
رئیس قوه قضاییه اولویت اول کش��ور را معیش��ت 
مردم، رونق تولید، مقاومت و ایس��تادگی و صیانت 

از ارزش پول ملی دانست.
آیت اهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در جلسه مسئوالن 
عالی قضایی با اش��اره به پشت س��ر گذاشتن هفته 
قوه قضاییه، ش��اخص ترین برنامه این هفته را دیدار 
مس��ئوالن و کارکنان دستگاه قضایی با مقام معظم 
رهبری دانس��ت و با بیان اینک��ه تاکیدات حکیمانه 
رهبر معظ��م انقالب باید در همه بخش��ها و زوایای 
قوه قضاییه اجرایی ش��ود، تصریح کرد: اولین گام در 
ارتباط با تحول دستگاه قضایی، مساله شناخت قوه 
قضاییه و بررسی دقیق کاستی ها و نواقص است که 
این بررس��ی میدانی در بخشهای قضایی، نظارتی و 
سازمانهای تابعه قوه قضاییه، در حال انجام است. گام 
دوم، عبارت است از اجرای برنامه تحول در سه بخش 
کوت��اه مدت، میان مدت و بلند مدت که به حمداهلل 
بخش های کوتاه مدت و میان مدت این برنامه تحولی 

با برگزاری جلسات فشرده ابالغ شده است.
رئی��س ق��وه قضاییه، برنام��ه بلند م��دت تحول را 
نیازمند کار و پیگیری بیشتر دانست و افزود: ستاد 
اجرای تحول در دس��تگاه قضایی زی��ر نظر معاون 
اول ق��وه قضاییه و با دبیری معاون راهبردی جهت 
پای��ش روند اجرای برنامه ها و رف��ع موانع اجرایی 
فعال خواهد شد تا هم مردم و هم مسئوالن، دست 
اندرکاران و اجزای خود دستگاه قضایی این تحوالت 

را کاماًل لمس کنند و از نتایج آن بهره مند شوند.
رئیسی، محور دوم تاکیدات رهبر معظم انقالب را 
که دغدغه همه مسئوالن قضایی است، مساله فساد 
در قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: فساد درون قوه 
قضایی��ه به هیچ وجه قابل تحمل نیس��ت و اولین 
مدعی فس��اد نیز خود قضات ش��ریف و مسئوالن 
قضایی هس��تند. قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و 
همه افراد درگیر در پرونده های قضایی مش��مول 
امر خطیر مبارزه با فس��اد هس��تند. در این راستا 
با همکاری هم��ه بخش های نظارت��ی داخل قوه 
قضاییه نظیر مرکز حفاظت اطالعات و دادس��رای 
انتظامی قض��ات و همچنین بخش��های بیرونی از 
جمل��ه نیروی انتظامی، دس��تگاه ه��ای امنیتی و 
… کمیته ای فعال خواهد ش��د که البته جلسات 

ابتدایی آن برگزار شده است.
رئی��س قوه قضاییه ادامه داد: در این مس��یر، باید 
ش��اهد همکاری فعال همه بخ��ش های مرتبط با 
پرونده ها از جمله کانون وکال، کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری، مرکز مش��اوران قوه قضاییه و 
سایر بخشها باش��یم. می خواهیم واقعاً همه حس 
مبارزه با فس��اد را داشته باشند و هیچکس در این 
میدان، غایب نباش��د. کمیته مذکور با حضور همه 
بخش��ها تش��کیل خواهد ش��د تا موضوع فساد را 
مجدانه دنبال کنند و مردم هم مطمئن باشند که 
در برخورد با فس��اد داخل قوه قضاییه هیچ رحمی 

نخواهیم داشت.
وی با اش��اره به موضوع رفع اطاله دادرسی، اظهار 
ک��رد: عموم پرونده ها با مش��کل اطاله دادرس��ی 
مواجه نیستند اما بعضی پرونده ها در برخی استان 
های خاص به دلیل کثرت ورودی و کمبود نیروی 
انس��انی به این مشکل دچار هستند و ما معتقدیم 
این نگرانی دغدغه مندان دادرسی عادالنه، باید با 
انجام کار جدی کارشناس��ی و مطالعات دقیق، هر 

چه زودتر رفع شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود 

با بیان اینکه قوه قضاییه عالوه بر صبغه س��لبی و 
برخوردی، واجد چهره ای ایجابی در بخش دفاع از 
عدالت و آزادی های مش��روع است، بر لزوم فراهم 
س��اختن س��از و کارهای الزم برای این امر تاکید 
کرد و یادآور ش��د: از معاون��ت حقوقی می خواهم 
ک��ه س��از و کار این بند مهم از اص��ل ۱۵۶ قانون 
اساس��ی را که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز 
قرار دارد، فراهم کنند تا گس��ترش عدل و دفاع از 
آزادی های مشروع به شکلی قاعده مند و مشخص 

به مرحله اجرا در آید.

