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 فرمانده نزاجا:

نیروی زمینی ارتش هجومی و واکنش سریع شده است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: یگان های نیروی 
زمینی ارتش )نزاجا( متحول و به یگان های متحرک هجومی و واکنش 

سریع تبدیل شده است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری در گفت وگو با خبرنگار دفاعی ایرنا اظهارداشت: 
نیروی زمینی ارتش در سال های اخیر در راستای اوامر فرمانده معظم کل قوا تحول 

عمیقی در یگان های خود ایجاد کرده است.
وی افزود: با تدابیر فرمانده معظم کل قوا این نیرو از یگان های سنتی عبور کرد و 
امروز یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع ترکیب یگان های آن را تشکیل 
می دهند. فرمانده نیروی زمینی ارتش توضیح داد: این یگان ها از یگان های تکاوری 
ارتش که در گذشته فعالیت می کردند، کارآمد تر و دارای قابلیت های عملیاتی 
بیشتری هستند. امیر حیدری تشکیل این یگان ها را امری بی سابقه و چشمگیر 
توصیف کرد و گفت: تشکیل یگان های متحرک هجومی و واکنش سریع به خوبی 

توانست کارآمدی و بازدهی نیروی زمینی ارتش را افزایش دهد.
وی تصریح کرد: در ابتدای روند تحول در نزاجا هستیم و باید دائما تالش کنیم تا 

به تکامل ایده آل و مورد نظر فرمانده معظم کل قوا برسیم.
به گزارش ایرنا، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در سال های گذشته 
تشکیل یگان های واکنش سریع به منظور مقابله با تهدیدات جدید و جنگ های 
نیابتی را در دستور کار خود قرار داد و از تجهیزات و تسلیحات جدید خود به منظور 
استفاده این یگان ها رونمایی کرد. امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح چندی پیش اعالم کرد: در حوزه رزم زمینی، تجهیز یگان های 
واکنش سریع مدنظر است و نیروهای زمینی به سالح های تک تیرانداز و مسلسل و 

تجهیزات مراقبتی مدرن مجهز می شوند.

با تصویب مجلس

سازوکار رتبه بندی تولیدکنندگان کاالها و 
عرضه کنندگان خدمات مشخص شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای سازوکار رتبه بندی تولیدکنندگان کاالها و 
عرضه کنندگان خدمات را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز)سه شنبه( و 
در جریان بررسی جزییات طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 
خدماتی در تأمین نیازهای کشور، تبصره ۳ ماده ۲ این طرح که در آن مقرر شده 
بود طرح هایی )پروژه هایی( که توسط دستگاه های موضوع ماده )۲( این قانون در 
مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون 

خواهند بود را حذف کردند.
همچنین جزء ۴ بند الف ماده ۴ طرح با رای مجلس به این شرح تصویب شد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به درج رتبه بندی تولیدکنندگان کاالها 
و عرضه کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء)۱( 
این بند که توسط مراجع ذی صالح قانونی غیردولتی، اتاق ها، سازمان های نظام 
مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. آیین نامه نحوه رتبه بندی و تعیین 
فهرست مراجع ذی صالح قانونی غیردولتی برای رتبه بندی در هر حوزه تخصصی 
اعم از طرح های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت  صنعت، معدن و 
تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق ها، سازمان های نظام 
مهندسی کشور و کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت 
سه ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران 
می رسد. طبق تبصره ۱ این ماده تشخیص صالحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور 
و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای )عمرانی(، موضوع ماده )۲۲( 
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصالحات و الحاقات بعدی  
و وظایف موضوع ماده)۳۴( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۰/ ۱۱/ 
۱۳۹۵ با اصالحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح)پروژه (

هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی 
به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه 

موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می شود.
به موجب تبصره ۲ این ماده به منظور اجرایی شدن نیز احکام ماده)۵( قانون بهبود 
مستمر فضای کسب و کار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعالم فهرست ملی 
تشکل های اقتصادی، سه  ماه پس از الزم االجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی 
موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب 
هیأت وزیران برساند. بر این اساس، اتاق ایران موظف است اقدامات الزم جهت 
عضویت فراگیر فعاالن اقتصادی در این اتاق ، کارت عضویت و تمدید آن را بدون 
دریافت چهار در هزار سود ساالنه، موضوع ماده )۱۳( قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور، صادر کند.

