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روحانی :همه موظف به حمایت و تأمین امنیت سرمایهگذاران هستیم

اخبــــار
ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول
وی بــا بیــان اینکــه حتــی ارکان حکومــت،
یعنــی دولــت ،مجلــس و قــوه قضائیــه هــم
فهم مشــترک ندارند ،مثل هم نمیاندیشند
و گاهــی در مســائل حتــی مهم ممکن اســت
اختــاف نظــر باشــد ،گفــت :گاهــی اوقــات
میشــنویم بعضــی از نماینــدگان مجلــس
میگوینــد بایــد بر عملکــرد وزرا نظارت کنیم
که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه نظــارت
نمایندگان بــر کار وزرا و دولت تنها به معنای
ســؤال ،اســتیضاح و تفحــص وجــود دارد امــا
نظــارت بــر کار وزیــران و هماهنگــی و حــل
اختالفات بین وزرا از وظایف رئیسجمهوری
اســت ،تأکیــد کــرد :کلمــه نظــارت در قانــون
اساســی نیامده است که مجلس بر کار دولت
نظارت کند.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه در اصــل 134
قانــون اساســی بــه صراحــت آمــده کــه خــط
مشــی و برنامــه بــه عهــده رئیسجمهــوری
اســت و رئیسجمهــوری در مــوارد متعددی
برنامههــای خود را ارائــه میدهد ،گفت :باید
اســتادان حقوقی و حقوقدانان بــر مبنای این
قانــون اساســی روی مــوارد اختــاف نظر فکر
کننــد و در روزنامههــا ،رادیــو و تلویزیــون نظر
بدهند.
رئیسجمهــوری با اشــاره به اینکه مســأله
«مســئول و مجری قانــون اساســی» بهعنوان
یکی از مباحث قانون اساســی اســت که تلقی
واحــدی از آن در کشــور وجــود نــدارد ،تأکیــد
کــرد :اصــل  113قانــون اساســی چند مســأله
دارد ،یکــی اینکــه جایــگاه رئیسجمهوری را
تعیین میکند و مــیآورد که رئیسجمهوری
دومین مقام کشــور و عالیترین مقام رسمی
کشــور بعد از رهبری اســت و بالفاصله بعد از
این میگوید که مســئول اجرای قانون اساسی
اســت .یعنــی ایــن کســی کــه بعــد از رهبــری
باالترین مقام کشور اســت ،مسئولیت اجرای
قانون اساســی و مســئولیت قوه اجرایی را جز
مــواردی کــه البته به عهــده رهبری اســت ،بر
عهده دارد.
وی تصریــح کــرد :وقتــی اول و آخــر ایــن
جمله را میخوانید ،معنایش این میشود که
رئیسجمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای
قانون اساسی است که این لغو ،بیخاصیت و
اساساً بیمعنا است و البته هر کسی در بخش
خود مســئول اجرای قانون است و باید قانون
اساسی را اجرا کند.
ëëشــورای نگهبان در هر دوره یک جور تفســیر
کرده است
روحانــی با بیان اینکه ایــن موضوع یکی از
بخشهایــی اســت که نیاز به تفســیر نــدارد و
نص واضح و روشــن اســت ،خاطرنشان کرد:
شــورای نگهبــان در تفســیرهای آخــر خود در
ســال  91این تفســیر را داشــت که حقوقدانان
بایــد فکــر و بررســی کنند و به هر حال تفســیر
شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر
دورهای به یک گونه تفســیر میکند کما اینکه
راجــع به اصــل  113هــم تفســیرات مختلفی
در مقاطــع مختلــف انجــام گرفتــه اســت.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه اهمیــت اصل
 59قانون اساســی تأکید کــرد :در مقاطعی که
واقعاً یــک اختالف نظر اساســی وجود دارد و
یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در
جو آرام ،موضوع بسیار مهم ،بحث و بررسی
شــود و بعــد هــم در اختیــار آرای عمومــی
مردم و رفراندوم گذاشــته شــود تا مردم نظر

