
رئیس جمهوری ب��ا بیان این که فضای روس��تاهای 
امروز ای��ران کامال متفاوت از گذش��ته اس��ت، گفت: 
روس��تاها اس��تعداد فراوانی برای جذب گردش��گران 
داخلی و خارجی دارند. اما روس��تا باید روس��تا بماند و 
معماری و آداب و سنن آن حفظ شود. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاس��ت جمهوری، حس��ن روحانی روز 
گذشته و در نخستین همایش ملی روز روستا تصریح 
کرد: روستاییان کشور همانند ساکنان مرکز و پایتخت 
کشور در جریان تحوالت مربوط به انتخابات بودند و در 
رقم زدن حماسه بزرگ ۲۴ خرداد  سال ۹۲ سهم بسزایی 
داشتند.رئیس شورایعالی امنیت ملی افزود: این منتخب 
کوچک شما در برخی روستاها صددرصد آرا را به دست 
آورد و در برخی روستاهای دور افتاده که واجدان شرایط 
رأی تنها ۹۶ نفر بودن��د، همه به یک نفر رأی دادند. این 
موضوع نش��ان می دهد که روس��تای امروز، روستای 
دیروز نیست. روحانی با اشاره به دسترسی روستاییان 
به وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، روزنامه و 
اینترنت اظهار داشت: جوانان روستایی همواره بهترین 
شاگردها در حوزه و دانشگاه بوده اند.رئیس شورایعالی 
اقتصاد با تأکید بر این که باید با وحدت، اتحاد و همدلی و 
نیز استماع و اطاعت از رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
در مسیر آبادانی ایران تالش کنیم، گفت: وظیفه دولت 
ایجاد فضای امن، باثبات و آرام در بازار به منظور حضور 
کارآفرینان و سرمایه گذاران در عرصه اقتصادی کشور 
است.رئیس جمهوري ضرورت حضور و فعالیت بخش 
خصوص��ی در عرصه های اقتص��ادی را یادآور ش��د و 
تصریح کرد: دولت یازدهم برای جذب سرمایه گذاران 

داخلی و خارج��ی برنامه مدونی طراحی کرده اس��ت 
به طوری که در س��فرهای استانی جلساتی اختصاصی 
با س��رمایه گذاران برگزار می کند و با ایجاد فضایی که 
در آن چش��م انداز آینده روش��ن و س��ود کافی وجود 
دارد، جذابیت بیش��تری برای حضور و به میدان آمدن 
س��رمایه گذاران فراهم می کند.روحانی با بیان این که 
باید سنت های درست گذش��ته را حفظ کرد و از نکات 
خوب تمدن روز هم بهره گرفت، س��رگردانی و حیرت 
در کوچه های س��نت و تجدد را به ضرر کشور دانست 
و گفت: توس��عه کش��ور باید متوازن، همزمان، جامع و 

پایدار باشد.رئیس جمهوری با تأکید بر این که باید تالش 
کنیم تا ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی روستاییان 
باال برود، از معاونت توس��عه روس��تایی و وزارتخانه ها 
و دس��تگاه های مرتبط خواس��ت تا ب��ا برنامه ریزی در 
زمینه ایجاد صنایع تبدیلی توسعه گردشگری و تولید 
صنایع دستی، برنامه ریزی مطلوبی داشته باشد.روحانی 
با اشاره به توسعه رفاه در روستاها پس از انقالب اسالمی، 
گف��ت: باید کش��اورزی صنعتی و صنعت کش��اورزی 
داشته باشیم و در این زمینه باید به طرح های مختلف 
فکر کنیم و روز روستا متعلق به کل کشور است.رئیس 

