
نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

عدم رشد اقتصادی
 نتیجه استکبارستیزی است!

اخبار كشور
صفحه11
دوشنبه۲۳تیر1۳۹۹
۲1ذیالقعده1۴۴1-شماره۲۲۵11

سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان »چرا به روحانی رای دادیم؟« نوشت: در نقد مملکت داری باید توجه کرد 
که تقسیم قدرت در یک نظام چگونه است؟ کانون قدرت تصمیم گیری کجاست؟ سهم و اندازه دولت چقدر است؟ 

با توجه به اینها، از کجا می دانید اگر دولتی دیگر متصدی می شد، وضعیت بهتر می بود؟!
در ادامه مطلب آمده است: »ازکجا می دانید اگر دولتی دیگر متصدی می شد، وضعیت بهتر می بود؟!« 

شــرق نوشته اســت: »در هزینه و فایده اجتماعی باید به همه اهداف توجه کرد؛ نمی شود خواهان مبارزه با 
استکبار بود و بخواهیم سلطه جهانی را سربه زیر کنیم و همزمان رشد اقتصادی باال نیز داشته باشیم.«

الزم به ذکر است مدعیان اصالحات با همین طرز فکر روزگاری گفتند برویم و با کدخدای جهان مذاکره کنیم 
و امتیاز بدهیم تا همه چیز روبراه شود. رفتند و امتیاز دادند و نتیجه اش تشدید تحریم ها و تهدیدها و گستاخی 
آمریکایی ها شد. از سویی توجه بیش از حد به کدخدا و تمرکز بر تعدیل آمریکا ستیزی در داخل و بی توجهی به 
ظرفیت های داخلی کشــور باعث بروز و ظهور مشــکالت امروزی شد. از اینرو حرف های و استدالل های مدعیان 
اصالحات مبنی بر اینکه اگر دولتی غیر از این بود، وضعیت بهتر نبود و یا اینکه نتیجه استکبارستیزی عدم رشد 

اقتصادی است، نهایت فرافکنی این جماعت است.
سؤال از رئیس جمهور، برنامه کاخ سفید است!

روزنامه همدلی به بهانه »طرح سؤال از روحانی« در مجلس به سراغ داریوش قنبری، یکی از فعالین سیاسی 
اصالحات رفت و در مصاحبه ای به نقل از وی نوشت: مشخص است که این مجلس به دنبال اهداف سیاسی خودش 
است. تندروها و افراطیون مجلس در شرایط کنونی دولت را ضعیف و ناکارآمد نشان بدهند و مسائل و مشکالتی 
را که تحریم ها و کارشــکنی دلواپســان داخلی برای اقتصاد کشور پیش آمده را به نوعی به مدیریت دولت نسبت 
بدهند. در این راستا دارند تالش می کنند که دولت را ناتوان جلوه بدهند.آنها از طرح سؤال دنبال آن نیستند که 

رئیس جمهور پاسخ قانع کننده ای بدهد. هدف آنها نوعی از تبلیغات سیاسی است که اهداف آنها را تامین کند.
قنبــری در ادامه گفت: این اقدامات و کارهایی که این جریان داخلی دارند انجام می دهند، همان برنامه های 
کاخ ســفید اســت و در راستای سیاست های آمریکایی هاست. در واقع بحث افزایش نارضایتی از دولت و در ادامه 
حاکمیت مســائلی اســت که افرادی مانند ترامپ به دنبال آن هستند. اخیرا هم یکی از تحلیل گران آمریکایی در 
یکی از رســانه های مطرح شــان عنوان کرده بود که ظاهرا تحریم های ترامپ دارد نتیجه می دهد. یعنی تخریب 

دولت از خود مجلس رسمی ایران شروع شده است.
الزم به ذکر است مدعیان اصالحات از طرفی نه حاضر هستند مسئولیت مشکالت کنونی را بر عهده بگیرند و 
نه می توانند انتقاد دیگران را تحمل کنند! موضع گیری اصالح طلبان علیه »طرح سؤال از رئیس جمهور « و اینکه آن 
را »تبلیغات سیاسی« و »انتخاباتی« تحلیل کنند و یا سؤال از رئیس جمهور را »طرح کاخ سفید« بدانند، نشان از 
واقعیت درونی و پنهان آنان دارد؛ واقعیتی که حاکی از دفن آزادی و دموکراسی در گفتمان مدعیان اصالحات است.

جامعه به سمت »ناامیدی مطلق« می رود
مدیران دولتی هم حال و روز مناسبی ندارند

روزنامه ابتکار در یادداشــت صفحه اول خود نوشــت: »ایراِن امروز بیش از هر زمانی با مشکل کمبود منابع 
مالی، رکود تورمی، تهی شدن سرمایه های اجتماعی و بحران های ریز و درشت بین المللی و داخلی روبه رو است. 
بــه موضوعات پیش گفته باید ره آوردهای نامیمون متاثر از کروناویروس را هم اضافه کرد. این وضعیت دســِتکم 
جامعه ایران را به سمت نوعی »ناامیدی مطلق« کشانده است. مردمانی که نه امیدی به آینده معمول دارند و نه 

نگرانی شان نسبت به شیوع ویروس کرونا طی چند ماه گذشه کاهش یافته است.«
در ادامه این یادداشت آمده است: »به نظر می رسد مدیران دولتی نیز حال و روز چندان مناسبی ندارند و تنها 
تالش می کنند تا با تکیه بر برخی فرصت ها از میزان فشــارها و مشــکالت ناشی از مجموعه عوامل موثر بکاهند. 
در ایــن میــان آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت پیدا می کند، اســتفاده و بهره گیری از تمام ظرفیت های 

عقالنی موجود در کشور است.«
شایان ذکر است روزنامه مدعی اصالح طلبی به این سؤال پاسخ نداده است که چه کسانی باعث و بانی وضع 

موجود هستند و اساساً چرا مدیران دولتی حال و روز مناسبی ندارند؟
شاخص فالکت سال 98؛ بیش از 45 درصد

روزنامه مردم ساالری در گزارش تیتر 1 خود نوشت: » مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت اقتصاد کشور در 
ســال گذشته منتشر کرد که بررسی وضعیت شــاخص های کلیدی اقتصادی قابل تأمل است.این در حالی است 
که اوضاع شاخص ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می دهد که شاخص فالکت )که وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
یک جامعه را نشان می دهد و برای به دست آوردن آن نرخ بیکاری و نرخ تورم را با هم جمع می زنند( در پایان 

