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سیاسی

دشمنان ایران شکسته ،پوسیده و کهنه شده اند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران گفت :آمریکا و همه دشمنان شکسته،
کهنه و پوسیده شدهاند و ملت ایران با سرفرازی و مقاومتی مثال زدنی در برابر آنان
ایستاده است .به گزارش فارس ،سردار سالمی افزود :امروز به اینجا رسیدهایم به معنای
واقعی تحریم شده بودیم در قیاسی جهانی ،اما حاصل آن این کشور است که امروز
میبینید و هرگز سیمای یک کشور تحریم شده را ندارد.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1329رادی��و ظهرها نزدیک س��اعت یک
برنامهای دارد به نام بحث روز در رادیو ایران .اما
کارشناسانی میآورند و با آنها گفتگو میکنند
که مخالف صددرصد برجام هستند .چنان از
برجاموسیاستخارجهبدگوییمیکنندانگار
دولت و دستگاه دیپلماسی هیچکاری نکردند.
()12/13
 -1124از ساری تماس میگیرم .لطفا در مورد
مباحثمطرحشدهدرصفحهحوادثکارشناسان
وصاحبنظرانمطالبیبنویسندتامردمدرچندو
چوناینمسائلقراربگیرند)12/13(.
 -1113من به عنوان یک پزشک بازنشسته
س��وال میکنم نوبت من برای تزریق واکسن
کرونا چه زمانی است؟ بسیاری از کشورها کار
تزریق به مردم خصوصا س��المندان را شروع
کردند)12/13( .
 -1239آیا مس��ئوالن روابط عمومی شرکت
واحد که به پیام های مردمی پاسخ می دهند،
خودشان از نزدیک به مسائل و مشکالتی که از
سوی مسافران در مطبوعات اعالم میشود ،به
طور کامل اشراف دارند؟ به عنوان نمونه مدتی
قبل درباره تمیزنبودن صندلی اتوبوس های
میدان شهداـ خاوران پیامی چاپ شد ،مورخه
سیزدهم اسفند هم جوابیه شرکت واحد مبنی
بر این که در ابتدا و انتهای خطوط صندلی ها
تمیز و ضدعفونی می شوند ،چاپ شد .یعنی
من ش��هروند که ه��ر روز از اتوبوس های این
مسیر استفاده می کنم ،حتماً به علت بیکاری
وقتم را بیهوده تلف کرده و پیام داده ام .به جای
این که پیام دهندگان را با این گونه پاسخ ها
به نادرستگویی متهم کنید ،به نظافت واقعی
صندلی ها و حرکت ُکند اتوبوس های مسیر
یادشده رسیدگی کنید)12/15( .
 -0859زمین بایر؛ در خیابان پیروزی ،ابتدای
خیابان اقوامی ،زمینی بایر و بدون اس��تفاده
رها و به محل انباشت زباله تبدیل و بدمنظر
شده است .به دلیل این که زمین مربوط ملک
شخصی است ،پیشنهاد می شود شهرداری
مالک را ملزم به حصارکش��ی دور زمین کند.
()12/15
 -0712بودج��ه ای که صرف نیوجرس��ی و
چمن کاری در میدان شهدا تهران شد ،بهتر
بود در میدان ش��هدا هزینه می شد که هیچ
میدانی ندارد ،اما نام میدان را یَ َدک می کشد.
ترافیکسنگینیدرخیابانهایهفدهشهریور،
مجاهدین اس�لام و پیروزی با این کار ایجاد
شده است .بس��یاری از رانندگان و رهگذران
از طرح موج��ود ناراضی اند .چ��را با کارهای
غیرکارشناسیموجبهدردادنبودجهشهری
می شوید .چرا مسئوالن رده باالی شهرداری
و راهنمایی و رانندگی دقایقی از وقت شان را
برای نظارت این گونه طرح ها نمی گذارند تا
بیشتردرجریانمشکالتترافیکیونارضایتیها
قرار گیرند؟ علی از تهران ()12/15
 -1212طرح نظافت به اصطالح «نگهداشت»
در منطقه چهارده اجرا می شود؛ اینک تمامی
نواحی نیز ملزم ش��ده اند در برخی روزها به
طور گروهی یا با کمک بقیه نواحی ،کارگران
را برای پاکیزگی بیش��تر و جارو و شستشوی
مخازن زبال��ه و نظافت معاب��ر عمومی روانه
کنند .این طرح از سوی کامبیز مصطفیپور
شهردار منطقه چهارده به اجرا گذاشته شده
و م��ورد توجه مردم به وی��ژه ناحیه یک قرار
گرفته است .گرچه کمبود نیروی خدماتی در
شهرداری مشکالتی هم به همراه داشته با این
حال شهرداران نواحی توانسته اند وظایفی که
برعهده دارند ،به خوبی انجام دهند .به کارگران
درانجامکارهایخدماتشهریخستهنباشید
میگوییم و بدین وسیله از آنان یک قدردانی
خش��ک وخالی میکنیم .از مردم هم تقاضا
دارم ب��ه جای این که زباله هاش��ان را جلو در
خانههاشان بگذارند ،ساعت  9شب در مخازن
زباله بیندازند .اگر مردم با ش��هرداری بیشتر
همکاری کنند شهر پاکیزه ای خواهیم داشت.
()12/15
 -1449مس��ئوالن به جای ای��ن که به فکر
کاهشقیمتهاباشند،بیشتربهدنبالافزایش
قیمتهاهستند!بهعنوانمثالزمزمهافزایش
قیمت بلیت ترن برون شهری و مترو شهری
شنیده میشود و خبر آن را در مطبوعات نیز
مطالعه کردیم .چرا با نزدیکشدن عیدنوروز به
جای این که ش��اهد خبرهای خوش باشیم،
مجبوریمخبرهایناخوشمانندافزایشقیمت
بلیت ها را بشنویم؟ مسئوالن باالدستی که از
حق��وق های باالیی برخوردارند به فکر پایین
دستی ها و کم درآمدها نیستند! و عجیب این
که سفر نوروزی با هواپیما ،ترن و اتوبوس آزاد
است ولی خودروی شخصی حتی سه نفره(زن
ومرد و یک بچه) قدغن است)12/15( .
پیامهای مردمی در صفحات  2و 8

