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اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

علي ربیعي در گفتوگو با »شرق« از تالش دولت براي رسیدگي مستقیم به حادثه تصادف نفتکش ایراني در چین خبر داد

ﺧﺒﺮ

»نه«ی تنها» ،نه« ولی

در انتظار مجوز براي دیدار با خدمه کشتي چیني

سود سهام عدالت به حساب
مشموالن فوتشده واریز ميشود

در پیروی از این گفته شــاعر کاتالونیایی اســت که
جایگاه گروههای سیاســی در بین مردم تعین مییابد
و دیگر فرق نمیکند این گروهها اصالحطلب باشــند
یــا اصولگرا . ...با پیروی از این ایده اســت که عملکرد
جناحهای سیاســی در پایبندی به ایــن آرمانها عیان
میشود .اینها مفاهیمی هستند که اماواگر برنمیدارند.
در اعتراضات اخیر جناحهای سیاسی تأکید کردهاند که
اعتراضات اخیر منشائی معیشتی دارد .بله ،بخشی از
حقیقت در این گفته نهفته است ،اما نه همه حقیقت.
کارشناســان دولتی آموختهاند که به شــرایط موجود
»نه« بگویند تا شرایط موجود را تغییر دهند .اما »نه«ی
آنها »نه«ی تنها نیست با »نه ولی« همراه است .آنان
از تغییر بدشان نمیآید اما همیشه اماواگرهایی وجود
دارد کــه نمیگــذارد و آن چیزی نیســت جز رعایت
الزامات دولت .کارشناســان دولتی بیــش از آنکه به
شرایط موجود اعتراض داشــته و ماشین بوروکراتیک
دولتــی را مورد حملــه و انتقاد قرار دهنــد ،با تظاهر
به اعتراض و انتقاد و ژســت اپوزیســیونمآبانه به آن
خدمت میکنند .کارشناســان دولتی امتیاز دوگانهای
دارند؛ نخســت در خدمت دولتاند و دیگر اینکه آنان
فرصت دارند تا در شــرایط حســاس از دولت فاصله
بگیرند؛ ازاینرو است که آنان ناگزیر میشوند در بیشتر
مواقع از »نه ولی« اســتفاده کنند و محکومکردنشان
بیش از آنکه عملگرایانه باشــد ،موضعگیری اخالقی
اســت .آنان وضعیتهای نابســامان معیشتی مردم
فرودســت و معضالت اجتماعی و سیاســی را اخالقا
محکوم و از توســعه آزادی و آزادی بیان به شــکلی
اخالقی دفاع میکنند .حال آنکه همه این ایدهها بیش
از هــر چیز نیاز به اهتمام پیگیــر دارد ،نه توصیههای
اخالقی .واقعبینانه این اســت کــه نباید از جناحهایی
که خطمشی آنان روشن و شفاف است و اذعان دارند
با سازوکارهای دولتی درصدد تحول هستند ،انتظاری
بیش از این داشــت .بعید اســت مردم ،دانشجویان و
طبقه متوســط هم بیش از این از آنان انتظار داشــته
باشــند .آنچه کار اصالحطلبان را سخت کرده ،غیبت
طبقهای به نام روشنفکران است که نبض جامعهاند.
باید روشــنفکران را صدا زد .نباید مسئولیت آنان را به
کارشناسان دولتی محول کرد .خاصه آنکه روشنفکران
اینک بهلحاظ وضعیت اقتصادی و معیشــتی با مردم
فقیر نزدیک و چسبندگی بیشتری دارند و از سوی دیگر
همچون برخی مرد ِم بیصدا به حاشیه رانده شدهاند.
همین خصیصه موجب شــده تا آنان مردمی شوند و
توان آن را دارند که نگذارند توان مردم از دســت برود.
اعتراضات اخیر نشــان داد که جریان سومی در کشور
شــکل گرفته اســت و با اینکه درخواست و مطالبات
متنوعی دارند اما یک روح جمعی بر آن حاکم اســت؛
این مردم ،مردم این کشــورند و بیتردید دلشــان برای
این وطــن میتپد و همین نکته بــرای دولت روحانی
مهم اســت .روحانــی با مردمــی روبهرو اســت که
نیازهای فوری دارند و اکنون فرصتي دست داده تا به
مطالبات آنان توجه شــود .روحانی کاری را باید بکند
که پیش از این باید میکرد؛ ایجاد فضای باز سیاســی
در سطوح روشــنفکری و دانشگاهی و مهمتر از همه
گوشفــرادادن به اقتصاددانان غیرلیبرال که چندان با
او همفکر و همرأی نیستند و برخاسته از همین جریان
روشنفکریاند که شرایط »حذف و ادغامی« آنان را به
مردم و نیازهای واقعیشــان نزدیک کرده است .تا دیر
نشــده باید آنان را صدا زد ،راههای رفته بیســرانجام
اســت و انگار در این روزگار سخت ،کاری هم از دست
اصالحطلبــان برنمیآید .ســؤال اینروزهای مردم و
صاحبنظران سیاســی این است که وضعیت موجود
خاصــه سیاســتهای ترامپ که مخالف سرســخت
قدرتگرفتــن ایران در منطقه اســت ،فرصــت آن را
میدهد تا روحانی عاقبتبهخیر شود؟