رئیس��ی با تاکید ب��ر عزم جدی هم��ه اجزای قوه 
قضاییه ب��رای اج��رای رهنمودهای مق��ام معظم 
رهب��ری تصریح ک��رد: امروز اولویت اول کش��ور، 
مقاومت و ایس��تادگی، رونق تولید، معیشت مردم 
و صیانت از ارزش پول ملی اس��ت. بر این اس��اس 
از همه بویژه مس��ئوالن دستگاه های مختلف می 
خواه��م که ضمن پرداختن به ای��ن اولویت ها، از 
هر گونه حاش��یه س��ازی پرهیز کنند. طرح برخی 
مس��ائل در س��طح افکار عمومی هیچ مش��کلی را 
رف��ع نمی کند بلکه صرفاً موجب نگرانی بی جهت 
مردم می شود. بر همین اساس باید اگر مساله ای 
هم وجود دارد، بین مس��ئوالن قوا و دستگاه ها در 
دیدارها و جلسات مطرح شود تا راه حل ها نیز به 

درستی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در بخش پایانی س��خنان خود با اشاره به عدم 
انجام تعهدات برجامی از سوی اروپایی ها گفت: اروپا 
همچنان متعهد است مشکالتی را که به ناحق برای 
ملت ایران ایجاد شده است، برطرف کند. ایجاد یک 
خط اعتباری نظیر اینس��تکس، بی فایده نیست اما 
به هیچ عنوان کفایت نمی کند و کسی نباید به این 
قبیل اقدامات جزئی دلخوش باشد. بر همین اساس 
امیدواریم کشورهای اروپایی با حفظ استقالل خود 
در براب��ر زیاده خواهی ه��ای ایاالت متحده آمریکا، 
 به آنچه که در برجام متعهد ش��ده اند عمل کنند. 

 روابط عمومی قوه قضاییه
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یکی از اهداف آمریکا تجزیه ایران است
سعید حجاریان  یکی از اهداف آمریکا را تجزیه ایران 

دانست و گفت البته مردم مقاومت خواهند کرد.
 وی اف��زود: زمانیکه امری��کا می گوید همه ی گزینه ها 
روی میز است، باید به این نکته توجه کرد که یکی از 
گزینه های او و به خصوص هم پیمان های منطقه ای اش 
تجزیه ی ایران است. چندی پیش، جان بولتون از لفظ 
مجعول »خلیج عربی« اس��تفاده کرد و بعید نیس��ت، 
دس��ت اندرکاران دول��ت فعلی امری��کا در هم آوایی با 
کش��ورهای خلیج ف��ارس ادعاهایی درب��اره ی جزایر 
س��ه گانه مطرح کنند و احیانا در یک درگیری محدود 
ای��ن جزایر را تصرف کنند. البته کس��انی که در میان 
اپوزیس��یون آریایی ادعای تمامی��ت  ارضی می کنند، 
معل��وم خواهن��د ک��رد فردا که ب��ر من و ت��و وزد باد 

مهرگان/ آنگه شود پدید که از ما دو مرد کیست!
تئوریسین اصالحات اظهار داشت:البته به  اعتقاد من، 
م��ردم همبس��ته ای که باور دارند در این ملک س��هم 
دارند، مقابل تجزیه خواهند ایس��تاد و نیروی مقاومت 

