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موافقت رهبر معظم انقالب با عفو یا 
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

به  مناسبت اعیاد س��عید قربان و غدیرخم، رهبر 
معظم انقاب اس��امی با پیش��نهاد عفو یا تخفیف و 
تبدی��ل مجازات ۶۱۵ نفر از محکوماِن محاکم عمومی 
و انقاب، س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح و سازمان 

تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه  قضاییه در نامه ای 
به رهبر معظم انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدی��ل مج��ازات ۶۱۵ نف��ر از محکومان��ی را که در 
کمیس��یون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضاییه واجد 
شرایط الزم تشخیص داده ش��ده اند، ارائه کرد که این 
پیش��نهاد در اجرای بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، 

مورد موافقت رهبر معظم انقاب اسامی قرار گرفت.

 پیروزی در نبرد اقتصادی دشمن
 نیازمند همدلی است

وزیر اطاعات گفت: دش��منان مل��ت ایران از همه 
ابزارهای ممکن برای تشدید تنگناهای اقتصادی استفاده 
می کنن��د، برای برون رفت از این چالش ها و پیروزی در 
این کارزار باید با همدلی و وحدت در برابر آنها بایستیم.

حجت االس��ام س��ید محمود علوی در بازدید از 
منطقه ویژه اقتصادی شهرس��تان المرد بیان داش��ت: 
ش��رایط کنونی اقتصادی کشور را با مدارا و هم افزایی 
همگانی می توانیم پش��ت س��ر بگذاری��م و به همین 
سیاست دولت برای حمایت از کارآفرینان و صیانت از 
نیروی انسانی، منابع مالی و همه ظرفیت های صنعتی 

و اقتصادی با جدیت دنبال می شود. 
وی ادام��ه داد: در برابر اراده اس��توار مردم ایران، 
هیچ مانع��ی نمی تواند قد علم کند و با تکیه بر ایمان 
مردم، درای��ت رهبر انق��اب و برنامه ریزی های انجام 

شده از این مرحله دشوار نیز عبور خواهیم کرد. 
علوی با اش��اره به اینکه شگرد دشمن در شرایط 
کنونی، ایجاد یاس، ناامیدی و تش��دید اختافات بین 
ملت است، تصریح کرد: به همین دلیل دشمنان نظام 
ما هر گامی که برای توس��عه اقتصادی ایران برداشته 
می ش��ود برنمی تابند و این موضوع ب��رای آنها نگران 

کننده است.  ایلنا

اروپا صرفا ۲۰ درصد برجام را اجرا کرد
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با بی��ان اینکه در حال حاض��ر کفه رویارویی 
ایران و اروپا به نفع اروپایی ها س��نگین است، گفت: ما 
صددرصد برجام را اجرا کردیم، اما اروپایی ها صرفا ۲۰ 

درصد از برجام را اجرایی کردند.
 جواد کریمی قدوس��ی، با اشاره به مذاکرات اروپا 
ب��ا ایران درباره ادامه برجام گفت: ما با اروپایی ها دعوا 
نداریم، امروز اروپایی ها بیش��تر اصرار دارند که ما در 

برجام باقی بمانیم؛ اینجا فرصت برای ماست.
وی تصریح کرد: اروپا باید بیشتر در قبال موضوع 
برج��ام ب��ه ایران بیاید ت��ا ما بخواهیم به کش��ور های 

اروپایی برای مذاکره سفر کنیم.
وی ب��ا بیان اینک��ه ادامه کار با اروپ��ا باید خارج 
ازچارچ��وب برجام طراحی ش��ود، گفت:  به این دلیل 
ک��ه برجام ظرفیتی ن��دارد که ما را نس��بت به آینده 
رواب��ط مطمئن کند ضمن اینکه م��ا وقتی همه چیز 
را در س��بد گفت وگو های برجامی ب��ا اروپا و یا امریکا 
می گذاریم باید بدانیم که آینده، آینده خوبی نخواهد 

بود.  میزان

مواضع کارگزاران ارتباطی با جهانگیری ندارد
یک منبع نزدیک به اسحاق جهانگیری گفت: اسحاق 
جهانگیری مدت ها اس��ت که از حزب کارگزاران استعفا 

داده و مواضع این حزب هیچ ارتباطی با وی ندارد.
وی افزود: اس��حاق جهانگیری مدت ها است که از 
عضویت در حزب کارگزاران استعفا داده و مواضع این 

حزب با وی ارتباطی ندارد.
ح��زب کارگزاران س��ازندگی اخی��راً در بیانیه ای 
سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی دولت روحانی 
را به ش��دت مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است 

