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سخنگوی شورای نگهبان گفت
مخالفت شورای نگهبان 

با مستثناشدن خود 
در ثبت حقوق و  مزایا

شرق: سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به  �
سؤالی درباره مستثناشدن مجلس، مجمع و شورا 
از ثبــت حقــوق و مزایا گفت: در ایــن مصوبه به 
ماده ۶۶ قانون محاســبات عمومی کشــور ارجاع 
داده شــده که در جلســه شــورای نگهبان مغایر 
قانون اساسی شناخته و به مجلس اعالم می شود 
که امیدواریم ســاماندهی و اصالح صورت گیرد. 
هادی طحان نظیف در آخرین نشســت خبری خود 
با خبرنگاران ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه، درباره 
عملکرد ســاالنه شــورای نگهبان در ســال ۱۴۰۰ 
گفت: شورای نگهبان ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ 
عنوان بررسی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشت 
صورت گرفته اســت. همچنین ۲۰ اساســنامه را از 
دولــت دریافت کردیم که ۱۶ مورد تأیید شــده، دو 
مورد در دســتور کار اســت و دو مورد نیز به دولت 
بازگشته است. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: 
مواردی که در الیحه بودجه مورد اشــکال و ابهام 
بود مواردی بود که دقیق و روشــن ذکر نشــده بود 
یا برخی ابهامات جنبه اصالح عبارتی و ویرایشــی 
داشــت و متن گویا نبــود، ایراد اســتفاده از واژگان 
غیرفارســی هــم در الیحه بودجه کمــاکان وجود 
داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس 
می شود. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق 
و دســتمزد برای همه کارمندان کــه ۱۰ درصد در 
نظر گرفته شــده، بود که برای شــورا ابهام وجود 
داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی ها و 
پله های مالیاتی مختلف عادالنه هست یا نه که به 
مجلس منعکس می شود. طحان نظیف در پاسخ 
به سؤالی درباره ابهام در برخی درآمدهای در نظر 
گرفته شــده در مجلس گفت: آنچــه برای ما مهم 
اســت این است که همه منابع و مصارف در سقف 
کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعالم 
می شــود که حتما ذکر کند اما آنچه ســقف کلی 
افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس 
است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر 
آنکه شــاکله بودجه به هم بریــزد. ما در حد توان 
خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما 
برخی موارد کارشناســی اســت و ما نیز احتیاط ها 
را می پذیریم. وی در پاســخ به ســؤالی در رابطه با 
معافیت ســربازی افــراد دارای دو فرزند و فروش 
ســربازی گفت: اینها احکام غیربودجه ای هســتند 
و ارتباط مســتقیمی با بودجه ندارند. تصمیم گیری 
راجــع به نظــام وظیفه یک فراینــد قانونی دارد و 
اینکــه با نیروهای مســلح هماهنگ نشــود یعنی 
ترتیبات قانونی رعایت نشده و از این حیث نیز مورد 

مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت.
 

