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توقع از جهان عرب ورود صریح در مقابل جنایات رژیم اشغالگر است

امیر لهراسبی

دانشآموخته حقوق بینالملل

محکومیت ترور گزارشگر شبکه الجزیره
توسط وزیران خارجه جمهوری اسالمی ایران و قطر

یادداشت

آیتاهلل رئیسی در پیامی خطاب به ولیعهد ابوظبی ،درگذشت «شیخ خلیفه بن
زاید آل نهیان» رئیس دولت امارات متحده عربی را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای شیخ محمد بن زاید
ولیعهــد محترم ابوظبی و جانشــین فرماندهی نیروهای مســلح دولــت امارات
متحدهعربی
السالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته؛
خبر درگذشــت عالیجناب شــیخ خلیفه بن زایــد آل نهیان رئیس کشــور امارات
متحده عربی موجب تأسف و تأثر گردید.
اینجانــب درگذشــت آن مرحــوم را به جنابعالــی ،دولت و ملت دوســت امارات
متحده عربی تســلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رضوان
الهی و برای شما و خاندان محترم صبر و اجر مسألت مینمایم».

گــروه سیاســی /حضــرت آیــتاهلل
خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
پنجشــنبه گذشــته در دیدار آقای شیخ
تمیــم بــن حمــد آلثانــی امیــر قطــر
و هیــأت همــراه بــا تأکیــد بــر افزایــش
همکاریهــای سیاســی و اقتصــادی
دو کشــور ،راهحــل مســائل منطقــه
را گفتوگــو بــدون دخالــت عوامــل
خارجی دانســتند و با اشاره به استمرار
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم
فلســطین ،گفتند :توقع از جهان عرب
ورود صریــح بــه میدان عمل سیاســی
در مقابل این جنایتهای آشکار است.
ëëســطح کنونی تجارت دو کشــور بسیار
پاییناست
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دفتر
مقام معظم رهبری ،حضرت آیتاهلل
خامنــهای در ایــن دیــدار ،اســتحکام و
پایــداری روابط ایــران و قطــر را به نفع
هر دو کشــور دانستند و افزودند :سطح
کنونــی ارتباطــات اقتصــادی دو کشــور
بسیار پایین است و باید چند برابر شود،
همچنین در مســائل سیاسی نیز زمینه
برای تبادلنظرهای بیشــتر وجود دارد
کــه امیدواریم این ســفر مبــدأ جدیدی
برای گسترش همکاریها باشد.

بهدســت کشــورهای منطقه و از طریق
گفتوگــو دانســتند و افزودند :مســائل
سوریه و یمن نیز با گفتوگو قابل حل
اســت البتــه گفتوگــو نبایــد از موضع
ضعف باشــد ،در حالی کــه طرفهای
مقابل یعنــی عمدتاً امریــکا و دیگران
به قدرت نظامی و مالی متکی هستند.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه برای اداره
منطقــه احتیاجی به دخالــت دیگران
نیست ،گفتند :صهیونیستها هر جا پا
میگذارند فساد ایجاد میکنند و هیچ

قــدرت و امتیــازی نیــز نمیتواننــد بــه
کشــورها بدهند ،بنابراین ما کشورهای
منطقــه هر چــه میتوانیم بایــد روابط
خــود را از طریق همفکــری و همکاری
تقویــت کنیــم .ایشــان بــا اشــاره بــه
قرارهای تعیینشده بین ایران و قطر،
تأکید کردند :این قرارها در زمانبندی
معین و مشخص ،عملیاتی شود.
ëëابراز امیدواری امیــر قطر برای ارتقای
روابطاقتصادی
در ایــن دیــدار کــه آقــای رئیســی

رئیسجمهــور کشــورمان نیــز حضور
داشــت ،امیــر قطر بــا ابراز خرســندی
از دومیــن ســفر خــود بــه ایــران ،بــه
جایــگاه برجســته رهبــر انقــاب
اســامی در جهــان اســام اشــاره کرد
و گفــت :جنایــات رژیم صهیونیســتی
در فلســطین ناگوار اســت و همه باید
در برابر حوادث فلســطین ایســتادگی
کنیــم .امیــر قطــر بــا اظهــار تأســف از
شــهادت یک خبرنگار زن در جنین به
دســت نظامیان صهیونیســت افزود:

