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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

سوءاستفاده بزک  کنندگان برجام
از شهادت مدافع حرم

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان »ترور با هدف تخریب مذاكرات احیای برجام« نوشــت: »در حالي كه مذاكرات 
وین از اسفند ماه 1400 عمال متوقف شده و رایزني ها میان ایران و آمریكا با واسطه گري مستقیم و رسمي انریكه مورا و 
تالش هاي غیررسمي قطر و دوحه در جریان است، اسراییل باز براي برهم زدن پازل دست به كار شده تا بلكه بتواند بر 
فاصله میان تهران و واشنگتن بیفزاید. در این پازل ترور عضو سپاه قدس درست در روزهایي كه برخي منابع مي گویند 
ایران و آمریكا به راه حلي براي خروج از بن بست در این پرونده دست یافته اند مي تواند به ترمزي براي تهران تبدیل شود.« 
روزنامه شرق نیز با همین دست فرمان در یک مصاحبه به موضوع شهادت یكی از مدافعان حرم در تهران پرداخت 
و آورد: »بعد از این تالش های میانجیگرانه دیپلماتیک شاهد مواضع مثبتی برای ازسرگیری مذاكرات وین از سوی تهران 
بودیم تا جایی كه برخی محافل خبری مطرح كردند كه از نیمه خرداد مذاكرات وین از ســر گرفته می شــود. به همین 
دلیل اسرائیل یا هر بازیگر دیگری كه پشت این ترور نیروی قدس سپاه قرار گرفته است سعی كرده با انجام این ترور، 
تهران و به خصوص كســانی را كه از ابتدا با مذاكرات وین و احیای برجام ســر ناسازگاری و مخالفت داشته اند، به سمت 

یک فضای رادیكال برای به شكست كشاندن مذاكرات وین سوق دهند.«
در ادامه این مصاحبه آمده: »در چنین شرایطی كشورهای اروپایی و همچنین دولت بایدن كه نیم نگاهی جدی به 
احیای برجام دارند، مجبور خواهند شد در كنار اسرائیل]!![، سنای آمریكا و همچنین كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
برای تقابل با احیای برجام قرار بگیرند. از طرف دیگر چون تهران با ازسرگیری مذاكرات موافقت كرده بود این احتمال 
وجود داشــت كه این دور از مذاكرات به حل وفصل اختالفات و كنارگذاشتن خطوط قرمز برای احیای برجام بینجامد؛ 
بنابراین اسرائیل یا هركسی كه پشت این ترور قرار داشته است، با این احساس نگرانی سعی كرده پیش از آغاز مذاكرات 

با ترور عمال مذاكرات را با وقفه یا بن بست دیگری مواجه كند.«
نگاه ســاده لوحانه طیف اصالح طلب گاه به آن حد از ساده لوحی می رسد كه به یک نوشته فكاهی نزدیک می شود. 
در سطرهای باال خواندید كه شرق مدعی شده با این ترور بایدن مجبور خواهد شد در كنار رژیم صهیونیستی و سنای 
آمریكا و كشورهای مرتجع قرار گیرد. گویی اكنون بایدن و كشورهای اروپایی در كنار ایران قرار دارند و این ترور برای 

جدا كردن آنها از ایران انجام شده است!
موضوع دیگر اما سوءاســتفاده بزک كنندگان برجام از ترور یكی از ســربازان این مرز و بوم اســت كه حتی از خون 
ریخته شــده این جوان میهن برای بزک كردن برجامی سوءاســتفاده می كنند كه یک بار تلخی آن را ملت ایران برای 

چندین سال چشیده است.
دستاوردهای مهم سفر رئیسی به عمان 

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی نوشت: »سفر آقای دكتر ابراهیم رئیسی در شرایط ویژه ای انجام شد و دیدار مهم 
رئیس جمهور اسالمی ایران با پادشاه عمان، هیثم بن طارق دستاوردهای مهمی به همراه داشت.«

در ادامه این مطلب آمده اســت: »نخســت مسئله روابط دوجانبه و روابط ایران با كشورهای عضو شورای همكاری 
خلیج فارس است. عمان می تواند حلقه اتصال بین ایران و سایر كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس ایفای نقش 
كند كمااینكه در گذشته هم تالش هایی به عمل آورد. در حوزه امنیتی و نظامی با توجه به جایگاه ژئوپلیتیكی عمان در 
خلیج فارس و دریای عمان طبیعتاً همكاری و همگرایی ایران، عمان می تواند به بومی  سازی امنیت خلیج فارس كمک 

كند و درواقع مانع حضور نظامی قدرت های فرامنطقه ای شود.«
آرمان ملی نوشت: »موضوع دیگری كه مورد بحث قرار گرفت مسئله تبادل تجاری و اقتصادی بین دو كشور است. 
با توجه به اینكه بازارهای عمان كشــش و ظرفیت باالیی برای پذیرش كاالهای ایرانی دارد لذا براســاس توافقنامه های 
تجاری كه در جریان سفر رئیس جمهور اسالمی ایران به عمان به امضا رسید، قرار است حجم تبادل اقتصادی ایران در 
سال های آینده به رقم 5 میلیارد دالر بالغ شود و این ظرفیت بین دو كشور هم وجود دارد. همچنین در مسئله همگرایی 
منطقه ای طبیعتاً هرچه مناسبات ایران و كشورهای عرب حوزه خلیج فارس محكم تر باشد این مسئله به كاهش نفوذ رژیم 
صهیونیستی در جنوب خلیج فارس منجر می شود... در حوزه های دیگر از جمله مسئله دارایی های بلوكه شده ایران كه 
رقم نسبتاً باالیی هم است، عمان این آمادگی را دارد كه بین ایران و آمریكا میانجیگری كند تا دارایی های بلوكه شده 
ایران آزاد شــود. به نظر می رســد كه كشور عمان با صداقت كامل و حسن نیت در تالش است كه پول های بلوكه شده 
ایران دربانک های عمان را پس از موافقت طرف های دیگر آزاد و به ایران منتقل كند و این یک حركت خوبی است كه 
پیامدهای خوبی بر روی اقتصاد ایران مخصوصاً در این شرایط باقی خواهد گذاشت. لذا این سفر، سفری كاماًل استراتژیک 

و دارای ابعاد متعددی است و می تواند در حل مشكالت منطقه مؤثر باشد.«
تروریسم اصالح طلبان علیه سیاست  خارجی کشور 

روزنامه شــرق در سرمقاله شماره دیروز خود نوشــت: »اگر بپذیریم بخش درخور توجهی از معضالت اجتماعی در 
گرو توسعه اقتصادی- اجتماعی است، می توان نتیجه گرفت كه در كنار اصالح شیوه های حكمرانی، احترام و اعتماد به 
انتخاب مردم، افزایش سطح و كیفیت مشاركت سیاسی، پذیرش تنوع فرهنگی و احترام به حریم خصوصی و كارآمد كردن 

مدیریت داخلی، توسعه كشور از مسیر جذب سرمایه های خارجی و به كارگیری فناوری های نوین امكان پذیر است.«
این متن در ادامه آورده: »این مهم در گرو بهبود روابط با جهان و پرهیز از رویكردهای تنش زا در سیاست خارجی 
اســت. در شرایطی كه كشــوری ۳00 هزار نفری مانند قطر، ذخایر عظیم منطقه مشترک گازی را استخراج كرده و با 
بهره جستن از تكنولوژی های نوین در حال تبدیل شدن به یكی از تأمین كنندگان گاز جهان است و كشورهای اروپایی 
در پرتو جنگ اوكراین خود را نیازمند گاز قطر و نفت عربســتان احســاس می كنند، تبدیل شدن به قطب اقتصاد انرژی 
جهان به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز یا تأمین اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز، شعاری بیش نیست. بپذیریم 

كه سیاست خارجی كلید غلبه بر بسیاری از بحران هاست.«
سال های زیادی است كه تروریسم اصالح طلبان علیه سیاست خارجی كشورمان فعال است و آنها هم راستا با تبلیغات 
دشمنان به ترور سیاست خارجی كشورمان مشغول هستند. یكی از بارزترین نمودهای این موضوع پس از برجام رخ داد.