سال 1۳۹۸ به ۴۵/۴ درصد رسیده است. «
الزم به یادآوری است که روزنامه ایران در دی ماه ۹6 در گزارشی نوشته بود: »در۲1 سال مورد بررسی باالترین 

رقم شاخص فالکت به سال 1۳۹۲ مربوط می شود که این شاخص به ۲۲/۵ درصد رسیده است.«
توافق 25 ساله با چین، به سود ایران است

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت:»توافق یک امر دوطرفه اســت و دوطرف باید از آن اســتفاده کنند. توافق 
۲۵ســاله فی مابین چین و ایران در دید کلی به ســود ایران اســت که در شرایط مقابله با تحریم های بین المللی 

می تواند دریچه تازه ای را به روی کشور باز کند«.
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت:»در هر توافقی باید منافع دو طرف مدنظر قرار بگیرد و ما نیز به عنوان 
یک طرف از قرارداد باید با همکاری و تعامل همه جانبه در داخل کشور به سمتی برویم که بیشترین منافع را از 
این قرارداد نصیب خود کنیم و بکوشــیم که اســتفاده الزم را از بستر ایجادشده که همان اقتصاد چین بوده و در 
حال حاضر یکی از قدرت های اقتصادی بزرگ جهان به حساب می آید، ببریم و بتوانیم در جهت توسعه کشور از 

آن بهره کافی را نصیب خود نماییم«.
در روزهای گذشــته و در شــرایطی که ســند همکاری ایران و چین هنوز نهایی نشده و هیچ جزییاتی از آن 
منتشــر نشده بود، حساب توئیتری متعلق به وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که این سند همکاری شبیه توافق 

ترکمنچای است!
در ادامه رســانه های معاند در نقش پادوهای آمریکا به خط شــده و علیه این سند همکاری به شایعه پراکنی 
پرداختند. در همین رابطه دروغهای شاخداری از جمله واگذاری ۲۵ ساله جزیره کیش به چین و حضور نظامیان 

چینی در ایران از سوی این رسانه ها مطرح شد.
نکته قابل تأمل اینجاست که برخی رسانه های مدعی اصالحات نیز با این فضا سازی ضدایرانی همراه شدند. در 
ســوی مقابل برخی از فعالین اصالح طلب و رسانه های منتسب به این طیف، به سودمند بودن این سند همکاری 

اذعان کرده اند.
عصبانیت مدعیان اصالحات از اعترافات تلویزیونی زم!

روزنامه اعتماد روز گذشته تیتر و عکس یک خود را به گفت و گوی تلویزیونی روح ا... زم سرشبکه رسانه های 
معاند و ضد انقالب اختصاص داد و نوشت:» روبه روي هم نشسته بودند. با سن و سالي تقریبا یکسان اما نه بخت 
و اقبالي مشابه. یک نفر با خیالي آسوده و موهایي تمیز و پیراهني اتو کشیده، یک نفر پریشان ظاهر و سرنوشتي 
نامعلوم و چشماني خسته. جایگاه شان برابر نبود، به هیچ لحاظ. یک نفر زنداني بود و دیگري اگر نگوییم زندانبان، 
آشناي زندانبانان بود اما محل قرار هر جایي بود، مگر زندان یا حداقل مصاحبه کننده مدعي بود که چنین است...
زنداني، شــاه ماهي، شــاه رگ، محکوم امنیتي، معاند و...، نام و لقبش هرچه باشد، مهم نیست اما مهم است که بر 
اســاس تصاویر منتشــر شده در خبرگزاري صداوسیماي جمهوري اسالمي، با چشماني بسته به محل قرار برده و 
بازگردانده شد تا براي دقایقي هم که شده، »بدون تعارف« مقابل دوربین نهادي بنشیند که به قول آن به اصطالح 
مجري، تا همین چندي پیش »خوابش« را هم نمي دید اما چنین شد و چنین خواست روزگار تا دوباره تحلیلگران 

و کاربران از ظن خود به ماجرایي بپردازند که چگونگي شکل گیري اش را »نه تو داني و نه من«.
گفتنی اســت شاهکار اطالعاتی سپاه پاسداران در به دام اندازی روح اهلل زم به عنوان سرشبکه ضدانقالب که 
تحــت عنــوان آمدنیوز در حال فعالیت بود، از همان ابتدا بــه ذائقه برخی افراد جریان اعتدال و اصالحات خوش 
نیامد و به راحتی از کنار آن گذشتند. دو شب پیش و پخش برنامه بدون تعارف ۲0:۳0 با روح اهلل زم باعث شد 
تا بار دیگر اصالح طلبان ترس و حساســیت شــدید خودشان را به این موضوع نشان داده و با توجه به گوشه ای از 
اعترافات این مجرم محکوم به اعدام، این گفت وگوی تلویزیونی را ســناریو نامگذاری کرده و توپخانه خودشان را 
علیه صداوســیما روشن کنند.البته باید یادآوری کرد که شــبکه همکاران مدیر آمدنیوز در داخل یکی از عوامل 
جدی توفیق او در خرابکاری سال های گذشته بود که می توان گمانه زنی کرد که شاید یک از دالیل این ناراحتی 

و عصبانیت از هرگونه بحث و صحبت درباره زم، همین موضوع باشد.
وزیر مستعفی مسکن در آستانه محاکمه گزافه گویی می کند

