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 اتهامات آمریکا علیه ایران 
در رابطه با نفتکش ها کاماًل کذب است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:اتهام 
آمریکا علیه نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
در رابطه با موض��وع نفتکش ها در دریای عمان بیان 

شده کاماًل کذب است.
امیر حاتمی، وزیر دفاع در حاش��یه نشست هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اتهامی که 
علیه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در رابطه 
با موضوع نفتکش ها در دریای عمان بیان ش��ده کاماًل 
کذب است و من با قاطعیت این موضوع را رد می کنم.

وی افزود: ایران کشوری مقتدر، قانون مدار و مسئول 
اس��ت و اگر بخواهد کاری را انجام دهد مسئولیت آن را 
می پذیرد؛ این اتهامی ناجوانمردانه به نیروهای مس��لح 
ایران است که نقش بسیاری در تأمین امنیت منطقه و 
آبراه های بین المللی انجام داده و این اتهام را در راستای 
ادامه تخریب های علیه ای��ران می دانیم. حاتمی درباره 
اطالعات منشا حادثه نفتکش های دریای عمان، گفت: 
اطالعات ما اطالعاتی است که دارندگان اطالعات آنها 
را منتش��ر کرده اند، ام��ا نکات بس��یار مهمی در این 

اطالعات منتشر شده وجود دارد.
وی ادامه داد: اماراتی ها اطالعات بندر فجیره را در 
اختیار داش��تند و ابتدا سعی کردند اصاًل آن را مطرح 
نکنند و بخشی از اطالعات را هم خیلی مدیریت شده 

منتشر کردند.
وزی��ر دف��اع با اش��اره به مش��کوک ب��ودن رفتار 
اماراتی ه��ا در انتش��اراطالعات و مدیریت ش��ده برای 
اس��تفاده سیاس��ی گفت: نکت��ه خیلی مه��م در این 
خصوص این اس��ت که تغییری در راهب��رد آمریکا و 
غرب در مورد آبراه های بین المللی ایجاد ش��ده است 
وآنها امنیت آبراه ها را همیشه به عنوان یک هدف باال 
دنب��ال می کردن��د اما امروز این مضم��ون را از رئیس 
جمهور آمریکا می ش��نویم ک��ه می گوید امینت خلیج 
ف��ارس به من چه ربطی دارد؛ این یعنی تغییر راهبرد 
اساس��ی اتفاق افتاده اس��ت و به نظر می آی��د از این 

موضوع هم به دنبال استفاده سیاسی هستند.
وی گفت: نیروهای مسلح و سایر نهادهای وابسته 
به جمهوری اس��المی مثل س��ازمان بن��ادر جز اولین 
واحدهای��ی بودند ک��ه برای امداد و نج��ات به دریای 
عمان و نفت کش اول رس��یدند. آنها توانستند ۲۳ نفر 
را نجات دهند و از آنجا مراقبت کنند و با هواپیماهای 
با سرنشین و بی سرنشین در آن منطقه پرواز کردند و 
بالفاصله به سراغ نفتکش دوم رفتند و آنها گفتند که 
یک نفتکش دیگری قبل از نیروهای ایرانی رس��یده و 
به آنها کمک کرده است. یعنی شناور آمریکایی قبل از 

شناور ایرانی به نفتکش دوم رسیده بوده است.
وزی��ر دفاع با اش��اره به فیلم های منتش��ر ش��ده 
از کش��تی هایی ک��ه ب��ه نفتکش ها نزدیک ش��ده اند 
خاطرنش��ان کرد: فیلم منتش��ر ش��ده ن��ه تاریخ و نه 
مکان��ش قابل تش��خیص و صحت نیس��ت. وقتی که 
ش��ناورهای ما به آنج��ا رفتند مراحل ام��داد و نجات 
را انج��ام دادند و آنها می توانند ای��ن فیلم ها را به هر 
شکلی که بخواهند نشان دهند و این نوع فیلم ها هیچ 

سندیتی ندارد. مهر

اخبار

ثبت نام و تحصیل در مدارس رایگان است
سید جواد حسینی گفت: ثبت نام و تحصیل در مدارس رایگان است؛ به جز 

