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کوهکن نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی:

هیچ دولتی بدون اقناع مردم در
 اصالحات ساختاری موفق نمی شود

ســرویس سیاسی- محســن کوهکن ، درباره 
عملکرد دولت سیزدهم در یکسالی که روی کار آمده 
است، گفت: معتقدم اگر زمانی قرار است آسیب شناسی 
روی مشــکالت اقتصادی داشته باشــیم و برسیم به 
مؤلفه ها و عوامل مختلفی که تاثیر مثبت و یا منفی روی 
حل مشــکالت اقتصادی و یا اصالح ساختارها و در 
مجموع بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم تاثیر 
دارد، به یک پارامترهای می رســیم که ممکن است از 
بعضی از آن ها غافل بوده باشــیم. به طوری که اگر به 
طور جدی ورود پیدا نکنیم و طرح موضوع نداشــته 
باشیم و رسانه ها و کارشناسان نپردازند به نوعی می توان 
گفت بحث های اقتصادی را ما خیلی سطحی، روبنایی 

و قشری جلو می بریم.
وی تاکید کرد: اگر مشکالت را ابتدا کارشناسی و 
احصا نکنیم و بعد به مداوای اساسی نپردازیم و در مورد 
راه حل هایی که می خواهیم در کوتاه، میان و بلندمدت 
انجام دهیم مردم را اقناع نکنیم که به نفع شــان است نه 
قول و وعده می تواند مبنای اصالح ساختاری  مشکالت 
اقتصادی کشور باشد و نه می شود یک ارزیابی و تحلیل 

درستی از آن ها داشت.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: معتقدم مشــکالت اقتصادی ناشی از چند عامل 
اســت، نخســت آن که از ســال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ 
سرمایه گذاری تقریبا ۵۰ درصد شده است یعنی نصف 
شده است؛ آیا برای افزایش ضریب اشتغال راهی غیر 
از افزایش ســرمایه گذاری وجود دارد؟ کسی اگر راه 
دیگری را برای اقدام اساســی و گام موثری دارد بیاید 
و مطرح کند. یا ســهم بخش دولتی در سرمایه گذاری  
افزایش پیدا کرده است، این ها یک مشکالت ساختاری 
است که نهایتا با چند برنامه می توان بخشی از آن ها را 
به هر جهت حل کرد.  وی یادآور شــد: رئیس جمهور 
چه آقای رئیسی باشد و چه کسی دیگر، زمان تبلیغات 
ریاســت جمهوری اگر اشاراتی را داشته باشد مبنی بر 
این که من فالن مشکالت را حل می کنم و بعد به طور 
مثال یکسال یا دوسال از این گفته ها بگذرد و ما بخواهیم 
تحلیل و ارزیابی درستی از گفته ها داشته باشیم، فرقی 
هم نمی کنــد چه مثبت و چه منفی؛ در اینجا تبلیغات 
مثبتی می کنیم که مبنای کارشناسی ندارد و یا تبلغیات 
منفی را رد می کنیم که به هر جهت یک روش عوامانه 

است. 
کوهکــن با بیان این که ســوال این اســت اگر 
کارشناسان اقتصادی ریشه های کهنه شده ای مشاهده 
می کنند و نظری دارند که شــما باید به هر جهت یک 
جراحی کنید  آیا باید انجام شــود؟ اظهار داشــت: در 
جراحی های اقتصادی در دنیا شیرینی این جراحی ها 
کوتاه مدت نیســت بلکه این اقدامات در کوتاه مدت 
تلخی دارد و معموال دولت ها کمتر زیر بار این می روند. 
در زمان تصدی خودشــان موافق این هستند که چنین 
تلخی به کام مردم برای شیرینی آتی بنشیند و این یک 

واقعیت است.
وی افــزود: من به یک نقطــه قابل قبول که نظر 
کارشناســان بر آن است در خصوص اقدامات  دولت 
در یکســال گذشته اشاره کنم، البته اینکه تصمیمی که 
گرفته شده است با موفقیت همراه خواهد بود و یا خیر 
به عوامل مختلف دیگری مانند اجماع سه قوه، توجیه 
مردم، نظارت، سهل کردن مجوزها برای کسب و کار 
و نظارت برای برخورد با تخلفات بستگی دارد تا یک 
تصمیم صحیحی که نظرات کارشناسانه با پشتوانه دارد 
در میان مدت برای مردم شــیرینی اش را نشان دهد در 
غیر اینصورت اگر این کارها صورت نگیرد، آن تلخی 
همچنان در کام خواهد ماند و مصیبت این خواهد که 
از نظــر فرهنگ عمومی مــردم در آینده برای هرگونه 
اصالح ساختار اقتصادی و یا جراحی در دل اقتصاد که 
بعضا به بیماری های کهنه ای تبدیل شده است، مقاومت 
می کنند آن وقت دولت ها هم به سیاست از این ستون به 

