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روزنامه نگار

موشــکهایی که از یمن به سوی عربستان و
یا سایرشیخنشــینهایخلیجفارس شلیک
میشــود ،تنها بخشــی از جنگ فرسایشــی
عربستان با حوثیها نیســت ،بلکه میتواند به
ماجرایی تبدیل شود که دیپلماسی موفق ایران
در منطقه را بهم بزند ،برای همین علی الریجانی
رئیس پارلمان میگوید«:ایران هیچ موشــکی
به یمن نداده اســت ،آن موشکها از زمان علی
عبداهلل صالح بوده که تعدادی اسقاطی است و
به ما ربطی ندارد ».الریجانی به خوبی میداند
موشــکهایی که از پایگاه حوثیها به ســمت
ریاض میرود میتوانــد به یک ماجرای بزرگ
تبدیل شود و آمریکا و عربستان و سایر متحدان
ضد ایرانی مشتاق هســتند تا موشکی به یک
برجخلیجفــارس برخورد کند تا با ترکشهای
آن پای تهران را نیز به حادثه باز کنند تا شــاید
بتوانند بــازی موفق تهران در منطقه را متوقف
کنند .اندیشــکده شــورای روابــط خارجی
آمریکا در آخرینگزارش خود در ســال 2017
مینویسد«:گامهای اشــتباه عربستان به نفع
ایران تمام شده است ».در واقعیت میدانی اگر
به منطقه در پایان سال میالدی نگاهی بیندازیم
میبینیم بشــار اســد در قدرت باقی مانده و
ایران حتی از او میخواهــد برای حفظ قدرت
اپوزیســیونش را هم به بازی بگیرد ،حزباهلل
و نیروی مقاومت نیز بحران سیاســی لبنان را
تبدیل به یک بــرد بزرگ کردهاند ،داعش رفته
و حتی اخوانیهای منطقه نیز یک به یک بلیط
تهران را تهیه میکنند تا بتوانند برای آینده با
تهران مذاکره کنند ،ایران از اشتباهات عربستان

هم استفاده کرده و قطر را از برادر بزرگ خود جدا
نموده است ،پس واضح است که مقامات سیاسی
و دیپلماتیک در ایران نخواهند سرنوشت خود
را به یک موشک یمنی پیوند بزنند و در زمینی
کــه حریف برایش آمــاده کرده بــازی کنند،
این ســطح کیفیت از دیپلماسی حاکی از یک
تصمیمگیری ملی است ،تهران همان قدر که به
دفاع مشروع یمنیها احترام میگذارد ،حاضر
نیســت سرنوشــت ملی اش را هم به سرانجام
حوثیها گره بزند .مقامات سیاسی در تهران از
آنچه در گذشــته در منطقه روی داده به خوبی
تجربه اندوختهاند ،آنها در خاطر دارند که سال
 1962جنگ در یمن چه بر سر مصریها آورد و
هزاران سرباز کشته و گرسنه روی دست جمال
عبد الناصر باقی ماند و اگر شوروی نبود مشخص
نبود چه کسی مصریها را از باتالق یمن نجات
میداد و امروز عربستان باز هم همان راه ناصر
را رفته و در شرایطی به مراتب بدتر گرفتار شده
است ،دیپلماســی ملی به دیپلماتهای ایرانی
آموخته اســت که منافع خود را دریابند و روی
موج احساسات تصمیمگیری نکنند.
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تهران نگران جایی نیست

عباس عراقچی در پاریس رو به مقامات فرانسوی
میگوید«:ایران بر ســر موشکهایش مذاکره
نمیکند ،اما حاضر اســت نگرانیها را بر طرف
کند ».زبان سیاســی تهران مدتهاســت که
تغییر کرده است ،دیگر به مانند گذشته صدای
دیپلماسی ایران را از تیتر روزنامههای تندرو و
یا بیلبوردهای ضــد آمریکایی در خیابان متاثر
نیســت ،دیپلماتها در تهران آموختهاند که
باید با صــدای آرام ولی مطمئــن و با پرهیز از
جمالت عصبی با رقیب گفتوگو کنند ،ایران