تأثیر داخلی یک شکست
اما از دیــد دولت آمریــکا ،وجود ایــن چارچوب،
زیانهای راهبردی فراوانی داشــته و نهتنها »برجام«
آمریــکا را بــا محدودیتهــای جــدی در حــوزه
»قانونگزاری داخلی« و »بهرهبرداری از ســازوکارهای
قهریــه بینالمللــی« مواجــه کــرده بلکه به ســایر
دولتهــا  -بهویژه متحدان و همپیمانــان او  -ابزار و
بهانهای داده است تا با استقالل بیشتری در قبال ایران
سیاســتگزاری کنند .به بیان دیگر ،دولتی که ســابقا
میتوانســت »شــورای امنیت« و »آژانس بینالمللی
انرژی اتمی« را حتی به عدول از منشــور و اساسنامه
خود برای تصویب قطعنامههای غیرقانونی علیه ایران
متقاعد کند  -و در این راستا حتی نهادهای قانونگزار
اتحادیه اروپا و چین و روســیه را نیز با سیاستهایش
همســو کند  -امروزه خــود را از تمام ایــن اهرمهای
راهبــردی محروم میبیند .در نتیجه ،عجیب نیســت
اگر اتفاق اخیر در شــورای امنیت  -که بهشــدت برای
وجهه و اقتدار آمریکا گران تمام شــد  -موجب شــود
ترامپ و نومحافظهکاران در واشنگتن با رویکرد جدید
و انگیزه بیشــتری علیه برجام تالش کنند .به احتمال
زیاد ،در انتخابات میاندورهای کنگره در ماههای آتی،
بــا دو رویکرد متضاد با محوریت شکســت آمریکا در
شــورای امنیت مواجــه خواهیم شــد :رویکرد حزب
جمهوریخواه که با اســتناد به این شکســت ،برجام
را »پســرفت راهبردی« و عامل محرومشدن آمریکا از
اهرمها و متحدان ســنتی خود در عرصه بینالمللی
معرفی میکند و رویکرد دموکراتها که با اســتناد به
همین اتفاق ،سیاست مبهم ،بدعهدیهای غیرضروری
و رفتار نامتعارف دولت ترامپ در قبال برجام را عامل
انزوای این کشور در صحنه بینالمللی میخواند .مهم
است که چگونه دستگاه »روابطعمومی« ایران در این
میان بر این جدال تأثیر خواهد گذاشت.