تشکیل می دهند.
وی درب��اره نگاه  به تجزیه ی ایران  گفت :من معتقدم 
بس��یاری از نیروهای اپوزیس��یون وطن خواه هس��تند 
اما در نی��ت بعضی از آن ها ش��ک دارم. آنان به دنبال 
تحریم و جنگ هس��تند تا صرفا تکه ای از وطن را که 
هرگز بویی از آن نبرده اند، به دس��ت آوردند؛ این ها دو 
دس��ته اند یا بی وطن اند یا وطن ف��روش. و من توصیه 
می کنم آنها در همان خارج کش��ور با یکدیگر معامله 
کنند و بی وطن ها از وطن فروش��ان وطن بخرند!....آن 
دس��ته از اپوزیس��یون که به دنبال وحدت س��رزمینی 
اس��ت، در گام اول باید به دنبال رفع س��ایه ی جنگ و 
تحریم از س��ر ایران باشند تا نش��ان دهند در مدعای 

خود صادق  است.  انصاف نیوز

بعضی برای رضای خدا کاندیدا نشوند
عضو ش��ورای مرکزی جبهه مردم��ی نیرو های انقالب 
اسالمی گفت:خوب است که امسال برخی برای رضای 
خدا احساس تکلیف شرعی نکنند و فداکاری کنند تا 
زمینه برای رسیدن به گزینه یا گزینه های مشترک در 

جریان اصولگرایی هموار شود.
غالمعلی حدادعادل طی سخنانی در نشست مشترک 
اعضای ش��ورای مرک��زی و دبی��ران اس��تانی کانون 
دانش��گاهیان ایران اسالمی ش��رط اول در انتخابات را 
اخ��الص و کار ک��ردن برای خدا دانس��ت و گفت: در 
هر دوره تع��دادی از عزیزان وارد میدان می ش��وند و 
همه اظهار می دارند بخاطر احس��اس تکلیف ش��رعی 
وارد رقابت انتخاباتی ش��ده اند که ای��ن تعدد کاندیدا 
در جبهه نیرو های ارزش��ی باعث تقسیم آرا و موفقیت 
رقیب می ش��ود، خوب اس��ت که امس��ال برخی برای 
رضای خدا احس��اس تکلیف شرعی نکنند و فداکاری 
کنند تا زمینه برای رس��یدن ب��ه گزینه یا گزینه های 

مشترک هموار شود.
وی افزود: ش��رط موفقیت اصولگریان وحدت و تالش 
برای بسیج اجتماعی و داشتن گفتمان مناسب و طرح 
دوگانه جن��گ و صلح یا جنگ و مذاک��ره را انحرافی 

است. جهان نیوز

اخبار

در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه پاسخ پشیمان کننده می دهیم
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران بدون هیچ  گونه تردید در برابر هر گونه اقدام تجاوزکارانه دشمن به جزایر 
و مرزهای دریایی، زمینی و هوایی ایران اس��المی، پاس��خ قوی و پشیمان کننده 

خواهند داد.
سرلشکر غالمعلی رشید در بازدید میدانی از یگان های نیروی دریایی ارتش و سپاه 
در اس��تان هرمزگان)سواحل و جزایر( و در جمع فرماندهان، اظهار داشت: ملت شریف 
ای��ران هزینه های جنگ و دس��ت آوردهای آن در دوران دفاع مقدس را با همه وجود درک 
کرده است. وی افزود: به همان اندازه که  از وقوع جنگ با اشراف اطالعاتی، حکمت و دور 
اندیشی و با قدرت مراقبت خواهیم کرد، برای تحمیل هزینه های سنگین به متجاوز بسیار 
بیشتر از گذشته آماده و چابک است و به سرعت تصمیم گیری خواهیم کرد. سرلشکر رشید 

هشدار داد که زمان و دامنه جنگ در کنترل هیچ کس نخواهد بود.  سپاه نیوز

بازدید نمایندگان مجلس از محل سرنگونی پهپاد آمریکا
ی��ک نماینده مجل��س از بازدید تعدادی از نمایندگان از محل س��رنگونی پهپاد 

آمریکایی  ها در منطقه ابوموسی خبر داد.
احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی از سفر 
تع��دادی از نمایندگان مجلس به جزیره ابوموس��ی خبر داد و گفت: طبق تصمیم 
هیئت رئیسه مجلس مقرر شده تا تعدادی از نمایندگان مجلس در سالروز سرنگونی 
هواپیمای ایرباس مس��افربری ایران از سوی آمریکایی ها در س��ال ۶7، بازدیدی از این 
منتطقه داشته باشند. وی افزود: قرار است، نمایندگان مجلس ضمن این بازدید، بازدیدی 
نیز از محل سرنگونی پهپاد آمریکایی ها توسط نیروی هوافضای سپاه که چندی پیش انجام 
ش��د، داشته باش��ند. نماینده مردم فریمان در مجلس تصریح کرد: قرار شده در این بازدید 
فرمانده منطقه دریایی ابوموسی و نیز فردی که دستور شلیک به سمت پهپاد آمریکایی ها را 

