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وطن امروز شماره 2528

اخبار
در هجدهمین اجالس سراسری بسیج اساتید
عنوان شد

تأکید آیتاهلل آملیالریجانی در مجلس خبرگان درباره برخورد با پروندههای مفاسد اقتصادی

هیچ خط قرمزی نداریم

قالیباف :مشکالت اقتصادی کنونی
راهحل دارد

عض��و مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظام گفت :حداقل
 6میلیون خان��وار در صورت
ادام��ه وض��ع موج��ود ،زیر
چرخه اقتصادی له میشوند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،محمدباقر
قالیب��اف روز گذش��ته در هجدهمین اجالس
سراسری بسیج اس��اتید با طرح این سوال که
آیا مشکل اقتصادی راهحل ندارد؟ گفت :اتفاقا
راهحل مش��کالت اقتصادی بسیار مشخص و
ش��فاف است و وعده سرخرمن نیست .راههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت وجود دارد و
میتوانیم امروز تصمیماتی بگیریم که  3ماه بعد
نتیجه آن را مردم به وضوح ببینند ،نه اینکه تنها
مدیران آمار آن را نش��ان دهند .شهردار اسبق
تهران با بیان اینکه مشکل حملونقل یکی از
مشکالتی است که در کوتاهمدت حل میشود،
اظهار کرد :قیمت ارز و ثبات آن مشکلی است
که باید به فکر آن بود .امروز برای مردم تثبیت
قیمت ارز بس��یار مهمتر اس��ت تا قیمت آن،
حتما میت��وان قیمت ارز را تثبی��ت کرد .آیا
واقعا مشکل پوشک قابل حل نیست؟ مدیریت
و کنترل عرضه حتما قابل انجام اس��ت .وی با
بیان اینکه در صورت ادامه وضع موجود ،حداقل
 6میلیون خانوار زی��ر این چرخه اقتصادی له
میشوند ،گفت :آیا نمیتوان در کوتاهمدت به
فکر خانوادههای ضعیف بود؟
در صدر هیأتی سیاسی  -امنیتی

وزیر کشور عازم عراق شد

وزی��ر کش��ور در ص��در هی��أت بلندپای��ه
سیاس��ی  -امنیت��ی تهران را ب��ه مقصد بغداد،
پایتخ��ت ع��راق ترک ک��رد .به گ��زارش مهر،
عبدالرضا رحمانیفضلی ،وزیر کش��ور در صدر
یک هیأت بلندپایه سیاس��ی  -امنیتی تهران را
به مقصد بغداد ترک کرد .دیدار دوجانبه با وزیر
کش��ور عراق از جمله برنامههای سفر یکروزه
رحمانیفضل��ی به این کش��ور اس��ت .رایزنی و
گفتوگ��و پیرامون برگزاری هر چه باش��کوهتر
مراسم اربعین حسینی ،مسائل مرزی و منطقهای
از موضوعات مورد بحث بین  2طرف خواهد بود.
وزیر کش��ور را در این س��فر ذوالفقاری معاون
امنیتی -انتظامی وزارت کش��ور ،سردار رضایی
فرمانده مرزبانی ناجا ،بازوند استاندار کرمانشاه و
شجاعیکیاسری رئیس مرکز اطالعرسانی و امور
بینالملل وزارت کشور همراهی میکنند.

وزیر دفاع به چین سفر میکند

وزی��ر دف��اع و پش��تیبانی
نیروهای مس��لح ب��ه دعوت
همتای چینی خ��ود در راس
یک هیات بلندپایه دفاعی به
چین سفر میکند .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،امیر سرتیپ حاتمی
در این س��فر ضمن دیدار ب��ا وزیر دفاع چین ،با
تعداد دیگری از مقامات نظامی و سیاس��ی این
کش��ور مالقات و در زمین��ه تحوالت منطقهای
و بینالملل��ی و همچنین روابط و همکاریهای
دوجانبه دفاعی گفتوگ��و و از برخی یگانهای
نظام��ی و واحدهای صنعتی این کش��ور بازدید
خواهد کرد .همچنین در این سفر امیر سرتیپ
حاتمی به عنوان دبیر ستاد توسعه سواحل مکران
با تعدادی از مسؤوالن اقتصادی جمهوری خلق
چین دیدار و گفتوگو خواهد کرد.

