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روی خطر خبر
از سوی رهبر معظم انقالب؛

سید محمدحسن ابوترابی فرد به
امامت جمعه موقت تهران منصوب شد
پایگاه اطالع رسانی شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه کشــور| حجت االســالم ســید
محمدحسن ابوترابی فرد از سوی رهبر انقالب ،به
امامت جمعه موقت تهران منصوب شد .نماز جمعه
این هفته تهران به امامت حجت االســالم ســید
محمدحسنابوترابیفرداقامهخواهدشد.

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو و
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
پایگاه اطالعرســانی دفتر مقام معظم
رهبری| به مناسبت ســالروز پیروزی انقالب
اســالمی ،حضرت آیتاهلل خامنهای بــا عفو و
محکومان محاکم
تخفیف مجازات ۵6۵نفــر از
ِ
عمومی و انقالب ،سازمان قضائی نیروهای مسلح
و تعزیــرات حکومتی موافقت کردنــد .آیتاهلل
آملیالریجانی رئیس قوهقضائیه به مناســبت
سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نامهای به رهبر
معظم انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و
تبدیل مجازات ۵6۵نفر از محکومــان را که در
کمیســیون مربوط واجد شرایط الزم تشخیص
داده شــدهاند ،ارایه کرده بود ،که مورد موافقت
حضرتآیتاهللخامنهایقرارگرفت.
روایتی از روشهای جاسوسی در یکدهه اخیر:

استفاده از سوسمار ،مارمولک و
آفتابپرست برای جذب امواج اتمی

دادستان تهران ارایه داد

توضیحات جدید درباره دستگیری
اعضای شبکه جاسوسی
ایسنا| دادســتان تهران در خصوص دستگیری
تعدادی از متهمان مرتبط با یک شــبکه جاسوسی
توضیحــات تکمیلی ارایــه کرد .جعفــری دولت
آبادی با بیــان اینکه در نوزده دی ماه ســال جاری
حســب گزارش کتبی یکی از نهادهای امنیتی که
به دادسرای شــهید مقدس ارجاع شــده است ،به
موجب دســتورات قضائی و با آغاز تحقیقات انجام
شده ،مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران
اطالعاتی سیا و موساد ماموریت های سه گانه ای را
شامل موضوعات زیســت محیطی ،نفوذ در جامعه
علمی ایران و جمعآوری اطالعات از اماکن حساس
و حیاتی کشور از جمله پایگاههای موشکی کشور،
دنبال میکردهاند؛ در تحقیقات انجام شــده برخی
متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمینهای
اشــغالی از جمله به منظور شــرکت در کنفرانس
منارید که با حضور افســر اطالعاتی موساد در رژیم
صهیونیستی برگزار شــده ،اقرار و اذعان نموده اند
که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد،
ایجاد بحران در برخی از حوزههای زیست محیطی
ایران بــوده و اطالعات جمع آوری شــده از طریق
عوامل پنهان به آمریکا انتقال می یافته و در همین
راستا دو نفر از افسران ســازمان اطالعات آمریکا با
هویتمعلومدرپوششهایمختلفبهایرانوبرخی
از استانهای کشور سفر کرده اند که از جمله اهداف
آنها ،ایجاد موسسه ای در قالب فعالیتهای زیست
محیطی بوده و طبق اسناد موجود ،این موسسه در
حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی ها
برای تحقق اهداف مدنظر ســرویسهای اطالعاتی
سازمان سیا و موســاد و جمع آوری اطالعات طبقه
بندی شــده در حوزه های دفاعی و موشکی کشور
ایجاد شده است .او افزود :حسب محتویات پرونده،
یکی از متهمان اصلی ،با مشــخصات اختصاری م.ط
دارای تابعیت ســه گانه ایرانی ،آمریکایی و انگلیسی
و عضو و پشتیبان مالی موسسه ایرانی حیات وحش
بوده ،و همچنین دیگر عضو موثر و مدیر این موسسه
کاووس ســیدامامی دارای تابعیت مضاعف کانادا و از
مرتبطان اصلی افسراطالعاتی آمریکا در ایران بوده به
نحوی که این افسر اطالعاتی در سفر به ایران در منزل
کاووس سیدامامی استقرار می یافته است .این شبکه
در پوشش اجرای پروژههای علمی و زیست محیطی
نسبتبهجمعآوریاطالعاتموردنیازاقداممیکرده
است.اوادامهداد:طبقتحقیقاتانجامشدهاعضایاین
شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی
دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب
کردهبودندکهدرواقعپوششیبرایرصدفعالیتهای
موشکی کشور بوده و تصاویر و اطالعات ثبت شده را
برایبیگانگانارسالمینمودهاند.

