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الریجانی در نشست با علمای اهل تسنن و تشیع:

بهدنبال سالح هستهای نیستیم
اما از حق غنیسازی دفاع میکنیم

بخش سیاسی -رییس مجلس شورای اسالمی گفت:
اکنون  ۱۲سالی است که با ماجرای هستهای در چالش
هستیم این در حالی است که جمهوری اسالمی در مسائل
بینالمللی و هستهای ،استراتژی روشنی را دنبال کرده
است به گزارش ایسنا ،علی الریجانی شامگاه سهشنبه در
نشست با علمای اهل تسنن و تشیع شهرستان الر اظهار
داشت :مسئله وحدت در عالم اسالم امری ضروری است و
باید بیشتر مسیرهایی که محور وحدت هستند مورد توجه
قرار گیرند .الریجانی با بیان اینکه باید وقوفی نسبت به
مسائل بینالمللی و اقتصادی داشته باشیم زیرا بر یکدیگر
تأثیر دارند ،تصریح کرد :از ابتدای انقالب جریان شر بین
المللی علیه ایران مسئلهسازی میکرده که بعد از جنگ
مسئله هستهای را َعلَم کردند و اکنون  ۱۲سالی است که
با ماجرای هستهای در چالش هستیم این در حالی است
که جمهوری اسالمی در مسائل بینالمللی و هستهای،
استراتژی روشنی را دنبال کرده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در موضوع
هستهای اعالم کردیم که اگر حق غنیسازی را از ما بگیرند
مقابل آنها ایستادگی میکنیم اما به دنبال سالح هستهای
نیستیم و مقام معظم رهبری در این خصوص فتوا صادر
کرده و آن را حرام دانستند ،دشمنان به بهانههای مختلف
اعالم کردند که اطالع داریم شما به دنبال سالح هستید و
قطعنامههایی علیه ما صادر کردند ،جمهوری اسالمی ایران
از زمان به دست آمده استفاده کرده و دانش هستهای را در
درون کشور تکمیل کرد .وی با تأکید بر اینکه جمهوری
اسالمی ایران اعالم کرد که اگر حق غنیسازی در ایران
را قبول دارند با آنها مذاکره میکند و طرفین مقابل این
موضوع را قبول کرده و بر این اساس مذاکرهها آغاز شد،
عنوان کرد :ما به دانش هستهای دست پیدا کرده بودیم و
نمیخواستیم بر مردم فشار اقتصادی وارد شود ،زمانی که
توافق کردیم اعالم نمودیم که تحقیقات ادامه پیدا کند ،در
آن مقطع زمانی  ۹هزار سانتریفیوژ کار میکرد که اکنون
تعداد آنها به حدود  ۳الی  ۴هزار رسیده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه رئیس جمهور فعلی آمریکا اوضاع بینالمللی را بر
هم ریخته اما در مورد ایران تمرکز دارد ،گفت :آمریکا و
اسرائیل علیه ایران برنامه دارند و توافقی را که خود آنها
درخواست کرده بودند را بر هم زدند ،بعد از اینکه آمریکا از
توافق فارغ شد ،رهبران اروپایی درخواست کردند که ایران
پاسخ فوری به این اقدام ندهد و زمان خواستند اکنون نیز
این زمان در حال طی شدن است.
وی با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی بر روی فروش نفت
و صادرات ایران برنامه دارند ،ادامه داد :اگر به صادرات
نفتی وابستگی داشته باشیم صدمه میبینیم ،رهبر انقالب
اعالم کردند که وابستگی به نفت کاهش پیدا کند که این
وابستگی کمتر شده اما تا حدودی ادامه دارد.
رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه نقش فروش نفت در
بودجه حدود  ۳۰درصد است ،عنوان کرد :در زمان جنگ
سالح به کشور ما داده نمیشد اما از برخی کشورهای
دوست موشک دریافت کردیم که بعد از مدتی این کمک
آنها نیز قطع شد و مجبور شدیم به سمت ساخت موشک
حرکت کنیم و امروز موشک به نقطه قوت کشور تبدیل
شده و تراز دفاعی ایران را ارتقاء داده است.