ایــران بــه تمام تعهداتــش ذیل برجام حتی زودتر از موعد مقرر عمل كرده بود و تا ســال ها پس از آن نیز آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارش های خود بر انجام كامل تعهدات توسط ایران صحه می گذاشت و در آن سو اما غربی ها 
به تعهداتشان عمل نكرده بودند در چنین حالی طیف اصالح طلب دست به كار شده و كشورمان را مسبب عدم به نتیجه 
رســیدن برجام معرفی می كردند. این ماجرا هنوز هم ادامه دارد بی آنكه این طیف بگوید كه از همان آغازین ســال های 
انقالب اسالمی كشورمان از سوی غرب مورد تحریم قرار گرفته تا االن كه این تحریم ها به نهایت خود رسیده و آن هم 
در حالی كه طبق برجام قرار بود در ازای انجام تعهدات توسط ایران آنها نیز تحریم ها را بردارند چرا این كار را نكردند؟ 

و آیا عمل كردن ایران به تعهداتش و عمل نكردن غرب به تعهداتش باز هم تقصیر ایران است؟! 

حق جهاد
محمدهادی صحرایی

آن گونه كه شایســته اســت در راهش جهاد كنید. او شما را برگزید و در 
دین مشــقت و تنگنایی برای شما قرار نداد، این همان كیش پدرتان ابراهیم 
است، او پیش از این شما را مسلمان نامید تا پیامبر گواهتان باشد و شما گواه 
بر مردم... به خدا توسل جویید كه او مولی و سرپرست شماست-  چه موالی 

خوب و چه یاور شایسته ای. 
امشــب از داغی دوباره چشــم ایران روشن است / یوسفی رفته است آری 
وضع كنعان روشــن است / تک سواران تیز می تازند در صحرا هنوز / از تالطم 
باز ننشسته است این دریا هنوز / آتشی پیداست آن سوی بیابان ها هنوز / باز 
شمعی كشته شد با دست شب اما هنوز / این شبستان كهن با نور ایمان روشن 
است ... كی به اندک بادی اقیانوس لرزان می شود / كوه كی با یک خراش ساده 
ویران می شود / عاشق رفتن كی از رفتن پشیمان می شود / كی میان ابرهای 

تیره پنهان می شود / آسمان ما كه با خون شهیدان روشن است... .
جهاد، هر كوشــش و تالش ویژه ای است كه در میدان مبارزه و در مقابل 
دشمن انجام شود. میدان مبارزه گاهی اقتصاد است و گاهی فرهنگ یا سیاست 
یا ... و گاهی نظامی اســت. در همه ایــن زمینه ها اگر آن تالش ویژه با هدف 
تقرب و با اخالص صورت گیرد پیروزی را به همراه دارد. انقالب اســالمی كه 
افــق و حیات ویژه و طیبه را بر روی مردمان معاصرش گشــود از همان ابتدا 
بنایش را بر مجاهده گذاشت. خدا امام راحلمان را غرق در نور كند كه این راه 
نورانی ســعادتمندانه را باز نمود و راه بهشت را برایمان هموار كرد. قاعده اش 
بندگی خدا و شعارش »ربنااهلل« و آزادی از هرگونه بردگی بود و آزادگی از هر 
نوع كاری كه با روح متعالی انسان ناسازگار است.  ترس، بی تفاوتی، دنیاپرستی، 
طمع، تكبر و... و هرچه كه روح آزاده انسان را آزرده می كند در اندیشه او نبود 

و انقالب اسالمی را بر امثال این معارف بنیان نهاد.
انقالب اسالمی، امپریالیسم را استكبار نامید چرا كه خبث این استكبار از 
آن امپریالیسم گویاتر است و در آن تبعیت از تعریف مكاتب تک بعدی نیست. 
امام نشــان داد كه آبادی دنیا و آخرت را با هم می خواهد و تعریفش از آبادی 
پیشرفت بود نه توسعه. مبانی اش الهی، حكیمانه و نورانی بود نه جاهالنه و كور 
و سردرگم. حتی در انتخاب واژگان و مفهوم سازی هم به فرهنگ اصیل و اسالم 
ناب پایبند بود. پیشرفت را انتخاب كردیم نه توسعه را. در مقابل اسالم پهلوی، 
سعودی، اخوانی، لیبرالی، متحجر، مرفه بی درد و در یک كالم، در مقابل اسالم 
آمریكایی و آمریكاپســند، اسالم ناب را از گنجینه درآورد و عرضه كرد و ختم 
كالم را گفت. دلیل این مفهوم سازی و ایجاد ارزش افزوده به معانی لغات، غیر 
از دمیدن روح خودباوری و استقالل نظر و چینش خشت های تفكر تمدنی در 
كالبد بی رمق و تشــنه اندیشه، دستور قرآن بود كه به مؤمنین فرمود به جای 

»راعنا«، »انظرنا« بگویید. 
انقالب اســالمی امثــال این معارف و مفاهیم نو ولی ریشــه دار را چنان 
تبیین و تشــریح نمود كه مؤمنینش را ســرآمد روزگاران و تاریخ نمود. تولید 
ثروتی كه كوثری اســت نه تكاثری. یعنی حالل و طیب و جوانمردانه نه حرام 
و ربوی و نامردانه. ثروتی كه از جنس تذكار باشــد طاهر است و آن ثروتی كه 
غفلت زا باشــد فاسد است. پیشرفت در اندیشــه انقالبی ما با عدالت همراه و 
تولید قدرتش بر مبنای دادگری اســت. انقالب اسالمی اقتداری می خواهد كه 
بر مبنای »التَْظلُِموَن َو التُْظلَُموَن« باشد، نه ستمگری و نه ستم پذیری. برادر 
بزرگ تری كه پدرانه در كنار همه مؤمنین و مســتضعفین است و شریک غم 
همه ستمدیدگان. ستون استواری كه تكیه گاه خستگان از ایسم های مشوه و 
رنگارنگ است و سایه ای كه خنكایش روح انسانیت را تمدید قوا می كند و تنها 

