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سرمقاله

خبر
دولت برای افزایش حقوق
بازنشستگان امروز فردا نکند

یک عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد:
امروز و فردا کردن در مورد افزایش حقوق
بازنشستگان خیلی به مصلحت نیست آقایان
هرچه زودتر تصمیم بگیرند.
علیرضا سلیمی درباره مشخص نبودن افزایش
 ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان از سوی دولت
گفت :خرج و هزینه یک بازنشسته نسبت به
یک جوان بسیار بیشتر است؛ زیرا فردی که
بازنشسته است نوه و نتیجه دارد ،رفت و آمد
به خانه او بیشتر است .شما تصور کنید یک
پنجشنبه و جمعه بچههای فرد بازنشسته به
خانهاش بروند چه هزینههایی دارد؟ نباید کاری
کنیم که بازنشستگان با وجود این هزینهها
آسیب ببینند خواهشم این است هر چه سریعتر
در این رابطه تصمیمگیری شود.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با
سرمایه خود بازنشستگان اداره میشود ،ادامه
داد :دولت بدهی سنگینی به این سازمان دارد،
در حال حاضر  ۵۰۰هزار میلیارد تومان دولت به
تامین اجتماعی بدهی دارد که البته از دولتهای
قبل مانده که اگر همین مقدار زمان خودش
سرمایه.گذاری شده بود امروز این مشکالت
نبود.
به گزارش ایلنا ،نماینده محالت در مجلس
شورای اسالمی افزود :میدانید دولت آقای
روحانی چه بالیی سر تامین اجتماعی آورده
است؟ تامین اجتماعی در هر ماه  ۱۲هزار میلیارد
تومان کسری بودجه دارد و این بالیی است که
دولت آقای روحانی بر سر این سازمان آورده و
این خرابه را تحویل داده است .وزیر اقتصاد،
کار و سازمان تامین اجتماعی از آقای روحانی به
دلیل این بدهی سنگین باید شکایت کنند.
سلیمی گفت :اگر این بدهی سنگین نبود،
پرداخت حقوق بازنشستگان در هر ماه با
کسری مواجه نمیشد ،سود پولی که تامین
اجتماعی به دولت داده است اگر  ۱۸و  ۲۰درصد
حساب کنید در هر سال به  ۱۰۰هزار میلیارد
تومان میرسد که به راحتی میتواند حقوقها
را پوشش دهد دوستان هر چه سریعتر تصمیم
بگیرند بازنشستگان چشمب هراه هستند امروز برج
 ۲هم تمام شده است و نمیشود بیشتر از این
معطل کرد.
وی یادآور شد :همانطور که در مورد حقوق
کارگران قبل از عید تصمیم گرفته شد اینجا
هم میتوان تصمیم گرفت بخش خصوصی
به راحتی تصمیم گرفت ،بخشی از شورای
عالی کار به وزیر ارتباط دارد ایشان و
دولت تصمیمات الزم را در این حیطه هم
بگیرند ،در خصوص بازنشستگان هم به راحتی
میتوان تصمیم گرفت بنابراین هر چه زودتر
باید این کار را انجام شود.

اخبار

س جمهوری در همایش خصوصیسازی در اقتصاد ایران مطرح کرد
رئی 

لغو برنامهای بدون توجیه
ادامه از صفحه یک
تعطیل چنین مراسمات در داخل نارضایتی از
حاکمیت را افزایش می دهد و در خارج فضای
بسته حاکم بر کشور را به نمایش می گذارد و
هر دو به نفع دولت و حکومت نمی تواند باشد.
اگر دستگاههای اطالعاتی و امنیتی خیلی نگران
بودند میتوانستند با دعوت از دبیر کل نهضت،
هشدارهای الزم را میدادند با استقرار نیروهای
انتظامی در حراست از مراسم میکوشیدند.
چقدر خوب بود در این شرایط مقامات مسئول
اجازه مراسم فوق و مراسمات مشابه را بدهند تا
روحیه اتحاد در بین افراد جامعه شکل بگیرد.
بستن فضا با جلوگیری از مراسمات فوق
ممکن است در کوتاه مدت تاثیرگذار باشد ولی
در دراز مدت به رویایی بیشتر مردم با حاکمیت
منجر خواهد شد و دشمن تراشی بی علت و
توجیه به نفع کشور نخواهد بود.

