2

سیاست

یکشنبه  9دی 1397
 22ربیع الثانی  30 1440دسامبر 2018

سال بیست و هفتم
شماره 6925

ظریف در گفت و گو با تلویزیون فونیکس چین،

حضور آمریکا در خلیج فارس تنشآفرین است
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«محمد جــواد ظریف» وزیــر امور خارجــه جمهوری
اســامی ایران در گفت و گوی اختصاصی با شبکه خبری
«فونیکس» چین گفت  :ما از ابتدا معتقد بودیم که حضور
آمریکا در خلیج فارس عالوه بر این که غیر قانونی اســت
همراه با تنش آفرینی نیز هست.
به گزارش ایرنا ظریف در این مصاحبه که جمعه شــب از
این شــبکه پخش شد  ،گفت  :حضور ناو آمریکا در خلیج
فارس بیش از آن که اثر مثبت داشــته باشد  ،در واقع ایجاد
تنش و تشنج می کند و هر وقت آمریکاییها حضورشان را
در خلیج فارس افزایش داده اند همه کشورهای خلیج فارس
با خطراتی مواجه شده اند.
او افزود :ایران کشــور قدرتمندی است و می تواند از منافع
خود دفاع کند و این منطقه اســت که می تواند از حضور
آمریکا ،ضرر کند و بعید می دانم آمریکاییها شرایط برای
تهدید ایران را داشته باشند.
وی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نیز گفت:
ما هنوز نمی دانیم که آمریکاییها چه برنامه ای دارند آن چه
برای ما مهم است  ،این است که سیاست آمریکا در منطقه
یک سیاســت خطرناکی است که باید این سیاست عوض
شود.
آینده چالشهای ایران و آمریکا
رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران همچنین در
مورد چالشهای پیش رو میان ایران و آمریکا گفت شرایط و
روابط به همین حالت چالشی ادامه خواهد یافت و بعید می

دانم آمریکاییها به رغم همه تصمیم گیریهای نابخردانه ای
که داشــته اند ،تصمیم بر تشدید این حالت در روابط خود
با ایران بگیرند.
ظریف گفت :ما برای هر شرایطی آماده هستیم و مردم ایران
نشان داده اند با جدیت از کشورشان دفاع می کنند و ما دنبال
درگیری نیســتیم و بعید هم می دانم کس دیگری هم دنبال
درگیری باشد.
با آمریکا مذاکره نمی کنیم
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران در پاسخ به این
ســئوال که تحلیلگران چینی معتقدند ایران بعد از شش ماه
چــاره ای جز مذاکره با آمریکا نــدارد ،گفت :فکر می کنم
تحلیلگران چینی بعد از شــش ماه ،تحلیلشان را عوض می
کنند.
ظریــف اضافه کــرد  :ما هیچ وقت در شــرایط اضطرار با
آمریکا مذاکره نخواهیم کرد  ،طرفی که از مذاکره خارج شد
 ،ایران نبود  ،آمریکاییها تا هشت ماه قبل در برجام حضور
داشــتند و با ما مذاکره می کردند ولی آن را ترک کردند و
خودشــان باید به مذاکره برگردند .او اظهار داشت :فکر می
کنم تحلیلگران چینی به این نتیجه خواهند رسید که آمریکا
چاره ای ندارد جز این که تصمیم خود را عوض کند.
آمریکا نمی تواند جلو صادرات ایران را بگیرد
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران افزود  :آمریکا
نمی تواند جلو صادرات نفت ایران را بگیرد و اگر بخواهد
جلو صادرات ما را بگیرد ،مجبور است وارد سیاستهایی
شود که دنیا را به آشوب خواهد کشاند.
برجام
وی در پاسخ به این سئوال که اگر سه سال پیش که برجام را