که "دولت خون تازه می خواهد".   فارس

 بررسی مطالب مطرح شده
دراستیضاح ربیعی از سوی هیات نظارت 

س��خنگوی هیئت نظارت ب��ر رفت��ار نمایندگان 
گفت: این هیأت روز سه ش��نبه ۱۳ ش��هریور، مطالب 
و ادعاهای مطرح ش��ده در جلس��ه استیضاح ربیعی را 

بررسی می کند.
محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهارداشت: قرار بود 
روز سه شنبه ۶ شهریورماه این موضوع در جلسه هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان بررس��ی ش��ود که به دلیل 

سوال از رئیس جمهور، فرصت تشکیل جلسه نشد.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفت��ار نمایندگان با 
بیان اینک��ه پرونده های قبلی مطرح ش��ده در هیئت 
نظ��ارت در ماه ه��ای اخیر هن��وز به س��رانجام نهایی 
نرسیده، خاطرنش��ان کرد: علت این تاخیر نیز دستور 
کارهای متعددی بود که در رابطه با اس��تیضاح وزرا و 
س��وال از رئیس جمهور پیش آم��د و کار هیئت را به 

تاخیر انداخت.  مهر

اخبار

تعیین تکلیف ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه 
نماینده قم گفت: نمایندگان متقاضی س��وال از روحانی یکشنبه جلسه ای با 

حقوقدان مجلس خواهند داشت تا تکلیف این موضوع مشخص شود.
حجت االس��ام مجتب��ی ذوالنوری با اش��اره به قانع نش��دن نمایندگان از 
پاسخ های رئیس جمهور به ۴ سوال، اظهار کرد: خواسته جدی ما  از رئیس جمهور 

این است که ایرادات دولت در زمینه این موضوعات را برطرف کند.
وی با بیان اینکه در این چهار حوزه ای که ذکر شد، مشکل قانون و کمبود برنامه 

نداریم، ادامه داد: بحث اصلی این است که دولت به وظایف قانونی اش توجه ندارد.
ذوالنوری تاکید کرد: دولت با توبیخی که از مجلس گرفت، قطعا به فکر می افتد که 
مش��کات را حل کند و اگر مبادرت به این امر نکند، ما مرتب از هیئت رئیس��ه مطالبه 
می کنیم که از ابزار های نظارتی خود برای حل مشکات کشور و تمکین دولت به اجرای 

قوانین، استفاده کنیم.  باشگاه خبرنگاران جوان 

پارلمان 
دشمنان در خلیج فارس میهمان ناخوانده هستند

رئیس س��تادکل نیروهای مسلح گفت: اگر دشمنان در خلیج فارس فراتر از 
قان��ون بین المللی عمل کنند، با مقابله و اقدامات کنترلی نیروی دریایی س��پاه 

مواجه خواهند شد.
سرلش��کر محمد باقری در بیس��ت و یکمین همایش سراسری فرماندهان، 
مسئولین و مدیران  نیروی دریایی سپاه با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح هیچ گاه 
تهدیدات دش��من را کوچک نمی ش��مارند، گفت: اعتقاد داریم ک��ه با ارتقای توان و 
قدرت بازدارندگی می بایس��ت مقابل دشمن ایستادگی کرد. وی با اعام اینکه »هیچ گاه 
از راهبردهای جدید دش��من غافل نش��ده و همواره آنها را رصد می کنیم«، تصریح کرد: 
خلیج فارس خانه و وطن ما است و دشمنان در خلیج فارس میهمان ناخوانده هستند. 
باقری همکاری و تعامل نیروی دریایی سپاه و ارتش را از برکات انقاب اسامی دانست و 

افزود: مقام معظم رهبری ازاین  همکاری و صمیمیت راضی و خرسند هستند.  سپاه نیوز

امنیت و اقتدار 
همه ارکان کشور برای حل مشکالت مردم وظیفه دارند

تولیت آس��تان قدس رضوی با اش��اره به اینکه همه ارکان کشور برای حل 
مش��کات معیش��تی مردم وظیفه دارند، افزود: نقش اصلی برعهده دولت است. 

