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خبر درگذشت آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
تکذیب شد

یک منبع آگاه ضمن تکذیب شایعه درگذشت آیت 
اهلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، اظهار داشت: ایشان در بیمارستان هستند و روال 

معالجه و شیمی درمانی ایشان ادامه دارد.
صبح دیروز در برخی شبکه های اجتماعی شایعه ای 
مبنی بر رحلت آیت اهلل هاشمی شاهرودی مطرح شده 
ب��ود که از س��وی یکی اعض��ای دفتر رئی��س مجمع 

تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد.  تسنیم
 

طرح جدید مجلس برای خدمت سربازی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از طرح 
جدید مجلس برای تغییر شیوه اجرای خدمت وظیفه 

عمومی خبر داد.
ابوالفض��ل ابوتراب��ی درباره ط��رح جدید مجلس 
ب��رای تغییر ش��یوه اج��رای خدم��ت نظ��ام وظیفه، 
گفت: ش��یوه های مختلف��ی از خدمت نظام وظیفه در 
کشورهای مختلف دنیا اجرا می شود که شامل خدمت 
نظام وظیفه حرفه ای، خدم��ت نظام وظیفه داوطلب، 
خدم��ت نظام وظیفه اجباری و خدم��ت نظام وظیفه 

مدنی می شود.
وی اف��زود: مجلس ش��ورای اس��امی برای حل 
مشکات و اجرای بهتر خدمت نظام وظیفه، طرحی را 
پیش��نهاد کرده است که بر مبنای آن خدمت سربازی 
به صورت "داوطلب بسیجی" اجرا شود که مشابه این 
طرح هم اکنون توس��ط س��پاه در مرزهای کش��ور در 

حال اجرا است.
 در این طرح س��پاه در اس��تان های سیس��تان و 
بلوچس��تان و برخی اس��تان های غربی از مردم بومی 
منطقه به عنوان نیروی داوطلب بس��یجی برای تامین 

امنیت مرزها استفاده می کند.
وی تصری��ح کرد: س��ربازی به ص��ورت داوطلب 
و حرف��ه ای در می آی��د و می تواند تا 5 س��ال به طول 
بیانجامد. البته کسانی که می خواهند در دستگاه های 
دولتی اس��تخدام شوند می بایس��ت سه برابر مبلغی را 
که س��تاد کل نیروهای مسلح  برای یک سرباز هزینه 

می کند، پرداخت کنند.  تسنیم
 

 بررسی استیضاح وزیرکار
 در کمیسیون اجتماعی مجلس

نماینده مردم س��بزوار از بررس��ی طرح استیضاح 
وزیرکار در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

 حس��ین مقص��ودی گف��ت: ق��رار اس��ت ط��رح 
اس��تیضاح وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلس��ه 
امروز)سه ش��نبه 9 م��رداد( ب��ا حضور ربیع��ی در این 

کمیسیون بررسی شود.  تسنیم
 

 سوال از رییس جمهور تا پایان هفته
در مجلس قرائت می شود

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی از 
قرائت سوال از رییس جمهور تا پایان هفته در مجلس 

شورای اسامی خبر داد.
علی اصغر یوس��ف نژاد داظهار کرد: سوال از رییس 
جمه��ور هفته قبل با حضور نماین��دگان  روحانی در 
کمیس��یون اقتصادی مطرح شده و گزارش کمیسیون 
اقتصادی نیز به هیات رییس��ه مجلس شورای اسامی 

ارائه شده  است.  ایسنا 

اخبار

برخورد قاطع با مفسدان خواست مردم است
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین گفت: مردم خواس��تار برخورد قاطع و 
انقابی مس��ئوالن کش��ور با مفس��دان اقتصادی هس��تند و از اقدامات انقابی 

مسئوالن و دستگاه  قضایی حمایت می کنند.
سردارغامحس��ین غیب پرور در حاشیه دیدار با فرماندهان نواحی مقاومت 
بس��یج اس��تان های تهران و البرز با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی نباید صرفاً به 
ارائه گزارش در خصوص تش��کیل پرونده های مبارزه با فس��اد اقتصادی بسنده کند، 
اظهار داشت: آرزوی آحاد مردم این است که دولت و دستگاه های مختلف اقدامات مؤثر 
و جدی برای عبور کش��ور از مش��کات اقتصادی انجام دهند و ای��ن اقدامات باید برای 