الریجانی با اشاره به اینکه اگر ایران در مقابل داعش
داهیانه عمل نمیکرد ،میتوانستند امنیت منطقه را به
مخاطره بیندازند ،ادامه داد :اگر امنیت وجود نداشته باشد
نمیتوان کار اقتصادی کرد ،داشتن امنیت هزینه دارد و ما
دشمن را خارج از مرزها سرکوب کردیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه برخی از
مشکالت اقتصادی مزمن هستند که باید برطرف شود،
اظهار داشت :نقدینگی موجود به امورات مختلف ربط دارد
و اگر سیاستی وجود داشته باشد که نقدینگی به سمت
صادرات و تولید هدایت شود اثرگذاری بیشتری دارد ،اینکه
منابع نفتی را رها کنیم امکانپذیر نیست.
الریجانی با بیان اینکه اگر زمینه را برای کارآفرینی نیروهای
تحصیلکرده فراهم کنیم در این دوره سخت میتوانیم
تابآوری کشور را افزایش دهیم ،گفت :ایران عاقلتر از این
است که در برابر تحریک دشمن مقابله به مثل کند ،نگرانی
که در جامعه ایجاد میکند جنبه عقالنی ندارد و میتوان
در بدترین شرایط منابع مالی را به درستی مدیریت کرد،
حل ماجراجویی آمریکا نیاز به فرمول دارد .نماینده مردم
قم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه داشتن
وفاق ملی اهمیت دارد ،در داخل کشور بحثهایی می شود
که طوایف را به جان یکدیگر میاندازد ،اظهار داشت :در
الرستان از گذشته زمینه وفاق وجود داشت و علمای آن
پایههای آن را برقرار کردند ،از نظر سیاسی نیز باید بر روی
اصولی که میتواند برای جامعه مفید باشد وفاق داشته
باشیم .رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه
امروز وحدت بین جریانهای سیاسی و مذهبی الزم است،
خاطر نشان کرد :باید با داشتن هوشیاری سیاسی مسیر
انقالب را به نحو صحیح ادامه دهیم.
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روحانی در جلسه هیات دولت:

کسی تصور نکند که با تخریب دولت
در انتخابات  ۱۴۰۰رأی میآورد

بخش سیاسی -رئیس جمهور ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان
ابا عبداهلل الحسین(ع) ،تاکید کرد که امروز روز وفاداری و پیمودن راه ابوالفضل(ع) و
پشت سر نظام قرار گرفتن و سینه سپر کردن در برابر دشمن و با ایستادگی دشمن
را از پای در آوردن است؛ این کار را ملت بزرگ ایران به تبعیت از راه امام حسین(ع)
به حول و قوه الهی انجام خواهد داد و ما پیروز نهایی این نبرد تاریخی خواهیم بود.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت
گفت :ماه محرم همواره برای ما یادآور فداکاری و ایثار ساالر شهیدان و یاران باوفای آن
حضرت است.این صفحه ماندگار تاریخ هرساله برای ما درسآموز است که چگونه باید
در برابر پیچیدگیها و مشکالت بزرگی که برای جامعه اسالمی و مردم مسلمان پیش
میآید ،ایستادگی ،استقامت و
فداکاری کرده و چگونه میتوانیم
پیروزی بزرگ فرهنگی و سیاسی
ابدی را کسب کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد :امام
حسین(ع) پیروز دائمی تاریخ
است و هیچکس در تاریخ وجود
ندارد که میدان کربال و عاشورا را
قضاوت کند و پیروزی مطلق را
برای امام حسین(ع) نداند و چه
مسلمان و چه غیرمسلمان و هر
کسی که این تاریخ را بخواند در
برابر عظمت امام حسین(ع) سر
فرود خواهد آورد.
