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آیا حضور عبداهلل نوری آلترناتیوی برای عارف است؟

«پارلمان اصالحات» رویکرد جدید شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
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این روزها تشکل ها و احزاب جانی تازه یافته اند و هر یک با
رویکردی جدید خبرساز شده اند .شورای عالی سیاستگذاری
اصالح طلبان نیز درصدد اســت با حضور عبداهلل نوری دچار
تحوالت بزرگ در عرصه مدیریتی شود.
شــورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان از سوی محمد
رضا عارف معاون اول دولت اصالحات در ســال  92پیشنهاد
و تاســیس شد که تا این زمان ریاســت شورا به عهده ایشان
است .مدافعان این نهاد پیروزی نسبی اصالح طلبان در انتخابات
های گذاشته را مدیون اثرگذاری تصمیمات اتخاذ شده توسط
اعضای شورای عالی سیاستگذاری میدانند و نمونه موفقیت آن
را پیروزی حســن روحانی منتخب نزدیک به گفتمان اصالح
طلبی در دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای  92و 96معرفی
میکنند این در حالی است که ناهماهنگی و ضعف در بستن
لیست شورای شــهر تهران و رفتار استبدادی هیات رئیسه از
جمله انتقاداتی اســت که از سوی احزاب اطالحطلب به این
موضوع همواره مطرح بوده است.
حجت االسالم سید هادی خامنه ای دبیر کل حزب نیروهای
خــط امام ،مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردم ســاالری،
رســول منتجب نیا قائم مقام سابق حزب اعتماد ملی و احمد
حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت از جدی ترین منتقدان
شورای عالی هستند که آن را به گونه ای استبدادی معرفی می
کنند؛ اما در مقابل برخی مشاوران رئیس دولت اصالحات مانند
عبداهلل ناصری و علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت از
مدافعان اصلی این شورا محسوب می شوند.

آغاز فعالیت شورای عالی سیاستگذاری پیش از زمستان 97
این خبر را عبداهلل ناصری از موافقان این شورا مطرح کرد .وی با
تاکید براینکه جریان اصالحطلبی اگر حول محور رییس دولت
اصالحات به عنوان صاحب این گفتمان نباشــد ،پا نخواهد
گرفــت .این را نه احزاب اصالحطلب و نه شــخصیتهای
حقیقی بلکه اجماع جریان اصالحات تایید میکند.
عبداهلل ناصری در گفتوگو با ایلنا ،در مورد پارلمان اصالحات و
امکان جایگزینی آن با شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
هم گفت که احزاب مطرح اصالحطلب که عضو شورای عالی
سیاستگذاری هستند معتقدند با تجربهای که در سال  94شکل
گرفت و شورای هماهنگی در کنار شورای راهبردی برآمده از
شورای مشورتی قرار گرفت ،در تشکیل یک جبهه فراگیر در
جبهه اصالحات تجربه موفقی بوده است .بنابراین قرار شد همین
ساختار بماند و در نهایت اصالحاتی در ساختار و ترکیب انسانی
آن صــورت بگیرد و نهاد ناظر هم به جای پارلمان اصالحات
همان شورای مشورتی آقای خاتمی باشد.
وی با اشــاره به برخی اظهارنظرها مبنی بر شکلگیری جبهه
اصالحات خارج از محوریت ســید محمــد خاتمی گفت،
جریان اصالحطلبی اگر حول محور رییس دولت اصالحات
به عنوان صاحب این گفتمان نباشــد ،پا نخواهد گرفت .این
را نه تنها احزاب اصالحطلب و شــخصیتهای حقیقی بلکه
اجماع جریــان اصالحات تایید میکند .در این موضوع نباید
تردید کرد؛ اگرچه بارها خود ایشــان این توصیه را داشتند و
حتی از رییس شــورای عالی اصالحطلبان درخواست کردند
که فراتر از بحث انتخابــات ورود کند و محوریت کار را در
جبهه اصالحات به دست بگیرد ،اما عمال با جمعبندی اتفاقات
سالهای اخیر میتوان متوجه شد .یک ائتالف و اجماع فراگیر