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت :کارآمد نشان دادن
دولت با اس��تفاده از دالره��ای حاصل از فروش نفت
خام بیش��تر نمایش کارآمدی اس��ت و ارزش خاصی
ن��دارد .به گزارش ایس��نا ،ش��مخانی با بی��ان اینکه
کارآم��دی دولتها در جمهوری اس�لامی را تا حاال
کارآم��دی نفتی میدانم ،گفت :برای تغییر این ش��رایط تصمیم
گرفت��ه و از اول انق�لاب ش��عار دادهایم که از نفت جدا ش��ویم
ولی واقعیت این اس��ت که با حداقل س��رعت این کار را انجام

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

دولتمردانوظیفهدارند
دسترسی مردم به کاالهای
مورد نظرشان را تسهیل کنند

رئی��س قوه قضائی��ه گفت :مدیری��ت زنجیره
تولید ،تامین و مصرف آنچنان دست نیافتنی و
پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای
دالالن فراهم ش��ود تا آنها عرص��ه را بر مردم،
تولیدکنندگان و توزیعکنندگان تنگ کنند.
به گزارش میزان ،آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی
در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ضمن تاکید
ب��ر ضرورت ایس��تادگی و مقاوم��ت در مقابل
مس��تکبران و متجاوزان ،تصریح کرد :توجه به
راهبرد خنثیس��ازی تحریمها که مقام معظم
رهبری طی س��خنرانیهای اخیرش��ان برای
ملت ایران تبیین کردند ،راهگش��ای وضعیت
امروز کش��ور است.رئیس قوه قضائیه در ادامه،
ارس��ال پالس ضعف به خارج را خالف شان و
خواست ملت بزرگ ایران عنوان کرده و تاکید
کرد :خواست مردم ایران ارسال پالسهای قوت
و تولید قدرت هستند.
آیت اهلل رئیس��ی با اش��اره به شرط جمهوری
اسالمی مبنی بر رفع تحریمها که از سوی مقام
معظم رهبری مطرح ش��د ،اف��زود :در موضوع
راستی آزمایی نیز ابعاد موضوع به روشنی بیان
شده و نباید خالف آن رفتار کرد .انجام راهبرد
خنثیس��ازی تحریم از داخل و تاکید بر شرط
رفع تحریمها در خارج ،هم دشمن را واردار به
عقب نش��ینی خواهد کرد و هم گشایشها را
برای کشور ما به ارمغان میآورد.
رئیس دس��تگاه قضا سپس با اشاره به سخنان
مقام معظم رهب��ری در روز درختکاری و گله
من��دی ایش��ان از وضعیت بازار ،عن��وان کرد:
آنچه امروز ما در جامعه ،س��فرهای اس��تانی،
گزارشهای خبری صداوس��یما و به واس��طه
ارتب��اط با م��ردم و نخب��گان و دغدغهمندان
مش��اهده میکنی��م حاک��ی از این اس��ت که
امروز ه��م تولیدکننده ه��م توزیعکننده هم
مصرفکننده ناراحت هستند.
آی��ت اهلل رئیس��ی ب��ا اش��اره ب��ه نارضایت��ی
