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 نشست قوای سه گانه یکشنبه آینده 
در مجلس برگزار می شود 

نشست قوای س��ه گانه یکشنبه آینده در مجلس 
شورای اسالمی برگزار می شود.

قرار اس��ت در این نشست حس��ن روحانی رئیس 
جمهور، علی الریجانی رئیس مجلس، آیت اهلل صادق 
الریجان��ی رئیس قوه قضائی��ه به هم��راه معاون اول 
رئیس جمه��ور، وزرا و نماین��دگان مجلس و مقامات 

قضایی حضور دارند.
نمایندگان مجلس پیشتر در نامهای به علی الریجانی 
خواس��ته بودند ضم��ن لغو تعطیلی تابس��تان پارلمان، 
برگزاری نشست قوای سه گانه در مجلس برای رسیدگی 

به مشکالت اقتصادی مردم را دنبال کند. فارس

اقامه نماز جمعه تهران به امامت 
حجت االسالم صدیقی

نماز عبادی- سیاسی جمعه تهران )7تیر( به امامت 
حجت االسالم صدیقی در مصلی تهران اقامه می شود.

رضا اردکانیان وزیر نیرو به مناسبت "هفته صرفه 
جویی آب و مصرف بهینه" وسعداهلل زارعی کارشناس 
مس��ائل سیاس��ی درباره "مس��ائل منطق��ه" پیش از 

خطبه ها سخنرانی خواهند کرد. مهر

نشست ویژه فراکسیون سیاسی مجلس 
درباره نابسامانی های اقتصادی

نماینده مردم همدان در مجلس از نشس��ت ویژه 
س��ه فراکسیون سیاسی مجلس در باره نابسامانی های 

اقتصادی کنونی خبر داد.
امیر خجسته نماینده مردم همدان اظهار داشت: با 
توجه به اینکه سکوتی در فراکسیون های مجلس در پی 
این نابسامانی های اقتصادی وجود داشت، بنابراین الزم 

بود فراکسیون ها وارد شده، دفاع کنند و برنامه بدهند.
وی افزود: الزم است فراکسیون های سیاسی مجلس 
از رئیس جمهور بخواهند تا به مجلس بیاید و درباره این 
وضعیت نابسامان اقتصادی پاسخگو باشد، همچنین وزرا 

هم در این بین باید توضیح دهند.  فارس

اغتشاشگران اموال مردم را به آتش کشیدند
 دیروز در تهران، تعدادی از اغتشاش��گران، اموال 

عمومی را به آتش کشیدند.
 از صب��ح دیروزجمعی از بازاری��ان در بازار بزرگ 
تهران در اعتراض به سیاس��ت های اقتصادی دولت در 
بازار تجمع کرده س��اعتی پ��س از اعالم اعتراض خود 
ب��ه وضعیت اقتصادی و تصمیم��ات مقامات اقتصادی 

دولت، به اعتراض خود پایان دادند.
جمع��ی از بازاریان نی��ز برای رس��اندن اعتراض 
خود به گوش مس��ئوالن دولتی، به طور نمادین کرکره 
مغازه ه��ای خود را پایین کش��یده دقایقی بعد دوباره 

مشغول به کار شدند
ام��ا در این بی��ن، تع��دادی از افراد ناش��ناس با 
چهره های پوش��انده در ب��ازار تهران اق��دام به پایین 
کش��یدن کرکره های مغازه با توس��ل ب��ه زور کرده و 
بازاری��ان را مجبور به تعطیل ک��ردن مغازه های خود 
کرده اند که با مقاومت بازاریان مواجه و مجبور به ترک 

بازار بزرگ تهران شدند.
این افراد پس از ناامید ش��دن از ایجاد درگیری و 
اغتش��اش در بازار تهران، به خیابان های اطراف آمده 
به س��وی میدان اصلی اطراف ب��ازار حرکت کردند. در 
یک نمونه، تع��دادی از این افراد در خیابان جمهوری 
و الل��ه زار اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی، 
کیوس��ک های انتظام��ی، موتورس��یکلت های م��ردم، 

سطل های زباله و...کرده اند.

