
  

2سیاسی

در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی اعالم شد

وزیر کشور: برنامه کاهش محرومیت های منطقه 
بلوچستان به ۲۴ دستگاه اجرایی ابالغ شد

دکتر رحمانی فضلی از ابالغ برنامه کاهش محرومیت های منطقه بلوچستان 
در ۴۸۶ محور از سوی ریاست جمهوری به ۲۴ دستگاه اجرایی خبر داد.

کاهش  برنامه  ابالغ  به  منجر  پیگیری های  روند  وزیرکشور  ایسنا  گزارش  به 
محرومیت از منطقه بلوچستان را از سوی ریاست جمهوری به ۲۴ دستگاه اجرایی 
کشور، تشریح کرد. دکتر رحمانی فضلی گفت: در ادامه تالش های وزارت کشور برای 
توسعه متوازن مناطق مختلف کشور، هیأتی از وزارت کشور به سرپرستی معاون 
اقتصادی بنده عازم جنوب استان سیستان و بلوچستان؛ یعنی منطقه بلوچستان شد 
و در جریان ۶ روز حضور در این منطقه، بازدیدهای میدانی مفصل، دیدار با مردم 
و نخبگان و شرکت در جلسات شورای اداری شهرستان های مختلف، مشکالت 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش های مختلف منطقه بلوچستان را بررسی کرد.
وزیر کشور افزود: پس از جمع بندی نهائی مسائل، برنامه کاهش محرومیت های 
منطقه بلوچستان شامل پیشنهادات عملی برای رفع مشکالت اولویت بندی شده 
منطقه، در قالب ۴۸۶  محور در وزارت کشور تدوین شد و به رئیس محترم جمهوری 
پیشنهاد گردید. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی اضافه 
کرد: خوشبختانه ظرف روزهای جاری، پس از موافقت رئیس جمهور محترم با 
برنامه های ارائه شده، مراتب از سوی دفتر رئیس جمهور به ۲۴ وزارتخانه و دستگاه 
اجرائی مسئول ابالغ شد و روند اجرای عملی این اقدامات به زودی آغاز خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به بخش های مسؤول اجرای این مصوبات گفت: عالوه بر 
سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری و صدا و سیما، وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و 
دارائی، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، تعاون کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ارتباطات و فن آوری اطالعات، علوم تحقیقات و فن آوری و نیرو، از جمله 

دستگاه هایی هستند که مکلف به اجرای اقدامات ابالغی هستند.
وزیر کشور همچنین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ستاد مبارزه با مواد 
مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، کمیته امداد خمینی)ره(، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، جمعیت هالل احمر و همچنین وزارت کشور را دیگر دستگاه های 
مخاطب برنامه های ابالغی برشمرد. پیش از این در آخرین روزهای تیرماه گذشته، 
سند کاهش محرومیت شمال استان سیستان و بلوچستان با پیگیری های وزارت 
کشور تدوین و با دستور رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط ابالغ شد و در 
هفته های آینده،  ۶ ماه پس از ابالغ سند، هیأت وزارت کشور به سرپرستی معاون 
اقتصادی وزیر کشور با سفر به سیستان، روند اجرای ۱۰۱ محور ابالغی این برنامه، 

را ارزیابی خواهد کرد.
 

  رمز یا زهرا سالم اهلل علیها

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش آغاز شد
رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با آرایش عملیاتی یگان های 

مختلف این نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی ارتش، رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا 
با اعالم رمز یا زهرا سالم اهلل علیها از سوی امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده 

نیروی زمینی ارتش آغاز شد.
در این رزمایش که با هدف ارزیابی تغییر جدید ساختار نیروی زمینی ارتش برگزار 
می شود، بالغ بر ۱۲ هزار نیروی هجومی با تاکتیک های نوین آفندی ماموریت خود 
را اجرا می کنند. یگان های زرهی، توپخانه، واکنش سریع، پیاده مکانیزه، مهندسی، 
رزمی، مخابرات و جنگال، پهپاد، هوانیروز با پشتیبانی جنگنده های نیروی هوایی 
ارتش در منطقه عمومی رزمایش آرایش عملیاتی گرفتند. در مرحله نخست رزمایش 
بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا پس از شناسایی پهپادها و بالگردهای هوانیروز تیپ ۵۵ ه وابرد 
و تیپ ۲۵ واکنش سریع با تجهیزات کامل توسط بالگردهای ترابری شنوک و ۲۱۴ 
با عملیات هلی برن وارد منطقه رزمایش شدند و عالوه بر شناسایی، به عملیات 

