
اقتصادی هفتهنامهاجتماعیفرهنگیسیاسی
یکشنبه  5    آبان 1397   سـال اول     شـماره 39      17  صفر        قیمت: 1000 تومان        8  صفحه  

S a t u r d a y N o . 3 9 2 7 . O C T . 2 0 1 8

بحث روز

  فرهاد دژپسند گزینه وزارت اقتصاد با 
سوابق اجرایي و علمي شایسته

چند دهه دغدغه  فرهاد 
دژپسند برای اقتصاد ایران

 ایرج ســهرابی- در بین افراد شــناخته 
شــده و اقتصاد دانانی که حاضرند در شرایط 
ســخت اقتصاد امروز کار کنند و پشتیبان 
دولت و مردم باشــند، شخصی، چون فرهاد 
دژپسند فردی مناسب اســت. برای درگ 
جزئیات و دفاع از اینکه چرا دژپســند برای 
ســکان هدایت وزارت اقتصاد مناسب است 
باید با صبر و حوصله دالیلی که برشــمرده 
می شود مطالعه کرد. پس از جلسه استیضاح 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ماه 
۱۳۹۷ گزینه های مختلفی بــرای در اختیار 
گرفتن سرپرستی و معرفی وزیر پیشنهادی 
برای این وزارتخانه از ســوی رسانه ها مطرح 
شد، اما سرانجام در مورخه ۵ شهریور ۱۳۹۷ 
رئیس جمهور روحانی، سیدرحمت اهلل اکرمی 
که تا پیش از این معاون نظارت مالی و خزانه 
دار کل کشور بود را به سرپرست وزارت امور 
اقتصاد و دارایی منصــوب کرد. اما بالفاصله 
کارشناســان، ضرورت انتخاب فردی که از 
سابقه علمی و اجرایی کافی برخوردار باشد 
و بتواند در دوره تحریم ها، ســکان یکی از 
مهمترین وزارتخانه ها در رابطه با مســائل 
تحریم بانکی، مالــی، بیمه ای، درآمد دولت، 
و رابطه ایران با نهاد های بین المللی را عهده 
بگیرد مطرح کرده اند.برخی صاحب نظران، 
انتخاب شــخصی از بین اقتصاد خوانده ها، که 
تجربه کار پژوهشی را داشته باشد و به جزئیات 
اقتصاد ایران، مســائل بودجه و درآمد دولت، 
مالیات ها، گمرکات، بانک و بیمه و شاخص های 
کالن اقتصاد ایران آشنا باشد را مطرح کردند 
و همچنین برخی کارشناســان و اقتصاد دانان 
نیز ضرورت انتخاب افرادی را در دوره تحریم 
مطرح کرده اند که دغدغه مردم، کم درآمدها، 
مزد و حقوق بگیران را داشته باشد و به پیگیری 
مسائل بازار کاال، قیمت کاال ها و خدمات، سفره 
مردم، درآمد گروه های کم درآمد، مسائل مهار 
تورم و بیکاری، بودجه دولت و بودجه خانوار ها 
عالقه مند باشــد.براین اساس، باید کسانی در 
این دوره به عنوان همکار دولت انتخاب شوند 
که اوال به مسائل بودجه دولت، کمبود درآمدها، 
تامین کاال های اساسی، نظارت بر قیمت و بازار 
کاال و... اعتقاد داشته باشــند و دوما ساختار 
اقتصاد ایران را بشناسند و برای رفع مشکالت 
ســاختاری و چالش های موجود راهکار کوتاه 
مدت ارائه دهند تا کشور و اقتصاد و مردم و به 
خصوص مزد و حقوق بگیران و صاحبان درآمد 
ثابت بتوانند از آن گذر کنند.از این رو، در بین 
افراد شناخته شده و اقتصاد دانانی که حاضرند 
در شــرایط ســخت اقتصاد امروز کار کنند و 
پشتیبان دولت و مردم باشند، شخصی، چون 
فرهاد دژپسند فردی مناســب است. براین 
اساس، از آنجا که به واسطه کار روزنامه نگاری 
و روابط عمومی، از نزدیک شاهد فعالیت و چند 
دهه دغدغه فرهاد دژپسند بوده ام بر خود الزم 
دیدم که نسبت به معرفی ایشان و آنچه از رفتار 
و عملکرد وی درک کرده ام، توضیحاتی را ارائه 
کنم. شــاید برای بخشی از نمایندگان مجلس 
و افرادی که نســبت به عملکرد و ویژگی های 
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد با حساسیت 
روبرو هستند، راهگشا باشد و به انتخاب فردی 
مناسب در این شرایط ویژه اقتصاد ایران کمک 
کند.اولین بار خاطرم هست که در سال ۱۳۷۸ 
به دیدار یکی ازدوستان در یکی از روزنامه های 
آن دوران رفتم که او دژپســند را آنجا معرفی 
کرد و جناب فرهاد دژپسند در عین حال که از 
مدیران سازمان برنامه بود و استاد دانشگاه بود، 
اما به خاطر دغدغه مسائل کشور وعالقه ای که 
به اقتصاد داشــت به عنوان مشاور اقتصادی و 
دبیر سرویس در آن روزنامه نیزفعالیت می کرد 
و در قامت یک کارشناس دلســوز، هر روز در 
دیدار با جمعی از استادان دانشگاه وکارشناسان 
ارزشمند کشــور، از آن ها نظر و مقاله دریافت 
می کرد و بحث و گفت: وگــو در مورد مباحث 
اقتصادی داغ بود. خاطرم هســت که افرادی 
مانند محمد ابراهیم یاوری دانشیار دانشکده 
اقتصاد شهید بهشتی، شمس الدین حسینی 
و... دعوت شده بودند و در حال گفت: وگو بودند 
و اتفاقا بحث یارانه ها موضــوع محوری مورد 
توجه آن ها بود.هرچند که تحوالت و خاطرات 
آن سال ها به ســرعت دگرگون شده و هر یک 
از آن افراد حاضــر در خاطره ما، یا ردای وزارت 
پوشیدند و مدتی بعد به دیگری سپردند و یا در 
قامت مدیران ارشد سازمان ها و وزارتخانه های 
اقتصادی و دانشگاه ها فعالیت کردند و همچنان 
در حال خدمت هستند. اما بعد از ۲۰ سال، امروز 
به یاد می آورم که انســان ها در سفر و شرایط 
سخت است که خود را نشان می دهند و شاهد 
تاریخی باید ســخن بگوید که افرادی مانند 
دژپسند نه تنها دغدغه کارشناسی و تخصص 
و اقتصاد دارند، که همزمان دیگران را به یاری 
می طلبند و از توان وتوشه و تخصص ونظر آن ها 
با هر دیدگاه مخالف یا موافقی کمک می گیرند 
و آن روز شــاهد بودم که افرادی با دیدگاه های 
مختلف در آن جمع حاضر بودند؛ و مهمتر آن 
که بدون سرو صدا و تبلیغ، به اخالق و مفاهیم 
انسانی نیز توجه دارند و اکنون پس از ۲۰ سال، 
اولین بار اســت که خاطره آن تماس تلفنی را 
بازگو می کنم که هرچند برای بسیاری طبیعی 
باشد، اما نشان می دهد که افراد حاضر در پست 
و سمت و قدرت، هم می توانند به فکر افرادی که 
در چالش و مشکالت معیشتی هستند و دغدغه 

نان و کار دارند، توجه کنند.
ادامه در صفحه ۸

تهران- ایرنا- »فرهاد دژپسند« که 
امروز به عنوان وزیر پیشــنهادی امور 
اقتصادی و دارایــی به مجلس معرفی 
شد، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و 

سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.
سوابق اجرایی فرهاد دژپسند  وزیر 

پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی
به گزارش ایرنا، پیش از این مسعود 
کرباسیان سکان هدایت این وزارتخانه 
در دست داشت که با استیضاح مجلس 
از ادامه همراهی با دولت باز ماند و در این 
مدت این وزارتخانه را سید رحمت اهلل 
اکرمی خزانه دار کل کشور سرپرستی 

کرد.
دژپســند متولد یکم خرداد ســال 
1331 اســت و مدرک دکتری اقتصاد 
گرایش اقتصاد بین الملل از دانشگاه آزاد 
اســامی دارد؛ وی مدرک کارشناسی 
ارشــد برنامــه ریزی سیســتم های 
اقتصادی را از دانشکده اقتصاد دانشگاه 
شهید بهشــتی و کارشناسی اقتصاد 
نظری را از دانشــکده اقتصاد دانشگاه 

شهید بهشتی گرفته است.
رســاله دکتری وی، »عوامل موثر 
رشــد اقتصادی ایران با تاکید بر نقش 
شاخص های توسعه انسانی« بوده است.

و  شــغلی  ســوابق   **
اجرایی

از سوابق اجرایی دژپسند می توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

- دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و 
سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از آبان 

سال 1385 تاکنون
- رئیس مرکز پژوهش های توسعه 
و آینده نگری ســازمان برنامه وبودجه 

کشور 
- معاون امور اقتصادی و هماهنگی 

سازمان برنامه و بودجه کشور
- دبیر ســتاد فرماندهــی اقتصاد 

مقاومتی
- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی 
- معاون امــور تولیدی ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 

وزارت بازرگانی
- مشــاور معاون رییس جمهوری و 

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور

- مدیــرکل دفتــر اقتصــاد کان 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- مشــاور معاونت امــور زیربنایی 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- مدیرکل دفتر ریاســت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور

- معاون مدیرکل دفتر امور آموزش 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

- معاون برنامه ریزی و بررسی های 
اقتصادی ســازمان بازرسی و نظارت بر 

قیمت توزیع کاال و خدمات
- کارشناس دفاتر آموزش و پرورش 
و آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور
- عضو جهاد دانشــگاهی دانشگاه 
شهید بهشــتی، عضو شــورای جهاد 

دانشکده اقتصاد
- مدرس مدعو دانشگاه در دانشگاه 
های شهید بهشتی، عامه طباطبائی و 

دانشکده امور اقتصادی
- مشــاور امور اقتصادی رییس کل 
دیوان محاسبات کشور و عضو شورای 

مشاورین دیوان
- سرپرست مرکز مطالعات وبرنامه 

ریزی شهر تهران
- مشاور برنامه ریزی و تامین مالی 

دانشگاه شهید بهشتی

و  علمــی  ســوابق   **
دانشگاهی

دژپســند تاکنون 23 مقاله علمی 
- پژوهشــی با موضوع های اقتصادی از 
جمله رشد و توسعه اقتصادی، توسعه 
صادرات غیرنفتی، توسعه پایدار، اقتصاد 

ایران، یارانه، تجارت الکترونیک، سیاست 
های پولی و مالی، ارزش پول ملی و تراز 
پرداختها، سرمایه انسانی، اندازه دولت، 
تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی و 
تورم در نشریات معتبر پژوهشی به چاپ 

رسانده است.
وی همچنیــن 6 عنــوان کتــاب 
شــامل »اقتصاد ایــران در دوره جنگ 
تحمیلی«، »درآمدی بر مبانی تجارت 
الکترونیکی«، »تــورم، دالیل و راه های 
مهار آن در اقتصاد ایران«، » مبانی توسعه 
پایــدار در ایران« )به اتفــاق جمعی از 
نویسندگان(، »اقتصاد سیاسی جهانی« 
)رابرت گلیپین؛ جین گلیپین ترجمه به 
همراه جناب آقای دکتر رسول افضلی( 
و »اطلس مناطق محروم کشور، سطح 
بندی و پهنه بندی مناطق محروم کشور 
و مزیت های نســبی این مناطق« را به 

رشته تحریر درآورده است.
همکاری با دســتگاه های اجرایی 
و دانشــگاهی در زمینــه تدوین خط 
مشی ها و سازکارهای اقتصادی کشور 
با رویکرد اقتصــاد مقاونی، بازنگری در 
قانون مجاسبات عمومی، اصاح قانون 
بودجه، آسیب شناســی تدوین برنامه 
های پنجساله توسعه و بازنگری در قانون 
تجارت نیز در کارنامه فعالیت های علمی 

و اجرایی دژپسند دیده می شود.
وی در دو دهه اخیــر در بیش از 50 
شــورای عالی سیاستگذاری و تصمیم 
گیری عضویت داشــته که از جمله می 
توان به شــورای عالی بانک ها، شورای 
عالی آمار، شــورای عالی بیمه، شورای 
عالی انفورماتیک کشــور، کمیسیون 
تخصصی کمیســیون اقتصاد هیأت 
دولت، کمیسیون ستاد اقتصادی دولت، 
کمیسیون شورای اقتصاد، ستاد برنامه 
ششم توسعه، کمیته اصاح نظام بانکی 
بانک مرکزی، شــورای راهبری توسعه 
مدیریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور اشاره کرد.
به گفته اکبر رنجبرزاده عضو هیات 
رییسه مجلس، جلســه رای اعتماد به 
وزیران پیشــنهادی امــور اقتصادی و 
دارایــی، تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
صنعــت، معــدن و تجــارت و راه و 
شهرسازی شنبه پنجم آبان برگزار می 

شود.

سوابق اجرایی فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور 
اقتصادی و دارایی

 دکتر قاسمی مدیرعامل 
بانک پاسارگاد 

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی

دکتر محمدرضا حسین زاده 
مدیر عامل بانک ملی

دکتــر دژپســند در رئــوس مهمترین 
نهادهای اقتصادی کشــور بارقه ای امیدی 
دردلهای اندیشــمندان دل آگاه ،دلسوز و 
امیدوار به آینده ی اقتصادکشوربرافروخت

 دژپســند در ســخت ترین شــرایط 
اقتصــادی، مســوولیت وزارت اقتصاد را 
پذیرفته اســت مــا در کمیســیون ضمن 
مطالبه گری از وی حمایت و برای تحقق 

برنامه هایش همراهی می کنیم

ویژگی های منحصر بفرد  دکتر دژپسند 
از تخصص گرایی تا اعتقاد راسخ به اقتصاد 
اثباتی و نظم گرا ، از وی گزینه ای مطمئن 
برای اداره مرکز ثقل اقتصاد کشور و خزانه 

ملی معرفی می نماید

   تکرار رای تاریخی طیب نیا 
  برای دژ پسند

نسخه الکترونیکی

اجماع جناح های مختلف مجلس برای رای اعتماد 
به   وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد

با توجه به اظهار نظر مثبت نمایندگان مجلس :
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خبر

معرفی فرهاد دژپســند به عنوان وزیر امور 
اقتصــاد و دارایــی، از آن جهت کــه هم دارای 
سوابق علمی بوده و هم ســابقه اجرایی زیادی 
در بخش اقتصادی و مالی دارد، قابل دفاع است.

فریــدون احمدی نایب رئیس کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی در 
خصوص وزیر پیشــنهادی دولت جهت سکان 
داری وزرات امــور اقتصادی و دارایی به مجلس 
جهت اتخــاذ رای اعتمــاد از نمایندگان گفت: 
معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد 
و دارایی، از آن جهت که هم دارای سوابق علمی 
بوده و هــم ســابقه اجرایی زیــادی در بخش 

اقتصادی و مالی دارد، بسیار قابل دفاع است.
وی تصریــح کــرد: از همیــن رو می  توان 

مطمئــن بود که بر قوانیــن و ضوابط و مقررات 
ایــن وزارت خانه و همچنین فضــای حاکم بر 
اقتصاد کشور مسلط اســت و آشنایی کاملی را 
هم در حوزه اقتصادی دارد. در این شــرایط به 
نظر می رســد که او توانایی ســکانداری وزارت 

امور اقتصادی  را داشته باشد.
نایب رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شورای اســامی همچنین افزود: البته 
نباید فراموش کرد که شــرایط کار برای هدایت 
اقتصاد کشــور  و بــرای وزیر جدیــد به مراتب 
ســخت تر  از هر دوره ای خواهد بــود. اما تصور 
میکنم که تزریق چنین نیروهای تواندمندی در 
ادامه راه کابینه دوازدهم ، بتوانند بســیاری از 

مشکات را حل کند.

وحید شــقاقی اقتصاددان می گوید: فرهاد دژپسند که به عنوان 
وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شده، یک سروگردن از سایر 

 گزینه هایی که برای این پست مطرح شده بودند، باالتر است. 
شــقاقی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: شرایط امروز کشور از 
نظر تحریم ها، از هر زمان دیگری در 40 سال گذشته شدیدتر  است. 
حتی در سال 91 نیز شدت تحریم های به این شکل نبود. در آن سال، 
سیاست آقای اوباما فشار تدریجی و چانه زنی برای  مذاکره بود و از این 
نظر، هیچ وقت تا این حد تحت فشــار نبودیم. استاد اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی اضافه کرد: همچنین امروز مثلث امارات عربستان و اسرائیل 
هم علیه ایران شکل گرفته که سال   91 چنین چیزی نبود. در چنین 
شرایطی به یک کابینه هماهنگ و پاکدست و باجرات و جسور برای 

اصاحات ساختاری نیازمندیم.  مقتدر و باتجربه بودن، ویزگی های 
کابینه فراروی این جنگ اقتصادی است و اگر هرکدام از این ویزگی ها 
را نداشته باشیم نمی  توانیم شرایط پیش رو را مدیریت کنیم. او اضافه 
کرد: اگر اعتماد مردم به مدیریت در چنین شــرایطی وجود نداشته 
نباشــد، مدیریت امور سخت خواهد شد. شــقاقی همچنین درباره 
معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: آقای 
دکتر دژپسند به عنوان یکی از اعضای  پیشنهاد شده، دارای ویژگی 
هایی چون برنامه محوری، تجربه کافی در حوزه برنامه و هماهنگی با 
سایر مدیران اقتصادی در دولت  هستند که از ویزگی های مهم ایشان 
محسوب می شــود. زیرا همان طور که می دانید ایشان معاون دکتر 

نوبخت هم بوده و از نظر  هماهنگی، این ویژگی را نیز دارند. 

او ادامه داد: ایشان همچنین تجربه حوزه های بازرگانی و تجاری 
را نیــز دارند؛ زیرا در دولت اصاحات معــاون وزیر بازرگانی  بوده اند. 
همچنین در دولت یازدهم هم دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی بوده اند و 

تجربه برنامه محوری را هم دارند. 
شقاقی تصریح کرد: قبل از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، گزینه 
هایی برای این پست مطرح شده بود که آقای دژپسند نسبت به  سایر 
گزینه ها به مراتب بهتر و یک سر و گردن باالتر بودند. از نظر پاکدستی 
هم تا کنون، هیچ موضوعی از عدم ســامت مالی  ایشان دیده نشده 
اســت. حال باید ببنیم که تیمی که ایشان برای وزارت اقتصاد جمع 
می کنند چگونه است و آیا می تواند مشاوره  خوبی بدهد و از کفایت 

الزم برخوردار باشد؟  

دکتر کیومــرث یزدان پنــاه درو-  
اســتادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه 

تهران
بدون شــک یکم آبان 9۷ یک شب خاطره 
انگیز و سرشــار شور و شعف و شــادی را برای 
مردم ایران به جا گذاشــت. شــبی که مردی 
متفکــر و صاحب اندیشــه در ورزش فوتبال با 
دستانی بسته و خالی ، توانست اندیشه قدرتمند 
خود را باشکست یک تیم پر امکانات و تا دندان 
مســلح به رخ همگان بکشــد. با کمی نگاه غیر 

فوتبالی به شرایط تیم پرسپولیس ومحدودیت 
های شدید بین المللی که بواسطه ندانم کاریها 
و بی تدبیری های مدیریتــی متوجه این تیم 
شده بود، متوجه شباهت آن به وضعیت سخت 
اقتصادی کشــور می شــویم که بنا به دالیل 
متعددی با شــرایط بغرنجی دست و پنجه نرم 
می کند. اما تیم پرسپولیس - با همه محدودیت 
ها ، بواسطه یک اراده مدیریتی و مربی باتدبیر و 
نکته سنجی بنام -برانکو-بر کوهی از مشکات 
خود غلبه کــرد و مزد شــجاعت و درایت بی 

نظیر خود را گرفــت  و حاال میرود تا بزرگترین 
رویداد ورزشــی قاره گهن را رقم بزند.حال در 
کش و قوس های مشــکات عدیده اقتصادی، 
معرفی فرد دور اندیش و نکته سنجی بنام دکتر 
دژپسند به مجلس شــورای اسامی که دارای 
تفکراتی مطلوب در حوزه اقتصاد بوده و ویژگی 
های فردی اش شــباهت زیادی به -برانکوی 
فوتبال ایران- دارد؛ قابلیت های غلبه بر بخش 
قابل توجهی از مشــکات اقتصادی کشــور را 
داشته باشد.اقتصادی که در حال حاضر مانند 

پرسپولیس ایران از محدودیت ها و موانع زیادی 
در رنــج بوده و تحریم ها نیز فشــارها بر آنرا دو 
چندان کرده اســت.در چنین شرایطی برنامه 
های اعامی ایشان برای سکانداری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و نظم گفتاری وی در حوزه 
اقتصاد ملی، می تواند این امید را افکار عمومی 
ایجادکند کــه -برانکوی - اقتصــاد ایران در 
صورت کسب رای اعتماد نمایندگان ملت، برغم 
چالشهای بی شمار داخلی و خارجی زمینه ساز 

تحوالت مطلوب در حوزه اقتصاد ملی بشود.