چهارسویسیاست
مجلس در بررسی بودجه  ،98اولویتها را در نظر بگیرد

نمایندگان مجلس توجه به معیشت مردم و هزینههای عمرانی کشور را از ضرورتهای بررسی
بودجه در مجلس برشمرده و تاکید کردند که رعایت اولویتها در بودجه  ،98موضوعی است
که باید در مجلس مد نظر قرار گیرد .به گزارش ایرنا ،رییس جمهوری هفته گذشــته الیحه
بودجه  98را به مجلس تقدیم کرد .این الیحه با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریمها،
تاکیدات مقام معظم رهبری و ضرورت توجه خاص به وضعیت معیشتی مردم به ویژه اقشار
کم درآمد ،تدوین شــده است؛ نمایندگان مجلس بر این دیدگاه هستند که بوجه  98اگر چه
با مالحظه شــرایط کنونی کشور ،تدوین شده ،اما انتظار می رود که انقباض نه در حوزههای
عمرانی ،بلکه در هزینههای جاری باشد.
در بودجه  98سمت جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی حرکت کنیم
احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز ،آذرشــهر و اسکو و عضو کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی در این باره به ایرنا گفت :بودجه  98بر مبنای  4786هزار میلیارد ریال پیش بینی
شده که بخشی از این درآمدها از محل مالیات و سود سهام شرکتها تامین خواهد شد و مابقی
نیز از محل فروش نفت و درآمدهای نفتی است .وی ادامه داد :اگر با شرایط موجود و بر مبنای
فروش  500هزار بشکه در روز ،فروش نفت را در نظر بگیریم ،مشکالتی برای دولت پیش
خواهد آمد ،از این رو باید به سمت توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اعتماد سازی
برای جذب نقدینگی پراکنده مردم حرکت و کمتر به تامین و جبران کسری بودجه از محل
مالیات اتکا کنیم ،زیرا افزایش مالیات ،شرایط را تشدید می کند .وی در خصوص اضطرارهای
بودجــه  98و و توصیههای رهبری انقالب در این باره افزود :بودجه باید پیش از هر چیز با
شرایط کشور هماهنگ باشد ،انطباق بودجه با شرایط کشور و همچنین برنامه ششم و توجه
خاص به وضعیت اقتصادی و معیشت اقشار کم در آمد و محروم جامعه ،از مهم ترین عوامل
تاثیرگذار در عملکرد موفق بودجه خواهد بود .این نماینده مجلس تاکید کرد :پرداختها باید
نظام مند بوده و د چارچوب مشخص اتفاق افتد ،در غیر این صورت پول پاشی تلقی شده و
به سود کشور در شرایط کنونی نخواهد بود.
بودجه  98باید بر اساس اقتضائات کنونی کشور باشد
حمید یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی نیز به ایرنا
گفت :آنچه در بودجه اهمیت دارد ،جامعیت آن است و باید بر اساس وضعیت قتصادی کشور،
معیشت مردم و همچنین در نظر گرفتن شرایط بین المللی موجود ،پیش بینیهای الزم را داشته
باشد .وی ادامه داد :تغییراتی که در بودجه  98تحت عنوان اصالحیه صورت گرفت در راستای
توجه به اولویتها و اقتضائات کشور در شرایط کنونی بود؛ البته هم دولت و هم مجلس ،نسبت
به شرایط موجود حساسیتهای الزم را دارند و انتظار می رود که در تنظیم و تصویب بودجه
نیز هم دولت و هم نمایندگان مجلس ،دقت نظر ادامه داشته باشد.
توجه به هزینههای عمرانی کشور در بودجه بسیار مهم است
مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم نطنز و قمصر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت :شرایط اقتصادی کشور ،خاص
است و مجموعه ای از معضالت و مشکالت دست به دست هم داده و این وضعیت را ایجاد
کرده است .در این شرایط بودجه باید در راستای رفع و حل مشکالت کشور حرکت کند واگر
این نتیجه را به همراه داشت ،می توان گفت که بودجه موفق عمل می کند.
وی افزود :بودجه در کشور معموال بر اساس توجه به هزینههای جاری تدوین می شود و کمتر
به مسائل اضطراری توجه کرده است ،اگر چه بودجه  98بر خالف سالهای گذشته بر اساس
شرایط خاص کشور و با اولویت بندیهای ویژه ارائه شده است ،اما انتظار این است که سهم
بودجههای عمرانی به شکل خاصی در بودجه لحاظ شود ،زیرا افزایش اعتبارات عمرانی در
رفع مشکالت و تنگناهای اقتصادی ،تاثیرگذار است.
این نماینده مجلس ادامه داد :بودجه  98دارای اصالحیه ای بود که بر اساس نظر مقام معظم
رهبری درباره معیشت اقشار کم درآمد و همچنین عدم کاهش هزینههایی عمرانی تدوین شد و
دولت تالش کرده این موضوع را در بودجه  98لحاظ کند ،بی توجهی به این بخش در شرایط
کنونی ،هزینه آفرین خواهد بود
اولویتها در بودجه  98حفظ شود
علیرضا رحیمی ،نماینده مردم تهران و عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با
تاکید بر اینکه در بودجه  98توجه به وضعیت معیشت مردم اهمیت دارد به خبرنگار سیاسی
ایرنا گفت :انطباق بودجه با وضعیت کشور به ویژه در شرایط کنونی مورد انتظار بوده است.
وی ادامه داد :امیدواریم در بررســی بودجه ،وضعیت اقتصادی کشور به ویژه معیشت اقشار
آسیب پذیر و همچنین اشتغال جوانان موضوع کارآفرینی و اشتغال زایی در اولویتهای بودجه
باشد ،این موضوع نباید تحت شرایط انقباضی بودن بودجه قرار گیرد.

