مجلس با معافیت مالیاتی هنرمندان مخالفت میکند

پرونده پسر آخوندی به دادگاه فرستاده شد

پرونده محمدمهدی آخوندی پسر عباس آخوندی به شعبه هشتم دادگاه کیفری
یک استان تهران ارسال شد.
سوم آذر ماه بود که رسانهها از بازداشت محمدمهدی آخوندی
فرزند وزیر سابق مسکن خبر دادند ،خبری که  9روز بعد سخنگوی قوه قضائیه
آن را تأیید کرد .مهدی آخوندی با صدور قرار بازداش��ت موقت از س��وی ش��عبه
بازپرسی به قرار صادره اعتراض کرده و پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک
برای تصمیمگیری در خصوص اعتراض متهم به قرار بازداشت ،ارسال شده است.
بر اس��اس آنچه تاکنون در تحقیقات مشخص شده ،فرزند آخوندی در یک فقره فقط از
محل واگذاری پروژه پردیسان قم 500 ،میلیارد تومان منتفع شده است.
همچنین این فرد بر اساس روابطی که داشته ،از یک نهاد و سازمان ،ساختمانی به ارزش
 4میلیارد تومان در یکی از مناطق ش��مال ش��هر تهران را  380میلیون تومان خریداری
تسنیم
کرده است».

عضو فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس گفت :بعید اس��ت مجلس در زمان
بررس��ی الیحه بودج��ه  ،۹۹به پیش��نهاد دول��ت یعنی معافی��ت صددرصدی
هنرمندان از مالیات رأی مثبت دهد.
حجت االسالم احد آزادیخواه با اشاره به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه
مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه  ۹۹گفت :بهتر است به جای
آنک��ه معافیتهای مالیاتی برای هنرمندان در نظر گرفته ش��ود ،خدمات دیگری به
آنان عرضه ش��ود چراکه هنرمندان خواس��تههای جدیتری دارند و برای مثال مسائلی
همچون بیمه هنرمندان خاس��تگاه جدیتری تا معافیت مالیاتی دارد .وی با بیان اینکه
معافیتهای مالیاتی بر خالف برنامه ششم توسعه است و از سوی دیگر نظم درآمدهای
دول��ت را بر هم میزند ،اف��زود :مالیات یکی از درآمدهای پایدار دولت اس��ت و نباید با
معافیتهای مالی متعدد دست دولت را خالی بگذاریم .آزادیخواه گفت :اگر معافیتهای
مهر
مالیاتی نباشد دولت مجبور نمیشود قیمت بنزین را سه برابر کند.