تولیدکنندگان،توزیعکنندگانومصرفکنندگان
از وضعیت بازار به ویژه کاالهای مورد نیاز مردم،
تصریح کرد :مدیری��ت زنجیره تولید ،تامین و
مصرف آنچنان دست نیافتنی و پیچیده نیست
ک��ه در فقدان آن وضعیتی برای دالالن فراهم
شود تا آنها عرصه را بر مردم ،تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان تنگ کنند.
رئی��س قوه قضائی��ه زنجیره تولی��د ،تامین و
مصرف را فرآیندی قابل مدیریت کردن دانست
و با بیان اینکه این مدیریت میتواند مردم را در
دس��تیابی به کاالی مورد نظرشان کمک کند،
افزود :امروز س��ازمان حمای��ت از تولیدکننده
و مص��رف کننده ،تعزی��رات حکومتی ،وزارت
صمت و بخشهای مختلف در رابطه با مدیریت
زنجی��ره تولی��د ،تامین و مصرف ،مس��ئولیت
قانونی بر عهده دارند.
آی��ت اهلل رئیس��ی همچنی��ن با بی��ان اینکه
مس��ئوالن و دولتمردان وظیفه دارند در شب
عید با رفع دغدغههای جامعه ،دسترسی مردم
به کاالهای مورد نظرش��ان را تس��هیل کنند،
گف��ت :قوه قضائیه آماده اس��ت ک��ه در تمام
شهرهای کشور به دولت و بخشهای مسئول
در جهت دس��تیابی به مدیری��ت بهتر زنجیره
تولید ،تامین و مصرف کمک کند.

فکری به حال
گرانیها کنید
ادامه از صفحه اول:
آنها از این همه گرانی گله دارند اما صدایشان
به جایی نمیرسد .مشکل اینجاست که گرانی
در تمام کاالها بیداد میکند .از همین رو سوال
این است که مسبب این همه گرانی کیست و
چرا کس��ی این مش��کل را حل نمیکند؟ به
نظرم این موضوع را باید از سیاس��تمداران،
برنامهریزان و صاحبان قدرت پرسید که چرا
آنقدر گرانی است؟ چون که آنها هستند که
ابزار و قدرت تعیین بس��یاری از مس��ائل را
دارند و از س��وی دیگر این گرانیها ناشی از
برنامه ریزی و تصمیمهای آنهاست.
نکته اینجاست که هرچقدر گرانیها تشدید
شود میزان نارضایتیها هم باال خواهد رفت.
کم��ا اینکه دولت در ح��ال حاضر از جهت
نارضایتیها در وضعیت خوبی قرار ندارد .اما
مسئوالن اگر بخواهند با برخورد با اختالس
گران و رانت خواران میتوانند مانع از افزایش
قیمت بیش از حد کاالها شوند.
نکته بسیار مهمی که نباید مسئوالن فراموش
کنند این است که مبادا صبر مردم تمام شود.
روح و روان مردم از این ش��رایط خس��ته و
آس��یب دیده است؛ موضوعی که به وضوح
قاب��ل لمس اس��ت .بنابراین بهتر اس��ت که
مس��ئوالن تا شرایط س��ختتر از این نشده
برای گرانیهای افسارگسیخته راه حلی پیدا
کنند .همانطور که یک ش��هروند در این باره
گفته است« :مسئوالن یک کمی به فکر مردم
باشند».