بختیاری خبر داد

حضور هیئت کارشناسی دادستانی کل کشور در 
خوزستان برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی

رییس دفتر دادستان کل کشور از حضور هیئت ویژه کارشناسی دادستانی 
کل کشور در خوزستان برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر بختیاری در این باره اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس 
محترم قوه قضاییه به منظور بررسی شایعات و ادعاها درباره شکنجه یکی از کارگران 
بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه، هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستان کل 
کشور تعیین شد و امروز برای رسیدگی به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.

اخبار
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دستور صریح رئیس جمهور برای رسیدگی به ادعای »اسماعیل بخشی«
در پی ادعای یکی از کارگران بازداشت شده کارخانه نیشکر هفت تپه مبنی بر مورد شکنجه قرار گرفتن در دوره بازداشت، رئیس جمهوری دستور رسیدگی به این ادعا را صادر کرد. به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در 

کانال تلگرامی خود نوشت: » با دستور صریح رئیس جمهور رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت انجام خواهد شد.« اسماعیل بخشی یکی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا مدعی شده که در دوران 
بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفته است.

دادستان تهران خبر داد

اعطای چهارصد میلیون دالر ارز دولتی به فردی کم  سواد به نام فرخزاد

با تشریح آسیب های یارانه پنهان

پورابراهیمی: یارانه به صورت سرانه به مردم داده شود

دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که 
در صدور کارت های بازرگانی به میزان وظیفه ای که دارد 
نام فرخزاد که 400  به  و گفت:  متهمی  نقش کند  ایفای 
زندان  اکنون در  و  تومانی گرفته  ارز 4200  میلیون دالر 

است، سواد زیادی ندارد.
به گزارش ایسنا، نشست مشترک دادستانی تهران و مسئوالن 
اتاق بازرگانی روز شنبه ۱۵ دی ماه با حضور رییس و اعضای 
اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و 
 تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری 

دولت آبادی برگزار شد.
دادستان تهران در این نشست با تشریح نحوه سوء استفاده از 
مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کالن اقتصادی در چند 
محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده های اخیر،  اظهار داشت: 
بررسی پرونده های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می دهد که 
مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان 
می دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای 

اقدامات مجرمانه استفاده کرده اند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت های  حساب های 
بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان 
پرونده  های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد 
رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده اند که به ازای پرداخت وجه 
ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان،  از کارت های حساب بانکی دیگران 
استفاده می کردند و حساب های بانکی به نام صراف یا وارد کننده 
کاال نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش 

چندانی ندارند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی 
محض نیست ولی می تواند برای شکل گیری فساد استفاده شود، 
در این رابطه تعدادی از دالالن و صرافان که از کارت های بانکی 
دیگران سوء استفاده می کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی 

قرار گرفته اند.
از  اقتصادی  متهمان  استفاده  سوء  مورد  در  تهران  دادستان 
مجوزهای بهره برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق  اظهار 
داشت: در پرونده های پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، 
مجوز  که  و کسی  استفاده شد  سوء  بهره برداری  مجوزهای  از 
بهره برداری داشت بدون این که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط 
به صرف داشتن گواهی نامه  باشد و  با مواد پتروشیمی داشته 
بهره برداری، از طریق بورس کاال و با مراجعه به وزارت صمت مواد 
اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر 

قیمت مصوب فروخته است.
وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت های ملی اجاره ای 
دانست و گفت: در پرونده ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش 
ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 
با استفاده از کارت های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون 
این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه های مرتبط با خرید 

