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با خطای ۱۰ درصدی می توان یارانه 
دهک های باال را حذف کرد

س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت: به 
واسطه سامانه های که در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و س��ازمان برنام��ه وجود دارد می ت��وان با یک خطا و 
انحراف ۱۰ درصدی اقش��ار ۳ ده��ک اول پردرآمد را 

شناسایی کنیم.
سیدحسن  حس��ینی ش��اهرودی درباره  حذف یارانه 
نق��دی ۳ دهک باالی درآمدی جامع��ه از ابتدای ماه 
آینده، گفت: از ابتدای اجرایی ش��دن طرح هدفمندی  
یارانه ه��ا ق��رار بود س��ازوکاری تدوین ش��ود که این 
یارانه ها به اقشار کم درآمد جامعه اختصاص داده شود 

و دهک های با درآمد باال از دریافت آن حذف شوند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت باره��ا اعالم ک��رده توانایی 
شناسایی دهک های پردرآمد جامعه را ندارد، افزود: البته 
به واسطه سامانه های که در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی 
و سازمان برنامه وجود دارد می توان با یک خطا و انحراف 
۱۰ درصدی اقش��ار ۳ دهک اول پردرآمد را  شناسایی 
کنیم. نماینده شاهرود در مجلس  ادامه داد: قرار بر این 
بود که در دولت یازدهم و دوازدهم یارانه افراد پردرآمد 
حذف شود که به دلیل یکسری از موضوعات سیاسی و 

انتخاباتی این اقدام انجام نشد. تسنیم

 تشکیل شرکت صوری برای دریافت 
ارز دولتی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه 
یکس��ری شرکت صوری به وجود آمده تا با ارز دولتی 
کاال وارد کنند اما کاالیی به کش��ور وارد نکرده اند که 

دولت باید به مجلس در این باره پاسخ دهد.
سید مهدی فرشادان با انتقاد از نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ 
تومانی ب��رای تأمین کاالهای اساس��ی،گفت: مردم از 
نظر اقتصادی تحت فش��ار شدید هستند اما متأسفانه 
این مصوبه مجلس به خوبی اجرا نش��ده و آثار اجرای 
آن را در جامع��ه نم��ی بینیم. وی با تأکی��د بر اینکه 
مجلس قطعاً بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت دقیق 
م��ی کند، گفت: باید مس��یر عرض��ه ارز دولتی جهت 
تأمین کاالهای اساسی کاماًل مشخص و هدفدار باشد 

تا دست دالالن و واسطه گران از آن کوتاه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه 
نظارت مجلس شورای اسالمی و دستگاه های نظارتی 
ب��ر نحوه توزیع ارز دولتی باید بیش��تر ش��ود تا دالالن 
از این فضا سوءاس��تفاده نکنن��د، تاکید کرد: همچنین 
دولت باید هوش��یار باشد و با کسانی که در این زمینه 
تخطی کرده اند، برخورد قاطع کند و جا دارد از عملکرد 
قوه قضائیه به دلیل برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی 
تشکر کنیم. فرشادان با اشاره به اینکه متاسفانه یکسری 
ش��رکت صوری به وجود آمده است تا با ارز دولتی کاال 
وارد کنن��د ام��ا کاال وارد نکرده اند، یادآور ش��د: افراد 
سودجو  و رانت خوار از ارز دولتی برای واردات کاالهای 
موردنظر خودش��ان استفاده می کنند که باید دستگاه 

های نظارتی دقت بیشتری کنند. مهر

اخبار

عضو شریف مسئوالن بی شرف
مع��اون اول رییس جمهور: اولین متضرر انتخاب وزیر 
آموزش و پرورش من خواهم بود. او ش��ش سال برای 
اداره دولت خیل��ی به من کمک کرد. بخش مهمی از 
استحکام، انس��جام و نظم مصوبات دولت مرهون کار 

حاجی میرزایی بود.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( فاتحه آموزش و پرورش خوانده است.
ب( اگر اس��تحکام و انسجام و نظم دولت به آموزش و 
پرورش برسد بچه ها در ساعات مدرسه وسط خیابان 

ها گرگم به هوا بازی می کنند.
ج( سوس��ک از دیوار باال می رف��ت مادرش می گفت 

قربان آن دست و پای بلورینت بروم.
د( هر سه گزینه فوق به شدت صحیح است.

