
پا توی کفش ننجون
تقی زاده، معاون اس��تاندار ته��ران: در یکی از روزها 
ک��ه آالینده های هوا در حد ۹۰ بود متوجه ش��دیم 
شاخص آلودگی در پاکدشت به طور ناگهانی به ۱۹۰ 
رسیده و وارد شرایط بنفش شده ایم. از حوزه محیط 
زیست خواستیم که مس��ئله را بررسی کنند و پس 
از بررس��ی متوجه ش��دند که یک جگرکی سیار در 
نزدیکی ایستگاه مستقر شده و دود آن هم مستقیم 
به ایستگاه سنجش وارد می شود و این موضوع سبب 
افزایش چش��مگیر شاخص در آن منطقه شده است 
و بع��د از آن که جگرک��ی را از این محل دور کردیم 

شاهد افت شاخص آلودگی بودیم...
آقا قبول نیس��ت. ما دیگر چه طنزی بنویس��یم که 
ملت را از این بیش��تر بخنداند؟ چرا آقای استاندار 
جل��وی معاونش را نمی گیرد؟ خوب اس��ت ما هم 
پ��ا توی کفش معاونت اس��تانداری بکنیم و خدای 
ناکرده - زبان��م الل و رویم به دیوار – چهارتا قدم 

برای رفاه مردم برداریم؟
اصال فکر کنید شما به هر سفارتخانه ای می روید می 
گویند واجد شرایط دفتر ویزا نیستید.گواهی سرطان 
خون و س��ه جنسی و چهارجنسی بودن را هم ارائه 
می دهی��د باز محل نمی گذارند. ب��ه جان مادرتان 
قس��م می خورید که جانتان در خطر است باز اعتنا 
نمی کنند. ادعا می کنید که اطالعات مهمی دارید 
که برای ناسا میلیاردها دالر می ارزد باز هم ویزا عین 
خیالش��ان نیس��ت. حاال امتحان کنید و این خبر را 
برای مسئول سفارتخانه بخوانید و بگویید در شهری 
زندگی می کنید که یک جگرکی سیار – با دوکیلو 
ذغال چوب پرتغال – شاخص های آلودگی پایتخت 

مملکت را صد واحد افزایش می دهد.
معلوم اس��ت که فوری از جا می پرند و دس��ت می 
کنند توی کش��وی میز و ی��ک ویزای تر و تازه می 
کشند بیرون و اسمتان را می نویسند روی آن و دو 
تا هم می زنند روی ش��انه های ش��ما و می گویند: 

یاور همیشه مومن تو برو سفر سالمت!
به جان ننجون اگر ش��وخی کنی��م. بروید امتحان 
کنی��د اگ��ر نتیج��ه نگرفتید خ��ودم با ی��ک پرواز 
اختصاصی می فرستمتان به کانادا که چند ساعت 
بعد می توانید در بالکن ش��یک منزل برادر خاوری 

بنشینید و جوج و نوشابه بزنید.
تکمله:

بچ��ه ها تقی زاده حرف های ب��دی می زند بیایید 
سعی کنیم مثل تقی زاده نباشیم.

ننجون

ترامپ همان کاری را میکند که ما 
میخواهیم

ادامه از صفحه یک
آمریکا در بغداد، این واقعه باعث ش��د تا انس��جام و 
اتحاد درونی دو کشور و میان دو کشور بیشتر شود 
و این اتحاد و انسجام در تشییع پیکر شهدای جمعه 