حجم اختیارات و امکاناِت در اختیار دولت در عرصه اقتصاد بی بدیل است.
حجت االس��ام والمسلمین رئیسی در دیدار اعضای کمیسیون داخلی مجلس 
گفت: گرانی و دغدغه معیشت بخش های زیادی از مردم را دچار مشکل کرده است. 
مجل��س واقعاً باید صدای مردم بوده و درعم��ل بدنبال تامین منافع آنها بدون ماحظه 
هیچ حزب و جناحی باشند. وی افزود: نقش اصلی برعهده دولت است. حتی عملکرد بخش 
خصوصی نیز تابعی از سیاس��ت ها و عملکرد دولت اس��ت. توقع مردم و فعاالن اقتصادی از 
دولت، تدوین یک نقشه با ثبات است. چرا باید مردم هر روز شاهد آشفتگی در بازار باشند؟

وی همچنین افزود: توجه ویژه به س��رمایه گذاری در بخش هایی که منافع آن عائد 
مردم شود، در رئوس برنامه های ما است.  فارس
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آی��ت اهلل خامنه¬ ای  حضرت  والی�ت رهبر معظم انقاب اس��امی ب���ا 
صبح چهارش��نبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای 
هیئ��ت دولت، ش��اخص  های حکومت علوی یعنی 
»عدالت، پاکدامنی، پارس��ایی و با مردم بودن« را 
معی��ار ارزیاب��ی و س��نجش اقدام��ات مس��ئوالن 
برش��مردند و با بیان نکات مهمی درباره مس��ائل 
اقتصادی، سیاس��ت خارج��ی و اتحاد و انس��جام 
داخلی تأکید کردن��د: در زمینه اقتصاد باید قوی، 
پرحجم و با کیفیت کار کرد و مسئوالن اقتصادی 

در حل مشکات مردم شب و روز نشناسند.
رهبر انقاب اس��امی در ابتدای سخنانش��ان 
با تبریک عید س��عید غدیر خ��م، انتخاب حضرت 
علی)ع( را به عنوان ولّی امر امت اسامی و جانشین 
پیامبر)ص(، نعمت بزرگ الهی دانس��تند و گفتند: 
مهمترین وظیف��ه ما به عنوان حکومت اس��امی، 

معیار و شاخص قرار دادن حکومت علوی است.
ایش��ان همچنین با تبری��ک هفته دولت، این 
هفته را تداعی کننده نام ماندگاِر ش��هیدان رجایی 
و باهنر دانس��تند و خاطرنشان کردند: هفته دولت 
فرصتی برای ارزیابی مس��ئوالن دولتی از عملکرد 
خود اس��ت، ضم��ن آنک��ه در این هفت��ه باید به 
دولتم��ردان و ب��رادران و خواه��ران حاضر در این 
جلس��ه »خدا قوت« گفت، زیرا اداره کش��وری با 
جمعیتی بیش از هشتاد میلیون با مسائل گوناگون 

وظیفه ای بسیار سنگین و دشوار است.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه هفته دولت 
همچنی��ن فرصتی برای ارزیاب��ی نقاط قوت و ضعف 
دستگاهها و مس��ئوالن دولتی است، افزودند: در این 
ارزیابی باید نقاط قوت و ضعف، با یکدیگر دیده شود تا 

بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف برطرف شوند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ارزیابی عملکرد 
یک س��اله دولت دوازدهم، خاطرنشان کردند: در این 
یک س��ال کارهای خوبی در زمینه رش��د اقتصادی، 
ان��رژی، افزایش صادرات غیرنفت��ی و کاهش واردات 
انجام شده است که باید روند افزایش صادرات و کاهش 
واردات با شتاب بیشتر ادامه یابد و در ضمن اینگونه 

خدمات با بیان هنرمندانه به مردم گفته شود.
رهب��ر انق��اب اس��امی در ادامه به مس��ائل 
اقتصادی کش��ور پرداختند و با اش��اره به تشکیل 
جلسه هماهنگی رؤسای س��ه قوه، افزودند: هدف 
از تش��کیل این جلس��ه، تمرکز بر مس��ائل اصلی 
اقتصادی و هماهنگی جهت حل سریع تر آنها است 
و بر همین اس��اس باید در این جلس��ات، از طریق 

گفتگو و رایزنی، نقاط اشتراک را افزایش داد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
دش��من ب��ه دلی��ل برخ��ی ضعف ه��ا و خألهای 
اقتص��ادی، بر موض��وع اقتص��اد کش��ور متمرکز 
شده است، خاطرنش��ان کردند: در زمینه اقتصادی 
بای��د قوی و پُر حج��م کار کرد و تمام خألها را پر 
کرد که همه این موارد امکان پذیر و ش��دنی است 