آن ستون فرج است، خواهند رسید. 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: دولت یک گام برداشت که ظاهر آن تلخی بر کام 
مردم گذاشــت و بسیار هم در موردش گفته شد و آن 
جمع کردن بســاط دو نرخی بودن در کشور بود زیرا 
این دو نرخی بودن خودش عامل بســیاری از رانت ها 
و رانت خواری ها بود و باعث شــده بود افراد سالم و 
متخصص به علت این که بعضا حاضر نیســتند در دام 
فساد، رانت و رشوه بیفتند، در رشته تخصصی خودشان 
ســرمایه گذاری نکنند و یا اصال نتوانند مجوز بگیرند 
که به اعتقاد من اگر این حفره ها جمع شــود، بسیاری 
از تکالیف روشــن خواهد شد. معتقدم اگر بخواهیم 
یک گزارشی از عملکرد دولت داشته باشیم و استدالل 
کنیم که دولت موفق بوده است یا خیر؛ یک جمله باید 
بگویم که آن اراده برای اصالح ساختار اقتصادی است 
و مــن این را بزرگترین گام می دانم. کوهکن ادامه داد: 
طبق قوانین قرار است که کاالبرگ داده شود، اما هنوز 
زمینه های آن فراهم نشــده است به همین خاطر امروز 
یارانه ها را نقدی به مردم می دهند که همین امر نقدینگی 
و تزریق پول را باال می برد. نمی خواهم رد کنم اما سوال 
این اســت با این اوصاف چه کاری باید انجام داد؟ اگر 
امروز کارشناســان در میزگردها می نشینند و از بیمار 
بودن ســاختار اقتصادی، دو نرخی، رانت ها، مجوزی 
بودن ها، تکثر ایستگاه ها سر فعالیت های کسب و کار 
می نالند، گام اصلی و اولیه رفتن به ســمت و ســوی 
تک نرخی اســت، چرا؟ شما اگر تک نرخی کردید آن 
کســی که قدرت رقابت دارد که بتواند کاالی با کمیت 

و کیفیت بهتری به مردم ارائه دهد باال می آید و معموال 
در یک چنین فضایی به جای این که ارتباطات و روابط 
خانوادگی، زیر میزی دادن و رانت، تکلیف را روشــن 
کند؛  اراده، تخصص و توان تولیدکنندگان است که آن ها 
را جلــو می برد یا از صحنه تولید حذف می کند و این 

بزرگترین راه است.
وی در ادامه تاکید کرد: گام اول را دولت برداشته 
است، گامی که دولت های گذشته جسارت برداشتنش 
را نداشــتند. خاطرم هست در ابتدای مجلس هفتم که 
ماه های آخر دولت اصالحــات بود یک زمانی آقای 
خاتمی به مجلس تشریف آوردند و در صحبت هایشان 
اشاره کردند ما آمادگی داریم در مورد اصالح قیمت ها 
بــا مجلس همکاری کنیم چه قدم های برداریم؟ من به 
یکی از دوســتان گفتم این کار بزرگ زمان ماه عســل 

دولت هاست نه زمان خداحافظی.
این فعال سیاسی ادامه داد: درباره این تصمیم مهم 
کم و بد صحبت کردیم. بارها در تلویزیون گفته شــد 
این کار را می کنیم، جلوی قاچاق را بگیریم، این گونه 
صحبت کــردن کفایت نمی کند زیرا شــنونده ای که 
اطالعات الزم را ندارد به ما خواهد گفت آیا شما جربزه 
و تــوان جلوگیری از قاچاق را ندارید و برای ما قیمت 
را باال می برید؟ در صورتی که این کار مزایای دیگری 
دارد که فعالیت های اقتصادی را به سمت و سوی تولید 
با رقابت همراه با افزایش کیفیت پیش می برد که نهایتا به 
نفع مصرف کننده در میان مدت و درازمدت خواهد بود 
و اینجا یک دستاورد برای این دولت مشاهده می کنیم.