دولت

رهبر معظم انقالب در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان سیستانوبلوچستان:

شیعه و سنی در دشوارترین میدانها کنار یکدیگرند

پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری| بیانات رهبر
معظم انقالب اسالمی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان
سیستانوبلوچستان که در تاریخ ۱6بهمن ۹6برگزار شده بود ،دیروز
درمحلاینهمایشدرزاهدانمنتشرشد.
حضرت آیــتاهلل خامنهای در این دیدار با اشــاره به عالقه عمیق
خود به مردم سیستانوبلوچســتان ،مردم بلــوچ را گرم ،صمیمی،
باصفا و بااستعداد ،و مردم سیستان را از لحاظ گذشته تاریخی در بین
همه اقوام ایرانی ،کمنظیر و درخشــان توصیف و خاطرنشان کردند:
با وجود این استعدادهای سرشــار ،در دوران قاجار و پهلوی به مردم
سیستانوبلوچســتان بیاعتنایی میشــد و همین موجب شد که
استعدادهایمردمبروزنکند.
ایشان ،خدمات انجامشده در این منطقه در سالهای پس از انقالب
را نشــانه محبت دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به نیازهای

مطرحشدهازجانباستانداردرایندیدارافزودند:نیازهایمردماستان
همچون آبشــیرینکن و خط آهن را باید از طریق مسئوالن ارشد
دولتی بهطور جدی دنبال کنیــد و با میدان آوردن بخش خصوصی،
استفادهازمنابعصندوقتوسعهملینیزامکانپذیرخواهدشد.
رهبر معظم انقالب اســالمی ،سیستانوبلوچســتان را همچون
استانهای کردســتان و گلستان مظهر وحدت اســالمی و الگوی
همکاری و زندگی برادرانه شیعه و س ّنی برای دنیا دانستند و با تأکید
برهوشیاریدرمقابلتفرقهافکنیدشمنگفتند:شهادتیکنوجوان
س ّنی در دفاعمقدس و یا شهادت یک مولوی اهل سنت به علت دفاع
از انقالب اسالمی بهدست ضدانقالب ،نشان میدهد برادران شیعه و
سنی در جمهوری اسالمی در دشوارترین میدانها در کنار یکدیگر
حاضرند و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و وحدت واقعی
رامجسمونمایانکرد.

سخنگوی دولت:

زندانی در اختیار قوهقضائیه
امانت ماست

حضرت آیتاهلل خامنهای ،ایستادگی جمهوری اسالمی در مقابل
جاهلیت مدرن با وجود تحریم و همه توطئههای نظامی و فرهنگی
دشــمنان را مرهون قدرت ایمان و فداکاری مردم خواندند و گفتند:
مظهر کامل ایمان راسخ در زنجیرهی بســیار مهم ایمان و مقاومت،
شهیدان و ایثارگران هستند ،بنابراین نظام اسالمی به تعظیم و تکریم
شهدانیازمنداست.

رئیسجمهوری در نشست مشترک استانداران و روسای سازمانهای اقتصادی:

مسئولی که امید ندارد ،برود

کسی که امید 99درصدی دارد نباید در مسئولیت بماند ،کشور به امید و نشاط  100درصدی احتیاج دارد
سختگیری نکنید ،در زندگی مردم دخالت نکنید
به پلیس دستور دادیم بدون اسلحه وارد اعتراضات شوند
درباره زلزلههای اخیر از نهادهایی همچون هاللاحمر ،اورژانس ،بهداشت ،ادارات آب ،گاز ،برق و ارتباطات تشکر میکنم
شــهوند| نزدیک به دومــاه از ناآرامیهای اخیر
میگذرد و حاال رئیسجمهوری در نشست مشترکی
با اســتانداران ،وزرا ،روسای ســازمانهای اقتصادی
و مدیران موسســات مالی و اعتباری حضور داشــته
و گفته که از روز اول اعتراضات اخیر به پلیس دســتور
داده شــده که بدون اســلحه وارد صحنه شــود؛ «در
تماس تلفنی که با یکی از مقامات فرانســه داشتهام،
وقتی که گفتم پلیس بدون اسلحه حضور دارد ،تعجب
کرد که چرا این موضوع اعالم نمیشود و پلیس بدون
ســالح به خیابان آمد و آرامش را برقرار کرد .بینظمی
و ناآرامــی همــه را آزار میدهد و اگر مــردم ببینند
خیابانها ناآرام اســت و عدهای شیشــه میشکنند
و خود را آتش میزنند ،مورد پسندشــان نیســت».
او ادامــه داده کــه وزارت کشــور و دســتاندرکاران
مربوطه و ســتاد بحران و شــورای امنیت کشور در دو
بخش مدیریت و نظارت بــر اعتراضها که چند روزی
در دیمــاه صورت گرفت ،کار بزرگی انجــام دادند و با
توجه به اینکه در کارهای زیــادی در حوادث بحرانی
حضور داشــتند ،لمــس میکنم که ایــن یعنی چه.
روحانی با بیان اینکه وقتی بحرانی6ماه طول میکشد
یا اینکه چند روز ادامه پیدا میکند هر فعالیتی در آن
متفاوت است و در این شــرایط همه به صحنه آمدند،
ادامه داده است« :اما در این زمینه شورایعالی امنیت،
وزارت کشــور ،نیروی انتظامی و نیروهای مســلح بار
سنگینی را بر دوش کشیدند و البته به خوبی این مسیر
کار را انجام دادند .اگر دقت صورت نمیگرفت ،این کارها
به خوبی انجام نمیشــد ».روحانی همچنین همانند
چند ماه گذشته بر این موضوع تأکید کرد که به مردم
سختگیری نکنید .او گفت« :در زندگی خصوصی مردم
دخالت نکنید و آنچه امام گفته را اجرا کنید .کسی شاید
در خانهاش غیبت کند یا دروغ بگویــد اما ما نباید او را
بازخواست کنیم ».او همچنین در اظهاراتش با اشاره
به زلزله کرمانشاه و کرمان از وزارت کشور و نهادهایی
همچون هاللاحمــر و اورژانس و بهداشــت درمان و
ادارات آب و گاز و برق و ارتباطات تشکر کرد ،چراکه به
نظر او در زمان زلزله همه اینها دچار مشــکل میشود.
او در اینباره گفت« :درمجموع حوادث بهویژه در زلزله
کرمانشاه و کرمان کارهای خوبی انجام گرفت اما به این
معنی نیســت که رضایت مردم را برآورده کرده است.

عکسpresident.ir :

ایلنا| مشاور عالی نظامی فرمانده کل قوا با بیان
اینکه دشــمنان به جای جنگ نظامی با ایران به
جنگ هیبریــدی روی آوردهانــد ،گفت :در جنگ
هیبریدی ممکن اســت تحت عنــوان ایرانگرد و
فعال محیطزیســت جاسوس بفرســتند .سردار
سرلشکر فیروزآبادی در تشــریح جزییات جنگ
هیبریدی افزود :در جنگ هیبریدی ممکن اســت
ایرانگرد بفرســتند که جاسوس باشد .ممکن است
فعال محیطزیستی بفرســتند که جاسوس باشد،
ممکن است دانشمند فعال در تحقیقات کشاورزی
بفرستند که جاســوس باشــد .در دورانی که من
خدمت میکردم ،همه این مــوارد با دلیل و مدرک
پیدا میشــد .او ادامه داد :در اموالشان انواع جانوران
صحرایی را خریده بودند مثل سوسمار ،مارمولک و
آفتابپرست .سپس بررسی کردیم که این موارد به
چه دردشان میخورد ،بعد متوجه شدیم که پوست
آنهاامواجاتمیراجذبمیکندواینهاجاسوساتمی
بودندکهمیخواستندبااینبهانهدرداخلجمهوری
اسالمی از طریق پوست این جانوران صحرایی به این
نتیجه برسند که ما در چه مکانهایی معدن اورانیوم
داریموکجادرحالکاراتمیکردنهستیم.
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شاید انتظار مردم بیش از اینها باشد و باید این حس را
در خود زنده کنیم که مردم در چه حالی هستند .طی
سفری که به کرمان داشتم ،خانم مسنی میگفت تمام
جهیزیهای که چندینسال تأمین کرده است ،زیر آوار
رفته ،بنابراین این حس را نمیشود جبران کرد؛ چراکه
خانهای بوده و به آن عادت کــرده و حتی اگر خانهای
دیگر برای آنها درست شود ،این حس ناخوشایند از بین
نمیرود .همچنین دولت ازهمهنهادهاییکهکانکس را
درزمانزلزلهخریدندوبهمردمدادند،تشکرمیکند».
راهقانونیاعتراضات
حسن روحانی با بیان اینکه اگر اعتراضی داریم قانون
برای ما راه تعیین کرده است ،گفت« :در۲۲بهمن گفتم
قانون اساســی ظرفیتهای زیادی دارد که اگر اصالح
هم نشود ،میتواند کشور را هدایت کرده و هم رضایت
عامه را برآورده سازد؛ به شرطی که همه متعهد به قانون
اساسی باشند و فصل سوم قانون اساسی را اجرا و پیاده
کنیم .قانون اساسی ما ظرفیتهای بسیار زیادی دارد و
همه باید در اجرای قانون اساسی بار سنگین مسئولیت
را بر دوش خود احســاس کنیم؛ البته رئیسجمهوری
مســئولیت ویژه دارد که برعهده فرد دیگری نیست،
بنابراین مسئولیت رئیسجمهوری از همه سنگینتر و
سختتراستودراینزمینههمهبایدکمککنند».