پاکسازی و انهدام عناصر، تجهیزات و استحکامات دشمن پرداختند.
نمایش قدرت و توان تحرک و جابجایی سریع نیروها و همچنین پشتیبانی هوایی 
بالگردهای هوانیروز در تمامی مراحل رزمایش از ویژگی های مهم این مرحله از 

رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی است.

پورمحمدی:

جهت گیری جدید جامعه روحانیت، توسعه فعالیت های 
دینی است

جلسه شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل ها عصر 
امروز در محل دفتر این تشکل سیاسی اصولگرا برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در پی اصالح اساسنامه و توسعه تشکیالتی جامعه روحانیت 
انقالبی در  مبارزکشور نشستی با حضور احزاب و تشکل های والئی، ارزشی و 
ساختمان مرکزی جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی برگزار 
شد-. در ابتدای این جلسه حجت االسالم و المسلمین موسی پور مسئول کمیته 
تشکیالت جامعه روحانیت مبارز کشور با اشاره به پیشینه و سابقه فعالیت جامعه 
روحانیت مبارز به تبیین اهداف این نشست مبتنی بر ارائه گزارش تحوالت جدید 

این نهاد و دعوت به همگرائی بیشتر نیروهای ارزشی پرداخت.
در ادامه آیت اهلل موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز کشور با اشاره 
به مشکالت معیشتی مردم و بیان وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور در 
آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، به ضرورت امربه معروف و نهی از منکر در 
حوزه ی فعالیت های سیاسی تأکید کرد و افزود این مهم در قالب فعالیت تشکیالتی 

و کارجمعی از سوی نیروهای دلسوز و انقالبی محقق خواهد شد.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز 
کشور تحوالت جدید و رویکرد جامعه روحانیت  را تشریح کرد و افزود، جهت گیری 
جدید این نهاد بر اساس همگرائی، توسعه فعالیت های دینی و اجتماعی و گسترش 
و تعمیق ارتباطات با اقشار مختلف مردم و پیگیری جدی منویات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( خواهد بود. وی ادامه داد، پس از گذشت بیش از ۴ دهه از فعالیت 
جامعه روحانیت مبارز، امروز فرصت مناسبی برای بازنگری و ارزیابی مسیر پیموده 

شده فراهم گشته که در اساسنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
در پایان جلسه دبیران کل، مسئولین تشکل ها و گروه های دعوت شده ضمن 
استقبال از حرکت و اقدامات اخیر جامعه روحانیت مبارز کشور به بیان دیدگاه ها و 

نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات پرداختند.

اخبار

شنبه / ۶ بهمن 13۹۷ / شماره 33۸

اجرای عملیات مشترک شناسایی با استفاده از پهپادهای مهاجر ۲ و جنگنده های آر اف ۴
همزمان با آغاز رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا دو فروند پهپاد مهاجر ۲ به همراه ۲ فروند جنگنده آر اف۴ عملیات شناسایی از منطقه رزمایش را با موفقیت انجام دادند. به گزارش روابط عمومی ارتش، همزمان با آغاز رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش ۲ 
فروند هواپیمای آر اف ۴ نیروی هوایی ارتش دقایقی پیش با پرواز در پهنه آسمان اصفهان عملیات شناسایی منطقه عمومی رزمایش )نصرآباد( را با موفقیت انجام دادند. همچنین یگان پهپاد نیروی زمینی ارتش با به صحنه آوردن ۲ فروند پهپاد مهاجر۲ به موازات 

جنگنده های نهاجا بر فراز منطقه عملیاتی رزمایش به پرواز درآمده و ضمن شناسایی، تصاویر مناطق صعب العبور و گلوگاهی و استعداد انسانی و تجهیزاتی دشمن تکفیری را به صورت آنالین در اختیار ایستگاه زمینی و مراکز کنترل و فرماندهی قرار دادند.

