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صفحه 4

فرارهای ویرانگر
باید بودجه را بر پایه عوارض و مالیات ببندند!

صفحه 6

 رادیو جوان در صدر پر مخاطب ترین 
شبکه های رادیو

مدیر رادیو جوان مطرح کرد

اولویت دولت برنامه ریزی برای کاهش اثرات تحریم است
معاون اول رییس جمهور:

جلسه شورای عالی اشتغال ظهر امروز )دوشنبه( به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایسنا،اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت سرعت 
روستایی  اشتغال  از  حمایت  برای  تسهیالت  اعطای  روند  به  بخشیدن 
و عشایری تاکید کرد و از دستگاه های ذیربط و بانکهای عامل خواست 
به منظور ایجاد فرصت های شغلی، فرایند تسهیالت دهی به طرح های 

روستایی و عشایری را سرعت ببخشند.
معاون اول رییس جمهور افزود: پس از اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، 
بخش هایی از اقتصاد کشور تحت فشار قرار گرفت و در نتیجه، تالطم 
هایی در برخی شاخص ها نظیر تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، رشد سرمایه 
گذاری و نرخ بیکاری ایجاد شد. در این شرایط اولویت دولت بر مدیریت و 
برنامه ریزی برای کاهش فشارهای ناشی از تحریم قرار گرفت تا تالطم های 

موجود در مدت زمانی کوتاه به ثبات تبدیل شود.
وی با اشاره به وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور، اظهار 
داشت: ساالنه حدود 800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این آمار 
انتظار دارند که برای جوانان  افزوده می شود و خانواده ها نیز از دولت 

تحصیلکرده آنان فرصت های شغلی مناسب تدارک ببیند.

برای نجات زاینده رود، خوزستان را نابود نکنید
آقای رئیس جمهور!
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افغانستان خواستاربازنگری پیمان امنیتی با آمریکاایجاد وفاق بین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران
 واکنش نمایندگان پارلمان افغانستان به تصمیم ترامپ اتفاق افتادیک تنفس مالیاتی به اصناف بدهند

استاندار تهران خبر داد  رئیس قوه قضاییه:

از ساختمان 
مدیریت بحران 

بهره برداری 
می شود

دشمن به دنبال 
ایجاد شکاف میان 
مردم و مسئوالن 

است
صفحه 3 همین صفحه

 رئیس دستگاه قضا گفت: امروز مردم و مسئوالن 
باید بیش از گذشته هوشیار باشند زیرا دشمن به 
دنبال وارد آوردن ضربه به استحکام نظام و ایجاد 

شکاف میان مردم و مسئوالن است.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی قوه قضاییه آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی روز دوشنبه در جلشسه مسئوالن 
عالی قضایی با اشاره به انجام وظیفه نظام در خدمت رسانی 
به مردم در طول چهل سال گذشته و دسترسی بسیاری 
از روستاها و نقاط دورافتاده به خدمات بهداشتی، آب، برق، 
راه و سایر خدمات اظهار داشت: عالوه بر توجه به کاستی 
ها و عبرت از سوءتدبیرها باید مقاومت و پیروزی خود را 

نیز مورد توجه قرار دهیم.
دادن  قرار  هدف  ها  غربی  کار  مهمترین  افزود:  وی 
معیشت و اقتصاد ملت ایران است و با توجه به ضرورت 
توجه جدی به این حربه و همچنین عملیات روانی دشمن، 
مسئوالن باید در جهت حل مشکالت اقتصادی گام بردارند 
و مردم نیز باید نسبت به عملیات روانی دشمن، هوشیار 
باشند تا با درایت مسئوالن و بصیرت مردم بتوانیم توطئه 
های دشمن علیه نظامی را که بر پایه آزادی و ارزشهای 
اخالقی و دینی بنا نهاده شده است، خنثی کنیم و با افتخار 

به راه خود ادامه دهیم.
 دستگاه قضا به دنبال رفع موانع سرمایه گذاری 

است
آملی الریجانی اظهار داشت: قوه قضاییه حامی جدی 
سرمایه گذاری سالم و مشروع در کشور بوده و همواره در 

صدد رفع موانع سرمایه گذاری است.
وی اظهار داشت: برخی درصدد تبلیغ این معنا هستند 
که این برخوردهای دستگاه قضایی نشان می دهد، سرمایه 
گذاری در کشور ما امن نیست ولی مقابله ما با مفاسد 
اقتصادی در واقع حمایت از سرمایه گذاری سالم و ایجاد 

فرصت های برابر است.
آملی الریجانی با اشاره به برخوردهای قاطع دستگاه 
قضایی با مفسدان اقتصادی، این برخوردها را الزم و عادالنه 
دانست و گفت: مفسدان باید بدانند که اگر بخواهند به 
حقوق میلیون ها نفر از مردم تعدی کنند، حتما مورد 
مواخذه و برخورد قرار خواهند گرفت و جمهوری اسالمی 
اجازه نخواهد داد عده ای در فضای متالطم اقتصادی برای 
دستیابی به مطامع خود، حقوق و معیشت مردم را هدف 