مردمبازهمبهجمهوریاسالمیرأیمیدهند
او ادامه داد« :مردم درســت تشخیص مسیر دادند،
یعنی مسیر استقالل و عدم مداخله در سرنوشت .االن
هم اگر از مردم بپرســید ،میخواهید استقالل داشته
باشــید یا بیگانگان دخالت کنند ۹۸ ،و ۲دهم درصد
باز هم میگویند اســتقالل میخواهیم این آمار تغییر
نمیکند.اگربپرسیمآزادیمیخواهیدیااستبدادهمان
آمارامروزهمبهجمهوریاسالمیرأیمیدهند».
کسینمیخواهدبهدینوفرهنگملیتوهین
شود
رئیسجمهوریبابیاناینکهممکناستدرشیوهها
وبرنامهها ونحوه اجرای مردم انتقاد داشتهباشند،گفت:
«مردم میخواهند به فرهنگ ملی و دینیشان توهین
نشود .کسی نمیخواهد به دین و فرهنگ ملی توهین
شود و فساد در جامعه باشــد .انقالب ما برای همینها
بود .برای این بود که فرهنگ اســالم و فرهنگ ملی و
جمهوریت و اسالمیت حاکم شود .من معتقدم امکان
بازگشت از این مسیر وجود ندارد .ملت ما همان آمارها را
دارد و همان مسیر را ادامه میدهد».
وظایفسختیبهعهدهداریم
او گفت« :ما وظایف سخت و دشــوار در قبال نظام و
انقالب به عهده داریم .وقتی ما براســاس قانون اساسی

مسئولیت اجرا را به عهده گرفتیم ،یعنی باید اینبار را به
مقصدبرسانیم.اراده،اطمینان،نشاط،آیندهنگریوامید
به آینده پایههای اصلی است .کسی که امید۹۹درصدی
دارد ،نبایــد در مســئولیت بماند .ما به امید و نشــاط
۱۰۰درصدیاحتیاجداریم.ماکامالبهآیندهامیدواریمو
میتوانیمکشوررادرمسیرپیشرفتقراردهیم.اینفقط
حرف ما نیست و دنیا نیز این را قبول دارد».
نبایدبرایمردمدینتعریفکنیم
او گفت« :دین اســالم بر مبنای سختگیری و زندان
نیست ،مبنای اسالم تشریع و تبلیغ است .ما نباید برای
خودمان وظیفه مافوق طاقت درست کنیم و نباید برای
مردم دین تعریف کنیم ،اســالم دین مشقت نیست و
خداوند حکم جعل نکرده و حکمی از سوی خدا جعل
نشدهاست».
جزییاتطرحمهمرئیسجمهوربرایمسکن
مردم
روحانی در ادامه به برنامه دولت برای اصالح بافتهای
فرسوده اشــاره کرد و گفت :دولت زمینهای فراوانی
در سراســر کشــور دارد و طبق قانون تمام دستگاهها
و وزارتخانهها ،زمینهایی که در اختیــار دارند را برای
ساخت مسکن و بازآفرینی بافتهای فرسوده به وزارت
راه و شهرســازی واگذار کنند.رئیس جمهوری با بیان
اینکه مهمترین اصل دولت در بخش مســکن ،حفظ
سالمتی و زندگی مردم است ،گفت :به هر ساکن بافت
فرسوده ،مسکنی با  ۲۰درصد زیر بنای بیشتر تحویل
می شود .طرح بازآفرینی شهری برنامه اساسی دولت
برای مسکن خانهاولیها ،صیانت از جان و سالمت مردم
ونوسازیمحالتکهنهوفرسودهاست.
برخیمسائلفضایمجازیرادرکنمیکنند
رئیسجمهوریبابیاناینکهبرخیمسائلمربوطبه
فضای مجازی را درک نمیکنند ،گفت« :گاهی با دیدن
یک عکس نامناسب یا یک جمله ،طنز یا کالم بد همه
توجهات به فضای مجازی را به این سمت معطوف کرده
و فضای منفی ایجاد میکند .مسائل نامناسب در همه
حوزهها در همه جای دنیــا وجود دارد .ما باید خودمان
برای پاالیش و تزکیه آن تالش کنیم و این مسائل دلیل
نمیشود که با فضای مجازی برخورد سلبی کنیم .این
فضای مجازی بستری است که فضا را برای کسبوکار،
شغل،علم،کشاورزی،آسایشو...مردمفراهممیکند».