چهارسویسیاست
کدخدایی :الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مغایر با قانون
شناختهشد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی مغایر با موازین شرع
مقدس و قانون اساسی شناخته و به مجلس بازگردانده شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان ،عباسعلی کدخدایی در یادداشتی نوشت:
الیحه اصالحقانون مبارزه با پولشویی درچهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی
شناخته و جهت اصالح بهمجلس اعاده شد .مالک بررسیشورای نگهبان در مغایرت یا عدم
مغایرت یک مصوبه ،موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت ماه سال جاری الیحه اصالح قانون مبارزه
با پولشویی را که دولت در تاریخ  17آبان  96به مجلس ارسال کرده بود را تصویب کردند.
کدخدایی پیش از این در نشست خبری اعالم کرده بود :اعضای این شورا عالوه بر ایرادات
متعــدد بر مواد و بندهای این مصوبه ،با عنایت به قضایی بودن این الیحه تاکید دارند الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی باید از طریق رییس قوه قضاییه ارجاع شود البته ایرادات ماهیتی
نیز به این طرح وارد بود.

عدهای خاص نبض ارزی کشور را مدیریت میکنند

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت :بازار افسارگسیخته ارز رها شده و دستهای
پشت پرده با کنترل قیمت ارز نبض ارزی کشور را مدیریت می کنند.
به گزارش ایسنا ،امیر خجسته در جریان بازدید از نحوه خرید و فروش و مدیریت بازار ارز در
کشور اظهار کرد :اینکه بیان می شود نرخ ارز در فردوسی ،استانبول و افشار مدیریت می شود
اشتباه است بلکه خارج از این بازار توسط یک ستاد مافیایی فرماندهی و مدیریت می شود و
سیاست گذاری ها بیشتر در داخل ،بازار را تحت امر خویش قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک هفته از رونمایی بسته جدید ارزی بانک مرکزی می گذرد،
گفت :بازار ثانویه فاز جدیدی است و بدون عرضه منجر به باال رفتن قیمت ها می شود که
مدیریتی بر روی آن صورت نگرفته و همچنان تاثیر مثبتی روی قیمت ارز نداشته و این فرمول
مدیریتی ،ارزش پول ملی را همچنان نتوانسته به جایگاه قبلی برگرداند و تثبیت کند.

جلسه سوال از رییس جمهوری  6شهریور برگزار می شود

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه سوال از رئیس جمهور در جلسه
علنی سه شنبه  6شهریور ماه با حضور دکتر حسن روحانی رییس جمهوری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی خانه ملت ،اسداهلل عباسی در خصوص زمان برگزاری جلسه
سوال از رئیس جمهور ،اظهار داشت :براساس توافقی که انجام شده ،سه شنبه  6شهریورماه
جلسه سوال از رئیس جمهور برگزار میشود .عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت:
مجلس با معاون پارلمانی رئیس جمهور برای تاریخ  6شهریور ماه به توافق رسیده و ظاهرا
آقای رئیس جمهور در صحبتهایی که با معاون پارلمانی داشته ،پذیرفته تا در این تاریخ برای
حضور در جلسه سوال از رئیس جمهور به بهارستان بیاید.

هنوز برای ورود به انتخابات تصمیمی نگرفتهایم

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری ،گفت :اینکه به طور خاص برای انتخابات باید چه
کارهایی انجام دهیم هنوز به مرحلهی تصمیمگیری نرسیده است ،اما در آینده تالش میکنیم که
در سطح تهران و مراکز استانی اصولگرایان با وحدت وارد انتخابات شوند.
سید کمالالدین سجادی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آخرین تحوالت جبهه پیروان خط امام
و رهبری ،اظهار کرد :اینکه به طور خاص برای انتخابات باید چه کارهایی انجام دهیم هنوز به
مرحلهی تصمیمگیری نرسیده است ،اما طبیعتا در این زمینه تحلیلهایی داده میشود و در آینده
تالش میکنیم که در سطح تهران و مراکز استانی که جمعیت بیشتری وجود دارد اصولگرایان
با وحدت وارد انتخابات شوند.

پارسایی در توییتر مطرح کرد؛

سهم ایران در دریای عمان به صیادان چینی اجاره داده شده است
سخنگوی فراکسیون امید نوشت :چشم انتظار رسیدن توافقنامه خزر به مجلس بودیم که خبر
رسید سهم ایران در دریای عمان هم به صیادان چینی اجاره داده شده است،آن هم بلند مدت!
نمیدانم سوگوار قانون اساسی باشم که اصول  ۷۷و  ۷۸آن به سخره گرفته شده یا شرمسار
صیادانی که با تور خالی از ماهی و سفره خالی از نان شرمنده خانواده شدهاند.

