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طرحکاهشمجازاتحبستعزیریمجرمراجریترمیکند
نماینده مجلس ش��ورای اس��امی با بیان اینکه ط��رح »کاهش و تقلیل مجازات 
حبس تعزیری«، تمامی نظامات حقوقی و قضایی را به هم می زند، گفت: اگر در 
مسئله حبس، تغییراتی ایجاد کنیم و تناسب بین جرم و جنایت را از بین ببریم 

مجرم، جری تر خواهد شد و به راحتی مرتکب جرم می شود.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی پیرو تصویب کلیات طرح »تقلیل مج��ازات حبس تعزیری«، 

گفت: فلس��فه طرح یادشده این اس��ت که زندانیان را کاهش دهیم و حرفی منطقی 
اس��ت و اتفاقا طرح، برنامه و هدف مس��وولین قوه قضائیه هم همین اس��ت اما نه به این 

شیوه که بخواهیم همه نظامات حقوقی را به هم بزنیم.
نماینده مجلس شورای اسامی تاکید کرد: این طرح می تواند مجرم را به سمت ارتکاب 
مجدد جرم س��وق دهد و کل نظامات حقوقی کش��ور را به هم خواهد زد. از این جهت 

مخالف شدید این طرح هستم.  میزان

اقداممهدیترابیالگوییبرایشکستندوقطبیهایکاذباست
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اقدام مهدی ترابی الگویی از فعالیت 

انقابی در عرصه »جنگ شناختی« برای شکستن دوقطبی های کاذب است.
در حاشیه هشتمین همایش ملی پدافند غیرعامل که با حضور آیت اهلل رئیسی 
رئیس قوه قضاییه، س��ردار جالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، محمد 

اسامی وزیر راه و شهرسازی، بیژن زنگنه وزیر نفت و جمعی از مقامات کشوری 
و لش��کری برگزار ش��د، از مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل اقدام 

چندی پیش وی که در ش��ادی پس از گل، تنها راه نجات کش��ور را اطاعت از رهبری 
دانسته بود، با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.

س��ردار جالی در جریان تجلیل از ترابی با تاکید بر اینکه ما امروز در میانه یک جنگ 
شناختی حضور داریم، گفت: اقدام مهدی ترابی الگویی از فعالیت انقابی در این عرصه 

برای شکستن دوقطبی های کاذب است.  فارس

دخلوخرجکشوربایدیکسالهتنظیمشود
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه و محاس��بات مجلس با بیان اینکه طبق قانون 
اساسی باید سند بودجه یک ساله تنظیم شود گفت: سؤاالت زیادی درباره نحوه 
بسته ش��دن بودجه س��ال ۹۹ وجود دارد که دولت تاکنون به آنها پاس��خ نداده 
اس��ت. محمد مهدی مفتح افزود: متأس��فانه تاکنون دولت گزارشی درباره اینکه 

قرار اس��ت چگونه بودجه س��ال ۹۹ را تدوین و به مجلس ارائه کند به نمایندگان 
ارائه نکرده اس��ت. وی ادامه داد: البته در قانون اساسی نحوه تنظیم بودجه یک ساله 

ذکر ش��ده است، حتی در دو سال گذشته نمایندگان سعی داشتند زمان تصفیه حساب 
بخش تملک دارایی س��رمایه  ای را تا ش��هریور م��اه قرار دهند که ش��ورای نگهبان این 
موضوع را مغایر قانون دانس��ت و اعام کرد باید بودجه تا تیر ماه تنظیم شود، اما دولت 
چه تدبیری برای نحوه بس��ته شدن بودجه کشور اندیشیده که تاکنون برای نمایندگان 