خونین بغداد به روشنی دیده شد.
از آن گذش��ته ترور س��ردار ش��هید س��پهبد حاج 
قاسم س��لیمانی و ابو مهدی المهندس باعث شکل 
گیری هس��ته های مخالفت شدید با حضور آمریکا 
در عراق ش��د که این هس��ته ها پس از چندی- که 
دیر هم نخواهد بود-، به دیگر کشورهای منطقه که 
آمریکایی ها در آنها حضور دارند، گس��ترش خواهد 
یافت. نخستین و مهمترین نتیجه ای که از اقدامات 
آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران به دست می 
آید و نش��انه ه��ای آن را میتوان در س��طح منطقه 
و جهان مش��اهده کرد؛ یک احس��اس همگرایی با 
ایران اس��ت. هر آنچه که تاکنون دولت ترامپ علیه 
جمهوری اس��المی ایران به کار برده شاید از سوی 
برخ��ی رژیم ها حمایت ش��ده اما افکار عمومی آنها 
را نمی پس��ندد و این مخالف بودن باعث می ش��ود 
تا کش��ورهای منطقه هر چه بیش��تر به سوی ایران 
گرای��ش پیدا کنند. آمریکا اکن��ون پس از اقداماتی 
که علیه ایران در منطقه انجام داده در ضعیف ترین 
موضع خود قرار دارد، تا جایی که نمی تواند حتی به 
عملیات موشکی جمهوری اسالمی ایران علیه پایگاه 

خود در عراق واکنش نشان دهد.
نتیجه رفتارهای غل��ط آمریکا در منطقه جز اخراج 
نیروهای ایاالت متحده از خلیج فارس و غرب آسیا 
نخواهد بود و اگر اصرار به ماندن در منطقه داش��ته 

باشد، هزینه های سنگینی را باید متحمل شود.
ام��ا در این می��ان نباید مردم آمری��کا را نیز نادیده 
گرفت، در ش��رایطی که آمریکا ایجاد کرده اس��ت، 
مردم این کش��ور نیز به خاطر سیاس��ت های غلط 
ترامپ به ش��دت متضرر هس��تند، ادامه رفتارهای 
غلط ترامپ م��ی تواند بر روی رفت��ار مردم آمریکا 
نی��ز تأثیر بگ��ذارد، تأثیری از جن��س مخالفت که 
باعث خواهد شد تا اعتراضات علیه حاکمیت آمریکا 

گسترش یابد.

سرمقاله

مجلس دهم نتوانست از جایگاه نظارتی خود استفاده کند
عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه مجلس دهم نتوانست 
از جای��گاه نظارتی خ��ود به خوبی اس��تفاده کند، از رفت��ار دو گانه برخی 
نماین��دگان انتقاد کرد.  حس��ینعلی حاجی دلیگانی با اش��اره به ناکارآمدی 
مجلس دهم گف��ت: رفتار برخی از نمایندگان مجل��س در این دوره، کامال 
دوگانه اس��ت؛ به این معن��ا که آنان بین مردم مس��ائلی را مطرح می کنند و 
وعده های��ی می دهند اما دنبال نمی کنند.برای مث��ال این نمایندگان در جمع مردم 
می گویند موافق فالن طرح یا الیحه هس��تند و برای تصویب آن تالش می کنند اما 
معم��وال در زمان طرح آن، در صحن علنی مجلس حض��ور ندارند. دلیگانی با بیان 
اینکه بخش عم��ده ای از نمایندگان فعلی مجلس افرادی بی تفاوت هس��تند گفت: 
فرمان مجلس کاماًل در اختیار الریجانی است و وی به جای آنکه به دنبال اقتدار و 

در رأس امور بودن مجلس باشد، سطح مجلس را پایین آورده است.  مهر

حضور پرشور در انتخابات توطئه دشمنان را خنثی می کند
عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: حکومت ما حکومتی است با پشتوانه 
مردمی که حرف اول را در آن می زند و حضور پرشور مردم در انتخابات در 

حقیقت به معنای رای به کلیت نظام است.
حجت االسالم حس��ن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید 
بر حضور پرش��ور م��ردم در انتخابات گف��ت: با توجه به اینک��ه ما در عرصه 
بین المللی با دش��منی های فراوان مواجه هس��تیم حضور مردم در صحنه و از جمله 
در پ��ای صندوق ه��ای رای در حقیقت رای به کلیت نظ��ام و اعالم حمایت از نظام 
و انقالب اس��ت. وی اظهار داش��ت: حضور پرش��ور مردم در پای صندوق های رای 
توطئه های دش��منان را                                             خنثی می کند.  وی افزود: بر مردم ایران واجب است که در 
انتخابات شرکت گسترده داشته باشند و نشان دهند که چگونه از انقالب اسالمی و 