حضور خوبی در مسائل اقتصادی
سوریه داریم

وزی��ر ام��ور خارج��ه گف��ت:
بازسازی سوریه و عراق ،فرصت
خوبی برای حضور شرکتهای
ایرانی است؛ این مساله هم نیاز
سوریه و عراق و هم یک بازی
برد  -برد برای  2طرف اس��ت .ب��ه گزارش مهر،
محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران با اشاره به
روند بازسازی سوریه اظهار داشت :بازسازی سوریه
و عراق ،فرصت خوبی برای حضور ش��رکتهای
ایرانی اس��ت؛ این مساله هم نیاز سوریه و عراق و
هم فرصتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
و اشتغال برای ایرانیان و یک بازی برد  -برد برای
 2طرف است .وی افزود :ما مدتی است در مسائل
اقتصادی سوریه حضور خوبی داریم و این حضور با
توجه به حضوری که ما در کنار مردم سوریه برای
مقابله با داعش داش��تیم ،باید گسترش بیشتری
پیدا کند .االن بازسازی سوریه و بازگشت آوارگان،
کمک به امنیت و اقتصاد منطقه است .ظریف با
اش��اره به توئیت اخیر ترامپ درباره سوریه گفت:
آقای ترامپ باید کنار بایس��تد و به کسانی که در
سوریه با تروریسم مقابله کردند ،اجازه بدهد کار
خود را انجام دهند .روند آس��تانه تنها روند موفق
برای کاهش تش��نج در سوریه بوده و اگر دخالت
دیگران نباش��د ،ما بهتر میتوانیم این روند را به
نتیجهبرسانیم.
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آیتاهلل آملیالریجانی روز گذشته در جلسه مجلس
خبرگان رهبری به ارائه گزارش و تش��ریح اقدامات
دستگاه قضا درباره میزان تحقق «مطالبات رهبری
در بهبود اوضاع اقتصادی ،رفع مش��کالت معیشتی
مردم و رس��یدگی به مفاس��د اقتصادی» پرداخت.
رئیس دس��تگاه قضا همچنین توضیحات��ی درباره
نامه اخیر خ��ود به رهبر انق�لاب ارائه کرد و گفت
درباره مواردی بود که قانون موجب اطاله دادرس��ی
میشد و اصل برخورد با مفسدان موضوع نامه نبود.
آیتاهلل آملیالریجانی ،رئیس قوهقضائیه در جلسه
روز گذش��ته مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت:
قوهقضائیه در س��الهای متمادی برخورد با مفاسد
اقتص��ادی را در اولویت و دس��تور کار داش��ته و در
س��الهای اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به
پرونده مفسدان اقتصادی ورود کرده است .وی افزود:
در بسیاری موارد ،توقعاتی که از این دستگاه وجود
دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضا
نیس��ت ،در عین حال قوهقضائیه ،ضمن تسریع در
رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی ،باید اصول
عدالت قضایی را در نظر بگیرد و حق ندارد از حدود
قانون و شرع تجاوز کند .آیتاهلل آملیالریجانی گفت:
موارد متعددی از پروندههای مفاسد اقتصادی توسط
دس��تگاه قضایی رسیدگی شده که بهدالیلی درباره
آنها اطالعرسانی نشده است و لذا عدهای این دستگاه
را به مماشات یا کمکاری متهم میکنند که این امر،
منصفانهنیست.
■■بدون اغماض با فساد برخورد میکنیم