مشخص نیست.  تسنیم 

یکی از بزرگترین مسؤولیتها، تعقیب 
مفاسد مالی و اقتصادی

فس��اد ان��واع و اقس��امی دارد که فس��ادهای مالی و 
اقتص��ادی از جمل��ه آنهاس��ت. یک��ی از بزرگتری��ن 
مس��ؤولیتهای مس��ؤوالن کش��ور - از جمل��ه رئیس 
جمه��وری محترم - تعقیب مفاس��د مالی و اقتصادی 
اس��ت که بای��د در برنامه دولت قرار گی��رد. البته قّوه 
قضایّی��ه و ق��ّوه مقّننه هم در این زمینه مس��ؤولند و 
خوش��بختانه همکاریهای��ی هم میکنند. ای��ن مبارزه 
باید جّدی ش��ود و خود را در مرحله عمل نشان دهد. 
مبارزه با مفس��ده اقتصادی و مالی یک��ی از کارهایی 
است که به گشایش اقتصادی کشور هم کمک خواهد 
کرد. یکی از موانع پیش��رفت اقتصادی کش��ور، وجود 
گلوگاههای فساد است که به شّدت باید از آن ترسید و 
با آن مقابله و مبارزه کرد. البته کار سختی هم هست. 
م��ن در جریان آن نامه هش��ت ماده ای که نوش��تم، 
هم به رئی��س جمهور محترم، هم ب��ه رئیس محترم 
ق��ّوه قضایّیه و هم به رئی��س محترم مجلس گفتم که 
بدانید مبارزه با فساد، یک مبارزه جّدی و واقعی است. 
مفسدین تهاجم خواهند کرد و فشار خواهند آورد؛ لذا 
کار سختی است. برای مقابله با شیوع فساد اقتصادی 

و مالی، باید لباس مبارزه به تن کرد.
ی��ک جریان فس��اد ه��م فس��ادهای اخاق��ی و رواج 
منکرات اس��ت. با این هم باید مقابله و مبارزه کرد. ما 
خوب میدانیم، این جزو تعالیم اسام است که با زبان 
و تبیین باید مردم را با فضایل اخاقی آش��نا کرد و از 
منکرات دور نگه داشت. این به جای خود درست؛ اما با 
شیوع منکرات و با تظاهِر به آن باید مقابله کرد. اسام 
مرتک��ِب منکر را نصیحت و هدایت میکند؛ اما حد هم 
برای او میگذارد. با ِصرف زبان و توصیه نمیشود کاری 
کرد. قدرت نظام باید جلِو سیِر فحشا و فساد را بگیرد. 
اجازه ندهید که هوسهای یک عّده معدود و یک گروه 
کوچ��ک و اندک در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن 
و فک��ر دختر و پس��ر جوان و مرد و زن مؤمنی ش��ود 
که هیچ انگیزه فس��ادی ندارند. شما باید جلِو آن گونه 
افراد را بگیرید. همه مسؤوالن بخشهای مختلف کشور 
در این زمینه مس��ؤولند. اجازه ندهید عّده ای با تکیه 
ب��ه نام آزادی - که واقعاً بای��د بر عنوان مظلوم آزادی 
گریست که چه سوء استفاده هایی از این نام میشود - 
منکرات و فحشا و بیبندوباری را در جامعه رایج کنند. 
عکس العمِل آن این اس��ت که ع��ّده ای به نظام بدبین 

شوند؛ مثل اّول مشروطه.
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مخاطب شمایید

آمریکا ب�ا قدرت گرفت�ن دولت های 
مردمی مخالف است

نماینده سابق مجلس گفت: آمریکایی ها برای تضعیف 
دولت ه��ای مردمی در یک کش��ور از همه تاش خود 