مدارسی که در قانون تعیین شده اند.
سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام و تحصیل در مدارس رایگان است؛ به جز 
مدارسی که در قانون تعیین شده اند. وی با بیان اینکه بر اساس قانون برخی مدارس 
نبای��د وجوهی دریافت کنند، افزود: برخی مدارس نی��ز باید وجوهی دریافت کنند که 

تالش می کنیم بر هر دو نوع از این مدارس نظارت داشته باشیم تا قانون را رعایت کنند.
وی درباره بازس��ازی مدارس س��یل زده خاطرنشان کرد: به این مسئله به طور ویژه 
رسیدگی شده اس��ت. در اول مهر دانش آموزی نخواهیم داشت که برای درس خواندن 
مدرسه نداشته باشد اما طبیعی است همه این مدارس آسیب دیده را نمی توانیم تا اول 

مهر کاماًل استاندارد کنیم.  تسنیم

در حاشیه
در پاسپورت گردشگران خارجی ُمهر فیزیکی ثبت نمی شود

س��خنگوی دولت گفت:  با دس��تور رئیس جمهور در پاسپورت گردشگران 
خارجی ُمهر فیزیکی ثبت نمی شود.

علی ربیعی در حاش��یه نشس��ت هیأت دولت در جمع خبرن��گاران افزود؛ 
متأسفانه ایاالت متحده آمریکا با برنامه های تروریسم اقتصادی خود اقداماتی را 

انجام می دهد تا گردشگران از سفر به کشور ما واهمه داشته باشند.
وی به تصویب دو مصوبه در دولت برای جانبازان و معلوالن اش��اره کرد و گفت: 
جانبازانی که ممکن است پنجاه یا چهل درصد جانبازی داشتند و االن به هفتاد درصد 
جانبازی ارتقا پیدا می کنند، مش��مول شرایط سال ۸۷ برای واردات خودرو خواهند شد. 
دولت اجازه داد که آنها بتوانند پانصد دستگاه خودرو با شرایط سال ۸۷ تا سقف ۹۲۰۰ 
دس��تگاه وارد کنند. جانبازان از هزینه های ش��ماره گذاری، عوارض یا اجبار به اس��قاط 

خودرو و گمرکی معاف هستند. مهر

سخنگو
تصمیم دولت برای »مسکن اّولی ها«

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه تصمیم دولت در حوزه مس��کن گفت: 
باید برای »مس��کن اّولی ها« و جوانان کارمند، اقدامی فراگیر در سطح کشور با 

مشارکت دستگاه های اجرایی انجام دهیم.
محمد اس��المی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره طرح رئیس جمهور در 
زمینه خانه دار شدن کارکنان دولت در سنوات اولیه اشتغال گفت: تصمیمی قاطع 
و جدی که در دولت مطرح و رئیس جمهور هم روی آن تاکید ویژه داشتند، این بود 
که ما بتوانیم برای مس��کن اولی ها و جوانان کارمندان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر 
در سطح کشور با مشارکت دستگاه های اجرایی انجام بدهیم. وی افزود: این طرح به این 
ش��کل اس��ت که کارمندان از بدو ورود در صندوق پس انداز، مسکنی که برای آنها ایجاد 
می شود، پس انداز کنند و در یک زمان بندی مشخص منازلی که احداث می شود به آنها 

واگذار و در اقساطی تعیین شده 15 ساله پول مسکنشان را مستهلک کنند.  فارس

خانه به خانه

فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب  ن ا ر ا ســد اسالمی با بیان اینکه پشت سر منطق پا
مذاک��ره، جن��گ و تخلیه ش��دن از قدرت و تس��لیم نهفته 
است، گفت: ما به پیروزی نزدیک هستیم و تنها راه حل ما 
مقاومت اس��ت که ب��ر مصلحت ملی و انقالب��ی ما منطبق 

است.
سرلش��کر حسین سالمی فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انقالب اس��المی در آیین ملی اس��تاد تراز انقالب اس��المی 
ک��ه در دانش��گاه صنعتی امیرکبی��ر تهران برگزار ش��د، با 
اش��اره به سالروز شهادت شهید چمران، اظهار داشت: شاید 
هیچکس مثل شهید چمران نسبت به شخصیت خود بصیر 
نبود و هرگز جاذبه و ش��کوه تمدن غرب او را مرعوب نکرد 
و علمش مانع جنگش نش��د و از دانش��گاه به میدان جهاد 