و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت های 
بازرگانی اعالم کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ 
فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد 
سوء استفاده از کارت های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی 

است.
جعفری دولت آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با 
اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی 
را تعطیل کرد،  خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که 
یکی از آن ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در 
واردات کاال، تجارت خارجی، قاچاق کاال و ارز و نظایر آن،  نقش 
افرادی که از کارت های اجاره ای یا وکالتی سوء استفاده می کنند 

پر رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء 
استفاده از کارت های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت 
بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی 
و خدمات مرتبط با آن فعالیت می کنند و اهمیت این موضوع تا 
حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کاال می تواند رأسا 

اقدام نماید.
دادستان تهران در این زمینه به پرونده ثبت سفارش خودروهای 
وارداتی اشاره کرد و اظهار داشت: مطابق تحقیقات صورت گرفته 
از متهمان این پرونده،  این افراد با استفاده از کارت های بازرگانی 
دیگران وارد سامانه ثبت سفارش شده و تحت عنوان خدمات 
داللی اقدامات مجرمانه خود را انجام می دادند. در واقع دارنده 
کارت بازرگانی نقش مستقیمی ندارد و در قالب استفاده از خدمات 
داللی، کارت بازرگانی  خود را در اختیار این افراد قرار می دهد و  
پس از وقوع فساد و تشکیل پرونده، اولین کسی که احضار می شود 
دارنده کارت بازرگانی است و غالباً ادعا می کنند که صرفاً کارت 
بازرگانی را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا کارها را انجام و کاالها 
را ترخیص و تحویل دهد. که در واقع ظاهر اقدامات صحیح اما 

باطن آن مجرمانه است.
جعفری دولت آبادی با بیان این که روابط اتاق بازرگانی  با مراجع 
قضایی باید گسترش یابد، تصریح کرد: نهادهایی همچون اتاق 
بازرگانی از طریق ارتباط  مناسب با مراجع قضایی می توانند نقش 
مهمی در مبارزه با فساد ایفا کرده و مشکالت خود را پیگیری 

کنند.
وی با اشاره به مسبوق به سابقه بودن برگزاری جلسه با اعضای 
اتاق تعاون در دادستانی تهران از بُعد راهبردی،   برگزاری این 
جلسه را سرآغازی برای همکاری بیشتر اعالم کرد و افزود: فساد 
موضوعی است که مبارزه با آن مستلزم همکاری همه دستگاه ها 
است و اگر بانک مرکزی، وزارت صمت  و سایر نهادهای مرتبط 

همکاری نکنند، مبارزه با فساد موفقیت آمیز نخواهد بود.

هماهنگی  و  همکاری  کرد  امیدواری  ابراز  تهران  دادستان 
نهادهایی مثل اتاق بازرگانی با دستگاه قضایی بیشتر شود تا با 
اتخاذ رویه های واحد و مطلوب، زمینه سوء استفاده مفسدان از 

مدارک هویتی و تجاری حذف  شود.
حمایت  از  قدردانی  با  کشور  بازرگانی  اتاق  رییس  شافعی 
دادستانی تهران نسبت به طرح مسایل و مشکالت اقتصادی، از 

تشکیل کارگروه مشترک با وزارت دادگستری خبر داد.
وی اعالم کرد: وظیفه اصلی اتاق بازرگانی ارائه مشاوره به قوای 
سه گانه کشور است که در این روند در سال ۱۳۹۰ کارگروه 
جدیدی بر اساس قانون »بهبود مستمر فضای کسب و کار« ) 
۱۳۹۰/۱۱/۱6( ایجاد شد و دو نهاد شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی با هفت وزیر و دو نفر از معاونان قوه قضاییه و 
هم چنین کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور با حضور دو معاون قوه قضاییه،  دو نفر از روسای 
کمیسیون های مجلس و دو نفر از دولت تشکیل شده که بررسی 
قوانین مغایر با کسب و کار و تشخیص خالءهای قانونی از وظایف 