روزنامه دنیای اقتصاد دیروز مطلبی را از عباس آخوندی، وزیر سابق و ناکارآمد راه و شهر سازی منتشر کرد. 
وی مدعی شــده اســت: »نهادی خارج از قانون اساسی در روند تصویب و اجرای دو الیحه مرتبط با FATF شامل 
الیحه »الحاق دولت ایران به کنوانســیون مقابله با جرائم ســازمان یافته فراملی« یا همان پالرمو و الیحه »اصالح 
قانون مبارزه با پولشــویی« که مرحله های رســیدگی و تصویب در دولت و تقدیم به صورت الیحه به مجلس و 
رسیدگی و تصویب مجلس را طی کرده بودند و مخالفتی با قانون اساسی و شرع نداشتند مداخله کرده و فرآیند 
ابالغ آنها را متوقف کرد... این کار به صراحت مخالف قانون اساسی و نقض اختیارات دو قوه مجریه و مقننه بود.«
برخالف گزافه گویی فوق، تشــکیل هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نطام، امری بر اساس نص 
قانون اساســی اســت. اینجا نیازی به تبیین و تشریح گزاره پیش گفته نیست؛ مطلبی که باید بر آن تأکید کرد، 
ضرورت محاکمه عباس آخوندی اســت. وی در دوره تصدی وزارت راه و شهر ســازی تکالیف اصلی قانونی خود 
در حوزه مســکن را روی زمین گذاشــت و با بی اعتنایی به عرصه مسکن، بستر جهش قیمت آن را فراهم کرد و 
به عدم رونق مشــاغل و بیکاری ضریب داد. ژســت نظریه پردازانه امروز آخوندی در حالی اســت که وی باید در 
پیشگاه عدالت پاسخگوی از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلی و صنعتی مرتبط با بخش مسکن، تعمیق رکود، 
افزایش بیش از ۵00 درصدی قیمت آن و در تنگنا قرار دادن اقشــار جامعه باشــد. افکار عمومی و اقشــار آسیب 
دیده از بی برنامگی و ناکارآمدی وزیر مستعفی مسکن انتظار دارند، دولت مسیر خود را اصالح کند و قوه قضائیه 

نیز آخوندی را محاکمه کند.
آیت اهلل رئیســی اخیراً اعالم کرد »گاهی ترک فعل ها از انجام برخی اقدامات پُرضررتر اســت. سیاست قطعی 

دستگاه قضایی، پیگیری و مواخذه مسئولی است که به وظایف خود عمل نکرده است.«
حجت االسالم درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته است: »در حوزه مسکن برخی ترک فعل ها 
در انجام تکالیف قانونی از ســوی مسئوالن ذی ربط در ســال های گذشته، از جمله بی توجهی به ساخت مسکن 
ارزان قیمت، باز ســازی بافت فرسوده و راه اندازی ســامانه های قانونی، زمینه ساز شرایط کنونی این بازار است که 

سازمان بازرسی پیگرد ترک فعل های صورت گرفته را در دستور کار خود قرار داده است.«

نظام سلطه 
 گرفتار در باتالق تضادها

علی قربان نژاد
در طول تاریخ رویدادهای بزرگ به تغییرات مهمی ختم شده اند. این رویدادها اغلب به گونه ای بوده اند 
که هزینه های عظیمی  را بر جوامع بشری تحمیل کرده اند و طی آنها تعداد زیادی از مردمان جان خود 

را از دست داده اند و اقتصاد نیز به تبع آن دستخوش افت و رکود قابل توجه شده است.
رودی را تصور کنید که در کوهپایه ای قرار دارد. افتادن چند قطعه سنگ بزرگ در آن رود می تواند 
مسیر آن را تغییر دهد. تغییر مسیر رود می تواند نظمی  تازه را در دشتی که در آن جاری است به وجود 
آورد. در طول تاریخ نیز از این قبیل اتفاق ها که منجر به تغییرات عمده شــده، فراوان می توان یافت. 

جنگ جهانی دوم از این قبیل بود و پس از پایان آن نظم جدیدی بر عالم حکمفرما شد. 
پس از پایان جنگ دوم که اروپا را به ویرانه ای بدل کرده بود دو ابرقدرت )آمریکا و شــوروی( رخ 
نمایان کردند. لرزه های جنگ های اول و دوم بر کشورهای دورتر از قاره اروپا نیز اثراتی به جا گذاشت. 
مهم ترین این اثرات شکل گیری دولت غاصب صهیونیستی بود. سال 1۹۴۵میالدی جنگ دوم به پایان 
رسید و ۳ سال بعد یعنی در 1۹۴۸ در فضای آشفته پس از پایان خانمان سوزترین جنگ بشری به صورت 
رسمی  غاصبان صهیونیست تولد شوم کشوری مجعول به نام اسرائیل را اعالم کردند. این خود، شکل 

تازه ای به منطقه غرب آسیا داد. 
به عبارتی می توان گفت شکل گیری هر نظم جدیدی به تبع بهم ریختگی و دگرگونی در نظم حاکم 
حاصل خواهد شد. خواه این نظم در حوزه جهانی باشد یا منطقه ای و یا حتی در یک کشور. این حوزه ها 
قابل سرایت به همدیگر نیز هستند اما معموال بهم ریختن نظم حاکم در گستره بزرگ جهانی و منطقه ای 
به کشورها نیز سرایت می کند. چنان که در نظم شکل گرفته در دوره جنگ سرد نفوذ و گسترش تفکر 
کمونیسم در کشورهای مختلف سبب شکل گیری نظام های جدیدی مبتنی بر تفکر چپ شد. در این 
میان ممکن است گاه دگرگونی نظم در حوزه کوچک تر به حوزه های بزرگ تر تسری یابد. در حقیقت 
آنچه پس از انقالب اسالمی ایران سبب شد نظام سلطه نگران شود و ایران را دشمن شماره یک خود 

قلمداد کند همین موضوع بود؛  ترس از سرایت آنچه در ایران رخ داده بود به منطقه مهم غرب آسیا.
آنچه در ایران رخ داد عبارت بود از قیام یک ملت علیه نظمی  که به تبع رژیمی  دست نشانده شکل 
گرفته بود. نظمی  که در جهت تکمیل پازل نظام سلطه پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود. به 
این عبارت، تعمیم دشمنی نظام سلطه با انقالب مردم ایران به موضوع کوتاه شدن دست آنها از ذخایر 
عظیم انرژی و معادن گران بها و نیز بازار مصرف بزرگ ۳0 میلیونی، ما را دچار اشتباه محاسباتی خواهد 

کرد و البته نه اینکه اینها نبوده بلکه این اقل علت های دشمنی با انقالب ایران است.
پس از این بود که رویکرد نظام ســلطه در منطقه ما دچار تحوالتی شد. کشورهای دیگر منطقه 
مورد توجه قرار گرفتند و با جنگ افزارها و تسلیحات مدرن تجهیز شدند. رژیم صدام در دهه 60 نشانه 

آشکار این رویکرد پس از انقالب اسالمی است. 
با این همه اما آنچه نظام سلطه را آزار می دهد »تضاد«ی است که از دل این رویکرد برمی خیزد. 
در این نوشتار می خواهم به این نکته  اشاره کنم که اگر به جنبه های مختلف این تضاد بنگریم و آن را 
مورد مطالعه قرار دهیم می توانیم در دل تهدیدها، فرصت های بالقوه ای را شناسایی  نماییم. برای درک 

