
پاسخ سازمان برنامه و بودجه 
به سرمقاله «شرق»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۷۶ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ ژانویــه   ۱۹     ۱۴۴۴ جمادی الثانــي   ۲۶     ۱۴۰۱ دی   ۲۹ پنجشــنبه 
همین صفحه 

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۱ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: واکنش ها به اقدام خصمانه پارلمان اروپا در رأی دادن به متمم مقابله با سپاه، او یك روز سرد زمستانی رفت  و یادداشت هایی از  عبداهللا مصطفایی، حسن فتاحی 

 سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به سرمقاله روزنامه 
«شرق» با عنوان «بودجه ای که بازتاب تمام نمای دولت 

است» که در تاریخ ۲۵ دی ماه منتشر شده، جوابیه ای ارسال 
کرده که به شرح زیر است...

فرامــوش نمی کنیم که برخی از اعضای تیــم مذاکره کننده در 
تابســتان امســال و در بحبوحه مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام 
گفته بودند که توافق در شــرایط فعلی مناســب نیست و زمستان 
سختی که در انتظار اروپاست آنها را وادار به دادن امتیازهای بیشتر 

به ایران می کند.
البته این ســخن در همان زمان بدون آنکه شرایط امروز را مرور 
کنیم حرف نســنجیده و نامربوطی بود زیــرا در آن زمان اروپاییان 
مشوق آمریکا در بازگشت به برجام بودند و سرمای سخت فرضی 
اروپا گرچه ممکن بود مشــوق بیشــتری برای آنها در حفظ برجام 
باشــد اما آنچــه در اروپا می گــذرد ربطی به گردن نهــادن آمریکا 
به شــرایط ما نداشــته و نــدارد، زیرا در پس معادالت سیاســی و 
اقتصادی، آمریکا اروپا را رقیب خود می داند؛ بنابراین شرایط سخت 

اروپا موجب تغییر سیاست آمریکا نمی شود.
نه آنکه ســاده دالنه بیندیشــیم که در آن شــرایط اگــر به امید 
زمستان سخت اروپا نبودیم می توانستیم به صورت ایدئال آمریکا را 
وادار به دادن امتیاز کنیم و آمریکا با مهربانی با ما برخورد می کرد.
چنیــن اظهاراتی نشــان از نوعی خوش بینی به سیاســت های 
متکبرانــه و مداخله جویانه آمریکا دارد و می تــوان از نظر گوینده 
آن ســخن چنین برداشــت کرد که آمریکا نرمش به خرج می دهد 
و در سیاســت های خود تغییر ایجاد می کنــد و اروپاییان می توانند 
سیاست های نهادینه شده در آمریکا و مصوب کنگره را تغییر دهند، 
درحالی که سیاســت های جاری آمریکا منشعب از سابقه طوالنی 
برتری جویی و نیز نفوذ سازمان های صهیونیستی مستقر در آمریکا 
و اقدامات رژیم جعلی اســرائیل است و اروپاییان قادر به تغییر آن 
نخواهنــد بود و برعکس عمال پس از خــروج آمریکا از برجام این 
شرکت ها و مؤسســات اروپایی بودند که تابع سیاست های آمریکا 

شدند.
تئوریســین هایی که به زمســتان ســخت اروپا امیــدوار بودند 
حتما تاریخ را مطالعه نکرده اند و به شــرایط زیســتی اروپا و تدابیر 
اندیشیده شده شان در ســختی ها آشنایی نداشــته اند ولی حداقل 
باید می دانســتند که حتی در شــرایط وفور انرژی در اروپا معموال 
سیســتم های گرمازا  کمی از شــب گذشــته خاموش می شوند و از 
ســال های دور همواره درصــدد کاهش مصرف انــرژی بوده اند. 
درســت برخالف ما که انرژی را به نادرســتی می بلعیم و از حضور 

