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مردم ناظرند، می بینند و به ما
تذکر می دهند

قالیابف به مناسبت ۱۲ بهمن در حرم مطهر
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باز هم زلزله ...
با زلزله ۵:۹ ریشتری  بار دیگر  شهرستان خوی 
لرزید تا بار دیگر این هشدار را بدهد که ساختمان ها 
ماه  دی   ۲۸ در  خوی  دارند.  مقاوم سازی  به  نیاز 
تلفات  با  حادثه  آن  اما  بود  لرزیده  نیز  گذشته 
تاکنون ۳  شب  شنبه  زلزله  اما  نبود  همراه  جانی 
 کشته و بیش از ۹۰۰ مصدوم بر جا گذاشته است.
زمین  دیگر  بار  دقیقه،  ساعت ۲۱:۴۴  شنبه شب 
 لرزه ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری 
زمین، شهرستان خوی در آذربایجان غربی را لزراند و 
خسارات و تلفاتی بر جا گذاشت. زلزله همراه با بارش 
برف سنگین همراه شده و بسیاری از مردم شهرستان 
که به خاطر وقوع زلزله خانه هایشان ویران یا آسیب 

دیده است در کوچه و خیابان ها اتراق کرده اند.
ایران از نظر میانگین ساالنه بیشترین تعداد مطلق 
جمعیت در معرض خطر زلزله در جایگاه هفتم آسیا 
و سیزدهم جهان قرار دارد با توجه به واقع شدن 
ایران برروی یکی از دو کمربند زلزله خیز جهان و 
ایران  وجود گسل های فراوان وقوع زلزله در فالت 
بالخیز  کشور  ده  جزو  ایران  است.  طبیعی  امری 
است که زلزله مسبب بیشترین تلفات انسانی در 

آن می باشد.
با توجه به زلزله اخیر خوی که متاسفانه با تلفات 
همگان  ایران  خیزی  زلزله  و  بود  همراه  نیز  جانی 
دریافته اند  که  باید  در زمینه ایمن سازی و مقاوم 
سازی ساختمان ها و همچنین نحوه صحیح مدیریت 
بحران اقدامات فوری و جدی صورت پذیرد ، اما به 
راستی بعد ازهر زلزله چه میزان برای زلزله بعدی 
آمادگی ایجاد می کنیم چه میزان در جهت بهبود 

ضعف ها در این باره گام بر می داریم ؟

آرین احمدی سرمقاله

سخنگوی دولت با اعالم اینکه ۳۲ قلم کاالی مورد نیاز 
روزمره مردم تا پایان ماه رمضان با قیمت تخفیفی توزیع 
شرکت  یک  مخصوص  فقط  کاالها  این  گفت:  می شود، 

نیست.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک آغاز دهه فجر 
انقالب اسالمی و روز پدر، اظهار کرد: آرزو می کنیم سیر 
تعالی و پیشرفت کشور که از اول انقالب اسالمی آغاز شده 

است، در گام دوم انقالب با سرعت مضاعف پیش برود.
وی افزود: در جلسه هیات دولت، گزارش های متعدد از 
سوی دستگاه های مختلف در خصوص برنامه های دولت 
در دهه فجر ارایه شد. گزارش مبسوطی از سوی وزیر کشور 
و بهداشت از نحوه امدادرسانی به زلزله زدگان شهرستان 
خوی ارایه شد. توزیع گسترده چادر و امکانات مختلف انجام 
شده، اما حجم تخریب و سرمای زیاد هوا، اذیت کننده 
است که رئیس جمهور ومعاون اول برای تسریع و استمرار 

خدمات رسانی دستور داده اند.
 ۴ از  خوبی  گزارش های  اینکه  بیان  با  جهرمی  بهادری 
هزار طرح برای افتتاح در دهه فجر ارائه شده است، گفت: 
همچنین گزارش های مختلفی از دستاوردها و آمار کشور نیز 
ارایه شد مثال رشد صنعت فوالد رتبه اول جهانی را بدست 

آورده است.
سخنگوی دولت افزود:  وزیر فرهنگ از اختتامیه جشنواره 
تئاتر فجر و آغاز فیلم فجر گزارشی ارائه کرد. دیروز اختتامیه 
تئاتر فجر با استقبال خوب مردم برگزار شد. نمایشگاه شهر 
خانواده که طرح وزارت فرهنگ با همکاری نظام بانکی و 
وزارت صمت است از امروز آغاز می شود و محصوالتی از 
جمله پوشاک و وصنایع دستی با تخفیف های مناسب و 
خرید اعتباری آغاز به کار کرده است . البته محدود به تهران 
این نمایشگاه  نیست و در سایر شهرستان ها هم مشابه 

