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صفحه

روزنامه

به گزارش رویداد۲۴ ، محمد غرضی در ارزیابی از روند مبارزه با فساد در قوای سه گانه، 
اظهار کرد: من سابقه حضوری ۲۸ساله در دولت دارم و باید بگویم ریشه فسادهای 
جامعه در زیرمجموعه های همین قوای سه گانه است که البته برای رفع آن راه حل هایی 
هم وجود دارد، اما پیش از آن باید علل بروز فساد و گسترش آن در یک دهه اخیر را 
بررسی کرد که شاید بتوان آن را با این مثل قدیمی توضیح داد که می گفتند با سیاست 

»یک شهر و دو نرخ« نمی توان انتظار درهم ریختگی بازار را نداشت.
یا ۳ نرخ  ارز رایج در مملکت ۲  از آن روزی که مجلس تصویب کرد  افزود:  وی 
داشته باشد، فساد وارد زیرمجموعه های قوای مختلف کشور شد که تبعات آن به بازار 

ارز هم محدود نماند و به حوزه های دیگر کشیده شد و شرایط امروز شکل گرفت. 
حاال خروج از این وضعیت هم صرفًا با سامان دهی به بازار ارز میسر نمی شود؛ چراکه 
ریشه های فساد به سایر بازارها و به دیگر روندهای پولی و مالی کشور هم رسیده است.
این فعال سیاسی با تأکید بر اینکه تمامی تأثیرات فساد بر پیکره اقتصادی کشور ناشی 
از وجود تبعیض است، یادآور شد: چه اجرای تبعیض آمیز قوانین و چه اجرای قواعد 
تبعیض آمیز هر دو منجر به گسترش فساد و رشد و نمو آن در ساختار بخش اجرایی 
کشور شده است. پس از دولت فعلی که به دنبال مبارزه با فساد است انتظار می رود این 

قوانین تبعیض آمیز یا اجرای تبعیض آمیز آن را از صحنه تصمیم گیری ها حذف کند.

پاسخ تند صادق خرازی به اتهامات 
تکراری حسین شریعتمداری علیه خاتمی

صادق خرازی خطاب به حسین شریعتمداری نوشت: 
واقعًا تصور می کنید فردی با پروتکل های امنیتی و حفاظتی 

آقای خاتمی و یا در این سطح می تواند بدون اطالع سفارت 
و مسئولین و مشاورین خود که همواره در زیر چشمان 

تیزبین نهادهای امنیتی هستند با کسی دیدار کند 
و کسی از آن خبر نداشته باشد؟

تخصیص اعتبار برای نگهداری 
و درمان هزار نفر معتاد متجاهر 

در مراکز مورد تأیید سازمان بهزیستی 
استان فارس

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات وین با بیان این که اختالفات 
این  ستون های  و  شده  آماده  جداول  از  بسیاری  گفت:   مانده،  باقی  مهمی 

جداول نیز آماده هستند و بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید   ، رویداد۲۴  گزارش  به 
تشریح  ضمن  خبرنگاران  با  هفتگی  نشست  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدا فرارسیدن روز مبارزه و روز غزه را تبریک گفت و سیاست 
همیشگی ایران در دفاع از آرمان فلسطین به عنوان حق خدشه ناپذیر برای 
اشغالگر  رژیم  جنایات  تمامی  یادآور  که  روزی  و  فلسطین  سرافراز  مردم 

قدس است را اعالم کرد.
خطیب زاده به سفر امیرعبداللهیان به عمان و قطر اشاره کرد و گفت: در 
عمان دیداری با محمد عبدالسالم درباره آخرین وضعیت یمن داشت و در 
عمان نیز عالوه بر دیدار با امیر و وزیر خارجه قطر با اسماعیل هنیه دیدار 

و گفت وگو کرد.
مورد  را  چین  به  امیرعبداللهیان  سفر  همچنین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
اشاره قرار داد و افزود: هیئت همراه متشکل از هیئت سیاسی و اقتصادی بود. 