شورایعالی اقتصاد ضرورت بهره وری از زمین های زراعی 
را خاطرنش��ان س��اخت و با اش��اره به معضل کم آبی و 
خشکسالی در کشور گفت: از برنامه های دولت یازدهم 
این بوده که بتواند با آبیاری های علمی و نوین، بهره وری 
از زمین های زراعی را باالتر ببرد. در این خصوص طرح 
بزرگی در استان های خوزس��تان و ایالم به اجرا درآمده 
که براس��اس آن هر ماه ۲ هزار هکتار زیر پوشش طرح 
آبی��اری مدرن قرار می گی��رد و در ماه ه��ای باقیمانده 
این طرح هر ماه  در ۸ هزار هکتار دیگر اجرا می ش��ود و 
ظرف ۳ تا ۴ س��ال آینده بیش از ۵۵۰ هزار هکتار تحت 
پوشش قرار می گیرد.روحانی نقش روس��تاییان را در 
مرزداری و مرزبانی کشور برجسته دانست و از معاونت 
توسعه روستایی و مناطق محروم کش��ور، خواست تا 
توجه ویژه ای نسبت به روستاهای مرزی کشور داشته 
باش��د، چرا که آنها در دوران دفاع مق��دس، مقاومت و 
ایستادگی بیشتری در مقابل دشمن از خود نشان دادند 
و آنان را از پیش��روی و تحرک بازداشتند. روحانی ادامه 
داد: منظور از توسعه گردشگری فقط جذب گردشگران 
خارجی نیست. بسیاری از جوانان ما از آداب و سنن رایج 
در استان های مختلف کش��ور یا بی اطالع یا کم اطالع 
هستند و باید زمینه آشنایی آنها را با این فرهنگ فاخر 
به وج��ود آورد.رئیس جمهوری در خاتمه با اش��اره به 
پرسش یکی از روستاییان در جلسه ای پیرامون حقوق 
شهروندی گفت: دفاع از حقوق شهروندی معنایش تنها 
دفاع از حقوق شهرنشینان نیست، بلکه دفاع از حقوق 
همه کسانی اس��ت که در ایران چه در روستاها و چه در 

شهرها زندگی می کنند.

روی خط خبرخبر

حقوق روستاییان در منشور حقوق شهروندی دیده شده است
رئیس جمهوری در نخستین همایش ملی روز روستا: 

طوالنی شدن پرونده میلیاردر معروف و انتشار ابعاد 
تازه ای از این پرونده، موجب شده سوال ها پیرامون این 
پرونده همچنان ادامه پیدا کن��د. در همین زمینه روز 
گذشته، حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای در 
هفتادمین نشست خبری اش با اصحاب رسانه از تحقیق 
از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت سابق در رابطه با 
پرونده بابک زنجانی خبر داد. او البته به همین اندازه از 
انتش��ار خبر اکتفا کرد و نامی از سه وزیر دولت گذشته 
نبرد ول��ی در عین حال درباره پول ه��ای بابک زنجانی 
در بانک ه��ای خارجی گفت که ام��وال غیرمنقولی در 
بعضی کشورهای همسایه و غیرهمس��ایه وجود دارد 
و اقداماتی روی آن انجام ش��ده است. وکالی متهم نیز 
در جریان هستند و لذا با توجه به اثبات نشدن ادعاهای 
بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک های خارجی، 
تحریم یا رفع تحریم او تأثیری ندارد. به گزارش ایسنا، 
محسنی اژه ای در ادامه همین بحث، در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر این که آیا خبر خارج ش��دن باب��ک زنجانی از 
لیس��ت افراد تحریمی توس��ط انگلیس صحت دارد یا 
خیر؟ گفت:  ادعایی که بابک زنجانی مبنی بر داش��تن 
ارز در بانک های تاجیکستان و مالزی داشت اثبات نشده 
هرچند مقدار ناچیزی در یکی از بانک ها وجود داشته 
اس��ت.اژه ای همچنین گفت که وزارت نف��ت در ابتدا 
شکایتی از زنجانی نداش��ته و تنها خواسته بود که این 
فرد ممنوع المعامله و ممنوع الخروج شود. معاون اول قوه 
قضائیه در پایان این بحث هم اظهار کرد:   این که عده ای 
می گویند از اموال بابک زنجانی برداش��ت پول صورت 
گرفته ب��ه هیچ عنوان صح��ت ندارد. محس��نی اژه ای 
همچنین درباره برخی پرونده های مطرح در رس��انه ها 
هم اخب��ار ت��ازه ای داد. او درباره آخری��ن وضع پرونده 