هجرت کرد.
وی افزود: انسانیت به صورت کامل در شخصیت شهید 
چم��ران تجلی پیدا ک��رد و در کنار لطاف��ت و مهربانی که 
مظه��ری از عاطفه بود، همچون کوه��ی از حدید در مقابل 

کفار می ایستاد.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه ترکیبی از علم، هنر و 
اندیشه از شهید چمران انسانی جاودان برای جامعه ساخته 
بود، خاطرنش��ان ک��رد: بذرهایی که او در تفک��ر جوانان و 
کودکان لبنان کاشت امروز شجره طیبه ای به نام حزب اهلل 

شده که در جهان اسالم می درخشد.
سرلشکر س��المی تاکید کرد: ملت ها برای رشد یافتن، 
ملت ها نیاز به منابع تولید هویت پایدار دارند، البته عواملی 
چون اقتصاد، جمعیت، قدرت دفاعی و وس��عت جغرافیایی 
نیز مهم هس��تند، اما هیچ عامل��ی مانند منبع تولید هویت 

بعنوان قدرت وجود ندارد.
فرمانده کل س��پاه ادامه داد: بر اساس تحقیقات انجام 
ش��ده در خصوص نقاط ضعف آمری��کا، اعالم می کنند که 
بزرگتری��ن ضعف در آمریکا فقدان رهب��ری فردی روحانی 
اس��ت، شما ببینید رهبری کش��وری با این همه ادعا فردی 

است مانند ترامپ که فاقد عقل و تدبیر الزم است.
سرلش��کر س��المی با تاکید بر این موضوع که شاخص 
ه��ای ظاهری تعیین کننده قدرت کش��ور نیس��ت، تصریح 
ک��رد: معنویت، هوی��ت و رهب��ری منابع قدرت کش��ورها 
هستند. ما از میدان جنگ می آییم و آرایش جنگی دشمن 
را می بینیم؛ بنابر این درک ما از شاخص های ظاهری قدرت 
عینی است و می دانیم کدام قدرت با گذشت زمان فرسوده 

می شود.
وی با اش��اره به برگزاری آئین ملی اس��تاد تراز انقالب 
اس��المی، اظهار داشت: اس��اتید به عنوان سازندگان اصلی 
ایمان، فضیلت و علم جوانان هس��تید و در واقع سازندگان 

اصلی سازه های قدرت انقالب اند.  سپاه نیوز

سرلشکر سالمی:
پشت سر منطق مذاکره، تسلیم نهفته است

مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی الف  درباره چرایی رکود و خمودگی فکری ديـــــدگاه
حاکم بر جریانات سیاس��ی و کاهش جذابیت آن ها در افکار 
عموم��ی گفت: آن اتفاقی که باید در یک جامعه زنده بیفتد 
و مردم را تهییج کند این اس��ت که جریانات سیاسی حرف 
نو داش��ته باشند و از چهره های کهنه خود عبور کنند و اگر 
این دو اتفاق بیفتد آن جریان سیاس��ی می تواند زنده و پویا 

باشد و مردم هم به آن روی می آورند.
بیژن مقدم، مدیرمس��ئول پایگاه خب��ری تحلیلی الف، 
درب��اره دالیل ضعف اح��زاب در تربیت نیروی سیاس��ی و 
مدیریت��ی ج��وان و تزریق آن به نظام اجرای��ی و مدیریتی 
کش��ور گفت: دلیل اصلی این اس��ت که در کشور حزب به 
معن��ی واقعی وجود ندارد. یکی از کارکردهای اصلی احزاب 
ریشه دار تربیت نیروی انسانی است. چنین احزابی در کشور 
ی��ا وجود ندارند و یا اگر هم باش��ند بیش از یکی دو حزب 

نمی توان نام برد.
وی ادام��ه داد: آنچ��ه از ح��زب در کش��ور وجود دارد 
تنها یک نام با تعدادی اس��م است که جریانی را نمایندگی 
می کنن��د و مجموعه فعالیت آنها محدود به دوران انتخابات 
اس��ت که یک لیس��ت با تعدادی نامزد ب��ه جامعه معرفی 
می کنن��د و تا انتخابات بعدی تعطیل می ش��وند. در چنین 
تش��کیالتی با این کارکرد، نیرو تربیت نمی شود که به نظام 

