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رئیس قوه قضائیه تاکید کرد

پوتین مجری عملیات فریب واشنگتن
ادامه از صفحه یک
امریکاییان که به درستی موعد حمله نظامی
روسها را به اوکراین پیشبینی کرده و برای وقوع
آن لحظه شماری میکردند ،موقعیتی را پیش
رو دارند که پیش از این احتمال ایجاد آن اگر نه
ناممکن ،بلکه سخت و طوالنی مینمود .اهداف
دولت آمریکا به ریاست مردی که به مثابه گفته
کیسینجر ،چهره یک سیاستمدار فرتوت اما دارای
افکار پیچیده و بلند را دارد ،در این عملیات فریب
چند گانه است:
نخست؛ فرسودن روسیه به عنوان قدرت
بزرگ جهانی و تقلیل آن به قدرتی منطقهای با
محدودیتهایی که ناتو بعد از این تحمیل خواهد
کرد.
دوم؛ گسترش دامنه ناتو با افزایش شمار اعضای
آن بدون چالش با اروپاییانی که همواره نگران
تحریک روسیه در این باره بودهاند.
سوم؛ تحمیل مسئولیت پذیری به اعضای ناتو
و خاصه به دولتهای اروپایی که در گذشته برای
قبول هزینههای عضویت خود ،چانهزنی و خست
به خرج میدادند .اکنون غالب اعضای ثروتمند
ناتو از جمله فرانسه و آلمان با تجدید نظر در
بودجههای نظامی خود ،همان رفتاری را پیشه
کردهاند که «دونالد ترامپ» بارها با تهدید خروج
ایاالت متحده از ناتو ،خواستار انجام آن بود.
چهارم؛ افزایش شمار اعضای ناتو و بودجه
نظامی آنان به معنای قدرتمند تر شدن این پیمان
نظامی و گسترش دامنه آن به گونهای تهدید آمیز
برای دیگر قدرتهای مستقل و یا دارای گرایش به
رویکردهای شرقی هستند.
پنجم؛ ورود کشورهایی چون فنالند و سوئد به
کمپ ناتو که با تشویق و حمایت واشنگتن همراه
است ،اهرم فشار واشنگتن را به اعضای قدرتمند
اقتصادی – نظامی ناتو برای همسو سازی با
سیاستهای واشنگتن بیش از گذشته خواهد
کرد .اعضای اروپای شرقی ناتو در همه سالهای
رقابت و چالش پیدا و پنهان ایاالت متحده آمریکا
و بریتانیا با هواداران گرایش اروپای مستقل در این
اتحادیه نظامی ،سمت و سویی نزدیک با واشنگتن
داشتهاند .حاال با تثبیت دوباره نقش اصلی ایاالت
متحده در ناتو و افزایش گرایشهای مؤتلف با
آن ،بر خالف خواست دولتهای آلمان ،فرانسه
و اسپانیا ،موقعیت واشنگتن بیش از پیش تثبیت
شده و بر اسب خود خواهد تاخت.
ششم؛ اروپا دیرزمانی است که محروم از مردان
سیاست چون «شاردوگل»« ،ویلیبرانت»« ،کنراد
آدناور»« ،فرانسوا میتران» « ،جولیو آندره ئوتی»
است؛ مردانی که بر استقالل سیاسی اروپا در برابر
تصمیمهای واشنگتن مقاومت میکردند .آنان که
هستند ،بیشتر تسلیم سیاستها و رویکردهایی
شدهاند که واشنگتن به آنان به گونه «عملیات
فریب » در جنگ اوکراین تحمیل کرده است.
هفتم؛ هزینه عملیات فریب واشنگتن را بیش
از همه ملت و کشور اوکراین پرداخته است .در
واقع اوکراین طعمهای است که واشنگتن برای
اهداف خود هزینه کرد .فنالند و سوئد اکنون در
صف مقدم پیوستن به اتحادیه هستند که روسها
از سال  ۱۹۴۸تاکنون بیطرفی آنها را در هرگونه
جنگ شرق و غرب با هم برای خود تضمین شده
میدانستند .آیا همه آنچه در باال گفته شد ،ناشی
از اشتباه در تشخیص سیاسی «والدیمیر پوتین»
برای انجام اقدامی نابههنگام نیست؟
پیشبینی بدترین حالت از عناصر تعیین کننده
سیاست است .نیرنگ نیز یکی از بنیادهای سیاسی
است که شیفتگان خشک اندیش قدرت دیر یا زود
اما به سرعت در دام آن گرفتار میشوند.