از سال آینده ساعت ها تغییر 
نخواهد کرد

شــرق: نماینــدگان  مجلــس دیــروز تصمیم  �
گرفتند که از ســال جدید ساعت دیگر تغییر نکند 
و بر خواســت مردم بر عدم تغییــر به عنوان دلیل 
تصمیم خود تأکید بســیار داشــتند. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی در همین 
رابطه گفته اســت: از ســوی طراحان و موافقان 
طرح لغو تغییر ســاعت، آمارهایی ارائه شده که 
تعجب برانگیــز اســت؛ برای مثال بــه تأثیر تغییر 
ساعت بر میزان تصادفات جاده ای، مصرف انرژی 
و نظرسنجی های مردمی اشاره شد که باید مبنای 
این نظرســنجی ها و آمارها به صورت شفاف ارائه 
شــود. موافقان با کدام نظرسنجی های مردمی بر 
مخالفت مردم با تغییر ســاعت تأکید داشــته اند. 
مهدی طغیانی افزود: ما باید تصمیماتی متناسب 
با سبک زندگی مردم اتخاذ کنیم و براساس آمارها 
و اطالعات دقیق کشــور خودمــان تصمیم  گیری 
کنیــم، نه اینکه چون در کشــور دیگری تصمیمی 
اتخاذ شد، ما نیز کورکورانه از آن تقلید کنیم. پیش 
از ایــن هم مرکــز پژوهش ها با طــرح نمایندگان 
مجلــس مخالفت کرده بــود. مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشــی درباره طرح تغییر ســاعت 
نوشــت: با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای 
قانون تغییر  ســاعت رسمی کشور به ویژه بر میزان 
صرفه جویی مصرف انرژی و ســاعت پیک بار برق 
و با توجه به توضیحات منــدرج در گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس پیشــنهاد می شــود کماکان 
این قانون همچون ســنوات گذشته اجرا شود. این 
مرکز در ادامه نوشــت: به  دلیــل توجیه پذیری و 
مستندبودن نتایج پژوهش های مطالعه آثار تغییر 
ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه 
صرفه جویی انرژی و تنظیم فعالیت های اجتماعی 
با توجه به اوقات شــرعی، پیشــنهاد می شود این 
قانون کمافی الســابق در کشور اجرا شود؛ بنابراین 
تصویب طرح پیشــنهاد نمی شــود. چندی پیش 
بود که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد: با موافقت نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، قانون «تغییر ســاعت» اجرا خواهد شد 
که البته ســاعتی بعد خبر تکذیب آن منتشر شد. 
بــه گفته عضو کمیســیون امور داخلی کشــور و 
شوراهای مجلس شــورای اسالمی، براساس نظر 
کارشناسان تغییر ساعت توجیه اقتصادی نداشته 

و مضرات زیادی نیز دارد.

 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب
 در پی رحلت آیت اهللا علوی گرگانی

 رهبر معظــم انقالب رحلت آیت اهللا العظمی  �
علوی گرگانــی  را تســلیت گفت، متــن پیام رهبر 

معظم انقالب بدین شرح است:
«بســم اهللا الّرحمــن الّرحیــم، رحلــت عالم 
ربّانــی آیــةاهللا آقــای حــاج ســید محمدعلی 
علوی گرگانــی رضوان اهللا علیــه را بــه حــوزه ی 
علمیه ی قم و به همه ی شــاگردان و ارادتمندان 
و مقلــدان ایشــان بخصــوص به مــردم مؤمن 
گلســتان کــه ارادت ویژه بــه این بزرگــوار و والد 
محترمشــان مرحوم آیةاهللا آقای حاج سیدسجاد 
علــوی داشــتند، و باألخــص به خانــدان گرامی 
و فرزنــدان مکّرمشــان تســلیت عــرض میکنم.
این مرجع معظم در قضایــای گوناگون انقالب و 
مســائل کشــور همواره وفادارانه در کنار مردم و 
پشتیبان نظام مقدس بودند و خدمات ارزشمندی 
کرده انــد که موجب فیض و رحمت الهی اســت 
ان شــاءاهللا. از خداوند متعال علو درجات ایشــان 
را مسألت میکنم و امیدوارم با اجداد طاهرینشان 

محشور گردند.»

 رئیس سازمان زندان ها:
معاندین درباره وضع زندان های 

ما سیاه نمایی می کنند
ایسنا: رئیــس سازمان زندان ها گفت: معاندین  �

درباره وضعیــت زندان های جمهوری اســالمی 
سیاه نمایی می کنند.

غالمعلــی محمدی در نشســت خبــری روز 
گذشــته گفت: در عصــر کنونی، نقش رســانه بر 
هیچ کس پوشیده نیســت. صرف نظر از اینکه من 
رئیس ســازمان زندان ها هســتم، در عصر کنونی، 
ما در زندان های جمهوری اســالمی از حیث رفتار 
بــا زندانی و توجه به حقــوق و کرامت زندانیان و 
شــرایط نگهداری زندانیان و اقدام به برنامه های 
فرهنگی و اصــالح و تربیت زندانیان و اشــتغال 
زندانیــان، اقداماتــی که انجام دادیــم، در جهت 
اشــتغال مولد بوده و از نظر توجه به بهداشــت 
محیط زندان هــا و توجهی که بــه اطفال و زنان 
داریــم و از حیــث بهره مندی زندانیــان و عفو و 
مرخصــی و بهره مندی از تلفن و ... قابل عرضه به 

