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توقف صدور نفت از خلیجفارس ،پاسخ حسن روحانی به تهدیدها

اگر جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند...
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رئیسجمهور تاکید کرد :روزی اســت که برای اولین بار بعد از ۴۰
سال مبارزه با دشمن ستمگر آمریکا ،به پیروزیهای کم نظیری دست
یافتیم و ملت بزرگ ما نخواهد گذاشت لبخند بر لبان دشمن نقش
ببندد .به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم حسن روحانی در جمع مردم
سمنان گفت :ماه میالد با سعادت و عطرآگین پیامبر اسالم و میهمان
وطن و زادگاه بودن خود نعمت و سروری دیگر است .به همه مردم
این استان پهناور و بسیار مهم استراتژیک کشور از گرمسار ،آرادان،
سرخه ،سمنان ،مهدی شهر ،دامغان ،شاهرود و شهرستان میامی سالم
و درودم را تقدیم میکنم .وی افزود :شاهرود بزرگ و قهرمان مرکز
علم و فقه و عرفان است و با همه زیباییهای طبیعتش و با مردمان
دالورش شــاهرود نقطه زیبایی است که اگر  ۵۰کیلیومتر به شمال
حرکت کنید به جنگلهای زیبا دســت مییابید و اگر  ۵۰کیلومتر
به جنوب برود به کویر دست مییابید سرزمینی بین جنگل و کویر
است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه امروز روز آزمایش و امتحان تاریخی
برای ما ملت ایران است ،یادآور شد :روزی است که برای اولین بار
بعد از  ۴۰ســال مبارزه با دشمن ستمگر آمریکا ،به پیروزیهای کم
نظیری دست یافتیم و ملت بزرگ ما نخواهد گذاشت لبخند بر لبان
دشمن نقش ببندد.
وی ادامــه داد :آمریکاییها دنبال کودتا بود اما در این زمینه ناموفق
بودند ،دنبال تجزیه خوزســتان و حمله عفلقیان بود و ناموفق ماند،
دنبال تحریم و شکســتن قدرت ایران بود و ناموفق بود .چرا امروز
آمریکا این همه از ملت ایران و ایرانیها عصبانی است؟ ایران قدرتمند
و ملت غیوری که برابر آنها سر فرود نیاورده و نخواهد آورد ،غیرقابل

تحمل برای آمریکا و و صهیونیست است .آمریکا خواست و اعالم
کــرد ایران را از صادرات نفت محروم کند و از تبادل تجاری با دنیا
باز دارد میخواست و اعالم کرد ایران را در منطقه منزوی کند گفت
در منطقه اهدافی دارد که به میرسد اما ملت ایران اجازه این کار را
به آنها نداد .روحانی ادامه داد :آمریکا خواســت و اعالم کرد که در
منطقه اهدافی دارد و به آن اهداف دست خواهد یافت اما ملت بزرگ
ما در همه صحنهها ثابت خواهد کرد پیروز نهایی این نبرد خواهد
بود .آمریکا بداند ما نفت را میفروشیم و خواهیم فروخت و قادر
نیست جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد؛ اگر روزی بخواهد جلوی
صادرات نفت ایران را بگیرد نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
وی افزود :آمریکا میخواهد رابطه ما را با جهان تضعیف کند؛ رابطه
ملت ایران امروز در غرب با عراق و ترکیه؛ در شــمال با آذربایجان،
روسیه ،قراقستان و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ در
جنوب با عمان و قطر و کویت روابطی صمیمی است .آمریکا قادر
نیست ما را از کشورهای منطقه که در طول قرنها در کنار هم بودیم،
جدا بســازد .رییسجمهور با تاکید بر این موضوع که آمریکا قادر
نیست روابط تجاری ما را با منطقه و جهان قطع کند ،گفت :آمریکا
باید بداند در سراسر این سرزمین مردم ما با کشورهای منطقه و جهان
روابط فرهنگی ،روابط اقتصادی و روابط سیاســی را حفظ خواهند
کرد .ما رابطه خود را با کشــورهای منطقه ،کشــورهای مسلمان و
کشورهای اسالمی توسعه خواهیم داد.
وی ادامــه داد :آمریکا تالش میکند اروپا را از ایران جدا کند ،چین
را از ایران جدا کند ،هندوســتان را از ایران جدا کند و همسایگان را
جدا کند و ایران هراسی را در منطقه ترویج دهد .ما دشمن هیچ ملتی
نیستیم و نخواهیم بود .آمریکا نمی تواند بین ما و کشورهای همسابه
تفرقــه و نزاع ایجاد کند؛ ما روابطمان را باجهان روز به روز افزایش
خواهیم داد.