مدیریتی کش��ور تزریق ش��ود. افراد در کار تشکیالتی رشد 
می کنند و س��اخته می ش��وند اما از احزاب فعلی با این نوع 
کارکرد نمی توان چنین انتظاری داش��ت زیرا توانایی انجام 

آن را ندارند.
مقدم در پاس��خ به این سؤال که با توجه ضعف احزاب 
در تربیت نیروی انس��انی، جوان گرای��ی مدنظر رهبر معظم 
انقالب چگونه باید محقق شود، گفت: این نیازمند یک طرح 
پخته اس��ت تا دوباره دچار اف��راط و تفریط در جوان گرایی 
نش��ویم. این طرح بای��د نظام اس��تخدامی و جذب نیرو در 
کشور را متحول کند و معیارها و مالک هایی را مدنظر قرار 
دهد که انتخاب و گزینش های بهتری برای جذب نیروهای 

جوان مستعد و متعهد انجام شود.
وی یادآور ش��د: از ای��ن منظر برای جلوگی��ری از این 
ظاهرگرایی ها و س��طحی نگری ها در بحث جوان گرایی، باید 
در نظام اجرایی و مدیریتی کش��ور، یک س��اختار و سامانی 
برای این مسئله طراحی شود تا کشور از همین جوان گرایی 
ضربه نخورد و بعد عده ای بگویند جوانی آمد و تجربه رفت. 
مقدم تأکی��د کرد: طراحی این فرآیند باعث می ش��ود 
که جوان گرایی از حالت آزمون و خطا خارج ش��ود و کشور 
دچار مش��کل نشود و لذا الزم است جوان گرایی را از حالت 
تبلیغات��ی و ش��عاری خارج ک��رد و به آن نظام و س��اختار 

بخشید.  ايکنا

بیژن مقدم:
شرط پويايی جريان های سیاسی عبور از چهر ه های کهنه است
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 سرافرازی با تصویب لوایح پالرمو 
و اف.ای.تی.اف

ادامه از صفحه اول
روز گذشته نیز آقای روحانی رئیس جمهور محترم 
بار دیگر در دفاع از پیوس��تن ایران به دو الیحه ای که 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام باقی مانده گفت؛ 
»ف��ردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مش��کل ش��د، 
مردم نگویند دولت ناکارآمد است. دولت کارآمد است، 
چراکه به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرس��تاده و 
خوش��بختانه مجلس نیز همکاری ک��رده و مجلس و 
دولت در این زمینه س��رافراز هستند، اما در عین حال 
مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش ها باید در 

این زمینه تالش کنند.«
ب��ا توجه به س��خنان آق��ای روحان��ی اگر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام لوایح دوگانه را تصویب نکند، 
مقصر بروز مشکالت بانکی است و دولت در این زمینه 

هیچ مسئولیتی ندارد.
اما دولت محترم به این پرس��ش ها پاسخ دهد که 
آیا اکنون روابط بانکی ایران با بانک های خارجی دچار 

مشکل نیست؟
آیا با ف��روش نفت و دیگر محص��والت صادراتی، 
ارز حاصل از آن هم اکنون بدون مش��کل وارد کش��ور 

می شود؟
مجل��س و دولت در زمین��ه برجام نیز س��رافراز 
هس��تند، چراک��ه خانه مل��ت توافق هس��ته ای را در 
کمتری��ن زم��ان ممکن تصویب کرد و ب��ه گزارش ها، 
بررس��ی ها و نظرات کمیته هس��ته ای مجلس توجهی 
نک��رد و تصویب و اجرای آن با وجود همه هش��دارها، 
انتقادات و مخالفت ه��ای منطقی و معقول، تبدیل به 

خسارت محض شد.