میز سیاست
واکنشها به اظهارات رئیسجمهوری در مورد
ظرفیت قانون اساسی ادامه دارد

جنجال بر سر پیشنهاد رفراندوم

شهروند| حسن روحانی روز یکشنبه در سخنرانی
ساالنه در مراسم ۲۲بهمن برای سومینبار پیشنهاد
برگزاری همهپرســی در مورد مشکالت کشور را داد.
رئیسجمهوری در این سخنرانی گفته بود که «قانون
اساسی بنبستها را برداشته؛ اگر جایی بحثی دارد ،به
اصل  ۵۹قانون اساسی مراجعه کنیم .اصل  ۵۹قانونی
درباره رفراندوم است؛ یعنی صندوق بیاوریم و هرچه
مردم گفتند ،عمل کنیم» .طرح این سخنان از سوی
رئیسجمهوری مانند گذشته واکنشهایی را از سوی
رقیبان سیاسی دولت و رسانههای همسو با آنان در پی
داشت .البته در میان این واکنشها ،پاسخ سخنگوی
شــورای نگهبان بهعنوان مهمترین نهاد نظارتی در
داخل بازتاب زیادی در پی داشت.
پیشنهادرئیسجمهوریکارشناسینشدهبود
سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به سخنان
رئیسجمهوری کــه آن را در کانــال تلگرامی خود
منتشر کرده آورده است «برخی مردم همانجا به من
اعتراض کردند و شورای نگهبان را بابت تأیید بعضی
نامزدها ســرزنش ،که البته من از نظر جمعی شورای
نگهبان دفاع کردم و برخی دیگر سوال میکردند که
ضرورت طرح بحث انتخابات آنهم حدود دوســال
مانده به برگزاری انتخابات توســط رئیسجمهوری
محترم چیست؟» عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این
قسمت از سخنان روحانی که برگزاری انتخابات عامل
ادامه حیات جمهوری اســالمی در ۳۹سال گذشته
بوده و در ادامه گفته بود که از شــورای نگهبان و سایر
دستاندرکارانونهادهامیخواهمراهانتخاباتراسهل
کنند ،نوشته است« :سهم دولت در تهیه لوایح قانونی،
سهم مجلس در تصویب قوانین کارآمد ،سهم وزارت
کشور در اجرای صحیح و باالخره سهم شورای نگهبان
در اجرای دقیق نظارت بر انتخابات الزم است به خوبی
تبیین و از سوی همه پذیرفته شود .نه اینکه هروقت