چهارسویسیاست

محمودصادقی:

کشور ما یکی از مامنهای پولشویی در دنیا است

الریجانی به مرکز پژوهشهای مجلس دستور داد؛

تدوین طرحی برای اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان
در پی فرمایشات رهبری

رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی از دستور علی الریجانی رییس مجلس به
این مرکز ،برای تدوین طرح اصالح قانون منع به کارگیری بازنشستگان در پی فرمایشات
رهبر معظم انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش خانه ملت ،کاظم جاللی گفت :در پی فرمایشات حضرت آیت اهلل خامنه ای
در درس خارج فقه ایشــان در مورد قانون منع به کارگیری بازنشســتگان ،رییس مجلس،
مالحظات معظم له برای اصالح قانون را به بنده به عنوان رییس مرکز پژوهشهای مجلس
اعالم کردند.
وی افزود :بر این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان ،کارشناسان ،پژوهشگران
و معاون قوانین مجلس طرحــی را جهت اصالح قانون مطابق با نظر رهبر معظم انقالب
تدوین و آماده کنیم.
وی با بیان این که از معظم له برای اظهار محبت نسبت به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری
می کنیم ،افزود :ایشان قانون را امری الزم و ضروری جهت این که جوانان و نیروهای تازه
نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ،ضمن این که رهبری فرمودند که این
قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل بماند و تاکنون نیز به خوبی اجرا شده است.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :بنابراین ما بررســی نکات و مالحظاتی که رهبر معظم انقالب داشتند را هر چه سریع
تر در دستور کار ،گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاءاهلل آن را به مجلس و کمیسیون
تخصصی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش ایرنا ،رهبر معظم انقالب اسالمی امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه ضمن
تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان توضیحاتی درخصوص
برخی خألهای این قانون و درخواستهای برخی مسئوالن از ایشان برای کسب مجوزِ ابقاء
تعداد معدودی از مدیران بازنشسته ،بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخشــی از سخنانشان گفتند« :این قانون بازنشستگان ،یک
قانون بسیار خوبی است .این از آن قوانینی است که ما به آن احتیاج داشتیم ،جایش هم خالی
بود .این قانون در واقع حلق ه بست ه مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای
سال طول می کشد ،این حلق ه مدیریتی بسته را باز می کند ،می شکند ،راه را برای جوانها
می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی .بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی
است منتها اطالق قانون ،اطالق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشستهای باید به کار گرفته
نشود ،این اطالق درست نیست .چون بعضی از افراد هستند بله ،مث ً
ال  30سال هم خدمت
کردهاند ،بازنشسته هم شدهاند ،فرض کنید که بیست ساله بوده ،هجده ساله بوده استخدام
شده ،حاال هم یک مردی چهل و هشت ساله ،پنجاه ساله است ،وقت کارش است و تجربهی
خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل میشود ،اما
شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش پیدا میشوند ،ممکن است زیاد هم
نباشند ،درست نیست .خب حاال مسئول ،آن مدیر چه کار کند برخالف قانون؟ اینجا به فکر
والیت فقیه میافتند که باالخره ولیفقیه اجازه بدهد.
نمایندهمجلس:

طرح استیضاح ظریف به صحن علنی نخواهد آمد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت :نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر
امورخارجه را ارائه دادند ،پس از شنیدن سخنان دکتر ظریف در کمیسیون سیاست خارجی
و امنیت ملی و مشورت با سایر نمایندگان قانع شدند و به نظرم این طرح به صحن علنی
نخواهد آمد .حیدرعلی عابدی روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا استیضاح را حق نمایندگان
مجلس دانست و افزود :هریک از نمایندگان نگرشهای متفاوتی دارند که به این نگرشها
باید احترام گذاشــت .وی با بیان اینکه در نظر گرفتن منافع ملی و دفاع از آن باید اولویت
همه ما باشد ،اظهار داشت :زمانی که می خواهیم انتقاد یا استیضاح کنیم باید تمام جوانب
را بسنجیم و کاری نکنیم که بهانه به دست دشمنان بیافتد .نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :اگر در یک موقعیتی قرار گرفتیم که انجام کاری برحق است اما آن
کار موجب می شود تا منافع ملی ما به خطر افتد یا به ضرر و زیان کشور تمام شود ،نباید آن
کار را انجام دهیم .وی تصریح کرد :به نظرم طرح استیضاح وزیر امور خارجه در شرایطی که
وی برای دفاع از منافع ملی ما با وزیران امورخارجه اروپا در حال مذاکره است ،هیچ نفعی
برای کشور ندارد و همه نمایندگان با هر سلیقه و نگرش باید این موضوع را در نظر بگیرند.