آغاز اجرایی شدن تفاهمنامه ۲۵ ساله در این سفر رقم خورد.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره روند مذاکرات وین 
بازگشته  پایتخت ها  به  تنفسی  برای  ارشد  مذاکره کنندگان  داشت:  اظهار 
بودند و بر روی چهار متن اصلی تمرکز جلسات بود و در این مدت جلسات 
کارشناسی قطع نبود. بسیاری از جداول آماده شده و ستون های این جداول 
نیز آماده هستند بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند و توافقات درباره ایده ها 
باقی  انجام شده و در حال تبدیل به کلمات هستند. آنچه  تا حدود زیادی 
و  می طلبد  را  سیاسی  خاص  تصمیمات  که  است  کلیدی  موضوعات  مانده 

واشنگتن باید تصمیمات خود را درباره مسائل باقیمانده اعالم کند.
خطیب زاده بیان کرد: اگر این اتفاقات بیفتد با سرعت خوبی در حال رسیدن 
بین  ساله   ۲۵ تفاهم  شدن  اجرایی  درباره  بود.وی  خواهیم  پایدار  توافق  به 
ایران و چین اظهار داشت: در ۵ ماه گذشته در دولت وزارتخانه های مختلف 
این  زمان  این  از  و  مختلف کار کنند  قراردادهای  این شدند روی  مسئول 
چندین  از  بعد  کردند  تفاهم  طرف  دو  که  شد  اجرایی  فاز  باید  تفاهمنامه 
ساعت گفت وگوی تفصیلی در چین مشترکا آغاز اجرایی شدن این تفاهم 
را اعالم کنند. معاون بانک مرکزی، معاون وزارت نفت و معاون دیپلماسی 

اقتصادی وزارت خارجه نیز در این سفر حضور داشتند.
آن  شدن  اجرایی  مذاکرات  که  قراردادهایی  امیدواریم  گفت:  خطیب زاده 

آغاز شده افقی را در روابط راهبردی دو کشور باز کند.
داشت:  اظهار  عربستان  و  ایران  روابط  درباره  خارجه  وزارت  سخنگوی 

در  اسالمی  سازمان همکاری  نزد  ایران  نمایندگی  فعالیت  آغاز  بر  تمرکز 
انجام شود  امکان سنجی  این  جده است و دیپلمات های ما ویزا گرفتند که 
اشاره  انتخابشان  اوایل  مطبوعاتی  در مصاحبه  رئیسی  آقای  و همانطور که 
کردند ایران آمادگی گشایش سفارت خود را در عربستان دارد و بستگی 
به طرف سعودی دارد. تمام تمهیدات را خواهیم اندیشید که این مسیر به 

سمت اجرایی شدن برود.
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سؤالی بیان کرد: روابط ایران و 
عنوان  به  منطقه  در  مختلف  است. حضور کشورهای  طبیعی  روابطی  چین 
با کشورهای  چین  نگرانی.  نه  و  است  تهدید  مبنای  نه  مستقل  کشورهای 
مختلفی در منطقه از جمله حوزه خلیج فارس روابطی داشته و ما از روابط 
کشورهای  حضور  است  نگرانی  باعث  آنچه  کردیم.  استقبال  متوازن 
فرامنطقه ای در منطقه خلیج فارس و تالش برای فروش سالح و دستکاری 

در نتایج تحوالت سیاسی در این کشورها هستند.
بیان  مذاکرات وین  برای ترک  قانونگذار آمریکایی  وی درخواست ۱۱۰ 
کرد: سیاست داخلی آمریکا مربوط به خودشان است و در این باره اظهارنظر 
نمی کنیم. مسئولیت قطعی آمریکا در عمل به تعهداتش در ۲۰۱۵ و قطعنامه 
۲۲۳۱ است و آمریکا تا به امروز گردنکشانه از تعهداتش ذیل این قطعنامه 
سر باز زده است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی خاطرنشان 
به  توسط همه کشورها  باید  ارضی سوریه  تمامیت  ملی و  کرد: حاکمیت 
رسمیت شناخته شود و ما سازوکار آستانه را داریم که رایزنی ها بین ایران، 

روسیه و ترکیه صورت می گیرد.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین بیان کرد: 
نامناسب  سرعت  اختالف  مهمترین  و  باقیمانده  وین  در  مهمی  اختالفات 
پیشرفت های  فنی  موضوعات  در  آمریکاست.  ویژه  به  مقابل  طرف های 
قابل توجهی حاصل شده ولی در بحث رفع تحریم ها گفت وگوها منوط به 
تصمیمات سیاسی شده که در طرف مقابل معطل مانده است. درباره جلسات 
کارگروه ها بنا بر نیازی که به وجود می آید جلسات برگزار می شود و در 

هر چهار متن نیاز به جلسات و گفت وگوهایی داشتیم.