چشمه جوشانی كه می تواند عطش سوزان اندیشه را سیراب كند.  
این مختصر كه گفته شد برای این است كه بدانیم برای چه ما را می كشند. 
ما پاكی را انتخاب كردیم و پاكی همیشــه دشــمنانی خبیث و كثیف و عفن 
س علی  دارد. عدالت می خواهیم و این خوشایند ستمگران نیست. اقتصاد »أُِسّ
التقوی« خواســتیم و این با نظام نزول خوار جهانی ســازگار نیست. آزادی را 
خواستیم و این با منافع برده فروشان حرفه ای تقابل دارد. ما به خدا می خوانیم 
و آنها مردم را به پرســتش شیطان اجبار می كنند. حال و روز دنیای مصیبت 
زده امروز عاقبت بهشــت شدادی است كه روشنفكران غربزده و میسیونرها و 
نفوذی های سمپات تصویرش می كردند. بهشتی كه به دهكده ای رسید كه از 
انسانیت تنها قیافه اش را برای فریب ساده دالن گذاشته اند. سگ هار و پاچه گیر 
صهیون، حاكی از ویرانی ده و نادرستی كدخدایش است كه هركه را با او نباشد 

علیه خود می داند و شایسته كشته  شدن. منطق، منطق فرعونی.
در نبرد مقدس انقالب اسالمی با ناراستی و نادرستی، آنچه امروزه بیش از 
همه در معرض هجوم و دشــمنی است، امید مردم و بازوان قدرت افزای نظام 
آنهاســت. در مبارزه گاهی به نقطه ضعف حمله می كنند و گاهی نقطه قوت 
را هــدف می گیرند. نقطه ضعف هــا زمانی مورد هجوم قرار می گیرند كه قصد 
و توان از بین  بردن در میان داشــته باشــد. وقتی به مرزهای یک كشــور و یا 
ســاختارهای اقتصاد و فرهنگ حمله می شود كه به تسلط و سیطره و از بین  
بردن امیدواری باشد ولی زمانی به نقاط قوت حمله می شود كه قصد، كشتن 
روحیه و تخریب امید باشــد و این را می توان نشانه ناامیدی مهاجم از برتری 
و براندازی معنی نمود كه به منظور گرفتن ســرعت و القای ناكارآمدی انجام 
می شــود. حمله نوع دوم وقتی به  ترور دولتی رسید غیر از اینها كه گفته شد 
به معنی نزدیكی اضمحالل و نابودی مهاجم است. این تحلیل كوتاه به ویژه در 

مورد رژیم صهیونی، اعتبار ویژه دارد.
این تحلیل را باید ضمن شناخت رژیم  اشغالگر قدس و اسرائیل غاصب مرور 
كرد. رژیمی كه پیروز جنگ شــش روزه است و داعیه حكومت نیل تا فرات و 
حكومت جهانی و به بردگی گرفتن جهان و ... را داشــت و صاحب بزرگ ترین 
كارتل های تجاری و سرمایه داران افسانه ای و شبكه های ارتباطی و رسانه های 
فراپیشرفته جمعی و ماهواره ای و ... است و در هر علمی كه بتواند ابزار تسلطش 
را فراهم كند موفق اســت و ســران بسیاری از كشورهای قدرتمند و ثروتمند 
جهــان را در كنترل خــود دارد و حرف های گنده می زند و ... كارش به جایی 
رسیده كه مثل 42 سال پیش سازمان مجاهدین خلق و كومله و دموكرات، در 
كوچه های شهر، مردان بی محافظ و خدمه را  ترور می كند. خفت از این باالتر 
هســت؟ فرعون و قارونی را باید تصور كرد كه چاقوكش و گدا شده اند. ذلتی 

از این پست تر هست؟  
اگر شهرمان امن نبود كه باید نخبگان را به خودروهای ضدگلوله و سالح 
تجهیز می كردیم و لشكرهایی برای مراقبت از آنها می گماردیم و مثل آمریكا 
و اســرائیل و ســایر بزدالن، در مكان های گم و نامعلومی مثل صحرای نوادا 
و زیرزمین هــای تل آویو و اردوگاه های بدون نام و شــركت های پوششــی در 
كشورهای دیگر و... ساكن می كردیم. كشتن دانشمندان و پاسداران پراید سوار 
بدون محافظ در كوچه و محله اگر هنر بود، منافقین دهه شــصتی كه اكنون 
بــا قرص اعصاب و روان زنده اند هنرمندتر بودند هرچند كه برخالف صهیونی 
ها، صاحب تشكیالت اطالعاتی و نفوذیهای قوی نبودند كه بتوانند فرق سیگار 
فروش و واكسی را از حزب اللهی تمیز بدهند یا مثل اسرائیل صاحب امپراتوری 
رسانه ای جادوگر نبودند كه بتوانند حقارت خود را رنگ شجاعت بزنند و مرگ 

خود را دور بنمایانند.
 جنایت اسرائیل در این  ترور و امثال آن اگرچه حكایت از »ژن نادرستی« 
و خوی شــرور و جنایت پیشــه آنها دارد ولی هرگز از دسترس انتقام آشكار، 
شجاعانه، آگاهانه و از قبل اعالم شده جبهه مقاومت دور نیست. آخر خنده های 
زوركی آنها،  اشک های واقعی است و نتیجه گنده گویی شان فریاد »غلط كردیم« 
آنهاست. تالش مذبوحانه از این نظر ضرب المثل شده كه حیوان در حال ذبح، 
به خیال  گریز از مهلكه دســت و پا می زنــد و نمی داند كه چند دقیقه بعد از 
این تقال پوســتش را سالم می كنند و زیر پا می اندازند. شهید سعید ما، حسن 
صیادخدایی به آرزویی كه در پی اش بود رســید و شــاید نمی دانست بهشتی 
كه با جهادش طلب می كرد را در نه محل كار و اداره و نه در جبهه دمشــق 
بلكه به در خانه اش می آورند و به او هدیه می كنند. خدایش بیامرزد و »جهاد 
همه جانبه« او و عاقبت شیرین و سرافرازانه و »حق جهاد« او را نصیبمان كند 

كه آخر خیابان مجاهدین اسالم به شهادت می رسد. إن شاءاهلل

درمکتب امام

ولی نعمت مسئوالن
این پایین شهري ها و این پابرهنه ها به اصطالح شما، اینها ولی نعمت 
ماها هستند. اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم 
یا در انزوا. اینها بودند كه همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما 
را آوردند و نشاندند به جایی؛ به خیال خودمان جایی است این... و ما 
اگــر تا آخر عمرمان به اینها خدمت كنیم، نمی توانیم از عهده خدمت 

اینها برآییم.
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ضرب  االجل رئیس مجلس به دستگاه  ها

قالیباف: همه دستگاه  ها باید تا آبان ماه 
به درگاه ملی صدور مجوز متصل شده باشند

نگاه

قانون  اجرای  بررسی  قالیباف در جلسه 
تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت 
ما در آبان طی جلســه ای به این گزارش ها 
رسیدگی می کنیم اگر اقدامی بر زمین مانده 
باشــد، مجلس از همه ابزارهای خود چون 
ارجاع تخلفات به قوه قضائیه تا اســتیضاح 
استفاده می کند تا برای یک بار روند اشتغال 

