
واعظى: 
قانون و رویه این نیست اما بر مبناى تعامل بودجه

 اصالحى مى دهیم
رییس دفتر رییس جمهورى گفت: دولت بر مبناى تعامل و مفاهمه به خواست مجلس 
احترام گذاشته و براى اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، ظرف زمان 

تعیین شده بودجه اصالحى مى دهد.
محمود واعظى روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: اگرچه دولت معتقد است آنچه در 
صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه بوده و در چنین شرایطى 
قبال رویه این بوده که گزارش براى اصالح به کمیسیون بازگردد اما دولت بر مبناى تعامل 
و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و براى اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد 

کشور آسیب نبیند، ظرف زمان تعیین شده اقدام مى کند.
 رییــس دفتر رییس جمهورى با مرور روند تقدیم الیحه به مجلس، رویکرد تقابلى و 
تبلیغاتى برخى نمایندگان نسبت به الیحه دولت را غیرقابل قبول خواند و گفت: از روز 
تقدیم الیحه به مجلس با وجود اینکه مبناى دولت همگرایى حداکثرى با مجلس و تعامل 
با این نهاد به منظور حل مشــکالت معیشتى مردم و غلبه بر جنگ اقتصادى دشمنان 
بود، اما در سوى مقابل شاهد تقابل و ادبیات غیردوستانه و غیرسازنده از سوى برخى 

نمایندگان مجلس بودیم.
وى افزود: استفاده الفاظ سخیف و غیراخالقى و عبارت هاى توهین آمیز و غیراسالمى 
در توصیف الیحه بودجه دولت و انتساب برخى کلیدواژه هاى مخرب مثل «فروپاشى 
اقتصادى» به آن در حالى به دفعات از سوى برخى نمایندگان و اعضاى کمیسیون تلفیق 

صورت گرفت که الیحه بودجه حاصل ماه ها کار کارشناسى در دولت بود.
وى اضافه کرد: ما بارها در جلسات خصوصى یا به صورت عمومى اعالم کرده بودیم که 
حاضریم در تعامل با نمایندگان محترم، نظرات و مالحظات آنها را مورد توجه قرار دهیم.

رییس دفتر رییس جمهورى گفت: امیدوارم توصیه روز چهارشنبه مقام معظم رهبرى که 
فرمودند «بدگویى و بدزبانى در جامعه باید جمع شود و ادب اسالمى گسترش یابد» بیش 

از گذشته مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.
واعظى خاطرنشان کرد: متاسفانه نه تنها رویکرد تعامل گرایانه دولت بى جواب ماند، بلکه 
در طول دو ماه بررسى الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس،  شاهد تغییراتى در این 
الیحه بودیم که دقیقا در جهت تقویت نقاط ضعفى بود که نمایندگان در ابتدا به بودجه 

نسبت مى دادند.
وى ادامه داد: آنها در ابتداى دریافت بودجه، قبل از آنکه الیحه مورد بررسى کارشناسى 
قرار گیرد، گفتند که این الیحه تورم زا، انبساطى، غیرواقع بینانه و داراى وابستگى باال به 
نفت اســت اما در طول بررسى ها با ایجاد درآمدهاى موهوم که مسئوالن ذیربط بارها 
اعالم کردند غیرقابل حصول اســت، سقف بودجه را بیش از 130 هزار میلیارد تومان 
افزایش دادند. در این بررســى ها هم وابستگى بودجه به نفت و هم درآمدها و هزینه ها 

افزایش یافت.
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 در صفحه هاي دیگر

دسترسى به فضاى مجازى مطالبه عمومى است

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فضاى مجازى در برزخ سلیقه ها 

ورود دولت، صنعت را به انحصار مى کشاند

امروزه با پیشــرفت روزافزون تکنولوژى اســتفاده از فضاى وب به طور گســترده 
درجهان روبه افزایش اســت به طورى که ظهور شبکه  هاى اطالعاتى و ارتباطى از 
جمله اینترنت  فاصله ها را از میان برداشته است به طورى که در زمانى کوتاه، حجم 
وسیعى از اطالعات منتقل و امکان ارتباط بین افراد در اقصى نقاط دنیا و دسترسى به 
اطالعات روزآمد را فراهم مى شود. بنابراین ظهور پیام رسانه هاى مختلف و فضاى ...

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تالش ما بر افزایش تیراژ تولید و تنوع 
در محصوالت در عین افزایش کیفیت خودروها و ایجاد تعادل در قیمت خودرو و 
مهمتر از همه، شکست انحصار در صنعت خودروسازى است، چنانچه قطعه سازان 
موفق به تولید مجموعه قطعات مشــترك براى خودروسازان داخلى شوند، عالوه 
براینکه قیمت تمام شده، کاهش خواهد یافت، انحصار نیز شکسته شده و فضایى ...