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان
خود بر اقدامات شایس��ته و درخور قوهقضائیه علیه
متخلفان و مجرمان تاکید ک��رد .آملیالریجانی در
اینب��اره گف��ت :قوهقضائیه بهرغ��م محدویتهایی
ک��ه دارد ب��دون اغم��اض در پروندههای مفاس��د
ورود ک��رده و هیچگونه خ��ط قرمز توهمی را قبول
ندارد اما رس��یدگی و برخورد قضایی با مفس��دان و
مخالن امنیت اقتص��ادی ،نیازمند دقت و همکاری
دس��تگاههای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی اس��ت.
آی��تاهلل آملیالریجانی در ادامه با اش��اره به برخی
پروندههای مفاس��د کالن اقتصادی که در سالهای
اخیر رسیدگی ش��ده ،بهعنوان نمونه بخشهایی از
روند رسیدگی قضایی به پرونده مهآفرید امیرخسروی
را تشریح کرد و گفت :در این پرونده مجموع ردمال
و جزای نقدی ح��دود  10هزار میلیارد تومان بوده
و نزدیک  3هزار میلی��ارد تومان آن به خزانه دولت
واریز یا بهنفع دولت توقیف شده است .وی بار دیگر
تأکید کرد :دستگاه قضایی نمیتواند بدون احراز جرم
و ب��دون ضابطه با افراد برخ��ورد کند و لذا خیلی از
مواردی که در جامعه و افواه عمومی بهعنوان مفاسد
خبرگان حس��ن روحان��ی در مراس��م
افتتاحیه پنجمین اجالسیه دوره
پنجم مجلس خبرگان شرکت نکرد .غیبت حسن
روحانی در این اجالس��یه زمانی قابل تامل شد که
هیات رئیسه از او دعوت کرده بود به عنوان یکی از
میهمانان درباره وضعیت نابسامان اقتصادی گزارش
بده��د .روحانی اما این دعوت را به بهانه س��فر به
عسلویه رد کرد.
آیتاهلل مومن ،نماینده قم در مجلس خبرگان
رهبری درب��اره ماجرای دعوت مجلس خبرگان از
حس��ن روحانی برای س��خنرانی در این اجالسیه
گفت :از روس��ای  3قوه دعوت شد درباره اقدامات
خود برای حل مشکالت معیشتی مردم ،به اعضای
خب��رگان گزارش دهند ام��ا «رئیسجمهور گفت
وق��ت ندارد» .به گ��زارش «وطن امروز» ،حس��ن
روحان��ی در روزی ک��ه باید در جلس��ه حس��اب
مجلس خب��رگان ،درباره برنامهه��ای دولت برای
حل نابس��امانی معیش��تی فعلی گ��زارش میداد،
به جمع خبرگان نیام��د .این عدم حضور به بهانه
حض��ور روحانی در عس��لویه رخ داده اس��ت .این
در حالی اس��ت که به دلی��ل عضویت در مجلس
خبرگان ،قطعا حس��ن روحانی از در دستور کار و
زمان برگزاری اجالس��یه پنجم باخبر بوده است.
بر همین اساس روحانی با وجود اطالع از برگزاری
اجالس��یه خبرگان ،به عس��لویه رف��ت .به همین
گزارش در ادامه هشدارهای مکرر مراجع
عظام تقلید نس��بت به اوضاع بد
اقتص��ادی و انتقاد از کمکاری دولت در این زمینه،
حضرت آیتاهلل مکارمشیرازی روز گذشته با انتقاد
از کمتوجهی مسؤوالن و دولتمردان نسبت به حل
مشکالت اقتصادی که شرایط سختی را برای اقشار
کمدرآمد ایجاد کرده اس��ت ،نسبت به پیامدهای
بیتوجهی به مشکالت معیشتی مردم هشدار داد.
این اظهارات آیتاهللالعظمی مکارمشیرازی ،دومین
موضع انتق��ادی وی در یک ماه اخیر به حس��اب
میآید .این مرجع تقلید مردادماه گذش��ته هم با
صدور بیانیه ش��دیداللحنی ،تیم اقتصادی دولت را
ضعیف خواند و بر تعویض مدیران اقتصادی کابینه
تاکید کرد .با این حال تداوم شرایط بد اقتصادی و
گرانی روزافزون اجناس در بازار موجب شد آیتاهلل
مکارمش��یرازی دوباره از دولت انتقاد کند .وی روز
گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که با حضور
طالب و فضالی حوزه در مس��جد اعظم قم برگزار
شد ،با انتقاد از گرانیهای افسارگسیخته در جامعه،

اخبار

مدیریت جهادی نسخه شفابخش
مشکالت کشور است

اقتصادی نه نیازی به اس��تجازه داشت و نه در واقع
چنین استجازهای انجام شده است.