بهتر این موضوع به مواردی در منطقه و نیز در کشورمان  اشاره می کنیم.
گفتیم که نظمی  که به تبع پازل »نظم جدید جهانی« در ایران شــکل گرفت توسط مردم ایران 
دگرگون شد و نظم دیگری بر اساس بنیان های تمدن نوین اسالمی پی ریزی شد. این نظم جدید نظام 
سلطه و غرب را آقا و کدخدای جهان نمی پندارد، غرب را ماهیتاً بر شرق و دیگر نقاط عالم برتری نمی دهد، 
پیشرفت های علمی  غرب را نه انکار می کند و نه )به قول شهید آوینی( به والیت تکنیک سر می سپارد. 
این نظم جدید در ایران در پی یادآوری شکوه دوره عظیم تمدن اسالمی است که به گواه صاحب نظران 
و متفکران غربی پیشرفت های امروز غرب بر پایه تالش ها و یافته های دانشمندان مسلمان حاصل آمده 
است. در حقیقت این نظم می خواهد عزت و شکوه پیشین را به مسلمانان و مردم منطقه یادآوری کند.

آنچه مسلم است گفتمان نظم شکل گرفته در ایران )به تبع انقالب اسالمی( با فطرت انسان های 
منطقه و حتی مظلومین جهان قرابتی کم نظیر یافته است. چنین گفتمانی به خودی خود میل به گسترش 
دارد، یعنی حتی اگر هیچ تالشی از درون کشور برای گسترش آن نشود باز پیوند و همسویی فطرت آن 

دسته از مردمانی که هنوز تمام خود را فراموش نکرده اند با این گفتمان، سبب گسترش آن می شود.
نظام ســلطه وقتی به این واقف شــد چاره کار را در تهاجم همه جانبه فرهنگی دید و عکس دهه 
1۳60خورشــیدی که تهاجم نظامی در مرکز بود این بار تهاجم فرهنگی در مرکز قرار گرفت و بقیه 
روش های موجود )تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی، تهاجم رسانه ای و...( در جهت آن به خدمت گرفته 
شدند. تا همین جای کار هم مناطق قابل توجهی از منطقه پیوند آشکاری با گفتمانی برقرار کرده اند، 

که به تبع نظم جدید پی ریزی شده در ایران حاصل آمده است. 
این بار و در دهه اخیر اگر نظام سلطه به تجهیز تسلیحاتی باقی مانده های خود در منطقه پرداخته 
به سبب مقابله نظامی با پیوندیافتگان با گفتمان انقالب ایران است و نه خود ایران. در این بخش یکی 
از آن تضادهای آزار دهنده برای غرب آشکار می شود. تضادی که به خوبی مورد  اشاره رهبرانقالب قرار 

گرفته است.
رهبر انقالب در ســخنان خود در نخســتین روز نوروز 1۳۹۸ در حرم مطهر رضوی)ع( فرمودند: 
»غربی ها، مراکز تولید موشک و نیروگاه هسته ای در دولت سعودی درست می کنند، چون وابسته به 
آنهاســت، البته بنده ناراحت نمی شــوم، چون  می دانم در دوران نه چندان دوری به دست مجاهدان 

اسالمی خواهد افتاد.«
البته باید به این موضوع  اشاره کرد که در انقالب ایران نمونه ای از آنچه گفته شد را شاهد بودیم. 
نظام سلطه آنچه از تسلیحات و جنگ افزارهای ساخت خود را که به رژیم دست نشانده اش )پهلوی( داد 

پس از انقالب به ابزاری برای مقاومت در برابر نظام سلطه و اذناب منطقه ای آنها بدل شد.
 یکی دیگر از باتالق هایی که غرب در آن گرفتار اســت تضاد در رویکرد آنها در قبال ایران است. 
این عرصه جایی اســت که اگر به خوبی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد می تواند به نفع کشــورمان 
تمام شود. برای پی بردن به این فقره الزم است دو توافق هسته ای کشورمان را با غربی ها مرور کنیم.

می دانیم که هدف غایی اروپا و آمریکا از برجام، صنعت هسته ای صلح آمیز کشورمان نبود. صدالبته 
این موضوع و پیشرفت های بومی کشورمان در این صنعت باعث نگرانی شدید نظام سلطه شد چرا که 
صنعت صلح آمیز هســته ای می تواند در بخش های بسیار زیادی به کار گرفته شود؛ از تولید برق و به 
تبع آن کاستن از مصرف سوخت های فسیلی و نیز صرفه جویی در مصرف آب، تا کشاورزی، پزشکی و 
حتی شیرین کردن آب شور دریا. به این سبب آنها مبارزه با تولید و  اشاعه تسلیحات هسته ای را بهانه 

کردند تا کشورمان را مورد تحریم های گسترده قرار دهند. 
حال اگر کشورمان به زورگویی آنها در این فقره تن می داد و دست از صنعت هسته ای برمی داشت 
این موضوع دست کم سه ضرر عمده داشت: نخست محروم شدن کشورمان از تمام فواید صنعت صلح آمیز 
هسته ای، دوم مصرف فزاینده و با رشد تصاعدی در سوخت های فسیلی، سوم که از آن دو به اعتباری 
مهم تر می نماید این است که این طریق باطل را برای سلطه جویان عالم باز می کرد که با این شیوه می توانند 

دیگر مواردی را که در شمار توانمندی های ایران است به چالش کشیده و سپس از دور خارج کنند.
چنان که گفته شد هدف غایی آنها  صنعت صلح آمیز هسته ای کشورمان و حتی نظام جمهوری 
اسالمی نبود بلکه انقالب اسالمی و آرمان های آن بود. برای یافتن چرایی این مدعا به دو توافق هسته ای 
باید رجوع کنیم. توافق قبلی میان ایران و سه کشور اروپایی )فرانسه، آلمان و انگلیس( و بدون حضور 
آمریکا امضا شد. ایران نهایت همکاری را با این سه کشور مدعی صلح که کارنامه سیاهی در ویرانگری 
عالم داشــتند انجام داد؛ تاسیسات هسته ای کشورمان که می توانست سوخت رآکتور را تامین کند، 
پلمب شد. در مقابل اروپا تقبل کرد که سوخت رآکتورهای ایران را تامین کند. ۲ سال گذشت و هیچ 