وی افزود :آمریکا در دو ســه زمینه ناموفق بوده است .اولین مورد
عدم موفقیت آن است که در مبارزه با ملت ایران ،کشورهای جهان
و سیاستمداران جهان از آمریکا حمایت نکردند؛ جز یکی دو کشور
کوچک و رژیم صهیونیســتی هیچ کشــوری حمایت نکرد .همه
تحریمهای آمریکا را محکوم کردند .آمریکا در مجمع عمومی سازمان
ملل وشورای امنیت شکست خورد؛ در دادگاه الهه شکست خورد.
مردم ما بدانند در عرض این دو ســه ماه آمریکا را در شورای امنیت
ســازمان ملل و مجمع عمومی و دادگاه الهه و دادگاه عالی ایتالیا به
شکستکشاندیم.
روحانی با ذکر این موضوع که این به معنای پیروزی دیپلماتها و
حقوقدانان و ملت ایران بزرگ ایران و پیروزی نیروهای مسلح ایران
است ،گفت :نیروهای مسلح ما در سراسر این منطقه با تالش و ایثار
و حمایت ،امنیت را در سراسر منطقه برقرار کردند .نیروهای مسلح
ما ،رهبری ما و ارکان نظام فقط برای ایران امنیت نیاورند بلکه برای
عراق و ســوریه و لبنان امنیت آوردند و امروز ایران تالش میکند
مردم مظلوم یمن را در برابر متجاوزین آل ســعود در صحنه نبرد و
صحنه سیاسی پیروز و موفق سازد .آل سعود شکست خواهد خورد
و آمریکا شکست خواهد خورد .وی افوزد :ما برای رشد ایران ،برای
توسعه ایران و برای عظمت ایران در دولت ،مجلس و قوه قضائیه و
نیروهای مسلح و در راس آن رهبری ،ایران قدرتمندتر از گذشته را
میسازیم .ما نمیگذاریم دشمنان ما ایران را به شکست بکشانند .ایران
ســرزمین مقدس ،عبادتگاه حق ،سرزمین موالی ما علی بن موسی
الرضا و سرزمین امام زمان و قرآن و سرزمین مردانگی است.
رئیسجمهور ادامه داد :ایران سرزمین پربرکتی است که دشمنان قادر
نیستند این سرزمین را به شکست بکشانند .ما ارتباط خود را با دنیا
روز به روز قویتر خواهیم ساخت .علیرغم میل آمریکا تجارت خود
را توسعه خواهیم داد .کشور ما در هفتههای آتی شاهد خواهد بود در
شرایطی که آمریکا میخواست بودجه متعادل سالم به مجلس شورای
اسالمی نرسد؛ ان شاءاهلل در  ۲۵آذر دولت بودجه سال آینده را تقدیم
مجلس شورای اسالمی خواهیم کرد.
روحانی اذعان داشت ۴۳۳ :هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی
سال آینده کشور پیشبینی کردهایم که با همت و ایثار مردم و وحدت
دولت و ملت این بودجه مصوب خواهد شد و علیرغم میل آمریکا
آن را اجرایی خواهیم کرد .ما در بودجه سال آینده کاالهای اساسی
مردم را با قیمت مناسب تضمین خواهیم کرد.
وی افزود :در بودجه سال آینده حقوقبگیرانی که حقوق ثابت دارند
و در فشــار هستند در حد توان و امکان به آنها کمک خواهیم کرد.
حقوق همه بازنشستگان و حقوقبگیران را  ۲۰درصد افزایش خواهیم
داد .برای اشــتغال مردم و حرکت در تولید ،صنعت ،کشــاورزی و
خدمات در بودجه تالش خواهیم کرد.
روحانی در ادامه تصریح کرد :ما شــاهد یک تحول بسیار خوب در
سال آینده در زمینه مسکن خواهیم بود و نگرانی مردم برای مسکندار
شدن خانه اولیها و ترمیم بافتهای فرسوده کاهش مییابد .ما با فقر
مطلق مبارزه خواهیم کرد و به تمام وعدههایی که در انتخابات سال
 ۹۶دادهام عمل خواهم کرد .از وعدههایمان عقبنشینی نخواهیم کرد
و آنچه به مردم قول دادهایم عملیاتی خواهیم کرد.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت ایران در منطقه عنوان کرد:
البته شــرایط کشور به نحوی است که وحدت ،همکاری و انسجام
باید بیش از گذشــته باشد تا با انســجام و وحدت از این مشکل

