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سیاست
اخبار
رئیس جمهور در پیام تسلیت به مردم افغانستان
در پی وقوع زمین لرزه:

جان باختن شماری از همزبانان و
همسایگان نجیب ایران ،جانکاه است

رئیس جمهور جان باختن شماری از مردم مسلمان و همزبانان و همسایگان
نجیب ملت ایران را در حادثه زلزله ،جانکاه و غمانگیز توصیف و تاکید کرد که
ملت و دولت ایران در کنار شماست و در این ابتالء عظیم حق همسایگی را
به جای خواهد آورد.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در پیام تسلیتی به ملت مسلمان
افغانستان بهمناســبت جانباختن شماری از مردم این کشور در واقعه زلزله
آورده است :به جمعیت هالل احمر ماموریت دادهام با حداکثر توان ممکن در
فرایند کمک به زلزلهزدگان و شما مردم عزیز فعال باشند .ملت و دولت ایران
در کنار شماست و در این ابتالء عظیم حق همسایگی را بهجای خواهد آورد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
انا هلل و انا الیه راجعون
ملت صبور و رنج کشیده افغانستان
خبر وقوع زلزله در شرق افغانستان و جانباختن شماری از مردم مسلمان و
همزبانانوهمسایگاننجیبملتایران،جانکاهوغمانگیزبود.اینجانببروز
این حادثه مصیبتبار را به یکایک مردم افغانستان تسلیت میگویم و برای
جانباختگان ،رحمت و غفران الهی مسئلت میکنم.
بسیار متاسفم که سالها اشــغالگری آمریکا مانع از توسعه زیرساختهای
شــهری و روستایی افغانستان عزیز شده و این مســئله امروز روند امداد به
خسارتدیدگانومجروحان زلزله رادشوارکردهاست .بهجمعیتهالل احمر
ماموریت دادهام با حداکثر توان ممکن در فرایند کمک به زلزلهزدگان و شما
مردم عزیز فعال باشند.
سایرظرفیتهایموجوددرایراننیزحتمابرایکمکبههمسایهشرقیمورد
بهرهبرداری قرار خواهد گرفت .ملت و دولت ایران در کنار شماست و در این
ابتالء عظیم حق همسایگی را به جای خواهد آورد.
سیدابراهیمرئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

تاکید آیتاهلل رئیسی بر ضرورت پایان
هرچهسریعترجنگاوکراین

رئیسجمهور با اشاره به اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای
خزر،برممنوعیتهرگونهحضورنظامیبیگانهدراینمنطقهوبهویژهوضعیت
استثنایی سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی شامگاه در دیدار «سرگئی الوروف» وزیر امور
خارجه فدراسیون روسیه ،دیدارها و گفتگوهای مستمر رؤسا و مقامات ایران
و روســیه را نشانه اراده جدی دو کشور برای شکل دادن به دوران جدیدی از
همکاریهای راهبردی ســودمند برای دو ملت از جمله در حوزه اقتصادی
دانست.
وی پس از گزارش وزیر امور خارجه روســیه درباره آخرین وضعیت روند رو
به گسترش همکاریهای اقتصادی کشورش با جمهوری اسالمی ایران،
گفت:تقویتهمکاریهاوهماهنگیها،راهکارمؤثریبرایمقابلهباتحریم
ویکجانبهگراییاقتصادیآمریکاعلیهکشورهایمستقلاست.
رئیس جمهور همچنین پس از گزارش مبسوط وزیر خارجه روسیه از آخرین
وضعیت میدانی در اوکراین ،با تأکید بر اهمیت پایان یافتن هرچه ســریعتر
این جنگ و آمادگی جمهوری اســامی ایران برای کمک به یافتن راهحل
دیپلماتیک در این رابطه ،افزود :تردیدی نیست که تحریکات آمریکا و ناتو
عامل شکلگیری این درگیریها بوده است و لذا باید نسبت به تالشهایی
که برای گسترش نفوذ ناتو در هریک از مناطق جهان از جمله در غرب آسیا،
قفقاز و آسیای مرکزی صورت میگیرد ،فعال بود.
رئیسی با اشاره به اهمیت همکاری کشورهای همسایه در حوزه دریای خزر،
بر ممنوعیت هرگونه حضور نظامی بیگانه در این منطقه و بهویژه وضعیت
استثنایی سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد.
«ســرگئی الوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روســیه نیز در این دیدار
توضیحات مشروحی درباره ابعاد همکاریهای تهران و مسکو ازجمله در
حوزه اقتصادی ،ارائه و بر آمادگی و عالقهمندی کشورش برای ارتقای سطح
همکاریها با جمهوری اسالمی ایران به سطح راهبردی تأکید کرد.
وزیرخارجه روسیه با اشارهبه اهمیت عضویت ایراندرسازمانهمکاریهای
اقتصادی شانگهای ،بر حمایت کشورش از گسترش نقشآفرینی ایران در
سازمانهای منطقهایو بینالمللیتصریح کرد.