خبری از سوخت نشد! 
در توافق اخیر )برجام( بار دیگر ایران نهایت همکاری را با آژانس و کشــورهای غربی انجام داد. 
دولتمردان کشورمان تعهدات برجامی خود را زودتر از موعد مقرر انجام دادند. آنها با این کار بزرگ ترین 
ضربه را به برجام زدند چرا که ناخواسته به غرب این پیام را داده بودند که این دولت چقدر به برجام امید 
بسته تا بلکه میوه آن را بچیند. همواره اشتباه محاسباتی است که دیپلمات ها را به راه خطا می کشاند. 
اگر دیپلمات های کشورمان این را در نظر می داشتند که هدف غایی غرب، انقالب اسالمی و آرمان های 
آن اســت، هیچ گاه چنین عجوالنه به تعهداتشان نمی پرداختند، چرا که به یقین دریافته بودند برای 
کسی که هدفش جایی بیرون از حوزه مباحث مطروحه در نشست های برجام است، زودتر انجام دادن 

تعهدات، اثری در اعتماد افزایی او نخواهد داشت. 
چنان که گفته شد غرب با هدفی که در برجام به دنبال آن بود پشت میز مذاکره برجام نشست و 
کامالً قابل پیش بینی بود که به تعهداتشان عمل نکنند. بنابراین آنها در قبل از روز اجرایی شدن برجام 
به اهداف درجه دو و سه خود دست یافتند چرا که در قلب رآکتور اراک بتن ریخته شد، اما پیگیری 
هدف غایی آنها از فردای اجرای برجام بود آن هم به این  ترتیب که با اجرای نقشه های هماهنگ و پله 
به پله نه تنها به تعهدات برجامی خود عمل نکنند بلکه حلقه محاصره اقتصادی و فرهنگی کشورمان 

را به واسطه برجام و همدستانش )مانند FATF و سند ۲0۳0(تنگ تر کنند. 
آنها با این روش مردم ایران را هدف گرفته بودند. به عبارتی می خواستند با سخت تر کردن شرایط آنها 
را علیه انقالب خودشان و آرمان های آن بشورانند. در این مسیر اما دچار تضادی شدند که حل کردن آن 
برای غرب بسیار دشوار است. در این رابطه به یادداشتی که همین اواخر در یکی از روزنامه های انگلیس 
منتشر شد  اشاره می کنیم. روزنامه گاردین نوشت: »دیپلمات های اروپایی نگران چشم انداز سیاسی در 
ایران هستند. آنان تأکید می کنند که باید پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دیپلماسی با ایران 
از سر گرفته شده و تقویت شود. اروپایی ها معتقدند در غیر این صورت جریان مخالف برجام، عالوه  بر 

مجلس، کنترل سایر نهادهای ایران را نیز در دست خواهند گرفت.« 
به عبارتی نظام سلطه برای دست یافتن به برجام نیازمند آن بود تا دولتی روی کار بیاید متشکل 
از طیفی که مذاکره با آمریکا را کلید درهای بسته می داند. اما از طرفی چون هدف غایی آنها شکست 
انقالب اسالمی و آرمان های آن است نباید به تعهداتشان عمل کنند تا نقشه درست و موبه مو اجرا شود 
ولی از طرف دیگر این باعث می شود که مردم کشورمان نسبت به جریان غربگرا در کشور بیشتر از قبل 
بدبین شده و هیچ امیدی به حرف ها و وعده های آنها نداشته باشند و لذا جریان انقالبی که معتقد است 
باید به توانمندی های خود رجوع کنیم و از  اشرافی گری و مصرف زدگی بپرهیزیم، دولت را به دست گیرد. 

درمکتب امام

مجلس خبرگان؛ پشتوانه کشور
مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت بدانند که این مجلس پشتوانه 
کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقالل کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر 
مسامحه در این امر بشود، یک تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر.
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رئیس جمهور می گوید گروه اندکی 
که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و 
به قصد سوداگری ارز صادراتی خود را 
به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند 
مورد پیگرد قانونی  قرار می گیرند و 
با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها 

محدود می شود.
روحانــی  حســن  حجت االســالم 
رئیس جمهــور دیروز در جلســه ســتاد 
هماهنگــی اقتصــادی دولت، با  اشــاره 
به نوســانات ارزی ناشــی از تحریم ها و 
محدودیت های ناشــی از شــیوع ویروس 
کرونا، تصریح کرد: وزارت صمت مسئول 
ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات 
کاال در کشــور اســت و در این مسیر با 
همکاری بانک مرکزی سیاست های تعادل 
ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت 

اجرا می کند.
 رئیس جمهور سیاست کلی دولت را 
حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال 
بازرگانان و تولیدکنندگان برشمرد و تاکید 
کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت 

وزارت صمــت و بانک مرکزی از همکاری 
و فعالیت های ســازنده بازرگانان دلسوز و 
متعهد و دارای کارنامه روشــن اقتصادی، 
مقررات و ضوابط باید در مســیر حمایت 
و تشــویق صادرکنندگان و واردکنندگان 
باشــد و به آن دسته ازکســانی که رفتار 
قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب 
قانون عمل کرده اند، تســهیالت تشویقی 

ارائه دهند.

روحانــی در عین حــال تصریح کرد: 
در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و 
واردکنندگان فعال و متعهد به سیاست های 
تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط 
و سیاســت ها گروه اندکی کــه با هدف 
سوءاســتفاده از ایــن شــرایط و به قصد 
ســوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه 
اقتصاد کشــور برنمی گردانند مورد پیگرد 
قانونی  قرار می گیرند و با هماهنگی اتاق 

بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی 
مصوبات کمیته بازگشــت ارز صادراتی را 
جهت تسریع برگشــت ارز صادرات ارائه 
کرد که بر اساس آن، صادرکنندگان  برای 
برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 
۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف سه ماه بعد 
از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک، ارز 
خود را برگردانند به عنوان تشویق مبنای 
برگشــت ارز آنها ۹0 درصــد ارزش پایه 

صادراتی خواهد بود.
بر اســاس ایــن مصوبــه درصورت 
تاخیر در برگشــت ارز به چرخه اقتصاد، 
تعهدات  باقیمانده  صادرکنندگان مکلفند 
خود را در ســامانه نیمــا با نرخ روز پایان 
مهلت ۴ ماهه مذکور در ســامانه نیما، یا 
قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشــد، به 

بانک مرکزی بفروشند.
 عبدالناصر همتی همچنین گزارشی 
از روند عرضه ارز در سامانه نیما ارائه کرد 
که بر اساس آن، طی دو هفته گذشته این 

عرضه روند افزایشی داشته است.

