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اخبار

توضیحات مجمع تشخیص مصلحت
درباره نظرات هیأت عالی نظارت

اداره کل روابط عمومی مجمع تش��خیص
مصلحت نظام با صدور بیانیهای ،درباره برخی
گمانهزنیها و برداشتها پیرامون نظرات ابالغی
هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش مهر ،در این اطالعیه آمده است:
هیات عالی نظارت مرکب از  15نفر از اعضای
منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت،
ب��ه منظ��ور اعمال نظ��ارت بر حس��ن اجرای
سیاس��تهای کلی نظام تشکیل شده است و
از جمله روالهای این هیات بررس��ی انطباق و
عدم مغایرت طرحها و لوایح با سیاستهای کلی
ابالغی در حوزههای مختلف است .با عنایت به
برخی گمانهزنیها ،برداشتها و اظهارنظرها در
فضای رسانهای و برای تنویر افکار مردم شریف
و مزید آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای
اس�لامی و اعضای محترم هیات دولت ،تاکید
میگ��ردد :ابالغ مصوبات هی��ات عالی نظارت
مجمع به ش��ورای نگهبان و مجلس ش��ورای
اسالمی ،به معنای رد لوایح و یا طرحها نیست و
این هیات پس از احصای موارد مغایرت یا عدم
انطباق ،در قالب یک تعامل مطلوب ،با برگزاری
نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس
محترم شورای اسالمی ،اصالح طرحها و لوایح
را به نحوی که منطبق بر سیاس��تهای کلی
نظام باشد دنبال میکند .بنابراین گمانهزنیها
و انتش��ار اخباری مبنی ب��ر رد لوایح مجلس
شورای اسالمی در هیات عالی نظارت ،برداشتی
نادرس��ت از ای��ن فرآیند قانون��ی و گردشکار
معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص
مصلحت نظام است.

انتقاد امیرآبادی از اظهارات
مطهری درباره مجلس خبرگان

عض��و هیاترئیس��ه مجلس
نس��بت ب��ه اظه��ارات علی
مطه��ری ،نایبرئی��س دوم
خانه ملت درباره ورود مجلس
خبرگان به دغدغه معیشتی
مردم انتقاد کرد .احمد امیرآبادی ،نماینده مردم
قم در توئیتی در صفحه ش��خصی خود نوشت:
«جناب آقای دکتر مطهری ،نایب رئیس مجلس
ش��ورای اس�لامی فرمودند مجلس خبرگان را
چهکار به بازار س��که و ارز! باید به ایشان عرض
کن��م ،جنابتان ک��ه عمدت��اً دغدغهتان خانم
رهنورد و آقایان موسوی و کروبی است! حال که
خبرگان به ناچار به جای شما دغدغه معیشت
مردم را دارند ،جای تشکر ،ناراحت هم هستید؟»

ارجاع «طرح شفافیت آرا و فعالیت
نمایندگان» به معاونت قوانین مجلس

مجتب��ی ذوالن��ور ،نماینده
مردم ق��م در مجلس درباره
آخری��ن وضعی��ت ط��رح
دوفوریت��ی ش��فافیت آرا و
فعالیت نمایندگان مجلس،
گفت :این طرح به  ۱۹۶امضا رس��یده است.
به گزارش مهر ،وی با اش��اره به اینکه پیش
از ای��ن طرح��ی از س��وی آقای��ان فتحی و
حاجیدلیگانی در راس��تای بهبود شیوههای
قانونگ��ذاری و ش��فافیت آرای نماین��دگان
تهیه ش��ده بود ک��ه فوری��ت آن رأی نیاورد
و ب��ه صورت طرح عادی باید مس��یر خود را
طی کند ،یادآور ش��د :این در حالی است که
 ۲۰۷نفر از نمایندگان آن طرح را امضا کرده
بودند اما تنها  ۵۹نفر از آنان در صحن علنی
ب��ه آن رأی دادند .نماین��ده مردم قم با بیان
اینکه طرحی که بنده تدوی��ن کردهام فراتر
و جامعتر از طرح مذکور است ،تصریح کرد:
آن طرح صرف��ا آرای نمایندگان را در مظان
عمومی قرار میداد اما این طرح عالوه بر آرا،
فعالیت نمایندگان در صحن و کمیس��یونها
را هم به صورت ش��فاف در اختیار همه قرار
میدهد .ذوالنور با اشاره به اینکه این طرح به
تایید هیاترئیسه مجلس رسیده است ،اظهار
داشت :طرح دوفوریتی شفافیت آرا و فعالیت
نمایندگان از هیات رئیسه به معاونت قوانین
ارجاع ش��ده و در حال بررسی است و سپس
در مسیر ارائه به صحن علنی میرود.