و  خالی  خانه های  بر  مالیات  قبیل  از  اقداماتی  گفت:  دانشگاه  استاد  یک 
خودروهای لوکس خیلی نمی تواند ضعف کشور در زمینه درآمدهای مالیاتی 
را رفع کند. باید جلوی فرار مالیاتی را که عمدتًا در بخش فعالیت های داللی 

است، گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت، کاهِش نرخ تورم طی سه ماه گذشته را 
نشانه خوبی برای بهبود وضعیِت اقتصادی طی ماه های آینده می داند. به گفته 
وزیر اقتصاد »با مراقبت هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ 
تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه های ۶ و ۷ و ۸ امسال، 
روند کاهشی خود را ادامه داد و به ۴۱ درصد کاهش یافت.« منظور وزیر 
بانک  از  دولت  استقراض  میزان  کاهش  اقتصادی  مراقبت های  از  اقتصاد 
اثر  اقتصادی،  سیاست های  این  »ادامه  می گوید:  خاندوزی  است.  مرکزی 

خود را بر سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان می دهد.«
ابزار دولت برای کاهش نرخ تورم خیلی کارساز نیست

درخصوص  اهواز(  چمران  شهید  دانشگاه  اقتصاد  )استاد  افقه  مرتضی  با 
سیاست های دولت برای کاهش نرخ تورم مصاحبه کردیم. افقه با اشاره به 
آمارهای رسمی اعالم شده در مورد نرخ تورم سه ماه گذشته می گوید: به 
هر حال ما جز این آمار رسمی به آمار دیگری دسترسی نداریم، اما می توانیم 
همین آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی را تحلیل کنیم. ببینید مهم ترین 
نکته این است که تورم ۴۵ درصدی تورم بسیار باال و غیرقابل تحملی برای 
جامعه است و اینکه نرخ آن را از ۴۵ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد برسانیم 

خیلی چیزی را تغییر نمی دهد. 
قیمت کاالها  معنای کاهش  به  تورم  نرخ  داد: همچنین کاهش  ادامه  وی 
نیست، بلکه به این معنی است که سرعت افزایش قیمت ها مقداری کم شده 
است. یعنی همچنان قیمت ها با سرعت باالی ۴۰ درصد افزایش پیدا می کنند 

ولی این سرعت به جای ۴۴ درصد به ۴۲ درصد رسیده است. 
افقه تأکید کرد: بنابراین کاهش نرخ تورمی که اعالم شده است، نباید این 

انتظار را ایجاد کند که وضعیِت معیشِت مردم بهتر شده است. 
این استاد دانشگاه البته با اشاره به سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ 
تورم گفت: ابزاری که دولت برای کاهش نرخ تورم استفاده می کند خیلی 
کارساز برای تداوم کاهش نرخ تورم نیست و با این ابزار نمی توان انتظار 

داشت که نرخ تورم حتی به محدوده ۱۵ درصد برسد. 
افقه ادامه داد: دولت با سیاست های پولی به دنبال کنترل نقدینگی است اما 
باید توجه کنیم که دولت نه می تواند خیلی از این ابزار استفاده کند و نه این 
ابزار در شرایط فعلی توان این را دارد که تورم را به زیر ۱۰ - ۱۵ درصد 
برساند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: صحبت کردن در مورد اینکه نرخ 
تورم کاهش پیدا کرده خیلی کمک کننده نیست و وقتی مردم می بینند در 
قدرت خرید و وضعیِت معیشِت آن ها بهبودی حاصل نشده، سرمایه دولت 