وی بیــان کرد: صرف این که تصمیم بگیریم دالر 
به ســمت ۴ هــزار و ۲۰۰ تومان بــرود و قیمت ها را 
اصالح کنیم، آیا کفایت می کند، خیر؟ فرهنگ عمومی 
اقتصاد در جامعه ما اشــکاالت زیادی دارد. رقابت ها، 
رقابت های سالمی نیستند. در یک چنین شرایطی اگر 
بعضی از اصالحات در بعضی از نقاط دیگر انجام نشود 
و اگــر در یک روش هــای اقناعی در یک دوره کوتاه، 
میان و درازمدت فرهنگ اقتصادی اصالح نشود که من 
شهروند را به این باور برساند که منافع شخصی من در 
تضاد با منافع عمومی و مالی اقتصادی جامعه نیست و 
در راستای آن است من هم در تصمیم گیری هایم منافع 
جمــع و عموم را مراعــات نمی کنم اما اگر غیر از این 
باشــد با یک روش درســت اقناع می شوم و زمانی در 
جیب من پول سالم می آید و می رود که حاکمیت هم 
در امر سیاســت گذاری ورود داشته باشد و به کارهای 

تصدی گری نپردازد.
کوهکن خاطرنشــان کرد: من شهروند باید این 
درک را داشته باشــم لذا وقتی اعمال تصدی گری در 
بخش اقتصادی بر عهده من افتاد، باید درســت عمل 
کنم. وی یادآور شد: ۸ سال عضو اتاق بازرگانی صنایع 
و معــادن بودم، آن زمــان هم معتقد بودم در بحث ارز 
باید ورود پیدا کنیم که این یک اصالحاتی در فعالیت  
بخش های خصوصی را می طلبد. امروز فضای مجازی 
به مسئله ای دامن زده است که یک حاکم وجود دارد که 
ما شهروندان هستیم و یک محکوم وجود دارد که دولت 
اســت. در صورتی که هیچــگاه از روش و رفتارهای 
اقتصــادی خودمان که کمکی به اصــالح اقتصادی 
نمی کند، انتقاد نمی کنیم و چون توجهی به این مطلب 
نداریم، دنبال اصالح ساختارها هستیم. در صورتی که 
باید توجه داشته باشیم هیچ دولتی در اصالح ساختاری 
موفق نمی شــود مگر اینکه مردمش اقناع شوند که این 
اصالحات به نفع آنان است و آن ها هم رفتار اقتصادی 
خودشان را با فضای جدید تطبیق دهند و در یک شکل 

رقابتی سالم رفتار کنند.
کوهکن دربــاره عملکرد تیم اقتصادی دولت و 
مدیریــت رئیس جمهور در رأس این تیم گفت: ما در 
تحلیل و ارزیابی ها در بخش های مختلف مرتکب یک 
اشتباه بزرگ اســتراتژیک که همه جناح ها و اکثریت 
مردم هم در دام آن افتاده اند، شــده ایم و آن این اســت 
که به جای اصالح ساختار، روش ها و انتقادات و ارائه 
پیشــنهادات برای اصالحات اساســا سراغ اشخاص 
می رویــم. اگر یک روش، تصمیــم، قانون و آئین نامه 
اجرایی درســت باشد و اجرا شــود، باید آثارش این 
باشد که با عوض شدن مدیران کار خودش را درست 
انجام دهد. من این شیوه را شیوه درستی نمی دانم. چرا؟ 
بارها مشــاهده کرده  ایم یک مدیری را که بر سر کاری 

می گذاریم از ابتدا تــا انتهای کارش فقط ایراداتش را 
مطرح می کنیم بعد هم یک مدیر دیگری را جایگزین 
آن می کنیم و مجددا بعداز چندماه همان فضا را برای او 
هم تکرار می کنیم ما کمتر عادت کرده ایم به ســمت و 

سوی اصالحات بنیادی برویم.
وی ادامــه داد: در مورد وزیر صنعت تعدادی از 
دوستان مجلسی به سمت و سوی استیضاحش رفتند، 
بی اطالع نیستم تعدادی از نمایندگان، هیات رئیسه و 
رئیس مجلس جلسات زیادی گذاشتند تا این موضوع 
را بررسی کنند در این بررسی ها به مطالبی رسیدند که 
دولت قبل هم به آن رسیده بود، مبنی بر این که در شرایط 
اقتصادی موجود باید بخش بازرگانی و نظارت مستقل، 
قدرتمند و قوی این کار را انجام دهد. این مسئله باعث 
می شــود این تصمیم با آهنگ و حرف دیگری مطرح 
شود و موضوعات تغییر جهت پیدا کند به خاطر همان 
ایراد و اشــکال که بیان شــد، یک عده عنوان می کنند 
حقوق نمایندگان تضییع شــد و نگذاشتند استیضاح 
مطرح شــود و این حرف ها نشان می دهد وزیر ایراد 