تاریخــی عبور کنیم .ابر تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نخواهد کرد
البته عدهای نادانسته این حرفها زدند و در رسانهها منتشر کردند .ما
مشــکالتی داریم و مردم باید مشکالت را بدانند تا دست در دست
هم از مشکالت عبور کنیم .همانطور که در ماههای گذشته قدمهای
خوبیبرداشتهایم.
وی افزود :فشــارها کمتر شده اما هنوز باید کارهای بسیاری انجام
بگیرد تا فشار از دوش مردم برداشته شود .تالش ما این است روند
صعودی تورمی که در ماههای گذشــته مردم را آزار میداد کاهش
دهیم تا مردم آرامتر باشــند و بتوانیم در برابر دشمنان بایستیم و به
پیروزی نهایی دست پیدا کنیم.
روحانی با اشــاره به این نکته که مشــکل اصلی استان سمنان آب
است ،خاطرنشان کرد :اولین نکتهای که میخواهم برای مردم قهرمان
اســتان سمنان عرض کنم مسئله کم آبی است .کشور ما در معضل
کمآبی است و مشکالت آب تقریب ًا در تمام استانهای کشور وجود
دارد .البته ســمنان یک استان کویری است و مشکل بیشتری دارد،
آب مهمترین مسئله این سرزمین است و یک مسئله ملی محسوب
میشود.
وی افزود :باید برای مشــکل کمآبی فکری کرد و راه حلی یافت.
انشااهلل امسال خداوند که باران رحمتش را بیش از گذشته بر ما نازل
کرده در بقیه سال آبی هم این رحمت را از ما دریغ نخواهد کرد .در
عین حال نیاز داریم آب را از حاشیه به مرکز کشور بیاوریم .بخشی از
نیازهای آبی را از استانهای جنوبی و خلیج فارس و عمان و بخشی
از آن را از دریای خزر تامین می کنیم.
روحانی در ادامه تصریح کرد :مردم اســتانهای دیگر در این زمینه
نباید به خطر بیفتند و ما باید حافظ محیط زیســت هم باشــیم .در
شورای عالی آب جلسات متعددی داشتیم و بحثهایی انجام شد.
مشکالت انتقال آب از شمال ایران به سمنان از نظر دولت حل شده
اســت و طبق پیشبینیهای انجام شده مردم این استان از آب مورد
نیاز در همه زمینهها برخوردار خواهند شد .اگر سرمایهداری بخواهد
برای انتقال آب اقدام کند دولت آمادگی آن را دارد در مدت بســیار
کوتاه تمام مجوزهــای الزم را در اختیار بگذارد و کار مطالعاتی آن
انجام شده است.
رئیــس جمهور در رابطه با مســئله فرودگاه شــاهرود اظهار کرد:
شاهرود به عنوان شهرستان مهم زرخیز استان سمنان است و جزو
شهرستانهایی محسوب می شود که در مسیر صادرات محصوالت
کشــاورزی هستند .در ســمنان صادرات محصوالت معدنی و در
گرمسار صادرات محصوالت غذایی و دیگر محصوالت را داریم و
من بسیار خوشحالم که در طول  ۵سال گذشته صادرات محصوالت
غذایی در شاهرود چهار برابر افزایش یافته است و از  ۷میلیون دالر
به  ۳۰میلیون دالر افزایش یافته اســت .این شهرستان آمادگی برای
صادرات مواد معدنی و غذایی را دارد و شــاهرود شهر محصول پر
آوازه انگور و زردآلو است.
وی در ادامه گفت :فرودگاه شــاهرود فرودگاه محلی است اما من
امروز محضر شما مردم شاهرود اعالم میکنم از فردا فرودگاه شاهرود
فرودگاه بینالمللی است .تمام مقدمات این امر را در کمیسیونهای
دولت انجام دادیم و به تصویب هیات وزیران رساندیم که وزارت راه
ما باید این مصوبه را اجرایی و عملیاتی کند .این حق مردم عزیز و
دالور شاهرود است که بتوانند در کوتاهترین زمان محصوالت خودرا
به کشورهای هدف صادر کنند.