ریحانه جب��اری گفت: در این پرون��ده برای چندین بار 
وقت داده شده اس��ت و آخرین وقتی هم که داده شده 
1۰ روز است که اگر در این مدت رضایت حاصل نشود 
حکم اجرا می شود. در برخی رسانه ها و فضای مجازی 
مطرح کردند که به خاطر تش��کیل کمپین احکام اجرا 
نمی شود که باید بگویم چنین چیزی نیست و ارتباطی 
با فضای مجازی ندارد چرا که اکنون در مرحله مصالحه 
هستند که اگر واقعاً صاحبان دم بتوانند رضایت دهند 
بس��یار خوب اس��ت.  اژه ای درباره وضع پرونده افرادی 
که در زمینه خروج اس��ناد تاریخی از کش��ور دستگیر 
شده اند، گفت: متأسفانه بی بی سی و کسانی که وابسته 
هستند تالش می کنند اقدام به جاسوسی یا به اسنادی 
دسترس��ی پیدا کنند. در این زمینه دو نفر در بازداشت 
و افرادی دیگر تحت تعقیب قرار دارند.س��خنگوی قوه 
قضائیه درخصوص اج��رای حکم محکوم��ان پرونده 
فساد سه هزار میلیاردی نیز ابراز داشت: احکام این افراد 
درحال اجرا بوده و رد مال آنان درحال بررس��ی اس��ت. 
برخی از این محکومان در زندان هستند و هنوز محاکمه 
تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده انجام نش��ده است. 
برخی از احکام محکومان این پرونده نیز در دیوان عالی 
درحال رسیدگی اس��ت.در ادامه نشست، خبرنگاری با 
اشاره به اظهارنظر مدیرکل بازرسی محیط زیست درباره 
طوالنی بودن رس��یدگی به پرونده های زمین خواری، 
نظر س��خنگوی قوه قضائیه را دراین باره جویا ش��د که 
محسنی اژه ای، گفت: در این زمینه خانم ابتکار رئیس 
سازمان محیط زیست نیز تلفنی با من صحبت کردند 
و گفتند تع��داد زیادی حک��م قلع و قمع صادر ش��ده 
ولی به اجرا در نیامدند که من ه��م قول پیگیری دادم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته اختالف نظرهایی 

در زمینه پرونده های زمین خواری بین دس��تگاه های 
دولتی و احیاناً شهرداری وجود دارد که سبب طوالنی 
ش��دن پرونده ها می شود چرا که ش��هرداری می گوید 
داخل حریم اس��ت و می تواند مجوز دهد و از س��ویی 
دیگر جهاد کش��اورزی و دهیاری وارد می شود. در واقع 
این اختالف نظرها باید حل شود و تا حل نشود دستگاه 
قضایی با مشکل مواجه است.اژه ای در ادامه با اشاره به 
انتشار خبری درباره آزادی یکی از خبرنگاران واشنگتن 
پست، گفت: در رابطه با خبر آزادی که شما می گویید 
اطالعی ندارم اما از همان مجموعه ای که در روزهای اول 
بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد 
شد. همچنین در رابطه با این پرونده هنوز کیفرخواست 
صادر نشده است.محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال یکی 
دیگر از خبرنگاران مبنی بر این که آخرین جزییات در 
پرونده فس��اد ۳ هزار میلیاردی را توضیح دهید گفت: 
این پرونده، متهمان بسیاری داشته که برای تعدادی از 
آنها حکم صادر ش��د که حکم آنها اجرا و تعدادی دیگر 
در مرحله اجرای حکم قرار دارند. همچنین تعدادی از 
متهمین به حکم خود اعتراض کردند و تعدادی دیگر 
برای آنها ج��زای نقدی در نظر گرفته ش��د که درحال 
بررس��ی اس��ت.همچنین طی هفته های اخیر، سعید 
مرتضوی، دادس��تان س��ابق تهران، ط��ی مصاحبه ای 
ادعای بی گناهی کرد و گفت که هیچ مدرکی مبنی بر 
تخلف وجود ندارد. در همین زمینه اژه ای خاطرنش��ان 
کرد:  تأخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه 
حرف ها می ش��ود، اما برای رس��یدگی به ای��ن پرونده 
این که گفته ش��ود اراده ای وجود ندارد درست نیست؛ 
زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای 
بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان 