امضا کردید می دانستید آمریکا از آن خارج می شود چکار
می کردید؟ گفت :اگر به ســه سال قبل بر می گشتیم حتما
سختگیری بیشتری انجام می دادیم.
ظریف ادامه داد :اما اینطور نیســت که سه سال پیش ،پیش
بینی احتمال امروز را نداشتیم ولی آیا این که می شد به یک
توافق بهتر از توافق فعلی رسید به نظر من دشوار بود.
او تصریح کرد :اگر امروز بخواهیم توافق را دوباره بنویسیم
اوال که بعید می دانم امکان رسیدن به توافق وجود می داشت
و اگر هم بتوانیم به توافق برسیم چیزی شبیه توافق سه سال
پیش می بود.
بازداشت مدیر 'هواوی'
ظریف در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که مدیر «هواوی»
به خاطر معامله با ایران بازداشــت شده است ،تاکید کرد:
بازداشت مدیر هواوی در کانادا قبل از این که بر ایران تاثیر
بگذارد بر جهان تاثیر خواهد گذاشــت ،زیرا کانادا فردی
را بازداشت کرده که کاری غیر قانونی انجام نداده است.
به گفتــه وی کاری که آمریکایی ها مــی کنند غیر قانونی
اســت  ،این که می گویند نباید کسی با ایران معامله کند
امــری غیرقانونی اســت و این در واقع خــاف قطعنامه
شــورای امنیت اســت  ،آمریکا در واقع با این اقداماتش
قصد دارد «قانون جنگل» را حاکم کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران افزود :من از
این رفتار دولت کانادا به عنوان یک دولت مستقل تعجب
می کنم که اینگونه خود را بازیچه دست آمریکایی ها کرده
و یک شــخصیت محترم و اثرگذار را با دستور واشنگتن
بازداشت کرده است.
ظریــف ادامه داد :بعضی اوقــات آدم فکر می کند برخی
رقابت های تجاری هم پشت این گونه اقدامات است.
وزیر امور خارجه جمهوری اســامی ایران گفت :این که
آمریکایی ها مجبور می شــوند معاون شــرکت هواوی را
دستگیری کنند ،نشــان دهنده میزان انزوای آنها در جهان
است اینکه کشوری بخواهد در جامعه بین المللی قلدری
کنــد و به دیگران زور بگوید نشــان می دهد آن کشــور
شرایط خیلی مناسبی در جهان ندارد.
ظریف تصریح کرد اعتقاد دارم سایر کشورها مانند کشور
بزرگ چیــن باید با این حرکت هــای آمریکا ،نه به خطر
ایــران بلکه به خاطر آینده روابط خود و روابط بین الملل،
برخورد جدی داشته باشند.
چین مهمترین طرف تجاری ایران است
ظریف در پاسخ به ســئوالی در مورد وضعیت ساز و کار
مالی اروپا با ایران تاکید کرد سیاســت خارجی ما سیاست
واکنش به اروپا نیســت اروپا هم مهمترین طرف تجاری
مــا نیســت مهمترین طرف تجــاری ما چین ،روســیه و
همسایگان ما هستند ما با این کشورها مکانیسم های خود
را ایجاد کرده ایم.
او گفــت :البته ما به دنبال این نیســتیم که با کشــورهای
اروپایی ارتباط نداشــته باشیم معتقدیم کشورهای اروپایی
نیز مانند چین و روسیه باید وظایف خود را در برابر برجام
نشان دهند و اگر این کار را نکنند بیانگر این است که اروپا