سیاستروز
برای بررسی آخرین وضعیت سیاست
خارجی

قرار است تصمیمهای سختی بگیریم!
آمار و اطالعات ارائه شده نشان میدهد در
طول  20سال گذشته به طور کلی  896بنگاه،
مشمول خصوصیسازی شده که از این میان بخش
صنعت با  31درصد ،بیشترین واگذاریها را به خود
اختصاص داده است .عالوه بر این بخش نفت و
جایگاه سوخت با  21درصد ،نیرو با  15درصد ،معدن
 8درصد ،راه شهرسازی  7درصد و خدمات نیز با 5
درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
با این حال مطابق شواهد و اذعان بسیاری از
مسئوالن و کارشناسان ،قانون مترقی خصوصیسازی
که بر مبنای تحول اقتصادی و تقویت بخش
خصوصی به عنوان موتور پیشران توسعه کشور در
دستور کار قرار گرفته بود ،نه تنها در طول دو دهه
گذشته در اجرا موفقیت آمیز نبود ،بلکه در بسیاری
از موارد نیز منجر به هدر رفت منابع شد .یکی از
اشکاالت اساسی خصوصیسازیها در ایران فرآیند
مخدوش واگذاری بنگاهها بود؛ به طوریکه برخی از
ناظران معتقدند بسیاری از شرکتهای دولتی اگر
چه به صورت اسمی واگذار شدند ،اما در نهایت باز
هم اداره آن توسط دولت و دستگاههای اجرایی دولتی
صورت گرفت؛ دقیقا ًدر همینجا بود که اقتصاد ایران
با پدیدهای به نام خصولتیها مواجه شد.
پدیدهای که باعث شد در فرآیند خصوصیسازیها
بسیاری از بنگاهها و کارخانجات از چرخه تولید
خارج شده و به معضل اقتصاد کشور تبدیل
شوند و در سوی مقابل طی رفتاری که با بخش
خصوصی واقعی در فرآیند واگذاریها صورت گرفت،
بسیاری از آنها برای ورود به این مساله دلسرد و از
سرمایهگذاری اجتناب کردند .نمونه این موضوع را
میتوان در واگذاری کشت و صنعت مغان دید که با
لزایی صورت
وجود سرمایهگذاریهای فراوان و اشتغا 
گرفته در این مجموعه توسط بخش خصوصی ،به
ناگهان حکم بر ابطال واگذاری آن داده شد .به همین
خاطر هم هست که بسیاری از کارشناسان معتقدند
بدعهدیهای دولتها در قبال وظایفشان از یک سو
و سیر مشکالت دامنهدار بنگاههای واگذار شده از
سوی دیگر روند و فرآیند خصوصیسازی در کشور
را دچار پیچیدگیها و مشکالت فراوانی کرده و به
همین منظور برای عبور از این چالش نیاز به یک
طرح نو با مشارکت همکاری نزدیک میان دولت و
بخش خصوصی وجود دارد.
اشکال در ساختار بوده یا رفتار؟
در همین راستا ،روز گذشته نیز در همایش
نخستین رویداد بینالمللی خصوصی سازی در
اقتصاد ایران ،ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهوری ایران،
مشکالت خصوصیسازی در کشور را بار دیگر مورد
تایید قرار داده و اعالم کرد :برای همگان روشن است
که اقتصادی که حدود  ۸۰درصد آن دولتی است
مشکالت زیادی دارد .همچنین برای همگان روشن
است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم و
در قانون اساسی بر اصل  ۴۴تاکید شده است .در
همه برنامههای توسعه تاکید شده است که دولت
نباید متصدی باشد بلکه باید هدایتگر ،نظارتگر و
حمایتگر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود
باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالتها و
تصدیگریها.
وی با بیان اینکه چه باید عمل میشد و چه شد،
تفاوت بین آنچه باید باشد و آنچه که هست محسوب
میشود ،اظهار کرد :همین موضوع ما را راهنمایی
میکند که چه کاری را باید انجام داد .دولت نباید
متصدی باشد که حمایت مالی و حقوقی کند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی
خصوصی سازی به اینکه چه باید کرد کمک میکند،
تصریح کرد :این فرآیند کمک میکند که اشکال در
ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار
باشد هرچقدر هم که مدیران تغییر کنند اتفاقی
نخواهد افتاد اما اگر مشکل رفتارها باشد رفتارها باید
اصالح شوند .باید بررسی شود که آیا ساختار درست
چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت
باید به این سوال که چرا سیاست اصل  ۴۴قانون
اساسی آنچنان که مورد نظر سیاستگذار بود عمل
نشده پاسخ داد .باید از همه صاحبنظران و سرمایه
گذاران سوال کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟
وی در ادامه گفت :هدف پافشاری بر سیاست
ذیل اصل  ۴۴قانون اساسی ،اقتصاد مقاومتی،
میدان واقعی دادن به بخش خصوصی است؛ چرا
که بسیاری از اوقات گفته میشود خصوصی سازی
صورت گرفته ،اما دولت با تابلو یا بیتابلو حضور دارد
که نمونه آن واگذاری به سازمان تامین اجتماعی،
برخی بانکها و برخی شهرداریها است که این
موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر
محسوب میشود.
رئیسی ادامه داد :اگر بخش خصوصی اعالم کرد
که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است ایرادی
ندارد ،اما اگر اعالم کند میدان برای این بخش وجود
ندارد این ایراد دارد.