وزیر صمت: تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟
به نظر ش��ما مخاطب س��وال آقای وزی��ر کدام یک از 

گزینه های زیر است؟
ال��ف( آقا صف��ر آبدارچی ش��رکت روبروی��ی روزنامه 

سیاست روز
ب( عمه رهبر کره شمالی

ج( شوهر عمه رهبر کره شمالی
د( یکی از رفقای ننجون که به روح اعتقاد ندارد.

رئیس جمهور فیلیپین: مردم می توانند به جای شلیک 
مس��تقیم به ناحیه سر و سینه مسئوالن رشوه بگیر، به 
بخش هایی دیگر بدن مس��ئوالن فاس��د و رش��وه بگیر 

شلیک کنند.
نظور از »بخش های دیگر بدن« مس��ئوالن بی شرف 

فیلیپینی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( قلوه گاه

ب( بیست سانت باالتر از ساق پا از ناحیه پشت
ج( به همانجا که قوزک پا نیس��ت ولی وقت عصبانیت 

می گویند:به قوزک پام
د( به یک عضو شریف دیگر

اخبار

دولت موافق طرح تعطیلی پنج شنبه ها است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت دولت با طرح تعطیلی پنج شنبه ها 

در سراسر کشور خبر داد.
عبدالرضا عزیزی با اش��اره به بررس��ی طرح تعطیلی پنجشنبه ها در این کمیسیون 
گفت:کارگروهی برای بررسی این طرح در کمیسیون تشکیل شده و در حال بررسی 
این موضوع هستیم. وی ضمن موافقت با این طرح نمایندگان، افزود: طبق این طرح 
قرار است روزهای پنج شنبه در سراسر کشور تعطیل شود که به نظر بنده این اقدام شدنی 
است چون به صورت پایلوت این موضوع در تهران انجام شده و بازخورد آن مثبت بوده است.

نماینده مردم ش��یروان گفت: اگر این طرح در مجلس مصوب شود حداقل در کالن شهر 
آثار مثبتی همچون کاهش آلودگی  هوا، کاهش ترافیک و کاهش مصرفت انرژی را شاهد 
خواهیم بود. عزیزی افزود: برخی از کارمندان ادارات دولتی ش��غل های دومی دارند که 

می توانند در رزوهای پنج شنبه و جمعه به کارهای خود رسیدگی کنند.  تسنیم

شفافیت آرا نمایندگان عملکرد مجلس را روشن می کند
عضو کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجل��س گفت: گاهی اوقات س��واالت و 
ابهاماتی درباره نوع رای دهی نمایندگان مجلس وجود دارد که با ش��فافیت آرا، 

ابهامات از بین رفته و عملکرد نماینده روشن خواهد شد.
جبار کوچکی نژاد با تاکید بر لزوم شفافیت آرای نمایندگان گفت: با اجرای این طرح 
مواضع و اظهارنظر نمایندگان برای مردم کامال روش��ن شده و عمال ابهامات از بین 
خواهد رفت. وی افزود: نماینده مجلس که به وکالت از مردم در پارلمان حضور دارد، در 
رای دهی و اظهارنظر و تصمیم گیری شفاف در موضوعات مختلف و به ویژه در موضوعات 
مربوط به قانون گذاری و اقدامات سیاس��ی، موضوع برای مردم روشن شده و ابعاد اقدامات 
و عملکردها مشخص خواهد شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: 
گاهی اوقات س��واالت و ابهاماتی درباره نوع رای دهی نمایندگان مجلس وجود دارد که با 

