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فضاسازی جدید انگلیس علیه ایران
با استناد به یک جفت حلقه!

...

ویژه های خراسان
ابالغیه جدید برای جریمه خودروهای گذر
موقت متخلف
بر اساس ابالغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی
به تعدادی از مسئوالن اقتصادی کابینه ،اعالم شده حسب
تصمیم هیئت دولت و با توجه به اختیارات ناشی از ماده
 109قانون امور گمرکی ،وسایل نقلیه ای که به صورت
عبور با مجوز بین المللی یا ورود موقت ،وارد کشور شدند
اگر در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک
مراجعه نکنند ،به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه 52
هزار تا  260هزار تومان خواهند شد.

مجوزدولت درباره معافیت مالیاتی خرید
وارداتی دردستگاه ها
در حالی که بر اساس مصوبه سال  1387دولت وقت،
مقرر شده بود فهرستی از اقالم با مصارف دفاعی (نظامی
و انتظامی) و امنیتی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح وارد یا از داخــل خــریــداری می شود،
مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش
افزوده نشود ،طبق تصمیم روزهای اخیر کابینه ،همچنین
برخی اقالمی که از محل اعتبارات مصوب ،توسط وزارت
اطالعات نیز خریداری یا وارد می شــود ،مشمول این
معافیت خواهد بود.

...

چهره ها و گفته ها
محمدحسینصفارهرندیعضومجمعتشخیص
مصلحت نظام گفت :متأسفانه برخی منتظر هستند
تادرانتخاباتریاستجمهوریآمریکا،دموکراتهابر
سر کار بیایند درحالیکه باید از دموکراتها بیشتر از
جمهوری خواهان ترسید چراکه بعضی از جنگهای
معروف در جهان همچون جنگ
ویتنام در زمــان دموکراتها
شــروع و در زمــان جمهوری
خواهان تمامشده است.
/فارس
حجت االســام ســروش محالتی استاد حوزه
علمیه تصریح کــرد :اطرافیان
کارگزاران و حکمرانان باید از
کلیه امتیازات محروم باشند
و حتی فعالیتهایی که برای
دیگران آزاد است ،برای آنها
بایدممنوعشود/.شفقنا
علیرضا زاکانی ،نماینده ادوار مجلس تأکید کرد:
فرمانده اقتصادی کشور دولــت است و بیان عبور
از دولت خطای بسیار بزرگی و فراتر از آن پیگیری
انتقام از خطاهای گذشته دولت نیز امروز جفاست،
باید اصلی فرعی کرد و به اساس تهدیدات دشمن
پــرداخــت .وی اف ــزود :پاسخ گو کــردن دولــت ،نقد
کارشناسی و دقیق و ارائــه طریق
بــــــرون رفـــــت از مــعــضــات
اقتصادی به مسئوالن کشور
و تــوضــیــح دایــمــی بــه مــردم
امید آفرین و راه گشاست.
/باشگاه خبرنگاران
حجت االسالم سید عبدالواحد موسوی الری
عضو مجمع روحانیون مبارز با تأکید بر ضرورت
شفاف ســازی فعالیت هــای دولــت ،گفت :شفاف
ســـازی قطعا مــی تــوانــد
دولت را در ّ
حل چالش
های فعلی کمک کند و
آن ها را از این چالش ها
به موفقیت عبور دهد.
/جماران
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)
با بیان این که ما باید برای حفظ نظام مردم را حفظ
کنیم ،افــزود :ما باید از نجابت این مــردم خجالت
بکشیم و آب شویم ،اگــر در کشورهای دیگر این
اتفاقات بیفتد کسی تحمل و قبول نمیکند و
ابهاماتی که ایجاد شده ما
مسئوالن ایجاد کردهایم،
از این رو باید روشنگری
کنیم/ .آنا

تسنیم – مقامات انگلیسی با استناد به ضبط یک حلقه الستیک در فرودگاه هیثروی لندن که در صنعت نفت کاربرددارد  ،مدعی شده اند این مواد ممکن است در
حوزه کالهک های موشکی استفاده شود! به گفته آنها ممکن اســت این یک جفت حلقه در کالهکهای جنگی نیز مورد استفاده قرار گیرند .مسئوالن فرودگاه
هیثروی لندن بعد از این کشف (!) ادعا کرده اند که شاید تالش برای ارسال قطعات مورد استفاده در کالهکهای موشکی به مقصد ایران را ناکام گذاشته اند!

