اژهای :با اقتصاد دولتی
به جایی نمیرسیم

سیاسی

رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئترئیسه اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی :باور من این است که با اقتصاد دولتی نمیتوان به جایی رسید
اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکالت
عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم | صفحه 2
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شيوا نوروزي

فاصله با رهبری
یا حمله به ولیفقیه؟
جهانبخ��ش خانجانی از اعض��ای جبهه اصالحات که س��ابقه
محکومیت قضایی در فتنه 88را هم دارد ،طی مصاحبهای اشتباه
اصالحطلبان را زیاد کردن فاصله خود با رهبری دانست و گفت از
اشتباهات اصالح طلبان به نظر من چه زمانی که حضرت آیتاهلل
خامنهای به رهبری رسیدند و چه بعد از فوت مرحوم هاشمی این
بود که فاصله بین رهبری و خودشان را افزایش دادند

روزنامه اصالح طلب :ساخت ساالنه
یکمیلیونمسکن شدنیاست

چرا قاضیالقضات اقتصاد دولتی و تعاونی را ناکارآمد میداند؟
هادی غالمحسینی
سخنان روز گذشته رئیس دس��تگاه قضا در پارلمان
بخش خصوصی در مورد ناکارآم��دی اقتصاد دولتی
و ناکامی اقتص��اد تعاونی و در خواس��ت وی از بخش
خصوصی برای ورود به عرصه حل مشکالت اقتصادی
کشور بسیاری از دنبال کنندگان تحوالت اقتصاد ایران
را به وجد آورد ،زیرا مردم دوس��ت دارند دیدگاه های
مسئوالن مختلف کشور را در مورد مسائل اقتصاد ایران
بدانند ،به ویژه در چنین روزهایی که بسیاری از مردم
در تنگنای معیش��ت و اقلیتی نیز در وسعت معیشت
قرار دارند.
محسنی اژهای که س��الهای س��ال در دستگاههای
امنیتی و قضایی خدمت کرده و با پرونده های مفاسد
اقتصادی متعدد و متنوعی برخورد داش��ته است ،روز
گذشته با حضور در پارلمان بخش خصوصی به صراحت
عنوان داشت « به باور من با اقتصاد دولتی نمیتوان به
جایی رس��ید ،اقتصاد تعاونی نیز در چهاردهه اخیر به
هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر
برای رفع بسیاری از مشکالت عرصه اقتصادی نیازمند

کمک جدی بخش خصوصی هستیم».
دیدگاه رئیس دستگاه قضا به اقتصادی که طی چهار
دهه گذش��ته در بخش دولتی مدیریت ش��ده است و
سیاس��ت های اعمالی در این اقتصاد عمدت��اً وامدار
نهادهای اقتص��ادی بینالمللی چ��ون بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول بوده ،مؤید این واقعیت است
که عموماً یک پای مفاس��د اقتصادی در بخش دولت
است ،از این رو رئیس دس��تگاه قضا امیدی به اقتصاد
دولتی ندارد.
البته باید گفت در اقتصادی که دولتی و نفتی اس��ت،
ثروت ،امکان��ات ،مج��وز ،سیاس��تگذاری ،نظارت و
اختیارات بی نظیری در بخش دولت نهفته اس��ت ،از
این رو فساد گرد دولت شکل می گیرد اما اینکه بگوییم
فساد صرفا در بخش دولت است و سایر بخش ها از فساد
بری هستند شاید چندان صحیح نباشد.
این اظهارات رئیس دس��تگاه قض��ا در دوره زمانیای
مطرح می شود که دنیا تقریباً دو سالی است با شیوع
کرونا دست و پنجه نرم کرده اس��ت و اگر کمک های
دولتی به کسب و کار و بخش های خصوصی و خانوار