عزم و اراده تهران و دوحه برای توسعه ارتباطات

گروهسیاســی« /ســفر قبلی شما به دوحه
بســیار مهم و اثرگذار بود و تاریخ روابط دو
کشور را باید به قبل و بعد از آن سفر تقسیم
کرد».ایناظهارنظر«شیختمیمبنحمد
بــن خلیفه آلثانی» امیــر قطر خطاب به
آیتاهلل رئیســی بود که پنجشــنبه گذشته
در مذاکــرات دوجانبــ ه عنــوان شــد .ســفر
رئیسجمهور کشورمان به قطر اسفندماه
سال گذشته انجام شد و پنجشنبه گذشته،
حــدود ســه ماه بعــد ،امیــر قطــر در رأس
هیأتی عالیرتبه راهی تهران شــد ،سفری
که طی آن ،شــیخ تمیم بن حمد آلثانی
و آیتاهلل رئیسی ،با مرور جداگانه تمامی
توافقهایصورتگرفتهدرسفراسفندماه
گذشــته رئیسجمهــور بــه قطــر ،میــزان
پیشــرفت هر یک را مورد بررسی قرار داده
و بر لزوم پیگیری تا حصول نتیجه تمامی
اینتوافقهاتأکیدکردند.
ëëهمــکاری بــرای مقابلــه بــا چالشهای
منطقه
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســتجمهوری ،مذاکــره دوجانبــه
آیتاهلل رئیسی و امیر قطر پس از برگزاری
اســتقبال رســمی در مجموعه فرهنگی-
تاریخــی ســعدآباد انجــام شــد .آیتاهلل
رئیسی در این دیدار ،با اشاره به سفر موفق
خود در اســفند ماه سال گذشته به دوحه،
روابــط دو کشــور را برادرانه توصیف کرد و
افزود :جمهوری اســامی ایران ،دوســتی
خــود را در روزهــای ســخت به دوســتان و
برادرانش از جمله کشــور دوســت و برادر
قطر ،اثبات کرده اســت .رئیسجمهور با
تأکیــد بر ظرفیتهــای ایــران و قطر برای
توسعه همکاریهای دوجانبه ،منطقهای
و بینالمللــی ،تصریــح کــرد :ظرفیت دو
کشور نه تنها میتواند در خدمت توسعه
روابــط فیمابیــن باشــد بلکــه میتوانــد
بســتری بــرای مقابلــه بــا چالشهــای
موجود در منطقه باشــد.آیتاهلل رئیسی
با تأکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی و
تجــاری بین ایران و قطر افزود :بخشــی از

ادامه از صفحه اول
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر پنجشنبه در جریان
سفر امیر قطر به تهران ،با همتای قطری خود دیدار و گفتوگو کرد.
بــه گــزارش ایرنا ،وزیران امــور خارجه دو کشــور در این دیدار ،ترور وحشــیانه
شــیرین ابوعاقله ،گزارشــگر شــبکه تلویزیونی قطــر را محکــوم کردند و عدم
اقدام جدی نهادهای بینالمللی و حقوق بشــری و همچنین استانداردهای
دوگانه آنها در قبال نقض حقوق بشر در فلسطین و ترور هدفمند خبرنگاران
را دلیل اصلی تداوم اقدامات تروریســتی و وحشیانه رژیم اشغالگر قدس در
فلسطین دانستند .وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و قطر با اشاره
به اینکه این روزنامهنگار فلسطینی هنگام شهادت ،جلیقه خبرنگاری بر تن
داشــته اســت ،اعالم کردند اقدام ســبوعانه اسرائیل نشــان میدهد که رژیم
صهیونیســتی مخالــف آزادی بیان و به دنبال پنهان کــردن حقایق و جنایات
تروریستی خود در فلسطین است.
وزیر امور خارجه در این دیدار ،شــهادت خانم شــیرین ابوعاقله را به خانواده
وی ،مردم مقاوم فلسطین ،جامعه مسیحی و اصحاب رسانه تسلیت گفت و
لوح یادبود شــهادت این خبرنگار فلسطینی را تسلیم وزیرخارجه قطر کرد تا
تحویل خانواده ابوعاقله در فلسطین شود.