استفاده می کنند.
حجت االسام والمس��لمین سیدمحمدحسن ابوترابی 
ف��رد امام جمعه موق��ت تهران درب��اره تحوالت اخیر 
لبن��ان و عراق گفت: توطئه های اخیر در عراق حرکت 
نو و جدیدی نیست و در تاریخ سیاسی گذشته ملت ها 
هم ش��اهد این ح��رکات بودیم. او ادام��ه داد: هرگاه 
دولت های مردمی در یک کش��ور به قدرت رس��یدند، 
آمریکایی ها برای تضعیف آن نظام از همه تاش خود 
اس��تفاده کردن��د و حتی در مقاطعی ه��م به پیروزی 
رس��یدند، اما موفقیت ماندگاری به دس��ت نیاوردند. 
۲۸ م��رداد س��ال ۳۲ هم نمونه این قیبل کارهاس��ت 
که در آن دولت مردمی به قدرت رسید و آمریکایی ها 
ب��ا کودت��ا زمینه فعالی��ت جمعی از اوب��اش را فراهم 
کردند تا راه را برای نفوذ مجدد رژیم شاهنش��اهی باز 
کنن��د؛ البته این نفوذ یک دهه بیش��تر دوام نداش��ت 
و منج��ر به پیروزی انقاب ش��د. ام��ام جمعه موقت 
تهران گفت: دسیسه های آمریکا در کشور های منطقه 
اثرگذاری خود را از دست داده است و این گونه کار ها 
در کش��ور های منطق��ه از جمله لبنان، عراق و س��ایر 
کشور ها به دلیل برخورداری ملت ها از رشد و بصیرت 
سیاس��ی نتیجه ای برای آنها در بر نخواهد داش��ت. او 
افزود: دولت های اسامی باید تمام توان خود را صرف 
خدمت به ملت ه��ا و تامین منافع واقعی آن ها و برای 
مبارزه با فساد تاش کنند. امیدوارم دولت عراق هم با 
بهره گیری از این تجربه، کار هایی مانند مبارزه با فساد 
و استفاده از ظرفیت های کشور برای رشد و شکوفایی 
اقتصاد و فرهنگ عراق را در دستور کار خود قرار دهد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش

آق��ای روحان��ی در جلس��ه روز اول آبان ماه هی��أت دولت در 
س��خنان خود مطالبی را مطرح کرد که جای بررسی و تجزیه 
و تحلیل دارد، از اخاق گفت و س��پس تهدید کرد که خواهد 

گفت چه کسی کشور را تعطیل کرده است!
رئی��س جمهور با بیان اینکه مدام از دانش��گاه و حمایت از آن 
س��خن گفته می ش��ود، اظهار داش��ت: »باید توجه داشت که 
برای علم و نوآوری دانش��گاه ها باید تقاضا وجود داشته باشد و 
تقاضا از س��وی شرکت های بزرگ بویژه شرکت های خصوصی 
امکان پذیر اس��ت، چنانچه صاحب هر شرکت بزرگی به دالیل 
مختلف روانه دادگاه شود، قطعاً تقاضایی شکل نخواهد گرفت، 
البته باید با فس��اد مبارزه کرد، اما نباید ش��رکت ها و کش��ور 
تعطیل ش��ود. اینگون��ه اقدامات به هر دلیل��ی از جمله اینکه 
بخواهید در انتخابات ش��عاری را مطرح کنید به ضررتان تمام 
خواهد ش��د و در فردا روزی خواهم گفت که چه کسی کشور 
را تعطیل کرده است؛ لذا باید از شرکت های خصوصی حمایت 

کنیم.«
با این س��خن آقای روحانی این پرسش پیش می آید که واقعاً 
چه کس��ی کش��ور را تعطیل کرده اس��ت و آیا کشور تعطیل 

است؟!
از س��خنی که آقای روحانی گفته، تهدید به روشنی دیده می 
ش��ود، اما او در شرح سخن خود به دستگاه قضا اشاره کرده و 
از دادگاه رفت��ن صاحبان ش��رکت های بزرگ خصوصی گایه 

کرده است.
آی��ا روی س��خن رئیس جمه��ور قوه قضاییه و ش��خص آقای 
رئیسی اس��ت؟ آیا قرار است فردا روزی که شاید پایان دوران 
ریاست جمهوری آقای روحانی باشد، او بگوید چه کسی کشور 

را تعطیل کرده است؟
اگر اش��اره رئی��س جمهور ب��ه اقدامات قضایی علیه مفاس��د 
اقتصادی اس��ت که این روند با اس��تقبال گسترده مردم روبرو 

شده است.
برخورد با مفس��دان اقتصادی در هر لباس و مقامی اس��ت که 
می تواند اعتماد تضعیف ش��ده م��ردم را باز گرداند و اگر روند 
مبارزه جدی، قاطع و قانونی با فساد اقتصادی پیش از این آغاز 