سمیه قشقائی

گروه سیاسی
Bahar.irani2011@gmail.com

"پولشــویی یک واقعیت در کشــور ما هست ...من
نمیخواهم پولشــویی را به جایی نســبت بدهم...
آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام میدهند
حتما آنقدر توان مالی دارند که دهها یا صدها میلیارد
هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور نمایند .من هیچ
دستگاهی را متهم نمیکنم به این کار ،من افرادی را
که در این قضیه منافع دارند فکر میکنم پشت القای
این تصورات هستد" این جمالت بخشی از اظهارات
وزیر امورخارجه بود که  24نماینده مجلس را برآن
داشت تا طرح استیضاح او را تهیه و امضا کنند.علی
رغم تاکید ظریف مبنی بر این که "من هیچ دستگاهی
را متهم نمیکنم" اما برخی از نمایندگان این سخنان
ظریف را به خود گرفتند و گفتند روی سخن وزیر
خارجه مخالفان اف ای تی اف است .اظهارات وزیر
امور خارجه البته مخالفان زیادی جز این  24نماینده

نداشت.نمایندگانی که  14نفر از آنها در جلسه روز
یکشنبه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس پس از توضیحات وزیر امضای خود را پس
گرفتند و پس از آن که متن و فیلم سخنان ظریف را
دیدند و شنیدند از استیضاح منصرف شدند .انصراف
این  14نماینده اما اســتیضاح را منتفی نمی کند چرا
که طبق آیین نامه مجلس  10امضا برای اعالم وصول
طرح استیضاح کفایت می کند.
در این باره که آیا در کشور پولشویی انجام می شود
یا خیر و استیضاح وزیر امور خارجه  ،محمود صادقی
در گفت و گو با خبرنگار جهان اقتصاد با بیان اینکه
استیضاح بهانه است و امید نشانه ،گفت :می خواهند
امید مردم را از بین ببرند.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در
مجلس اظهار داشــت :پولشویی قابل انکار نیست و
کشــور ما یکی از مامنهای پولشویی در دنیا است.
به گفته وی بعضی از کشورهای دوست از ما گالیه
دارند که داعش و القاعده در ایران پولشویی می کنند
چون استانداردهای کارآمد نداریم.

عالء الدین بروجردی نیز درباره سخنان محمد جواد
ظریف به خبرنگار ما گفت :اگر جای آقای ظریف
بودم چنین حرفی نمی زدم .
این عضو کمیســیون امنیت ملی در باره واکنشهای
قضایی بــه این صحبتهای وزیر امور خارجه ،گفت:
دادســتان نامه ای در این باره نوشتند و آقای ظریف
توضیح مفصلی دادند.
وی با بیان اینکه معتقد نیســتم که پولشویی به این
صورت در کشور انجام میشود ،گفت :این اظهارات
باعث سواستفاده دشمنان میشود.
گفتنی است ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس شــورای اســامی در
توضیح جلسه روز یکشنبه این کمیسیون اعالم کرد
در این جلسه درخواســت استیضاح  ۲۴نماینده از
وزیر خارجه مطرح شد .نمایندگان استیضاح کننده
محورهای اســتیضاح را بیان کــرده و آقای ظریف
نیز پاســخ داد .در نهایت قرار شــد تا دو هفته آینده
نشستهای مشــترکی برای بررسی موضوع برگزار
وتصمیمگیری شود.