ëëفهمموقعیتمتزلزلصهیونیستها
رهبر انقالب اســامی با تأیید ســخنان
امیــر قطــر در محکومیــت جنایــات
رژیم صهیونیستی ،ظلم چند دهساله
صهیونیســتهای خبیــث بــه مــردم
فلسطین را واقعیتی تلخ و ضربهای به
دنیای اســام و جهان عرب خواندند و
گفتند :در مقابل ایــن جنایتها ،توقع
جمهوری اسالمی ایران از دنیای عرب
ورود صریــح بــه میدان عمل سیاســی
اســت .ایشــان با اشاره به ســخنان امیر
قطر درباره حوادث سال گذشته محله
شــیخ جــراح ،خاطرنشــان کردنــد :در
آن قضیــه ،حمایت برخی کشــورهای
عربی از مردم فلسطین حتی به اندازه
بعضی اروپاییها هم نبود و هیچگونه
موضعگیــری نکردنــد کــه اکنــون نیــز
همینگونــه عمــل میکننــد .حضرت
آیــتاهلل خامنــهای تأکید کردنــد :این
رویکــرد کشــورهای عربی اگــر از ترس
رژیــم صهیونیســتی یــا از روی طمــع
بــه آن اســت ،بایــد بدانند امــروز رژیم
اشغالگر نه در شرایطی است که بتوان
به او طمع داشت و نه از او ترسید.
ëëحضورصهیونیستهافسادزاست
ایشــان راهحــل مســائل منطقــه را

صهیونیســتها بــا خونســردی تمــام
ایــن جنایــت را انجــام دادند.شــیخ
تمیــم بــن حمــد آلثانــی همچنیــن
راهحــل مســائل کشــورهای منطقــه
از جملــه ســوریه ،عــراق و یمــن را
گفتوگــو دانســت و دربــاره روابــط
اقتصادی ایران و قطر نیز خاطرنشان
کــرد :کمیته اقتصــادی بین دو کشــور
فعال شــده و امیدواریم تا سال آینده
همکاریهای اقتصــادی ارتقای قابل
توجهی پیدا کند.
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رهبر معظم انقالب در دیدار امیر قطر با بیان اینکه برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست ،تصریح کردند