سرمقاله

رئیس جمه��ور گف��ت: توقف  برخی اقدام��ات در چارچوب خیابان پاستور
بنده��ای ۲۶ و ۳۶ برجام به رغم تبلیغات ناصحیح 
بعضی کش��ورها، حداقل اقدام تهران در واکنش به 
نادیده گرفت��ن روح اصلی برجام از س��وی برخی 

طرف ها است.
حجت االسالم حسن روحانی در جلسه هیئت 
دولت توقف برخ��ی اقدامات در چارچوب بندهای 
۲۶ و ۳۶ برجام را به رغم تبلیغات ناصحیح بعضی 
کشورها، حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده 
گرفت��ن روح اصلی برجام از س��وی برخی طرف ها 
دانس��ت و تاکید کرد: آمریکا با اقدامات خود علیه 
ملت ایران، به جنایت علیه بش��ریت و تروریس��م 

اقتصادی دست زده است.
وی تح��والت هفت��ه گذش��ته در منطق��ه و 
جمهوری اس��المی ایران را بس��یار مهم برش��مرد 
و با اش��اره به س��فر نخس��ت وزیر ژاپن به تهران 
و دو اج��الس منطقه ای گفت: در هفته گذش��ته، 
مذاکرات بسیار مفید و ارزشمندی با نخست وزیر 
ژاپن در حوزه روابط دوجانبه، مس��ائل منطقه ای و 
بین المللی داش��تیم و همچنی��ن دو اجالس مهم 
ش��انگهای و س��یکا در کش��ورهای قرقیزستان و 

تاجیکستان برگزار شد.
روحانی با بی��ان اینکه آمریکا به دنبال انزوای 
ایران و ایران هراس��ی مجدد است و می کوشد در 
برابر زیرپا گذاشتن معاهدات و تخلفاتش، هزینه ای 
پرداخ��ت نکند، گفت: به رغم این تالش ها، آمریکا 
امروز در حال پرداخت هزینه بسیار باالیی در برابر 
این تخلفاتش اس��ت و به اس��تثنای دو سه کشور 
کوچ��ک که کار آمریکا را تأیی��د می کنند، مقام و 
یا کشوری نیس��ت که صبر، متانت و اخالق ایران 

را منکر شود.
روحان��ی گف��ت؛ »روح برجام از ط��رف آنها و 
برخ��ی متعهدان مقابل ما متأس��فانه صدمه دیده 

است.« 
روحان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه اقدام��ات ام��روز 
آمریکایی ها علیه ملت ایران صرفاً تحریم نیس��ت، 

گفت: کس��ی نگوید که امریکا م��ا را تحریم کرده 
اس��ت، چرا که این تحریم نیست بلکه یک جنایت 
علیه بش��ریت است. اگر آنها برخی صنایع حساس 
ما را تحریم می کردند می ش��د اس��م آن را تحریم 
گذاش��ت اما وقت��ی زندگی مردم، م��واد غذایی و 
نیازمندی های مردم را مورد تحریم قرار می دهند، 
نام آن »جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی 

است«.
روحانی با بیان اینک��ه اقدامات و فعالیت های 
ای��ران در دش��من ایج��اد ی��اس ک��رده اس��ت، 
اظهارداشت: یک نکته بسیار مهمی که تقریباً همه 
سران در مالقات ها اذعان داشتند این بود که ایران 

طرف مقابل را مأیوس کرده است.
روحان��ی با بی��ان اینکه خ��ود آمریکایی ها در 
جلسات خصوصی به این موضوع اعتراف می کنند، 
گفت: براساس برخی گزارش ها که به طور رسمی 
به دست ما رس��یده، آمریکایی ها در جلسات مهم 
با رهبران دنیا گفته اند که ما شکس��ت خوردیم و 
مس��یری که انتخاب کردیم نادرست بوده است و 
حتی رئیس جمهور آمریکا در یکی از جلسات مهم 
سیاس��ی به یکی از رهبران دنیا گفته که همه این 
کارها را این آقا )اش��اره می کند به بولتون( کرده و 
او فک��ر می کرد که ما اگر به ایران فش��ار بیاوریم، 
می توانی��م این کش��ور را به زان��و در آوریم و حاال 

خودش هم فهمیده که اشتباه کرده است.

رئیس جمهور با اش��اره به اینکه این مس��ئله 
بسیار مهمی است و جمهوری اسالمی کار بزرگی 
را انجام داده اس��ت، تصریح کرد: یک وقتی طرف 
مقاب��ل در خان��ه خصوص��ی و درجمع مش��اوران 
نزدیک��ش می گوید که شکس��ت خوردیم اما یک 

وقتی در جمع دیگر رهبران دنیا به شکس��ت خود 
اعتراف می کند که این بسیار مهم است.