رئیس جمهور با تبیین گروهها و
جریانات حاضر در واقعه عاشورا،
اظهارداشت :در عاشورا و در
کنار امام حسین(ع) یک گروه
وفاداران به آرمان آن حضرت و
وظایف دینی و اجتماعی خود
قرار داشتند که در صدر وفاداران
اصحاب امام حسین(ع) ،قمر
بنیهاشم(ع) است که وفای او
به عنوان معروفترین ویژگی آن
پرچمدار و سقا به شمار میرود.
روحانی با اشاره به اینکه امام حسین(ع) در شب عاشورا برای اصحاب خود به عنوان
بهترین یاران تاریخ و وفاداران از اهل بیت(ع) دعا کرد ،افزود :در مقابل ،یک گروه
هم دشمنان ستیزهجو و ظالمان و غاصبانی بودند که همیشه با راه حق مبارزه کرده
و در پی راه باطل بودند و در روبروی امام حسین(ع) در صحنه عاشورا قرار داشتند.
رئیس جمهور ادامه داد :در کنار ظالمین ،خائنین هم در صحنه عاشورا بودند و آنها
افرادی بودند که امام حسین(ع) را به کوفه دعوت کردند و نامهها و امضاهای آنها
وجود داشت .آنها امام حسین(ع) را دعوت کردند و بر آمدن ایشان اصرار داشتند و
اول خود را به عنوان فدایی خاندان رسالت معرفی کردند و سپس در روز سختی و
مشکالت به امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) و حق ،پشت کرده و خیانت کردند و
شمشیر به رخ امام حسین(ع) کشیدند.
روحانی افزود :گروه دیگری هم در واقعه عاشورا بودند که نسبت به وقایع بیتفاوت
بودند ،آنها میدیدند که در این صحنه نبرد یک طرف حق و به نفع جامعه اسالمی و
یک طرف باطل و به ضرر جامعه اسالمی ایستاده ،اما براساس منافع مادی و دنیوی،
خود را کنار کشیده و به گوشهای خزیده و پس از آنکه امام حسین(ع) به شهادت
رسید ،عدهای از آنها اظهار ندامت کرده و تواب شدند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز میتوان صحنههای عاشورا را ترسیم کرد ،گفت:
ما امروز در یک جنگ روشن ،در برابر متجاوزان تاریخ قرار داریم .امروز گروهی روبروی
ملت ایران قدارهبندی میکنند که به جز چند کشور ،طرفداری از لحاظ سیاسی و
فکری ندارند و بدترین وضع در داخل کشور خودشان است.
روحانی با اشاره به اینکه شرایط داخلی امروز آمریکا با سالهای گذشته آن تفاوت
بسیاری دارد و امروز یکی از دوران بسیار بد در تاریخ آمریکاست ،خاطرنشان کرد:
امروز کمتر محقق ،روشنفکر و صاحبنظری در آمریکا وجود دارد که با کاخنشینان
کاخ سفید موافق باشد و حتی برخی از آنها به صراحت آنها را به عنوان ابله و سفیه
مینامند و این در تاریخ آمریکا کمتر اتفاق افتاده است.
رئیس جمهور افزود :امروز متحدان آمریکا از لحاظ سیاسی در کنار آنها قرار نداشته
و حتی متحدین سنتی آمریکا نیز از این کشور فاصله گرفته و نسبت به این فاصله
گرفتن افتخار میکنند و این در حالی است که زمانی آنها برای اینکه در کنار آمریکا
بودند ،افتخار میکردند.
روحانی با بیان اینکه امروز به جز چند کشور معدود معلومالحال هیچکس در کنار
آمریکا قرار ندارد ،گفت :امروز آمریکا در بدترین شرایط جهانی قرار گرفته و حتی
سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو ،سازمان ملل متحد ،سازمان بین المللی انرژی
اتمی و دادگاه دادگاه کیفری بینالمللی با سیاستهای آمریکا موافق نیستند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز آمریکا بدترین شرایط را در درون خود دارد،
تصریح کرد :امروز ایران علیرغم اینکه با جنگ اقتصادی ناخواسته روبرو است و در
برابر افرادی قرار گرفته که به هیچ قانون بینالمللی احترام نمیگذارند ،اما روحیه و
ایستادگی ملت ایران بویژه در این ایام که پرچم امام حسین(ع) به اهتزاز در میآید،
مثالزدنی است.