ابعاد حقوقی یک جنایت جنگی
تکــرار همیشــگی نقــض حقــوق بشــر و ارتــکاب جنایــات رقتانگیــز توســط
رژیمصهیونیســتی ،ایــن رژیــم را بــه رتبــه نخســت گزارشهای حقوق بشــری
مجامع بینالمللی بدل کرده است تا جایی که صرفاً شورای حقوق بشر سازمان
ملل متحد ،بالغ بر 45قطعنامه علیه اقدامات رژیمصهیونیستی صادر کرده که
جملگی بر محکومیت جنایات این رژیم صحه گذاردهاند.
اما شــورای امنیت ســازمان ملل متحد بهرغم مسئولیت خود بر حفظ صلح و
امنیت بینالمللی ،به علت سیاستزدگی و ساختار ناکارآمد در تضمین وظیفه
حیاتــی خــود ،تاکنــون از هرگونه واکنشــی در محکومیــت اقدامــات تهدیدآمیز
رژیمصهیونیســتی فروگذارده اســت و وتوی 11قطعنامه شورای امنیت سازمان
ملل علیه رژیمصهیونیستی توسط ایاالتمتحده امریکا ،از جمله عواملی است
که این رژیم را به ادامه جنایات فجیع خود متکی و امیدوار ساخته است.
شهادت شیرین ابوعاقله  -خبرنگار سرشناس و با سابقه شبکه الجزیره در حوزه
فلســطین -روایتگر گوشــهای از جنایات وقیحانه رژیمصهیونیستی در مواجهه
با جریانی اســت که هراس و فرومایگی رژیم اشــغالگر را مجدداً برای جهانیان
بازگو میکند تا از مخابره و پوشــش درد و رنج انســانی به وقوع پیوســته در غزه،
ممانعت به عمل آورند.مشــابه این جنایت بارها در ابعاد وســیعتر آن توســط
نظامیــان این رژیم تکرار شــد که در میــان انفعال دولتهــا از تظلمخواهی در
مراجــع بینالمللی مســکوت مانــد و نظامیان صهیونیســت را دریدهتر از قبل،
به ارتکاب جنایات روز گذشــته ســوق داد .دقیقاً در ایام  21تا 25اردیبهشــتماه
ســال گذشــته صهیونیســتها با انهدام کامل دفتر مرکزی خبرگــزاری الجزیره
و 20رســانه و خبرگــزاری بینالمللــی دیگــر بــه وســیله بمبارانهــای هوایی ،بر
فهرســت تعدیگریهــای بیحــد وحصر خــود افزودند تا با شــهادت خبرنگار
متعهد شبکه الجزیره در روز گذشته ،این وقاحت را به حد اعلی رسانده باشند.
ایــن در حالی اســت که طبق مــاده 79پروتکل یکــم الحاقی  1977کنوانســیون
 1949ژنو ،هدایت هرگونه حمله به ســمت خبرنگاران و اصحاب رسانه ،نهتنها
موجبــات نقــض فاحش ایــن پروتکل ،بلکه ســبب تخطی از قاعــده  34قواعد
حقــوق بینالمللــی بشردوســتانه عرفــی خواهد بود تــا جایی کــه کلیه طرفین
عــاو ه بــر تعهــد در عدم ارتــکاب به هــر نحو حملــه تعمدانه به خبرنــگاران،
وظیفه «محافظت» از آنان را برعهده خواهند داشــت .اهمیت حفظ جایگاه و
رســالت خبرنگاران در درگیریهای مســلحانه حتی به اندازهای اســت که طبق
ماده 52پروتکل یکم الحاقی  ،1977امکانات و ادوات الزم آنان جهت پوشــش
و مخابــره جریانــات بهوقوع پیوســته ،عمومــاً از هرگونه حملــه نظامی مصون
خواهند ماند تا به رسالت خبرنگاران لطمهای وارد نشود .مضاف بر آن ،مواد 6
و 19میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاســی و همچنین مواد  3و  19اعالمیه
جهانی حقوقبشــر بــه صراحت بر حقوقــی از جمله آزادی بیــان و حق حیات
تأکید میورزند که جنایت رژیم صهیونیســتی را مســتوجب تعقیب و مجازات
بینالمللی قرار میدهد.
لذا با وجود تمامی اصول مندرج در اسناد فوقالذکر و قطعنامه  1738شورای
امنیت ســازمان ملل متحد در ســال  2006که به موجــب تصریح همگی آنان،
هدایــت هرگونــه حمالت عمدی به ســوی غیرنظامیان از جملــه خبرنگاران از
علل نقض سیســتماتیک ،فاحش و گســترده حقوق بینالملل بشردوســتانه و
حقــوق بینالملل بشــر قلمداد گردیده اســت ،نظامیان صهیونیســت با اعاده
ت رساندن شــیرین ابوعاقله ،جنایت
جنایت تعمدانه روز گذشــته در به شــهاد 
هولناکــی را رقــم زدند کــه نقض فاحش هنجارهــای الزماالتبــاع بینالمللی را
توسط این رژیم بار دیگر برای جهانیان مسجل ساخت.
به اذعان گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد در امور فلسطین ،بهواسطه نقض
اصول مسلم حقوق بینالملل قراردادی و عرفی ،اقدام اخیر رژیمصهیونیستی
بــه طور بالقوهای وفــق ماده  8اساســنامه دیوان کیفری بینالمللــی از جنایات
جنگی اســت و مسئولیت کیفری مقامات مباشر صهیونیست را محرز میدارد
که تعقیــب و محاکمه آنان در دادگاههای کیفری ملی و بینالمللی بهواســطه
صالحیــت جهانــی جنایت رقــم خورده ،کمترین تاوانی اســت کــه میتواند در
انتظار این متجاوزان باشد.
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توافقهای ما در سفر به قطر اجرایی شده
و در ایــن دیدار بــرای تحقق حداکثری آن
گفتوگووتصمیمگیریمیکنیم.توسعه
همکاریهای دو کشور بویژه در حوزههای
گردشگری،ترانزیت،همکاریهایبندری
و دریایی ،انرژی و نیز افزایش همکاریها
تجــاری و ســرمایهگذاری در ماههای اخیر
نشــاندهنده عــزم و اراده تهــران و دوحه
برای توسعه ارتباطات بین دو کشور است.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه ظرفیتها
ومزیتهایبینظیرجغرافیایی،سیاسی
و اقتصــادی ایــران زمینهســاز توســعه
همگرایی منطقــهای و امنیت و رفاه برای
ملتهــای منطقــه اســت ،اظهــار کــرد:
ما خواهــان پایــان محاصره یمــن ،ثبات
و حکومــت قدرتمنــد در عــراق ،خــروج
اشــغالگران از ســوریه و تشــکیل دولــت
فراگیــر در افغانســتان هســتیم .آیتاهلل
رئیســی افزود :فلسطین همچنان مسأله
اول جهان اســام اســت و هرچه سریعتر
بایــد تجــاوزات رژیم صهیونیســتی علیه
ملتفلسطینمتوقفشود.
ëëقدرتایرانبهنفعثباتمنطقهاست
شــیخ تمیم بن حمد آلثانی نیــز با ابراز
خرســندی از ســفر بــه تهــران ،اظهارکرد:
ســفر قبلی شــما بــه دوحه بســیار مهم و
اثرگذار بود و تاریخ روابط دو کشــور را باید
به قبل و بعد از آن ســفر تقســیم کرد و ما
بهطور جدی خواهان اجرایی شــدن همه
توافقهــای آن ســفر و گســترش روابــط
دو کشــور بویــژه در زمینههــای تجــاری
و اقتصــادی هســتیم .امیــر قطــر بــا بیان
اینکــه ایران و قطر در بســیاری از مســائل
منطقهای مواضع همسو و یکسان دارند،
اظهارکــرد :آمادهایــم در زمینــه مســائل
سوریه،عراق،فلسطین،یمنوافغانستان
به توســعه همکاریها ادامه دهیم .شیخ
تمیــم بــن حمد با اشــاره بــه نقش مهم
ایــران درخصــوص موضوعــات مختلف
منطقهای ،افــزود :حفظ امنیت و کرامت
ملتهای منطقه و حق تعیین سرنوشت