ایرادات طرح شفافیت قوای سهگانه
در کارگروه مشترک مجلس و شورای
نگهبانبررسیمیشود

سخنگویشوراینگهبانازتشکیلکارگروهیبرایبررسیایراداتشورای
نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سهگانه خبر داد.
هادی طحان نظیف در گفتوگویی درباره طرح اصالح قانون انتخابات که
در دستور کار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفته است ،گفت:
شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی موظف به بررسی مصوبات مجلس
است ،کمیســیون امورداخلی کشور و مجلس اگر طرح یا پیشنهادی درباره
اصالح قانون انتخابات داشته باشــند را بررسی و مصوبه صحن را به شورا
ارسالمیکنندلذامادرشوراینگهبانمتننویسیومصوبهنویسینمیکنیم.
ویادامهداد:درصورتیکهمجلسبهلحاظپژوهشینظرپژوهشکدهشورای
نگهبان را بخواهد ،میتواند از نظرات پژوهشــکده استفاده کند ،همانطور
که مجلس برای قانون نویســی میتواند از نظر کارشناسی همه نخبگان و
پژوهشگراناستفادهکند.
سخنگوی شورای نگهبان که با خانه ملت گفتوگو کرده است ،اظهار کرد:
متن توسط کمیسیون و مجلس نوشته میشود و اگر در صحن تصویب شد
مانندهرطرحوالیحهایبهشوراینگهبانارسالمیشود.بهنظرمیرسدکه
کمیسیونامورداخلیکشورمجلساقداماتیپیراموناصالحقانونانتخابات
انجام داده و طرحی در این زمینه آماده کرده است.
وی افزود :شورای نگهبان فعال به این طرح ورود نمیکند مگر آنکه مجلس
از پژوهشکده شورای نگهبان نظر مشورتی بخواهد ،هرچند تصمیم نهایی با
نمایندگانمجلساست.
سخنگوی شــورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اختالف بین
مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه ،دستگاههای
اجرایی و سایر نهادها ،گفت :روز سه شــنبه ( 31خردادماه) جلسه اول رفع
ایراداتشوراینگهباندرخصوصاینطرحدرکمیسیونامورداخلیمجلس
برگزار شد و ایرادات باید بررسی شود .قرار شد که کارگروهی برای بررسی و
رفع ایرادات و ابهامات تشکیل شود.
طحان نظیف اضافه کرد :پــس از رفع ایرادات و ابهامات در مجلس ،مجدد
شورای نگهبان طرح را بررسی میکند ،اگر چیزی باقی ماند طبیعتا به مجمع
تشخیصمصلحتنظامفرستادهمیشود.مادرجلسهروزگذشتهبانمایندگان
نظرات شورای نگهبان در خصوص ایرادات و ابهاماتی که به طرح شفافیت
قوای سه گانه وارد دانسته را مطرح کردیم.