نتیجه انتخابات به نفــع ما بــود ،آن را بپذیریم و در
غیراین صورت به آن اعتراض کنیم .به خوبی در سال
 ۸۸خاطرمان هست که چگونه برخی قانون را نادیده
گرفتندوهمهپرسیورفراندمانتخاباترابرنتابیدندکه
برخی از آن افراد اکنون در دولت جناب روحانی حضور
دارند».ویدرادامهنوشتهکه«رئیسجمهوریمحترم
همچنین پیشــنهادی را مطرح فرمودند که به نظر
میرسد کارشناسی نشده باشد ،چون که کاربرد اصل
 ۵۹برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و
نیازبهبحثبیشترندارد».
پاسخبهانتقادات
روحانی البته دیروز در نشست مشترک استانداران،
وزرا ،روسای سازمانهای اقتصادی پاسخ واکنشهای
تند به پیشنهاد رفراندوم را داد؛ رئیسجمهوری با بیان
اینکه قانون اساسی کشــورمان ظرفیتهای بسیار
زیــادی دارد و به خوبی میتواند ضمن اداره کشــور،
رضایت عمومی را هم به شرط التزام و اجرای کامل آن
برقرار سازد ،اظهار کرده که «باید از همه ظرفیتهای
قانون اساســی در مدیریت بهتر امور استفاده کنیم و
فصول مختلف قانون اساسی ازجمله فصل سوم قانون
اساســی که مربوط به حقوق ملت است را مورد توجه
قرار دهیم ».رئیسجمهــوری در ادامه گفته که «در
اجرای قانون اساســی ،همه دستگاهها باید مشارکت
داشته باشند اما رئیسجمهوری مسئولیت و وظایف
خاصی نسبت به اجرای قانون اساسی دارد و مسئول
اجرای آن است و در این مسیر همه قوا و نهادها باید در
کنارهمقراربگیرند».

پرچم «گفتوگوی سیاسی»
بین احزاب باال رفت

خبرآنالین نوشت« :شورای گفتوگوی سیاسی»
ایدهای است که به تازگی بهعنوان دستاورد جلسات
مسئوالن وزارت کشــور با دبیران کل احزاب پس از
اعتراضات و اغتشاشــات دیماه امسال مطرح شده
است .شــورایی که درحال حاضر نه از اعضای نهایی

آن خبری است و نه از وظایف و اقداماتی که قرار است
برعهده آنها گذاشته شود اما با این حال اقدامی است
که مورد استقبال بسیاری از چهرههای سیاسی و البته
حزبی قرار گرفته است ،اما دیروز معاون سیاسی وزارت
کشور از تدوین بخشــنامهای خبر داد که استانداران
سراسر کشور را ملزم به زمینهسازی برای گفتوگوی
سیاسیبیندولتوملتوجریانهایمختلفسیاسی
و صنفی میکند .اسماعیل جبارزاده با بیان اینکه عزم
دولت دوازدهم و شخص رئیسجمهوری ایجاد فضای
وفاق و گفتوگوی سیاسی در سطح ملی است ،عنوان
کرد« :پیرو دستور وزیر کشور ،در راستای تحقق این
امرمهمجلساتمتعددیباحضورصاحبنظرانجهت
تدوین این منشور تشکیل شــده و به زودی در قالب
بخشنامهای به استانداران سراسر کشور ابالغ خواهد
شد».

روایت جدید علمالهدی
از اعتراضات مشهد

انتخاب نوشت :امام جمعه مشهد در گفتوگویی
به تشریح ریشه ناآرامیهای دیماه در مشهد پرداخت
و گفت :مردم به دلیل مشــکالت تحریک شدند ،نه
سخنان من .حجتاالســالم سیداحمد علمالهدی با
اشاره به ناآرامیهای مشــهد و برخی ادعاها مبنی بر
اینکه اعتراضات صورتگرفته به دلیل اظهارات وی
بوده است ،اظهار داشت :ربطدادن این وقایع به من یک
تهمتوسوءاستفادهاز سویدشمناست،دروهلهاول
جریانی به دنبال این بــود که فرد یا افرادی را بهعنوان
مسئولایناتفاقاتمعرفیوبدینوسیلهکمکاریهای
خودشــان را توجیه کند.علمالهدی بــا بیان اینکه
دشمن میخواهد این شبهه را در اذهان عمومی ایجاد
کند که در این کشور قطببندی صورت گرفته است،
گفت :بنده در جمعه قبل از حادثه در خطبهها مطلبی
با این عنوان که توهین به رئیسجمهوری که از سوی
ولیفقیه نصبشده ،حرام و شرعا جایز نیست را مطرح
کردم ،این مطلب در روزنامههای دولتی هم منعکس