مردم ملموس باشد.
وی با بیان اینکه نباید به زالوصفتان اقتصادی اجازه جوالن در فضای کنونی را داد، 

تاکید کرد: دستگاه قضایی باید جلوی این افراد محکم بایستد.  مهر

بسیجیها
دولت  مردم را  از بالتکلیفی درباره ارز خارج کند

س��خنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ش��هرام جزایری 
گفت: پرونده این فرد به دادسرای تهران احاله شده است و قرار است در تهران 

پیگیری شود.
حجت االسام و المسلمین محسنی اژه ای افزود:  ریاست قوه قضاییه  درباره 
مسئله ارز و مسائل جانبی آن تاکید کردند که همه روسای دادگستری ها نسبت 

به این موضوع با حساسیت بیشتر و بدون تسامح عمل کنند.
معاون اول دس��تگاه قض��ا تاکید کرد : ما از دولت می خواهی��م که حقیقتا در مورد 
سیاس��ت گذاری هایی که در مورد ارز و تنظیم ب��ازار و امثالهم وجود دارد، بنحوی عمل 

کند که هم مردم از این سردرگمی و باتکلیفی خارج شوند و تکلیفشان روشن شود.
وی  درب��اره زمان آغاز محاکمه افراد دستگیرش��ده در رابطه با ارز هم گفت: اکنون 

نمی توانم بگویم که دقیقا کی محاکمه این افراد آغاز می شود. فارس

سخنگو
رایزنی با مقامات اندونزی برای آزادی 2 شهروند ایرانی

مع��اون امور زنان و خانواده رئیس جمه��ور از رایزنی با مقامات اندونزی در 
خصوص آزادی 2 زن ایرانی از زندانهای این کشور خبر داد.

معصومه ابتکار  معاون رئیس جمهور با بیان اینکه 2 زن ایرانی در اندونزی 
زندانی هس��تند؛ افزود: در مذاکرات انجام ش��ده با مقامات اندونزی درخواست 
کردم که دو خانم ایرانی محبوس در زندانهای این کش��ور آزاد شوند و به آغوش 

خانواده خود بازگردند.
 وی همچنین درباره امضای یادداشت تفاهم "توانمندسازی زنان، حمایت از کودکان 
و تاب آوری خانواده" میان ایران و اندونزی گفت: این تفاهم نامه ابعاد مختلفی از جمله 
همکاری های پژوهش��ی و مطالعاتی را در بر می گیرد. ابتکار گفت: پیش��نهادی در حوزه 
پژوهش��ی به اندونزی ارائه کرده ایم که بر اساس این پیشنهاد, تجربیات و دستاوردهایی 

در حوزه زنان به اشتراک گذاشته می شود.  باشگاه خبرنگاران جوان 

خیابانپاستور

سرمست مطرح کرد:
شرایط صدور مجوز یارانه احزاب 

مدی��رکل سیاس��ی وزارت کش��ور گف��ت: پرونده حزب  فاطمي اعتماد ملی در نوبت طرح در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب میدان 
است و درباره اتفاقات اخیر حزب، نظر کمیسیون ماک عمل خواهد بود.

بهرام سرمس��ت، در نشس��ت خبری خود، با اش��اره به هفتمین جلس��ه 
کمیس��یون ماده ۱۰ احزاب گفت: با تأسیس جامعه اسامی مدیران موافقت 
ش��د و همچنین با درخواس��ت صدور پروانه مجمع زنان اصاح طلب استان 

تهران موافقت شد.
وی افزود: گزارش مجمع عمومی انجمن اس��امی مدرس��ین دانشگاه ها 
ط��رح و انتخاب��ات و اصاحات مربوط ب��ه مرامنامه انجمن، م��ورد تصویب 