روحانی ادامه داد :اگر مشکلی وجود داشته و احتمال عدم ایستادگی از سوی برخی
میرود ،پرچم عاشورا و کربال همه این افسونها را باطل و تبلیغات یکساله دشمنان
را میزداید و مردم باز سرمشقشان امام حسین(ع) و اصحاب و یاران آن حضرت
خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز هم ندای امام حسین(ع) را میشنویم که فرمود «اگر
آماده فداکاری هستید ،حسین(ع) عازم است و شما را دعوت میکند» ،گفت :امروز
امام حسین(ع) ما را دعوت میکند و ما این ندا را با گوش جان میشنویم و خوش به
حال آن کسانی که به این ندای امام حسین(ع) پاسخ مثبت میدهند.
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روحانی با بیان اینکه امام حسین(ع) قیام خود را برای احیاء راه پیامبر(ص) و امر به
معروف و نهی از منکر ،به پا داشت ،گفت :امام حسین(ع) فرمود که نمیتوانم ببینم
خوبیها روی زمین افتاده و عدهای بیاعتنا هستند و به راه باطل و بدیها ،چشم
دوختهاند و من همان راه پیامبر(ص) ،حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) را برگزیدهام.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه راه امام حسین(ع) راه امر به معروف و نهی از منکر بود،
اظهار داشت :امروز معروفی باالتر از امید دادن به مردم در مسیر استقامت و منکری
بیشتر از ایجاد هراس و اضطراب در دل مردم آن هم به طور نابجا و غلط وجود ندارد.
روحانی افزود :امروز صاحبان تریبون ،رسانهدارها و کسانی که ندا و صدایشان در
کشور قابل شنیدن است ،یک رسالت و وظیفه سنگینی برعهده دارند ،چرا که امروز
در یک آزمایش بسیار بزرگ
قرار گرفتهایم و تمام رسانههای
حقیقی و مجازی و همه
مسئوالن و کسانی که قدرت
دارند به ملت بزرگ ایران کمک
کنند ،بار بسیار سنگینی بر دوش
دارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه
مسئوالن و کارگزاران و رسانهها
در این آزمایش یا پیروز خواهند
شد و یا شکست میخورند ،اما
ملت ایران قطعاً پیروز این صحنه
خواهد بود ،تصریح کرد :اگر
ایستادگی کرده و به مردم روحیه
بدهیم ،هزینه ملت را کاهش
دادهایم ،اما اگر ترس ،هراس
و ناامیدی ایجاد کنیم ،هزینه
ملت را باال بردهایم و چه کاری
ضدانقالبیتر از این که ما در
صفحه اول روزنامهها ،سایتها
و خبرگزاریها و رسانههای خود،
در دل مردم هراس ایجاد کنیم.
دتر روحانی با اشاره به اینکه
نباید نادرست و ناعادالنه سخن
گفته و حقایق را به مردم نگوییم ،تصریح کرد :البته مردم در این جنگ بدون مشکل
نخواهند بود ،چرا که جنگ بدون کشته و مجروح نمیشود ،اما این جنگی است که
مطمئن هستیم ،پیروزی نهایی با ماست و دشمن را در آن شکست خواهیم داد.
رئیس جمهور با انتقاد از عدم گفتن حقایق و واقعیات به مردم و ایجاد ترس و دلهره
در مردم گفت :مگر ارز خارجی در اقتصاد کشور ما چند درصد نقش دارد؟ اگر
تولید ناخالص داخلی( )GDPرا برمبنای قدرت خرید یا ارزش بازار محاسبه کنیم،
واردات کاال و خدمات که متکی به ارز است درصد بسیار کمی است و براساس برخی
محاسبات حدود  ۵درصد و براساس برخی دیگر که ارزش و قدرت خرید را در آن در
نظر نمیگیرند ،حدود  ۱۰درصد است.