عالی کشور اس��ت و بخش دیگر این پرونده نیز درحال 
رسیدگی است.معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری مبنی بر این که آیا دس��تور دس��تگیری دو 
نفر از فعاالن رس��انه ای از سوی نیروهای مسلح صحت 
دارد، گفت: قطعاً  دستور که نمی تواند باشد مگر این که 
شکایتی مطرح ش��ده باشد.محس��نی اژه ای در ادامه 
نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
ثابت شده از ۳ هزار و 7۰۰ نفری که اعالم شد،  بورسیه 
۲ هزار نفر مشکل نداشته آیا شکایتی از سوی این افراد به 
قوه قضائیه واصل شده است یا خیر؟ یادآور شد: نامه ای 
را که همان موقع منتشر شد وزارت علوم رد کرد. تا زمانی 
که شکایت خصوصی در این راس��تا صورت نگیرد این 
موضوع دنبال نمی شود. ممکن است سند طبقه بندی 
شده باش��د که آن یک بحث دیگر است اما از این حیث 
که کسی مدعی اس��ت که حیثیت آن مورد لطمه وارد 
شده باید خود فرد ش��کایت کند.محسنی اژه ای درباره 
این که برخی نمایندگان مدعی هستند که پرونده هایی 
که به قوه قضائیه ارجاع ش��ده رس��یدگی نمی ش��ود؛ 
خاطرنشان کرد:  در مورد برخی از مصداق هایی که بیان 
کردید پرونده  قضایی تشکیل نشده است اما پرونده هایی 
که قضایی می ش��ود حتما رس��یدگی خواهند شد که 
برای برخی از این پرونده ها کیفرخواس��ت و حکم نیز 
صادر شده اس��ت. او همچنین درباره نامه اژه ای به وزیر 
ارتباطات در رابطه با فیلترینگ اظهار کرد: همه ما قایل 
هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی باید بیشترین 
بهره را ببریم. در فضای مجازی هم مس��ائل مجرمانه و 
غیرمجرمانه وجود دارد که وظیفه قوه قضائیه این است 
که در صورت بروز مسائل مجرمانه جلوی آن را بگیرد. 
می خواهد این امر در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی. 

محسنی اژه ای خبر داد: 

تحقیق از 3 وزیر و رئیس بانک مركزی دولت سابق  در رابطه با پرونده بابک زنجانی
 بخشی از حکم پرونده سعید مرتضوی صادر شده است
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 بیش از 700 پرونده سوءاستفاده 
و تخلف دولت قبل درحال رسیدگی است

رئی��س هیأت ب��دوی بررس��ی تخلف��ات دولت 
گذشته گفت: دولت مصمم اس��ت تا میزان مفاسد 
در دستگاه های اجرایی را کاهش دهد و با آنها مبارزه 
کند و از سوی دیگر، برحسب قانون موظف به این کار 
است. گزارش و دستور آقای روحانی دراین باره نیز بر 
همین اساس بود هرچند که آن گزارش و دستور به 

مذاق خیلی ها خوش نیامد.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، حجت االس��الم محم��د 
اشرفی اصفهانی درخصوص آخرین رسیدگی ها به 
تخلفات دولت گذشته در هیأت های بدوی رسیدگی 
به تخلف��ات اداری نه��اد ریاس��ت جمهوری گفت: 
بیش از هفتصد پرونده سوءاس��تفاده و تخلف اداری 
در هیأت های بدوی رس��یدگی به تخلف��ات اداری 
درحال بررسی و رسیدگی است. وی درباره سازوکار 
رس��یدگی به پرونده تخلف��ات در هیات های بدوی 
رس��یدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری 
اظهار داش��ت: ما پرونده هایی که مربوط به تخلفات 
اداری اس��ت و از سوی س��ازمان بازرسی کل کشور 
برایمان ارسال می شود مورد بررسی قرار می دهیم و 
براساس قانون برای متخلفان احکامی چون توبیخ، 

انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی صادر می شود.

آزادی همسر خبرنگار آمریکایی
روزنامه آمریکایی واشنگتن پس��ت مدعی شد 
همسر خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست که 
از ماه ژوئیه با همسرش در بازداشت به سر می برد، 
آزاد شده اس��ت.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران، 
واشنگتن پس��ت به نقل از ش��وهر خواهر »یگانه 
صالحی« همسر »جیسون رضائیان« اعالم کرد 
او هفته گذشته با س��پردن وثیقه آزاد شده است. 
صالحی که خبرنگار پیشین روزنامه نشنال امارات 
است، مجوز فعالیت در ایران را از دست داده است. 
خانواده  خانم صالحی در بیانیه ای اعالم کردند:  ما از 

آزادی یگانه به قید ضمانت سپاسگزاریم.