رونمایی از گزارش پایش اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری

بــــرش

ایــن تأییــد و پذیــرش در مرحلــه اول بــه قانــون اساســی کشــور و در مرحله بعد
بــه رئیــس جمهوری ظرفیتهایی داده اســت کــه اگر آن ظرفیتها انکار شــود،
در واقــع انــکار جمهوریت نظام خواهد بــود .زیرا در اصل  113قانون اساســی به
صــورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشــد ،قید شــده اســت که پس از
مقــام رهبــری ،رئیس جمهوری عالیترین مقام رســمی کشــور اســت .در ادامه
این اصل آمده که مســئولیت اجرای قانون اساســی و ریاســت قوه مجریه جز در
اموری که مســتقیماً به رهبری مربوط میشــود ،به عهده رئیس جمهوری است.
باتوجه به اصل  110قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم
برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشــد ،ســایر موارد در امور قوه مجریه
در اختیــار رئیس جمهوری اســت .باوجــود این به نظر میرســد علی رغم اینکه
در هر دوره انتخاب رؤســای جمهور کشــور ،همه مقامها ،مســئوالن و اشــخاص،
بــرای رؤســای جمهور این اصــل را به طور ضمنــی میپذیرند ،امــا اندک اندک
کــه در جریــان امور با نظرات رؤســای جمهــور اختالف نظر حاصل میشــود ،به
نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشــه قرار میگیرد .این امر جز در دوره
مرحوم آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به
صورت آشــکاری مطرح و علنی شــد ،مبنی بر اینکه اختیــارات رئیس جمهوری
آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا میکنند.
متأســفانه ایــن مســأله کار را تا آنجــا پیش میبرد کــه انکار اختیــارات رئیس
جمهــوری و اقداماتــی کــه او باید انجــام دهد ،در ســطوح باال نیز مطرح شــده و
گاه بــه هتاکــی و توهین به رؤســای جمهوری منجر میشــود .از ایــن رو در برخی
مــوارد مقــام رهبــری طبق اصــل  110از اختیارات خــود برای حــل اختالف میان
قــوای ســهگانه اســتفاده کرده و موضــوع را حل میکننــد .به این جهــت ،به باور
بیشــتر کســانی که حقــوق خواندهاند ،رئیس جمهــوری در قوه مجریه ،شــخص
دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار
نگرفته اســت ،در حیطه اختیارات رئیس جمهوری اســت و اگر رئیس جمهوری
نتوانــد بخوبــی از انجــام ایــن وظایــف و اختیارات برآیــد ،راهحل ،آن نیســت که
رکــن جمهوریــت را در نظامــی که بــه این عنــوان خوانده میشــود ،انــکار کنند.
بلکه راه حل این اســت که از همان ســازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده،
اســتفاده شــده و رئیس جمهوری مورد ســؤال قــرار گیرد یا حتی اگر الزم باشــد،
استیضاح شود .به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد ،تثبیت
نشــود ،همــواره و در هــر دورهای در زمان نظام ریاســتی قوه مجریه این مســائل
در مــورد رئیــس جمهوری فعلی و رؤســای جمهوری آینده مطرح خواهد شــد،
همچنان که درمورد رؤســای جمهوری قبلی هم مطرح شــد .این امر مســائل و
مشــکالت اساســی ایجاد میکند که از جمله آن میل به رفتارهــای بیقانونی در
ســطوح مختلف جامعه اســت .میل به بیقانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است
که حتی بینظمی و قانونشــکنی به مســائلی که مربوط به نظام عمومی کشــور
و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی اســت هم تســری پیدا کرده
است .بنابراین چاره کار این است که پیش از همه ،قانونمندی در نظام و رعایت
قانون به عنوان سروری همه امور ،تبلیغ ،ترویج و تثبیت شود .آنگاه مسائل کلی
مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساســی را میتوان براحتی
از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.
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روحانی در نشست حقوق اساسی و شهروندی ،جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی را یادآوری کرد