اقتصاد آناین به عنوان رسانه تخصصی حوزه اقتصاد صاحیت و 
سوابق 4 وزیر پیشنهادی که همگی در حوره اقتصاد تعریف می شوند 
را بررســی می کند. این بررسی سه مولفه دارد: سوابق کاری مرتبط، 
مدارک تحصیلی و شــهرت اجرایی. آخرین مورد را با نظرسنجی از 
نخبگان هر حوزه بررسی کرده ایم. مدرک تحصیلی 20 امتیاز، سوابق 
کاری 50 امتیاز و شهرت اجرایی 30 امتیاز از کل 100 امتیاز را به خود 

اختصاص داده اند.
در مدرک تحصیلی، همه کاندیدها امتیاز کامل را دریافت کردند 

چرا که دارای دکتری در رشته های مرتبط بودند.
در سوابق اجرایی دژپسند امتیاز 45 از 50، شریعتمداری امتیاز 
50 از 50، اسامی امتیاز 18 از 50 و رحمانی امتیاز 18 از 50 دریافت 

کردند.
 در حوزه شهرت اجرایی، در مصاحبه با متخصصان هر حوزه از آنها 

خواسته شد تا به متخصصان امتیاز دهند. امتیازات متوسط هر حوزه 
محاسبه شده و به ترتیب آمده است. 

با مراجعه به 16 اقتصاددان، دژپسند امتیاز متوسط 24.5 از 30 
دریافت کرد.

همچنین در مصاحبه با 9 نفر از خبرگان حوزه مدیریت، اقتصاد و 
رفاه، شریعتمداری امتیاز 13 از 30 را دریافت نمود. 

در مصاحبه با 21 صنعتگر، اقتصاددان و اعضای اتاق بازرگانی، رضا 
رحمانی امتیاز 2 از 30 را کسب کرد. 

همچنین در مصاحبه بــا 9 نفر از متخصصان حوزه مســکن و 
مدیریت، اسامی امتیاز 5.3 از 30 را کسب نمود.

در مجموع فرهاد دژپسند، معرفی شــده برای وزارت اقتصاد، با 
امتیاز 89.5 در رتبه اول ارزیابی صاحیت وزرای پیشــنهادی قرار 

گرفت.

پس از او، شریعتمداری، معرفی شده برای وزارت کار، با امتیاز 83 
در رتبه دوم وزاری پیشنهادی قرار گرفت.

در رتبه سوم، اسامی، معرفی شده برای وزارت مسکن، با امتیاز 
43.3 قرار گرفت. همانطور که مشخص است، اختاف امتیاز نفرات 
اول و دوم با افراد قرار گرفته در جایگاه سوم و چهارم بطور محسوسی 

افزایش یافته است.
در آخر هــم رضا رحمانی با امتیــاز 40 در رتبه چهــارم وزاری 

پیشنهادی ایستاده است.
حال باید دید مجلس شورای اســامی بر اساس چه ترتیبی به 
وزاری پیشنهادی رای اعتماد یا عدم اعتماد خواهد داد. این شاخص، 
شاخصی معتبر برای رجوع نمایندگان محترم خواهد بود. همچنین 
این شاخص ها ابزار خوبی به رای دهندگان برای ارزیابی نحوه عملکرد 

نمایندگانشان می دهد.

ویژگی های منحصر بفرد  دکتر دژپســند از تخصص گرایی تا 
اعتقاد راسخ به اقتصاد اثباتی و نظم گرا ، از وی گزینه ای مطمئن برای 

اداره مرکز ثقل اقتصاد کشور و خزانه ملی معرفی می نماید.
دکتر محمدرضا حســین زاده مدیر عامــل بانک ملی و رئیس 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی ، با اشــاره به مطلب فوق ، در 
آستانه رای اعتماد مجلس شــورای اسامی به گزینه پیشنهادی 
دولت بــرای وزارت امور اقتصادی و دارایــی ، در اعام نظر خود در 
خصوص دکتر فرهاد دژپسند بیان داشت که ایشان فردی متعهد، 
متخصص و مجهزبه علوم پایه اقتصادی و مباحث روز دنیا در حوزه 
اقتصادی ، شایسته ترین انتخاب برای صدارت وزارت امور اقتصادی 

و دارایی بوده و ابراز امیدواری کرد که با رای قاطع نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسامی ، از شنبه شــاهد حضور وزیری مقتدر در 

بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور باشیم.
وی در ادامه با اشاره به باور باطنی وزیر پیشنهادی به انضباط مالی 
، تاکید کرد حضور آقای دژپسند در این موقعیت حساس می تواند 
منجر به شکل گیری انسجام مدیریتی در حوزه های مختلف پولی، 
بانکی، مالیاتی، بورس، اصل44 کمرگ ســرمایه گذاری خارجی و 

دیگر حوزه های مرتبط درون سیستمی و برون سیستمی گردد.
ضمن اینکه برنامه های اعامی از ســوی وی نیز حکایت از یک 

حرکت منسجم و ضربتی برای استقرار ثبات در اقتصاد ملی دارد.

عضو کمیسیون عمران در حمایت از فرهاد دژپسند وزیر 
پیشــنهادی اقتصاد و دارایی گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد و 
دارایی به دلیل تحصیات مرتبط، حضور در سازمان برنامه و 
بودجه و مطلع بودن از برنامه ششم توسعه و آشنایی و ارتباط 
مثبت بــا نمایندگان برای رای آوری در مجلس با مشــکل و 

چالش جدی مواجه نباشد.
ابوالفضل موســوی در گفت وگو با خط اعتدال با اشــاره 
به وضعیت فرهاددژپســند، گزینه مدنظــر رئیس جمهوری 
برای وزارت اقتصــاد و دارایی گفت: نماینــدگان تا پیش از 
این دنبال این بودند که وزیر اقتصــاد با تیم اقتصادی دولت 
هماهنگ باشــد و آقای دژپســند با آقای نوبخت در سازمان 
برنامه و بودجه هماهنگ اســت و این یعنی همراه شدن تیم 

اقتصادی دولت.
نماینده مردم یزد در مجلس افزود: بنابراین نگاه مجلسی 

ها از این منظر نســبت به او مثبت اســت. نکته دیگر اینکه 
چون در برنامه ششــم و برنامه بودجه حضور داشــته است با 
نمایندگان در ارتباط بوده و این رابطه و شــناخت ایجاد شده 
اســت. از این منظر رابطه خوبی با نماینگان دارد و می تواند 

این نکته هم در رای آوری او موثر باشد.

این عضو فراکســیون امید، اهلیت دژپسند را یکی دیگر از 
نکات قوت و دلیل رای آوری او دانســت و افزود: عاوه بر دو 
نکته گفته شــده، اهلیتش که مربوط به خطه شــمال است 
هم به نظر می رســد یکی دیگر از نقاط قوت او باشــد چرا که 
نمایندگان شــمالی مجلس به دلیل رضایــت مندی از او در 

حال رایزنی مثبت برای دژپسند هستند.
موسوی بیوکی تاکید کرد: از نظر رویکرد و سوابق سیاسی 
هم به دلیل همراهی و همســو بودن با دولت شــرایط خوبی 
دارد و نمایندگان اعتدالی و اصاح طلب هم از این منظر با او 

مشکلی ندارند.
این نماینــده اصــاح طلب مــردم یــزد در خانه ملت 
خاطرنشــان کرد: بنابراین بــا توجه به موارد گفته شــده و 
تحصیات مرتبط اقتصادی او، به نظر می رسد دژپسند برای 

گرفتن رای اعتماد مشکلی پیش رو نداشته باشد.

رییس شورای اصناف: 
وجود دژپسند در سنگر وزارت 

اقتصاد بسیار مغتنم  است 
 دژپسند مدیربســیار توانمندی در عرصه اقتصادی 
و برنامه ریزی کشــور اســت و با توجه به شناختی که از 
ایشان دارم معتقدم وجود ایشان در سنگر وزارت اقتصاد 

بسیار مغتنم است. 
رییــس شــورای اصنــاف در خصوص نظــر وزیر 
پیشــنهادی در ارتباط با همکاری دولــت با بخش غیر 
دولتی معتقد اســت: در وضعیت تحریم اقتصادی همه 
وزرا و دســت اندر کاران کشور درگیر هســتند و یقینا  
دولت و یا یک وزیر به تنهایی نمی تواند همه مشــکات 
فــرارو را حل کند،لذا فــردی که در کســوت وزیر قرار 
میگیرد نمی تواند بدون اســتفاده و مشــورت با بخش 
اقتصاد غیر دولتی موفق باشــد.یعنی زمانی وزرا موفق 
خواهند بود که بتوانند از بخش های گوناگون تشکل ها 
و صاحبان صنایع استفاده بهینه داشته باشند و آنها را به 
عنوان شرکای اقتصادی در دولت بپذیرند و خوشبختانه 
دکتر شریعت،دژپســند و رحمانی دیــدگاه اینچنینی 

دارند و یقینا به توفیق خوبی دست خواهند یافت. 
فاضلی بــودن دکتــر دژپســند در کســوت  وزیر 
اقتصاد را فرصتی  برای تشــکل ها و مجموعه اقتصادی 
کشوردانســت و گفت: دژپســند به ارتبــاط و تعامل با 
مجموعه های اقتصادی اعتقاد دارد و مدافع آنها اســت. 
امروز تعامل فی ما بین ما ،دولت و همه ی مجموعه های 
دست اندر کار نظام رهگشا خواهد بود و می تواند باری از 

دوش مجموعه اقتصادی کشور بردارد.   
وی از نمایندگان مجلس درخواست کرد که با دادن 
رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی از آنها حمایت کنند و 
اظهار داشت:درشرایط فعلی اقتصادی نباید اجازه دهیم 
سنگرهای ما از فرماندهی خالی باشند لذا از نمایندگان 
مجلس شورای اســامی تقاضا دارم با آراء خوب از دکتر 
دژپسند و ســایر وزرا حمایت کنند البته این بدان معنا 
نیست که نظرها و پیشــنهادات خود را به دولت منتقل 

نکنند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسالمی:

دکتر دژپسند در شرایط کنونی 
میتواند راهگشای اقتصاد کشور 

باشد

پس از اینکــه در چهارم شــهریور ماه کرباســیان 
دومین وزیر اقتصادی دولت روحانی اســتیضاح شــد، 
ســید رحمت اهلل اکرمی خزانه دار کل کشــور به عنوان 
سرپرست منصوب شده و پس از گمانه ۷زنی های انجام 
شده در نهایت فرهاد دژپســند به عنوان گزینه نهایی از 
ســوی رئیس جمهور برای ســکان داری وزارت اقتصاد 
معرفی شد. که قرار اســت روز شنبه نمایندگان ملت به 

وزیر پیشنهادی دولت رای خواهند دهند
محمد عزیزی  عضو کمیســیون صنایــع مجلس با 
برشمردن ســوابق علمی و تجربی وزیر پیشنهادی امور 
اقتصاد و دارایی دولت گفت: با اســتناد به موقعیت ویژه 
اقتصادی، معتقــدم  وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
عنوان مرکز تصمیم گیری و سیاســتگذاری از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت از این رو حضور یک اقتصاددان 
می تواند شــرایط را برای تصمیم گیری مناســب مهیا 

نماید. 
عزیزی افزود : اگر بخواهیــم مهم ترین ویژگی های 
دژپســند که وی را شایسته وزارت مهم اقتصاد می کند، 

برشماریم؛ اول مدیر-کارشناس بودنش است.

محمدي ، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس 
شوراي اسالمي

وزیر پیشنهادي از دانش جامع 
و علمي در حوزه اقتصاد برخوردار 

است

وزیر پیشــنهادي اقتصاد به دلیل عضویت در شوراي 
عالــي مختلف از جمله شــوراي عالي بانــک ها، بیمه، 
انفورماتیک ، آمار و کمیســیون اقتصاد دولت و کمیته 
اصــاح نظام بانکــي از دانش جامع و علمــي در حوزه 

اقتصاد برخوردار است.
محمدي با اعام این مطلب گفــت: عضویت وي در 
این شوراها سبب شد تا به آخرین اصاحات و تصمیمات 
آگاهي کامل داشته باشــد و این امر به ثبات اقتصادي و 

خروج از تاطم کمک میکند.
این نماینده مجلس با اشــاره به تجارب باالي ایشان 
به ســبب عضویت در کمیسیون هاي تخصصي از جمله 
شــوراي اقتصاد ، هیات امناي صندوق توســعه ملي و 
کمیسیون تخصصي ســتاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
طي سالهاي متمادي اظهار داشت: این تجربه و تخصص 
باالي ایشان کمک خواهد کرد تا اقتصاد کشور در مسیر 

توسعه قرارگیرد

خبر کوتاه
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رئیس اتاق تعاون

وزیر پیشنهادی اقتصاد علم و عمل در 
حوزه اقتصاد را توامان داردر 

 
بهمن عبداللهی :در شرایط فعلی اقتصاد کشورضرورت ایجاد میکند یک 
فــرد  اقتصاد دان که در حــوزه اقتصاد کان کارکرده اســت و دارای تجربه 
باالیی در این زمینه اســت این مســئولیت را بر عهده بگیرد.خوشــبختانه  

دژپسند دارای تمام این شرایط است. 
رییس اتــاق تعاون در ارتبــاط با ویژگی هــای مثبت دژ پســند ادامه 
داد:دژپســند دارای مــدارک تحصیلی در زمینه اقتصــاد وهمچنین دارای 
سوابق کاری در حوزه های اقتصاد کان است ،وی در سالهای گذشته سوابق 
درخشــانی را به عنوان معاون وزیر بازرگانی و معاون سازمان برنامه و بودجه 
دارا اســت،لذا می توان گفــت داری علم وعمل به صــورت توامان در حوزه 

اقتصاد است. 
وی اظهار امیدواری کرد که حضور دژپســند در منســب وزارت اقتصاد 

بتواند به حل مشکات اقتصادی کشور منجر شود. 
عبداللهی معتقد اســت: تعامل وزیر اقتصاد با فعاالن بخش غیر دولتی ازبسیار 
مهم  است و دژپســند در جلســاتی که با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون داشته است 
عنوان کرده  که این تعامل را به حداکثر می رساند و این منجر به رونق کسب و کار 

فعاالن اقتصادی شده و بخشی از مشکات اقتصادی کشور را حل میکند.

کارشناس اقتصادی: فرهاد دژپسند 
فرد مقبولی در شرایط فعلی اقتصادی 

برای منصب وزارت اقتصاد است 

تیمور رحمانی  در ارزیابی از وزیر یشنهادی اقتصاد گفت: دژپسند دارای 
تحصیات در حوزه اقتصاد اســت و بخش عمــده ای از فعالیت های وزارت 

اقتصاد نیز در حوزه اقتصاد است لذا اطاعات کافی را در این زمینه دارد.
این اقتصاد دان در ارتباط با ســوابق وزیر پیشــنهادی گفت: وزیر پیشنهادی 
اقتصاد دارای ســابقه مدیریتی طوالنی در زمینه های اقتصادی است و با مفاهیم 
مربوط به بودجه ،مالیات و بازرگانی که الزمه این وزارت خانه است در ارتباط بوده 
است. رحمانی ادامه داد: با توجه به شــناخت شخصی ام، دژ پسند در تعامل 
با افراد فرد موفقی اســت حتی از افکار کســانی که مثل خودش نیســت در 

راستای بهبود شرایط کنونی استفاده میکند.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس: 

بهترین گزینه مناسب  برای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی

جمع بندی کمیســیون اقتصادی مجلس این اســت که فرهاد دژپسند 
گزینه مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 

در کمیســیون اقتصادی مطالبات مان را به شکل جدی با فرهاد دژپسند 
مطرح کرده ایم و شرایط و موضوعات مدنظرمان را با وی در میان گذاشته ایم.
اقتدار برای اتخاذ تصمیمات کارشناســی در وزارت اقتصاد از مطالبات اصلی 
کمیســیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد اســت.  نظر موافقی نســبت به وزیر 

پیشنهادی اقتصاد دارم و وی را گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد می دانم.

گزینه ای مطمئن برای اداره مرکز ثقل 
اقتصاد کشور و خزانه ملی

ویژگی های منحصر بفرد آقای دکتر دژپســند از تخصص گرایی تا اعتقاد 
راســخ به اقتصاد اثباتی و نظم گرا ، از وی گزینه ای مطمئن برای اداره مرکز 

ثقل اقتصاد کشور و خزانه ملی معرفی می نماید.
دکتر محمدرضا حســین زاده مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی 
بانک های دولتی با اشــاره به مطلب فوق ، در آســتانه رای اعتماد مجلس شورای 
اسامی به گزینه پیشــنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در اعام 
نظر خود در خصوص دکتر فرهاد دژپســند بیان داشتند که ایشان فردی متعهد، 
متخصص و مجهزبــه علوم پایه اقتصادی و مباحث روز دنیــا در حوزه اقتصادی ، 
شایســته ترین انتخاب برای صدارت وزارت امور اقتصــادی و دارایی بوده و ابراز 
امیدواری کرد که با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسامی ، از شنبه 

شاهد حضور وزیری مقتدر در بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور باشیم.
ایشان در ادامه با اشــاره به باور باطنی وزیر پیشنهادی به انضباط مالی ، 
تاکید کردند حضور آقای دژپسند در این موقعیت حساس می تواند منجر به 
شکل گیری انســجام مدیریتی در حوزه های مختلف پولی، بانکی، مالیاتی، 
بورس، اصل44 کمرگ ســرمایه گذاری خارجــی و دیگر حوزه های مرتبط 

درون سیستمی و برون سیستمی گردد.
ضمن اینکه برنامه های اعامی از ســوی ایشان نیز حکایت از یک حرکت 

منسجم و ضربتی برای استقرار ثبات در اقتصاد ملی دارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

دژپسند از معدود اقتصاددانانی 
است که سابقه اجرایی طوالنی در 

کارنامه خود دارد

معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، از آن جهت که 
هم دارای ســوابق علمی بوده و هم سابقه اجرایی زیادی در بخش اقتصادی و 

مالی دارد، قابل دفاع است
فریدون احمــدی نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای 
اســامی در خصوص وزیر پیشــنهادی دولــت جهت ســکان داری وزرات امور 
اقتصادی و دارایی به مجلس جهت اتخــاذ رای اعتماد از نمایندگان گفت: معرفی 
فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، از آن جهت که هم دارای سوابق 
علمی بوده و هم ســابقه اجرایی زیادی در بخش اقتصادی و مالی دارد، بسیار قابل 
دفاع است. وی تصریح کرد: از همین رو می  توان مطمئن بود که بر قوانین و ضوابط 
و مقررات این وزارت خانه و همچنین فضای حاکم بر اقتصاد کشــور مسلط است و 
آشــنایی کاملی را هم در حوزه اقتصادی دارد. در این شرایط به نظر می رسد که او 

توانایی سکانداری وزارت امور اقتصادی  را داشته باشد.
نایب رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس شــورای اســامی همچنین 
افزود: البته نباید فراموش کرد که شــرایط کار برای هدایت اقتصاد کشور  و برای 
وزیر جدید به مراتب ســخت تر  از هــر دوره ای خواهد بود. امــا تصور میکنم که 
تزریق چنین نیروهای تواندمندی در ادامه راه کابینه دوازدهم ، بتوانند بســیاری 

از مشکات را حل کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

دژپسند از معدود اقتصاددانانی است که سابقه اجرایی طوالنی در 
کارنامه خود دارد

شقاقی، اقتصاددان: 

دژپسند از سایر گزینه های مطرح وزارت اقتصاد، یک سر و گردن باالتر بود

دژپسند برانکوی اقتصاد ایران؟

دژپسند در رتبه اول، شریعتمداری دوم، اسالمی سوم و رحمانی چهارم شدند/سطح غالب وزرای پیشنهادی پایین آمده است

بررسی سابقه و صالحیت ۴ وزیر پیشنهادی 

تخصص گرایی تا اعتقاد راسخ به اقتصاد اثباتی و نظم گرا

 موسوی بیوکی:

دژپسند برای گرفتن رای اعتماد مشکلی ندارد

 برنامه محوری، تجربه کافی و هماهنگی با سایر  مدیران اقتصادی دولت، از ویزگی های مهم ایشان  است 

از نظر پاکدستی نیز هیچ موضوعی از عدم سالمت مالی ایشان دیده نشده
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فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد می گوید: 
هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور اســت 
و بازار سرمایه نقش مســلط را در آن ایفا نمی کند، اما 
توســعه این بازار می تواند شــکل جدیدی از تجهیز و 
تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت 
صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور 

اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکات شود.