به خوبی میداند که میتوانــد با یک دیالوگ
روان و آرامشبخش برجام را حفظ و نگرانیها را
برطرف و برتری منطقهای خود را حفظ کند ،این
رویکرد دیپلماسی ملی ایران را عمق بخشیده
است .برای آنکه مسیر درست سیاست خارجی
در تهــران ادامه یابد الزم اســت کار در اختیار
دیپلماتها قرار داشته باشــد ،اینکه 187تن
از نماینــدگان مجلس بــدون آگاهی دقیق از

جزئیات سیاســی در یک کپیکاری از دستور
ترامپ ،دوفوریت طرحــی را تصویب کردهاند
که در آن آمده اســت «بیتالمقدس پایتخت
همیشگی کشور فلسطین خواهد بود»و برای
یک کشــور دیگر پایتخت تعییــن کنند و یا
اینکه یک فرمانده ارشــد نظامــی بدون توجه
به مقتضیات زمانی و شــرایط منطقهای کشور
درباره برگزاری انتخابات عراق اظهار نظر کرده

و عنوان کند که «نگران است شیعیان رأی الزم
را در انتخابات  2018نداشته باشند» میتواند
لرزش در رفتار منظم دیپلماســی ایران ایجاد
کند ،تهران به خوبی توانســته نقش خود را در
منطقه ایفا کنــد و خود را از تندباد حوادث دور
نگاه دارد و به شــیوه درستی برنامههایش را به
پیش ببرد ،دیپلماتها به کیفیتی رسیدهاند که
نگران هیچ جایی نباشند.

منکر ضعف در عملکرد دستگاههای منصوب رهبری نیستیم

ایلنا :دادستان کل کشور خواستار تقویت روحیه
بسیجی و انقالبی در دستگاه قضایی شد و گفت :باید
با تالش و همت بسیجی وار ،روز به روز به قوه قضائیه
صد در صد انقالبی نزدیک شویم.
حجتاالسالم منتظری در نشست معاونان عقیدتی
سیاسی و جمعی از فرماندهان بسیج قوه قضائیه با
تبریک میالد حضرت مســیح (ع) و تبریک والدت
حضرت عبدالعظیم حسنی ،به نقش و جایگاه ولی
فقیه در نظام اسالمی و لزوم والیت پذیری محض
از ولی فقیه اشاره کرد و گفت :هر کسی باید در هر
مقام و جایگاهی که هست یک مالک و معیار حرکت
برای خودش داشته باشــد تا بتواند با تکیه بر او در
مسیرهای سخت و دشوار زندگی از خطر انحراف و
لغزیدن رها و دور شود.

وی تبعیــت از ولی فقیــه را دارای زیربنا و حجت
شرعی دانســت و گفت :مهمترین ویژگی بسیج و
بسیجی همین تبعیت محض از ولی فقیه است.
این مقام قضایی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به

دیپلماسی

تقویت روحیه بسیجی و انقالبی در دستگاه قضایی
که خواســته مهم مقام معظم رهبری است گفت:
صادقانه و واقع بینانــه اگر بخواهیم نگاه کنیم باید
بگوییم که قوه قضائیــه هنوز با صد در صد انقالبی
بودن فاصله دارد و کســی که باید این روحیه را در
دســتگاه قضایی تقویت و به آن کمک کند نیروی
خالص بسیجی اســت؛ چرا که صد در صد انقالبی
بودن تأکید و خواسته مقام معظم رهبری از دستگاه
قضایی اســت که درباره هیچ نهاد دیگری از سوی
ایشان به این صراحت مطرح نشده است ،بنابراین
این موضوع برای ما حجت است.
دادستان کل کشــور تصریح کرد :قاضی و کارمند
انقالبی هیچگاه خــود را در معرض لغزش و خطا و
دریافت رشوه ،ســفارش و توصیه قرار نمیدهد و
همواره با قاطعیت در مقابل آن میایستد.
منتظری با طرح این پرسش که «چقدر توانستهایم
روحیه بســیجی را در دســتگاه قضایی و جامعه
گسترش دهیم» اظهار کرد :باید ببینیم چه مسیری