روحانی افزود :بر فرض آنکه واردات کاال و خدمات  ۱۰درصد نقش دارد ،باید ببینیم
که از این میزان چه مقدار با ارز  ۴۲۰۰تومان ،چه مقدار با ارز حدود  ۷هزار تومان
و چه میزان برای بازار سوم ،میماند .بازار سوم در برابر ارزش تولیدات داخلی کشور،
کمتر از یک درصد و یا  ۱.۳درصد است.
رئیس جمهور با بیان اینکه نباید اقتصاد کشور را براساس این رقم محاسبه کنیم و این
به دور از عدل ،کارشناسی ،حق و انصاف است ،افزود :متخصص ،نخبه و روزنامهنگار
و سرمقالهنویس ما ،چرا این واقعیتها را به مردم نمیگویند و این در حالی است که
امروز خدمات آموزش ،بهداشت و درمان ،آب و برق ،گاز ،بنزین ،گازوئیل و انرژی،
برمبنای دالر کوچه پسکوچههای فالن خیابان محاسبه نمیشود.
روحانی با بیان اینکه نباید به مردم ظلم کرده و آنها را نسبت به آینده مأیوس کنیم،
گفت :عدهای مداوم میگویند که باید مشکل مردم را درک کنید و این درست است
که مردم مشکل دارند و ما در جنگ اقتصادی و روانی قرار داریم ،اما این دلیل
نمیشود که حقایق را تحریف کرده و نقاط مثبت را به مردم نگوییم.
رئیس جمهور ادامه داد :با مقایسه رشد اقتصادی در  ۴سال گذشته نسبت به  ۳۵سال
گذشته ،در مییابیم که این رشد به طور متوسط  ۲برابر بوده است .صاحبنظران،
متخصصان و صدا و سیما میتوانند این را بررسی کنند اما بحث اینجاست که اگر
اینگونه بوده ،چرا واقعیات را به مردم نمیگوییم.
روحانی افزود :در همین شرایط سال  ،۹۷صادرات و واردات کشور تغییر کرده و تراز
تجاری ما نسبت به پارسال بهتر بوده است ،اما به محض اینکه دولت این موفقیتها را
بازگو میکند ،عدهای پیدا میشوند و در گوشهای کل اقتصاد را بر مبنای همان یک
درصد ،محاسبه میکنند و این عدالت و انصاف نیست.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان
چ نقطه ابهامی را باقی نگذاشت و ایشان به صراحت
رهبری ،گفت :سخنان ایشان هی 
گفتند که امروز زمان آن نیست که کسی بخواهد پشت دولت را خالی کند.
روحانی ادامه داد :تا انتخابات زمان بسیاری باقی مانده است.هیچ کس نباید تصور کند
که تخریب دولت میتواند برای آنها چه در انتخابات سال آینده و چه در انتخابات
سال  ۱۴۰۰رأی بوجود بیاورد و کسانی که اینگونه فکر میکنند مردود این آزمایش
تاریخی در ایران خواهند بود و ملت ایران راجع به آنها قضاوت خواهد کرد و پس از
آنکه از این گردنه عبور کردیم ،تاریخ حرفها ،رفتار و جمالت آنها باقی خواهد ماند
و مردم قضاوت میکنند که در شرایط سختی آنها برای کاهش یا افزایش دشواری
مردم چه رفتاری داشتهاند.
رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری از اینگونه رفتار به ویروس بدبینی
تعبیر کردند ،اظهار داشت :برخی امروز ویروس بدبینی را در کشور در سخنانشان و
تریبونها و رسانههایشان منتشر میکنند.
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به روز دوم محرم و ورود کاروان سرور و
ساالر شهیدان به کربال به ذکر مصیبت در رثای مصائب حضرت ابا عبداهلل الحسین(ع)
و اهل بیت آن حضرت پرداخت.

خبر
وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

درباره بازنشستگی شهرداران
شبهاتی وجود دارد
بخش سیاسی -وزیر کشور گفت :یکی از مواردی که هنوز در خصوص
راهپیمایی اربعین توافق نهایی نسبت به آن صورت نگرفته ،قیمت ارز است که
هنوز مشخص نیست با چه نرخی در اختیار زائران اربعین قرار خواهد گرفت.