شده بود اکنون شرایط اقتصادی کشورز اینگونه بود؟
هنوز هم فشاد اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی که 

با دستگاه های دولتی همکاری می کنند وجود دارد.
راه مبارزه با فس��اد اقتصادی، یک راه نس��بتاً طوالنی اس��ت، 
همانطور که راه فساد نیز سال ها است ادامه داشته و به خاطر 
تقصی��ر و قصور در این مدت، باعث ش��ده تا اقتصاد کش��ور با 

تکانه های زیادی روبرو باشد.
اکنون که فردی پیدا ش��ده تا با مفاس��د مب��ارزه کند، صدای 

مخالفت و کارشکنی در راه این مبارزه به گوش میرسد.
خبر ۲0:۳0 هفته گذشته گزارشی از یک تخلف بزرگ پخش 
کرد که در آن مواد اولیه تولید قیر بجای آن که به پاالیگش��اه 

های تولیدقیر فرس��تاده ش��ود، از راه غیر قانونی به بندری در 
جنوب کشور راهی و به خارج صادر می شود.

این اتفاق در حالی در جریان است که در کشور با کمبود قیر 
روبرو هس��تیم و کارخانه تولید قیر به خاطر کمبود مواد اولیه 
با مشکل تولید روبرو است و از ظرفیت پایین خود برای تولید 
استفاده می کند و بس��یاری از کارگران پاالیشگاه در خطر از 
دس��ت دادن کار خود قرار دارند و حتی این کارخانه در پایین 

ترین ظرفیت تولید خود قرار گرفته است.
این تنها بخش��ی از یک تخلف اس��ت که در تولید قیر کش��ور 
اتف��اق افتاده و گزارش صدا و س��یما قطعاً باید باعث پیگیری 

مسئولین ذیربط از قوه قضاییه گرفته تا دیگر مراکز شود.
آی��ا اتفاقی که در تولید قیر و ص��ادرات غیر قانونی مواد اولیه 
تولید قیر به خارج افتاده باعث تعطیل ش��دن کش��ور نشده و 

نمی شود؟!
متهم کردن دیگران کار بس��یار س��اده ای است و می توان با 
اس��تفاده از جای��گاه و مقامی که در اختیار اس��ت برای مقصر 
معرفی کردن دیگران در س��رپوش گذاشتن ضعف های خود، 
دس��ت به چنین کارهای��ی زد. اما آیا چنی��ن اقدمی اخاقی 

است؟
اگر به شرایط کشور گس��ترده تر بنگریم به ماجرای مذاکرات 
هس��ته ای و برجام می رسیم که حتی مردم کوچه و بازار نیز 
اعتقاد دارند 6 سال انتظار بیهوده برای برجام خسارات زیادی 

به کشور وارد کرد.
روشن است که غربگرایان در داخل کشور، با طرح این مسئله 
که اگر می خواهیم مش��کات کش��ور حل شود باید با آمریکا 

کنار بیاییم، سعی دارند بر گره های کشور بیفزایند و در واقع 
تعطیلی کشور به خاطر چنین اعتقادی است.

آیا دول��ت و غربگرایان بر س��ر مذاکرات هس��ته ای و توافق، 
اصرار نمی کردند و تدکید نداشتند که کلید حل مشکات در 

رسیدن به برجام است؟
برجام به دس��ت آمد و اکن��ون 6 س��ال از دوران دولت آقای 
روحانی صرف این مس��ئله ش��ده است، اما با همه تاش هایی 
ک��ه دولت تدبیر و امی��د برای برجام انج��ام داد اتفاق مثبتی 

افتاد؟
حتی در س��ال ۹5 که آقای روحانی مدعی آن است که ایران 
باالترین رش��د اقتص��ادی جهان را تجربه ک��رد! اتفاق مثبتی 

نیفتاد که حتی در اذهان باقی بماند.
تنها بر اس��اس آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز 
آمار ارائه ش��د چنین ادعایی صورت م��ی گیرد، همانگونه که 
اکنون نیز بر اس��اس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی تورم رو به 
کاهش اس��ت اما در فضای اقتصادی و معیشتی مردم اینگونه 

