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روحانی:

دستاوردهای اصلی برجام هنوز 
محفوظ است

ای��ن روزها در کنا مس��ئله کرونا، س��الگرد 
برج��ام نیز به یک��ی از محوره��ای محافل 
رس��انه ای و سیاسی مبدل ش��ده است. در 
همی��ن چارچ��وب ج��وزپ بورل مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی مقاله ای 
به مناس��بت س��الگرد برجام نوشت اگر این 
توافق حفظ ش��ود می تواند به سنگ بنایی 
برای پرداختن به دیگر نگرانی های مشترک 
درباره ایران از جمل��ه آنهایی که مربوط به 
امنیت منطقه ای اس��ت تبدیل شود. وی در 
همین ح��ال ادعا کرده اس��ت بدون برجام 
ایران می توانس��ت یک س��اح هسته ای را 
توسعه داده باشد. وی همچنین مدعی شده 
اس��ت که ایران باید به پایبندی به تعهدات 
برجامی خود بازگردد اما باید از مزایای قید 

شده در برجام نیز بهره ببرد.
این نوشتارها به نقل از بورل در حالی مطرح 
ش��ده اس��ت که در باب اگر مطرح شده از 
س��وی وی چند نکت��ه قابل توج��ه مطرح 
است. نخست اگر های مطرح در باب برجام 
اس��ت. اگر حفظ برجام ب��رای اروپا اهمیت 
دارد چرا تاکنون از اجرای تعهدات برجامی 
خود خودداری کرده اس��ت؟ به اذعان تمام 
گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ایران هم��واره پایبند به برجام بوده اس��ت 
پ��س اگر اروپ��ا به تعهدات خ��ود عمل می 
کرد برجام حفظ می شد. اگر هنگام خروج 
آمریکا از برج��ام اروپا مقابل آن موضع می 
گرف��ت هم برج��ام حفظ می ش��د و چند 
جانب��ه گرای��ی در جهان ادامه م��ی یافت. 
اگر اروپ��ا صداقت در برجام داش��ت همراه 
با تحریم های آمریکایی نمی ش��د و واکنش 
آن ب��ه خ��روج آمریکا از بحران و اس��تمرار 
تحریم ها لغو تحریم ها می ش��د نه همراهی 
ب��ا آن. بند 26 و 36 برج��ام تاکید دارد که 
شرط ماندگاری برجام تعهد تمام طرفین به 
اجرای آن اس��ت پس اگر اروپا به تعهداتش 
عمل می کرد برجام حفظ می ش��د و ایران 
به س��مت گام ه��ای کاهش تعه��د برجامی 

نمی رفت. 
دوم آنک��ه بورل ادع��ا دارد که اگ��ر برجام  
حفظ ش��ود می تواند به س��نگ بنایی برای 
پرداخت��ن به دیگ��ر نگرانی های مش��ترک 
درباره ایران از جمل��ه آنهایی که مربوط به 
امنیت منطقه ای است تبدیل شود. این اگر 
در حالی مطرح ش��ده است که چند اگر در 
باب رفتار غربی ها در منطقه همچنان باقی 
اس��ت که توجه به آنها امری مهم است. اگر 
کشورهای غربی به صدام ساح شیمیایی و 
موشک نمی دانند هزاران غیر نظامی ایرانی 
بی گن��اه قتل ع��ام نمی ش��دند و صدهای 
دیگر همچون آل س��عود در منطقه ش��کل 
نمی گرفت که 5 س��ال اس��ت ک��ه در حال 
کشتار مردم یمن است با بمب های فسفری 
و خوشه ای آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی 
و ساح شیمیایی آلمانی است. اگر اروپایی ها 
و آمریکا برای غارت منابع نفت منطقه رژیم 
صهیونیستی را ایجاد و حمایت نمی کردند 
کش��تار فلس��طینی ها و این همه بحران در 
منطقه ش��کل نمی گرفت اگ��ر آمریکایی ها 
ب��ا ادعای مقابله با تروریس��م افغانس��تان و 
به بهانه س��اح ش��یمیایی عراق را اش��غال 
نمی کردند اکنون بحران ناامنی منطقه را فرا 
نگرفته بود و تروریس��م در جهان گسترش 
نمی یافت. اگر نیروهای و ناوهای آمریکایی 
و البت��ه ب��ه همراهی کش��ورهایی همچون 
انگلیس و فرانس��ه بح��ران امنیتی در غرب 
آسیا ایجاد نمی کردند نیازی به هزینه شدن 
میلیاردها دالر ب��رای هزینه های نظامی در 