روحانی: 

سوداگران ارز صادراتی 
مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند

دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات 
اکبر طبــری و دیگر متهمان مرتبط به 

ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای این جلســه 
وکیل متهم طبری ضمن انتقاد از پوشــش 
رسانه ای دادگاه از روندی که در یکی از جلسات 
دادگاه منجر به القای تناقض گویی موکلش در 
مورد مبایعه نامه میان مهر صادقی و دانیال زاده 
شده بود هم انتقاد کرد و گفت: موکلم فقط 
قسمت های خالی آن مبایعه نامه را با دستخط 
خود تکمیل کرده و در اختیار مهرصادقی قرار 
داده است و تا چهار ماه بعد که خود خریدار آن 
آپارتمان از مهرصادقی شده بود از سرنوشت 
آن مبایعه نامه میان دانیال زاده و مهر صادقی 
در مورد یک واحد فلورا اطالع نداشته است و 
فیلم پخش شده در جلسه قبل صداقت موکل 

را اثبات می کند.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود به 
روند کسب مجوز کارشناس رسمی دادگستری 
در زمینه امالک از سوی موکلش اشاره کرد و 
ادامه داد: اصل بر صحت قراردادهاســت چرا 
که تاکنــون در هیچ مرجعی بی اعتبار بودن 
آن ثابت نشــده است و نمی تواند علیه موکل 

به کار گرفته شود.
وکیــل متهم طبری در بخش دیگری از 
دفاعیات خود به نقش انوشه در اتهام موکل 

خود اشاره کرد و ارتباط انوشه در این اتهام را 
کذب عنوان کرد که این دفاع وکیل با واکنش 
نماینده دادستان مواجه شد و قهرمانی گفت: 
واژه کذب بار حقوقی دارد. آقای قاضی، وکیل 
متهم طبری چندین بــار از واژه هایی مانند 
کذب یا پرونده سازی استفاده کردند و گفتند 
اتهامات دادسرا کذب است؛ کذب بار حقوقی 
داشــته و نشان از سوءنیت دادسرا دارد. البته 

ما اقدام قانونی خواهیم کرد.
قاضــی بابایی در ادامــه به وکیل متهم 

طبری تذکر داد.
وکیل طبری در بخشــی از صحبت های 
خود عنوان کرد اشــتباه افزایش کرایه خانه 
سازمانی بازپرس رستمی برای ۳0 نفر دیگر 

هم پیش آمده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان 
خطاب به وکیل متهم طبری گفت: شما در 
اظهارات تان از تعبیر پرونده ســازی استفاده 
کردید که جنبه مجرمانه دارد، شما گفته اید 
کیفرخواســت، غیر مستند اســت، کجای 
کیفرخواست غیر مســتند است؟ به صورت 
مصداقی بیان کنید تا پاسخ آن را بدهیم. وقتی 
ادعایی در پرونده ای داریم که اعمال نفوذ شده 

است، باید دلیل آن بیان شود.
قهرمانی افــزود: وکیــل متهم طبری 
صحبــت از یک مجرم می کند اشــاره او به 

صدوقی اســت؛ بله در مــورد او پروند ه ای 
تشکیل شــده و حکم محکومیت هم صادر 
شــده است، نماینده دادســتان این پرونده 
هم بنده بــودم، اما صدوقی به متهم طبری 
باالی 10 میلیــارد تومان تحت عنوان قرار 
کارشناســی ملک داده است وقتی بررسی 
می کنیم می بینیم ملکــی وجود ندارد، چه 

ربطی دارد که ما آن را بیان نکنیم.
وی ادامه داد: وکیل متهم طبری به آن 
فیلم اشــاره کرد و گفت طبری صرفا جای 
خالی مبایعه نامه را پر کرد و چون مبایعه نامه 
را امضا نکرد بنابراین اتهامی متوجه او نیست. 
اتفاقا، چون امضا نکرد اتهام پولشویی متوجه 
او است خودش اعالم کرده که بنده امضای 
دانیال زاده را گرفتم. آیا معاون اجرایی وقت 
حوزه ریاست قوه قضائیه بیکار بوده که جای 
خالی مبایعه نامه را پر کند و آقایان دیگری 
معامله کنند؟! خط خود طبری است، امضا 
هم نکرده همین دلیل پولشــویی اســت. 
خودش رفته امضــای دانیال زاده را گرفته، 
فلــورا را از طرف دانیال زاده به مهر صادقی 
فروخته و بعد آن را از مهر صادقی دریافت 

کرده است.
نماینده دادستان گفت: درخصوص پنج 
فقره جعل گفتند که ایرادی نداشــته که به 
جای خانمش انگشــت زده است اوال جعل از 

جرایم سلب آسایش است؛ ثانیا جعل در سند 
رسمی است و نکته مهم تر آنکه طبری برای 
اینکه شناسایی نشود یک بار با انگشت راست 
و بار دیگر با انگشت کوچک انگشت زده است. 
آیا این اقدام اسناد رسمی کشور را بی اعتبار 
نمی کند؟ چرا طبری در راستای این اقدامات 
خود به صورت قانونی اقدام نکرد؟ چون هدفش 

پولشویی بود.
قهرمانی درباره ارتباط طبری با نیاز آذری 
بیان کرد: قبل از سال ۹0، طبری یک میلیارد 
تومان به نیاز آذری داده است تا آقای نیاز آذری 
کار کرده و ســود آن را به آقای طبری دهد. 
زمانی که طبری تفهیم اتهام شد اعالم کرد که 
یک ملک بابلسر را از نیاز آذری جهت تسویه 
حســاب برای آن یک میلیارد تومان گرفته 
اســت که در ابتدا منطقی به نظر می آمد، اما 
بعد از آنکه حساب ها را بررسی کردیم متوجه 
شدیم نیاز آذری در 1۵ فقره ماهی ۳6 میلیون 
تومان به طبری داده اســت؛ لذا ملک بابلسر 

موضوعیتی برای تسویه حساب ندارد.
در ادامه جلسه دادگاه هنرور دیگر متهم 
پرونــده و وکیل وی در جایگاه قرار گرفتند و 

درباره اتهامات وارده به دفاع پرداختند.
در پایان، قاضی بابایی با اعالم ختم جلسه 
دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا 

اعالم می شود.