دفاع محکم از نظام و رهبري
در غبار فتنه 88

نبود ،ش��اید بخش خصوص��ی نمی توانس��ت از پس
هزینههای تحمیلی از ناحیه کرونا بر آید.
اش��اره به کمک های دولتی در دوره کرونا به کسب و
کارهای بخش خصوصی از این جهت عنوان ش��د که
بگوییم دولت هم باید در بخش هایی از اقتصاد حضور
داشته باشد؛ بخش هایی که بخش خصوصی به تنهایی
و حتی ائتالفی توانایی حض��ور در این بخش ها ندارد،
از این رو نقش آفرینی دولت در اقتصاد پذیرفته شده
است اما در اقتصاد ایران ،دولت تنها یک سیاستگذاری
که گاه در بخش های خاص کار اجرایی می کند ،نیست،
بلکه گاهی بنگاهداری انقدر به مذاق دولت خوش آمده
است که دیگر فضایی برای ورود مردم در عرصه های
اقتصادی و کسب و کارها اص ً
ال قائل نیست.
البته طی دهه های اخیر شعارهای زیادی در راستای
کوچک سازی دولت وکاهش تصدی گری و واگذاری
امور اجرایی به مردم سر داده شده است اما نتیجه آن
شد که هم یک بخش عمومی غیر دولتی خلق شد و هم
اینکه یک بخش خصوصی زاده شده از رانت های دولتی
و وابسته به دولت پدید آمد ،بهطور نمونه کافی است به

سهامداری های مشارکتی دولت و بخش خصوصی در
بنگاه های مختلف نگاهی بیندازیم و یا اینکه نیم نگاهی
به بنگاهداری های صندوق های بازنشستگی و بیمه و
بانکها داشته باشیم.
در حقیقت با بررسی پرونده مفاسد اقتصادی دهه اخیر
به این نتیجه می رس��یم که بازهم بخش دولتی یک
پای فساد اقتصادی است اما گاهی از بخش هایی چون
عمومی غیر دولتی  ،خصوصی و تعاونی نیز در مفاسد
مشارکت دارند.
مطالب فوق به این جهت ارائه شد که بگوییم ،اقتصاد
کنونی ایران نه تنها شبیه هیچ یک از اقتصادهای دنیا
نیست ،بلکه ش��اید ش��بیه اقتصاد یک دهه پیش نیز
نباشد ،از این رو اصالح اقتصادی چه در بعد ساختار و
چه در بعد مالکیت باید با شناخت صحیح اقتصاد ایران
انجام گیرد و نخبگان  ،اساتید دانشگاه ،کارشناسان و
اشخاص با تجربه دلسوز برای این منظور گردهم بیایند
و ایده های مختلف برای اصالح��ات اقتصادی را ارائه
دهند و پس از اجماع الگوی مناسب برای اصالحات با
تمام توان عملیاتی شود.

واكسيناسيون
به دهه شصتيها رسيد

جوان

پ
ر
و
ن
ده
جهاد خدمت رسانی

ساماندهي  1083گروه جهادي
قزوين درقرارگاه مجمع جهادگران
«شباب السما» دانشجويان جهادگر فعال
در  10شهرستان خوزستان
«هميارمعنوي»
طرحكمكبهبيماروكادردرماناست
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گپ و گفت معنادار
پوتین  -اسد در مسکو

شار اسد در سفری از پیش اعالم نشده با والدیمیر
پوتین همتای روس خود در مس��کو دی��دار کرد و دو
طرف در مورد حمایت نظامی روس��یه از دولت اسد در
شش سال گذشته صحبت کردند .پوتین در این دیدار،
نیروهای خارجی را ک��ه بدون تصمیم س��ازمان ملل
متحد در سوریه مستقر شدهاند ،مانعی برای ایجاد ثبات
دانست .وی درباره نتایج انتخابات نیز گفت« :این نتیجه
نشان میدهد که مردم به شما اعتماد دارند و با وجود
همه سختیهای سالهای گذشته و مصیبتهای آن،
مردم سوریه روند بهبود و بازگشت به یک زندگی عادی
را مدیون شما میدانند»