داده، توضیحاتی به نمایندگان درباره چگونگی وقوع آن ارائه دهد.  تسنیم

اجازه پایمال شدن خون شهدا را نمی دهیم
فرمان��ده نیروی هوایی ارتش گفت: ما نباید ش��هدا و پی��ام آن ها را فراموش 

کنیم و با ادامه دادن راه آنها، اجازه پایمال شدن خون آنها را ندهیم.
امیر س��رتیپ خلبان »عزیز نصیرزاده« در جمع خبرنگاران با اشاره به ویژگی 
های ش��هدا به ویژه شهدای گمنام گفت: پیام روشن شهدا برای ما این است 
که هر کس در مس��یر مجاهدت برای آرمان های انقالب و امام راحل)ره( پای 

نهاد، استکبارستیز، دشمن ستیز بوده و هیچ گاه زیرباز ظلم نخواهد رفت.
فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اش��اره به مراس��م اخیر وداع با ش��هدا گفت: 
حضور پیکرهای مطهر این ش��هدا در بین افس��ران و دانش��جویان این دانشگاه، پیام 
روش��ن و واضح��ی به این دانش��جویان انتق��ال داد و آن این اس��ت، راهی که در آن 
 پای گذاش��ته اند را درک کنند و نحوه برخورد با دش��من را به خوبی متوجه ش��وند.

 روابط عمومی ارتش 

کارشناس مسائل بین الملل گفت: وزارت خارجه باید به صورت 
جدی پیگیری ه��ای الزم را برای احقاق حقوق دیپلمات های 
ایرانی انجام دهد و در مورد پرونده »اس��داهلل اس��دی« نیز در 

طول یک سال گذشته پاسخگو باشد.
حس��ین س��بحانی نیا عضو س��ابق کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجل��س در مورد پرونده اس��داهلل اس��دی 
دیپلمات ایرانی در اتریش، اظهار داشت: همانطور که می دانید 
بر اس��اس کنوانس��یون های بین المللی دیپلمات ها در سراسر 
جه��ان از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هس��تند و حتی اگر 
مرتکب خالفی هم ش��وند، بازداش��ت نخواهند شد و اگر این 
اتفاق بیفت��اد نقض قوانین و معاهدات بین المللی به حس��اب 

می آید که در مورد آقای اسدی هم این اتفاق رخ داد.
وی گفت: مصونی��ت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته ش��ده در 
همه جهان اس��ت که این موضوع ه��م برگرفته از معاهدات و 
کنوانسیون های بین المللی است که این حق را به دیپلمات ها 
داده اس��ت. کش��ور متوقف فیه، هم باید حقوق دیپلمات ها را 

رعای��ت کند و فراتر از آن باید در حفظ و صیانت از هر مکانی 
که در قالب س��فارت یا کنس��ولگری کش��ور دیگری شناخته 

می شود هم تمام تالش خود را به کار گیرد.
س��بحانی نیا تصریح کرد: کش��ورها در صورت ارتکاب تخلفی 
از س��وی دیپلمات های مقیم، از ُطرق مختلف و راه های دیگر 
غیر از بازداشت با آن دیپلمات برخورد می کنند، به طور مثال 
با عنص��ر نامطلوب معرفی کردن آن دیپلم��ات ، وی را اخراج 

می کنند.
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل اف��زود: ب��ر اس��اس همی��ن 
کنوانسیون های بین المللی کشورها حق دارند که اگر کشوری 
دیپلمات های آن کش��ور را اخراج کرد، آنها هم با اقدام متقابل 

دیپلمات های آنها را اخراج کنند. موارد متعددی هم در جهان 
ش��اهد بودیم که چنین اتفاق��ی افتاده اس��ت بنابراین، حقی 

طبیعی و قانونی است.
وی با تاکید بر اینکه دس��تگاه دیپلماس��ی ما ه��م باید بتواند 
از حقوق اتب��اع ایرانی و به خص��وص دیپلمات های ایرانی در 
کشورهای مختلف به خوبی دفاع کند، تصریح کرد: در موضوع 
آقای اس��دی هم باید اقدامات الزم صورت گیرد و کشورهایی 
ک��ه در این موضوع نقش داش��تند باید بدانن��د و متوجه این 
امر باش��ند ک��ه اگر آنها در ای��ن خصوص مرتکب اش��تباهی 
شدند، دیپلمات های آنها در ایران هم در معرض اقدام متقابل 

هستند.

