
اگر جلوی فتنه اقتصادی سد نسازیم؟!
دستگیری و رسواســازی فرماندهان فتنه در کنار 
نظــارات کارا و تعزیراتی دولت بــر بازار؛ 2 راهکار 
اصلی بــرای جلوگیری از بــروز "فتنه اقتصادی" 
هســتند. به گزارش مشــروق، این 3 گزاره خبری 
که طی 2 هفته اخیر منتشــر شده  است به ترتیب 

زمان انتشار بخوانید.
1_ "ِری تکیه"، کارشــناس شورای روابط خارجی 
آمریکا )CFR(، 18 خرداد: ممکن اســت ایران در 
آستانه یک تابستان داغ و طوالنی باشد... اقدامات 
دولت ایران برای اصالح یارانه ها می تواند شــورش 

عمومی را برانگیزد.]1[
2_ "ســعید حجاریان"، تئوریســین اصالح طلب، 
21 خرداد: انتشــار یادداشتی با مضمون مضحکه و 
مذمــت "نظارت دولت بر قیمت ها و بازار" )این در 
حالی است که برخی محافل تحلیلی معتقدند یگانه 
راه کاستن از گرانی بیقاعده فعلی در ایران، نظارت 

کارا و تعزیراتی دولت بر بازار و قیمت هاست(]2[
3_ "مصطفی تاجزاده"، تئوریســین اصالح طلب، 
23 خرداد: "ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی: 
»الیحه اصالح قانون به کارگیری ســالح توســط 
نیروهای مســلح در این کمیسیون تصویب و برای 
طی مســیر قانونی به صحن مجلس ارســال شد«. 
واقعــا فکر می کنید چنین قانون شــرم آوری مانع 
مردم معترض می شود که دیگر برای گرانی و تورم 

و بیکاری و... تظاهرات نکنند؟"]3[
فرض کنیم توالی زمانی این نوشته ها اتفاقی باشد...
اما آیــا همســانی محتــوا و تکمیل کنندگی این 

اظهارات هم اتفاقی است؟
یعنی آیا واقعا اتفاقی است که شورای روابط خارجی 
آمریکا بحث "فتنه اقتصادی" در تابســتان ایران را 
سوژه خود قرار بدهد، سپس حجاریان پیش بیاید و 
اصلی ترین کورسوی امید مردم برای کنترل قیمت ها 
یعنی نظارت دولت بر بازار را به سخره بگیرد و شوت 
آخــر را هم تاجزاده اینگونــه بزند که فکر می کنید، 
می توانید کاری کنید که مردم تظاهرات نکنند؟! به 
نظر می رسد در خوشــبینانه ترین حالت و حتی در 
موضع ساده لوحی نیز نه با یک سری اتفاق نامربوط 
که با یک "گراف ریاضی" مواجهیم که تمام نقاط آن 
به یکدیگر مرتبط است. گرافی که قرار است در نتیجه 
خود به ایجاد یک بلوا و آشوب بزرگ با محتوای فتنه 
اقتصادی در ایران منجر شــود و بر عمق مشکالت، 
ناامنی ها و گرانی ها بیافزاید. دقت شود که مردم ایران 
تجربه چنین چیزی را در فتنه ســال 88 نیز دارند و 
از نزدیک دیدند که چگونــه بلوا و اعتراض خیابانی 
عده ای ناآگاه منجر به وخامت اوضاع، گسترش ناامنی 
و مهمتر از همه ایجاد تحریم های بیشتر برای ایران 
شد؟ و البته پر واضح است که آن یک فتنه سیاسی 
بود اما در فتنه اقتصادی بالیای دیگری مثل قحطی، 
غارت، گرانی بیشتر ارزاق و شیوع مشکالتی شبیه به 

جنگ داخلی هم در کمین است.
در اینجــا بیان این نکته هم ضروریســت که چرا 
کسی به جامعه از راه های رفع مشکالت نمی گوید؟
به ســخن دیگر اینکه چرا امثــال تاجزاده به جای 
بیان راه هایــی مثل "رأی خوب"، صبر، تشــویق 
دولت به نظارت بر بازار و..." اما ســمت خیابان را 