سرمقاله

بحران اقتصادى و گسست سیاسى
   دکتر هاشم اورعى - استاد دانشگاه صنعتى شریف
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تحلیلگر

احترام گذاشتن
 رمز جذب مشتریان وفادار

  وحید میرزائى مشاوره مالى و سرمایه گذارى -  نویسنده کتابهاى 
موفقیت هاى فردى و کسب وکار

3

 یک فعال سیاســى اصالح طلب با تأکید بر ضرورت بازآفرینى 
جریان اصالحات تأکید کرد: باید در انتخابات شرکت کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در همایش مردم و انتخابات 
1400 که از سوى انجمن اســالمى معلمان برگزار شد با اشاره 
بــه نقش مردم در همه ادوار انقالب گفت: شــما بعد از انقالب 
دستاوردى را نمى بینید که نقش مردم در آن پررنگ نبوده باشد. 
مردم در جریان انقالب پشت سر امام (ره) قرار گرفتند و امام (ره) 
گفت که به نمایندگى از مردم دولت تشکیل مى دهم. در واقع نگاه 
به مردم به عنوان صاحبان انقالب بوده و مردم همواره از انقالب 
خوب پاسدارى کرده اند؛ چه در دفاع مقدس، چه راهپیمایى ها 
و چــه جاهایى که پیامش حمایت از نظام بوده اســت اما مردم 

مطالباتى هم دارند.

این عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیــان این عقیده 
که امروز فضاى انتخاباتى فضاى گرمى نیســت و مردم ســرد 
و بى انگیزه شــده اند، ابراز عقیده کرد: مردم احســاس مى کنند 
حضورشــان پاى صندوق رأى نتیجه نــدارد و نگاه قیم مآبانه و 
ارباب رعیتى آنها را آزار مى دهد. متأســفانه به دلیل ناکارآمدى 
ها شــکافى بین مردم و حاکمیت ایجاد شده که آن هم در نتیجه 

عملکردها است.
عارف با بیان اینکه فصل سوم قانون اساسى با عنوان حقوق ملت 
به شــکل غیراصولى ســاکن باقى مانده، تأکید کرد: اجراى تمام 
اصول قانون اساسى باید دغدغه دولتها باشد. متأسفانه امروز نوعى 
بــى اعتمادى به دولت ها حاکمیت و ناامیدى و یأس به شــکل 
وســیعى بین جوانان دیده مى شــود و احساس تبعیض مردم را 

اذیت مى کند به خصوص در مورد خانم ها که پا به پاى آقایان در 
محیط هاى علمى حضور دارند و حتى شاید حضورشان موثرتر 
از مردان اســت ولى عنایتى که باید نسبت به دادن سهم بیشتر به 

زنان و جوانان وجود داشته باشد، نیست.
وى ادامــه داد: بى اعتنایى به اجراى قانون و حتى اعمال خالف 
قانون از دیگر چالش هاست. اجراى قانون تکلیف همه است و 
صدر و ذیل ندارد اما مردم احساس مى کنند که مسئوالن خود را 

تافته جدابافته مى دانند.
عارف با بیان اینکه برخى کاندیداها در جریان انتخابات شعارهایى 
مى دهند که مبناى عملیاتى ندارد، اضافه کرد: سیاست حذف و 
عدم تحمل رقیب و مشکالت معیشتى و اقتصادى مردم از جمله 
عوامل دیگرى است که باعث مى شود فضاى انتخابات سرد باشد 

و انگیزه براى حضور نباشــد. قانون اساســى به ما مى گوید که 
راهکار صندوق رأى است. ممکن است در مواردى این کار رقیب 
باشــد که جریان ما را بى انگیــزه کند یا بحث هایى در مورد رد 
صالحیت ها در انتخابات مطرح مى شود اما باید گفت که ما در 
هیــچ انتخاباتى با کمبود نیرو مواجه نبودیم. نباید همه چیز را به 
دور و برى ها و هم حزبى هاى خود محدود کنیم. البته از هیأت 
هاى نظارت و متولیان برگزارى انتخابات مى خواهیم به ُمر قانون 
عمل کنند. ما هم همواره در شرایط سخت پیروز بوده ایم. اگر دو 
جریان سیاســى کشور به صورت سنتى 40 درصد رأى دارند آن 
60 درصد باقى مانده که تا دقیقه 90 انگیزه حضور ندارند کسانى 
هستند که جریان اصالحات مى تواند آنها را به میدان بیاورد. لذا 

ما باید در انتخابات شرکت کنیم.