کارشناسان ميگویند موتورخانه کشتي به نحوي تعبیه شده که در آن براي  ۱۰روز ،شرایط زندگي وجود دارد
شــرق :آخرین خبرها از حادثه نفتکش ایراني ،حکایــت از آن دارد که علي
ربیعي ،وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعي که مســئولیت کمیته ویژه رسیدگي به
این حادثه را برعهده دارد ،به شــانگهاي و پس از آن به احتمال قوي بهعلت
حرکت کشتي به سمت آبهاي ژاپن ،به توکیو سفر خواهد کرد .براساساین،
»شرق« بر آن شد تا گفتوگویي با این مقام مسئول داشته باشد .ربیعي در این
گفتوگو با اشاره به آنکه شرایط براي زندگي در مدت زمان ده روز در موتورخانه
کشتي وجود دارد ،از امید براي زنده ماندن دریانوردان گفت و درعینحال ،خبر
از حضور در منطقه عملیاتي به محض ورود به شــانگهاي را داد .او همچنین
خبر از درخواســت ایران براي دیدار و گفتوگوي کارشناسان ایراني با خدمه
کشــتي باربري چیني را داد .به گفته ربیعي ،تاکنون هنوز کارشناســان ایراني
نتوانستهاند با خدمه کشتي چیني دیداري داشــته باشند و مسئوالن چیني با
بهانه بستريبودن خدمه ،از این دیدار ممانعت بهعملآوردهاند و کارشناسان
ایراني فقط موفق به عکسگرفتن از کشــتي حادثهدیده چیني شــدهاند .این
مقام مسئول وعده داده از چین ،اخباري را بهصورت مستقیم در اختیار روزنامه
»شرق« قرار دهد.
 چه زمانی دستور رئیسجمهور براي رسیدگي به این حادثه صادر شد؟
هفت صبح روز یکشــنبه از طریق کشتي باربري چیني خبر این تصادف به
مسئوالن ایران داده شد و رئیسجمهور در جریان قرار گرفت و دستورات الزم
را به وزارت نفت ،راه و امور خارجه براي پیگیري صادر کرد.
 اما ســخنگوي حادثه روز سهشــنبه در جمع خبرنــگاران اعالم کرد
رئیسجمهور پس از استماع گزارشهاي حادثه ،دستور به وزراي نفت ،راه
و امور خارجه براي رسیدگي به این مسئله را صادر کرده است. ...
خیر ،دســتور تشــکیل کمیته و مسئولیت ریاست این جلســه که قرار بود
برعهده من باشــد ،با چند روز تأخیر صادر شد ،اما دستور رسیدگي پیشتر به
سه وزیر صادر شده بود .همان روز اول آقاي روحاني با من هم صحبت کرده
بود و در جلسهاي که من بهواسطه مأموریت در شهرستان حضور نداشتم ،به
سه وزیر دیگر دستور پیگیري حادثه را داد .آقاي ظریف از همان روز اول ،با وزیر
امور خارجه چین تماس گرفت ،اما خبردار شدند که وزیر امور خارجه چین با
رئیسجمهور این کشور به خارج از کشور رفته است .بااینحال آقاي ظریف با
مدیران پایینتر وزارت خارجه چین ارتباط برقرار کرده و درخواســت رسیدگي
کرده بود .پس از آن نیز قرار شد یك مقام مسئول این موضوع را بهطور متمرکز
رســیدگي کند و در اینجا بنده مســئولیت پیدا کردم تا موضــوع را دنبال کنم.
شروع به کار کمیته از همان زمان که دستور آمد ،صورت نگرفت ،بلکه پیشتر
از این دســتور هم اقدامات الزم انجام شده بود و صرفا پس از تشکیل کمیته
بهصورت متمرکز این کار انجام شد.
 مجموعه دولت در این زمینه بهطور مشخص چه اقداماتي انجام داده
است؟
تغییر مســیر و اعزام کشــتيهاي ایراني که نزدیك محل حادثه بودند به
آن محل از اولین اقدامات بود .بهاینترتیب ســه کشتي ایراني را به آن سمت
برگرداندیم که در حوالي کشتي حضور داشته باشند .به شش کشوري که فکر
کردیم ميتوانند در این زمینه همکاري کنند ،درخواســت همکاري دادیم .از
ســویي از آنجا که پیشبیني تغییر جهت وزش باد به سمت ژاپن بود ،سعي
کردیم با کشــورهاي مختلف ،بهویژه کشــور ژاپن ارتباط گرفته و درخواســت
همکاري داشــته باشیم .از طریق سازمان بنادر و کشــتيراني این مکاتبات با
پشــتیباني وزارت خارجه انجام شد .من نامهاي را به وزیر کار و مقامات دیگر
چین نوشــتم و درخواست تسریع کردم .در همان روزهاي آغازین این اقدامات

صورت گرفت و نیازمنديها را به آنها اعالم کردیم و این مسئله به وزارت امور
خارجه نیز انعکاس پیدا کرد .از طرفي با ســتاد کل نیروهاي مســلح مذاکره
کردیم .امــروز )دیروز( هم با معاون اطالعات و عملیات ســتاد کل نیروهاي
مسلح و فرمانده نیروي دریایي کشور مذاکره کردم .آنها نیز از طریق تشکلهاي
نظامي چین موضوع را دنبال ميکنند .به این طریق که در مورد رفتن عدهاي از
تکاوران ایراني و ترکیب با نیروهاي چیني مذاکراتي را انجام دهند .مشکلي که
در روزهاي اول براي ما رخ داد ،این بود که کشــتيهایي که باید وارد عملیات
ميشدند ،پیشبیني این حجم از آتش را نداشتند ،اما پس از آن بالفاصله که
تذکر دادیم ،حجم عملیات افزایش یافت .آنچه که به من گزارش شــده ،این
حادثه در بین حوادث دریایي ،بهویژه در صنعت نفت ،بينظیر بوده است .این
مســئله در مورد ترکیبات محموله نیز صادق بود؛ ترکیبات این محموله ،هم
ســمي و هم آتشزاست .در همان روزها ،یك کشــتي آتشخوار از ژاپن اجاره
کردیم و آنها نیز دیروز )دو روز پیش( وارد عمل شدند .درمجموع چند کشتي
آغاز به فومپاشــي روي کشــتي آتشگرفته کردند .گزارشم در ساعاتي پیش
)حدود ســاعت  ۱۸بــا وزیر کار گفتوگو صورت گرفــت( حاکي از آن بود که
آتش به شکل بســیار زیادي کنترل شده و بین  ۱۵۰تا ۲۰۰متر از قسمت عقب
کشتي نسبت به آتش فاصله داریم .متخصصان منتظر هستند که دماسنجي
که دماي نفتکش را کنترل ميکند ،مشــخص کند دما تا حدي رســیده باشد
که آنها بتوانند به شکل اطمینانبخشي وارد کشتي شوند .با ژاپنيها نیز امروز
)دیروز( مالقات کردم و اعالم آمادگي کردند که در این زمینه همکاري الزم را
داشته باشند .کشــتي وارد آبهاي ژاپن ميشود و به همین دلیل براي اینکه
موضوع از نزدیك رســیدگي شود ،امشب )دیشب( به شانگهاي خواهم رفت
و پس از آن احتماال به توکیو ســفر خواهم داشت تا موضوع را رسیدگي کنم.
قصد ما هماهنگي در حین حضور در منطقه است .قطعا خواهان این خواهیم
بود که با وجود ریسك ،اقدام نجات را اجازه دهند که صورت گیرد .نميتوانیم
منتظر باشیم تا ریسك به کمترین حد خود برسد.
 این نقد از ســوي خانوادههاي دریانوردان مطرح است که چرا دولت
در سطح عاليترین مقامات ،فشار الزم را به چین که تا این اندازه تعلل در
انجام عملیات داشــت و بارها نیز از سوي مسئوالن مطرح شد ،وارد نکرد.
علت چیست؟
این تصور وجود دارد؛ اما چنین نیســت .اگر این اتفاق در ایران رخ ميداد،
براي نجات هموطنان خود را به آب و آتش ميزدیم و همهنوع ریســك را نیز
ميپذیرفتیم.
 چین مگر متحد ایران نیست؟ چطور ممکن است این کشور تا این حد
تعلل کند و تا این اندازه با واکنشنشــانندادن مســئوالن داخلي روبهرو
شود؟
ما چنین برداشتي نداریم که کمکاري در این شدت که اشاره ميکنید،