روحانی با تاکید بر اینکه آمریکا نتوانس��ت ما 
را منزوی کند بلکه خودش منزوی شد و در ایجاد 
ایران هراسی نیز موفق نشد، گفت: امروز همه دنیا 
از امریکا هراس دارند و این جمله را می گویند که 

ما با یکجانبه گرایی مخالف هستیم.
روحانی همچنین اظهار داشت: در مالقات های 
اخیر با آقایان شیء جین پینگ و والدیمیر پوتین 
لح��ن حمایت آنه��ا از ایران جدی تر از گذش��ته 
بود. البته در گذش��ته نیز آنه��ا حمایت خود را از 
ایران بیان می کردند اما در مالقات های اخیر لحن 

روشن تر و جدی تری از آنها دیدم.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه چین و روس��یه 
دو کشوری هستند که امروز با ما روابط راهبردی 
دارن��د و ما ب��رای این روابط اهمی��ت زیادی قائل 
هس��تیم، گفت: رواب��ط نزدیک ما با آس��یا، ژاپن 
و چین باعث ش��ده که ع��ده ای در همان روز که 
نخست وزیر ژاپن میهمان ما در تهران است به دو 

کشتی نفتکش حمله کنند.
روحان��ی اف��زود: هم��ه دیدند ک��ه جمهوری 
اس��المی ای��ران در این حادثه همه ت��وان خود را 
ب��کار برد تا ملوانان و خدمه کش��تی را نجات دهد 
و س��ازمان بنادر و کشتیرانی و س��ایر نیروهای ما 
در منطق��ه همه تالش خود را انجام داده و خدمه 
کش��تی را نجات دادند و بع��د از پذیرایی با پرواز 

مناسب آنها از کشور خارج شدند.
رئی��س جمهور افزود: به ج��ای اینکه از اقدام 
انسان دوستانه ما تجلیل و از ایران و میهمان ایران 
عذرخواهی کنند، یک بازی سیاسی و تبلیغاتی را 
در دنیا آغ��از کردند، که البته کس��ی جز آمریکا، 

انگلیس و اذنابش��ان یعنی یکی دو کشور کوچک 
منطقه، این حرف ها و بازی را باور نکرد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز کسی که 
در دنیا خود تروریس��ت اقتصادی است، می خواهد 
علیه جمهوری اس��المی ایران مدعی شود، تصریح 
کرد: رئیس جمهور آمریکا اعالم کرده یک نگرانی 
نس��بت به ایران بیشتر ندارد و آن سالح هسته ای 
است که البته این هم از زبان رئیس جمهور آمریکا 
کمی عجیب اس��ت زیرا تنها کس��ی که در دنیا از 
سالح هسته ای علیه انس��ان های بی گناه استفاده 

کرده، آمریکا بوده است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: اینکه از یک 
طرف فش��ار اقتص��ادی بر ما وارد کنن��د و از یک 
طرف دعوت به مذاکره کنند، نزد هیچ سیاستمدار 

و انسان عاقلی معقول به نظر نمی آید.
روحانی خاطرنش��ان کرد: هیچ تردیدی ندارم 
که اگر هم��ه اعم از دولت، مجل��س، قوه قضائیه، 
نیروهای مس��لح و همه ارکان کشور تحت هدایت 
مق��ام معظم رهبری دس��ت به دس��ت هم بدهیم 
امسال به خوبی می توانیم از مشکالت عبور کنیم 
و حتی ش��اخص ها در پایان سال حتماً از شاخص 
های پایان سال قبل بهتر خواهد بود و همه عالئم 
این را نشان می دهد که شرایط بهتر خواهد بود.

رئی��س جمه��ور ادامه داد: ام��روز یک وزارت 
خان��ه تولی��د کش��اورزی و ی��ک وزارت خانه هم 
تولی��د صنعتی و معدنی می کند و در کار خود هم 
فعال هستند؛ اما نمی توانند بازرگانی را بچرخانند 
چراکه تخصص و ق��درت این کار را ندارند و نمی 

شود میان آنها هماهنگی ایجاد کرد.
روحان��ی افزود: اگر وزارت بازرگانی تاس��یس 
بش��ود، هفته بعد زندگی م��ردم و وضع بازار بهتر 

می ش��ود و این مسئولیت مجلس شورای اسالمی 
اس��ت که البته همیشه در روزهای سخت در کنار 
دولت بوده و همکاری کرده است و امروز هم حتماً 
در کنار دولت اس��ت و امی��دوارم این قدم مهم از 
سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع 
صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود.