رویداد
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خبر
جوگیر شدن شاه بیمار در نشست ریاض
باید در مقابل ایران متحد شویم
در اقدام��ی ک��ه نش��انگیر جوگی��ر ش��دن بعد از
دیدن مقامات چند کش��ور عربی بوده ،س��لمان بن
عبدالعزیز شاه سعودی در نشست سران کشورهای
شورای همکاری خلیج فارس گفت که رویارویی با
ایران نیازمند وحدت کشورهای این شورا است.
«س��لمان بن عبدالعزیز» ش��اه س��عودی دیروز در
چهلمین نشست سران کشورهای شورای همکاری
خلی��ج فارس در ریاض برای جلب رضایت امریکا و
البته انحراف اف��کار عمومی از جنایاتش در یمن و
حمایتش از تروریسم در منطقه در کاخ «الدرعیه»
خواستار اتحاد در برابر ایران شد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)
او در سخنانی کوتاه در افتتاحیه این نشست ،گفت
که میزبانی عربستان سعودی از این نشست که طبق
آیین نامه میبایس��ت بر عهده امارات میبود ،بنا به
میل و رغبت این کشور صورت گرفته است.سلمان
بن عبدالعزیز بدون هیچگونه اشارهای به بحران قطر
در س��خنان خود ،در ابتدا مدعی ش��د که ش��ورای
همکاری خلیج فارس از بدو تأس��یس توانسته است
از بحرانهایی که در منطقه وجود دارد عبور کند.او
با حمله به ایران و بیان اتهامات همیشگی ،گفت که
کشورهای عربی حاش��یه خلیج فارس باید در برابر
آنچه «دشمنی» ایران خواند ،متحد شوند و امنیت
خود را در برابر حمالت موش��کی بالس��تیک حفظ
کنند.س��لمان بن عبدالعزیز مدعی ش��د که ایران با
در پیش گرفتن «سیاس��تهای خصمانه» خود ،به
ایجاد بی ثباتی در کشورهای همسایه ادامه میدهد
و کشورهای این شورا با همکاری جامعه جهانی باید
مقابل ایران بایستند.شاه سعودی همچنین از جامعه
جهانی نیز خواس��ت تا امنیت انرژی و گذرگاههای
دریایی را تأمین کنند.
او در ادامه ادعا کرد ،کشورهای حاضر در این نشست
موض��ع خویش در قبال فلس��طین و ح��ق مردم این
کشور برای تأسیس کشور مستقل به پایتختی قدس
ش��رقی را فراموش نمیکنند.سلمان بن عبدالعزیز در
بخش دیگر سخنان خود به جنگ یمن اشاره کرد و با
تقدیر از دولت «منصور هادی» و شورای انتقالی جنوب
به جهت امضای توافق ریاض ،مدعی ش��د که ائتالف
سعودی از مردم و دولت یمن حمایت و بر اهمیت حل
و فصل سیاسی در این کش��ور تأکید میکند.در این
نشست« ،سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی« ،محمد
بن راش��د» حاکم دبی« ،بن ط��ارق بن تیمو» معاون
نخس��توزیر عمان« ،عبداهلل ب��ن ناصر بن خلیفه آل
ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور قطر« ،حمد بن عیسی
آل خلیفه» شاه بحرین و «صباح االحمد جابر الصباح»
امیر کویت حضور داشتند .عربستان در حالی ایران را
به دخالت در امور منطقه متهم می سازد که این رژیم
طی پنج سال اخیر کشتارها و جنایات بسیاری را علیه
مردم یمن صورت داده و نقش نیابتی به جای آمریکا
در بحرانهای منطقه را ایفا کرده است

ننجون
امان از دم خروس
یک نماینده مجلس :قهر کردن با انتخابات راه حل
صحیحی نیست.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
ال��ف) صندلی های مجلس خیل��ی راحت و گرم و
نرم است.
ب) هیچ چیزی توی دنیا ش��یرین تر از چرت زدن
در مجلس نیست.
ج) نان��ش اینج��ا و آب��ش اینجا کجا ب��رود بهتر از
اینجا؟
د) هر سه گزینه قطعا صحیح است.
آن یکی نماینده مجلس :دانشجو باید  ...کند.
با توجه به روحیات برخی نمایندگان مجلس نقطه
چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) تحصیل
ب) فرار مغز
ج) پرخاش
د) یک گزینه که انتشار آن به لحاظ اخالقی درست
نیست.
اون یکی نماینده مجلس :زمینه اصلی اتفاقات اخیر
اعتراض مردمی بود و در اینباره صرفا نقش عوامل
خارجی دیده شده است.
اظهارنظر ف��وق یادآور کدام ضرب المثل ش��یرین
فارسی است؟
الف) یکی به نعل و یکی به میخ
ب) قربان برم خدا را  /یک بام و دو هوا را
ج) با دست پس می زنی  /با پا پیش می کشی
د) دم خروس بدجوری بیرون زده است.

بیکار ی جوانان ریشه بسیاری از آسیبهاست

آیتاهلل نوریهمدانی با بیان اینکه باید فرصت اشتغال برای جوانان کشور ایجاد
ش��ود ،گفت :بیکاری جوانان ،نوعی بال در جامعه اس��ت که ریش��ه بس��یاری از
آسیبهاست.
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی در دیدار س��ردار مومنی اف��زود :بیکاری عامل
گس��ترش اعتیاد اس��ت که توجه به اش��تغالزایی و مهارت آم��وزی به جوانان
میتواند در این زمینه اثرگذار باشد؛ اقدامات صورت گرفته در مبارزه و پیشگیری
از مواد مخدر در کشور بسیار خوب و نوید بخش است.
این مرجع تقلید ،مقابله مجاهدانه در راه مبارزه با مواد مخدر را نشانه پایبندی نیروهای
نظامی و انتظامی به نظام و سالمت جامعه دانست و خاطر نشان کرد :مواد مخدر جریانی
خانمان سوز و ریشه بسیاری از مشکالت در کشور است.
وی اظهار داش��ت :دش��من از هر راهی برای ضربه به کش��ور و نظام استفاده میکند که
خبرگزاری حوزه
ترویج مواد مخدر درمیان جوانان یکی از این حربههاست.
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انتقاد قالیباف از نحوه اجرای طرح بنزینی دولت:

آقایان هنوز الفبای امنیت را نمیدانند
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت :ام��ام(ره) فرمود
اج��ازه ندهی��د انقالب دس��ت نامحرمان بیفت��د و از نظر من
نامحرمان همان غربزدگانی هس��تند که در جای جای کش��ور
قدرت را در دست گرفتند.
محمد باق��ر قالیباف در جلس��ه جمعیت پیش��رفت و عدالت
اس��تان کرمان با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای انقالب
اس�لامی اظهار داشت :در آس��تانه انتخابات مجلس هستیم و
قرار اس��ت در دوم اس��فند ماه مردم آینده خوبی برای کشور
رقم بزنند.
وی بی��ان کرد :دغدغهای جز این نداریم که هم به مردم و هم
به دیگر جوامع اس�لامی و مردم دنیا نشان دهیم که اگر دین
در مسند قدرت باشد میتواند زندگی مردم در هر بخش مادی
و معنوی تامین کند و آخرت آنها را نیز آباد کند.
وی ب��ا بیان اینکه اگر از من س��ئوال کنند انقالبی کیس��ت؟
میگویم هر که بتواند کارآمدی دین را به اثبات برساند افزود:
یک سرباز والیت ،انقالبی و خدمتگزار به مردم است و خودمان
را باید از دستهبندیها و گروهبندیها دور کنیم چرا که رسالت
ما به اثبات رس��اندن کارآمدی دین است .قالیباف با اشاره به
اینکه وقتی علمای ما ترس��یم میکنند که دشمن شماره یک
ما آمریکاس��ت و آمریکا همیش��ه یا منافع ما را از کشور برده
و یا به آرمانهای مردم ما خیانت کرده اس��ت یادآور ش��د :از
مشروطه و قبل مشروطه میبینیم که آمریکائیها همیشه در
دو مقوله اقتصاد و فرهنگ ما حضور داشتند.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره ب��ه اینکه ما
توانستیم با یک مبانی روشن بر فرهنگ قرآنی و اهلبیت (ع)
در مقابل زیادهخواهی استکبار در انقالب بایستیم ،خاطرنشان
کرد :سرسپردگان زیادی در قدرت بودند که خیانت کردند.
قالیب��اف با بیان اینکه نگرانی ام��ام (ره) از این بود که نتوانیم
غربزدهه��ا و پرورش یافتههای فرهنگ غرب را کنار بگذاریم
افزود :ام��ام(ره) فرمود اجازه ندهید انقالب دس��ت نامحرمان
بیفتد و از نظر من نامحرمان همان غربزدگانی هس��تند که در

جای جای کشور قدرت را در دست گرفتند.
وی با اش��اره به اینکه امام راحل فرمود مهمترین راه مبارزه با
آمریکا کار و تالش برای این مردم است گفت :حضرت آقا نیز
در یک تحلیل دقیق و عمیق دلیل اینکه دش��من شماره یک
ما آمریکاس��ت بیان کردند و فرمودند راه مبارزه با آمریکا کار
است و کار است و کار.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت با بیان اینکه شعار دادن تنها،
آب به آسیاب دشمن ریختن است و هم باید خوب کار کنیم و
هم کار خوب انجام بدهیم عنوان کرد :کار زیاد میشود اما کار
خوب نمیشود چرا که برنامهریزیها دقیق و صحیح نیست و
باید روش درست را انتخاب کرد.
قالیب��اف با اش��اره به اینکه بعضی وقتها ه��م که هیچ کاری

انتقادات تند دانشجویان به ربیعی در همایش «سخنگو پاسخ میدهد»