در کشور جمع شود.
جلســه علنی مجلس به ریاست»محمد باقر 
قالیباف« آغاز شــد و وی در نطق پیش از دستور 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشــت: در ابتدا شهادت مدافع حرم سردار پاسدار 
شهید حسن صیاد خدایی به دست عوامل تروریست 
استكبار جهانی را محضر ملت شریف ایران، عموم 
پاســداران مدافع امنیت كشور و خانواده آن عزیز 

تبریک و تسلیت می گویم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح كرد: 
همچنین جان باختن تعدادی از هموطنان مان در 
حادثه دلخراش ریزش ســاختمان در حال احداث 
در شــهر آبادان را به مردم شجاع و شریف آبادان و 
خانواده های آنان تسلیت می گویم و برای مصدومان 
این حادثه شــفای عاجل و كامل از خداوند متعال 
مسالت دارم. دستگاه های مربوطه باید در سریع ترین 
زمان ضمن رسیدگی به مصدومان، بررسی دقیق علل 
وقوع این حادثه را در دستور كار قرار دهند و با كلیه 
مسببین این حادثه دلخراش در هر سطحی برخورد 

سریع و قاطع صورت گیرد.
وی گفت: كمیســیون عمران مجلس شورای 
اسالمی نیز باید این موضوع را با كمک نمایندگان 
مجلس به ویژه نماینده آبادان بررسی كند و گزارش 

آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.
آزادسازی معیشت مردم

 از محاصره رانت بازی و امضاهای طالیی 
رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان كرد: 
آزاد سازی خرمشهر صرفاً یک حادثه تاریخی نبود 
و خرمشــهر برای تمام انقالبیون یک درس بود كه 
اگر مردم به میدان بیایند و كار را به دست بگیرند 
و به ســنت های الهی تكیه كنند، مشــكالت حل 
خواهد شــد. اگر روزی محاصره خرمشهر به یاری 
خدا و دست جوانان مؤمن، موقعیت شناس، فداكار 
و آگاه این مرز و بوم شكست امروز نیز باید معیشت 
و اقتصاد مردم را از محاصره بوروكراســی اداری و 
بی رمق، رانت بازی، انحصار، حلقه های بسته تصمیم 
گیری و عدم شفافیت ساز و كارها، داللی های سازمان 
یافته و امضاهای طالیی آزاد كنیم و در مسیر نیز 
همچون آزادسازی خرمشهر باید راه را برای نقش 
آفرینــی جوانان مؤمن، آگاه و موقعیت شــناس و 

بااستعداد باز كنیم.
قالیباف اظهار داشت: مجلس شورای اسالمی 
در این دوره تمام تالش خود را به كار بسته است 
تا رانت بازی در صدور مجوزهای كسب و كار را 
تعطیل كند و صنایع انحصارگرا را متحول سازد و 
شفافیت را از خود آغاز كند و به سایر دستگاه ها 
تسری دهد و ریل گذاری الزم برای جهش تولید 
دانــش بنیان و تحول بانكــی را رقم بزند تا ریل 
گذاری الزم برای تحول نظام اقتصادی كشــور، 
عملیاتی شــود. مجلس شورای اسالمی در ادامه 
مسیر نیز تمام تالش خود را به كار می برد تا در 
چارچوب وظایف خود كمک كند تا خرمشــهر 

اقتصاد از محاصره مشكالت آزاد شود.
عدم اتصال برخی دستگاه ها

 به درگاه ملی صدور مجوزها 
مهدی طغیانی در جلسه علنی دیروز مجلس 
شورای اســالمی دومین گزارش كمیسیون ویژه 
جهش و رونق تولیــد و نظارت بر اجرای اصل 44 
قانون اساســی درباره ارزیابی عملكرد دستگاه های 

اجرایــی در اجرای ماده ۷ قانــون اصل 44 قانون 
اساسی را قرائت كرد.

وی با اشــاره به گزارش مذكور، بیان كرد: در 
قالب دو گام اساســی اهتمامی كــه مجلس باید 
در راســتای مانع زدایی و بهبود و سهولت كسب 
و كار برداشــته می شــد را در مجلس برداشتیم؛ 
گام اول در مجلس دهم اصالح مواد یک و ۷ قانون 
اجرای سیاست های كلی اصل 44 بود كه در بهمن 
۹۹ آخرین گام را در مجلس یازدهم با رفع ایرادات 
شــورای نگهبان برداشــتیم و برای اجرا با هدف 
صدور مجوزهای كســب و كار از طریق شفافیت 
و الكترونیكی شــدن مجوزهــای موردنیاز فعاالن 
اقتصادی ابالغ شــد. در این روزها شاهد بودید كه 
دولت سیزدهم آنها را در ضرب االجل های مشخصی 
به دســتگاه ها تكلیف كردند و اجرایی كردند، گام 
بســیار مهمی با كمک همكاران و دولت سیزدهم 

برداشته شد.
عضو كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید بیان 
كرد: گام دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب 
و كار است كه افتخاری است برای مجلس یازدهم، 
این قانون صدور مجوزهای كسب و كار در تاریخ 10 
اردیبهشت 1401 توسط رئیس جمهوری ابالغ شده 
اســت و اجرایی شدن و تكمیل آن یک جهش در 
بهبود فضای كسب و كار در كشور ایجاد خواهد كرد.

وی افزود: وقتی كه كشــور دچار مشــكالت 
اقتصادی از جهت تأمین منابع الزم برای اشــتغال 
اســت، شاید مشكل را درک كنند اما برخی موانع 
قابل پذیرش نیســت، مجلس شورای اسالمی این 
گام ها را برداشــت و اصالح مــواد یک تا ۷ قانون 
سیاســت های كلی اصل 44 كه بحث شــفافیت 
مجوزها و الكترونیكی شــدن آنها و موضوع قانون 
صدور مجوزهای كسب و كار هردو در این مجلس 

تكمیل شد و برای اجرا ابالغ شده است.
عضو كمیســیون ویژه جهش و رونق تولید با 
اشاره به ارزیابی های صورت گرفته از عملكرد كلی 
درگاه ملی صدور مجوزهای كســب و كار، گفت: 
درگاه ملی مجوزها از ابتدای 1401 فعالیت خود را 
آغاز كرد كه صدور مجوزهای شروع كسب و كار از 
اولویت های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه 
و اخذ هرگونه استعالمات در فازهای بعدی این درگاه 
تعریف شده كه هنوز اجرایی نشده است. در 50 روز 
ابتدای آغاز به كار درگاه ملی مجوزهای كســب و 
كار، بیش از 45 هزار و ۷1۷ درخواست ثبت شده 
كه فقط 1۹ درصد مجوزها صادر شده است كه باید 

در ادامه این روند تسریع شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به عملكرد دستگاه های اجرایی در اتصال به 
درگاه ملی صدور مجوزها، بیان كرد: وزارت كار كه 
در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن 
دارد از 4۸5 عنوان مجوز ۳۸2 مورد را به این درگاه 
متصل كرده اســت و در حوزه مشاغل خانگی كه 
غذا و دارو است، 21 مجوز هنوز متصل نشده است.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرســازی از 105 
مجوز ۷1 مورد را متصل كرده است. وزارت ارتباطات 
از ۳5 عنوان مجوز 24 مورد را متصل كرده اســت. 
وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد 
را متصل كرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از 
1۶ مجوز همه را متصل كرده اما به صورت ناقص 
بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت از كل 52 
عنوان مجوز، ۳2 مجوز را متصل كرده كه سه مورد 