شفافیت آرا ابهامات از بین رفته و عملکرد نماینده روشن خواهد شد.  فارس

وزارت خارجه خیلی در دیپلماسی اقتصادی فعالیتی ندارد
س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: ش��رایط 
عموم��ی گویای این نکته اس��ت ک��ه وزارت امور خارجه همچنان دیپلماس��ی 

سیاسی را دنبال می کند و خیلی در دیپلماسی اقتصادی فعالیتی ندارد.
سید حسین نقوی حسینی گفت: هنوز گزارش فعالیت معاونت اقتصادی وزارت 
امور خارجه پیرو ماموریت های محوله را دریافت نکردیم تا مشخص شود طی یک 

سال اخیر باالخره این معاونت دست به چه اقداماتی زده است.
نماینده مجلس بیان داش��ت: قطعا اگر گزارشی از س��وی معاونت اقتصادی وزارت امور 
خارج��ه دریافت ش��ود می تواند برخ��ی نکات ابهام آمیز را روش��ن کند چ��را که نقش 
س��فارتخانه ها و سفرا در ایجاد مبادالت اقتصادی نقش پررنگی نیست و با این حال باید 
منتظر ماند و دید آیا این معاونت گزارشی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس پیرو فعالیت خود ارائه خواهد کرد.  میزان

وزیر دفاع از تولید محصوالتی برجس��ته در حوزه های هوایی، 
فضایی، زیستی و شناختی خبر داد.

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در 
مراس��م امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت دفاع 
و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با آرزوی قبولی 
طاعات و عزاداری س��ید و س��االر ش��هیدان حضرت اباعبداهلل 
الحس��ین)ع( ه��دف از امضاء ای��ن تفاهم نام��ه را بهره گیری 
هر چه بیش��تر از توان متخصصین، دانش��مندان، دانشگاه ها و 
ش��رکت های دانش بنیان در راس��تای  تقوی��ت بنیه دفاعی و 
اس��تفاده حداکثری از رس��وب این فناوری ها در اقتصاد کشور 
عنوان و اظهار داش��ت: همکاری وزارت دفاع و معاونت علمی 
و فن آوری ریاس��ت جمهوری در طول سالیان گذشته همواره 
به ش��کل مستقیم و غیرمستقیم ادامه داشته است  که از آثار 
و نتایج آن پیش��رفت های چش��مگیری را درحوزه  علم و فن 
آوری کشور شاهد بودیم و جا دارد از تالش های این عزیزان و 
اهتمام  ویژه برادر عزیزم جناب آقای دکتر س��تاری صمیمانه 

تشکر کنم.
وی با بیان اینکه با امضای این موافقت نامه مقرر ش��ده اس��ت 

یک الگوی جدیدی برای توسعه 
همکاری های دو جانبه  طراحی 
و اجرا ش��ود، اظهار داش��ت: با 
پیاده س��ازی این الگ��و، از یک 
ط��رف هم��کاری و مش��ارکت 
نوآور  متخصصین، هس��ته های 
و ش��رکت های دانش بنیان در 
دفاعی  ه��ای  فناوری  توس��عه 
بیش��تر و مؤثرت��ر خواهد ش��د 
و از ط��رف دیگ��ر حمایت های 
قانون��ی و مالی از ای��ن فرایند 
ص��ورت می گی��رد و در نهایت 
تجاری  برای  بسترس��ازی الزم 
س��ازی فناوری ها و محصوالت 

شرکت های همکار با بخش دفاعی تقویت خوهد شد.
امیر س��رتیپ حاتمی ب��ا بیان اینکه ظرفیت ه��ا و توان علمی و 
فناورانه زیادی در کشور ایجاد شده است که به صورت بخشی و 
جزء جزء مورد استفاده قرار می گیرند، افزود: تجمیع و تمرکز این 