احمد خاتمی: 

تخریب دولت کار نادرستی است
س��یداحمد خاتمی روز گذش��ته در دیدار با داود 
نمازی مش��اور وزی��ر کش��ور در ام��ور روحانیت و 
ائمه جمعه و جماعات، تخریب دولت را کاری نادرست 
خواند و تأکی��د کرد: به بهانه تخریب نخس��ت وزیر 
انگلیس حق نداریم رئیس جمهوری را بکوبیم. دیدار 
رئیس جمهوری با نخست وزیر انگلیس به درخواست 
دیوید کامرون بوده و در آن دیدار حرف های محکمی 
زده شده. ما حق نداریم به بهانه این که نخست وزیر 
انگلی��س ح��رف نامرب��وط زده، رئیس جمهوری 
کش��ورمان را بکوبیم. این درست نیست.به گزارش 
مهر، عضو هیأت رئیس��ه مجلس خبرگان رهبری 
حمای��ت از دول��ت را وظیفه خود دانس��ت و تأکید 
کرد: ما موظفیم از دولت حمایت کنیم و ش��عار هم 
نمی دهیم و کمک هم نمی خواهیم بلکه براس��اس 
تکلیف مان از دولت حمایت می کنیم ولی دولت باید 

از خودش هم حمایت کند.

سعیدلو در واکنش به اظهارات ترکان: 

 دقیقًا بگویید چه اموالی را 
باید برگردانیم

معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دولت نهم 
در واکن��ش به اظه��ارات اخیر اکبر ترکان، مش��اور 
ارش��د رئیس دولت یازدهم، گفت ک��ه آقای ترکان 
باید دقیقا بگوید کدام اموال از سوی مسئوالن دولت 
نهم و دهم بازگردانده نشده است؟ علی سعیدلو در 
گفت وگو با میزان بعد از گذشت ۲۳ روز از اظهارات 
اکبر ترکان، مش��اور ارش��د روحانی مبنی بر این که 
دولت سابق هنوز برخی از اموال را بازنگردانده است 
و دولت یازدهم در این خصوص به قوه قضائیه شکایت 
کرده است، اظهار کرد: آقای ترکان باید دقیقا بگوید 
کدام اموال بازگردانده نشده است؟ این اموال از کدام 
قسمت رفته و حاال بازگردانده نشده، آیا از استانداری 
بلوچستان، فارس، تهران یا جاهای دیگر بوده است؟ 
آخرین رئیس سازمان تربیت بدنی با تأکید بر این که 
دولت یک حوزه گسترده است، خاطرنشان کرد: باید 
آقای ترکان مش��خص کنند که این ام��وال از دفتر 
فالن وزیر، اداره کل فالن اس��تان، اداره ترابری فالن 

شهرستان یا جاهای دیگر بوده است.
  

 فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
طبق قانون بررسی می شود

وزیر دادگس��تری از بررس��ی بح��ث فیلترینگ 
ش��بکه های اجتماع��ی طب��ق قانون خب��ر داد.به 
گزارش ایلنا، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 
در حاش��یه مراس��م ترحیم ش��ب هفت همس��ر 
حجت االسالم علی س��عیدی نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاس��داران در پاسخ به س��والی درباره پرونده 
ریحانه جباری گفت: مهلتی داده ایم که ان ش��اءاهلل 
گذشت شود.وزیر دادگس��تری همچنین در مورد 
فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیز گفت: این مسأله 

طبق قانون بررسی می شود و تحت پیگرد است.

 درگذشت قائم مقام 
سازمان بازرسی کل کشور 

ولی اهلل خبره قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور 
دار فانی را وداع گفت. به گزارش فارس، ولی اهلل خبره 
قائم مقام س��ازمان بازرسی کل کش��ور صبح دیروز 
دار فان��ی را وداع گفت. اس��حاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهوری در پیامی درگذش��ت قائم مقام 

سازمان بازرسی کل کشور را تسلیت گفت.

آیت اهلل  هاشمی در دیدار جمعی از مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان: 

تضعیف پایه های کشور در نزاع های 
سیاسی از مصادیق ضداخالقی  است

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، پرهیز 
از نزاع را از روش��ن ترین اخالقیات اس��المی خواند 
و گفت: سست ش��دن پایه های جامعه اسالمی در 
نزاع ه��ای مذهب��ی و تضعیف پایه های کش��ور در 
نزاع های سیاسی یکی از مصادیق ضد اخالقی هاست 
که متاسفانه هر دو مورد را در روزگار خود می بینیم. 
به گزارش ایلنا،  هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی 
از مس��ئوالن معاونت س��اماندهی ام��ور جوانان در 
وزارت ورزش و جوان��ان، اظهار ک��رد: پیروان دینی 
که ۶۰ کش��ور دنیا را با یک میلی��ارد و 7۰۰میلیون 
جمعیت جهان دارند، ب��ه خاطر اختالفات مذهبی 
دارند همدیگر را می کش��ند و منابع مس��لمانان را 
ه��در می دهند و این بهترین معنی برای »فش��ل« 
بودن است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
توجه به بح��ران اخالقی را ض��روری خواند و گفت: 
باید آسیب شناس��ی علمی ک��رد و دامنه مصادیق 
اخالقی را گس��ترش داد تا جامعه به جای توجه به 
موضوعات عمیق، گرفتار ظاهرس��ازی ها نشود. او 
آزادی و محدودی��ت را دو اصط��الح مهم و ضروری 
برای مطالعه مس��ائل جوانان توصیف کرد و گفت: 
افراط و تفریط در هر دو موضوع، مطالعات را از مسیر 
درست منحرف می کند و به تبع آن جوانان به جای 