بررسی اجرایی شدن رهنمودهای رهبری
در جلسه سران قوا

پنجاه و پنجمین جلســه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا روز دوشنبه
به ریاســت رئیس جمهوری برگزار شــد و در این جلســه چگونگی اجرایی شــدن
رهنمودهــای اخیــر مقام معظم رهبــری به شــورا درخصــوص راهکارهای رفع
مشکالت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت ،دبیرخانه شورا نیز گزارشی
از ابالغ محورهای 14گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقالب به دستگاههای
اجرایی مرتبط توسط ریاست محترم جمهوری ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاستجمهوری ،حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی با اشــاره به برگزاری جلسه شــورایعالی هماهنگی اقتصادی در
حضور رهبر معظم انقالب و دیدگاههای مطرح شــده از ســوی مقام رهبری در
ایــن دیــدار ،گفت :شــورای هماهنگــی اقتصادی ســران قوا ظرفیت ارزشــمندی
اســت که برحســب رهنمودهای مقام معظــم رهبری میتوانــد طرحهای مؤثر
در اقتصاد کشــور را که با همکاری بدنه کارشناســی کشــور و متخصصان بویژه با
بهرهگیری از مســاعی و کمکهای سایر قوا تهیه شده است تصویب و موانع را از
سر راه دستگاههای مرتبط کشور بردارد.
روحانــی افــزود :درخصــوص مــوارد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری در جهت
حمایت از اقشار کمدرآمد ،نظیر رایگان شدن آب ،برق و گاز برای اقشار ضعیف
جامعــه ،دولــت اقداماتــی را انجــام داده کــه میتواند عــاوه بر کمک به اقشــار
ضعیف جامعه به اصالح الگوی مصرف در کشــور بینجامد.در مورد بخشهای
دیگــر نیــز راهــکار اجرایــی همه مــوارد در دســتور کار جلســه شــورای هماهنگی
قــرار میگیــرد .روحانــی در ادامه بــا تأکید بر موضــوع امنیت ســرمایهگذاری در
کشــور و تشــویق و افزایــش امیــد و اعتماد ســرمایهگذاران و ضــرورت رفع موانع
سرمایهگذاری ،گفت :عمدهترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت
اعتمــاد در میــان فعــاالن اقتصادی اســت و با اصــاح رفتاری و ســاختاری باید
ســرمایهگذاری را رونــق ببخشــیم .رئیــس جمهــوری افــزود :همه مــا موظف به
حمایت و تأمین امنیت ســرمایهگذاران هستیم و ضروری است که طرح مدونی
در این زمینه تدوین و پیاده شــود و همه قوا کمک کنند تا ســرمایهگذاران داخلی
سرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند.
وی بــا بیــان اینکــه در زمینه ارتقــا و امنیت ســرمایهگذاری ،دولــت به تنهایی
نمیتوانــد همــه شــرایط را فراهــم کنــد و نیاز به مســاعدت و همکاری ســایر قوا
دارد ،افزود :ضروری است که رؤسای قوای سهگانه برای رسیدن به تفسیر واحد
از مســائل با یکدیگر همراهی و رایزنیهای نزدیکتر داشــته باشــند .رئیس قوه
قضائیه نیز طی ســخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیسجمهوری
در ابــاغ دســتورات مقام رهبری به دســتگاههای اجرایی کشــور ،ایجاد ســازوکار
کارشناســی فراگیرتــر در بررســیهای مقدماتــی تصمیمــات شــورای هماهنگی
ســران قوا با مساعی و مشــارکت دیگر قوا را مورد اشــاره قرار داد .حجتاالسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ،افزود :ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی
اجــرای مصوبــات شــورای هماهنگــی ســران قــوا میتوانــد در ســرعت و تأثیــر
تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری دستور فرمودهاند ،مؤثر
باشــد .وی همچنیــن درخصوص موضــوع واگذاریها و تأثیــر آن در ایجاد رونق
تولیــد و فضای اقتصادی کشــور ،گفت :بــا اصالح ســاختار واگذاریها میتوانیم
امیدوار باشــیم که با طی شــدن روند قانونی این فرآیندها ،اعتمادسازی مؤثری
درمیان صاحبان سرمایه و عالقهمندان به تولید ایجاد کنند.
رئیــس مجلس نیز طی ســخنانی در این جلســه ،گفت :مقــام معظم رهبری
همــواره تأکیــد بــر هماهنگی ســران قوا داشــتهاند و ایــن بر دوش همه ماســت و
موظــف هســتیم با همکاری و همدلــی کارها را پیش ببریــم .محمدباقر قالیباف
افــزود :نمونــه بــارز ایــن همــکاری ،کمکهــای حمایتی بــرای مردم اســت که با
همــکاری دولــت و مجلــس به ســرانجام رســید و حاصل هماهنگی میان ســران
قــوه مجریه و مقننه بوده اســت .قالیباف افــزود :مطالبی که مقام معظم رهبری
گفتهاند تکلیف و وظیفه اســت و این جلســات باید سازوکارهای عملی تحقق آن
را فراهــم کنــد .رئیس مجلس با بیان اینکه در شــرایط ســخت امروز همه وظیفه
داریــم بــه دولت کمک کنیــم و همه باید تالش کنیــم که امور کشــور پیش برود،
افــزود :شــورای عالــی اقتصــادی ســران قوا جایــگاه ویــژهای در رفع موانــع و حل
مشکالت و معضالت اقتصادی کشور دارد و میتواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که
با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام میگیرد به بهبود روند امور کمک کند.
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بــا حضور رئیــس جمهوری و تنی چنــد از وزرا و معاونان رئیس
جمهــوری از گــزارش پایــش اجــرای قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایران و شش کتاب دیگر از گزارشها و تولیدات علمی
معاونت حقوقی رئیس جمهوری رونمایی شد.
بــه گزارش ایرنا ،در ابتدای این جلســه لعیــا جنیدی معاون
حقوقــی رئیــس جمهــوری در ســخنانی در تبییــن اقدامــات
معاونــت حقوقی بــرای اجرای قانون اساســی گفــت :از ابتدای
کار در معاونــت حقوقــی دو اصــل مبنــای کار مــن و همکارانم
قــرار گرفــت .اصل اول اصــل حاکمیت قانون با تأکیــد بر قانون
اساسی در رأس هرم قوانین بود و به همین جهت ما به سلسله
مراتــب قوانین توجــه جدی کردیم و قانون اساســی را به عنوان
نظمدهنده بنیادیــن در رأس همه قوانین منظور کردیم و کلیه
قوانین ،مقررات و اعمال اجرایی را در پرتو آن دیدیم.
وی افزود :اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها
و هنجارهای آن مد نظر ما بود حقوق و آزادیهای بنیادین مردم
اســت که در فصل ســوم قانون اساســی گــرد آمده اســت .از آنجا