نمی تواند طرف قابل اعتمادی برای دنیا باشد.
ظریف تاکید کرد با این حال ما نمی خواهیم روابطمان را
با دنیا به هم بزنیم و روابط را با کشورهای همسایه و چین
و روسیه ادامه خواهیم داد.
رییس دستگاه دیپلماســی جمهوری اسالمی ایران افزود:
اروپایی ها هم به ما گفتند که به رغم مخالفت های آمریکا
مشغول کار روی «ســاز و کار مالی» هستند ولی ما هیچ
وقت منتظر اروپا نبودیم و اکنون هم منتظر نیستیم.
فرزندانم در ایران هستند
وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایران همچنین در
مورد زمزمه اخراج فرزندان مقامــات ایران که در آمریکا
ساکن هســتند گفت :فرزندان تعداد محدودی از مقامات
ایرانی در آمریکا هســتند که آنها هم شــخصا و بر اساس
شرایط زندگی و کارشان این تصمیم را اتخاذ کرده اند.
او ادامه داد :خوشــحالم که فرزندانم در ایران هســتند ؛
دوری از خانواده شــرایط خوبی نیست در جوانی مجبور
بودم قبل از انقالب دور از خانواده باشــم و این مشکل را
کامال احساس می کنم ،بنابراین احساس نمی کنم کسی از
این تصمیم آمریکا ناراحت شود.
همکاری ما با چین بیشتر از گذشته خواهد بود
ظریــف ادامه داد :توقعی که از دوســتان چینی داریم این
است وقتی آمریکایی ها از سیاست قلدری استفاده می کنند
دوستان چینی ما نســبت به روابط دیرینه تاریخی با ایران
توجه داشته باشند.
او ادامه داد :به تصمیم های دولت چین احترام می گذاریم
و همکاری بســیار خوبی هم با پکن داریم و معتقدم این
همکاری بیشتر از گذشته ادامه خواهد یافت.
به گفته ظریف ،دولت های ایران و چین در کنار دولت های
دیگر باید به آمریکا نشــان دهند که دنیــای امروز دنیای
آمریکا یا غرب نیست واقعیت این است که دیگر نه غرب
مرکز عالم است و نه همه تصمیمات عالم در غرب گرفته
می شود.
رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران با اشاره
بــه این که اکنون چین بزرگتریــن بازیگر اقتصادی جهان
اســت تاکید کرد تبدیل چین به دومین تامین کننده بودجه
سازمان ملل نشــان دهنده نقش محوری منطقه و اهمیت
چین در آینده دنیا است.
وی گفــت :به نظر من نقش چین خیلی مثبت و ســازنده
اســت  ،به خصوص برای ایران آن هم با توجه به نزدیکی
سیاست های اصولی ایران و چین.
ایران شریک قابل اعتماد چین است
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران افزود :دولت و مردم
چین می دانند ایران یک شــریک قابل اعتمادی اســت ،
ایرانی ها هیچ وقت تامین انرژی برای چین را با مالحظات
سیاسی آمیخته نمی کنند.
به گفته وی چین برای ما یک دوســت قابل اعتماد است
و می خواهم چینی ها هم اطمینان داشــته باشند که عالقه
ایران به چین یک عالقه راهبردی اســت نــه تاکتیکی و
مقطعی.