جمهوری اسالمی پشتیبانی می کنند.   فارس

وزارت بهداشت آمادگی الزم را برای مقابله با کرونا دارد
خبرگزاری میزان- رئیس کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: وزارت بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی درباره تهدید 

ویروس کرونا آمادگی الزم را دارد و این مسئله را اعالم کرده است.
حس��ینعلی شهریاری با اشاره به آمادگی وزرات بهداشت و درمان و آموزش 
پزش��کی در قبال هرگونه تهدید ویروس کرونا،گفت: وزارت بهداشت و درمان 
و آموزش پزش��کی درباره تهدید ویروس کرونا  آمادگی الزم را دارد و این مس��ئله 
را اعالم کرده اس��ت. وی بیان داش��ت: مهمترین مس��ئله در مقابله با ویروس کرونا 
اقدامات پیشگیرانه است لذا در این زمینه باید سطح آگاهی مردم از رطیق رسانه ها 
و فضای مجازی ارتقا پیدا کند. رئیس کمیس��یون بهداشت ودرمان مجلس شورای 
اس��المی تاکید کرد: در زمین��ه عالئم اولیه ، ویروس کرونا ش��باهتهایی با ویروس 

آنفوالنزا دارد که باید در تشخیص آن نیز دقت الزم صورت گیرد.  میزان

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه تاکید کردند: 
دش��من برای شناس��ایی نقاط مؤثر انقالب و ضربه زدن 
به مبانی اساس��ی آن برنام��ه دارد و از جمله مقاصد آنها 

حوزه های علمیه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه بر برنامه ریزی 
برای شناسایی و به کارگیری استعدادهای برتر فکری از 

میان طالب جوان تأکید کردند.
رهبر انقالب اس��المی در این دیدار، نقش شورای عالی 
حوزه های علمیه در سیاستگذاری برای تربیت معلمان و 
مربیان دینی در جامعه را بس��یار مهم و حیاتی دانستند 
و ب��ا قدردانی از زحم��ات اعضای این ش��ورا و مدیریت 
حوزه، افزودند: حد و مرز وظایف شورای عالی و مدیریت 
حوزه یعنی تفاوت بین سیاستگذاری و اجرا باید هر چه 

مشخص تر باشد تا بازده کار چند برابر شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای هدف از انقالب اس��المی و 
جان فشانی و فداکاری های امام بزرگوار در به ثمر رساندن 
این نهضت را تحقق حاکمیت و شریعت اسالمی خواندند 
و گفتند: دشمن برای شناسایی نقاط مؤثر انقالب و ضربه 
زدن به مبانی اساس��ی آن برنام��ه دارد و از جمله مقاصد 

آنها حوزه های علمیه است. صیانت از شور انقالبی و طالب 
جوان با توجه به آنچه امام راحل در اواخر حیات مبارکشان 

بیان فرمودند )منشور روحانیت( یک ضرورت است.
ایشان با تأکید بر شناسایی استعدادها و ظرفیتهای پنهان 
فک��ری در طالب ج��وان، افزودند: در بخش��های گوناگون 
کش��ور، بعضاً کارهای ب��زرگ و ابتکارات ش��گفت انگیزی 
به دس��ت جوانان انجام می شود و در بخش حوزه و طلبگی 
نیز یقیناً چنین استعدادهایی وجود دارند که باید شناسایی 
و در حلقه های فکری به کار گرفته شوند و از آنها مسئولیت 

