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سرمقاله

خبر
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و
شوراها:

تیم اقتصادی دولت به فکر مردم
فهیم کف جامعه باشند

یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و
شوراها در مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
توقف روند رشد قیمت کاالها و کیفیت بخشی
به تولید کاالهای داخلی مهمترین اقداماتی است
که تیم اقتصادی دولت باید دنبال کند.
علی حدادی در گفت وگو با ایسنا ،با تاکید
بر ضرورت کنترل قیمت کاالهای اساسی در
بازار ،بیان کرد :اولین انتظار مردم از دولت
ثبات قیمت ها است .امروز ضرورت دارد دولت
سیزدهم و وزرای نقش آفرین در حوزه اقتصاد،
در راستای کنترل قیمت کاالها تالش مضاعف
کرده و نظارت دقیقی اعمال کنند.
نماینده مردم طالقان ،ساوجبالغ ،نظرآباد و
چهارباغ در مجلس شورای اسالمی ،در ادامه
با بیان اینکه توقف روند رشد قیمت کاالها که
آسیب جدی به اقشار آسیب پذیر جامعه وارد
کرده است و کیفیت بخشی به تولید کاالهای
داخلی مهم ترین اقداماتی است که تیم
اقتصادی دولت باید دنبال کند ،اظهار کرد :گام
اساسی بعد از ثبات بخشی به قیمت کاالها در
بازار حرکت به سمت تولید با کیفیت و رقابت
پذیر در داخل کشور باشد.
حدادی تصریح کرد :افزایش قیمت ها آسیب
فراوانی به اقشار جامعه وارد کرده است .انتظار
مردم از دولت سیزدهم کارآمدسازی است و
قطعا پیگیری مجدانه و اعمال نظارت دقیق
یکی از مولفه های اصلی این موضوع است.
تیم اقتصادی دولت باید به فکر مردم فهیم کف
جامعه باشند و نظارت بیشتر و بهتری بر بازار
اعمال کنند.

اخبار

در ششمین سفر استانی ابراهیم رئیسی به استان بوشهر مطرح شد

آنچه از آقای کروبی شنیدیم
ادامه از صفحه یک
به همین سبب معتقدم اذعان شیخ کروبی به
موقعیت راهبردی ِ حفظ و اصالح نظام ،تصریح
به راه اصالح طلبی در آغاز احتمالی دوره جدید ِ
سیاست ورزی او است.
اما معتقدم این موضع صحیح راهبردی ،با
میزبانان و برخی مشاورین ناصادق راه به جایی
نمی رسانَد .بزرگترین جفا بر شیخ اصالح طلب،
همین مشاوران نامتجانس و میزبانان ِ غیرصادق
است.
آن روز که شیخ مردمی و صریح الهجه در
محاصره سکوالرها و معاندین امام و متخاصمین
نظام قرار گرفت ،چنین سرنوشتی قابل پیش
بینی بود.
ن همه سال نداند
شاید آقای کروبی در پس ای 
که در اردوگاه و در بین اطرافیانش چه تغییرات
معرفتی ،نگرشی و رفتاری رخ داده و چه فاصله
معناداری بین دلبستگی او (حفظ نظام و راه
امام) و مواضع میزبانان و مشاورین دیروز و
دلسوز نماهای اموزش رخ داده است .آنان تزویر
میکنند و یا شرم حضور دارند و در حضور شما
نشان نمیدهند که در خلوت به باورهای شما
پوزخند میزنند.
فقط جهت اطالع شیخِ دوست داشتنی به این
یک جمله اکتفا میکنم که در محافل میزبانان
اسم مراد جنابعالی تنهاوتنها در بهترین حالت با
نام آقای خمینی یاد میشود! و تو خود حدیث
مفصل بخوان مجمل.
جناب شیخ عزیز! با چنین بال های ناهماهنگ
و چنین باورهای ناهمراه ،نمیتوان کار مهمی
کرد .راهبرد شما پایش روی دمب راهبرد
بسیاری از اطرافیان شما است .معتقدم چنین
همراهان ِ ناهمدلی ،باز هم دامی مهلک برای شما
پهن میکنند .پیشنهاد میکنم با دقت بیشتری
فضا را رصد کنید و تامل و تدبیر بیشتری داشته
باشید .اصالح طلبی آسیبهای بسیار دیده و
اصالحطلبی خط امام غریب ودرعزلت هیاهوی
مدعیان روزگار بدی دارد.