بمناسبت هفته قوه قضاییه صورت گرفت

سنجش عیار موفقیت دستگاه قضایی
در خطبههای نمازجمعه سراسر کشور
خطبای جمعه بسیاری از شهرهای کشــور در خطبههای امروز نماز
جمعه ضمن گرامیداشــت ایام شــهادت آیت اهلل بهشتی به بررسی
عملکرد قوه قضاییه پرداختند.
همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و نزدیک شدن به سالروز شهادت آیت
اهلل بهشتی و یارانش خطبای جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه
به تقدیر از عملکرد قوه قضاییه و بیان نقاط قوت و ضعف دستگاه قضا
درمسیر احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد پرداختند.
آیت اهلل علم الهدی ،امام جمعه مشــهد در خطبههای نماز جمعه این
هفته گفت :از همه عزیزان تالشگر و زحمتکش در قوه قضائیه که در
ایجاد امنیت و تامین ارزشهای انقالب در تمام نقاط و ابعاد کشــور
فعالیت میکنند ،تشکر میکنیم و امنیت خود و هویت انقالب جامعه را
مرهون زحمات ریاست این قوه و متولیان آن می دانیم.
آیتاهلل علیرضا اعرافی  ،امام جمعه موقت قم با تقدیر و سپاسگزاری
از قضــات و کارکنان قوه قضاییه گفت :اهتمــام به تکمیل و اجرای
ســند تحول قوه قضاییه ،تاکید بر ســرعت همراه با دقت در بررسی
پروندهها ،داشتن رویکرد عملی و پژوهشی در مسایل مرتبط با دستگاه
قضایی و بهره گیری از حوزه و دانشگاه در راستای تحقیقات بنیادی،
آسیبشناسی و پیشگیری از جرایم ،کمک به صنعت و حل مشکالت
این بخش و سالمت دستگاه قضا از مسائل راهبردی قوه قضاییه است.
ماموستا رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج با بیان این
نکته که نقش قضاوت در اسالم بسیارمهم است ادامه داد :عدالت باید
در تمام امور از جمله توزیع بودجه ،خدمت به مردم ،خانواده و مسائل
اخالقی و رفتاری رعایت شــود ،چراکه وجود عدالت ،رفاه و امنیت را
برای کشور به دنبال خواهد داشت.
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان قزوین و امام
جمعه قزوین اســاس صدور حکم در جامعه اسالمی را برپایه عدالت
دانســت و گفت :قضات راهنمای کسانی باشند که نمی توانند از حق
خود دفاع کنند.
وی در ادامه گفت :دســتگاه قضایی در نظام اســامی همواره سعی
داشته و دارد تا به رسالت خود ،یعنی عمل کردن به قانون و احقاق حقه
حقوق افراد عمل کند و این کار با تالش و زحمت شبانه روزی قضات
این بخش صورت می پذیرد تا امانتی که به دست آنان سپرده شده را
به اهلش برسانند.
امام جمعه زاهدان نیز به هفتم تیرماه سالروز شهادت مظلومانه آیت اهلل
دکتر بهشتی و  ۷۲تن از یاران ایشان اشاره و بیان کرد :با شهادت شهید
بهشتی و یاران ایشان خداوند انقالب اسالمی را بیمه و رهبر معظم را
ذخیره این انقالب قرار داد.
آیت اهلل محامی ادامه داد :هفتم تیر روز قوه قضاییه است که امیدواریم
خداوند توفیق اجرای عدالت را عنایت کند و سیستم قضایی استان در
جهت اقامه قسط و عدل بیش از پیش تالش کند.
حجت االســام نوفرســتی ،امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه
وجود شهید بهشتی به قوه قضائیه جایگاه داد عنوان کرد :ارج نهادن
به خدمات قضات پاکدامــن از موارد مورد تاکید رهبری بوده که امید
است مورد توجه باشد .و امید است با حضور نیروهای کارآمد و تربیت
مدیران شایسته برای ســطوح قضایی و اداری شاهد پویایی و رشد و
تعالی این مجموعه باشیم.
وی گفت :در اســتان خراسان جنوبی نیز شاهد پیگیریهای جدی از
ســوی مجموعه دادگستری هستیم که امید است در مبارزه با فساد و
آلودگیها هم در راستای پاکیزی جامعه از آسیبها گامهای ارزشمندی
برداشته شود.
امام جمعه موقــت ارومیه نیــز در خطبههای نماز جمعــه امروز با
گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود :امیدواریم فرهنگ عفو و گذشت
در جامعه ما روز به روز ترویج یابد تا به صورت روزافزون ،پروندههای
ورودی به محاکم و زندانیها کاهش یابد.