آورده های  می توان��د  ظرفیت ها 
بس��یار بزرگتر و با اهمیت تری 
را  برای کش��ور و ملت عزیز به 
ارمغان آورد که تاکنون کمتر به 
آن توجه و یا حداقل متناس��ب 
با ان��دازه این توان موجود، مورد 
بهره برداری قرار نگرفته اس��ت. 
وزیر دفاع تصری��ح کرد:صنعت 
دفاعی با توجه به پیشرفت های 
برجسته آن امروز از توان طراحی 
دس��تاوردهای   و  محص��والت 
برخ��وردار  بزرگ و س��امانه ای 
شده است که می تواند به عنوان 
پیشرو و پیشراِن تجمیع و تمرکز 

داشته های فناورانه کشور عمل کند.
امیر سرتیپ حاتمی افزود: بر اساس مفاد این توافق نامه در نظر 
است در حوزه های مورد نیاز و اولویت دار دفاعی از قبیل هوایی، 
فضایی، زیستی و شناختی محصوالت برجسته  ای طراحی شود 

که بتواند برای بخش دفاع برتری ایجاد کند و به تالش های فن 
آورانه کشور جهت و رویکرد روشنی را ارائه کند تا از این طریق 
بتوانیم از تجمی��ع و تمرکز فن آوری ها حداکثر بهره برداری را 
داش��ته باش��یم. وی در خصوص همکاری مشترک وزارت دفاع 
و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری افزود: این تفاهم 
نامه در راس��تای تحقق منوی��ات و تدابیر مقام معظم رهبری و 
ریاس��ت محترم جمهوری، بستر مش��ارکت و همکاری طرفین 
ب��رای بهره گیری هم��ه جانبه از ظرفیت های ملی  و س��رازیر 
شدن فناوری های بومی به حوزه های  دفاعی و ارتقای بهره وری 
اقتصادی را موجب خواهد ش��د. امیر س��رتیپ حاتمی در پایان  
خاطرنش��ان کرد: امیدوارم این گام نقطه عطفی برای پیشرفت 
کشور و تقویت فعالیت متخصصین، هسته های نوآور شرکت های 
دانش بنیان و صنعت کش��ور به ویژه صنایع دفاعی باشد که در 
عین حال ای��ن کار موجب اجرای بخش ه��ای مهمی از تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا و تأکیدات ریاس��ت محترم جمهوری 
اسالمی خواهد شود. مدت زمان اجرای این تفاهم نامه از زمان 
امضاء ۳ س��ال تعیین ش��ده اس��ت که با موافقت طرفین قابل 

تمدید خواهد بود.  روابط عمومی وزارت دفاع

سخنگوی قوه قضاییه درباره موضوع »پرونده سحر خدایاری 
)دخت��ر آبی(« گفت: این مرحومه در مراجع قضایی به هیچ 
عن��وان محکومیت کیفری نداش��ته و اص��ال دادگاهی برای 

رسیدگی به پرونده او تشکیل نشده است.
غالمحس��ین اس��ماعیلی س��خنگوی قوه قضاییه در برنامه 
پرون��ده ویژه که با موضوع »پرونده س��حر خدایاری )دختر 
آبی(« از ش��بکه سوم سیما پخش ش��د، اظهار کرد: نسبت 
به اص��ل موضوع باید بار دیگر تصریح کنم که این مرحومه 
در مراجع قضایی به هیچ عنوان محکومیت کیفری نداشته 
اس��ت و اصال دادگاهی برای رسیدگی به پرونده او تشکیل 

نشده است تا بخواهد محکومیتی برای او صار شده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه برخی از رسانه ها 
و افراد دارای مس��ئولیت های اجتماعی و سیاسی، برخالف 
واق��ع ادعا کردند که این فرد دارای محکومیت کیفری بوده 
و این حکم محکومیت، زمینه ساز اقدام مرحومه شده است  

که به هیج وجه این مطلب صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: مطالب ادعایی دیگر در خصوص اینکه 
فرد دیگری به مرحومه گفته اس��ت ک��ه دارای محکومیت 
هس��تی و حکمی برایت صادر ش��ده نیز صح��ت ندارد و بر 
اس��اس یک شایعه سازی و خبر س��ازی اینگونه ذهن افراد 
جامعه را مشوش کردند و خوراکی برای بیگانگان و معاندین 

نظام و انقالب فراهم آوردند.