فساد ،واقعیت تلخی است

دانشجویان دانش��گاه شریف در سخنان خود
به عملکرد دولت انتقاد کرده و از اینکه دولت
ناکارآمدی��ش را ب��ا بهانه کمب��ود اختیارات
توجیه میکند ،گالیه کردند.
همایش « س��خنگو پاسخ میدهد» با حضور
عل��ی ربیعی س��خنگوی دولت در دانش��گاه
شریف برگزار شد.
در این همایش که به همت بسیج دانشجویی
و بهمناس��بت گرامیداش��ت روز دانش��جو و
با اس��تقبال خوب دانش��جویان برگزار ش��د،
نماین��دگان تش��کلهای دانش��جویی قبل از
سخنرانی ربیعی به سخنرانی پرداختند.
نحوه اجرای س��همی ه بندی بنزین از انتقادات
دانشجویان در حضور ربیعی بود.
آنها در این همایش انتقادات تندی را نسبت
ب��ه عملکرد حس��ن روحان��ی و دولت مطرح
کردند.
دانش��جویان حاض��ر در س��الن با س��ردادن
ش��عارهایی اعتراض خود به عملکرد دولت را
نشان دادند.
نماینده انجمن اس�لامی ،تشکل اصالحطلب
دانش��گاه ش��ریف هم در این مراسم انتقادات
تندی را نس��بت به عملکرد دولت مطرح کرد
و بعد از پایان س��خنانش مراسم را ترک کرد،
اعض��ای این انجم��ن هم حاضر به ش��نیدن
سخنان نماینده دولت نشدند.
علی ربیعی س��خنگوی دولت در این همایش
گف��ت ۱۶ :آذر نم��اد آرمانگرای��ی اس��ت و
متاس��فانه آرمانگرایی خیلی فراموش ش��ده
اس��ت؛ عدالتخواه��ی و آزادیخواه��ی هم از

نمادهای دیگر  ۱۶آذر است.
ربیعی با اش��اره ب��ه اینکه  ۱۸س��اله بود که
ساواک برادرش را گرفت و وی مجبور شد ،به
این خاطر ،از خانه فرار کند ،خاطرنشان کرد:
من یک نس��بت فامیلی و ذهنی با بسیج دارم
و از این بابت خوشحالم.
س��خنگوی دول��ت با اش��اره ب��ه انتق��ادات
دانش��جویان گفت :باید خوش��حال باشیم که
دولت این ش��رایط را فراهم کرده که نقد می
کنید ،آیا جرات داش��تید که س��ال  ۸۴و ۸۵
این نقدها را مطرح کنید؟
وی افزود :دولت باید هم نقد ش��ود و باید هم
دولت مورد حمله قرار گیرد ،خدا را ش��کر که
حداقل امروز نماینده دولت می نشیند و شما
هر طور میخواهید دولت را نقد میکنید.
ربیعی تصریح کرد :آیا تورم  ۷درصدی در این
دولت نبود؟ آیا ما رش��د  ۱۲درصد نداشتیم؟
ما قدرت خرید بازنشستگان را باال بردیم.
ربیعی ب��ا تأکید بر اینکه توس��عه سیاس��ی،
اجتماع��ی و اقتص��ادی باید توأم��ان صورت
گی��رد ،تصریح کرد :در کش��ور م��ا احزاب به
درس��تی ش��کل نگرفتهاند ،ی��ک  NGOدر
حوزه محیط زیس��ت نتوانس��ت به درس��تی
شکل بگیرد.
وی با اش��اره به اینکه حاشیهنشینی به نحوی
ش��کل گرفته که مش��کالتی را ایج��اد کرده
اس��ت ،اظهار داشت :متاس��فانه متوسط رشد
کش��ور در  ۴۰سال گذشته زیر  ۳درصد بوده
است؛ نمی خواهم آمار دیگر را بگویم.
سخنگوی دولت در ادامه گفت :چرا میگویید

فرانسه خطرناک است

وضعیت فرانسه روز به روز وخیم تر میشود و در این میان
ب��ی توجهی دولتمردان اینم کش��ور به خواس��ههای مردم
فرانسه باعث تشدید اوضاع بحرانی شده است.
بیش از یکس��ال است که فرانس��ه درگیر اعتراضات جلیقه
زردها و اکنون نیز مردم با و بخش خدماتی کش��ور دس��ت
به اعتصاب زده و باعص ش��ده تا خدمات رس��انی با اختالل
شدید روبرو ش��ود .برخوردهای تند و خشن پلیس فرانسه
نس��بت به مردم معترض به سیاستهای اقتصادی مکرون
تاکنون دهها کش��ته و مجروج بجا گذاشته و هزاران نفر نیز
دس��تگیر شدهاند .در چنین ش��رایطی قطعاً سفر به فرانسه
بی خط��ر نخواهد بود .به همین خاط��ر وزارت امورخارجه