تمرکززدایی به پویایی خدمت رسانی به مردم منجر می شود
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس
شــورای اســامی گفت :تمرکززدایی و واگذاری
مسئولیتها به مدیران محلی پویایی در مدیریتها
را به همراه دارد.
ابوالفضــل ابوترابی در گفت و گو بــا ایرنا افزود:
تمرکزگرایی کشور مانع از تصمیم گیری به موقع و
موردنیاز در مناطق مختلف شده و طرحهای کارآمد
محلی اجرایی نمی شود.
وی بیان کرد :مدیریت شهری و روستایی باید برای
خدمت رســانی به مردم تقویت شود و بسیاری از
فعالیتهای اجرای و تصمیم گیریها به شوراهای
اسالمی شهر و روستا و مدیران محلی سپرده شود.
وی با بیــان اینکه تمرکززدایــی عملکرد مجلس
شورای اســامی را ارتقا می دهد ،خاطرنشان کرد:
بخشی از وقت نمایندگان مجلس برای رسیدگی به
نیازهای محلی مردم صرف می شود که اگر قدرت
شــوراهای اســامی افزایش یابد این وقت آنان به
اصالح قوانین مسائل کالن اختصاص می یابد.
عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس

شورای اســامی با بیان اینکه طرح مدیریت جامع
شهری و روستایی به مجلس پیشنهاد شد ،تصریح
کرد :در این طرح شــرح وظایــف  25نهاد اداری
از جمله تغییر کاربریها ،جا بــه جایی کارمندان،
مجوزهای ساخت و ساز ،احداث مراکز فرهنگی و
خدماتی و توسعه زیر ساختها به مسئوالن محلی
سپرده می شود.
ابوترابی با بیــان اینکه برای جلوگیری از تخلف و
فساد شفاف سازی اقدامات در این طرح مورد تاکید
اســت ،گفت  :مردم برای اجرای طرحهای محلی
نقش موثری در تصمیم گیری دارند و اگر بیشــتر
مردم نســبت به اجرای طرحی در شهر و روستای
خود اعتراض داشــته باشند شــورای اسالمی باید
دغدغه مردم را رسیدگی کند.
این نماینده مجلس تحول بنیادین در سیستم اداری
کشور و ســرعت در اجرای طرح و برنامههای هر
منطقــه را از مهمترین عوامل اجــرای طرح جامع
مدیریت شــهری و روســتایی اعالم و اضافه کرد:
تمرکز گرایی در کشور و نبود اختیار برای مسووالن

محلی مانع از اجرای ســریع طرحهای خدماتی و
اقتصادی شده است.
وی بــا بیان اینکه باید برای رفع نیازهای هر منطقه
کار به مردم سپرده شــود ،افزود :واگذاری تصمیم
گیریها به مسئوالن محلی و سازمانهای مردم نهاد
به رونق اقتصادی ،کاهش فســاد و پویایی مدیریت
اداری کمک می کند.
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی با  150ماده به
دنبال سپردن امور حاکمیتی به شوراها و شهرداری ها
و دهیاریها است که براساس آن  23وظایف مندرج
در اصل  100قانون اساســی به شوراها ،دهیاران و
شهرداران تفویض شود که برق ،آب ،گاز ،آموزش
و پرورش  ،بهداشت و درمان ،راهنمایی و رانندگی،
ط زیست و میراث فرهنگی به مدیریت شهری
محی 
واگذار می شود.
طرح تمرکز زدایی و افزایش اختیارات مســئوالن
محلی در ســه فراکسیون سیاسی مجلس بررسی و
موافقت آن کسب شده که در نوبت رسیدگی صحن
قرار دارد.