مجری برنامه از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: با رسانه هایی 
که خبر دروغ را منتش��ر کردند، چه برخوردی قرار اس��ت 
بش��ود و آی��ا نمایندگان و کس��انی که اظهارنظ��ر کردند و 
اظهارنظر آن ها در این زمینه باعث فضاس��ازی ش��د، با قوه 
قضاییه تماس گرفته بودند تا در مورد پرونده کس��ب اطالع 

کنند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاس��خ گفت: متاسفانه هیچکدام 
از خبرگزاری های��ی ک��ه این خبر کذب را منتش��ر کردند و 
چهره ها و افرادی که این خبر را در فضای مجازی بازنش��ر 
دادند، با مقامات قضایی در ارتباط با صحت و سقم این ادعا 
تماسی نداشتند و قبل از انتشار مطلب اقدام به بررسی این 

موضوع و صحت و سقم آن نکرده اند.
اس��ماعیلی خطاب به خبرگزاری ها، چهره های اجتماعی و 
افراد دارای مسئولیت در بخش های مختلف تاکید کرد: اوال 
تمرین کنیم و بیاموزیم که یکایک ما باید موازین ش��رعی و 
اخالقی و قانونی را رعایت کنیم و بدون اطالع و مس��تندات 
به شایعه سازی و شایعه پراکنی اقدام نکنیم چراکه این امر 

موجب تشویش اذهان عمومی جامعه می شود.
وی ادام��ه داد: ثانی��ا اگر ب��ه هر دلیلی این اتف��اق رخ داد، 
عدم پذیرش اش��تباه و اصالح و جبران آن و اصرار و توجیه 
اشتباهات، باز امری مذموم و غیرقانونی و غیراخالقی است. 

 مشرق

اسماعیلی:
مرحومه سحر خدایاری محکومیت کیفری نداشته است

جمعیت ایثارگران با صدور بیانیه ای درباره طرح »ش��فافیت 
آراء نمایندگان مجلس« تاکید کرد وقت آن رسیده است که 
مسئله شفافیت در کشور در همه عرصه ها به یک ارزش تبدیل 
شود و هر گونه ساز مخالف در خصوص شفاف سازی گناهی 

نابخشودنی و بی انصافی در حق ملت محسوب می شود.
جمعیت ایثارگران انقالب اس��المی با صدور بیانیه ای درباره 
طرح »شفافیت آراء نمایندگان مجلس«، عنوان کرد: نزدیک 
به یک سال است که مسئله شفافیت آرا نمایندگان مجلس 
در محافل سیاس��ی و رسانه ای مورد بحث جدی قرار گرفته 
است و نهایتا درجلسه روز سوم شهریورماه، دوفوریت طرح 
شفافیت آرا نمایندگان با ۶۹ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف، 
۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلس��ه آن 

روز مجلس تصویب نشد.
جمعیت ایثار گران انقالب اس��المی ضمن تاکید بر لزوم و 

ضرورت این شفاف سازی نکاتی را خاطر نشان می سازد:
- بخ��ش قابل توجهی از مش��کالت فعلی کش��ور در عرصه 
قان��ون گذاری و تصویب طرح هایی که ضمانت اجرا و نتایج 
خوبی را بدنبال نداش��ته اس��ت دقیقا مربوط به کم توجهی 
تعدادی از نمایندگان نسبت به عواقب و نتایج لوایح مذکور 
اس��ت و قانون شفاف س��ازی آراء باعث می شود نمایندگان 
محترم نس��بت به مس��ئولیت خود در قبال طرح ها و لوایح 
اهتمام بیش��تری داشته باش��ند و پذیرای نتایج مترتب بر 

این قوانین باشند.
- اطالع مردم از عملکرد و رفتار نمایندگان از حقوق مسلم 
مردم محس��وب می ش��ود و کوتاهی در تصویب این قانون 
مستقیما موجب نقض حقوق ش��هروندی و حقوق عمومی 
مردم محس��وب می ش��ود، طبیعی اس��ت این قانون شامل 