 با خصوصی سازی روسی خسراِن عظیمی به بار آوردند

درآمدهای فروش بنگاه  های دولتی خرِج پرداخت سهام عدالت شد

 میرزاده:

»فیلترینگ« هم یک روز مانند »مزاحمت تلفنی«تمام خواهد شد

خصوصی سازی در ایران آن گونه که عباس آخوندی وزیر 
مسکن، راه و شهرسازی اذعان داشته است، تنها به سبِک 

روسی پیاده سازی می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میلیاردها تومان منابع کشور با بازده 
اندک اداره می شوند. اگر این بنگاه ها سالی ۱۰ درصد از سود این 
منابع را به دولت بازمی گرداندند برای اداره کشور نیازمند منابع 
پولی نبودیم. معاون اول رئیس جمهور با این جمالت مانیفست 
دولت را برای خصوصی سازِی بنگاه های دولتی با جدیت شرح 
می دهد؛ جدیتی که نشان می دهد مقاومت افکار عمومی برای 
توقف روند خصوصی سازیِ  بنگاه های کم بازده، به در بسته خورده 
است؛ یا حداقل اینگونه نشان می دهد که دولت راه خود را می رود.
که  است  کرده  کفش  یک  در  را  پایش  دولت  شکل  هر  به 
خصوصی سازی بنگاه های زیان ده با ده ها مدیر کم بازده شان،  اقدام 
درستی است و باید انجام شود؛ از این رو از سازمان برنامه و بودجه و 
کارشناسان آن خواسته و می خواهد که بودجه  عمومی کشور را به 
گونه ای سامان دهند که سهمی برای واگذارِی بنگاه ها قائل شوند.

اما جدای از اینکه وزارت اقتصاد و دارایی می خواهد با دریافت 
بودجه ای شِر بنگاه های زیان ده را با ده ها، صدها و هزاران کارگر از 
سر خود کم کند و جدا از اینکه قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی چه گفته است، باید گفت که خصوصی سازی در 
ایران آنگونه که عباس آخوندی وزیر مسکن، راه و شهرسازی اذعان 

داشته است، به سبِک روسی پیاده سازی می شود.
در این شکل از خصوصی سازی بنگاه ها به ثمن بخس خودمانی 
می شود. در واقع آنها را در جهت توزیع رانت بین نزدیکان دولت 
و گروه های صاحب نفوذ، دست به دست می کنند. خودمانی سازی 
صنایع و بهره گرفتن از آنها با هدف توزیع قدرت، پس از سقوط 
اتحاد جمهوی های شوروی اتفاق افتاد. در واقع  آن زمان گروه های 
فروپاشی  مرِج  و  هرج  خاکستر  از  قفنوس  مانند  که  مافیایی 
برخواسته بودند به صنایع تولیدی، معادن و...  دست انداختند تا 

بازیگری قدرتمند در نظام جدید شوند.
به هر صورت خصوصی سازی ابزاری شد برای توزیِع قدرت در 
میان گروه های صاحب نفوذ. در ایران هم جدا از اینکه دولت ها با 
چه کیفیتی و با چه قیمتی بنگاه ها را واگذار کرده اند، همانطور 
که شرح آن رفت، امکاناتی را در بودجه عمومی کشور در اختیار 
می گیرند تا سیاستی را که با نیِت خوب از سوی مقام های عالی 
کشور تدوین و به دستگاه های اجرایی و در راس آنها سازمان 

خصوصی سازی ابالغ شد، را اجرایی کنند.  
که  را  بودجه  الیحه   ۱۳ شماره  جدول  می توان  رو  این  از 
محل های هزینه کرِد درآمدهاِی حاصل از موضوع ماده ۲۹ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نشان می دهد، 
نقشه راه دولت دانست. البته در اینکه منابع پیش بینی شده از 
محل فروش سهام بنگاه های دولتی محقق شوند، تضمینی نیست.