رئيس مجلس در جلسه غيرعلني در خصوص مذاكرات
مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي با رئيس اين سازمان
اعالم كرد تنها اتفاق رخ داده اين است كه كارتهاي حافظه
دوربينها را عوض كردهايم .اين كارتها پيش از اين توسط
آژانس پلمب شده بود ،كارتها تعويض شد و مجددا ًآژانس
دس��تگاهها را پلمب كرد .كارتها در ايران اس��ت ،هيچ
اطالعاتي به آژانس داده نشده است

ت و تعال

ص

حسين احمدي ،معاون اسبق آموزش عمومي وزارت
آموزش و پرورش در گفتوگو با «جوان» :االن حداقل
پنج س��ند مهم و اساسي در حوزه اس��ناد باالدستي در
كشور ما وجود دارد؛ س��ند علمي كشور ،سند فرهنگي
كشور ،سند دانشگاه اسالمي ،سند چشمانداز  ۲۰ساله،
س��ند ابالغي مقام معظم رهبري را داري��م كه  ۱۸ماده
دارد و نقشه جامع علمي كش��ور اسنادي هستند كه در
حوزههاي باالدستي و فرهنگي قرار دارند .مشكلي كه در
ماجراي س��ند  ۲۰۳۰اتفاق افتاد آن بود كه با وجود اين
همه اسناد باالدستي متقن ،اين سند با يك حرص و ولعي
تصويب و ابالغ شد

اطالعات جديدی
به آژانس داده نشده است

ی
خانواده

فحه 8

ابالغ توقف 2030
زمينهساز
اجراي سند تحول است
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ساخت ساالنه یک میلیون مسکن که از وعدههای انتخاباتی سید
ابراهیم رئیسی بود ،با انتقاد و استهزای اصالحطلبان و برخی افراد
دیگر روبهرو شد .آنها این وعده را ناشدنی دانسته و بعضاً با آن طنز
ساختند .حاال یک روزنامه اقتصادی وابسته به جریان سیاسی
اصالحطلبان اذعان کرده« :ساخت ساالنه یک میلیون مسکن،
قابلیت اجرایی دارد» | صفحه2

ی جمعی
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سید حسن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل لبنان دوشنبه
شب درباره تحوالت این کشور و منطقه سخنانی را ایراد
کرد .نصراهلل در بخشی از سخنان خود به واردات سوخت
از ایران اشاره کرد و گفت که نفتکش رسیده از ایران حاوی
گازوئیل اس��ت و نفتکش دوم در روزهای آتی به بانیاس
در سوریه وارد خواهد شد .س��خن اساسی امروز ما درباره
وعدهمان درب��اره نفتکش ایرانی اس��ت؛ دو مقصد درباره
نفتکش حاوی مشتقات نفتی داشتیم که لبنان یا سوریه
بود .برای آنکه دولت لبنان را در معرض تحریم قرار ندهیم
تصمیم گرفتیم که مقصد نفتکش ایرانی ،ابتدا سوریه باشد
و سپس محموله وارد لبنان شود

یادداشت ورزشی

ویژههای جوان

رئیسجمهور روسیه روز سهشنبه در تماس تلفنی
با آیتاهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی ،با بیان اینکه به علت
احتمال ابتال ب��ه بیماری کرونا به قرنطینه رفته اس��ت،
خواس��تار انجام هماهنگی برای دیدار دو رئیسجمهور
در اولین فرصت شد .رئیسجمهور روس��یه با اشاره به
همکاریهای مسکو – تهران در زمینه مقابله با کرونا و
همچنین تولید مشترک واکسن اسپوتنیک ،بر تداوم این
همکاریها تأکید کرد .رئیسجمهوری اسالمی ایران نیز
در تماس تلفنیوالدیمیر پوتین گفت :توسعه و تعمیق
همکاریهای دو کشور را در همه ابعاد دنبال میکنیم