نشان می دهند؟!
تکلیــف امثال تاجــزاده و ســایر فرماندهان فتنه 
اقتصادی مشــخص اســت. امــا در مقابل، خواص 
دلســوز کشــور وظیفه "جهاد تبیین" را بر عهده 
دارند و بایستی با بیان راه های معقول حل مشکالت 

در نزد مردم؛ علیه فتنه اقتصادی بسیج شوند.
یعنی ذهن فعال جامعه نباید اجازه دهد که برخی 
افــراد به بدترین گزینه در مقابل مشــکالت یعنی 
"اعتراض خیابانی" بیاندیشند و این کار نیز با بیان 
معقــوالت و نامعقوالت در ســاحت تبیین ممکن 
است. خطر فتنه اقتصادی برای جامعه ایرانی اگرچه 
تا چند ســال قبل یک تحلیل بــود اما گزاره های 
جدید نشــان می دهد که با یک فاجعه قریب الوقوع 
مواجهیم. خطری مشخص با فرماندهان و راهبران 
مشــخص که البته راه های رفع مشخصی هم دارد. 
دستگیری و رسواســازی فرماندهان فتنه، نظارات 
کارا و تعزیراتــی دولت بر بــازار برای جلوگیری از 
گرانی بیقاعــده ای که از هیچ مدل دالری، بازاری، 
تحریمــی و تورمی پیروی نمی کنــد و در آخر نیز 

بیان راه های معقول حل مشکالت برای مردم.
1386360/mshrgh.ir_1
1385934/mshrgh.ir_2
1387172/mshrgh.ir_3

قانونی برای اجاره مسکن نداریم 
رئیس کمیســیون عمــران مجلس گفــت: طرح 
نمایندگان پارلمان برای کنترل اجاره بهای مسکن 
در نوبت بررســی صحن علنی قوه مقننه قرار دارد و 

احتماال روز سه شنبه طرح بررسی می شود.
محمدرضــا رضائی کوچی با بیــان اینکه قانونی در 
حوزه اجــاره بها نداریم و مســتاجران که عموما از 
اقشــار ضعیف جامعه هستند در فصل جابه جایی ها  
با مشــکالت بسیار زیادی مواجه می شوند، افزود: به 
طور میانگین ســالیانه بیش از 50 درصد نرخ اجاره 
بها در کشــور افزایش پیدا می کند. وی با تاکید بر 
اینکه امیدواریم هرچه سریعتر طرحی که نمایندگان 
برای کنترل اجاره بهای مســکن تدوین کرده اند به 
قانون تبدیل شــود، عنوان کرد: ستاد ملی مقابله با 
کرونا در چند سال اخیر برای حمایت از مستاجران 
مواردی مصوب کرد  که طبق آن برای افزایش نرخ 
اجاره بها ســقف25 درصدی در شــهر تهران، 20 
درصدی در کالنشــهرها  و15 درصدی برای سایر 
شــهرها تعیین شــد اما در همه موارد و قرار دادها 
به درســتی اجرایی نشد که علت آن نیز عدم وجود 

قانون دائمی مناسب در این حوزه است.

اخبار

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز نیروی دریایی 
به لحاظ آمادگی و توان رزمی در سطح باالیی قرار دارد.
امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی در حاشــیه بازدید از 
دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی اظهار 
داشت: شناورهای زیر سطحی باالترین سطح تکنولوژی 
و فناوری را دارند و امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی افتخار این را دارد کــه باالترین تکنولوژی در 
حوزه زیر ســطحی را در اختیار دارد و آنها را در صحنه 

عمل بکار می گیرد.
امیــر دریادار ایرانــی افزود: حضور در باالترین ســطح 
فناوری های روز جهان از الزامات نیروی دریایی راهبردی 
ارتش اســت و برای تحقق این هدف در کنار توانمندی 
نیروهای جان برکف این نیرو، از توان شرکت های دانش 
بنیــان در حوزه هــای مرتبط بدون هیــچ محدودیتی 

استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش همواره در ساخت 
تجهیزات خود از توان کل کشور استفاده می کند، اضافه 
کرد: امروز این نیرو به لحــاظ آمادگی و توان رزمی در 
ســطح باالیی قــرار دارد و توان پایــه دانش، آموزش و 
تجهیــزات آن در حوزه زیر دریا، ســطح دریا و هوا به 
حدی رسیده است که قدرت های بزرگ دریایی امروز در 

کنار ما تمرینات مشترک انجام می دهند.
فرمانده نیروی دریایی یادآور شــد: حوزه دریا یک حوزه 

پیچیده ای است و اگر کشــوری در کنار کشوری دیگر 
برای انجام تمرین و رزمایش قرار می گیرد بدون شــک 
توانایی و توانمنــدی آن را قبول دارد. وی با بیان اینکه 
همیشــه ایرانی ها دست دوســتی به همه بشریت دراز 
کرده و همیشه حامی صلح و دوستی هستند و خواهند 
بود افزود: دشــمنان در منطقه جایی ندارند و اصرار به 
حضور آنها توجیهی ندارد؛ توصیه می کنیم که دشمنان 
در جای خود بنشــینند و بدون شــک ما با همکاری و 
همراهی کشــورهای منطقه امنیــت و ایمنی دریا را در 

باالترین سطح ممکن تأمین خواهیم کرد.
فرمانــده نیــروی دریایی راهبردی ارتــش در خصوص 
دوازدهمین نمایشــگاه صنایع دریایی و دریانوردی نیز 
گفت: علی رغم همه محدودیت ها نمایشــگاه خوبی برپا 
شــده و تفاوت آن با دوره های گذشته نیز لبیک گویی 
دســت اندرکاران آن به فرمایشات رهبر معظم انقالب و 
اعطای فرصت به شــرکت های دانش بنیان برای معرفی 

توانمندی هایشان است.
فراهم شدن زمینه های رشد و توسعه اقتصاد دریا محور، 
رونق کســب و کارهای صنعت دریایــی در زمینه های 
کشــتیرانی، طراحی، کشــتی ســازی، بنادر، شیالت، 
دریانوردی، محیط زیســت، گردشــگری، فراســاحل و 
توسعه ســواحل مکران در جنوب کشور از دیگر اهداف 

برپایی این نمایشگاه است.

امیر دریادار ایرانی:

 نیروی دریایی ارتش در باالترین سطح آمادگی 
و توان رزمی قرار دارد

عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفت: اقتصاددانانی که 
از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ابراز نگرانی می کنند در 
زمان دولت قبل کجا بودند و چرا آن زمان نفسی از آنها 

بلند نمی شد؟
حجت االســالم احد آزادیخواه نماینــده مردم مالیر در 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری فارس، با اشاره به نامه نگاری 61 نفر از فعاالن 
اقتصادی اصالح طلــب درباره وضعیــت کنونی اقتصاد 
کشــور، گفت: اگرچه وضعیت اقتصادی کنونی کشــور 
ایده آل ما نیســت اما متغیرهــای مختلف و توطئه های 
پیچیده ای در کار است که شرایط اقتصادی کشور را                            به 
اینجا رسانده اســت. وی افزود: این توطئه ها و متغیرها 
برای زمین زدن اقتصاد کشــور هم داخلی اســت و هم 
خارجی و تالشــش این است که با این توطئه ها، دولت 

فعلی ناکارآمد جلوه داده شود.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: در بحث 
کنترل قیمت دالر اقداماتی از ســوی دولت انجام شد و 
هم امروز، هم چند ماه قبل ما شــاهد تالش دولت برای 

کنترل قیمت دالر بودیم.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: ابراز نگرانی تعدادی از فعاالن 
اقتصادی اصالح طلب از وضعیت اقتصاد کشــور از ســر 
دلســوزی برای مردم نیست؛ چراکه عملکرد دولت قبل 
در مورد اقتصاد کشــور را                            می دیدیــم و اقدامات دولت 

قبــل در حوزه اقتصادی یک جور جنایت بود و وضعیت 
اقتصادی کنونی نتیجه این جنایت هاست.