در خصوص قیمت روادید هم صحبتهایی صورت گرفته که در مذاکره با طرف
عراقی کمی آن را تعدیل کردیم اما باز هم جای بحث برای تعدیل دارد.
به گزارش ایلنا ،عبدالرضا رحمانیفضلی در پایان نشست هیات دولت در جمع
خبرنگاران در خصوص راهپیمایی اربعین گفت :موضوع اربعین از موضوعات
مهمی است که چهار سال است که به عهده وزارت کشور گذاشته شده است .از
سال قبل که اربعین تمام شد ستاد کامال فعال بوده است .امسال هم آمادگیهای
الزم را برای این کار داریم .اخیرا هم در یک نصف روز به بغداد رفتم.
رحمانیفضلی تاکید کرد :در این سفر با وزیر کشور عراق توافقنامهای در
خصوص امنیت مسیرها و اینکه ما امسال امکانات بیشتری در مرزها خواهیم
داشت ،امضا کردیم و مقرر شده مسیرهای جدیدی را به ما بدهند.
وی ادامه داد :یکی از مواردی که هنوز توافق نهایی در مورد آن صورت نگرفته،
قیمت ارز است که هنوز مشخص نیست با چه نرخی در اختیار زائران اربعین
قرار خواهد گرفت .در خصوص قیمت روادید هم صحبتهایی صورت گرفته که
در مذاکره با طرف عراقی کمی آن را تعدیل کردیم اما باز هم جای بحث برای
تعدیل وجود دارد .رحمانیفضلی در خصوص امکان لغو روادید گفت :ما راضی به
این امر هستیم اما طرف عراقی موافقت ندارد .وزیر کشور در خصوص قانون منع
بکارگیری بازنشستگان هم گفت :همه نهادها باید خودشان را با قانون تطبیق
دهند و این در خصوص وزارت کشور هم صدق میکند.
وی افزود :در خصوص شهرداران هم شبهاتی وجود دارد به رغم آنکه ریاست
مجلس در زمان تصویب گفتند این قانون شامل حال شهرداران میشود اما
اعضای شورا و حقوقدانها معتقد به مساله دیگری هستند که در نهایت در
صورت تصویب به سمت درخواست استفساریه خواهیم رفت.

زنگنه در حاشیه نشست هیات دولت:

فعال برای دو نرخی شدن بنزین
تصمیمی نگرفتیم

بخش سیاسی -وزیر نفت گفت :قاچاق فعال و زیاد شده است .این مختص
قاچاقچی هم نیست ،همه هستند .به گزارش ایلنا ،بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت
کشورمان در پایان نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره کمبود بنزین
سوپر گفت :در این مورد مساله خاصی وجود ندارد .بنزین داریم و مشکلی
نداریم؛ ممکن است یک جایگاهی بنزین سوپر کم داشته باشد.
وی در مورد میدانهای نفتی الوند و البرز و پیمان با آذربایجان و اینکه گفته
میشود اگر صبر میکردیم به پیمان بهتری دست پیدا میکردیم ،گفت :دروغ
میگویند؛ حرفهای بی ربط و بیخود میزنند و این حرفها هیچ پایه حقوقی
و واقعی ندارد؛ در این شرایط هرکسی یک چیزی میگوید؛ اما در مورد توافق
البرز و الوند که اواخر پارسال انجام شد ،قرار شد منافعش بر مبنای پنجاه-پنجاه،
وقتی توسعه پیدا کرد ،تقسیم شود .زنگنه در مورد اینکه آیا در حال حاضر در
حال سرمایهگذاری برای بهرهبرداری از این میادین هستیم ،گفت  :نخیر ،چه
کسی االن سرمایهگذاری انجام میدهد؟ وزیر نفت در خصوص احتمال دو
نرخی شدن بنزین گفت  :فعال تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.
وی در مورد قاچاق بنزین گفت :قاچاق فعال و زیاد شده است .این مختص
قاچاقچی هم نیست ،همه هستند.

وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران:

همه انبارها احتکاری نیست
بخش سیاسی -وزیر دادگستری تاکید کرد :همیشه یک نگرانی درباره تعزیرات
داشتم که این نگرانی خیلی هم بیربط نیست من نگرانم که یکبار خدایی نکرده
در تعزیرات یا در مجموعه قوه قضاییه به خاطر فشار و جو مطالبات مردم و فضای
هیجانی ،از مسیر تعادل و قانون خارج شویم.
به گزارش ایلنا ،سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در پایان جلسه هیات دولت با
حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد وزارتخانه متبوع خود گفت :پیش
از این شعب تجدیدنظر قاچاق در خیلی از استانها نداشتیم االن تقریبا در تمام
یا اکثریت قریب به اتفاق استانها افراد واجد شرایطی را پیشنهاد دادیم و ابالغیه
آن زده شده است و این شعب را فعال کردیم .وی با بیان اینکه شعب تعزیرات
توسعه خوبی داشته است ،گفت :در مورد تعزیرات فکر میکنم با قضاوت دولت
و رسانهها در این دوره فعال وارد صحنه شده است .به نظر من کارشان از جهتی
مهم و مفید میتواند باشد چراکه به سرعت به پروندهها رسیدگی میکند و جایی
که الزم است از ظرفیت قوه قضاییه استفاده میکند.
وزیر دادگستری تاکید کرد :همیشه یک نگرانی درباره تعزیرات داشتم که این
نگرانی خیلی هم بیربط نیست من نگرانم که یکبار خدایی نکرده در تعزیرات یا
در مجموعه قوه قضاییه به خاطر فشار و جو مطالبات مردم و فضای هیجانی ،از
مسیر تعادل و قانون خارج شویم.
وی ادامه داد :همین مقدار کشف اجناس احتکاری از طرفی میتواند مفید و
موثر باشد اما اگر بیاحتیاطی شود ،مضر خواهد بود .قطعا همه انبارها احتکاری
نیست .اگر دقت نکنیم کارهای درستمان هم زیر سوال میرود.
آوایی خاطرنشان کرد :در بازار اعتبار اکثر بازاریان به پولشان نیست بلکه به
اعتماد مردم است ،اگر در مورد کسی که خالفی مرتکب نشده و انبار دارد،
بریزیم در انبارش و او را بیآبرو کنیم دیگر نمیتواند در بازار سر بلند کند و کار
ما هر دو طرفش سخت است.
وزیر دادگستری تاکید کرد :به همان میزان که برخورد با مجرمین مفید است و
باعث امید میشود ،اگر براساس آدرسهای غلطی که به ما میدهند و براساس
خودنمایی رفتار کنند ،باعث ناامیدی میشود و بی آبرو کردن افراد خدمت به
مردم نیست و برای اعتبار نظام اسالمی هم خوب نیست.
وی افزود :توقع از نظام رفتارهای اسالمی است ،اگر از اختیارات خود برای
خودنمایی استفاده کنیم خدمتی به کشور و مردم نکردهایم .آوایی در خصوص
مبارزه با گرانفروشی و قاطعیت در این امر گفت :من از امروز آمادگی دارم
خدمت شما باشم .آماری که سازمان تعزیرات در سطح کشور در خصوص
بحث محتکرین و جرایم و احکام صادر شده و مبارزه با گرانفروشی اعالم کرده،
دراختیار رسانهها قرار دهم .من در این مورد کلمه رافت اسالمی را به کار نبردم
منظور من حفظ مرز ظریف بین ظلم و حق بود .وی اضافه کرد :تعزیرات در
شرایط اخیر کشور و باتوجه به گرانیها کمکاری نکرده است و به همه پروندهها
رسیدگی شده است .تعزیرات هم دقت کرده و هم سرعت داشته است .در واقع
تعزیرات جانب احتیاط را در مسائل اخیر نگه داشته و کمکاری هم نکرده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد :زمان رسیدگی به پروندهها بین یک هفته تا ۱۵
روز است و آمادگی داریم آمار کلی این یک ماه را در اختیار رسانهها قرار دهیم.