سیاستروز
پیام تسلیت رهبر انقالب برای درگذشت
آیت اهلل فاطمی نیا

هشدار به برهم زنندگان آرامش مردم
به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای ،روز دوشنبه
 ۲۶اردیبهشت در جریان نشست شورای عالی قوه
قضائیه ضمن تسلیت رحلت عالم وارسته و مبلغ معارف
اهل بیت عصمت و طهارت آیتالله فاطمینیا ،با اشاره
به در پیش بودن روز ارتباطات و روابط عمومی ،نقش
رسانهها و روابط عمومی دستگاهها را در تنویر افکار
عمومی و آگاهیبخشی به مردم بسیار خطیر دانست
و مشخصا ً از رسانه ملی به سبب پوشش مناسب و
روشنگرانه اخبار و موضوعات مرتبط با اصالحات
اقتصادی دولت تقدیر کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود :رسانهها و روابط عمومیها
دارای کارکرد دوسویه هستند؛ هم منعکسکننده
اقدامات و عملکرد دستگاههای مختلف هستند و هم به
انعکاس نقطه نظرات ،انتقادات ،پیشنهادات و مطالبات
مردم مباردت میورزند و از این منظر در تعالی و ارتقا
دستگاههای حاکمیتی و دولتی نقش ویژهای را ایفا
میکنند.
رئیس عدلیه همچنین به تبیین کارکرد و نقش ویژه
رسانهها و روابط عمومیها به ویژه رسانه ملی در
خنثیسازی عملیات روانی و ایذایی دشمن پرداخت
و مشخصا به تالش مذبوحانه رسانههای معاند و
بدخواهان نظام و مردم ایران برای مغشوش کردن
اذهان مردم در مدت اخیر در ارتباط با اصالحات
اقتصادی دولت و اجرای طرح ملی توزیع عادالنه
یارانهها اشاره کرد.
قدردانی از اقدامات و تالشهای مرکز رسانه و روابط
عمومی قوه قضائیه در راستای اطالعرسانی خبری و
آگاهیبخشی حقوقی و قضائی به مردم بخش دیگری
از سخنان حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در
جریان این نشست بود.
قاضیالقضات ،مرکز رسانه و روابط عمومی قوه
قضائیه را یکی از پایههای مهم و اصلی تحول و تعالی در
عدلیه دانست و فعالیت و اقدامات مرکز رسانه و روابط
عمومی را طی سالهای اخیر مؤثر و مناسب نامید و
به معاون مالی و پشتیبانی خود دستور داد در راستای
رفع مشکالت مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه به
لحاظ مشکالت موجود ،اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست ،صمیمانه از
شکیبایی ،بصیرت ،زمانشناسی و همراهی مردم با
دولت در راستای پیشبرد اصالحات اقتصادی و توزیع
عادالنه یارانهها تقدیر کرد و گفت :دشمنان و بدخواهان
مردم و نظام ما به عملیات روانی و سایر شگردهای خود
برای تحت تأثیر قرار دادن اذهان مردم پیرامون اجرای
طرح مرتبط با ارز ترجیحی امید بسته بودند اما مردم
بصیر و زمانشناس ما با همراهی و مساعدت خود به
دولت ،نقشههای دشمنان را نقش بر آب کردند.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در
ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه به تبیین و
تشریح مقوله اصالحات اقتصادی و نیاز مبرم کشور
به عملیاتیسازی و پیشبرد طرحهای اصالحگرایانه
در حوزه اقتصاد به نفع معیشت مردم پرداخت و با
برشمردن مواردی نظیر اصالح ساختار بودجه ،کنترل
تورم و نقدینگی ،ارتقا عدالت اجتماعی و ساماندهی
مقوالت ارزی که تمامی صاحب نظران و نخبگان حوزه
اقتصاد و حکمرانی متفقالقول بر تحقق و اجرای آنها
تاکید دارند ،مشخصا ً به موضوع اجرای طرح مرتبط با
ارز ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی
اشاره کرد.
رئیس عدلیه تصریح کرد :همه صاحبنظران و
نخبگان متفقالقول بر اجرای طرح ملی مرتبط با ارز

رئیس قوه قضائیه گفت :دستگاههای نظامی ،انتظامی ،امنیتی و قوه قضائیه باید در راستای کمک به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت مردم،
تمام تدابیر الزم را اتخاذ کنند تا آرامش مردم حفظ شود.