باقری کنی امروز به مجلس میرود

گروه سیاسی  -روند خصوصیسازیها در ایران که بر مبنای اصل  44قانون اساسی در اواسط دهه  1380صورت گرفت ،یکی از مصداقهای روشن این اصل
است که یک قانون یا برنامه جامع و بدون نقص ،لزوما ًشرط نهایی اجرای کارآمد و بهرهور آن نیست.

با توجه به
اعتماداندکی
که به دولت
یها
برای واگذار 
وجود دارد،
آیا مسیر
اقتصاد ایران با
تآموزی از
عبر 
گذشتهتغییر
میکند؟
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت نباید
متصدی باشد ،اظهار کرد :باید حتما به بخش
خصوصی واقعی میدان داده شود .باید بررسی شود
موانع چیست و این موانع برطرف شود .در سفرهایی
که به شهرها و روستاهای مختلف دارم میبینم که
کارخانهها تعطیل شده و سالنها به انبار سیبزمینی
و پیاز تبدیل شده است .باید بررسی شود که چه
کنیم که پروندهها در قوه قضائیه ساخته نشوند .ما
به دولت آمدهایم تا بستر فسادزا را اصالح کنیم تا
اصال پروندهای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور
به پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور  ۰.۴یک
درصد بوده است اظهار کرد :باید علل این موضوع
بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی در حد
یک آرمان باقی میماند و یا قابل انجام است.
رئیسی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی دو پایه
افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دارد
تصریح کرد :باید دید چه کنیم که سرمایه گذار
احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها
بلکه در عمل و اجرا هم باید اعمال شود.
وی ادامه داد :پس از آنکه کارخانه واگذار میشود
دولت بخش خصوصی را رها میکند در حالی که
تازه در آن زمان وظیفه دولت شروع میشود و باید
در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین
سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود .عدم
موفقیت واحدی که به بخش خصوصی واگذار
شده است پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم
پیامهای منفی به پیامهای مثبت تبدیل شود.
ت گرفتن
رئیس جمهوری ادامه داد :ما دنبال عبر 
ت گرفتن از گذشته ،آینده را ترسیم
هستیم باید با عبر 
کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در
توانمندسازی این بخش .از طرف دیگر نباید دچار
افراط و تفریط شویم نگاه باید واقعی باشد و بایدها
و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد .بر این بایدها
و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه
دولتمردان باید ملتزم باشند.
وی با بیان اینکه برخی گمان میکنند اگر یک
خصوصی سازی دچار مشکل شود کل فرآیند باید
متوقف شود ،گفت :این موضوع درست نیست بلکه
این کشتی باید اصالح شود و در این راستا باید از
دانشگاهها و فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک
گرفته شود .این موضوع مورد تاکید بنده است که
هر کسی صاحبنظر محسوب میشود اما نظرش با
ما متفاوت است حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک
برسیم.
رئیسی با بیان اینکه قرار است در کشور
تصمیمهای سختی بگیریم ،اظهار کرد :شاید برخی
موافق این موضوع نباشند ،اما اگر با نگاه نقادانه به
کارها نگاه کنند اشکالی ندارد ما را رهنمود میکند به
افق روشنی که پیشروی اقتصاد است.
آیا از این جیب به آن جیب ،خصوصیسازی است؟
در بخش دیگری از این همایش غالمحسین
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به