دنیاست.
وی افــزود: زندان هــای مــا قابــل عرضه به 
دنیاســت؛ نه اینکه چون رئیس سازمان زندان ها 
هســتم این حرف را می گویم، بلکــه بنا بر ادعای 
تمــام هیئت های خارجی کــه از زندان های ایران 
بازدید کرده اند، ایــن مطلب را می گویم. وضعیت 
زندان هــای جمهــوری اســالمی در مقایســه با 
زندان های دنیا به این نحو است، ولی معاندین به 
گونه ای ســیاه نمایی می کنند، زندان ها را برخالف 
آنچه هســت به مردم و دنیا معرفــی می کنند و 
از کاه، کوه می ســازند و خــالف واقع را منعکس 
می کننــد و آن را مالکی برای نقض حقوق زندانی 
در جمهوری اسالمی قرار می دهند. اینجاست که 

باید ابزار رسانه به کمک زندان ها بیاید.
وی افزود: در ایــن مقطع باید یکی از اقدامات 
ما در راستای خنثی کردن اقدامات دشمنان باشد. 

باید اقدامات خوبمان را تبلیغ کنیم .
محمدی تصریح کرد: کار خوبی در زندان های 
جمهــوری اســالمی انجــام می گیــرد، ولــی در 
تبلیغ حــق مطلب را ادا نکرده ایــم. بحمداهللا ما 
تفاهم نامه ای را با مرکز رســانه منعقد کردیم که 
در جهت تبلیغات مثبت زندان هاست و در شرف 

انجام است.
وی افــزود: ما برای زندانیان تســهیالت خوبی 
را فراهم کردیم و توســعه دادیــم. همه اقدامات 
مثبت در کنارش ممکن اســت آثار مخربی داشته 
باشــد. ممکن اســت برخی از زندانیان در تماس 
تلفنــی از زندان، موجبات ارتــکاب جرم را فراهم 
کنند و هرچند تالشــمان این است که آن را خنثی 
کنیم، ولی به هر حال زندان اســت و زندان آبستن 
حوادث است. ما تالش داریم اشیای ممنوعه وارد 
زندان نشود و در تالش هستیم تمام تخلفات را به 

حداقل برسانیم.
وی در پایان گفت: تالشــمان این اســت که در 
هر بند یا در مجاورت هــر بند، یک کارگاه تولیدی 
کرامت محور ایجــاد کنیم و در همــه این موارد، 
نیازمند کمک اصحاب رسانه هستیم که به کمک 

سازمان زندان ها بیایند.

سیاست

روزنه خبر

سال نوزدهم    شماره 4245 چهارشنبه   25 اسفند 1400

شــرق: نام وزیــر صمت هم به لیســت نامزدهــای اســتیضاح وزرا در 
مجلس یازدهم افزوده شــد تا چهار وزیر در لیســت انتظار حساب کشی 

بهارستان نشینان قرار داشته باشند.
با گذشــت چند ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، عملکرد ضعیف 
وزرا زیر ذره بین نمایندگان مجلس قرار گرفت و زمزمه سؤال و استیضاح 
از وزرا به گوش رســید. وزیر تعاون و وزیر بهداشت از محتمل ترین موارد 
استیضاح بودند که حتی پیش بینی می شد در کمتر از شش ماه از شروع 
به کار آنها، شــاهد تغییر در کابینه باشــیم؛ اما مصلحت هیئت رئیســه 
مجلس فرصت بیشــتر به وزرای تازه کار بــود و از این رو همراهی نکردن 
هیئت رئیسه مجلس با طرح های استیضاح چندین بار با انتقاد نمایندگان 

مواجه شد.
لطف اهللا ســیاهکلی، نماینده مــردم قزوین، دهم اســفند در همین 
زمینه گفت: تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای نامه ای 
بودنــد که در آن به هیئت رئیســه تذکر بدهند که چرا اســتیضاح اعالم 
وصول نمی شــود و در دســتور کار قرار نمی گیرد. من متأسفم که بگویم 
هیئت رئیســه تا به این لحظه به وظیفه قانونی خــود عمل نکرده و به 
ما هم جواب نداده اســت که چرا اســتیضاح را اعالم وصول نمی کند.  
او افزود: من چون تاکنون چند بار حضوری به خودشــان گفته ام، اکنون 
اینجا هم می گویم که خواهش می کنم اســتیضاح را اعالم وصول کنند 