رئیس قوه
قضائیهبه
افرادی که
قصد برهم زدن
آرامش روانی
مردم و امنیت
جامعه را دارند
هشدار داد که
با آنها مطابق
قانون برخورد
بازدارندهخواهد
شد.
ترجیحی و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی تاکید
داشتند البته ممکن است درخصوص چگونگی و زمان
اجرای این طرح اختالفنظرهایی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه اظهار کرد :این
طرح در زمره مصوبات مجلس شورای اسالمی و به
منزله قانون است لذا دولت موظف به اجرای قانون
است؛ از سویی دیگر هر میزان تأخیر در اجرای این
طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ارز ترجیحی ،دارای
پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم
بود.
قاضیالقضات با تاکید بر اینکه عموم مردم به سهم
خود باید از انفال و بیتالمال بهرهمند باشند ،یکی از
مزایای اجرای طرح مرتبط با ارز ترجیحی را ارتقا مقوله
عدالت اجتماعی و بهرهمندی بیشتر دهکهای پایین
درآمدی جامعه دانست و این مهم را نیز یادآور شد
که باید در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی
گامهای بیشتر و بلندتری برداشته شود.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای از تالش
شبانه روزی دولتمردان در راستای پیشبرد اصالحات
اقتصادی به نفع معیشت مردم قدردانی به عمل آورد و
تاکید کرد که قوه قضائیه تمام قد و همهجانبه در اجرا
و پیشبرد طرح مرتبط با ارز ترجیحی به دولت کمک و
مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به افرادی که قصد برهم
زدن آرامش روانی مردم و امنیت جامعه را دارند هشدار
داد که با آنها مطابق قانون برخورد بازدارنده خواهد شد.
قاضیالقضات افزود :همه دستگاههای نظامی،
انتظامی ،امنیتی و از جمله قوه قضائیه باید در راستای
کمک به پیشبرد اصالحات اقتصادی به نفع معیشت
مردم ،تمام تدابیر الزم را اتخاذ كنند تا آرامش و امنیت
مردم به موازات اجرا و عملیاتیسازی این طرح ،بر هم
نخورد .در ادامه نشست شورای عالی قوه قضائیه،
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای به مقوله
مهم صیانت از بیتالمال در حوزه مقابله با تغییر

رئیس جمهوری در جریان بازدید از نمایشگاه صنعت نفت:

در پیامی به شیخ محمد بن زاید آل نهیان

رئیس جمهوری انتخاب رئیس جدید
امارات را تبریک گفت
رئیس جمهوری در پیامی با تبریک انتخاب شیخ
محمد بن زاید آل نهیان به عنوان رئیس جدید
دولت امارات متحده عربی اظهار امیدواری کرد که
سنگ بنای توسعه و پیشرفت روابط دو کشور که
در زمان رئیس فقید این کشور بنیان نهاده شد،
در راستای منافع دو کشور گسترش روزافزون یابد.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی
در این پیام اظهار امیدواری کرده است که سنگ
بنای توسعه و پیشرفت روابط دو کشور جمهوری
اسالمی ایران و امارات متحده عربی که در زمان
مرحوم شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس فقید
این کشور بنیان نهاده شد ،در دوره ریاست
ایشان نیز با حکمت و درایت و در راستای منافع
دو کشور ،گسترش یافته و با همکاری دو طرف
شاهد تعمیق روزافزون روابط فیمابین در تمامی
زمینههاباشیم.

کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانهها و
اقدامات اثرگذار صورت گرفته در این حوزه با همکاری
دولت و دستگاه قضا اشاره کرد و به دادستان کل و
دادستانهای سراسر کشور دستور داد که مقوله مقابله
با تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری
اراضی زراعی و کشاورزی که از موضوعات چالشبرانگیز
برای کشور و جامعه است را با جدیت دنبال کنند و
اجازه ندهند که مسائل روز باعث غفلت از پیگیری این
مقوله مهم مرتبط با حقوق عامه شود.
رئیس عدلیه در ادامه با مثبت ارزیابی کردن اقدامات
صورت گرفته در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و
واردات از جمله ثبت سفارشها ،تخصیص ارز ،تخلیه
محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع
آنها به نقاط مختلف کشور ،ساماندهی انبارهای گمرکات
و بنادر و کاالهای متروکه ،تصریح کرد :همچنان در
برخی از بنادر و گمرکات کشور اشکاالت و آسیبهایی
وجود دارد که این اشکاالت و آسیبها فسادزا هستند
و موجبات تضییع بیتالمال را فراهم میآورند لذا باید
برای رفع این آسیبها و انسداد منافذ فسادزا در این
حوزه اقدامات مجدانه هم از سوی دستگاه قضا و هم از
سوی دولت ادامه یابد و نباید موضوع ساماندهی امور
بنادر و گمرکات رها شود.
«کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین
متعدد و کثیر مجرمانه» دو دستور مشخصی بود که
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در جریان
نشست امروز ،مشخصا ً به معاون راهبردی و معاون
حقوقی دستگاه قضا صادر کرد و به آنها یادآور شد
اکنون که نمایندگان مجلس با فضای ایجاد شده
برای آنها و بازدیدهایشان از مراکز و مراجع قضائی با
صعوبت و سختی کار همکاران قضائی آشنا شدهاند،
بهترین فرصت برای پیشبرد اموری نظیر «کوتاه کردن
فرآیند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر
مجرمانه» است.
رئیس عدلیه افزود :چنانچه زمان مسئولیت

نمایندگان مجلس یازدهم به پایان برسد و مجلس
بعدی مستقر شود ،فقط یک سال زمان نیاز است که
اذهان اعضای مجلس جدید را بر ضرورت عملیاتی
شدن موضوعاتی نظیر «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و
«کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» جلب کنیم.
قاضیالقضات این موضوع را نیز گوشزد کرد که
در پیشبرد دو مقوله «کوتاه کردن فرآیند دادرسی» و
«کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه» تحول الزم
محقق نشده است.
رئیس قوه قضائیه مشخصا ً در خصوص «عناوین
متعدد و کثیر مجرمانه» بیان کرد :عناوین مجرمانه در
نظام قضائی کشور زیاد و رو به تزاید است و با این ِعده
و عُده و امکانات رسیدگی به این میزان عناوین مجرمانه
با مشکالت همراه خواهد بود؛ لذا پرهیز از جرمانگاری
و کاهش عناوین مجرمانه در کشور یکی از مؤلفههای
اصلی در راستای ایجاد تحول در دستگاه قضا است و
ضرورت دارد در این مورد اقدام عاجل صورت گیرد چرا
که تاکنون در این عرصه ،تحول رخ نداده است.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای در ادامه
نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع ضرورت
برخورد محترمانه با خانواده زندانیان و محکومین اشاره
کرد و گفت :حتی اگر فردی به واسطه ارتکاب جرمی
مستحق مجازات سنگین نیز باشد باید با خانواده او
برخورد محترمانه و مناسب داشت و باید میان این
فرد مجرم و خانوادهاش تمییز قائل شد؛ لذا مسئوالن
ذیربط در دستگاه قضائی به این مهم توجه جدی داشته
باشند.
رئیس قوه قضائیه همچنین خطاب به قضات و
مسئوالن ذیربط در مراجع مختلف قضائی تاکید کرد
که در صدور احکام و قرارها نهایت دقت نظر و انطباق
با موازین قانونی را اعمال کنند و امور را به گونهای پیش
ببرند که احکام و قرارهای صادره از ناحیه آنها بدون
نقص باشد و در مراجع باالتر قضائی با کمترین میزان
نقض همراه شود.