سیاستروز
سخنگوی وزارت خارجه اقدام
تروریستی در قندوز افغانستان را
محکوم کرد

عزم جدی دولت برای محرومیتزدایی
به گزارش مهر ،حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی
صبح امروز در ششمین سفر استانی خود وارد
فرودگاه بوشهر شد .دیدار با روحانیون ،نخبگان،
جوانان و قشرهای مختلف مردم ،بازدید از برخی
طرحها و حضور در جلسه شورای اداری و نشست
با خبرنگاران از جمله برنامههای سفر یک روزه رئیس
جمهوری به بوشهر است .وزرای نفت ،اقتصاد ،نیرو
و جهاد کشاورزی به نمایندگی از رئیس جمهوری
در شهرستانهای  ۱۰گانه استان بوشهر برای بررسی
مشکالت و مطالبات مردم حضور مییابند.
س جمهوری :سخن گفتن از مشکالت و بیکاری
رئی 
در استان بوشهر قابل تحمل نیست
رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیتهای گسترده
استان بوشهر برای رشد و آبادانی،گفت :با وجود
این ظرفیتهای فراوان ،سخن گفتن از مشکالت و
بیکاری و بعضا ًآسیبهای اجتماعی در سطح استان
قابل تحمل نیست.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی روز جمعه در بدو ورود به استان
بوشهر با بیان اینکه پیش از انجام سفر بررسیهای
کارشناسی نسبت به وضعیت استان و مشکالت
مردم این منطقه انجام شده است،گفت :در
این سفر گامهای ماندگاری برای رفع مشکالت و
محرومیتهای استان بوشهر برداشته خواهد شد.
رئیس جمهوری با اشاره به ظرفیتهای بسیار
باالی استان بوشهر در حوزه های کشاورزی ،شیالت،
نخیالت و بخش نفت،گاز و پتروشیمی ،بر ضرورت
فعال شدن اقتصاد دریا ،کشاورزی ،شیالت و
نخیالت در این استان تاکید کرد.
رئیسی افزود :برای رفع مشکالت و محرومیتهای
استان باید در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی گامهای
موثری برداشته شود.
رئیس جمهوری تصریح کرد :انجام اقدامات
زیربنایی در بخش آب ،برق ،جادههای مواصالتی
و به ویژه اتصال استان به ریل سراسری نیز از
جمله اقداماتی است که در این سفر نسبت به آن
تصمیمگیری خواهد شد تا گامهای ماندگاری برای
رفع مشکالت بنیادین مردم استان برداشته شود.
راه «رئیسعلی دلواری» در ایستادگی مقابل
متجاوزان ادامه دارد
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه راه «رئیسعلی
دلواری» در مقاومت و ایستادگی مقابل متجاوزان
بیگانه همچنان ادامه دارد ،گفت :شهدای عالیقدری
که مردم این خطه تقدیم انقالب اسالمی کردند،
نشاندهنده آن است که مقاومت ،دشمنشناسی
و دشمنستیزی همیشه در وجود ایرانیان بوده و
خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامههای سفر
به استان بوشهر در محل خانه موزه رئیسعلی دلواری
حضور یافت و با جمعی از مردم دلوار که در این
محل حضور داشتند ،دیدار کرد.
رئیس جمهوری ،بوشهر و دلوار را جلوه مقاومت
مردم استان در مقابل زورگویان و متجاوزان دانست
و گفت :رئیسعلی دلواری شخصیت نامداری است
که به نماد مقاومت در مقابل متجاوزان به جنوب
کشور تبدیل شده است.

سیدحسنخمینی:

رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم تکمیل پروژههای نیمه تمام در استان بوشهر ،گفت :دولت برای رفع مشکالت استان بوشهر مصمم است.