معاون وزیر بهداشت :

رویکرد دولت تدبیر و امید دستیابی به عدالت در سالمت است
معاون اجتماعی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش
پزشکی در پیامی به نخستین گردهمایی راهاندازی
موسســات خیریه بیمارستانی اســتان فارس ابراز
داشت:مشارکت داوطلبانه ،آگاهانه و ساختارمند مردم
در امر ســامت،در راستای دستیابی به عدالت در
سالمت از راهبردهای مهم دولت است.
به گزارش ایرنا  ،دکتر محمد ایازی شنبه در این پیام
 ،مشــارکت مردم و نیکــوکاران در اداره و راهبری
بیمارســتانها و مراکز درمانی دولتی سراسر کشور
در قالب موسســات خیریه و پشتیبان این مراکز را
از جمله طرحها و برنامههایی دانســت که توســط
معاونت اجتماعی و اداره کل خیرین و موسســات
ی شود.
خیریه وزارت بهداشت دنبال م 
در ادامه این پیام آمده است  :از مهمترین هدف های راه
اندازی و ایجاد این موسسات در کنار بیمارستانهای
دولتی کشور ،مشارکت همگانی در اداره بیمارستان ها
و کاهش کمبودها و کاستیها و گشودن گره کارها
به دســت مــردم و بهرهگیری از تــوان نیکوکاران
و داوطلبان اســت؛ در واقع پاسخ به نیاز بیماران و
نیازمندان در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی الزم
در کمترین زمان ممکن از طریق مسوولیتپذیری و
مشارکت اجتماعی مردم و بنگاههای مالی و اقتصادی
محلی ،با ســرعت و دور از تشــریفات رایج اداری
است.
ایازی خطاب به برگزارکنندگان این گردهمایی افزود:
اکنون که شما نیکاندیشــان در نخستین نشست
راهاندازی موسسات خیریه بیمارستانی استان فارس
گرد هم آمدهاید ،اینجانب نیز دستان شما را به گرمی
میفشــارم و برایتان در راه راســتی و نیکوکاری و

گشــودن گره از کار خلق از درگاه پروردگار توانا،
آرزوی پیروزی و بهروزی دارم.
صندوقهای خیریه راهی جهت کمک به
نیازمندان در حوزه سالمت
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز نیز در این
همایش با اشــاره به اقدامات ویژه نیک اندیشان در
مســیر کمک به همنوعان ،راه اندازی صندوقهای
خیریه در بیمارستانها و مراکز مختلف شهر را راهی
جهت استمرار کمکهای مردمی عنوان کرد.
دکتر علی بهادر با بیان اینکه جمع آوری کمکهای
کوچک نیز به اقدامی بزرگی می انجامد ،بر توسعه
راهکارهای جلب مشــارکت مردمــی تاکید کرد و
افزود :باید با راه اندازی و تشکیل موسسههای خیریه
در بیمارستانها ،شرح وظایف مددکاران نیز در این
مراکز درمانی اصالح شود و تغییر کند.
وی گفت:همچنین باید با برنامه ریزی مناسب ،زمینه
را برای شناســایی افرادی که مایل به کمک به مردم
هستند ،فراهم کنیم و شــرایطی به وجود آوریم تا
اطمینان و اعتماد مردم نیکوکار جلب شود.
بهادر گفت :بسیاری از دانشگاههای بزرگ دنیا ،ابتدا
به همت نیکوکاران راه اندازی شده و از سوی خود
مردم اداره می شــود؛ برای رفع بســیاری از مسایل
کشور به کمک مردم باید فکر ویژه ای صورت گیرد،
چرا که بدون دخالت مردم ،نیازهای کشور حل نمی
شود.
همگان در برابر رنج بیماران مسئولیت دارند
مشاور وزیر بهداشــت در امور دانشگاههای علوم
پزشــکی نیز در این آیین ،نیک اندیشــان را افتخار
دانشــگاه و اســتان فارس خواند و ادامه داد :همه