این کمیته است.
و  واردات  و  صادرات  قانون  اساس  بر  اتاق  افزود:  شافعی 
آیین نامه های منبعث از آن، کارت های بازرگانی را بعد از دریافت 
مدارک و تکمیل پرونده  صادر می کند و پس از تایید از سوی 

وزارت صمت، به متقاضی تحویل می شود.
سایر  نمایندگان  و  بازرگانی  اتاق  اعضای  جلسه،  ادامه  در 

دستگاه ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند.
جعفری دولت آبادی در جمع بندی مطالب اعالم کرد: هرگاه 
با مشکالتی مواجه می شود، دستگاه ها وظیفه بر طرف  کشور 
کردن آن را متوجه همدیگر می کنند که این گونه فرافکنی روش 

مناسبی نیست.
دادستان تهران با اعالم این که سال های زیادی است تخلفات 
کارت های بازرگانی مطرح است و مسؤوالن اتاق بازرگانی هم در 
این موارد بارها سخن گفته اند، به یادداشت ۱۱ دی ماه یکی از 

روزنامه ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: 
چرا وقتی برای رفع مشکالت دور هم جمع می شویم یکدیگر را 
متهم می نماییم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی شود 
و در این میان هم هیچ کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده 

اوست،  بپذیرد.
صدور  در  که  خواست  کشور  بازرگانی  اتاق  رییس  از  وی 
کارت های بازرگانی به میزان وظیفه ای که دارد ایفای نقش کند 
و گفت:  متهمی به نام فرخزاد که ۴۰۰ میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ 
تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید 
بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد 
چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین 
به جای سلب مسئولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکالت 

کمک کنیم.
جعفری دولت آبادی یکی از مشکالت را بی  اطالعی برنامه ریزان 
و سیاست گذاران از مشکالت واقعی در سطح اجرا دانست و گفت: 
برای مثال در موضوع کارت بازرگانی مسؤوالن باید بدانند که در 
این ارتباط چه تعداد پرونده در مراجع قضایی تشکیل شده، چه 
کسانی در حوزه کارت های بازرگانی تخلف کرده و چه اقداماتی را 

انجام داده اند.
وی با تاکید بر این که مشکالت به صرف تشکیل جلسات حل 
نمی شود، اظهار امیدواری نمود اتاق بازرگانی روابطش را با دستگاه 

قضایی گسترش دهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که کارت بازرگانی از طریق وکالت 
یا قد صلح قابل واگذاری به دیگران نیست، افزود: کسی که مبالغ 
کالن ارزی از بانک مرکزی دریافت می کند، نمی تواند کارت خود 
را به دیگری واگذار کند تا منجر به ثبت سفارش های غیرقانونی و 

ارتکاب جرایمی نظیر پول شویی شود.
دادستان تهران با اعالم این که دستگاه قضایی از تأمین امنیت 
اقتصادی حمایت می کند،  گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد برای 
تداوم فعالیت مراکز اشتغال تأمین امنیت اقتصادی و فعالیت تجار 

سالم همکاری نماید.
وی تأکید کرد: در این بخش همکاری دستگاه ها الزم است 
و برای مثال در بخش کارت بازرگانی بیشتر هجمه ها روی اتاق 
بازرگانی است که به عنوان صادرکننده کارت نباید اجازه دهد 
به اعتبارش خدشه وارد شود، از مسؤوالن اتاق انتظار می رود به 
عنوان مدعی به موضوع ورود کنند، طرح شکایت کرده و منتظر 

ورود دادستانی و پلیس نباشند.
وی با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه 
اعالم کرد بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال ۱۳۹6، ۲8 
هزار میلیارد تومان است، در واقع با کسانی مواجه هستیم که از 
مزایای کارت بازرگانی بهره مند می شوند؛ اما حاضر نیستند فعالیت 