موارد خاص و مسائل امنیتی نمی شود.
- برچس��ب سیاس��ی زدن به این طرح و توهین به کسانی 
که از این طرح دفاع کرده اند از چش��م تیزبین مردم پنهان 
نمی ماند و در زمان مقتضی مردم عزیز کش��ور در مورد آن 

تصمیم گیری خواهند کرد.
- با توجه به نزدیک ش��دن به ایام انتخابات یادزهمین دور 
مجلس شورای اس��المی تصویب این طرح موجب می شود 
آن دس��ته از کس��انی که توان مطالعه طرح ها و لوایح چند 
صد صفحه ای را ندارند و یا از بینش کافی برای مش��ارکت 
در فرایند قانون گذاری در کش��ور برخوردار نیستند شوق و 
رغبت خ��ود را برای ورود به این عرصه از دس��ت بدهند و 

اجازه دهند تا مجلس به معنای واقعی عصاره ملت باشد.
در پایان جمعیت ایثارگران تاکید می کند وقت آن رس��یده 
اس��ت که مسئله ش��فافیت در کش��ور در همه عرصه ها به 
یک ارزش تبدیل ش��ود و هر گونه ساز مخالف در خصوص 
ش��فاف سازی گناهی نابخشودنی و بی انصافی در حق ملت 

محسوب می شود.

جمعیت ایثارگران:
هرگونه ساز مخالف درباره شفاف سازی بی انصافی در حق ملت است

آیت اهلل میرباقری: 
برخیعدالتخواهیها

رنگوبویمارکسیستیدارد
عضو مجل��س خبرگان ب��ا بیان اینک��ه ادبیات 
برخ��ی عدالت خواهی ها دینی نیس��ت، تصریح 
مش��اهده  گاه��ی  کنون��ی،  دوران  در  ک��رد: 
می ش��ود عدالت خواه��ی ی��ک مق��دار آهن��گ 
ادبی��ات مارکسیس��تی ب��ه خ��ودش می گی��رد 
ادبی��ات  دارن��د  دوب��اره  نومارکسیس��ت ها  و 
مارکسیس��تی  فرهن��گ  ب��ا  را  عدالت خواه��ی 

گسترش می دهند و این خطر بزرگی است.
در  میرباق��ری  محّمدمه��دی  س��ّید  آی��ت اهلل 
س��خنانی به مناس��بت ایّ��ام ع��زاداری حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه السالم با اشاره به اهمیت 
تالش برای کس��ب مال حالل در اس��الم، گفت: 

گاهی اوقات انحرافاتی رخ می دهد که انحرافات 
بدی اس��ت ک��ه اکنون مق��داری در معرض آن 

هستیم.
وی با بیان اینکه ادبی��ات برخی عدالتخواهی ها 
دین��ی نیس��ت، تصریح ک��رد: در دوران کنونی، 
گاهی مش��اهده می ش��ود که عدالتخواهی یک 
مقدار آهن��گ ادبیات مارکسیس��تی به خودش 
می گیرد و نومارکسیست ها دوباره دارند ادبیات 
عدالتخواهی را با فرهنگ مارکسیستی گسترش 

می دهند و این خطر بزرگی است.
رئیس فرهنگستان علوم اسالمی اهمیت مبارزه 
ب��ا بی عدالتی را مورد تأکید ق��رار داد و تصریح 
ک��رد: در عین ح��ال عدالت مارکسیس��تی هم 

خودش نوعی بی عدالتی است.
میرباقری ادام��ه داد: در فضاهای مختلف گاهی 
به چش��م می خورد که ه��ر کس که مال حاللی 

دارد به او حمله می شود، و این غلط است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مجراهای��ی ک��ه در نظام 
س��رمایه داری برای تحصیل ثروت فراهم ش��ده، 
مجاری غیرعادالنه ای هستند، گفت: این سخن 
در جای خودش محفوظ است، اّما مبارزه با این 
موضوع به این نیس��ت که هر کس ثروت حاللی 