از بین می رود. 
دولت باید با چه سیاست هایی به دنبال کاهش نرخ تورم باشد؟ 

اگر کاهش نقدینگی نمی تواند نرخ تورم را آنچنان که باید پایین بیاورد 
در  افقه  باشد؟  تورم  نرخ  دنبال کاهش  به  سیاست هایی  با چه  باید  دولت 
ریشه  تورم  اصل  موجود،  تئوری های  برخالف  گفت:  سؤال  این  به  پاسخ 
دارد. سیاست های  تولید  عبارتی ریشه در کاهش  به  و  در کاهش عرضه 
پولی و مالی که در علم اقتصاد برای کنترل تورم و یا کنترل رکود تجویز 
می شود برای زمانی است که عرضه و تقاضا در تعادل هستند و بنا به دالیلی 
نقدینگی بیشتر شده است. در این شرایط با کاهش نقدینگی می شود تورم 

را کنترل کرد. 

افقه ادامه داد: اما در شرایط فعلی از نظِر من تورم حاصِل کاهش شدید تولید 
است. در واقع از طرفی به دلیِل مشکالِت داخلی و وجود موانع کسب و 
با  از طرفی دیگر  تولید می کند و  تواِن خود  از  پایین تر  کار، تولیدکننده 
کاهش وارداِت کاالهای مصرفی و مواد اولیه و سرمایه ای مواجه هستیم. 
پس اگر دولت به دنبال کاهش تورم است باید به سرعت موانع کسب و 

کار را رفع کند. 
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگرچه تاکنون بارها در مورد افزایش تولید 
باید  اتفاقی که  اما در عمل  موانع کسب و کار صحبت شده  برداشتِن  و 

نیفتاده است. 
مالی  و  پولی  سیاست های  کرد:  تأکید  اهواز  چمران  شهید  دانشگاه  استاد 
دولت حتی اگر منجر به کاهش نرخ تورم شود با هزینه افزایش رکود و 
بیکاری خواهد بود. در هر حال قدرت خرید مردم و رفاه آن ها تغییر خاصی 

نمی کند، البته اگر بدتر از این نشود. 
با  ارتباط  برقراری  و  تحریم ها  لغو  اهمیِت  بر  تأکید  با  همچنین  افقه 
ما  و  شود  برداشته  سریع تر  هرچه  باید  تحریم ها  گفت:  دیگر  کشورهای 
ناچار به انجام این کار هستیم چراکه با ابزار پولی و مالی نمی توان مشکل 

را ریشه ای حل کرد.
تأثیر ناچیِز مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس، بر درآمدهای 

مالیاتی
افقه در پاسخ به این سؤال که افزایش درآمد مالیاتی که در بودجه امسال به 
آن اشاره شده تا چه حد می تواند مانع استقراض دولت از بانک مرکزی و 
کاهش نقدینگی شود، گفت: ببینید خود دولتی ها مدعی هستند که هدف ما 
از افزایش درآمد مالیاتی باال بردِن نرخ مالیاِت مالیات دهندگاِن فعلی نیست 
بلکه به دنبال افزایش پایه های مالیاتِی جدید هستیم. ادعای آن ها هم همین 

مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس است. 
وی ادامه داد: این دست مالیات ها خیلی نمی تواند ضعف کشور در زمینه 
مالیاتی را که عمدتًا در  فرار  باید جلوی  را رفع کند.  مالیاتی  درآمدهای 
بخش فعالیت های داللی است، گرفت که البته شناسایی آن ها سخت است. 
بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که پیش بینِی درآمدهای مالیاتی کشور در 

بودجه ۱۴۰۱ محقق شود. 
استاد دانشگاه شهید چمران به فساد حاکم بر بخش های اداری کشور اشاره 
کرد و گفت: فساد کالن از طرف صاحباِن قدرت و متنفذها اتفاق می افتد 
و بعضًا حتی دولت تواِن الزم برای مقابله با آن ها را ندارد. کما اینکه بارها 
شنیده ایم قرار بوده با فساد در سطح کالن مقابله شود اما در نهایت این مسیر 

به جایی نرسیده است. 
امیدوارکننده  اخبار  و  وعده ها  مقطع،  این  در  کرد:  اظهار  پایان  در  افقه 
نمی تواند دردی را دوا کند و همراه با از دست رفتِن امید مردم، سرمایه 

اجتماعی نیز از بین خواهد رفت که این تبعات بسیاری به همراه دارد.