    باتوجه به کم  جاذبه بودن بنگاه های کم بازده و ضررده دولتی، 
تحقق منابع این بخش در بودجه سال ۹۸، از همین حاال زیرسوال 
است؛ خصوصا اینکه دولت با توجه به لنگ زدن چرخ اقتصاد، در 
تمام بخش ها در تحقق درآمدها دچار مشکل است؛ تا جایی که 
اقتصاددانان به شدت نسبت به تبعاِت کوچک شدن ارقام مصارف 

بودجه هشدار داده اند.
دولت عزم خود را برای تعدیل نیروی انسانی جزم کرده 

است
باتوجه به اینکه دولت ممکن است در نیمه دوم سال ۹۸ مانند 
نیمه دوم سال ۹۷، با کسری بودجه مواجه شود، روی درآمدهای 
حاصل از خصوصی سازی حساب ویژه ای باز کرده است؛ حسابی 

پر از پول!
در ردیف ۸ جدول شماره ۱۳، اعتبار اختصاص داده شده از 
بازسازی ساختاری،  برای  دولتی  بنگاه های  فروش سهام  محل 
تعدیل نیروی انسانی، و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری )موضوع 
بند ۸ ماده ۲۹(، ۶۵ میلیارد تومان است. تملک دارایی ها سرمایه ای 

در این ردیف صفر است.
این عدد در بودجه سال ۹۷، ۳۶ میلیارد، در بودجه سال ۹۶، 
۳۶ میلیارد و در بودجه سال ۹۵ هم باز همین رقم بود؛ امری که 
نشان می دهد دولت عزم خود را برای تعدیل هرچه بیشتر نیروی 
انسانی در بنگاه های زیان ده و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری 
در سال ۹۸ دو برابر کرده است. اما چه تضمینی وجود دارد که 

اجرای  قانون  این محل در ردیف هایی که در  از  منابع حاصل 
سیاست های کلی اصل ۴۴ پیش بینی شده و در الیحه بودجه 
هم آمده، هزینه شود؟ چه آنکه کارشناسان می گویند، دولت وجوِه 
حاصل از واگذاری سهام بنگاه های دولتی را تنها در ردیف اول 
که با عنوان ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم 
و تقویت تامین اجتماعی در ذیل مصارف درآمدهای حاصل از 

واگذاری آمده هزینه می کند.  
    بر این اساس دولت به ردیف های دیگر هزینه کرد، بی توجه 
از درآمدهای  برای  نمونه در اختصاص ۳۰ درصد  بوده است. 
حاصل از واگذاری به تعاونی ها فراگیر ملی به منظور فقرزدایی 
بی دقتی کرده است. یا اینکه در ردیف ایجاد زیربناهای اقتصادی 
در مناطق کمتر توسعه یافته )موضوع بند ۳ ماده ۲۹ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(، کج سلیقگی داشته 

است.
از  حاصل  درآمدهای  که  نبود  قرار  اگر  اینجاست  پرسش 
فروش سهام بنگاه های دولتی در ردیف های پیش بینی شده به 
درستی هزینه شود، چه نیازی به خصوصی سازی و قانون اجرای 
برخوردار  کم  گروه های  سهم  داشتیم؟  اصل ۴۴  سیاست های 
فروخته  بنگاه های  سهام  ناصواِب  قیمت گذاری هاِی  با  جامعه 
شده پیوسته آب رفت و کوچک شد. کاهش سهم خانواده های 
مستضعف شاهدی است بر این مدعاست. در بودجه سال ۹۸ تنها 
۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد خوداتکایی برای خانواده های 
مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی در نظر گرفته شده 
است این در شرایطی است که در بودجه سال ۹۷، ۳ هزار و ۶۹۴ 

میلیارد تومان به این منظور اختصاص داده شده بود.
به هر شکل کارگزاران نظام خصوصی سازی در ایراِن پس از 
انقالب، هیچیک از اهداف مدنظر قانوِن اجراِی سیاست های کلی 
اصل ۴۴ را محقق نکردند و کاری کردند که امروز از ناحیه فروش 
واحدها خسراِن عظیم به بار بیاید. دولت مطابق سیاست های اصل 
۴۴ موظف است، پیش از فروش بنگاه ها، زمینه به روز نمودن آنها 

را از طریق اصالح ساختار تولید فراهم کند.
دولت برای اصالح ساختار بنگاه ها قدمی برنداشت