حجت االسالم والمسلمین قریشی ادامه داد :طبق تاکید رهبر معظم
انقالب ،قوه قضاییه باید مامن و پناه مردم باشد و باید با سرعت در این
مسیر حرکت کنیم.
امام جمعه کرمان ضمن تسلیت ایام شهادت شهدای هفت تیر این هفته
را به قضات تبریک گفت و تاکید کرد :مطالبات مقام معظم رهبری از
دستگاه قضا در حکم ریاست این دستگاه و در سخنرانی های ایشان
آمده اســت ،حضور مدیران کارامد و فاضل ،توجه به خدمات پاکان و
حفظ عزت آنان و در عین حال برخورد قاطع با متخلفان و قانون شکنان
بخشی از مطالبات والیت فقیه است.
حجت االســام علیدادی ســلیمانی گفت :ارتباط و حضور در میان
مردم ،رسیدگی به شکایات و دعاوی و رفع خصومت ها بخشی دیگر
از مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا است اما خدمات فراوان
کادر قضا قابل تحصین و تقدیر است.
امام جمعــه کرمان افزود :یک قاضی در اســتان پهناور کرمان همه
همت خود را بر اجرای حدود الهی می گذارد لذا از دســتگاه قضایی به
ویژه ریاست دستگاه در استان قدردانی می شود و درخواست می کنم
عملکرد خود را به گوش مردم برسانند و برخورد دستگاه قضا در مبارزه
با گرانفروشی به نظر مردم برسد ،دولت نیز در این حوزه کمک کند.
امام جمعه موقت شــهرکرد نیز با گرامیداشــت هفته قوه قضاییه و
شــهدای هفتم تیرماه گفت :مجموعه قوه قضاییه با عمل به وظایف
خود ،کارنامه درخشانی دارد .حجتاالسالم سید ابوالحسن فاطمی در
خطبههای نماز جمعه این هفته شهرکرد تاکید کرد :امید است مجموعه
قوه قضاییه همچنان به وظایف خود بهدرســتی عمل کند تا کارنامه
درخشان و موفقی داشته باشد.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشــهری ،امام جمعه بوشــهر نیز ضمن
قدردانی از تالشهای اصناف و قوه قضائیه در اســتان و کشور ،ادامه
داد :عدالت محوری ،حق گرایی و قانونمداری اساس سند تحول این
قوه است و باید برخورد قاطع با متعرضان حقوق ملت و حمایت از اقشار
محروم و همینطور کارآفرینان در دستورکار باشد.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد علی آل هاشم ،امام جمعه تبریز
با تبریک هفته قوه قضاییه گفت :از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی،
دستگاه قضایی کشور در پیاده کردن موارد مورد نظر نظام اسالمی و
تحقق آرمانهای انقالب اسالمی مسیر خود را تعیین کرد و در چارچوب
حرکت خود به خوبی ادامه داده است .

حبیباهلل شــعبانی موثقی ،نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه
همدان با گرامیداشــت هفته قوه قضاییه ،عملکرد مباره با فســاد را
به نسبت قابل قبول دانســت و گفت :هر چقدر قاطعیت در برخورد با
مفسدان صورت بگیرد ،حمایت مردم را دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد :مردم نشــان دادهاند که از برخورد قاطع با مفسدان به
خصوص حوزه اقتصــادی حمایت همه جانبه میکنند و مبارزه بدون
تبعیض و رعایت حدود الهی با استقبال آنها مواجه است.
قربانعلی دری نجفآبادی نیز در خطبههای نماز جمعه این هفته اراک
گفت :قوه قضاییه در عرصه های حقوقی ،کیفری ،اصالح امور ،اجرای
عدالت ،مبارزه با ظلم و تبعیض باید وظیفه خود را به بهترین شــکل
ممکن در جامعه انجام دهد تا امنیت نهادینه شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسالمی ایران باید در تمام
جهان الگو باشد ،اظهار داشت :توسعه و پیشرفت فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاســی جامعه در گروی برخورداری از دستگاه قضایی
قدرتمند اســت ،بنابراین کارکنان قوه قضائیه در نقاط مختلف کشور
باید اول به حساسیت شغل خود واقف شده و سپس در راستای تامین
امنیت و آرامش مردم گام های اساسی بردارند.
خطیب جمعه اراک بیان کرد :صالبت ،سالمت و استقالل سه اصل
مهم در قوه قضاییه اســت و کارکنان این نهاد ارزشمند باید به اصول
مهم و اساسی پایبند باشــند و برای احقاق حقوق مردم با تمام وجود
تالش کنند.
حجت االسالم و المسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های نماز
جمعه این هفته خرم آباد با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه اظهار
کرد :اهمیت این قوه به اقامه عدل است ،رفتار و گفتار بدون تبعیض از
نشانه های ایمان است.
آیتاهلل نورمفیدی  ،نماینده ولیفقیه در گلستان با اشاره به هفته قوه
قضاییه گفت :در هر کشور ،حکومت و دولتی سه قوه قضاییه ،مجریه
و مقننه دارد که قوه قضاییه از قوای بسیار مهم است و بار حکومتها و
دولتها بیشتر بر دوش قوه قضاییه است.
امام جمعه گرگان یادآور شــد :قضات باید توصیه و تاکید رهبر معظم
انقالب در دیدار سال گذشته نمایندگان این قوه با ایشان به مناسبت
همین ایام ،مبنی بر این که دســتگاه قضایــی باید مراقبت و نظارت
بیشتری داشته باشد تا شــکایت مردم به حداقل برسد یا حتی وحود
نداشته باشد ،مورد توجه جدی خود قرار دهند.

