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    برجام راه دور زدن تحريم ها را لو داد!

 فريدون بركشلي رئيس مؤسسه مطالعات انرژي وين 
در توئيتی نوش��ت: ايران مكانيس��م هاي خوبي براي 
فروش نفت در دوره قبلي تحريم ها طراحي و اجرا كرده 
بود و موفق هم بود اما بعد برجام، ايران گارد خودش را 

باز و تمام راهكارهاي دور زدن و پرهيز از تحريم ها را علني كرد!
----------------------------------------------------------

    واكنش مجازي به نامه آشنا درباره تبليغات صداوسيما
محمدحس��ين رنجبران مديركل روابط عمومي س��ازمان صداوسيما با انتشار 
رشته توئيتي در واكنش به نامه حسام الدين آشنا مشاور فرهنگي رئيس جمهور 
به رئيس شوراي نظارت بر صداوسيما درباره حجم تبليغات پخش شده از آنتن 

رسانه ملي، توضيحاتي ارائه داد و نوشت:
»در بودجه به س��ازمان صدا وس��يما اجب��ار مي كنند كه بايد بي��ش از 2هزار 
ميلياردتومان در سال را از محل آگهي ها درآمد كسب كند، بعد نامه مي زنند كه 

چرا تبليغات اين قدر زياد است!
در اين ش��ش س��ال ابتدا به بهانه برجام و بع��دش در فراق از دس��ت دادن آن 
آنچنان توليد و توليدكننده را به فراموشي مي س��پارند كه هرچه مي گرديم از 
توليدكنندگان بزرگ كشور تبليغ كنيم يا توانايي تبليغ ندارند يا عطاي توليد را 
به لقايش بخشيده اند. آن وقت نامه مي زنند كه چرا تبليغات قابلمه و دوش حمام 

و كفش و... در تلويزيون زياد شده!
به خدا راهش اين نيست ديگر صداي همفكرانتان هم درآمده است از اين همه 

ناكارآمدي... 
صدق الناس را فراموش نكنيم.«

گفتني است ديروز حسام الدين آشنا نماينده دولت در شوراي نظارت بر سازمان 
صداوسيما و مش��اور رئيس جمهور در نامه اي به حجت االس��ام والمسلمين 
محسني اژه اي نسبت به آثار سوء حجم فراوان و مكرر تبليغات برخي كاالهاي 
مشخص كه احساس تحميل بر مخاطبان را دارد، اخطار داد و با ناديده گرفتن 

نقش دولت در اين خصوص، توپ را در زمين صداوسيما انداخت.
----------------------------------------------------------

    آدرس را اشتباه نرويد!
سيدياسر جبرائيلي تحليلگر مسائل سياسي در كانال تلگرامي 

خود نوشت:
آقاي رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت گفته است: »نظام 
بانكي بايد مانع ورود نقدينگي به حوزه مسكن، خودرو و سكه 

و طا شود و راهكارها را مدنظر قرار دهد.«
اين تلقي ايش��ان درباره هدايت نقدينگي يا ايجاد مانع در برابر نقدينگي كامًا 
اشتباه اس��ت. نهادي كه بايد مانع هجوم نقدينگي به بازارهاي غيرمولد شود، 

سازمان امور مالياتي است، نه نظام بانكي. 
راهكار نيز كامًا روشن است. سازمان امور مالياتي اوالً بايد بر تمامي مبادالت و 
معامات افراد حقيقي و حقوقي اشراف كامل داشته باش��د. ثانياً با اخذ ماليات، 
سطح سود فعاليت غيرمولد را به زير سطح سود توليد برساند. با يك مثال آنچه 
بايد انجام ش��ود را توضيح مي دهم. فرض كنيد يك س��وداگر مسكن يا سكه و 
 خودرو، با صرف ۱۰ميليارد تومان تعدادي از اين اقام را با هدف سفته بازي دارايي
)property speculation( خريداري مي كند، يعني مي خرد تا پس از گران 
شدن، بفروشد و سود كند. اين خريد به نام خريدار ثبت مي شود و تحت اشراف 
سازمان امور مالياتي قرار مي گيرد. وقتي دالل و سوداگر كاالي خريداري شده خود 
را مي فروشد، فروش او نيز ثبت و سودش توسط نرم افزارهاي سازمان امور مالياتي 
محاسبه مي ش��ود. فرض كنيم اين خريد و فروش در بازه زماني يك سال اتفاق 
بيفتد و قيمت كاالهاي خريداري شده، دو برابر شود، يعني ۱۰ميليارد تومان آن 