در جریــان اصالحــات ،عمال حول محور شــخصی غیر از
آقــای خاتمی تشــکیل نمیشــود .احــزاب و جریانهای
اصالحطلب در محور بودن ســید محمد خاتمی اختالفنظر
ندارند حتی دوســتان ما که دنبال تشکیل پارلمان اصالحات
هستند معتقدند کار به دست شورای هماهنگی جبهه اصالحات
با محویت رییس دولت اصالحات پیش برود.
ناصری یادآوری شــد که در جلســاتی که موسوی الری و
خاتمی داشتند به همین جمعبندی رسیدند و محمد خاتمی
کار را به هیات رییسه واگذار کرد تا ساختار و ترکیب اصالح
شده را به ایشان ارائه دهد و نهایتا قبل از آغاز زمستان فعالیت
خودشان را برای نقش آفرینی در انتخابات سال  98آغاز کنند.
البته در گزارشی که آقای موسوی الری و برخی دیگر از هیات
رییسه به آقای خاتمی و شورای مشورتی دادهاند ،اعالم کردند
که هسته اصلی شکل گرفته است اما برخی اختالفنظرها هنوز
وجود دارد .تردیدی ندارم که جبهه اصالحات در آینده هم با
محوریت همین شورا خواهد بود.
ناصری در زمینه ارزیابی عملکرد شورای عالی سیاستگذاری
و انتقاداتی که از ســوی احزاب مطرح می شود معتقد است
در سال  96برای بستن لیست شورای شهر تهران سوء تفاهم
و اشــکاالتی وجود داشت که بعضی ایرادات از سوی احزاب
و شخصیتهای اصالح طلب به شورای عالی سیاستگذاری
وارد بود ،لذا دقتی که در لیست  94برای مجلس صورت گرفت
برای شــورای شهر سال  96نبود و احزاب نسبت به انتخابات
ریاست جمهوری هیچ گونه نقدی نداشتند و فقط لیست تهران
منجر به سوءتفاهم شد.
اما حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت باور دارد که مشکالت
و ضعف های شورای عالی در انتخابات شوراهای شهر و روستا
و مجلس شورای اسالمی نمایان شــد و برای شفاف سازی
مناســبات و مشــی اصالح طلبی در عملکرد جریان شورای
عالی سیاستگذاری اصالحطلبان باید فعالیت ها به سمت حزب
محوری و نه شخص محوری حرکت کند.دبیرکل حزب اراده
ملت می گوید که نقش احزاب اصالح طلب باید پر رنگ تر
شود و اینکه احزاب و گروهها در طول سال دفاتر خود را فعال
کرده و هزینه های زیادی را به لحاظ مالی متحمل شوند اما در
بزنگاهای انتخابات ساز و کار شخصی احزاب را تحت شعاع
قرار دهد ،قطعا قابل قبول نیست.از این دست اظهارات در بین
چهره های شاخص جریان اصالحات بسیار مطرح است و آنها
بر این باورند که امروز یکی از انتقادهای اصلی بحث شخص
محوری این شورا بوده است.
ن شورای هماهنگی یا
«پارلمان اصالحات» جایگزی 
شورای عالی سیاستگذاری نمیشود
اما قائم مقام حزب همبســتگی ایران اسالمی با اشاره به اینکه
ن شورای هماهنگی و
قرار نیست پارلمان اصالحات جایگزی 
شورای عالی سیاست گذاری شود اعالم داشت که پرداختن به
موضوع پارلمان اصالحات به منظور عدم موفقیت سازوکارهای
موجود جریان اصالحات اعم از شورای هماهنگی و شورای
عالی سیاستگذاری نیست.
محمد ساالری درگفتوگو با ایسنا با اشاره به جزئیات جلسات
اخیر شورای هماهنگی جبهه اصالحات که به ریاست دورهای