نصراهلل :سوخت ایران را
با معادله بازدارندگی
دریافت کردیم

«دفاع مقدس» هشتساله را بیشک باید نهتنها یکی از مقاطع
سرنوشتساز در تاریخ معاصر ایران ،بلکه برگی زرین و کمنظیر
در دفتر قطور تاریخ این مرزوبوم دانست .آنگاهکه یک ملت به
پاخاسته در مقابل دنیای ظلم و جور خود را تنها و بیدفاع دید،
سر خم نکرد و با اراده خود در مقابل متجاوزان تا بن دندان مسلح
و مورد حمایت شرق و غرب ایستاد .همین اعتمادبهنفس ملی
بود که عزت و پیش��رفت را نصیب ایران ک��رد و هرچند ظاهرا ً
جنگ تحمیلی در مرداد  ۱۳۶۷خاتمه یافت ،اما دفاع مقدس
ملت ایران اس��تمرار یافت و بهجرئت میتوان ادعا کرد که این
جریان در حال حرکت و این چشمه جوشان همچنان در حال
قوی نمودن ایران و ایرانیان است .از منظری میتوان دفاع مقدس
را سرآغاز قوی شدن ایران و ایرانی دانست .دفاع مقدس مقاومت
فعال و راه پیشرفت با وجود تحریمها را به ملت ایران آموخت.
این حرکت ملی ،انسجام بخش جامعه ایرانی در مقابل توطئهها
و تفرقهافکنیهای دشمن بود | صفحه2

ورزش دانشآموزي مقولهاي است مهم و سودمند كه اگر به آن
توجه شود شاهد تحولی اساسي در ورزش كشور خواهيم بود.
اما مشكل اينجاست که اين مقوله سالهاست مغفول مانده و
مديران و مسئوالن فقط و فقط ش��عار میدهند و دركي از آن
ندارند .وقتي هر چهار سال يكبار منتظريم بازيهاي المپيك
شروع شود و ش��اهد درخشش ورزش��كارانمان باشيم ،كمتر
كسي حواسش به اين است كه فالن قهرمان و فالن مدالآور
چطور به اين جايگاه رسيده و در بين بهترينهاي جهان قدعلم
كرده است .مديران ارشد ورزش همه نگاهشان به رنگ مدال
قهرمانانمان است تا آن را به كارنامه ناموفق خود اضافه كنند و از
موفقيت مدالآورانمان در آوردگاههاي بزرگ به نفع خود بهره
ببرند .در حالي كه هيچ قهرماني يكشبه ره  100ساله را نرفته
و بعد از سالها ممارست ،سرمايهگذاري و تالش شبانهروزي
يكي از بهترينهاي جهان لقب ميگيرد | صفحه 13

رئیسی _ پوتین
دیدار در آینده نزدیک

مهدي جعفري ،تهيه كننده :طرح اصلي بازی رایانهای«فرمانده مقاومت ،نبرد آمرلي»
بر اساس يكي از خاطرات مقام معظم رهبري درباره رشادتهاي سردار سليماني فرمانده مقاومت بود
كه آن شهید با بالگرد به منطقهاي محاصره شده ميرود و آنجا را آزاد میکند | صفحه 16

دفاعی که ایران را قوی کرد

ورزش مدارس
اهميتي كه درك نميشود

2

مرحوم ش��هال حبيبي با اينكه رويكرد سياسياش
در سال  ،88با حاميان احمدينژاد يكي نبود ،اما وقتي
بحث تقلب در انتخابات و تهم��ت زدن به نظام مطرح
شد ،محكم پاي دفاع از نظام و رهبري ايستاد .ايشان در
چندين جلسه ،از جمله جلسهاي كه نگارنده اين متن در
آن حضور داشت ،براي دانشجويان و مخاطبان روشنگري
كرد و از عدم امكان تقلب گسترده در انتخاباتهاي نظام
جمهوري اسالمي ،سخن گفت .البته مسلماً اين رويكرد
خانم حبيبي ،به مذاق برخي دوستان قديمي وي ،خوش
نميآمد و هم از اين روي ،تخريب ش��خصيت و توهين
به او را كليد زدند .در آن زمان س��ابقه دوس��تي خانم
حبيبي با دختران حجتاالس�لام هاشمي رفسنجاني
و بعض��ي از بانوان فع��ال فرهنگي و سياس��ي  -كه به