■■در برخورد با قضات متخلف مماشات نکردیم

نما
تأکید مجلس خبرگان بر لزوم ایجاد سازوکار برای کنترل گرانی
مجلس خبرگان رهبری در پایان پنجمین اجالس�یه خ�ود در دوره جدید این مجلس با صدور قطعنامهای بر
ضرورت برنامههای عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کمدرآمد تاکید کرد.
به گزارش تس�نیم ،در بخش�ی از این بیانیه آمده اس�ت :الزم میدانیم قوای س�هگانه در چارچوب وظایف و
اختیارات قانونی تمام تالش خود را جهت مطالبات زیر به کار گیرند:
 -1با توجه به جامعیت تدابیر ،رهنمودها و دس�تورات رهبری در همه امور بویژه در توجه به اقتصاد مقاومتی
و حل مش�کالت معیش�تی مردم ،انتظار دارد مسؤوالن و مقامات کشور با اس�تفاده از اختیارات حداکثری و
رهنمودهای معظمله تمام همت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار بندند.
 -2ضروری است برنامههای عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم بویژه قشر کمدرآمد با ایجاد اشتغال مولد و
اولویتبخشی به تأمین کاالهای مورد نیاز مردم در اسرع وقت اجرایی شود.
 -3الزم است اصالح ساختار بانکی کشور و ساماندهی و برقراری نظم همهجانبه در بازارهای ارزی و مالی انجام
پذیرد و از بیتدبیریها و ضعف مدیریتی بویژه در عرصه اقتصاد پرهیز شود.
 -4انتظار میرود آرایش مناسب نظام اقتصادی و اداری کشور برای مواجهه با جنگ اقتصادی ،بویژه مدیریت
نقدینگی و ایجاد عدالت و آرامش اجتماعی در مسیر مقابله با تحریمهای ظالمانه و همهجانبه اتخاذ شود.
 -5بر گس�ترش تولید ملی ،استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و صادرات غیرنفتی و توسعه منابع
انرژی تأکید میشود.
 -6ضروری است برای تحقق کامل و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیبهای مهم اجتماعی مانند
بیکاری ،تبعیض و بیعدالتی و محرومیت تدابیر الزم اتخاذ شود.
 -7الزم است نظارت دقیق بر بازار و قیمتگذاریها و ایجاد سازوکار مناسب برای کنترل گرانی و حمایت از
اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه صورت پذیرد.
 -8انتظار میرود با صرفهجویی ،سادهزیس�تی ،قناعت و پرهیز جدی از اش�رافیگری ،گامی در جهت سبک
زندگی اسالمی برداشته شود.

اقتصادی مطرح میشود ممکن است برای قوهقضائیه
بهعنوان جرم محرز نشود و تا زمانی که جرمی احراز
نشود ما حجت شرعی و قانونی برای محکوم کردن
افراد نداریم .هرچند در عین حال معتقدیم تسریع در
پروندههای قضایی در بسیاری از موارد ضرورت داشته
و موجب جلب اعتماد عمومی میشود اما مراقبیم
دستگاه قضایی ،مقهور برخی فشارها و جوسازیها
نش��ود .آی��تاهلل آملیالریجانی افزود :در راس��تای
تسریع در برخورد قاطع با مفاسد ،استجازهای از مقام

معظم رهبری انجام شد که متأسفانه برخی درباره
آن برداشتهای اشتباه کردهاند؛ ما بهعنوان دستگاه
قضا در واق��ع درباره مواردی که قانون موجب اطاله
دادرس��ی میشد و نیز پارهای صالحیتها استجازه
کردیم ،نه اصل برخورد قضایی و لذا استجازه دستگاه
قضایی از محضر مقام معظم رهبری برای تس��ریع
در رس��یدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی و در
راستای رفع برخی ابهامات و ترمیم پارهای کاستیها
در برخورد با مفاسد بود و اال اصل برخورد با مفاسد

توجیه رئیس دفتر رئیسجمهور برایغیبت روحانی در اجالسیهخبرگان

دولت :خبرگان بیایند پیش ما!