بیانیه آمانو درباره پایبندی ایران
به تعهدات برجامی

مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی در بیانیهای بر
پایبندی ای��ران به تعهدات
برجام��ی تأکی��د ک��رد .به
گ��زارش تس��نیم ،مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نخس��تین
روز اجالس شورای حکام در بیانیهای اعالم
ک��رد :ای��ران ،تعه��دات خود تح��ت برجام
را اج��را کرده اس��ت .وی اف��زود :آژانس به
راس��تیآزمایی عدم انحراف مواد هس��تهای
اظهارش��ده توس��ط ایران تحت موافقتنامه
پادمان ،ادامه میدهد.

سهشنبه  20شهریور 1397

اخبار

محمدرضا عارف ،رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
درباره مشکالت و ناکارآمدی دولت روحانی:

رکورد تورم باید در دست مرحوم
هاشمی بماند!

از مردم عذرخواهی
میکنیم

محمدرض��ا ع��ارف ،رئی��س ش��ورای عال��ی
سیاس��تگذاری اصالحطلبان که اخیرا از سوی بدنه
این جریان متهم به سکوت شده بود ،دیروز دوشنبه
در دی��دار تعدادی از اصالحطلبان زب��ان به انتقاد از
دولت ب��از کرد و گف��ت بهخاطر عملک��رد دولت از
مردم عذرخواه��ی میکند .عارف ای��ن را هم گفت
ک��ه اصالحطلب��ان دولتی را بر س��ر کار آوردهاند که
اکنون بهواس��طه عملکرد این دولت ناگزیرند صورت
خود را با سیلی سرخ کنند .به گزارش «وطنامروز»،
اظهارات صریح عارف درباره ناکارآمدی دولت و نقش
اصالحطلب��ان در ایجاد ای��ن ناکارآمدی از آن جهت
قابل تامل است که این اعترافات از سوی گزینه اصلی
اصالحطلبان در انتخابات ریاستجمهوری سال 92
مطرح میشود .طی  5سال گذشته مواضع محمدرضا
عارف بویژه درباره دولت به گونهای بوده که رگههای
دلخوری و گالیه او از تصمیم س��ران اصالحات برای
کنارهگیری او از انتخابات ریاستجمهوری سال 92
در آن مشهود بوده است .این دلخوری البته از سوی
بخش��ی از تشکیالت جریان موسوم به اصالحات نیز
بارها بیان شده است .این بخش از منتقدان میگویند
انص��راف اجباری محمدرضا عارف ب��ه عنوان گزینه
گفتمانی و حمای��ت از روحانی که با منظومه فکری
اصالحطلب��ان قرابت ندارد ،ی��ک گام به عقب بزرگ