خودشــان ضــروری اســت و دخالتهای
خارجی عامل برهــم زدن اوضاع زندگی
در برخی کشــورهای منطقه شــده است.
امیرقطــر بــا تأکید بــر اینکه قــدرت ایران
بــه نفع امنیــت و ثبات منطقه اســت ،به
لزوم لغو تحریمها علیه ایران اشــاره کرد
و گفت :ایران بیش از ۴۰ســال است که در
مقابل انواع هجمهها و فشارها ایستادگی
کرده و اکنون به اعتراف خود غربیها ،این
ایران اســت کــه در این مبارزه پیروز شــده
است .رئیسی و امیرقطر همچنین در این
دیدار با مــرور جداگانه تمامی توافقهای
صورت گرفته در ســفر اســفندماه گذشته
رئیسجمهور بــه قطر ،میزان پیشــرفت
هــر یــک را مــورد بررســی قــرار داده و بــر
لزوم پیگیری تا حصول نتیجه تمامی این
توافقهاتأکیدکردند.
ëëتــاش بــرای تســریع در نتیجــه دادن
توافقها
آیــتاهلل رئیســی همچنیــن در نشســت
خبریمشترکباامیرقطرنیزبابیاناینکه
در مذاکــرات دوجانبــه عالوهبر گســترش
روابــط بیــن ایــران و قطــر در حوزههــای
سیاســی ،اقتصــادی و تجــاری ،فرهنگی،
گردشــگری و انرژی بر سرمایهگذاریهای
مشــترک بیــن دو کشــور نیــز تأکیــد شــد،
اظهارکرد :دو طرف بر تسریع در به نتیجه
رســیدن توافقهای انجام شده در اسفند
ماه گذشــته تأکید کردهاند.رئیسجمهور
با اشــاره به اینکه ایــران و قطر بر این نکته
که دخالت کشــورهای خارجی و غربیها
در منطقه نه تنها امنیتساز نیست بلکه