برگزار می شود.
کشاورزی  جهاد  وزارت  کرد:  اضافه  همچنین  وی 
جشنواره ای را با همکاری اتحادیه های صنفی و فروشگاه های 
زنجیره ای آغاز کرده است که ۳۲ قلم کاالی مورد نیاز روزمره 
زندگی مردم از امروز تا پایان ماه رمضان با قیمت تخفیف 

ویژه توزیع می شود. این کاالها فقط مخصوص یک شرکت 
نیست، بلکه برندهای مختلفی دارد. هر فروشگاه زنجیره ای 
بخشی از این محصوالت را ارائه می کند. به موازات این طرح 
ها، قانون اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی نیز پس از اجرای 
کامل در استان هرمزگان، در سه استان قزوین، گیالن و 
مرکزی اجرا می شود تا کسانی که مایل هستند از کاالبرگ 

به جای یارانه نقدی استفاده کنند.
تصویب  دولت،  مصوبات  از  دیگر  یکی  داد:  ادامه  وی 
کلیات الیحه تشکیالت و اختیارات و وظایف وزارت میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود.
بهادری جهرمی درباره مصوبه مولد سازی دارایی های 
دولت نیز اظهارکرد: این طرح  اختصاص به سال جاری ندارد 
و شش هفت سال هست که در قوانین بودجه سنواتی، 
مجلس تکلیف می کند تا بسیاری از دارایی های بخش های 
مختلف دولتی که به نوعی معطل مانده، تعیین تکلیف 
شوند. مردم این زمین ها و اموال راکد یا طرح های نیمه تمام 
را در شهرستان ها می بینند و می دانند متعلق به دستگاه های 
اجرایی است. با وجود آنکه قانونگذار در قوانین بودجه مقرر 
می کند که این اموال صرف مولدسازی شود، اما تجربه 
موجود  روال های  و  فرآیندها  و  قانون  این  که  داده  نشان 
توانایی انجام وظایف قانونی ندارد. بعضا درصد تحقق این 

قانون به ده درصد هم نرسیده است.
مجلس  به  توسعه  هفتم  برنامه  ارائه  زمان  درباره  وی 

شورای اسالمی خاطرنشان کرد: فرایند نگارش برنامه توسعه 
هفتم برای پنج سال آینده به کار کارشناسی دقیق نیاز دارد. 
سیاست های کلی برنامه  توسعه در شهریور ابالغ شده و 
پنج ماه گذشته است که پنج ماه برای تدوین برنامه توسعه 
حداقل زمان ضروری است. سازمان برنامه و بودجه در حال 
نهایی کردن برنامه هفتم است که بالفاصله در دولت با 
سرعت بررسی شود و تا پایان سال آماده و تقدیم مجلس 

شود.
سخنگوی دولت درباره زمان تشکیل سازمان بازرگانی نیز 
گفت: پس از تصویب دولت، الیحه تشکیل این سازمان باید 
در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. تصمیم 
گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است. 
دولت آمادگی کامل دارد که پس از تصویب مجلس، این 

سازمان را بالفاصله تشکیل دهد.
وزیر  خدمت  از  انفصال  حکم  درباره  جهرمی  بهادری 
آموزش و پروش بیان کرد: متوجه نشدیم چرا یک موضوع 
غیرقطعی در رسانه ها مطرح شد. این رای غیرقطعی و مربوط 
به شکایتی است که در سال ۸۸ درباره نحوه محاسبه سنوات 
خدمت یکی از کارمندان آموزش و پرورش صورت گرفته بود 
و سوء برداشتی در روش محاسبه وجود داشته است و همین 
عامل موجب صدور رای شد که البته رای هنوز غیرقطعی 
بوده و هنوز الزم االجرا هم نیست. صندوق بازنشستگی نیز 
موضوع را پیگیری می کند تا این سوء برداشت برطرف شود. 