ارزشمند آن بی اطالعیم.
حتی اگر چنین تئوری ا ی بــا حقایق واقعی و اطالعات تاریخی 
واقعی تطبیــق می کرد نباید به آن اعتنا می شــد، زیرا به فرمایش 
موال علی (ع) فرصت ها چون ابر (از آســمان تصمیم) به ســرعت 
می گذرد .  اینک آن تئوریسین های «سرمای سخت زمستان» بگویند 
که چرا امســال اروپا برخالف گذشته که در این اوقات زمستان های 
دمای زیر صفر داشــتند اینک دمای باالی صفــر را تجربه می کنند 
و ما که روی مخزن نفت و گاز نشســته ایم بــه دلیل دمای منهای 
۲۰ درجه در برخی نقاط کشــور دچار اخالل در سیستم گازرسانی 
هســتیم و نه تنها آمریکا امتیازی به ما درباره برجام نداده که اروپا 
هم به جای تشــویق آمریکا به بازگشــت، از مذاکره طفره می رود و 
به قول معــروف بفهمی نفهمی به تمایل مــا در ادامه مذاکرات 
کــه وزیر خارجه آن را اعالم کــرده بی اعتنایی می کند و اروپاییان و 
آمریکایی ها مواضع سیاســی بسیار تندی را اتخاذ می کنند که شاید 
ســابقه نداشــته و به ویژه آلمان که همواره به حفظ روابط پایبند 

بوده تندترین موضع را پوشش داده است.
حقیقت آن اســت که اداره کشــور امر بســیار پیچیده ای است 
و اگــر متخصصان و دانایان در حوزه های مختلف حضور نداشــته 
باشند کار متوقف می شود. همین گاز ساده و سیال که با لوله ها به 
داخل خانه ها می آید می دانید با چه مشــقت و فداکاری و فناوری 
و مراقبتی به دســت می آید و چه کســانی برای تداوم آن شانه به 
زیــر بار برده اند؟  از نصب ســکو در دریا و حفر چاه و اســتخراج و 
تصفیه تا احداث خط لوله و ایســتگاه های کمپرســورهای فشار تا 
مراقبت های لوله کشی شهری و خانگی هریک دنیایی از فناوری و 
تالش و زحمت متخصصان و کارگران شــریفی است که در بدترین 
شــرایط و گاه هفته هــا در تنهایی و دور از خانــواده روی دریا یا در 
صحراها تالش می کنند تا جریان گاز در کشــور پایدار باشــد. حال 
چگونه می توان درباره تصمیمات اســتراتژیک کشور که سرنوشت 
آینده ملت را در بر می گیرد تســلیم نظرات افرادی شــد که تاکنون 
سنگی بر سنگ و آجری بر آجر تصمیم گیری و اداره و توسعه کشور 
نگذاشــته؟ آیا صرفا دانستن زبان خارجی محل تولدشان برای این 

اظهارنظر و تصمیم گیری کافی است؟
همان طورکــه در ابتدای ســخن آمد، نه آن طور ســاده لوحانه 
بیندیشیم که گویی تسلیم در برابر خواسته های آمریکا ما را به فالح 
می رساند و نه آنکه بیندیشــیم اگر تسلیم تفکرات خودبزرگ بینانه 
و وهم آلود خود شــویم ما را رســتگار می کند. اگر به آینده کشور و 
مردمان می اندیشــیم باید بخردانه و با برآورد صحیح از توان های 

خود و دیگران تصمیم سازی کنیم و به قول سعدی:
چو جنگاوری با کسی در ستیز/ که از وی گزیرت بود یا گریز.

در عین حال که سرشــار از آموزه های پیشرو و عقالیی اسالم و 
حکمیان خردمند از گذشــته دور تا حال هستیم اما به نظر می رسد 
در تصمیمات به گونه ای دیگر عمل می کنیم. خداوند عاقبت همه 

را ختم به خیر کند.