آن ناقص و 1۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.
عضو كمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تاكید 
كرد: تعدادی از دســتگاه ها تاكنون به درگاه ملی 
مجوزها متصل نشــده اند و پس از قرائت گزارش 
نظارتی اولیه كمیســیون اقدامات برای اتصال به 
درگاه آغاز شــده است. شهرداری ها، سازمان نظام 

پزشكی، وزارت امور خارجه و وزارت كشور از جمله 
دستگاه هایی هستند كه باید فرآیند اتصال به درگاه 

ملی مجوز را سریع تر شروع كنند.
طغیانی تصریح كرد: ارزیابی كمیسیون از اجرای 
قوانین در تسهیل مجوزهای كسب و كار حكایت از 
روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع 
موانع از مسیر كسب و كارها دارد. برخی از دستگاه ها 
در اجرای قانون اهتمام ویژه ای داشته اند، اما برخی از 
دستگاه ها علی رغم فراهم بودن زیرساخت ها همچنان 
در اتصــال به درگاه ملی دچار كوتاهی بوده و باید 
نظارت دقیقی بر دستگاه های زیرمجموعه این نهاد 
صورت بگیرد. با دستگاه هایی كه به صورت عامدانه 

از اجرای قانون سر باز می زنند، باید برخورد شود.
ثبت 62هزار درخواست صدور مجوز

دیروز  احسان خاندوزی در جلسه علنی  سید 
مجلس شورای اسالمی پس از ارائه دومین گزارش 
كمیســیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر 
اجرای اصل )44( قانون اساســی در مورد ارزیابی 
عملكرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده )۷( قانون 
اجرای سیاست های كلی اصل )44( قانون اساسی، 
اظهار داشت: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی رویداد بررسی دو دهه كارنامه خصوصی سازی 
را در دستوركار داشتم كه با همكاری نمایندگان به 

سرانجام رسید.
وی تصریــح كرد: در راســتای اجرای مصوبه 
مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای كسب و 
كار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس جمهور 
افتتاح كنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به 
تفصیل در مجلس شورای اســالمی ارائه كردیم. 
اعم تكالیف قانونی كه درباره مجوزهای كســب و 
كار داشتیم، شفاف و سهل كردن شرایط، مدارک، 
زمــان و هزینــه صدور مجوزها بــود. گام بعدی 
الكترونیكــی و غیرحضوری شــدن فرآیند صدور 
مجوزهای كسب و كار و سپس ثبت محور كردن 
مجوزها و اعمال نظارت پســینی بود. مرحله بعد 
اتصال  نهایت هم  گرفتن استعالم متقاضیان و در 
دســتگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با 

شناسه یكتا بود.
وزیر امــور اقتصادی و دارایی بیــان كرد: در 
این راستا مردم می توانستند با ورود به یک پنجره 
واحد تمامی مجوزهایــی را كه امكان صدور آن از 
دستگاه های مختلف وجود دارد، اخذ كنند. 1۷ فاز 
برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند 
نسبت به اخذ مجوز خود اقدام كنند. امروز درگاه 
ملی مجوز به مرجعی بــرای تولید اطالعات، داده 

و شكایت و تخلف تبدیل شده است.
خاندوزی تصریح كرد: ما می دانیم كه كدام 
دستگاه ها توانســتند مجوزها را در موعد قانون 
صــادر و كدام یک تأخیر داشــتند. امروز قریب 
بــه ۶2 هزار درخواســت مجوز طی 55 روز در 
درگاه ملــی مجوزهــا ثبت شــده كه فقط در 
حوزه مشــاغل خانگی وزارت تعــاون، ۳4 هزار 
درخواست مجوز ثبت شده است كه از این تعداد، 
12 هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله 
اخذ مدارک اســت و تعدادی دیگر نیز در انتظار 

صدور مجوز قرار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشــت: در 
حال حاضر مهلت قانونی ۳500 مجوز گذشته، اما 
هنوز مجوز صادر نشــده است كه باید طبق قانون 
زودتر تعیین تكلیف شــود. بر اســاس آمار درگاه 
ملی مجوزها، 10 درصد از مجوزهای وزارت تعاون، 
۶ درصــد از مجوزهــای وزارت ورزش، 2 درصــد 
از مجوزهای سازمان ملی اســتاندارد، 2 درصد از 
مجوزهای ســازمان حفاظت از محیط زیســت، ۳ 
درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر 

دستگاه ها هنوز صادر نشده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۶2 هزار مجوز درخواستی 
طــی 55 روز اول ۳ درصد از مجوزها توســط خود 
متقاضی ملغی شــده است. ۶1 درصد از مجوزهای 
درخواستی در انتظار تكمیل مدارک است و این نشان 
می دهد كه فرهنگ عمومی همراه داشــتن مدارک 
در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد. از میان ۶2 
هزار مجوز درخواستی فقط 1۳ درصد در انتظار تأیید 
دستگاه اجرایی قرار دارد و بر اساس بررسی ها حدود ۶ 
درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفت: به 
لحاظ پیشــرفت مجوزهای صدور كسب و كار با 
همكاری خــوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت 
بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و بانک مركزی ضعف و عقب افتادگی 
جدی داریم و ســایر دستگاه ها تالش مناسبی در 

این عرصه داشتند.
ضرب  االجل رئیس مجلس به دستگاه  ها

محمــد باقر قالیباف در جلســه علنی دیروز 
مجلس شــورای اســالمی، پس از قرائت گزارش 
كمیســیون ویژه جهش تولید درباره روند تسهیل 
صدور مجوزهای كسب و كار، اظهار داشت: مجلس 
در دو جلســه، نظارت بر اجرای قانون را در دستور 
كار داشــت چرا كــه موضوع تســهیل در صدور 
مجوزهای كسب و كار یكی از چالش های مردم به 

ویژه جوانان است.
وی ضمن تقدیر از وزیر اقتصاد به علت اقداماتی 
كه برای اجرای ایــن قوانین انجام می دهد، گفت: 
مطمئن باشــید مجلس پای كار است چرا كه دو 
موضوع اشــتغال و گرانی از مسائل اساسی جامعه 
محســوب می شود. مســئوالن مربوطه در وزارت 
اقتصاد توجه داشته باشــند كه درگاه ملی صدور 
مجوزهای كســب و كار در حوزه مســائل فنی و 
كنترلی اشكاالتی دارد كه باید رفع شود تا بهانه از 

دستگاه های دیگر گرفته شود.
قالیبــاف تاكید كرد: 4 كار باید در درگاه ملی 
مجوزها انجام شود كه شامل صدور، تمدید، استعالم 
و توسعه است كه فعالً در مرحله صدور هستیم. باید 
حتماً ســه كار دیگر هم انجام شود و دستگاه ها به 
درگاه ملی مجوز بپیوندند تا این مجموعه كارها به 