دارد مورد حمله قرار گیرد.
اس��تاد درس خ��ارج ح��وزه علمیه قم، کس��ب 
ث��روت حالل را ج��زء عبادات بزرگ دانس��ت و 
گفت: کس��ی که از راه حالل ثروت هم به دست 
آورد از طریق حالل انفاق کند، البته کس��ی هم 
نخواه��د،  می تواند انفاق نکن��د؛ هرچند آن فرد، 
رش��د نمی کند اّما باالخره حرام نیس��ت. برخی 
اینطور هس��تند که با هر ثروت حاللی به اس��م 

عدالتخواهی مبارزه می کنند.
رئیس فرهنگستان علوم اس��المی با بیان اینکه 

عدالتخواهی در جامعه م��ا گاهی مفهوم غلطی 
پیدا می کن��د، تصریح کرد: این حرف درس��تی 
اس��ت که بای��د با فس��اد، بی عدالت��ی و تجلیل  
و تکریم ه��ای بی حس��اب و کتاب مب��ارزه کرد. 
برخی، بیخودی برای خودش��ان حریم و کرامت 
و ش��رافت قائل هستند و خودش��ان را جلوتر از 
دیگران می دانند؛ این چیز بدی اس��ت، اّما اینکه 
فک��ر کنیم من و یک مرجع تقلید ش��یعه، یک 
جایگاه داریم، اصاًل اینطور نیس��ت. از کجا آمده 

که من با او یکی هستم؟
وی ادامه داد: در کجا آمده اس��ت که من با یک 
مجاه��د راه خدا که همه عم��رش را در راه خدا 
داده؛ چند ش��هید تقدیم کرده و بدنش هم پر از 

ترکش است، یکی هستیم؟ 
میرباقری با بیان اینکه خدای متعال، مناسباتی 
را قرار داده ک��ه رعایت نکردن آن ها، بی عدالتی 

است، گفت: یک مناس��باتی را خودمان درست 
می کنی��م که باید حذف ش��وند. مناس��باتی را 
دستگاه های امپراتوری مادی درست کرده اند که 
مبتن��ی بر آن، گاه��ی بی عدالتی هایی را تبدیل 
ب��ه س��اختارهای پنه��ان کرده اند و کس��ی هم 

نمی فهمد بی عدالتی در آن وجود دارد.
عض��و مجل��س خب��رگان ب��ا اش��اره ب��ه نظام 
سرمایه داری گفت: بازوی »َگشتاور« ترازو را اگر 
ب��ه نفع یک طرف تغییر بدهیم، یک گرم اینجا، 
براب��ر یک کیلوی آنجا می ش��ود؛ صدگرم مقابل 
صدکیلوس��ت. قپون های قدیمی اینطور بود. در 
نظام سرمایه داری گاهی اینطور است که هرچه 
فرد پایین��ی تالش می کن��د نمی تواند به ثروت 
برس��د اّما آن یکی به راحتی می رس��د. بله؛ این 
امتیازات و انحصارات،  بی عدالتی اس��ت که باید 

حذف بشود. فارس

نماینده رهبرانقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی 
گفت: رفع موانع رونق تولید هدف ما از پیگیری 

و حل مسائل اصناف است.
پس از یکسال برگزاری جلسات متعدد با صنف 
ه��ای مختلف صنعتی کش��ور و ش��نیدن نقطه 
نظرات و مش��کالت هر صن��ف از زبان صاحبان 
آن، کارگروه صنعت دولت س��ایه حدود بیس��ت 
موض��وع را که دغدغه مش��ترک می��ان اصناف 

صنعتی کشور است، معرفی کرد.
جلسه ای به همین منظور با حضور نمایندگانی از 
هر یک از اصناف در دفتر عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام برگزار شد.
س��عید جلیلی در ابت��دای این نشس��ت عنوان 
کرد: طی یکس��ال گذشته بیش از بیست جلسه 
تخصص��ی جداگانه  با اعضای ه��ر یک از اصناف 
برگزار ش��د و با احصای مشکالت مشترک میان 
آنها، به نوزده مورد جهت پیگیری رس��یده ایم. از 
جمله این مشکالت مسائلی نظیر تامین نقدینگی، 