شد ،بنابراین چگونه میتوانم مردم را تحریک به انجام
چنین اقداماتی کرده باشم.او درباره اینکه چرا درپی
ناآرامیهای اخیر برخی در صحن مســجد گوهرشاد
شعارهای ساختارشکنانه مطرح کردند ،گفت :اینها
در صحن گوهرشــاد نبود ،در ایام شلوغی بعضیها تا
نزدیک حرم آمدند اما این مطلب که در صحن شــعار
دادند دروغ بــود ،این اتفاق حتی در محدوده حرم نیز
نیفتاد و کسی شعار نداد و معترضان تا رینگ شیرازی
آمدند.علمالهدی بــا بیان اینکه جریانــی که از این
اتفاقات بهرهبرداری کند ،وابسته به دشمن استکباری
اســت ،افزود :هنگامیکه این افراد وارد عرصه شدند،
تعدادشــان بیش از ۵۰-۴۰نفر هم نبود که بخشــی
از آنها هم نوجوانانی بودند که از هر شرارتی استقبال
میکنند ،بقیه هم اصال با شعار همراهی نمیکردند،
بنابراین این جمعیت معلومالحال در مقایســه با آن
سیل عظیم مردم انقالبی عددی نیستند .در رابطه با
وقایع مشهد حدود ۸۵۰نفر بازداشت شدند که تعداد
بســیاری از آنها بیانگیزه بودند و سرشاخهها حدود
۵۰-۴۰نفر بودند ،بنابراین وجود این اقلیت در نظام
۴۰سالهامریطبیعیاستونمیتوانآنهارامعیاریک
ملت۸۰میلیونیانقالبیدانست.

غفوریفرد :جلیلی و قالیباف
در انتخابات مجلس رأی میآورند

خبرآنالین نوشت :حســن غفوری فرد نایبرئیس
جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت :آقایان قالیباف،
رئیسی ،رضایی و جلیلی از تهران بیایند ،رأی میآورند
و وارد مجلس میشوند اما معتقدم هیچکدام آنها برای
انتخابات مجلس نامزد نخواهند شد ،چون انتظارات
بیشتری دارند .این افراد مدیران قوی کشور هستند.
اگر به یک عقالنیتی برسند که از همه نیروهای خود
استفاده کنند ،یعنی آقایان قالیباف ،رئیسی ،جلیلی
و رضایی جمع شوند و در قالب کابینه یک نامزد وارد
عرصه انتخابات ریاستجمهوری شوند ،شانس باالیی
خواهندداشت.