جبهه اصالحطلبان تعلق داش��تند -به بيش از دو دهه
ميرسيد .اما اين دوستان متأسفانه حرمت دوستي را
نگه نداشتند و به نوعي ،ايشان را بايكوت كردند! واقعيت
اين بود كه خط قرمز خانم حبيبي ،حفظ نظام جمهوري
اس�لامي و واليت فقيه بود .به همين دليل نيز در سال
 ،88از دوستان قديمش جدا شد و پاي نظام ،رهبري و
مواضع انقالبي خويش ايستاد .حتي در سالهاي بعد،
هنگامي كه او از سوي مرتبطان پيش��ين خود با انواع
بيمهريها مواجه ش��د ،دس��ت از اعتقاد و باورهايش
نكش��يد و در مقابل درش��ت گويي و زخ��م زبانها و
حتي كارش��كنيهاي آنها در ارتباط با شبكه ارتباطي
س��ازمانهاي غيردولتي زنان ،به تلخي سكوت و صبر
پيشه كرد! | صفحه 9

با اس��تمرار روند واكسيناسيون ،باالخره نوبت به
دهه شصتيها براي تزريق واكسن كرونا رسيد .آمار
فوتيهاي كرونا همچنان باالي  400نفر اس��ت ،اما
خبرهايي كه از طوالنيتر شدن ساعات كاري مراكز
واكسيناسيون به همراه تسريع در اين روند رسانهاي
ميشود ،گوياي بهبود اوضاع كرونايي در آستانه مهر
است .پیش از این در برخي استانها مانند خوزستان
و يزد از افراد متولد  1360و ماقب��ل آن براي تزريق
واكس��ن دعوت به عمل آمدهاس��ت .حاال با واردات
گسترده واكسن ،دعوت از دهه شصتيها براي تزريق
واكسن سراسری شده و همه متولدین  1360و قبل
از آن میتوانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir
ساعت و مکان تزریق را تعیین کنند.

بابك عشرتي ،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
ايران گفت :اكنون در دانش��گاه علوم پزشكي ايران
 ۴۶مركز واكسيناس��يون وج��ود دارد كه به صورت
دو شيفته از  8صبح تا  8فعال هستند .وي افزود :در
عين حال عالوه بر اين ،يك مركز  ۲۴ساعته هم داريم.
همچنين قرار اس��ت در تهران يك مركز خودرويي
ديگر هم اضافه كنيم .بر اين اساس دو مركز خودرويي
است كه يكي از اين مراكز خودرويي كه در استاديوم
آزادي واقع است ۲۴ ،ساعته ميشود و مركز خودرويي
ديگرمان كه واقع در مركز دژباني ارتش اس��ت تا ۱۲
شب فعال خواهد شد .در عين حال يك مركز ثابت ۲۴
ساعته كه مركز سوله كردستان است هم داريم كه آن
هم  ۲۴ساعته است | صفحه 3
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ميركاظمي
دنبال ريشهكن كردن
«خلق پول»
رئیس سازمان برنامه و بودجه :تا چه زمانی بايد خلق
پول صورت گيرد كه جز تورم افسار گسيخته و آسيب جدي
كه به معيش��ت مردم وارد كرده ،نتيجهاي نداشته است.
بنابراين به جد بايد تالش شود تا خلق پول كه سادهترين راه
است ريشهكن شود