مالیات، تحریم، بوروکراسی اداری است.
مسائل مش��ترک اصناف صنعتی کشور به شرح 

زیر است:
-عدم وجود نقش��ه راه واحد در صنعت کشور و 

تعیین اولیت های آن
-مشکالت گمرکی

- مش��کالت متعدد مق��ررات مالیات��ی و نحوه 
اجرای آن

-عدم نظارت الزم  ب��ر فرجام ارزهای تخصیص 
داده شده برای واردات

-مش��کالت مربوط ب��ه تراکنش ه��ای بانکی با 
خارج از کشور

- وجود قوانین و مقررات متعدد و متعارض
-تعدد سازمانها برای اخذ مجوز در امر تولید

- مشکالت مربوط به وام های بانکی
-مشکالت مربوط در مقررات و نحوه اجرا بیمه
-لزوم شفافیت در تسهیالت ارائه شده به صنعت

-عدم مشورت الزم با اصناف صنعتی در تصمیم 
گیری های مرتبط با هر صنف

-ثبات بازار
-لزوم حمایت رس��انه ها از تولید بویژه سازمان 

صداوسیما
-پیوند صنعت با دانشگاه

-واگذاری نادرست شرکت ها و مشکالت مربوط 
به خصوصی سازی شرکت های صنعتی

-مش��کالت تامین مالی و عدم هدایت نقدینگی 
به سمت صنعت

-مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه

-لزوم وجود ش��عب تخصص��ی قضایی در حوزه 
صنعت

-لزوم اس��تفاده حداکثری از اصناف برای مقابله 
با تحریم ها

عناوین مذکور در باال مس��ائل مشترکی هستند 
که عض��و مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام به 
عنوان اهم مش��کالت مطرح شده توسط اصناف 

مختلف صنعت کشور به آنها اشاره کرد.
نماینده رهبرانقالب در ش��ورایعالی امنیت ملی 
خاطرنش��ان کرد: رفع موانع رونق تولید هدف ما 
از پیگیری و حل این مسائل است. کارگروه های 
اقتصادی دولت سایه مسئولیت اصلی در این باره 
را دارا هس��تند ت��ا در کنار کارشناس��ان خود از 
مشورت دهی هریک از اصناف نیز بهره مند شوند 

و جمع بندی را ارائه نمایند. روند س��ایر جلسات 
نیز به همین من��وال با حضور کارگروه مرتبط با 

هر موضوع و کارشناسان آن خواهد بود.
وی افزود: نقطه مطلوب آنجاست که تولید داخل 
نه تنها نیاز ها داخلی ما را تامین کند بلکه ایران 
ب��ه جایگاه قطب منطقه برای صادرات نیز ارتقاء 
پیدا کند و این امر با جلوگیری از خام فروشی و 

تقویت صنایع تبدیلی ممکن خواهد شد.
جلیلی در ادامه با اش��اره به اقدام��ات کارگروه 
های اقتصادی دولت سایه جهت ارائه راه حل به 
صاحبان صنایع خاطرنش��ان کرد: کارگروه های 
اقتص��ادی دولت س��ایه با تمرکز ب��ر روی نقاط 
مش��ترک س��عی در ارائه راه حل های کاربردی 
جهت حل مش��کالت داش��تند. حاص��ل چنین 
جلس��اتی برحس��ب موضوع به مجلس، دولت، 
قوه قضائیه و صداوس��یما ارائه خواهد شد تا ان 
شاءاهلل از مسیر صحیح شاهد رفع موانع تولید و 

جهش اقتصادی کشور باشیم.  مهر

محصوالت برجسته ای در حوزه های هوایی و فضایی تولید خواهد شد
وزیر دفاع: 

دردیداربانمایندگاناصنافمطرحشد

جلیلی: هدف ما از پیگیری و حل مسائل، رفع موانع رونق تولید است