دارد در صورتی که فضا این را نشان می دهد.
این نماینده پیشــین مجلس شــورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: قبل از بخش مدیریتی ساختار ایراد 
دارد لذا تا زمانی که ساختار ایراد داشته باشد، هر مدیری 
را بگذارید همین آش و همین کاسه است. ساختار را 
اصالح کنید اگر این مدیر موفق بود، نشــان دهنده آن 
است که تشخیص شما درست بوده است و ایراد صد 
در صد برای ســاختار است. من فکر می کنم مدیران 
اقتصادی هرکســی که باشــند البد از این هستند که 
اجتهاد نکنند. ایرادات در اقتصاد ما مشــخص اســت 
بارها گفته شــده است. مهم این است که در یک باور 
جمعی به اجماعی برســند که اشکاالت را احصا کنند 
و هیچ راه حلی نیســت که صد در صد منفعت داشته 
باشد و تبعاتی نداشته باشد، بلکه اجماع کنند و به باور 
مشترکی برسند که ضررش کمتر و منافعش بسیار بیشتر 
است چون اقتصاد را باید واقع بینانه تحلیل کرد و برای 

اصالحش برویم.
وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد در تحلیل ها صد 
در صد ســهم را به مدیریت در این بخش ها نمی دهیم 
چون صد در صد را به این ها بدهیم دچار یک اشــتباه 
می شویم. آیا ســاختار صد در صد صحیح و درست 
است؟ فکر نمی کنم کسی چنین نظری داشته باشد. آیا 
بخش نظارت که وظیفه خودش را باید قبل از عملکرد 
انجام دهد و با شــروع انحراف از برنامه و قانون تذکر 
دهد این رویه را انجام می دهد؟ امکان دارد بگوییم خیر. 
مرحوم اســتاد پروش می گفت شما هیچ گاه با جاهل 
مبارزه نکنید، با جهل مبارزه کنید. زیرا اگر با یک جاهل 
مبارزه کنید یک جاهل دیگر جای او می آید اما اگر شما 
با جهل مبارزه کنید، بستری برای این که جاهل فرمان 

را در دست بگیرد دیگر نیست.
این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: اگر تیم اقتصادی متکی به تصمیمات فرد باشــد، 
انتظار چیســت؟ می خواهیم همه افراد یک جور فکر 
کنند؟ این نوآوری و نظرات کارشناسی کجا می رود؟ 
اگر این ها متفاوت باشــند و بگوییم بینش شان محل 
اختالف است و کنارشان بگذاریم بدانید در جایی که به 
یک نظر می رسیم امکان دارد انتخاب اول ضعیف باشد 
شما افراد قوی را انتخاب کنید، بگذارید اختالف نظر 
داشــته باشند. حرف ها و بحث های خودشان را داشته 
باشــند. مقام معظم رهبری در زمان دولت اصالحات 
یک جمله ای فرمودند و ما به مطالب کلیدی ایشان کمتر 
توجه می کنیم. ایشان فرمودند رئیس جمهور مانند پلیس 
سر چهارراه است؛ یعنی اگر پلیس برود کنار هرکسی 
هرکاری می کند که کالف سردرگم می شود اما پلیس 
سر چهارراه باعث روان شدن می شود. مهم این است 
رئیس جمهور سر این تصمیمات باتوجه به ساختار و 
نظرات کارشناســی و اقناعی که برای مردم می گیریم، 
بایستد و به سمت وسوی اهداف تعریف شده برویم که 
این اهداف برنامه اســت و باید اجرایش در چارچوب 
قوانین دائمی رعایت شود. پس به جای این که بگوییم 
تیم اقتصادی هماهنگ است به نظرم من نقطه مثبت، تیم 
اقتصادی ناهماهنگ است در نقطه منفی باید ساختار و 
چارچوب ها را اصالح کنیم این گونه هرکسی بگذاریم 

در جایگاه مدیریتی اش اجتهاد نفس نمی کند.

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت: هیچگاه از روش و رفتارهای اقتصادی خودمان که کمکی به اصالح اقتصادی نمی کند، انتقاد 
نمی کنیم و چون توجهی به این مطلب نداریم، دنبال اصالح ساختارها هستیم. در صورتی که باید توجه داشته باشیم هیچ دولتی در اصالح ساختاری 

موفق نمی شود مگر اینکه مردمش اقناع شوند که این اصالحات به نفع آنان است

معتقــدم اگر بخواهیم یک گزارشــی از عملکرد دولت داشــته باشــیم و اســتدالل 
کنیــم کــه دولت موفــق بوده اســت یا خیر؛ یــک جمله بایــد بگویم کــه آن اراده 
بــرای اصــاح ســاختار اقتصادی اســت و مــن ایــن را بزرگتریــن گام می دانم.