و در دستور کار بگذارند.
نماینده مردم قزوین در پاســخ بــه اینکه در صورت اعالم وصول هم 
ممکن است استیضاح به سال آینده موکول شود، ابراز کرد: مهم نیست 
که قبل از تحویل سال باشد یا بعد از آن، مهم این است که این کار انجام 
شــود. من معتقدم تا زمانی که وزیر صمت مواضع صحیحی ندارد، این 

برای مردم گرفتاری ایجاد می کند.
در همین زمینه حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیســه مجلس، با تأیید 
خبر جمع آوری امضا برای چند اســتیضاح، گفت: اگر مبنا مصالح کشور 
و مردم باشــد، اشــکالی ندارد؛ اما اگر خدای نکرده یک زمانی براساس 
سالیق سیاسی، هواهای نفسانی یا بده بستان اتفاق بیفتد، این اصال الهی 
نیســت و ارزشــی ندارد. او همچنین گفت: ما باید بــرای هر مرتبه ای از 
مراتب نظارتی، یک زمان منصفانه ای مدنظرمان باشــد. مثال برای تذکر 
شــفاهی هیچ زمانی زود نیســت و تذکر کتبی زمان طبیعی خود را باید 
طی کند. در بحث سؤال به نظر من این موقعیت زمانی زود نیست و اگر 
کسی سؤال مطرح کرد، نمی توان گفت عجله کرده است؛ اما اگر بگویید 

االن استیضاح شود، خب استیضاح بعد از سه یا چهار ماه بعد از شروع 
به کار زود اســت و باید یک مقدار بیشتر حوصله کرد تا بتوانیم درست تر 
قضــاوت کنیم، مگر اینکه یــک مورد خاصی پیش بیایــد. او ادامه داد: 
در حال حاضر من معتقدم سؤاالت باید اتفاق بیفتد؛ اما درباره استیضاح 
بــه نظر من حداقل تا عید باید احتیاط کنیم؛ اما به هر حال مجلس باید 
حواســش باشــد که تکلیف خود را در بعد نظارتی انجام دهد؛ چراکه 

نظارت تعطیل بردار نیست.
این عضو هیئت رئیســه مجلس در واکنش به ســؤالی درباره برخی 
شــنیده ها از جمــع آوری امضــا بــرای دو، ســه اســتیضاح و اینکه به 
هیئت رئیســه آمده اســت یا نه؟ گفت: این درست اســت و مذاکرات و 
رایزنی هایی در جریان اســت تا در عین حال کــه حق و حقوق نمایندگان 
رعایت شــود، همان طور کــه در ابتدا عرض کردم، یــک مقدار فرصت 
و زمان بیشــتری داده شــود تا بتوانیم قضاوت بهتری داشــته باشــیم. 
مطرح کردن اســتیضاح حق نمایندگان اســت؛ اما به نظر شخصی بنده 

اکنون یک مقدار زود است.
اما توجیه های هیئت رئیســه مطلوب نمایندگان نبود و نام نمایندگان 
یکی پس از دیگری در لیســت ســؤال و اســتیضاح قرار گرفت. محمد 
کعب عمیــر، عضو کمیســیون اجتماعی و رئیس کمیتــه صندوق های 
بازنشســتگی مجلس که خبر اســتیضاح حجــت اهللا عبدالملکی، وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی را کلید زده، گفته اســت: با توجه به اینکه 
درگیــر بودجه بودیم، اســتیضاح وزیر کار به ســال آینده موکول شــد و 
همچنان ُمصر هســتیم که وزیر کار را اســتیضاح کنیم و در اولین جلسه 