سیاستهای اصل  ۴۴اظهار کرد :هدف این
سیاستها شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی ،بهره
وری منابع انسانی ،گسترش مالکیت در سطح
عموم ،ارتقای بنگاهها و افزایش سهم بخشهای
خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و غیره بود
اما ارزیابیهای امروز و گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس نشان میدهد به هیچکدام از این اهداف
نزدیک هم نشدیم و به جای اینکه خصوصیسازی
به سمت اقتصاد مولد حرکت کند ،حرکتی
معکوس داشته است.
وی ادامه داد :نتیجه این است که امروز چه بخش
خصوصی ،چه تعاونی ،چه دولت و چه مجلس از
روند خصوصیسازی ناراضی هستند .درواقع هم
خریدار ناراضی است و هم فروشنده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه عدم
اصالح مسیر ما را به جای مناسبی هدایت نمیکند،
افزود :بزرگترین مشکلی که وجود دارد ،نگاه
بودجهای به خصوصی سازی است .یعنی خصوصی
سازی برای بودجه مورد توجه قرار میگیرد .رد دیون
چه نسبتی با خصوصی سازی دارد؟ از این جیب
دولت به آن جیب دولت و گرفتاری روی گرفتاری
است ،کجای این روند خصوصی سازی محسوب
میشود؟
شافعی ادامه داد :خیلی وقتها فعاالن اقتصادی
حتی نمیتوانند دو ماه آینده خود را تصور کنند و
پیش بینی آینده مشکل است و این ریسک را باال
میبرد .حساسیت سیاسی و اقتصادی نسبت به
صاحبان خصوصی سازی وجود دارد .چراکه هنوز
این باور وجود ندارد که راه نجات کشور مردمی کردن
اقتصاد است
کارنامه غیر قابل دفاع دولتها
به گزارش «ابتکار» در ادامه این همایش ،احسان
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی نیز با بیان اینکه پیش
نویس الیجه اصالح قانون اصل  44به کمیسیون
اقتصادی مجلس ارائه شده است ،گفت :برای بهره
وری باالتر شرکت ها چه در بخش دولتی و چه
در بخش عمومی صورت های مالی را در سامانه
کداست قرار خواهیم داد.
خاندوزی همچنین اعالم کرد :ما برای باخوانی
مسیر گذشته تالش کردهایم .در این رویداد همه
شرکتهای واگذار شده مورد بازخوانی قرار می گیرند
و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته
تغییر میکند .چرا که ادامه راههای گذشته    ما را به
نقطهای میرساند که در آن قرار داریم و برای نقطه
جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که
نسبت به واگذاریهایی که از طرف دولت صورت
گرفته اعتماد اندکی وجود دارد گفت :این اعتماد باید
احیا شود و در سیاستهای پیشین و پسین تجدید
نظر صورت بگیرد .البته اتفاقهای مثبتی هم در این
سالها افتاده است .از جمله این که توانستیم پایه
مالکیت عمومی کشور را گسترش دهیم و بخش
زیادی از مردم به عنوان سهامدار عدالت وارد بازار