نمایش کارآمدی با دالرهای نفتی ،ارزشی ندارد

میدهی��م .وی درب��اره دلیل ناتوان��ی دولتها در
اجرای کامل برنامههای توس��عه افزود :برنامههای
توس��عه م��ا «چی��دن بهترینها در یک بس��ته»
اس��ت که مطابق توانمن��دی ،ظرفیتها و الزامات
توس��عه واقعی در کشور نیس��ت .موضوع دیگر در
نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنیهای سیاسی
در تدوین برنامههای کش��ور قابل توجه اس��ت .این نقیصه مهم
باعث میش��ود که منابع محدود کش��ور نیز بر اساس اولویتها

توزیع نشود.مش��کل دیگر دعواهای سیاس��ی است .وی افزود:
نکت��ه حائز اهمیت در حوزه کارآمدی این اس��ت که مش��خص
کنی��م که دنبال دولت نفتی کارآمد هس��تیم یا دولت غیرنفتی
کارآم��د؟ دولت نفت��ی کارآمد در ذهن مخاطب دولتی اس��ت
ک��ه بتواند خوب نفت بفروش��د و خ��وب کاال وارد کند .اصوال
دولتهای ما در ش��رایطی موفق هستند که نفت فروخته و کاال
وارد کنند و این راحتترین کاری اس��ت که دولتها میتوانند
انجام دهند.

روحانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا:

تصمیمگیریواجرادرکشورنبایدمعطلاختالفنظرهابماند

رئی��س جمهور با بیان اینکه ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی
میتواند منش��اء انس��جام در تصمیمات و اقدامات باش��د ،تاکید
کرد:تصمیمگیری و اجرا در کش��ور نبای��د بخاطر اختالف نظرها
معطل بماند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��ت جمهوری ،حسن روحانی
در جلسه ش��ورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با بیان اینکه
وضعی��ت اقتص��ادی به س��بب تحریمه��ای ظالمانه ب��ه ویژه در
حوزههایی که ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم دارد ،مورد
رضایت نیس��ت ،گفت :تمامی تالشها در س��ه قوه و همه نهادها
میبایست در جهت کم کردن فشار اقتصادی از زندگی مردم باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه عمده این معضالت و مشکالت به
گونهای از عوارض جنگ فراگیر و نفس��گیر اقتصادی تحمیل شده
به کشور در  3سال گذشته است ،افزود :اکنون پس از تابآوری و
مقاومت ستودنی مردم در خنثیسازی تحریم و جنگ اقتصادی،
زمان برطرف ش��دن تحریم و عوارض آن فرا رس��یده که بیثباتی
قیمتها عمدهترین این عوارض است.
دکتر روحانی اظهار داش��ت :دش��منان با این تصور که جمهوری
اس�لامی چند ماه بیش��تر در برابر فش��ار حداکثری تاب نخواهد
آورد ،تحریمه��ا را طراحی کرده بودند ،ام��ا ملت ایران با مقاومت
و ایستادگی حداکثری در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی ،در برابر
دیدگان جهانیان ،افتخاری دیگر خلق کرد.
رئی��س جمهور با تاکی��د بر اینکه بازآفرینی ،ش��کوفایی اقتصاد و
برطرف کردن عوارض تحریمها نیازمند وحدت و انسجام ملی است،
تصریح کرد :وجود اختالف سلیقه و دیدگاه در کشور طبیعی است،
اما اکنون وقت پرداختن به این اختالفات نیس��ت و ش��ورای عالی

وجود اختالف س��لیقه و دیدگاه در کش��ور طبیعی
اس��ت ،اما اکن��ون وق��ت پرداختن به ای��ن اختالفات
نیس��ت و ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی س��ران
قوا میتواند منش��ا انس��جام و یکپارچگی کش��ور در
تصمیم��ات و اقدام��ات باش��د و تمام��ی ظرفیتهای
کش��ور در رف��ع مش��کالت و معضالت اقتص��ادی را
به کار گیرد
هماهنگی اقتصادی سران قوا میتواند منشا انسجام و یکپارچگی
کشور در تصمیمات و اقدامات باشد و تمامی ظرفیتهای کشور در
رفع مشکالت و معضالت اقتصادی را به کار گیرد.
دکتر روحانی با بیان اینکه مردم و فعاالن اقتصادی از این ش��ورا و
مسئوالن توقع دارند تصمیمات با دقت اتخاذ و با سرعت اجرا شود،
خاطرنش��ان کرد :نباید اج��ازه داد تصمیمات و اجرای آنها معطل

