
مبارزه با فساد یعنی پایان تحریم
ادامه از صفحه اول 

بزرگترین س��رمایه در رفع مشکالت کشور همین 
س��رمایه اجتماعی اس��ت.  نکته مهم آنکه فس��اد، 
رانت، احتکار، بی کفایتی ها  اجرایی و زد وبندها در 
واردات و صادرات و برخی مفاسد جاری در جامعه 
از یک س��و زمینه های برای خود تحریمی شده که 
اش��تباه محاس��باتی طرف های خارج��ی در نتیجه 
داشتن تحریم ها را تشدید می سازد و از سوی دیگر 
زمینه س��از پرونده های حقوق بشری علیه ایران در 

نهادهای جهانی شده است.
نکته مهم آنکه وقتی س��اختار قضایی کشور فعال و 
مبازه با فس��اد در کنار اصل ام��ر به معروف و نهی 
از منکر به درس��تی اجرایی ش��ود در کنار افزایش 
اعتماد دوس��تان جهانی  ایران، زمینه س��از رش��د 
س��رمایه گذاری خارجی در کشور می شود چرا که 
س��رمایه همواره به دنبال امنیت و سود است و این 
امنیت با مبارزه شفاف با فساد محقق می شود. البته 
این مبارزه ها باید بر اس��اس موازین داخلی بوده و 
پیوستن به چارچوب  هایی همچون اف.ای.تی.اف و 
پالرمو که ادعای مبارزه با پولش��ویی را سرمی دهند 
در جمع این مبارزه ش��فاف قرار نمی گیرند و نباید 
گرفتار غلط پیوستن به این ساختارها برای مبارزه 
با فس��اد ش��د چرا که آنها بیش از آنک��ه رهیافتی 
اقتصادی باش��ند، دارای کارکردی سیاسی هستند 
که پیامدهای نفی برای کش��ور ب��ه همراه خواهند 

داشت.
حال این س��وال مطرح است که این مبارزه از کجا 
باید آغاز گردد و چگونه می توان به این مهم دست 
یافت. مهمترین اصل در این عرصه اجرایی ش��دن 
س��ند تحول قضایی اس��ت که در چارچوب مبارزه 
فراگیر با فس��اد قابل اجراس��ت و می تواند از سوی 
دس��تگاه قض��ا و با حمای��ت قوه مجری��ه و مقننه 
اجرایی شود. این مبارزه نیز در چند بعد قابل توجه 
است. نخس��ت چنانکه رهبر انقالب نیز بارها تاکید 
کرده اند وجود سیس��تم قضایی سالم، پاکدست و 
کارآمد اصل اول در مبارزه با فس��اد و مفاسد است 
اقدامات اخیر دس��تگاه قضا در برکناری و مجازات 
قضات و کارکنان متخلف دس��تگاه قضا قابل تقدیر 
بوده و اس��تمرار آن می تواند گام��ی مهم در ایجاد 

سالمت قضایی در کشور باشد.
 دوم آنک��ه عدم وجود مصونیت ب��رای هیچ فرد و 
یا س��اختاری چه اجرایی و چه اقتصادی و ... امری 
ضروری اس��ت. وج��ود برخ��ی مصونیت ها موجب 
ایجاد رانت ها و فس��ادهایی ش��ده ک��ه پیامدهای 
آن آس��یب های جدی به نظام و مردم بوده اس��ت. 
نکته مهم آن است که فساد سیستماتیک در ایران 
وجود ندارد و با تکیه بر سند تحول قضایی و التزام 
تمام نهادها و ارگان ها و س��اختارهای حاکمیتی بر 
اصل برابر بودن در برابر قانون و لزوم پاس��خگویی 
به مطالبات دس��تگاه قضا در عرصه مبارزه با فساد 
و شفاف سازی می توان در کوتاه ترین زمان ممکن 

به ریشه کن فساد پرداخت. 
س��وم آنکه توجه به حقوق عام��ه مردم اصلی مهم 
در تحق��ق عدال��ت قضای��ی و اجتماع��ی و رعایت 
حقوق شهروندی است. این حقوق عامه دارای ابعاد 
مختلفی اس��ت که آگاهی بخش قضایی، دسترسی 
همگان به مراجع قضایی ذی صالح و قابل اعتماد، 
مردمی بودن دستگاه قضاوت، بخشی از این حقوق 
عامه اس��ت. مبارزه با احت��کار، رانت خواری، گران 
فروش��ی، برداشتن موانع دس��ت و پاگیر اداری به 
ویژه اقدامات غیرمس��ئوالنه و فس��ادآفرین بانکها و 