سبحانی نیا گفت: ما باید در خصوص پرونده آقای اسدی کلیه 
اقدام��ات الزم را برای باز پس گیری حقوق وی به عنوان یک 
ایرانی و یک دیپلمات با حق مصونیت دیپلماتیک انجام دهیم 
و از ط��رق مقتض��ی اعتراض کنیم و اگ��ر اعتراضات ما نتیجه 
ن��داد، اقدام متقابل انجام دهیم وگرن��ه این می تواند منجر به 
ایجاد رویه نامناسبی برای سایر دیپلمات های ما در کشورهای 
دیگر ش��ود؛ از این رو وزارت خارجه باید پاس��خگو باش��د که 
در این یک س��ال که آقای اس��دی بازداش��ت شده است، چه 

اقداماتی را انجام داده است؟
کارش��ناس مس��ائل بین الملل در پایان خاطرنش��ان کرد: اگر 
ُسستی و اهمالی در این پرونده صورت گیرد می تواند منجر به 
تضییع حقوق حقه اتباع و دیپلمات های ایرانی در کش��ورهای 
مختلف جهان شود و این موضوع مهم بر عهده وزارت خارجه 
اس��ت که به ص��ورت جدی پیگیری ه��ای الزم را برای احقاق 
حقوق از دس��ت رفته دیپلمات ایرانی بازداش��ت شده ما انجام 

دهد.  مهر
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خطاب به ترسوها
ادامه از صفحه اول

مذاک��رات هس��ته ای توانس��ت ای��ران را ۵ س��ال از 
پیشرفت های هسته ای عقب نگه دارد.

حتی برای همراه کردن افکار عمومی در بحث مذاکرات 
و توافق هس��ته ای از همی��ن ترفند جنگ بهره برداری 
شد. همه مواضع و سخنان جریان سیاسی اصالح طلب 
در رسانه ها ثبت در تاریخ شده و گواه آن است. به کرات 
گفته می شد که اگر تن به مذاکره و توافق ندهیم آمریکا 
علیه ایران وارد جنگ می شود، پس به همین خاطر باید 

مذاکره کرد و امتیاز داد.
مقاومت هوشمندانه و انقالبی در جریان مذاکرات هسته 
ای نادیده گرفته ش��د و اکنون همگان می بینند که چه 
بر س��ر توافقی که امضای رئیس جمهور و وزیر خارجه 

ایاالت متحده را دارد، آمده است.
خلع س��الح ایران اس��ت که زمینه آغاز جنگ را فراهم 
می کن��د، اگر تاکن��ون آمریکا با وجود همه فش��ارهای 
اقتصادی و سیاسی، به ایران حمله نظامی نکرده است، 
به خاطر مؤلفه های بازدارنده ای است که نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران با فرماندهی کل قوا به دست 

آورده اند.
افزایش عمق راهبردی انقالب اسالمی در منطقه و جهان 
اس��ت که باعث شده آمریکا با وجود داشتن تجهیزات و 
تسلیحات پیشرفته و نامتعارف که به گفته آقای ظریف 

می تواند ایران را نابود کند، دست از پا خطا نکند.
گفتمان جمهوری اس��المی ایران همان است که رهبر 
معظم انقالب اس��المی فرمودند، »نه مذاکره می کنیم و 
نه جنگ می شود.« ترسوها که وادادگان لیبرال سرمایه 
داری غرب و آمریکا هستند به خاطر عافیت طلبی خود، 

هراس از جنگ راه انداخته اند.