رئیس جمهور:

متولیان مالیاتی در تعامل با اصناف بنا را بر اعتماد بگذارند
رئیس جمهور مردمیســازی دولت را ضروری
خواند و اظهار داشــت :تردید نــدارم نظرات و
دیدگاههای نخبگان میتواند برای دولت منشأ
تصمیمسازی و تصمیمگیریهای خوبی باشد.
وقتی صحبت از دولت مردمــی میکنیم حتم ًا
باید نگاه مردم و نخبگان در اداره کشــور تأثیر
داشته باشد.
بنا به اعــام پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست
با جمعی از نخبگان اســتان خراسان شمالی با
گرامیداشت روز بیست و سوم ذیالقعده و بیان
اینکه این روز ،روز زیارت مخصوص حضرت رضا
(ع) است ،خاطرنشان کرد :سالها مردم استان
خراسان شمالی مهربانانه و مشــتاقانه میزبان
زائرین امام رضا(ع) بودند و این ســعادت بزرگی
برای مردم این استان است.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت بهره گرفتن از
نظرات نخبگان در اداره کشــور ،خطاب به آنان
گفت :شــما نخبگان در ارتباط گرفتن با دولت
به این نوع جلسات بســنده نکنید و سعی کنید
پیشنهادات خود را به دولت منتقل کنید.
رئیــس جمهور با تأکید به اســتاندار خراســان
شمالی مبنی بر برگزاری مداوم جلسه با نخبگان
استانی ،خاطرنشان کرد :با بهرهگیری از نظرات و
ایدههای مطرح شده در این نوع جلسات میتوان
تدابیر خوبی برای حل مسایل و مشکالت استان
بکار گرفــت .تردیدی ندارم که شــما نخبگان
خیرخواه کشور هســتید و باید به نظرات شما به

چشم غنیمت نگاه شــود .هر جا مردم در میدان
بودند کشــور توفیقات زیادی پیدا کرد .آیتاهلل
رئیسی در ادامه تصریح کرد :استانهای خراسان
شــمالی و جنوبی همزمان با یکدیگر به استان
تبدیل شدند ،اما علیرغم کارهای خوبی که انجام
شده ،استان خراسان شمالی کمبودهای زیادی
دارد .رئیس جمهور با اشــاره به اینکه اســتان
خراسان شــمالی دارای ظرفیتهای زیادی در
زمینه کشــاورزی اســت ،گفت :کشت گیاهان
دارویــی و توســعه آن در این اســتان میتواند
یک ظرفیت اقتصادی بســیار بزرگ در کشور
باشد .توسعه کشت گیاهان دارویی نباید در حد
حرف باشد.
  رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش
درباره تالش دولت برای رفع مشــکالت زنان
بدسرپرست و بدون سرپرســت ،اظهار داشت:
موضوع زن و خانواده بســیار مهم است که تنها
یکی از مســایل آن مشکالت زنان بدسرپرست
اســت .در این دولت صندوق حمایــت از زنان
بدسرپرست را تشــکیل دادیم و نیاز است دفتر
امور زنان و خانواده در استانداریها فعال شوند.
رئیس جمهور خطاب به استاندار خراسان شمالی
افزود :زمینه ارائه محصوالت و صنایع دســتی
را که در خانهها توســط بانوان ساخته میشود،
فراهم و ایجاد بازارچههای دائمی صنایع دستی،
ارائه تسهیالت و خرید این نوع محصوالت را در
استان پیگیری کنید.
رئیس جمهور با تشــریح اهمیت نقش مالیات
در اداره و تقویت اقتصاد کشــور و اهمیت مقابله