طبیعتا مساله خاصی نخواهد بود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بررسی 
از  واگذاری خودروهای خارج  برای  رییس جمهور  دستور 
ضابطه به کجا رسید و آیا تخلف دستگاه ها محرز شده 
است؟ گفت: رییس جمهور تاکید داشته و دارد که به هیچ 
وجه در زمینه خودرو دولتی و خصوصی ویژه خواری صورت 
نگیرد تا دستگاه ها خارج از روالی که مردم در آن قراردارند، 
خودرو تهیه نکنند. این موضوع از ابتدای دولت به دستگاه 

ها ابالغ شده است و دستگاه ها ملزم به آن هستند.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری به وزیر صمت دستور داده 
است تا بررسی کنند که درتهیه خودروهای نه شخصی، بلکه 
ادارای تخلفی صورت گرفته است یا نه که اگر تخلفی صورت 
گرفته با آن برخورد شود. هنوز گزارش وزارت صمت جمع 
بندی نشده تا قطعا اگر تخلفی از دستور رئیس  جمهوری 

صورت گرفته باشد، با آن برخورد شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا میزان عیدی 
کارکنان دولت مشخص شده است، گفت: هنوز پیشنهادی 

ارایه نشده است.
بهادری جهرمی درباره احتمال افزایش قیمت گاز خانگی 
هم  امسال  قیمت  افزایش  کرد:  تصریح  آینده  سال  برای 
تکلیف قانونی مجلس بود و دولت مکلف بود هزینه گاز 
کسانی که سقف الگوی مصرف را رعایت می کنند، افزایش 
ندهد و به کسانی که خارج از الگو مصرف می کنند، یارانه 
تخصیص ندهد. اخیرا آیین نامه ای تصویب شده است که 
یا شهرهای  روستایی  مناطق  برخی  است  مشخص شده 
کوچک، کنتورهای گاز تفکیک نشده و مثال چهار منزل از 
یک کنتور استفاده می کنند یا استفاده گلخانه ای می شود 
که قبوض آن باید بدون یارانه محاسبه می شد. با این حال 
رئیس جمهور دستور دادند که در مورد مثال هایی که زدم یا 
بخش هایی که سرمای شدید داشتند، تفکیکی صورت بگیرد 
و تخفیف هفتاد درصدی داشته باشد، اما دولت مکلف 
است بهای گاز مصرفی کسانی که برای استخر یا سونا از 
گاز مصرف کرده اند را بدون در نظر گرفتن یارانه محاسبه 
کند. برای سال آتی باید ببینیم مجلس تکلیف قانونی به 

دولت دارد یا خیر.

سخنگوی دولت: 

توزیع ۳۲ قلم کاالی مورد نیاز مردم تا پایان ماه رمضان با قیمت تخفیفی
خبر

پاسخ وزارت اقتصاد به گزارش روزنامه ابتکار
چرا هیات عالی مولدسازی مصونیت دارد؟

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب 
مولدسازی”،  “جنجال های  عنوان  با   ۱۴۰۱/۱۱/۹ مورخ  ابتکار  روزنامه 
روزنامه شرق با عنوان “چرا مصونیت؟”، روزنامه جمهوری اسالمی با 
عنوان “ واکنش ها با مصوبه مولدسازی دارایی های دولت”، روزنامه 
قضایی”،  مصونیت  با  دولتی  اموال  فروش   “ عنوان  با  کارگر  و  کار 
روزنامه قدس با عنوان “راه مولدسازی فقط »فروش« نیست” توضیح 
داد: مولدسازی دارایی های دولت و بهینه کردن اموال و امالک راکد و 
همچنین محاسبات بودجه ای با تکیه بر دارایی ها عالوه بر درآمدهای 
اصلی پذیرفته شده در همه اقتصادهای دنیا است و در قوانین بودجه 
به  مازاد  دارایی های  واگذاری  و  تکلیف  تعیین  نیز  ما  سنواتی کشور 

دولت ها تکلیف شده است اما بر زمین مانده است.
بر اساس آمارها در پنج سال اخیر )از سال ۱۳۹6 تا انتهای ۹ ماهه 
از  اول سال ۱۴۰۰(، جمعا حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان منابع عمومی 
محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق یافته که بیش از ۷۰ درصد 

از این رقم مربوط به عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است.
یکی از دالیل پایین بودن این رقم، این بوده که هیچگاه هیچ مدیری 
حاضر نیست آنچه مازاد در زیرمجموعه خود دارد را به فروش برساند 
و این فروش در زمان مدیریت و به نام او ثبت شود که این مدیریت 
طرفی   از  است.  شده  المال  بیت  اموال  ماندن  راکد  به  منجر  سوء، 
برخی مدیران زمانی که با تکلیف قانونی مواجه می شوند، سعی می 