در پى  دستور رییس کل بانک مرکزى به مدیرعامل بانک صادرات ایران مبنى بر توقف 
مزایده ملک مسکونى والدین شهدا در ازنا، حجت اله صیدى طى نامه اى به  عبدالناصر 
همتى، ضمن تشکر از دغدغه شریف و  اعتقادى وى نسبت به خانواده معظم شهدا از 
عدم برگزارى مزایده به محض اطالع از تعلق ملک به خانواده معزز شهیدان خبر داد  

و اعالم کرد احقاق حقوق بانک از طرق دیگرى پى گیرى خواهد شد.
در متن نامه حجت اله صیدى، مدیر عامل بانک صادرات ایران به عبدالناصر همتى ، 

رییس کل بانک مرکزى آمده است:
پیرو دستور جنابعالى در خصوص توقف مزایده منزل خانواده سه شهید که ویدئوى 
آن در فضاى مجازى منتشــر شده است، الزم مى دانم ضمن تشکر  از راهنمایى ها و 
دغدغه شریف و  اعتقادى جنابعالى نسبت به خانواده معظم شهدا که حقى ابدى بر 
گردن ملت ایران دارند، به استحضار برسانم که  بر خالف آنچه در  ویدئوى مذکور 
مطرح شده، مزایده اى در این خصوص برگزار نگردیده  و همچنان  که مراتب در بیانیه 
روابط عمومى بانک صادرات ایران به تفصیل عنوان شد، على رغم وجود مستندات 
قانونى کافى در شعبه و مدیریت استان، به محض اطالع از تعلق ملک به خانواده معزز 
شهیدان، مزایده کان لم یکن تلقى شده و قرار است احقاق حقوق سپرده گذاران بانک 

از طرق دیگرى پى گیرى شود. زیرا بانک صادرات ایران که افتخار تقدیم بیش از 90 
شهید واالمقام را به انقالب اسالمى دارد، کمترین ناسپاسى را نسبت به ساحت مقدس 
پدران و مادران شهداى بزرگوار روا نمى دارد. ما همگى مدیون شهداى عزیز بوده و 

پاسدارى از آرمان هاى آنان را وظیفه ى خود مى دانیم. 
در همین رابطه روابط عمومى بانک صادرات ایران نیز ویدئوى انتشار یافته در فضاى 
مجازى درباره مزایده منزل مسکونى خانواده معظم سه شهید را تکذیب و تاکید کرد 

مزایده منزل مسکونى خانواده معظم سه شهید صحت ندارد.
در بیانیه روابط عمومى بانک صادرات آمده است:

به تازگى ویدئویى در فضاى مجازى منتشر شده و چنین القا مى کند که منزل مسکونى 
پدر و مادر مکرم  سه شهید واالمقام به عنوان وثیقه در رهن بانک صادرات ایران بوده 
و این روزها به مزایده گذاشته شده است. بانک صادرات ایران که خود با تقدیم بیش از 
90 شهید واالمقام، آکنده از عطر نام و خاطره پاك شهداست، هرگز کمترین ناسپاسى را  
به ساحت مقدس مادران و پدران بزرگوار  شهیدان که حقى ابدى بر گردن ملت ایران 
دارند، روا نمى دارد.  از این  رو درباره این ویدئو نکاتى چند  الزم به یادآورى است:

1. مزایده منزل پدر و مادر مکرم شهدا که در ویدئو حضور دارند، به هیج روى واقعیت 
ندارد؛ کما این که پدر و مادر مکرم سه شهید واالمقام به روایت همین ویدئو در خانه 

اى که در رهن بانک قرار گرفته، سکونت دارند.
2. دریافت کننده تســهیالت، نه پدر و مادر شــهداى عالیمقام ، بلکه یک  شخص 
حقوقى( شــرکت دربندام ازنا ) است که 14 سال پیش حدود پانصد میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کرد و  با وجود  مهلت هاى ده ساله، دوازده ساله و 7 ساله و اعالم 
شمولیت قانون تسهیل بدهى بدهکاران بانکى نسبت به آن تا کنون اقدامى براى تسویه 

بدهى خود نکرده است.
3. شــهدا خون هاى پاك خود را در راه  تحقق عدالت، احیاى حقوق ملت و اجراى 
قوانین جمهورى اسالمى ریخته و  راضى نیستند  حقى از حقوق  مردم از جمله سپرده 

گذاران بانک ها تضییع شود.
 4. اگــر بنا بر اجراى قانون  فارغ  از توجه به دین ملى و تاریخى  به خانواده معظم 
شــهدا مى بود، بانک از سال  90 مى توانست بدهى شرکت را از محل فروش وثایق 
وصول کند، اما با وجود طى  مراحل قانونى و حتى صدور اجرائیه از  مرجع ذیصالح 
در  قــوه قضاییه ، به دالیل فوق از برگزارى مزایده خوددارى شــد و انتظار مى رود 
مدیونین مذکور نیز در جهت پرداخت بدهى خود که نوعى حق الناس اســت، بیش 