و ما در اداره اقتصاد کشور بن بست نداریم.
ایش��ان افزودند: حج��م و کیفی��ت فعالیت و 
عملکرد مس��ئوالن اقتصادی کشور باید به گونه ای 
باش��د که شب و روز نشناس��ند و محور فعالیت ها 
هم سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی باشد که اساس 

آن تکیه بر تولید داخلی است.
کردن��د:  تأکی��د  اس��امی  انق��اب  رهب��ر 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی، هم سنگرس��ازی 
دفاعی و توانمندس��ازی در مقابل دش��من است و 
هم، توانمندسازی برای حرکت رو به جلو. بنابراین 
اقتص��اد مقاومتی با محوری��ت تولید داخلی دارای 

جنبه های پدافندی و آفندی است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکی��د بر اینکه 
موض��وع تولی��د داخل و برطرف کردن مش��کات 
آن یکی از مس��ائل مهمی اس��ت که باید در جلسه 
هماهنگی رؤسای سه قوه بر آن تمرکز شود، گفتند: 
مشکات تولید، راه حل دارد و اقتصاددانها نیز برای 

آن راهکار ارائه داده اند که اگر به آنها عمل ش��ود، 
معیش��ت مردم که اکنون بخ��ش مهمی از جامعه 

دچار مشکل هستند، بهبود خواهد یافت.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید ب��ر اینکه باید 
ت��اش همه جانبه ای برای جلوگی��ری از تعطیلی 
کارخانه ه��ا و یا زیر ظرفی��ت کار کردن آنها انجام 
گیرد، به موضوع مدیریت اقتصادی اش��اره کردند 
و گفتن��د: وظیفه دولت، مدیریت اقتصادی اس��ت 
البته این مدیریت به معنای تصدی گری نیس��ت و 
هدف از سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز این است که 

تصدی گری انجام نشود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در تبیین مدیریت 
اقتصادی افزودن��د: »باز کردن میدان برای فعاالن 
س��الِم اقتص��ادی و جوان��ان مبتک��ر و پرتاش و 
برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب و کار« و 
همچنین »بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد« 

دو رکن مهم مدیریت اقتصادی کشور است.
رهبر انقاب اس��امی یک��ی از راههای بهبود 
فضای کسب و کار را جلوگیری از بخشنامه های پی 
در پی و احیاناً متناقض برش��مردند و تأکید کردند: 
باید ثبات و آرامش برای فعال اقتصادی تأمین شود 

تا بتواند برای آینده خود برنامه ریزی کند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای مبارزه با مفس��د 
و بس��تن مناف��ذ فس��اد را نیازمند چش��مان باز و 
هوشمندی مدیران دس��تگاههای دولتی دانستند 
و با اش��اره به قضایای ماه های اخیر بازار س��که و 
ارز خاطرنشان کردند: اگرچه درخصوص این قضایا 
توجیهاتی بیان ش��د اما به هر ح��ال بی توجهی و 

غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.
رهب��ر انق��اب اس��امی ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
روش ه��ای پیش��رفته ای ب��رای نظارت ب��ر نحوه 
تخصیص ارز وجود دارد، گفتند: وقتی قرار اس��ت 
ارز تخصیص داده و یا وارد بازار شود، این کار باید 
با چش��م باز انجام شود و اینگونه نباشد که در این 
شرایط سخت کش��ور، چند میلیارد دالر به دست 
عده ای بیفتد که آن را یا قاچاق کنند و یا به اس��م 
واردات کاال به مصارف دیگر برسانند یا اینکه برای 

مسافرت های تفریحی خارجی اختصاص یابد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تأکید بر اینکه 
دولت توانای��ی مدیریت اقتصادی کش��ور را دارد، 
خاطرنشان کردند: الزمه چنین مدیریت اقتصادی، 
اهتم��ام جدی، ورود مجاهدانه در وس��ط میدان و 
نظارت کامل و مستمربه منظور بستن منافذ فساد 
است تا دیگر نیازی به برخورد قوه قضاییه نباشد.