کنند از اجرای قانون شانه خالی کنند.
نرسیده  سرانجام  به  تاکنون  موضوع  این  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
درست یا غلط به ترس مدیران از دستگاه نظارتی بر می گردد و مدیران 
ترجیح می دهند این تکلیف قانونی در زمان مدیریت آنها اتفاق نیفتد 

و پس از دوران مدیریت آنها منتقل شود.
محور  تکلیف  تعیین  برای  قوا،  سران  شده  موجب  اینها  همه 
قانونی مذکور، اقدام به تشکیل هیاتی همراه با برآوردهای دقیق 
رعایت  بر  نیز،  امر  رعایت همه جوانب  برای  و  کند  کارشناسی  و 
همه چارچوب های قانونی تاکید شده است و مقام معظم رهبری 
نیز خطاب به رئیس جمهوری بر این موضوع تاکید و عنوان کردند 
»آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص 
داده و الزم دانسته اید تایید می شود با این مالحظه که مراقبت الزم 
نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است 

حتما انجام گیرد«.
از سوی دیگر وزیر اقتصاد اطمینان داد که همه اتفاقات این مصوبه 
کار مولدسازی  تمام مراحل  در  و  داد  اتاق شیشه ای رخ خواهد  در 
اعالم می شود که وجوه هر ملکی صرف کدام پروژه عمرانی و در چه 

جایی و چه شهری و چه استانی هزینه می شود.
عالوه بر موضوعات ذکر شده باید یادآور شد که در قانون اساسی 
از  و مقام داشتن مصون  بودن  به صرف مسئول  جمهوری اسالمی 
برخی ضرورت های  به  دلیل  اما  نیست  پیگیری  و  نظارت  و  قضاوت 
یا هیأتی در تصمیم گیری  اداره جامعه، معافیت دولت  و  حکمرانی 
تا  می رسد  نظر  به  گریز  غیرقابل  گاهی  که  است  استثنایی  اجرا،  و 
و  مصونیت  امکان تضمین شود  تا حد  و تصمیمی  اقدام  کارآمدی 
مورد اشاره، تنها برای شجاعت در تصمیم گیری درست براساس نیاز 

کشور است.
ایجاد  مقاومت مدیران،  بر  غلبه  راه  تنها  نظر می رسد  به  بنابراین 
اعتماد بخش خصوصی به مشارکت، وجود  اقدام و جلب  شجاعت 
همین مصونیت و اختیارات ویژه است اما قطعا این هیات با شفافیت 
عملکرد نه تنها یک نهاد نظارتی بلکه ۸۵ میلیون ایرانی را ناظر فعالیت 

خود می داند و به آن پایبند خواهد بود.

روحانی در دیدار جمعی از روزنامه نگاران:
مردمی که از ما برگشتند را باید برگردانیم

رییس جمهور پیشین کشور با بیان اینکه برای اقناع مردم باید اقدامات الزم 
فرهنگی و سیاسی انجام شود. کفت: ریشه یابی اعتراضات و پاسخگویی به مردم 

وظیفه مهم مسئوالن است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم  والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور سابق 
ایران در دیدار  جمعی از روزنامه نگاران، سخنرانی امام خمینی در بهشت زهرا در 
۱۲ بهمن ۵۷ را مانیفست و معیار جمهوری اسالمی عنوان کرد و گفت: امام مبنا 
را رای اکثریت مردم می دانست؛ حتی در این سخنرانی فرمود به پشتوانه اینکه 

مردم ایشان را قبول دارند، دولت تشکیل می دهد.
وی با تاکید بر اینکه قدرت نرم و هوشمند ما مردم هستند، افزود: امام و 
مقام معظم رهبری همواره بر مردم به عنوان قدرت اصلی نظام تکیه داشتند. 
اگر بتوانیم مردم را جذب کنیم، موفق می شویم، اگر از مردم فاصله بگیریم 
شکست می خوریم. قدرت ما فقط در توان نظامی و تسلیحاتی نیست، قدرت 
ما مردم هستند. اگر پیشرفته ترین سالح ها و سپاه جان برکف و بسیج مخلص 

داشته باشیم، ولی حمایت مردم را نداشته باشیم، شکست می خوریم. در جنگ 
تحمیلی وقتی پیروز شدیم که ارتش و بسیج و سپاه و نیروهای مردمی در صحنه 
بودند و وقتی مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شدیم که خطر کمرنگ شدن 