وحید شقاقی شهری اقتصاددان با اشاره به اقداماتی که باید 
پیش از فروش بنگاه های دولتی به بخش خصوصی توسط انجام 
شود، تاکید می کند که دولت ها با وجود درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومانی که از ناحیه فروش بنگاه ها داشتند، نه قبل از فروش و نه 
پس از فروش برای توانمندسازی بنگاه ها و اصالح ساختار آنها 

قدمی برنداشتند.
وی در تشریح نظر خود می گوید: قرار بود که دولت از محل 
درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه ها آنها را توانمند و روزآمد کند. 
در واقع باید اصالح ساختار صورت می گرفت. البته اصالح ساختار 
تنها به پیش از فروش محدود نمی شد و مطابق تعهدی که دولت 
داشت، باید پس از فروش بنگاه هم که به صورت ترکیب فروش 
نقدی و قسطی انجام می شود، این کار را انجام می داد. این فکر 
خوبی بود که ذیل ماده ۲۹ به آن پرداخته شد. بازسازی ساختاری 
بنگاه ها علی رغم عایدی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که از ناحیه 

فروش شان برای دولت ها داشتند، انجام نشد.
    این اقتصاددان با بیان اینکه در قانون اجرای اصل ۴۴ هشت 
سرفصل هزینه های برای درآمدهای حاصل از خصوصی سازی 
وجود داشت، گفت: یکی از این سرفصل ها بازسازی ساختاری 
بود اما هیچ یک از دولت ها به آن متعهد نبودند. متاسفانه بخش 
عمده ای از درآمدهای خصوصی سازی در سرفصل یک آن هزینه 
شد و خرج پرداخت یارانه ها و سهام عدالت شد. به هر صورت 
دولت ها هم بنگاه ها را در دورانی که اداره آنها را در اختیار داشتند، 

زمین زدند و هم اینکه برای اصالح ساختار آنها کاری نکردند.
شقاقی شهری با بیان اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم بر سر اینکه دولت  ها از هزینه  کردن درآمدهای فروش بنگاه ها 
در سرفصل های تعیین شده خودداری ورزیده اند بحث درگرفت، 
گفت: متاسفانه ۹۰ درصد از درآمدهای این بخش برای حمایت 
از مستضفان و دهک های پایین درآمدی در قالب پرداخت یارانه 
و سهام عدات هزینه شد و از بنگاه های واگذار شده یا در حال 
واگذاری حمایتی صورت نگرفت. یکی از دالیلی که می بینیم 
بنگاه های خصوصی شده چرخشان لنگ می زند به این خاطر است 
که دولت ها اصالح ساختار آنها را انجام ندادند. این در شرایطی 
است که قانون به صراحت گفته است که درآمدهای حاصل از 
واگذاری باید در جهت توانمندسازی و اصالح ساختار بنگاه ها و 

حمایت از بنگاه های واگذار شده، هزینه شود.
وی افزود: در واقع همین عدم اصالح ساختار بنگاه ها موجب شد 
تا آنها پس از فروش ظرف مدت کوتاهی تعطیل شوند. متاسفانه 
کارفرمایان هم زمانی که کار را به دست گرفتند دست به تعدیل 
کارگران زدند و مصائب بعدی را ایجاد کردند. در همین حال باید 
توجه داشت که احراز اهلیت خریدار بسیار ضروی است. اهلیت 
یعنی حسن شهرت، خوشنام بودن، تخصص و اعتبار داشتن. در 
هنگام فروش یک شرکت باید از خود بپرسیم که آیا خریدارآن 

خوشنام هستند؟ آیا توانمند بودنشان احراز شده است؟ خالصه 
باید بر ما روشن شود که آیا خریدار جدید قصد استمرار بخشیدن 

به تولید را دارد یا اینکه انگیزه دیگری از خرید کارخانه دارد؟
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که قیمت گذارِی غلط 
با چه  و  آنها چگونه  ارزش  از  بنگاه ها در جهت کاستن  سهام 
مکانیزمی صورت می گیرد، گفت: متاسفانه در هنگام فروش برآورد 
دقیقی از دارایی ها و بدهی های بنگاه صورت نمی گیرد. این هم به 
این خاطر است که کارشناسان حسابداری با روش های متفاوت 
قیمت گذاری می کنند. در واقع آنها از روش های مختلف درآمد ها، 
هزینه ها، دارایی ها و بدهی های بنگاه را حساب می کنند. اینها همه 

