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تازههای مطبوعات
••ســازنــدگــی -ایـــن روزنـــامـــه در گــزارشــی
درخصوص پیام تبریک محمود احمدی نژاد به
مناسبت تولد مایکل جکسون خواننده مبتذل
غربی با تیتر «عبور از پوپولیسم سرخ» نوشت:
پوپولیست سرخ مرز ندارد .میتواند در هنگامی
که در بغل مادر چاوز است ،به یاد تولد مایکل
جکسون نیز باشد و به یادش دست تکان دهد.
میتواند هنگامی که به شهروند آمریکایی نظر
دارد ،گوشه چشمی نیز به وقایع نــوروز  ۹۸و
سیل مرگبار مردمی که دار و ندارشان را از دست
دادهاند ،داشته باشد .اما احمدینژاد توجهی به
وقایع اجتماعی داخلی و مشاهیر ایرانی ندارد.
توجه او در داخل کشور ،معطوف به قدرتهاست.
میخواهد خود را فراتر از آن قدرتها نشان دهد.
••کیهان -دستگاه دیپلماسی درحالی به وعده
تزریق  15میلیاردی به اینستکس دل خوش
کرد ه که فرانسه نهتنها به هیچ یک از تعهدات
برجامی خود عمل نکرده بلکه نشان داده در
هماهنگی کامل با آمریکا به سر میبرد و جز فریب
طرف ایرانی سودایی در سر ندارد.
••فرهیختگان -برای فهم بهتر اهمیت اصالح
نظام مالیاتی میتوان به بررسی نسبت مالیات
از تولید ناخالص ملی ( )GDPدر ایران در مقایسه
با دیگر کشورهای جهان اشاره کرد .این نسبت
در ایران بین  ۴تا  ۶درصد است که در کشورهای
پیشرفته مثل آلمان ،فرانسه ،ژاپن ،انگلیس و
کانادا بیشاز  30درصد است.
••ایـــران -بــا آغــاز ثبتنام طــرح ملی مسکن،
سهمیه هر استان در این طرح بر اساس نیاز به
مسکن تعیین شده است که بر این اساس ،استان
تهران بیشترین سهمیه و استانهای کهگیلویه
و بویراحمد ،کــرمــان ،خــراســان جنوبی و یزد
کمترین سهمیه را از طرح اقدام ملی در ساخت
مسکن دارند.
••شهروند -این روزنامه در گزارشی در خصوص
کاالهای هیئت های مذهبی خبر داد که اقالم
چینی ،ترکیه ای و آلمانی بر این بازار سلطه دارد.

انعکاس
••ایـــــران آن ــای ــن ن ــوش ــت :حــجــتاالســام
والمسلمین علی شیرازی نماینده ولی فقیه در
نیروی قدس سپاه گفت :روحانینماها فقط
لباس مبلغان دین را میپوشند؛ دنبال بهانه برای
فرار از تکلیف هستند ...استدالل شان این است
که اگر نهی از منکر کنیم ،مردم در انتخابات به ما
پشت میکنند  ...میگویند اگر مردم رای بدهند،
چه اشکالی دارد در مجلسی با حضور رئیس
جمهور ،چند نفر هم چادر از سر بردارند؟
••خبرآنالین نوشت :نماینده مجلس شدن
گران است و برای راهیابی به ساختمان هرمی
میدانبهارستانبایدهزینههایهنگفتیازجیب
پرداخت شود« .وام بانکی»؛ این یکی از همان
منابعی است که بسیاری از نمایندگان به آن
استناد میکنند .خانم نماینده ای هم می گوید
برای تأمین هزینههای انتخابات آپارتمانش را
فروخته و در انتخابات خرج کرده است .نماینده
ای دیگر هم پس انــدازش را وارد میدان کرده
است .یکی از نمایندگان هم می گوید امالک
پدری را فروخته و آن را هزینه کرده است.
••جــهــان نــیــوز نــوشــت  :عــایــم و شــواهــدی
میگوید که طرف آمریکایی تمرکز بر شخص
روحانی را بیشتر از قبل تشدید کــرده و او را
بهترین گزینه بــرای دیــدار رودررو با ترامپ و
مذاکره مجدد با ایران میدانند ،اما یک تحلیل
پیچیدهتر ،تحلیلی است که معتقد است تحریم
ظریف توسط آمریکاییها اساسا با هدف حذف او
از مذاکرات و رسیدن مستقیم به شخص روحانی
صــورت گرفته اســت .جــدای از اخــتــاف نظر
درباره سوابق درست یا غلط روحانی در گذشته،
همه باید بــرای حفاظت از شخص و جایگاه
رئیسجمهور در برابر دور جدید فریبکاری
آمریکاییها پای کار باشند!
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پاریس؛ ۱۰ساعتپشتدرهایبسته