خواسته شود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با برشمردن نمونه هایی از 
حضور علمای بزرگ و تراز اول سابق در شهرهای مختلف 
کشور، افزودند: مقوله هجرت طالب به شهرها برای رونق 
دادن به امور دینی و تربیتی آن مناطق کار بس��یار خوب 
و الزم��ی اس��ت و بای��د به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که 
ش��هرهای مختلف از حضور عالمان دین خالی نشود. در 
این دیدار، حجت االسالم والمس��لمین حسینی بوشهری 
دبی��ر ش��ورای عالی حوزه ه��ای علمیه و حجت االس��الم 
والمسلمین اعرافی مدیر حوزه های علمیه نیز گزارشی از 
فعالیت های چهارساله شورای عالی و مدیریت حوزه های 

علمیه بیان کردند.

در جلسه ای که به تازگی شورای سیاست گذاری اصالح طلبان برگزار شد، طرفداران 
احزابی همچون اتحاد ملت مخالف ش��رکت اصالح طلب��ان در انتخابات بودند که 

تصمیم گیری در این مورد به نشست بعدی موکول شد.
نشس��ت فوق العاده شورای سیاس��ت گذاری جبهه اصالح طلبان یکشنبه شب  به  
منظور تعیین تکلیف درباره دادن یا ندادن لیست انتخاباتی در تهران برگزار شد، 
نشس��تی که نکته قابل توجه آن  حضور احزابی بود که در س��الهای اخیر به دلیل 
انتقاد به رویه حاکم بر ش��ورای سیاست گذاری، جلسات این شورا را تحریم کرده 

بودند.
بر اس��اس اطالعاتی که تاکنون  از جزئیات این نشس��ت رس��انه ای شده، به رغم 
تأکید برخی س��ران شورای سیاس��ت گذاری از جمله محمدرضا عارف )رئیس( و 
حس��ن رسولی )رئیس س��تاد انتخابات( بر حضور و لیست دادن اصالح طلبان در 
انتخابات آتی مجلس ش��ورای اس��المی اما به نظر می رسد کفه ترازوی طرفداران 
عدم شرکت در انتخابات در جلسه شب گذشته شورای سیاست گذاری سنگین تر 

از طرفداران شرکت در انتخابات بوده است.

نمایند گان حزب اتحاد ملت به همراه برخی اعضای حقیقی شورای سیاست گذاری 
که به احزاب تندرو همچون مش��ارکت و سازمان مجاهدین انقالب نزدیک اند، بر 
این عقیده بودند که اصالح طلبان باید به این بهانه که رد صالحیت ها کاندیدایی 
ب��رای اصالح طلبان به منظور ارائه  لیس��ت باقی نگذاش��ته، تم��ام تالش خود را 
برای متقاعد کردن دیگر  اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری برای عدم ارائه لیست 
انتخاباتی به کار ببندند. از سوی دیگر چهره هایی چون عبدالواحد موسوی الری و 
عارف به همراه  احزاب میانه رو از جمله حزب کارگزاران سازندگی، مردم ساالری، 
ندای ایرانیان، پیش��روی اصالحات و حزب اس��المی کار مخالف عدم ارائه لیست 
و به دنبال ش��رکت در انتخابات هستند، تا جایی که سیدافضل موسوی از اعضای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران با رد این ادعا که اصالح طلبان برای بستن لیست 
در تهران  با کمبود کاندیدا مواجه هستند، گفته است: "بر خالف برخی ادعاها با 

فقدان نامزدهای اصالح طلب روبه رو نیستیم".
س��عید نورمحمدی نماینده حزب ندای ایرانیان در ش��ورای سیاس��ت  گذاری در 
تشریح نشست این شورا گفت:  در این نشست ابعاد مختلف لیست دادن یا ندادن 
اصالح طلبان در تهران مورد بررسی قرار گرفت که از آنجا که این تصمیم موضوع 
خیلی مهمی است و تمام ابعاد آن باید دقیق سنجیده شود، تصمیم اعضا بر این 
شد که نظر نهایی شورا درباره لیست دادن یا ندادن در تهران به اسم شورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان به جلسه فوق العاده چهارشنبه موکول شود.