بدهنــد .روحانــی بــا بیان اینکــه ســازوکار این
مهم در قانون اساســی بســیار پیچیده در نظر
گرفته شــده اســت و اصل  59به ســادگی اجرا
نمیشــود ،تأکید کرد :حداقل برای اینکه این
اصــل قانــون اساســی اســت ،میتــوان بعد از
چهل ســال یک بار در یک موضوع مهم اجرا
و پیاده کرد.
ëëمنشور حقوق شهروندی از افتخارات دولت
تدبیر و امید است
رئیسجمهــوری همچنیــن بــه اهمیــت
مســأله حقــوق شــهروندی بهعنــوان یکــی
از وعدههــای انتخاباتــی و مراحــل تدویــن،
تصویــب و اجــرای منشــور حقوق شــهروندی
در دولــت تدبیــر و امید اشــاره و تصریح کرد:
مبنــای منشــور حقــوق شــهروندی اصل 134
قانون اساســی اســت کــه یک منشــور منقحی
تدوین شــد و بعــد از چند ســال از اجرای این
منشــور کســی یــک اشــکال مهــم و اساســی
مطــرح نکــرده اســت .روحانی گفــت :در این
منشــور حقوق مردم و مسئوالن اجرایی کشور
به روشــنی آمــده اســت و همه آنهایــی که در
این کشــور زندگی میکننــد باید بدانند حقوق
و تکالیفــی وجود دارد که به وضوح و روشــنی
در این منشــور آمــده اســت .رئیسجمهوری
منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت
تدبیــر و امیــد دانســت و ادامــه داد :گــزارش