صنعت نفت ظرفیت زیادی برای توسعه مشاغل دانشبنیان دارد
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت دانشبنیان شدن و افزایش
صادرات صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی اظهار داشت :در کنار
توسعه کیفی ،توسعه کمی صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
میتواند به ایجاد اشتغال دانشبنیان و ارتقای ظرفیتهای صادراتی
کشور منتج شود.
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید ابراهیم رئیسی امروز دوشنبه در
بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی با بیان اینکه در سالهای اخیر در صنعت نفت
کشور اقدامات خوبی در راستای ارتقای فعالیتهای فناوریپایه و
علمپایه دنبال میشود ،گفت :شرکتهای فعال در عرصه صنعت
نفت اقداماتی را در این راستا آغاز کردهاند که باید این روند سرعت
بیشتریبگیرد.
رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت ضمیمه شدن دانایی به توانایی
افزود :اگر داناییها و دانش ضمیمه توانمندیها شود ،میتوان کار
قابل ارائه در بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.
رئیسی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش
و پتروشیمی ایران از رویدادهای مهم صنعتی در کشور است،
خاطرنشان کرد :از همه دستاندرکاران ،وزیر نفت و شرکتهایی
که فعاالنه در این نمایشگاه حضور یافته و محصوالتشان را عرضه

کردند ،قدردانی میکنم و امیدوارم در آینده شاهد توسعه کمی و
کیفی بیشتری در این صنعت باشیم.
رئیس جمهوری درمورد ارزیابی خود از سطح کیفی و کمی این
نمایشگاه گفت :گزارشهایی که به بنده رسیده و گفتگوهایی که در
جریان این بازدید با مسئوالن غرفهها داشتم ،حاکی از آن است که
پیشرفت خوبی به ویژه در عرصه کیفی صورت گرفته است و این
موضوع ،آینده بسیار روشنی را نوید میدهد.
رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران یکی از کشورهای
مهم صادرکننده نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی در جهان است،
تصریح کرد :متخصصان کشورمان در این حوزه حرفهای زیادی
برای گفتن دارند .اینکه  ۷۰درصد تجهیزات صنایع نفت ،پتروشیمی
و گاز مورد نیاز را متخصصان و شرکتهای ایرانی در داخل کشور
تولید میکنند ،بسیار مایه خوشحالی و امیدوارکننده است ،اما نباید
به این نقطه اکتفا شود.
رئیس جمهوری گفت :در کنار توسعه کیفی ،توسعه کمی صنایع
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی میتواند از سویی به ایجاد اشتغال
به خصوص در عرصه فعالیتهای دانشبنیان کمک کند و از سوی
دیگر به ظرفیتهای صادراتی کشور را ارتقا دهد .متوقف شدن در
وضعیت فعلی و غفلت از توسعههای کمی و کیفی خطاست.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری خبر داد

برکناری  ۱۳۰مدیرناکارآمد

رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت ۴۰۱ :مدیر از مدیران
دستگاهها ارزیابی شدهاند و در نتیجه آن  ۱۳۰مدیر ناکارآمد شناسایی و از کار خود
برکنار شدند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات است.
به گزارش ایرنا ،حجت االسالم احمد صالحی روز دوشنبه در نشست خبری ،با
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه به ویژه مرحوم طالب زاده و شهید شیرین
ابوعاقله ،افزود :رئیس جمهوری بر اطالع رسانی دقیق تاکید دارد و جهاد تبیین را هم
که رهبری آن را باز کرده است ،در باب جنگ رسانه اطالع رسانی به موقع شده است
و در حال حاضر با پاسخگویی می تواند فضای با نشاط در جامعه را ایجاد و فضای
اعتماد از بین رفته را اعتمادسازی کند.
وی گفت :مجموعهای که بنده مسئولیت دارم اسم مبارک مردم بر تارک آن نقش
بسته است .و منظور ما از مردم از هر رنگ و نژاد و طیف است و هر کس که دغدغه
کشور را دارد و برای اعتالی آن خدمت می کند برای ما ارزشمند است و اینها
پایهگذاران انقالب هستند.
 ۱۳۰مدیر ناکارآمد شناسایی و از کار برکنار شدند
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان اینکه در این مدت  ۱۰ماهه،
 ۴۰۱مدیر از مدیران دستگاهها ارزیابی شده اند ،گفت ۱۹۰ :مکاتبه برای پیگیری این
ارزیابیها انجام شده است و در نتیجه آن  ۱۳۰مدیر ناکارآمد در سطوح مختلف
شناسایی و از کار خود برکنار شدند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز ارتباطات
است.
صالحی با بیان اینکه نماینده تام االختیار  ۳۰تا  ۳۴وزارتخانه و نهاد برای رفع