وی افزود: در دولت قبل منابع طال و منابع بانک مرکزی 
ما از بین رفت، قیمت ارز در کمتر از دو سال چند برابر 
شــد و خیلی اتفاقــات دیگر را                            هم در آن زمان شــاهد 
بودیم و طبیعتا اقتصاددانان اصالح طلب که امروز زبان 
گشوده اند در آن زمان هم حضور داشتند و می توانستند 
در آن زمان هم اعالم نظر کنند و انتقاد داشــته باشند، 

ولی نفسی از اینها بلند نشد.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: اگر مهار 
تورم و گرانی و مراقبت از معیشــت مــردم مدنظر این 
اقتصاددانان است بهتر بود در زمان دولت قبل هم اعالم 

موضع می کردند.
آزادیخواه خاطرنشان کرد: مهم ترین اقدامی که دولت در 
شرایط کنونی انجام داد، همین جراحی بزرگ اقتصادی 
اســت که دولت های گذشته جرأت این کار را                            نداشتند. 
اگرچه انتظار ما از آقای رئیســی این اســت که تبعات 

و اتفاقاتی که در حاشیه انجام می شود، مدیریت شود.
وی افزود: مردمی ســازی یارانه ها یک کار بسیار بزرگ 
بود که آیت اهلل رئیســی مردانه پــای این کار آمد و این 
کار نشــان دهنده عزم جدی و جرأت باالی آقای رئیسی 
است و امیدوارم ما در دو سه ماه آینده شرایط آرامی را                            

در بازار شاهد باشیم.

نماینده مردم مالیر:

 اصالح طلبانی که درباره اقتصاد نامه نگاری می کنند 
دولت قبل کجا بودند؟

رئیس جمهور با اشــاره به تحریم های جدید آمریکا گفت: 
آمریکایی ها از ســویی پیغام می فرستند که "آماده توافق و 
مذاکره هستیم"، اما از سوی دیگر بر تحریم ها می افزایند، 

دنیا باید حق بدهد که ما به این ها اعتماد نداریم.
به گزارش تســنیم، حجت االســالم والمســلمین رئیسی 
رئیس جمهــور در اجتمــاع مردمــی هســته های جهاد و 
پیشــرفت در حســینیه جماران اظهار داشت: نقش جهاد 
ســازندگی در دفاع مقــدس، در ایجاد امیــد در دل های 
محرومان و مســتضعفان، در ناامید کردن دشــمنان، در 
خالقیت و ابتکار عمل در شهر و روستا و ایجاد نوآوری های 

بسیاری بی بدیل بود.
وی ادامــه داد: در مقطعــی جهــاد ســازندگی در وزارت 
کشــاورزی ادغام و وزارت جهاد کشــاورزی شــد، با این 
امید که روحیه جهاد در همــه اجزای دولت به ویژه جهاد 
کشاورزی ایجاد شــود، چرا که تجربه نشان داد، این نگاه 
مثبت است، اما برخی این دغدغه را داشتند که این نهاد از 

آن رسالت اصلی اش باز بماند و امید تبدیل به یأس شود.
رئیس جمهور گفت: بچه های جهادی وظیفه خود دانستند 
این حرکت ســازنده، در جای جای کشور ادامه پیدا کند. 
اگر جهاد ســازندگی ادغام شــد، اما حرکت جهادی هرگز 

تعطیل نشد، تا امروز حرکت بسیار پررونق ادامه دارد.
وی ادامــه داد: آنچه امروز باید مورد توجه قرار بگیرد، این 
اســت که این گستره از حرکت های جهادی در جای جای 
کشور نیاز به حمایت دارد، نیاز به این دارد که این مجموعه 
از طرف دولت که وظیفه اصلی در رفع محرومیت به عهده 
اوست، حمایت شود. پیشرفت و عدالت وظیفه دولت است 
و این مجموعه جهادی را باید مورد حمایت خود قرار دهد.
رئیس جمهور عنوان کرد: برای حمایت از گروه های جهادی 
و پشــتیبانی های مالی و حقوقی که باید از این گروه های 
بســیار باانگیزه صورت بگیرد، ما شورای جهاد سازندگی را 
با حضور پیشکسوتان و نیروهای پرانگیزه ای که بتوانند کار 