کــه در منطق حقوق ،فلســفه وجــودی کشــورداری و دولتداری
در معنــای عــام کلمه و در همه ســاختارهای اجرایــی و تقنینی و
قضایی ،تأمین حقوق مردم و تضمین آزادیهای آنها و توســعه
فردی و اجتماعی اســت فصل ســوم و اصول دیگری که طبیعت
آنهــا از جنس این فصل اســت ،از نوعی تفوق ماهــوی برخوردار
است .به نحوی که میتوان گفت قلب قانون اساسی آنجاست.
در جلســه دیــروز همچنیــن از مجموعــه مقــاالت حقــوق
شــهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق ،کتاب قوه
مجریــه؛ واکاوی صالحیتها و مناســبات آن با دیگــر قوا ،کتاب
مجموعــه آرا و تصمیمــات کمیســیون مستندســازی و تعییــن
بهرهبــردار اموال غیرمنقول ،کتاب مجموعــه لوایح و مصوبات
تحــت عنــوان هنجارگــذاری حقوقــی در معاونــت حقوقــی
رئیسجمهوری ،مجموعه مقاالت به مناســبت بزرگداشت روز
قانون اساســی و باالخره دانشــنامه سیاســتگذاری حقوقی که با
مشارکت  160استاد و پژوهشگر حقوق از  ۴۶دانشگاه کشور تهیه
شده است ،رونمایی شد.

مفصلی معاونت اداری -اســتخدامی به من
داد کــه چگونه این منشــور در ادارات مختلف
مورد توجه است و اجرا و عمل میشود.
وی بــا تأکیــد براینکــه دولــت تنهــا بــه
تدویــن منشــورحقوق شــهروندی اکتفــا نکرد
بلکــه اجرایــی و عملیاتــی کرد ،افــزود :مردم
میخواهنــد در ســایه حقــوق زندگــی راحتــی
داشــته باشــند و نظــرات و آرای خودشــان را
در موقــع لــزوم بهخوبــی اظهــار کننــد و آرای
خودشــان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد
نظرشــان اســت به صندوق بیندازند و تالش
کردیــم تا در تمــام انتخابات در حــدی که در
اختیــار دولت هســت ،مــردم بتواننــد از آرای
خود بهخوبی اســتفاده کننــد و نظرات خود را
بگویند.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه باید
همــه احــزاب و جناحهــا آزاد باشــند تــا اگــر
میخواهند کاندیداهای خود را معرفی کنند،
بتواننــد به صحنه بیاینــد و این از حقوق مهم
و اساسی مردم است که تعارف بردار نیست،
افــزود :چند انتخابــات برگزار شــده در دولت
یازدهــم و دوازدهــم بدون دغدغه و مشــکل
انجام شــد و هیچ مشکل امنیتی قبل ،حین و
بعد انتخابات نداشتیم.
روحانــی بــا تأکیــد براینکــه شــرایط امــروز
آزادیهای مردم در دانشــگاهها ،اجتماعات،