... بخش دیگر این حقوق عامه است.
اقدام دس��تگاه قضا مبنی بر مکلف ش��دن بانک ها 
ب��رای بازگردان��دن کارخانه ه��ا و مراک��ز تولید و 
مصادره ش��ده توسط بانکها به صاحبان اولیه آنها از 
جمله اقدام��ات مهم و قابل تقدیر در عرصه حقوق 
عامه اس��ت که بازگرداندن کارخانه هایی که توسط 
مفسدان اقتصادی ورشکست و تغییر کاربردی داده 
اند، به صاحبان اولیه و کارگران حلقه تکمیلی این 

امر می تواند باشد.
در جمع بن��دی نهایی می توان گفت که دس��تگاه 
قضا نقش��ی مهم در امر پیشگیری از جرم و فساد و 
مبارزه با انواع فس��اد دارد که همکاری تمام نهادها 
و س��اختارهای اجرایی و مقننه با آن در این مسیر 
امری ضروری و مطالبه ای مردمی است. برابر بودن 
همگان نزد قانون و یا همان عدالت قضایی مطالبه 
ای به حق از س��وی مردم اس��ت که ضمن افزایش 
اعتم��اد مردم��ی به دس��تگاه قضا، دس��تاوردهای 
بس��یاری از جمله در مقابله با تحریم و فش��ارهای 
خارجی و رفع مش��کالت اقتصادی کش��ور خواهد 
داش��ت. به ویژه اینکه بخش عمده مشکالت کشور 
از س��وء مدیریت هاس��ت که با اصل شفاف سازی و 

مبارزه با مفاسد می توان آن را رفع نمود.

سرمقاله

حض��رت آیت اهلل العظمی س��یدعلی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با رئیس و مسئوالن عالی 
قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور 
با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر 
لزوم استمرار حرکت تحولی در قوه قضائیه به صورت متوازن 
و با محوریت مردمی بودن قوه تأکید کردند و گفتند: مبارزه 
با فس��اد که در این دوره به اوج خود رسیده است باید بدون 
اغماض و بر اس��اس حق و عدل و قان��ون و همچنین بدون 
تعدی و ظلم به افراد بیگناه با قدرت ادامه یابد. حضرت آیت 
اهلل خامن��ه ای همچنین با تأکید بر اینکه ماجرای کرونا تمام 
نش��ده و همچنان ادام��ه دارد، همه مردم و مس��ئوالن را به 
جدی گرفتن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و جلوگیری 

از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی با گرامی داشت یاد شهید مظلوم آیت اهلل 
بهش��تی، شهید قدوسی، ش��هید الجوردی و دیگر شهیدان 
دس��تگاه قضا، »تدوین نس��خه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند 
تحول قضائی« را با اس��تفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه 
و تجربیات درون قوه ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در 
زمان های الزم از اجرای این سند و برنامه های مترتب بر آن به 
مردم گزارش دهید که این کار در امیدواری مردم به دستگاه 

قضا قطعاً تأثیرگذار است.
ایش��ان تحول را ضرورتی مس��تمر، مدیریت  ش��ده و توأم با 
دریافت ه��ای جدید و ابتکارات ت��ازه خواندند و افزودند: این 
کار باید بر اصول و مبانی اسالمی و دینی مبتنی باشد وگرنه 
تح��ول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می ش��ود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار 
خواندند و گفتند: البته برخی مقاومت ها نه از روی سوء نیت 
بلکه از س��ر ناتوانی و یا نداش��تن ح��ال و حوصله تغییرات 
بنیادین اس��ت. البته مخالفت های کسانی که از وضع موجود 
منتفع هس��تند و کارشکنی ها و فضاسازی های شبکه در هم 
تنیده مفسدان و مجریان نیز ایجاد تحول را سخت تر می کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تالش های بی وقفه دش��منان برای 
»خنثی کردن هر حرک��ت اصالحی و تحولی در نظام« را از 
طریق جوس��ازی رسانه ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار 
عمومی از دیگر دش��واری های ایجاد تحول خواندند و تأکید 
کردن��د: تنها راه مؤث��ر برای مقابله با هم��ه عوامل و عناصر 
ضد تحول، »منفعل نش��دن، استقامت، توکل بر خدا و ادامه 
شجاعانه مسیر تحول« است. رهبر انقالب در بخش دیگری 
از سخنانش��ان با اش��اره به وظایف مهم و بسیار گسترده قوه 
قضائیه در قانون اساس��ی، پیگیری و اجرای متوازن همه این 
وظایف را ضروری برشمردند. ایشان در همین زمینه موضوع 
»احیای حقوق عامه« را مهم خواندند و با ابراز خرس��ندی از 
فعالیت های اخیر قوه در این زمینه، گفتند: اگر دادس��تانی ها 
احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار 