موثر و جدی با فرار مالیاتــی ،بر لزوم حمایت از
اصناف در این زمینه تأکید و خاطر نشــان کرد:
پیش از این هم به متولیان امــور مالیاتی تاکید
کردم که در تعامل با اصنــاف ،بنا را بر اعتماد به
اصناف بگذارند.
آیتاهلل رئیسی افزود :مهم این است که ممیزان
مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کنند .دالالنی
هســتند که درآمد زیادی دارند اما مالیات آن را
نمیدهند .رئیسی در بخش دیگری از سخنانش
با مهم و موثر توصیف کردن فعالیت گروههای
جهادی در رفع مشکالت کشور ،گفت :در حسینیه
جماران هم گفتم برخی از دختران و پسرانی که
در گروههای جهادی فعالیت میکنند ،ماه عسل
خود را برای خدمت به مناطق محروم میروند.
ارزش جهاد در بین ملت ما هنوز بسیار باالست
و این ارزش امــروز در گروههای جهادی دنبال
میشود .دولت وظیفه دارد از گروههای جهادی
حمایت کند.
رئیس جمهور یکی دیگر از ضرورتهای استان
را توســعه زیرساختهای ریلی برشمرد و گفت:
ش مســافری
توســعه ریلی بخصوص در بخ 
ضرورت بسیاری دارد.
آیتاهلل رئیسی در مورد گران شدن اقالم و کاالهای
اساسی گفت :اصالح نحوه تخصیص یارانهها تنها
یکی از عوامل گرانی این نــوع محصوالت بود و
همزمان قیمتهای جهانی نیز افزایش پیدا کرد که
یکی از عوامل آن جنگ اوکراین است.
  رئیسی افزود :برخی از کشورهای اروپایی نیز
به دلیل گرانی کاالهای اساسی روش تخصیص

کوپن را بــرای توزیع کاال در پیــش گرفتند و
برخی کاالها را بدین شکل در کشورشان توزیع
میکنند.
آیت اهلل رئیســی بــا ضروری دانســتن کنترل
قیمتهــا و کاهش تورم ،گفت :زمانی که دولت
را تحویل گرفتیم ،تقریبا تمام مبلغ  ۸میلیارد ارز
 ۴۲۰۰تومانی که برای تامین کاالهای اساسی
در ســال  ۱۴۰۰اختصاص یافته بود ،در همان ۵
ماهه اول سال توسط دولت قبل هزینه شده بود
و دیگر پولی برای ما نمانده بود ،اما با این وصف
 ۷ماه کشور را مدیریت کردیم.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با
اشــاره به ضرورت اصالح الگوی کشت ،اجرای
این کار را صرفا با کمک کشــاورزان امکانپذیر
دانست و تأکید کرد :باید کاالهای اساسی مورد
نیاز کشــور را در داخل تولید کنیم و برای تحقق
این هدف باید کشــاورزی را برای کشــاورزان
ل پیشبینی کنیم .در بســیاری از روســتاها
قاب 
تمامی امکانات زندگی وجــود دارد ،اما به دلیل
اینکه اقتصاد روســتا برای روســتائیان صرفه
اقتصادی ندارد ،این عزیزان روســتاها را ترک
میکنند   .رئیســی تصریح کــرد :باید کاری
کنیم که اقتصاد روســتا برای روستائیان صرفه
داشته باشــد و یکی از برنامههای دولت مردمی
فعال کردن اقتصاد روســتا است .رئیس جمهور
تأکید کرد :اکیداً از مدیران میخواهم افراد بدون
انگیزه و فاقد روحیه تحولگرا را در مناصب مهم
قرار ندهند و راه را برای افراد متخصص ،متعهد و
تحولگرا باز کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه رژیم اشغالگر

تهدید شهروندان و امنیت کشورها جایی در پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی ندارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای وزیر خارجه رژیم
صهیونیستی در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر امور خارجه ترکیه گفت :این
ادعاهای مضحک در چارچوب ســناریویی از پیش طراحی شده برای
تخریب روابط دو کشور مسلمان ایران و ترکیه است.
به گزارش وزارت امور خارجه ،سعید خطیب زاده اتهامات و ادعاهای بی
اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی
مشــترک با همتای ترک را مضحک و در چهارچوب یک سناریوی از
پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور مسلمان توصیف کرد

و آن را بخشی از دسیســه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و
منطقه از آرمان فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم کودککش و
خرابکار دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :متاسفانه از حدود یک هفته پیش
یک عملیات روانی برای مشغول کردن رسانه ها به سناریوهای ساختگی
با استفاده از اطالعات نادرست و جهت دار جهت مهیا کردن فضا برای
طرح سناریوی فرافکنانه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی شروع شده بود.
خطیب زاده تصریح کرد :کشور همسایه ما ترکیه بخوبی می داند ادعاهای
فرستادهرژیمدروغگووتروریستصهیونیستیتاچهمیزانبیاساسبوده