سرمایه شوند.
خاندوزی با بیان این که دولتها در توانمندسازی
بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه قابل
دفاعی نداشتهاند اظهار کرد :از نظر وزارت اقتصادی
تداوم تکالیفی که در قانون بودجه مبنی بر اعطای
سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود دارد
مشکالت سازمان تامین اجتماعی را حل نمیکند.
البته ما حکم قانون بودجه را اجرا میکنیم اما باید
تجدیدنظر صورت بگیرد.
در ادامه این همایش که ضمن برگزاری ۱۶
نشست تخصصی با مشارکت  ۱۰۰نفر از صاحب
نظران داخلی و خارجی و مروری بر دو دهه
خصوصی سازی با ارائه نحوه واگذاری و عملکرد ۷۰۰
شرکت واگذار شده در قالب نمایشگاه و نیز عرضه
سبد فعلی سهام دولت برای مشارکت و سرمایه
گذاری بخش خصوصی صورت گرفت ،رئیس
سازمان خصوصی سازی کشور با بیان اینکه هشت
مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد ،اظهار
کرد :نتایج رویداد خصوصی سازی میتواند چراغ راه
آینده باشد.
حسین قربانزاده اظهار کرد :قصه پر غصه
واگذاری داراییهای دولت و خصوصی سازی
روایت های مختلفی داشته و برای تحول در
این مسیر نیاز به اسیب شناسی و نگاه جامع به
گذشته است تا بررسی شود چه آثار مثبت و زیان
باری در نحوه واگذاری ها در دو دهه قبل بوده و
از االن به بعد چه باید کرد.
وی ادامه داد :این رویداد تشخیص آسیبها و
کیفیت مداخله سیاست گذار در این فرایند و عملکرد
خریداران است که در نشستهای تخصصی با
حضور کارشناسان داخلی و خارجی برگزار میشود.
رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر
اینکه این رویداد یک نمایش نیست ،گفت :نحوه
واگذاری ،فرایند واگذاری و دالیل توفیق یا عدم
توفیق همه شرکتهایی که طول  ۲۰سال گذشته
واگذار شدهاند ،در این رویداد بررسی میشود و یک
راهنما برای آینده مسیر واگذاری داراییهای دولت
خواهد بود.
قربانزاده با بیان اینکه سند تحول دولت که توسط
شخص رئیس جمهوری ابالغ شد ،چراغ راه ما برای
اغاز این مسیر بود ،گفت :برای این رویداد حدود
 ۴ماه زحمت کشیده شده است .ما در این کشور
به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد،
هیچ اتفاق دیگری نمیتواند ما را به سطحی از کارایی
برساند که مطمین باشیم در همه ارکان اقتصاد در
مسیر درست حرکت میکنیم.
وی ادامه داد :هشت مرحله خصوصی سازی از
انتخاب بنگاه ،آماده سازی ،ارزشگذاری ،بازاریابی
مناسب ،نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت
میتواند یکی از راهکارهای آن باشد ،انعقاد قرارداد
و حذف شروط تحمیلی به خریدار ،نظارت درست
و شایسته و حل و فصل درست اختالفات حقوقی
نیاز به تحول دارد.

مذاکرهکننده ارشد کشورمان در مذاکرات برجامی
طی هفته جاری برای بررسی آخرین وضعیت
سیاست خارجی به کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی میرود.
دستورکار جلسات این هفته کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
هفته جاری مشخص شد که بر اساس آن دعوت
از علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه و
مذاکرهکننده ارشد کشورمان در مذاکرات برجامی
بهمنظور بررسی آخرین وضعیت سیاست خارجی
در دستورکار اعضای کمیسیون ،در روز (یکشنبه)
قرار دارد .استماع گزارش عملکرد وزارت کشور و
بررسی آخرین تحوالت و وضعیت ساماندهی
اتباع خارجی با حضور وزیر کشور و همچنین
بررسی گزارش کمیته دفاعی در خصوص الیحه
بهکارگیری سالح توسط مأموران نیروهای مسلح در
موارد ضروری هم در دستورکار این هفته اعضای
کمیسیون امنیت ملی قرار دارد.

رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و
شوراها پاسخ داد

آیا قانون انتخابات مجلس و شوراها
تغییر می کند؟
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :کمیسیون بر
اساس وظیفه ذاتی خود در حال بررسی طرحی
است که به اصالح قانون انتخابات مجلس شورای
اسالمی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
باز می گردد و پیش بینی می شود تا انتخابات پیش
رو به سرانجام برسد .محمد صالح جوکار با اشاره
به آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات بیان کرد:
بنده در جریان نیستم که الیحه جامع انتخابات در
دولت در چه مرحله ای قرار دارد ،اما بر اساس
وظیفه ذاتی که کمیسیون امور داخلی کشور و
شوراها برعهده دارد ،طرحی از سوی نمایندگان
مجلس به کمیسیون ارائه شده است.
به گزارش ایسنا ،وی در ادامه اظهار کرد :این
طرح هم اصالح قانون انتخابات مجلس و هم اصالح
قانون انتخابات شوراها را در برمی گیرد .بررسی این
طرح در دستور کار کمیسیون امورداخلی کشور
و شوراها قرار دارد .اکنون در کمیسیون در حال
بررسی آن هستیم و پس از اتمام به صحن مجلس
خواهد رفت .نماینده مردم یزد در مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :بنده پیش بینی می کنم که
این طرح تا قبل از انتخابات مجلس دوازدهم و
شوراها به نتیجه رسیده و تا آن زمان شاهد برگزاری
انتخابات با قانون جدید باشیم.