شوند و از حق مردم دفاع کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به یک��ی دیگر از وظایف 
اساس��ی دس��تگاه قضا در قانون اساسی یعنی »پیشگیری از 
وقوع جرم« افزودند: اگر بس��ترهای شکل گیری و وقوع جرم 
به درستی شناخته شود، پیشگیری علمی از وقوع جرم و در 
نتیجه کاهش فراوان هزینه های مقابله با جرم محقق خواهد 
ش��د که این کار نیازمند همراهی هم��ه قوا به خصوص قوه 
مجریه است. رهبر انقالب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله 
پیش��گیری از وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانِش صرفاً 
قضائی مشکل گشا نیست و باید از نخبگان حوزه و دانشگاه در 

علوم مختلف کمک گرفت.

ایش��ان با ابراز خرسندی از مشخص ش��دن برخی مصادیق 
حق��وق عام��ه از جمله محیط زیس��ت و نی��ز واگذاری های 
غیردقی��ق بنگاه های تولیدی گفتند: اگ��ر مراکز تولیدی به 
اش��خاص ناصالح یا ناتوان واگذار ش��ود، تولید کش��ور ضربه 

می خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.
رهب��ر انق��الب تعمیم تحول خواهی از مس��ئوالن دس��تگاه 
قض��ا به بدنه و همه کارکنان دس��تگاه را ض��روری خواندند 
و افزودن��د: »مردمی بودن« از دیگ��ر ضروریات ایجاد تحول 
است. حضرت آیت اهلل خامنه ای نگاه از باال به مردم را غیرقابل 
قبول دانستند و گفتند: همه ما مسئوالن نظام جزو مردمیم 
و خیلی از مردم از ما باالتر هس��تند، بنابراین همه باید خود 
را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم. »دسترس��ی آسان مردم 
به دس��تگاه قضا«،»ت��الش برای ارتقای آگاه��ی و اطالعات 
قضائی مردم«،»حضور مس��تمر و مواجهه مستقیم با مردم« 
و »بهره گیری از کمک و اطالعات مردمی در مس��ائلی نظیر 
مبارزه با فس��اد« از دیگر تأکیدات رهبر انقالب به مسئوالن 
قضائی بود. ایش��ان بیان گزارش زبانی و آم��اری به مردم را 
الزم اما ناکافی دانس��تند و با اشاره به ضرورت بهره گیری از 
هنر و ظرفیت های رسانه ای در ارائه گزارش فعالیت ها گفتند: 
متأسفانه با غفلت برخی مسئوالن مربوط در عرصه نظارت بر 
فیلم ها، ش��اهد نمایش فیلم هایی هستیم که اساس و مبانی 
قضائی جمهوری اس��المی را زیر سوال می برند. رهبر انقالب 
افزودند: غربی ها بر خالف واقعیت، در فیلم های س��ینمایی، 
دادگاه های خود را عرصه عدالت محض نشان می دهند ولی ما 
حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت های هنری و رسانه ای 
بهره نمی گیریم و گاهی بر عکس نش��ان می دهیم. ایشان با 
اشاره به سخنان رئیس جمهور آمریکا درباره ۱۰ سال حبس 
برای کسانی که نمادهای برده داری و نژادپرستی را به پایین 
بکشند و یا جدا کردن فرزندان مهاجران از والدینشان گفتند: 
البت��ه از این بی قانونی ه��ا در غالب فیلم ه��ای غربی خبری 
نیست. رهبر انقالب اس��المی در ادامه نکاتی را در خصوص 
مبارزه با فساد بیان کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان 
اینکه مبارزه با فس��اد از دوره قبل در قوه قضائیه آغاز ش��ده 
بود و اکنون به اوج خود رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه 
بدون مالحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می شوند زیرا 
فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک 