صورت گرفته باشد.
 اما از ســوي بسیاري این نگراني مطرح ميشــد که نکند این ماجرا به
پالسکوي دوم بدل شود...
به نظر من اینطور نیســت .ما در منطقه حضور نداریم .این را باید در نظر
بگیرید.
 متوجه هستم که فاصله امکان حضور مستقیم نیروها را نميدهد .سؤال
من درباره فشار دیپلماتیك به چین است که به قدر کفایت صورت نگرفت...
من فکر نميکنم چینيها اقدامات الزم را انجام نداده باشــند .شــاید آن
سرعتي را که ما انتظار داشتیم ،نداشتند.
 چینيها بارها تمرکز بر نگراني محیطزیستي را مطرح کردند و در لواي
آن از نزدیكشــدن نیروهاي ایران و کشورهاي درخواستشده به کشتي،
جلوگیري کردند .حتي چند بار با توقف عملیات اطفاي حریق مواجه شدیم
که مسئوالن مربوطه بارها به آن اشاره کردند...
این بحثهایي اســت که در داخل مطرح ميشــود .من با مقامات چیني
صحبت کردهام .آنها ميگویند باد به شکلي است که سمتوسوي انتشار گاز
اســت و موج هم امــکان عملي اطفاي حریق در شــب را نميدهد .باالخره
باید حضور پیدا کنیم که به شــکل عملي و کارشناســي بتوانیم بگوییم تعلل
شده اســت .فضا باید به نحوي باشد که هم حساسیت این مسئله را به چین
برســانیم و هم آنها کمال همکاري خود را بهشــدت افزایش دهند .حداقل
از روزي که مکاتبات صورت گرفته ،شــاهدیم که چینيها با شــدت بیشــتري
همکاري ميکنند .واقعا چون خودم در منطقه نبودم ،قضاوت خاصي ندارم؛
اما تمام گزارشهاي ایران و پاســخهاي چین در قبال درخواستهاي ایران را
خدا گواه است که گرفتهام و مطالعه کردهام .اکنون نميتوان به قطع یقین این
نتیجهگیري را کرد که چین کوتاهي کرده است؛ اما ميتوانم بگویم که شاید اگر
ما بودیم ،خودمان را به خطر ميانداختیم .بااینحال در این زمینه ژاپنيها به
شدت خوب عمل کردند و براي همکاري ابراز عالقه ميکردند.
 با توجه به اینکه احتمال محبوسشدن دریانوردان ایراني در موتورخانه
وجود دارد ،امکانات حیاتي براي امید به زندگي این عزیزان وجود دارد؟
آنگونه که کارشناسان ميگویند ،آنجا به نحوي تعبیه شده که براي  ۱۰روز
تحمل شــرایط براي زندگي وجود دارد؛ امــا ما هیچگونه پیشبیني نداریم .از
یك طرف ،یکي از دریانوردان که جسدش پیدا شده ،فرصت داشته که جلیقه
بپوشد و از طرف دیگر فرصت کافي نداشته که دکمه روي جلیقه را فشار دهد.
اطالعات در این زمینه بسیار پیچیده است .با کارشناسان که صحبت ميکردم،
هیچکس به قطعیت نميتوانست در این زمینه اظهارنظر کند .تا روي کشتي
نرفتهایم ،هیچچیز مشــخص نميشــود .بههرحال هنوز این امید را داریم که
دریانوردان زنده باشند.
 آیا با حضور در شانگهاي با خدمه کشتي باربر چیني هم مالقات خواهید
کرد؟
یکي از درخواســتهاي من این بوده که حتما به ما این اجازه را بدهند که
کاپیتان و خدمه آن کشتي را ببینیم و کارشناسان ما با آنها گفتوگویي داشته
باشند .اگر جعبه سیاهي وجود دارد ،از آنها بگیریم و موضوع را بررسي کنیم.
 آیا تاکنون کارشناســان ایراني توانســتهاند مالقاتي با خدمه کشتي یا
کاپیتان داشته باشند؟
نه متأســفانه .تاکنون فقط اجازه دادهاند که از کشــتي باربر چیني عکس
بگیریم .کارشناسان ایراني با وجود مراجعه هنوز موفق به گفتوگو با خدمه
کشــتي نشــدهاند .چینيها اعالم کردهاند که خدمه بســتري هستند و امکان
مالقات نیست.