اگر تیم اقتصادی دولت تغییر نکند شاهد 
ادامه نابسامانی ها خواهیم بود

س��خنگوی فراکس��یون نمایندگان والیی با بیان 
اینکه مبادالت بازار متوقف ش��ده اس��ت، گفت: افراد 
دیگر نه جنس��ی می خرند و نه جنس��ی می فروش��ند 
تکلیفشان روشن نیست، این  آثار ناشی از سیاست های 
اقتصادی ۵ س��ال گذش��ته دولت اس��ت و هیچ کس 

دیگری هم مقصر نیست.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین  
با اش��اره به عملکرد نامطلوب دولت در شرایط کنونی 
کشور اظهار داش��ت: شرایط اقتصادی موجود به هیچ 
وجه قابل قبول نیس��ت. بحران هایی که در حوزه های 
مختلفی چون ارز، س��که، خودرو، مسکن و... در حال 

رخ دادن است واقعا قابل تحمل نیست.
وی با بیان اینکه مبادالت بازار متوقف شده است 
تاکید کرد: افراد دیگر نه جنسی می خرند و نه جنسی 
می فروش��ند تکلیفشان روشن نیست این  آثار ناشی از 
سیاست های اقتصادی ۵ س��ال گذشته دولت است و 

هیچ کس دیگری هم مقصر نیست.
نماینده مردم ورامی��ن با بیان اینکه ما تحریم های 
بسیار س��خت تر از این  را پشت سر گذاشته ایم تصریح 
کرد: این در حالی اس��ت که چنی��ن اتفاقاتی در زمان 
تحریم های گذشته رخ نداد دلیل اصلی آن هم این است 
که ما ۵ سال برای کنترل تورم رکود اقتصادی را حاکم 
کردیم که در نتیجه نقدینگی افزایش یافت و امروز این 
نقدینگی در حال انفجار است.  خبرگزاری دانشجو

اخبار

اف.ای. تی . اف مخالف منافع مسلم کشور است
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در پاس��خ به نامه جمعی از اس��اتید و پژوهشگران 
در خصوص پیوس��تن ایران به کنوانس��یون اف .ای. ت��ی. اف اغالم کرد: ناگفته 
پیداس��ت که چنین ق��راردادی یک قرارداد اس��تعماری اس��ت و هدف تنظیم 
کنندگان، سلطه بر امضا کنندگان این قرارداد و نفوذ در امور اقتصادی آنهاست 

و در تضاّد با قوانین اسالمی و مخالف منافع مسلم ماست.
جمعی از اس��اتید و پژوهش��گران با ارسال نامه ای به آیت اهلل مکارم از این مرجع 

تقلید خواستند تا نظرشان را در خصوص FATF بیان کنند.
 آیت اهلل مکارم ش��یرازی افزود: جای تعّجب اس��ت که چگونه بعضی بدون مراجعه به 
مجلس و تصویب آن و تأیید از طرف شورای نگهبان اقدام به چنین کار خطرناکی کرده اند.

پیش��تر برخی از مراجع و روحانیون حوزه علمیه قم نیز نس��بت به این مسئله ابراز 
نگرانی کرده بودند. فارس

دیدگاه
نگارندگان نامه مذاکره با آمریکا سر در آخور دشمن دارند

جانش��ین فرمان��ده قرارگاه ثاراهلل س��پاه گفت: نامه ای که توس��ط برخی از 
اصالح طلبان برای مذاکره با آمریکا نوش��ته ش��ده، نشان دهنده ذلیل بودن این 

افراد است.
س��ردار اسماعیل کوثری با اش��اره به نامه برخی اصالح طلبان برای مذاکره 
بدون قید و ش��رط با آمریکا اظهار کرد: نگارندگان این نامه آدم های وابس��ته به 
بیگانگان هس��تند که می خواهند سرش��ان در آخور آنها باش��د و ب��ا ذلت و خواری 

زندگی کنند.
 وی افزود: می توان برای نوش��تن این نامه توس��ط این افراد گفت اینها با این نگاه و 
این تفکر این نامه را نوشتند که همیشه می خواهند در مقابل کسانی که به ظاهر قدرت 
مادی و دنیایی دارند حقیر باش��ند و خیال می کنند که اینها برطرف کننده مش��کالت 

است. باشگاه خبرنگاران

پاسداران
اعمال تغییرات در کابینه 

رییس دفتر رییس جمهور گفت: رئیس جمهور از وزرا خواستند که با مردم 
صحبت کنند.