دومین حمله موشکی ایران روز
امنیت
ش��نبه با هدف ق��رار دادن مقر
تروریستها موسوم به حزب دموکرات کردستان
عراق انجام شد.
ب��ه گزارش «وطنامروز» ،موش��کهای فاتح
ای��ران از آذربایجانغربی به مقر تروریس��تها در
عمق استان اربیل عراق شلیک شد و تعداد زیادی
از تروریستها را به هالکت رساند .واکنش محافل
سیاس��ی و رس��انهای دنیا و منطقه به این اقدام
ایران بسیار گسترده بود .در این میان رسانههای
صهیونیستی معتقدند این عملیات موشکی ایران
به آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی این پیغام
را رس��اند که ایران نسبت به تحرکات نیابتی آنها
حساس بوده و بشدت با آنها برخورد خواهد کرد.
روز گذشته علی شمخانی ،دبیر شورای عالی امنیت
ملی ایران گفت حمله موشکی به تروریستها در
خ��اک عراق یک رویکرد ثابت در دکترین دفاعی
گفت و گو صبح روز گذشته جلسه فوقالعاده
کمیسیون فرهنگی مجلس برای
بررسی حواشی بهوجود آمده پیرامون سفر زائران و
گردشگران عراقی به مشهد و شایعاتی که رسانههای
جریان اصالحطلب و حامی دولت در این باره دنبال
کردند ،برگزار شد .در این نشست ویژه که به پیشنهاد
حجتاالسالم والمس��لمین نصراهلل پژمانفر ،رئیس
فراکسیون قرآن ،عترت و نماز و نماینده مردم مشهد
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،معاونان وزرای
اطالعات و کش��ور ،فرمانده ناجا ،اس��تاندار خراسان
رضوی ،رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
و مسؤوالنی از سازمان حج و زیارت حضور داشتند.
حجتاالسالم پژمانفر در گفتوگو با «وطن امروز»،
جزئی��ات این جلس��ه را تش��ریح و در عین حال بر
برخورد قضایی با رس��انههای هتاک ب��ه زائران امام
هشتم(ع) تاکید کرد.
***
جلسه ویژه دیروز کمیسیون فرهنگی مجلس به
پیشنهاد شما برگزار شد؛ اهداف برگزاری این جلسه
چه بود؟

ح��وزه انتخابی��ه بنده یعنی مش��هد مقدس در
س��الهای اخیر مورد بیمهری برخ��ی جریانهای
سیاس��ی قرار گرفته .به این ترتیب که بسیار تالش
شد تا برخی مسؤوالن در مشهد و خراسان را کانون
برخی مسائل و مشکالت در کشور معرفی کنند .در
ماههای اخیر اما همین جریان فاسد یکسری مسائل
و تهمتهایی را به مش��هد مقدس وارد کرد که الزم
ب��ود به صورت رس��می به آن پرداخته ش��ود .ما در
همین راستا از مس��ؤوالن سازمانها و نهادهایی که
به نوعی مس��ؤولیتی در این حوزهها داشتند دعوت
کردیم که در جلس��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس
شرکت و توضیحات خودشان را ارائه کنند .آن چیزی
که روشن شد و در این جلسه هم تمام دستگاههای
امنیتی از وزارت اطالعات تا ناجا و س��ایر دستگاهها
در گ��زارش خ��ود تاکی��د کردند ،این ب��ود که این
جریانس��ازیها از س��ال  94و با انتشار یک گزارش
کذب درباره مش��هد در روزنامه گاردین شروع شد.
در این گزارش فضای عمومی و مردم مش��هد مورد
هجمه قرار گرفت و این شهر بستر یکسری معضالت
اخالقی معرفی ش��د .س��ال  95گزارشی عکس این
موضوع اما در همین راستا در شرقاالوسط به چاپ
رسید که این بار زائران ایرانی را متهم میکرد .در این
گزارش نوشتند تعداد زیادی از زائران ایرانی که برای
اربعین به عراق رفته بودند ،متعرض زنان عراقی شده
و مشکالتی را ایجاد کردند! در کنار این جریانات ،یک
خطی هم در این س��الها دنبال ش��د تا مشهد را به