اختالفنظرها بماند.رئیس جمهور ادامه داد :احس��اس بیثباتی و
ناپایداری سیاسی تاثیرات منفی بر اقتصاد کشور میگذارد و جامعه
را دچار آس��یب جدی میکند .گاهی اظهارات و مواضع ش��خصی
صرفا با ماهیت سیاس��ی ،ناامنی روانی و ع��دم اطمینان از آینده
جامع��ه ایجاد میکند و عوارض اقتص��ادی منفی دارد که موجب
نگرانی فعاالن بازار به ویژه بازار سرمایه میشود.
رئی��س جمهور با اش��اره به فرصتهایی که میت��وان از آنها برای
برطرف کردن اثرات تحریم و جنگ اقتصادی استفاده کرد ،گفت:
با توجه به اس��تحکام زیرساختها و ظرفیتهای کشور میتوان با
اس��تمرار مش��ارکت و همکاری مردم از این مشکالت عبور کرده
و س��ایر مش��کالت را نیز حل کنیم .روحانی با اش��اره به ظرفیت
و س��رمایههای مادی و معن��وی ایرانیان خارج از کش��ور بر لزوم
بسترسازی برای بازگشت ایشان و بهرهمندی از سرمایههای آنان در
جهت ساخت و توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد و اظهار داشت:
ه��ر کدام از ایرانیان خارج از کش��ور به نح��وی عالقمند به فراهم
ش��دن شرایط مساعد برای فعالیت در حوزههای مختلف از جمله
اقتصاد هس��تند و از این نظر با وفاق میان همه دستگاهها میتوان
امنی��ت خاطر و اطمینان برای اس��تفاده از این ظرفیت بزرگ را
فراهم کرد.رئیس جمهور با اشاره به رونق و شکوفایی شرکتهای
دانشبنیان ،بر امکان اس��تفاده از ظرفیت ایرانیان مس��تعد خارج
از کش��ور در این راس��تا تاکید و تصریح کرد :توس��عه و شکوفایی
ش��رکتهای دانش بنی��ان بهترین نمونه برای تحقق مش��ارکت
ایرانیان مقیم خارج در توسعه کشور بر اساس تجربه قبلی و وفاق
و اتفاق نظر ملی اس��ت که توانس��ته زندگی و معیشت مردم را در
برخی حوزهها متحول کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

سیاست خارجی موضوع بده بستانهای جناحی نیست

س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان تاکید کرد :هیچ تماس
مس��تقیم و غیرمستقیمی با آمریکا در ارتباط با موضوعات برجامی
و غیربرجامی نداش��ته و نداریم.به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده
در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین روند وضعیت بدهی عراق به
ایران و انتشار برخی از اخبار مبنی بر آزادسازی بخشی از این پولها
گفت :عراق همواره تالش ک��رده که دیون خود را به ایران بپردازد.
البته برخی از موانع از جمله موانع تحریمی که از سوی آمریکا اعمال
شده وجود دارد.وی ادامه داد :از چند ماه قبل گفتگوها و رایزنیهایی
بین بانک مرکزی ایران و طرفهای عراقی در ارتباط با مس��یرهای
پرداختی این دیون صورت گرفته است که برخی از آنها به نتیجه
رسیده است.وی با بیان اینکه این رایزنیها و گفتگوها در مسیر خود
ادامه دارد ،تصریح کرد :پیش��رفتهای خوبی در این زمینه صورت
گرفته است.
>اقدام عملی از سوی کره جنوبی مشاهده نکردهایم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی
بر اینکه در برخی از اخبار مطرح ش��ده که حدود س��ه میلیارد دالر از
بدهیهای عراق و کره جنوبی به ایران در حال آزاد ش��دن اس��ت،
گفت :در خصوص آزادس��ازی پولهای بلوکه ش��ده ای��ران در کره
جنوبی ما هنوز اقدام عملی از س��وی دولت این کش��ور مش��اهده
نکرده ایم .صحبت به اندازه کافی در این زمینه صورت گرفته است و
ما منتظر اقدام عملی از سوی کره در این زمینه هستیم.
س��خنگوی وزارت خارج��ه کش��ورمان در ادامه گفتگ��وی خود با
خبرنگاران در پاس��خ به سوالی در خصوص نامه وزیر خارجه آمریکا
به رئیس جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکاری در ارتباط
با موضوع افغانس��تان با حضور ایران ،آمریکا و چند کشور دیگر در
قالب س��ازمان ملل و اینکه آیا قبل از انتش��ار ای��ن نامه به صورت
مس��تقیم یا غیرمس��تقیم ایران در جریان این پیشنهاد آمریکا قرار
گرفته اس��ت و اینکه برخی معقدند که ممکن اس��ت ایران موضوع
افغانستان را تبدیل به برگ مذاکراتی برجامی با آمریکا کند ،گفت:

سیاس��ت خارجی شناخته شده است.خطیب زاده ادامه داد :جامعه
ایران جامعه پویایی اس��ت ولی در موضوعات حساس برخی از افراد
باید به مواضع خود با دقت بیشتری نگاه کنند.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود :همه آنهایی که با روندهای
تصمیمگیری و تصمیمس��ازی در ایران آگاه هستند میدانند که به
کجا باید نگاه کنند و کجا بیانکننده مواضع جمهوری اسالمی ایران
در موضوعات حساس و سیاست خارجی است.
>موضوع ایران و آمریکا موضوع پالس و ارسال سیگنال نیست

ما هیچ تماس مستقیم و غیرمستقیمی با آمریکا در مورد موضوعات
برجامی و یا غیربرجامی نداش��ته و نداریم.خطیب زاده ادامه داد :در
خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل و در چارچوب
این نهاد بینالمللی ما هنوز دعوت نامهای از سازمان ملل در خصوص
افغانس��تان دریافت نکردهایم و بعد از اینک��ه دریافت کردیم آن را
بررسی خواهیم کرد .این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد :نگاه ما
به دوستان مان ،دوستی است و هیچ گاه نگاه ابزاری به هیچ کدام از
دوستان مان در منطقه نداشته ایم .افغانستان به خودی خود حوزه
بسیار مهمی است و برگ مذاکراتی ما با هیچ کسی نیست.
>سیاست خارجی موضوع جدالهای خیابانی نیست

وی همچنین در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در روزهای
اخیر بعضا ش��اهد اظهارنظرهایی از س��وی برخی از افراد در عرصه
سیاست خارجی کشور بودهایم و این اظهارنظرها بعضا باعث ایجاد
هزینههایی برای کشور و دستگاه دیپلماسی شده است ،گفت :همه
باید اجازه دهند که سیاست خارجی کشور در مسیر حرفهای خود
حرکت کند .سیاس��ت خارجی کش��ور نه موضوع بده بس��تانهای
احزاب و جریانهای سیاس��ی است و نه موضوع جدالهای خیابانی
و کف خیابانی .موضوع سیاست خارجی ،موضوع امنیت ملی است
و مجاری آن در قانون کامال مشخص و روشن است .وزارت خارجه
هم به عنوان صدای تبیین مواضع جمهوری اسالمی ایران در عرصه

معاون اول رئیس جمهور:

گلوگاههای فساد باید شناسایی شود

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم کار
ریش��های در زمینه مبارزه با فساد گفت :فردی
که فساد کرده و پول بیتالمال را خورده و غارت
کرده است باید با او بهشدت برخورد شود تا این
ننگ فساد از دامن جمهوری اسالمی پاک شود.
به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری افزود :عدهای
ک��ه پای مب��ارزه با فس��اد هس��تند در زندگی
ش��خصی و کاریشان اهل مبارزه با فساد بودن
را نشان میدهند.
وی در ادامه گف��ت :آنهایی که به دنبال مبارزه
با فساد هس��تند یک نوع از آن همین کارهایی
اس��ت که ق��وه قضائی��ه انجام میده��د .وقتی
مشخص میش��ود که فردی فساد کرده و پولی
از بیتالمال گرفته ،خورده و غارت کرده اس��ت
بای��د با آن بهش��دت برخورد ش��ود تا این ننگ
فس��اد از دامن جمهوری اسالمی پاک شود که
در اینجا از اقدامات آقای رئیس��ی در این زمینه
تشکر میکنم.
معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم کار ریشهای
در این زمینه تاکید کرد و گفت :اخیرا در جلسه
پیشگیری از فساد که در قوه قضائیه برگزار شد،
گفتم رهبر معظم انقالب در سال  ۱۳۸۰فرمان
مبارزه با فساد را به سران سه قوه صادر کرد که
جزو فرمانهای خیلی مهم است .ایشان فرمودند
حتی زیر مجموعههای دفتر رهبری هم در این
مبارزه مستثنی نیستند و هرجا موردی دیدید با
آن برخورد کنید.
وی ادامه داد :در آن جا گفتم آیا از س��ال  ۸۰تا
االن فس��اد کم شده اس��ت .پس مشخص است
که یک ج��ای کار گیر دارد .اش��کالی در روش
کار هس��ت یا در مبارزه صادق و واقعی نیستیم