روحانی با تاکید بر اینکه باید روابط بانکی را با 
دنیا توس��عه دهیم، گفت: این روابط بدون تصویب 
دو الیحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
باقی مان��ده، به راه نمی افتد و دچار مش��کل می 

شویم.
روحانی تصریح کرد: فردا اگر روابط بانکی ما با 
دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد 
است؛ دولت کارآمد است؛ چرا که به موقع لوایح را 
تهیه و به مجلس فرس��تاده و خوشبختانه مجلس 
نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه 
س��رافراز هس��تند؛ اما در عین حال مردم توقعاتی 
دارند که همه نهادها و بخش��ها باید در این زمینه 

تالش کنند.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: منافع ملی برای 
ما اهمیت دارد؛ ش��عار مهم نیس��ت؛ ما باید منافع 
مل��ی و زندگی م��ردم را تضمین کنیم تا در آینده 

تاریخ نسبت به ما درست قضاوت کند.
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
تاکید بر اینکه مس��ئله مبارزه با فساد بسیار دولت 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت، افزود: دولت با برنامه 
ریزی دقیق و درست خود و جلوگیری از رانت ها، 
قوه قضائیه با اقدامات دقیق قضایی خود و مجلس 
با قان��ون گذاری به موقع و درس��ت و همه ارکان 

کشور باید در این راستا تالش کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: اگر مشکالت زندگی 
دو برابر امروز باش��د اما مردم در این کشور رانت، 
فساد و داللی های نا به جا نبینند، تحمل خواهند 
ک��رد؛ آنچه ب��رای م��ردم غیرقابل تحمل اس��ت 
اینس��ت که ع��ده ای بخواهند با س��ختی زندگی 
 ک��رده و عده ای دیگر اموال م��ردم را تاراج کنند.

 پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری

روحانی در هیئت دولت:

کاهش تعهدات برجامی حداقل اقدام تهران است

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر  ن ا ضرورت اتقان هر چه بیش��تر میـــــز
و جم��ع آوری ادل��ه به ش��کل مطلوب ب��رای به 
نتیجه رس��یدن گزارش های ارجاعی کمیس��یون 
اص��ل ۹۰ مجلس ش��ورای اس��المی به دس��تگاه 
قضایی، از تعیین ش��عبی ویژه برای رس��یدگی به 
برخی گزارش های این کمیس��یون نظیر تحقیق و 

تفحص ه��ا در آین��ده ای نزدی��ک خب��ر داد.
آیت اهلل س��ید ابراهیم رئیسی در دیدار رئیس 
و اعض��ای کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس ش��ورای 
اس��المی، این کمیس��یون را از نهاد های مهم مورد 
رجوع مردم دانس��ت و با اش��اره به رس��یدگی های 
قضایی به گزارش های جزئی و کلی این کمیسیون 
جه��ت حل مش��کالت مردم تصریح ک��رد: یکی از 
مهم ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون 
اصل ۹۰ و دس��تگاه قضایی باید م��ورد توجه قرار 
گی��رد، گزارش ه��ای ارجاع��ی اس��ت. از آنجا که 
برحس��ب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ 
برای دس��تیابی به ادله باز اس��ت و بن��ا به تصریح 
قانون، همه دستگاه ها موظف به پاسخگویی به این 
کمیسیون هس��تند، لذا انتظار می رود گزارش های 
کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار باال و ادله مکفی 
برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی ها کمک 

کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: براساس گزارشی که 
از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی ها 

به بسیاری از گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل 
۹۰ به دس��تگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب 
ب��ه خاطر کافی نبودن دالیل منتهی می ش��ود. بر 
همی��ن مبنا باید دالیل کافی و محکمه پس��ند در 
گزارش های این کمیسیون وجود داشته باشد و از 
طرفی هم قضات ما باید این گزارش ها را به منزله 

اعالم موضوع تلقی کنند و خودش��ان نیز در جهت 
جمع آوری دالیل و کشف حقیقت گام بردارند.