برای امنیت منطقه مضر نیز خواهد بود،
توگو
اتفاق نظر دارند ،اظهارکــرد :در گف 
بــا امیرقطــر همچنین بر ایــن نکته تأکید
داشــتیم کــه محاصــره یمن بایــد هر چه
ســریعتر رفــع شــود .ایــران و قطــر بــاور
دارند که این فقط مردم یمن هســتند که
میتوانند برای آینده کشورشــان تصمیم
بگیرند.
ëëتســلیت شــهادت خبرنگار الجزیــره به
امیرقطر
آیتاهلل رئیســی با بیان اینکه دو طرف در
توگوهای خــود تأکید کردند که مردم
گف 
افغانســتان بایــد دولتــی فراگیــر داشــته
باشــند ،آزادی فلســطین و قدس شریف
و شکســته شــدن محاصره مردم غزه را از
دیگر محورهای مذاکرات برشمرد و تأکید
کرد:همچنینجنایاتهولناکیکهازسوی
رژیــم صهیونیســتی انجام میشــود باید
پایان بپذیرد .در همین خصوص شهادت
خانم شیرین ابوعاقله را به خانواده ایشان
و امیرقطــر و دیگــر همــکاران ایشــان در
شــبکه الجزیره تســلیت عــرض میکنم.
یقیــن داریــم اینگونــه جنایــات بــه هیچ
عنوان نمیتواند برای رژیم صهیونیستی
امنیتســاز باشــد بلکه نفــرت عمومی را
نسبتبهجنایاترژیمصهیونیستیبیش
از پیش خواهد کرد.
وی ادامــه داد :ایــن رخــداد را نــه فقط به
خبرنگاران شــبکه الجزیره ،بلکــه باید به
همه خبرنگاران در سراســر عالم تسلیت
بگوییم که یک خبرنگار آزاد ،با ظلم رژیم
صهیونیســتی به شــهادت رســید و امروز

جامعــه خبرنــگاران و رســانهها از ســویی
باید بــه خود ببالند که صدای مظلومیت
مردم فلسطین را به عالم مخابره کردند و
از طرف دیگر بدانند که این جنایات پایدار
نخواهدبود.
توگو
ëëاختالفات در منطقه راهی جز گف 
ندارد
امیرقطر نیز در این نشست خبری با بیان
اینکــه اینجا هســتم تــا تأکید کنــم هر چه
بیشتر بهدنبال تقویت این روابط و پیشبرد
توگــو
آن هســتیم ،افــزود :عالوهبــر گف 
در خصــوص مســائل دوجانبــه ،بــر ایــن
نکتــه تأکیــد کردیم که حــل اختالفات در
توگو نــدارد و در این
منطقه راهی جز گف 
خصوصباآقایرئیسجمهوراتفاقنظر
داشتیم.
«شــیخ تمیم بن حمــد آلثانــی» افزود:
توگویخودتأکیدکردندکه
طرفیندرگف 
درگیریهاییکهدرمنطقهوجودداردباید
توگوی سازنده و راهحلهای
از طریق گف 
عادالنه و جامع حل و فصل شود .موضوع
اصلیبحثفلسطینبود،همچنانکهدر
توگوداشتیم.
خصوصسوریهوعراقگف 
شیخ تمیم بن حمد آلثانی با تسلیت به
خانواده خانم شیرین ابوعاقله که از سوی
نیروهای رژیم اشغالگر قدس به شهادت
رســید ،اظهار داشــت :تأکیــد میکنیم که
مرتکبان این جنایت باید مجازات شــوند
و جهــان نبایــد بــا ایــن حادثــه بر اســاس
معیارهای دوگانه برخــورد کند .امیرقطر
در ادامــه تصریــح کــرد :همــواره نــگاه
توگوهای وین داشــتهایم،
مثبتی بــه گف 