برای ش��عارهای اصالحطلبان به حساب میآید .آنها
همچنین از اینکه روحانی به محمدرضا عارف سهمی
در کابینه نداده نیز بشدت رنجیدهاند و همین موضوع
بر تداوم گالیههای آنها اثرگذار بوده است .اکنون در
روزهای بحرانی دولت روحانی ،این بخش منتقد در
جریان موسوم به اصالحات ،شرایط را آماده دیدهاند
تا یک بار دیگر گالیههایی را نسبت به تصمیم سران
این جریان در انتخابات ریاس��تجمهوری س��ال 92
یادآوری کنند .دیروز محمدرضا عارف ،همان کسی
که س��ال  92با فشار کنار گذاش��ته و از سوی سران
اصالحات ،یک راست سنتی بر او ترجیح داده شد ،در
اظهاراتی قابل تامل از مردم عذرخواهی کرد و گفت
روحانی کاری کرده است که این روزها اصالحطلبان
صورت خودش��ان را با سیلی س��رخ نگه داشتهاند .او
البته در عین حال گفته اس��ت تصمیم اصالحطلبان
در س��ال  92درس��ت ب��وده اس��ت .اظهارنظری که
ش��اید از مصادیق همان سیلیهایی باشد که صورت
اصالحطلب��ان را س��رخ کرده اس��ت .ع��ارف دیروز
دوش��نبه در جمع یک تشکیالت اصالحطلب به نام
همبستگی دانشآموختگان ایران اظهار داشت :باید
بگوییم چرا اتفاقات س��الهای  ۹۲و  ٩٤افتاد؛ اصال
پروژهای نگاه نکنیم .در انتخاباتهای  ۹۲و  ۹۴دنبال
نتیجه نبودیم بلکه دنبال بازگشت جریان اصالحات

به حاکمیت بودیم و میخواس��تیم این ش��کافی که
بین ما و حاکمیت بود را برطرف کنیم .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که شرط
ماندگاری چیست؟ گفت :شرط ماندگاری ،یک زمانی
داد کش��یدن و یک وقتی هم تحمل کردن است؛ در
این میان ،منافع فردی هم نباید وجود داش��ته باشد.
البته همیش��ه هم نمیشود س��کوت کرد همانطور
که همیش��ه هم نباید داد کش��ید .عارف گفت :باید
تش��خیص بدهیم روشمان به چه نحوی باش��د که
بتوانیم مطالبات مردم را پاسخگو باشیم؛ نباید بگوییم
چرا به روحانی رای دادیم .خیلیها شیطنت میکنند.
س��ال  ۹۲درست تصمیمگیری کردیم و درستتر از
 ۹۶ ،۹۲ب��ود؛ در این میان ،عملک��رد روحانی بحث
مجزایی اس��ت .ما وظیفهمان را درست انجام دادیم؛

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد

حمله موشکی؛ پاسخ ایران به هر تهدیدی
ایران اس��ت و ایران از این اقدام برای پاسخ دادن
به هر تهدیدی استفاده خواهد کرد .علی شمخانی
صبح دیروز در نشس��ت مشترک با مدیران ارشد
خودروسازی و ش��رکتهای اصلی قطعهسازی و
انجمنهای صنفی این صنعت ،با تاکید بر ضرورت
پیگیری راهبرد مایوسسازی آمریکا از بدعهدی و
اعمال تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران گفت:
مجموعه بخشهای سیاس��ی ،دفاعی ،اجتماعی
و اقتصادی کش��ور متناس��ب با این راهبرد باید
توانمندیهای بالقوه و بالفعل خود را ارتقا دهند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت
مل��ی اف��زود :دوران ب��زن در رو در عرصه جهانی
پایان یافته و هر اقدام خصمانه علیه کش��ور را در

هر عرصهای پاسخ  10برابری میدهیم .شمخانی
گفت :پاسخ موش��کی اخیر به اقدامات ناامنساز
یک گروهک تروریستی در منطقه اقلیم کردستان
ع��راق رویکردی اس��ت که در پاس��خ به هرگونه
تهدیدی اعمال خواهد ش��د .وی هدف از اعمال
تحریمها را محدود ک��ردن ابزارها و ظرفیتهای
قدرتس��از و اقتدارآفرین ملت ایران توصیف کرد
و عنوان داشت :ما قادریم همانند عرصه امنیت و
دفاع ،اقتصاد خود را نیز مصون و قدرتمند سازیم.
■■مانعی برای افزایش برد موشکها وجود ندارد

در کن��ار اظهارات دریابان ش��مخانی ،س��ردار
«حسین دهقان» مش��اور فرمانده کل قوا در امور
صنای��ع دفاعی نیز ب��ا بیان اینکه توان موش��کی