را باید برویــم و چه برنامهای را اجرا کنیم که چهره
دستگاه قضایی چهره مطلوبتری باشد و بتوانیم در
مقابل این همه هجمه و توطئهای که علیه دستگاه
قضایی میشــود تا چهره قوه قضائیه را نامطلوب
جلوه دهند ،چهره خوبی از این دســتگاه به جامعه
نشان دهیم.دادستان کل کشور در ادامه به برخی
هجمهها و سخنان علیه دســتگاه قضایی از سوی
برخی افراد که امروز نقش اپوزیسیون را دارند اشاره
کرد و افزود :کسانی با بزرگ بینی و دروغهای مخرب
قصد دارند به دســتگاه قضایی ضربــه وارد کنند.
عدهای هم مأموریت دارند دســتگاههای منصوب
رهبری را بکوبند.
وی تأکید کرد :شما ببینید رسانههای بیگانه چقدر
دستگاههای منصوب رهبری را میکوبند و انواع و
اقسام دروغها و تهمتها را به این دستگاهها از جمله
قوه قضائیه نسبت میدهند؟
منتظری گفت :البتــه نمیگوییم در قوه قضائیه و
دســتگاههای دیگری که منصوب رهبری هستند

واکنش سخنگوی حوزههای علمیه به برخی انتقادات:

میخواهند بودجه نهادهای دینی را زیر سؤال ببرند
سخنگوی مدیریت حوزههای علمیه گفت :در روزهای اخیر
در برخی از رسانهها ،جریانی به دنبال تضعیف روحانیت است
و تــاش زیادی صورت گرفت که نهــاد دینی را در خصوص
بودجه زیرسؤال ببرند؛ البته برخی با ادبیات دلسوزانه و با شعار
استقالل حوزه این بحث را مطرح کردند؛ مسئله استقالل حوزه
یک راهبرد اســتراتژیک مدیریت حوزه است ،ولی از این واژه
استقالل حوزه برخی برداشت ناروایی داشته و دارند.
به گزارش «انتخاب» ،حجتاالســام عباس رفعتی در جمع
خبرنگاران در مرکــز مدیریت حوزههــای علمیه گفت :در
خصوص مســائل بودجه نهادهای دینی با این شعار به شکل
دلسوزانه مطالبی را مطرح میکنند؛ در شبکههای اجتماعی و
خبرگزاریها نباید حرفی گفته شود که در زمین دشمن بیان
شود و در واقع بلندگوی دشمن و ضدانقالب باشند.
وی بیان کرد :ما نباید استقالل حوزه را از دست بدهیم و این
هجمهای که صورت میگیرد به این خاطر اســت که حوزه ما
مستقل است و چون حوزه مستقل است و به همین خاطر به
راحتی از مشــکالت دولتها نیز به سخن به میان آورده و نقد
کرده است.
این استاد حوزه اظهارکرد :این هجمهها هزینه استقالل حوزه
اســت؛ بودجه حوزه از طریق باور مردم و اعتماد مردم شکل
گرفته اســت ،ولی اینگونه نیز که نهاد حکومت دینی نباید از
دولت کمکی دریافت کنــد؛ در ردیف بودجه دولت کمک به
حوزه انجام میشود ،نه اینکه دولت برای حوزه ردیف بودجه
خاص تعریف کرده باشد.
حوزه علمیه با کمکهای مردمی اداره میشود

حجتاالسالم والمسلمین رفعتی اظهار کرد :دولت ترکیه به
نهاد روحانیت و حوزه آن کشور4 ،هزار میلیارد تومان بودجه
داده است؛ بودجه دولت ملی مصر به «االزهر» مشخص است،
ولــی حوزه علمیه ما بــا بودجههای مردمی و وقــف و ..اداره