رئیسجمهوری:
انجام اقدامات
زیربنایی در
بخش آب،
برق ،جاد ههای
مواصالتی و
به ویژه اتصال
استان به ریل
سراسری نیز از
جملهاقداماتی
است که در این
سفر نسبت به
آنتصمیمگیری
خواهد شد
رئیسی با بیان اینکه استان بوشهر شهدای عالیقدر
بیشماری برای دفاع از ارزشها ،وطن و ناموس
کشور در برابر متجاوزان تقدیم کرده است ،افزود:
مرام رئیسعلی دلواری همچنان در وجود مردم این
خطه جریان دارد.
رئیسی با اشاره به سالگرد شهادت شهید نادر

ی در مقابله با متجاوزان بیگانه ،گفت:
مهدو 
مقاومت شهید مهدوی و همرزمانش نشان دهنده
ادامه همان راه رئیسعلی دلواری است و در این
مسیر مدافعان حرم که در برابر متجاوزان به حریم
اهل بیت(ع) ایستادگی کردند نیز همان ادامه
دهندگان راه دلواری هستند.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به درخواست
امام جمعه دلوار درخصوص ارتقای شهرستان دلوار،
گفت :این موضوع براساس تقسیمات کشوری
بررسی خواهد شد و درصورتی که از شرایط الزم
برخوردار باشد به عنوان مصوبات سفر به اطالع
مردم خواهد رسید .رئیسی همچنین نماز ظهر و
عصر را در منزل رئیسعلی دلواری اقامه کرد و پس
از آن با شماری از خانوادههای معظم شهیدان استان
دیدار و گفتگو کرد.
رئیسجمهوری :تالش برای خودکفایی کشور نمادی
از مبارزه با زیادهخواهی مستکبران است
رئیس جمهوری در ادامه برنامههای سفر به استان
بوشهر در جزیره صنعتی صدرا حضور یافت و ضمن
بازدید از بخشهای مختلف طرح توسعه میدان
نفتی رشادت و نیز مراحل تکمیل کشتی اقیانوس
پیمای «افراماکت  ،»۲با توضیحات وزیر نفت و
مدیران این مجموعه صنعتی ،در جریان اقدامات
انجام شده قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین
سید ابراهیم رئیسی در این بازدید ضمن قدردانی از
تالشهای ارزشمند انجام شده در حوزه نفت و گاز و

کشتیسازی ،گفت :کشتیسازی و طراحی و ساخت
سکوهای دریایی از نمادهای تولید قدرت برای کشور
محسوب میشود.
رئیسی گفت :تالش برای خودکفایی در حوزههای
مختلف صنعتی درحقیقت نمادهایی از مبارزه با
زیادهخواهی مستکبران جهانی است و هر کارگر و

کارآفرینی که در این مسیر حرکت میکند ،در مسیر
مقابله با زیادهخواهان قرار دارد.
رئیسی همچنین بر اهمیت بومیسازی صنعت
کشتیسازی تاکید کرد و گفت :دولت با همه توان از
صنایع کشتیسازی و دریایی کشور حمایت خواهد
کرد.
دستور رئیسی برای تعیین تکلیف اموال تملیکی
گمرک تا سه ماه آینده
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت مشخص شدن
وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی
گمرک ،برای تعیین تکلیف اجناس موجود در
انبارهای گمرک استان بوشهر مدت زمان سه ماهه
تعیین کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم و المسلمین سید
ابراهیم رئیسی روز جمعه در بازدید از انبارهای اموال
تملیکی گمرک استان بوشهر ،گفت :الزم است قوه
قضاییه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای
ذیربط دراینباره همکاری کنند و برای روشن شدن
تکلیف اجناس و کاالهای موجود در این انبارها در
سه ماه آینده برنامهریزی و اقدام کنند.
در این بازدید دادستان استان بوشهر و مسئوالن
گمرک استان گزارشی از میزان ،نوع و دالیل رسوب
اموال و کاالهای وارداتی در انبارهای گمرک ارائه
کردند.
پیشرفت  ۲۰درصدی پروژه راهآهن شیراز -بوشهر-
عسلویه پس از  ۱۴سال ،قابل توجیه نیست
رئیس جمهوری اتصال به خطوط راه آهن را از