حزب همبستگی ایران اسالمی برگزار شده است ،اشاره داشت
و عنوان کرد که طی مجموع جلســاتی که طی دوماه گذشته
داشــتیم ،احزاب ندای ایرانیان به دبیرکلی خرازی ،اتحاد ملت
به دبیر کلی شکوری راد ،پیشرو اصالحات به دبیرکلی صوفی،
وحــدت و همکاری به دبیرکلی راهچمنــی ،هدا به دبیرکلی
شــریفی ،تولیدگرایان ایران به دبیرکلی ظفرزاده و مجمع زنان
اصالحطلــب به دبیرکلی خانم شــجاعی به عضویت جبهه
هماهنگی اصالحات در آمدند.
وی با تاکید بر اینکه ایده تاسیس پارلمان اصالحات بسیار مهم و
تصمیمی استراتژیک است گفت :این تصمیم میتواند تاثیر قابل
توجهی در تحوالت آینده سیاسی کشور و حتی در تعامالت
میان ایران و سایر کشورها داشته باشد .شورای هماهنگی اعتقاد
دارد که در این خصوص نباید به صورت شتابزده عمل کرد؛
چرا که جریان اصالحات درحال حاضر برای تصمیم گیری،
ســاز و کاری به نام شورای سیاستگذاری دارد که این شورا
تاکنون حداقل در حوزه انتخابات موفق بوده است.
این فعال سیاسی اصالحطلب همچنین درباره نظر رئیس دولت
اصالحات درباره ایده پارلمان اصالحات گفت :آقای خاتمی
دراین خصوص نظر ســلبی نداشته اســت و اساسا موافقت
کردهاند که ایده پارلمان مبتنی بر نظرات کارشناسی آحاد مجموع
احزاب ،شخصیتهای موثر و حتی دانشگاهها و تشکلهای
مدنی بررسی شود .شورای هماهنگی حتی پیشبینی کرده است
که اگر الزم باشــد موضوع را به نظر سنجی نخبگان سیاسی
اصالحطلب بگذارد و حتی جشــنوارههایی در این خصوص
برگزار کند تا نهایتا بعد از یک کار کارشناسی و احصا نظرات و
تضارب آرایی که در این خصوص شکل میگیرد به سمت ساز
وکار و تصویب پارلمان اصالحات حرکت کند.
زمزمه جایگزینی عبداهلل نوری به جای عارف
در روزهای اخیر زمزمه های زیادی درباره جایگزینی عبداهلل
نوری وزیر کشور دولت اصالحات به جای محمدرضا عارف
به گوش می رســد ،حتی برخی بــا صراحت این تغییرات را
مطرح می کنند ،مانند غالم حسین کرباسچی دبیر کل حزب
کارگزاران سازندگی که در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان
می گوید :عبداهلل نوری جایگزین مناسبی برای عارف است،
همچنین رهامی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان
اینکه برخی در شورای عالی سیاستگاری به دنبال تغییر عارف
هستند را تصدیق کرده است.
ورود عبداهلل نوری و مخالفان عارف به شورا عالی
سیاستگذاری
کرباسچی به عنوان دبیر کل حزب کار گزاران سازندگی بعد از
گذشت یک ماه رسما از موضع خود عقب نشینی کرد ،اما به
تازگی خبر ورود  6عضو به شورای عالی سیاستگذاری اصالح
طلبان منتشــر شــد که عبداهلل نوری در صدر این نام ها قرار
داشت ،محسن صفایی فراهانی ،شهیندخت مالوردی ،مهدی
شیرزاد ،پرستو سرمدی و عماد بهاور پنج عضو جدید شورای
عالی سیاستگذاری هستند،که جزء مخالفین عارف محسوب
می شوند ،اکنون با ورود عبداهلل نوری به عنوان عضو حقیقی در
شورای عالی به نظر برخی تئوریسینهای اصالح طلب پروسه
انحالل این نهاد و تشکیل پارلمان اصالحات باید متوقف شود.

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر روحانی؛

تکالیف جدید وزارت صنعت برای تنظیم بازار
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار ،اهداف و
ماموریت های ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی
را تعیین و تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در
این جلســه که روزگذشته به ریاست حجت االسالم
و المسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد؛ اعضای
جلسه ســاختار ،اهداف و ماموریت های ستاد اطالع
رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور برای مقابله با هرگونه
جنگ روانی و التهاب آفرینی در بازار و اقتصاد کشور
را تصویب کرد.
در جلســه گذشته این شورا ،سیاســت های کالن و
اختیارات این ستاد تصویب شــده بود .شورای عالی
هماهنگی اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و
نظارت موثر بر قیمت و نحوه عرضه کاالها و خدمات،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت را مکلف کرد تا ستاد