دالیلی بر ضعف خصوصی سازی است.  
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا دولت تنها در فکر 
تسریع روند خصوصی سازی است اما هیچگاه به فکر کارگرانی که 
بیکار می شوند، نبوده است و برای آنها پوشش بیمه ای ایام بیکاری 
را در نظر نگرفته است، گفت: به این خاطر که دولت درآمدهای 
حاصل از واگذاری را به بدترین شکل ممکن هزینه کرده است. 
اصالح  برای  خصوصی سازی  درآمد های  از  می  توانست  دولت 
ساختار، گسترش پوشش های بیمه ای و جابه جا کردن نیروها 
هزینه کند اما دیدیم که دولت برنامه ای برای پوشش بیمه ای و 

تعدیل نیرو و اصالح ساختار نداشت و ندارد.
هیئتی کار کردن زمینه فساد را فراهم می کند

در حالی که بسیاری بر بی برنامه  گی دولت ها در جریان فروش 
صورت  بی برنامه گی  این  لوای  در  که  تخلف هایی  و  بنگاه ها 
اما سازمان خصوصی سازی و وزرای  می پذیرد، تاکید می کنند 
اقصاد از عملکرد خود دفاع می کنند و مدعی هستند هیچ تخلفی 
صورت نگرفته است. برای نمونه پوری حسینی رئیس کل سازمان 
واگذاری  مورد  در  سازمان  این  که  است  گفته  خصوصی سازی 
بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، تاکنون حتی یک مورد هم 

تخلف نداشته است.  
به هر شکل این گونه نمی توان به اصالح ساختار تولید پیش 
شفافیت،  نبود  در  بست.  دل  دولتی  شرکت های  فروش  از 
خصوصی سازی تنها به سبک روسی آن انجام می شود و در نهایت 
درآمدهای حاصل شده هم به صورت غیرشفاف و پر از ابهام هزینه 
می شوند. تا جایی که می توان گفت محل هزینه کرد درآمدهای 
فروش بنگاه ها در سهام عدالت، بیشتر کارکرد سیاسی - تبلیغاتی 
دارد. منابع حاصل از فروش بنگاه های دولتی جز بیت المال هستند 

و نباید برای کسب جایگاه سیاسی از آن بهره گرفت.

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت:  همانطور که 
روزی مشکل کشور ما مزاحمت های تلفنی بود و امروز به 

واسطه ارتقاء  سطح فرهنگ مردم این مشکل برطرف شده 
است، در بحث فضای مجازی هم آرام آرام همه متوجه 
خواهند شد که از این فضا هم می شود برای بشریت برای 

رفاه و دوستی و عشق استفاده کرد.
میرحمایت میرزاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در 
واکنش به اظهارنظر برخی مبنی بر اینکه به واسطه فضای مجازی 
فساد ایجاد می شود، گفت:  اول اینکه گفته می شود به واسطه 
فضای مجازی فساد ایجاد می شود بنده این را قبول نمی کنم بلکه 
فضای مجازی باعث شده اگر جایی فسادی هست روشن تر شده 

و دیده شود.
وی تاکید کرد:  این نیست که قبال فساد نبود اگر یک جایی فساد 
بوده از قبل بوده، اما جلوی دوربین ها نمی آمده و ثبت و ضبط 
نمی شده است. از طرف دیگر هم فضای مجازی یک تکنولوژی 

است که در حوزه های مختلف به وجود آمده است. داستان فضای 
مجازی هم مثل یک شمسیر یا چاقوی دولبه است که می توان 
برای پوست کندن میوه یا کشتن کسی از آن استفاده کرد. مهم 

این است که افراد از آن چطور استفاده می کنند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد: 
خیلی ها که در فضای مجازی هستند ۲۴ ساعته برای کشور و 
نظام و اعتقاداتش از این فضا استفاده می کنند کسی دیگر هم به 

شکلی دیگر استفاده می کند.
این عضو فراکسیون با اشاره به بحث فیلترینگ در کشور گفت:  
باالخره یک روز این فیلترینگ هم تمام خواهد شد. ما باید یاد 
بگیریم که سطح فرهنگ جامعه و فرزندانمان را باال ببریم تا از این 
چاقو درست استفاده کنند و به شکم کسی نزنند. این بحث قطعا 

هم حل خواهد شد.