تولید ملی، نیازمند محیطی مناسب و شفاف برای 
فعاالن اقتصادی اســت / در ســال های وفور بی نظیر 
درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی مورد نیاز ایجاد نشد / 
بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار 
مطمئن تأمین مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند / 
نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور است؛ باید بازار 

سرمایه را بازسازی و تقویت کرد

فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد می گوید: 
هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک محور اســت 
و بازار سرمایه نقش مســلط را در آن ایفا نمی کند، اما 
توســعه این بازار می تواند شــکل جدیدی از تجهیز و 
تخصیص منابع را در اقتصاد ایران ایجاد کند. به عبارت 
صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور 

اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن مشکات شود.

وزیر پیشــنهادی اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار 
»انتخاب«، دربــاره دیدگاه های اقتصــادی و برنامه 
هایش برای وزارت اقتصاد گفت: قصد داشتم با توجه 
به شــناختی کــه از اقتصاد ایران و اهــداف و وظایف 
وزارت امور اقتصادی و دارایی دارم و بر اساس تجارب و 
عملکرد گذشته و مشورت با مسئولین و متخصصین، 
برنامه خود را اعام کنم تا ضمن اینکه به مجلس ارائه 
می شــود، بتوانم در اجرای آن از مسئولین، مدیران، 
اساتید دانشگاه، کارشناســان و صاحب نظران کمک 

بگیرم.

 

او تصریح کــرد: در اجرای این برنامه الزم اســت 
از ســایر دســتگاه های اجرایی، ســایر قوا، نهادها و 
سازمان ها،  بخش خصوصی، مسئولین، صاحب نظران 
و ... کمک گرفت و اساساً هر برنامه ای به ویژه در سطح 
ملی با مشارکت مؤثر عوامل، نهادها و اشخاص مرتبط 

تحقق می یابد.

 

دژپسند گفت: در بررســی واقعیات اقتصاد ایران 
و با توجه بــه اهداف و وظایــف وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اقدامــات زیادی باید مدنظر قــرار گیرد که 
عمده آن ها در برنامه لحاظ شــده است. ولی با توجه 
به شــرایط کنونی اقتصاد ایران، انتخاب پیشران یا تم 
گذر از تاطم، به سوی اقتصاد باثبات همراه با چندین 
پیشران دیگر، در کنار برنامه های ساماندهی نظام های 
اقتصادی موجود در راســتای حرکت به سمت اقتصاد 
مقــاوم، باثبات، مولد، متعادل و هوشــمند جمهوری 
اســامی ایران صورت گرفته است. لزوم ایجاد آرامش 
اقتصادی و مدیریت چالش های موجود در راســتای 
حمایت از بخش تولید و نهایتاً بهبود وضعیت معیشت 

عموم مردم از دیگر اهداف این برنامه است.

 

وزیر پیشــنهادی اقتصاد بــا بیــان اینکه عرضه 
و تقاضــای اقتصاد تحــت تأثیر تکانه هــای داخلی و 
خارجی از خود واکنش نشان می دهند و عدم تعادل در 
بازارهای مختلف اقتصاد اعم از بازار کاال، سرمایه، پول 
و ... را سبب می شوند، گفت: وظیفه مدیران اقتصاد در 
چنین شــرایطی از یک طرف برقراری هر چه سریع تر 
تعادل در بازارهــای اقتصاد و از طــرف دیگر کاهش 
هزینه هــای مترتب بر عدم تعادل های اقتصاد اســت 
تا از این مســیر از کاهش کارایی بنگاه های تولیدی و 
همچنین رفاه عمومی جلوگیری شود. به طور طبیعی 
اولویــت تصمیمات و اقدامات دولت در شــرایط باید 
معطوف به تحکیم بنیان های اقتصاد داخلی و کاهش 
آســیب پذیری اقتصاد ناشی از شــوک های داخلی و 
خارجی باشــد. از آنجایی که ایجاد تعادل در بازارهای 
مختلف مستلزم کاهش نا اطمینانی ها نسبت به آینده 
است، تمرکز دولت می بایست بر ایجاد ثبات اقتصادی 
باشــد. رشــد اقتصادی پایدار و کاهش نــرخ تورم و 

بیکاری در سایه ثبات اقتصادی شکل می گیرد.

 

او درباره معرفی »راهبردهای پیشــران و ویژه« در 
برنامه خود اظهار داشــت: راهبردهای پیشران نشان 
از اولویت هــای برنامه در شــرایط کنونــی دارد. این 
پیشــران ها در شــرایط کنونی به عنوان حرکت های 
اصلی پیش برنده هستند که به تحقق کل برنامه کمک 
می کنند و به برنامه در کنار ســایر عوامل آن، قابلیت 
اجرایی باال می بخشــند. از طرف دیگر این پیشران ها 

می تواننــد نقاطی که بــه اندازه کافی رشــد نکرده و 
ضعیف بوده و بالنده نیســتند را برای کمک به تحقق 

برنامه تقویت کند.

 

دژپســند شــش راهبرد برنامه خود را شامل  گذر 
از تاطم های ناشــی از تحریــم و مدیریت مخاطرات 
اقتصادی،  تأمین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری،  
بهبود محیط کســب وکار، ارتقای تــوان تولید ملی و 
تعادل بخشــی در بازارهای مختلف،  ارتقاء شفافیت 
و انضباط مالی- اداری و  اقتصاد هوشــمند و توســعه 

زیرساخت های مرتبط ذکر کرد.

 

وزیر پیشــنهادی اقتصــاد در خصــوص راهبرد 
پیشران »گذر از تاطم های ناشی از تحریم و مدیریت 
مخاطرات اقتصــادی« به اقدامات راهبــردی مانند  
رعایت هماهنگــی در سیاســت گذاری پولی،  ارزی،  
اعتباری و بودجــه ای جهت حفظ ثبات اقتصاد کان،  
حمایــت از تولید با رویکرد صــادرات محور و هدایت 
نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد،  فعال نمودن 
ظرفیت های بیکار و بااستفاده دارای توجیه اقتصادی 
و توان تولید رقابتی،  ایجاد تســهیات مالیاتی برای 
تولیدکنندگان به منظور عبور از مشــکات ناشــی از 
تحریم های ظالمانه، اســتفاده از ظرفیت های قانونی 
برای کاهش رســوب کاال در اماکن گمرکی و کاهش 
زمان و هزینه تشــریفات گمرکــی ترخیص کاال در 
رویه های صادرات و واردات،  بهرهگیری از ظرفیتهای 
دیپلماســی کشور برای پیشــبرد مذاکرات اقتصادی 
مؤثــر دوجانبه و چندجانبــه بین المللی برای کاهش 
فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریمها،  ایجاد 
زمینه هــای الزم برای جلب و جذب ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه 
منا به ویژه کشــورهای چین، هند، عمان، قطر و ... با 
هدف ارتقای توان تولید و توســعه صادرات،  استفاده 

کارا از دارایی هــای دولت و شــرکت های دولتی برای 
توســعه ســرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت 
ابزار اهرمی و یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،  
اســتفاده از ظرفیتهای تعامل با کشــورهای آسیایی 
در تقویت فرآینــد تولید و نظام تأمین مالی کشــور 
با تأکید بر کشــور چین،  احیا کارکــرد اصلی مناطق 
آزاد تجــاری- صنعتــی و ویژه اقتصــادی در جهت 
افزایش جهشــی صادرات غیرنفتی،  ساماندهی طرح 
سهام عدالت در راســتای حمایت از دهک های پایین 
درآمــدی و  همکاری فعاالنه با دســتگاه های اجرایی 
مربوط بــرای ایجاد کمربند ایمنی معیشــتی به ویژه 

برای اقشار خاص اشاره کرد.

 

او همچنیــن درباره تأمین مالــی فراگیر و ترغیب 
سرمایه گذاری ادامه داد: عمق کم بازار سرمایه و بانک 

محور بودن تأمین مالی در کشــور موجب شده است 
بانکها برای تأمین منابع مــورد تقاضا به بانک مرکزی 
وابســته شــده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی 
خود به عاملی تورم زا همراه با اختال در امور تولیدی 
تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانکها در تأمین نیازهای 
مذکور ایفای نقــش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون 
برخورداری از یک ســازوکار مطمئــن تأمین مالی، 
نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود 

چنین شرایطی را فراهم نمی کند.

 

دژپسند افزود: ســؤال اصلی این اســت که نظام 
بانکی تحت چه شــرایطی و به چه میزان قادر خواهد 
بود تغذیه کننده بنگاههــای اقتصادی به منظور ایجاد 
شغل در مقیاس های بســیار بزرگ مورد نیاز باشد. از 
ســوی دیگر، هر چند نظام مالی در اقتصاد ایران بانک 
محور اســت و بازار سرمایه نقش مســلط را در آن ایفا 
نمی کند، اما توســعه این بازار می تواند شکل جدیدی 
از تجهیز و تخصیص منابــع را در اقتصاد ایران ایجاد 
کند. به عبارت صریح تر باید به بازسازی و تقویت بازار 
ســرمایه کشــور اقدام کرد تا مانع از پیچیده تر شدن 
مشکات شــود. در هر کشــوری جهت نیل به رشد 
اقتصادی بلندمدت و ایجاد فرصتهای شــغلی پایدار 
الزم اســت ســرمایه گذاری ها به ارزش آفرینی منجر 
شــود تا بتواند مزیت نسبی پایدار برای کشورها ایجاد 

کند.

 

وزیر پیشــنهادی اقتصاد یکی دیگر از چالش های 
اقتصــاد ایــران، بــرای تحقــق یک رشــد ســریع 
سرمایه گذاری و تولید را پایین بودن میزان بهره وری 
سرمایه عنوان کرد و افزود: اقتصاد کشور طی سال های 
وفور بی نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شــغلی جدید 
مورد نیاز را ایجاد نکرده و لذا فشــار سنگین افزایش 
ســرمایه گذاری و تولید اشتغال به ســال های آینده 
موکول شــده است که مهم ترین ویژگی آن را می توان 

در کمبود قابل توجه منابع خاصه کرد.

 

دژپســند چالش مهم دیگــر در اقتصــاد ایران را 
تجهیز ناکافی منابع ارزی برای رشد سرمایه گذاری و 
تأمین نیازهای فعاالن اقتصادی برای فعال نگه داشتن 

چرخ اقتصاد و تجارت کشور دانست.

 

او همچنین از  تســریع در اصاح نظــام بانکی در 
حــوزه بانک های دولتــی با هدف ارتقــای کارآمدی 
بانک هــا،  مشــارکت فعــال در بازســاماندهی نظام 
پولی و بانکی،  افزایش توان تســهیات دهی بانک ها 
از طریق افزایش ســرمایه و واگــذاری اموال و اماک 
مازاد،  نهادســازی بــرای مدیریت معوقــات بانکی و 
طراحی ابزارهای تشــویقی و تنبیهــی برای وصول 
مطالبات غیرجاری بانک ها،  مولدســازی دارایی های 
دولت و شرکت های دولتی و اهرمی کردن دارایی های 
دولت،  اهرمی کردن نقدینگی،  مدیریت انتشــار انواع 
اوراق بدهی و ســایر ابزارهای تســویه و تهاتر با هدف 
ایجاد ترکیب بهینه بدهی های دولت،  فعال ســازی و 
به کارگیری ظرفیت های نهادهای مالی توســعه ای در 
تأمین مالی اقتصاد و سرمایه گذاری،  گسترش ابزارها 
و نهادهــای مالی نوین به منظور تأمیــن منابع مالی و 
مدیریت ریسک نظیر توسعه بیمه و تأمین مالی خرد 
و ایجاد یا فعال ســازی صندوق های ســرمایه گذاری 
جدید،  گسترش گزینه های ســرمایه گذاری جمعی 
با هــدف تبدیل انگیزه هــای ســفته بازی ویرانگر به 
ســرمایه گذاری ارزش آفرین،  توانمندسازی صنعت 
بیمــه، تشــویق رقابــت و افزایش ســهم بیمه های 
غیردولتی،  افزایش ظرفیت پذیرش ریســک در بازار 
بیمه کشور و تأمین پوشش های بیمه اتکایی مورد نیاز 
حوزه سرمایه گذاری و تولید و  حمایت از رشد و توسعه 

فین تک ها با هــدف افزایش نوآوری در صنایع مالی را 
از جمله مهمترین برنامه ها برای تأمین مالی فراگیر و 

ترغیب سرمایه گذاری برشمرد.

 

دژپســند همچنیــن دربــاره »بهبــود محیــط 
کســب وکار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشــی 
در بازارهــای مختلف« اظهار داشــت: بهبود محیط 
کســب وکار برای کاهــش نااطمینانــی کارآفرینان، 
فعاالن اقتصــادی، تولیدکننــدگان و ارائه کنندگان 
خدمات نسبت به آینده، باید به طورجدی و با اولویت 
در دســتور کار قرار گیــرد. با توجه بــه اینکه محیط 
کســب وکار از طریــق متغیرهای مختلف سیاســی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی، فناوری و 
قانونی بــر فعالیت بنگاه ها اثر می گذارد و کنترل آن ها 
در دســت مدیران بنگاه ها نیست، یکی از وظیفه های 
دولت بهبود محیط کســب وکار و فراهم نمودن بستر 
کارآمد برای دســتیابی به آرمان هــای ثروت آفرینی، 

شغل آفرینی و کارآفرینی است.

 

او تصریــح کــرد: محیط کســب وکار مناســب 
زمینه ساز ســرمایه گذاری اســت. افزایش نرخ رشد 
ســرمایه گذاری، ارتقای تــوان تولید ملــی، افزایش 
فرصت های شــغلی، افزایش ســهم ایران در تجارت 
بین الملــل، نیازمند فراهم کردن محیطی مناســب 
و شــفاف برای فعاالن عرصه اقتصادی اســت. بهبود 
محیط کســب وکار با محوریت قانون بهبود مســتمر 
محیط کســب وکار مصوب مجلس با تأکید بر کاهش 
مداخلــه دولت در امور بنــگاه داری بخش خصوصی، 
کاهش هزینه هــای مبادالتی، تســهیل تأمین مالی 
توســعه بخش غیردولتی، پرداخت هزینه های ناشی 
از تصمیمــات دولت بر بخش غیردولتی و مشــارکت 
دادن مؤثر نمایندگان تشکل های بخش غیردولتی در 
تصمیم ســازی ها و تصمیم گیری های دولت از جمله 

راهبردهای وزارت خواهد بود.

 

دژپســند همچنیــن اظهار داشــت: به رغم اینکه 
از ابتدای دولــت یازدهم تاکنــون تاش های زیادی 
برای بهبود فضای کســب وکار انجام شــد، رتبه ایران 
در شــاخص ســهوت فضای کســب وکار بــا کاهش 
28 پله ای از 152 به 124 رســید. امــا هنوز تا تحقق 
اهداف تعیین شــده در برنامه ششــم،  فاصله زیادی 
وجود دارد. به همین دلیــل باید در اجرای مواد )22( 
و )2۷( قانون برنامه ششــم با همکاری دســتگاه های 
اجرایی مرتبط اقدامات متعددی از جمله  شناســایی 
و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنــده در بهبود محیط 
کســب وکار و تنقیح قوانیــن اقتصــادی معارض با 
ســهولت فضای کســب وکار،  تدوین سیاســت های 
کان اقتصــادی، مالی، تجــاری و حمایتی به منظور 
توسعه افقی و عمودی زنجیره تولید محصوالت دارای 
مزیت نسبی،  تدوین سیاست های ناظر به جلوگیری 
از مداخلــه نهادهای سیاســت گذار در تصمیم گیری 
فعاالن اقتصادی و پیش بینی سازوکارهای الزم برای 
جبران خســارات و هزینه های وارده به آن ها،  طراحی 
و تدوین ســازوکار خروج نهادهای عمومی غیردولتی 
از محیــط فعالیت هــای بخش خصوصــی،  برقراری 
ارتباط منظم و ســازمان یافته با فعــاالن اقتصادی در 
جهت تبادل گفتمان برای بهبود فضای کســب وکار،  
طراحی سازوکار تسهیل دسترســی به مدیران ارشد 
وزارت و دستگاه های تابعه متناسب با رتبه بنگاه های 
اقتصادی،  جلب مشــارکت فعال و مؤثر تشــکل های 
اقتصادی در تدوین یا اصاح مقررات، بخشنامه ها و... 
و  موثرســازی نقش شورای گفتگوی بخش خصوصی 
و دولتی در سیاست گذاری اقتصادی مورد توجه قرار 

گیرد.

 

دژپســند در ادامــه گفــت: ایجاد انضبــاط مالی 
به معنای پایبندی بــه قوانین بودجــه، توازن دخل 
و خــرج، سیاســت گذاری مبتنی به قاعــده به جای 
سیاست گذاری صاحدیدی که نتیجه آن بی انضباطی 
در سیاســت گذاری و بی انضباطی در اجرا است یکی 
از مهم تریــن محورهای مورد تأکیــد در وزارت امور 
اقتصادی و دارائی در ســال های آتی است. همچنین 
موضوع مبارزه با مفاســد نیــز از دغدغه های مهم در 
این دوره اســت. وجــود اقتصاد غیرشــفاف یکی از 
چالش های فعلی کشــور است و در این رابطه استفاده 
از فناوری های الکترونیکی مورد تأکید اســت. به طور 
مثال، اســتقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه مجهز 
بــه فناوری های روز، زمینه ســاز مبارزه بــا قاچاق و 

سالم سازی فضای کسب وکار خواهد بود.

 

او درباره بدهی های دولت نیز اظهار داشت: بدهی 
دولت ها به بخش های مختلف، نیز منجر به بروز چالش 
جدی دیگری شــده. برای غلبه بــر این چالش، روش 
مناســب تأمین مالی، تأمین مالی از مردم اســت که 
پارامترهای آن،  مثل نرخ، میزان و بازپرداخت و نکول 

آن، باید شفاف شود.

