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با ايلنا همراه شويد
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وزیر امور خارجه عمان که در ایران حضور دارد، ظهر دیروز با وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

به گــزارش ایلنــا، در این دیــدار در خصوص طیف گســترده ای از 
موضوعات دو جانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر 
شد. همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری میان دو کشور در 

سطوح دو جانبه و چند جانبه از جمله موضوعات مورد گفتگو بود.
محمدجواد ظریف در این دیدار با اشاره به نقش خوب و سازنده کشور 
همسایه عمان، روابط دو کشور را جامع و بســیار خوب توصیف کرد و از 
گسترش و تعمیق هر چه بیشتر این روابط در همه زمینه ها استقبال کرد.

وزیر خارجه کشورمان با تاکید بر لزوم کاهش تنش ها در منطقه بویژه 
در یمن افزود: جمهوری اسالمی ایران از هر حرکت و ابتکاری که با حسن 
نیت در راســتای کاهش تنش ها در منطقه انجام پذیرد استقبال و به آن 

کمک خواهد کرد.
ظریف اراده ایران برای گفتگو با همه کشورهای منطقه را جدی خواند 

و افزود: پویش صلح هرمز در همین راستا ارائه شد.
یوســف بن علوی وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار شــرایط 
منطقه ای را نیازمند گفتگو و تفاهم هر چه بیشتر دانست و افزود: در این 
زمینه برگزاری یک کنفرانس جامع و فراگیر با حضور همه کشــورهای 

ذینفع می تواند مفید باشد.

رئیس جمهوری در پیامی با گرامیداشت 
روز جهانی معلوالن تاکید کرد دولت تدبیر 
و امید از نخســتین روزهای فعالیت خود 
اهتمام و حمایت همه جانبه از افراد دارای 

معلولیت را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطالع  رسانی ریاست 
جمهوری حســن روحانی در این پیام که 
توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در 
جمع نخبگان معلول در سازمان بهزیستی 
کشور قرائت شد، گفت: تالش های دولت 
در احیای حقوق معلوالن، توانمندسازی 
و بهره گیــری از توانمندی های آنان، تنها 
زمانی از اثربخشــی الزم برخوردار خواهد 
بود که مورد حمایت ســایر قــوا و نهادها 

قرار گیرد.
 رئیس جمهوری در ایــن پیام افزود: از 
نمایندگان محترم خانه ملت و مســئوالن 
محترم قوه قضائیه انتظار می رود با نگاهی 
حمایت گرایانه، فعالیت دولت و نهادهای 
مختلف در تحقق مفــاد قوانین مرتبط با 
معلوالن را مورد حمایــت جدی خود قرار 

دهند و امکان اجرای ســریع این قوانین را 
فراهم ســازند تا در نتیجه این همگرایی 
ملی، تلفیــق اجتماعی معلــوالن و رفع 
تبعیض های فراروی ایشــان در سایه سار 
عدالت و فرهنگ اســالمی بیش از پیش 

فراهم شود.
در بخشــی از ایــن پیام آمده اســت: 
دوازدهم آذرماه، روز جهانــی افراد دارای 
معلولیت فرصتی است گران بها تا با نگاهی 
واقع بینانــه و نقادانه، کارنامــه خود را در 
فراگیرسازی خدمات و مهارت آموزی برای 

افراد دارای معلولیت مرور کنیم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت 
تدبیر و امید از نخســتین روزهای فعالیت 
خود، حمایت همه جانبــه از افراد دارای 
معلولیت و تالش برای حل مشکالت این 
عزیزان را مورد توجه قرار داده اســت که 
ابالغ مصوبه هیأت وزیران در امور معلوالن و 
تالش برای حل مشکالت این عزیزان از آن 
جمله است و ابالغ مصوبه هیأت وزیران در 
امور معلوالن و تالش برای تصویب قانون 
حمایت از حقــوق معلــوالن از بارزترین 
اقداماتی اســت که در ایــن رابطه صورت 

گرفته است.
در این پیام آمده اســت: دولت تدبیر و 
امید تالش می کند با تأمین منابع اعتباری 
قانون حمایــت از حقوق معلوالن بســتر 
مناسبی را جهت عملی ساختن مفاد این 

قانون مهیا کند.