شهروند| ســخنگوی دولت دیروز در نشست
خبری با اصحاب رســانه به مهمتریــن اتفاقات و
رویدادهای چند وقت پرداخــت؛ بحث یارانهها که
سخنگوی دولت اجراییشدن آن را منوط به موافقت
مجلس کرد ،موضوع خودکشــی ســیدامامی که
نوبختزندانیراامانتیدراختیارقوهقضائیهدانست،
نوسانات ارزی که دولت همچنان اعالم میکند که
مبرا از دالیل اقتصادی است ،برگزاری رفراندوم برای
موضوعات کالن ،مورد دوتابعیتیها و پاسخ به دیوان
محاســبات مبنی بر اینکه پاسخ خود را به مجلس
ارایه دهد و ...از مهمترین ســواالتی بود که او به آنها
پاسخداد.
وزارتکشوربهموضوعاتسیاستداخلی
بپردازد
نوبخت در پاسخ به پرسش «شهروند» در زمینه
تدوین منشور گفتوگوی سیاسی در وزارت کشور
و اینکه آیا این کار به معنی شنیدن مشکالت مردم
است ،تأکید کرد :قطعا همینطور است .انتظارمان
از دوســتانمان در وزارت کشــور این اســت که به
موضوعاتسیاستداخلیبپردازند.
سیاستدولتگشتنحسابمردمنیست
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشــی درباره
چگونگــی پرداخت یارانهها اظهار کــرد :ما تبصره
 ۱۸را از  ۱۴جــدا کردیم و دو نکتــه برای پرداخت
یارانهها درنظر داریم؛ یک اینکــه به خانوادههای
واقعا نیازمند یارانه بدهیم ،دو اینکه به خانوادههایی
یارانه بدهیم که زیر خط مستمریبگیران قرار دارند
و دریافتی آنان ۱۹۳هزار تومان اســت؛ چراکه قصد
ما ریشهکنکردن فقر مطلق است .نوبخت با تأکید
بر اینکه سیاست دولت ،گشتن حسابهای مردم
نیست ،گفت :دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت
حاملهای انرژی۱۰۰ ،هزار واحد مسکن فرسوده را
نوسازیکند.
درخواستازوزیراطالعاتبرایپاسخ
دادستانکشور
نوبخت در واکنش به پرسشــی در زمینه صحت
موضوع انجامنشــدن همکاریهای الزم از ســوی
وزارت اطالعات برای معرفی مدیــران دوتابعیتی
گفت :وزارت اطالعات همکاریهایی با قوهقضائیه
دارد و از وزیر اطالعات میخواهم که پاسخ دادستان
محترمکشوررادراینزمینهبدهند.
وقتییکزندانیدراختیارماقرارگرفته
است،بایدازاومراقبتوصیانتکنیم
سخنگوی دولت همچنین درباره وضع زندانیان
و خودکشــیهای اخیر اظهار کرد :دولت در این
زمینه دو رویکرد دارد؛ نخســت عــدم دخالت در
کار قوهقضائیه که باید به این نوع رخدادها نظارت
کند و مسئولیت آن نیز برعهده قوهقضائیه است و
دوم اینکه آقای رئیسجمهوری نسبت به برخی
از رخدادهای اجتماعی و قضائی نگران است و در
چارچوبفعالیتهایقانوناساسیبهوظایفخود
ادامه میدهد .وی افزود :باید بپذیرم که کشــور با
خطراتمختلفمواجهاست،پسوقتییکزندانی
در اختیار قوهقضائیه قرار میگیرد ،امانت ماست.
دشــمنان از این حوادث سوءاستفاده میکنند و
خودمان باید بدانیم که وقتی یک زندانی در اختیار
ماقرارگرفتهاست،بایدازاومراقبتوصیانتکنیم،
بنابراین اگر واقعا تقصیر و قصوری صورت گرفته
است ،انتظار میرود این پیگیری صورت بگیرد و
آقایروحانینیزدراینزمینهپیگیراست.
مردمهولنشوند
سخنگوی دولت با بیان اینکه وقتی چیزی گران
شــود ،همه فکر میکنند با خرید آن سود خواهند
کرد و نوسانات بازار ارز به دلیل افزایش خرید ارز بوده
اســت ،اظهار کرد :از ملت میخواهیم به کشورمان
کمک کنند و برای واردشدن به بازار ارز هول نزنند.
خبر دارم بانک مرکزی برای این موضوع برنامه دارد و
حتماقیمتارزبهجایگاهخودبرمیگردد.
دیوانمحاسباتبایدگزارشخودرابه
مجلسبدهد
نوبخت درباره سرنوشت گزارش دیوان محاسبات
و درخواست دولت برای دفاع از خود در صداوسیما
نیز ،گفت :دیوان باید گزارش خود را به مجلس بدهد،
مجلس هم این گزارش را در اختیار کمیســیونها
میگذارد که دســتگاهها باید از عملکرد خود دفاع
کنند وتوضیحدهندچهکردند.
ویژه

افتتاح نخستین باجه جوانه های
بانک ملی ایران در کشور
نخســتین باجه جوانه های بانک ملی ایــران با رویکرد
خدمت رسانی به آینده سازان کشــور در شعبه دزاشیب
بانک در تهران افتتاح شــد .به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،دکتر محمدرضا حســین زاده مدیرعامل بانک
امروز در آییــن افتتاح این باجه که بــا حضور حبیب اهلل
رشید ارده مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی ,محمد
نورآزادی مدیر امورشعب تهران  ،محمدرضا صدری رئیس
اداره امور شعب شمال تهران و جمعی از مدیران ارشد بانک
و اعضای کانون جوانه ها برگزار شد ،با تاکید بر اینکه جرقه
تاسیس کانون جوانه ها به قلک های مشکی قدیمی بانک
در ســالیان دور باز می گردد ،گفت :حــدود  ۱۳میلیون
دانش آموز در کشور وجود دارد که امیدواریم روزی برسد
که تمامی این دانش آموزان به عضویت کانون جوانه های
بانک درآیند.وی تاکید کرد:آمــوزش مفاهیم اقتصادی و
بانکی به آینده سازان ایران ،معرفی و ثبت نام کانون جوانه
ها ،افتتاح حســاب ،ملی کارت آرزو با امــکان ارایه تمامی
خدمات کارت ،سرگرمی و  ...از مهمترین اهداف راه اندازی
باجه جوانه های بانک ملی ایران است و در زمینه آموزش
آینده سازان کشور رســالتی فراتر از بانک ملی ایران برای
خود قائل هستیم.