کمیسیون قرار گرفت.
سرمس��ت در پاسخ به سؤالی درباره واریز یارانه خانه احزاب، خاطرنشان 
کرد: کمیس��یون در جلس��ات قبلی خود تصوب کرد ک��ه یارانه دومیلیاردی 
به حس��اب خان��ه احزاب واریز ش��ود و البته نحوه هزینه کرد آن، بر اس��اس 
دس��تورالعملی باشد که بر اس��اس ماده ۱۷ قانون احزاب به وسیله دبیرخانه 

کمیسیون تهیه می شود.
وی ادام��ه داد: این دس��تورالعمل، تهیه و در ۱۰ م��اده و ۱۳ تبصره به 
تصویب کمیس��یون رسید که مطابق آن، بر اساس شاخص هایی که مشخص 

شده، به احزاب یارانه تخصیص داده شود.
سرمس��ت با بیان اینکه مطابق ماده 22، احزابی می توانند یارانه بگیرند 
که خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده باشند، تصریح کرد: احزابی که 

خود را تطبیق نداده اند، نباید انتظار دریافت یارانه داشته باشند.
وی با بیان اینکه مجوز پرداخت یارانه به خانه احزاب، صادر شده، گفت: 

زمان و جزئیات پرداخت یارانه، به ذی حسابی وزارت کشور مربوط است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور، گفت: طی اباغیه ای در ۱۰ تیر، به همه 
احزاب��ی که کنگره خود را برگ��زار نکرده اند و یا روند تطبیق ش��ان با قانون، 
ناقص بوده، خواس��تیم تا ظرف یک ماه، نس��بت به تطبیق خ��ود با قانون یا 

اصاح نواقص اقدام کنند.
وی افزود: از پایان این مهلت؛ یعنی ۱۰ مرداد تا س��ه ماه، وزارت کشور، 
اعتراض��ات احزاب را رس��یدگی می کند و ۱۰ آبان، مهل��ت پایانی اظهار نظر 
کمیسیون است. در ارتباط با احزابی هم که اصًا کنگره برگزار نکرده اند، بعد 

از آن تاریخ، کمیسیون تصمیم خواهد گرفت.  فارس 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه  ن ا تاطم های اخیر در بازار، شبهه میـــــز
ناک و دخالت برخی دس��ت های پشت پرده در این 
ماجرا کامًا محتمل اس��ت، به سودجویان بازار ارز و 
س��که هش��دار داد که دس��تگاه قضایی با سرعت و 
قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مش��مول عنوان 

افساد فی االرض است، رسیدگی خواهد کرد. 
آیت اهلل آملی الریجانی در جلس��ه مس��ئوالن عالی 
قضایی با اش��اره ب��ه التهابات اخیر بازار ارز و س��که، 
تصری��ح کرد: حس��ب گزارش های بان��ک مرکزی و 
براس��اس اطاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از 
لحاظ ارز و طا وجود دارد، منش��اء تاطم های اخیر 

بازار ارز و سکه، واقعی نیست.
وی ادام��ه داد: تامین ارز ب��رای نیاز های واقعی 
و عم��ده کش��ور در زمینه کاال های اساس��ی و ارزاق 
عمومی، از س��وی دولت تضمین ش��ده و مشکلی در 

این مورد وجود ندارد.
آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی با بی��ان اینکه عده ای 
س��ودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، 
افزود: گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است 
و با هر وس��یله ممکن در پی بحران س��ازی است، اما 
نباید فراموش کنیم ک��ه بیش از ۱۰ میلیارد دالر ارز 
برای واردات کاال های اساسی تخصیص یافته و پاره ای 
از نیاز های ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع 
نیاز ه��ای کاذبی اس��ت که به واس��طه اقداماتی نظیر 
س��فر های خارجی باوجه پدید آمده اس��ت؛ چنانکه 
میزان این س��فر ها نس��بت به ماه های گذشته و حتی 
مدت مشابه سال قبل، رشد داشته، زیرا برخی به دنبال 
س��ودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از 

مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.
رئی��س قوه قضایی��ه با بیان اینک��ه برخی اعام 