پنج شنبه مهلت دو ماهه اروپــا برای اقــدام عملی در حفظ
برجام به پایان می رسد؛ این درحالی است که از دیروز یک
هیئتاقتصادیودیپلماتیکایرانیبهسرپرستیسیدعباس
عراقچی معاون سیاسی وزیرخارجه کشورمان به پاریس رفته
اند تا درباره «بسته پیشنهادی جدید فرانسه» مذاکره کنند.
همزمان محمد جواد ظریف به مسکو سفر کرده تا به گفته
خودش «دوستان روس را در جریان آخرین تحوالت برجام و
گفت وگوها در فرانسه» قرار دهد .این بیست و هفتمین سفر
رسمی ظریف به مسکو در طول شش سال گذشته درحالی
در اوج ماراتن دیپلماسی ایران با اروپا انجام شد که به گفته
ظریف ،روسیه و چین «شرکای کلیدی» ایران برای حفظ
برجام هستند .شب گذشته نیز خبر رسید مذاکرات فشرده
ایران و فرانسه در سطح کارشناسان بلندپایه دو کشور در
پاریس به سرپرستی سیدعباس عراقچی و با حضور معاونان
بانک مرکزی و وزارت نفت و سفیر کشورمان به مدت 10
ساعت برگزار شد .در این میان سکوت خبری درباره جزئیات
مورد بحث دو طرف نشان می دهد که رنگ محرمانگی این
مذاکرات بیش از گذشته شده و به جز منابع آگاه و غیررسمی،
هیچ منبع رسمی تاکنون درباره جزئیات بسته پیشنهادی
اظهارنظر نکرده است .برخی این سکوت را نشانه مثبت بودن
روند مذاکرات می دانند .دراین باره به گزارش فارس علی
ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری خود با
خبرنگارانبابیاناینکهتعهددرمقابلتعهد،استراتژیاست
که اتخاذ کردیم ،گفت :در چند هفته گذشته مذاکرات جدی

نطق نماینده متهم به اخالل
در بازار خودرو در مجلس
نمایندهمردمزنجان،کهبهاتهاماخاللدربازار
خودرو به تازگی بازداشت شده بود و به گفته
سخنگویقوهقضاییهاولینجلسهدادگاهاین
پرونده هم برگزار شده است  ،ضمن رد اتهام
هایی که به وی زده می شود ،گفت :شرکت
خودرویی به سبب تغییر مدیران و سوء ظن از
عملکرد مدیران سابق ،از اجرای آخرین مفاد
ق ــرارداد امتناع میکرد و بنا به درخواست
همکارم به طور شفاهی پیگیری این موضوع
رابهمعاونوزیرمربوطانتقالدادموهیچگونه
تخطی از وظایف نمایندگی خود نکردم و به
شهادت همان کیفرخواست صادر شده هیچ
گونهنفعیهمنبردهام.بهگزارشخبرآنالین،
فریدون احمدی که در نطق میان دستور خود
در جلسه علنی روز گذشته مجلس سخن می
گفت،افزود:اینجانببهعنواننمایندهملت،
خودراموظفمیدانمدررعایتقانونپیشتاز
باشم و اگر این اظهارات نادرست و فراتر از
کیفرخواست نبود ،سکوت میکردم .اکنون
با تمام بیمهریهای انجام شده به سالمت و
پاکدستیخودایماندارموکسانیکهدست
به افشای زندگی خصوصی مردم در رسانهها
وفضایمجازیمیزنند،رسواخواهندشد.