نمیش��ود و وقتی هم که میخواهند کار کنند میشود قضیه
بنزین بیان کرد :کس��ی اگر الفبای امنی��ت عمومی را بداند و
ذرهای به مردم اعتقاد داشته باشد و آنها را محترم بداند چنین
تصمیمی نمیگیرد و این هزینه را به کشور تحمیل نمیکند.
وی با بیان اینکه ش��رایط آنقدر س��خت شده که بعضی اوقات
در دفاع از نظام اس�لامی زب��ان کوتاه میش��ود گفت :زمانی
که یک دانش��جو س��ئوال میکند چرا این تصمیم گرفته شد،
پاس��خی برای آن نیست .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
با اشاره به اینکه دوم اسفند روز مهمی برای کشور است و باید
بهگونهای عمل کنیم که آینده کش��ور و فرزندانمان را ببینیم
عنوان کرد :انقالب اس�لامی امانت بزرگی در دس��ت ماست و
س��الها تبعید ،خون دل خوردن و شهادتها بوده که امروز ما

تحریم اثر نداشته است؟ ما نخواستیم بگوییم
اثر داشته است.
وی اف��زود :تحری��م یک واقعیت اس��ت ،اگر
نم��ی توانیم پ��ول مربی خارج��ی را بدهیم
برای این اس��ت که بانک ها نمیتوانند پول را
منتقل کنند .با این حال تا ما از کنوانس��یون
«پالرمو» بحث میکنیم با آن سیاسی برخورد
میکنند.
س��خنگوی دولت گفت :فساد ،واقعیت تلخی
اس��ت و از آقای رئیس��ی هم باب��ت مبارزه با
فساد سپاسگزارم و امیدوارم حرکتی که آقای
رئیسی آغاز کرده خراب نکنند.
وی ادام��ه داد :به جرات م��ی گویم با وضعی
ک��ه از فروش نفت بوج��ود آمده و با جمعیت
بی��کاری ک��ه االن وجود دارد و با نس��لی که
انتظارش از زندگی متفاوت شده ،هر کسی از
مدعیان فعلی رئیس جمهور میشد وضعیت
االن خیلی بدتر میشد.
ربیع��ی در بخش دیگ��ری از س��خنان خود
در دانش��گاه ش��ریف اظه��ار داش��ت :نبای��د
آنق��در با نف��رت با هم رفتار کنیم .س��ال ۸۸
شعارنویس��یها تند ش��د؛ همان موقع نوشتم
ای��ن نوع ش��عارها باع��ث کینه ه��ای عمیق
خواهد ش��د .ما باید در کنار هم بایستیم و رو
به جلو حرکت کنیم.
وی در ادامه در پاس��خ به سواالت دانشجویان
درب��اره دریافت مالیات از س��لبریتیها گفت:
تصمیمی برای معافیت مالیات س��لبریتی ها
در دولت گرفته نشده است .این باید در دولت
تصویب شود و بعد مجلس تصویب کند.
ربیعی ادامه داد :یک پیش��نهادی بود آن هم
ب��رای اهل قلم و فرهنگ ک��ه برخیها این را
به س��لبریتیها ربط دادند که من هم مخالف
فارس
معافیت هستم.

هشدار وزارت خارجه به شهروندان ایرانی مسافر
جمهوری اس�لامی ایران به ش��هروندان ایرانی توصیه کرد
به منظور حفظ امنیت و س�لامت خود ،برنامه سفرشان به
کشور فرانسه را به زمان دیگری موکول کنند .
وزارت امورخارجه ای��ران در اطالعیهای اعالم کرد :با توجه
به اعتراضات مس��تمر مردم��ی در جمهوری فرانس��ه طی
یکسال اخیر و نظر به اعتصابات عمومی دو روز گذشته و به
خشونت کشیده ش��دن این اعتراضات در شهرهای مختلف
آن کش��ور به ویژه پاریس ،به مسافرین و جهانگردان ایرانی
ب��ه طور جدی توصی��ه میگردد به منظ��ور حفظ امنیت و
س�لامت خود ،برنامه سفر به کش��ور جمهوری فرانسه را به
زمان دیگری موکول نمایند.