قیمت ها از طریق س��ایت ها، ناش��ی از محاس��بات 
غلط و معیار های نادرس��ت اس��ت، اظهار کرد: فرض 
کنیم کسی به 5۰۰ یا ۱۰۰۰ دالر ارز نیاز دارد که با 
مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. 
اینک��ه قیمت این قبیل خرید ه��ا را معیار قیمت ارز 
قرار دهیم نادرس��ت اس��ت، زیرا حجم مبادالت این 
چنین��ی در براب��ر ارز م��ورد نی��از واردات کاال های 
ضروری بس��یار ناچیز است و عده ای با همین قیمت 

سازی ها، سود های کانی به جیب می زنند.
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر اینکه دادستان 
کل کش��ور و دادس��تان های مراکز استان ها خصوصا 
تهران بای��د به این موضوع ورود کنند، خاطرنش��ان 
کرد: نی��روی انتظامی و دس��تگاه قضای��ی قطعا در 
جای��ی که برخی با ایجاد تاطم در بازار از پول مردم 
ثروت های کان و بادآورده انباش��ت می کنند، ورود 
خواهند کرد و تم��ام هّم خود را مصروف ممانعت از 

چنین اقداماتی خواهند نمود.
رئیس ق��وه قضاییه، پدید آمدن بازار س��یاه در 
نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی 
دانس��ت و با تاکی��د بر لزوم عملیاتی ش��دن هر چه 
سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت و بویژه 
بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، 
با مش��ورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بس��ته های 
معقول��ی را پیش��نهاد کنند، زیرا تثبی��ت قیمت ارز، 
حق مردم، کس��به و بازاریان اس��ت ت��ا بتوانند برای 
انج��ام معامات خود برنامه ریزی درس��تی داش��ته 
باش��ند. وضعی��ت فعلی بازار ارز باعث ش��ده اس��ت 
که فروش��ندگان ب��رای فروش کاال ه��ای خود دچار 
س��رگردانی و باتکلیفی باشند. دولت محترم باید در 
ای��ن زمینه تدبی��ر الزم را به خرج ده��د و ما هم با 
متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری 

و اندوختن ث��روت بادآورده از تاطم بازار اس��تفاده 
می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.

آی��ت اهلل آملی الریجانی با اش��اره ب��ه اقدامات 
دس��تگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون 
اول قوه قضاییه به م��ردم، اظهار کرد: مردم مطمئن 
باش��ند که دس��تگاه قضایی هیچگونه تس��امحی با 
مفس��دین اقتصادی و اخالگران ب��ازار مالی نخواهد 
داش��ت.  رئیس قوه قضایی��ه همچنین تاکید کرد: با 
این وجود، توقع از دس��تگاه قضایی باید غیر از توقع 
از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت 
فضا، هر روز س��خنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار 
ما رس��یدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. 
دس��تگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام 

کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. 
آیت اهلل آملی الریجانی خاطرنش��ان کرد: اطاع 
دارم که دادس��تان ها و بازپرس ه��ا در این زمینه به 

خوبی مشغول فعالیت هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس جمهوری 
و وزیر خارجه امریکا، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی 
را علیه نظام جمهوری اسامی و مسئوالن کشورمان 
داشته است. وی انس��ان متوهمی است که رفتارش 

غیرعقانی است. 
آی��ت اهلل آملی الریجانی افزود: برخی س��خنان 
س��ردمداران آمریکا در م��ورد دارایی های اینجانب و 
یا برخی مراجع عظام تقلید بر خاف موازین قانونی 

و اخاقی است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با عبور از 
همه خطوط قرمز اخاقی و سیاس��ی به دنبال عقب 
راندن مردم ایران اس��ت، خاطرنشان کرد: اگر بنا به 

عقب نشینی بود، این نظام ۴۰ ساله نمی شد. 
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه اگر لزومی 
به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، گفت:  مس��ئوالن با 

درایت خود اقدام به این کار کنند.
 اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