توگــو راهحــل
چــون بــاور داریــم کــه گف 
ایــن مســأله اســت.وی همچنیــن درباره
برگزاری رقابتهــای جامجهانی فوتبال
در کشــورش اظهار کــرد :از همه ایرانیانی
که عالقهمند هستند در این رویداد حضور
پیدا کنند و از نزدیک شاهد مسابقات تیم
ملی کشورشان باشند ،استقبال میکنیم
و به همه خوشآمــد میگوییم .از جناب
آقای رئیسجمهور و مسئوالن جمهوری
اســامی ایــران بــه خاطــر کمکهایی که
برای موفقیت برگزاری جامجهانی به ما
کردند،تشکرمیکنم.
ëëتأکیدامیرقطربرتسهیلصدورویزابرای
تماشاگرانایرانی
پنجشنبه گذشــته ،محمد مخبر ،معاون
اول رئیسجمهــور در فــرودگاه از امیــر
قطــر اســتقبال کــرد .بــه گــزارش پایــگاه
اطالعرســانی معاون اول رئیسجمهور،
مخبــر در دیــدار بــا امیرقطــر خواســتار
توجــه بــه برگــزاری کمیســیون مشــترک
همکاریهای دو کشــور شــد.وی توســعه
روابــط بانکــی و اقتصــادی را در راســتای
همــکاری دو کشــور بااهمیت برشــمرد و
گفت :توسعه روابط بانکی و تجاری میان
ایــران و قطر میتواند به تســهیل روابط و
مراودات تجار و ســرمایهگذاران دو کشــور
کمک کند .شیخ تمیم بن حمد آلثانی،
امیرقطــر نیز با اشــاره بــه زمــان برگزاری
کمیســیون مشــترک همکاریهــای دو
کشور در آینده نزدیک ،گفت :از مسئوالن
طرف قطری خواستهام با شناسایی زمینه
همکاریهای دو کشــور ،بسترســازی الزم
را انجــام دهنــد تــا به ســطح مطلوبــی از
مناســبات اقتصادی فیمابین دست پیدا
کنیم.وی از تسهیل فرایند صدور ویزا برای
تماشاگران ایرانی عالقهمند به حضور در
جامجهانی قطر خبر داد و با اشاره به سفر
هیأت قطری به کیش به منظور همکاری
بــا ایــران در زمینه برگزاری جــام جهانی،
از پیشــنهادات و همکاریهای جمهوری
اسالمی ایران در این زمینه قدردانی کرد.

رئیسجمهور در بازدید سرزده از میادین توزیع اقالم با اشاره به طرح عادالنهسازی یارانهها تأکید کرد:

اجازه نخواهم داد مردم آسیب ببینند

رئیسجمهــور رســیدگی عادالنــه
و ضابطهمنــد بــه درخواســتهای
معترضــان بــه عــدم دریافــت یارانــه را
یکــی از مهمترین وظایف دســتگاههای
مســئول خوانــد و بــه مســئوالن مربوطه
دستور داد هرچه ســریعتر ،جاماندگانی
را کــه اســتحقاق واقعــی دریافــت یارانه
دارنــد ،شناســایی و یارانــه جبرانی برای
آنهــا واریــز شــود .رئیســی بــر ضــرورت
وجود شــاخصهای عادالنــه در تعیین
دهکهــا برای دریافت یــا عدم دریافت
یارانهها تأکید کرد و گفت :تمام رســالت
و هــدف اجــرای طــرح مردمیســازی و
توزیع عادالنه یارانهها ،برقراری عدالت
اقتصــادی در کشــور بــوده اســت ،لــذا
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی باید
با همکاری ســایر دســتگاههای مربوطه
با شــاخصهای دقیق ،اســتحقاق افراد
را احــراز نمایند و مراقب باشــند در حق
کسی اجحاف نشود.
رئیسجمهور با اشــاره به کفایت حجم
ذخایــر کاالهــای اساســی در کشــور بــه

دستگاههای متولی دستور داد نسبت به
مدیریت بهینه توزیع کاال در اقصی نقاط
کشور اقدامات الزم را به عمل آورند تا از
هرگونــه افزایش قیمت باالتــر از قیمت
مصوب جلوگیری شود.
 ëëممنوعیــت افزایــش قیمــت بــدون
مجوز
عــاوه بــر برگــزاری جلســه ســتاد
تنظیــم بــازار که روز گذشــته و بــا حضور
رئیسجمهــور برگــزار شــد ،پنجشــنبه
گذشــته نیز جلسه ســتاد تنظیم بازار در
 ۲نوبت صبح و عصر به ریاست معاون
اول رئیسجمهــور برگــزار شــد و اعضــا
آخرین وضعیت تأمین ،توزیع و نظارت
بر بــازار را مــورد بررســی قــرار دادند .در
این جلســه همچنین مقرر شــد ساعت
کاری میادیــن میوهوترهبــار افزایش پیدا
کنــد و در نوبــت عصــر روز جمعــه نیــز
فعال باشــند تا مــردم دغدغــهای برای
خریــد و تأمیــن نیازهای خانوار نداشــته
باشــند.در ادامه این جلســات گزارشی از
برخی کمبودها و آسیبهای رصد شده