خاطر حضور در عس��لویه نمیتواند بهانه مناسبی
برای توجی��ه نپذیرفتن دعوت خبرگان ملت برای
پاسخگویی نسبت به نابسامانیهای معیشتی فعلی
باشد .اما این عدم حضور با اظهارات عجیب رئیس
دفتر حسن روحانی نسبت به دعوت خبرگان همراه
شد .دیروز چهارشنبه محمود واعظی ،رئیس دفتر
حس��ن روحانی درباره رد ک��ردن دعوت خبرگان
از س��وی روحانی اظهار داشت :روز گذشته برنامه
افتتاح در عس��لویه داش��تیم و این س��فر از قبل
پیشبینی شده بود .ویافزود :وقتی از خبرگان با
من برای این مساله تماس گرفتند ،اعالم کردم این
روز در تهران نیس��تیم و سفر داریم .واعظی اعالم
کرد :ب ر همین اساس و بر اساس عرف قبلی که در
این زمینه وجود داشته ما از اعضای خبرگان دعوت
میکنیم امش��ب میزبانشان باشیم و هر سوالی از
رئیسجمهور دارند درباره سیاست داخلی ،سیاست
خارجی و معیشت مردممطرح کنند .دکت ر روحانی
هم به جای اینکه نیم س��اعت س��خنرانی کنند 2
س��اعت میتوانند اطالعات الزم را در اختیارشان
ق��رار دهند .به گ��زارش «وطن ام��روز» اظهارات
رئیس دفتر حسن روحانی از آنجا که درباره اعضای

مجلس خبرگان رهبری بیان شده ،یک بیاعتنایی
غیرمسؤوالنه به جایگاه این مجلس و اعضای آن که
همه از مجتهدان واجد صالحیت کش��ور هستند،
تلقی میشود .اظهارات واعظی نشان میدهد دفتر
رئیسجمهور دعوت مجلس خبرگان رهبری برای
حضور در برنامه رسمی و ارائه گزارش به خبرگان
را در اندازه یک ضیافت ش��ام تنزل داده است .این
اظه��ارات به معنای تمایل دفت��ر روحانی به عدم
پاس��خگویی روحانی به مجلس خبرگان رهبری
اس��ت و به تبع آن تضعیف جایگاه مجلسی است
که از قضا حس��ن روحانی خ��ودش نیز عضو آن
اس��ت .گویا رئیس دفتر روحانی متوجه این نکته
نیست که دعوت رسمی به مجلسی در تراز مجلس
خبرگان چه جایگاه و پیام��ی دارد .اجابت دعوت
خبرگان غیر از آنکه احترام به ش��أن این مجلس
و همینطور مردم است ،به معنای پاسخگو بودن
رئیس جمهور نسبت به وضعیتی است که اکنون
در کشور ایجاد شده .نپذیرفتن این دعوت به بهانه
ع��دم حضور در ته��ران ،پیامهای ناخوش��ایندی
ب��ه همراه دارد؛ اینکه دعوت رس��می برای حضور
در جلسه رس��می خبرگان را نپذیرند و در مقابل

هشدارهای مراجع نسبت به شرایط بد اقتصادی و بیتدبیری دولت ادامه دارد

انتقاد آیتاهلل مکارم از گرانی صددرصدی

خواس��تار اتخاذ تدابیر عاجل
برای حل مشکالت مردم شد.
آیتاهلل مکارمشیرازی با بیان
اینکه بحث روز مردم و جامعه
ما امروز گرانی است نه مسائل
دیگر ،گفت :مسؤوالن محترم
بدانند این روزها در هر جلس��های که مینشینیم
سخن از گرانی است؛ آن هم گرانی افسارگسیخته
و حت��ی ب��االی صددرص��د .اس��تاد درس خارج
حوزه علمیه قم افزود :در این ش��رایط واقعا اقشار
آس��یبپذیر جامعه از جمله کارگران و کارمندان
ش��رایط بس��یار س��ختی دارند؛ تاکی��د میکنیم
مس��ؤوالن این موضوع را جدی بگیرند؛ ش��وخی
نیس��ت ،یک مساله سرنوشتساز است .به گزارش
رس��ا ،وی ادامه داد :هر روز میشنویم فالن کاال و