سیدمحمود واعظی با اشاره برگزاری به جلسه روحانی با مسئوالن دولت در 
سالن اجالس سران افزود: هفته آینده بعد از بازگشت رئیس جمهور از اتریش و 

سوییس هم برنامه دیگری برای صحبت روحانی با مردم می گذاریم.
وی تصریح کرد: در این دولت با هدف پویایی، تغییر در کابینه خواهیم داشت.

وی در ادامه عنوان داش��ت: به هیچ وج��ه االن بنای ما بر عضویت در اف.ای.تی.اف 
نیس��ت؛ یک اش��تباهی که رخ می دهد این اس��ت که در دولت دهم لوایحی به مجلس 

داده اند؛ این لوایح پیش رفته و االن نوبت تصویب لوایح است
واعظی خاطرنش��ان کرد: هر هفته رییس جمهور با رهبر معظم انقالب دیدار دارند و 

سه شنبه گذشته نیز با ایشان دیدار کردند.  فارس

خیابان پاستور

جلس��ه علن��ی روز گذش��ته مجلس روز  گدشته به ریاس��ت علی الریجانی برگزار بهارستـــان
ش��د. در این جلس��ه تکالی��ف وزارت جهاد کش��اورزی برای 

کنترل کیفیت خاک و حفاظت از آن مشخص شد.
همچنی��ن نماین��دگان از تالش��های تی��م مل��ی فوتبال 

کشورمان قدردانی کردند.
اعض��ای خان��ه ملت ب��ا انتش��ار بیانی��ه ای، از تالش های 
ملی پوش��ان کش��ورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ روس��یه تشکر 

کردند.

لغو واریز غیرقانونی 32 هزار میلیارد ریال از عوارض 
شهرداری ها 

رئیس کمیس��یون برنامه شش��م توس��عه طی نامه ای به 
رئیس مجلس خواس��ت واریز غیرقانونی 3۲ هزار میلیارد ریال 
از عوارض شهرداری ها به حساب هدفمندی یارانه ها لغو شود.

حمیدرض��ا حاجی بابای��ی نماینده مردم هم��دان و طی 
نام��ه ای به علی الریجانی خواس��تار لغو واری��ز غیرقانونی 3۲ 
هزار میلیارد ریال از عوارض شهرداری ها به حساب هدفمندی 

یارانه ها شد.

نامه به رئیس جمهور
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س از نامه روس��ای 
کمیس��یون های اقتصادی و بودجه مجل��س به رئیس جمهور 

خبر داد.
، محمدرض��ا پورابراهیم��ی نماینده م��ردم کرمان اظهار 
داش��ت: روس��ای کمیس��یون های اقتصادی و بودجه مجلس 
ش��ورای اس��المی طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار تغییر 

تیم اقتصادی دولت شدند.  

انتقاد حاجی دلیگانی از اجرایی نشدن طرح های 
اقتصادی در مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملیاتی نشدن 
اجرای س��ه طرح مربوط به مس��ائل اقتصادی، استقالل بانک 

مرکزی و تأس��یس بانک توس��عه ای درمجلس علی رغم وعده 
قبلی انتقاد کرد.

حس��ینعلی حاجی دلیگان��ی نماینده مردم شاهین ش��هر 
در مجلس ش��ورای اس��المی در نشس��ت علنی امروز پارلمان 
در تذکری اظهارداش��ت: قرار بود مرک��ز پژوهش های مجلس 
طرحی درباره مس��ائل اقتصادی کش��ور تدوی��ن کند و با نظر 
آق��ای بهمنی نیز طرحی درباره اس��تقالل بانک مرکزی آماده 
ش��ود و کمیسیون اقتصادی هم طرح تأسیس بانک توسعه ای 
را تدوی��ن نمای��د ولی تا ب��ه امروز ما اطالع��ی از هیچ کدام از 