سرویس سیاســی- نماینده مردم 
بابل در مجلس گفــت: اعتقاد بنده این 
اســت که ما )مجلــس و دولت( باهم 
وحدت و هدف مشــترک و مقدســی 
داریم امــا در بعضــی از جاها مثال در 
همیــن موضــوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
شــخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله 
کردیم. می شــد از بخش های دیگری 
شروع کنیم که به مردم کمتر فشار بیاید. 
مهدی ســعادتی عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی در رابطه با عملکرد یکســاله دولت در پایان سال اول و همینطور میزان 
همکاری دولت با مجلس یازدهم در این مدت گفت: من فکر می کنم طی ۴۳ سال 
انقالب اسالمی در هیچ مقطعی این سطح از همکاری و هماهنگی میان قوا وجود 
نداشــت. امروز به حمداهلل انســجام و وحدت میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه 
در حد اعال وجود دارد و این اتفاق مبارک توســط مردم رقم خورد. من در تمام 
دیدارهایی که با سران قوا، وزرا و مدیران عالی در سطح کشور داشتم این را گوشزد 
کردم که ما باید از این فرصت برای خدمت صادقانه و گره گشایی از منافع مردم و 
منافع نظام تالش مضاعفی داشته باشیم و قدر این نعمت فعلی را بدانیم. وی ادامه 
داد: موضوع دوم اینکه در این مدت یک ســالی که از عمر دولت ســیزدهم سپری 
شده است، خوشبختانه به جهت حساسیتی که توصیه مقام معظم رهبری هم بوده 
و چندین بار تاکید فرمودند و طبیعتا از این مجلس انقالبی، والیی و قوی جز این 
انتظار نیست که بتوانیم با هم افزایی، تالش بیشتر و وحدت و انسجام بیشتر کارها 
را پیش ببریم. عضو مجمع نمایندگان استان مازندران افزود: جمع بندی شخص من 
این است که در کالن موضوع این وحدت و انسجام کامال امتیاز مثبت می گیرد، اما 
باالخره در شیوه ها، روش ها و برنامه ها شاید مثال یک وزارتخانه یا اجرای قوانین و 
مقررات و برنامه هایی که مجلس مشخصا مصوب کرده است شاید کوتاهی، قصور، 
کمبود منابع یا اختیار و مشــکالت و موانعی باشد. وی ادامه داد: اما در مجموع به 
این ارتباط دو سویه ما امتیاز مثبت می دهیم و قطعا هم این رو به رشد است و هر 
چه هم می گذرد متاسفانه به دلیل تحویل گرفتن یک سری خرابی ها، در بخش های 

مختلف با آسیب هایی که ما در دولت قبل دیدیم، کارها به سختی انجام می شود.
نماینده مردم بابل با اشاره به مشکالت کار برای دولت، عنوان کرد: االن شما 
ببینید در حوزه همین ارز ۴۲۰۰ تومانی حرف های ناگفته بســیاری وجود دارد و 
انحرافاتی که مافیاها، سلطان ها و دالالنی که ۸۰ درصد ارز را به سمت بنگاه های 
خودشان بردند و ۲۰ درصد به سمت سفره مردم آوردند. یا در حوزه بودجه عمرانی 
انحرافاتی وجود داشت که برای مثال شما ببینید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدون 
پشتوانه بانک مرکزی منتشر شد. خب با این ها واقعا فشاری روی این دولت به وجود 
آمد یا میزان بدهی و کسری بودجه هایی که وجود داشت و موارد متعدد، طبیعتا باید 
یک فرصتی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی قائل شویم. همچنین جا دارد که در 
اینجا ما به عنوان خادم مردم در مجلس از مردم عزیز عذرخواهی کنیم که وضعیت 
اقتصاد و معیشت مردم خوب نیست. باالخره هر جراحی و تحولی یک سختی هایی 
دارد ان شــاءاهلل در آینده نزدیک با وحدت و انســجام بیشتر بین مجلس و دولت 
شــرایط بهتر خواهد شد.وی افرود: اعتقاد بنده این است که ما )مجلس و دولت( 
باهم وحدت و هدف مشترک و مقدسی داریم اما در بعضی از جاها مثال در همین 
موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به شخصه معتقدم که ما یک مقدار عجله کردیم. می شد 
از بخش های دیگری شروع کنیم که به مردم کمتر فشار بیاید.سعادتی در پاسخ به این 
سوال که »در مواردی مانند قانون جهش تولید مسکن یا کاالبرگ الکترونیک به جای 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت مصوبات مجلس را اجرا نکرده اســت«، گفت: در بحث 
مسکن قانون جهش تولید و تامین مسکن از جمله مصوباتی بود که انتظار داشتیم با 
توجه به منابعی که ما مصوبه کردیم که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، 
شــرایط برای اجرای قانون فراهم شود که تاکنون چنین نشده است. دو هفته قبل 
جلسه ای در کمیسیون عمران تشکیل شد که بنده هم علیرغم اینکه عضو کمیسیون 
نبودم به دلیل حساســیت موضوع در جلســه شرکت کردم و تذکر الزم را به وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه دادیم. اگر چه آقای قاسمی دارد 
با قدرت و سرعت کار می کند اما برای منابع، بانک ها کوتاهی کردند و من معتقدم 
کــه بانک مرکزی باید بانک ها را به خط می کرد.وی اظهار داشــت: در بحث ارز 
۴۲۰۰ تئمانی و اصالحات اقتصادی که مدنظر دولت است، معتقدم که بسته نجات 
اقتصادی باید همه باهم انجام شود، حرکت جزیره ای و بخشی کار را حل نمی کند. 
حاال موضوع کاالبرگ الکترونیکی که مدنظر مجلس بود یا اینکه برای ۴ قلم کاالی 
اساسی تدابیری اتخاذ شد و شاید مناسب هم باشد اما نظارت بر سایر بخش ها و 
گرانی ها که واقعا به نظر می آید هم سودجویان داخلی متاسفانه در این شرایط نقش 
دارند و دامن می زنند هم فضای بیرونی. اگر ما بتوانیم خوب برنامه ریزی و اجرا کنیم 