 

دژپسند اهم برنامه های خود برای ارتقاء شفافیت 
و انضبــاط مالی- اداری را  برقــراری اصول حاکمیت 
شــرکتی در بانک هــا، بیمه ها و شــرکت های دولتی 
و تهیــه الگوی »اســتقرار نظام مدیریــت حرفه ای« 
در شــرکت های دولتــی،  اعتمادآفرینــی از طریق 
افزایش شــفافیت، ســامت و انضبــاط اقتصادی و 
سیاســت گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی 
و اجرا،  ارتقای رویکرد پیشــگیرانه در اجرای قوانین و 
مقررات به منظور جلوگیری از بروز فســاد اقتصادی،  
پیاده سازی روش های نوین در شناسایی و پیشگیری 
از موارد مشــکوک و تأمین مالی تروریســم و جرائم 

سازمان یافته،  توسعه نظام مالیاتی نوین،  بهره گیری 
از ظرفیت هــای نهادهــای مدنی و واســط اقتصادی 
)اتاق بازرگانــی، اتحادیه های صنفی و..( برای کاهش 
فرار و اجتناب مالیاتی،  اجرای کامل قانون انتشــار و 
دسترســی آزاد به اطاعات و طراحی سازوکار افشا و 
انتشــار اطاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه 
بهره گیــری از ظرفیت رســانه های عمومی و جمعی 
بــا رویکرد انتشــار برخط اطاعات مالــی و حمایتی 
بخش عمومی در محیط هــای الکترونیکی و  حمایت 
از رســانه های متعهد برای پیگیری جرائم اقتصادی 

عنوان کرد.

 

او همچنیــن دربــاره بحث اقتصاد هوشــمند که 
در برنامه های خود بدان اشــاره کــرده گفت: کاربرد 
فناوری های جدید در اقتصاد و تجارت نقش بســیار 

مؤثری در کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، 
افزایش قــدرت رقابتی بنگاه هــای اقتصادی، به ویژه 
در مصاف بــا رقبای خارجــی، و نوســازی جامعه و 
اقتصاد دارد، به همین دلیل ســعی می شود در ادامه 
فعالیت های حوزه های ذی ربط در چند ســال اخیر، با 
طراحی برنامه ویژه ای، توسعه کاربرد فناوری اطاعات 
به صورت یک نهضت فعــال در تمامی مأموریت های 

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری شود.

 

او  تدویــن نقشــه راه اقتصاد هوشــمند،  ایجاد و 
توسعه ســامانه های زیرســاختی برای تحقق دولت 
الکترونیــک و حرکت به ســوی اقتصاد هوشــمند از 
طریق طراحی، تکمیل و توســعه سامانه های مربوط 
از جمله ســامانه جامع مالیات الکترونیکی، ســامانه 
خزانه داری الکترونیکــی، گمرگ نوین و الکترونیکی، 
توســعه و تکمیل ســامانه جامع اموال دولت)سادا(، 
طراحی و پیاده سازی ســامانه جامع امور شرکت های 
دولتی، سامانه مجامع و بنگاه ها، توسعه بستر یکپارچه 
تبادل اطاعات اقتصادی کشــور)بیتا(، استقرار کامل 
ســامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه )سنهاب( 
و  ... و افزایش تعامات الکترونیکی و کاهش مراجعات 
حضــوری در کلیه نهادهای مالی، پولی و اعتباری را از 

جمله مهمترین اقدامات در این زمینه ذکر کرد.

 

دزپســند همچنین افزود: وزارت امــور اقتصادی 
و دارایی به عنوان دســتگاه سیاست گذار اقتصادی و 
بازوی اجرایی سیاســت های اقتصــادی دولت، باید 
نقش کلیدی خود را در مدیریت مؤثر بخش عمومی و 
اقتصاد کشور به صورت کارآمد ایفا کند. وزارت اقتصاد 
یک وزارتخانه کلیدی اســت و وظایف مهمی را قانون 
برعهده ایــن وزارت خانه قرار داده اســت. راهبری و 
مدیریت امور مهمی ازجمله سیاست گذاری در حوزه 
بخش عمومــی، مالیات، بازارهای مالــی و بازرگانی، 
گمــرک، خزانــه داری کل کشــور، بهبــود محیط 
کســب وکار، بورس، خصوصی ســازی، شرکت های 
دولتــی، دارایی ها و بدهی های دولــت، بیمه، نظارت 
بر امور بانکی، ســرمایه گذاری خارجی و اخیراً مناطق 
آزاد، تجاری-صنعتــی و ویژه اقتصــادی بر عهده این 

وزارت خانه است.

 

وزیر پیشــنهادی اقتصاد افزود: ارتقــای جایگاه، 
کارایی و اثربخشــی این وزارتخانه مســتلزم بهسازی 
و اصاح ســاختار و نظام تصمیم گیری سیاست های 
اقتصادی از طریق تعامل مؤثر بــا نخبگان و خبرگان 
اقتصادی، صاحب نظران دانشگاهی و غیردانشگاهی، 
مدیران فعلی و پیشــین مجرب، و همچنین طراحی 
ســازوکارهای الزم در واحدهــای ذی ربــط وزارت 
خانه، برای ایجاد هماهنگی با ســازمان برنامه وبودجه 
و بانک مرکزی به ویژه در زمینه هــای اتخاذ رویکرد، 
تصمیم گیــری و اجــرای سیاســت های اقتصادی، 
توســعه مدیریت دانش، استقرار نظام پایش و نظارت، 
بودجه ریــزی مبتنی بر عملکــرد، الکترونیکی کردن 
فرآیندها، شفاف ســازی اطاعات، پاسخگویی، بهبود 
کیفیت مقررات، تعمیق حاکمیت قانون، برقراری نظم 
و انضباط مالی و مبارزه با فســاد به ویژه فســاد مالی 
اســت. به طور طبیعی طراحی ســاختاری مناسب، و 
نظــام اداری کارآمد و مؤثر همراه با توانمندســازی و 
اســتفاده از مدیران باانگیزه، مسئولیت پذیر، پرتاش 
و توانمند فعلی و اعمال شایسته ساالری در انتصابات، 
می تواند نویددهنــده ارتقای کیفیت سیاســت ها و 

مدیریت بخش عمومی اقتصاد کشور باشد.

 

دژپسند همکاری با دســتگاه های اجرائی ذی ربط 
باالخــص ســازمان برنامه وبودجــه کشــور و بانک 
مرکزی برای بهبود ســاختار و نظــام تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در حوزه امور اقتصادی کشور به منظور 
تقویت سازوکار تصمیم ســازی و تصمیم گیری کان 
اقتصادی کشــور،  ایجــاد رابطه هم افــزا، همدالنه و 
همکارانه با مجلس،  مشــارکت در تنقیح قوانین مادر 
و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، منسوخ و مخل 
و اصــاح آن،  اعمال شایسته ســاالری در انتصابات با 
رویکرد به کارگیری هرچه بیشــتر زنان و جوانان در 
سطوح مدیریتی،  تشکیل هســته های اندیشه ورزی 
و تصمیم سازی برای تعامل مؤثر با نخبگان و خبرگان 
اقتصادی،  کمک به تشــکیل خانه اقتصاددانان برای 
به جریان انداختــن دیدگاه ها و نظرات آنان در فرایند 
تصمیم سازی و سیاســت گذاری،  تأمین اطاعات و 
گزارش های الزم برای دستگاه های نظارتی در راستای 
پاســخگویی مؤثر در چارچوب قوانیــن و مقررات و 
سهولت بخشــی نظام ارتباطات و پاسخگویی مردمی 
و اجرای قانون انتشــار و دسترسی آزاد به اطاعات را 
مهمترین برنامه های خود برای توانمندســازی نظام 
سیاســت گذاری و اجرای اصاحات ساختاری عنوان 

کرد.
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 وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
اقتصادی  عنوان دستگاه سیاست گذار 
و بازوی اجرایی سیاست های اقتصادی 
دولــت، باید نقش کلیدی خــود را در 
مدیریت مؤثر بخــش عمومی و اقتصاد 
کشــور به صورت کارآمــد ایفا کند. 
وزارت اقتصاد یــک وزارتخانه کلیدی 
اســت و وظایف مهمی را قانون برعهده 
ایــن وزارت خانــه قرار داده اســت. 
راهبری و مدیریت امور مهمی ازجمله 
سیاست گذاری در حوزه بخش عمومی، 
مالیــات، بازارهای مالــی و بازرگانی، 
گمرک، خزانه داری کل کشــور، بهبود 
بورس، خصوصی  محیط کســب وکار، 
دارایی ها و  سازی، شرکت های دولتی، 
بدهی های دولــت، بیمه، نظارت بر امور 
بانکی، ســرمایه گذاری خارجی و اخیراً 
مناطــق آزاد، تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی بر عهده این وزارت خانه است.

اقتصــاد در چنین  وظیفه مدیران 
شــرایطی از یک طرف برقراری هر چه 
سریع تر تعادل در بازارهای اقتصاد و از 
طرف دیگر کاهــش هزینه های مترتب 
بر عدم تعادل های اقتصاد اســت تا از 
این مســیر از کاهش کارایی بنگاه های 
تولیــدی و همچنیــن رفــاه عمومی 
اولویت  به طور طبیعی  جلوگیری شود. 
تصمیمات و اقدامات دولت در شــرایط 
باید معطــوف به تحکیــم بنیان های 
اقتصاد داخلی و کاهش آســیب پذیری 
اقتصاد ناشی از شــوک های داخلی و 
خارجی باشد. از آنجایی که ایجاد تعادل 
در بازارهای مختلف مســتلزم کاهش 
نا اطمینانی ها نســبت به آینده است، 
تمرکز دولت می بایســت بر ایجاد ثبات 
اقتصادی باشد. رشد اقتصادی پایدار و 
کاهش نرخ تورم و بیکاری در سایه ثبات 

اقتصادی شکل می گیرد

دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد در گفتگو با »انتخاب«:

بنگاه های اقتصادی بدون برخورداری از یک سازوکار مطمئن تأمین مالی، 
نمی توانند از رکود خارج شوند 

تولید ملی، نیازمند محیطی مناسب و شفاف برای فعاالن اقتصادی است / در سال های وفور بی نظیر درآمدهای نفتی ظرفیت شغلی مورد نیاز ایجاد نشد 
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 نظرم نســبت  به دکتر دژپسند مثبت است و فکر میکنم رای خوبی از 
مجلس داشته باشد.

بیت اهلل عبدللهی نماینده اهر و هرسین

از وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد حمایت کرد و گفت رای من به 
دکتر دژپسند مثبت است .

مهرداد الهوتی نماینده لنگرود 

دژپســند از نیروهای کارامد محســوب می شــود و انتخاب وی، انتخاب 
شایسته ای است و به طور قطع رای خوبی خواهد داشت.

ولی اهلل نانواکناری

 دژپسند فردی با تجربه و سالم است. و با این تفاسیرادامه داد:
 وی  میتواند مشکات اقتصاد را در کشور بکاهد.

عبداهلل حاتمیان نماینده درگز 

 دکتر دژپسند کارشناس اقتصادی و در این حوزه مدیری کارامد است که تا 
کار مثبت را به نتیجه نرساند، دست نمیکشد حتی اگر باالدستش خاف نظرش 
را بدهد.وی در نهایت از ایمان دژپســند تعریف کرد و گفت وی ارتباط خوبی با 

مجلس دارد.

احمد سالک نماینده اصفهان

دژپسند در ســخت ترین شرایط اقتصادی، مســوولیت وزارت اقتصاد را 
پذیرفته است ما در کمیسیون ضمن مطالبه گری از وی حمایت و برای تحقق 

برنامه هایش همراهی میکنیم.

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی

وزیر پیشــنهادی اقتصاد، مبدع طرح اقتصاد بدون نفت در ســالهای دهه 
هشتاد است.

بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

حضوردکترهمتی واکنون دکتر دژپســند در رئوس مهمترین نهادهای 
اقتصادی کشور بارقه ای امیدی دردلهای اندیشمندان دل آگاه ،دلسوز و امیدوار 
به آینده ی اقتصادکشوربرافروخت.برملت نجیب وقهرمان ودولت ارجمندمان 

مبارک.

دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 

من نظرم نسبت به وزارت دکتر دژپسند مثبت است زیرا وی را فردی با تجربه 
و اطاعات باال در حوزه اقتصاد میشناسم و در همین راستا وی فردی توانمند 
و شایسته برای وزارت اقتصاد اســت.  این برنامه نشان از هماهنگی وی با تیم 
اقتصادی دولت دارد و همین موضوع نشان دهنده این است که احتمال عملیاتی 
شدن برنامه هایش بیشتر اســت.وی در انتها بیان کرد به نظرم شانس وی در 

مجلس بسیار خوب است.

قلی اهلل قلیزاده نماینده کلیبر

با اعام حمایت از وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: انشاال دژپسند رای 
خوبی از مجلس داردو به زودی کار در وزارت اقتصاد را شروع می کند.

سید حمایت میر زاده نماینده   اردبیل

بنده نظرم نســبت به هر چهار وزیر پیشنهادی دولت مثبت است و در 
این بین دژپســند نیز از این قاعده مستثنی نیســت و باید بگویم نظرم به 

وی بسیار مثبت است.

فرج اهلل رجبی نماینده شیراز 

 در مجموع هر چهار وزیر پیشنهادی بدون مشکل هستند، گفت: امیدواریم 
شنبه هر چهار وزیر رای بیاورند تا بتوانند خیلی خوب کار خود را شروع کنند.

وی افزود وزیر پیشنهادی اقتصاد با توجه به اینکه تحصیاتش در علوم 
اقتصاد اســت ونیز آشنایی اش به مسائل مالی و بانکی است،  وی را فردی 
مناســب برای این منصب می دانم و امیدوارم نمایندگان مجلس نیز رای 

خوبی به وی بدهند.

حبیب اهلل نیکزادی نماینده 

 دکتر دژپسند در حوزه برنامه و بودجه کار کرده و در مباحث اقتصادی 
صاحب نظر اســت. نماینده خــرم آباد ادامه داد برنامه های دژپســند را 
مطالعه کردم و متوجه شــدم میتواند از بحران کنونی عبور کند.بنابر این 

می تواند رای خوبی بیاورد.

محمد رضا ملکشاهی راد نماینده خرم آباد

به نظرم از لحاظ اقتصادی دژپسند وزیر خوبی برای وزارت اقتصاد محسوب 
می شــود. وی دلیل نظر مثبتش به انتخاب وی را اشراف به اجرای مسائل 

اقتصاد بیان کرد.

علی اسدی نماینده کرمان 

  وزیر پیشنهادی ، دکتر دژپسند، فردی کارشناس و آشنا به مسِئل اقتصادی 
اســت و در صورت رای اعتماد، میتواند یکی از اعضای هماهنگ تیم اقتصادی 
دولت باشد .خدادادی ادامه داد :دژپسند مسائل اقتصادی را کاما درک میکند 
و در صورت داشــتن و انتخاب یک تیم هماهنگ اقتصادی، در بحث وزارتخانه 

موفق میشود.

سلماس خدادادی نماینده 

 رییس جمهور به این نتیجه رسیده است که چهار وزیر پیشنهادی  کارامد 
هستند بنابر این ما نیز نظر وی را حمایت میکنیم وی وزیر پیشنهادی وزارت 
اقتصاد را فردی الیق برای این سمت خواندو بیان کرد از دژپسند حمایت میکنم.

عبدالحمید خدری نماینده بوشهر
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 دژپسند از بدنه وزارت اقتصاد اســت و مدرکش نیز مرتبط با اقتصاد 
اســت بنابر این میتواند به عنوان گزینه وزارت اقتصاد پیشــرفت خوبی 

داشته باشد.بخصوص در چالش ارزی در کشور.

عبداهلل رضیان نماینده قِامشهر

هر چهار وزیرپیشنهادی دولت رای اعتماد می گیرند. وزیر اقتصاد هم  رای 
نمایندگان ملت را دارد. وی افزود :از دکتر دژپسند میخواهیم بعد از این که 
به وزارت اقتصاد رفت مردم و به خصوص مســتضعفین را فراموش نکند و 

به دادشان برسد.

محمد قمی نماینده پاکدشت 

 دژپسند فردی علمی و دانشگاهی است و با توجه به تجربه ای که در سازمان 
برنامــه و بودجه داشــته و در این اوضاع و احوال اقتصــادی فکر میکنم دکتر 
دژپسندبهترین گزینه برای وزارت اقتصاد باشدو رای خوبی را از مجلس دریافت 

کند.

فردین فرمند نماینده میانه

چنین بیان کرد که هر چند در حال بررســی های بیشــتر درباره وزرای 
پیشنهادی هستیم، ولی نظرم نسبت به دژ پسند مثبت است.

داوود محمدی نماینده تهران 

 در کار وزیر پیشنهادی صداقت و درستی دیدیم بنابر این نظرم به انتخاب 
وی مثبت است.

سیامک مره صدق نماینده کلیمیان

 دژپســند با اراِئه برنامه هایش به مجلس توانست نظر مجلس را جلب 
کند.وی افزود وی در مباحثی که تصمیم میگرفت محکم می ایســتاد تا 
کار به سرانجام برســد و امید داریم که در وزارت اقتصاد نیز اینگونه عمل 

کند.

احمد امیر آبادی نماینده قم

 به لحاظ فردی نوعا افرادی که در دولت هستند، افراد توانمندی هستند.وی 
افزود: با این اوصاف وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز از این قانون مستثنی نیست. وی 
با توصیف دژپسند افزود: وی عاوه بر اینکه با تجربه است باید گفت که تجربه 
اش صرف اقتصاد میباشدو این نکته مهمی است برای انتخاب وی عنوان   وزیر 

اقتصاد.

محمد نعیم امینی فرد نماینده سیستان و 
بلوچستان 

 به دلیل آشنایی نمایندگان با دژپسند از قبل و نیز با توجه به اینکه در مسائل 
اقتصادی  فردی کار امد است،نمایندگان به وی نظری مثبت دارند.وی در خاتمه 

خاطر نشان کرد که وزیر پیشنهادی اقتصاد فردی با انرژی بسیار باالست.

تقی کبیری نماینده خوی 

با ذکر اینکه هر چهار گزینه ،گزینه های خوبی هستند، گفت: دکتر دژپسند 
مالیات و اصل اقتصاد را به خوبی می  شناســد ًمن اینکه سابقه مدیریتی را در 
کارنامه خود دارد.وی درخاتمه اعام کرد در کل گزینه خوبی برای وزارت اقتصاد 

است.

عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان

دکتر دژ پسند کسی است که سابقه کار در امور اقتصادی دارد و کار کشته 
این حوزه است .

وی افزود به نظر من وضعیتش خوب اســت و راحــت میتواند رای اعتماد 
مجلس را  به دست بیاورد.

سید راضی نوری نماینده شوش

نظرم در مورد وزرا ی بیشــنهادی دولت به خصوص دکتر دژپسند مثبت 
است زیرا وی اقتصاد دان  و از لحاظ علمی و اجرایی سوابق خوبی دارد و با توجه 

به تجرباتی که در سازمانی که برنامه و بودجه داشت انشاالله بتواند موفق باشد.

علی قربانی نماینده بجنورد 

   دکتر دژپسند با سابقه طوالنی در بخش اقتصاد و سوابق کارشناسی یقینا با  
رای بسیار باال اعتماد نمایندگان مجلس را به خود جلب می نماید.

دکتر ارسالن فتحی پور   

نظر کمیسیون اقتصادی مجلس روی وزیر شدن فرهاد دژپسند مثبت است/ 
اقتدار برای اتخاذ تصمیمات کارشناســی در وزارت اقتصاد از مطالبات اصلی 

کمیسیون اقتصادی مجلس از وزیر اقتصاد است.

محمدرضا پورابراهیمی

 با شناختی که که از دکتر دژپسند دارم در برنامه و بودجه انصافا خوب عمل 
کرد بخصوص به مناطق کمتر توسعه یافته توجه وافری داشته است.خالدی 
ادامه داد با شناختی که از دژپسند داریم وی میتواند عقب افتادگیهای گذشته 

راجبران کند. 