اینها نداریم.
 علی الریجانی در پاس��خ به این تذکر گفت: هر س��ه این 
موضوعات پیگیری ش��ده و الزم بود گزارش��ی از وضعیت این 
م��وارد ارائ��ه کنیم ولی به هر حال هر س��ه ط��رح مذکور در 

کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

انتقاد از شیوه تدوین طرح ها و لوایح و اخالل در 
نظارت مجلس

نماینده بافق و مهریز در مجلس نسبت به شیوه نگارش طرح ها 
و لوایح انتقاد کرد و گفت: به نظر می رسد این اقدام هدفمند صورت 

میگیرد و نظارت بر مجلس را دچار مشکل می کند
محمدرض��ا صباغیان در تذکری با اس��تناد به ماده ۱۵3 
آئین نام��ه داخل��ی و همچنین در اخطاری با اس��تناد به اصل 
۲۰9 قانون اساس��ی، نس��بت به نحوه تدوی��ن طرح ها و لوایح 

توسط کمیسیون ها و دولت انتقاد کرد.
وی در ای��ن زمینه گفت: بهتر اس��ت ابتدا ن��ام وزارتخانه 
مربوطه ب��رای تدوین آئین نامه های آن قانون ذکر ش��ود تا ما 
نماین��دگان مجلس راحت ت��ر بتوانیم نظارت کنی��م و از وزرا 

سؤال نماییم.

»از قلم افتادگی« نباید در مجلس باب شود
نماینده میاندوآب و ش��اهین دژ گف��ت: نباید گزارش های 
تح��ت عنوان »از قل��م افتادگی« در مجلس باب ش��ود و باید 

هیأت رئیسه مجلس قدری در این زمینه سخت بگیرد.
جهانبخ��ش محبی نی��ا در تذکری با اس��تناد به ماده 4۸ 
آئین نامه داخلی مجلس افزود : متأسفانه در مجلس رفتاری در 
حال نهادینه ش��دن است که اقدام خوبی نیست، آن رفتار این 
است که برخی کمیسیون ها پس از ارائه گزارش اصلی مربوط 
به طرح یا الیحه بررسی شده، گزارشی را تحت عنوان »از قلم 

افتادگی« مجدداً تقدیم صحن علنی مجلس می کنند.
 الریجانی در پاس��خ به این تذک��ر گفت:  زمانی که رئیس 
کمیسیون نکته ای را تحت عنوان از قلم افتادگی می نویسد ما 

آن را قبول می کنیم.
 

تصویب فوریت طرح نحوه پیگیری به ارجاعات نظارتی 
مجلس

نماین��دگان مجلس به یک فوریت ط��رح نحوه پیگیری و 
رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس رأی مثبت دادند.

ای��ن ط��رح در ۸ م��اده تدوی��ن و در آن ش��یوه پیگیری 
ابزارهای نظارتی مجلس تشریح شده است.

پیشنهاد کمیسیون ویژه درباره حمایت از کاالی ایرانی
نماین��دگان مجل��س ب��ا اولویت ق��رار گرفتن پیش��نهاد 
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی درباره حمایت از کاالی 

ایرانی موافقت کردند. 
تصویب کلیات الیحه حفاظت از خاک 

نماین��دگان مجلس کلیات الیح��ه حفاظت از خاک را در 
نشست دیروز پارلمان به تصویب رساندند.

آشفتگی نظام اقتصادی خانواده ها را به هم ریخته است 
نماینده مردم مش��کین ش��هر گفت: بهم ریختگی کنونی 

نظام اقتصادی خانواده ها را به هم ریخته است.
ولی ملکی اظهار داش��ت: طرح های فوریتی به معنای حل 
مش��کالت حاد جامعه است انتظار این است که طرح هایی در 

مجلس ارائه شود تا بازار بهم ریخته خودرو را سامان دهد.
ای��ن نماینده مجلس با بیان اینکه بازار س��که بهم ریخته 
اس��ت، گفت: این بهم ریختگی نظام اقتصادی خانواده ها را به 

هم ریخته و مشکالتی در جامعه ایجاد کرده است.

الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعالم وصول شد
 الیح��ه حمایت از کودکان و نوجوانان در نشس��ت دیروز 

مجلس اعالم وصول شد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو عیات رئیسه مجلس شورای 

اسالمی در نشست علنی موارد وصولی را اعالم کرد.

تهیه نقشه  خاک های زراعی و باغی ظرف مدت ۵ سال 
نمایندگان مجل��س وزارت کش��اورزی را موظف به تهیه 

نقشه خاک های زراعی و باغی ظرف مدت ۵ سال کردند.
همچنین نماین��دگان با ماده 6 الیح��ه حفاظت از خاک 

موافقت کردند.

بازگشت تکلیف سازمان برنامه به کمیسیون کشاورزی 
همچنین در این جلس��ه تکلیف س��ازمان برنامه و بودجه 
درب��اره نحوه محاس��به ارزش اقتصادی خاک به کمیس��یون 

کشاورزی بازگشت.

ایجاد بانک ملی اطالعات خاک 
نمایندگان مجل��س وزارت جهاد کش��اورزی را مکلف به 
ایجاد بانک ملی اطالعات خاک کش��ور و تهیه دس��تورالعمل 

مطالعات خاک شناسی و تناسب اراضی کردند.
در نشس��ت علنی دیروز مجلس ش��ورای اسالمی در جریان 
رسیدگی به الیحه حفاظت از خاک با ماده 7 آن موافقت کردند.

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والیـت رهبر معظم انقالب اس��المی بـــا 
صب��ح دی��روز در دی��دار رئیس و مس��ئوالن قوه 
قضایی��ه با اش��اره به مس��ئولیت های س��نگین و 
حاکمیتی دس��تگاه قضا تأکید کردند: قوه قضاییه 
باید »مظه��ر عدالت« و »ملجأ م��ورد اطمینان و 
پناه��گاه آرامش بخش مردم« ب��رای احقاق حقوق 
فردی و عمومی باش��د و اعتماد افکار عمومی را با 
تبلیغ درس��ت یعن��ی انعکاس هنرمندان��ه و مؤثر 
واقعیات و عملکرد دس��تگاه قضایی و نیز حرکت و 

تحول مستمر درونی به دست آورد.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود، 
ضمن تبری��ک روز و هفته قوه قضاییه و همچنین 
تشکر از گزارش جامع و کامل آیت اهلل آملی الریجانی 
درخصوص عملکرد این قوه، نامگذاری هفته ای به 
نام دس��تگاه قضایی را در سالروز شهادت آیت اهلل 
بهشتی همانند بس��یاری از مناسبت های تقویمی 
نظام اس��المی، شهادت بنیان و بر پایه فداکاری در 
راه خدا خواندن��د و گفتند: این موضوع، وظایف و 
انتظارات از قوه قضایی��ه را از یک مجموعه اداری 
ص��رف فراتر می ب��رد و جهاد همه جانب��ه و ایثار و 
از خود گذش��تگی برای رسیدن به اهداف عالی را 

سرلوحه این دستگاه قرار می دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از رئیس، 
مس��ئوالن و بدنه قوه قضاییه، وظیف��ه این قوه را 
حاکمیتی و بس��یار حس��اس دانس��تند و افزودند: 
اگر دس��تگاه قضایی در ادای وظای��ف خود یعنی 
»قض��اوت، پای��ان دادن ب��ه اختالفه��ا و نزاعها و 
مج��ازات متخلفان از قان��ون« به خوبی عمل کند، 
م��ردم از حاکمیت، خرس��ند و راضی خواهند بود 
و اگ��ر وظای��ف، ناقص و بد انجام ش��وند، مردم از 

حاکمیت، ناخرسند خواهند شد.
ایش��ان اج��رای صحی��ح و قاطعان��ه وظایف 
دس��تگاه قضایی را در زندگی مردم دارای تأثیرات 
فراوان برشمردند و خاطرنش��ان کردند: همانگونه 
که بارها تأکید شده، قوه قضاییه باید مظهر عدالت 

و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته 
باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه 
شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند حق 

خود را با آسودگی خاطر بگیرند.
رهبر انقالب اسالمی، ورود دستگاه قضایی در 
موضوعات مرتبط با حقوق عامه و مس��ائل زندگی 
روزمره مردم را از وظایف مهم این دستگاه دانستند 
و گفتند: باید در م��ردم این اطمینان به وجود آید 
ک��ه در موارد مربوط به حقوق عامه، اگر به مراجع 
قضایی مراجعه کنند، حقوق آنها احیا خواهد شد.