نیست!
فش��ار حداکثری آمریکا به ایران با وجود برجام ش��دت گرفته 
اس��ت که اگر چنی��ن توافقی وجود نداش��ت و وعده هایی که 
آق��ای روحان��ی به م��ردم داد تا با دس��تیابی ب��ه برجام همه 
مشکات اقتصادی حل می شود، چه بسا در انتخابات ریاست 

جمهوری پیروز نمی شد.
کلید واژه تعطیلی کش��ور را شخص اقای روحانی مطرح کرد، 
تا ش��اید بتواند با این سیاس��ت ناکارآم��دی دولت را بر گردن 
دیگران بیندازد، اما ناگفته روش��ن است که اگر کشور تعطیل 

اس��ت به خاطر مدیریتی اس��ت که دول��ت در پیش گرفته و 
اکن��ون نیز با متصل ک��ردن اف ای تی اف و دو کنوانس��یون 
پالرمو و س��ی اف تی به آینده کشور، س��عی دارند القاء کنند 
اگر این دو کنوانس��یون کهخ زیر مجموعه اف ای تی اف است 
تصویب و اجرا نش��ود، مس��ئولیت عواقب و تبعات آن با دولت 

نیست بلکه با آنهایی است که مخالفت کردند!
اگر دولت از پاسخ های داده شده به این بخش از سخن آقای 
روحانی که گفته فردا روزی خواهم گفت چه کس��ی کشور را 
تعطیل کرده اس��ت، دلگیر ش��ده و توقع آن را نداش��ته، بهتر 

خواهد بود که به حاشیه سازی ها پایان دهد.
اگر این حرف که دولت امور کشور را به برجام گره زده تکراری 
هم باش��د اما جا دارد که بارها گفته ش��ود، اگر چنین نیست 
دولت محترم پاسخ قانع کننده و منطقی به این سخن بدهد.

ب��ازار اقتصادی س��ر در گم و معلق به خاطر برجام اس��ت که 
نمی داند برای خود چه تصمیمی بگیرد، چرا که 6 سال است 
قرار اس��ت نتایج و دس��تاوردهای برجام محقق شود تا فضای 

اقتصادی نیز از آن بهره ببرد.
باتکلیفی و بی برنامگی که به خاطر توافق هسته ای در کشور 

ایجاد کرده، می توان نادیده گرفت؟
البته که کش��ور تعطیل نیست و سخن آقای روحانی که گفته 
روزی خواهم گفت چه کس��ی کش��ور را تعطیل کرده، حرف 
درس��تی به نظر نمی رسد، که اگر کش��ور تعطیل بود شرایط 

بسیار بدتر از وضعیت کنونی می بود.
کشور با وجوود ظرفیت های بسیار باالی خود می تواند بهتر از 
این اداره شود، باید پذیرفت که کشور از درصد پایین ظرفیت 
های خود بهره می برد و دولت نیز در ایجاد چنین ش��رایطی 
س��هیم اس��ت که اگر دولت پرکارتر و پر تح��رک تر همراه با 
اندیش��ه مدیریتی و تصمیمات کارس��از و کارگشا باشد، قطعاً 

هیچیک از تحریم های آمریکا تأثیر نخواهد داشت.
منتقدان دولت هیچگاه خواهان شکس��ت دولت تدبیر و امید 
در اداره بهینه کشور نیستند و تنها دغدغه آنها بهبود اوضاعی 

است که مسبب آن را سیاست های دولت می دانند.
منتقدی��ن دول��ت س��عی دارند ب��ا تلنگرهای خ��ود، دولت را 
از تص��ورات اش��تباه دور کنند و ب��ه این نتیجه برس��انند که 

چشمداشت به غرب و آمریکا اشتباه است.
ش��اید دولت تعطیل باشد اما کشور تعطیل نیست، کشور تنها 
دولت نیست و نظامات دیگری نیز دارد که می تواند در صورت 
ک��م کاری دولت و دولت ها امورات را ب��ه جریان بیندازد هر 
چند با نواقصی همراه باشد چرا که آن ظرفیت ها و اختیارات 

دولت را ندارد.
در هر صورت، در ش��رایط کنونی بهترین گزینه اجرای خط به 
خط توصیه ها و دس��توراتی اس��ت که رهبر معظم انقاب در 
قالب س��خنان و اباغ کتبی به هر قوه و نهادی فرموده و ارائه 

کرده اند. آی از سوی دولت چنین شده است؟ خبر24

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما باید در عین اقتدار، چارچوب های اخاقی را رعایت کنیم 
گفت: تسامحی در برخورد با مفسدان اقتصادی نداریم.