صورت كامل انجام شود.
وی با تاكید بر لزوم اتصال مجوزهای صنفی، 
گفت: صنف هایی هنوز وارد این مجموعه نشدند، 
این در حالی است كه بخش قابل توجهی از شغل ها 
در حوزه اصناف است. امیدوارم اتاق اصناف و سایر 
مجموعه ها به ســرعت كار را انجام دهند. هیئت 
مقررات زدایی هم باید اصالح فرایندها را در دستور 

كار قرار دهد.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: برخی 
از دستگاه ها مثل شهرداری ها، كانون كارشناسان، 
ســازمان نظام پزشــكی، اتاق های ایران و تعاون 
و فراجا از جمله دســتگاه هایی هستند كه به این 

مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.
بــرای  جلســه بعدی  گفــت:  قالیبــاف 
اجــرای این قانــون در آبان ماه برگزار می شــود 
و تــا آن زمــان معاونــت نظــارت بــه همــراه 
گزارش  كمیســیون جهش تولید مكلفند ماهانه 
پیشرفت كار را در اختیار نمایندگان قرار دهند. ما 
در آبان طی جلسه ای به این گزارش ها رسیدگی 
می كنیم. اگر اقدامی بر زمین مانده باشد، مجلس 
از همه ابزارهای خود چون ارجاع تخلفات به قوه 
قضائیه تا اســتیضاح استفاده می كند تا برای یک 
بار روند اشــتغال در كشــور جمع شود. آبان ماه 
دیگر روز تعیین تكلیف اســت نه تذكر دادن. ما 
دیگر تذكرهایمان را به حد كفایت داده ایم و این 
فرصتی اســت تا صد درصد دستگاه ها در بخش 

اشتغال فعال شوند.

اسالمی  انقالب  پاسداران  فرمانده سپاه 
با تأکید بر پیشروی در میدان بدون اعتنا به 
هیاهوی دشمن، گفت: بسیج برخاسته از درون 
پایان ناپذیر قدرت ما  این مردم منبع اصلی 
است. با وجود بسیج، دشمن راه غلبه ندارد و 

خود فرمول غلبه است.
سردار حسین سالمی، فرمانده سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در ســومین اجالســیه مجمع 
جهادگران كشور كه دیروز دوم خرداد در خرمشهر 
برگزار شــد، ایران را كشور شهادت، اقتدار و جهاد 
نامید و گفت: در چهل سال پیش تا ساعاتی دیگر 
همین نقطه كه ما هستیم از زیر چكمه های رژیم 
بعث آزاد می شود و فردا صبح خرمشهر با قدم های 
مبارک و فریادهای الهی رزمندگان اسالم و مسجد 

جامع آن در آغوش رزمندگان قرار می گیرد. 
به گزارش ایســنا، وی با اشاره به فرماندهان 
شهیدی همچون شهید احمد كاظمی، شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی، شهید حسین خرازی، شهید 
ابراهیم همت، شهید علی صیاد شیرازی و هزاران 
شهید عالی مقام بسیج مستضعفین از آنها به عنوان 
بزرگانی كه به این دیار قدم گذاشــته اند یاد كرد و 
افزود: امروز بعد از چهل ســال افتخار می كنیم كه 

ادامه  دهندگان آن راه نورانی هستیم. 
ســالمی جهادگران كشــور را افرادی خواند 
كه دریایی خروشــان از انسان های مشتاق جهاد، 
پیشرفت و اعتال بخشــیدن به اسالم و مشتاق به 
اهتزاز درآوردن بیرق ها هستند و ادامه داد: درود بر 

شرف شما و درود خداوند بر عزم شما آن زمان كه 
هجرت كردید. هجرت مقدمه جهاد است؛ درود بر 
شما آنگاه كه با خانواده وداع می كنید و در میدان های 
سخت پا می گذارید مشعل امید را در قلب های مردم 

می افروزید. 
فرمانده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان 
كرد: عزت و كرامت و اســتقالل و آزادی و حفظ 
ارزش های مقدس و اعتالی ما و درخشش جوانان 
در میــدان جهاد ممكن اســت. تجریه داریم كه 
تمام فرصت های بی نظیر مــا از درون مخاطرات 
حاصل شده اســت. اگر فتح خرمشهر و بستان و 
آن ایستادگی مردم نبود این همه قدرت بسط یافته 

روی زمین نداشتیم. 
وی بسیج را محصول جهاد فی سبیل اهلل خواند 
و گفت: جهاد بابی از ابواب جنت است كه به روی 
بندگان خاص خدا باز می شود. جنگ یک مخاطره 
و تهدید جدی برای استقالل ما بود اما ملت ایران 
بــه بركت اطاعت از ولی فقیــه وقتی جنگ را به 
میدان جهاد تبدیل كرد و همه در مقابل دشمنان 
خدا آمدند و همانند سیالب، بنیان تهاجم دشمن 

را در هم فرو ریختند.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان كرد: 
این هنر نائب امام زمان اســت كه میدان تهدیدات 
را به فرصت های بزرگ تبدیل كرده است. هنر ولی 
خدا همین اســت، با یک دست دشمن را متوقف 
می كند او را در سیاست هایش قفل می كند و او را 
در یافتن منطق غلبه سرگردان می گذارد. هنر نفوذ 

در مقابل دشمن و جلوگیری از نفوذ دشمن را خوب 
می داند. هر كجا به مسلمانان تهاجم می شود شرایط 
به سرعت معكوس می شود و دشمن ناكام می شود. 
وی تصریح كرد: ما از دل این خطر جهانی به 
عنوان یک قدرت جهانی متولد شدیم. سوم خرداد، 
روز تولد ملت ایران به عنوان یک قدرت بصیر با بیرق 
اســالم بود. این یک تجربه بزرگ بود. بعد از آن ما 
فرمول غلبه بر قدرت ها را یافتیم، ابزارها را ساختیم. 
قاعده های غلبه بر دشمن را دانستیم و فهمیدیم هر 
وقت در میدان هستیم، نصرت خدا جاری می شود.
وی با اشــاره به نمونه هایی از خلق فرصت در 
دل  تهدیدها گفت: دشمن در سال 1۹۸2 به لبنان 
تهاجم كــرد. از دل این تهاجم حــزب اهلل جوان 
رویید، حزب اللهی كه امروز یک قدرت اثرگذار در 
معادالت منطقه ای اســت و شمشیر بلند اسالم در 
مقابل صهیونیسم است. حزب اهلل محصول یک خطر 
بزرگ است، اما خود عامل آرامش مسلمانان است. 
اســتكبار وقتی به عراق آمدند، فرصتی برای نفوذ 
انقالب اسالمی فراهم شد. این قدرت ها همه محصول 
تهدیدها هستند. این هنر مقام معظم رهبری است 
كه این دهه های پرشكوه را به میدانی برای تبدیل 
تهدیدها به فرصت های بزرگ تبدیل كرده اســت. 
هنر ولی فقیه همین است كه سیاست های دشمن 

را ناتمام بگذارد.
فرمانده كل ســپاه پاسداران با اشاره به تهاجم 
اقتصادی دشمن گفت: در این میدان نیز حداكثر 
فشــار ممكن را به ملت ایــران وارد می كنند، اما 