را دنبال کنند، بنیاد گذاشتیم.
رئیسی تصریح کرد: بهره گیری از آموخته، تجربه و اندوخته 

دیگران کار بسیار درستی است. ما از تمام دنیا تجربه ها را 
می گیریم، اما نسبت به نســخه ای که دیگران می نویسند، 
باید با احتیاط عمل کنیم، نســخه ای که برای غرب نوشته  
شده است، مناســب زیست بوم ما نیســت. امام هم بارها 
فرمودند که هر کجای عالم کار نویی انجام شــده است ما 
به آن نگاه داریم. اما اگر دیگران نسخه فرهنگی بنویسند، 
2030 می شود، نســخه ها را بدهند، آقایان هم نسخه ها را 
ببیننــد، دغدغه مندان دقیق ببینند، کارشناســی کنند و 

متناسب با ایران اسالمی عمل کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به خبری که از دستور وی مبنی بر 
ســاخت هواپیما صادر شد، گفت: من در گذشته سفری به 
تاتارستان داشتم و از کارخانه هلی کوپترسازی آنجا بازدید 
کردم. آنچه من دیروز در شــرکت هواپیماســازی اصفهان 
دیدم، حتماً و به مراتب کارش ارزشــمندتر و دقیق تر از آن 
جایی بود که در تاتارســتان دیدم. انواع پرنده ها در شرکت 
ایرانی با استانداردهای دنیا ســاخته می شود. من از آن ها 

خواســتم هواپیمایی با 72 سرنشین را بسازند، این انتظاِر 
تحقق ناپذیر نیست.

وی بیان داشــت: ما نیازمند حرکــت تحولی در این دوره 
هستیم. تحول سه شرط عمده دارد؛ یک. تحول شناختی؛ 
یعنی نــگاه باید تحولی باشــد. دیروز در شــورای اداری 
اصفهــان گفتم "هــر نیرویی که آماده تحول نیســت، در 

حاشیه بگذارید و نگذارید در متن بماند."
رئیســی اظهار داشت: اولین شــرط تحول داشتن روحیه 
تحول گرایی اســت، بدانید باید تحــول ایجاد کرد. در 14 
خرداد دو ســال قبــل رهبری در تبیین شــخصیت امام، 
شــاخص های امام تحول آفرین را بیــان کردند. با حرکت 

عادی نمی شود و باید روحیه تحول داشته باشیم.
وی ادامــه داد: حرکــت جهادی در ذات انقالب اســالمی 
اســت. هیچ زمان انقالب از حرکت جهادی جدا نمی شود 
و نمی توان برای انقالب تعریفــی کرد که حرکت جهادی 
در آن نگنجد. همواره باید نگاه و حرکت جهادی باشد. در 

تمام فرآیندها باید تجدیدنظر شود.
رئیس جمهور بیان کرد: سومین تحولی که باید ایجاد شود، 
تحول در ساختارهاست. ساختارها باید جهادی شود. باید 
کاماًل متناســب با اقتضای انقالب اسالمی که هدف و پیام 
مهمی دارد، بشــود. امت چند رکن دارد، نخست هدف دار 
بودن است. در حرکت جهادی هدف و مقصدی وجود دارد. 
وی در خصــوص تحریم هــای جدید آمریــکا هم گفت: 
می خواهنــد با تحریم ها ما را محــدود کنند. آنچه تاکنون 
توانســتیم راه برون رفــت از تحریم هــا را دنبــال کنیم، 
حرکت جهادی بوده اســت. تحریم هــا را باید خنثی کرد. 
آمریکایی ها از ســویی پیغام می فرستند که آماده توافق و 
مذاکره هستیم، اما از ســوی دیگر بر تحریم ها می افزایند. 
دنیــا باید حق بدهد که ما بــه این ها اعتماد نداریم. این ها 