محمدخالدی نماینده لردگان 

دکتر فرهاد دژپسند از هر نظر برای تصدی مسؤلیت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی شایســتگی دارد. تســلط به مبانی و آموزه های دانــش اقتصاد ، 
درک عمیق از چالشهای اقتصاد کشــور ، تجربه مدیریت ارشد در وزارت 
بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه و باالخره سامت عملکرد و بی حاشیه 
بودن و ســاده زیســتی از ویژگی های بارز ایشــان و زمینه ساز موفقیت 

ایشان به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایي است .

خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزی

 بنده صد در صد با وزارت دکتر دژپســند به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت 
اقتصاد موافقم.

علی عسگر ظاهری نماینده مسجد سلیمان 
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وبا توجه به اراِئه خوب برنامه های وزیر پیشــنهادی اقتصاد، وی حتما رای 
باالیی از مجلس دریافت میکند.

دژپسند سابقه خوب دانشگاهی دارد و به مسائل اقتصادی اشراف دارد.
وی افزود :با توجه به تجربه های خوب قبلی وی میتواند وزیر خوبی باشد.

ارزیابی من برای انتخاب دژپسند، مثبت است زیرا  در برنامه ششم معاونت 
مدیریت ســازمان برنامه و بودجه بود ضمن اینکه وی فردی فعال و مسط در 
مباحث اقتصادی و در اقتصاد بسیار متبحر است. وی افزود: دژپسند مشکلی 

در رای اعتماد مجلس ندارد.

 دکتر دژپسند دارای تخصص و تعهد باالیی است .
 وی افــزود :دکتر دژ پســند از مدیرانی اســت که دارای تعامــل باالیی با 

کارشناسان است و امیدواریم با رای باالیی وارد وزارت اقتصاد شود.

مدرک وزیر پیشنهادی اقتصاد کاما مرتبط با این وزارت خانه است.
ســلیمی افزود وی تجربه خوبی در زمینه اقتصاد و ارتباط خوبی نیز با 
مجلس و دولت دارد و فکر میکنم بهترین گزینه برای وزارت اقتصاد باشد.

رئیــس جمهور بــرای ســکانداری وزارت اقتصــاد ودارایی کــه یکی از 
وزارتخانه های مهم کشور است جناب آقای دکتر دژپسند را معرفی کرده اند 
به نگاهی به سوابق ایشان به درستی متوجه خواهیم که رئیس جمهور گزینه 

مناسبی را برای وزارت اقتصاد معرفی کرده اند.

انتخاب وی، انتخاب شایســته ای اســت و به طور قطع رای خوبی خواهد 
داشت.

در گفت و گو با پارسینه ضمن حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت :
دکتر دژپسند رای مجلس را برای وزارت اقتصاد دارد.

ما به عنوان نمایندگان مجلس بنا داریم تا به دولت و تیم اقتصادی وی کمک 
کنیم و در همین راستا با دقت نظر و دید مثبت به وزرای پیشنهادی نگاه و بررسی 
میکنیم. وی افزود :دژ پســند را به عنوان فردی با تحصیــات و دارای تجربه 
میشناسم و مطمئنم که مشکلی در زمینه اقتصادی ندارد. وی در خاتمه عنوان 

کرد نگاه نمایندگان ، نگاه کمک به دولت است

مــا در وزارت اقتصاد احتیاج به وزیری الیق و مدیری کارامد داریم.دکتر دژ 
پسند با توجه به سوابق اجرایی و مدیریت خاصی که دارد، میتواند با شرایط فعلی 
اقتصادی از تجاربش استفاده و بتواند تا حدودی مشکات را حل و فصل نماید 

.وی در انتها گفت :دژ پسند میتواند رای مجلس را به دست آورد.

 دکتر میتواند انســجام خوبی در اقتصاد بوجود بیاورد و از نظراینکه مالی و 
بودجه برنامه های خوبی اراِئه داده است ، من از موافقین وزارت وی هستم.

احمد مرادی نماینده بندر عباس 

محمد رضا منصوری نماینده ساوه

حیدر علی عابدی نماینده اصفهان 

شمس اهلل شریعت نژاد نماینده 
تنکابن و رامسر

اصغر سلیمی نماینده سمیرم

شهریاری نماینده مجلس

ولی اهلل نانوا کناری

شهرام کوسه غراوی نماینده مینو دشت و کالله

علیرضا بیگی نماینده تبریز 

اسداهلل عباسی نماینده رودسر

حسین هاشمی تخته پور  نماینده بندر عباس

 دژپسند گنجینه مدیریت نظام و دولت است، ایشان در تمامی دوران خدمت 
در سنگرهای مختلف خدمتی اثبات نموده است که ایران برای همه ایرانیان و بی 
ریا بدون تعصب قومی - مذهبی - منطقه ای بلکه با وسعت دید وسیع و برنامه 
ریزی های درست کوتاه مدت - میان مدت و بلند مدت می باشد که اکثر افراد 

فراکسیون اهل سنت از ایشان حمایت می کنند.

دکتر کرد عضو محترم کمیسیون کشاورزی

قبول مسئولیت خطیر و تاثیرگذار وزارت امور اقتصادی ودارایی از سوی دکتر 
دژپسند در شرایطی که اقتصاد کشــور روزهای خاصی را پشت سر می گذارد 
حاکی از تعهد به کشور و همت بلند ایشــان بر ایجاد تحول و بهبود در عرصه 
اقتصادی ایران اسامی اســت . دانش ، تخصص ، حضور موثر و مسئولیت ها 
در سازمان برنامه و بودجه کشــور و مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری و 
همچنین تجربیات ارزنده ایشان در اجرا بدون تردید ، پویایی و شکوفایی  را در 

اقتصاد ایران رقم خواهد زد .

رضا دولت آبادی ، مدیرعامل بانک تجارت 

 ادامــه راه - طیب نیا-  وزیر قبلی اقتصاد و دارایی بهترین توصیه برای وزیر 
فعلی اســت.مردوخی اضافه کرد: وزارت اقتصاد باید اصاح نظام تدبیر اقتصاد 

کشور را در دستور کار قرار دهد و به عنوان مهمترین سیاست در پیش گیرد.

بایزدی مردوخی، اقتصاددان و مدرس 
دانشگاه

کان، در کنار تجربه غنی ایشان در برنامه ریزی اقتصادی کشور، می تواند 
در سایه عملگرایی و شهامت اقدام، روزهای درخشانی را برای اقتصاد و محیط 

کسب وکار رقم بزند. افق بالندگی و رونق اقتصاد، روشن و امیدوارکننده است.

دکتر صیدی مدیرعامل بانک  صادرات

ما بنای کمک به دولت را داریم و در این بین از دکتر دژ پسند به عنوان وزیر 
پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی حمایت میکنیم. و مطمئنم رای خوبی خواهد 

داشت

علی کاظمی نماینده اردل و فارسان
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با توجه به سبقه علمی  دکتر دژپسند و تجربیات ارزشمند ایشان در حوزه 
های کاما مرتبط با حوزه های اقتصادی و از سویی ساختار منحصر به فرد نظام 
سیاستگزاری اقتصادی کشور ما که در تعامل چند جانبه وزارت اقتصاد، برنامه و 

بودجه، بانک مرکزی کاما ذیصاح است تصدی وزارت اقتصاد می دانم.

بنده برنامه های دژپسند را شــنیدم و حمایت خود را از وی به عنوان وزیر 
پیشنهادی اقتصاد اعام میکنم.

دژپســند به پیچیدگی و ظرایف اقتصاد کشور بخوبی آشنا است و از دانش 
قوی و تجربه کاری در حوزه اقتصاد برخوردار است 

دژپسند، وزیر پیشنهادی اقتصاد را شنیدم و با بررسیهایی که از سوابقش 
داشتم،فکر میکنم نظر مجلس را جلب کند و رای خوبی داشته باشد.

دکتر دژپسند در علوم اقتصاد فردی علمی است و با توجه به اشرافی که به 
مسائل کان و بودجه و اقتصادی کشور دارد، گزینه مناسبی برای این وزارتخانه 

محسوب   میشود.
خدا بخشی در انتها گفت شرایط دژپسند در مجلس خوب است.

 دژپسند در ســخت ترین شرایط اقتصادی، مســوولیت وزارت اقتصاد را 
پذیرفته است ما در کمیسیون ضمن مطالبه گری از وی حمایت و برای تحقق 

برنامه هایش همراهی میکنیم.

 دکتر دژپســند فردی با تجربه است و در شــرایط کنونی اقتصادی، وی با 
توانیهای خویش در بحث اقتصاد،میتواند انضبــاط مالی را برقرار و فرماندهی 

اقتصادی کشور را به دست بگیرد.

وزیر پیشنهادي از دانش جامع و علمي در حوزه اقتصاد برخوردار است. وزیر 
پیشنهادي اقتصاد به دلیل عضویت در شوراي عالي مختلف از جمله شوراي عالي 
بانک ها، بیمه، انفورماتیک ، آمار و کمیسیون اقتصاد دولت و کمیته اصاح نظام 

بانکي از دانش جامع و علمي در حوزه اقتصاد برخوردار است.

همکاری که با دژپســند در کمیسیون تلفیق دیدم متوجه شدم که فردی 
تاشگر با توانمندیهای باالست.

نماینده ســراب ادامه داد:وی به لحاظ بودجه بندی کشور و نیز اشراف به 
مسائل اقتصادی جزء افراد سرآمد است .

 دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد فردی مورد اعتماد و مورد وثوق 
دولت و مجلس است. ضمن اینکه وی از شخصیتهای علمی و مطرح بین المللی 

است و در حوزه اقتصادی تجربه الزم را داراست.

 با توجه به اینکه برنامه های ارائه شــده از طرف دکتر دژپسند برنامه های 
خوبی بود وی توانسته نظر  مثبت نماینده ها را جلب کند.

خوشبختانه جو مثبتی نسبت به وزیر پیشــنهادی اقتصاد از طرف دولت 
وجود دارد

دکتر امینی فرد رئیس فراکسیون 

سید محمد حسینی نماینده تفرش

 محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی

نور محمد تربتی نژاد

محمد خدا بخشی نماینده الیگودرز

پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 

محمد علی شاعری نماینده بهشهرو نکا 

محمدي ، رئیس کمیسیون اصل نود 

یوسف داوودی نماینده سراب

عزت اهلل یوسفیان مال نماینده آمل

علی ابراهیمی نماینده شازند

دکتر بنیادی نماینده کاشمر

 سبحانی فر افزود: آقای دژپسند وزیر پیشــنهادی اقتصاد، در بخش های 
مختلف اقتصادی و مدیریتی حضور داشته و فردی است که هم سبقه علمی و هم 

انضباط مالی دارد بنابراین به نظر می رسد رای قابل قبولی بیاورد.

رمضانعلی سبحانی فر

قبول مسئولیت وزارت اقتصاد در این برهه ي خاص اقتصادي از سوي  دکتر 
دژپسند نشانگر تخصص و ایثارگري ایشان و عشق و عاقه اي است که به نظام 

و مردم عزیز کشور دارند .

دکتر بیکدلی مدیر عامل بانک ملت 

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد،تمامی کم و کاستیهای دولت باید جبران 
شود که فکر میکنم دژپســند با توجه به اینکه در حوزه اقتصاد سرامد هست، 

میتواند وزیر خوبی باشد و ما نیز حمایت میکنیم.

سید مرتضی خاتمی نماینده ماهنشان

 دکتر دژپسند وزیر پیشنهادی اقتصاد سوابق مدیریتی مطلوبی در عرصه 
اقتصــاد را در کوله بار خود دارد امیدوارم با رأی خوبی که مجلس به وی خواهد 

داد ناجی این بخش بحران زده و ملت و کشور ایران در این زمان حساس باشد.

مهندس یار محمدی عضو محترم کمیسیون 
عمران و نماینده زاهدان



صفحه آخر

برخی صاحب نظران، انتخاب شخصی از بین اقتصاد خوانده 
ها، که تجربه کار پژوهشــی را داشته باشد و به جزئیات اقتصاد 
ایران، مسائل بودجه و درآمد دولت، مالیات ها، گمرکات، بانک 
و بیمه و شــاخص های کان اقتصاد ایران آشنا باشد را مطرح 
کردند و همچنین برخی کارشناسان و اقتصاد دانان نیز ضرورت 
انتخاب افرادی را در دوره تحریم مطــرح کرده اند که دغدغه 
مردم، کم درآمدها، مزد و حقوق بگیران را داشــته باشــد و به 
پیگیری مسائل بازار کاال، قیمت کاال ها و خدمات، سفره مردم، 
درآمد گروه های کم درآمد، مسائل مهار تورم و بیکاری، بودجه 

دولت و بودجه خانوار ها عاقه مند باشد.

براین اساس، باید کسانی در این دوره به عنوان همکار دولت 
انتخاب شوند که اوال به مسائل بودجه دولت، کمبود درآمدها، 
تامین کاال های اساســی، نظارت بر قیمت و بازار کاال و... اعتقاد 
داشته باشند و دوما ساختار اقتصاد ایران را بشناسند و برای رفع 
مشکات ساختاری و چالش های موجود راهکار کوتاه مدت ارائه 
دهند تا کشور و اقتصاد و مردم و به خصوص مزد و حقوق بگیران 

و صاحبان درآمد ثابت بتوانند از آن گذر کنند.

از این رو، در بین افراد شــناخته شــده و اقتصاد دانانی که 
حاضرند در شرایط ســخت اقتصاد امروز کار کنند و پشتیبان 
دولت و مردم باشــند، شــخصی، چون فرهاد دژپسند فردی 
مناسب است. براین اســاس، از آنجا که به واسطه کار روزنامه 
نــگاری و روابط عمومی، از نزدیک شــاهد فعالیت و چند دهه 
دغدغه فرهاد دژپســند بوده ام بر خود الزم دیدم که نســبت 
به معرفی ایشــان و آنچه از رفتار و عملکرد وی درک کرده ام، 
توضیحاتی را ارائه کنم. شاید برای بخشی از نمایندگان مجلس 
و افرادی که نسبت به عملکرد و ویژگی های گزینه پیشنهادی 
وزارت اقتصاد با حساسیت روبرو هســتند، راهگشا باشد و به 
انتخاب فردی مناسب در این شرایط ویژه اقتصاد ایران کمک 

کند.

اولین بار خاطرم هســت که در ســال 13۷8 به دیدار یکی 
ازدوستان در یکی از روزنامه های آن دوران رفتم که او دژپسند 
را آنجا معرفی کرد و جناب فرهاد دژپســند در عین حال که از 
مدیران ســازمان برنامه بود و استاد دانشــگاه بود، اما به خاطر 
دغدغه مسائل کشــور وعاقه ای که به اقتصاد داشت به عنوان 
مشــاور اقتصادی و دبیر ســرویس در آن روزنامه نیزفعالیت 
می کرد و در قامت یک کارشــناس دلســوز، هر روز در دیدار با 
جمعی از استادان دانشگاه وکارشناسان ارزشمند کشور، از آن ها 
نظر و مقاله دریافت می کرد و بحث و گفت: وگو در مورد مباحث 
اقتصادی داغ بود. خاطرم هست که افرادی مانند محمد ابراهیم 

یاوری دانشــیار دانشکده اقتصاد شهید بهشتی، شمس الدین 
حسینی و... دعوت شده بودند و در حال گفت: وگو بودند و اتفاقا 

بحث یارانه ها موضوع محوری مورد توجه آن ها بود.

هرچند که تحوالت و خاطرات آن سال ها به سرعت دگرگون 
شــده و هر یک از آن افراد حاضر در خاطره مــا، یا ردای وزارت 
پوشــیدند و مدتی بعد به دیگری سپردند و یا در قامت مدیران 
ارشد سازمان ها و وزارتخانه های اقتصادی و دانشگاه ها فعالیت 
کردند و همچنان در حال خدمت هســتند. اما بعد از 20 سال، 
امروز به یاد می آورم که انسان ها در سفر و شرایط سخت است 
که خود را نشان می دهند و شاهد تاریخی باید سخن بگوید که 
افرادی مانند دژپســند نه تنها دغدغه کارشناسی و تخصص و 
اقتصاد دارند، که همزمان دیگران را به یاری می طلبند و از توان 
وتوشــه و تخصص ونظر آن ها با هر دیــدگاه مخالف یا موافقی 
کمک می گیرند و آن روز شاهد بودم که افرادی با دیدگاه های 
مختلف در آن جمع حاضر بودند؛ و مهمتر آن که بدون ســرو 

صدا و تبلیغ، به اخاق و مفاهیم انسانی نیز توجه دارند و اکنون 
پس از 20 ســال، اولین بار است که خاطره آن تماس تلفنی را 
بازگو می کنم که هرچند برای بسیاری طبیعی باشد، اما نشان 
می دهد که افراد حاضر در پست و سمت و قدرت، هم می توانند 
به فکر افرادی که در چالش و مشــکات معیشــتی هستند و 

دغدغه نان و کار دارند، توجه کنند.
با ذکر این خاطره، الزم است یادآور شویم که فرهاد دژپسند 
فارغ التحصیل رشــته اقتصاد در مقطع دکترا از دانشــگاه آزاد 
اسامی و اکنون دانشیار دانشــکده علوم اقتصادی و سیاسی 
دانشگاه شهید بهشتی است. دژپسند سابقه حضور در معاونت 
معاون امور اقتصادی وهماهنگی سازمان برنامه و بودجه دولت 
یازدهم، معاونت تولیدی سازمان برنامه در دولت نهم و معاونت 
طرح ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی دولت هشتم را دارد. او هم 
اکنون به عنوان رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری 

سازمان برنامه و بودجه مشغول فعالیت است.

براین اســاس، از تخصص و ســابقه و رزومه ارزشــمندی 
برخوردار است که می تواند در کنار دغدغه اقتصاد و مردم ایران 
مفید باشد. عاقه وافر به رشد و اعتای ایران، نظم ذاتی و دقت 
و تمرکز و جدیت و شــوخ طبعی عالی از نکات مهم شخصیتی 
ایشان است که طی این سال ها دریافته ام. جدای از ویژگی های 
شخصیتی، جنبه دیگر خوشــحالی اینجانب هنگامی تشدید 
گردید که سنخیت وظایف وزیر اقتصاد و وزارت متبوع او را در 
ذهن مرور کردم؛ چرا که بهترین معیار برای سنجش مناسب 
بودن گزینه ای برای یک پســت مدیریتی همخوانی ســوابق 
اجرایی و علمی فرد با شــرح وظایفی اســت که برای آن پست 

تعریف شده است.

آن طور که در قانون آمده است هدف وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، تنظیم سیاســت های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد 
هماهنگی در امور مالی، اجرای سیاست های مالیاتی و تنظیم 
و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و ســرمایه گذاری های 
مشترک با کشــور های خارجی است. این وزارتخانه هم چنین 
وظایفی همچون تهیه و تنظیم صورتحســاب عملکرد بودجه 
ساالنه کل کشور، تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی 
و مالی و فنی ایران با ســایر کشور ها و ســازمان ها و موسسات 
اقتصادی و مالی بین المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت 
بر اینگونه روابط و مناسبات بین المللی، نگهداری اسناد مالکیت 
اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آن ها بعهده دستگاه های 
اجرایی ذیربط است وهمچنین پیشــنهاد، دریافت، بررسی و 
انجام کلیه امور مربوط به ســرمایه گذاری های ایران در خارج و 
ســرمایه گذاری های خارجی در ایران و همچنین کمک های 

اقتصادی و فنی به کشور های خارجی را نیز برعهده دارد.

با توجه به مطالب پیش گفته ســوابق اجرایی جناب دکتر 
و عملکرد ایشان که بر همگان آشکار است امتیاز ویژه ای برای 
کسب مقام وزارت اقتصاد اســت. اما نکته قابل توجه هنگامی 
اســت که سوابق علمی ایشان را که شــامل پایان نامه دکتری 
ایشــان، دروس تدریس شــده در دانشــگاه، پایان نامه های 
راهنمایی و مشاوره شده، مقاالت علمی منتشر شده و طرح های 

پژوهشی که توسط ایشان صورت پذیرفته را مرور می کنم تمام 
آن ها در حوزه های مالیه عمومی و مالیات، بودجه ریزی و تامین 
مالی دولت، تجارت، بازرگانی و مالیــه بین الملل، بانکداری و 
بانکداری الکترونیک، رشد و توســعه اقتصادی، اقتصاد ایران، 
سرمایه گذاری خارجی و ... می باشــند که همگی در راستای 
شناخت علمی مطلوب این حوزه مدیریتی می باشد. بی جهت 
نیست که ترکیب همه این موارد می تواند گزینه ای مناسب برای 

وزارت اقتصاد ایجاد کند.