افرادی که در آســایش و رفاه و امنیت کامل زندگی
می کنند ،باید برای بیمارانی که در رنج و درد هستند،
اقدام کنند.
دکتر محمدهادی ایمانیه اضافه کرد :تشــکیل این
موسسه خیریه در بیمارستانها ،می تواند بر درمان و
هزینهها و خرید تجهیزات برای سالمت مردم ،کمک
شایانی انجام دهد.
آمادگی استانداری فارس برای توسعه
سازمانهای مردم نهاد حوزه سالمت
مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس نیز در این
گردهمایی با اشاره به دغدغههای برخی بیماران برای
تامین هزینههای درمان و به ویژه کودکان بی بضاعت
که در بستر بیماری هستند ،گفت :مشارکت جمعی
نیکوکاران در بخشهای مختلف بهداشت و درمان
بسیار ارزشــمند است و انتظار می رود با همکاری
مسئوالن زمینه ای برای ارتقای سطح سالمت جامعه،
فراهم شــود .بتول معلم با تاکید بر اینکه بیکاری،
خشکسالی و بارش کم باران ،آسیبهایی همچون
حاشــیه نشــینی و فقر را به دنبال داشته است بیان
کرد :با وجود مراکز بســیاری که در حوزه بهداشت
و درمان تاسیس شده است ،برای فرهنگ سازی در
زمینه نیکوکاری ،به مراکز بیشتری نیاز داریم؛ چرا که
فقر سالمت می تواند به زمینههای مختلف جامعه
مانند امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی آسیب بزند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر
ارتقای سالمت مردم و مشارکت بیشتر نیکوکاران در
این زمینه ،نسبت به همکاری استانداری فارس برای
راه اندازی ،به ثبت رســاندن و تاسیس سازمانهای
مردم نهاد سالمت ،اعالم آمادگی کرد.

سرمقاله

جهاناقتصاد

ادارات اجرای ثبت آتش بیار
معرکهشدهاند!
دکترهاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