حجتاالسالم پژمانفر در گفتوگو با «وطن امروز» جزئیات جلسه ویژه کمیسیون فرهنگی
مجلس برای بررسی شایعات پیرامون زائران عراقی را تشریح کرد

شکایت از رسانههای فاسد

عنوان کانون یک طیف سیاسی که موجد مشکالت
کش��ور اس��ت معرفی کند که این خط متاسفانه از
س��وی جریانهای سیاسی داخل کشور مطرح شد.
مشخصا برخی جریانات اصالحطلب در چند ماه اخیر
بشدت روی این مساله مانور داده بودند .متاسفانه این
خ��ط دروغ هنوز هم دنبال میش��ود و به وضوح در
رسانههای این جریان قابل رویت است.

برآین�د گزارشه�ای مس�ؤوالن و نماین�دگان
دستگاههایی که در جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی
حضور داشتند ،چه بود؟

ما جلس��ه دیروز را تشکیل دادیم و از دستگاهها
خواس��تیم گزارشهای خود را ارائ��ه دهند .در این
گزارشها روشن شد این جریان کذب کامال از خارج
شروع و هدایت ش��ده و همزمان چند هدف را دارد
دنبال میکند؛ اول ،متهم کردن شیعیان به فساد چه
نما

در ایران و چه در عراق که الزم اس��ت رس��انهها در
این زمینه هوشیار باشند و ناخواسته خط تبلیغاتی
دش��منان تش��یع را دنبال نکنند .دوم ،هدف از این
جوسازیها و ش��ایعات این بود که روابط بین ایران
و عراق را به عنوان  2کش��وری که مناسباتش��ان
روز به روز در حال توس��عه اس��ت ،مخدوش کنند.
در سالهای اخیر حضور ایرانیان در عراق همواره در
مناسبتهایی چون اربعین رو به افزایش بود و حضور
زائ��ران عراقی در ایران بهخصوص در دهه آخر صفر
گس��ترده و پررنگ بود .دشمنان میخواستند با این
شایعات این روابط حسنه و رو به افزایش را تخریب و
انسجام جریان تشیع را دچار کدورت کنند .در همین
راستا گزارش��اتی که در جلسه کمیسیون فرهنگی
قرائت ش��د ،خیلی شفاف به قضیه پرداخت .امسال
و در شرایطی که هنوز به نیمه سال هم نرسیدهایم،

به دادستان دستور دادهام اعالم جرم کند
آی�تاهلل آملیالریجان�ی ،رئیس ق�وه قضائیه در جلس�ه
مس�ؤوالن عالی قضایی با تاکید بر ضرورت خنثیس�ازی
توطئههای رس�انهای دش�من در ح�د مق�دورات ،به بیان
مثالی در این زمینه پرداخت و تصری�ح کرد :در ایام اخیر،
با هدف تحریک مردم عزیزمان شایعه کردند زائران عراقی
در مش�هد مقدس اقدام به برخی اعمال خالف و دون شأن
میکنند .از س�وی دیگر شاهد راه افتادن فتنههایی در بصره بودیم .آنها به وضوح در پی ایجاد تقابل میان
مردم ایران و عراق و بویژه در میان ش�یعیان هستند .مسؤول حشدالشعبی عراق میگوید اسنادی معتبر
وجود دارد مبنی بر اینکه کنس�ولگری آمریکا در بصره ،در موضوع حمله به کنسولگری ایران در این شهر
دخیل بوده است .به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه ،رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :ما باید در مقابل
دشمنی که به آبروی زوار امام رضا(ع) هم رحم نمیکند ،به هوش باشیم .همین چند هفته پیش که چنین
مسائلی مطرح شد ،بنده به دادستان محترم تهران گفتم این شروع یک فتنه است و باید با رسانههایی که
این موضوع را برجسته میکنند و از این طریق به ایجاد تقابل میان مردم ایران و عراق میپردازند ،برخورد
شود .البته ممکن است چند نفری هم در گوشهای تخلف کرده باشند که باید در جای خود رسیدگی شود اما
برجسته کردن موضوع و تعمیم آن به زوار عراقی حضرت امام رضا(ع) توسط برخی رسانهها مستلزم اعالم
جرم دادستانی است .انسان متاسف میشود گویی اینان متوجه نمیشوند خط فتنه دشمن چیست .بر اساس
این گزارش ،طی هفتههای اخیر بعد از گزارش خبرآنالین و طرح ادعاهایی درباره زوار عراقی این موضوع در
فضای رسانهای کشور مطرح شد .بعد از آن ،روزنام ه شهروند گزارش کذبی در این باره منتشر کرد و با بازنشر
این ادعا توسط روزنامه شرق موج اختالفافکنی میان مردم ایران و عراق گسترش پیدا کرد .خبرگزاری ایسنا
نیز به صورت قابل توجهی در ایجاد این موج دروغ و اختالفافکنی مشارکت داشت و بهرغم همه تکذیبیهها
و مشخص شدن خط این خبرسازی همچنان بر تکرار این ادعا تاکید دارد به طوری که در روزهای گذشته
نیز ایسنا به بهانه گزارشی باز هم به دروغهای مطرح درباره زوار عراقی امام رضا(ع) دامن زد و گفت شایعاتی
پیرامون ارائه خدمات جنسی به زائران عراقی مطرح شده است.