یا بد مبارزه میکنیم با وجود اینکه در مبارزه با
فس��اد زحمت کشیده میشود اما در عین حال
فساد توس��عه پیدا کرده است بنابراین نیازمند
آسیب شناسی دقیق است.
جهانگی��ری با اش��اره به تش��کیل س��تادی در
دولت با مس��ئولیت وزیران گفت :در این ستاد
گفتیم گلوگاههایی در داخل برخی دس��تگاهها
وجود دارد این گلوگاهها همان جایی اس��ت که
امضاه��ای طالی��ی در آن وج��ود دارد و منجر
به فس��اد میش��ود ،بنابراین باید این گلوگاهها
شناسایی و با مفسدان برخورد شود.
وی ب��ا تاکی��د بر این ک��ه راه اصلی مب��ارزه با
فساد شفافیت اس��ت ،گفت :تا همه چیز پشت
دیوارهای شیش��های قرار نگیرد فس��اد هست.
دولت الیحه شفافیت را سال  ۱۳۹۸تصویب کرد
و به مجلس فرستاد اما هنوز اعالم وصول نشده
اس��ت در حالی که هر الیح��های که به مجلس
فرستاده میشود باید اعالم وصول شود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه بیش��ترین فس��اد در
ح��وزه پول و زمین صورت گرفت��ه ،گفت :االن
ه��م میگوی��م پ��ول و زمین دو کان��ون اصلی
س��وء استفاده و فساد هس��تند که خوشبختانه
بیشترین سامانهها در حوزه پول ایجاد شده است.
تقریبا امروز در حوزه پول و بانک و مسائلی مربوط
ب��ه آنها در دولت الکترونیک از همه دس��تگاهها
جلوتر هس��تند و س��امانه هایشان تشکیل شده
است .امروز از کسی که به بانک مراجعه میکند
و درخواست ارز میکند تا مراحلی که ارز آن داده
میش��ود و جنس وارد کردن آن توسط سیستم
رصد میشود و امروز با افتخار میتوانیم بگوییم
که همه چیز در منظر مردم است.

وی در پاس��خ به س��والی در مورد سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران
و برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه در جریان این تماسها گفته
میشود سیگنالهایی بین ایران و آمریکا رد و بدل شده است ،تأکید
کرد :موضوع ایران و آمریکا موضوع پالس و ارس��ال سیگنال نیست
بلکه در واقع موضوع اجرای موثر مفاد قطعنامه  2231سازمان ملل
و رفع موثر تحریمها از سوی آمریکا است و اینها احتیاج به پالس،
سیگنال و گمانه زنی ندارد.
>طرح گام به گام بازگشت به برجام مبتنی بر خط و مشی اعالمی
ایران نیست

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که آیا ایران طرح گام
به گام را برای شروع مذاکره با آمریکا قبول خواهد کرد ،گفت :پیش
از ای��ن در این ارتباط صحبت کرده ایم .ایران هیچ گاه طرح گام به
گام را دریافت نکرده اس��ت و چنین طرحی مبتنی بر خط و مشی
که ایران اعالم کرده اس��ت ،نیست.خطیب زاده ادامه داد :بین ایران
گفتگوی مستقیم و یا غیرمستقیمی نیست چرا که برجام مسیر را
روشن کرده است و در واقع مسیر در این زمینه روشن است.
ای��ن دیپلمات ارش��د کش��ورمان در ابتدای این نشس��ت به مانند
نشستهای پیشین به تش��ریح تحوالت اخیر رخ داده در سیاست
خارجه کش��ور در طول یک هفته گذش��ته اشاره کرد و در ادامه به
سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

مطهری:

نیاز به رایزنی با شورای نگهبان ندارم

علی مطه��ری نماینده تهران س��ابق تهران در
مجلس ش��ورای اس�لامی در نشست «جمهور
 ،»۱۴۰۰طی س��خنانی گفت :امروز در شرایط
خاصی به سر میبریم ،البته ما در وضعیت خاص
بودهایم اما امروز ش��رایط به مراتب حس��استر
اس��ت.به گزارش ایلنا ،ای��ن کاندیدای انتخابات
ریاس��ت جمهوری دوره س��یزدهم ادام��ه داد:
انتخابات آینده تاثیر مس��تقیم در بهبود شرایط
اقتصادی و همچنین بهبود ش��رایط کش��ور در
عرص��ه بینالمل��ل خواهد داش��ت و در صورت
مش��ارکت باالی مردم نوع رفت��ار غربیها نیز با
ما متفاوت خواهد شد .از همین جهت همانطور
که رهبری هم فرمودند در درجه اول مشارکت
مهم است و بعد از آن مسئله انتخاب اصلح .پس
م��ا باید تالش کنیم که مردم برای ش��رکت در
انتخابات رغبت پیدا کنند.
وی اف��زود :البته مردم گالیههایی دارند ،به ویژه
از س��ال گذشته همچنین مشکالت معیشتی و
اقتصادی ک��ه وجود دارد و ناامید هس��تند که
اساس��اً انتخابات نتیجه بخش باشد .اما ما باید
به دغدغههای آنها پاس��خ بدهیم و مردم را به
حضور در انتخابات دعوت و تش��ویق کنیم .من
هم شخصاً به همین دالل احساس کردم که باید
وارد عرصه شوم ،فارغ از نتیجه و فکر میکنم که
همه ما باید وظایف خود را انجام دهیم.
مطه��ری با بی��ان اینکه ما بای��د اصالحاتی در
سیاست خارجی ایجاد کنیم ،اظهار کرد :ما باید
روابط خود با کشورهای همسایه ،عربی و جهان
اس�لام را بهبود ببخشیم و اصالح کنیم .ما باید
روابطی که با دنیای غرب داریم را حتیالمقدور
بهبود ببخش��یم و این روابط به گونهای نباش��د

ک��ه تنه��ا محدود به دو س��ه کش��ور باش��د و
مجبور باش��یم که به آنها امتیازاتی بدهیم و در
قراردادهای تجاری رقابتی وجود نداش��ته باشد.
خصوصاً اینکه سیاس��ت خارجی اثر مستقیم بر
جنبههای دیگر موضوعات خواهد داشت.
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری سال آینده با
تاکید ب��ر اینکه دولتی که ب��ر روی کار میآید
باید چند بعدی باشد و برای حوزههای مختلف
برنامه داش��ته باش��د ،افزود :دولت بعدی نباید
فقط بگوید میخواهم سیاست خارجی یا فقط
سیاس��ت داخلی را اصالح کنم .معتقدم دولت
مقتدری بای��د روی کار بیای��د و اجازه دخالت
در ام��ور اجرایی را به نهاده��ای دیگر ندهد که
این هم نیازمند این اس��ت ک��ه رئیس جمهور
ی��ک فرد با ثباتی باش��د و بتوان��د در فضاهای
پی��ش رو مقاوم��ت کند .مطهری در پاس��خ به
س��وال خبرنگاری درخصوص تایید صالحیت و
احتمال رایزنی با شورای نگهبان ،گفت :من فکر
نمیکنم نیاز به رایزنی باش��د ،تاکنون صحبتی
نکردم .فکر میکنم همهچیز شفاف است و شاید
نیاز به رایزنی نباشد.وی در ادامه در پاسخ سوال
دیگری مبنی بر اینکه با توجه به رویکرد شما در
میانه جناحهای سیاسی ،چه کابینهای تشکیل
میدهید ،بیان داش��ت :من با ای��ن رویکرد که
دولت همه افراد دول��ت قبلی را کنار میگذارد
مخالف هستم و به یک کابینه کام ً
ال اصولگرا یا
کام ً
ال اصالحطلب اعتقاد ندارم .معتقد هستم که
از همه نیروهای متخص��ص هردو جناح ،حتی
اهل س��نت و زنان هم باید در کابینه اس��تفاده
شود نه اینکه صرفا کابینه از یک جناح باشد؛ من
این را مانع روند توسعه کشور میدانم.