نامه سرگشاده  ۵۰روزنامه درباره لغو بخشنامه قوه قضاییه برای انتشار آگهیهای دادگستری
جلســه هماندیشــی پیرامون مشــکل آگهیهای
دادگســتری با حضور مدیران مســئول  ۵۰روزنامه
بخش خصوصــی برگزار شــد و حاضــران طی
نامهای سرگشاده خواستار رسیدگی و لغو بخشنامه
دادگستری شدند.
به گزارش ایلنا ،باتوجه به مشــکالت عدیدهای که
بخشــنامه اخیر قوه قضاییه برای نشــریات ایجاد
کرده ،جلسه هماندیشی پیرامون مشکل آگهیهای
دادگســتری با حضور مدیران مســئول  ۵۰روزنامه
بخش خصوصی برگزار شد.
این مدیران مســئول درنهایت نامــهای را به امضا
رساندند که متن آن به شرح زیر است:
امروز جامعه ایرانی در شرایط خاص بهویژه تحریم
و جنگ نرم و رســانهای جهان سلطه قرار داشته که
مقابلــه و دفاع را ایجاب و وظیفه شــرعی و میهنی
تکتک آحاد رسانهای کرده است تا بهعنوان افسران
جنگ نرم بتوانند از هویت انقالب اسالمی دفاع کنند

کــه این انجام وظیفه مورد تاکید مقام معظم رهبری
قرار گرفته است .لذا بهعنوان رهنمونی برای تمامی
تصمیمسازان الزماالجراست.
در این میان توقع فعاالن رسانه که با انواع مشکالت
تهیه و تامین مواد اولیه و مســائل معیشتی دست و
پنجــه نرم میکنند انتظار حمایت و «چشــ م یاری
داشــتن» از دوستان جهت کاســتن از دغدغههای
پیرامونی برای پرداختن بــه وظایف اصلی و تولید
گ نرم
محتــوا و حضور فعاالنه و هوشــمند در جن 
مقابل دشمنان است.
بههمین منظور با توجه به مشــکالت عدیدهای که
بخشنامه اخیر قوه قضاییه برای نشریات ایجاد کرده
و با انتقاد مدیران این رســانهها مواجه شده است،
جلسه هماندیشــی برای بررسی مشکل آگهیهای
دادگســتری با حضور مدیران مســئول  ۵۰روزنامه
بخش خصوصی برگزار شد.
در این جلســه ،مدیران مسئول نشریات با اشاره به

شــرایط اقتصادی نامساعد و افزایش قیمت کاغذ و
هزینههای انتشــار روزنامه ،این بخشنامه را خالف
جریان اقتصاد مقاومتی دانسته و تهدیدی برای ادامه
حیاط نشریات قلمداد کردند.
در این بخشنامه قوه قضاییه درج آگهیهای قانونی
مراجعــان به قوه قضاییه را بــه روزنامه حمایت و
درج آنها در سامانه این قوه منوط کرده است که آن
محروم کردن نشریات کشور از کلیه از منابع درآمدی
و تضعیف آنهاست .با توجه به اینکه بخشنامههای
اخیر قوه قضاییه برای انتشــار آگهی دادگستری در
ســامانه الکترونیک با مــواد  ۷۳و  ۳۰۲و  ۳۴۳آیین
دادرســی مدنــی و مــواد  ۱۷۴ ،۳۴۴ ،۶۱۶و ۳۸۴
قانون آیین دادگســتری کیفری در تعارض است و
تمامی مواد مذکور بر انتشار آگهیها در روزنامههای
کثیراالنتشار تاکید دارد لذا حاضرین در این جلسه،
طی نامهای سرگشــاده خواستار رســیدگی و لغو
بخشنامه دادگستری شدند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

صیانت از امنیت کشور نباید منجر به نقض حقوق شهروندان شود
یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
درباره بازداشت افراد به اتهام نفوذ ،گفت :صیانت از امنیت کشور نباید منجر
به نقض حقوق شهروندان شود.
علیرضا رحیمی ،نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در گفتوگو
با ایرناپالس ،دو مسأله در حوزه مسائل امنیتی را بسیار مهم دانست و اظهار
کرد :اطالعرســانی در مســائل امنیتی بسیار مهم اســت .بهطوری که عدم
اطالعرسانی منجر به ایجاد شائبه در افکار عمومی و انتشار شایعات میشود.
او اضافه کرد :در مسائل امنیتی باید توجه داشت که صیانت از امنیت کشور

نباید منجر به نقض حقوق شــهروندان شــود و حقوق افراد نباید به بهانه
صیانــت از امنیت ملی مورد تعدی قرار گیرد .بنابراین هم حفظ قانون و هم
صیانت از امنیت کشــور دو موضوع مهم است ،اما نباید با هدف از صیانت
از امنیت کشور حقوق شهروندان را مورد تعرض قرار داد.
رحیمــی تأکید کرد :اگر در وضعیت یــا مورد خاصی افکار عمومی ملتهب
بود و اخبار نادرســت و شــایعات در جامعه منتشر میشد ،باید خبررسانی
درســت ،بهموقع و شفاف اطالعات به جامعه منتقل شود تا جلوی تشویش
اذهان عمومی گرفته شود.