سوداگر تبديل به 2۰ميليارد تومان شود يا به عبارتي ۱۰۰درصد سود. 
در اينجا سازمان امور مالياتي سود توليد در همان بازه زماني يك ساله را محاسبه 
مي كند و في المثل مي بيند كه سقف سود فعاليت توليدي در آن بازه زماني يك 
ساله، 2۰درصد بوده است، يعني اگر آن ۱۰ميليارد تومان در فعاليت توليدي 
سرمايه گذاري مي شد، االن تبديل به ۱2ميليارد تومان شده بود، نه 2۰ميليارد 
تومان. اينجا سازمان امور مالياتي از آن س��وداگر بايد بيش از ۸ميليارد تومان 
ماليات بگيرد تا سودش از سودي كه ممكن بود از فعاليت توليدي به دست آورد، 

كمتر شود، به عبارتي بايد بيش از ۸۰درصد ماليات اخذ كند. 
در ش��رايط كنوني، دالل و س��وداگِر فرض ما، يك ريال هم ماليات نمي دهد! 
بنابراين اين انتظار وزير صنعت كه سرمايه دار، پولش را به بازار مسكن و خودرو 

و… نبرد، كامًا نامعقول و غيراقتصادي است. 
اگر نظام مالياتي ما اين وظيفه را درس��ت انجام داد و از فعاليت هاي غيرمولد، 

جذابيت زدايي كرد، آن روز، روز هدايت نقدينگي به سمت توليد خواهد بود. 
اگر تمامي خريد و فروش ها ثبت شد، ما با پديده احتكار هم مواجه نخواهيم بود 
و الزم نخواهد بود قوه قضائيه راه بيفتد انبار احتكار كشف كند. محتكر اگر بداند 
خريد و فروشش ثبت مي شود و سود غيرمتعارفش را بايد ماليات بدهد، خودش 

كاال را وارد بازار خواهد كرد. 
اگر اين اتفاق افتاد، اثر كنترلي فراواني روي تورم نيز خواهد گذاشت. دالل ها و 
سفته بازها كه سرمايه شان را در خودرو و مسكن و دالر و سكه و… مي برند، از 
همه ابزارها براي ايجاد تاطم در بازار و گران كردن كاالها استفاده مي كنند، چون 
به نفعشان است كه كااليي كه خريده اند، گران شود، لذا حوزه هاي سوداگري شان 

را متورم مي كنند و اين تورم به حوزه هاي ديگر نيز سرريز مي شود. 
برخي مي گويند اگر نظام مالياتي به اين ش��كل عمل كرد، سرمايه دار احساس 
امنيت نمي كند! پاسخ اين است كه تأمين امنيت سرمايه اي كه بناست اقتصاد 
ما را فلج كند، خيانت است. سرمايه اي محترم است كه در توليد هزينه شود و 

چنين سرمايه ای مشوق هم بايد بگيرد.

 مجلس ايرادات شوراي نگهبان 
به استاني  شدن انتخابات را رفع مي  کند

اسلامي  شلوراي  مجللس  شلوراهاي  كميسليون  سلخنگوي 
از بررسلي ايلرادات شلوراي نگهبلان نسلبت بله استاني شلدن 
انتخابلات پارلملان در جلسله اخيلر ايلن كميسليون خبلر داد. 
به گزارش تسنيم، اصغر سليمي سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس شوراي 
اسامي با اش��اره به ايرادات و ابهامات ش��وراي نگهبان نسبت به استاني شدن 
انتخابات مجلس و طرح اصاح موادي از قانون انتخابات پارلمان، گفت: شوراي 
نگهبان بيش از ۱۰ ابهام نسبت به مصوبه مجلس درباره استاني شدن انتخابات 