و  ایران  ساله   ۲۵ همکاری  سند 
درخواست  به  بنا  ظاهراً  که  چین 
مانده  باقی  چین همچنان »محرمانه« 
زده   ۱۳9۴ سال  از  آن  جرقه  است، 
شد و به طور جدی از سال ۱۳9۷ با 
محوریت علی الریجانی رئیس سابق 
مجلس شورای اسالمی و سفر وی با 
هیئتی از وزرای دولت به چین مطرح 
شد. سپس در سال ۱۳99 خبر توافق 
نهایی آن رسانه ای شده و چند روز 
وزیر  امیرعبداللهیان  حسین  پیش 
دی   ۲۴ از  کرد  اعالم  خارجه  امور 
همکاری  سند  این  جاری،  سال  ماه 

اجرایی می شود.
عملیات  که  همکاری  سند  این 
اینک شروع شده،  اجرایی شدن آن 
محتوای  و  مفاد  نیست  معلوم  هنوز 
نخبگان،  نه  مردم،  نه  چیست؟  آن 
نه  و  کارشناسان  و  متخصصان  نه 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
هیچکدام نمی دانند این سند همکاری 
چیست؟ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی 
»عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها 
باید  بین المللی  موافقت نامه های  و 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 
همکاری  سند  این  چرا  اما  برسد« 
مجلس  در  اهمیتش  همه  با  ساله   ۲۵
خارج  و  نشد  مطرح  اسالمی  شورای 
از دایره اصل ۷۷ قانون اساسی قرار 

گرفت؟
توافقنامه،  این  اسم  چون  علی الظاهر 
نام  به  و  است  همکاری«  »سند 
قرارداد  نامه،  مقاوله  »عهدنامه، 
و  دولت  نیست،  موافقت نامه«  و 

ندانسته اند  صالح  کشور،  مسئوالن 
شورای  مجلس  در  قانونی  مسیر  که 

اسالمی را طی کند.
که  می شود  مطرح  سؤال  این  حال 
بعدی  دولت های  بعد  به  این  از  اگر 
قانون  و  مجلس  زدن  دور  برای  هم 
آیا  دهند  تغییر  را  »لفظ«  اساسی، 
گرفتن  نادیده  برای  جدیدی  بدعت 
آیا  نخواهد گرفت؟ و  قانون، شکل 
این کار، بدون در نظر گرفتن سود یا 
زیان آن، باعث تزلزل در قوه مقننه 
کشور  مشروعیت  اصلی  ستون  که 

است نمی شود؟
توافقنامه،  ابتدایی  مرحله  در  اگر 
دو  بین  همکاری  سند  یا  تفاهم نامه 
جهت  شدن  آماده  مرحله  تا  کشور 
شورای  مجلس  در  شدن  مطرح 
صورت  به  مذاکرات  اسالمی، 
داشته  توجیهی  شاید  باشد  محرمانه 
باشد ولی آنگاه که کار تمام می شود 
اعالم  رسمًا  اجرایی شدنش  تاریخ  و 
که  معناست  این  به  دیگر  می گردد 
کاماًل از دسترس نمایندگان مجلس و 
صاحب نظران خارج شده و هیچکدام 
و  فسخ  حق  کشور(  )دو  طرفین  از 
تغییر در آن را ندارند به جز به حکم 
مفاد آن، که آن هم، فعاًل نامشخص 

و محرمانه است.
تعجب  با  مجلس  نمایندگان  اینکه 
می گویند از مفاد و محتوا و جزئیات 
هیچ  ساله   ۲۵ همکاری  سند  این 
باید  و  نیست  کافی  نداریم،  اطالعی 
را  جدید  سبک  این  پذیرش  دالیل 

برای مردم بیان کنند.

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

غرضی: 

رئیس کمیته بنادر مجلس:

فسادکالنازطرفصاحباِنقدرتومتنفذهااتفاقمیافتد

خبرهای جدید خطیب زاده از مذاکرات وین

»المیادین« اعالم کرد؛

حمله یمنی ها به امارات با ۲۰ پهپاد 
و ۱۰ موشک 

 بی بی سی هم با مشکل بحران بودجه 
مواجه می شود