میشود؛ در دولت طاغوت بسیاری از موقوفات حوزوی به زور
تملک شده است.
وی گفت :اگر عایــدات حوزه از موقوفات خودش به شــکل
کامل تأمین شــود ،هیچ نیازی به بودجه حمایتی هم ندارد؛
برای کل حوزههای علمیه سراسر کشور اگر نصف بودجه یک
دانشگاه مثل دانشگاه تهران ارائه شود ،حاضر به گرفتن هیچ
کمکی نیستیم.
ســخنگوی حوزههای علمیه با بیان اینکه با نصف بودجه یک
دانشگاه تمام حوزههای علمیه کشور اداره میشوند ،بیان کرد:
آمار طالب شــاغل به تحصیل در حوزه چند برابر دانشجویان
یک دانشگاه اســت ،ولی بودجه ملی آن دانشگاه بسیار زیاد
است.
بودجهای که اعالم میشود پیشنهادی است
وی گفت :بودجهای که اعالم میشود بودجه پیشنهادی است؛
از جایی که این بودجه کمکی اســت مشخص نیست که این
بودجه مصوب شود؛ پس از تصویب ،به دلیل اینکه این بودجه
کمکی اســت ،دولت نیز خود را ملزم به تخصیص نمیبیند؛
گاهی  50درصد بودجه مصوب تخصیص داده شده است.
استاد حوزه تصریح کرد :نکته دیگر آن است که این بودجهای
که در ردیف بودجه به عنوان کمک بیان شده است ،به طالب
اختصاص نمییابد؛ در حالی که زندگی طلبهها زیر خط فقر
است؛ طالب جزو قشر محروم جامعه هستند ،ولی این بودجه
سر ســفره طالب نمیرود؛ بخشــی از این بودجهها ،عمرانی
مدارس ،شهرکها و بخشی نیز هزینهای است که این بخش
مرتبط به کار فرهنگی گسترده حوزویان در مسائلی است که
نظام به این فعالیتهای فرهنگی نیاز دارد.
سرانه هزینه دولت برای دانشجویان اصال در حد سرانه
کمک به طالب نیست

حجتاالســام رفعتی اظهارکرد :ســرانه هزینه دولت برای

اربعین نباید دولتی شود
وزیر کشور با تاکید بر لزوم آماده سازی طرحی برای ساماندهی و
تمرکز کمک های مردمی در زمینه مراسم اربعین گفت :باید این
را بدانیم که اربعین نباید دولتی شــود .به گزارش ایرنا ،عبدالرضا
رحمانی فضلی عصر دوشنبه در نشست ستاد اربعین حسینی با
بیان این مطلب افزود :امسال صددرصد پیشبینی ما در خصوص
ممانعت خروج از زائرین غیرقانونی محقق شد و نیروی انتظامی
در این زمینه بسیار موفق عمل کرد.
وزیر کشــور ادامه داد :ســاماندهی زائرین از مبــدأ را به صورت
صددرصدی موفق به اجرا نشدیم هرچند که نسبت به سال قبل
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نظم بهتری پیدا کرده بود.
رحمانی فضلی اضافه کرد :با استفاده از تجربیات و برنامهریزیهای
انجام شــده اربعین ســال جاری نســبت به ســال قبل موانع و
مشکالتمان کمتر شده و سهولت بیشتری در خدمات ،حملونقل،
اقدامات انتظامی ،پشتیبانی ،صدور گذرنامه ،ارز ،استانداریها و
همکاری با دولت عراق خوب عمل کرده و کمترین مشــکل را در
این زمینه داشتیم.
وزیر کشور خاطرنشان ساخت :در اربعین سال جاری خروج غیر
قانونی از مرزها وجود نداشت ،ضمن اینکه مدیران مستقل در کربال

اشــکال و ضعف نیســت اما ببینید که چگونه این
دســتگاهها را ســیبل کرده و آماج حمالت خود
قرار دادهاند.
دادستان کل کشور در پایان تأکید کرد :در چنین

قوه قضائیه

شرایطی وظیفه شما بسیجیان بسیار سنگین است
و بایــد تالش کنید هر چقــدر میتوانید مجموعه
دستگاه قضایی را به ســمت انقالبی بودن سوق و
روحیه بسیجی را توسعه دهید.