ظریف در دیدار همتای عمانی خود:
اراده ایران برای گفت وگو با همه 

کشورهای منطقه جدی است

روحانی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلوالن:
 دولت حمایت همه جانبه از معلوالن را 

مورد توجه قرار داده است

خبر خبر

رئیس قوه قضاییه گفت: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته 
به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطالعات، سپاه و سایر 
ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادالنه و قانونی در 
دست بررسی است و ان شاءاهلل به زودی مردم در جریان رسیدگی 

به این پرونده ها قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قوه قضاییه با اشــاره به حوادث پس از اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت در کشور تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکاالت 
و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد 
اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این 

اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشــرار و دشمنان خارجی بر موج 
انتقادات و اعتراضات بحق مردم ســوار شــدند و تصــور کردند با 
سوءاستفاده از این فضا می توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این 
اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن 
خسارت هایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمداهلل 
با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمودهای زمان شناسانه 
مقام معظم رهبری، توطئه های آن ها خنثی و امنیت کشور تضمین 

شد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و 
اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت ها اشاره کرد و افزود: مساله 
بازار و قیمت کاالها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل 
بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان ها و دستگاه های 
مســئول بر بازار و قیمت ها ضروری اســت و باید بازار را از دست 

سوداگران و سودجویان حفظ کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مســاله معیشت مردم در 
اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام 
باید پیش از اجرای طرح صورت می گرفت، اما همچنان ضرورت آن 
باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران 

به درستی تبیین شود.
رئیســی در ادامه با اشاره به برخورد دســتگاه قضایی با اشرار، 
مخالن امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان 
کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط 
نیروی انتطامی، وزارت اطالعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه 
قضایی تحویل داده شده اند، عادالنه و قانونی در دست بررسی است 
و ان شاءاهلل به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده ها قرار 

خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید 

کرد: از خسارت های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی توان گذشت. 
ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و 
درخواست ما از مسئوالن بویژه دولت این است که نسبت به جبران 
خســارت ها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال 
کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد 
و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در 
روزهای اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده های همیشگی دولت ها، 
شهرداران و شوراها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز 
هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و 
سالمت مردم با آالینده ها تهدید می شود. در این زمینه، قانون کم 
نداریم. یکی از این قوانین، قانون مصوب ســال ۷۴ است که قانون 
خوبی است. قانون دیگر مصوب سال ۹۷ اســت که در آن وظیفه 
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های نفت، کشور، نیرو 
و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها برای 
جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پــاک به طور کامل احصا 

شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه ها در این 
زمینه باید به مردم ارائه شود، ســازمان بازرسی کل کشور را مامور 
نظارت بر عملکرد دستگاه ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم 
از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می آید. 
برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت های تردد، موقت 
است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءاهلل اقداماتی 

شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد.
رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از 

مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه ای تاکید کرد.
سایر مســئوالن قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل 
بودجه ای قوه قضاییه و اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری 

مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خبر

رئیس قوه قضاییه:

پرونده اشرار ناامنی های اخیر در حال رسیدگی است

نمایندگان از طرح تشکیل »کمیسیون ویژه« در 
مجلس برای بررسی حوادث آبان ماه خبر دادند؛

در جستجوی 
شفافیت

سياست 2

دامنه اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه  به سرعت در 
سطح کشور گسترش یافت و  در همان ساعات اول به خشونت کشیده 
شد. بانک ها، پمپ بنزین ها ، ساختمان های دولتی و اموال عمومی در 
آتش سوخت و ویران شــد و در طرفه العینی مرز اعتراض و اغتشاش 
چنان درهم آمیخت که معترضان، »اغتشاشگر« نامیده شدند و چه بسا 
اغتشاشگران در کسوت »معترضین«، اعتراضات را به بیراهه کشاندند 
و فاجعه به بار آمد. در این میان تعدادی از معترضین و نیروهای انتظامی 
و امنیتی کشته شــدند، تعداد بیشتری در شــمار بازداشت شدگان 
درآمدند و خسارت های مالی فراوانی به دولت و مردم وارد شد. درمورد 
خســارت های مالی کم وبیش خبرهایی به گوش می رســد، اما آمار 
کشته  شــدگان و بازداشــتی های این حوادث هنوز به صورت رسمی 
اعالم نشده اســت. عفو بین الملل شمار کشته شــدگان اعتراض های 
اخیر را دستکم ۱6۱ نفر اعالم کرد و منابع دیگر نیز این آمار را  366 نفر 
دانستند. سید حسین نقوی  حسینی، ســخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس نیز شمار بازداشتی های اعتراضات به 

افزایش قیمت بنزین را حدود ۷000 نفر اعالم کرد.
جمال عرف، معاون سیاسی وزارت کشور، اما؛ آمارهای سازمان های 
خارجی و عفو بین الملــل در مورد تعداد کشــته های حوادث اخیر را 
»غلوآمیز و بیشتر از آنچه هست« دانســت و گفت که دادستانی کل 
کشور به زودی آمار را اعالم خواهد کرد. در ادامه نیز دادستان کل کشور  
با بیان اینکه »آمار 300 کشته و ۷000 بازداشتی را تایید نمی کنم«، 
گفت: »برخی آماری داده اند که باید از آنها پرسید منبع این آمار و این 

اطالعات کجاست. به هر حال ما این را تایید نمی کنیم.«...
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چه کسانی در اقتصاد ايران مالیات نمی دهند؟
چرتکه 3

شهرنوشت 6

هوای تهران همچنان ناسالم است

 معضل ملی 
 و  نبود  عقل جمعی