منطقه نبود. 
ای��ن اگرها و دهها اگ��ر دیگر بر زمین مانده 
است که بورل به آنها اشاره ای نداشته است. 
ب��ورل در حال��ی از اگر حفظ برج��ام برای 
برجام های منطق��ه ای می گوید که اگرهای 
بی شماری وجود دارد که اروپا برای حل آنها 
کاری نکرده و خود زمینه ساز ایجاد آنها شده 
است. اروپای بدعهد به برجام و بحران ساز در 
منطقه، با جیب خالی با س��ابقه ای س��یاه از 
اگر مذاکره بر سر منطقه می گوید. اگری که 
تجربه برجام نش��ان داد هیچ پشتوانه تعهد 
پذیران��ه ای در پس آن ق��رار ندارد و اگر هم 
اگر منطقه ای مثل اگر برجام وجود داش��ت 

به سرنوشت آن اگر دچار می شد. 

اگرهای یک جیب خالی

خ���ب���ر

سرمقاله

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

خبر خوش رئیس ستاد اجرایی 
درخصوص ساخت داروی جدید 

ضدکرونایی توسط محققان
 این ستاد

300 ه��زار روس��تایی در مناطق محروم کش��ور از امروز از آب 
شرب برخوردار و به شبکه آبرسانی کشور متصل شدند. 

آئین رونمایی از طرح تأمین آب ش��رب ۱000 روستای محروم 
کشور،  صبح دیروزچهارشنبه 25 تیر در محل نمایشگاه دائمی 
ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. در این مراسم طرح آبرسانی 
به 500 روس��تا افتتاح و برای آبرسانی به 500 روستای محروم 
دیگ��ر تفاهمنامه ای با اعتبار ۱000 میلیارد تومان بین س��تاد 
اجرایی فرمان امام و وزارت نیرو امضا ش��د. محمد مخبر رئیس 
س��تاد اجرایی فرمان امام در این مراس��م با اش��اره به اقدامات 
گسترده س��تاد برای مقابله با کرونا گفت: با دستور رهبرمعظم 
انقاب از اولین روز ش��یوع کرونا، با تمام قوا وارد میدان مبارزه 
با این ویروس شدیم و در هر زمینه ای که کشور دچار خأل بود، 
ورود کردیم و کشور را از واردات اقام بهداشتی نظیر ماسک و 
محلول ضدعفونی کننده بی نیاز کردیم. مخبر با اشاره به توزیع 
بسته های حمایتی این ستاد برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا 
خاطرنش��ان کرد: این طرح شامل یک میلیون بسته بهداشتی و 
5 میلیون بسته معیشتی و پروتئینی بوده است که البته توزیع 
آنها در مناطق محروم ادامه هم خواهد داش��ت.وی درخصوص 
اشتغال زایی برای آسیب دیدگان کرونا نیز گفت: در حال حاضر 
روزان��ه 300 طرح با ظرفیت ایجاد  ۱000 ش��غل مس��تقیم و 
غیرمستقیم در کشور اجرا میکنیم که این مشاغل بطور روزانه 
در س��امانه های ما ثبت میشوند و قابل رهگیری هستند. مخبر 
با اشاره به شکل گیری یک جریان جهادی در این زمینه، ادامه 
داد: س��تاد اجرایی سال گذشته ۱65 هزار شغل ایجاد کرد که 