رهبــر انقــالب، در حالی كه گزینه هــای نظامی 
دشــمن را باطل می پندارد، از سوی دیگر كشور را 
می سازد، جنبش تولید علم راه می اندازد، تولید را 
بــه چرخش درمی آورد و جوانان را به میدان جهاد 
علمی می فرستد و كشــور را از مخاطرات تهاجم 
اقتصادی دور نگه مــی دارد و تحریم را به فرصتی 

برای خوداتكایی و استقالل تبدیل می كند.
ســالمی بیان كرد: این مسیر جهاد ما است. 
تحریم اقتصادی با وجود شما جهادگران مانند دیگر 
تهدیدها در حال تبدیل شدن به فرصت است. امروز 
این عرصه، میدان جهاد ما است. جنگ چهره خود 
را عوض كرده است و امروز برای شكست نخوردن 
باید بسازیم  باید روی زمین منتشر شویم و دست 

مردم را بگیریم.
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: 
باید در وسط میدان بی اعتنا به هیاهوی دشمن به 
پیش برویم. بســیج از درون این مردم منبع اصلی 
پایان ناپذیر قدرت ما است. با وجود بسیج، دشمن 
راه غلبه ندارد و خود فرمول غلبه اســت. جوانان را 
به میدان بیاورید. مشكالت را جارو كنید. باید ایران 

را بسازیم. سازندگی عرصه اصلی جهاد ما است.
وی خاطرنشــان كرد: 42 هزار گروه جهادی 
داریم كه مشــكالت را چون رود خروشــان از بین 
می برند. ناامید نشــوید، متوقف نشــوید. بســیج 
خط شكن و آزاده اســت. ما خادم شما هستیم. و 
قدر شــما را می دانیم و هر گام شما تیری به قلب 

آرزوهای دشمن است.

پرونده  گفت:  قضاییه،  قوه  ســخنگوی 
احمدرضا جاللی در مرحله اجرای رأی است 
و به صراحت اعالم می کنم که مسئله مبادله 

این شخص مطرح نیست.
به گزارش خبرگزاری میزان، مسعود ستایشی 
ســخنگوی جدید دســتگاه قضا دیروز در اولین 
نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل در آبادان اظهارداشت: 
بر اساس آخرین تاكیدی كه دادستان كل كشور 
و رئیس ســازمان بازرســی كل كشــور و سایر 
مقامات عالی قوه قضاییه در اجرای دستور رئیس 
دســتگاه قضا داشــته اند، با هر كسی كه در این 
فرآیند مرتكب تخلف و جرم شــده با قاطعیت و 
بدون هیچ اغماضی برخورد شود.تاكید داریم كه 
فرآیند پیشــگیری به عنوان یک اصل مهم، برای 
دستگاه های اجرایی مدنظر باشد تا بار دیگر شاهد 

بروز چنین حوادثی نباشیم.

پرونده احمدرضا جاللی 
در مرحله اجرای رأی است

ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای 
حكم اعدام احمدرضا جاللی )جاســوس( و مبادله 
این شخص با حمید نوری، گفت: فرآیند رسیدگی 
به اتهامات احمدرضا جاللی به پایان رســیده و در 
خصوص این شخص حكم شرعی و قانونی از دادگاه 
صالح صادر شده است. پرونده در مرحله اجرای رأی 
است و به صراحت اعالم می كنم كه مسئله مبادله 
این شخص مطرح نیست.در این مرحله بحث اینكه 
چه زمانی و چگونه حكم این فرد اجرا می شــود، 
مطرح اســت كه تصمیم گیری درباره این موضوع 

با دادستان مربوطه و مسئول اجرای حكم است.
فرایند رسیدگی به پرونده وزیر سابق نفت 

ادامه دارد
وی در پاسخ سوالی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده وزیر سابق نفت، بیان داشت: این پرونده در 

دادگاه كیفری یک اســتان تهــران مطابق موازین 
قانونی در حال رسیدگی است و فرد مورد نظر نیز 
در دادگاه حضور یافته است و فرایند رسیدگی ادامه 
دارد. به محــض حصول نتیجه و اتخاذ تصمیم در 
دادگاه مربوطه و قطعیت آن نتیجه اعالم خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضاییه افــزود: در خصوص 
استعالم اتهامات این فرد نیز بحث كارشناسی به طور 
كامل صورت گرفته و در روزهای آینده نیز جلسات 

بعدی تشكیل و نتایج حاصله اعالم خواهد شد.
حمایت از خانواده زندانیان

ستایشــی در ادامــه در خصــوص حمایت قوه 
قضاییه از خانواده زندانیان اظهار داشــت: حمایت از 
زندانیان و خانواده های ایشان، اقدام ارزشمند و كار 
بزرگی است. برای حمایت از زندانیان و خانواده های 
ایشان، سال گذشته حدود ۳۷۷ میلیارد تومان هزینه 
شــده است و در این راستا كمیته امداد امام )ره( نیز 
 كمک كرده است كه سهم انجمن حمایت از زندانیان

یک هزار و 2۶5 میلیارد و سهم كمیته امداد نیز بیش 
از دو هزار میلیارد تومان بوده كه محقق شده است.در 
سال گذشته بیش از 4۷ هزار خانواده زندانیان تحت 
حمایــت قرار گرفته اند و حتی كســانی كه بیماری 
خاص و صعب العالج داشته اند مورد توجه قرار گرفته 
اند. همچنین باید از مدیركل پزشكی قانونی استان 
تهران تقدیر شود زیرا در زمان پایش به كمک تمام 
پزشكان و متخصصان مجموعه به معالجه كسانی كه 

در زندان مشكل جسمی داشتند، پرداختند.
وی افــزود: از خانواده های زندانیانی كه دارای 
فرزند معلول بوده و زندانیانی كه دارای همســر و 
فرزند معتاد بودند نیز حمایت شده. این امر بسیار 
دشوار است. در این راستا سركشی به محل سكونت 
و رســیدگی به خانواده زندانیان همچنین دریافت 
تسهیالت از موسســات مالی، اعتباری و بانک ها، 
معرفی به قرض الحسنه ها و انجام كارهای حمایتی 

و مشاوره ای صورت گرفته است.

سردار سالمی:

بسیج فرمول غلبه بر دشمن است

سخنگوی قوه  قضاییه:

مسئله مبادله »احمدرضا جاللی« مطرح نیست
نماینده مــردم تهران در مجلس گفت: در آن روزها 
که همه قدرت های ریز و درشت به مقابله برخاسته بودند 
و ما به قول حضرت امام )ره(، تنهای تنها بودیم، نه تنها 
تسلیم نشدیم بلکه سربلند و پیروز از آن مهلکه بیرون 
آمدیم لذا چگونه انتظار دارنــد امروز که در اوج اقتدار 

هستیم، تسلیم باج خواهی آنها شویم.
اســماعیل كوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی- سه شنبه، ۳ خردادماه- در نشست علنی مجلس در 
نطق میان دســتور خود ضمن تبریک ســالروز فتح خرمشهر، 
یاد شــهید صیاد خدایی را گرامی داشت و با تسلیت به خانواده 
متوفیان حادثه اخیر در آبادان، گفت: عرض تبریک و تهنیت به 
مناســبت سالروز پیروزی رزمندگان در مقابله با كفر و استكبار 
جهانی، صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه، ارتش بعث عراق 
و دو ابر قدرت شــرق و غرب و كسانی كه می خواستند ۳ روزه 
استان خوزســتان را از ایران جدا كنند و ۷ روزه، بنا داشتند به 