مجلس بعد از تعطیــالت نوروز این اقدام را پیگیری خواهیم کرد. او در 
ادامــه تأکید کرد: در این مدت وزیر کار هیچ گونه تغییر رویکرد و روشــی 
نداشــته اســت و به همان شیوه گذشــته وزارتخانه کار را پیش می برد. 
انتظاراتی که از وزیر کار وجود داشت که تغییر شیوه دهند، برآورده نشده  
اســت. این نماینده مجلس توضیح داد: انتخابات آشفته، انتصاب افراد 
کم ســابقه و غیرمرتبط در پست های تخصصی از جمله دالیل استیضاح 
وزیر کار اســت که به قوت خود باقی اســت. در برخی از هلدینگ ها هم 
مانند صبا انرژی و شــرکت ســرمایه گذاری صندوق بازنشستگی افرادی 
منصوب شــده اند که هیچ گونه تخصصی در این زمینه ندارند. از طرفی 

رئیس این وزارتخانه در حوزه بازنشستگی برنامه شفافی ندارد.
او درباره احتمال کلیدخوردن استیضاح وزیر اقتصاد هم گفته است: 
به نظر می رســد وزیر اقتصاد اشــتباهات خود را اصــالح می کند و فکر 
نمی کنم فعال اســتیضاح او موضوعیت داشته باشد. کعب عمیر توضیح 
داد: استیضاح وزیر بهداشت آقای عین اللهی هنوز در دستور کار است و 

نمایندگان آن را در سال آینده پیگیری خواهند کرد.
حال لطف اهللا ســیاهکلی، عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای 
اســالمی و طراح اســتیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به 
دالیل پیگیری موضوع اســتیضاح فاطمی امین گفته اســت: اصلی ترین 

محور طرح استیضاح وزیر صمت، افزایش قیمت خودرو است.
او بــا بیان اینکه افزایش قیمت خودرو منطق درســتی ندارد؛ چراکه 
این اقدام نمی تواند مشــکل خودروســازی کشور را حل کند، عنوان کرد: 
مشکل صنعت خودروسازی کشورمان برآمده از گران اداره کردن صنعت 
خودروسازی و فقدان بهره وری در این صنعت است. اگر قیمت تمام شده 
خودرو در کشــور باالســت، به دلیل هزینه های غیرضروری است که این 
صنعت گرفتار آن شده است. عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: پس 
از به حد نصاب رســیدن امضاهای مورد نیاز برای طرح استیضاح آقای 
فاطمی امین، این درخواست تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد تا در نوبت 

بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.
براســاس این گزارش فعال نام چهار وزیر در لیســت نهایی استیضاح 
وزرا قرار دارد و احتماال ســال آینده ســال ســختی برای کابینه جوان و 
نه چندان موفق دولت سیزدهم خواهد بود. نمایندگان مجلس که همه 
اعتبــار خود را به موفقیت رئیســی گره زده اند، نگــران از عدم موفقیت 
دولت این روزها ســخت گیرانه به عملکرد وزرا نگاه می کنند و حاضر به 

حمایت چشم بسته از دولت نیستند.

چهارمین وزیر هم به لیست استیضاح در سال ۱۴۰۱ اضافه شد

عیدانه مجلس به کابینه دولت سیزدهم

آیــت اهللا ســید محمدعلی علوی گرگانــی از مراجع عظــام تقلید 
دیــروز در یکی از مراکز درمانی قم به دیدار حق شــتافت. عالمی که 
به فروتنی بســیار مشــهور بود و زندگی پربرکتش مملو از خدمت به 
مذهب تشــیع و تحصیل و تدریس معارف دینــی و دروس حوزوی 
است. آیت اهللا سید محمدعلی علوی گرگانی، در ایام والدت باسعادت 
حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) در ســال ۱۳۵۹ ق (خرداد 
۱۳۱۸ ش) در نجف اشــرف متولد شد. این  والدت، موجی از شادی و 
سرور در دل پدر بزرگوارش برانگیخت؛ زیرا تا آن زمان چند پسر برای 
او متولد شــده بودند؛ اما همگی در همان کودکی، از دنیا رفته بودند؛ 
بنابراین او به ســاحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السالم متوسل شد 
و از آن حضرت، درخواست فرزندی عالم و صالح کرد. آیت اهللا حاج 
سید ســجاد علوی، شــبی در عالم خواب به محضر امیر مؤمنان (ع) 
مشرف شــد و حضرت، به او مژده والدت پســری را در آینده نزدیک 
داد و از او خواســت تــا فرزندش را بــه نام «علی» نام گــذاری کند.  
هنگامی که این پســر به دنیا آمد، پدرش برای رعایت استحباب او را 
بــه نام «محمد» و برای قولی که بــه امیرالمؤمنین (ع) داده بود، او 
را به «علی» نام گذاری کرد.  ایشــان در هفت سالگی ۱۳۶۵ ق همراه 
پدر بزرگوارش به ایران آمد و نزد ایشــان قرآن و حســاب و گلستان و 
پس از آن ادبیات و مغنی و مطول و شــرح لمعه را آموخت. ایشان 
در حــوزه علمیه قم به تحصیل ســطوح عالیه نزد اســتادانی مانند 
حضرات آیات: شــیخ مصطفی اعتمادی، (مطول) ســتوده، (شــرح 