رهبر انقاب اسامی کمبود برخی اقام و کاالها 
در مقاطع��ی خ��اص را تصنعی و نوع��ی خرابکاری 
خواندند و افزودند: باید با چشمان باز این گونه کارها 
را تحت نظر داشته باشید و با آنها مقابله کنید. ایشان 
در ادامه بحث ضروریات مدیریت اقتصادی، »استفاده 
از ظرفیتهای اقتصادی فراوان و برجس��ته کشور« را 
مورد تأکید قراردادند و با استناد به گزارشی از مراکز 
بین الملل��ی، افزودن��د: ایران از لح��اظ ظرفیت های 

استفاده نشده در رده اول جهان قرار دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: 
براس��اس آمار مؤسسات بین المللی در حال حاضر 
ایران با ش��اخص تولید ناخال��ص داخلی در میان 
دویست و چند کشور در رده هجدهم قرار دارد که 
اگر از ظرفیت های داخلی استفاده بیشتر و بهتری 

شود، می توانیم به رده های باالتر جهانی برسیم.
ایشان »بد استفاده کردن از ظرفیت ها و منابع 
داخل��ی« را از دیگ��ر مش��کات موج��ود در بحث 
مدیریت اقتصادی خواندند و پرسیدند: ایران که جزو 
بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، چرا باید 
بنزی��ن وارد کند؟ در حالی که می توان با س��اخت 
پاالیشگاه و تولید و حتی صدور فرآورده های نفتی از 

نعمت بزرگ ذخائر نفتی، استفاده صحیح کرد.
رهب��ر انقاب مص��رف بیش از ص��د میلیون 
لیتر بنزین در روز را نمونه دیگری از اس��تفاده بد 
از ظرفیت ه��ا و منابع داخل��ی خواندند و افزودند: 
وزارت نف��ت و دیگ��ر مس��ئوالن دولت��ی راههای 

کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند.
از  انتق��اد  ب��ا  آی��ت اهلل خامن��ه ای  حض��رت 
بی رغبتی دولت به اس��تفاده گس��ترده از ظرفیت 
وس��یع بخش خصوصی گفتند: اج��رای صحیح و 
کامل سیاس��ت های اصل ۴۴ و اس��تفاده از تجار، 
تولیدگ��ران، صنعت گ��ران، قطعه س��ازان و دیگر 
اجزای بخ��ش خصوصی در مدیری��ت اقتصادی و 

پیشرفت کشور قطعاً مؤثر خواهد بود.
رهبرانقاب ایج��اد جاذبه ب��رای ورود بخش 
خصوص��ی به تکمی��ل طرحهای نیمه تم��ام را از 
جمله راه های استفاده از ظرفیت فعاالن اقتصادی 
و مهار نقدینگی دانس��تند. »لزوم مهار و مدیریت 
نقدینگ��ی« نکته دیگری بود ک��ه رهبر انقاب به 

مسئوالن دولت خاطرنشان کردند.
ایشان با تأکید بر امکان مهار نقدینگی افزودند: 
نقدینگی س��رگردان به هر سو که برود )سکه، ارز، 
مس��کن یا هر زمینه دیگر( ویرانگ��ر خواهد بود و 
باید مجموعه ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول 

کنترل و مدیریت آن شود.
»مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر 
بانک ها«، توصیه دیگ��ر حضرت آیت اهلل خامنه ای 

برای مدیریت اقتصادی کشور بود.
ایش��ان با انتقاد از ادامه بن��گاه داری بانک ها و 
کاره��ای هزینه آور دیگر نظیر افزایش ش��عبه های 
بانک��ی گفتن��د: بان��ک مرک��زی باید ب��ا نظارت 
کامل و دقیق مانع بروز مش��کاتی نظیر مس��ائل 
س��پرده گذاران برخ��ی بانک ها و مؤسس��ات مالی 
ش��ود. رهبرانقاب افزودند: البته باید از اول جلوی 
مشکات گرفته شود اما می توان با روشهای مؤثر، 
با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به 

 وجود می آورند، برخورد کرد.
بخش دوم س��خنان حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دی��دار رئیس جمهور و اعض��ای هیأت دولت به 
بیان نکاتی در زمینه سیاس��ت خارجی اختصاص 
داش��ت که تأکی��د بر ارتباط خ��وب و روزافزون با 

همسایگان از جمله این نکات بود.
رهبر انق��اب درباره کش��ورهای اروپایی نیز 
گفتن��د: ارتباط و ادامه مذاک��ره با اروپا ایراد ندارد 
اما باید ضمن ادامه این کار از آنها درباره مس��ائلی 

نظیر برجام و یا اقتصاد قطع امید کنید.
ایش��ان با انتق��اد از رفتار نامناس��ب اروپا در 
مسائلی نظیر برجام و تحریم ها خاطرنشان کردند: 
بای��د با نگاه ش��ک آلود به وعده ه��ای آنها، از روند 

مسائل مراقبت جدی کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برجام را وس��یله ای 
برای حفظ منافع مل��ی خواندند و افزودند: برجام 
هدف نیست بلکه وسیله است و طبعاً اگر به نتیجه 
برسیم که با این وس��یله، حفظ منافع ملی امکان 