ی برق صنایع
ورود مجلس به خاموش 
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،
گفت :خاموشی صنایع به ویژه صنایع مادر
خسارتهای میلیاردی به همراه داشته هم برخالف
قانون بوده و هم به تولید داخلی ضربه وارد می
کند .محسن زنگنه با اشاره به ضرورت برنامهریزی
برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق
در صنایع مادر نظیر فوالد و سیمان ،بیان کرد:
در قوانینی مربوط به حمایت از تولید  ،صراحتا
تاکید شده که باید در قطعی برق و گاز ،صنعت
در اولویت آخر باشد .پس نباید در قطعی برق در
وهله اول به سراغ صنایع به ویژه صنایع مادر نظیر
فوالد و سیمان برویم .وی افزود :اما متاسفانه در
چند سال گذشته که با ناترازی در بین مصرف و
تولید برق و گاز و سایر منابع انرژی مواجه شدیم،
همواره به سمت فشار بر روی صنایع رفتیم که
هم تولید را با مشکل مواجه میکند و هم بر روی
قیمتها تاثیر گذار است .به عنوان مثال در سال
گذشته به دنبال قطعی برق صنایع شاهد افزایش
قیمت سیمان بودیم یا در مرحلهای با افزایش
قیمت فوالد مواجه شدیم .به گزارش تسنیم ،زنگنه
تصریح کرد :این قطعی خسارت گستردهای به
صنایع به ویژه صنایع مادر وارد میکند .خیلی از
دستگاهها در این صنایع زمانی که یکبار خاموش
میشوند ،روشن شدن دوباره آنها بالغ بر چندین
میلیارد تومان هزینه دارد .بارها در این زمینه با
مسئوالن وزارت نیرو صحبت کردیم .اما آنها نیز
چون نسبت به تبعات قطع برق مشترکان خانگی
نگران هستند ،فشار را بر صنایع وارد میکنند.
زنگنه با تاکید بر اینکه مجلس به مسئله
خاموشیها ورود میکند ،گفت :به طور کلی این
قطعی به صنایع خسارت جدی وارد کرده و خالف
قانون است .ما تذکر الزم را به وزارت نیرو و وزارت
نفت داده ایم و قطعا اگر قرار باشد این وضعیت
ادامه پیدا کند ،مجلس از ابزار نظارتی خود در
راستای اجرای قانون استفاده خواهد کرد.

ابراهیم رئیسی فردا به عمان سفر میکند

روابط اقتصادی را همپای مناسبات سیاسی ارتقا دهیم
رئیس جمهوری به دعوت رسمی «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان و
در صدر هیاتی بلندپایه ،به این کشور سفر میکند.
سید ابراهیم رئیسی در تداوم دیپلماسی همسایگی دولت مردمی و برای
گسترش تعامالت اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،به دعوت رسمی «هیثم بن
طارق آل سعید» سلطان عمان ،روز دوشنبه دوم خرداد در صدر هیأتی بلندپایه
عازم مسقط ،پایتخت این کشور خواهد شد .مالقات رسمی در کاخ العلم،
دیدار دوجانبه با «هیثم بن طارق آل سعید» سلطان عمان ،امضای چند سند
همکاری ،دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از
جمله برنامههای سفر یک روزه آیتالله رئیسی به این کشور است .سفر رئیس
جمهوری به مسقط ،اولین سفر رئیس جمهوری اسالمی ایران به این کشور
در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی رئیس جمهوری در  ۹ماه
فعالیت دولت سیزدهم است .بر اساس این گزارش ،در راستای ایجاد زمینههای
گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و عمان ،هیأتی  ۵۰نفره از تجار و فعاالن
اقتصادی ایران هفته گذشته به این کشور سفر کردند.
لغو ویزا برای ایرانیها
در همین رابطه علی نجفی ،سفیر ایران در عمان با اشاره به سفر رئیس
جمهوری به این کشور گفت :روابط ایران و عمان در حوزههای مختلف روابط
بسیار خوبی است .این روابط مبتنی بر اصول حسن همجواری و اشتراکات
تاریخی ،فرهنگی و مناسبات همسایگی است ،همچنین در حوزه سیاسی روابط
دو کشور روابط ممتازی است و ما در حوزه همسایگان دو کشوری هستیم که