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنین الزمه 
تحول در دس��تگاه قضایی را تعیین ش��اخص های 
دقیق و زمان بندی دانستند و تأکید کردند: تحول، 
به صورت تدریجی امکان پذیر نیست و باید، سریع 

و با شتاب مناسب باشد تا خود را نشان دهد.
ایشان با اشاره به موضوع مهم افکار عمومی و 
لزوم جلب اعتماد مردم و ضعف قوه قضائیه در این 
بخش، افزودند: ما باید در مقابل دش��من و بدخواه 
و توطئه گ��ر و تهمت زن با قاطعیت عمل کنیم اما 
در مقابِل مردم باید با تواضع و دلس��وزی و محبت 
وارد شد و با آنان تفاهم کرد تا بتوان اعتماد افکار 

عمومی را جلب کرد.
رهبر انقالب اس��المی، جلب اف��کار عمومی و 
اعتمادس��ازی را از کارهای اساسی همه دستگاهها 
به ویژه دس��تگاه قضایی و ضابطان آن دانس��تند و 
گفتند: اعتمادس��ازی نیازمند دو رکن اصلی است، 

یکی کار عملی و دیگری تبلیغات.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درخصوص ضرورت 
تبلیغات صحیح افزودند: امروز قوه قضاییه از جانب 
دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج شدیدترین 
فشارهای تبلیغی و رسانه ای است به گونه ای که در 
ای��ن تبلیغ��ات، یک قاتل بی رحم ک��ه چند جوان 
حاف��ظ امنیت را به قتل رس��انده و در یک فرآیند 
قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وی رسیدگی 
و محکوم ش��ده اس��ت، مظلوم جلوه داده می شود 
و قوه قضاییه ی دلس��وز و پیگیر حقوق مظلومین، 

ظالم و متجاوز معرفی می شود.
ایش��ان تأکید کردن��د: کار تبلیغ��ی مؤثر در 
دستگاه قضایی و مقابله با چنین عملیات رسانه ای 
سنگین، نیازمند یک تیم قوی رسانه ای و هنرمند 

است.
رهب��ر انق��الب اس��المی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
تبلیغات و کار رسانه ای باید به گونه ای باشد که به 
دل مخاطب بنش��یند و نه آنکه فقط به گوش وی 
رسانده شود، افزودند: باید با شیوه های حرفه ای و 
هنری، و به صورت مس��تمر، طراحی های مختلف 
انج��ام گی��رد و حقای��ق و واقعی��ات باورپذی��ر و 

محسوس به افکار عمومی ارائه شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
امروز در دنی��ا با پروپاگاندا و ش��یوه های پیچیده 
تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطِل مطلق را حق جلوه 
می دهند اما متأس��فانه بسیاری از دستگاههای ما 
کاره��ای رس��انه ای دقیق و هنرمندان��ه و موضوع 

جلب اعتماد عمومی را دست کم گرفته اند.
ایش��ان در ادامه به لزوم استفاده از شیوه های 
مختلف و مناس��ب جهت رس��یدگی به ش��کایات 
مردم در دادس��راها و مراجع قضایی اش��اره کردند 
و گفتند: در قوه قضاییه باید قضات کوش��ا، صادق 
و قان��ع، به مردم معرفی ش��وند تا این س��بک کار 
ترویج ش��ود و از طرف دیگر بای��د افراد متخلف و 
خیانت��کار اع��م از قاضی و یا دیگ��ر عوامل نیز به 

مردم معرفی شوند.
رهبر انقالب اس��المی بر لزوم استمرار اصالح 
درونی دستگاه قضایی تأکید کردند و افزودند: هر 
پرون��ده مهمی که در قوه قضاییه، به حکم عادالنه 
منجر می ش��ود، در واقع ی��ک صدقه جاریه و یک 
عمل خیر اس��ت و باید به صورت صحیح به اطالع 

مردم برسد.
رهب��ر انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از 
سخنانش��ان نق��ش دس��تگاه قضا را در مب��ارزه با 
مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: 
در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه 

مجری��ه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضاییه 
نیز مؤثر و نقش آفرینند.