حتما شاهد این خواهیم بود که اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد.

سرویس سیاسی- رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری با 
اشاره به لزوم تبیین گفتمان جمهوریت و عدالت دولت، گفت: جمهوریت فقط به 
معنای حضور مردم پای صندوق رای نیست.محمد صادق خیاطیان  در نشستی با 
خبرنگاران با بیان اینک حوزه اطالع رسانی در واقع یک »اکوسیستم اطالع رسانی« 
است، اظهار کرد: ما با زیست بوم متکثری از فعاالن حوزه رسانه مواجه هستیم و 
اگر نتوانیم خودمان را در این اکوسیستم خوب جاگذاری کنیم، ضرر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: باید از این فضای غبار آلود رسانه ای که غالباً از خارج  کشور ایجاد 
می شود، خارج شویم. در فضایی که حق را ناحق نشان می دهند، خالقیت ها، حس 
مســئولیت ها و واکنش های سریع رسانه ای نیازمندیم. نه تنها دولت بلکه نظام به 
کمک رسانه ها نیازمند است.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
همچنین گفت: در ایام انتخابات ۱۴۰۰ گروه های مختلفی با آیت اهلل رئیسی دیدار 
داشته و نکاتی را درباره مفاسد ارز ترجیحی مطرح می کردند و اکثر آنها بر حذف 
ارز ترجیحی تاکید داشتند، ولی وقتی این تصمیم گرفته و اجرا شد، کارشناسان بر 
اساس مالحظاتی که داشتند، ترجیح دادند درباره فواید این طرح کمتر صحبت کنند. 
حتما در اجرای این سیاست اشکاالتی وجود داشت، اما همین گروه ها و کارشناسان 
حاضر نشدند که اصل این سیاست را تبیین کنند تا افکار عمومی نسبت به فواید این 
سیاست اطالع یابند. خیاطیان در ادامه با اشاره به ماموریت های مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری گفت: یکی از این ماموریت ها تبیین گفتمان دولت؛ 
یعنی گفتمان، عدالت و جمهوریت بود. در همین راستا مردمی کردن اقتصاد، مردمی 
کردن حوزه فرهنگ و مردمی شدن سیاست داخلی و خارجی باید دنبال شود که 
نیازمند تبیین و تولید ادبیات و محتوا است. از دیدگاه ما جمهوریت فقط به معنای 
حضور مردم پای صندوق رای نیست. جمهوریتی که امام و رهبری گفتند حضور 
مردم در همه صحنه هاست.رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
اظهار کرد: امتداد اجتماعی یافتن موضوع گفتمان یکی از دیگر اهداف است. حضور 
رئیس جمهور میان مردم استان های مختلف یکی از جنبه های گفتمان دولت است 
که این حضور حتما اثر مثبت دارد. این را نظرسنجی ها و کارشناسان می گویند. با 
این حال تمام هدف ما در مورد گفتمان جمهوریت، حضور میان مردم نیست، بلکه 
ارتباط با نخبگان و مردمی کردن همه موارد یاد شده نیازمند فضاسازی و الگوسازی 
است، زیرا متأسفانه در گذشته الگو وجود نداشته است. خیاطیان در پایان با بیان اینکه 
پایش و رصد سیاســت ها از دیگر اقدامات مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری است، گفت: برای ما اهمیت دارد کانال ارتباطی ای میان مردم و دولت 

وجود داشته باشد و رسانه ها می توانند ایجاد این فضا را رقم بزنند.