وی همچنین دارای ســنوات متمادی خدمت در مشاغل: 
»کارشناســی، معاونت دفتر، ریاست دفتر و معاونت« سازمان 
برنامه و بودجه، دبیر ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دبیر 
ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، معاون امور تولیدی سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی، معاون برنامه ریــزی و امور اقتصادی 
وزارت بازرگانی، مدیر کل دفتر اقتصاد کان سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشــور، رئیس هیات مدیره صندوق پژوهش و 
فناوری دانشــگاه صنعتی شریف، تصدی مشاغل کارشناسی، 
معاونت دفتر، مدیریت و راهبری اقدامات و پروژه های مختلف، 
ذیل ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اهتمــام جدی در 
بهره مندی از ظرفیت های اجرایی کشور در مسیر تحقق اهداف 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

از ســوی دیگر، طراحی مدل و تهیه و تدوین نقشــه راه 
پیاده ســازی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و تدوین 
ســاختار اجرایی آن مدل مفهومی برنامه ملی-طرح و پروژه، 
تهیه بسته های رونق تولید و اشــتغال در سال 1396تهیه و 
تدوین برنامه اشتغال فراگیر در ســال 1396، تهیه و تدوین 
بسته حمایت از توسعه اشــتغال پایدار در سال 1395، تهیه 
نظام نامه پیوســت فناوری و توســعه توانمندی های داخلی 
در قرارداد هــای بین المللی و طرح هــای مهم ملی راهبری و 
مدیریت تهیه و تدوین اسناد برنامه ششم توسعه در سه جلد 
مشــتمل بر 12 موضوع فرابخشــی و 1۷ موضوع بخشی در 
1235 صفحه، مسئول تدوین پیش نویس الیحه قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، مجری طرح بازنگری و اصاح 
قانون محاسبات عمومی کشــور، مسئول بازنگری و اصاح و 
تهیه پیش نویس قانون برنامه و بودجه کشــور، مسئول تهیه 
پیش نویس الیحه قانون الحــاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت، مسئول تدوین، بازنگری و اصاح 
پیش نویس الیحه قانون تجارت، مسئول تهیه و تدوین پیش 
نویس الیحه قانون تســهیل رقابت و کنترل انحصار، مسئول 
تدوین برنامه بیســت ســاله اقتصاد بدون اتکا به درآمد های 
حاصله از نفت خام، مســئول تدوین برنامــه تحقق عدالت 
اجتماعی در ایران، مجری طرح تجارت الکترونیک، عضویت 
در بیش از 50 شــورای عالی سیاست گذاری و تصمیم گیری 
از جمله: ســابقه عضویت در شــورا های عالی بانک ها، بیمه، 
انفورماتیک، آمارسابقه عضویت در کمیسیون های مختلف از 
جمله:عضو کمیسیون ســتاد اقتصادی دولت، عضو و رئیس 
کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد، سابقه عضویت در کمیته 
اصاح نظام بانکی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران، در 

کارنامه سوابق دژپسند بوده است.

ورزش

فرنگی کاران ایران در پایان رقابت های بین 
المللی کشتی فرنگی جام تختی به ۳ مدال طال، 
یک نقره و ۸ برنز رسیدند تا در رده بندی تیمی 

قهرمان شوند..
به گــزارش خبر فــوری، در پایان ســی و 
هشــتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگــی جام تختی که در ســالن بعثت شــهر 
ماهشهر استان خوزستان و به مدت ۲ روز برگزار 
شد، نمایندگان ایران صاحب ۳ مدال طال، یک 

نقره و ۸ برنز شدند.
محمد علی گرایی در وزن ۷۷کیلوگرم،سامان 
عزیزی در وزن ۸۷ کیلوگرم و بهنام مهدی زاده 
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب ۳ مدال طال برای 
ایران شــدند و مهرداد مردانی نیــز در وزن ۶۰ 

کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.
همچنین مســلم نادری خادم و رضا خدری 
در وزن ۵۵،محمــد نوربخــش در ۶۳،محمد 
الیاســی در ۶۷،فرشــاد بلفکه در ۷۲، برومند 
اصالن در ۷۷،علی اکبر حیدری در ۹۷ و شهاب 
قوره جیلی در سنگین وزن برای ایران صاحب ۸ 

مدال برنز شدند.
در رده بندی تیمــی ایران بــا ۱۹۲ امتیاز 
قهرمان شــد، ترکیه با ۱۷۱ امتیاز در مکان دوم 
قرار گرفت و قزاقســتان با ۱4۵ امتیاز در جای 
سوم ایستاد. این رده بندی بر اساس امتیازدهی 

جدید اتحادیه جهانی کشتی انجام شد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم مســلم نــادری خادم 
در دیــدار رده بندی با ضربه فنــی برابر ابراهیم 
نورالیف از آذربایجان پیروز شــد و به مدال برنز 
رســید.رضا خدری نیز در دیگر دیدار رده بندی 
این وزن با حساب ۹ بر صفر از سد زیاد زینالوف از 
آذربایجان گذشت و وی نیز دیگر مدال برنز این 
وزن را برای ایران بدســت آورد.مدال طالی این 
وزن به اکرم اوزترک از ترکیه رسید که قاطعانه 

با نتیجه ۹ بر صفر کارادزه از گرجستان را برد.
در دیدار رده بندی وزن ۶۳ کیلوگرم محمد 
نوربخش برابر دیمیتری کاســنک از اوکراین با 
نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و گردن آویز برنز 
را از آن خــود کرد.دیگر مدال برنــز این وزن به  

قرقیزستان رسید.
امــا در جریان دیــدار رده بنــدی وزن ۶۷ 
کیلوگرم محمد الیاســی نفر پنجم مســابقات 

جهانی پاریــس، در مبارزه ای ســخت مقابل 
اسماعیل بوررو مولینا قهرمان جهان و المپیک 
به روی تشک رفت و در پایان در دیداری سخت 
و مهیج با نتیجه ۷ بر ۵ پیروز شــد و با کسب این 
پیروزی ارزشــمند مدال برنز ایــن رقابت ها را 
برگردن آویخت.مدال طالی این وزن به المات 

کبیسپایف قزاق رسید.
در دو دیــدار رده بنــدی وزن ۷۲ کیلوگرم 
فرشــاد بلفکــه برابر گوبــا گوگیراشــویلی از 
گرجستان با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و دیگر 

مدال برنز جام تختی را برای ایران بدست آورد.
اما افشین بیابانگرد دارنده مدال برنز جهان 
در ســال ۲۰۱4 در ادامــه نمایش ضعیف خود 
مقابل ابراهیم ماگمدوف از قزاقســتان در مدت 
زمان ۳ دقیقــه و ۲۰ ثانیه با نتیجــه ۸ بر صفر 
شکســت خورد و به عنوان پنجمی رسید .مدال 
طال و نقــره وزن ۷۲ کیلوگرم نیــز به ترتیب به 

کشتی گیران قزاقستان و ترکیه رسید.
در دیدارهای رده بنــدی وزن ۷۷ کیلوگرم 

نیز برومند اصالن ۲ بر یــک بکوری گوگولی از 
گرجستان را شکســت داد و به مدال برنز رسید 
اما پژمان پشتام با حســاب ۹ بر صفر برابر فاتح 
چنگیــز از ترکیه شکســت خورد و بــه عنوان 

پنجمی بسنده کرد.  
در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم کیوان 
رضایی برابر برهان آکبوداک از ترکیه ۸ بر صفر 
شکســت خورد و به عنوان پنجمی بسنده کرد. 
مدال های طال و نقره این وزن به کشــتی گیران 

ترکیه و بلغارستان رسید.
در وزن ۹۷ کیلوگرم علــی اکبر حیدری در 
دیدار رده بندی مقابل دورین پیروان از رومانی 
با نتیجه یک بر یک پیروز شد و هشتمین مدال 
برنز ایران را از آن خــود کرد. در دیگر دیدار رده 
بندی این وزن محمد یگانــه برابر تورمان ایوب 
اف از آذربایجان با نتیجه ۵ بر 4 شکســت خورد 

و پنجم شد.
و باالخره در ســنگین وزن عــالوه بر مدال 
طالی بهنام مهدی زاده، شهاب قوره جیلی نیز 

یک بر صفر برابر  آلین الکسوک از اوکراین پیروز 
شــد و به مدال برنز رسید تا ایران که با ۳ تیم در 
این رقابت ها حاضر شده بود با ۳ طال، یک نقره و 

۸ برنز به کار خود پایان دهد.
عالوه بر مســووالن فدراســیون و اعضای 
شورای فنی، شــریعتی اســتاندار خوزستان، 
عبدالحمیــد احمدی معــاون فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان، شــهردار و رییس شورای شهر 

ماهشهر نیز در سالن مسابقات حضور داشتند.
همچنین افشــین حیدری مدیرکل ورزش 
و جوانان خوزستان و بیرانوند فرماندار ماهشهر 
نیز از نزدیک نظاره گــر رقابت های رده بندی و 

فینال بودند.
همچنین در مراسمی از پیشکسوتان کشتی 
شامل قصاب، ممتازان، کیانی، غفوری و سامانی 

تجلیل بعمل آمد.
دولــت تورلیخانوف رییس کنفدراســیون 
کشتی آسیا و عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی 

کشتی نیز در سالن مسابقات حضور داشت.

فرشــاد پیوس کارشــناس فوتبال وضعیت فوتبال ایران و 
مافیای شکل گرفته در آن را وخیم تر از فوتبال ایتالیا دانست.

به گزارش خبر فوری؛ فرشاد پیوس پیشکسوت فوتبال ایران 
درباره مافیای موجود در فوتبال گفــت: مافیای پنهان فوتبال 
ایران باعــث افت تعدادی تیم ها و یا البی بازی های نادرســت 

می شود.
او افزود: مافیای موجود در لیگ های ایران با یکسری حرکت 
مانند عقربه ساعت سبب می شــوند یک عده از تیم ها از لیگ 
های باال مثل لیگ برتر به لیگ های دسته های ۲ یا ۳ افول کنند 
یا اینکه با البی و خرید هایی از این طریق شاهد قدرت گرفتن و 

روند صعودی ناگهانی یکسری تیم ها باشیم.
فدراسیون فوتبال باید به این گونه موارد ورود کند و جلوی 
راه این ســری افراد و گروه ها را که حتــی از باند های مافیایی 
ایتالیایی هم بدتر هستند ببندد. همچنین این گروه ها سبب می 
شوند که یک عده بازیکنان و سرمربی هایی که سواد یا مدرک 

معتبر و شــرایطی برای این کارها ندارند بــه لیگ ورود کنند و 
باعث افت کیفیت فوتبال شوند. پیوس همچنین افزود کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال باید به مســئله طارمی ورود کند و 
تمامی افرادی که درگیر این موارد بودند را مورد بررســی قرار 

دهد. طارمی کودک نیست و عقلش به تمامی مسائل می رسد 
اما با بچه بازی که او در تیم پرسپولیس در آورد سبب شد پنجره 
ی نقل و انتقاالت پرسپولیس را در ۲ نوبت بسته شود. مشکل او 
دور و بری هایش است که به فکر او نیستند و تنها به فکر خودشان 
هستند. طارمی برای پرسپولیس زحمت کشید و آقای گل لیگ 
ایرا ن بــود و محبوب مردم، اما با این کارهایش محبوبیتش را از 
دست داد . بهتر بود تا بعد از جام جهانی در پرسپولیس می ماند 
اما حاال او رفته اســت راحتش بگذارید و بگذارید به پیشرفتش 
ادامه دهــد. پیوس همچنین درباره حواشــی مصدومیت ها و 
دعواهای هم تیمی ها در رختکن گفت: این افراد از فوتبالیست ها 
حرفه ای هستند و پول حرفه ای هم دریافت می کنند پیگیری 
ها در مورد این بازیکنان باید بیشتر باشد و همچنین باید برای 
تنبیه کردن این سری افراد، باشــگاه محرومیت هایی را ایجاد 
کنند و مانع اعمال نادرســت آن ها باشند. باشگاه ها باید به فکر 

باشند و کسی که الیق و عاشق تیم است را به خدمت بگیرند.

  

واکنش کمالوند به 
درخواست 

استقاللی ها برای 
لغو بازی

شکایت سردار آزمون 
از مجری تلویزیون به 
دلیل اتهام استفاده از 
مخدر!

مهاجم تیم ملی کشورمان از مجری برنامه ویدیو چک شکایت کرد.به گزارش 
خبر فوری، برنامه تلویزیونی ویدیو چک که از شــبکه ورزش پخش می شــود به 
دلیــل صحبت های چند روز قبل مجری خود علیه مهاجم تیم ملی کشــورمان 
جنجال ســاز شــد.عبداهلل روا، مجری برنامه ویدیو چک در بخشی از این برنامه 
صحبت هایی علیه ســردار آزمون، مهاجم تیم ملی کشــورمان مطرح کرد که با 
شکایت وی روبرو شــد.در صحبت های  روا اشاره های غیر مستقیمی به استفاده 
مهاجم کشــورمان از مواد مخدر شــده بود و مجری برنامه، ســردار آزمون را به 
اســتفاده از این موارد متهم کرده بود.مهاجم کشورمان از این برنامه و مجری آن 

شکایت کرده است و قرار است آن را پیگیری کند.

 قهرمانی ایران در کشتی فرنگی جام تختی
 با ۳طال، یک نقره و ۸ برنز

سوشا مکانی به سپاهان 
می رود       ؟

این احتمال وجود        د       ارد        که مکانی ســر از ســپاهان 
اصفهــان د       ر بیاورد       !سوشــا مکانی به احتمــال فراوان 
امروز بازی نفت آباد       ان مقابل پرســپولیس را از نزد       یک 
تماشــا خواهد        کرد       .مکانی که پس از فســخ قــرارد       اد        با 
استرومسگود       ســت نروژ این روزها د       ر تهران به سر می 
برد        و شاید        برآن خود        کرد       .همچنین د       ر بخش سالح باد       ی 
قهرمانی آســیا تیم ۱۲ نفره تفنگ ایران توانســت یک 
مد       ال نقره تیمی د       ر رد       ه جوانان کسب کند        و امیرسیاوش 
ذوالفقاری نیز د       ر رد       ه نوجوانان موفق به کســب سهمیه 
المپیک نوجوانان شد       . تیم تفنگ ایران د       ر سه رد       ه سنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن د       ر د       و بخش زنان و مرد       ان 
با سید       ه رویا صبح خیز، فاطمه کرم زاد       ه، نجمه خد       متی، 
الهه احمد       ی، مه لقا جام بــزرگ، نازنین زینب جعفری، 
مریم شفیعی پور، آرمینا صاد       قیان، روژان جاللیان، امیر 
ســیاوش ذوالفقاریان، امیر محمد        نکونام و علیرضا د       اود        
آباد       ی د       ر این رقابت ها شرکت کرد       ه است.4۰۷ورزشکار 
از ۲۷ کشور آســیایی د       ر رقابت های تیراند       ازی قهرمانی 

آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجوانان حضور د       ارند       .

نکته ای جالب از مهاجم مورد نظر 
استقاللی ها

در شرایطی که قرار است یک مهاجم کامرونی به زودی 
در تست های پزشکی باشگاه استقالل شرکت کند خبری 
رسیده که داستان این مهاجم را کمی پیچیده می کند.در 
خبرها آمده بود که »هرمان تانگا اکواال« ۲۸ ســاله است 
و ســابقه بازی در لیگ های کامرون، تایلند و چین را در 
کارنامه دارد.هرمان از ســال ۲۰۰۹ فوتبال حرفه ای را از 
لیگ کامــرون آغاز کرد و در ســال ۲۰۱۱ به تیم بوریرام 
تایلند پیوســت و پس از آن به تیم لیفان چین پیوســت 
و پس از یک فصل حضور در ســال ۲۰۱4 به تیم هاینیو 
نقل مکان کرد و سال ۲۰۱۵ با رقم ۵۵۰ هزار یورو به تیم 
ژیچنگ رفت و بعد از ۲ سال حضور به هنگ کنگ منتقل 
شد.این در حالی اســت که ظاهرا اکواال ۲ پاسپورت دارد. 
بــا دو تاریخ تولد مختلف؛ در یکی ۲۷ ســاله و در دیگری 
۳۲ ساله! او ابتدا مدافع بوده و بعد هافبک دفاعی و سپس  

مهاجم. آخرین گلش را هم ۱۱ شهریور امسال زده است.

AFC: عربستان و امارات ملزم 
به بازی در قطر هستند/ ایران  

هم چنان در کشور ثالث
کنفدراســیون فوتبال آســیا رای خودش را درباره 
میزبانی تیم های عربستانی و اماراتی از همسایگان شان 

اعالم کرد و آن ها را ملزم به بازی در کشور قطر کرد.
به گــزارش روزنامه االتحــاد امارات، در جلســه ی 
کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا بعد از اعتراض 
باشگاه های عربستانی و اماراتی به تصمیم کنفدراسیون 
فوتبال آســیا مبنی بر برگزاری بازی های رفت و برگشت 
بین نمایندگان این دو کشــور با نمایندگان کشور قطر، 
کمیته اجرایی AFC به صورت رســمی تقاضای طرف 
عربســتانی و اماراتی را رد کرد.۱4 رای به نفع کشور قطر 
و ۳ رای به نفع کشــورهای عربستان و امارات در کنار یک 
رای ممتنع نتیجه بررســی و نظرخواهی کمیته اجرایی 
AFC درباره میزبانی کشــور قطر از نمایندگان این دو 
کشور بوده اســت و به همین خاطر تیم های عربستانی و 
اماراتی امسال موظف هستند برای برگزاری بازی هایشان 
در لیگ قهرمانان آســیا به کشور قطر سفر کنند.پیش از 
این مسووالن فوتبال عربستان بارها تهدید کرده بودند که 
چنانچه کنفدراسیون فوتبال عربستان نظر آنها برای بازی 
با نمایندگان قطر در کشور ثالث را نپذیرد از AFC خارج 
خواهند شــد.   در این بررسی شرایط کشــور ایران مورد 
لحاظ قرار نگرفته اســت و در صورتجلسه کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اشــاره ای به میزبانی تیم های 
ایرانی از تیم های عربســتانی نشده اســت. بر این اساس 
دیدارهای نمانیدگان ایران با عربســتان هم چنان باید در 

کشور ثالث برگزار شود.

ادعای اماراتی ها؛ ایران به 
دنبال یک سرمربی بزرگتر از کی 

روش
براساس ادعای یک سایت اماراتی فدراسیون فوتبال 

ایران به دنبال جذب یک مربی بزرگ خارجی است.
به گزارش  خبر فوری، ســایت ارم نیوز مدعی شــد 
مهدی تاج رئیس فدارســیون فوتبال ایــران قصد دارد 
پــس از پایان رقابــت های جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
مربی بزرگتر و معــروف تــری را جایگزینکارلوس کی 
روش سرمربی پرتغالی تیم ملی کند. در موضوع تمدید 
قرارداد کی روش، اختیار با فدراسیون فوتبال ایران است 
اما اکثر اعضای هیئت رئیســه این فدراسیون تمایلی به 
ادامه همکاری با سرمربی پرتغالی ندارند و کی روش پس 
از جام جهانی روســیه با نیمکت تیم ملی فوتبال ایران 

خداحافظی خواهد کرد.

خبر  خواند           نی ها

  این تصویر 
جالب ترین 
عکسی است که 
در برف تهران 
شکار شده.