شرعی حادثهدیدگان ،مســئله تجهیز و نماز بر پیکر اموات و
تقویت روحی حادثهدیدگان نقشآفرین بود؛ این کار با اعزام
 300روحانی انجام شد؛ این رقم غیر از روحانیون خودجوشی
بود که به منطقه آمدند.
این استاد حوزه اظهار کرد :رسانه ملی باید این حضور و فعالیت
خالصانه حوزه که جزو وظایف این نهاد بود را به ســان دیگر
نهادها اطالعرسانی میکرد.
وی گفت :در نشست خبری قبلی ،نوید یک گشایش را در امور
معیشــتی طالب دادیم که این امر محقق شد و رهبر معظم
انقالب نســبت به شهریه طالب گشــایش خوبی را مرحمت
فرمودند؛ رایزنی برای افزایش شهریه و هدفمندی شهریه برای
مبلغین و محققین نیز در حال پیگیری است.
حجتاالسالم والمســلمین رفعتی اظهارکرد :در این مدت
برنامه جدید آموزشــی همراه با آییننامهها در قالب تدوین
یک کتاب انجام شــد که این طرح در  200مدرســه علمیه
در حال اجراســت؛ این طرح در  19مدرسه در قم و مابقی در
شهرستانها انجام میشود.
ســخنگوی حوزه گفت :یقیــن بدانیم که «بیبیســی» به
دنبال استقالل حوزه به معنی صحیح نیست که دو روز پیش
برنامههایی پخش کرد که حوزه باید مستقل باشد و حاشیهای
بر سخن آیتاهلل یزدی داشت که این سخنان با استقالل حوزه
ارتباط ندارد.

دانشجویان اصال در حد سرانه کمک به طالب نیست؛ هزینه
شــهریه طالب از وجوهات و وقف تأمین میشــود و اصال در
خصوص بودجه سرانه طلبه عنوانی در بودجه بیان نشده است.
سخنگوی مدیریت حوزههای علمیه تصریح کرد :اینکه چرا
زودتر به این مسئله پاسخ ندادیم به این دلیل بود که قرار نیست
به حرف نادرست پرداخته شود؛ زیرا به خودی خود فراموش
میشود ،ولی این بحث از طریق «بیبیسی» نیز دنبال شد و
به همین خاطر به پاسخگویی مبادرت کردیم.
وی با محکوم کردن توطئه ترامپ علیه فلســطین بیان کرد:
این کار احمقانه باعث شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز
در سطح جهانی به انزوا کشیده شوند.
وی اظهارکرد :متأســفانه برخی از رســانهها بــه جای بیان
اشتراکات به دنبال حاشیههایی بودند تا یک خبر خاص تولید
کنند؛ در این دیدارهــا ،مراجع دغدغههایی مطرح کردند که
این مسائل نیز بجا و بحق است و مسئولین حوزه باید نسبت به
رفع آنها همت بگمارند.
وی گفت :یکی از مسائلی که بین این نشست و نشست قبلی
خبری در برخی از شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد آن بود
که برخی از بزرگان حوزه فرمودهاند ،روحانیت حرمت سابق
را در جایگاه ندارند؛ یعنی بهخاطر حوادث کوچک بیان شده
است که روحانیت جایگاه خود را در جامعه از دست داده است.
حجتاالســام والمســلمین رفعتی اظهارکرد :روحانیت به
حدی در جامعه اعتبار دارد کــه در آخرین انتخابات جامعه
شــش نفر کاندیدا و دو نفر ملبس به لباس روحانیت بودند؛ از
بین شش کاندیدا بیش از  95درصد شرکتکنندگان به این
دو نفر رأی دادند.
وی گفت :یکی از فعالیتهایی که در این مدت رخ داده است
و توقع میرفت که رســانهها در این زمینه فعالیت بیشتری
داشته باشند ،حضور حوزه علمیه و روحانیت در حادثه زلزله
سرپل ذهاب بود.
ســخنگوی حوزههای علمیه تصریح کرد :ســتادی در حوزه
علمیه قم تشــکیل شد؛ ستادی در حوزه علمیه کرمانشاه نیز
تشکیل شد و در این راستا در حوزههای علمیه مجاور کرمانشاه
نیز ستادهای معین تشکیل شدند.
وی گفت :این ستاد در عملیات امدادرسانی ،پیگیری مسائل

حجتاالســام والمســلمین رفعتی اظهارکرد :شــوراهای
تخصصی در حوزه شــکل گرفتــه و برخی از آنهــا در حال
شکلگیری است؛ البته چند شورا هنوز شکل نگرفته است و این
شوراهای تخصصی در آینده شکل میگیرند؛ مدیریت حوزه به
دنبال شکلگیری این شوراهای تخصصی است که از جمله آنها
میتوان به شورای رسانهای حوزه اشاره کرد.
وی گفت :مرکز تازهتأسیس آموزشهای مهارتی و کاربردی
در حوزه شــکل گرفته اســت؛ آموزشهای رسانهای در حد
آموزشهای رســانه و سواد رسانه ،آســیبهای رسانههای
امروزی ،فضای مجازی و مهارتهای کاربردی رســانه و ...در
این زمینه پیگیری شده است.