این رقم امسال به 300 هزار شغل خواهد رسید.
وی افزود: ستاد اجرایی درکنار این کارها از طرح های زیربنایی 
و آب و برق رسانی نیز غفلت نکرده است. وی با اشاره به احداث 
بیمارستان و خانه بهداشت در سراسر کشور از سوی این ستاد 
تصریح کرد: همه اقدامات ما با توجه به درخواست دستگاههای 
اجرایی و وزارتخانه ها صورت میگیرد و تاش میکنیم در راستای 
محرومیت زدایی درکش��ور ، خألهای موج��ود را برطرف کنیم. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام با اش��اره ب��ه رونمایی از طرح 
آبرس��انی به ۱000 روس��تا تأکید کرد: مجری اصلی این طرح 
خود وزارت نیرو بوده و ستاد اجرایی صرفا کمک دهنده به آنها 
در این حوزه بوده و با امضای این تفاهمنامه 500 روستای دیگر 
تا پایان سال از آب شرب برخوردار و طرح ۱000 روستا تکمیل 
خواهد ش��د.  محمد مخبر همچنین خبری خوش درخصوص 
درمان بیماران کرونایی داد و گفت: محققان دارویی ستاد موفق 
به تولید، ساخت و اخذ تأییدیه یک داروی تحریمی مخصوص 
بیماران کرونایی ش��دند. وی افزود: قیمت نسخه ایرانی داروی  
Remdesivir که در بازار سیاه به 60میلیون تومان رسیده، با 
قیمتی بسیار پایین تر با قیمت مصوب وزارت بهداشت از هفته 
آینده وارد بازار خواهد ش��د. وی افزود: محققان دارویی س��تاد 
اجرایی از چندین روش علمی روز دنیا، درحال تحقیق و ساخت 
داروهای مورد نیاز بیم��اران کرونایی و برطرف کردن خألهای 
موجود درکش��ور و نیازهای وزارت بهداشت با توجه به مسائل 
تحریمی هس��تند. مخبر خاطر نش��ان کرد:جزئیات بیشتری از 
داروی جدی��د تولید ش��ده را در روزهای آینده اطاع رس��انی 

خواهیم کرد.
سیدامیرحس��ین مدن��ی مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی 
فرمان امام نیز در این مراسم گفت: تاکنون 3500 طرح عمرانی 
و زیرس��اختی اعم از مدرس��ه، راه و پل و آبرس��انی داشته ایم و 
رس��الت اصلی ما توانمندس��ازی مردم مناطق محروم و ایجاد 
اش��تغال اس��ت و ۷5 درصد منابع ما نی��ز در برای همین مهم 

صرف می شود.

همسان سازی حقوق
 بازنشستگان کشوری از آبان

وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی با بیان این که همس��ان 
س��ازی حقوق بازنشستگان کشوری از آبان ماه انجام می شود، 
گفت: صندوقهای بازنشس��تگی جدیدی در کش��ور راه اندازی 
خواهد ش��د. محمد ش��ریعتمداری در یک نشست خبری در 
باره همس��ان س��ازی حقوق بازنشس��تگان اظهار داشت: ما به 
بازنشس��تگان به صورت ویژه توجه می کنی��م، چنانکه در باره 
همس��ان س��ازی حقوق بازنشستگان کش��وری 6 هزار و 500 
میلی��ارد تومان در بودجه امس��ال در نظر گرفته ش��د که 30 
درصد به سمت همسان سازی حرکت کردیم. وی افزود: با آقای 
نوبخ��ت مذاکره کردیم و در نهایت به این نتیجه رس��یدیم که 
حقوق بازنشس��تگان کشوری را           در همین ماه های آینده تا 90 
درصد حقوق شاغلین برس��انیم ولی به دو برابر 6 هزار و 500 
میلی��ارد تومان برای این کار نیاز داریم. ش��ریعتمداری درباره 
همس��ان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: 
پس از 5۷ جلس��ه با بخش های مختلف دولت با دستور رئیس 
جمهور که در س��ایه شفاف سازی اطاعات تأمین اجتماعی به 
دست آمد 32 هزار میلیارد تومان منابع دولت پرداخت شد به 
گونه ای که بازنشستگان 30 س��اله زیر 2 میلیون و 800 هزار 
تومان و بازنشس��تگان با 35 س��اله سابقه زیر 3 میلیون تومان 

دریافت نخواهند کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: معادل همین 32 
هزار میلیارد تومان یعنی قریب به 30 هزار میلیارد تومان دیگر 
بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی تأدیه خواهد شد 
و برای این کار توافق اولیه با آقای نوبخت انجام شده و با آقای 