به اعتقاد نورمحمدی با توجه به جوی که در نشست شورای سیاست گذاری حاکم 
بوده، در صورت رأی گیری درباره ارائه یا عدم ارائه لیس��ت از س��وی این ش��ورا 
برای  تهران، اعضا به عدم ارائه لیس��ت رأی می دادند، همین مس��ئله باعث شده 
تا عبدالواحد موس��وی الری پیشنهاد به تعویق افتادن رأی گیری در این رابطه را 

بدهد که در نهایت این پیشنهاد مورد موافقت اعضا قرار می گیرد.
اظهارات نورمحمدی نش��ان دهنده این اس��ت که تفکرات طیف مش��ارکتی  ها در  
ش��ورای سیاست گذاری بر فضای این شورا غلبه دارد، مسئله ای که تاکنون  بارها 
مورد انتقاد کارگزارانی ها نیز قرار گرفته است تا جایی که محمد عطریانفر از سران 
حزب کارگ��زاران گفته بود: "به دلیل پیوند عمیقی  ک��ه میان برخی ها در جریان 
اصالح طلبی با رئیس  دولت اصالحات وجود دارد، معموالً آنها از سهم بیشتری در 

ائتالف ها برخوردار هستند که این مسئله مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد".
به نظر می رس��د ترس اصالح طلبان از شکست در انتخابات پیِش رو موجب شده تا 
برخی افراد و گروه های منتسب به این جریان که در کارنامه سیاسی خود سابقه 
اقدامات هنجارش��کنانه ای چون تحصن در صحن مجلس و یا تحریم انتخابات را 
داش��ته اند، در این دوره نیز، به بهانه آنچه رد صالحیت گسترده کاندیداهای خود 
بی��ان می کنند، در تالش اند تا با ترغی��ب دیگر احزاب و گروه های اصالح طلب بر 
عدم ش��رکت در انتخابات، به نوعی بر عملکرد غیرقابل دفاع مجلس و دولت مورد 

حمایت  شان سرپوش بگذارند.  تسنیم

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه در گام دوم انقالب شاهد اقتدار، 
عزت، عظمت و پیش��رفت کشور هس��تیم، گفت: پیشرفت 
در کش��ور به این معنا نیس��ت که در مصرف و اس��تفاده از 
محصوالت پیشرفت کنیم، بلکه پیشرفت به معنای توانمند 

شدن برای رشد و تولید است.
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن 
گرامیداش��ت ایام اهلل دهه مبارک فجر، عنوان کرد: خداوند 
متعال را ش��اکریم که در چهلمین س��ال پی��روزی انقالب 
اس��المی و در گام دوم انقالب شاهد اقتدار، عزت، عظمت و 

پیشرفت کشور هستیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پیشرفت در کشور به این 
معنا نیس��ت که در مصرف و استفاده از محصوالت پیشرفت 
کنیم، بلکه پیش��رفت به معنای توانمند ش��دن برای رشد و 
تولید است. وی افزود: پیشرفت در جهت علم و فناوری و در 

جهات مختلف مورد نظر است.
رئیس��ی با اش��اره به س��خنرانی رهبر معظم انقالب در نماز 
جمعه عنوان کرد: ترجمان س��خن رهب��ری معظم در نماز 
جمعه این است که ایران قوی در گرو آن است که همه اجزاء 
در کش��ور به ویژه در حوزه توانمند سازی درکنار هم باشند. 
وی در بخشی از اظهاراتش گفت: شفافیت زمینه بسیاری از 
انحرافات را در حوزه اقتص��اد خواهد گرفت، برای مثال اگر 
تس��هیالت بانکی به نوع اظهارنامه های مالیاتی متصل شود 
دیگر کم اظهاری در مالیات و فرار مالیاتی نخواهیم داش��ت. 
از مس��ائلی که حتما باید دادگستری ها به بخش های دولتی 
به ویژه س��ازمان مالیاتی کمک کنند جلوگیری از فرار های 