حمایت مردم وجود داشت.
او افزود: یکی از مشکالت حوادث چند ماه اخیر، ایجاد شکاف عمیق اجتماعی 
بود. مسئوالن بدانند نارضایتی ها باید چاره جویی شود. برای اقناع مردم باید 
اقدامات الزم فرهنگی و سیاسی انجام شود. ریشه یابی اعتراضات و پاسخگویی 

به مردم وظیفه مهم مسئوالن است.
او با اشاره به برگزاری پنج انتخابات در اولین سال پیروزی انقالب گفت: 
مجلس اول بهترین دوره در تمام ادوار مجالس شورای اسالمی بود؛ همه گروه ها 
و جریانات در آن شرکت کردند و انتخاباتی آزاد و پرشور شکل گرفت. در دیگر 
انتخابات برگزار شده در آن سال نیز مشارکت گسترده گروه های سیاسی و مردم 
را شاهد بودیم. سال ۱۳۵۸ الگوی خوبی است که می توان به آن رجوع کرد و 

امیدوارم انتخاباتی که سال آینده برگزار می شود و دیگر انتخابات پیش رو، با عمل 
به قانون اساسی و وظیفه نظارتی شورای نگهبان و اتکا به مجاری قانونی تائید 
صالحیت ها، در چنین فضایی برگزار شود تا با اتکا به قدرت مردم بتوان کشور را 

از این شرایط سخت عبور داد.
وی با تاکید بر اینکه آغازگر این راه حاکمیت است، افزود: با وجود توطئه های 
خارجی باید دولت و مجلس با حمایت اکثریت مردم شکل بگیرد. با دولت و 
مجلس اقلیت نمی شود انسجام داخلی و توان حل مشکالت ایجاد کرد. کلید 
حل مشکالت امروز بازگشت به انتخابات رقابتی با حضور گسترده مردم در 

صحنه است.
روحانی گفت: ما چاره ای نداریم جز اینکه نظام جمهوری اسالمی را حفظ و آن 
را درست کنیم. نظام متعلق به این و آن نیست، نظام متعلق به همه ملت ایران 
است. مردمی که از ما برگشتند را باید برگردانیم. حتی اگر حاکمیت یکدست 

می شود باید مسیری طی کند که مورد پذیرش همه مردم باشد.

وج وج خر بلوای یک اذنبلوای یک اذن خر
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سفره مولدسازی

شرح در صفحه  6

کارشناس اقتصادی از سه نگرانی بزرگ درباره مصوبه فروش اموال دولت می گوید

موج سنگین انتقادات و ابراز گرانی ها هم نتوانسته جلوی عزم قوای سه گانه برای اجرای مصوبه »مولد 
سازی اموال دولت« را بگیرد. سران سه قوه در آخرین جلسه مشترک خود بر اجرای این مصوبه تاکید 
داشتند.به گزارش فراز، بحث فروش، واگذاری، عرضه یا مولدسازی دارایی های دولت بحث جدیدی 
نیست و هر سال بر اساس مواد قانونی مشخص، دولت موظف است که بخشی از دارایی های راکد خود را 

برای فعالیت های مولد عرضه کند.
در واقع آنچه که در چارچوب خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شده، نمای کلی این برنامه است 
که در چارچوب آن دولت یا دارایی های خود یا سهام خود از نهادها، شرکت ها و سازمان های مختلف را 
به بخش های غیر دولتی عرضه می کند. با وجود آنکه در بین اکثر اقتصاددانان ایرانی یک اجماع درباره 
لزوم عرضه دارایی های راکد دولت برای مولدسازی آن ها وجود دارد، اما آنچه در قالب هیئت مولدسازی 
نهایی شده، الاقل پر از ابهام و سواالت بی پاسخ بوده است. با توجه به اینکه دولت پیشبینی کرده از 
محل مولدسازی این دارایی ها، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد، سوال نخست این است 
که این پول ها بناست از کدام دارایی ها به دست بیاید. آنطور که وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای 
این هیئت گفته، فعال بخش مهمی از بحث به زمین های راکد دولتی اختصاص پیدا کرده است. خاندوزی 
در توضیح جزییات این موضوع گفته: در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که ۱۶۸ هزار 
متر مربع زمین دارد، اگر از آن درست استفاده شود می توان بسیاری از پروژ های اجرایی آن وزارت خانه 
را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه ها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از 
بانک های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد. یک سیلوی قدیمی که سال های سال است 

از آن استفاده نمی شود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶ هزار متر مربع است.

هدف علی اف از دمیدن 
به آتش اختالفات

» ابتکار« بررسی می کند
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