پذیر نیست آن را کنار می گذاریم.
ایش��ان گفتند: اروپایی ها باید از بیان و عمل 
مس��ئوالن دولتی ایران بفهمند ک��ه اقدامات آنها 
تدابیر و واکنش متناس��ب جمهوری اسامی ایران 

را به دنبال خواهد داشت.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر منتفی بودن هر 
گونه مذاکره با امریکایی ها، افزودند: نتیجه مذاکره 
با مسئوالن قبلی امریکا که حداقل ظاهرساز بودند 
این گونه ش��د، حاال با مس��ئوالن وقی��ح و هتاک 
فعلی که شمش��یر را برای ایرانی ها از رو بس��ته اند 
چه مذاکره ای داری��م، بنابراین مذاکره ای در هیچ 

سطحی با امریکایی ها صورت نخواهد گرفت.
رهب��ر انق��اب مذاکره ب��ا ای��ران را نیاز همه 
دولت های امریکایی خواندند و خاطرنشان کردند: 
آنه��ا می خواهند مانور دهند که ما حتی جمهوری 
اس��امی ایران را به پای میز مذاکره آوردیم، پس 
همان گونه که قبًا به طور مش��روح و مستدل بیان 

کرده ام، هیچ مذاکره ای با آنها انجام نخواهد شد.
رهبر انقاب اسامی در بخش پایانی سخنانشان، 
»اتحاد و انسجام مسئوالن کشور« را بیش از هر زمان 
دیگر الزم خواندند و افزودند: رؤسای قوا و مسئوالن 
بخش های مختلف باید پشتیبان و کمک کار یکدیگر 
باش��ند و بویژه همه باید به دولت کمک کنند، زیرا 

دولت در وسط میدان است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، اختاف نظر میان 
مس��ئوالن را طبیع��ی دانس��تند و در عی��ن حال 
افزودند: این اختاف نظرها نباید رس��انه ای شوند 

زیرا مردم را نگران و مضطرب می کند.
رهبر انقاب اسامی به جلسه روز گذشته مجلس 
شورای اسامی و سؤال نمایندگان از رئیس جمهور 

اش��اره و تأکید کردند: جلسه دیروز مجلس نمایش 
اقتدار و ثبات جمهوری اسامی ایران بود و خداوند 
ب��ه آقای رئیس جمهور و ق��وه مقننه خیر بدهد که 

مشترکاً چنین نمایش اقتداری را نشان دادند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: نمایندگان 
مجلس از رئیس جمهوری که با بیش از ۲۳ میلیون 
رأی انتخاب شده است، سؤال می کنند و رئیس جمهور 
نیز با خونسردی و متانت به سؤالها پاسخ می دهد و 

این معنای مردم ساالری دینی است.
رهبر انقاب اس��امی با اش��اره به اینکه میان 
انتظارات نماین��دگان و واقعیات موجود ش��کافی 
وجود دارد که باید پر ش��ود، خاطرنش��ان کردند: 
مهم آن اس��ت که آنچه اتفاق افتاد، یک نمایش با 
شکوه از قدرت جمهوری اسامی و اعتماد به نفس 
مس��ئوالن بود. ایش��ان با تأکید بر اینکه دشمن از 
جلس��ه دیروز به دنبال اهداف دیگری بود، افزودند: 
جلسه بس��یار خوب دیروز هم رئیس جمهور و هم 
مجلس را تقویت می کند و زمینه ساز همکاری های 

بیشتر و نزدیک تر شدن دیدگاه ها خواهد شد.
رهبر انقاب اس��امی در پایان، تأکید کردند: 
یک جمع فعال، کمر بس��ته و با نشاط باید مأمور  
ح��ل یک به یک معضات اقتصادی ش��وند. پیش 
از س��خنان رهب��ر انقاب اس��امی، رئیس جمهور 

گزارشی از اقدامات و برنامه های دولت بیان کرد.
روحان��ی با بیان اینکه هم��ه تاش دولت این 
بوده که کشور را به نقطه مطلوب برساند، گفت: در 
پنج س��ال گذشته توفیقات خوبی همچون کاهش 
تورم، رش��د اقتص��ادی وافزایش درآم��د ناخالص 
ملی حاصل شده اس��ت. رئیس جمهور با اش��اره به 
خدمات دولت به روستائیان، خاطرنشان کرد: همه 
روس��تاهای باالی ۱۰ خانوار دارای برق هستند و 
بس��یاری از روستاها به ش��بکه گاز و نیز به شبکه 