آیت اهلل س��یدابراهیم رئیسی در هجدهمین همایش دادس��تان  های سراسر کشور که در 
محل دادگستری خرسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: مجموعه مباحث مطرح شده در 
کارگروه ها به منشاء تحول تبدیل می شوند، نقش دادستان و دادسرا در اجرای قانون، صیانت 
از حقوق مردم، ایجاد امنیت، کشف جرم، مجازات مجرمان، همکاری با دستگاه های اجرایی 

و نظایر این موارد مؤثر است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حضور دادستان یک پروسه را تشکیل می دهد و این امور پروژه 
نیست، دادستان قادر به پذیرش در حفظ جامعه از هرگونه جرم و کجی نیست، دادستان ها 

باید در ارتباط با جامعه و قانون شناخت شخصیت مجرم آگاهی کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: باید دستی برتر در داشتن اطاعات داشت، این امر وظیفه دستگاه هایی است 
که در حوزه جمع آوری ها فعالیت دارند، سه محور در امور دادستانی مورد تأکید هستند که از 

آنها می توان به ماهیت دادسرا و دادستانی به عنوان یک پدر برای جامعه خود اشاره کرد.
رئیسی خاطرنشان کرد: نقش دادستان در این امر مهربانانه است، دومین وظیفه اقتدار بوده 
که از قدرت قانون نش��أت گرفته ش��ده است، اعتدال نقشی اس��ت که قانون گذار بر عهده 
قانون مدار گذاشته است، تدبیر نیز نکته سوم در ارتباط با دادسراهاست، عقل سبب برخورد با 

مشکات به صورت عقانی می شود.
وی بیان کرد: نباید با مشکات به یک صورت برخورد کرد، مانند فرد مبتا به سردرد که نباید 
نسخه وی پیش از پرسش سواالتی از او پیچیده شود، باید در ارتباط با مفسدان اقتصادی 

تسامح وجود نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: باید نسبت به جرایم اجتماعی و آسیب دیدگان نگاهی ترمیمی 
و اصاحی صورت پذیرد، مسائل امنیتی جامعه جای بحثی ندارد و باید مورد توجه قرار گیرد 
اما رسیدگی به برخی از مسائل باید نسبت به میزان آن صورت پذیرد، به عنوان مثال تصمیم 

گیری در ارتباط با جرمی که صورت گرفته باید به همان میزان باشد.
وی گفت: مهربانی، اقتدار و تدبیر سه نکته بسیار حائز اهمیت بوده که باید در این مجموعه ها 
رعایت شود، امروز داشتن اقتدار مساوی با بداخاقی نیست و می توان دو امر مهربانی و اقتدار 
را دارا بود، الزمه داشتن اقتدار بداخاقی نیست اما بسیاری از افراد تصور غلطی از آن دارند.

رئیسی اظهار داشت: ما باید در عین اقتدار، چارچوب های اخاقی را رعایت کنیم، مقام معظم 

رهبری دارای اقتدار قابل توجهی بوده و اخاق ایشان تمامی افراد را جذب خود کرده است، 
دادسراهاهمچنین باید با حوصله پیگیری های مربوط به امور خود را داشته باشند و جایگاه 

خود را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: سارق حرفه ای و مهارت دیده فرق زیادی با فرد اغفال شده دارد و باید این 
دو از یکدیگر تمایز یابند، باید در موضع دفاع از حق الناس و اجرای قانون امور را دنبال کنند، 
نباید نسبت به فردی موضع گیری کرد، نباید اجازه داد که افراد با تکیه بر قدرت آزادی های 