و به شدت واگیردار و ُمسری است. ایشان افزودند: تنها تفاوت 
ویروس کرونا با ویروس فس��اد این است که ویروس کرونا با 
شستشوی دست برطرف می شود اما تنها راه مقابله با ویروس 
فساد، قطع دست مفسد است. رهبر انقالب اسالمی، وظیفه 
ق��وه قضائیه را برخورد متوازن با همه اَش��کال و ابعاد فس��اد 
برش��مردند و در عین حال تأکید کردند: باید مبارزه با فساد، 
در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناس��ی 
انجام ش��ود، زیرا تبعات و ضربه فس��اد در داخل قوه قضائیه 
بسیار سنگین خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر لزوم نگاه کارشناس��ی برای شناخت بس��ترهای فسادزا و 
مقابله با آن، افزودند: مالک در مبارزه با فساد باید فقط حق، 

عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه دیگری در کار نباشد.
ایش��ان گفتند: البته همانطور که در برخورد با فس��اد نباید 
اغماض وجود داش��ته باش��د اما افراد بی گناه هم نباید مورد 
تعدی قرار گیرند و رس��یدگی ها باید کاماًل بر اساس قانون و 
عدالت و بدون جو گیری انجام شود. رهبر انقالب اسالمی با 
اشاره به گسترش فضای مجازی و قضاوت افراد مختلف درباره 
رویدادها و مس��ائل، خاطرنشان کردند: عموم مردم و فعاالن 
فضای مجازی مراقب باشند تا نسبت به افراد بی گناه تعدی و 
ظلمی واقع نشود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با گالیه از اهانت 
و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضائیه در جریان 
قضاوت ها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شده 
افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مؤمن است 
که مراقب باش��ند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال 
گرفتن انتقام از مواضع انقالبی و محکم قاطع فالن شخصیت 
هستند، کاری ندارم. ایش��ان تأکید کردند: حرکت مبارزه با 
فس��اد که اکنون در قوه قضائیه به  خوبی مشاهده می شود و 
خود را نشان داده است، از دوره آقای آملی الریجانی آغاز شد 
و ایشان هم در داخل و هم در بیرون از قوه شروع کننده آن 

بودند و اینها نباید از نظر دور باشد.
رهبر انقالب اس��المی یکی از اقدام��ات خوب قوه قضائیه در 
مبارزه با فس��اد را »حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی« دانس��تند و گفتند: در شرایط کنونی که 
مردم از لحاظ معیش��ت دچار سختی هستند، هر دستگاهی 
که بتواند به اقتصاد کش��ور کمک کند، باید این کار را انجام 
دهد و این اقدام قوه قضائیه در واقع کمک به اقتصاد کش��ور 

اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره ب��ه ابالغیه اخیر 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه برخی بانک ها حق مصادره 
و تعطیلی واحدهای تولیدی را ندارند، خاطرنشان کردند: این 
کار، بس��یار درست و قابل تعمیم در مورد کسانی است که با 
خرید واحدهای تولیدی و اخراج کارگران و فروش تجهیزات، 
کارب��ری این واحدها را تغییر می دهند زیرا اینگونه اقدامات، 