دژپسند و سازمان خصوصی سازی نیز توافق خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم با همت س��ازمان برنامه و خزانه بتوانیم تا 
آبان ماه همسان س��ازی حقوق بازنشستگان کشوری را           انجام 

دهیم و این همسان سازی روی پایه حقوق می نشیند.
شریعتمداری اظهار داش��ت: موضوع قرارداد کار معین و دیگر 
قراردادهایی که سازمان های دولتی می بندند در حوزه فعالیت 
سازمان امور استخدامی و اما این تنوع قراردادهای موجود ما را           

به عنوان دستگاه های دولتی به شدت آزار می دهد.
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی ادامه داد: قرار بود یک نظام 
جامع پرداخت داشته باش��یم، اما االن یک نظام جامع قانونی 
ناهماهنگ پرداختی داریم و قانون خدمات کشوری هم که قرار 
بود این وضعیت را           اصاح کند مرتبا تخصیص خورد و عما از 
کار افتاد. وی در باره ساماندهی وضعیت نامطلوب صندوق های 
بازنشس��تگی نیز اظهار داش��ت: در کمیسیون اجتماعی دولت 
به دنبال الیحه ساماندهی صندوق های بازنشستگی رفتیم که 

تکلیف قانونی هم بود و از سال 83 بر زمین مانده بود.
ش��ریعتمداری با بی��ان این که الیحه در 34 ماده آمده اس��ت 
گفت: ش��ورایی وظیفه نظارت ب��ر صندوق ها را           برعهده خواهد 
گرفت؛ البته به س��مت تجمیع صندوق ه��ا نخواهیم رفت کما 
اینکه بعضی از صندوق  ها از جمله صندوق عشایر و روستائیان 
ب��ه صورت مترقی ت��ری اداره می ش��وند و در 8 الیه به صورت 

انتخابی به بیمه شدگان خدمات ارائه می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ایجاد صندوق های 
متع��دد در الیح��ه پیش بینی ش��ده اس��ت و صن��دوق واحد 
نخواهیم داش��ت. وی با بیان این ک��ه صندوق های موجود به 
دلیل مش��کات پارامتریک در حال فنا هستند، گفت: با ایجاد 
صندوق های جدید کس��انی که س��ابقه کمتر از 5 سال دارند 
می توانند از صندوق های قبلی به صندوق های جدیدالتأسیس 
منتقل ش��وند و بقیه هم می توانند بمانن��د و پرداخت ها هم با 
تعهد دولت ادامه خواهد داش��ت تا این صندوق ها عمر طبیعی 

خود را           طی کرده و به تدریج عمر آنها به پایان برسد.
ش��ریعتمداری تأکید کرد: صندوق های جدی��د از ابتدا دارای 
پارامترهای مناسب، قواعد مناسب و پرداختی مناسب خواهند 

بود و برای حیات مستمر طراحی می شوند. .  فارس 

با ابالغ بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه و با 
هدف حمایت از واحد های تولیدی

گام ریشه ای برای حل 
مشکالت تولید

 درب دستگاه قضایی به روی بانک های
 متخلف بسته شد

قوه قضاییه از این پس به شکایات مطرح شده از سمت بانک ها 
و موسس��ات اعتباری که به دریافت س��ود و جریمه تسهیات، 
بیش��تر از نرخ اعام شده توسط بانک مرکزی اقدام و در جریان 
این تخلف به مش��کات قضایی با مش��تریان خود برمی خورند 

رسیدگی نخواهد کرد.
طی س��ال های گذشته بخشی از پرونده های مفتوح در دستگاه 
قضایی که تعدادی از آن ها نیز مربوط به واحد های تولیدی بوده، 
به شکایت بانکها از مشتریانی برمی گردد که نتوانسته بودند سود 
و جریم��ه غیر متعارف وام اخذ ش��ده از بانک را پرداخت کنند. 