ت
 مل

انه
خ

راهکار درمان اعتیاد
ادامه از صفحه اول

دشمن در هر نقطه ای که مقاومت را روبه روی خود 
ببیند، عقب گرد خواهد داشت لذا استمرار مقاومت از 
جمله در حوزه اقتصادی با تکیه بر داشته های داخلی 

مؤلفه ای برای مقابله با اعتیاد تحریمی آمریکاست. 
چهارم آنکه بخش��ی از اعمال فشارها و تحریم ها 
ب��ر ایران برگرفته از حضور ایران در منطقه اس��ت که 
تهدی��دی برای منافع آمریکاس��ت. آمری��کا به دنبال 
خارج کردن ایران از معادالت منطقه ای است چنانکه 
دائماً تأکید می کند که ایران باید رفتار منطقه ای خود 
را تغییر دهد. تجربه نش��ان داده هر قدم عقب نشینی 
زمینه س��از پیش��روی بیش��تر دش��من می ش��ود، لذا 
عقب نش��ینی از منطقه افزایش فشارهای ضدایرانی را 
درپی دارد، لذا ایس��تادگی در منطق��ه از جمله ادامه 
حضور مستش��اری در س��وریه و ع��راق از راهکارهای 

پایان دادن به اعتیاد تحریمی آمریکاست.
در جمع بن��دی نهایی از آنچه ذکر ش��د می توان 
گفت که بخش��ی از اعتیاد تحریمی که آمریکا در آن 
گرفتار اس��ت، برگرفته از رفتارهای مسئوالن است که 
همه چیز را به برجام گره زدند، حال وقت آن است که 
با تکیه بر داشته های داخلی و البته عزم و اراده جدی 
س��ه قوه برای اجرای وظایفش��ان در حل چالش های 
اقتصادی کش��ور، توهم تسلیم س��ازی ایران را از ذهن 
س��ران آمریکا پاک کنند که نتیج��ه آن نیز مقابله با 

اعتیاد تحریمی آمریکا خواهد بود. 

سرمقاله

گروه رویداد  ای��ن روزه��ا در حال��ی ک��ه گـــزارش دو
قیمت ها س��اعتی افزایش می یابد، وضعیت طا و 
ارز  و اقتصاد کش��ور متاطم است، فشار تحریمها 
کمر تولیدکنندگان و صنعتگران کش��ور را و مردم 
با مشکات متعدد اقتصادی و گرانی مسکن دست 
و پنجه نرم می کنند، به نظر می رس��د، دولتمردان 
کش��ور در دنی��ای فانتزی خود س��یر و س��یاحت 

می کنند و گویا در این کشور حضور ندارند. 
در این بحبوحه مش��کات اقتصادی که مردم 
به هر دری مش��کل معیش��ت حل کنند اس��حاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهور ک��ه اتفاقاً 
دبیر س��تاد مبارزه با مفاس��د اقتصادی هم هست 
در پی رفع حصر و ایجاد جلس��اتی برای کم کردم 

محدودیت های سیاسی برخی از اشخاص است.
جهانگی��ری بارها به این موضوع اش��اره کرده 
است که دوران حصر سپری شده و باید با یکدیگر 
گفتگو کنیم، اما گویا  ایش��ان نمی داند که الزمه 
گفتگو ش��نیدن س��خنان دیگران اس��ت و به نظر 
می رس��د که او حاال س��خنان مردم را در این باره 
نمی ش��نود و تنها مواردی به گوش او میرس��د که 

به نفع اوست .
گویادولتم��ردان فراموش کرده اند مقام معظم 
رهبری چند بار از این آقایان درخواست کرد از راه 

قانونی اعتراض خ��ود را طرح کنند اما بی اعتنایی 
کردن��د و با بیانیه پراکنی کش��ور را تا ناکجا پیش 

بردند.
جهانگیری 2۷ اس��فند ۱۳9۶ س��ال گذشته 
خود در حاشیه جلس��ه هیئت وزیران اولویت ها و 
مهمتری��ن چالش دولت دوازدهم در س��ال 9۷ را 
مسئله اشتغال و معیشت مردم عنوان کرده بود اما 
در هم��ان زمان نیز گفته بود که در مس��ئله حصر 
دس��تورهای مهمی صادر شده و دبیرخانه شورای 
عال��ی امنیت ملی نیز در حال پیگیری اس��ت و ما 