و نجف هم عملکرد خوبی داشته و ستاد مرکزی اربعین مدیریت
خوبی را توانست بر کمیتهها داشته باشد.رحمانی فضلی تصریح
کرد :باید خدا را شاکر باشــیم که توانستیم خدماتی را به زائرین
اربعین ارائه دهیم .وزیر کشور اظهار کرد :اربعین گام مهم اعتقادی،
فرهنگی و اجتماعی در فرهنگ مردم ایران بوده ،هست و خواهد
بود ضمن اینکه به مرور زمان هم این موضوع تقویت شــده است.
لذا باید زیرساخـتها را چندین برابر کرد.
رحمانی فضلی بیان داشت :انگلیسیها از زائرین اربعین در شهر
کربال نظرسنجی ویژهای درخصوص علل حضور ،خدمات و مسائل
مختلــف انجام دادهاند که ترجمه آن توســط وزارت اطالعات به
دستگاههای مربوطه ارسال شده است.
وزیر کشــور گفت :باید بازگشایی مرزهای جدید را در دستور کار
خود قرار دهیم هرچند که از دو مرز جدید در سال جاری به دلیل

عدم تأیید طرف عراقی نتوانستیم استفاده کنیم.
رحمانی فضلی افزود :در بحث زیرســاختها و امکانات عملکرد
خوبی را شاهد بودیم اما این زیرساختها در حد همین جمعیت
است و اگر میزان جمعیت سه برابر شود به زیر ساخت های بیشتری
نیاز داریم و باید کارهای بسیاری انجام پذیرد و برنامه ریزی صورت
گیرد بنابراین در ســالهای آینده باید زیرساختهای اربعین را
ســه برابر کرد.رحمانی فضلی تصریح کرد :ستاد بازسازی عتبات
عالیات باید طوری کار کند که شــبههای در اقدامات آن در بین
مردم وجود نداشته باشد.
وزیر کشور بیان داشــت :هماکنون ستاد بازسازی عتبات عالیات
طرحی در خصوص ساماندهی کمکهای مردمی ارائه کند که همه
دستگاهها و سازمانهای مختلف بتوانند کمکهای خود را در یک
مسیر هماهنگ قرار دهند.