محصول گرانتر ش��ده است؛
توصیه و تاکید ما به مسؤوالن
این است که ش��ب و روز باید
فکرشان این باشد که راهحلی
برای این مشکالت پیدا کنند،
دلخوش نکنند به اینکه اینها
منتسب به فشارهای خارجی است .حضرت آیتاهلل
مکارمش��یرازی خواس��تار تدابیر سنجیده و دقیق
مس��ؤوالن برای مبارزه با گرانی و حل مش��کالت
جامع��ه ش��د و تصریح کرد :اگر م��ا اینها را جدی
نگیریم خدایی ناکرده پیامدهای نامطلوبی خواهد
داشت .وی گفت :هرچند مردم به دلیل ایمانی که
به اسالم و نظام دارند ،مشکالت را تحمل و در مقابل
آن مقاومت میکنند اما باالخره باید فکری کرد و
راه چارهای در پیش گرفت؛ امیدواریم مسؤوالن این

رئیس دس��تگاه قض��ا درباره برخ��ورد با قضات
متخلف نیز تاکید کرد در این زمینه هیچ کوتاهیای
انجام نش��ده اس��ت .آملیالریجانی گف��ت :در مقام
اص�لاح دس��تگاه قضایی م��ا در برخ��ورد با برخی
قض��ات و کارکنان متخل��ف قوهقضائیه نیز هیچگاه
مماش��ات نکردهایم ،اگرچه در اینباره اطالعرسانی
نش��ده است .آیتاهلل آملیالریجانی با اشاره به سهم
دستگاه قضایی در اصالح وضع اقتصادی کشور گفت:
اگرچه قوهقضائیه ،باید با مفاسد اقتصادی ،قاطعانه و با
سرعت برخورد کند و طبیعتاً این امر نقش بازدارنده
هم خواهد داشت اما مشکالت اقتصادی فعلی کشور
عمیقتر از آن اس��ت که با صرف این برخوردها حل
ش��ود ،مقصود این اس��ت که نباید مشکالتی را که
معلول سوءتدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن یا جنگ
روانی اوست ،بهصرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.
رئیس قوهقضائیه با تأکید بر نقش این قوه در تأمین
امنیت قضایی و اقتصادی جهت سرمایهگذاری تصریح
کرد :قوهقضائیه در بسیاری موارد تالش کرده است
چرخ کارخانهها از چرخش نیفتد و جلوی تعطیلی
کارخانهه��ا و صنایع را گرفته اس��ت و تا جایی که
ممکن بوده با سرمایهگذاران و کارخانهداران همکاری
کرده تا کارخانهای تعطیل نشود و کارگران آن بیکار
نشوند .همچنین در بحث برخورد با زمینخواران و
متصرفان منابع طبیعی نیز با کمک و همکاری سایر
دستگاهها ،هزاران هکتار از اراضی متصرفی را خلع ید
ک��رده و به منابع طبیعی بازگردانده و جلوی تصرف
افراد متخلف را گرفته است .وی در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به بحث قاچاق و احتکار گفت:
دس��تگاه قضا در حال تهیه و تدوین طرحی ضربتی
برای برخورد با قاچاقهای س��ازمانیافته اس��ت که
در صورت تصویب نهایی ،س��ختگیری جدیتری
با قاچاقچیان و متخلفان خواهد ش��د ،اما این را هم
تأکید میکنیم که این گونه نیست که در این زمینه،
تنها دستگاه قضا وظیفه داشته باشد ،بلکه سایر قوا و
نهادها هم در این زمینه مس��ؤولیت دارند و تا زمانی
که همه دستگاهها با یکدیگر همکاری و هماهنگی
نداش��ته باشند ،نمیتوان انتظار ریشهکنی قاچاق را
داش��ت .آیتاهلل آملیالریجانی همچنین از اقدامات
س��ازمان تعزیرات و نقش قوهقضائیه در برخورد این
سازمان با مفسدان و اخاللگران اقتصادی نیز گزارشی
ارائه داد .پس از اتمام سخنان آیتاهلل آملیالریجانی
چند تن از نمایندگان سؤاالت خود را مطرح کردند
و سپس رئیس قوهقضائیه به اظهارات و ابهامات اعضا
پاسخ گفت.
صرفا گفته شود میتوانیم شام میزبان آنها باشیم،
رفتاری غیرمس��ؤوالنه نس��بت به جایگاه مجلس
خبرگان رهبری اس��ت .از س��وی دیگر غیر از این