هم باید به این تصمیم گیری ها کمک کنیم. 
او حتی نسبت به این موضوع اظهار خوشبینی 

هم کرده بود. 
جهانگیری ش��اید این سخنان را در نظر دارد 
که رفع حصر را در این ش��رایط دنبال می کند اما 
گویا به یاد ندارد که که در اوائل افزایش قیمت ارز 
اع��ام کرد قیمت دالر ۴2۰۰ تومان اس��ت و غیر 
از این قاچاق محس��وب می شود و جریمه و جرم 

س��نگینی در پی دارد. ح��اال در حالی رئیس کل 
جدید بانک مرکزی به این س��مت منصوب ش��ده 
اس��ت که دالر ب��ا رکورد تاریخی ب��االی ۱۰ هزار 

تومان از وی استقبال می کند.

انتقاد هم حزبی ها
این موضوعی اس��ت که حتی برخی از اصاح 

طلبان نیز نسبت انتقاد دارند. 
اخیراً »محسن صفایی فراهانی«، با بیان اینکه 
مشکل مردم با رفع حصر حل نمی شود، گفت: » به 
نظر من راه حل رفع انتقادات مردم این موضوعات 
نیس��ت. مردم که همه سیاس��ی نیس��تند، مردم 
می خواهن��د زندگی خود را بکنند. مردم اگر امروز 
ناراضی هستند، از نتایجی است که عامل می شود 
زندگی راحت تری نداشته باشند و ناراضی هستند. 
آنها با همه مسائل سیاسی درگیر نیستند و مانند 
ش��ما مدام مسائل سیاسی را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار نمی دهند. آنها می خواهند زندگی عادی خود 

را داش��ته باش��ند، می خواهند صبح سر کار بروند 
و ش��ب برگردند و می خواهند زندگی شان بچرخد. 
بدیهی اس��ت که یک حرکت سیاسی امروز نتیجه 
آن فورا به مردم برنمی گردد. نتایج طرح هایی مانند 
اصاح اصاحات معموال میان مدت است؛ یعنی در 
میان مدت نتیج��ه می گیرید اما در کوتاه مدت این 

نتیجه را نمی گیرید.«

حاشیه سازی یا انحراف افکار عمومی
درحال��ی که م��ردم به دنبال خبری هس��تند 
که مس��ائل مشکات کش��ور را رفع کنند، چنین 
اخباری حکایت از آن دارد که دولتمردان همچنان 
امور و اهداف حزبی را دنبال می کنند و  به کارها 
و جلسات حاشیه ای مشغول هستند. امروز شرایط 
کشور ایجاب می کند که به طور ستادی و جهادی 
کاری ب��رای بح��ران اقتصادی انجام ش��ود و همه 
نیروها خصوصا نیروهای درجه یک دولت از جمله 
معاون اول به طور ش��بانه روزی برای حل و فصل 

بحران اقتصادی تاش کنند اما خبرها مش��خص 
می کند که این افراد وقت خود در جلس��اتی برای 

امور صرفا سیاسی تلف می کنند.
برخ��ی از مردم نیز تنها تصوری که از اینگونه 

اقدامات دولت دارند انحراف افکار عمومی است.

به مردم پاسخ دهید
با این اوصاف مردم باید بدانند که چرا مشکات 
آنها حل نمی ش��ود؛ چراکه ذهن مسئوالن دولتی 
در پی حل این مس��ئله نیست و بیشتر تب و تاب 
کارهای سیاسی و تبلیغاتی در این حوزه را دارند و 
بیشتر از اینکه درگیر مشکات مردم باشند درگیر 

فتنه گران سال 88 شده اند.
 تا وقتی که دغدغه مسئوالن دولتی این مسائل 
اس��ت و برای چنین اموری وق��ت و انرژی خود را 
می گذارند مردم نیز نباید انتظار داش��ته باشند که 

اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان بهبود یابد.
به ه��ر جهت رف��ع حصر س��ران فتنه دردی 
از م��ردم دوا نمی کند و برخ��ی از دولتمردان در 
این ش��رایط خاص اقتصادی نش��ان می دهند که 
به دنب��ال سیاس��ی کاری و تبلیغاتی عمل کردن 
هس��تند نه تنها مطابق ش��رایط فعالیت و حرکت 
نمی کنند، بلکه به حربه پوسیده و نخ نما شده ای 
چنگ می زنند که دیر زمانی است، کارایی ندارد.  

نگاهی به وعده مجدد رفع حصر از سوی معاون اول رئیس جمهور

بی خیالی یا استفاده از حربه نخ نما  شده 

رئیس قوه قضاییه:
اتهام برخی عوامل التهابات اخیر بازار  افساد فی االرض است

رئیس مجلس از ریشه  تاطم   رلمــــان ارزی اخیر در کشور خبر داد پا
و گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده به این 
نتیجه رسیدیم شخصی که به صحنه تاطم ارزی 
ورود کرد اصل ریش��ه او در کش��ور دیگری بود؛  او 
در اص��ل با ارتباط با آن کش��ور این کارها را انجام 

می داد.
علی الریجانی دیروزدر نشس��ت فراکس��یون 
شفاف سازی و سالم س��ازی اقتصاد و انضباط مالی 
اظه��ار داش��ت: نمایندگان بای��د در بخش قوانین 
مربوطه باید مش��خص کنند که اگر کسی خواست 
س��رمایه گذاری کند باید به کجا مراجعه کند؛ چرا 
که این مس��اله جلوی فس��اد را می گی��رد. رئیس 
مجلس شورای اسامی تصریح کرد: قانون مربوط 
به این بخش باعث می  ش��ود کس��ی که می خواهد 
س��رمایه گذاری کند الزم نیس��ت کفش آ هنین به 

پا کند. 
وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز این قانون اجرا 
نش��ده بنابراین چند اولویت در ای��ن زمینه مفید 
است که اگر این مس��اله درست شود فضا را برای 

سرمایه گذاری باز می کند. 
الریجان��ی همچنی��ن ی��ادآور ش��د: دول��ت 
الکترونیک هم از جمله موارد مورد توجه است که 
اگر می خواهید مردم از دس��ت این رشوه گیری در 
ادارات رها ش��وند باید دولت الکترونیک به وجود 

بیاورید. 

الریجانی با بی��ان اینکه اگر دولت الکترونیک 
اگ��ر انجام ش��ود 5۰ درص��د این فس��ادها از بین 
م��ی رود چرا که ارتباطات ف��ردی از بین می روند، 
 گفت: اکنون بخشی از آس��یب های شرایط کشور 
مربوط به تصمیم های درونی کشور است و بخشی 
از آن هم دخالت های دیگران است. اخیرا دیدم که 
برخی سرویس های اطاعاتی کشورهای دشمن ما 
لعاب کار خود را چیز دیگری گذاش��تند و در زیر، 
اصل مطلبشان را کار کردن روی فضای اقتصادی 

کشور ما گذاشته اند. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی  خاطرنشان 
ک��رد: نکته ای که در حال حاض��ر در همه ذهن ها 
وجود دارد این اس��ت که شرایط آینده کشور چه 

خواهد شد. 
الریجانی ادامه داد: پس از این که آمریکایی ها 
ش��رایط را تغییر دادن��د و تعهدش��ان را فراموش 

کردند، 
اروپایی ه��ا آمدن��د و گفتند م��ا حاضریم این 
مساله را اصاح و حاضریم با ایران کار کنیم باز ما 
آن را رد نکردیم. چرا که باز این عاملی برای فشار 
به مردم نشود و بنابراین مذاکرات با اروپایی ها هم 

در حال انجام شدن است. 
وی اضاف��ه کرد: حال اینک��ه این مذاکرات به 
چه میزان پیش برود نمی توانم اکنون چیز دقیقی 