اعتراضــات ،روزنامههــا و رســانهها به مراتب
از قبــل دولت یازدهم بهتر اســت ،ادامه داد:
البتــه تکنولــوژی به ما کمک کــرد و کار بزرگی
در زمینــه فضای مجــازی در دولت یازدهم و
دوازدهــم انجام شــد که اگر ایــن دولت نبود،
چنیــن فضایــی قطعــاً در اختیــار مــردم نبود
و فــداکاری ،تــاش و ایســتادگی زیــادی شــد
تــا مــردم بتواننــد از فضــای مجازی اســتفاده
کننــد و فضای ســایبری در اختیار آنان باشــد.
رئیسجمهوری با اشــاره به تالشهای دولت
بــرای ترویــج دولــت الکترونیــک در کشــور،
گفــت :شــفافیت زیــادی در ســایه ایــن زیربنا
بــه وجود آمــده اســت و در چندین ســالی که
بودجــه بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیم
میشــود ،همــه مــردم از ایــن بودجــه مطلع
میشــوند و بــا شــفافیت میتواننــد بخوانند،
نقــد کنند و بگویند چرا به آن دســتگاه بیشــتر
یــا کمتر بودجــه اختصاص دادیــد .روحانی با
بیــان اینکه شــرایط حضــور مــردم در صحنه
و نقــد و اعــام نظــر مــردم با گذشــته بســیار
متفــاوت اســت ،افــزود :االن همــه مــردم
همراه خودشــان یک رسانه دارند و میتوانند
براحتــی نظــر خــود را بگویند ،نقد ،تشــویق و
ی که
ترغیــب کننــد و با همیــن فضای مجــاز 
دولت به مردم هدیه کرد میتوانند با موبایل
هوشــمند براحتی با همدیگر و دنیا در تماس

داشــته باشند و بســیاری از اطالعات را آنالین
در اختیار دارند.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه تالشهای
دولــت در زمینــه دیپلماســی و احقاق حقوق
ملــی مــردم و لغــو همــه قطعنامههــای
فصــل هفــت شــورای امنیــت ســازمان ملل،
خاطرنشــان کــرد :ایــن کار دولــت بســیار
ارزشــمند بود چرا که دولتهایی که حدود 10
تا 20سال گرفتار فصل  7هستند ،هنوز نجات
پیــدا نکردند اما دولت تدبیر و امید توانســت
در یــک فاصلــه زمانی کوتــاه  2ســاله کل این
قطعنامههــای فصل هفتی را لغو کند که این
یــک زنجیر بزرگی بر گردن مــردم بود که پاره
شد.
رئیسجمهــوری بــا اشــاره بــه تالشهای
دولت برای برداشت از میادین مشترک نفت
و گاز و همچنیــن پیروزی و موفقیت دولت در
دادگســتری بینالمللی الهه در زمینه احکام
موقــت و قــرار بهعنــوان مصادیــق احقــاق
حقــوق ملی ،ادامــه داد :تالش کردیم حقوق
مــردم در زمینه آموزش ،بهداشــت ،نیازهای
ضــروری زندگی و حقوقی که نســبت به تورم
در کشــور دریافــت میکننــد ،حفــظ و احقــاق
شود .رئیسجمهوری به پرداخت هزینههای
بیمارســتان توســط مــردم تــا  10درصــد و 6
درصــد در روســتاها و همچنین رایگان شــدن
آب ،بــرق و گاز بــرای  30درصــد جامعــه
بویــژه در مناطق محروم و روســتایی اشــاره و
تأکیــد کرد :مجانی شــدن آب ،گاز و برق برای
افرادی که در تنگنا هســتند و در محرومیت به
ســر میبرند ،در تخیالت مردم بود که شدنی
نیســت امــا همــه اینهــا اجرایــی ،عملیاتــی و
شدنی شد.
ëëاحقاق حقوق زنان ،جوانان و اقلیتها
روحانــی در ادامــه بــه تالشهــای دولــت
بــرای احقــاق حقــوق زنــان ،جوانــان و
اقلیتهــای دینی ،مذهبی و قومی در جامعه
اشــاره و تصریــح کرد :بــه مردم قــول دادیم،
تــاش کردیــم و عمــل کردیــم و گفتیــم کــه
30درصــد مدیریت بــه عهده خانمها باشــد
و در ایــن زمینه قــدم به قدم جلــو میرویم و
وقتــی بــرای اولیــن بار اعــام کردیــم که یک
ســفیر خانم اعزام شــود ،خیلــی بحث بود که
این کار شد و چندین سفیر جمهوری اسالمی
ایران از بانوان هســتند و چند بانوی دیگر هم
در نوبت هستند.
رئیسجمهوری با اشــاره به دســتاوردهای
دولت برای روستاییان در زمینههای مختلف
و همچنیــن افزایش گازرســانی به روســتاها از
14هــزار روســتا در کشــور در ابتــدای دولت به
32هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسی
به آب ســالم پایدار روســتایی برای  35روستا
در هــر هفتــه و  10میلیون جمعیت روســتایی
تأکیــد کرد :پــس حقــوق شــهروندی فقط در
کتابــت و تدویــن یــک جــزوه و دفترچــه نبود
بلکه همــه تالشمان را بــه کار گرفتیم تا این
حقوق در بخشهای سالمت ،محیط زیست،
آمــوزش ،آزادی بیان و حقــوق ملی اجرایی و
عملیاتی شود.
همچنین در این مراســم از  10عنوان کتاب
در زمینه حقوق اساسی و شهروندی رونمایی
و تمبر قانون اساســی توســط رئیسجمهوری
ممهــور شــد .لعیــا جنیــدی معــاون حقوقی
ریاســت جمهوری نیز پیش از ســخنان رئیس
جمهوری گزارشــی از اقدامات و پیگیریهای
حقوقی این معاونت در دولت دوازدهم ارائه
کرد.