وانتظارمیروددرمقابلاینادعاهایتفرقهافکنانهسکوتنکند.اینرژیم
بارها نشان داده است تا چه میزان غیرقابل اعتماد است .سخنگوی وزارت
امور خارجه با تاکید مجدد بر اینکه پاسخ جمهوری اسالمی ایران به ترور و
خرابکاریهایرژیمصهیونیستیهمیشهبصورتقطعی،مقتدرانهوبدون
تهدید امنیت شهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود،
اظهار داشت :مظلومنمایی های نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز
خودش باور نمی کند و اگر به ظاهر نیز طرف هایی بر اســاس مصلحت
اندیشی زودگذر ،نمایشی از همراهی داشته باشند ،اما در واقع میدانند با چه
رژیم خطرناکی روبرو هستند.

خبر
سفیر ایران در سازمان ملل:

آمریکا داراییهای مردم افغانستان
را آزاد کند

سفیر و معاون نمایندگی ایران در
سازمان ملل با تســلیت به مردم
افغانستان برای زلزله مرگبار اخیر
خواستار آزادســازی داراییهای
مسدود شده این کشــور از سوی
آمریکا شد.
زهرا ارشادی در سخنانی با تسلیت
به دلیل زلزله مرگبار افغانســتان که بیش از  ۱۵۰۰کشته و زخمی
بر جای گذاشــته است ،و ابرازهمدردی با مردم افغانستان از جامعه
بینالمللی خواست منابع خود را برای انجام اقدامات فوری در واکنش
به این فاجعه انسانی بسیج کنند.
دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران همچنین خواستار آزادسازی
دارایی های افغانستان از سوی کشورهایی شد که برخالف موازین
اولیه بشردوستانه و بینالمللی آنها را مصادره یا مسدود کرده اند.
معاون نمایندگی جمهوری اسالمی ایران بر تعهد خلل ناپذیر ایران
بر هــدف واالی حفاظت از غیرنظامیــان و همچنین جلوگیری از
نسل کشی ،جنایات جنگی ،پاکسازی قومی ،جنایات علیه بشریت
و ضرورت تعقیب عامالن آنها تاکید کرد و تعهد همه کشورها برای
محافظت از همه شــهروندان بهویژه کودکان و جوانان در شرایط
فاجعهبار انسانی را یادآور شد.
ارشادی تصریح کرد :حداقل از ســال  ،۲۰۰۵تعدادی از کشورها
نگرانی ها و ســواالت خود را بارها و بارها در رابطه با مفهوم جدید
مســئولیت حمایت ،به ویژه در مورد دامنه و کاربرد آن و همچنین
تفاسیر آن مطرح کرده اند.
وی تاکید کرد :ضروری اســت که به این نگرانی ها توجه شده و
در گزارش دبیر کل بررسی شود .ســازمان ملل متحد باید مواضع
همه کشــورهای عضو را مورد توجه قرار دهد و با آنها به طور برابر
رفتار کند.
معاون نمایندگی ایران در ســازمان ملل اظهار داشت :باید در نظر
داشته باشــیم که این یک مفهوم جدید است نه یک اصل حقوقی
مستمر ،و هنوز هم نیاز دارد توسط اعضا مورد بررسی قرار گیرد.
سفیر ایران در ســازمان ملل بر موضع دیرینه ایران مبنی بر اینکه
ناکامی در پیشگیری موثر از جنایات وحشیانه را می توان بیشتر به
ناکامی شــورای امنیت نسبت داد تا فقدان یک چارچوب هنجاری
مرتبط تاکید کرد و هرگونه تالش برای انحراف مســئولیت های
شورای امنیت به ســایر نهادهای سازمان ملل متحد به دلیل عدم
انجام وظایف شورا را رد کرد.
وی با اشــاره به نقش برجسته برخی از رســانههای جریان اصلی
و البیهایی کــه عمداً در زمان به تصویرکشــیدن وضعیت های
بشردوستانه  ،واقعیتهای موجود را دستکاری میکنند ،اشاره کرد
و گفت :این نقش غیرسازنده در اغراق در موقعیت های خاص و در
عین حال تنزل یا سانسور برخی شرایط بحرانی ،مانند موارد مربوط
به افغانستان ،فلسطین و یمن ،آشکار می شود.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل اظهار ادامه داد :نقش مخرب
این رســانهها که باعث تحریک شــورشها و نارضایتی در میان
کشورهای هدف میشودمایه نگرانی است.