سعادتی نماینده مجلس:

بانک مرکزی باید برای اجرای قانون جهش 
تولید مسکن بانک ها را به خط می کرد

خیاطیان رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

جمهوریت فقط به معنای حضور مردم پای 
صندوق رای نیست

بدون تماشاگر 

مغز متفکر

لغو روز عاشورا

حیوان خانگی 

برکناری مخبر 

خوراک خبری 

گشت های ارشاد 

متوقف شد

یار اقتصاد یا بار اقتصاد؟

ایزد ســیف اهلل پور مدیرعامل باشگاه نســاجی درباره مسائلی که برای 
ممنوعیت ورود تماشــاگران عنوان شده، گفت: به نظرم اصلی ترین موضوع، 
بحث حضور بانوان در ورزشگاه هاســت که هفته گذشــته نیز وزیر ورزش 
عنوان کرد فیفا نامه زده تا این مسئله حل شود. همین نگرانی موجب می شود 

تا تماشاگران نتوانند به ورزشگاه ها بیایند.

سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا فالح زاده، جانشین نیروی قدس سپاه 
گفت: داعش در شــرایطی توانســت در ســوریه و عراق دست به کشتار و 
خونریزی بزند که در این ۲ کشور مردم پشتیبان و مغز متفکری مانند ولی فقیه 
ما نداشــتند. اما ایران اســالمی به خاطر تدبیر و درایت رهبر معظم انقالب و 
وجود سردارانی چون شهید سلیمانی نه تنها گزندی از داعش و یزیدیان زمان 

ندید، بلکه اردوگاه آنها را با خاک یکسان کرد.

اعرافی امام جمعه قم با انتقاد از عملکرد طالبان در افغانستان در خصوص 
جلوگیری از برپایی مراسم های عزاداری ماه محرم ابراز داشت: تذکر جدی به 
طالبان می دهیم که ایران با شما تاکنون حکیمانه رفتار کرده و سیاست کشور 
همین بوده است اما از طالبان انتظار می رود که اعتقادات شیعیان را در برپایی 

مجالس عزاداری مورد توجه قرار دهد.

پیام محبی، رئیس بیمارســتان دامپزشــکی تهران گفت :از هر ده ایرانی 
یک نفر حیوان خانگی دارد. چیزی بین ۶ الی ۸ میلیون حیوان خانگی از نوع 
ســگ و گربه در کشــور وجود دارد. تصور این که ما فکر کنیم داشتن حیوان 
خانگی فرهنگ غربی اســت کاماًل اشتباه است، این که االن تهران پل، تونل، 
پارک و خیابان دارد یعنی ما غربی شده ایم؟ بلکه شکل زندگی در شهرنشینی 
مدرن چنین وضعیتی را درست کرد. ببینید حیوانات قبل از صنعتی شدن کنار 
انســان ها زندگی می کردند و برای ما کارکرد هایی داشتند، اما جهان صنعتی 
شــده کارکرد های حیوان را به دوش ماشین ها انداخت، مثاًل االن کشاورزی 
مکانیزه شــده اســت، لذا زندگی از جریان محبت خارج شد، بنابراین انسان 
تصمیم گرفت با برگرداندن حیوان به جریان زندگی آن محبت را جبران کند.

جواد کریمی قدوســی فعال سیاســی اصولگرا نوشت:رییس جمهور 
محترم تاکید دارم بنابر مشــاهدات عمومی جناب مخبر از توانایی الزم برای 
این جایگاه برخوردار نیســت؛ ایشان برای حفظ فردایش هزینه ' میکند و از 
قدرت مدیریت راهبردی تهی دســت اســت و توانایی اقناع جامعه را ندارد. 

ماندن ایشان برای یک' ساعت هم ضرر است.

آیت اهلل مدرسی گفت : گاهی احساس می کنیم در بعضی از هیئت ها البته 
بسیار معدود، کمتر اسمی از امام حسین )ع( و عزاداری و امثال این موضوعات 
برده می شود و بیشتر شعر های غیر منطبق با ارزش های عاشورایی و قابل سو 

استفاده که شبکه های معاند نیز از آن ها سو استفاده می کنند، به کار می رود.