سرمقاله

رئیس قوه قضاییه:

هیچ رحمی در برخورد با فساد درون قوه ای نخواهد شد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکایی ها در 
اهدافش��ان برای اینکه صادرات نفت و واردات ایران 

صفر شود، شکست خوردند.
علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
همایش روز ملی صنعت و معدن که روز )دوش��نبه( 
برگزار ش��د، گفت: همبستگی و مقاومت در شرایط 
ام��روز از مرزه��ا ت��ا کارگاه ها گرفته تا دانش��گاه ها، 

نشاندهنده ایستادگی این ملت است.
وی افزود: اوضاع��ی که آمریکایی ها درس��ت کرده اند 
و نظام ه��ای بین المللی را بر هم ریخته اند از س��وی 
موج��ود بدخیمی در آمریکا به وجود آمده که با یک 

اقدام همه را سرگردان کرده اند.
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اروپایی ها، 
چینی ه��ا و روس ه��ا هر کدام یک ج��ور از اقدامات 

ترامپ تاثیر دیدند.
الریجان��ی خاطرنش��ان ک��رد: در مورد ای��ران وضع 
فوق العاده ای را برای کش��ورمان به وج��ود آورده اند 
که واژه تروریس��م اقتصادی و رفتارهای رذیالنه آنها 

بهترین کلمه برای این اقدامات شان است.
وی گفت:  ادبی��ات گفت��اری آمریکایی ها هم کامال 

مشخص است که چگونه سخن می گویند.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی تصریح  کرد: دوره 
فعلی و وضع موجود، گذراست و ایران هم نشان داده 

دست بسته نیست.
الریجانی گفت: برخی دولت ها و کشورها در قضایای 
اخی��ر میدان داری کردند ت��ا بتوانند موضوع را حل 
و فصل کنند. وی افزود:  از هر پیش��نهاد سازنده که 
بتواند مش��کالت کش��ور را حل کرده و منافع ملی 
را حف��ظ کند، اس��تقبال می کنیم ول��ی بازیچه هم 
نخواهیم شد و در برابر حرف های همه کشورهایی که 

به ما می گویند به تشخیص خود عمل می کنیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت:  تولید، مسئله 
اصلی کش��ور اس��ت ضمن اینکه تردیدی نیست در 
ش��رایط متعارف، تولید بدون تبادالت و مناس��بات 
بین الملل��ی رونق پیدا نخواهد کرد و بر این اس��اس 
ص��ادرات و واردات و موضوعات مال��ی و بانکی را در 
شرایط فعلی متعارف نمی دانیم. الریجانی گفت: باید 
برای دوران خاص فعلی شرایط، مقررات و سازوکارهای 

خاصی در نظر بگیریم.
وی  افزود: روزگاری در برنامه ششم توسعه ممنوعیت 
واردات را تصوی��ب کردی��م که البته ای��ن کار برای 
افزایش رقابت بین المللی اجناس تولیدی کشورمان 

بوده است اما امروز نمی توانیم این کار را انجام دهیم. 
لذا باید برای شرایط موجود، مقررات خاصی را وضع 

کنیم.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی  گفت: اتاق بازرگانی 
در مورد رونق تولید مجموعه  پیش��نهاداتی را تدوین 
کرده است که بعد از مطالعه آن را به مرکز مطالعات 
مجلس، کمیسیون ها و معاون اقتصادی دولت جهت 

بهره برداری ارجاع دادند.
الریجانی  گفت: در کمیسیون ها نماینده اتاق بازرگانی 
حضور داش��ته و در صح��ن علن��ی نماینده بخش 
خصوصی در کن��ار نماینده دولت حضور داش��ته و 
می توانند اظهار نظر کنند و بنا داش��ته و داریم که از 

نظرات آنها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه ما اش��کاالت ساختاری در وضعیت 
نظ��ام بودجه ری��زی را می دانیم، گف��ت: البته همه 

مشکالت مربوط به تحریم ها نیست.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به قانون 
تس��هیل فضای کسب وکار گفت: این قانون ظرفیت 
باالی��ی دارد و می دان��م که همه پتانس��یل های آن 

اجرایی نشده است.
الریجانی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها در خصوص 
اجرای قانون تسهیل فضای کسب وکار مشخص شده 
اس��ت که 9 حکم این قانون اجرا ش��ده و ۱9 حکم 
آن نیز به صورت ناقص اجرا شده است. ضمن اینکه 
2۵ حکم هم اصال اجرایی نشده است. لذا مجلس به 
دنبال افزایش نظارت ها در این بخش است و معتقدیم 