سرمقاله

جهاناقتصاد

انرژی ،صنعتی دولتی
با نقاب خصوصی
دکترهاشم اورعی
استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس انجمن علمی انرژی
بادی ایران

اخیرا ً ســند "الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت" منتشــر گردید که در آن اهم مبانی و آرمانهای
پیشرفت و افق مطلوب کشــور در پنج دهه آتی ترسیم و تدابیر موثر برای دستیابی به آن طراحی
شده است .بر مبنای این سند در سال  ،1444ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت ،در شمار
چهار کشــور برتر آسیا و هفت کشور برتر جهان شناخته می شود .در افق پیش روی سند مذکور
آمده است که تا آن زمان ،سالمت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی ،آب و انرژی فراهم خواهد
شد .در بند  29تدابیر اتخاذ شده چنین آمده است":کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی
سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک" .در این نوشتار نگارنده قصد دارد ضمن بررسی
اهمیت شدت مصرف انرژی و انرژی تجدیدپذیر به شرایط فعلی کشور در این زمینه بپردازد .شدت
مصرف انرژی یکی از شاخصهای بررسی کارایی مصرف انرژی است و بدین ترتیب معیار خوبی
برای مقایســه بهره وری انرژی است .مقدار شدت مصرف انرژی با تقسیم انرژی مصرف شده بر
تولید ناخالص داخلی بدســت می آید و مفهوم آن این است که در ازای مصرف یک واحد انرژی
چه میزان تولید می شود.
در ســال  2016میــادی ،میزان یارانه انرژی در ایران معادل  40میلیــارد دالر و رتبه اول را در این
بخش در جهان کســب کرده و پس از آن کشــورهای ونزوئال و عربستان سعودی قرار دارند .این
بدان معنی است که ما ایرانیان با مصرف مقدار معین انرژی ،کمترین تولید را در مقایسه با مردم سایر
کشورها داشته ایم .گزارشات بین المللی که در مورد اهمیت و وضعیت انرژی شامل نفت ،گاز و
برق در  50ســال آینده منتشر شده حاکی از آن است که در چند دهه آینده اصالح الگوی مصرف
انرژی و هم چنین گذار از منابع انرژی فسیلی به انرژی تجدید پذیر برای توسعه پایدار جوامع امری
ضروری است.
در زمینه انرژی تجدید پذیر نیز در حال حاضر شرایط بهتر نیست .در حالیکه تقریب ًا تمام کشورهای
جهان به سرعت در حال کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و توسعه انواع انرژیهای تجدید
پذیر هستند ،ما در خالف جهت حرکت کرده و در مسیر توسعه ظرفیت نیروگاههای حرارتی خود
گام بر می داریم .پیش بینی می شــود بســیاری از کشورها تا یک دهه دیگر تمام انرژی الکتریکی
مصرفی خود را از طریق منابع تجدید پذیر تامین کنند و این در حالی است که ما در خواب غفلت
فرو رفته و خوشحالیم که تا  50سال دیگر نفت و گاز داریم که بفروشیم و خرج خود را تامین کنیم
و نیازی هم نیست که کاری بکنیم! با توجه به اینکه کشور فاقد سند و برنامه جامع انرژی است ،بیم
آن می رود که همانند دریاچه ارومیه که یک شبه خشک شد ،یک روز که از خواب بیدار شدیم ببینیم
نفت و گازمان را نمی خرند و بالفاصله ستاد بحران انرژی تشکیل دهیم ،دقیق ًا همان کاری که برای
دریاچه ارومیه کردیم! حال خواننده محترم مشاهده می کند که فاصله بین شرایط واقعی امروز کشور،
که شدت مصرف انرژی بسیار باال بوده و هم چنین بی توجهی مفرط به انرژی تجدید پذیر مشاهده
می شود ،با شرایط مندرج در سند پیشرفت از زمین تا آسمان است! قطع ًا در صورت ادامه این روند
نه تنها رسیدن به هدف سند پیشرفت غیر ممکن می باشد بلکه اقتصاد کشور تحمل ادامه این روند
را نداشــته و باید طرحی نو در انداخت .در شرایطی که دولت مکررا ً اعالم می کند که با دشواری