ضربه به اقتصاد کشور است.
ایشان یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد را »نظارتها و 
گزارش های مردمی« خواندند و افزودند: باید برای این موضوع 
زیرس��اخت های حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت 
مادی و معنوی گزارش��گر حفظ شود و آمر به معروف و ناهی 
از منکر دلگرم باش��د که دستگاه قضائی پشتیبان او است، و 
در مقاب��ل زمینه تهمت زنی نیز فراهم نش��ود. رهبر انقالب 
اسالمی در بخش پایانی سخنانشان به یک موضوع غیرقضایی 
اما مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی 
افراد که مس��ئله کرونا را تمام  ش��ده می دانند، گفتند: در اثر 
فداکاری دستگاه ها و کادرهای درمانی و بهداشتی و همچنین 
مجاهدت داوطلبانه گروه های مردمی و همکاری عموم مردم، 
ایران به عنوان یک کش��ور موفق در دنیا معرفی ش��د اما این 
مرب��وط به ابت��دای کار بود و اکنون متأس��فانه آن حرکت و 
مجاهدت از جانب بعضی مردم و مسئوالن سست شده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تش��کر از خدمات طاقت فرسای 
کادرهای درمانی، ش��یوع بیماری را موجب خسته شدن این 
زحمتکش��ان دانس��تند و افزودند: اینکه گفته می شود باید 
کاری کرد که مشکالت اقتصادی از ناحیه کرونا بوجود نیاید، 
حرف درستی است اما در صورت بی توجهی و شیوع گسترده 
بیماری، مش��کالت اقتصادی هم بیش��تر خواهد شد. ایشان 
با تأکی��د بر لزوم مراقبت از کش��ور در همه جهات از جمله 
در مقابل دش��منی های آمریکای خبیث و انگلیس خبیث و 
همچنین در مواجهه با اقدامات دولتهای اروپایی، خاطرنشان 
کردند: اگر ما به وظایف خود عمل کنیم به توفیق الهی آنها 
در هر کاری سرشان به سنگ خورده و نمی توانند مقاصدشان 
را عملی کنند و نتیجه فشار به قول خودشان حداکثری برای 
به زانو درآوردن مردم، نشستن مشت ملت ایران بر سینه آنها 
و به عقب راندن شان خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
پایان از زحمات همه مسئوالن، قضات و کارکنان قوه قضائیه 
در سراسر کشور و همچنین از خانواده های آنان تشکر کردند. 
در این نشست، پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، رئیس 
قوه قضائیه با بیان گزارش��ی از رویکردها و برنامه های تحولی 
این قوه در یک س��ال اخیر گفت: رویکرد فناورانه و گسترش 
دادرسی الکترونیک و ایجاد سامانه های مختلف برای تسهیل 
دسترسی مردم به عدالت، رویکرد فعال در برخورد با مسائل 
از جمله جلوگیری از تعطیلی ۱۲۰۰ واحد تولیدی با همکاری 
دولت، تقویت بُعد نظارتی و فعال تر کردن س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور، افزایش اتقان آرا، س��امان دادن و تعیین تکلیف 
بیش از نیمی از پرونده های معوق، مردمی شدن قوه و افزایش 
نقش دادن به مردم در کشف و یا پیشگیری از وقوع جرم، از 

جمله رویکردها و برنامه های قوه در سال گذشته بود.
حجت االس��الم والمسلمین رئیسی، مبارزه با فساد را اولویت 
جدی قوه قضائیه خواند و افزود: بیش از هزار حکم در محاکم 
علیه مفسدین اقتصادی صادر شده و این کار با جدیت دنبال 
خواهد شد، همچنین ارتقا سالمت دستگاه قضائی و مبارزه با 
هر گونه فساد و کژی در درون این قوه جزو اولویت ها و مطالبات 
 همه قضات متدین و سالم دستگاه قضائی و عموم مردم است. 
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رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن قضایی:

مبارزه با مفسدان، بدون مالحظه ادامه یابد
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 مقابله با فساد درون قوه قضاییه؛ مطالبه قضات متدیّن و عموم مردم است

گزارش

پلیس قضایی احیا شود
فرزند ارش��د ش��هید دکتر بهش��تی گفت: اگر پلیس قضایی که به درستی 
توسط شهید بهشتی طراحی شده بود وجود داشت امروز مشکالت به این 

شکل نبود و تشکیل پلیس قضایی می تواند راهگشا باشد.
ملوک الس��ادات حسینی بهشتی در حاش��یه مراسم بزرگداشت سی و نهمین 
سالگردشهدای فاجعه تروریس��تی هفتم بیان کرد: شهید بهشتی به معنای 
واقعی برای ما هم معلم واقعی و هم پدر بودند.  فرزند ارشد شهید دکتر بهشتی 
با بیان اینکه شهید بهشتی ساختار قوه قضاییه را اساسی و بنیادین تغییر داد اظهار 
ک��رد: وی ارکان و قوانینی را که قبل از انقالب وضع ش��ده بود اصالح کرد و پلیس 
قضایی را تش��کیل داد که بهتر است مجددا احیا ش��ود. دکتری زبان شناسی گفت: 
شهدای هفتم تیر با ناجوانمردی به شهادت رسیدند و الزم است برای احقاق حقوق 