زمستان سخت اروپا
سـرمـقـالـه

نگاهی به اظهار نظرهای کارشناسی صاحب نظران نگاهی به اظهار نظرهای کارشناسی صاحب نظران 
و مدیران دولتی درباره افت کارایی ناوگان هواییو مدیران دولتی درباره افت کارایی ناوگان هوایی

صنعت هوایی در مضیقه؟صنعت هوایی در مضیقه؟

یکم بهمن ماه شورای  عالی کار جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده را  برگزار می کندآغاز دومینوی دستمزدها 

گروه کارگری قبل از محاسبه سبد معیشت وارد مذاکره جدی برای دستمزد ۱۴۰۲ نمی شود؛ تأکید ما بر این است که باید سبد محاسبه شود

شرق: از حدود ۳۳۰ هواپیمای مسافربری ایران شمار اندکی از هواپیماها 
عملیاتی هســتند و بقیه زمین گیر شــده اند. بر اساس آمار برخی مدیران 
صنعت هوایی، در حال حاضــر تعداد هواپیماهای فعــال تا ۷۵ فروند 
کاهش داشته است و برخی دیگر این رقم را تا ۹۸ فروند هواپیمای فعال 
دانسته اند. به عبارت دیگر و بر مبنای این ادعاها می توان گفت هم اکنون 
چیزی حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد ناوگان هوایی ایران فعال هســتند که این 
موضوع از نظر فعاالن صنعت هوایی یک تهدید جدی برای این صنعت 
به شمار می آید. هرچند  دولت ســیزدهم مدعی است شمار هواپیماهای 
عملیاتی در خطوط هوایی افزایش داشــته اســت اما ایــن موضوع با 
واقعیت میدانی بازار ســفرهای هوایی و سهولت دسترسی به بلیت های 

پروازی چندان همخوانی ندارد.

رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری در ۱۸ مهرماه سال جاری در یک نشست خبری درباره تعداد 
ناوگان هوایی کشــور گفت: «در مهرماه ســال گذشــته ۹۸ فروند هواپیمای فعال در ناوگان هوایی 
کشــور داشــتیم که طی یک ســال اخیر این تعداد به ۱۷۵ فروند افزایش یافته است». سه روز بعد 

شهریار افندی زاده، معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی، در دهمین اجالس شورای عالی استان ها 
توضیح داد: «در دولت ســیزدهم توانســتیم ۱۵ فروند هواپیما به ناوگان اضافه کنیم». او همچنین 
افزود: «در ابتدای دولت ســیزدهم ۷۵ فروند هواپیمای فعال در کشــور وجود داشت که هم اکنون 
تعداد هواپیماهای فعال به ۱۳۰ فروند رســیده است». از سوی دیگر مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
انجمن شــرکت های هواپیمایی، چند روز پیش تر در گفت وگو با ایلنا گفته بود: «هرچند  طبق اعالم 
ســازمان هواپیمایی، ۱۷۳ فروند هواپیمای فعال در نــاوگان وجود دارد ولی از این تعداد عمال ۱۱۵ 
فروند توانایی پرواز دارند؛ در حال حاضر در کشــورمان ۲۰ ایرالین و ۱۱۵ فروند هواپیمای فعال وجود 
دارد و دوره انتظار برای خرید بلیت هواپیما به ۱۵ روز تا یک ماه رســیده  اســت و به نوعی بلیت گیر 

نمی آید».
با وجود این اختالف آمار و ســؤال اکثر خبرگزاری ها درباره عدد واقعی هواپیماهای فعال کشور، 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در ۱۴۰۱/۹/۲۴ در نمایشگاه هوایی بین المللی کیش، ادعای خود 
را تکرار کرد و گفت: «در ابتدای دولت ســیزدهم ۹۸ فروند هواپیما در ناوگان هوایی مسافری کشور 
فعالیــت می کرد که هم اکنون با تالش های صورت گرفتــه در بخش های تعمیر نگهداری و واردات 

هواپیما، این تعداد به ۱۷۵ فروند رسیده است».