باید پای این وظیفه بایس��تیم .رئیس ش��ورای عالی
سیاستگذاری اصالحطلبان ضمن وارد دانستن نقد
به این شورا ،عملکرد آن را در انتخابات مجلس دهم و
انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر در سال ٩٦
موفقیتآمیز دانست و افزود :نباید به دلیل ضعف عده
معدودی ،عملکرد کل منتخبان زیر سؤال برود ،زیرا
اصالحات پای فرد نیست؛ اصالت به جریان است نه به
فرد .عارف گفت :جامعه بیش از هر زمانی به جریان
اصالح��ات نیاز دارد ،هر چند نقد مردم را میپذیریم
چون مس��ؤولیت داریم .از مردم هم بابت مش��کالت
عذرخواهی میکنیم چون دولتی را روی کار آوردیم
که نمیخواهد یا نمیتواند منویات اصالحات را پیاده
کند ،البته منطقی هم نیست رودرروی آن بایستیم.
مجبوریم صورتمان را با سیلی سرخ کنیم.
غیرقابل مذاکره اس��ت ،گفت :برآورد آمریکاییها
درباره مذاکره اش��تباه بود و ما درباره س��امانههای
موشکی خود تحت هیچ شرایطی مذاکره نمیکنیم.
س��ردار دهق��ان در گفتوگ��و با ش��بکه خبری
روسیاالیوم تاکید کرد :موضوع بودن یا نبودن است.
مس��أله اقتدار ،شرف ،استقالل و اعتماد ملی است
و نمیتوان درباره آن مذاکره کرد .اگر آمریکاییها
فکر میکنند میتوانند درباره آن با ما مذاکره کنند،
خیلی خوشبین هستند و حس��اب و کتابشان
اشتباه است .ما درباره س��امانههای موشکی خود
تحت هیچ شرایطی مذاکره نمیکنیم .وی تصریح
کرد :ایران قادر است برحسب تهدیدها ،طی مدت
زمان خیلی کوتاه ،موشکهای خود را توسعه دهد.
توانمندی موش��کی ایران برای مقابله کافی است
اما اگر تهدیدها تغییر کند و نیازی برای پاس��خ به
پیش آید ،هیچ مانعی بر سر افزایش برد
تهدیدها 
موشکها وجود ندارد.
تعداد زائران عراقی مشهد به  1/5میلیون نفر رسیده
که بیشتر از  90درصد آنها با خانواده عازم سفر زیارتی
ش��دند .به همین خاطر در گزارش��ات دستگاههای
مسؤول تاکید شد در این موضوع ،رسانهها دست به
بزرگنمایی زدند تا جامعه شیعی و همچنین روابط
حس��نه  2کشور ایران و عراق را تخریب کنند .تمام
دوستان مسؤول که در جلسه دیروز حضور داشتند
این بزرگنمایی را تایید کردند.