اتخاذ تصمیماتی برای تسریع
پیشرفت خراسان شمالی در سفر
استانی رئیس جمهور

رئیــس جمهور در پایان ســفر به
خراسان شــمالی ،ایجاد زنجیره
تولید و صنایع تکمیلی ،توســعه
مجتمع پتروشــیمی ،فعال شدن
بازارچههای مــرزی ،ایجاد بازار
دائمی عرضه صنایع دستی و تسریع
در اجــرای پروژه ریلی مشــهد-
گرگان را از مهمترین تصمیمات دولت برای تسریع روند پیشرفت
این استان عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری ریاســت جمهوری ،آیت اهلل سید ابراهیم
رئیسی شامگاه پنجشنبه در پایان سفر خود به استان خراسان شمالی
و در نشست با خبرنگاران رسانه های استانی با تسلیت به مناسبت
جان باختن شماری از مردم افغانستان در حادثه زلزله ،برای خانواده
جانباختگان از خداوند متعال صبر طلب کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد :اســتانهای هم مرز با افغانستان هرگونه
مساعدتی که میتوانند به مردم افغانستان در جهت کمک به آنها
انجام دهند.
آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران همواره در
جهت کمک های بشر دوستانه پیش قدم بوده است ،تصریح کرد:
اگر ناتو و آمریکا مجال میدادند مردم افغانســتان برای خود خانه
های مستحکم می ساختند .حقیقتا مردم این کشور مظلوم هستند.
رئیس جمهور در مورد ظرفیت های اســتان خراســان شــمالی،
گفت :این اســتان ظرفیت های خوبی در زمینه کشــاورزی دارد،
اما اشــکال کار در این اســت که زنجیره تولیــد در اینجا تکمیل
نیســت .حتما باید صنایــع تبدیلی در این اســتان ایجاد شــود.
آیت اهلل رئیسی در مورد مشکالت پتروشیمی خراسان خاطرنشان
کرد :پتروشیمی استان حتما باید توســعه یابد .این مجتمع امکان
افزایش ظرفیت اشتغال تا  ۳هزار نفر را هم دارد.
آیت اهلل رئیسی در مورد مشکالت آب پتروشیمی خراسان ،اظهار
داشــت :بجای آب شرب ،باید پساب در این مجتمع استفاده شود و
آب شرب در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس جمهور ایجاد شرایط مناســب برای عرضه صنایع دستی را
در این استان ضروری دانست و گفت :متاسفانه بجای اینکه تولید
کنندگان صنایع دستی ســود اصلی تولیدات خود را ببرند ،دالالن
این سود را نصیب خود میکنند .استاندار تالش کند بازار دائمی برای
عرضه این محصوالت ایجاد شود.
آیت اهلل رئیسی به وجود  ۳۰۰کیلومتر مرز مشترک با ترکمنستان
اشاره کرد و گفت :با وجود چنین ظرفیت هایی بازارچه های مرزی
باید فعال شوند.
رئیس جمهور به مسکوت ماندن پروژه مهم ریلی گرکان _ مشهد
اشــاره و تصریح کرد :ساخت این پروژه سال هاست مطرح است و
مقرر شد اجرای این مسیر ریلی دنبال شود.
آیت اهلل رئیســی لزوم دستیابی به رشد اقتصادی را در گرو افزایش
ســرمایهگذاری و ارتقای بهره وری دانست و گفت :شرکت های
بزرگ منسجم شدند که یک سرمایه گذاری کالن در کشور انجام
دهند و بانک ها هم در مسیر تولید حرکت و نهادهای انقالبی مانند
بنیاد مستضعفان و بخش خصوصی نیز پای کار بیایند.
آیــت اهلل رئیســی افزود :تــاش میکنیــم بــرای حمایت از
بخــش خصوصــی اصل ســرمایه و ســود آنها تضمین شــود.
رئیس جمهور تصریح کرد :رفع بیکاری و ایجاد اشتغال از برنامههای
محوری دولت اســت .بودجه  ۱۴۰۱بر اساس عدالت و بر پایه سند
آمایش سرزمینی تدوین شده است.
رئیسی خاطرنشــان کرد :یک بودجه اختصاصی در قالب صندوق
عدالت و پیشــرفت را برای اولین بار در اســتان های کشور ایجاد
کردیم که درآمد آن از محل فروش اموال مازاد در استان و دریافت
حق مالکانه معادن تامین و برای توسعه استان صرف میشود.