تالش براي ردیابي شرکاي پرونده فساد مالي شرکت نفت آغاز شد
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شــرق :پرونده فســاد مالي در مدیریت اکتشاف شرکت
ملي نفت ،در شــرایطي آخر هفته گذشته رسانهاي شد
که عامل این فساد به گفته یک منبع آگاه در شرکت ملي
نفت ،پیش از اطالع مســئوالن گریخته اســت .فسادي
که رقم آن صد میلیارد تومان تخمین زده شــده اســت،
گویا همدستاني داشته که مســئوالن تالش دارند افراد
مشــترک در این پرونده را شناســایي و ردیابي کنند .یک
منبع آگاه در شــرکت ملي نفت ،در گفتوگو با »شرق«
اشــاره کرد :فردي که فساد مالي مدیریت را در اکتشاف
شــرکت ملي نفت انجام داده ،از مســئوالن امور مالي

در واحد خزانهداري شــرکت نفت بوده اســت و سابقه
حضور او در شرکت یادشده نیز  ۳۰سال عنوان ميشود.
آنچه ایــن منبع آگاه بهعنوان دلیل بروز چنین فســادي
نام ميبرد ،ضعف کنترلهاي داخلي است که منجر به
سوءاستفاده برخي از کارمندان شرکت شده است .نکته
مهم دیگري که او به آن اشاره ميکند ،آن است که گفته
ميشود ریشه این فســاد به سال  ۱۳۸۸بازميگردد؛ اما
هنوز هیچ جزئیاتي از زمان دقیق و چگونگي شکلگیري
این فســاد منتشر نشده است .درصورتيکه این ماجرا به
ســال  ۱۳۸۸بازگردد ،ميتواند ضعف سیســتم نظارتي

در شــرکت را بهدرستي گوشــزد کند .در شرایطي که در
رســانهها گفته شــده فرد متهم پس از اطالع مسئوالن
از فســاد صورتگرفته و احســاس خطر از شناســایي،
فــرار کرده اســت ،یک فرد مطلع به »شــرق« ميگوید:
مســئوالن شــرکت ملي نفت ،پس از فرار متهم پي به
ماجرا بردند .یك منبــع آگاه دیگر در وزارت نفت نیز به
»شرق« گفت :موضوع در حال رسیدگي است و بنا بر این
است که افراد دیگري که در این اختالس با او همکاري
داشــتهاند ،ردیابي شــوند .به گفته او ،موضوعات فساد
مالي خط قرمز زنگنه ،وزیر نفت ،اســت و در رســیدگي

بــه این موضــوع ،هیچ چشمپوشــي صــورت نخواهد
گرفت .کســري نوري ،مدیر روابطعمومي وزارت نفت،
نیز در گفتوگو با ایســنا توضیح داد :فرد متخلف پس
از کشف این تخلف از ســوی مسئوالن شرکت نفت ،به
دلیل احســاس خطر دستگیري از کشــور متواري شده
اســت .نوري اظهار کرد :وزیر نفت دســتور داده است
ســازمان حسابرســي بهعنوان بازرس قانوني شــرکت
نفت و همینطور حسابرسي داخلي این شرکت ،دستور
برکناري و آماده بهخدمتشــدن تعدادي از مســئوالن
ذيربط را صادر کرد.