تعلل در اجرای آن صحیح نیست.
وی گفت: باید به نگرانی صنعت گران احترام گذاشته 
و با کمک به بخش خصوصی و تولید کنندگان قانون 
بهبود فضای کس��ب و کار را که بر اساس اظهار نظر 
بخش خصوصی تدوین ش��ده به صورت کامل اجرا 
کنیم. رئیس مجلس ش��ورای اس��المی خاطرنشان 
کرد: قوانین در سال های مختلف به دالیل گوناگون 
تصویب ش��ده که البته در ش��رایط فعلی احتیاج به 
تنقیح قوانین هم داریم. همچنین قوانین نسخ شده 

هم باید کنار گذاشته شود.
الریجانی افزود: به معاونت قوانین مجلس دستور داده ام 
ت��ا اولویت ویژه ای به بخش صنع��ت، تولید و معدن 

اختصاص دهد که البته گزارش آنها در مورد تنقیح 
قوانین آماده شده و به هیأت رئیسه داده اند  و من هم 
بعد از مطالعه آن را به کمیس��یون ها ارجاع کردم تا 

آنها بررسی کنند.
وی  در توضیح بیش��تر این موضوع گفت: ساماندهی 
تنقیح قوانین در بخش کسب و کار بسیار مهم است 
و به دولت هم گفته ایم باید بخشنامه های زیادی که 
در این بخش صادر کرده است را اصالح و ساماندهی 
کنند. همچنین به معاونت حقوقی رئیس جمهور هم 
ای��ن موضوع را ارجاع دادیم ت��ا به آن اولویت ویژه ای 
داده تا به پاکیزگ��ی و تنقیح قوانین در بخش تولید 

بپردازیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم اصالح 
ساختار بودجه افزود: سازمان برنامه در این خصوص 
اق��دام الزم را انج��ام داده و به موضوع بانک ها، نظام 
یارانه ه��ا، نظام مالیات��ی و بودجه ری��زی ورود کرده 

است. 
الریجانی  گف��ت:  در بخش نظام مالیاتی افرادی که 
حقوق ثاب��ت دارند مالیات ش��ان را به صورت مرتب 
پرداخ��ت می کنند اما مالیات از بخ��ش تولیدی به 
حق گرفته نمی شود لذا باید این نظام مالیاتی اصالح 
ش��ود. وی تصریح کرد: اصالح ساختار بودجه  با آنکه 
پیچیدگ��ی دارد اما بای��د آن را پیگیری کرد. رئیس 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برنامه دشمن به 
هم ریختگی در وضعیت کش��ور و بازار ارز بوده است، 
گفت:  نابس��امانی در این بخش ضعی��ف بوده و حتی 

دشمن به دنبال انفجار تورمی بود.
الریجانی اظهار داشت: در شرایط فعلی وضعیت ارز 

نابس��امانی سال گذشته را ندارد که البته با ساعت ها 
کار، فکر، تدبیر و تصمیمات مهم این موضوع محقق 
شده است که در این مسیر بانک مرکزی، کمیسیون 
اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس کار مشترکی را 
انجام دادند.  وی در توصیه ای به رحمانی وزیر صمت 
گفت: این وزارتخانه باید متناس��ب با ش��رایط امروز، 
ضوابط و مقررات خاصی را برای تولید در نظر بگیرد 
و با وجود اینکه سندهای مختلفی در کشور ما نوشته 
می ش��ود و یکی از آن سندها ممکن است استراتژی 
سند باشد اما شرایط امروز ما اقتضا می کند که شرایط 
فعلی را پیگیری کرده و آن را دنبال کند هر چند که 
از این که اتاق بازرگانی تدوین استراتژی صنعت را به 

کار بگیرد، استقبال می کنم.
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: باید برای صیانت 
از تولید و زنده نگه داش��تن آن، سازوکارهای الزم و 

تدابیر خاص را در نظر بگیریم.
الریجانی افزود: در اخذ مالیات بر ارزش افزوده به چه 
دلیل به پرونده های ۱0 سال قبل جهت بررسی ورود 
می کنند زیرا هم اکنون زمان این کار نیست و همین 