ارتباطی کشور متصل شده اند.
روحان��ی ب��ه اقدامات ق��وه مجری��ه در حوزه 
کش��اورزی از جمل��ه خودکفای��ی در تولید گندم 
و ش��کر اش��اره کرد و افزود: درآمد کشاورزان هم 
از لح��اظ می��زان تولی��د محصول و ه��م از لحاظ 
قیمت بهتر از گذش��ته شده و در تولید بسیاری از 

محصوالت کشاورزی هم شاهد افزایش بوده ایم.
رئیس جمهورافزای��ش ۹۰ درصدی تولید گاز 
در پارس جنوب��ی و افزایش تولی��د نفت از مخازن 
مش��ترک را از جمله دستاوردهای دولت در حوزه 
انرژی دانست و گفت: کشور در زمینه تولید گاز و 
گازوئیل خودکفا شده و تا پایان سال می توانیم در 

تولید بنزین نیز به خودکفایی برسیم.
روحانی نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش ۲ 
برابری صادرات غیرنفتی و اتکای بیشتر به صادرات 
غیرنفتی را از دیگر خدمات دولت خواند و افزود: اگر 
چ��ه در ماه های اخیر با مش��کاتی به ویژه در حوزه 
ارز مواج��ه بوده ای��م اما همان گونه که در گذش��ته 
مشکات س��خت تری را پشت سر گذاش��ته ایم، با 

تدبیر می توانیم از این مشکات هم عبور کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به تحریم های آمریکا، 
گفت: در شرایط امروز راه حل سیاسی پیش روی 
ما نیس��ت چرا که دولتی که تحریم ها را بر خاف 
همه مقررات بین المللی به ایران تحمیل کرده، به 

هیچ چیزی پایبند نیست.
روحانی با بیان اینکه هدف آمریکایی ها باالتر از 
فش��ار اقتصادی است و می خواهند یک بار دیگر به 
ایران برگردند و بر کش��ور مسلط شوند، خاطرنشان 
کرد: آنها می خواهند مجدداً استقال ایران را زیر پا 
بگذارند و بر مردم ایران آقایی کنند اما ملت ما هرگز 
چنین چیزی را نمی پذیرد و این را با ایس��تادگی و 

مقاومت خود به جهان نشان خواهد داد.
رئیس جمهور تاکید کرد: همه ملت ایران پشت 
س��ر رهبر معظم انقاب و با هدایت ایشان نخواهند 
 گذاشت که توطئه های دش��منان تحقق پیدا کند. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت:

دولت باید اقتصاد را مدیریت کند 
مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت مردم شب و روز نشناسند

رئیس مجلس گفت: در شرایطی که به  گشایش در س��رمایه گذاری نیاز است، نظ�����رگاه
باید زمینه سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.

علی الریجانی اظهار داشت: ظرفیت خوبی از نظر نیروی 
انسانی و مواد اولیه در کشور وجود دارد که باید با برنامه ریزی 

صحیح و اعتماد به توان داخل از آن استفاده کنیم.
وی ادامه داد: گاهی دیگران به دنبال آن هس��تند که با 
ایجاد سختی برای کشور ایجاد مشکل کنند اما با هوشیاری 
ملی می توان سعادتی را برای ملت ایجاد کرد. نماینده مردم 
قم گفت: در گذش��ته کارخانج��ات داخلی به دنبال واردات 
بودند اما اکنون با ش��رایط س��ختی که ایجاد ش��ده مجبور 
به خری��د تولیدات داخلی هس��تند، ممکن اس��ت دیگران 
گمان کنند این س��ختی یک فش��ار غیرقابل تحمل اس��ت 
اما کش��وری که دارای نیروی متخصص، اتحاد و خودباوری 

است، می تواند بر همه سختی ها فائق آید.
الریجانی اظهار داشت: شرایط امروز کشور قدری سخت و 
تاطم ارزی قدرت تصمیم گیری را با مشکل مواجه کرده است، 
مجلس از ابتدا اصرار داشت که نظام ارزی کشور نمی تواند تک 
نرخی باش��د بلکه خریدار و فروشنده ارز باید تعادلی را برای 

بازار ارز ایجاد کنند، اکنون بعد از جلسات هماهنگی سران قوا 
تصمیم برآن ش��ده که بازار متشکل ارزی ایجاد شود که این 
حوزه مس��تمرا رصد می شود و به دنبال رفع مشکات بخش 
تولید هستیم. وی با بیان اینکه شناخت صحیح مسیر آینده 
کشور ضروری است، بیان کرد: تعلل در اجرای تصمیماتی که 