ایش��ان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از 
جمله وظایف دس��تگاه قضا برش��مردند و افزودند: 
فضای کس��ب و کار و زندگی و معیشت مردم باید 
امن باش��د و دس��تگاه قضا باید با مختل کنندگان 

امنیت اقتصادی برخورد کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مبارزه قاطع و صریح 
با مفاس��د و مفس��دان اقتصادی را از دیگر وظایف 
مهم قوه قضاییه خواندن��د و افزودند: باید واضح و 

مؤثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید.
ایش��ان با انتقاد از س��خنانی که مس��تقیم یا 
غیرمستقیم تصور فساد فراگیر در همه دستگاهها 
را به افکار عمومی القا می کنند، افزودند: در برخی 
»دستگاههای حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و 
کار«، فساد وجود دارد اما »فساد عمومی« واقعیت 
نیس��ت و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی 

به وجود آورد.
رهبر انقالب اس��المی، اقن��اع افکار عمومی را 
در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی 
ض��روری خواندند و تأکید کردند: وقتی مفس��دی 
را محاکمه و مجازات کردید، روش��ن و مستدل و 
هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت 
عملک��رد ش��ما را احس��اس کنن��د و تهدیدات به 

فرصت تبدیل شود.
همکاری با دولت در حل مش��کالت اقتصادی 

دیگر توصیه ایشان به مسئوالن دستگاه قضا بود.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همچنی��ن با ابراز 
خرس��ندی از فعالیت های قوه قضاییه برای احقاق 
حقوق ملت ایران در مقابل زورگویی های دشمنان 
و نیز مقابله با مدعیان حقوق بشرگفتند: در مقوله 
حقوق بش��ر جمهوری اس��المی در مقابل مدعیان 

جنایتکار غربی، طلبکار و مطالبه گر است.
ایش��ان با اشاره به فجایع حقوق بشری امریکا 
در مناطق مختلف جهان و نیز جنایات فرانسوی ها 
و انگلیس��ی ها در قاره افریقا و ش��به قاره هند در 

دهه های گذش��ته خاطرنش��ان کردن��د: در همین 
س��الها نیز عملکرد غربی ه��ا در حمایت از داعش 
و در س��وریه، میانمار و مناطق دیگر نشان دهنده 
دروغه��ای مکرر مدعیان وقی��ح حمایت از حقوق 

بشر است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه گزارشی از خدمات 
و فعالیت های این قوه در محورهای رسیدگی های 
قضایی، خدمات عمومی، منابع انس��انی، تش��دید 
نظارت ها، حقوق عامه، پیشگیری از جرم، آموزش 
عموم��ی و ترویج اخالق در می��ان محیط زندان، 
اصالح و تنقیح قوانین، مسائل قضایی بین المللی، 
توس��عه کارهای پژوهش��ی و فناوری اطالعات، و 
اطالع رسانی و تحول در دستگاه قضایی بیان کرد.

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه در س��ال 
گذش��ته بی��ش از ۱6 میلیون پرون��ده در مراجع 
قضائی رس��یدگی شده اس��ت، گفت: قوه قضائیه 
حرکت جدیدی برای اس��تیفای حقوق عامه آغاز 
کرده و با ورود به برخی مسائل مهم همچون خلع 
ید از تص��رف منابع طبیعی، مش��کالت جاده ها و 

تأخیر پروازها از حقوق مردم دفاع کرده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تشدید نظارت بر 
قض��ات و کارکنان این قوه، افزود: در روند برخورد 
با فس��اد در درون دستگاه قضایی، در سال گذشته 
۱67 نفر از قضات تعلیق یا س��لب صالحیت شدند 
وهمچنین در 46۵ مورد نیز برخورد صورت گرفته 

است.
آیت اهلل آملی الریجانی خاطرنشان کرد: هم در 
سطح س��ران قوا و هم در سطح مسئوالن قضایی، 
تعامالت فراقوه ای بیش��تری در سال 96 برای حل 