پارلمان وارد كرده كه اين ايرادات در كميسيون شوراها بررسي مي شود. 
وي با بيان اينكه ايرادات و ابهامات ش��وراي نگهبان نس��بت به اس��تاني شدن 
انتخابات مجلس در جلسه عصر ديروز )يك شنبه، 29 ارديبهشت( كميسيون 
شوراها بررسي مي شود، اظهار داشت: قرار است در اين جلسه، نمايندگان طراح 
اين طرح و اعضاي كميس��يون ديدگاه هاي خود را نس��بت به ايرادات شوراي 
نگهبان به استاني شدن انتخابات و ديگر موارد ابهامي كه در اين طرح از سوي 

اين شورا مطرح شده، بيان كنند. 
سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس با اشاره به مفاد ايرادات و ابهامات شوراي 
نگهبان به استاني ش��دن انتخابات مجلس، تصريح كرد: اغلب ايرادات شوراي 
نگهبان در حوزه مبنايي است و به نظر مي رسد راه حلي براي رفع آن وجود نداشته 

باشد، جز اينكه به كلي مصوبه را كنار بگذاريم. 
سليمي ادامه داد: پس از بررسي ايرادات ش��وراي نگهبان درباره استاني شدن 
انتخابات مجلس، گزارش نهايي را تقديم هيئت رئيسه پارلمان خواهيم كرد، با 
وجود فوريت طرح، بافاصله گزارش در صحن پارلمان مورد بررسي قرار مي گيرد. 
سخنگوي كميسيون شوراهاي مجلس درباره سرنوشت استاني شدن انتخابات 
مجلس با وجود ايرادات شوراي نگهبان در پايان خاطرنشان كرد: اگر نمايندگان 
مجلس نسبت به مصوبه قبلي شان پيرامون استاني شدن انتخابات و ديگر موارد 
طرح اصاح موادي از قانون انتخابات مجلس اصرار كنند، مصوبه جهت تعيين 

تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

وزير دفاع و پشلتيباني نيروهاي مسللح گفت: دشلمنان 
از طريق ابزار رسلانه در فضاي ارتباطلات و عمليات رواني 
درصدد القلای حس نااميلدي و يلأس به جامعه هسلتند. 
به گزارش مهر، همزمان با 2۷ ارديبهشت »روز ارتباطات و روابط 
عمومي« همايش��ي با عنوان »نقش روابط عمومي هوشمند در 
اقتدار دفاعي« با حضور سرتيپ حاتمي وزير دفاع، مديران عامل 
سازمان هاي وزارت دفاع، رؤساي ادارات عقيدتي سياسي، معاونان 
و مدي��ران روابط عموم��ي و تبليغات وزارت دفاع و پش��تيباني 

نيروهاي مسلح در شركت صا ايران وزارت دفاع برگزار شد. 
حاتمي اظهار داش��ت: متولي��ان روابط عموم��ي در وزارتخانه 
پرافتخار دفاع و پشتيباني نيروهاي مس��لح طايه داران و خط 
مقدم مقابله با جنگ نرم و عمليات رواني دشمن هستند كه در 
شرايط هجمه رسانه اي استكبار جهاني عليه ملت ايران اسامي 
مسئوليت آنها خطير، حساس و داراي ابعاد پيچيده تري است. 

وزير دفاع با بيان اينكه امروز به واس��طه گس��ترده شدن عصر 
ارتباطات و اطاعات با فضاي جديدي از حكمراني و امپراطوري 

رسانه اي در دنياي مدرن مواجهيم، گفت: روابط عمومي ها بايد 
بيش از هر زمان ديگر، نقش حس��اس خود را متناس��ب با نوع 
و حجم تهديدات هوش��مندانه ايفا ك��رده و در فرايند دريافت، 
پردازش و انتقال پيام با رعايت اصل »درس��تي و صحت« پيام 
خود را به منظور روشنگري و آگاهي آحاد مردم و جامعه مخابره 
و منتش��ر كنند. وي با بيان اينكه در فضاي امروز جامعه جهاني 
حاكمان و دولت ها درصدد الق��ای مفاهيم و پيام هاي مورد نظر 
خود از طريق ابزارهاي رس��انه اي به مخاطبان در عرصه جهاني 
هستند، تصريح كرد: بر اين اس��اس روابط عمومي بايد با دانش 
و آگاهي هرچه بيش��تر و با دق��ت مضاعف در تولي��د پيام هاي 
روشنگرانه و مملو از واقعيات و حقيقت و در عين حال با صداقت 