رئیس��ی اظهار ک��رد: رس��یدگی های قضایی 
ب��ه گزارش های خاص کمیس��یون اصل ۹۰ مانند 
موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که 
ان ش��اءاهلل با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در 

آینده نزدیک تعیین خواهد شد.
رئی��س قوه قضاییه با تش��ریح برخی اقدامات 
دس��تگاه قضایی نظی��ر فعالیت دفت��ر حمایت از 
س��رمایه گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی 
کل کش��ور و دفاتر حمایتی در دادگس��تری های 
سراس��ر کش��ور در جهت رف��ع موان��ع تولید، بر 
ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تاکید کرد.

وی در ادام��ه، برخورد با فس��اد در خود قوه 
قضاییه را از اولویت های کاری این دوره برش��مرد 
و خاطرنش��ان کرد: ش��اید همه موارد برخورد هم 
اعالمی نباش��د، ام��ا قطعا اقدامی اس��ت. ما طی 
ماه ه��ای اخیر، تع��دادی از قض��ات را از خدمت 
منفصل کردیم و ش��خصا نیز در چند دادگاه عالی 
مربوط ب��ه صالحیت قض��ات حضور یافت��م تا از 
نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت اهلل 
آملی الریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه 
قضایی حساس بودند، اما در این دوره تالش داریم 

که برخورد با قضات مس��اله دار تش��دید ش��ود.
رئی��س ق��وه قضایی��ه همچنین با اش��اره به 
رسیدگی به پرونده ها در دادسرای ویژه روحانیت، 
برخ��ورد با روحانیونی ک��ه مرتکب برخی جرایم و 
تخلفات می ش��وند را س��ختگیرانه تر از سایر افراد 
دانس��ت و در عین حال تصریح کرد: بس��یاری از 
موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختالفات بین 
مساجد یا نهاد های داخل مساجد، در شورای حل 
اختالف حل و فصل می ش��ود، زی��را چه در مورد 

روحانیون و چه در خصوص س��ایرین معتقدیم که 
لزوما راه��کار حل همه دعاوی، دادس��را و دادگاه 

نیست.
رئیس��ی در بخش دیگری از س��خنان خود بر 
ضرورت برگزاری جلس��ات مشترک قوه قضاییه با 
فراکس��یون مبارزه با فس��اد اقتصادی، به موضوع 
زندانی��ان مالی و مهریه و تاکی��دات مراجع عظام 
تقلی��د در خص��وص این موض��وع اش��اره کرد و 
گف��ت: از زمان��ی ک��ه دس��تورالعمل مرب��وط به 
زندانیان مهریه صادر ش��ده اس��ت، حدود 1۶۰۰ 
نفر آزاد ش��ده اند و مابقی نیز ک��ه کمتر از ۸۰۰ 
نفر هس��تند، کس��انی هس��تند که تمک��ن مالی 
دارن��د، اما از پرداخت مهریه اس��تنکاف می کنند. 
در ح��ال حاض��ر نیز اتفاق ت��ازه ای رخ نداده و ما 
صرفا قان��ون را اجرا می کنی��م. انصافا نیت ما هم 
تضیی��ع حق��وق بانوان نیس��ت، ام��ا معتقدیم در 
زندان ماندن کس��ی که توانایی پرداخت مهریه را 
ندارد، برای خود زوجه ه��م عمال فایده ای ندارد، 
ام��ا اگر همین ف��رد آزاد باش��د و بتواند کار کند، 
امکان پرداخت مهریه از س��وی او به دلیل کسب 
درآمد، فراهم تر اس��ت. رئیس��ی همچنین از آغاز 
بررس��ی های الزم در خصوص خودروس��ازان خبر 
داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل الینحلی 
در کش��ور وجود ندارد، عبور از تنگنا ها را در گرو 
 اراده قوی و نگاه به ظرفیت های داخلی دانس��ت.

 روابـط عمومـی قـوه قضايیـه

آيت اهلل رئیسی خبر داد

آغاز بررسی های الزم در خصوص خودروسازان


