اقتصادی
تیم
دقیقا مشغول
دولت
چیست؟
این روزنامه حامی دولت در
یادداشتی درباره حواشی
واردات خودرو نوشت« :وقتی
در یکی از برنامههای تلویزیونی
که میلیونها بیننده دارد ،مجری
اعالم کند با تغییر تعرفه واردات
خودرو ،سود  ٢٠١هزارمیلیاردی
نصیب واردکنندگان خودرو
شد که تعداد آنها حداکثر  ٩نفر
است ،این خبر در جامعه
بهستوهآمده از گرانی و تبعیض،
واکنشهای اعتراضی مشابه
مسائل اخیر نخواهد داشت؟»
این روزنامه خاطرنشان کرد:
«...خودروهای رنگارنگی را که
در سطح خیابانها و در
فرزندان
دوردورکردن
بهثروترسیدهها در خیابانهای
شهرها جوالن میدهند و
اتومبیلهای به گفته خودشان
لوکس و الکچری را اختصاصا
وارد میکنند نیز باید به این
جمع اضافه کرد .پرسش واقعی
این است که تیم اقتصادی
دولت روحانی دقیقا مشغول چه
کاری است؟ آیا این اخبار را
نمیشنوند ،آیا از پشت شیشه
دودی اتومبیلهایی که آنان را
در سطح شهرها جابهجا
میکنند ،اتومبیلهای خارجی را
نمیبینند و این پرسش به ذهن
آنان نمیرسد چه فرد یا افرادی
پشت واردات خودروهایی از
این دست هستند؟»
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جهت دریافت فایل های صوتی این
مجموعه به سایت هادی نیوز مراجعه
نمایید

کنوانسیون پالرمو حراج امنیت ملی
روز چهارشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسالمی«الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با
جرایم سازمانیافته فراملی» (موسوم به کنوانسیون پالرمو) را با  ٢۳١رای موافق ۰٠ ،رای مخالف و
 ٢٠رای ممتنع تصویب کرد .الحاق به این کنوانسیون  -آنگونه که درپی خواهد آمد  -باز کردن
پای تروریستهای وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست .هدف اعالم
شده کنوانسیون پالرمو اگرچه قطع پشتوانه و منابع مالی گروههای تروریستی است ولی تعریف ما و
غرب از« تروریسم» و گروههای تروریستی نه فقط با یکدیگر متفاوت است بلکه در بسیاری از
موارد متضاد نیز هست .به عنوان مثال از نگاه آمریکا و متحدانش که مدیریت کنوانسیون را در
اختیار دارند ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سپاه قدس ،حزباهلل لبنان ،حماس ،جهاد اسالمی،
انصاراهلل یمن ،حشدالشعبی عراق و تمامی نیروهای مقاومت که برای کسب آزادی و استقالل
کشورشان با حاکمان دستنشانده آمریکا و صهیونیستها مبارزه میکنند ،تروریست نامیده
میشوند و جمهوری اسالمی ایران با الحاق به کنوانسیون پالرمو  -که تازه ترین دستپخت مشترک
دولت و مجلس است  -موظف خواهد بود که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشد،
بلکه مطابق مفاد این کنوانسیون باید بودجه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی قدس را نیز قطع
کرده و تمامی حسابهای بانکی آنها را مسدود کند! و این اقدام که«خود تحریمی» ترجمان دیگر
آن است باید تحت نظارت بازرسان کنوانسیون صورت پذیرد تا از انجام آن اطمینان کامل حاصل
کنند!