بین دو رئیس جمهور صورت گرفت و همچنین در مذاکرات
وزیر امور خارجه درباره نحوه اجرای تعهد از طرف اروپایی
مذاکره انجام شد و خوشبختانه در بسیاری موارد دیدگاه ها
به هم نزدیک شده است .در مقابل ،برخی دیگر ،اعالم صریح
ایران مبنی بر قطعی بودن برداشتن گام سوم کاهش تعهدات
برجامی توسط کشورمان از روز پنج شنبه را نشانه موفق
نبودن این مذاکرات تاکنون ارزیابی می کنند .ظریف دیروز
در مسکو تاکید کرد« :اگر اروپاییها نتوانند تعهدات شان را
اجرا کنند گام سوم اجرا خواهد شد و ...اروپاییها هر زمان که
برجام را کامل اجرا کنند ایران هم کامل اجرا خواهد کرد».
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درباره جزئیات این گام ایران گرچه هنوز اظهارنظر رسمی
نشده است اما روزگذشته ایسنا گزارش داد که «تغییر نسل
سانتریفیوژها فراتر از نسل اول ،افزایش تعداد سانتریفیوژها
فراتر از  ،5060پایبندنبود ن به سطح غنی ســازی 4.5
درصد ،توسعه غنی سازی در نطنز و ...از جمله اقداماتی
است که در گام سوم پیشبینی میشود ».از غنی سازی
 20درصدی نیز به عنوان یکی از گزینه های احتمالی ایران
در گام سوم یاد می شود.تسنیم نیز روز گذشته در گزارشی
نوشت «:بهتر آن است که تهران به وعــده خود در کاهش
تعهدات هستهای عمل کند و فریب وعدههای نسیه اروپاییها
را نخورد .شواهد و قراین نیز حکایت از چنین سیاستی دارد».
ربیعی سخنگوی دولت نیز در این باره تصمیم ایران درباره گام
سوم را «محکم» دانست اما تاکید کرد« :تا روز جمعه فرصت ما
برای گام سوم است ...درست تا روز آخر منتظر خواهیم ماند
و متناسب با آن تصمیم خود را خواهیم گرفت.این که به سمت
گام سوم حرکت نکنیم به واکنش طرف اروپایی ربط دارد .در
قبال اجرای برجام از سوی آن ها  ،اولین قدم ما این است که
گام سوم را اجرا نمیکنیم ،اگر برگردند به شرایط طبیعی
ما هم به شرایط طبیعی بر میگردیم .برگردند به قبل از
پدیده ترامپیست ما هم بر میگردیم».درحالی که از جزئیات
مذاکراتی که بین ایران و فرانسه در جریان است خبر رسمی
منتشر نشده است ،یک تحلیلگر مسائل سیاسی ،در آلمان به
دویچهوله گفت« :گویا فرانسه به ایران پیشنهاد کرده تا سقف
 ۱۵میلیارد دالر نفت ایران را پیشخرید کند و این پول را
حال به عنوان وام ،در سه قسط پنج میلیاردی به ایران بدهد تا
در مقابل ایران از کاهش تعهدات برجامی خود ،در چند روز
آینده صرف نظر کند».