هر چه بيشتر در برابر رقباي خود نقش آفريني كنند. 
حاتمي با اشاره به نقش دوس��ويه روابط عمومي ها در مجموعه 
دفاعي كشور عنوان كرد: حفظ انس��جام دروني با جامعه هدف 
)نيروهاي مسلح( و همچنين توسعه و افزايش اعتماد به دست 
آمده در آحاد مردم از مهم ترين رسالت هاي اين مجموعه ارزشي 

در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است. 
وزير دفاع با بيان اينكه امروز به جه��ت توانمندي و ارتقای قدرت 
بازدارندگي دفاعي، اعتماد مردم نسبت به مجموعه نيروهاي مسلح و 
دفاعي از سطح بااليي برخوردار است، گفت: تاش مجموعه صنعت 
دفاعي براي توليد دس��تاوردهاي دفاعي در جه��ت قطع هرگونه 

وابستگي در كنار اقدامات ارتباطي و رسانه اي هوشمند، موجبات 
توليد قدرت را براي نظام جمهوري اسامي فراهم كرده است. وي در 
ادامه سخنان خود با تبيين فرمايش حكيمانه فرمانده معظم كل قوا 
در خصوص اهميت جايگاه وزارت دفاع به عنوان حساس ترين نقطه 
نظام افزود: اين وزارتخانه همواره كانون توجه دشمنان قسم خورده 
نظام جمهوري اس��امي بوده و خواهد بود و بر اين اس��اس روابط 
عمومي هاي وزارت دفاع به واسطه داشتن اطاعات، نقش حساسي 
در حوزه اطاع رساني برعهده دارند و بايد در كنار اطاع رساني دقيق 
و هوشمندانه، مراقبت هاي رسانه اي را به عنوان يك اصل حفاظتي 

همواره مورد توجه و اهتمام قرار دهند. 
وزير دفاع در ادامه با اشاره به اينكه امروز در اوج تقابل با دشمن 
در عرصه هاي گوناگون از جمله عرصه جنگ اقتصادي هستيم، 
افزود: دشمنان از طريق ابزار رسانه در فضاي ارتباطات و عمليات 
رواني درصدد القای حس نااميدي و يأس به جامعه هس��تند و 
در اين شرايط روابط عمومي ها در تزريق اميد و نشاط در آحاد 

جامعه و مردم از نقش مؤثر و بسزايي برخوردارند. 

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

دشمنانازرسانهها،حسنااميديبهجامعهتزریقمیکنند

دفاعی

شنبه شب فعاالن اقتصادي نشستي با رئيس قوه 
قضائيه داشتند. آيت اهلل سليدابراهيم رئيسي در 
اين نشست از استمرار وجود چنين جلساتي و لزوم 
حمايت همه مسئوالن كشلور از سرمايه گذاران و 
كارآفرينان گفت و فعاالن اقتصادي هم از خواسته ها 
و مشلكات خود گفتند، در اين ميان لزوم كاهش 
تصدي گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي 
و به موازات آن افزايش نقش دولت در نظارت يكي از 
درخواست هاي اصلي بود. نگراني فعاالن اقتصادي 
از تعطيلي توليدي هلا و كارگاه ها هم يكي ديگر از 
مشكات اصلي بود. درخواست از رئيس قوه قضائيه 
براي ورود جدي تر به بحث تخلفات بانكي در مورد 
حمايت از كارآفرينان واقعي نيلز نكته ديگر بود. 
آيت اهلل رئيسي در ابتداي نشست با جمعی از فعاالن 
اقتصادي اظهار كرد: امروز بي ترديد مسئله اقتصاد در 
كشور ما يك موضوع محوري است و دشمن به لحاظ 
برخي كاس��تي ها اين تصور را دارد كه مي تواند از اين 

حوزه به ملت بزرگ ايران ضربه وارد آورد. 
  همه مسئوالن بايد از كارآفرينان

و سرمايه گذاران حمايت كنند
آيت اهلل رئيسي با اشاره به جنگ اقتصادي و سياسي و 
رسانه اي و رواني كه دشمنان هر روزه عليه مردم ايران 
طراحي مي كنند، گفت: امروز در شرايط فعلي نقش 
كارآفرينان و فعاالن اقتصادي در كش��ور يك نقش 
ويژه است و همه مسئوالن كشور بايد از كارآفرينان و 
سرمايه گذاران در حوزه هاي مختلف اعم از حقوقي و 