حوزه

شوراهای تخصصی در حوزه شکل گرفته است

خبر

صندوقهای بازنشستگی
به حیاط خلوت برخی
مدیران تبدیل شده است
ایلنا :نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس
با بیان اینکه صندوقهای بازنشســتگی باید
منابع خود را بهسمت بنگاههای سودده ببرند،
قها از صنایع تأکید
بر لزوم خروج ایــن صندو 
کرد و گفت که عدم برخورد قضایی مناسب با
اختالسگران ،منجر به توسعه فساد شدهاست.
هدایتاهلل خادمی با اشاره به مشکالت فراوان
صندوقهــای بازنشســتگی و راههای خروج
این صندوقهــا از وضعیت بحرانی اعالم کرد:
متاسفانه شاهدیم که صندوقهای بازنشستگی
بهجای انجام وظایف خود به کار بنگاهداری رو
آوردهاند.
وی افزود :صندوقهای بازنشستگی باید منابع
خود را به ســمت بنگاههایی ببرند که مزیت
اقتصادی و سودآوری داشــته باشد که برای
مردم ،بیمهگزاران و مستمریبگیران بهوجود
نیاید و در کنار آن ،منجر به شــکوفایی تولید
شود.نایب رئیس کمیســیون انرژی مجلس
با اشاره به تجربیات مشــابه در جهان یادآور
شد :صندوقهای بازنشستگی در کشورهای
توسعهیافته به هلدینگهای بزرگ تبدیل شده
و کار اقتصادی انجام میدهند منتها تفاوت کار
آنها با این ما این است که در این کشورها ،کار بر
پایه اصول کارشناسی انجام میشود و تمشیت
امور در اختیار کسانی قرار میگیرد که از تجربه
و شایستگی الزم برخوردار هستند؛ اما متاسفانه
در کشور ما این مسیر طی نشد.
نماینــده مردم ایــذه و باغملــک در مجلس
شــورای اســامی تصریح کرد :صندوقهای
بازنشستگی در کشــور ما به سمت بخشی از
صنایع رفتند که تخصصی در آن حوزه ندارند
و فارغ از این رویکرد غیرکارشناسی ،متاسفانه
سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی در آن
صنایع نیز بیشتر به این دلیل است که فضای
صنعت را به حیاط خلوت خود تبدیل کنند تا
بتوانند افراد نزدیک به خود را بهعنوان مدیران
صنایع به کار بگیرند.
وی ادامه داد :به هر حال وقتی نتوانیم صنعتی
را که در اختیار داریم ،بهدرســتی اداره کنیم،
طبیعتا امکان ســوددهی وجود نداشته و این
صنایع زیانده خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ
به سؤالی درمورد راهکارهای خروج صندوقهای
بازنشستگی از وضعیت بحرانی گفت :معتقدم
این صندوقها یا اساسا نباید به سمت کارهای
اقتصادی میرفتند یا حال که این طور شــده،
باید بــه شــیوهای اصولی و بــا رعایت نکات
کارشناسی اقدام میکردند.
او اضافه کــرد :در حال حاضر تنها راه خروج از
این وضعیت بحرانی این است که صندوقهای
بازنشستگی با روندی زمانمند و بلندمدت از
سازمانها ،شرکتها و صنایعی که خریداری
کردهاند ،خارج شــوند تا بتوانند وضعیت خود
را بهبود ببخشند و یا به سراغ کارشناسان این
حوزه رفته و این صنایع را در اختیار افراد توانمند
و باتجربه قرار دهند که بتوانند صنایع را از حالت
زیانده خارج کرده و به ســوددهی برسانند.
نماینده اصولگرای ایذه و باغملک در مجلس
با انتقاد نسبت به اوضاع نابسامان صندوقهای
بازنشســتگی ،در واکنش به این ســؤال که
باتوجه به ارائهگزارشهای کارشناسی ازسوی
مرکز پژوهشهای مجلس ،آیا راهحلی از سوی
این نهاد مطالعاتی بــرای خروج صندوقهای
بازنشســتگی از وضعیت بحرانی پیشــنهاد
شده ،گفت :راهحل خروج از این وضعیت ساده
اســت و نیاز نداریم به اصطالح چرخ را مجددا
اختراع کنیم.
خادمی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی
عمال به حیاط خلوت برخی مسئوالن تبدیل
شده ،یادآور شد :متاسفانه قوه قضائیه برخورد
مناســب با اختالسگران ندارد .این درحالی
است که در دیگر کشــورها اگر کسی مرتکب
اختالس شود ،یا با حکم اعدام روبهرو خواهد
شد یا پیش از آنکه مورد برخورد قضایی قرار
گیرد ،خودکشــی میکند؛ چراکه بار جریمه
بهقدری باالست که متخلف قادر به تحمل آن
نیست.نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس
اعالم کرد :ببینید چه زمانی در چند دهه اخیر
با مسئوالن دولتی که مرتکب تخلف و اختالس
میشوند ،برخورد قضایی مناسب صورت گرفته
است! بنابر این فساد توسعه مییابد و آنچنان
که رهبری نیز فرمودند نمیتوان با دســتمال
کثیف ،شیشه ناپاک را تمیز کرد.
خادمی در پایان تصریح کرد :متاسفانه امروز
بهجایی رســیدهایم که برخالف دهه  ۶۰که
باید میگشــتیم تا یک مســئول فاسد پیدا
کنیم ،اکنون باید بگردیم تا یک مسئول سالم
پیدا کنیم.