قرار دهند.
وی با رد این ادعا که برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی 
و جناحی است، تاکید کرد: مقابله دستگاه قضایی با مفاسد 
اقتصادی که از گذشته هم وجود داشته، یک امر حاکمیتی 
است و دستگاه قضایی در رسیدگی ها هیچ توجهی به 
مسائل جناحی و سیاسی ندارد بلکه صرفا بر اساس قانون 

و شرع عمل می کند.
ملت ایران پس از 40 سال در منطقه می درخشد

رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن سالروز 
چهل سالگی انقالب اسالمی، بر ضرورت ارزیابی صحیح 
عملکرد ارکان مختلف نظام تاکید کرد و گفت: دشمنان 

جمهوری اسالمی و در رأس آنها آمریکا، چهار دهه تالش 
کردند که این نظام را از پای درآورند، اما نتوانستند. پس از 
تالطم های اقتصادی اخیر در ایران نیز مشاور آقای ترامپ 
مدعی شد که جمهوری اسالمی، چهل سالگی خود را 
نخواهد دید اما امروز می بینید که ایران، مقتدرتر از هر 
زمان دیگر به پشت گرمی ملت بصیر خود در منطقه می 
درخشد و تجربه مقاومت خود را در معرض دید جهانیان 

قرار داده است.
وی با بیان اینکه وجود برخی کاستی ها در کشور قابل 
انکار نیست و باید نقش دشمن خارجی و سوءتدبیرهای 
داخلی را در همه این کاستی ها لحاظ کرد، یادآور شد: اگر 
بخواهیم به دیده انصاف به چهل سال گذشته نگاه کنیم، 

ایران به پیشرفت های فراوانی دست یافته است.
آملی الریجانی افزود: امروز تاثیر جمهوری اسالمی در 
منطقه، غیرقابل انکار است. استقالل جمهوری اسالمی، 
ارزان به دست نیامده است. امروز کسی نمی تواند به ایران 
بگوید اگر دو هفته مورد حمایت ما نباشید، نابود می شوید 
اما یک کشور مدعی عظمت نظیر عربستان، امروز اینگونه 

از نزدیکترین دوستان خود مورد خطاب قرار می گیرد.
جانبه کشورهای  های همه  به حمایت  اشاره  با  وی 
استکباری از صدام خبیث در طول دوران جنگ ایران و 
عراق و دفاع مقدس، اظهار داشت: عده ای که امروز با 
فراموش کردن همه دشمنی ها و تهدیدها و تحریمهای 
40 سال گذشته، پیشرفت های گسترده ایران در عرصه 
های مختلف فناوری و راهبردی را با توسعه ظاهری چند 
خیابان و ساختمان در کشورهای کوچک منطقه مقایسه 

می کنند، کوته بین یا بی انصاف هستند.
آمریکا از سوریه خارج نمی شود بلکه »فرار« می 

کند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به عقب نشینی آمریکا از 
سوریه، این اقدام را »فرار آمریکا« دانست و گفت: عقب 
نشینی آمریکا در واقع فرار رو به جلو است و امروز با ادعای 

شکست دادن داعش در حال خروج از سوریه هستند در 
حالیکه همه دنیا می داند پیروزی مردم سوریه و شکست 
قانونی سوریه و  با مقاومت مردم و دولت  داعش صرفا 
همچنین حمایت های جمهوری اسالمی از محور مقاومت 
صورت گرفته و اگر این مولفه ها وجود نداشت، شکست 

داعش محقق نمی شد.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز این پیروزی را 
پیش بینی کرده بودند، نصرت الهی را وعده ای قطعی در 
ازای صبر و مقاومت دانست و اظهار کرد: آمریکا تحت هر 
پوششی می تواند از سوریه خارج شود اما هم حکام این 
کشور و هم مردم دنیا به خوبی حقیقت را می دانند و 

تاثیری در اصل ماجرا ندارد.
جنایت های حکام برخی کشورها مورد تایید هیچ 

پیامبری نیست
رئیس قوه قضاییه ضمن گرامی داشت میالد حضرت 
عیسی علیه السالم گفت: جای تاسف است که برخی 
کشورهای مدعی پیروی از مسیحیت و به ویژه حکام آنها 
کامال برخالف تعالیم حضرت مسیح علیه السالم رفتار می 
کنند و مرتکب جنایاتی می شوند که به هیچ عنوان مورد 

تایید هیچیک از پیامبران الهی نیست.
وی، رفتار کشوری مانند آمریکا و حمایت آن از جنایاتی 
نظیر کشتار مردم مظلوم یمن را نمونه ای از تناقض در 
ادعای این کشورها نسبت به پیروی از حضرت مسیح )ع( 
و عمل بر خالف تعالیم آن حضرت برشمرد و افزود: همه 
پیامبران الهی برای مقابله با همین جنایات و رذائل مبعوث 
شده اند اما می بینیم که امروز کشورهای سلطه با هدف 
براندازی حکومتهای مردمی و سوق دادن جوامع به سمت 

تمایالت خود به انواع جنایات دست می زنند.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون 
»دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه« در 
دستور کار امروز مسئوالن عالی قضایی قرار داشت و مواد 

دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.