از این تعلل نکنند. 
5. از آنجایى که ممکن است افرادى در آینده  با اخذ تسهیالت از بانک ها و به وثیقه 
نهادن منازل مسکونى خانواده هاى معظم شهدا درصدد استنکاف از بازپرداخت و در 
نتیجه  خدشــه به ساحت مقدس شهداى واالمقام و خانواده هایشان از طریق توسل 

به شــیوه هاى مشابه برآیند، از دستگاه هاى ذیربط انتظار مى رود تا اوالً با هدف حفظ 
حرمت  واالى پدران و مادران بزرگوار شــهدا که حق بزرگى بر گردن همه ما دارند 

و ثانیاً براى حفظ حقوق سپرده گذاران، تدابیر پیشگیرانه الزم را اتخاذ کنند؛ چرا که:
در عشق نمى توان زبان بازى کرد

مى باید ایستاد جانبازى کرد
از خون شهید شرمتان باد مگر

با حرمت الله مى توان بازى کرد؟
استاد علوم سیاسى دانشگاه یوسى ال اِى آمریکا:

نهادها براى کمک به تهران در جهت دسترسى به دارایى هاى خود وارد عمل شوند
یک استاد علوم سیاسى و روابط بین الملل در واکنش به بلوکه شدن دارایى هاى ایران در 
برخى کشورها از جمله کره جنوبى در شرایط پاندمى کرونا گفت: الزم است نهادهاى 
بین المللى براى کمک به ایران در راستاى دسترسى به دارایى هاى خود وارد عمل شوند.

ریچارد اندرسون، (Richard D. Anderson) استاد علوم سیاسى و روابط بین الملل 
دانشگاه یوســى ال اِى (آمریکا) است. وى در گفت وگو با ایلنا به بیان دیدگاه هاى خود 
را درباره ضرورت همکارى کشــورها براى مبارزه با پاندمى کرونا پرداخت و به اقدام 

کشورهایى همچون کره جنوبى در بلوکه سازى دارایى هاى ایران واکنش نشان داد. 
وى در ابتدا در مورد مانع تراشى براى ایران در جهت دسترسى به دارایى هاى خود گفت: 
من به طور کلى مخالف تحریم ها هســتم. معتقدم مى توان اعتماد را بین ایران و آمریکا 
ایجاد کرد تا چنین شائبه اى ایجاد نشود که ایران از اموال خود براى مصارفى غیر از آنچه 

مربوط به مردم است استفاده مى کند. 
این استاد دانشگاه گفت: وقتى اطمینان ایجاد شود که این بودجه در ایران صرف خرید 
واکسن براى مردم مى شود؛ منطقى است که نهادها و پادمان هایى براى کمک به ایران در 
جهت دسترسى به دارایى هاى خود و خرید واکسن اقدام کنند. در این صورت ضرورى 
است تا ایاالت متحده نیز موانع خرید واکسن  کرونا براى ایران را بردارد و امکان خرید 
واکسن براى ایران را فراهم کند؛ حتى منطقى است که آمریکا براى مقابله با همه گیرى و 

تامین واکسن به ایران کمک کند.
وى هم چنین اظهار کرد: ایران در شرایط کرونا نشان داد که مى تواند خود را تقویت کند 

و حتى به کمک هاى خارجى نیاز ندارد.
اندرسون در مورد اقدام کره در بلوکه سازى داراریى هاى ایران گفت: کره جنوبى کشورى 
است که همواره به طور مستقل تصمیم مى گیرد اما به نظر مى رسد که در این مورد تصمیم 
گرفته که در کنار سیاست هاى ایاالت متحده قرار بگیرد و در راستاى دستورات آمریکا 
عمل کند.  اگر مى توانســتم، دوست داشتم همه جهان را به احترام و توجه به رعایت 
حقوق بشر دعوت کنم. دوست داشتم همه به سالمت عمومى در ایران و جهان در این 

شرایط توجه مى کردند.

عارف: 

نیازمند بازآفرینى جریان اصالحات هستیم

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نامه به رییس کل بانک مرکزى عنوان کرد:

ملک خانواده معظم شهدا به مزایده گذاشته نشده و نخواهد شد

مدیرعامل بانک صادرات ایران در نامه به رییس کل بانک مرکزى عنوان کرد:

ملک خانواده معظم شهدا به مزایده 
گذاشته نشده و نخواهد شد
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صفحه 2

سیدحسن خمینى: 

استبداد و تحجر هر زمانى 
مى توانند بهم پیوند بخورند

در همین صفحه