مسئولین کشور همواره لجام گسیختگی و عدم رعایت قانون از سوی شبکه بانکی را یکی از
دالیل اصلی مشکالت اقتصادی می دانند .متاسفانه بانکها ضمن اینکه به درستی در جایگاه
متهم ردیف اول قرار دارند ،ولی به طرق مختلف با همکاری برخی دوایر دولتی به تاخت و تاز
ادامه داده و تولید و صنعت کشور را به ورطه نابودی کشاندهاند.
در این نوشتار ،نگارنده به یکی از مواردی پرداخته که به دلیل عدم اطالع از قانون ،بیتوجهی
و نیز عدم نظارت ،دوایر اجرای ثبت عم ً
ال وسیله ای برای بانکهای کشور در رسیدن به اهداف
خود شدهاند.
پس از انقالب جهت انطباق قوانین و مقررات با موازین شرعی بر اساس دستور و تکلیف مقرر
در اصل  4قانون اساســی ،قانونگذار بر آن شد تا مقررات بانکداری نوین را با ضوابط شرعی
تطبیق داده و بر همین اســاس قانون بانکداری بدون ربا در ســال  1362و با اصالحیه ای در
سال  1365به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید .در آن زمان تمام توجه و دغدغه تدوین
کنندگان قانون مذکور و نمایندگان مجلس به انطباق مقررات بانکداری بر قوانین شرعی بودکه
این امر موجب گردید نواقصی در این قانون آشــکار و هویدا شود .از جمله اینکه در ماده 15
اصالحی قانون عملیات بانکداری بدون ربا ،قراردادهای تنظیمی بانکها در حکم اسناد رسمی
تلقی و چنین تصویب شد"کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب
قراردادی که بین طرفین منعقد می شــود در حکم اسناد الزم االجرا بوده و تابع مفاد آئین نامه
اجرائی اسناد رسمی است"  .بدین ترتیب در اصالحیه مذکور کلیه قراردادهای عادی تنظیمی
توســط بانکها به طور مطلق در حکم اسناد الزم االجرا تلقی گردید .لیکن به موجب نظریه
شماره  7819مورخ  1365/12 /14شورای محترم نگهبان الزم االجرا بودن اسناد به طور مطلق
مغایر با موازین شرعی شناخته شد .پس از طرح این ایراد به مصوبه مجلس ،به حکایت مشروح
مذاکرات مجلس شورای اسالمی در تاریخ  1365/12/28برای تامین نظر شورای نگهبان و رفع
ایراد شرعی مطرح شده ،ماده  15اصالحی بدین صورت اصالح شد" کلیه قراردادهایی که در
اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم
اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند الزم االجرا بوده و
تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی می باشد" .متاسفانه دوایر اجرای ثبت بدون رعایت این
جمله(......در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختالفی نداشته باشند )....و بدون توجه به ایراد شرعی
مطروحه از سوی شورای محترم نگهبان ،قراردادهای تنظیمی را به طور مطلق مورد پذیرش قرار
داده و صرف ًا با درخواست بانک و بدون ابالغ اخطاریه مبادرت به صدور اجراییه می نمایند .الزم
به ذکر است این نکته در ماده  199آئین نامه اجرای اسناد رسمی نیز مجددا ً تکرار شده و صدور
اجراییه منوط به عدم وجود اختالف طرفین در مفاد قرار داد شــده است .مشکل عمده از آنجا
شروع می شود که اکثر قریب به اتفاق قراردادهای مستند صدور اجراییه به صورت سفید امضاء
توسط بانکها از مشتریان اخذ گردیده و بانکها بدون رضایت مشتریان مبادرت به درج نرخهای
بهره نجومی و یا شرایط خارج از تراضی و فراتر از مقررات بانک مرکزی می نمایند .لذا ضروری
است مدیران دوایر اجرای ثبت برای جلوگیری از بروز مشکالت در صدور اجراییههای بالجهت
و رعایت مقررات مندرج در ماده  15اصالحی و ماده  199ائین نامه اجرای اسناد رسمی ،هم
چنین برای کاهش طرح دعاوی متعدد مبنی ابطال اجراییههای صادره در محاکم ،صدور اجراییه
را منوط و مشروط به ارسال اخطاریه و ابالغ به مشتریان نموده تا در صورت نبود اختالف بین
بانک ومشتری در مفاد قرارداد وفق مقررات فوق مبادرت به صدور اجراییه نمایند .در شرایطی
که کشور در صحنه بین المللی در مبارزه ای تمام عیار بوده و حمایت از تولید داخل امری حیاتی
است انتظار می رود قوای مقننه و قضائیه در راستای اجرای قوانین مصوب و حمایت از تولید
داخل در اولین فرصت اقداماتی را به عمل آورند که مواد  15اصالحی و  199به صورت صحیح
و به دور از سلیقه شخصی مسئولین دوایر اجرای ثبت به مرحله اجرا درآید تا از این مسیر ضمن
ارج نهادن به قوانین جاری کشور ،فضای مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید
داخل توسط فعاالن اقتصادی بخش صنعت ایجاد شود.

گزارش

سخنگوی وزارت خارجه حملهبه گردشگران ویتنامی
درمصر را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه عملیات تروریستی در استان جیزه مصر که منجر به کشته و
مجروحیت چندین گردشگر خارجی (ویتنامی) شد را محکوم کرد.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه« ،بهرام قاسمی» هدف قرار دادن
زنان و مردان بی گناه که به منظور گردشگری وارد دیگر کشورها می شوند را اقدامی شنیع و
مذموم خواند و با دولت و ملت ویتنام و خانواده بازماندگان این جنایت کور ابراز همدری کرد.
به گزارش ایرنا ،رســانههای عربی روز گذشــته اعالم کردند تروریستها هنگام عبور یک
دستگاه اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی در منطقه اهرام ثالثه یک بمب منفجر کردند که
دراثر آن سه نفر کشته و  10تن دیگر زخمی شدند.
وزارت کشور مصر در بیانیه ای در صفحه فیس بوک خود اعالم کرد :تروریستها یک بمب
دست ساز در کنار دیواری در خیابان «المریوطیه » استان جیزه جاسازی کرده بودند و آن را
زمان عبور اتوبوس حامل گردشگران ویتنامی که حامل  14نفر بود ،منفجر کردند.

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 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com
• 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

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.