ســیدرضا حســینی مازندرانی گفت :همه ما اگر قیام و مبارزه کنیم، در 
مقابل شیاطین بایستیم و متحد و متفق باشیم و با »قول لیّن« مردم را به صراط 
مستقیم دعوت کنیم، این مشکالت پیش نمی آید. همه موظف هستند تا جایی 
که قدرت و توانایی دارند و کالم و سخن شــان اثر دارد امر به معروف و نهی 
از منکر کنند. گشــت های ارشاد باید باشند؛ مملکت سعودی هم گشت های 
ارشــاد دارد. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه مســلمین است و تنها 

تکلیف یک کشور نیست.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس  ، با اشــاره 
بــه مصوبه ســه ماه پیش برای افزایش ۳۰ درصــدی قیمت بلیت پروازهای 
داخلی توسط شورای عالی هواپیمایی، اظهار کرد: سه ماه است که این کار را 
متوقف کرده ایم. در این بین برخی شرکت  های هواپیمایی به طور غیرمستقیم 
هواپیماهای خود را زمین گیر می کنند. به همین دلیل نیز بلیت پرواز به سختی 
تهیه می شود. در زمان حاضر حدود ۱۱۵ فروند از ناوگان مسافری کشور فعال 
اســت. این در حالی اســت که ناوگان هوایی مسافربری کشور دارای حدود 

۴۰۰ فروند هواپیماست.

ایرنا نوشت: به تازگی یکی از نمایندگان مجلس از تخلفات گسترده اتاق 
بازرگانی و پنهان کاری اعضای این اتاق از درآمدها و حساب های آن سخن 
گفته است. در صورت اثبات این موارد در تحقیق و تفحص مجلس، مشخص 
می شود که این نهاد به جای آنکه یاری گر بخش خصوصی باشد، به محملی 

برای سوءاستفاده عده ای معدود تبدیل شده است.

اخبار ویژه ...

سرویس سیاسی- رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضائیه گفت: حساسیتی که در مورد آزمون ایجاد شده است به سبب قانون است 
که باید به درستی انجام شود. ریاست محترم قوه قضاییه تاکید داشتند مر قانون باید 
اجرا شود، مر قانون بگوید ۳ هزار نفر یا ۳۰ هزار نفر آن را اعالم می کنیم و این یک 
امر بدیهی است. حسن عبدلیان پور در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره 
آزمون وکال و کارشناسان قوه قضائیه گفت: آزمون فوق العاده بالتکلیف است. اگر 
برگزاری برای خود ما به تنهایی بود تصمیم گیری راحت بود، اما در ماده ۵ تبصره 
گذاشتند نظارت بر عهده قوه قضائیه است.رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی 
و مشــاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: بشخصه این موضوع را با دقت بررسی 
می کنم، برای این که در ماده ۵ قانون مجوزهای کسب و کار را گذاشتند لذا باید از 
این طریق عمل شود از همین رو حساسیت به جا است.وی تاکید کرد: رایزنی با 
ســازمان سنجش و نمایندگان انجام شده است، تالش این است حق کسی ضایع 
نشود اگر تاخیری صورت گرفته به دلیل این حساسیت است که با یک عمل خوب 
موضوع حل شود و بدین صورت حقی از داوطلبان و مردم تضییع نشود.عبدلیان پور 
درباره اعالم نتایج آزمون وکال و کارشناسان قوه قضائیه گفت: در آینده بسیار نزدیک 
نتایج اعالم خواهد شد.وی درباره این که فشاری روی مرکز برای اعالم نتایج آزمون 
وجود دارد یا خیر، گفت: هیچ فشاری نیست، حساسیتی که ایجاد شده است به سبب 
قانون است که باید به درستی انجام شود. ریاست محترم قوه قضاییه تاکید داشتند مر 
قانون باید اجرا شود، مر قانون بگوید ۳ هزار نفر یا ۳۰ هزار نفر آن را اعالم می کنیم 
و یک امر بدیهی است.عبدلیان پور درباره برگزاری آزمون شفاهی بیان کرد: آزمون 
شــفاهی نداریم اما گزینش داریم که به موجب قانون است و انجام خواهیم داد و 
یک امر طبیعی اســت زیرا افرادی که می خواهند درباره جان، مال و ناموس مردم 

اظهار نظر کنند، باید گزینش شوند.

رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه:

تأخیر در برگزاری آزمون به دلیل 
حساسیت قانون مجوزها است
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