رئیسی :یکساعت تأخیر در خنثیسازی تحریمها خالف عقل و شرع است
رئیــس قوه قضائیه بــا تأکید بــر حفظ امنیت
ملــی کشــور ،بــه دســتگاههای اطالعاتــی و
امنیتــی و واحدهای قضایی تذکــر داد مطلقاً
بــه عناصــر دشــمن و عوامــل ســرویسهای
بیگانــه اجــازه خودنمایــی و توطئــه و فتنــه
ندهند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه ،ســید
ابراهیم رئیســی در جلسه دیروز شورای عالی
قــوه قضائیه با اشــاره بــه دیدار چنــدی پیش
خــود بــا مســئوالن نظــام پرســتاری و طــرح
مطالبات آنها گفت که بخشی از خواستههای
پرســتاران با پیگیریهای قابل تقدیر سازمان
بازرســی کل کشور تحقق یافته اما هنوز برخی
از این مطالبات باقی مانده است.
وی بــر همیــن اســاس بــه رئیس ســازمان
بازرســی کل کشــور مأموریت داد کــه در ادامه
اقدامات انجام شــده ،پرداخــت کامل حقوق
و امتیــازات پرســتاران را با همــکاری دولت و
بخشهــای مربوطــه بــا جدیــت و تــا حصول
نتیجه پیگیری کند.
رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری
از ســخنانش بــا تبریــک والدت حضــرت
عیســی(س) به خداپرســتاران ،حــق طلبان و
عدالتخواهان گفت :پیام عیســی مسیح(س)
دعــوت بــه خــدا ،عدالــت و صلــح و دوســتی

است و کسانی که با عنوان مسیحی به ملتها
ظلــم میکنند ،قرابتی بــا آن حضرت ندارند.
حضرت عیسی(س) از این همه ظلم و فساد
و تــرور بویــژه تــرور دولتی رژیــم امریــکا بیزار
اســت و اگر بود بــه اینهمه ظلمی که به مردم
منطقه ،خصوصاً به مردم مظلوم فلســطین
و کودکان یمن میشــود راضی نمیشــد و آن
را تحمل نمیکرد.
وی خطــاب بــه پیــروان واقعــی حضــرت
موســی کلیــماهلل(س) و حضــرت عیســی
روحاهلل(س) تأکید کرد که این دو نبی بزرگوار
از جنایاتی که با سوءاســتفاده از عنوان یهودی
و مســیحی در دنیــا میشــود متنفرند و چنین
اعمالی مطرود همه انبیای الهی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظلم و ستم
غربیهــا به ملــت ایــران گفــت :راه مقابله با
السحر تحریمها قوی شدن
تهدیدات و باطل ّ
ایران اســامی در همه عرصه هاســت و نباید
یکســاعت نیــز در خنثیســازی تهدیدهــا و
تحریمها تعلل کرد.
رئیســی در ادامــه گفت :حتی یکســاعت
تأخیــر در خنثیســازی تحریمهــا هــم خالف
عقــل اســت ،هــم خــاف شــرع و مســئوالن
برنامهریــزی و اجرایی نباید یک لحظه را هم
برای بیاثرکردن تحریمها و قوی شدن ایران