لمعه) میرزا محمد مجاهدی تبریزی (مکاســب) و ســید محمد باقر 
سلطانی طباطبایی (کفایه) پرداخت و این دروس، چهار سال به طول 
انجامید. ایشان، در خالل تحصیل خویش، در حوزه علمیه قم توفیق 
یافت از دانش سرشار اســتوانه های علم و فقاهت توشه ها برگیرد و 
مبانی علمی اش را اســتوار کند. آنــان عبارت اند از: آیت اهللا العظمی 
بروجردی، که معظم له سه سال از درس فقه ایشان (۱۳۷۷ – ۱۳۸۰ 
ق) بهره برد. او کوچک ترین کسی بود که در درس آقا شرکت می کرد. 
آیت اهللا العظمی امام خمینی، که معظم له هشــت ســال (۱۳۳۵ – 
۱۳۴۳) از درس اصول ایشــان (در مباحث الفاظ تا پایان قطع و ظن) 
بهره بــرد و پس از آن، امــام در آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شــدند. 
معظم لــه، این درس ها را به عربی می نوشــتند از محضر اســتادانی 
ماننــد آیت  اهللا ســید محمد محقق داماد، آیت اهللا حــاج آقا مرتضی 
حائری یزدی، آیت اهللا العظمی ســیدمحمدرضا موســوی گلپایگانی، 
آیت اهللا العظمی حاج شــیخ محمد علی اراکی و آیت اهللا حاج شیخ 
عباســعلی شــاهرودی بهره  برد. آیت اهللا العظمی علوی گرگانی، از 
همان سال های نخستین تحصیل علوم دینی، به تدریس آموخته های 
خود پرداخته اســت. آیت اهللا علوی گرگانی یکی از چهره های مشهور 
علم و تقوا و فقاهت در حوزه علمیه قم بود و در زمان مرجعیت آیات 
عظام و مراجع تقلید پیشــین، چشم های بســیاری به سویش دوخته 
شــده بود. حتی، پس از وفات پدر بزرگوارشان – که ایشان به محضر 
مرحوم آیت اهللا العظمی گلپایگانی رفته بودند – مرحوم آقا به ایشان 

فرمودند: مبادا شما به گرگان بروید، وظیفه شما ماندن در قم و درس 
و بحث اســت و پس از دیدن کتاب فقهی شــان، معظم له را به چاپ 
و نشــر این کتاب تشویق و ترغیب فرمودند. پس از ضایعه وفات آنان 
بود که بســیاری از مردم مؤمن و متدیــن – به ویژه اهالی مازندران – 
از ایشــان تقاضای رســاله عملیه کردند و معظم له در سال ۱۴۱۲ ق، 
فتاوای خویش را در اختیار همگان قرار دادند که به زبان های عربی و 
اردو هم ترجمه شد. آیت اهللا علوی گرگانی به جز تدریس منظم فقه 
و اصول و منبرهای ســالیان بســیار که نوارهای فراوان از آن موجود 
اســت، دارای آثار ماندگار و تألیفات متعدد چاپی و خطی (در حدود 
۶۰ جلد) و آثار بســیار غیرچاپی بود. همچنین آیت اهللا  علوی، احداث 
و بنیاد بناهای خیریه و عام المنفعه را وجهه همت خویش ساخته و 
تاکنون در ساختمان- کلی یا جزئی- چندین بنای خیر، نقش اساسی 
و ســهم چشمگیر داشته است. ایشان، عالوه بر اجازه مصرف بخشی 
از وجوه شــرعیه برای احداث بناهــای عام المنفعه، خود نیز به بنیاِد 
مســجد، حسینیه، درمانگاه و صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف 
اقدام فرموده بود. تعمیر بخشــی از مســجد جامع گرگان، تأسیس و 
تعمیر چند مســجد در گرگان و روســتاهای اطراف، مســجد اعظم و 
درمانگاه آیت اهللا حاج سید ســجاد علوی در روستای النگ، حسینیه 
سیدالشــهدا در مهدی شهر ســمنان، صندوق قرض الحسنه و هیئت 
محترم «وحدت فاطمیه» در خیابان هفده شــهریور جنوبی (تهران) 