درصدی این طرح را پس از حدود  ۱۴سال غیرقابل
توجیه دانست و گفت :مدیران طرح باید برای تکمیل
و راهاندازی این خط آهن تالش مضاعف کنند و الزم
است در روند تکمیل آن جهش ایجاد شود.
رئیس جمهوری گفت :تاخیر در اجرای پروژهها
موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات میشود
لذا باید برای اتمام پروژهها همت جدی وجود داشته
باشد و اعتبارات این پروژه حتما در بودجه سال آینده
گنجاندهشود.
رئیسی با اشاره به ظرفیتهای گسترده و متنوع
استان بوشهر ،گفت :با ظرفیتهای عظیمی که در
استان وجود دارد ،نباید مردم این منطقه با مشکالتی
مانند کمآبی مواجه باشند و همه باید تالش کنیم
شرایط مطلوب برای آرامش خاطر مردم ایجاد شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد :مشکالت استان بوشهر
قابل حل است و در دولت مصمم هستیم طرحهایی
را که در سطح استان به سرانجام نرسیده ،پیگیری
و نهایی کنیم.
در بازدید رئیسی ،وزیر راه و شهرسازی و مسئوالن
استان گزارشی از آخرین وضع احداث راهآهن شیراز-
بوشهر -عسلویه ارائه کردند.
سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه با حضور در
نیروگاه اتمی بوشهر از طرحهای توسعهای این
نیروگاه بازدید کرد.
مسئوالن سازمان انرژی اتمی و مجریان پروژهها،
رئیس جمهوری را در جریان آخرین وضعیت نیروگاه
اتمی بوشهر قرار دادند.

بپذیریم که همه یکاندازه رای داریم نه بیشتر

یادگار امام گفت :اینکه ما باید به یک اندازه از منابع برخوردار باشیم،
مبتنی بر این است که بپذیریم برابر هستیم و همه یک اندازه رأی داریم
و کسی از دیگری رای بیشتری ،چربتری یا درشت تری ندارد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی طی
سخنانی در مراسم بزرگداشت درگذشت محمدرضا حکیمی ،یادآور شد:
مرحوم آقای حکیمی از جمله کسانی است که با مکتب مشهد دلبستگی
هایی دارند .مکتبی که با میرزا مهدی اصفهانی در مشهد شروع می
شود و یکی از قله های آن مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی است.
من یک بار خدمت رهبر معظم انقالب بودم و با توجه به اینکه ایشان با
نحله «مشهدیون» و «مکتب تفکیک» از نزدیک آشنا هستند ،ذکر خیر
آقای حکیمی شد؛ من گفتم آقای حکیمی نسبت به حاج آقا شیخ مجتبی
«غالی» (غلو کننده) است و ایشان گفتند ،آقا شیخ مجتبی ظرفیت این
گونه ارادت ورزی را داشت.
یادگار امام یادآور شد :با اینکه پیروان مکتب تفکیک بعضا تا حدّ
تکفیر فالسفه و عرفا و سرآمدان این عرصه پیش رفته بودند ،اما رابطه
آنها با امام یک رابطه امام و مأموم بود .حتی مرحوم شیخ جواد تهرانی
که بعد از انقالب جزو بزرگان این عرصه بودند ،به جبهه رفتند و این
کار عجیبی بود که یک پیرمرد با قریب  ۸۰سال سن لباس رزم بپوشد
و به جنگ رود.
وی ادامه داد :سیر تعیین امام به عنوان مرجع ،معانی بلندی دارد که
جدای از همه آنها ،یک نکته را نمی توان نادیده گرفت و آن صداقت و
سالمت بزرگان مکتب تفکیک است .این جریان برای دفاع از اصل این
و دین داری و هویت دینی ،پا بر روی بسیاری از باورهایش می گذارد.
آنها تعیین یک فیلسوف و عارف بزرگ به عنوان مرجع را تبعیت از مراد

خود می دانستند .سید حسن خمینی با بیان اینکه نکته دیگر قابل
مالحظه در زندگی مرحوم حکیمی ،تطابق عمل و ادعا است ،یادآور
شد :همه کسانی که با آقای حکیمی حشر و نشر داشتند این را شهادت
می دهند که او آن گونه که می اندیشید ،زندگی کرد .این را در کمتر
کسی و کمتر جایی به این درجه از خلوص می شود سراغ گرفت .این
هم نکته ای است که در زندگی آقای حکیمی باید مورد بحث قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه مرحوم آقای حکیمی از سرآمدان پاالیش دین
از خرافات و اتهام ذوب شدن در نظام سرمایه داری بود ،افزود :آقای
حکیمی ،مثل تمام متفکران دیگر ،اندیشه ای دارد که دارای یک پوسته
و یک هسته است .من فکر نمی کنم پوسته فکر و اندیشه مرحوم
آقای حکیمی ،امروز در جامعه ما خیلی طرفدار داشته باشد و حتما
مورد نقدهایی هم هست .در این راستا نقدهایی هم در رابطه با کتاب
«الحیات» وجود دارد؛ اما آنچه برای فردای ما از زندگی و آثار و نوشته
های مرحوم آقای حکیمی قابل استفاده است ،هسته مرکزی فکر او
است.
یادگار امام تصریح کرد :دنیای امروز شاید از صد سال پیش میان دو
ارزش بسیار بزرگ «آزادی» و «عدالت» و چگونگی ارزش گذاری میان
آنها ،در د َوران بوده .وقتی مفهوم عدالت آمد محور بحث های بسیار
پررنگی در دنیا شد و در پی آن ،سوسیالیسم و سپس کمونیسم پدید
آمد و حکومت های بسیار مقتدری روی کار آمدند که باقیمانده آن را تا
امروز هم ممکن است در بعضی از کشورهای جهان سراغ داشته باشیم.
وی یادآور شد :نقطه مقابل نگاه های سوسیالیستی ،اندیشه
لیبرالیسم بود .جهان غرب ،به راستی یا دروغ ،سردمدار آزادی ،و نظام
شرق سردمدار عدالت شد .ارزش دیگری که در کنار این دو ،در دنیا