عکس هفته

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان می گوید:درخواستی که استقاللی ها برای تعویق بازی با 
نفت آبادان دارند شدنی نیست.به گزارش خبر فوری؛ مسئوالن باشگاه استقالل از صبح امروز 
در تدارک این موضوع هستند که دیدار با صنعت نفت آبادان را به تعویق بیندازند.استقاللی ها 
حتی پیشنهاد کردند مسابقه روز سه شنبه به روز ۲۵ اسفند ماه موکول شود اما فراز کمالوند 
معتقد است این موضوع شدنی نیســت.کمالوند در خصوص درخواست استقاللی ها مبنی 
بر تعویق بازی گفت: اگر قرار به انجام چنین کارهایی باشــد ما بایــد ۵ هفته در لیگ بازی 
نمی کردیم. در تهران زمین تمرین نیست به سالن می روند. ما اینجا با این هوای گردوخاکی 
خوزســتان چه کنیم؟ ۸۰ برابر حد مجاز در اینجا گرد وغبار و ذرات معلق بوده است. چنین 
چیزی شدنی نیســت و بعید می دانم این اتفاق بیفتد. اگر استقالل چنین درخواستی کرده 

باشد امکان پذیر نیست.
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کمک AFC به داور ایرانی برای رهایی از 
برف!

داور بین المللی فوتسال با کمک AFC از قضاوت در جام ملت های آسیا بازنماند.به 
گزارش خبر فوری، محمود نصیرلو داور ایرانی به دعوت AFC در جام ملت های فوتسال 
آسیا در چین تایپه قضاوت خواهد کرد اما به دلیل مسدود شدن راه ها از رسیدن به فرودگاه 
امام خمینی)ره( بازماند.نصیرلو در گفت وگو با ایســنا توضیح داد: در حالی که ساعت 
۱4:۲۰ دیروز )شنبه( پرواز رامسر به تهران را داشتم اما این پرواز به علت شرایط آب و هوا 
لغو شد و بالفاصله با اتومبیل شخصی از مسیر جاده چالوس حرکت کردم. بعد از دو ساعت 
رانندگی در مسیر، جاده بسته شد و دوباره از مسیر رشت حرکت کردم که بعد از ۲۰ ساعت 
هنوز در اتوبان آزادگان هستم.او افزود: با کمک آقای تارقلی زاده )رئیس دپارتمان فوتسال 
آسیا(، حامد مومنی عزیز، عباس ترابیان و علیرضا سهرابی که هماهنگی های الزم را با 
AFC داشتند و این اتفاق را گزارش اعالم کردند، AFC برای امشب )یک شنبه( ساعت 

۲۳:۵۵ بلیت مجدد گرفت.
رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا از ۱۲ بهمن به میزبانی چین تایپه آغاز خواهد شد.

شجاعی: مطمئنم در آینده پیراهن تیم 
ملی را به تن می کنم

مسعود شجاعی معتقد اســت که در آینده فرصت پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی 
ایران را به دست خواهد آورد.

به گزارش خبر فوری؛ ، آاک آتن شنبه در هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان برابر المیا قرار 
گرفت و با دو گل مهمانش را شکست داد. مسعود شجاعی در ترکیب تیمش قرار داشت 

و ۹۰ دقیقه بازی کرد.
مسعود شجاعی بعد از این دیدار گفت: من تمام تالش خودم را به کار خواهم بست تا 
در هر بازی خواسته های سرمربی را برآورده کنم. من با پترو ماندالوس تفاوت های زیادی 
در نحوه بازی دارم ولی سعی می کنم او را به خوبی تغذیه کنم. خوشبختانه خیلی خوب در 
تیم جا افتادم و توانستم با بقیه بازیکنان هماهنگ شوم. شکی نیست که باید زمان بگذرد 
تا بتوانم بیشتر با بازیکنان آشنا شوم و هماهنگی بیشتری نیز با بقیه بازیکنان به دست 
بیاورم. همیشه گفتم که بازیکنان باید بیشترین زمان را برای تمرین بگذارند تا خود را برای 
بازی های مهم پیش روی آماده کنند. من هم تمام تالش خودم را به کار خواهم بست تا با 
نشان دادن توانایی هایم در تمرینات تیم بتوانم جایگاه ثابتی در تیم داشته باشم.او درباره 
دیدار برگشت برابر المپیاکوس و تقابل با کریم انصاری فرد در جام حذفی یونان گفت: کریم 
دوست من است ولی من ترجیح می دهم جواب او را در زمین بازی بدهم. او در تیم رقیب 
من اســت و قطعا تمام تالشم را برای شکست تیم او به کار خواهم بست.او درباره دعوت 
خود به تیم ملی ایران در آینده گفت: یک روز کامل زمان می خواهم تا درباره این سوال 
شما و حسی که دارم صحبت کنم ولی به خاطر این که سوال شما را بی پاسخ نگذارم این را 
می گویم که تمام تالش خود را در تمرینات و بازی های تیمم به کار خواهم بست. همچنان 

مطمئن هستم در آینده فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران را به دست خواهم آورد.

چراغ سبز بوفون به یوونتوس برای 
تمدید

جان لوئیجی بوفــون می گوید اگر 
باشــگاه با تمدید قراردادش مشــکلی 
نداشته باشــد، حاضر اســت به دوران 

بازیگری اش ادامه دهد.
به گزارش خبر فوری؛ جان لوئیجی 
بوفون یکشــنبه هفته آینده 4۰ســاله 
می شود، ســنی که خیلی ها پیش بینی 
کرده اند خاتمه بخــش دوران بازیگری  
این دروازه بان ایتالیایــی خواهد بود. او 

اما می گوید حاضر است به دوران بازیگری اش ادامه دهد اگر باشگاه با تمدید قراردادش 
مشکلی نداشته باشد. بوفون به نشریه رپوبلیکای ایتالیا گفت: » به زودی با آندره  آنیلی 
)رئیس باشــگاه یوونتوس( مالقات خواهم داشت و درباره این موضوع صحبت خواهیم 
کرد. من چیزی را می خواهم که به صالح تیم باشد. می خواهم درک کنم که آیا یوونتوس 
فکر می کند من هنوز هم می توانم بازیکن مهمی باشم یا نه. باید در کنار باشگاه بهترین 
راه حل را پیدا کنیم. بدون شک من نمی خواهم با ماندنم برای یوونتوس یا هم تیمی هایم 

مزاحمت ایجاد کنم.«
وی در پاسخ به این سؤال که اگر یووه با ماندنش موافقت کند، حاضر است با وویچک 
شزنی، هم تیمی لهستانی اش تعویض شود،  تأکید کرد: » من همیشه با کمال میل دوست 
داشته ام که به دیگر هم تیمی هایم هم فرصت بازی برسد و خوشحالم که شزنی هم فرصت 
بازی داشته باشد. او دروازه بان فوق العاده ای است و اگر ما امسال اسکودتو را ببریم، او در این 
قهرمان سهم بسزایی خواهد داشت. او آینده تیم ماست.« کاپیتان یووه در پاسخ به سؤالی 
دیگر مبنی بر اینکه اگر یوونتوس حاضر نشــود قرارداد او را تمدید کند، به تیمی دیگر 

خواهد رفت، اظهار داشت: »خیر. یا در یوونتوس می مانم یا هیچ چیز.«

احضار دوباره طارمی به کمیته اخالق
 کمیته اخالق فدراســیون فوتبال برای ارائه پــاره ای از توضیحات مهدی طارمی و 

مدیران باشگاه پرسپولیس را احضار کرد.
به گزارش تسنیم؛ تورک رئیس کمیته اخالق فدراســیون فوتبال درباره ورود این 
کمیته به پرونده مهدی طارمی، اظهار داشــت: ما از اول هم به این پرونده ورود کردیم و 
پرونده از قبل مفتوح و مطرح است. مهدی طارمی دو جلسه هم به کمیته اخالق آمد و 
توضیحاتی ارائه داد. با توجه به مطرح شدن دوباره پرونده و باز شدن زوایای جدید، مدیران 
سابق باشگاه و مهدی طارمی را به کمیته اخالق احضار کردیم تا در این مورد توضیحاتی 
را ارائه بدهند. پس از شــنیدن صحبت های مدیران سابق باشگاه پرسپولیس و شخص 

مهدی طارمی، حتماً در این مورد رأی خود را صادر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این ســؤال که »به جز علی اکبر طاهری، مدیرعامل پیشین باشگاه 
پرسپولیس فرد دیگری هم از این باشگاه به کمیته اخالق احضار شده است؟«، تصریح 
کرد: به هر حال همه کسانی که در پرونده مهدی طارمی نقش داشتند باید بیایند و در این 

خصوص توضیح بدهند.
رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه »آیا 
حسین هدایتی هم به کمیته اخالق احضار شده است یا خیر؟«، به تسنیم گفت: آقای 
هدایتی در فوتبال نقش داشــته و ایجاد حاشیه کرده است و با توجه به اتفاقات رخ داده، 

ایشان هم باید به کمیته اخالق آمده و در مورد اتفاقاتی که رقم زده است، پاسخ بدهد.

پیوس: طارمی کودک نیست و عقلش به تمامی مسائل می رسد

مافیای شکل گرفته در ایران وخیم تر از فوتبال ایتالیا است

روزنامه جوان

آدرس:  میدان فاطمی. خیابان جویبار . میرهادی شرقی . پالک ۱۴. 
طبقه سوم . واحد ۸

ورزش

فرنگی کاران ایران در پایان رقابت های بین 
المللی کشتی فرنگی جام تختی به ۳ مدال طال، 
یک نقره و ۸ برنز رسیدند تا در رده بندی تیمی 

قهرمان شوند..
به گــزارش خبر فــوری، در پایان ســی و 
هشــتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگــی جام تختی که در ســالن بعثت شــهر 
ماهشهر استان خوزستان و به مدت ۲ روز برگزار 
شد، نمایندگان ایران صاحب ۳ مدال طال، یک 

نقره و ۸ برنز شدند.
محمد علی گرایی در وزن ۷۷کیلوگرم،سامان 
عزیزی در وزن ۸۷ کیلوگرم و بهنام مهدی زاده 
در وزن ۱۳۰ کیلوگرم صاحب ۳ مدال طال برای 
ایران شــدند و مهرداد مردانی نیــز در وزن ۶۰ 

کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.
همچنین مســلم نادری خادم و رضا خدری 
در وزن ۵۵،محمــد نوربخــش در ۶۳،محمد 
الیاســی در ۶۷،فرشــاد بلفکه در ۷۲، برومند 
اصالن در ۷۷،علی اکبر حیدری در ۹۷ و شهاب 
قوره جیلی در سنگین وزن برای ایران صاحب ۸ 

مدال برنز شدند.
در رده بندی تیمــی ایران بــا ۱۹۲ امتیاز 
قهرمان شــد، ترکیه با ۱۷۱ امتیاز در مکان دوم 
قرار گرفت و قزاقســتان با ۱4۵ امتیاز در جای 
سوم ایستاد. این رده بندی بر اساس امتیازدهی 

جدید اتحادیه جهانی کشتی انجام شد.
در وزن ۵۵ کیلوگرم مســلم نــادری خادم 
در دیــدار رده بندی با ضربه فنــی برابر ابراهیم 
نورالیف از آذربایجان پیروز شــد و به مدال برنز 
رســید.رضا خدری نیز در دیگر دیدار رده بندی 
این وزن با حساب ۹ بر صفر از سد زیاد زینالوف از 
آذربایجان گذشت و وی نیز دیگر مدال برنز این 
وزن را برای ایران بدســت آورد.مدال طالی این 
وزن به اکرم اوزترک از ترکیه رسید که قاطعانه 

با نتیجه ۹ بر صفر کارادزه از گرجستان را برد.
در دیدار رده بندی وزن ۶۳ کیلوگرم محمد 
نوربخش برابر دیمیتری کاســنک از اوکراین با 
نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و گردن آویز برنز 
را از آن خــود کرد.دیگر مدال برنــز این وزن به  

قرقیزستان رسید.
امــا در جریان دیــدار رده بنــدی وزن ۶۷ 
کیلوگرم محمد الیاســی نفر پنجم مســابقات 

جهانی پاریــس، در مبارزه ای ســخت مقابل 
اسماعیل بوررو مولینا قهرمان جهان و المپیک 
به روی تشک رفت و در پایان در دیداری سخت 
و مهیج با نتیجه ۷ بر ۵ پیروز شــد و با کسب این 
پیروزی ارزشــمند مدال برنز ایــن رقابت ها را 
برگردن آویخت.مدال طالی این وزن به المات 

کبیسپایف قزاق رسید.
در دو دیــدار رده بنــدی وزن ۷۲ کیلوگرم 
فرشــاد بلفکــه برابر گوبــا گوگیراشــویلی از 
گرجستان با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و دیگر 

مدال برنز جام تختی را برای ایران بدست آورد.
اما افشین بیابانگرد دارنده مدال برنز جهان 
در ســال ۲۰۱4 در ادامــه نمایش ضعیف خود 
مقابل ابراهیم ماگمدوف از قزاقســتان در مدت 
زمان ۳ دقیقــه و ۲۰ ثانیه با نتیجــه ۸ بر صفر 
شکســت خورد و به عنوان پنجمی رسید .مدال 
طال و نقــره وزن ۷۲ کیلوگرم نیــز به ترتیب به 

کشتی گیران قزاقستان و ترکیه رسید.
در دیدارهای رده بنــدی وزن ۷۷ کیلوگرم 

نیز برومند اصالن ۲ بر یــک بکوری گوگولی از 
گرجستان را شکســت داد و به مدال برنز رسید 
اما پژمان پشتام با حســاب ۹ بر صفر برابر فاتح 
چنگیــز از ترکیه شکســت خورد و بــه عنوان 

پنجمی بسنده کرد.  
در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم کیوان 
رضایی برابر برهان آکبوداک از ترکیه ۸ بر صفر 
شکســت خورد و به عنوان پنجمی بسنده کرد. 
مدال های طال و نقره این وزن به کشــتی گیران 

ترکیه و بلغارستان رسید.
در وزن ۹۷ کیلوگرم علــی اکبر حیدری در 
دیدار رده بندی مقابل دورین پیروان از رومانی 
با نتیجه یک بر یک پیروز شد و هشتمین مدال 
برنز ایران را از آن خــود کرد. در دیگر دیدار رده 
بندی این وزن محمد یگانــه برابر تورمان ایوب 
اف از آذربایجان با نتیجه ۵ بر 4 شکســت خورد 

و پنجم شد.
و باالخره در ســنگین وزن عــالوه بر مدال 
طالی بهنام مهدی زاده، شهاب قوره جیلی نیز 

یک بر صفر برابر  آلین الکسوک از اوکراین پیروز 
شــد و به مدال برنز رسید تا ایران که با ۳ تیم در 
این رقابت ها حاضر شده بود با ۳ طال، یک نقره و 

۸ برنز به کار خود پایان دهد.
عالوه بر مســووالن فدراســیون و اعضای 
شورای فنی، شــریعتی اســتاندار خوزستان، 
عبدالحمیــد احمدی معــاون فرهنگی وزارت 
ورزش و جوانان، شــهردار و رییس شورای شهر 

ماهشهر نیز در سالن مسابقات حضور داشتند.
همچنین افشــین حیدری مدیرکل ورزش 
و جوانان خوزستان و بیرانوند فرماندار ماهشهر 
نیز از نزدیک نظاره گــر رقابت های رده بندی و 

فینال بودند.
همچنین در مراسمی از پیشکسوتان کشتی 
شامل قصاب، ممتازان، کیانی، غفوری و سامانی 

تجلیل بعمل آمد.
دولــت تورلیخانوف رییس کنفدراســیون 
کشتی آسیا و عضو هیات رییسه اتحادیه جهانی 

کشتی نیز در سالن مسابقات حضور داشت.

فرشــاد پیوس کارشــناس فوتبال وضعیت فوتبال ایران و 
مافیای شکل گرفته در آن را وخیم تر از فوتبال ایتالیا دانست.

به گزارش خبر فوری؛ فرشاد پیوس پیشکسوت فوتبال ایران 
درباره مافیای موجود در فوتبال گفــت: مافیای پنهان فوتبال 
ایران باعــث افت تعدادی تیم ها و یا البی بازی های نادرســت 

می شود.
او افزود: مافیای موجود در لیگ های ایران با یکسری حرکت 
مانند عقربه ساعت سبب می شــوند یک عده از تیم ها از لیگ 
های باال مثل لیگ برتر به لیگ های دسته های ۲ یا ۳ افول کنند 
یا اینکه با البی و خرید هایی از این طریق شاهد قدرت گرفتن و 

روند صعودی ناگهانی یکسری تیم ها باشیم.
فدراسیون فوتبال باید به این گونه موارد ورود کند و جلوی 
راه این ســری افراد و گروه ها را که حتــی از باند های مافیایی 
ایتالیایی هم بدتر هستند ببندد. همچنین این گروه ها سبب می 
شوند که یک عده بازیکنان و سرمربی هایی که سواد یا مدرک 

معتبر و شــرایطی برای این کارها ندارند بــه لیگ ورود کنند و 
باعث افت کیفیت فوتبال شوند. پیوس همچنین افزود کمیته 
اخالق فدراســیون فوتبال باید به مســئله طارمی ورود کند و 
تمامی افرادی که درگیر این موارد بودند را مورد بررســی قرار 

دهد. طارمی کودک نیست و عقلش به تمامی مسائل می رسد 
اما با بچه بازی که او در تیم پرسپولیس در آورد سبب شد پنجره 
ی نقل و انتقاالت پرسپولیس را در ۲ نوبت بسته شود. مشکل او 
دور و بری هایش است که به فکر او نیستند و تنها به فکر خودشان 
هستند. طارمی برای پرسپولیس زحمت کشید و آقای گل لیگ 
ایرا ن بــود و محبوب مردم، اما با این کارهایش محبوبیتش را از 
دست داد . بهتر بود تا بعد از جام جهانی در پرسپولیس می ماند 
اما حاال او رفته اســت راحتش بگذارید و بگذارید به پیشرفتش 
ادامه دهــد. پیوس همچنین درباره حواشــی مصدومیت ها و 
دعواهای هم تیمی ها در رختکن گفت: این افراد از فوتبالیست ها 
حرفه ای هستند و پول حرفه ای هم دریافت می کنند پیگیری 
ها در مورد این بازیکنان باید بیشتر باشد و همچنین باید برای 
تنبیه کردن این سری افراد، باشــگاه محرومیت هایی را ایجاد 
کنند و مانع اعمال نادرســت آن ها باشند. باشگاه ها باید به فکر 

باشند و کسی که الیق و عاشق تیم است را به خدمت بگیرند.

  

واکنش کمالوند به 
درخواست 

استقاللی ها برای 
لغو بازی

شکایت سردار آزمون 
از مجری تلویزیون به 
دلیل اتهام استفاده از 
مخدر!

مهاجم تیم ملی کشورمان از مجری برنامه ویدیو چک شکایت کرد.به گزارش 
خبر فوری، برنامه تلویزیونی ویدیو چک که از شــبکه ورزش پخش می شــود به 
دلیــل صحبت های چند روز قبل مجری خود علیه مهاجم تیم ملی کشــورمان 
جنجال ســاز شــد.عبداهلل روا، مجری برنامه ویدیو چک در بخشی از این برنامه 
صحبت هایی علیه ســردار آزمون، مهاجم تیم ملی کشــورمان مطرح کرد که با 
شکایت وی روبرو شــد.در صحبت های  روا اشاره های غیر مستقیمی به استفاده 
مهاجم کشــورمان از مواد مخدر شــده بود و مجری برنامه، ســردار آزمون را به 
اســتفاده از این موارد متهم کرده بود.مهاجم کشورمان از این برنامه و مجری آن 

شکایت کرده است و قرار است آن را پیگیری کند.