درخصــوص محدودیتهای موردی در
برخی استانها و تعدادی از شهرستانها
همزمان با اجرای طرح مردمیســازی و
توزیع عادالنه یارانهها ارائه و تصمیمات
الزم برای تســریع در رسیدگی و رفع این
مســائل اتخاذ شــد .همچنین مقرر شــد
بــدون مجــوز ســازمان حمایــت و بدون
تأییــد ســتاد تنظیم بــازار هیــچ افزایش
قیمتی در بازار اتفاق نیفتد و بازرسیها و
نظارتها در سطح بازار جهت جلوگیری
از گرانفروشی تشدید شود.
 ëëبازدیــد از ســامانه تلفنــی رســیدگی به
سؤاالت
معــاون اول روز گذشــته همچنیــن
بــا حضــور در مؤسســه نیکــوکاری «رعد
الغدیــر» از بخشهای مختلف ســامانه
تلفنــی  ۶۳۶۹وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی کــه در ایــن مرکــز بــه منظور
رســیدگی به شکایات و ســؤاالت مردمی
در اجــرای طرح «مردمیســازی و توزیع
عادالنه یارانهها» مســتقر اســت ،بازدید
کرد .وی همچنین به تماس تلفنی چند

تن از هموطنان که با این ســامانه تلفنی
تماس گرفته بودند ،پاسخ داد.
ëëبههمهمشمولینیارانهتعلقمیگیرد
مخبــر پس از این بازدید اظهار کرد:
پس از اجرای ایــن طرح ضریب جینی
در کشور وضعیت مناسبی پیدا میکند
و در کنــار ایــن مهــم ســاالنه  ۳۰۰تــا
۴۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی و نرخ
بــاالی تورم بــه دلیــل تزریــق یارانه ارز
 ۴۲۰۰تومانی به جامعه ایجاد میشــد
که پــس از اجرای طرح مردمیســازی
و توزیع عادالنه یارانهها شــاخصهای
اقتصــادی کشــور بهبــود مییابــد .وی
افــزود :تقریباً ۷دهــک از جامعه از این
طــرح منتفع میشــوند چراکــه بیش از

هزینــهای که به آنان تحمیل میشــود،
بــه آنــان پرداخــت شــده و دولــت بــه
دنبــال اصالح شــاخصهای اقتصادی
کشــور اســت تــا ضمــن پاییــن آوردن
نرخ تــورم ،با پرداخــت یارانهها قدرت
خریــد را افزایــش دهد .مخبــر تصریح
کــرد :نبایــد یــک نفــر یا یــک خانــواده
داشــته باشــیم کــه مســتحق دریافــت
یارانــه باشــند و به دلیل دیوانســاالری
نتواننــد یارانــه دریافــت کننــد و دولت
مصمم اســت در حداقــل زمان ممکن
ایــن کار را انجــام دهــد .وی گفــت :هــر
زمانــی کــه تشــخیص داده شــود یارانه
به کســی تعلق میگیــرد ،یارانه و همه
معوقاتش پرداخت میشود.

ëëبازدیدازانبارکاالهایاساسی
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین
عصــر دیــروز بــا حضــور در شهرســتان
رباط کریم از مجتمع انبارهای کاالهای
اساســی و ســیلوی  ۱۲۰هزار تنی شــهید
مــدرس شــرکت بازرگانی دولتــی ایران
بازدیــد کــرد .محمــد مخبــر در ایــن
بازدیــد تأکید کــرد :هیچگونــه کمبودی
در حــوزه اقــام و کاالهــای اساســی و
مــورد نیــاز مــردم وجــود نــدارد .وی در
حاشــیه این بازدید در جمع خبرنگاران
گفــت :وضعیــت کاالهــای اساســی در
منطقه و کشــورهای جهان با مشــکالت
اساســی روبهرو شده اســت اما به دلیل
پیشبینیهــا و تأمیــن مالی مــورد نیاز
توســط دولت ســیزدهم و با تالشهای
شبانهروزی برای خرید کاالهای اساسی
مردم ،هیچ مشــکلی در کشور در زمینه
ذخیرهســازی و انبــار ایــن کاالهــا وجود
ندارد و ذخایر بســیار خوبــی از کاالهای
اساســی و محصوالت وابسته به آنها در
انبارها موجود است.