از دســت بدهنــد و ایــن راهبرد اساســی نظام
باید با جدیت دنبال شود.
رئیــس قــوه قضائیــه شــکلگیری ایــران
قدرتمنــد را در گــرو ایســتادگی و بیاثر کردن
تحریمهــای دشــمن دانســت و خطــاب بــه
غربیهــا گفــت :تحریمها نمیتوانــد حرکت
ملــت ایــران را متوقف کند و مــا از هر امکانی
بــرای دورزدن تحریمهــا اســتفاده خواهیــم
کــرد .آیتاهلل رئیســی با بیــان اینکــه امروز بر
همــگان آشــکار شــده کــه مذاکــره  ۷ســاله بــا
دشــمنان بهدلیــل عهــد شــکنی آنهــا ،بیاثر
بــوده و انتظاری را کــه از آن میرفت برآورده

نکــرده اســت تأکیــد کــرد کــه نبایــد بــا پیمان
شــکنان و دولتهــای بــدون میثــاق و بدعهد
مذاکــره کــرد و از همه مســئوالن خواســت که
هماهنــگ و همصــدا با هــم در جهت خنثی
کردن تحریمها حرکت کنند.
ëëبازداشــت  44نفــر از مدیــران ســایتهای
اخالل ارزی
دادســتان تهــران هــم در این نشســت ،با
ارائــه گزارشــی از برخورد با عوامــل اخالل در
بازار ســکه ،طــا و ارز ،یکــی از عوامل افزایش
قیمتهــای صــوری در ایــن بازارهــا را ایجــاد
«اتــاق معامالت» و اعالم لحظهای قیمتها

و «معامــات فردایی» و «معامالت کاغذی»
در فضای مجازی عنوان کرد.
ی مهــر بــا اشــاره به تشــکیل
علــی القاصــ 
کارگروهــی ویــژه بــا حضــور مســئوالن پلیس
فتــا ،مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی
از شناســایی و دســتگیری  ۴۴نفــر از مدیــران
ســایتهــا و کانــالهای فعــال در ایــن زمینه
خبر داد و گفت بر اساس اعالم بانک مرکزی
اقدامات انجام شده از ســوی دادستانی تأثیر
قابــل توجهــی در کاهــش قیمت ارز و ســکه و
طال داشته است.
وی همچنیــن بــا ارائــه گزارشــی از آخرین
وضعیــت پرونــده تخلفــات بانــک دی در
پرداخــت تســهیالت کالن و خــارج از ضابطه
به اشــخاص خاص گفــت که در ایــن پرونده،
گــروه موســوم بــه «خونــه بــه خونــه» بیش از
 ۶هــزار و  ۳۰۰میلیــارد ریــال ( ۶۳۰میلیــارد
تومــان) از بانــکهــا برای  ۱۱شــرکت وابســته
بــه خــود تســهیالت خــارج از ضوابــط قانونی
گرفتــه بودنــد .القاصی مهر اعالم کــرد که در
ایــن پرونــده  ۹نفــر از مســئوالن وقــت بانــک
دی و همچنیــن  ۴نفر از مدیران شــرکتهای
دریافتکننده تســهیالت دستگیر شدهاند که
کیفرخواســت آنهــا بــه دادگاه ارســال شــده و
بهصورت ویژه در دست رسیدگی است.