گزارش دیوان محاسبات چه بود؟
گزارش تفریغ بودجه  ٩9نشان میدهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بیانضباطی بودجهای
آن انتقاد میکرد ،حاال خود به یکی از بیانضباط ترین دولتها در این زمینه تبدیل شده است.
فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده و مشخص
نیست این درآمدها کجا هزینه شده است .بدتر از آن این موضوع است که دولت  ۰٠درصد از
تبصرهها و احکام بودجه را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است! مجلس که وظیفه نظارتی دارد
باید کامال پیگیر این موضوع باشد که چرا اکثر قریب به اتفاق مصوبات نمایندگان اجرا نمیشود.
ابهامات بودجهای دولت به  ١دسته کلی خالصه میشود؛ عدم واریز برخی درآمدها به خزانه و
عدم اجرای درصد بسیار زیادی از احکام بودجه  ٩9موجب شده دیوان محاسبات مجلس ،دولت را
به شفافیت بیشتر بودجهای دعوت کند .بررسی این گزارش نشان میدهد سرنوشت برخی منابع در
سال  ٩9نامشخص است؛ از آن جمله می توان به  ۷میلیون بشکه نفت اشاره کرد.
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خانه تکانی آقای رئیس جمهور
مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور روحانی ،تقریباً هیچکس را راضی نکرد .خالصه حرفهائی که درباره این مصاحبه گفته
شده و مطالبی که درباره آن نوشته شده این است که  0٠دقیقه وقت رئیس جمهور ،مصاحبه کننده ،تلویزیون و مردم گرفته شد اما انتظارها
برآورده نشد.مهم این است که علت ناکارآمدی این مصاحبه دانسته شود و برای جلوگیری از تکرار این ناکارآمدی راهحلی پیشنهاد شود.
این را هم الزم است با صراحت به اطالع شما آقای رئیسجمهور برسانیم که تصور نشود مشکل دولت شما با تنظیم صحیح مصاحبه هایتان
حل میشود .شما در دولت ،چه در سطح وزرا و چه در بدنه ،به ویژه استانداران و فرمانداران ،به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارید .اگر این
دو کار را هرچه زودتر انجام دهید موفقیت دولت شما قطعی است و اگر کوتاهی کنید ،نه فقط دولت شما بلکه حتی کارائی نظام نیز زیر
سوال خواهد رفت و معلوم نیست انتظار چه حوادثی را باید کشید.

جشن کوهخواران
روزنامه شهروند :یازدهسال از کوتاهکردن قد باباموسی میگذرد .قرار بود فرودگاه بینالمللی باشد با پروازهای متعدد ،اما حاال فقط هفتهای
چند پرواز به این فرودگاه انجام میشود .برای هفتهای چند پرواز ،کوهی کوتاه شد که دیگر نمی تواند قد علم کند و اکوسیستم منطقه حاال
بعد از سالها بیش از پیش متأثر از ویرانی این کوه قرار گرفته است .کوههای بسیاری در کشور دچار ویرانی شدهاند و بخشی از آنها را به
بهانههای مختلفی چون برداشت مواد معدنی تکهتکه کردهاند .نمونه آن برداشت سنگآهن از شاهکوه بافت است« .به ارتفاع  ۳۰٠٠متری
هم رحم نکردهاند».

پارسا در برابر عارف
روزنامه قانون:اصالحات برای آنکه در انتخاباتهای پیش رو با مشکالت مواجه نشود به دنبال آن است تا برخی ضعفها و
ناکارآمدیهایی که در این سالها به وسیله شخصیتهای خاصی که بدنه و بخش عظیمی از سران اصالحات آنها را قبول ندارند به وجود
آمده را رفع کند .حمیدرضا شکوهی ،عضو دفتر سیاسی حزب مردم ساالری با اشاره به طرح «پارلمان اصالحات» اظهار کرده بود :طرح
پارلمان اصالحات ،در گذشته در دفتر سیاسی حزب مردمساالری مطرح شد و «مصطفی کواکبیان» هفته گذشته(اویل آذر سال جاری) این
طرح را در قالب «پیشنویس اساسنامه» به رییس دولت اصالحات ارائه داد .وی درباره جزییات این طرح گفت :نام کامل این طرح «پارلمان
اصالحطلبان؛ راهبرد سیاسی ایرانیان» (با نام مخفف پارسا) است .پیشبینی شده که حداقل  9٠حزب رسمی اصالح طلب که دارای پروانه
فعالیت هستند ،در این طرح شرکت کنند .شکوهی زمان تشکیل اولین اجالسیه این پارلمان را دوم خرداد سال  ٩۷اعالم و یکی از اهداف
این طرح را تجمیع احزاب اصالحطلب عنوان کرد.در همین راستا بهرام پارسایی ،سخنگوی فراکسیون امید مجلس(زیر نظر عارف) معتقد
است شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان می تواند نظر تمام شاخههای اصالحات را تامین کند و نیازی به ایجاد تشکیالت جدید
نیست.

منشا مشکالت کشور از زبان حمید روحانی
رئیس بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی گفت :ملت روزی می تواند مشکالت را حل کند که پیرو خط امام بوده یعنی انقالبی
باشد .ملتی که از انقالب دوری کند ،روز بدبختیاش خواهد بود .سیدحمید روحانی اظهار کرد :تسلیمطلبان و سازشکاران از ابتدای
انقالب تا امروز مشغولند و در مراکز کلیدی نفوذ کردهاند تا چوب الی چرخ انقالب گذاشته و اجازه ندهند انقالب برای مردم کار کند .در
گذشته اسالم اسیر دست یزیدیها ،امویها و عباسیها بود و آنها نمیگذاشتند اسالم رونق بگیرد ،امروز هم از روز پیروزی انقالب تا به
امروز کشور ،مردم و انقالب اسیر مشتی لیبرال خود باخته و سازشکار است و آنها نمیگذارند آرمانهای انقالب و اسالم پیاده شود و
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کشور از مشکالت اقتصادی نجات یابد.
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خطر سرمایه گذاری در ایران کمتر شد
استراتژی جنگ سردی امریکا