هیچ مسئله و مشکلی در مناسبات فیمابین وجود نداریم
در حوزه اقتصادی نیز ظرفیتهای به مراتب بیشتری برای توسعه روابط فی
مابین وجود دارد که خوشبختانه در این بخش هم مناسبات دو کشور مسیر رو
به رشد و تعالی را طی میکند ،بنابراین یکی از اولویتهای ما این است که روابط
اقتصادی را همپای مناسبات سیاسی ارتقا دهیم.
سفیر ایران در عمان با بیان اینکه سفر رئیس جمهوری به عمان سفر بسیار
مهمی است ،اظهار داشت :رایزنیها و سفرها در سطوح عالی میتواند به ترسیم
مسیرهای جدید برای توسعه همکاری دو کشور کمک کند.
به گزارش ایرنا ،نجفی با اشاره به اینکه عمان سیاست متوازنی را در سیاست
خارجه خود دنبال میکند ،گفت :عمان در مقاطع مختلف سعی کرده که در
راستای کمک به حل مسائل و مشکالت مختلف ایفای نقش کند .جمهوری
اسالمی ایران در راستای سیاست اصولی خود برای کمک به تحکیم صلح و امنیت
در سطح منطقه بینالمللی از ایفای چنین نقشی سازندهای استقبال میکند و در
این راستا امیدوار هستیم که رایزنیها و همکاریهای دوستانه دو کشور هرچه
بیشتر به مسیر کاهش مسائل و مشکالت در سطح منطقه و تقویت صلح و
امنیت و شکوفایی اقتصادی در سطح منطقه کمک کند.
وی با بیان اینکه معتقد هستیم که این ارتباطات میتواند به رفع سوءتفاهمها،
تعریف و طراحی زمینههای همکاری دوستانه در روابط ایران با کشورهای مختلف
منجر شود و به این وضعیت کمک کند ،گفت :یکی از مهمترین زمینههای
توسعه همکاری ایران و سلطنت عمان در زمینه ترانزیت و حمل و نقل است

و از همین طریق همکاریهای تجاری و اقتصادی افزایش یافته است.بر همین
اساس خوشبختانه ساختارهای حقوقی و قراردادی خوبی را در روابط دو کشور
و همچنین میان ایران و عمان و سایر کشورهای منطقه داریم که از مهمترین
آن ،کریدور حمل و نقلی موسوم به موافقتنامه عشق آباد است که میان عمان،
ایران ،ترکمنستان و ازبکستان منعقد شده است.
وی تاکید کرد :با توجه به شرایط نوظهور در حوزه همسایگان شمالی ایران و
تحوالت فیمابین روسیه و اوکراین و مسائل میان دو کشور به اعتقاد بنده این
موقعیت،به مراتب مهمتر و برجستهتر شده است و امیدواریم در این چهارچوب
شاهد افزایش و تقویت همکاریها باشیم.
نجفی همچنین در مورد اهمیت بنادر دو کشور تاکید کرد :بنادر دو کشور
در این راستا میتوانند نقش مهمی ایفا کنند ،امکانات و ظرفیتهای بندرگاهی
که در جنوب ایران در بندر عباس و چابهار و دیگر بنادر داریم و همچنین
فرصتهایی که در عمان وجود دارد در این بخش یکی از مهمترین ظرفیتها و
زمینههای همکاری دو کشور را میتوانیم در نظر داشته باشیم.
نجفی با اشاره به وضعیت همکاریهای اقتصادی ایران و عمان گفت:
خوشبختانه این همکاریها مسیر رو به رشد و افزایشی را طی میکند .در سال
 ۱۴۰۰رکورد جدیدی در حجم مبادالت تجاری ایران و عمان ثبت شده که برای
اولین بار این رقم را شاهد هستیم که حجم مبادالت تجاری در سال گذشته
حدودا یک میلیارد و سیصد وپنجاه میلیون دالر بود و این رشد باالیی در مقایسه
با قبل بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعالم کرد :نقش عمان همواره موثر
و مهم ارزیابی میشود اما در حال حاضر مذاکرات ایران و عربستان در همان
چارچوب بغداد در حال پیگیری است.عالوه بر این خوشبختانه یکی از اتفاقات
خوبی که در اینجا به وقوع پیوسته ،لغو ویزا برای اتباع ایرانی است .به این معنا
که اکنون اتباع ایرانی میتوانند با روادید رایگان به مدت  ۱۴روز به عمان سفر
داشته باشند.

