت ناشی از آن را تحت الشعاع قرار دهد.
موســوی تصریح کرد :افکار عمومی جهان هنوز تسلیح کننده دیکتاتور سابق عراق به
ســاح های شیمیایی که بر سر همین شــهروندان ایرانی و همسایگان عراقی شان در
خالل جنگ تحمیلی می بارید را از یاد نبرده اند و همچنین سرکوب معترضین از سوی
پلیس آلمان در جریان برخورد با اعتراض کنندگان نشست سران گروه  ۲۰در تیر  ۹۶در
هامبورگ و یا گسیل سالح به منطقه غرب آسیا از سوی برخی کشورهای اروپایی که
تنها نتیجه آن ارتکاب جنایات جنگی و بروز موج ویرانی و کشتار مردم خصوصا زنان
و کودکان بی دفاع ازجمله در یمن بود را به خاطر دارند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود :از برلیــن انتظار می رود بجای اتخاذ
مواضع غیرحرفهای و مغرضانه ،رعایت مبانی اولیه حقوق بشــری را با چشمانی باز،
فراگیر و مبتنی بر رویکرد بیطرفانه در دستور کار قرار دهد.
موسوی در پایان با تاکید بر اهتمام دولت جمهوری اسالمی ایران برای شنیدن نظرات
و دیدگاه های مختلف مردم خود ،خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران در ناآرامی
ها و آشــوب های اخیر در کشور ،قطعا صف دشمنان و عامالن کشتار مردم بیگناه و
حامیان خارجی آنها را از دیدگاه های معترض جدا دانسته و با توجه به نتایج بررسیها
و تحقیقات ،تصمیمات الزم را در راستای احترام به حقوق مردم ایران و نیز تامین امنیت
پایدار اتخاذ خواهد کرد.

http://www.rgs.org.ir

ثبت شده به شماره  13899ثبت شرکتهای تهرا ن
• 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
 ،17شماره • 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 61/34
امتیاز 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 :
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

منشور اخالقی جهان اقتصاد
جامعه انســانی 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 باشند .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 گسترش عدالت جز در سایه اتکا به اخالق حرفهای منبعث از نظام
ارزشی و فکری حقمدارانه و آزاداندیشانه مقدور نیست.
متنکاملمنشوراخالقیجهاناقتصادبراینپایهودرسهمحورحقوق،خطقرمزها،ورویههاتنظیمشده،
و در  16بند در آدرس  http://jahaneghtesad.com/?p=15385در سایت قاب ل مشاهده است.