برای شکوفایی اقتصادی اتخاذ شده به ضرر کشور است.
الریجانی با اش��اره ب��ه تحریم های جدی��د امریکا علیه 
ایران، اظهار داش��ت: تاکنون کش��ورهای اروپایی قول هایی 
را در زمین��ه همکاری های بانک��ی، نفتی و تولیدی به ایران 
داده ان��د و در این روزها باید حرف ه��ای خود را روی کاغذ 

بیاورند تا ببینیم چند مرده حاج هستند.
وی اف��زود: بای��د فرض بر این باش��د ک��ه اروپایی ها با 
ایران همکاری نخواهند داش��ت و اقدامات الزم را برای رفع 
مش��کات کش��ور انجام دهیم، البته مطابق فرمایشات مقام 
معظم رهبری نباید زمینه مذاکره با اروپایی ها را کور کنیم.

الریجانی ادامه داد: یکی از مشکات حوزه سرمایه گذاری 
کش��ور وضع مقررات فراوان اس��ت، که باعث می ش��ود که 
صنعت گران نتوانند پیش بینی داش��ته باشند، معتقدم باید 

در این حوزه بازنگری جدی شود.  خانه ملت 

الریجانی:
نمی توان سرنوشت ملت را معطل قول های دیگران کرد

امام جمع��ه موقت ته��ران تأکید کرد:  ن یب����و جلسه سؤال از رئیس جمهور نشان داد تر
مش��کل واقعی مردم معیشتی و مسأله اصلی است که نباید 

حاشیه سازی ها این مسأله اصلی را تحت الشعاع قرار دهد.
س��ّید احمد خاتمی، در خطبه ه��ای نمازجمعه دیروز 
تصریح کرد: انگلیس در مبارزه با اس��ام و ملّت بزرگ ایران 
پرونده سیاهی دارد. وی با اشاره به هفته دولت گفت: شهید 
رجای��ی هویت خ��ودش را در مجلس با ای��ن جمله که من 
مقلد امام هستم نش��ان داد. وی دیدار اعضای هیأت دولت 
با مقام معّظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه 
سیره امام)ره( و مقام معّظم رهبری این بوده و هست که از 
دولت ه��ای بعد از انقاب حمایت کرد ه اند، تصریح کرد: این 

حمایت، پشتوانه منطقی و برهانی دارد. 
خاتمی ادامه داد: دولت، منتجب مردم است و حمایت از 
آن ها در حقیقت احترام به مردم است. همچنین اداره کشور ۸۰ 
میلیونی کار آسانی نیست؛ همه باید کمک کنند تا دولتمردان 

که در وسط میدان هستند گره کار مردم را بگشانید.
وی، یکی از راه های حمایت از دولت را حمایت ناصحانه 
خوان��د و اظهار داش��ت: دیدن خوبی ها و تکریم و تش��ویق 

آن ها از یک طرف و اینکه اگر نارس��ایی و نقاط ضعف دیده 
ش��د، نقد منصفانه داش��ته باش��یم و اگر طرحی برای حل 
مش��کات وجود دارد عرضه کنیم، از طرف��ی دیگر باید به 

کار گرفته شود.
خاتمی، دولتم��ردان در نظام اس��امی را تابلوی نظام 
دانست و تصریح کرد: اگر آن ها خوب عمل کنند، پای سبد 
نظام ریخته می شود و چنانچه بد عمل کنند پای سبد نظام 
ریخته می شود. وی با بیان اینکه دولتمردان بایستی در تراز 
انقاب اس��ام عمل کنند، به بیان هفت ویژگی دولتمردان 
ت��راز انقاب پرداخ��ت و گفت: بینش آن ها این اس��ت که 
مس��ئولیت را امانت می دانند نه لقمه چرب. چنین کس��ی، 
اختاس در کارش نیست، حقوق نجومی در کارش نیست. 
پارتی بازی در کارش نیس��ت. صاحب��ان بینش لقمه چرب 

هستند، که آن رذایل را دارا هستند.
خاتم��ی با یادآوری اینکه از پنج س��ؤال، نمایندگان از 
یک پاس��خ قانع شدند و از چهار س��ؤال دیگر قانع نشدند، 
اظهار داش��ت: معلوم می ش��ود بین انتظارات نمایندگان و 
واقعیت ه��ای موجود، خاء وجود دارد و دولت باید با تاش 

شبانه روزی این خاء را پر کند.  فارس

خاتمی در خطبه های نمازجمعه تهران:
مسأله اصلی »معیشت« مردم است