 قهرمانی ایران در کشتی فرنگی جام تختی
 با ۳طال، یک نقره و ۸ برنز

سوشا مکانی به سپاهان 
می رود       ؟

این احتمال وجود        د       ارد        که مکانی ســر از ســپاهان 
اصفهــان د       ر بیاورد       !سوشــا مکانی به احتمــال فراوان 
امروز بازی نفت آباد       ان مقابل پرســپولیس را از نزد       یک 
تماشــا خواهد        کرد       .مکانی که پس از فســخ قــرارد       اد        با 
استرومسگود       ســت نروژ این روزها د       ر تهران به سر می 
برد        و شاید        برآن خود        کرد       .همچنین د       ر بخش سالح باد       ی 
قهرمانی آســیا تیم ۱۲ نفره تفنگ ایران توانســت یک 
مد       ال نقره تیمی د       ر رد       ه جوانان کسب کند        و امیرسیاوش 
ذوالفقاری نیز د       ر رد       ه نوجوانان موفق به کســب سهمیه 
المپیک نوجوانان شد       . تیم تفنگ ایران د       ر سه رد       ه سنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگساالن د       ر د       و بخش زنان و مرد       ان 
با سید       ه رویا صبح خیز، فاطمه کرم زاد       ه، نجمه خد       متی، 
الهه احمد       ی، مه لقا جام بــزرگ، نازنین زینب جعفری، 
مریم شفیعی پور، آرمینا صاد       قیان، روژان جاللیان، امیر 
ســیاوش ذوالفقاریان، امیر محمد        نکونام و علیرضا د       اود        
آباد       ی د       ر این رقابت ها شرکت کرد       ه است.4۰۷ورزشکار 
از ۲۷ کشور آســیایی د       ر رقابت های تیراند       ازی قهرمانی 

آسیا و کسب سهمیه المپیک نوجوانان حضور د       ارند       .

نکته ای جالب از مهاجم مورد نظر 
استقاللی ها

در شرایطی که قرار است یک مهاجم کامرونی به زودی 
در تست های پزشکی باشگاه استقالل شرکت کند خبری 
رسیده که داستان این مهاجم را کمی پیچیده می کند.در 
خبرها آمده بود که »هرمان تانگا اکواال« ۲۸ ســاله است 
و ســابقه بازی در لیگ های کامرون، تایلند و چین را در 
کارنامه دارد.هرمان از ســال ۲۰۰۹ فوتبال حرفه ای را از 
لیگ کامــرون آغاز کرد و در ســال ۲۰۱۱ به تیم بوریرام 
تایلند پیوســت و پس از آن به تیم لیفان چین پیوســت 
و پس از یک فصل حضور در ســال ۲۰۱4 به تیم هاینیو 
نقل مکان کرد و سال ۲۰۱۵ با رقم ۵۵۰ هزار یورو به تیم 
ژیچنگ رفت و بعد از ۲ سال حضور به هنگ کنگ منتقل 
شد.این در حالی اســت که ظاهرا اکواال ۲ پاسپورت دارد. 
بــا دو تاریخ تولد مختلف؛ در یکی ۲۷ ســاله و در دیگری 
۳۲ ساله! او ابتدا مدافع بوده و بعد هافبک دفاعی و سپس  

مهاجم. آخرین گلش را هم ۱۱ شهریور امسال زده است.

AFC: عربستان و امارات ملزم 
به بازی در قطر هستند/ ایران  

هم چنان در کشور ثالث
کنفدراســیون فوتبال آســیا رای خودش را درباره 
میزبانی تیم های عربستانی و اماراتی از همسایگان شان 

اعالم کرد و آن ها را ملزم به بازی در کشور قطر کرد.
به گــزارش روزنامه االتحــاد امارات، در جلســه ی 
کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا بعد از اعتراض 
باشگاه های عربستانی و اماراتی به تصمیم کنفدراسیون 
فوتبال آســیا مبنی بر برگزاری بازی های رفت و برگشت 
بین نمایندگان این دو کشــور با نمایندگان کشور قطر، 
کمیته اجرایی AFC به صورت رســمی تقاضای طرف 
عربســتانی و اماراتی را رد کرد.۱4 رای به نفع کشور قطر 
و ۳ رای به نفع کشــورهای عربستان و امارات در کنار یک 
رای ممتنع نتیجه بررســی و نظرخواهی کمیته اجرایی 
AFC درباره میزبانی کشــور قطر از نمایندگان این دو 
کشور بوده اســت و به همین خاطر تیم های عربستانی و 
اماراتی امسال موظف هستند برای برگزاری بازی هایشان 
در لیگ قهرمانان آســیا به کشور قطر سفر کنند.پیش از 
این مسووالن فوتبال عربستان بارها تهدید کرده بودند که 
چنانچه کنفدراسیون فوتبال عربستان نظر آنها برای بازی 
با نمایندگان قطر در کشور ثالث را نپذیرد از AFC خارج 
خواهند شــد.   در این بررسی شرایط کشــور ایران مورد 
لحاظ قرار نگرفته اســت و در صورتجلسه کمیته اجرایی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اشــاره ای به میزبانی تیم های 
ایرانی از تیم های عربســتانی نشده اســت. بر این اساس 
دیدارهای نمانیدگان ایران با عربســتان هم چنان باید در 

کشور ثالث برگزار شود.

ادعای اماراتی ها؛ ایران به 
دنبال یک سرمربی بزرگتر از کی 

روش
براساس ادعای یک سایت اماراتی فدراسیون فوتبال 

ایران به دنبال جذب یک مربی بزرگ خارجی است.
به گزارش  خبر فوری، ســایت ارم نیوز مدعی شــد 
مهدی تاج رئیس فدارســیون فوتبال ایــران قصد دارد 
پــس از پایان رقابــت های جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
مربی بزرگتر و معــروف تــری را جایگزینکارلوس کی 
روش سرمربی پرتغالی تیم ملی کند. در موضوع تمدید 
قرارداد کی روش، اختیار با فدراسیون فوتبال ایران است 
اما اکثر اعضای هیئت رئیســه این فدراسیون تمایلی به 
ادامه همکاری با سرمربی پرتغالی ندارند و کی روش پس 
از جام جهانی روســیه با نیمکت تیم ملی فوتبال ایران 

خداحافظی خواهد کرد.

خبر  خواند           نی ها

  این تصویر 
جالب ترین 
عکسی است که 
در برف تهران 
شکار شده.

عکس هفته

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان می گوید:درخواستی که استقاللی ها برای تعویق بازی با 
نفت آبادان دارند شدنی نیست.به گزارش خبر فوری؛ مسئوالن باشگاه استقالل از صبح امروز 
در تدارک این موضوع هستند که دیدار با صنعت نفت آبادان را به تعویق بیندازند.استقاللی ها 
حتی پیشنهاد کردند مسابقه روز سه شنبه به روز ۲۵ اسفند ماه موکول شود اما فراز کمالوند 
معتقد است این موضوع شدنی نیســت.کمالوند در خصوص درخواست استقاللی ها مبنی 
بر تعویق بازی گفت: اگر قرار به انجام چنین کارهایی باشــد ما بایــد ۵ هفته در لیگ بازی 
نمی کردیم. در تهران زمین تمرین نیست به سالن می روند. ما اینجا با این هوای گردوخاکی 
خوزســتان چه کنیم؟ ۸۰ برابر حد مجاز در اینجا گرد وغبار و ذرات معلق بوده است. چنین 
چیزی شدنی نیســت و بعید می دانم این اتفاق بیفتد. اگر استقالل چنین درخواستی کرده 

باشد امکان پذیر نیست.
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کمک AFC به داور ایرانی برای رهایی از 
برف!

داور بین المللی فوتسال با کمک AFC از قضاوت در جام ملت های آسیا بازنماند.به 
گزارش خبر فوری، محمود نصیرلو داور ایرانی به دعوت AFC در جام ملت های فوتسال 
آسیا در چین تایپه قضاوت خواهد کرد اما به دلیل مسدود شدن راه ها از رسیدن به فرودگاه 
امام خمینی)ره( بازماند.نصیرلو در گفت وگو با ایســنا توضیح داد: در حالی که ساعت 
۱4:۲۰ دیروز )شنبه( پرواز رامسر به تهران را داشتم اما این پرواز به علت شرایط آب و هوا 
لغو شد و بالفاصله با اتومبیل شخصی از مسیر جاده چالوس حرکت کردم. بعد از دو ساعت 
رانندگی در مسیر، جاده بسته شد و دوباره از مسیر رشت حرکت کردم که بعد از ۲۰ ساعت 
هنوز در اتوبان آزادگان هستم.او افزود: با کمک آقای تارقلی زاده )رئیس دپارتمان فوتسال 
آسیا(، حامد مومنی عزیز، عباس ترابیان و علیرضا سهرابی که هماهنگی های الزم را با 
AFC داشتند و این اتفاق را گزارش اعالم کردند، AFC برای امشب )یک شنبه( ساعت 

۲۳:۵۵ بلیت مجدد گرفت.
رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا از ۱۲ بهمن به میزبانی چین تایپه آغاز خواهد شد.

شجاعی: مطمئنم در آینده پیراهن تیم 
ملی را به تن می کنم

مسعود شجاعی معتقد اســت که در آینده فرصت پوشیدن دوباره پیراهن تیم ملی 
ایران را به دست خواهد آورد.

به گزارش خبر فوری؛ ، آاک آتن شنبه در هفته نوزدهم سوپرلیگ یونان برابر المیا قرار 
گرفت و با دو گل مهمانش را شکست داد. مسعود شجاعی در ترکیب تیمش قرار داشت 

و ۹۰ دقیقه بازی کرد.
مسعود شجاعی بعد از این دیدار گفت: من تمام تالش خودم را به کار خواهم بست تا 
در هر بازی خواسته های سرمربی را برآورده کنم. من با پترو ماندالوس تفاوت های زیادی 
در نحوه بازی دارم ولی سعی می کنم او را به خوبی تغذیه کنم. خوشبختانه خیلی خوب در 
تیم جا افتادم و توانستم با بقیه بازیکنان هماهنگ شوم. شکی نیست که باید زمان بگذرد 
تا بتوانم بیشتر با بازیکنان آشنا شوم و هماهنگی بیشتری نیز با بقیه بازیکنان به دست 
بیاورم. همیشه گفتم که بازیکنان باید بیشترین زمان را برای تمرین بگذارند تا خود را برای 
بازی های مهم پیش روی آماده کنند. من هم تمام تالش خودم را به کار خواهم بست تا با 
نشان دادن توانایی هایم در تمرینات تیم بتوانم جایگاه ثابتی در تیم داشته باشم.او درباره 
دیدار برگشت برابر المپیاکوس و تقابل با کریم انصاری فرد در جام حذفی یونان گفت: کریم 
دوست من است ولی من ترجیح می دهم جواب او را در زمین بازی بدهم. او در تیم رقیب 
من اســت و قطعا تمام تالشم را برای شکست تیم او به کار خواهم بست.او درباره دعوت 
خود به تیم ملی ایران در آینده گفت: یک روز کامل زمان می خواهم تا درباره این سوال 
شما و حسی که دارم صحبت کنم ولی به خاطر این که سوال شما را بی پاسخ نگذارم این را 
می گویم که تمام تالش خود را در تمرینات و بازی های تیمم به کار خواهم بست. همچنان 

مطمئن هستم در آینده فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران را به دست خواهم آورد.

چراغ سبز بوفون به یوونتوس برای 
تمدید

جان لوئیجی بوفــون می گوید اگر 
باشــگاه با تمدید قراردادش مشــکلی 
نداشته باشــد، حاضر اســت به دوران 

بازیگری اش ادامه دهد.
به گزارش خبر فوری؛ جان لوئیجی 
بوفون یکشــنبه هفته آینده 4۰ســاله 
می شود، ســنی که خیلی ها پیش بینی 
کرده اند خاتمه بخــش دوران بازیگری  
این دروازه بان ایتالیایــی خواهد بود. او 

اما می گوید حاضر است به دوران بازیگری اش ادامه دهد اگر باشگاه با تمدید قراردادش 
مشکلی نداشته باشد. بوفون به نشریه رپوبلیکای ایتالیا گفت: » به زودی با آندره  آنیلی 
)رئیس باشــگاه یوونتوس( مالقات خواهم داشت و درباره این موضوع صحبت خواهیم 
کرد. من چیزی را می خواهم که به صالح تیم باشد. می خواهم درک کنم که آیا یوونتوس 
فکر می کند من هنوز هم می توانم بازیکن مهمی باشم یا نه. باید در کنار باشگاه بهترین 
راه حل را پیدا کنیم. بدون شک من نمی خواهم با ماندنم برای یوونتوس یا هم تیمی هایم 

مزاحمت ایجاد کنم.«
وی در پاسخ به این سؤال که اگر یووه با ماندنش موافقت کند، حاضر است با وویچک 
شزنی، هم تیمی لهستانی اش تعویض شود،  تأکید کرد: » من همیشه با کمال میل دوست 
داشته ام که به دیگر هم تیمی هایم هم فرصت بازی برسد و خوشحالم که شزنی هم فرصت 
بازی داشته باشد. او دروازه بان فوق العاده ای است و اگر ما امسال اسکودتو را ببریم، او در این 
قهرمان سهم بسزایی خواهد داشت. او آینده تیم ماست.« کاپیتان یووه در پاسخ به سؤالی 
دیگر مبنی بر اینکه اگر یوونتوس حاضر نشــود قرارداد او را تمدید کند، به تیمی دیگر 

خواهد رفت، اظهار داشت: »خیر. یا در یوونتوس می مانم یا هیچ چیز.«

احضار دوباره طارمی به کمیته اخالق
 کمیته اخالق فدراســیون فوتبال برای ارائه پــاره ای از توضیحات مهدی طارمی و 

مدیران باشگاه پرسپولیس را احضار کرد.
به گزارش تسنیم؛ تورک رئیس کمیته اخالق فدراســیون فوتبال درباره ورود این 
کمیته به پرونده مهدی طارمی، اظهار داشــت: ما از اول هم به این پرونده ورود کردیم و 
پرونده از قبل مفتوح و مطرح است. مهدی طارمی دو جلسه هم به کمیته اخالق آمد و 
توضیحاتی ارائه داد. با توجه به مطرح شدن دوباره پرونده و باز شدن زوایای جدید، مدیران 
سابق باشگاه و مهدی طارمی را به کمیته اخالق احضار کردیم تا در این مورد توضیحاتی 
را ارائه بدهند. پس از شــنیدن صحبت های مدیران سابق باشگاه پرسپولیس و شخص 

مهدی طارمی، حتماً در این مورد رأی خود را صادر خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این ســؤال که »به جز علی اکبر طاهری، مدیرعامل پیشین باشگاه 
پرسپولیس فرد دیگری هم از این باشگاه به کمیته اخالق احضار شده است؟«، تصریح 
کرد: به هر حال همه کسانی که در پرونده مهدی طارمی نقش داشتند باید بیایند و در این 

خصوص توضیح بدهند.
رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه »آیا 
حسین هدایتی هم به کمیته اخالق احضار شده است یا خیر؟«، به تسنیم گفت: آقای 
هدایتی در فوتبال نقش داشــته و ایجاد حاشیه کرده است و با توجه به اتفاقات رخ داده، 

ایشان هم باید به کمیته اخالق آمده و در مورد اتفاقاتی که رقم زده است، پاسخ بدهد.

پیوس: طارمی کودک نیست و عقلش به تمامی مسائل می رسد

مافیای شکل گرفته در ایران وخیم تر از فوتبال ایتالیا است

روزنامه جوان
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  فرهاد دژپسند گزینه وزارت اقتصاد با سوابق اجرایي و علمي شایسته

چند دهه دغدغه  فرهاد دژپسند برای اقتصاد ایران

هادی بهادری نماینده ارومیه با حمایت قاطع از دکتر دژپسند گفت به نظرم 
هر چهار گزینه پیشنهادی دولت مناسب هستن.

وی افــزود : میتوان گفت که نقاط قوت دکتر دژپســند به نقاط ضعف وی 
میچربد و گزینه مناسبی برای این پست محسوب می شود .

 دژپسند فرد قابل اعتماد و با تجربه ای است .
وی ادامه داد: با توجه به اینکه وی در حال حاضر در سازمان برنامه و بودجه 

است به نظرم می تواند برای وزارت اقتصاد مفید و مثمر ثمر باشد.

با بیان اینکه دژپسند رای مجلس را دارد ،بیان کرد وی مشکلی در زمینه رای 
اعتماد نمایندگان نخواهد داشت.

با توجه به برنامه های اراِئه شده توسط دژپسند، بنده کاما نظرم برای وزارت 
وی در وزارت اقتصاد مثبت است.

سید محســن علوی نماینده المرد در گفت و گویی کوتاه نظر مثبتش  را 
نسبت به وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد اعام کرد.

محمد رضا امیر حسنخانی  نماینده طبس و فردوس به خبرنگار ما گفت:
 به نظرم دکتر دژپســند نیرویی کارشناس به مســائل اقتصادی است و 
سالهاست که در این حوزه کار کرده است.وی افزود: برنامه های ارائه شده توسط 
دژپسند برنامه های جامع ، مناسب و خوبی  است و فکر میکنم با رای باالیی از 

مجلس راهی وزارت اقتصاد شود.

روح اهلل حضرت پور نماینده مردم در خانه ملت از دژپسند وزیر پیشنهادی 
وزارت اقتصاد حمایت کرد و گفت بنده با وزارت دکتر کاما موافقم و امیدوارم با 

رای باال وارد مجلس شود.

سیامک مره صدق نماینده 
کلیمیان

علیرضا منادی سفیدان نماینده 
تبریز

سید ابوالفضل موسوی بیوکی 
نماینده یزد

شکور پورحسین، نماینده مردم 
پارس آباد و بیله سوار

شکور پورحسین، نماینده مردم 
پارس آباد و بیله سوار

شکور پورحسین، نماینده مردم 
پارس آباد و بیله سوار

شکور پورحسین، نماینده مردم 
پارس آباد و بیله سوار

برخی صاحب نظران، انتخاب شخصی 
از بین اقتصاد خوانده ها، که تجربه کار 
پژوهشی را داشــته باشد و به جزئیات 
اقتصاد ایران، مســائل بودجه و درآمد 
دولت، مالیات ها، گمرکات، بانک و بیمه 
و شاخص های کالن اقتصاد ایران آشنا 
باشد را مطرح کردند و همچنین برخی 
کارشناسان و اقتصاد دانان نیز ضرورت 
انتخاب افرادی را در دوره تحریم مطرح 
کرده اند که دغدغه مردم، کم درآمدها، 
مزد و حقوق بگیران را داشــته باشــد 
و به پیگیری مســائل بازار کاال، قیمت 
کاال ها و خدمات، ســفره مردم، درآمد 
گروه های کم درآمد، مسائل مهار تورم و 
بیکاری، بودجه دولت و بودجه خانوار ها 

عالقه مند باشد.

در بین افراد شناخته شــده و اقتصاد دانانی که 
حاضرند در شرایط سخت اقتصاد امروز کار کنند و 
پشتیبان دولت و مردم باشند، شخصی، چون فرهاد 
دژپسند فردی مناسب اســت. برای درگ جزئیات 
و دفاع از اینکه چرا دژپســند برای سکان هدایت 
وزارت اقتصاد مناسب اســت باید با صبر و حوصله 

دالیلی که برشمرده می شود مطالعه کرد.
چند دهه دغدغه  فرهاد دژپســند برای اقتصاد 
ایران - ایرج ســهرابی-  پس از جلســه استیضاح 
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی در شــهریور ماه 
۱۳۹۷ گزینه های مختلفی بــرای در اختیار گرفتن 
سرپرســتی و معرفی وزیــر پیشــنهادی برای 
این وزارتخانه از ســوی رســانه ها مطرح شد، اما 
سرانجام در مورخه ۵ شهریور ۱۳۹۷ رئیس جمهور 
روحانی، ســیدرحمت اهلل اکرمی که تا پیش از این 
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشــور بود را به 
سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی منصوب کرد. 
اما بالفاصله کارشناســان، ضرورت انتخاب فردی 
که از سابقه علمی و اجرایی کافی برخوردار باشد و 
بتواند در دوره تحریم ها، ســکان یکی از مهمترین 
وزارتخانه ها در رابطه با مسائل تحریم بانکی، مالی، 
بیمه ای، درآمد دولت، و رابطه ایران با نهاد های بین 

المللی را عهده بگیرد مطرح کرده اند.