روزنامه خراسان :بر اساس اعالم رسمی کمیته رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا

مقابل ایران

در  ، OECDرتبه ریسک اعتباری ایران یک پله ارتقا یافت و از  0به  9رسید .به

کیسینجر هم مانند ترامپ معتقد است با مهار

گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) ،پس از آن که حدود  ٢٠سال

توانمندیهای دفاعی و منطقهای ایران ،باید

رتبه اعتباری یا ریسک کشوری ایران  ،۷یعنی پایین ترین درجه ممکن بود ،از ١

سرانجام مطلوب امریکا در خاورمیانه را رقم

سال قبل مذاکراتی برای بهبود رتبه اعتباری آغاز شد که نهایتا با وجود مخالفت

زد .این ادبیات ستیزهجویانه و یکجانبه در حالی

معدودی از کشورهای عضو ،رتبه ایران در سال  ١٠٢۷از  ۷به  0ارتقا یافت .از

است که دولت ترامپ و رژیم صهیونیستی و

سال  ١٠٢۷نیز دوباره رایزنی ها از سرگرفته شد که در نهایت پس از تشریح

دنبالههای سعودی آنها ،دو اولویت فوری برای

دستاوردهای اقتصادی و به ویژه موفقیت های حاصله در انجام توافق های مالی

خود در قبال ایران تعیین کردهاند و برجام و

با کشورهای مختلف ،این سازمان ،رتبه ایران را به  9ارتقا داد .رتبه بندی ریسک

حذف توان موشکی و قدرت منطقهای ایران را

کشورها در گزارش یادشده ،با اعداد یک تا  ۷مشخص می شود که ارقام پایین

بخشی از پازل استراتژی و مهار جنگ سرد

تر نمایانگر بهتر بودن وضعیت کشورهاست .ایران در بهترین حالت در دهه ،۰٠

خود میدانند .آنچه در مواضع رسمی مقامات

رتبه  ۴در این رده بندی را داشته است.

امریکایی و رایزنیهای آنها در لندن و پاریس
یا داووس و حلقه تکمیلی آن در عمان یا
رخدادهای سوریه می توان درک کرد این
است که دستور کار موشکی و منطقهای به
شکل موازی در برنامه سیاست خارجی امریکا
در حال پیگیری است ،البته یک تقسیم کار
دیپلماتیک نیز در این تالشها وجود دارد که
بحث موشکی ایران ،دستمایه تحریمهای
تکمیلی امریکا با اروپا را تشکیل میدهد تا
مالحظات برجامی اروپا از سوی امریکا رعایت
شود ولی اروپا بپذیرد که طیف جدیدی از
فشار و تحریم علیه ایران را به اجرا بگذارد.
هدف امریکا از این رایزنیها با اروپا ،کاستن از
سطح تعامالت اقتصادی اروپا با ایران و
مجبورسازی ایران به تمکین در قبال آن و
محدود کردن توان موشکی است.
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رئیسجمهور نظریه پرداز و همه چیز دان
امیر محبیان گفت:رئیس جمهور در کشور ما نباید در جایگاه رهبر اپوزیسیون یا
نظریه پرداز یا فرد همه چیزدان ظاهر شود .رئیس جمهور یک مدیر اجرایی ارشد
است که تیمی از مدیران ارشد را برای حل مسائل کشور و هدایت امور هماهنگ
می کند همین .موفقیتش را هم در کارکردش و نه گفتارش باید سنجید .رؤسای
جمهور ما باید بدانند که آنها رئیس مردم نیستند بلکه مستخدم مردم (نه در شعار
بلکه به واقع) هستند تا مسائل آنها را حل کنند .منظور من آن نیست که رؤسای
جمهور منافع مردم را قربانی رضایت روز آنها کنند! خیر .باید با یک کرشمه دو
کار کنند؛ باید منافع دراز مدت و میان مدت کشور و نیاز روز جامعه را همزمان
در نظر داشته باشند.اصال مهم نیست وزیر دولت زن باشد یا مرد باشد؛ از این
جناح باشد یا از آن جناح؛ مهم آن است که روزبه روز مردم در پناه اقدامات
دولت احساس آرامش کنند؛ احساس کنند که غبارهای تردید کنار می رود و
آینده روشن آشکار می شود.