میدان داری منطقی، منزوی می شوند.

 آیت اهلل آملی الریجانی 
شرح وظایف معاون اول قوه قضائیه 

را ابالغ کرد
شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضائیه 
توس��ط آیت اهلل آملی الریجانی، در نامه ای خطاب 
ب��ه حجت االسالم والمس��لمین محس��نی اژه ای 
ابالغ ش��د. این درحالی اس��ت که در س��ال های 
گذشته وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضائیه 
ب��ه تفصیل ابالغ و منتش��ر نش��ده ب��ود. آیت اهلل 
آملی الریجانی در مراس��م معارفه مس��ئوالن قوه 
قضائیه در س��وم ش��هریور گفته بود: در این دوره 
از مدیریت یک تغییر نگرش��ی در اداره امور داریم 
و همراه با تغیی��ر معاون اول، برخ��ی از اختیارات 
رئیس قوه قضائیه ازجمله جلسه با معاونان، رؤسای 
سازمان های قوه قضائیه و رؤسای دادگستری ها به 
وی تفویض می شود و تصمیم نهایی با رئیس قوه 
قضائیه اس��ت، به تعبیری معاون اول قوه قضائیه 
 جانش��ین و قائم مق��ام رئیس قوه قضائیه اس��ت.

به گزارش خبرگ��زاری میزان، در ابالغ ریاس��ت 
ق��وه قضائی��ه خطاب ب��ه مع��اون اول ای��ن قوه، 
حجت االسالم والمسلمین محس��نی اژه ای آمده 
اس��ت: »با توجه به سیاس��ت های راهب��ردی قوه 
قضائیه و در جهت هماهنگی بیش��تر بخش های 
ستادی و اجرایی و تسریع در انجام وظایف مقرره 
در قوانین، وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضائیه 
ابالغ می شود.« در ادامه این نامه، محورهای وظایف 
و اختیارات معاون اول قوه قضائیه بدین شرح ذکر 
شده اس��ت: ارایه راهکارهای روش��ن و عملیاتی 
جهت پیگیری و اج��رای موارد مذک��ور در حکم 
انتصاب مقام معظم رهبری و نظارت بر اجرای آن 
پس از تصویب رئیس قوه قضائیه، بررسی و تأیید 
پیشنهاد های معاونت راهبردی درخصوص شرح 
وظایف و تش��کیالت واحدهای اداری قوه قضائیه 
و س��ازمان های تابعه، تصویب ایجاد شعب دادسرا 
و دادگاه، ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال 
قضات، بررس��ی فرآیند تأمی��ن و توزیع اعتبارات 
مصوب قوه قضائیه، بررسی و تأیید پیشنهادهای 
معاونت منابع انس��انی درخص��وص تبدیل وضع 
قضات از آزمایش��ی به رسمی، تش��کیل شورای 
معاونان و مراکز تابعه، تشکیل شورای سازمان های 
تابعه، اتخاذ تصمیم درخصوص مواد ۳۵۶ و ۴۲۴ 
قانون مجازات اسالمی، اتخاذ تصمیم مقتضی در 
مورد تبص��ره ۲ ماده ۴۹۵ راجع ب��ه اعطای برائت 
به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی 
خ��اص، اتخاذ تصمیم درخص��وص اجرای احکام 

سلب حیات در پرونده های مواد مخدر و...