برگزاری دهمین جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت حوزه ریاست قوه قضائیه و متهمان مرتبط

نماینده دادستان: هدف »طبری« پولشویی بود

رئیس  نهــاد نمایندگی رهبری در 
نمایندگی  نهاد  می گوید  دانشــگاه ها 
رهبری در دانشگاه ها خود را موظف به 
حمایت از برنامه های نخبگان دانشگاهی 

با موضوع حجاب می داند.
حجت االســالم مصطفی رستمی رئیس 
 نهاد رهبری در دانشگاه ها در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: نگاه ما به موضوع حجاب و مسائل 
مرتبط به آن نباید ناظر به یک روز، یک هفته 
و یا یک همایش باشــد. امروز دشمن با تمام 
ســعی خود در جهت تخریب جایگاه حجاب 
در نظر جوانان ما بــه میدان آمده و فعالیت 
خــودش را به یک روز خاص و یا یک برنامه 

خاص متوقف نمی کند.
وی ادامه داد: در مواجهه با مسائل مرتبط 

به این موضوع، نباید تک عاملی نگاه کرد. اگر 
درخصوص حجاب فقط بر بُعد قانونی آن توجه 
کردیم و از ابعاد دیگر، همچون اقناع ســازی، 
فرهنگ سازی، ارائه الگوی متناسب با سلیقه 
جوانان و یا حتی ساختار اقتصادی غافل شدیم، 
عمال نمی توانیم به نتایج دلخواه خود برسیم.

رئیــس  نهــاد نمایندگی رهبــری در 
دانشــگاه ها افزود: لذا در بُعد قانونی هم اگر 
قرار است نظارت، هدایت و یا برخوردی صورت 
بگیرد، بهتر آن اســت که در مرحله طراحی، 
تولید، توزیع و عرضه باشــد؛ یعنی پیش از 

استفاده یک جوان از یک لباس.
وی ادامه داد: درخصوص حجاب، نخبگان 
دانشــگاهی به ســمت برگزاری برنامه های 
اقناعــی، گفت وگومحور و البتــه دقیق و به 

دور از جوزدگــی بروند که نهاد نمایندگی در 
دانشــگاه ها خود را موظف به حمایت از این 
برنامه ها می داند. ایــن برنامه ها می تواند در 
تعمیق و تثبیت نگاه جوانان به حجاب و لزوم 

رعایت آن، موثر باشد.
بارها،  افزود:  حجت االســالم رســتمی 
دانشــجویان دختر، از نبود لباس متناسب با 
اصول شــرعی و عرفی در بازار، گله کرده اند؛ 
جوانــان متعهد و عالقه مند به هنر، به عرصه 
طراحی لباس های متناسب با شأن زن و دختر 
ایرانی ورود پیدا کنند و مسئولین نیز در این 
مسیر حمایت از طراحان و تولیدکنندگان این 

لباس ها را برعهده بگیرند.
وی ادامه داد: همچنین مســئولین امور 
فرهنگی، وظیفه خودشان بدانند که درخصوص 

نظارت و سامان دهی تولید محتوا بر بسترهای 
رســانه ای غیررســمی، همچون VOD ها و 

اینستاگرام، ورود جدی تری داشته  باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس  نهاد 
نمایندگی رهبری افزود: خانواده ها نیز نقش 
موثــری در کاهش اثرات مخــرب ماهواره و 
یا فضــای مجازی دارند. افزایش فاصله میان 
فرزندان و والدین، موجب شــده تا بسترهای 
این چنینی به مأمن نوجوانان و جوانان تبدیل 
شــوند. خانواده ها با تعمیق نگاه های تربیتی 
خودشــان و افزایش روابط دوســتانه میان 
خود و فرزندان شــان می توانند نقش موثری 
در هویت یابی نوجوانان و جوانان ایفا کنند تا 
این آینده سازان کشور، هویت خود را مبتنی 

بر تعاریف غربی و نئولیبرالی تعریف نکنند.

حجت االسالم رستمی مطرح کرد 

حمایت نهاد رهبری 
از برنامه های نخبگان دانشگاهی با موضوع حجاب

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: 
مجلس یازدهم »بسته اقتصاد مردمی« 
را برای »تحول اقتصادی به نفع مردم« 

در پنج محور در دستورکار خود دارد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی در دیدار ویدئو کنفرانسی نمایندگان 
مجلس با مقام معظم رهبری،  گزارشــی از 
رویکردهــا، برنامه ها و اقدامات مجلس ارائه 
کرد. قالیباف در ابتدای سخنانش خطاب به 
رهبرانقالب گفت: عرض ســالم دارم محضر 
مبارک حضرتعالی و بطور ویژه تشکر می کنم 
از ایــن لطفی که به مجلــس و نمایندگان 
دارید. این افتخاری برای مجلس اســت که 
حضرتعالی بصورت ویدئوکنفرانس در صحن 
مجلس حضور دارید و ما را مورد راهنمایی 
قرار می دهید. الزم اســت ابتدا گزارشی از 
رویکردها، برنامه ها و اقدامات مجلس را محضر 

شما و مردم شریف ایران ارائه کنم.
وی سپس افزود: مجلس یازدهم  زمانی 
تشکیل شده است که کشور تحت شدیدترین 
تقابل های اقتصــادی، امنیتی و فرهنگی با 
دشــمن قرار دارد و توجه به برخی حقایق 
ناکارآمدی های  ناپذیر اســت.  تلخ اجتناب 
مدیریتی اشباع شده، با رویکردهای نادرستی 
که بویژه در سال های اخیر تشدید شد، باعث 
شده است  مردم، مخصوصا قشر متوسط و 
ضعیف جامعه، زندگی عادی خودشــان را با 
سختی بگذرانند. ما برنامه های خود را در دو 
حوزه تقنین و نظارت، تعریف کرده ایم اما بر 
این باوریم که در گام نخســت، بدون تحول 
در درون مجلس، نمی توانیم به اهدافی که در 

بیرون مجلس مد نظر داریم، برسیم.
رئیس مجلس گفت: اما، مســئله اصلی 
این اســت که همه آنچــه درباب تحول در 
فرآیندهای درونی مجلس ذکر شــد، باید، 
زیرساختی  برای تحول زندگی مردم و اداره 
امور کشــور و تحقق نتایج عینی و ملموس 

در این حوزه، باشد. همچنان که حضرتعالی 
در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم نیز تکلیف 
فرمودید، توجه به معیشت طبقات ضعیف از 
طریق اصالح خطــوط اصلی اقتصاد ملی از 
مهم ترین اولویت های مجلس یازدهم و شاید 