 ســازمان برنامه و بودجه کشــور در واکنش به سرمقاله روزنامه «شرق» با 
عنوان «بودجه ای که بازتاب تمام نمای دولت اســت» که در تاریخ ۲۵ دی ماه 
منتشر شــده، جوابیه ای ارسال کرده که به شرح زیر اســت: گزارشی با عنوان 
«بودجــه ای که بازتــاب تمام نمای دولت اســت» مــورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ در آن 
روزنامه منتشــر شده؛ مقتضی است براســاس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به  
منظور رفع ابهام و روشن شــدن افکار عمومی، دســتور فرمایید این پاســخ در 
همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع  وقت در آن روزنامه 

منتشر شود.
اداره کشور با چاپ پول و استقراض ِعده و ُعده نمی خواهد

مدعیان امروز بانیان یک دهه سقوط شاخص های اقتصادی هستند
چه زود جریان سیاســی و رســانه ای که نتیجه عملکرد هشت ساله دولت 

مورد حمایتشــان جز آب رفتن ســفره مردم و سقوط شــاخص های اقتصادی 
نبود، داعیه دار حمایت از قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
شــده اند؟ هشت  سال کشــور را معطل گوشــه نگاه غرب کردید، آیا جز تورم 
۶۰ درصدی، رشــد اقتصادی نزدیــک به صفر؛ نرخ ســرمایه گذاری منفی ۴٫۲ 
درصدی، هشت برابرشــدن نقدینگی؛ افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی 
نتیجه ای برای کشــور به دســت آمد؟  آیا شــما نبودید در روزگاری که برخی 
مردم برای زدن یک واکســن راهی کشورهای همســایه می شدند و آن فجایع 
ناگفتنــی رخ داد، بی عملی و بی کفایتی خود در واکسیناســیون عمومی را به 
گردن اف ای تی اف انداختید و بعد از آمدن دولت ســیزدهم و واکسیناســیون 

عمومی روزه سکوت گرفتید؟ 
ادامه در صفحه ۵

بازتاب

  پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سرمقاله  «شرق»

انتقاد نمایندگان از بودجه ۱۴۰۲ در گفت وگو با «شرق»

بررسی «شرق» از موضوع تساوی حقوق زن و مرد که   با 
توجه به گفته های انسیه خزعلی دوباره مطرح شده است

«شرق» در گفت وگو  با جالل میرزایی فضای سیاسی 
فعلی و تحرکات اخیر رئیس جمهور سابق را بررسی می کند

تراز نابرابر جیب مردم 
با مالیات ۵۷ درصدی

 ابهام دوباره
درباره ریاست   تاج

  روحانی می خواهد
نقش هاشمی  را ایفا کند

چالش دوباره «تساوی»
۳

۸

۹

۲

سیدمصطفی هاشمی طبا

یکی از آثار فروپاشــی حکومت اســتبدادی رضاشاهی، پیدایش 
احــزاب و جمعیت هــای صنفی و سیاســی و نهادهــای مدنی با 
گرایش های مختلف بود که به فعالیت پرداختند. تحصیل کردگان و 
روشنفکران در شکل دهی این نوع فعالیت ها نقش بسزایی داشتند. 
ادامه در صفحه ۵

نهادی مدنی
یادگار مهندس مهدی بازرگان

یـادداشـت

عضو انجمن اسالمی مهندسین
حامد خانجانی

این گزارش را در صفحه  ۴ بخوانید

لزوم حفظ شادابی و سرزندگی و 
اتحاد و همدلی در جامعه

رهبر انقالب در دیدار با مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی:

 مالحظه و رعایت اقتضائات کار فرهنگی - تبلیغی
راهبردی ضروری و همیشگی است

    باید در زمینه تولید فکر نو  و تبدیل آن به محصوالت 
فاخر فعال شوید

صفحه  ۲

جناب حجت االسالم حسین انصارى راد 
و جناب آقاى رضا انصارى راد

مصیبت وارده را تسلیت مى گوییم. براى آن مرحومه 
آمرزش و براى شما و خانواده محترمتان صبر 
مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه شرق

بازگشت همه به سوى اوست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسرى 

فداکارو پدرى مهربان
 مرحوم لطف اله امن زاده

را به اطالع بستگان و آشنایان مى رساند.
مراسم ختم آن مرحوم روز پنجشنبه  29 /1401/10 

ساعت 15 تا 16:30در مسجد مسلم ابن عقیل 
واقع درخیابان شهید رجایى(سر نازى آباد) 

خیابان شهید اکبر مشهدى
خیابان شهید بدلى گیوى برگزار مى شود. 

امن زاده،گلدوست سلوط و سایر بستگان و دوستان

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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