تهران برسند. زهی خیال باطل!
كوثــری عنوان كرد: در جنگ ۸ ســاله، طــرف مقابلمان 
فقط صدام و حزب بعث نبود بلكه همه قدرت های ریز و درشت 
در دنیای بلوک بندی شده آن روزها با تمام تجهیزات و ماشین های 
جنگی، سیاسی و تبلیغاتی خود به حمایت از صدام وارد كارزار 
شده بودند و انواع سالح ها و هواپیماها و جنگ افزارها از كشورهای 
مختلف اســتكباری با دالرهای ســعودی، كویتی و اماراتی در 
اختیار رژیم بعث عراق قرار گرفت، با این حال از آن عقبه سخت 
و نفسگیر، پیروزمندانه بیرون آمده و اجازه ندادیم یک وجب از 
خاک كشور عزیزمان در اختیار دشمنان باقی بماند و این اولین بار 
بود كه بعد از 250 سال، تاریخ كشورمان كه دشمنان نتوانستند 

به اهداف خود برسند.
تسلیم باج خواهی دشمن نمی شویم

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با اشاره به درسی كه 
آمریكا و متحدان و دنباله های داخلی آنها باید بگیرند، گفت: در آن 
روزها كه همه قدرت های ریز و درشت به مقابله برخاسته بودند و 
ما به قول حضرت امام)ره(، تنهای تنها بودیم، نه تنها تسلیم نشدیم 
بلكه سربلند و پیروز از آن مهلكه بیرون آمدیم لذا چگونه انتظار 
دارند امروز كه در اوج اقتدار هستیم، تسلیم باج خواهی آنها شویم.
وی تصریح كرد: شما اقتدار ما را دیده اید و ضربات سنگین 
ما را بر پیكره خود چشیده اید. عین االسد و اربیل تازه ترین آنها 
بوده و هنوز با شما كار داریم كه انتقام خون پاک شهید سلیمانی 

و ابومهدی مهندس یكی از آن جمله است.
كوثری ادامه داد: امام راحل )ره( كه چند روز دیگر، سالروز 
رحلتش را به سوگ می نشینیم، می فرمودند »ملت ایران همچون 
یک صاعقه بر ســر آمریكا فرود آمد« و تأكید می كردند »من با 
اطمینان می گویم، اسالم ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند.« 
و ما امروز مســیر تحقق پیش بینی های حضــرت روح اهلل را به 

روشنی می بینیم.
نماینــده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینكه پیچ 
بزرگ تاریخ كه رهبر معظم انقالب از آن خبر داده اند، در حال وقوع 
است، عنوان كرد: دوران سیادت امت اسالم به پرچمداری امام 

خامنه ای از راه رسیده است.
وی با بیان اینكه نقد باید منصفانه باشد و نه تخریب، خطاب 

به برخی جریانات سیاســی غرب گرا، گفت: وقتی از قدرت های 
بزرگ در مقابل ایران اســالمی كاری ســاخته نیست، از شما 
دنباله روهای ریز و خودفروخته چه كاری ساخته است؟ جایی كه 
عقاب پر بریزد، از پشه الغری چه خیزد؟ صریح تر آنكه اگر همه 
توان خود و حامیان بیرونی را نیز به كار بگیرید نمی توانید هیچ 

غلطی كنید و تاكنون نیز نتوانستید هیچ غلطی كنید.
كوثری با اشاره به شرایط كنونی اقتصاد كشور، اظهار داشت: 
آنچه با تغییر دولت و انتخاب حجت االسالم رئیسی اتفاق افتاد، 
تغییر ریل دولت و بازگشــت قطار انقالب به مســیر اصلی آن 
است. بسیاری از دشمنی ها و كینه توزی ها علیه دولت از همین 

نقطه نشأت می گیرد و یا گرفته است.
نگرانی توأم با عصبانیت آمریکا

نماینــده مردم تهران در مجلس ادامــه داد: نگرانی توأم با 
عصبانیت آمریكا و اروپا از این رخداد، طبیعی است اما همسویی 
و همخوانی یک جریان سیاسی غرب گرا با دشمنان آمریكایی، 
غربی، عبری و عربی نه تنها غیرقابل توجیه است بلكه اگر ناشی 
از كج فهمی نباشــد، نشانه خیانت است كه فرزندان امام و رهبر 

انقالب به آنها اجازه ادامه مسیر را نمی دهند.
وی گفت: نقد اگر منصفانه باشد نیاز دولت، مجلس و همه 
اركان نظام را تأمین می كند اما جریان غرب گرا اوالً به دروغ متوسل 
شده و در مواردی به بهانه نقد دولت، به اصل نظام حمله می كند 
و به قول برادر شهیدم، حاج قاسم سلیمانی برای دشمن كوچه 
باز می كنند. كاش این عده میان مواضع خود و مواضع دشمن به 
مقایسه می نشستند و می دیدند كه در بسیاری از موارد نظراتشان 

با آنچه مطرح می كنند، كمترین تفاوتی ندارد.
كوثــری تاكید كــرد: بنده به آنهایی كه از ســر غفلت در 
این مسیر قدم برمی دارند توصیه می كنم اندیشه كنند و بدانند 
نمی توانند از یک ســو با شمر و یزید همراهی كنند و در همان 
حال، ادای حر و حبیب بن مظاهــر را درآورند. خداوند در درون 

انسان دو قلب قرار نداده است.
نماینده مردم تهران در مجلس حمله دشــمنان به دولت 
را طبیعی دانست و افزود: آنها اصرار دارند مشكالت كنونی به 
خصوص در حوزه اقتصاد را به دولت رئیسی نسبت دهند كه البته 
از آنها انتظار نمی رود از كینه توزی علیه ملت ایران دست بردارند 
اما همســویی با دشــمنان از ســوی برخی جریانات سیاسی 
كه خود از عوامل و بانیان وضــع موجود بوده اند، تعجب آور و 

خجالت آور است.
وی ادامــه داد: آقایان خزانه را نه تنها خالی بلكه با انبوهی 
از بدهی تحویل دولت كنونی دادند، آن هم با 450 هزار میلیارد 
تومان كسری بودجه و 150 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه. آنها 
در دوران حاكمیت خود بر قوه اجراییه كشــور، ۶0 میلیارد دالر 
ذخیره ارزی كشــور، معادل هزار و 2۶0 هزار میلیارد تومان را 

تقریباً بر باد دادند.
عضو كمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســالمی در 
پایان خاطرنشــان كرد: ارزش پول ملی به شدت كاهش یافت 
و صدها واحد تولیدی و كارخانه به تعطیلی كشــیده شد. قرار 
بــود نتیجه برجام، لغو تحریم ها باشــد اما صدها تحریم جدید 
به تحریم های قبل اضافه شد. قیمت مسكن و اجاره بها را ۸ برابر 

كرده و ده ها مشكل دیگر را رقم زدند.

اسماعیل کوثری:
دشمن ضربات سنگین ما را بر پیکره خود چشیده است

تسلیم باج خواهی ها نمی شویم