یارانه نقدی ماهیانه را تامین اعتبار می کند ،طبق اعالم غیر رسمی یکی از مسئولین سازمان مدیریت و
برنامه ریزی ،برای هر ایرانی هر ماه  12میلیون ریال یارانه انرژی پرداخت می شود! آیا اقتصاد کشور
در شرایط فعلی توان تامین چنین یارانه ای را دارد؟ و حتی اگر دارد چنین اقدامی منطقی است؟
اما چه باید کرد؟ چرا ما در بخش انرژی از اینجا سر در آورده ایم؟
یکی از مشکالت زیر بنایی مربوط به اقتصاد انرژی است .راه منطقی و معمول این است که قیمت
فروش حاملهای انرژی از جمله نفت ،گاز و برق با توجه به قیمت تمام شده تعیین شود و همه ساله
با نرخ تورم افزایش یابد .اما می بینیم که این در فرهنگ کشورداری ما رایج نیست .بدین معنی که به
جای اینکه بگذاریم نیروهای اقتصاد ،همان دست نامرئی آدام اسمیت ،کار خود را بکند ،به زور دست
خود را بر فنر اقتصاد گذاشته و برای چندین سال اجازه حرکت نمی دهیم ،با این امید که دوران ما
سر آید و پس از آن هم دیگر مهم نیست ،هر چه می خواهد بشود! لیکن فشار اقتصادی به این فنر
همواره افزایش یافته تا به نقطه انفجار برسد وآن گاه که از سر اجبار دست خود را از فنر بر می داریم
توپ روی آن به هوا پرتاب شده و از خانه همسایه سر در می آورد! اما قیمت تمام شده وقتی معنی و
مفهوم پیدا می کند که رقابت اقتصادی حاکم باشد چون در غیر این صورت هزینه بی کفایتی دولت
در بنگاه داری باید از جیب ملت پرداخت شــود .واقعیت این است که علیرغم شعارهای متداول،
صنعت انرژی کشــور کام ً
ال دولتی و شبه دولتی است و در موارد زیادی صرف ًا نقاب خصوصی بر
صورت خود نهاده است .حال شرایطی را فرض کنیم که اقتصاد رقابتی در صنعت انرژی حاکم باشد.
در چنین شرایطی قیمت تمام شده واقعی به مصرف کننده منتقل شده و همه ساله مطابق با نرخ تورم
افزایش می یابد .بدیهی است حمایت از قشر ضعیف جامعه از وظایف دولت است و این مهم می
تواند از طریق ارائه یارانه انرژی به قشر آسیب پذیر صورت پذیرد .اما چرا چنین نیست و به جای آن
دولت در مواردی تنها  %10از قیمت تمام شده را به مصرف کننده منتقل کرده و چنین بار سنگینی را
بر دوش خود نهاده است؟ جواب این سوال با فرهنگ کشورداری سیاسی ما مرتبط است .فرهنگی
که نهایت افق دولت مردانش انتهای دوره مدیریت خود است .فرهنگی که منافع کوتاه مدت مقدم بر
منافع ملی و دراز مدت است .فرهنگی که دولت مردانش شهامت آن را ندارند که با مردم واقعیتها
را در میان گذاشته و آنها را که به قول خودشان ولی نعمت شان هستند ،بیگانه می پندارند .خالصه
اینکه ادامه سیاستهای دولت در بخش انرژی نه منطقی است و نه قابل ادامه یافتن .وقت آن رسیده
دولتمردان ما ،که جملگی صرف ًا از سر تکلیف پشت میز مدیریتی سر در آورده اند ،ذره ای به تکلیف
خود عمل کرده و با شجاعت تمام واقعیات را با ملت در میان بگذارند و سیاستی منطقی و پایدار
برای بخش انرژی کشور تدوین و اجرا نمایند .در غیر این صورت آرمانهای سند الگوی اسالمی
ایران پیشرفت تنها جوهری بر کاغذ خواهد ماند و عاقبت آن همان خواهد شد که در مواردی چون
خصوصی سازی ،خودکفایی ،اقتصاد مقاومتی و موارد متعدد دیگر شاهد هستیم.

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
ی
• مدیر مسئول:فرزانه خرقان 
• 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 مالی :مرتضی ابراهیمی
• 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
• 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
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.