سالم اقتصادی انجام داده و مالیات تجاری خود را پرداخت کنند.
دادستان تهران خواستار نظارت بیشتر مسئوالن اتاق بازرگانی بر 

صدور کارت بازرگانی و نحوه استفاده از آن  شد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تالش عده ای در جهت دامن 
زدن به تقابل میان دستگاه قضایی و فعاالن اقتصادی اظهار داشت: 
برخورد با مجرمان بخشی از وظایف قوه قضاییه است ولی در 
حوزه اقدامات پیشگیرانه و حمایت از سرمایه گذاری، اقدامات تاثیر 

گذاری از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است.
دادستان تهران با طرح این پرسش که چرا هرچند وقت یکبار 
مسئله ای رخ می دهد و با موج گرانی ها مواجه می شویم، افزود: در 
شرایطی کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا به سر می برد. نباید 
عده ای با سوء استفاده از کارت بانکی، پروانه بهره برداری، کارت 
ملی، کارت بازرگانی و گران فروشی، برای مردم سختی ایجاد کنند 
و شایسته مردم انقالبی کشور نیست که دچار برخی مشکالت 

کنونی باشند. 

با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رییس 
اقتصاد  بر  آن  تاثیر  و  پنهان  یارانه  به آسیب های  اشاره 
قیمت ها  کردن  نزدیک  موارد  برخی  در  که  کشور گفت 
به واقعیت امکان پذیر نیست و راهکار دیگر این است که 
یارانه به صورت سرانه به مردم داده شود تا مردم قدر یارانه 

را بدانند.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: یارانه 
پنهان یارانه ای است که مردم آن را دریافت می کنند ولی بابت آن 
عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد. به عنوان مثال وقتی بنزین 
یا برق در کشور تولید می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد 
قیمت گذاری اش یا بر اساس بهای تمام شده است و یا بر اساس 

قیمت های منطقه ای.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بهای تمام شده هر لیتر بنزین در 

کشور ما ۳۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱۰۰۰ تومان بفروشد؛ 
بنابراین ۲۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه داده می شود و 

به این می گویند یارانه پنهان. ممکن است این موضوع مطرح شود 
که بهای تمام شده در دولت باالست اگر ما بهای تمام شده را پایین 
بیاوریم و نرم استاندارد را در نظر بگیریم قیمت خیلی از کاالها با 
نرم استاندارد جهانی باز هم تفاوت قیمت دارد و به این می گویند 

یارانه پنهان که عمدتاً هم در حوزه انرژی است.
به  اشاره  با  ادامه  در  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
از آسیب هایش  پنهان خاطرنشان کرد: یکی  یارانه  آسیب های 
این است که مکانیسم تخصیص بهینه منابع را در اقتصاد از بین 
می برد. زیرا قیمت، واقعی نیست و تخصیص بهینه به هم می خورد. 
هر جا قیمت واقعی نباشد نمی توانید در مورد تخصیص بهینه تر 
تصمیم بگیرید و زمانی که تخصیص بهینه اتفاق نیفتد کارایی نظام 
اقتصادی از بین می رود و اثربخشی آن در اقتصاد دچار چالش 
می شود. این امر عمالً کارکردهای واقعی اقتصاد را از حالت خود 

خارج می کند.
پور ابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: مثال اگر مکانیسم نمره 
را از نظام آموزشی بگیریم امکان تشخیص دانشجوی خوب و بد 
وجود ندارد و تشویق و تنبیه هم از بین می رود. در واقع با این 
کار امکان رویکرد کالن تصمیم گیری، نظام نخبه پروری و نظام 
استفاده از حداکثر توان افراد دچار چالش می شود. رویکرد قیمت 
در نظام اقتصادی هم مثل نمره در نظام آموزشی است و اگر نباشد 

ساختار را به هم می ریزد و دچار تحول می کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار برون رفت از این وضعیت 
این است که تا جایی که می شود قیمت ها به واقعیت نزدیک شود 
این امر در برخی جاها امکان پذیر نیست و آثار تورمی و مشکالت 
اجرایی دارد اما راهکار دیگر این است که یارانه به صورت سرانه به 

مردم داده شود تا مردم هم قدر آن را بدانند.