کارها باعث آزار دیدن بخش تولید می شود. 
وی  گفت: با آنکه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
بخش��نامه کردند که فقط باید پرون��ده مالیاتی یک 
سال قبل بررسی ش��ود اما چرا سازمان امور مالیاتی 
پرونده های ۱0 س��ال قبل را بررسی می کند تا از آنها 
مالیات بگیرد. رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
هم��ه باید به  صنعت ب��ه عنوان پیش��ران اقتصاد و 
تولید معتقد باشند ضمن اینکه دریافت مالیات باید 
به اندازه وس��ع آنها باش��د. الریجانی گفت:  نباید به 
دنبال بررسی های پرونده های ۱0 سال پیش تامین 
اجتماعی واحدهای تولیدی و کارگاه ها باش��یم و با 
آنکه می دانیم دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهی 
دارد و این س��ازمان باید سر پا بایستد اما عقل حکم 
می کند متناسب با شرایط امروز به تولید کننده فشار 
وارد نکنی��م. وی  گفت: بانک مرکزی اعالم کرده که 
تسهیالتی را برای زنجیره تولید در نظر گرفته که این 
کارشان خوب اس��ت و می تواند به حلقه های مفقود 

تولید کمک فراوانی کند.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی  گفت: در قانون آمده 

سهم تسهیالت بخش های صنعتی ومعدنی باید 40 
درصد از منابع بانکی باش��د ام��ا اینکه می گویند این 
میزان فقط 27 درصد تخفیف پیدا کرده خالف قانون 
است و باید بانک مرکزی مقابل این اقدام بانک ها که 
فقط از طرح های زودبازده حمایت می کنند ایستادگی 

کرده و اتخاذ موضع کنند.
الریجانی  گفت: برخی از بخش های تولیدی معوقاتی 
دارن��د که البته به دلیل ش��رایط روزگار و افزایش 4 
براب��ری نرخ ارز بوده اس��ت در حالی ک��ه آنها بنگاه 
تجاری هس��تند و بانک ها نباید آنه��ا را از امکاناتی 
مانند چک و وام محروم کنند. لذا از رئیس کل بانک 
مرکزی می خواهم مشکالت بنگاه های تجاری را رفع 

کرده و حمایت بانک ها از آنها را افزایش دهد.
وی گفت: خیلی از کش��ورها در حال حاضر به دنبال 
شکستن سد تحریم های ایران هستند که اسامی آنها 
را نمی توانیم بگوییم. رئیس مجلس شورای اسالمی  
افزود: آمریکایی ها در تالشش��ان برای اینکه صادرات 
نف��ت و واردات ایران صفر ش��ود، شکس��ت خوردند 
چرا که کشورهای بزرگ دنیا و همسایگان ما کمک 

زیادی را به ما می کنند.
وی  گفت: امروز در ش��رایط س��ختی هستیم و باید 
نش��ان دهیم یک ایران��ی باغیرت هم��واره در برابر 
فش��ارها ایس��تادگی می کند. رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت:  ایران در طول تاریخ نشان داده شرایط 
سخت و وحشیانه را هضم کرده است چون ایستادگی 

و مقاومت داشته ایم.
الریجانی  گفت:  در تاریخ خوانده ام یکی از مسئولین 
گفته بود ایرانیان در برابر انواع و اقس��ام فش��ارهای 
مختلف همبس��تگی عجیب��ی دارند ک��ه البته این 
موضوع به تمدن و ریش��ه دار ب��ودن ایرانیان مرتبط 
اس��ت. وی گفت:  امروز باید با فکر درس��ت مقاومت 
و ایس��تادگی کنیم و تعبیر این اقدام هم رونق تولید 
و همبستگی با یکدیگر است و بر این اساس نباید با 
یکدیگر مشاجره کرده و بدانیم این کار نفهمی است. 
رئیس مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: امروز، 
روزگاری نیس��ت که فرعیات در برابر اصلیات بزرگ 
ش��وند زیرا دشمن، دش��من همگان است نه عده ای 
خ��اص. الریجانی  تصریح ک��رد: صنعتگر باید بداند 
وزارت صمت، روزنامه و رسانه پشتیبان آنها هستند. 
وی  در پایان گفت: باید برای صیانت از تولید نگاهی 
عملگرایانه داش��ت تا مش��کالت رفع شود و تولید را 

حفظ و افزایش دهیم.  فارس

الریجانی: 

آمریکایی ها برای صفر کردن صادرات نفت و واردات ایران شکست خوردند

سبحانی نیا:
پرونده »اسدی« پس از یک سال به کجا رسید؟

وزارت خارجه پاسخگو باشد