از آن جمله است.

 آیت اهللا علوى گرگانى  چشم از جهان فرو بست

بــه ایــن معنــا کــه بــه دلیل 
حجم بــاالی مصرف ســوخت 
به خصوص گاز، هرگونه تعلــل یا توقف حتی کوتاه مدت، 
موجب اخالل در تأمین ســوخت کشــور و افزایش رنج و 
زحمت برای مردم می شود. از سوی دیگر نچرخیدن چرخ 
نفت، اقتصاد وابســته کشــور به درآمدهای نفتی را دچار 
بحران می کند که آثار و نشــانه های این مهم در یک دهه 
گذشته در پرتو تحریم های اقتصادی و نفتی بعینه نمودار 
شده است؛ بنابراین باید چرخ نفت بچرخد تا چرخ اقتصاد 
و زندگی عمومی مردم هم بچرخد. چرخش این چرخ هم 
منوط به سرمایه گذاری به موقع ، آینده نگرانه و اقتصادمحور 
اســت. اما سؤال این است که سرمایه گذاری در نفت و گاز 
که به گفته وزیر نفت در زمره کم ریسک ترین و در عین حال 

پرسودترین سرمایه گذاری هاست، چرا در ایران با مشکل و 
عدم جذابیت روبه روست؟ چنان که بیان شد صنعت نفت و 
گاز ایران به دلیل تحریم های اقتصادی، دچار عقب ماندگی 
۱۰ ســاله در سرمایه گذاری اســت. این مسئله باعث شده 
نیاز کنونی صنایع نفــت و گاز ایران، در حدود ۲۰۰ میلیارد 
دالر برآورد شــود. عالوه بر بخش های باالدســتی نفت و 
گاز که به حوزه تولید بازمی گردد، بخش های پایین دســتی 
و تأسیســات انتقال، فراوری و مصرف هم از کمبود شدید 
ســرمایه گذاری رنج می برند. یکی از مســائل مهم و قابل 
بحث صنعت نفت ایران، عدم بهره برداری مناسب از منابع 
مالی داخلی در اجرای طرح های توسعه ای صنعت نفت 
اســت. مهم ترین دلیلی که برای این مهم ارائه می شــود، 
ناتوانی بانک های داخلی برای حضور و سرمایه گذاری در 

طرح های بزرگ و به عبارت بهتــر مگاپروژه های صنعت 
نفت اســت. طرح هــای صنعت نفت به ویــژه طرح های 
باالدســتی، نیازمند تأمین مالی باال هستند. باید اذعان کرد 
که به دالیل مختلف، نظام و ســازوکار مشخص حاکمیتی 
بــرای ارتباط و همــکاری متقابل نظــام بانکی و صنعت 
نفت با وجود قدمت بــاال و در عین حال نیازهای فوری و 
ضروری، شکل نگرفته اســت. حضور و سرمایه گذاری در 
طرح های صنعت نفت آن هم در کالس جهانی و رقابتی، 
مســتلزم ســه توانمندی مالی، فنی و مدیریتی به صورت 
توأمان است. یک راهکار مهم، تجمیع منابع مالی بانک ها 
در قالب کنسرســیوم اســت که تاکنون کمتر به آن توجه 
شده است. شــکل گیری کنسرســیوم های مالی با حضور 
چند بانک، انگیزه بانک ها برای ســرمایه گذاری در صنعت 
نفت را باالبرده و ریســک فعالیت آنها را کاهش می دهد. 
این کنسرسیوم ها هم اگر با پشــتوانه یک نهاد مالی باالتر 
یعنی صندوق توســعه ملی شکل بگیرد، طبیعتا ظرفیت 
مالی بزرگی برای صنعت نفت است که می تواند حداقل 
در زمان تحریم و در شــرایطی که سرمایه گذاران خارجی 
حضور ندارند، در طرح های فوری مورد استفاده قرار گیرد.