رفتار عجیب ،محمود واعظی در حالی گفته است بر
اساس «عرف قبلی» اعضای خبرگان را به ضیافت
ش��ام دعوت میکنند که پیگیریه��ای خبرنگار
«وطن امروز» تا بعدازظهر دیروز نش��ان میدهد
اساس��ا دعوتی ه��م از اعضای مجل��س خبرگان
رهب��ری برای حض��ور در نهاد ریاس��تجمهوری
نش��ده اس��ت .در تماس خبرنگار «وطن امروز» با
 2عضو مجلس خبرگان رهبری ،مشخص شده از
ابتدای ش��روع به کار دولت حس��ن روحانی ،هیچ
وقت ضیافت ش��ام برای اعضای مجلس خبرگان
تدارک دیده نشده است .همچنین خبرنگار «وطن
ام��روز» در گفتوگو با اعضای مجلس خبرگان از
آنها درباره دعوت رئی��س دفتر روحانی از اعضای
مجلس خبرگان پرسید که آنها جواب دادند اساسا
دعوتی ش��کل نگرفت��ه و دس��تور کار برنامههای
اجالس��یه پنجم نیز بسته شده اس��ت .بر اساس
اظهارات اعضای مجلس خبرگان ،اساس��ا دولت و
نهاد ریاستجمهوری برنامهای برای حضور اعضای
مجل��س خبرگان در نظر نگرفته اس��ت .بر همین
اس��اس ادعای واعظی مبنی بر دعوت از خبرگان،
یک رفتار غیرصادقانه نس��بت ب��ه جایگاه مجلس
خبرگان و اعضای این مجلس است!
موض��وع را جدی بگیرند .تا به حال هر چه دور هم
نشستهاند نه از دولت ،نه از مجلس و نه از قوهقضائیه
خبری نشد .حضرت آیتاهلل مکارمشیرازی در ادامه
همین بخش از س��خنان خود توصیههایی خطاب
به کس��به و تجار بیان و تصریح کرد :در این گرانی
گروهی از تجار و کسبه هم سهیم هستند؛ برخی از
اینها تا میش��نوند دالر گران شده ،اجناس خود را
پنهان و احتکار میکنند و اجناس را به قیمتهای
باال به مردم میفروشند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی
به ارز ندارد اما متاسفانه مشاهده میکنیم که برخی
در گرانفروشی مسابقه میدهند .روز دوشنبه نیز
آیتاهللالعظمی نوریهمدانی ،از مراجع عظام تقلید
در س��خنانی ضعف مدیریت را بزرگترین مشکل
کشور دانسته و گفته بود :متأسفانه هیچ اشرافی بر
قیمتها نیست ،بنده خودم خرید شخصی را انجام
میدهم و میبینم که هر روز یک قیمت بر اجناس
وجود دارد؛ این زجر و مش��کالت م��ردم را خودم
لمس میکنم و اینجور نیست فقط گزارش بگیرم،
بلکه خودم به درون بازار میروم.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت :مدیری��ت جهادی و بسترس��ازی برای
تقویت نقش مردم در حوزه اقتصادی نس��خه
شفابخش مش��کالت اقتصادی کشور است .به
گزارش فارس ،سردارمحمدعلی جعفری صبح
دیروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده نیروی
دریایی سپاه پاسداران با اشاره به تاکیدات مقام
معظم رهبری مبتنی بر تغییر شیوه مدیریت
کش��ور به مدیریت جهادی بیان داش��ت :باید
توجه داشت نوع مدیریت کشور باید مدیریت
اسالمی باشد نه مدیریت غربی ،چرا که مدیریت
اسالمی متکی به مردم و برای مردم است .وی
در ادامه با اش��اره به ضرورت پایبندی مدیران
به مبانی و اعتقادات دینی افزود :موضوع مهم
دیگر ،تفک��ر و دیدگاه مدیران کش��ور مطابق
مبانی اسالمی است که متاسفانه فعالیت برخی
مدیران کش��ور ب��ا تحصیالت غرب��ی و مبانی
غیراسالمی بر مشکالت مدیریتی کشور افزوده
اس��ت .فرمانده سپاه پاسداران بیان کرد بهرغم
تاکید مقام معظم رهبری که نگاهها باید برای
حل مشکالت اقتصادی به داخل باشد اما بارها
برخی مدیران کش��ور تمام راهحل مشکالت
اقتصادی کشور را سیاسی میدانند و در نهایت
به مذاکره پیوند میزنند.