فرا خبر
از بسته فرانسه چه می دانیم؟

درباره این بسته خبرهای رسمی منتشر نشده اما براساس
اخبار غیر رسمی،این بسته :
 -1یک اعتبار  15میلیارد دالری (یا براساس برخی روایت
ها  15میلیارد یورویی) به ایران اختصاص داده می شود که
این رقم به صورت پیش خرید نفت ایران است و در ازای آن
ایران باید نفت به اروپا صادر کند.
 -2در ازای این رقم اگر نهایی شود ،براساس برخی روایت ها
ایران گام سوم کاهش تعهدات را بر نخواهد داشت.هرچند
برخی مدعی شده اند که ایران ممکن است کاهش تعهدات

در گام های اول و دوم را نیز متوقف کند.
 -3برخی مدعی اند که در حــوزه تحریم های نفتی نیز
معافیت هایی به برخی خریداران داده می شود .حتی
عراقچی از «انعطاف» آمریکا درباره تحریم ها یاد کرده که
اگر رخ دهد نشان دهنده شکست کمپین تحریم های نفتی
آمریکا علیه ایران است .گفته می شود در قبال این اقدام،
آمریکا به کمیسیون برجام بازخواهد گشت .این درحالی
است که برخی منابع تاکید دارند که بازگشت آمریکا به میز
برجام منوط به رفع کامل تحریم ها مطابق برجام و اجرای
کامل توافق از سوی واشنگتن است.
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آغاز فعالیت سامانه ثبت
اموال مسئوالن

آیت ا ...رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی ،از فعال شدن
سامانهاموالمسئوالنخبرداد.رئیسدستگاهقضاهمچنین
گفت:اگرکسانیبههرنحوگزارشیدربارهزدوبندها،حیفو
میل بیت المال ،تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند ،باید آن را
به دستگاههای مسئول اعالم کنند و دستگاهها نیز باید اقدام
کنند ،زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها میتواند برای مردم
اطمینانبخشباشد.دراینجلسههمچنینحجتاالسالمو
المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه
قضاییهبهبیاننکاتیدربارهسامانهاطالعاتداراییمسئوالن
پرداختوازتهیهدستورالعملیدراینزمینهخبرداد.جزئیات
بیشتری درباره نحوه فعالیت و دسترسی این سامانه اعالم
نشده اما چندی پیش شهریاری درباره این سامانه گفته بود
که قانون گذار از ما خواسته در سامانه ثبت دارایی ها و اموال
مسئوالن ،عالوه بر آن ها ،اموال فرزندان و همسران شان
هم ثبت شود .براساس گفته های پیشین رئیس مرکز آمار و
فناوری اطالعات قوه قضاییه ،این طور برداشت می شود که
این سامانه فعال به صورت آزمایشی در «شبکه ملی عدالت»
قرار خواهد گرفت و فقط قضات و مسئوالن دادگستری به آن
دسترسی دارند .قانون رسیدگی به دارایی مقامات پس از
حدود  3.5سال انتظار برای اجرا ،از خرداد امسال با دستور
رئیس جدید قوه قضاییه وارد مرحله اجرایی شده است .ثبت
اموال مسئوالن در این سامانه الزامی است و استنکاف از آن
مجازات کیفری در پی دارد اما در عین حال این سامانه مطابق
ماده 8آیین نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئوالن نظام که
در 31خرداد برای اجرا ابالغ شده است ،محرمانه خواهد بود
ولی مقامات مسئول میتوانند شخص ًا اطالعات خود را افشا
کنند .در این آیین نامه شرط شده هر مسئولی قبل از انتصاب
باید تعهد بدهد که اموال خود را در سامانه ایجاد شده اعالم
میکندواگراینتعهدراندهد،قابلنصبنیست،اوهمچنین
نمیتوانددرهیچانتخاباتیشرکتکند.براساسماده 2آیین
نامه ابالغ شده ،قوه قضاییه یک اداره کل ایجاد خواهد کرد تا
بر اجرای این قانون نظارت کند .ضمانت اجرای این قانون هم
ماده 19آیین نامه است که اگر مسئولی از ارائه فهرست اموال
خود استنکاف کند یا گزارش ناقص ارائه دهد ،تحت تعقیب
کیفری دادستانی تهران قرار خواهد گرفت  .