کمیتهای  ۹نفره براي ایجاد رونق در فضاي اقتصادي تشکیل ميشود

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راهﺣﻠﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮه ﮐﻮر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎي دوﻟﺖ
شرق :غالمرضا تاجگردون ،رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراي
اســالمي ،در نخستین نشســت چارهاندیشــي کارآفرینان بخش خصوصي با
مجلس و دولت ،از ارائه پیشنهاد تعدیل مطالبات بخش خصوصي از دولت،
بابت بدهي به بانكها خبر داد .بهگفته تاجگردون ،بخش خصوصي هزاران
میلیارد تومان از دولت مطالبــه دارد .به همان میزان هم به بانكها بدهکار
است .تأمین اجتماعي خودش از دولت طلبکار است و به بانك بدهکار است.
ایــن مجموعه ۶۰ ،هزار میلیارد تومان طلبکار اســت و  ۲۳هــزار تا  ۳۰هزار
میلیارد تومان به بانكها بدهکار اســت؛ یعني  ۳۰هــزار میلیارد تومان پولي
که ميتواند دست بخش خصوصي باشد ،در تأمین اجتماعي قفل شده است
که خودش از دولت طلبکار اســت .بنابراین مجلــس ميتواند خیلي راحت
ســهم بخش خصوصي را جدا کند .او تأکید کرد :بر اساس آماري که داشتیم
مطالبات پیمانکاران از دستگاههاي اجرائي  ۲۰هزار میلیارد تومان است که با
سرمایهگذاريها ۳۰ ،تا  ۴۰هزار میلیارد تومان خواهد بود .بنابراین به هر میزان
از دولت طلب دارند ،بابت بدهيهایي که از بانكها دارند ،تعدیل انجام شود.
به گــزارش روابط عمومي کانون کارآفرینان توســعهگرا ،در این نشســت
غالمرضا تاجگردون ،از تشــکیل کانون کارآفرینان توسعهگرا به عنوان حرکتی
جدي و ســازنده از ســوي بخش خصوصي یاد کرد .او آمادگي کامل مجلس
را براي دریافت پیشــنهادات بخش خصوصي به منظور اعمال این نظرات در
مصوبات بودجه و برنامههاي توسعه اقتصادي در کشور اعالم کرد .تاجگردون
با اشاره به نبود توجه کافي به بخش خصوصي ،تحرك این بخش را تنها نقطه
اتکاي کشــور براي توسعه اقتصادي کشور معرفی کرد و افزود :درحالحاضر
این بســتر بــراي نقشآفریني بخش خصوصــي تا حدودي فراهم اســت و
مجلس براي شــنیدن همه نظرات و پیشــنهادات فعــاالن و مدیران بخش
خصوصي آماده اســت .او با اشــاره به طلبکاري میلیاردي بخش خصوصي
از دولــت گفت :بخش خصوصي به همان میزان به بانكها بدهکار اســت.

تأمین اجتماعي خودش از دولت طلبکار اســت و به بانك بدهکار است .این
مجموعه  ۶۰هزار میلیارد تومان طلبکار اســت و  ۲۳هزار تا  ۳۰هزار میلیارد
تومان بــه بانكها بدهکار اســت؛ یعني  ۳۰هــزار میلیارد تومــان پولي که
ميتواند دســت بخش خصوصي باشــد ،در تأمین اجتماعي قفل شده است
که خودش از دولت طلبکار اســت .رئیس کمیســیون برنامه و بودجه گفت:
ما خیلي راحت ســهم بخش خصوصي را جدا کردیم .بر اســاس آماري که
داشــتیم مطالبات پیمانکاران از دســتگاههاي اجرائي  ۲۰هزار میلیارد تومان
است که با سرمایهگذاريها  ۳۰تا  ۴۰هزار میلیارد تومان خواهد شد .ما گفتیم
هرچقــدر افراد از دولت طلبکار هســتند .ســرمایهگذار ،پیمانکار و هر چیزي
بابت بدهيهایي که به بانكها دارند ،با مطالباتشــان از دولت تعدیل شــود.
بانكها حق ندارند جریمه دیرکرد از اینها بگیرند .فعال این مسئله در کمیسیون
تلفیق تصویب شده است و امیدواریم در صحن هم تصویب شود .تاجگردون
در بخش دیگري از ســخنان خود عنوان کرد :اختالس و رشــوه دو سر دارد.
هیچکدام یكسره نیست .چه کسي گفته است که بخش خصوصي اختالس
نکرده اســت؟ بابك زنجاني متعلق به بخــش خصوصي بود .بابك زنجاني
ســربازي خود را در دولت گذراند .فســاد ،اختالس و رشوه دو سره است .یك
من تاجگردون و یك طرف رشوهگیرنده قرار دارد .رشوهدهنده چه کسي
طرفِ ،
بوده است؟ خودم که به خودم نميتوانم رشوه دهم .این سخنان تاجگردون
با واکنش حاضران هم همراه بود و فعاالن بخش خصوصي معتقد بودند که
بابك زنجاني یك فعال بخش خصوصي نیست و فعالشدن بخش خصوصي
به مفهــوم تربیت افرادي نظیر بابك زنجاني نخواهد بود .ســیدمحمد صدر
هاشــمينژاد ،رئیس کانون کارآفرینان توسعهگرا ،با اشاره به اینکه این کانون
بهعنوان یک تشــکل فعال براي حل مشــکالت اقتصادي کشور نقشآفریني
خواهد کرد و اهداف آن در سطح ملي و بینالمللي دنبال ميشود ،از تشکیل
کمیتهاي  ۹نفره براي حل مشــکالت اقتصادي کشــور خبــر داد .او بیان کرد:

این کمیته  ۹نفره شامل ســه نفر از مجلس ،سه نفر نماینده دولت و سه نفر
از بخش خصوصي اســت که بهزودي کار خود را آغاز ميکنند .در ادامه این
نشست ،حسین سلطانينیا ،دبیرکل و نایبرئیس کانون کارآفرینان توسعهگرا،
با تأکید بر اینکه این کانون به دنبال تحقق منشور بخش خصوصي براي نجات
اقتصاد کشور است ،از ارســال بسته انتظارات بخش خصوصي به دفتر مقام
معظم رهبري و ســران سه قوه خبر داد .سیدمحمد صدرهاشمينژاد ،رئیس
کانون کارآفرینان توســعهگرا ،نیز با تأکید بر اینکه نســخه شفابخش اقتصاد
کشــور توجه به اقتصاد آزاد و رقابتي یا همان اقتصاد مقاومتي است ،مشکل
اصلي اقتصاد کشــور را توســعهنیافتگي اعالم کرد .به گفته صدرهاشــمي،
نســخه اقتصاد اجتماعي پروژهاي شکستخورده در همهجاي دنیا ،از جمله
چین و شــوروي سابق اســت و کشوري مثل روســیه زماني در مسیر اقتصاد
توســعهیافته قرار گرفت که از نگاه سوسیالیســتي فاصله گرفت و به اقتصاد
بازار آزاد روي آورد .ســعید اوحدي ،مشاور عالي معاون اول رئیسجمهوري
در حوزه ســرمایهگذاري و گردشگري ،در نشست پنجشــنبه ،با انتقاد از عدم
حضور مســئوالن بانک مرکزي و ســایر مدیران بانکي تأکید کرد :همه تالش
خود را براي شــنیدن صداي فعاالن بخش خصوصي به کار خواهیم بست و
حمایتهاي خوبي را از طریق صندوق توسعه ملي و توسعه گردشگري براي
توسعه اقتصادي از طریق بخش خصوصي دنبال ميکنیم .محمد عطاردیان،
عضو شورايعالي کانون کارآفرینان توسعهگرا ،نیز در ادامه گفت ۲۲ :میلیون
حاشیهنشین در کشور وجود دارد .بخش خصوصي نباید منتظر تصمیم دولت
باشــد .به گفته او ،تجربه کشــورهاي دیگر نشــان ميدهد که اشتغالزایي از
ناحیه دولت همواره با شکســت مواجه بوده اســت .بنابراین از دو سال پیش
درباره آسیبهاي اجتماعي و اقتصادي کشور و نتایج غیرقابلپیشبیني آن به
مسئوالن هشدار دادهایم ،ولي جدي نگرفتهاند .عطاردیان عنوان کرد :مشکالت
و اتفاقات اخیر هشداري در این زمینه بود تا آنها به خود بیایند.

 رئیس ســازمان خصوصيسازي گفت :تکلیف
یکمیلیــونو  ۸۰۰هــزار جامانده ســهام عدالت
پــس از واریز ســود مشــموالن تعیین ميشــود.
میرعلياشــرف پوريحســیني ،رئیس ســازمان
خصوصيسازي ،در گفتوگو با فارس ،در واکنش
به این پرســش که چــرا مهلت  ۳۱مــرداد  ۹۶را
براي تفکیک مشــموالن سهام عدالت فوت کرده
و زنده در نظر گرفتهاید و اینکه سود سهام عدالت
مشــموالني که پس از  ۳۱مرداد فوت کردهاند ،به
چه حســابي واریز خواهد شد ،اظهار کرد :اگر االن
کســي براي واریز سود ســهام عدالت در سامانه
سازمان خصوصيسازي کد شبا اعالم کرده باشد،
با فرض اینکه صاحب ســهام بعــد از مهلت ۳۱
مرداد فوت کرده باشــد ،ســود به همان حســاب
فرد فوتشــده واریز ميشــود؛ چراکه اطالعي از
اینکه مشمول زنده یا فوت کرده ،نداریم .او افزود:
ســامانههاي ما هــر لحظه با ثبت احــوال بهروز
نميشود .باالخره بهروزرساني این حجم اطالعات
زمانبر خواهد بود .آخرین بهروزرســاني اطالعات
ما مربوط به  ۳۱مرداد  ۹۶است و افرادي که قبل
از آن تاریخ فوت کرده باشند ،دیگر وجود خارجي
ندارنــد و باید وراث برای این ســود تعیینتکلیف
کنند و اســناد قانوني بــه ما ارائــه دهند .رئیس
ســازمان خصوصيســازي گفت :بــه دلیل اینکه
نميدانیم چه کســاني از مشموالن فوت کردهاند،
ســود به حســاب مشــموالني هم که در پنج ماه
گذشته از دنیا رفتهاند ،واریز ميشود.