مالیاتی است.
رئیسی گفت: این ویروسی که از چین آغاز شده، مردم چین، 

منطقه و جهان را نگران کرده است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: این اظهارنظر وزیر بازرگانی 

آمریکا درباره این نگرانی عمومی نش��ان دهنده نوع نگرش 
آن ها به جهان است که گفته این ویروس می تواند زمینه ای 
ب��رای رونق اقتصادی آمریکا باش��د؛ یعنی ن��گاه آن ها صرفا 
اقتصادی است و در حالی که این ویروس مردم دنیا را نگران 
کرده، به فکر رونق اقتصادی آمریکا از این راه هس��تند. این 
همان ارزش های آمریکایی است که امروز تمام مردم جهان 
را نگ��ران کرده اس��ت و در نگاه مردم، این ه��ا روز به روز به 

سمت افول قدرت حرکت می کنند.
رئیس��ی اظهار کرد: امیدواریم با اقداماتی که مدیران محترم 
در دولت و بخش های مختلف بهداش��تی می کنند، کش��ور 
ما از این آس��یب مصون باش��د. اقدامات بهداشتی طبیعتاً از 
حقوق عامه اس��ت که باید این حق را برای مردم قائل ش��د 
که انشاءاهلل این ویروس به کشور ما نیاید و همچنان سالمت 
عموم تضمین ش��ود. وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اش��اره به افتتاح مجتمع تخصصی ویژه رس��یدگی به جرائم 
اقتصادی اظهار کرد: امروز ما جلسه شورای عالی قوه قضاییه 
را در دادگستری استان تهران برگزار کردیم و این بمناسبت 
آغاز به کار مجتمع مبارزه با فس��اد اقتصادی در دادگستری 
اس��تان تهران اس��ت؛ البته مبارزه با فساد اقتصادی پیش از 
ایج��اد این مجتمع هم در دادگس��تری ته��ران جاری بوده 
اس��ت. رئیس قوه قضائیه تصریح ک��رد: چند نکته را باید در 
رابطه با ضرورت ایجاد مجتمع اقتصادی توضیح دهیم: نکته 
اول مس��ئله تمرکز در بخش ها و فرآیند دادرسی در دادسرا، 
دادگاه و دادگاه ه��ای تجدیدنظر اس��ت که ای��ن کار با اذن 
خاص انجام می شود. رئیسی تاکید کرد: در مجتمع تخصصی 
رسیدگی به جرایم اقتصادی، این ها کنار هم قرار می گیرند و 
این همجوارِی بخش های مختلف دادرسی، فرآیند دادرسی 
را تسهیل می کند و تطبیق در دادرسی را، هم برای دادسرا و 
هم برای دادگاه افزایش می دهد. وی تصریح کرد: در مجتمع 

تخصصی ویژه رس��یدگی به جرایم اقتصادی در کنار قضات، 
کارشناس��ان نیز در حوزه های مختلف مالی، بانکی، مالیات، 
بیمه، واردات و صادرات و قرارداد ها حضور دارند که بس��یار 

می توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما کمک کنند.
رئیس ق��وه قضاییه در ادام��ه بیان کرد: نکته دوم مس��ئله 
هماهنگی ضابطان با یکدیگر است. ما ضابطانی در حوزه های 
مختلف اعم از نیروی انتظامی، حوزه های اطالعاتی و امنیتی 
داری��م که هماهنگی آن ه��ا در مبارزه با مفاس��د اقتصادی 