بگویم اما مذاکرات انجام شده است. 
وی ادام��ه داد: ح��ال م��ا ف��رض را ب��ر این 

می گذاری��م که اینها به جایی برس��ند که نگذارند 
ما مسیر عادی خود را طی کنیم که برای این فکر 
هایی ش��ده است؛ یعنی اکنون طرح ما آماده است 
ک��ه اگر این کار را کردن��د ما در حوزه نفت انتقال 

پول و سایر موارد چه کنیم. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��امی افزود: به هر 
حال ما باید یک دوره ای را س��پری کنیم که البته 
حوادث مختلف ممکن اس��ت در آن دخالت داشته 
باش��د.  وی خاطرنشان کرد: این همان جایی است 
که مجلس می تواند ورود کند. با همین ش��رایطی 
که اکنون در کش��ور وج��ود دارد صادرات می تواند 
گسترش پیدا کند، اما وقتی سیاست ارزی نادرستی 

انتخاب می کنند صادرات هم از دست می رود.
وی تصریح کرد: دوس��تان رسانه ای هم که در 
مجلس و موارد دیگ��ر خدمت می کنند باید توجه 
داش��ته باشند که داش��تن اعتبار برای حکومت و 
ایجاد امیدواری درست شگردی است که می تواند 
امی��د دیگ��ران را از بین ببرد؛ آنه��ا از این طریق 

می خواهند لطمه بزنند.
الریجانی گفت:  نارسایی هایی در حوزه اقتصاد 
کش��ور وجود دارد که فکر می کن��م دولت در این 
رابط��ه و در خصوص این نارس��ایی ها دولت مقدم 
بر همه اس��ت چرا ک��ه کار اجرایی بر عهده دولت 

است.
وی ب��ا بیان اینکه م��ردم را نبای��د مضطرب 
باوجه کرد،  یادآور شد:  مردم بدانند که همه فکر 

می کنن��د مجلس و دولت ه��م کار می کنند برای 
اینکه این شرایط متعادل شود. 

رئی��س مجلس  بیان کرد: بن��ده ایراداتی که 
ب��ه آقای��ان دولتی داریم این اس��ت که چرا حرف 
نمی زنن��د و با مردم صحب��ت نمی کنند که در چه 
شرایطی هستیم و چگونه عمل می کنیم تئوری مان 

برای آینده چیست؟ 
الریجانی افزود: ما ۶۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
ط��رح نیمه تمام در کش��ور داریم ک��ه اگر مزیت 
اقتص��ادی ب��رای آنها جور می کردی��م آن را انجام 
می دادن��د. بس��یاری از این پروژه ه��ا جنس اصل 
چهل و چهاری است یعنی اگر ما می خواستیم آن 
را تعیین تکلیف کنیم باید واگذارش��ان می کردیم 
ح��ال که نداریم باید همان طر ح های نیمه تمام را 

واگذار می کردیم.

الریجانی خاطرنش��ان کرد: باید با قوه قضاییه 
هم صحب��ت کرد تا پرون��ده اینها زودت��ر چه در 
مجلس و چه در شورا پیگیری شود تا ما با افرادی 
که در اقتصادی کش��ور اخال ایجاد می کنند جدا 
از تدابی��ر اقتصادی با این افراد که می دانیم اخال 

می کنیم برخورد شود.
الریجان��ی خاطرنش��ان کرد: ممکن اس��ت از 
نظ��ر آیین دادرس��ی روال این کار طوالنی باش��د 
که متناس��ب با این زمان می توان شرایط ویژه ای 
قائل شد که اینها با مفسدین برخورد جدی کنند 
بای��د با قوه قضاییه هم صحبت کرد تا پرونده اینها 
زودتر چه در مجلس و چه در ش��ورا پیگیری شود 
تا ما با افرادی که در اقتصادی کشور اخال ایجاد 
می کنن��د جدا از تدابیر اقتصادی ب��ا این افراد که 
می دانیم اخال می کنیم برخورد شود.  فارس

الریجانی:

ریشه تالطم ارزی شخصی خارج از کشور است