قانوني و مالي و تسهياتي حمايت كنند. 
وي با اشاره به بحث خصوصي س��ازي ها و واگذاري 
تصدي گري هاي دولت به بخ��ش خصوصي گفت: 
هرچه از نقش تصدي گري دولت كاسته مي شود بايد 
بر نقش نظارتي آن و تاش دولت براي توانمندسازي 
بخش خصوصي افزوده شود تا ما شاهد رونق توليد 
در كشور باشيم. رئيس قوه قضائيه افزود: اميدواريم 
به بركت اين اي��ام و مجاهدت فعاالن عرصه اقتصاد 
ش��اهد رونق توليد و كاهش وابستگي ها و استقال 
اقتصادي در كشور باشيم، اين امر براي كشوري كه 
در عرصه هاي مختلف موفقيت هايي را كسب كرده 

حتماً شدني است. 
آيت اهلل رئيس��ي گفت: اميدواريم حرك��ت فعال و 
شتابان در عرصه اقتصادي به رغم مانع تراشي هاي 
دشمن و برخي ندانم كاري ها، صورت گيرد و رونق 
توليد در كشور محقق شود. مسئوالن در بخش هاي 
مختلف باي��د از بخ��ش خصوصي و بخ��ش توليد 

حمايت هاي واقعي به عمل آورند. 
  تأكيد بر تعامل مستمر با فعاالن اقتصادي

آيت اهلل رئيسي رئيس قوه قضائيه در ادامه نشست 
با جمعي از فعاالن اقتصادي پس از اس��تماع نقطه 
نظرات، پيشنهادات و راهكار هاي حاضران در جلسه 
در جمع بندي پاياني اظهار كرد: قرار بر اين است كه 
ارتباط ما با شما فعاالن اقتصادي صرفاً به برگزاري 
چنين جلسه نماديني محدود نباش��د بلكه قرار بر 

دائمي و مستمر بودن جلسات است. 
اين ارتباط چه درباره مس��ائل اقتصادي باشد و چه 
درباره مسائل مصداقي و موردي قصدمان ايجاد ساز و 
كاري براي ارتباط است، مثًا كسي در جايي مشكل 
دارد آن را بررس��ي و پيگيري كنيم. مايل هستيم 
مسائل به ما منتقل ش��ود و احياناً اگر در پرونده اي 

كوتاهي شده است آن را رفع كنيم. 

وي خاطرنش��ان كرد: خواهش من اين است نكاتي 
كه بيان نشد را به دست ما برسانيد، ما آنها را مطالعه 
كرده و اگ��ر احياناً نياز به توضيح باش��د با تماس يا 

دعوت از شما اين كار را انجام مي دهيم. 
   به نظارت همگاني اعتقاد و باور داريم

آيت اهلل رئيسي گفت: آنچه مصمم هستيم اين است 
كه با استفاده از اختيارات و ظرفيت هاي قوه قضائيه 
به دنبال رونق اقتصادي، رونق توليد، مبارزه با فساد 
و مبارزه با استنكاف از انجام وظيفه باشيم و مصمم 

هستيم اين موارد را پيگيري كنيم. 
وي افزود: ما به نظارت همگاني اعتقاد و باور داريم، 
يعني خود شما، نهاد هاي مردمي، سمن ها و فعاالن 
اقتصادي مي توانند در اين رابطه بسيار نقش آفرين 
باشند. انجمن هاي اسامي در بازار و در كارخانجات 
و در مجموعه هاي توليدي مي توانند نكات را به ما 

منتقل كنند. 