میثاق شکن هستند.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: گروه هــای جهادی حرکت 
معمولی را جهــاد نمی گویند. حرکتی جهادی اســت که 
توأم با انگیزه، اندیشه، تصمیم و اراده جدی، دیدن مقصد، 
مقصود و هدف، دیدن دشمن و ابزار و سازوکارهایش باشد. 
حرکت جهادی یک ضرورت جدی برای جامعه است. جهاد 
تبیین همان ترجمان جهاد با لسان است. روحانیت جوان 
انقالبی، دانشــجویان و اســاتید همواره باید جهاد تبیین 

داشته باشند.
وی در ادامه گفت: در حوزه کشــاورزی نیازمند استقالل 
هســتیم. برخــی مواد غذایــی را وارد می کنیــم. باید در 
مواد غذایی به اســتقالل برســیم. همه باید بســیج شوند 
تا تولید را به ســمت کاالهای اساســی ببریم، این نیازمند 
حرکت جهادی است. در مورد اشتغال نیز نیازمند حرکت 
جهادی هستیم. اشتغال خانگی، صنایع دستی و... از جمله 
کارهایی است که جهادگران می توانند دنبال کنند. ما اگر 
ســالی یک میلیون شغل ایجاد نکنیم، عقب ماندگی داریم. 
در مورد مســکن نیز باید سالی یک میلیون واحد مسکونی 
بسازیم. ما باید هم عقب ماندگی را جبران کنیم و هم زوج 

جوان احساس نکند که کجا برود.

حاج علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران:

درخواست اجاره نامتعارف
خرج دوا و درمان می شود

خطیب نماز جمعه تهران با اشــاره به رشد خارج از قاعده 
اجاره مســکن و ودیعه ها و آثار آن بر زندگی مردم گفت: 
توقعــات عجیب و غریب در ودیعــه و اجاره بها غیر قابل 

پذیرش است.
به گزارش مهر، حجت  االسالم محمد جواد حاج علی اکبری 
خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های نماز عبادی سیاسی 
جمعه این هفته تهران )27 خرداد ماه( که در محل دانشگاه 
تهران برگزار شد، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای 
الهی، اظهار داشت: یکی از مصادیق ویژه تقوا، تقوای تبیین 
است. یکی از مهمترین ویژگی های جامعه و امت اسالمی و 

جامعه انقالبی نیز شایعه ناپذیری است.

وی عنوان کرد: در برابر جریان شــایعه ســاز دشــمنان 
اســالم به دلیل داشــتن روحیه تبیین و عمل به فرمایش 
خــدا، تبیین همیشــه پیش رونده و حفظ کننده اســت. 
در ایــن ایام که انبوه اطالعات بی حد و مرز به ســر مردم 
می بارد مخصوصاً در فضای مجازی که بخشــی از حقیقت 
دنیای ما اســت، زیست بشری انســان معاصر تحت تأثیر 
این محیط قرار گرفته که منافع و آســیب ها آن بیشــمار 
 اســت و فرصت هــای زیادی بــرای اغواگری و وسوســه 

فراهم می کند.
وی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران گفت: قرآن کریم 
در آیــات مربوط به حج خطاب بــه حجاج گفت »بهترین 
توشه هر انســان از زندگی جهانی تقوای الهی است« این 
محدود به حجاج نیست و برای تمام امت اسالم است اما از 

حجاج به دلیل طلوع نور انتظار بیشتری می رود.
وی اضافه کرد: کمیســیون ماده 100 در شــهرداری ها از 
این مصادیق اســت. از ســال 45 این ماده کمیسیون وارد 

قانون شــهرداری شده و دایره فعالیت آن به حوزه ساخت 
و ساز ساختمان و تا تغییر کاربری زمین ها بر می گردد که 
حسب ظاهر یک ماده قانونی است اما تخلفاتی در بسیاری 
محورها صورت می گیرد و آن تخلفات در این کمیســیون 
مطرح می شود و بیش از نیمی از پرونده ها با جریمه مالی 