رهامی:

مسئولین و ائمه جمعه به مسائل ریشه ای مردم بپردازند
یک عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها با بیان این که 
»برداشتن نرده ها یا جابه جایی ائمه جمعه کار اشتباهی نیست، اما این ها فقط 
ظاهر مسائل است«، گفت: مشکل اصلی مردم ما در حال حاضر برداشتن 
نرده کشی ها یا جایگزینی امام جمعه خندان به جای گریان یا جوان به جای 

پیر نیست.
حجت االسالم والمسلمین محسن رهامی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که 
»برداشتن نرده های نمازجمعه فی نفسه کار خوبی است«، اظهار کرد: در اوایل انقالب 
به خاطر شرایط ترور یا جنگ، فاصله هایی برای مسائل امنیتی میان مردم و مسئولین 
ایجاد شد اما در حال حاضر با توجه به مالحظات امنیتی که انجام می شود دیگر نیازی 

نیست که بین مردم و مسئولین نرده کشی شود.
وی ادامه داد: البته همه این نرده کشی ها برای مسائل امنیتی نیست، بلکه برای ایجاد 
طبقات خاص یا به وجود آوردن شهروند درجه یک و دو انجام می شود؛ بنابراین هر 
اقدامی که این امتیازات یا طبقه بندی ها را از بین ببرد خوب است و باید از آن استقبال 
کرد، اما مشکل اصلی مردم ما در حال حاضر برداشتن این نرده کشی ها یا جایگزینی 

امام جمعه خندان به جای گریان یا جوان به جای پیر نیست.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطر نشان کرد: این تغییرات خوب است، اما اینها 
مشکل اصلی مردم ما نیست. برای جذب مردم به نماز جمعه، ائمه جمعه باید حرف 

همه مردم را بزنند، نه این که فقط یک حرف بزنند. اگر دنبال جذب حداکثری مردم 
هستیم، باید از علمای فاضل استفاده کرده و ائمه جمعه هم باید حرف های مردم را 
بزنند. مشکل اصلی مردم بیکاری، تورم و مسائل معیشتی است. تعویض امام جمعه 
پیر با جوان این مشکالت را حل نمی کند، چرا وقتی کارگران نسبت به این که چند 
ماه حقوق خود را نگرفته اند، اعتراض می کنند، متهم می شوند که آمریکایی یا اسرائیلی 
هستند. آیا مسئوالن ما متوجه می شوند چند ماه حقوق نگرفتن یعنی چه؟ باید صدای 
اعتراض مردم شنیده شود. من معتقدم برداشتن نرده ها یا جابه جایی ائمه جمعه کار 
اشتباهی نیست، اما فقط این ظاهر مسائل است. مسئولین و ائمه جمعه باید به مسائل 

ریشه ای مردم بپردازند تا فاصله میان مردم و مسئولین کم شود.
می گیرند  کالن  حقوق های  مسئوالن  برخی  وقتی  البته  کرد:  تاکید  رهامی 
و فرزندانشان با ارز ارزان قیمت به خارج از کشور می روند، میان آن ها و مردم که 
درآمدشان کم است یا حقوق عقب مانده دارند، فاصله ایجاد می شود. اکنون برخی 
مسئولین در کجای تهران زندگی می کنند؟ برخی در خانه های مصادره ای می نشینند، 
اما می گویند باید مثل مردم فالن کشور  مقاومت کنیم. وقتی برخی مسئوالن از رانت 
برای تحصیل و شغل فرزندان خود استفاده می کنند، بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد 
می شود. وی درباره راهکار  کم کردن فاصله مردم و مسئولین اظهار کرد: برای کم 
شدن فاصله باید نگاه های مبتنی بر تبعیض جنسی، قومی و مذهبی کنار گذاشته شود.