   فعاليت دفتر حمايت از كارآفريني 
در سازمان بازرسي

رئيس قوه قضائيه گفت: تصميم گيري هاي اقتصادي 
در نظام بانكي و مالياتي يا واردات و امثال آن در اختيار 
دولت است اما ما در دو موضوع قضاوت و نظارت نقش 
داريم. سازمان بازرسي كل كشور بايد عاوه بر قضاوت 
كار نظارتي هم داشته باش��د، لذا از ابتداي مسئوليت 
خود تأكي��د و پيگيري كرديم كه ي��ك دفتر حمايت 
از س��رمايه گ��ذاري و كارآفريني را در اين س��ازمان 
داشته باشيم، البته اين دفتر از قبل هم بوده است، اما 
خواسته ايم كه فعال باشد كه اگر يك فعال اقتصادي در 

جايي به مشكل برخورد به اين دفتر مراجعه كند. 
  نظارت و بازرسي بر حوزه پولي 

و بانكي جزو برنامه هاي در دستور كار ماست
آيت اهلل رئيسي با اشاره به نقش بانك ها در رونق توليد و 
اشتغال اظهار كرد: بانك ها هم مي توانند در امر توليد و 

اشتغال نقش آفريني كنند و نقدينگي را به سمت توليد 
سوق دهند و از سويي ديگر مي توانند اين نقدينگي را 
به سمت داللي هم ببرند كه به موجب آن بحران هايي 
در كشور ايجاد مي ش��ود، لذا نقش نظام پولي و بانكي 
در عرصه اقتصاد بسيار مهم است و نظارت و بازرسي 
بر حوزه پولي و بانكي جزو برنامه هاي در دس��تور كار 
ماس��ت، همچنين بازرس��ي از س��ازمان هايي كه در 
سخنان شما فعاالن اقتصادي مطرح بود، مثل سازمان 

توسعه و تجارت در دستور كار ما قرار دارد. 
همچنين ش��ما فعاالن اقتصادي ني��ز مي توانيد به 
صورت م��وردي پيش��نهادات خ��ود را در رابطه با 
سازمان هايي كه بازرسي از آنها الزم است ارائه كنيد 

تا مورد بررسي كارشناسان ما قرار گيرد. 
  لزوم توجه به حل اختاف در اتاق هاي بازرگاني 

و مجموعه هاي ريش سفيدي اصناف
رئيس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به موضوع تشكيل 

دادگاه ه��اي تخصصي گفت: تش��كيل دادگاه هاي 
تخصصي در ح��وزه اقتصاد به اين معنا نيس��ت كه 
قاضي ما عاوه بر حقوقدان��ي، لزوماً اقتصاددان هم 
باش��د بلكه هدف از تخصصي كردن دادگاه ها اين 
است كه متخصصان و مشاوراني آگاه به حوزه هاي 
مختلف اقتصادي در كنار قاضي ما حضور داش��ته 
باش��ند تا موضوع پرونده ها را از حيث ساير جهات 
براي قاضي روشن كنند و اين امر استقال قاضي را 

نيز مخدوش نمي كند. 
وي با اشاره به اس��تفاده از هيئت هاي داوري اظهار 
داش��ت: راه اندازي نظام داوري مي تواند در كاهش 
ورودي پرونده ه��ا به دادگس��تري كم��ك كند، ما 
به دنب��ال كاهش ورودي پرونده ها به دادگس��تري 
هس��تيم، اگر قضي��ه داوري و ميانجيگ��ري و حل 
اخت��اف و موضوعات��ي از اين دس��ت در اتاق هاي 
بازرگاني و مجموعه هاي ريش سفيدي اصناف مورد 
توجه قرار گيرد م��ا با كاه��ش ورودي پرونده ها به 

دادگستري مواجه خواهيم بود. 
   هيچ گونه وقفه در امر توليد نبايد ايجاد شود

رئيس قوه قضائيه در ادامه اظهار داشت: ما معتقديم 
هيچ گونه وقف��ه در امر توليد نبايد ايجاد ش��ود، در 
همين رابطه به دوستان و همكارانمان تأكيد كرده ايم 
كه اگر اتهامي متوجه كارخانه يا كارگاهي شد نبايد 
به هيچ وجه به واسطه اين اتهام كل كارخانه يا كارگاه 
تعطيل شود و فقط بايد از شخص مورد اتهام سؤال و 
تحقيق شود، بنابراين تأكيد ما اين است كه به هيچ 
وجه وقفه اي در نظام تولي��د رخ ندهد چراكه ايجاد 
وقفه در توليد و تعطيلي ي��ك كارگاه يا كارخانه به 