حجت االسالم تقوی: 

جلسات وحدت اصولگرایی هیچ 
ارتباطی به انتخابات مجلس دهم ندارد

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان این که همایش 
وحدت اصولگرایان هیچ ارتباطی به انتخابات مجلس 
دهم ندارد، گفت:  هدف ما تنها ایجاد همگرایی بین 
اصولگرایان اس��ت. به گزارش ایلنا، حجت االسالم 
س��یدرضا تقوی در حاش��یه مراس��م هفتمین روز 
درگذش��ت همس��ر نماین��ده ولی فقیه در س��پاه 
پاسداران در جمع خبرنگاران درباره همایش وحدت 
اصو لگرایان که در روز 1۹ مهر برگزار می شود، گفت: 
این همایش براساس تش��کیل جلسات همگرایی 
میان اصولگرایان ش��کل گرفته و بنده تالش کردم 
تا این همایش تشکیل ش��ود.وی افزود: هدف ما از 
برگ��زاری چنین برنامه هایی، تنه��ا ایجاد وحدت و 
همگرایی بین اصولگرایان است و ما به جریانی سوق 
نداریم و تنها طرفدار ایجاد وحدت بین اصولگرایان 
هس��تیم. عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: 
تأکید بر همگرایی و وحدت، ش��عار اصلی همایش 
اصولگرای��ان در نوزدهم مهرماه خواه��د بود. وی با 
بیان این که سازوکار ایجادشده در میان اصولگرایان 
با تشکیل جلسات وحدت اصولگرایی هیچ ارتباطی 
به انتخابات مجلس دهم ندارد، تصریح کرد: هدف ما 
از برگزاری این همایش تنها ایجاد همگرایی است، 
زیرا در ش��رایط فعلی آنچه جریان اصولگرایی به آن 

احتیاج دارد، همگرایی است. 

گفت وگو

ش�هروند|  نظارت ش��ورای نگهبان بر انتخابات 
از جمله وظایفی اس��ت که در قانون برای این شورا 
تعیین شده است.  سخنگوی شورای نگهبان بررسی 
صالحیت نامزده��ای انتخابات��ی و معیارهای این 
ش��ورا در این زمینه را در گفت وگویی با »شهروند« 
تشریح می کند.  او معتقد است  مفاهیمی که ما در 
حال حاضر با آن سروکار داریم مربوط به صالحیت 

کاندیدا ها در راستای مسائل حقوقی است. 
نجات اهلل ابراهیمیان در مورد فعالیت چهره های 
سیاسی در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی می گوید:   تا مقطعی از مراحل انتخابات 
 س��ال ۸۸ مردم و حتی اعضای ستادهای انتخاباتی 
به وظایف قانونی و حقوقی خودش��ان عمل کردند 
و انتظار نظام هم همی��ن بوده که کاندیداها فعالیت 
کنند، صالحیتش��ان هم تأیید ش��ده بود،  بنابراین 
فعالیت در ستادهای انتخاباتی کاندیداها مانع احراز 

صالحیت نخواهد بود. 
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان تأکی��د می کند:   
همان طور که مسئوالن نظام گفتند، کسانی که به 
کاندیداها رأی دادند ی��ا در مراحلی از آنها طرفداری 
کردند، این افراد به تشخیص خودشان عمل کرده اند. 
نمی توان این مس��أله را مبنای سرزنش یا عدم احراز 

صالحیت قرار دهیم. 
او ب��ا بی��ان این ک��ه اقدام��ات خ��الف قان��ون و 
فعالیت هایی مبنی بر عدم التزام به نظ��ام، در احراز 
صالحیت ها دیده می شود، اضافه می کند:  من یک بار 
دیگر بر پیام مس��ئوالن نظام تأکید می کنم که رأی 
دادن به یک کاندیدا و عضو س��تاد انتخاباتی او بودن 

به خودی خود مانعی برای احراز صالحیت نیست. 
ابراهیمیان همچنان در مورد فشار برخی گروه ها 

بر ش��ورای نگهبان می گوید:   این ش��ورا براس��اس 
واقعیت های عینی، پرونده ها، استعالمات و اطالعاتی 
که در اختی��ار دارد داوری خواهد کرد  اما می ش��ود 
اینگونه پرس��ید که آیا احتمال لغزش قضات وجود 
ندارد؟ این افراد حتما اش��خاص ع��ادل و منصفی 
هستند که تمایالت شخصی ش��ان در داوری شان 
داخل نمی ش��ود اما من می گویم مثل هر انس��انی، 
ما هم مصون از اش��تباه و لغزش نیستیم ولی برای 
این که بخواهیم نظرات ش��خصی  یا فضا و جو را در 
تصمیماتمان تأثیر بدهیم، قص��د و تعمدی وجود 

ندارد. 
با این ح��ال هرچه به زم��ان انتخاب��ات نزدیک 
می شویم، برخی جریان ها س��عی می کنند فضای 
سیاسی را به نفع خودشان تغییر دهند که سخنگوی 
شورای نگهبان معتقد است:  در رقابت های انتخاباتی، 
ممکن اس��ت تالش ش��ود ک��ه گروه ه��ای رقیب 
نس��بت هایی به هم بدهند. ش��ورای نگهبان به دور 
از همه این فضاها، به عنوان ی��ک داور بی طرف باید 
براس��اس اطمینان و علم ش��خصی اعض��ا در مورد 
صالحیت ها داوری کند و من امیدوارم این داوری به 

صورت عادالنه انجام شود.  

سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با »شهروند«: 

فعالیت در ستادهای موسوی و کروبی مانع احراز صالحیت نیست

نگاه

دس��تیار ویژه رئیس جمه��وری در ام��ور اقوام و 
اقلیت ها درباره تالش سازمان یافته عده ای در داخل 
و خارج از کش��ور برای ایجاد تضاد و نزاع مذهبی در 
داخل کشور گفته اس��ت: عده ای در داخل ندانسته 
و یک عده ای در خ��ارج آگاهانه تالش می کنند که 
باالخره تضاد مذهبی را ترویج کنند، یعنی اگر تضاد 
مذهبی ایجاد شود فساد مذهبی شکل می گیرد و 
این بزرگ ترین خطری اس��ت که نظ��ام را تهدید 

می کند.
به گزارش فارس، علی یونسی با بیان این مطلب 
افزوده است:  افرادی می آمدند و پول خرج می کردند 
تا بدبینی مذهبی را ترویج کنند؛ ش��اید بیش از هر 
فرد دیگری صحبت ک��ردم و کمتر مصاحبه ای بود 
که من در این خصوص صحبت نکرده باشم تأکیدم 
این بود که تض��اد مذهبی منجر به ن��زاع مذهبی 
می شود.وی افزوده: عده ای که به نام دین و مذهب 
ت��الش می کردند ک��ه بگویند تمامی اهل س��نت 
وهابی هس��تند و همه وهابی ها تروریست اند، این 
خط غلط اس��ت چراکه اهل سنت ایران عاشق اهل 
بیت و هوادار جمهوری اس��المی ایران هستند و در 
راه جمهوری اسالمی هزاران شهید داده اند و امروز 
هم در دفاع از جمهوری اس��المی تردیدی ندارند. 
این که ما هم بیاییم میلیون ها اهل سنت را دشمن 
جمهوری اس��المی معرفی کنیم، هم��ان چیزی 
است که داعش و اسرائیل و آمریکا می خواهد البته 
متأس��فانه عده ای هم در کشور هس��تند که به این 

شیوه عمل می کنند.
یونس��ی با اش��اره به اقدام اخیر وزارت اطالعات 
در تعطیل کردن چند شبکه ماهواره ای غیرقانونی 
و وحدت شکن گفته اس��ت:  در مالقات های مکرر 

خواس��تیم این کار صورت بگیرد و متأس��فانه دیر 
انجام گرفت و هنوز هم کامل صورت نگرفته است؛ 
م��ا معتقدیم که ای��ن کار باید خیل��ی زود تر انجام 
می گرفت و بع��د باید این حرک��ت را تفهیم کنند.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها 
خاطرنشان کرده است: هدف دشمن از بیان چنین 
مسائلی و دامن زدن به تضادهای مذهبی برای ضربه 
زدن به نظام جمهوری اس��المی است. البته باز هم 
می گویم عده ای که برخی دسترسی ها را هم دارند 
به این مس��ائل دامن می زنند. شاهد این مطلب هم 
بولتن برخ��ی ارگان ها و نهاده��ای مثالً حاکمیتی 
است.یونس��ی تأکید ک��رده: ارگان ه��ای امنیتی، 
قضایی و نظامی بیایند حداقل ای��ن افراد را محدود 
کنند، چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و 
قومیتی هس��تند باید آزادانه از رسانه های جمعی و 
ملی استفاده کنند؛ این افراد باید محدود شوند. البته 
من طرفدار اختناق نیستم ولی می خواهم بگویم که 
نباید اجازه داده شود این افراد از رسانه های همگانی 
ملی حرفی را بزنند که بهانه ای برای وهابیت شود، 
از من مکرر سوال شده که چرا شما می گویید اقوام 

ایران نه تنها تهدید نیستند بلکه فرصت هم هستند.

یونسی:  

ایجاد تضاد مذهبی بزرگ ترین خطری است که نظام را تهدید می کند
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