وجود داشت و امروز هم به صورت پررنگ مطرح هست« ،دموکراسی»
است .این که ما با نظامی مبتنی بر آراء مردم به عدالت یا آزادی
برسیم محل بحث ما نیست ،اما یک سوال مهم وجود دارد و آن اصل
موضوعی این سه ارزش است .سید حسن خمینی تأکید کرد :اگر شما
نپذیرید که انسان ها برابر هستند ،آزادی معنا ندارد و ابتدای برده داری
است .تاریخ انسانیت-در ادیان و غیر ادیان -چیزی به اسم برده داری
داشته و پذیرفته هم شده بود .زمانی در کشور کنار ما اصطالحی آمد
و خیلی هم به زبان و گوش مردم شیرین نشست؛ از جمله اینکه چرا
انسان ها یکسان رای داشته باشند؟
وی ادامه داد :اگر به عنوان پیش فرض ،برابری انسان ها را نپذیریم،
به عدالت ،آزادی و دموکراسی نخواهیم رسید .چرا من و شما به یک
اندازه حق رای داشته باشیم؟ آیا جز این است که دلیل آن حق برابر
ماست؟ نکته اینجا است که اینکه می گویید آزادی خوب است ،به
خاطر این است که برابری اصل است .اینکه میگویید ما باید به یک
اندازه از منابع برخوردار باشیم ،فقط مبتنی بر این است که بپذیریم
ما برابر هستیم؛ اینکه بپذیریم همه ما یک اندازه رای داریم و کسی
از دیگری رأی بیشتری ،چرب تری یا درشت تری ندارد و حق همگان
برابر است.
یادگار امام گفت :به نظر من این هسته مرکزی فکر آقای حکیمی
فقط نیاز امروز جامعه ما نیست و نیاز بشریت است .ما جز از مسیر
دین به برابری نمی رسیم؛ جز با باور اینکه همه بندگان یک خدا هستیم
و خداوند ما را یکسان آفریده است .منکر این نیستم که برخی مکاتب
فلسفی هم می توانند این باور را ثابت کنند ،ولی آنها شمول اجتماعی
ندارند و حرکت اجتماعی نمی آفرینند.

رئیس سازمان زندانها:

مراقبت بعد از خروج زندانیان رکن اصلی و تمام کننده در چرخه اصالح و تربیت است
حاج محمدی ،رئیس سازمان زندانها در سومین روز سفر استانی
به خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد بازدید کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان زندانها و
اقدامات تامینی و تربیتی محمدمهدی حاج محمدی در سومین روز
حضور در استان خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد بازدید و با
مددجویان این مرکز به گفتوگو پرداخت.
وی در این بازدید در جمع مسئوالن و پرسنل زندان مرکزی مشهد
بر لزوم توسعه اشتغال پایدار و مستمر تاکید کرد و گفت :عالوه بر
برنامه ریزی علمی و کاربردی در جهت توسعه اشتغال ،باید موضوع
حقوق زندانیان شاغل و تکالیف کارفرما در برابر مددجویان به عنوان
یک اصل مدنظر قرار گیرد.
رئیس سازمان زندانها با تاکید مجدد بر لزوم درمان اعتیاد زندانیان
گفت :اعتیاد میتواند کل فرآیند اصالح و تربیت را بیاثر کند.
حاج محمدی در ادامه باورهای اعتقادی و شخصیت درمانگر را در
پذیرش فرآیند درمان موثر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت :با توجه به
اینکه پرسنل زندانها در مبانی اعتقادی و پایبندی به مکارم اخالقی و
اسالمی پیشگام و الگو هستند باید به تاثیر این فضیلت در اثربخش
بودن عملکردمان امیدوار باشیم.
وی با اشاره به این موضوع که هدایت زندانیان قطعا دستگیر ما
زندانبانان خواهد بود خاطرنشان کرد :مالک و معیار سنجش عمل ما