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
تقویت و تجهیز کند.
در این جلسه همچنین تصویب شد وزارت صنعت،
معدن و تجارت در خصوص اطالع رســانی گسترده
قیمت کاالها و مقررات عرضه در فروشگاهها با استفاده
از ســامانه اطالع رسانی فراگیر برای دسترسی بر خط

مردم و سازماندهی استفاده از نظارت مردمی اقدام کند.
بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف و اتحادیه های
صنفی و تقویت و حمایت از انجمن های حمایت از
حقوق مصرف کننده در ســطح ملی و استانی توسط
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت ،از دیگر مصوبات
جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی
مقرر شد تا کلیه عرضه کنندگان کاالهائی که ضرورت
اطالع رسانی آنها توسط وزارت صمت اعالم می شود،
اعم از تولید کنندگان ،وارد کنندگان و توزیع کنندگان،
موظفند طبق مقررات این وزارت ،نســبت به تطبیق
قیمت با ضوابط قیمت گذاری مصوب «هیات تعیین
و تثبیت قیمت ها» و ثبت آن به صورت خوداظهاری
در سامانه فراگیر الکترونیکی اقدام کنند و قیمت را به
صورت برچسب و قابل نظارت ،بر کاالها نصب کنند.

ضمن اعالم پایبندی به برجام؛

مسکو :محموله دوم سوخت هسته ای برای ارسال به ایران آماده است
وزارت امور خارجه روســیه با انتشار بیانیه ای ضمن
اعالم اینکه محموله دوم سوخت هسته ای برای ارسال
به ایران آماده شده ،افزود که این کشور به برجام پایبند
است و به تمام تعهدات خود در چارچوب این توافق
بین المللی عمل می کند.
به گزارش ایرنا ،در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده
اســت :روســیه به انجام تعهدات خود در چارچوب
توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام ،استمرار داده
و شــرکت دولتی روس اتم به اجرای طرح ها برای
تأمین شرایط برجام ادامه می دهد.
این بیانیه در بخش دیگری آورده است« :طرح مشترک
روسیه و ایران برای تغییرات در دو مجموعه سانتریفوژ
در مرکز سابق غنی سازی اورانیوم در فردو برای تولید

ایزوتوپ های ثابت با موفقیت اجرایی می شود؛ این
ایزوتوپ ها برای مصارف صنعتی و درمانی اســتفاده
خواهند شد».
وزارت خارجه روســیه خاطر نشــان کرده است :در
خاک روسیه سوخت هسته ای با غلظت تا  20درصد
اورانیوم برای اســتفاده در رآکتــور تحقیقاتی تهران
نگهداری می شود.
در بیانیه همچنین تصریح شــده است :بازگشت این
سوخت هســته ای به ایران با محموله های کمتر از
 5کیلوگرم به درخواست طرف ایرانی و پس از تأیید
آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه شــرایط
پیش بینی شــده برای این منظور در برجام اجرا شده،
انجام می شود.

بیانیه می افزاید :محموله نخست در اوایل سال 2017
به ایران تحویل شد و هم اکنون مقدمات برای ارسال
محموله دوم سوخت هسته ای به ایران فراهم می شود.
روســیه همچنین اعالم کرده که به اجرای بند ســوم
برجام شــامل مجموعه هایی از همکاری ها با ایران
در عرصه انرژی هسته ای صلح آمیز کمک می کند.
در پایان بیانیه وزارت خارجه روسیه خاطرنشان شده
است :تمام همکاری ها با ایران در چارچوب برجام و
قطعنامه  2231شورای امنیت و نیز تحت کنترل کامل
آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود.
روســیه در بیانیه خود بر عزم این کشور برای اتخاذ
تدابیر الزم به منظور حفظ و اجرای کامل برجام تأکید
کرده است.