مشکالت مردم انجام شد.
رئیس دس��تگاه قضا با اشاره به هجمه ها علیه 
ق��وه قضائی��ه، تاکید ک��رد: با وج��ود تخریب ها و 
تهمتها، قضات شریف، کارکنان پرتالش و مدیران 
متعهد دستگاه قضائی با همه توان به وظایف خود 

در خدمت به مردم عمل می کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

با فساد و مفسدان برخورد واضح و مؤثر کنید
هم قضات کوشا و صادق و هم قضات و عوامل متخلف و خیانت کار را به مردم معرفی کنید

نامه روسای کمیسیون های اقتصادی و بودجه به رئیس جمهور

تیم اقتصادی دولت تغییر کند

استاندار تهران:
احزاب کشور فراگیر نیستند 
فاطمي اس��تاندار تهران پاسخگویی  افرادی که از جریان حزبی به میدان 
قدرت رس��یدند را یک اصل دانست و گفت: دولت 
برآم��ده از یک حزب، مجبور اس��ت راجع به همه 

مسایل داخلی و خارجی کشور پاسخگو باشد.
 »محمد حس��ین مقیمی«دیروز در نشس��ت 
هم اندیش��ی ش��اخه جوانان احزاب اف��زود: برای 

اداره بهت��ر کش��ور نیاز ب��ه حزب و نی��ز آموزش، 
 نظارت، ش��فاف س��ازی و پاس��خگویی از وظایف 

احزاب است.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره 
ب��ه اینکه احزاب زیادی در کش��ور فعال هس��تند 
اما فراگیر نیس��تند افزود: در وزارت کشور با همه 
درخواس��ت های ش��کل گی��ری اح��زاب موافقت 
کردی��م و خانه احزاب با حضور جریان های حزبی 

کشور فعال شد.
استاندار تهران همچنین گفت: حضور پرانرژی 
و باانگیزه جوانان برای حل مش��کالت کشور -چه 

در اوایل انقالب و چه در ش��رایط دیگر- ثابت کرد 
که آنان بهترین گزینه برای اداره ش��رایط کشوردر 

عرصه های مختلف هستند.
مقیمی در پاس��خ به مطالبه جوانان در بخش 
اش��تغال گفت: با توجه به کثرت اس��تخدام های 
دولتی در دولت های نهم و دهم بس��یاری از پست 
های دولتی اش��غال ش��ده و امکان قانونی حضور 

جوانان در آن وجود ندارد.
وی راه ان��دازی مجم��ع مش��اوران جوان در 
اس��تانداری ته��ران را یکی از راههای شناس��ایی 
جوانان مس��تعد در اداره امور دانست و بیان کرد: 

بس��یاری از مشکالت جامعه با پیشنهادات جوانان 
رفع می شود.

مقیمی گفت: اس��تانداری ته��ران به مقتضای 
اختیارات قانونی و ش��رایط تالش کرده از جوانان 
و بانوان در مناصب مدیریتی مختلف استفاده کند 
ام��ا محدودیت اختیارات قانونی دس��ت مدیران را 

برای استفاده از این ظرفیت بسته است.
اس��تاندار ته��ران در ادامه همچنین با اش��اره 
به شرایط حساس کش��ور در روزهای اخیر گفت: 
دشمنان ایران و همراهان منطقه ای آنان با دیدن 
رش��د اقتصادی 4 و نیم درصدی کش��ور به تکاپو 

افتادن��د و تالش دارن��د این جه��ش اقتصادی را 
کنترل کنند.

مقیمی افزود: دشمنان در جنگ نظامی طرفی 
نبس��تند و امروز با طراحی جن��گ اقتصادی و به 
کارگیری همه عوامل خود می خواهند کشور را از 
نظر اقتصادی به نابودی بکش��انند که همه مدیران 
وظیف��ه دارند در نقطه مقابل آن��ان قرار بگیرند و 

محکم از مواضع انقالب دفاع کنند.
نشس��ت هم اندیشی نمایندگان شاخه جوانان 
احزاب با حضور بیش از 6۰ حزب فعال در اس��تان 

تهران برگزار شد.