شهدای ترور اقدامات مقتضی در کشور و مجامع بین المللی صورت گیرد. میزان

اصالح ساختار بودجه در دستور کار مجلس قرار می گیرد
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اصالح ساختار بودجه یکی 
از مطالبات مقام معظم رهبری اس��ت و قطعا در دستور کار مجلس قرار 
خواهد گرفت. حجت االس��الم محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داش��ت: 
دعوت از رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه جهت ارائه گزارش جامعی از 
وضعیت بودجه س��ال جاری کش��ور، جزء برنامه های اصلی کمیس��یون 
اس��ت. وی با بیان اینکه از دیگر اولویت های مهم ما اصالح س��اختار بودجه 
است، گفت؛ما به دنبال آن هستیم که همه تجربیات گذشته در زمینه بودجه و 
مش��کالت آن را جمع آوری کنیم. میرتاج الدینی ضمن تش��کر از اقدامات ستاد 
ملی مقابله با کرونا گفت: از اولویت های کمیسیون برنامه و بودجه آن است که 
نح��وه هزینه کرد یک میلیارد یورویی را که از محل صندوق توس��عه ملی برای 

مهار کرونا برداشت شده، ارزیابی کند. مهر

استعفای عارف از ریاست شورای سیاست گذاری اصالح طلبان
محمدرضا عارف رئیس ش��ورای سیاست گذاری اصالح طلبان پس از سه 
دوره متوالی ریاس��ت بر ش��ورای انتخاباتی اصالح طلبان، از سمت خود 

استعفا کرد. 
یش از اس��تعفای عارف، عبدالواحد موس��وی الری وزیر کش��ور دولت 
اصالحات نیز که در این س��الها نائب رئیس��ی ش��ورای سیاس��ت گذاری 
اصالح طلبان را به عهده داش��ت، با انتش��ار بیانیه ای انتقادی از س��مت خود 
در این ش��ورا اس��تعفا داده بود. موسوی الری در بخش��ی از نامه استعفای خود 
ضمن اش��اره تلویحی به شکس��ت اصالح طلبان در انتخاب��ات مجلس یازدهم، از 
لزوم بازنگری در س��اختارها و سازوکارهای اجماعی اصالح طلبان به منظور ایفای 
نقش بهتر و مناسب تر و روزآمد کردن چگونگی حضور اصالح طلبان در انتخابات 

۱4۰۰ سخن گفته بود. تسنیم

رئی��س جمه��ور گفت: انتش��ار اوراق خزان��ه، تحکیم بازار 
س��رمایه، هدایت نقدینگی و کنترل قیمت ها، رونق بخشی 
به بورس و خروج دولت از بنگاه داری باید هرچه س��ریع تر 

اجرایی شود.
یکصد و چهل و هفتمین جلس��ه س��تاد اقتصادی دولت به 

ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.
در این جلس��ه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 

رئیس جمهور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد حضور داشتند.
رئیس جمهور در این جلس��ه پس از ارائ��ه گزارش رئیس 
کل بانک مرکزی در زمینه روند کاهشی رشد نقدینگی در 
سال جاری نسبت به سال ۹۸، بر ضرورت تسریع در فروش 
اموال مازاد و س��هام شرکت های دولتی که از سیاست های 
عمده اقتصادی دولت است تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق 
خزان��ه، تحکیم بازار س��رمایه، هدای��ت نقدینگی و کنترل 

قیمت ه��ا، رونق بخش��ی به بورس و خ��روج دولت از بنگاه 
داری باید هرچه س��ریع تر اجرایی شود تا مردم شاهد آثار 

مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
در این جلس��ه همچنین گزارش عملکرد و برنامه انتش��ار 
اوراق مالی اس��المی در سال ۹۹ ارائه و در زمینه چگونگی 

انتشار و عرضه آن بحث و تبادل نظر شد.
روحانی در این راس��تا افزود: سیاس��ت هدای��ت نقدینگی 
موجود کش��ور باید به س��مت تولید و س��رمایه گذاری در 
بازار پول و س��رمایه بوده و همچنین اوراق مشارکت هم به 
س��رمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها و پروژه های عمرانی 

کشور کمک کند.
وی ادام��ه داد: ب��ا هماهنگ��ی و هم��کاری کام��ل می��ان 
دستگاه های ذیربط برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت 
به نحو ش��فاف اعالم و اجرا شود تا امکان مشارکت فعاالن 
اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل فراهم گردد.
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

رونق بخشی به بورس هر چه سریعتر اجرایی شود