«کوثر» جایگزین جنگندههای
قدیمی میشود

معاون هماهنگکننده ارتش با
اعالم اینکه «کوثر» جایگزین
جنگندههای قدیمی میشود،
گف��ت :ما اخیرا ش��اهد پرواز
نخس��تین جنگنده س��اخت
ای��ران به نام «کوثر» بودی��م ،البته پیش از این
هم طراحی جنگن��ده صاعقه نمونه دیگری از
خودب��اوری بود ،این نش��ان میدهد که ما به
این تکنولوژی رسیدهایم؛ همانطور که سال 88
ناوشکن جماران را س��اختیم .امام(ره) فرموده
بودند برای تامین نیازهایتان در چرخه دفاعی
دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنید که حتی
برخ��ی گفتند ما نمیتوانی��م و صنعت نداریم
که امام فرمودند مگر آنها که االن میسازند از
اول صنعتگر بودند؟ کار کردند و موفق شدند.
دریادار سیاری افزود :حال باید گفت در کجای
کش��ور به ان��دازه نیروهای مس��لح به صورت
جهشی کار شده و نیازها برطرف شده است .ما
امروز در جایی ایستادهایم که نیازهای خودمان
را در حوزههای مختلف تامین کردهایم و حتی
جنگندهای مانند کوثر را ساختیم که میتواند
تولید و به مرور جایگزین دیگر جنگندهها شود.
رسیدن به این توانمندی زمان خاص خودش را
برده و علم خودش را برده و ما موفق ش��دیم و
به آن رسیدیم.

ریشه مشکالت اقتصادی
سوءمدیریت است

دادس��تان کل کش��ور ب��ا
بیان اینکه س��بب مشکالت
اقتص��ادی س��وءمدیریت و
ضعف مدیریت است ،گفت:
ام��روز بای��د مس��ؤوالن و
مردم در جنگ اقتص��ادی آرایش جنگی به
خود بگیرن��د .به گزارش مرک��ز خبر حوزه،
حجتاالس�لام محمدجعف��ر منتظ��ری در
همایش مبلغان حوزه علمیه قم که در سالن
اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد،
بیان داش��ت :امروز در جامعه ما مش��کالت
فراوانی همچون مسائل اقتصادی گریبانگیر
جامع��ه ش��ده اس��ت ،در مرحل��ه نخس��ت
بای��د بدانیم که س��بب مش��کالت اقتصادی
سوءمدیریت و ضعف مدیریت است.
دادس��تان کل کش��ور افزود :کش��ور در
 ۸س��ال جن��گ تحمیل��ی آمادگ��ی الزم را
پیدا ک��رده و آرایش نظامی ب��ه خود گرفته
ب��ود ،امروز باید مس��ؤوالن و مردم در جنگ
اقتص��ادی آرایش جنگی به خود بگیرند .وی
ادام��ه داد :ام��روز با خالفه��ای موجود در
کش��ور پروندههای س��نگینی در قوهقضائیه
ایجاد شده است و قوهقضائیه در مرحله آخر
وارد عمل میش��ود و دولتمردان باید جلوی
خالفه��ا را بگیرند .منتظری در پایان گفت:
استجازه از رهبر معظم انقالب هیچ ارتباطی
با اصول اولیه آیین دادرس��ی ندارد ،شرایط و
مصلحت ایجاب میکرد با مفاس��د اقتصادی
به س��رعت مقابله کنیم؛ موانع قانونی بر سر
راهمان وجود داشت ،برای مثال در رسیدگی
به امور زمان زیادی صرف میش��ود و فرآیند
طوالنی اس��ت و این موانع ب��ا اجازه رهبری
معظم انقالب کنار رفت.