مشروع را مخاطره آمیز کنند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید نسبت به سامت جامعه و سامت عموم حساسیت 
جدی داشته باشیم و اجازه پایمال شدن حق افراد را ندهیم، امروز برخی امنیت اجتماعی، 
اخاق��ی و روانی جامع��ه را به خطر می اندازند که باید از آنها نیز جلوگیری ش��ود، دفاع از 

کارآفرین و تاشگر عرصه اقتصادی از دیگر نکات حائز اهمیت است.
وی بیان کرد: شفافیت اقتصادی به معنای پشت ویترین قرار گرفتن تمامی روابط اقتصادی 

بوده که بسیاری از کجی ها و کاستی ها با تحقق این امر کاهش می یابند، از دیگر موارد حائز 
اهمیت باید به نظارت دادستان بر ضابطین اشاره کرد، مسئله صدور کارت در تمامی سطوح 
خواستار قرار گرفتن در ضابط قوه قضاییه نیز باید اجرایی شود، باید کارت های مشخصی در 

اختیار این افراد قرار گیرد.
رئیسی عنوان کرد: باید ضمن همکاری با مراکز الکترونیک بخش های قوه قضاییه نظارت 
دادس��تان ها تس��هیل یابد، نظارت بر زندان ها وظیفه دادستان ها است، قاضی ها باید روزانه 
لیس��ت زندانی ها را بررسی و برای کاهش آنها اقدامات مؤثری انجام دهند، پیگیری کردن 
جایگزین های حبس از عوامل مورد تأکید در سیاست های انقابی مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داش��ت: پا گذاشتن در زندان عوارض بدی دارد؛ به همین دلیل باید در ارتباط با 
مج��ازات  مجرمان تصمیم دیگری جز زندان بگیرند و به نحو دیگری آنها را مجازات کنند، 
زندانی کردن برخی از مجرم ها طبق قانون و ضروری بوده اما در مواقعی که متولیان می توانند 

اقدام دیگری انجام دهند باید از حبس کردن افراد به زندان خودداری کنند.
رئیس قوه قضاییه افزود: مسئوالن باید در کاهش جرم های کیفری مسئولیت خود را بپذیرند، 
در ارتباط با دس��تگاه های الکترونیک نیز باید تدابیری صورت پذیرد، نظارت دادستان های 
اس��تان بر ارگان های مرتبط به آنها در ش��هرهای کوچک از وظایف این سازمان هاس��ت، 

بخشنامه ای در ارتباط با شکایات به وجود آمده است که تأثیر خوبی بر جامعه داشته است.
وی ادامه داد: به دلیل فعالیت مثبت در این زمینه تاکنون بسیاری از شاکیان پیش از اجرای 
قانون و مجازات متهم شکایت خود را پس گرفتند، به عبارتی 60 درصد از ورودی شوراها 
حل شده و به ثبت کیفری نمی رسد، باید فعالیت ها در این زمینه افزایش یافته و مابقی این 

درصد از شکایات نیز از بین برود.
رئیس��ی تصریح کرد: تا جای امکان س��ازوکارهای راحت تری وجود داشته باشد تا کاهش 
زندانیان را شاهد باشیم، پرونده هایی در مناطق و اقلیم های مختلف وجود داشته که برخی 
از آنها به دغدغه کشوری تبدیل شده اند، باید رسیدگی به این نوع پرونده ها در اولویت قرار 

گیرد و به رسیدن حق به حقدار کمک رسانیم.
وی خاطرنش��ان کرد: باید متولیانی که توانایی کافی دارن��د به قاضی های حاضر در محل 
پرونده های مشکل ساز کمک رسانند، همچنین باید اعام کنندگان فساد را مرود تشویق 
قرار داد، عاوه بر موارد مذکور باید نسبت به ایجاد امید به اقدام و عمل نیز اقداماتی انجام و 

از نفوذ دشمنان جلوگیری شود.  تسنیم

شاید دولت تعطیل باشد اما کشور تعطیل نیست

تسامحی در برخورد با مفسدان اقتصادی نداریم
آیت هللا رئیسی در مشهد: 