معناي بيكار شدن كارگران است. 
   در مبارزه با فساد هيچ خط قرمزي نداريم

رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه در قوه قضائيه 
مصمم به برخورد با متخلفان و مفسدان هستيم، گفت: 
ما مصمم هستيم در قبال كس��اني كه آلوده به فساد 
مي ش��وند و در مواجهه با فساد سهل انگاري مي كنند 
كوچك ترين تسامحي را نشان ندهيم، كوتاهي كردن 
در برابر هر فرد حقيقي و حقوقي و هر مدير و مسئولي 
كه مرتكب فساد و جرم ش��ود در واقع كوتاهي كردن 
نسبت به مسائل كشور است و ما اين را براي خود و براي 
هيچ كسي جايز نمي دانيم، لذا بار ها اعام كرده ايم كه 

در قضيه فساد هيچ خط قرمزي نداريم. 
   نبايد صرفًا روي كاستي ها تأكيد كنيم بلكه 

بايد رويش هاي انقاب اسامي را نيز ببينيم
وي در ادامه با اشاره به سخنان يكي از فعاالن اقتصادي 
كه عنوان كرد آس��يب ها و بزهكاري هاي اجتماعي 
در ميان جوانان فراگير ش��ده اس��ت، گفت: اگر چه 
مشكاتي از قبيل اعتياد و ناهنجاري هاي اجتماعي 
در جامعه ما وجود دارد، اما ما نباي��د صرفاً روي اين 
كاس��تي ها تأكيد كنيم بلكه بايد رويش هاي انقاب 
اسامي را نيز ببينيم. اين نوجوانان و جوانان برومند 
كش��ور جزو رويش هاي انقاب محسوب مي شوند و 
براي ما سرمايه هستند، ما بايد خدماتي كه اين نظام و 
انقاب به كشور كرده است را ببينيم، بهترين تبيين 
از 4۰س��ال انقاب آن چيزي اس��ت كه مقام معظم 
رهب��ري در بيانيه گام دوم فرمودند. من خواهش��ي 
كه از دوستان دارم آن اس��ت كه هرجا لب به سخن 
مي گشاييد وضعيت كشور را به صورت واقعي ترسيم 
كنيد و موفقيت هاي زيادي را كه اي��ن نظام در اين 

4۰سال كسب كرده است نيز مدنظر قرار دهيد.

رئيس قوه قضائيه در ديدار با فعاالن اقتصادي:

مصمم به برخورد با متخلفان و مفسدان هستیم
   گزارش   

 رئيس كميته هسلته اي مجلس شوراي اسلامي گفت: اروپا 
نمي خواهد براي حفظ برجام هزينه دهد و ظرفيت توليد نفت 
عربستان و امارات را افزايش داده اند تا جايگزين نفت ما كنند. 
به گزارش مهر، حجت االسام مجتبي ذوالنور در واكنش به اظهارات 
اخير رئيس كل بانك مركزي مبني بر اينكه اروپا مي تواند كاالهاي 
اساسي و دارو را از طريق س��ازوكار مالي موسوم به »اينستكس« 
آغاز كند، با بي��ان اينكه از طري��ق برجام بايد رواب��ط و تعامات 
اقتصادي ما با همه كشورهاي دنيا حل شود نه صرفاً با اروپا، ادامه 
داد: »اينس��تكس« بايد تمام تبادالت اقتصادي و مالي ما با همه 
كشورهاي دنيا را حل كند و محدود كردن آن به اروپا كافي نيست. 
رئيس كميته هسته اي كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: 

راه اندازي كانال مالي اينس��تكس 
فقط براي دارو و كاالهاي اساس��ي 
براي كشورهايي است كه در جنگ 
مغلوب شده و مقصر جنگ بوده اند، 
به گونه اي كه زمان حضور امريكا در 
عراق، عراق نفت خود را فروخت و در 

مقابل آن غذا و دارو دريافت كرد. 
ذوالنور با تأكيد بر اينكه اجراي »اينستكس« صرفاً براي غذا و دارو 
برخاف مفاد برجام است، گفت: مجلس ش��وراي اسامي قطعاً 
چنين مسئله اي را نمي پذيرد و مسئوالن دستگاه ديپلماسي ما 
هم نبايد فريب وعده هاي خام اروپايي ها را بخورند بلكه بايد محكم 