فقدان مرحوم فاطمینیا مایهی
تأسف و اندوه است

مشکالت و با نگاه حمایتی از مردم در اداره کل مربوطه در استان ها مستقر
میشوند ،اظهار داشت ۳۸ :هزار مراجعات مردمی و دیدار چهره به چهره انجام و
همه این دیدارها در سامانه سامد ثبت میشود .وی افزود :روزانه  ۴تا  ۵هزار مراجعه
مردمی در مرکز داریم و این خدمتها با نگاه حل مسئله است۹۴۴ .هزار و ۴۲۵
درخواست مردمی در سامانه سامد ثبت شده است .که  ۸۲درصد نتیجه ارجاعات
ما به نهادها بوده است.
حجم درخواستها در ابتدای کار دولت  ۱۹برابر دولتهای قبل بود
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت ۷۷ :هزار و  ۷۵۶درخواست
چهره به چهره مردم هم در دیدارهای استانی انجام شده است.
صالحی با بیان اینکه حجم درخواستها و مطالبات مردم در ابتدای تشکیل دولت
 ١٩برابر دولت های قبل بود ،خاطرنشان کرد :این نگاه همراه با اعتماد و امید مردم
به دولت را نشان میدهد.
وی تاکید کرد :مدیران در خط مقدم مراجعات مردمی هستند و همه آنها موظفند
در سفرهای استانی حضور داشته و پاسخگوی مردم باشند.
واهمهای از عذرخواهی نداریم
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت مردم در دولت
مردمی گفت :واهمهای از عذرخواهی از مردم نداریم و خود را بدهکار مردم و آنان
را مطالبه گر میدانیم.
صالحی درباره امکان ثبتنام مجدد جاماندگان از دریافت یارانه ،اظهار داشت :در
بحث جاماندگان از یارانه ،راهاندازی سامانه آن ،بسیار نزدیک است و هم و غم همه

مسئوالن رفع این دغدغه مردم است .زمان دقیق راه اندازی این سامانه را دوستان
مسئول اعالم میکنند.
پاسخگویی به  ۳۳۰تا  ۶۰هزار موضوع مربوط به وزارت کار
وی با بیان اینکه  ۳۰تا  ۶۰هزار موضوع مربوط به وزارت کار را در حال پاسخگویی
هستیم ،عنوان کرد ۱۲۰ :نفر در سامانه به صورت شبانه روزی در حال پاسخگویی
هستند .در مورد مردمی سازی یارانهها تالش داریم تا جهاد تبیین انجام شود و با
اطالعرسانی دقیق به مردم اطمینان خاطر دست پیدا کند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت :مهمترین درخواستها و
مطالبات مردم در سامانه از وزارت کار ،اعتراض به نحوه دهکبندی و اعتراض به
عدم دریافت یارانه جدید است.
صالحی با بیان اینکه مردم پیگیر هستند تا بدانند از چه طریق میتوانند برای
دریافت یارانه ثبت نام کنند و همچنین ثبتنام جاماندگان چه زمانی آغاز میشود،
عنوان کرد :سامانه پاسخگویی  ،۶۳۶۹سایت وزارت رفاه و شماره تلفن همراه
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹راههای ارتباط با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است.
از ظرفیت مردم باید برای اطالعرسانی استفاده شود
وی با بیان اینکه این حجم از تماسها در راستای تبیین سیاستهای دولت در
مردمیسازی یارانه است ،افزود :به همکاران خود نقدی دارم و اینکه در این مورد باید
اطالع رسانی و تبیین را مقدم بر اقدام میدانستند .اطالع رسانی باید قویتر باشد تا
رسانههای دشمن موج سواری نکند .اطالع رسانی باید در صدر اهمیت باشد و حتی
از ظرفیت خود مردم هم باید برای اطالع رسانی بیشتر استفاده شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی طی پیامی درگذشت
آیتالله فاطمینیا را تسلیت گفتند.
به گزارش تسنیم ،حضرت آیتالله خامنهای رهبر
معظم انقالب با صدور پیامی درگذشت عالم ِ واعظ
حجتاالسالم آقای حاج سیّد عبدالله فاطمینیا را
تسلیتگفتند.
متن پیام به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
ظ درسآموز ،جناب
درگذشت عالم ِ واع ِ
حجتاالسالم آقای حاج سیّد عبدالله فاطمینیا
رضوان الله علیه را به خاندان گرامی و همه
صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیدان ایشان
تسلیت عرض میکنم .اطالعات گسترده و بیان
جذاب و لحن شیرین این عالم محترم ،منبعی
پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راه جویان بود
و فقدان آن مایهی تأسف و اندوه است .از خداوند
متعال مسئلت میکنم که رحمت و غفران خود را
شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان
عنایت کند.
سیّدعلیخامنهای
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محمدباقرقالیباف:

واردات خودرو یک حلقه از زنجیره
ساماندهی این صنعت است
رئیس مجلس گفت :تعیین تکلیف مصوبه
مربوط به مدیریت واردات خودرو در مجلس و
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیاستگذاری
بود و این موضوع یک حلقه از زنجیره خودرو است.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در جلسه روز دوشنبه 26 ،اردیبهشت ماه شورای
هماهنگی مجلس که با حضور رؤسای کمیسیونها
و اعضای هیئت رئیسه مجلس برگزار شد ،ضمن
اشاره به تایید نهایی مصوبه مجلس درباره
واردات مدیریتشده خودرو در مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،گفت :با اصالح ماده  4و  11این
طرح ،موضوع مورد اختالف میان مجلس و مجمع
تشخیص برطرف و این قانون تایید و نهایی شد.
وی تاکید کرد :در عین حال ما در بحث خودرو
نیازمند یک قانون مشخص و روشنی هستیم و باید
در بررسی و تدوین برنامه پنجساله هفتم توسعه
بهصورت اساسی به موضوع خودروسازی کشور
توجه شود .رئیس مجلس تصریح کرد :تعیین
تکلیف مصوبه مربوط به مدیریت واردات خودرو
در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در
حقیقت یک سیاستگذاری بود و این موضوع یک
حلقه از زنجیره خودرو است ،ولی بحثهای اصلی
مربوط به خودرو هنوز باقی مانده است که باید
مورد بررسی قرار بگیرد.

سخنگویدولت:

ثبتنام جدید یارانهها بهزودی آغاز
میشود
سخنگوی دولت با بیان اینکه به زودی از طریق
پیامک لینک سامانه ثبت نام یارانه ،اطالع رسانی
میشود ،گفت :متاسفانه از سال  1393ثبت نام
جدیدی برای یارانهها صورت نگرفته و این عقب
ماندگی در این سال ها باید جبران شود.
به گزارش فارس ،علی بهادری جهرمی سخنگوی
دولت در گفتوگوی تلفنی با رادیو گفتوگو با
بیان اینکه مطابق قانون ،دولت مکلف بود دهک
های پر درآمد را از دریافت یارانه به تدریج حذف
کند ،اظهار داشت :همزمان با عادالنهسازی
پرداخت یارانه ها ،دهک اول پردرآمد کشور یعنی
جمعیت  10درصدی که پردرآمدترین افراد کشور
هستند ،از دریافت یارانه حذف شدند زیرا یارانه بر
حسب طبقات متوسط و پایین تر جامعه تعلق می
گیرد .وی با اشاره به اعتراض برخی از شهروندان
نسبت به حذف خود از یارانه بگیران و درخواست
آن ها برای بازنگری اظهار کرد :ممکن است برخی
اشتباهاتی در بانک های اطالعاتی وزارت رفاه وجود
داشته باشد و یا حساب شخصی یک فرد توسط
فرد دیگری اداره شود که به همین دلیل باید شفاف
سازی در این مورد صورت بگیرد و طبیعتا اصالح
صورت خواهد گرفت .سخنگوی دولت از دستور
رئیس جمهوری برای رسیدگی به اعتراضات مردمی
که یارانه به آنها تعلق نگرفته است خبر داد و بیان
کرد :رئیس جمهوری تاکید کردند ظرف نهایتا یک
ماه باید رسیدگی صورت بگیرد و پس از دریافت
اطالعات تکمیلی مردم ،نسبت به استحقاق
دریافت یارانه بازبینی داشته باشند.