این نماینده اصالح طلب مردم گرمی در مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: روزی یکی از مشکالت جامعه ما مزاحمت های 
تلفنی بود. در همین کشور کسی که تلفن می گرفت اولین کارش 
شماره ناشناس گرفتن بود اما االن دیگر تمام شده است. آیا دیگر 
می شنوید که کسی بگوید مزاحم تلفنی دارم؟ اصال معنی ندارد. 
چرا؟ چون که سطح فرهنگ باال رفت و همه فهمیدند استفاده از 
این وسیله برای ایجاد مزاحمت معنایی ندارد. حتی به خاطر ترس 
هم نیست بلکه به این خاطر است که سطح آگاهی شان باال رفته 
و معنی و مفهومی ندارد که شماره ای گرفته شود و مزاحمتی 

ایجاد شود.
میرزاده ادامه داد: بحث فضای مجازی هم همین است، آرام آرام 
همه متوجه خواهند شد که از این فضا هم می شود برای بشریت 

برای رفاه و دوستی و عشق استفاده کرد.

هاشم زایی:

زمینه حضور جوانان برای استفاده بهینه از فضای مجازی مهیا شود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که هر جنگ 
با تکنولوژی محکوم به شکست است، بیان کرد: فضای مجازی نیز مانند 
سایر ابزارها می تواند کاربرد مفید یا زیان بخشی داشته باشد. ما باید با 

فرهنگ سازی زمینه استفاده بهینه از فضای مجازی را فراهم کنیم.
عبدالرضا هاشم زایی در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید مقام معظم رهبری بر حضور 
جوانان در فضای مجازی بیان  کرد: امروز تمامی افراد جامعه از دانش آموزان دبیرستانی 
گرفته تا افراد مسن در فضای مجازی حضور دارند و یک عده از آقایان از حضور بدون 
کنترل افراد در فضای مجازی نگران هستند، اما تجربه این را نشان داده است که هر 

وقت ما به جنگ تکنولوژی رفته ایم با شکست روبرو شده ایم.
وی اظهار کرد: در سال ۶۳ که بنده نماینده مجلس شورای اسالمی بودم ویدیو 
ممنوع بود و حتی دارای جرم بود، اما بعد از مدتی باالخره آزاد شد. امروز نیز بحث 
دنیای اینترنت و فضای مجازی مطرح است و همیشه عده ای در برابر تغییرات مقاومت 
می کنند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، خاطر نشان کرد: در سال 
گذشته تلگرام فیلتر شد، اما امروز با وجود فیلترینگ تمام افراد جامعه در تلگرام حضور 

دارند. با این تفاوت که امروز از فیلترشکن استفاده می کنند. این بیانگر شکست مجدد 
ما در جنگ با تکنولوژی است.

هاشم زایی در ادامه  تصریح کرد: هر ابزاری دارای دو کاربرد است. به عنوان مثال 
از اسلحه هم می توان برای دفاع از کشور استفاده کرد که اقدام مبارکی است و هم 
می توان با آن مردم را کشت که اقدام ناشایستی است. فضای مجازی نیز این گونه 
است. ما می توانیم با فرهنگ سازی با حضور جوانان و افراد هوشمند در  فضای مجازی 

استفاده بهینه را از آن داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود، بیان  کرد: مسئوالن فرهنگی باید شکاف 
بین نسلی را پذیرا باشند و با زبان جوانان با آنها سخن بگویند. باید زمینه حضور جوانان 
برای استفاده بهینه از فضای مجازی مهیا شود. مادامی که ما شکاف بین نسلی را درک 

نکنیم جوانان نیز زبان ما را نخواهند فهمید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پایان، خاطر نشان کرد: فیلترینگ 
و جنگ با فضای مجازی نتیجه ای جز شکست ندارد،  بلکه ما باید برای فضای مجازی 

مصونیت فرهنگی ایجاد کنیم.