ای��ن اختاف در م��وارد متعددی منجر ب��ه تعطیلی واحد های 
تولیدی تس��هیات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به 
نفع بانک می شد. نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از 
ای��ن قرارداد ها در میزان س��ود و جریمه مورد توافق میان بانک 
و مش��تری، رقمهای اعامی از س��وی بانک مرک��زی به عنوان 
مرج��ع صاحیت دار تبیین عملکرد صحی��ح بانک ها را نادیده 
گرفت��ه و بانک ها معموال اعداد باالتری را برای س��ود و جریمه 
دیرکرد وام های خود به مشتریان تحمیل می کردند. اکنون و با 
پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه ای از سمت رییس قوه قضاییه 
به تمامی مراجع قضایی کش��ور اباغ ش��ده که بر اساس آن در 
صورتی که بانک یا موسس��ه اعتباری چنین قراردادی که باالتر 
از نرخ های اعامی از سمت بانک مرکزی باشد با مشتریان خود 
منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختاف برخورد، درب 
عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه 
قرارداد های غیرقانونی بس��ته خواهد بود و در واقع از این به بعد 
بانک ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف 
و غیر قانونی خود نخواهند داشت. پیش از این و در جریان سفر 
اس��تانی آیت اهلل رییسی به استان فارس، وی با اشاره به همین 

موض��وع گفته بود: »اگر بانک مرکزی اعام کرده که امروز بهره 
بانکی برای وام ها مثا ۱5 یا 20 درصد است، اگر بانکی خودش 
آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثا تبدیل کرد به 35 
درصد آیا نظامات اداری و به ویژه دس��تگاه قضایی باید ضمانت 
اجرای چنین توافق خاف قانونی باش��ند؟هیچ کدام از بانک ها 
حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه ای را تعطیل کنند«

در دیدار اخیر ویدئو کنفرانس��ی مدی��ران عدلیه با رهبر معظم 
انقاب به مناس��بت هفته قوه قضاییه، ایش��ان از اقدام دستگاه 
قضای��ی در ورود به دعاوی میان بانک ها و کارآفرینان در جهت 

جلوگیری از تعطیلی واحد های تولیدی تقدیر کردند.
متن بخشنامه فوق الذکر به شرح ذیل است:

مراجع قضایی سراس��ر کش��ور برابر گزارش های واصله برخی از 
بانک ها و موسس��ات اعتباری بر خ��اف مصوبات بانک مرکزی 
جمهوری اس��امی ایران و ش��ورای پول و اعتب��ار، قراردادهای 
مش��تمل بر دریافت سود و جریمه تس��هیات بانکی بیشتر از 
نرخ س��ود اعامی بانک مرکزی با مش��تریان منعقد نموده که 
در بس��یاری از موارد اختاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه ها 
ارجاع می شود، با توجه به اینکه: اوالً: برابر مقررات قانونی مرتبط 

از جمله مواد ۱0، ۱۱ و ۱4 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 
قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صاحیتدار 
قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانک ها و موسسات اعتباری 
در اعطای تس��هیات بانک��ی در قالب عقود مش��ارکتی و غیر 
مشارکتی می باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول 
و اعتبار در ارتباط با تسهیات مذکور آمره بوده و تخطی از آن 

جایز نیست.
ثانی��اً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا موسس��ات 
اعتباری و اش��خاص، مقررات مذکور رعای��ت نگردید و بانک  را 
مجاز به دریافت س��ود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعامی از 
سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی 
که مغایرتی با مقررات فوق نداش��ته باش��د، معتبر بوده و بیش 
از آن قاب��ل برتیب اثر دو محاکم قضایی نیس��ت، بنابر این این 
دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات 
مذک��ور را مد نظر قرار داده و از ص��دور حکم مازاد بر مصوبات 
بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار خودداری نمایند. روسای 
کل دادگس��تری استانها مس��ئول، نظارت بر حسن اجرای این 

بخشنامه می باشند.  میزان
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امیرعبداللهیان:

نوار مذاکره محرمانه آمریکایی ها با سران 
داعش در اختیار سردار سلیمانی بود
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نگاهی به سیر صعودی کرونا در کشور و خستگی کادر درمان 

خبر خوش رئیس ستاد اجرایی

گام ریشه ای برای حل 
مشکالت تولید

با ابالغ بخشنامه از سوی رییس قوه قضاییه و 
با هدف حمایت از واحد های تولیدی

درب دستگاه قضایی به روی بانک های
 متخلف بسته شد

صفحه 1