مطالبات اساسی مردم استان بوشهر دانست و
گفت :مصمم هستیم در تکمیل و راهاندازی پروژه
خط آهن شیراز -بوشهر -عسلویه شتاب ایجاد کنیم.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین سید
ابراهیم رئیسی در بازدید میدانی با هدف رفع موانع
تکمیل راهآهن شیراز -بوشهر -عسلویه ،پیشرفت ۲۰

به عنوان زندانبان انسان سازی است و باید ببینیم در خروجی عملکرد
ما چند نفر در مسیر درست قرار گرفته اند و به معنای واقعی هدایت
شده هستند و بر همین مبنا کلیه اقدامات باید نتیجه مشخص داشته
صرف انجام تکالیف و ارائه گزارش و آمار کفایت نمیکند.
باشد و ِ
حاج محمدی بر نقش محوری مراقبت بعد از خروج در چرخه اصالح
و تربیت اشاره کرد و افزود :مراقبت از زندانیان پس از آزادی رکن اصلی
و تمام کننده است که کوتاهی در این بخش می تواند هم خدمات
زندانبانی را بی اثر کند و هم مددجو را مجددا در معرض آسیب قرار
دهد
وی در همین راستای مراقبت شبکه ای را به عنوان یک الگوی
مناسب و متناسب با ظرفیت های موجود مطرح کرد و در تشریح
آن گفت :با برنامه ریزی کارشناسی و نگاه علمی می توان از ظرفیت
زندانیان اصالح شده و موفق و همچنین توان پرسنل در این مدل
استفاده کرد.
رئیس سازمان زندانها ضمن اشاره به لزوم مشارکت ظرفیتهای
مردمی در ارائه خدمات زندانبانی گفت :در خراسان رضوی و مشخصا
مشهد مقدس ظرفیتهای موثری از جمله آستان قدس رضوی و
گروه های جهادی متخصص و توانمند وجود دارد که باید از توان آنها
به احسن وجه استفاده کرد.
وی در ادامه ضمن بازدید از قرنطینه زندان مرکزی مشهد با زندانیان

گفتوگو و درخصوص درخواست های مطرح شده دستور رسیدگی
و پیگیری صادر کرد.
آزادی  ۱۶زندانی نیازمند در جوار بارگاه منور رضوی
در سومین روز سفر رئیس سازمان زندان ها به خراسان رضوی و
همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) ۱۶ ،نفر از زندانیان این استان
در جوار حرم رضوی نامه آزادی خود را دریافت کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان زندانها
و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ،مراسم آزادی  ۱۶نفر از زندانیان
همزمان با سالروز شهادت ثامن الحجج(ع) با حضور رئیس سازمان
زندانها در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
حاج محمدی در سومین روز سفر به خراسان رضوی به همراه
جمعی از مسئوالن زندانها و همگام با خیل عظیم زائران و عزاداران
شمس الشموس در آئین پیاده روی به سمت حرم مطهر شرکت کرد.
شایان ذکر است مراسم عزاداری در رواق دارالهدایه نیز برگزار شد
و در پایان با حضور رئیس سازمان زندانها  ۱۶زندانی نیازمند در جوار
مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج(ع) آزاد شدند.
حاج محمدی در حاشیه این مراسم بر لزوم پیوند برنامههای
اصالحی و تربیتی مددجویان با مبانی مکتب رضوی تاکید کرد و
گفت :باید از ظرفیت آستان قدس رضوی در جهت تدوین الگوهای
تربیتی موثر و مستمر مبتنی بر تعالیم اسالمی برای زندانیان بهره برد.