مهم ترین اولویت، خواهد بود.
تحول اقتصادی به نفع مردم

قالیباف افزود: لذا بطور خالصه باید گفت 
که مجلس یازدهم برای رســیدن به هدف 
خود که حل مسائل اقتصادی ملی و محلی 
مردم است، ایجاد ساختارهای الزم و پیگیری 
اقتصاد مردمی را اولویت کاری خود قرار داده 
و برای رسیدن به این هدف، معتقد به نوسازی 
اقتصاد کشور با رویکرد جهادی و جهت گیری 
انقالبی است. به همین دلیل، مجلس یازدهم 
با همفکری و همراهی همه نمایندگان »بسته 
اقتصاد مردمی« را برای  »تحول اقتصادی به 
نفع مردم«  در پنج محور در دستورکار خود 
دارد که ذیل هر محور مجموعه ای از طرح ها 
و اقداماِت تقنینی و نظارتی تعریف می شود.

رئیس مجلــس خاطرنشــان ســاخت: 
در محور اول ساختار بودجه ریزی کشور باید 
اصالح شود و هدِف درآمدزایی پایدار و هزینه 
کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور 
می تواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و 
با کاهش هزینه های غیرضرور، مولدســازی 
دارایی های دولت، اصالح شرکت های دولتی 
و اصالحــات نهادی بودجه ریزی، و ســپس 
نظــارت برخط، بر نحــوه هزینه کرد بودجه 
از طریق دیوان محاســبات، ساختاری کامال 
عملیاتی پیدا کنــد. هم اکنون این موضوع 
در کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصاد، 
با اولویت در حال بررســی است و به مراحل 
نهایی رسیده اســت. این موضوع در اولین 
فرصــت ممکن در دســتور کار قرار خواهد 

گرفت.
وی گفــت: محور دوم و در ادامه اصالح 

ساختار بودجه ریزی، این است که نوسازی 
نظام مالیاتی کشــور به نفع اکثریت مردم و 
در راستای تقویت تولید، در دستور کار قرار 
گیرد. متاسفانه وضعیت فعلی مالیات ستانی 
کشــور اثربخش نیســت. باید فعالیت های 
رقیِب تولیــد را پر هزینه کرد. در این میان 
بستن مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر 
فعالیت های سفته بازی و داللی در بازارهای 
مســکن، ارز، طال و خودرو، در دســتور کار 
مجلس قرار دارد و متقابال به دنبال آن هستیم 
که مالیات فعالیت های مولد و تولیدی، مالیات 
بعضی از اقشار، بویژه مالیات های پنهانی که 
از طبقات ضعیف گرفته می شــود، کاهش 

پیدا کند.
وی افزود: در محور سوم، مجلس خود را 
مکلف به اجرای سیاست های حمایتی فراگیر 
و بهبود معیشت اقشار کم درآمد می داند. این 
شاخصی است برگرفته از پیام حضرتعالی به 
افتتاحیه مجلس، که ما، همه اولویت های خود 
را با آن تنظیم می کنیم. روشن است که در 
صورت اصالح عادالنه نظام مالیاتی و تامین 
اجتماعی کشــور، حاکمیت،  اشراف کاملی 
به وضعیت درآمــدی خانوار پیدا می کند و 
وظیفــه دارد به سرپرســت خانوارهایی که 
دخلشــان با خرجشــان نمی خواند، کمک 
کند. این شناسایی از طریق یکپارچه سازِی 
مسئول  دســتگاه های  اطالعاتِی  بانک های 

صورت خواهد گرفت.
مجلس یازدهم

 نظارت دقیقی خواهد داشت
قالیبــاف گفــت: در محــور چهارم ما 
در مجلــس عقیــده داریــم بــه منظــور 
جهــش تولیــد،  رونــق کســب و کار و 
ایجاد اشتغال باید اوال موانع تولید، انحصارات 
و رانت های صدور مجوز را به نحو کارشناسی 
حذف کرد و در گام دوم، که بسیار مهم است، 
از طریق بازار ســرمایه و بازار پول،  بویژه با 

نظارت دقیق بر عملکرد بورس، تامین مالی 
تولید و اجرای پروژه های توسعه ای بزرگ را 

در دستور کار قرار داد.
وی در ادامــه خاطرنشــان ســاخت: 
همچنانکــه در بخش مســکن نیز که االن 
با کمبود عرضه روبرو هســتیم، باید هرچه 
سریعتر، از طریق واگذاری زمین از دارایی های 
دولت، و تامین مالی مناســب این بخش با 
بهره گیری از ســرمایه های بخش خصوصی 
از طریق بازار سرمایه و بانک ها، و تحول در 
فناوری و فرآیندهای ساخت، تالش جدی و 
جدیدی را آغاز کــرد. همچنین توجه ویژه 
به اقتصاد دیجیتال و کســب و کارهای نو و 
دانش بنیان و پیگیری آن در قالب یک ساختار 

ویژه جزو اولویت های مجلس خواهد بود.
رئیس مجلس گفت: در محور پنجم برنامه 
مجلس این است که حوزه تجارت خارجی و 
صادرات غیرنفتی کشور نیازمند تغییر راهبرد 
و نوسازِی اساسی است. حقیقت آن است که 
این حوزه دچار نقص های جدی اســت. کم 
توجهی متولیان سیاســت خارجی کشور به 
حوزه تعامل با همسایگان، بازاریابی منطقه ای 
و تســهیل صادارت، ظرفیت های عظیمی را 

معطل نگه داشته است.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: البته به 
حضرتعالی و ملت شــریف ایــران اطمینان 
می دهیم که نظارت کاملی برای جلوگیری 
از هرگونه وابستگی و تضییع حقوق ملی در 
حوزه قراردادهای بین المللی از جانب مجلس 
انجام خواهد شد. همچنین باید عرض کنم 
که این بســته تحول اقتصادی به نفع مردم 
فقط در قالب هم افزایی و همراهی تک تک 
نمایندگان محترم مجلس و همچنین تعامل 
با بدنه اجرایی کشور و دولت محترم، امکان 
اجرایی شدن دارد و ما در ایجاِد این هم افزایی 
و همراهی، مصمم هستیم و یک روز را هم از 

دست نخواهیم داد.  

قالیباف در دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان با رهبر انقالب:

»بسته اقتصاد مردمی« در ۵ محور در دستور كار مجلس است