به تازگی در حاشــیه بهره بــرداری از یك طرح نفتی، 
وزرای نفت و اقتصاد از ایجاد کنسرســیومی متشــکل از 
بانک های داخلی برای ســرمایه گذاری در صنعت نفت 
خبر دادند که این کنسرســیوم بانکی قرار است در اولین 
گام، چهــار میلیارد دالر در صنعت نفت ســرمایه گذاری 
کند و این رقم در مراحل بعدی با اضافه شــدن بانک ها و 
افزایش سهم بانک های فعال در کنسرسیوم بیشتر شود. 
اگرچه تشــکیل این کنسرسیوم مالی برای اقتصاد ایران و 
به ویــژه صنعت نفت و نظام بانکی کشــور امری مبارك 
و آغــازی خوب برای پیوند صنعــت نفت با نظام بانکی 
است، اما باید اذعان کرد که این منابع و حتی منابع مالی 
دیگر قادر به رفع همه نیازها و عقب ماندگی های صنعت 

نفت نیســت و باید به طور جــدی در تدارك بهره گیری از 
ظرفیت های ســرمایه گذاری خارجی برای صنعت نفت 
بود. ســرمایه گذاری های خارجی عالوه بــر تأمین مالی، 
موجبــات جذب تکنولــوژی روز را فراهــم می کنند و در 
عیــن حال زمینه ایجــاد بازار برای محصــوالت تولیدی 
را موجب می شــوند؛ بنابراین باید جذب ســرمایه گذاری 
خارجــی آن هم بــرای بخش های باالدســتی به وی ژه در 
دســتور کار جدی قرار گیرد که با رفــع تحریم ها تحقق 
این مهــم می توانــد امکان پذیر باشــد. مســئله اصلی 
صنعــت نفت افزایش تولید نفت اســت؛ افزایش تولید 
بر مبنای افزایش ضریب برداشــت یــک اصل اقتصادی 
اســت و الزاما این اصل به معنای افزایش صادرات نفت 
نیست. متوسط ضریب برداشــت نفت در ایران با سطح 
فناوری ها و ســرمایه گذاری های صورت گرفته، در حدود 
۲۵ درصد اســت، حال آنکه هم اکنون در دنیا با توجه به 
رشد فناوری های صورت گرفته، ضریب برداشت نفت به 
حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد رسیده که البته این عالوه بر کیفیت 
فناوری، به شــرایط جغرافیایی و زمین شناســی بستگی 
دارد. براساس بررســی های صورت گرفته هر یك درصد 
افزایش ضریب برداشت در صنعت نفت، با فرض قیمت 
۵۰ دالری برای هر بشــکه، درآمد نفتــی ایران در حدود 
۷۰۰ میلیــارد دالر افزایش می یابد که رقم بســیار بزرگی 
است، به گونه ای که با همان یك درصد می توان اقتصاد 
ایران را متحول کرد. سیاست راهبردی سرمایه گذاری در 
صنعت نفت نباید در ســطح وزارت نفت محدود شود و 
الزم اســت دولت و نهادهای حاکمیتی تأثیرگذار به طور 
جدی این دغدغه بجــا و ضروری مدیریت صنعت نفت 
را در سیاســت های کالن داخلــی و خارجی، اقتصادی و 
سیاسی در دستور کار قرار دهند و زمینه های بالفعل شدن 
ظرفیت های داخلــی و خارجی تأمیــن مالی طرح های 

توسعه ای صنعت نفت را فراهم کنند.

واجب تر از نان شب در اقتصاد کشور
ادامه از صفحه اول