«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت خارجه
با محکوم کردن اقدام تروریستی در مسجدی
در قندوز افغانستان ،با خانواده قربانیان ابراز
همدردی و بهبودی مجروحان را از درگاه الهی
مسالت کرد.
به گزارش ایرنا از اداره کل اطالعرسانی و امور
سخنگویی وزارت امور خارجه« ،سعید خطیب
زاده» در پی اقدام تروریستی و مرگبار به وقوع
پیوسته در مسجدی در قندوز افغانستان ،با
محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده
قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و
بهبودی مجروحان را از درگاه الهی مسالت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ،اقدامات تروریستی در
هر شکل و توسط هر طرفی را محکوم کرد.
به گزارش ایرنا ،انفجار انتحاری ظهر امروز
هنگام ادای نماز جمعه در مسجد شیعیان در
سیدآباد استان قندوز افغانستان تاکنون به
کشته شدن  ۱۵تن و مجروح شدن  ۹۰نفر منجر
شده است.
ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطالعات و
فرهنگ و سخنگوی طالبان این حمله را جنایت
توصیف کرده و گفته است که نیروهای ویژه
طالبان به منطقه رسیده و موضوع را بررسی
میکنند.

برخورد قاطع دادستانی با
گرانفروشان و احتکارکنندگان
مایحتاج عمومی
سرپرست دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ۱۲
تهران نتیجه مبارزه بیامان با قاچاق را برقراری
و تثبیت عدالت توزیعی در بهرهمندی از منابع
عنوان کرد و از برخورد قاطع با گرانفروشان و
احتکارکنندگان مایحتاج عمومی خبر داد.
لزاده ،سرپرست
به گزارش ایسنا ،رحیم گ 
دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  ۱۲تهران در
نشست با سرپرست معاونت بازرگانی داخلی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به این که
قاچاق کاال و ارز ،نظم در برنامه ریزی اقتصادی
دولت و توازن در عرضه و تقاضا را به هم میریزد،
گفت :در این راستا قوه قضاییه و وزارت دادگستری
باید برخورد قاطع با جرایم اقتصادی و هرگونه
اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران
فروشی کالن و احتکار عمده ارزاق و نیازمندیهای
عمومی و نیز اخالل در نظام تولیدی و صادراتی
کشور را در دستور کار خود داشته باشند .معاون
دادستان تهران از مدیران دولتی خواست که با
اتخاذ سیاستهای اقتصادی درست و ایجاد
شرایط مطمئن ،بسترهای موجود برای فعالیتهای
سرمایه گذاری قانونی را تقویت و با ایجاد عدالت
توزیعی در بهره مندی از منابع ،از سوداگری و
قاچاق به عنوان عامل نقض هدف اقتصاد،
پیشگیری کنند .در این نشست ،که جمعی از
تولیدکنندگان و نمایندگان هیأت امنای بازار
بزرگ تهران نیز حضور داشتند ،صدیف بیگ زاده
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت،
معدن و تجارت استفاده از ظرفیت عظیم نخبگان
واحدهای تولیدی در کارگروههای کارشناسی
معاونت بازرگانی را در اولویت برنامههای پیش رو
دانست و بر حمایت همه جانبه از تولید به ویژه
کارگاههای کوچک تأکید کرد .در ادامه حاضرین
ضمن ارائه گزارش عملکرد ،چالشها و فرصتها
و برخی موضوعات مهم حوزه اصناف را مطرح و
اظهار امیدواری کردند که تغییرات پیش رو در
دولت جدید ،در راستای توسعه تعامالت مشترک
دولت و تشکلهای صنفی برای حل مشکالت
جامعه بزرگ و تاثیرگذار اصناف شهر تهران،
برنامه ریزی و محقق شود.

پایان ماموریت غریبآبادی در وین
کاظم غریبآبادی با انتشار توئیتی نوشت:
ماموریت من در وین از  ١۵اکتبر ( ٢٣مهر) به
دلیل تصدی مسئولیت جدید در تهران ،پایان
می یابد.
به گزارش ایسنا ،نماینده ایران در آژانس و نزد
دیگر سازمانهای بینالمللی ادامه داد :سیاست
ما مبتنی بر مشارکت فعال در سازمانهای
بینالمللی با هدف تامین منافع ملی ایران است.
غریب آبادی از خرداد  ۹۷به عنوان نماینده
ایران در آژانس و دیگر سازمان های بین المللی
در وین فعالیت کرده است .گفته می شود
غریبآبادی قرار است به عنوان معاون امور
ق بشر قو ه قضاییه به
بینالملل و دبیر ستاد حقو 
زودی معرفی شود.