ظریف :کوفی عنان قهرمان صلح و حاکمیت قانون بود
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی توییتری
با ابراز تاســف عمیق از درگذشت دوست دیرینه خود
«کوفی عنان» دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد ،از وی
بــه عنوان رهبری بی نظیر و قهرمــان صلح ،عدالت و
حاکمیت قانون یاد کرد.
به گزارش ایرنا ،کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل
صبح امروز در ســن  80سالگی در سوییس درگذشت.
وی هفتمین دبیرکل سازمان ملل بین سال های  1997تا
2006میالدی (  )1385 -1376بود.
کوفی عطــا عنان در  8آوریل  1938میالدی در شــهر
کوماسی کشور آفریقایی غنا چشم به جهان گشود .وی
در کالج مک آلیســتر اقتصاد را فرا گرفت و روابط بین
الملل را در ژنو و مدیریت را در دانشگاه ام آی تی آمریکا
آموخت .عنان در ســال  1962وارد سازمان ملل شد و
در دفتر ژنو سازمان بهداشت جهانی مشغول به کار شد.

وی از مارس  1992تا دســامبر  1996معاون صلح بانی
پطروس غالی دبیر کل مصری وقت سازمان ملل بود.
شورای امنیت ،عنان را در  13دسامبر  1996به دبیر کلی
ســازمان ملل برگزید و پس از تائید در مجمع عمومی
نخستین دبیر کل ســازمان ملل که از میان کارمندان آن
برگزیده شده بود ،شناخته شد.
کوفی عنان در سال  2001برای دومین بار به این سمت
انتخاب شد و پس از وی در  1ژانویه  2007بان کی مون
کره ای جانشین او شد.
کوفی عنان پس از پایان خدمت در ســازمان ملل ،بنیاد
کوفی عنان را به منظور مشــارکت در توســعه جهانی
تاسیس کرد.سازمان ملل واتحادیه عرب در سال 2012
وی را به نمایندگی خود در امور سوریه انتخاب کردند تا
راه حلی برای مناقشه آن کشور بیابد.
عنان پس از آنکه سازمان ملل نتوانست پیشرفتی در حل