یک�ی از تبع�ات جریانس�ازیهای اخیر موضوع
اقتصادی و ضرری بود که جامعه هتلداران از مخدوش
شدن روابط  2کشور خورد؛ این موضوع هم در جلسه
دیروز عنوان و بررسی شد؟

این مسالهای که در رسانههای اصالحطلب مطرح و
متاسفانه بزرگنمایی شد ،ضرر زیادی به جامعه هتلداران
مشهد و خراسان و همینطور بسیاری از مشاغلی که
مرتبط با این صنف بودند ،زد .افراد زیادی تحتالشعاع
این جریانسازی قرار گرفته و متضرر شدند .اتفاقا این
نکتهای بود که در آمار و گزارش��ات مسؤوالن استانی
حاضر در جلسه دیروز هم مورد تایید قرار گرفت.
اگر نکته مهم دیگری هم در جلس�ه دیروز مطرح
شد،بفرمایید.

در گزارشات دستگاهها در این زمینه ،یک اتفاق
نظری وجود داشت؛ هم معاون زیارت حج و زیارت و
هم معاون وزیر اطالعات ،هم ناجا و هم گردشگری به
صراحت گفتند این جریان ،یک پروژه سیاسی است
که از خارج از کشور هدایت میشود.

به نقش رسانهها اشاره کردید؛ با توجه به اینکه در
ماههای اخیر ،شایعهسازیهای این حوزه با میدانداری
چن�د رس�انه اصالحطلب و حامی دولت انجام ش�د،
برنام�های برای برخ�ورد با این رس�انهها ندارید؟ در
جلس�ه دیروز کمیس�یون فرهنگی ک�ه نمایندگان
نهادهایی چون وزارت اطالعات و ناجا حضور داشتند،
به نقش مخرب این چند رسانه هیچ اشارهای نشد؟

اتفاقا بنده پیش از این ،نقش این چند رسانه را که
با این شایعات امنیت ملی کشور را هدف قرار دادهاند،
نزد دس��تگاههای امنیتی و قضایی مطرح کردهام و
خواس��تار برخورد قانونی با اینها ش��دهام .همانطور
که میدانید چند رسانه جریان اصالحطلب میداندار
قضی��ه اخیر بودند .در جلس��ه دیروز هم خواس��تار
رس��یدگی ویژه به پرونده این رسانهها و معرفی آنها
به دستگاههای قضایی بودم .پیش از این هم بهصورت
مکتوب ،شکایت خود را از این جریان منحرف و فاسد
که بلندگوی جریان استکبار شد و نهتنها به ایران که
حتی به جریان تشیع لطمه زد ،تقدیم دستگاه قضایی
کردم و امیدوارم این دستگاه برخورد مقتضی را با این
جریان داشته باشد.

عض��و مجم��ع تش��خیص
مصلحت نظ��ام گفت :رکورد
ن��رخ ت��ورم  ۴۹درص��دی
همچن��ان بای��د در دس��ت
مرحوم هاشمی بماند و کار به
جایی نکش��د که دولت روحانی آن را بشکند.
به گزارش فارس ،محمدرضا باهنر صبح دیروز
در همایش جمهوری اس�لامی؛ س��رمایهها و
چالشها که از س��وی پژوهش��کده تحقیقات
راهب��ردی مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام
برگزار شد ،اظهار داشت :اگر مسؤوالن کشور،
مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال راهکار سیاسی
برای حل چالشهای اقتصادی اخیر هس��تند،
بدانند راه را اش��تباه میروند .وی با بیان اینکه
راهکار مشکالت ،اقتصادی است ،تصریح کرد:
پتانس��یلها و ظرفیتهای متعددی در کشور
وجود دارد؛ از نیروی انسانی گرفته تا موقعیت
جغرافیایی و سوقالجیشی .باهنر با بیان اینکه
باید چرخهای اقتصاد را روغنکاری کرد ،نگرانی
خ��ود را از افزایش نرخ ت��ورم ابراز کرد و گفت:
البته رکورد نرخ تورم  ۴۹درصدی همچنان باید
در دست مرحوم هاشمی بماند و کار به جایی
نکشد که دولت روحانی آن را بشکند.