روي منافع ملت و جمهوري اسامي بايستند. 
وي با تأكيد بر اينك��ه اروپايي ها اگر برجام را قب��ول دارند، بايد 
نقشش��ان را براي حفظ آن ايف��ا كنند، تصريح ك��رد: برخي از 
مس��ئوالن وزارت خارجه كش��ورمان مي گويند اروپا نتوانست 
اقدامي براي حفظ برجام و راه اندازي كانال هاي مالي انجام دهد، 
در حالي كه بايد گفت اروپا مي تواند اين اقدام را انجام دهد اما به 
ش��رطي كه هزينه آن را بپردازد اما اروپا نمي خواهد براي حفظ 

برجام هزينه دهد. 
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��امي با اشاره به اينكه 
اروپايي ها صرفاً وقت كش��ي و نقش پليس خوب و بد را با امريكا 
بازي مي كنند، گفت: اروپايي ها ما را در وضعيت باتكليفي قرار 

داده اند و از زمان خروج امريكا از برجام، از اين فرصت اس��تفاده 
كردند و ظرفيت توليد نفت عربستان و امارات را افزايش دادند 
تا بتوانند جايگزين نفت ما كنند. وي با اش��اره به اظهارات اخير 
برخي از مقامات اروپايي مبني بر اينكه اجراي اينستكس منوط 
به تصويب لوايح FATF است، اظهار داشت: متن برجام كامًا 
روشن است و تعهدات همه كش��ورها را تعريف كرده است و در 
آن مباحثي چون FATF، حقوق بشر، تروريسم و موشك وجود 

ندارد بلكه اين مسائل مقوالتي جدا از هم هستند. 
ذوالنور خاطرنش��ان كرد: اروپايي ها فقط مي خواهند ش��روطي 
بگذارند تا ما از منافع برجام استفاده نكنيم و خودشان هم از زيِر 

بار تعهداتشان در برجام شانه خالي كنند.

ذوالنور: اروپا نمي خواهد براي حفظ برجام هزينه دهد
  مجلس
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سخنان عليرضا نبي دبير كل انجمن دارندگان نش��ان استاندارد كشور در 
نشست با رئيس قوه قضائيه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. دليل اين توجه 
خاص بودن افرادي اس��ت كه او در كارخانه هايش اس��تخدام مي كند. نبي 
در اين جلسه گفت: هزارو۱۱۰ واحد، زيرمجموعه انجمن دارندگان نشان 
استاندارد كشور است. بنده در دو استان كارخانه دارم. اكنون طي ۱۶سال 
در يكي از استان ها هزار نفر به اشتغال رسيده اند كه اين افراد اعدامي، زنان 
سرپرست خانوار، معتادان و اراذل و اوباش هستند، اما در استان دوم ما فقط 

به پنج نفر اشتغال رسيده ايم كه اين جاي بررسي دارد. 
نبي اظهار كرد: كميسيون پنج نفره حل اختافات و حمايت از سرمايه گذاري 
يك كميسيون بسيار عالي است كه تاكنون ۸۳2 مصوبه داشته و از تعطيلي 

يك هزارو ۱۶۷ واحد توليدي جلوگيري كرده است و منظورم از اين ارقام اين 
است كه اگر ش��ما حمايت كنيد ما حركت مي كنيم، چون ما سرباز مملكت 
هستيم. اين كميس��يون ۵۸2 بازديد از واحد هاي صنعتي داشته است كه 
ارزش آن آنجايي است كه وقتي قضات به بازديد از واحد هاي صنعتي مي روند، 
نگاه ش��ان تغيير مي كند، لذا ما را گادياتور بدانيد كه براي مملكتمان جان 
مي دهيم. در هر استان كميسيون پنج نفره حل اختاف را راه اندازي نماييد. 
نبي گفت: يك وقتي يكي از قضات شما از يك شهرك صنعتي بازديد كرد، 
اين شهرك به خاطر اختاف مالك بسته شده بود، اما قاضي اي با رأي خود 
اين شهرك را باز كرد كه كاري بسيار مهم و در خور توجه است، لذا امثال اين 

قضات را بايد تشويق كنيد.

محكومان قضايي در استخدام يك كارخانه
نمای  نزدیک