کتاب میر نامیرا برگزیده
جشنواره جالل آلاحمد
 کتــاب میرنامیــرا،
اثر پژوهشــي مؤسسه
مطالعات دین و اقتصاد
دربــاره زندگينامــه
اســتاد و فقیــد
مرحــوم میرمصطفــي
عالينســب ،بهعنــوان
کتــاب برگزیــده بخش
ویژه جشــنواره جالل آلاحمد انتخــاب و از دکتر
میکائیــل عظیمــي ،پژوهشــگر این اثــر تاریخي،
قدرداني شــد .این کتاب در قالب یک اثر پژوهشي
به ســفارش مؤسســه مطالعات دین و اقتصاد با
تالش دکتر میکائیل عظیمي تهیه و در نشر نهادگرا
به زیور طبع آراســته شده بود و در فاصله کمتر از
یک سال ،به چاپ دوم رسید .کتاب میرنامیرا که به
زندگي و کارنامه میرمصطفي عالينسب اختصاص
دارد ،نشــان ميدهد جایگاه ویژه ایشــان بهعنوان
مغز متفکــر اداره اقتصاد ملــي در دهه اول پس
از پیروزي انقالب اســالمي ،نقــش تعیینکنندهاي
در حفظ اســتقالل ملــي ،پایبندي بــه آرمانهاي
انقــالب اســالمي و ارتقــای کیفیت زندگــي اکثر
قاطع جمعیت کشور داشــته است .میرمصطفي
عالينســب در همه آن دوره ۱۰ســاله ،مسئولیت
مشــاوره نخســتوزیران پس از انقــالب را یعني
زندهیاد مهندس مهدي بازرگان ،شهید محمدعلي
رجایــي ،آیتاله فقیــد محمدرضــا مهدويکني،
آیتاله شــهید دکتر محمدجواد باهنر و مهندس
میرحسین موســوي بر عهده داشــته است .او در
همه این سالها بهعنوان مشــاور شوراي اقتصاد
و نماینده نخســتوزیر در شــوراي پــول و اعتبار،
حضوری تأثیرگذار و نقشی منحصربهفرد در دفاع
از تولید ملي و پایبندي به آرمان عدالت اجتماعي
در کارنامه خود به ثبت رســانده اســت .ایشان در
دوران مليشــدن صنعت نفت نیــز عضو هیئت
مشــاوران اقتصادي زندهیاد دکتــر محمد مصدق
بودهاند و بهعنوان عضو شوراي عالي صنایع کشور
و شــوراي عالي کشاورزي کشور ،از بنیه تولید ملي
و رفــاه عامه مردم دیدهباني جانانه و جانفشــاني
کردنــد و ثمــره مجاهدتهــاي او بــه صــورت
کارنامــهاي منحصربهفــرد و رکوردهاي عملکرد
اقتصاديای تکرارنشــده تا امروز باقيمانده و مایه
مباهات مردم ایران اســت .الزم به ذکر اســت که
در مقدمه کتاب میرنامیرا ،دکتر فرشــاد مؤمني از
نکات خیرهکننده و اســتثنائي کارنامه اقتصاد ملي
در دوران دفاع مقدس پرده برداشته و جناب استاد
علي رضاقلي نیز نکات ارزشمند و منحصربهفردي
را از زوایــاي زندگــي میرمصطفي عالينســب از
موضع جامعهشناســي تاریخي به بحث گذاشته
اســت .الزم به ذکر اســت مراســم تقدیر از کتاب
میرنامیــرا و دکتــر میکائیــل عظیمي روز شــنبه
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶در آییــن پایاني دهمیــن دوره جایزه
ادبي جــالل آلاحمد در تاالر وحــدت تهران و با
حضور جمعي از نویسندگان ،شاعران ،نویسندگان
و پژوهشــگران برگــزار شــد .این جشــنواره که از
سوی بنیاد شــعر و ادبیات داستاني ایرانیان برگزار
ميشود ،هرساله از میان کتابهاي منتشرشده در
چهار بخــش رمان ،نقد ادبي ،مجموعه داســتان
و مســتندنگاري ،آثار برتــر را انتخاب کــرده و از
آنها تقدیر میکند .بنیاد شــعر و ادبیات داســتاني
ایرانیان ،مؤسســهاي فرهنگي اســت که بهعنوان
بازوي معاونــت امور فرهنگــي وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســالمي در حوزه ادبیات فعالیت ميکند.
مأموریتهایي مانند برگزاري جشنواره شعر فجر،
جایزه ادبي جــالل آلاحمد و جایــزه ادبي پروین
اعتصامي ازجمله وظایف این بنیاد است.