زیر سایه اسالم و قرآن هستیم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه نماین��ده وکیل ملت اس��ت نه وکیل
دولت و باید مصالح مردم و کش��ور را ببیند افزود :ممکن است
نماین��دهای با وزیری صحبت کند و جادهای را آس��فالت کند
اما روس��تایی که ببیند با یک آسفالت س��رمایه اصلی خود را
از دس��ت داده میگوید نمیخواهم ،مش��کل اصلی من را که
اقتصاد است حل کنید.
عض��و مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بی��ان اینکه چرا باج
میدهید؟ این که حاال یک پروژه آس��فالت اجرا بشود یا نشود
چه اهمیت��ی دارد تصریح ک��رد :ما مجلس��ی میخواهیم که
چهرههای��ی متعه��د ،مومن و وفادار به مردم و نظام اس�لامی
را داشته باشد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه قوانی��ن زیادی داریم ک��ه در مجلس
تصوی��ب ش��ده اما دولت اج��را نمیکند بیان ک��رد :در قضیه
بنزی��ن نمایندگان مجلس میگویند ما خبر نداش��تیم ،رئیس
جمهور ه��م میگوید من روز بعد متوجه ش��دم ،باالخره چه
کسی پاسخگوی این قضیه است و دلیل افزایش قیمت بنزین
را هنوز شفاف به مردم نگفتند .عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظ��ام با بیان اینکه خیلی راههای اصول��ی دیگری وجود دارد
که کاهش مصرف بنزین را داشته باشیم که یکی از این راهها
افزای��ش قیمت بنزین اس��ت گفت :مصرف بنزی��ن با افزایش
قیم��ت آن کاهش پیدا نخواهد ک��رد و حتما چند وقت آینده
خواهیم دید که مصرف بنزین تغییری نکرده است.
وی ب��ا بیان اینکه از زیر س��ایه خدا به دنب��ال کدخدا رفتهاند
افزود :وقتی زیر سایه کدخدا رفتی مردم را محرم نمیدانید و
جوانان را در تحول و توسعه کشور مشارکت نمیدهید.
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه در نیروی هوایی س��پاه این موضوع را
حس کردم و در جنگ این جوانان بودند که حماس��ه آفریدند
بی��ان کرد :در نیروی انتظامی و ش��هرداری تهران هم جوانان
بودن��د ک��ه فعالی��ت کردند و منظ��ور از جوانان تنها پس��رها
نیستند .تسنیم

حسن عباسی:

حوادث آبان ماه به خاطر بهرهگیری از اقتصا ِد غلط بود

رئیس اندیشکده یقین گفت :حوادث بهمن ماه به خاطر بهرهگیری از اقتصا ِد غلط بود و یک شبه
شوک به مردم وارد شد.
حس��ن عباسی در جمع دانشجویان دانش��گاه ولیعصر(عج) رفسنجان با موضوع شکست مدلهای
اقتصادی غربی در جهان و ایران اظهار داشت :اینکه چرا مجبوریم مدام قیمتها را گران کنیم به
این دلیل است که مدلی در اقتصاد پیاده میکنیم که شکست خورده است و سال  ۹۲که روحانی
دولت را در دست گرفت اجرای این الگو را بهدست گرفت.
رئیس اندیش��کده یقین با بیان اینکه موتور محرکه اقتصادهای لیبرال طمع اس��ت و نسخهای که
انگلیس برای اقتصاد میپیچد مردم جهان را اس��یر طمع و ربا میکند ،افزود :مردم وقتی بیش��تر
میخواهند بیشتر میدوند و حرص و طمع به خرج میدهند.
عباس��ی گفت :اقتص��اد لیبرالی برای رونق اقتص��ادی جامعه را با آگهیه��ای بازرگانی تحریک و
ذائقهسازی میکند و مردم را در مصرفگرایی و طمع ورزی تحریک و تحریص میکنند.
وی گفت :ربا به زبان ساده یعنی سودخواری یعنی کاری که شرکتهای هرمی انجام میدهند ،ربا
در اسالم جنگ با خداست ،کتابهای پایه علم اقتصاد جهان «ثروت ملل» و « دفاع از ربا» هستند
تلویزیون دهها میلیارد تومان برای تبلیغ یک بانک میگیرد در حالی که در یک سال گذشته هفت
نفر از مراجع تقلید  ۱۵۰بار فریاد زدند که سیستم بانکی ربوی است.
عباس��ی با بیان اینکه خلق پول پیچیدهترین ربایی اس��ت که در تاریخ شکل گرفته است و اقتصاد
جهان به جایی رس��یده که مانند حباب اس��ت ،اظهار کرد :حکم اصلی در خصوص ربا طبق فتوای
آیتاهلل مکارم شیرازی «اکل مال حرام» است.
رئیس اندیشکده یقین ابراز کرد :امروز اگر دولت انقالبی سرکار بود پول کارنسی را کنار میگذاشت
با همین ریال میش��ود مشکالت را برطرف کرد وقتی مدل اقتصادی سقوط کرد اساتید اقتصادی
که از بیتالمال حقوق میگیرند باید پاس��خگو باش��ند ،اس��تاد حوزه و دانشگاه باید درد مشکالت
مردم را تئوریزه کنند.
وی با اش��اره به اینکه حوادث آبان ماه به خاطر بهرهگیری از اقتصاد غلط بود و یک ش��به شوک به
مردم وارد ش��د ،گفت :دکترین ش��وک یک مکتب اقتصادی مربوط به فریدمن است که معروف به
اقتصاد فاجعه اس��ت و در کشورهای ش��یلی ،آمریکا ،انگلیس ،روسیه شکست خورده که متأسفانه
در ایران در حال اجراست.
رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه ربا را نباید به اسم و حساب اسالم گذاشت ،افزود :االن در عصر
مبارزه با کاپیتالیسم هستیم یعنی هر پدیدهای کاالست و انسان را یک قلم کاال میدانند.
عباس��ی یادآور شد :وقتی یک پزش��ک ایرانی مقابل تلویزیون خجالت میکشد که بگوید مستأجر
است اما دهها نفر را رایگان جراحی مغز کرده او درد مردم را دیده و علمش را به عنوان کاال حساب
نکرده ،اما از طرفی برخی پزشکان حاضر نشدند کارتخوان نصب کنند.

الریجانی:

اگر مردم بدانند کاری منطقی است ،حمایت میکنند
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه «هر اقدام
معقول��ی که میخواهیم انجام دهیم باید آن را برای جامعه
باز کنیم» ،گفت :مردم ما مردم فهیمی هستند و اگر بدانند
کاری منطقی است ،از آن حمایت می کنند.
علی الریجانی در مراسم افتتاح واحد نخست بخش گاز نیروگاه
س��یکل ترکیبی داالهو در اس��تان کرمانش��اه بر ل��زوم اصالح
چرخههای اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت :تنها در اینصورت
است که می توانیم سرمایه گذاری و اشتغال در کشور ایجاد کنیم.
وی افزود :متاس��فانه گاهی شاهدیم موضوعات ملی و تخصصی
دستمایه کشمکشهای سیاسی شده و همین باعث می شود فضا
برای تحقق یک تفکر ملی فراهم نشود که آسیب زا است.الریجانی

با بیان اینکه «همه نهادها و دستگاه ها باید دست به دست هم
بدهند و اتحاد داشته باشند تا بتوانیم اصالحات واقعی را در اقتصاد
رقم بزنیم» ،گفت :باید مسائل را نیز برای ملت بازگو کنیم .مردم
ما مردم فهیمی هستند و از امور منطقی حمایت می کنند .رییس
مجلس با بیان اینکه «باید فضا را برای فعالیت و سرمایه گذاری
بخش خصوصی فراهم کنی��م» ،گفت :البته اگر چه حمایت از
بخش خصوصی ضروری است ،اما نباید به بهانه اجرای اصل ۴۴
قانون اساسی برخی امور به نهادهای غیرتخصصی واگذار شود که
متاس��فانه در گذشته این کار صورت گرفته و برخی نیروگاه ها
بابت دیون به نهادهای غیرتخصصی واگذار شده که خالف قانون
است و باید برگردانده شود .خانه ملت