مردم متخلفان اقتصادی را
معرفیکنند

حجتاالس�لام والمسلمین
محس��نیاژهای ،معاون اول
و س��خنگوی قوهقضائیه روز
گذش��ته در حاشیه نشست
مسؤوالن عالی قضایی درباره
موضوعات مطرحش��ده در این جلس��ه اظهار
کرد :در جلسه مسؤوالن عالی قوهقضائیه ادامه
رسیدگی به دستورالعمل جامع اطالعرسانی
را انج��ام دادیم که بحمداهلل به مراحل نهایی
نزدیک شده است .حجتاالسالم والمسلمین
محس��نیاژهای گف��ت :درباره ش��رایط امروز
جامعه نی��ز مباح��ث خوبی مطرح ش��د؛ از
جمله اینکه باز ه��م رئیس قوهقضائیه تأکید
کردن��د پروندههای مربوط ب��ه تخلفات اخیر
اقتص��ادی بهس��رعت و ب��ا قاطعیت ت��وأم با
عدالت مورد توجه همه مراجع قضایی باشد
و دس��تاندرکاران این پروندهها به هیچوجه
تحت تاثیر فضاس��ازی و جوس��ازیهایی که
ممکن اس��ت علی��ه قوه صورت بگی��رد ،قرار
نگیرن��د .وی همچنین گفت :م��ن در اینجا
میخواهم از مردم یک تقاضا داش��ته باش��م
و  2ق��ول هم به م��ردم بدهم .تقاضای من از
مردم این است که افراد آلوده به فساد را به ما
معرفی کنند .ما در دهه اول انقالب با کمک
مردم توانستیم در مقابل همه تروریستهای
داخلی و خارجی بایس��تیم؛ چون خود مردم
بودن��د که تروریس��تها را معرفی میکردند.
حجتاالس�لام والمسلمین محس��نیاژهای
بی��ان کرد :اکن��ون هم از م��ردم میخواهیم
افراد فاس��د و متخلف را که در دس��تگاههای
مختلف ممکن اس��ت با آنها برخورد داش��ته
باش��ند ،به ما معرفی کنند ،البته این کار باید
مستند باشد و هر ش��ایعهای را به ما منتقل
نکنند .معاون اول قوهقضائیه گفت :قولی که
به م��ردم میدهم دو چیز اس��ت :اول اینکه
کسانی که اطالعرس��انی صحیحی در جهت
معرفی مفس��دان به ضابطان یا به قوهقضائیه
داشته باشند ،حتما از آنها حمایت میشود و
اگر بخواهند مش��خصات آنها محفوظ بماند،
حتما نام آنها و مشخصات آنها محفوظ خواهد
بود و برای آنها مش��کلی پی��ش نخواهد آمد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد :قول دومی
هم که میتوانم بدهم این است که قوهقضائیه
ب��ه فضل پروردگار و با کمک مردم هیچگونه
خ��ط قرمزی نخواهد داش��ت و انش��اءاهلل با
تم��ام توان در مقابل هر نوع فس��اد و جرمی
ایس��تادگی خواهد ک��رد و پروندهها را طبق
قانون بررسی و احکام را صادر خواهد کرد.

تعداد استانداران مشمول قانون
بازنشستگان دقیق نیست

س��خنگوی وزارت کش��ور با بیان اینکه اخبار
منتشره درباره تعداد استانداران مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشس��تگان دقیق نیست،
گفت :پ��س از ابالغ قانون و انطباق ش��رایط
اداری -استخدامی مصادیق را اعالم میکنیم.
به گزارش مهر ،سیدسلمان سامانی در واکنش
به انتش��ار برخی اخبار در رسانهها مربوط به
تعداد استانداران ،معاونان و فرمانداران مشمول
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان ،در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت« :تعداد و اسامی
استانداران ،معاونان و فرمانداران مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشس��تگان که تاکنون در
رسانهها مطرح شده است ،دقیق و منطبق با
واقعیت نیست» .وی تاکید کرد« :پس از ابالغ
قانون و انطباق پرونده اداری -استخدامی افراد
با آن ،مصادیق را اعالم خواهم کرد».