اهمیت بسیاری دارد.
رئیس��ی بیان کرد: ضابطان نیز با ایجاد این مجتمع کارشان 
به صورت هماهنگ به عنوان بازوان توانای دس��تگاه قضایی 
انجام خواهد ش��د. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مس��أله 
بعدی بحث مطالبه ش��فافیت اس��ت. در مبارزه با فساد یک 
بخش کار مبارزه با مفسدین است. ما معتقدیم برای مبارزه 
اصولی با فس��اد ضمن اینکه پرونده را باید رس��یدگی کرد، 
تولید پرونده فس��اد را نیز باید پیشگیری کرد؛ چراکه تولید 
پرونده فس��اد زیبنده ما نیس��ت و حتما بای��د در این رابطه 

اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
رئی��س قوه قضاییه ادام��ه داد: نکته اول در ح��وزه اقتصاد، 
موضوع اس��ناد، قرارداد ها و معامالت است. حوزه دوم مسأله 
پول اس��ت؛ اگر پولی گردش بس��یار داش��ت و در مقابل آن 
هیچ کاالیی نیامد، معلوم می شود که یک خوف پولشویی در 
این رابطه وجود دارد؛ لذا مس��أله اسناد و پول و گردش آن 
مهم است. آیت اهلل رئیسی در ادامه عنوان کرد: مسأله سوم 
مس��أله کاالست. اسناد، پول و کاال سه جریان مهم است که 
باید متصل به هم باشند و در سامانه هایی که در دستگاه های 
اداری ایجاد شده، با هم مرتبط شوند. اگر اسناد با پول و پول 
با کاال کامال س��نجیده شوند، این شفافیت زمینه بسیاری از 

انحرافات و کژی ها در حوزه اقتصاد را از بین خواهد برد.

 رئیسی با تاکید بر لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: 
در مورد شناسایی افرادی که تمکن دارند و به نحوی با روش 
ها و ترفندهایی از دادن حقوق دولت خودداری میکنند، باید 

به دولت کمک کرد تا به حقوق خود برسد.
وی خاطرنش��ان کرد: در ای��ن مجموعه باید کاری کنیم که 
کش��ف موارد فس��اد را افزایش و منافع حاصل از فساد را به 

شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد باال ببریم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نکته بعدی مسأله بازدارندگی 
مجازات ها اس��ت. مجازات ها باید بازدارنده باش��د و به هیچ 
عنوان برای افرادی که زمینه ارتکاب فس��اد را دارند، صرف 

نکند که به سمت انحراف و کژی بروند.
رئیسی با بیان اینکه روابط ناسالم اقتصادی امر بسیار مذموم 
و ناپس��ندی است، گفت: اگر این روابط منتهی به جرم شد، 
باید مورد رسیدگی قرار گیرد و مجرمان اقتصادی باید خود 
را برای محاکمه و حساب پس دادن به دادگاه ها آماده کنند. 
این حرکت در دستگاه قضایی یک جریان مستمر خواهد بود 
و همان ابتدا عرض کردم که حرکت ما یک حرکت مقطعی 
نیست و پیام تشکیل مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی، 
پی��ام یک اقدام پیگیران��ه و مجدانه و هماهنگ در ارتباط با 
فساد اقتصادی است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به بیانیه گام 
دوم انقالب اس��المی خاطرنشان کرد: توجه همه دوستان و 
هم��کاران را به یکی از بند های بیانیه گام دوم انقالب جلب 
می کنم که رهبر معظم انقالب فرمودند در دس��تگاه ها باید 
بخش��ی متولی مبارزه با فس��اد وجود داش��ته باشد؛ هم در 
دس��تگاه تقنینی، هم در دس��تگاه اجرایی و هم در دستگاه 
قضایی باید اینکار انجام ش��ود. در دستگاه قضایی ما این کار 
را می کردی��م؛ ام��ا می خواهیم از این پ��س با ایجاد مجتمع 
رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت متمرکز و هماهنگ و 

پیگیر این کار صورت بگیرد. میزان

دشمن برای ضربه زدن به مبانی اساسی انقالب برنامه دارد
رهبر معظم انقالب اسالمی:

مجرمان اقتصادی خود را برای حساب پس دادن آماده کنند
رئیس قوه قضاییه:
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