بسته می شوند.
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: آقایی که در کاربری 
زمیــن و اضافه بنا و… تخلف می کند جریمه می شــود و 
حواســش نیســت این پول چقدر کثیف و بی برکت است 
و روی چرخه مدیریت شــهری اثر می گذارد. افراد متمایل 
به پول حرام رشــوه می دهند و امــوال خود را وارد چرخه 
می کنند و شهرک های کاخ نشین شکل می گیرد که مانند 
خار در چشــم مردم و مؤمنین است مانند کاخ های اطراف 

تهران مانند لواسان و… یا حتی در اقصی نقاط کشور.
وی بیــان کرد: باید به دنبال حل ریشــه باشــیم. یکی از 
ریشــه ها ماده 100 قانون شــهرداری و کمیســیون ماده 

100 اســت که باید اصالح شود و دولت و مجلس و سایر 
دستگاه های عمل گرا با قدرت و قاطعیت وارد عمل شوند. 

از سال 96 به دنبال اصالح آن بودند اما محقق نشد.
حاج علی اکبری با اشــاره به رشــد خارج از قاعده اجاره 
مســکن و ودیعه ها و آثار آن بــر زندگی مردم گفت: خبر 
خوبی که شــنیدیم این است که بسته مناسب و جدیدی 
تنظیم شــده و قرار اســت در جلســه ســران قوا و ستاد 
اقتصادی دولت مطرح شود. آرزو داریم این مسأله برطرف 
شــود. توقعات عجیب و غریب در ودیعــه و اجاره بها غیر 
قابل پذیرش اســت. این پول ها تمیز نیســت و خرج دوا و 

درمان می شود.
وی ادامه داد: شــما فکر می کنید در این پول برکت است؟ 
امالکی ها طرف مستأجران را بگیرند و شفیع نیکو باشند و 
اجاره را پایین بیاورند. دستگاه قضائی نیز برای حکم دادن 
در ایــن پرونده ها مراعات کند تا این ســختی ها بگذرد و 

روزهای بهتر در پیش باشد.
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گزارش
رئیس جمهور:  

دنیا حق دهد که به آمریکا بی اعتماد باشیم
 ساخت هواپیمای با ۷۲ سرنشین تحقق پذیر است

روابط عمومی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی درباره دستگیری ادمین های 
ســه کانال تلگرامی به اتهام انتشــار اسناد طبقه بندی شــده و تشویش اذهان 

عمومی، اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه به این شرح است:

به استحضار ملت شریف، قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسالمی می رساند:
بــا یاری خداوند متعال و مجموعه اقدامات فنی و اطالعاتی چند ماهه ســربازان 
گمنام امام زمان )عج( در ســازمان اطالعات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی،  

ادمین هــای ) مدیــران ( کانال هــای »نیمه محرمانه«، »ســرائر« و »ســایه 
 نویس«  به اتهام انتشــار اســناد طبقه بندی شــده و تشــویش اذهان عمومی
دســتگیر شدند. افراد بازداشت شــده درصدد بودند با انتشار اسناد طبقه بندی 

شــده، اعتماد بخشی از مخاطبین را جلب کرده و سپس با انتشار اخبار گزینشی 
و کذب، در میان مسئولین کشور ایجاد شکاف و اختالف نمایند.

دســتگیر شدگان سه نفر هستند که در مدت فعالیت خود، با سوءاستفاده از خال 
قانونی موجود در مدیریت فضای مجازی کشــور و از بســتر پیام رسان تلگرام، 
اقدامات مذکور را دنبال می کردند. در پایان، ضمن درخواســت از اصحاب رسانه 
و فعاالن فضای مجازی جهــت پرهیز از هرگونه گمانه زنی پیرامون این پرونده، 

تاکید می شود اخبار تکمیلی متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

 جزئیات دستگیری مدیران
۳ کانال تلگرامی