سرمقاله

"ضرورت بازنگری بنیادین در
مدل توسعه شرق کشور"
دکتر هاشم اورعی

رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

کارشناسان حوزه امنیت ملی بر این نکته اتفاق نظر دارند که عدم توازن اقتصادی در مناطق
مختلف کشور وعقب ماندگی بخشی از کشور در مقایسه با سایر نقاط ،امنیت ملی و تمامیت
ارضی کشور را به چالش می کشاند .شرایط مناطق شرقی کشور ،به ویژه با حرکت به سمت
جنوب به گونه ای است که به دلیل کاهش سریع منابع آب ،عم ً
ال تداوم کشاورزی به روش
سنتی میسر نیست .متاسفانه بی توجهی به سایر منابع از جمله معادن ،حمل و نقل و سایر
امکانات زیر ساختی به گونه ای است که نمی توان فعالیت قابل توجهی در این بخش عظیم
از کشور متصور بود .در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان علیرغم برخورداری از برخی
امکانات و ظرفیت های بالقوه و نزدیکی به مرز کشــورهای پاکستان و افغانستان ،از پایین
ترین سطح درآمد سرانه کشور برخوردار است بطوریکه ادامه این روند منطقه را با مخاطرات
امنیتی جدی مواجه خواهد نمود.
با از بین رفتن کشــاورزی و در صورت فقدان فعالیت های اقتصادی جایگزین ،شــاهد
مهاجرت مردم این منطقه به سایر استانها بوده و این پدیده ضمن ایجاد مشکالت فرهنگی
و اجتماعی در ســایر نقاط کشور ،بخش مهمی از مناطق مرزی در شرق کشور را خالی از
سکنه خواهد کرد .اخیرا ً وزیر کشور در مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد که مهاجرت از این
مناطق هم اکنون آغاز شده و چنانچه اقدامات الزم انجام گیرد قطع ًا در آینده نزدیک شاهد
افزایش این روند خواهیم بود.
با توجه به عدم امکان ادامه فعالیت های کشــاورزی به دلیل محدودیت های جدی منابع
آب در منطقه ،ضروری اســت مدل توسعه اقتصادی این مناطق مورد بازنگری قرارگیرد.
متاسفانه مسئولین برنامه ریزی در بخش دولتی به خاب غفلت فرو رفته و توجهی به این
مساله ندارند .بیم آن می رود که این مساله هم مانند دریاچه ارومیه که یک شبه خشک شد
و بالفاصله ستاد بحران برای احیای آن تشکیل شد ،با بی توجهی مسئولین به چالشی جدی
برای کشور تبدیل شود.
اما چه باید کرد؟ می توانیم بجای اینکه به دلیل کم آبی فریاد وامصیبتا ســر دهیم ،به این
واقعیت توجه کنیم که این مناطق به ویژه استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی
از ظرفیت فوق العاده ای برای تولید برق از منابع باد و خورشید برخوردارند .با برنامه ریزی
صحیح می توان شرق کشور را به مهد انرژی تجدیدپذیر به ویژه انرژی بادی و خورشیدی
تبدیــل کرد و مقادیر قابل توجهی انرژی الکتریکی برای مصرف داخلی و صادرات آن به
کشور های همسایه شرقی تولید نمود.
البته انرژی الکتریکی تنها محصول نهایی است و مسئله مهم تر ایجاد صنعت انرژی بادی و
خورشیدی در منطقه است .در این صورت می توان با ایجاد صنایع مرتبط ،اقتصاد منطقه را
متحول کرده و ضمن ایجاد اشتغال مولد برای جوانان گام موثری در ایجاد توازن اقتصادی
در این بخش مهم کشور برداشت.
شرایط کشور به گونه ای است که دیگر نمی توان با روش های سنتی به کشاورزی و تولید
برق ادامه داد .وقت آن رسیده که خالقیت نشان داده و با شهامت تمام در مسیر تغییر الگوهای
ســنتی گام برداشت .متاسفانه هیچ گونه نشانه ای از این موارد در نهادهای دولتی از جمله
وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به چشم نمی خورد.
وقت آن رسیده که نسبت به تغییر مدل اقتصادی توسعه این مناطق ،با ایجاد و توسعه صنایعی
که با اقلیم منطقه همخوانی دارند همگام با تغییرات اقلیمی تهدید را به فرصت تبدیل کرده و
با بهره گیری از ظرفیت های منطقه برنامه جدیدی برای توسعه تدوین و اجرا نمود.
ضروری است وزارت نیرو با آینده نگری به جای برنامه ریزی برای ساخت نیروگاه های
حرارتی جدید که ضمن ایجاد آالیندگی قابل توجه مقادیر زیادی آب مصرف می کنند ،به
فکر توسعه انرژی تجدیدپذیر به ویژه بادی و خورشیدی در این مناطق باشد.
مخلص کالم اینکه نمی توان به مردم مناطق شــرقی کشور گفت که به دلیل کمبود آب،
کشاورزی نکنند ،با تردد غیر قانونی از مرز اقدام به قاچاق کاال نکنند و از منطقه هم مهاجرت
نکنند .قطع ًا چنین سیاســتی همان قدر با موفقیت اجرا خواهد شــد که در مورد کولبران
کردستان به نتیجه رسید.
با توجه به شــرایط اقلیمی و کم آبی مفرط ،ضروری اســت مدل توسعه اقتصادی این
منطقه بازنگری شــده و توسعه صنایع معطوف به آینده و منطبق با شرایط جغرافیایی،
جایگزین فعالیت های کشــاورزی گردد .از نقطه نظر اشتغال نیز توسعه صنایعی چون
انرژی بادی و خورشــیدی ضمن ایجاد اشتغال مولد در منطقه ،راه را برای ایجاد صنایع
جانبی و خدمات مرتبط باز کرده و این صنعت نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی
منطقه ایفاء خواهد نمود.
حال که کشــور در آســتانه مواجهه با تحریم های ظالمانه و فراگیر بین المللی قرار دارد،
ضروری است یک بار هم که شده با تکیه بر توان داخلی و برنامه ریزی صحیح و منطقی و با
اتکاء به ظرفیت های موجود ،برنامه ای جامع برای توسعه شرق کشور تدوین و اجرا نماید.
افسوس که مدیریت دولتی کشور ابتکار عمل را از دست داده و به جای برداشتن گام های
اساسی در مواجهه با تحریم های بین المللی و ایجاد رشد اقتصادی به ویژه در مناطق محروم
کشور ،فقط سعی بر توجیه عملکرد انفعالی خود دارد.
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•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
• 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 :
farzaneh.kharaghani@jahaneghtesad.com

شهادت نامه

و فصل مناقشه سوریه حاصل کند ،از این سمت کناره
گیری کرد.
عنان در ســپتامبر  2016به ریاســت کمیســیون
تحقیقات سازمان ملل در بحران روهینگیا انتخاب
شد و در  15اوت  2018در یکی از بیمارستان های
سوییس درگذشت.

جهاناقتصاد

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.