برخی مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خواستار حل مشکالت معیشتی مردم و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی شدند

تذکراتصریح مراجع به دولت وقوه قضاییه
آیت ا ...مکارم :مردم از دولت و قوه قضاییه به شدت شکایت دارند

طاهری -مراجع تقلید در اظهارنظرهای
جداگانه ای با اشاره به درخواست های مردم
از مسئوالن دولتی و قضایی برای رسیدگی
به مشکالت معیشتی و برخورد با مفسدان
اقتصادی بر ضرورت رسیدگی و پاسخ گویی
به مطالبات به حق مردم تأکید کردند  .

مسئوالن و دست اندرکاران می خواهم که
با کنارگذاشتن منافع حزبی و جناحی و با
وحدت کلمه و نیت خالص ،همین امروز در
رفع مشکالت مردم ،همت جهادی کنند که
دیگر ،فردا دیر است.
▪جامعه مدرسین :الزم است قوه قضاییه
با متخلفان اقتصادی و مفاسد اداری در هر
سطحی به شدت و با سرعت برخورد کند

▪آیت ا ...مکارم شیرازی :مردم معتقدند
تیم اقتصادی دولت ضعیف است ،چرا این
تیم ضعیف را عوض نمیکنند؟

بــه گـــزارش ایسنا ،آیــــتا ...ناصر مکارم
شیرازی یکی از مراجع تقلید در قم در بیانیه
ای با بیان این که «بسیاری از مردم از طرق
مختلف با ما تماس میگیرند و می گویند
چرا مشکالت ما از طریق مراجع ،به مسئوالن
تذکر داده نمیشود؟» افــزود :ما بارها در
جلسات خصوصی و عمومی این مشکالت
را گوشزد کرد هایم ،باز هم عرض میکنیم
مردم از چند موضوع به شدت از مسئوالن
شــکــایــت دارنــــــد:اول ای ــن کــه در مسائل
اقتصادی با تورم شدید و باال رفتن جهشی
تهیه نیازهای اولیه زندگی برای
قیمتها ّ
آنها بسیار مشکل شده[ ،مردم] میگویند
گرچه تحریمهای خارجی بر اقتصاد ما فشار
اما چنان نیست که را هحلی
وارد میکندّ ،
نداشته باشد .این مرجع تقلید افزود« :مردم
همچنین معتقدند تیم اقتصادی دولت
ضعیف است .چه اصراری دارند که مشکالت
به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف
را عوض نمیکنند؟ ...چرا به جای این که
کارخانهها را فعال و جوانان ما را به کار دعوت
کنند ،ثروتهای مردم را از گردش اقتصادی
خــارج و به صــورت سکه و دالر در خانهها
محبوس میکنند؟»
▪مــردم از دستگاه قضایی نیز به شدت
شکایت دارند

آیــت ا ...مــکــارم شــیــرازی بــا بیان ایــن که
«مـــردم از دســتــگــاه قضایی نیز بــه شدت
شکایت دارنــد» خاطرنشان کــرد[ :مــردم]
میگویند اگر آ نها با قاطعیت ،شجاعت و
سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند
این جرثومههای فساد به سرعت برچیده
میشوند .اگــر  10-20نفر از آ نهــا را به
سرعت ،یعنی حداکثر در یکی دو ماه ،نه چند
سال ،محاکمه کنند و اموال شان مصادره
شود و به اشد مجازات ،محکوم شوند ،اوضاع
عوض میشود و اگر آ نها به افــراد صاحب
نفوذی مربوط اند ـ که حتم ًا مربوط اند ـ آن

صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه
بکشند و با محاکمه سریع ،حکم آنها را اجرا
و آ نها را به شدت ،مجازات کنند ،به یقین
کسی جرئت نمیکند سرمایههای عظیم
مردم را به حساب خود بریزد ».این مرجع
تقلید با اشاره به پرونده واردات غیرقانونی
خودروهای خارجی ،در این بیانیه تاکید
کرده است« :اگر در مسئله چهار ،پنج هزار
خودروی قاچاق که اسناد آن کام ً
ال در دست
است ،در چند هفته حکم صادر و اجرا شود،
دیگران جرئت آن سوء استفاد ههای کالن
را نخواهند داشــت.تــکــرار میکنم ،مردم
قضاتی میخواهند شجاع ،با قاطعیت و
با سرعت که به این وضع شــرمآور مفسدان
پایان دهند ».آیت ا ...مکارم شیرازی در
پایان بیانیه خود آورده است« :در ضمن به
مردم عزیزمان این توصیه را دارم که آ نها
حق مطالبه حل مشکالت شان را دارند ولی
بدانند بدون انسجام داخلی و اتحاد همه
گرو هها ،مشکالت حل نمیشود .آ نها که
از خارج مردم را به آشوب دعوت میکنند،
دشمنان قسم خــورده ملت ایــران و تشنه
خون ما هستند ،هرگز نباید به شیطنتهای
آنهــا توجه کــرد.خــداونــدا! بــه مسئوالن
بیداری ،هوشیاری ،اراده و تصمیم برای
حل مشکالت مردم خوبمان عنایت فرما».
آیت ا ...مکارم شیرازی همچنین در میان
جمعی از طالب و دانشجویان مشهدی ضمن
اشاره به این که امروزه در کشور ،مشکالت
و مسائلی همچون مشکالت اقتصادی،
فرهنگی و مسائل مربوط به زندگی مردم
وجود دارد ،بیان کرد :مسائل و مشکالت
کنونی قابل حل است .میشنویم که فالن
فرد  3500میلیارد تومان اختالس کرده

که این رقم عجیبی است .اگر چهار نفر امثال
این فرد را مصادره اموال و این اموال را در
مسیر حل مشکالت جوانان هزینه کنند،
بسیاری از مشکالت جوانان حل خواهد
شد .عیب کار ما این است آن جایی را که باید
بچسبیم ،کوتاه آمدهایم.
▪آیــت ا ...نــوری همدانی :با هرکس در
اقتصاد کشور اخــال ایجاد می کند به
عنوان یک خائن باید برخورد شود

آیــت ا ...نــوری همدانی از دیگر مراجع
بزرگ تقلید هم در دیدار عده ای از طالب و
دانشجویان با تأکید بر این که مبارزه با مفاسد
جــدی گرفته شــود ،گفت :مــردم ناراحت
هستند ،میشنوند فــان آقــا چند هــزار
میلیارد اختالس میکند ولی عدهای در رنج
هستند .دستگاه قضایی باید هرچه سریع
تر به پرونده مفسدان اقتصادی رسیدگی
کند و به مردم گزارش دهد .وی افزود :مردم
ایران چون متکی بر ایمان هستند و انقالب
را دوســت دارنــد و دشمن شناس هستند
هیچ گاه زمینه را برای جوالن آمریکا و ایادی

آنان فراهم نخواهند کرد .اما عدهای از این
وضعیت در حال سوءاستفاده هستند ،با هر
کسی که در اقتصاد کشور اخالل ایجاد کند
و موجب افزایش مشکالت مــردم شــود ،به
عنوان یک خائن باید برخورد شود.
▪آیــت ا ...صــافــی :چــرا نباید بعضی از
مدیران را به سزای اعمال خود رساند؟

به گزارش رسا ،آیت ا ...صافی گلپایگانی از
دیگر مراجع عظام تقلید هم در دیدار جمعی
از مردم با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور
گفت :آیا وقت آن نرسیده است که مسئوالن،
به وضعیت بد اقتصادی مملکت ،سر و سامان
و قشر ضعیف جامعه را از ایــن مشکالت
طاقت فرسا نجات دهند؟ این مرجع تقلید
با بیان این که نبود ثبات اقتصادی ،گرانی،
بیکاری ،طالق و مفاسد اخالقی روز به روز
بیشتر می شود ،اظهار کرد :چرا نباید بعضی
از مدیران ناالیق -اگر نگوییم فاسد -را که
این همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم
ضعیف می رسانند به ســزای اعمال خود
رساند؟ این مرجع تقلید تأکید کرد  :از تمامی

جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم
هم در بیانیهای
دربـــاره مسائل
اقتصادی اخیر
کشور تصریح کرد :آن چه امــروز مشکالت
اقتصادی را تشدید و موجی از فشار و دغدغه
را بر عموم مردم غیور سرازیر کرده است،
ثمره بیتوجهیها به تولید ملی ،اقتصاد
مقاومتی و سهل انگاری و تعلل در برخورد با
مــفــســدان اق ــت ــص ــادی ،امــتــیــازطــلــبــان،
زیــاد هخــواهــان و بیتوجهی به تــذکــرات و
راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری
بوده و است .اعضای جامعه مدرسین در این
بیانیه تأکید کردند :تحلیل واقــع بینانه و
دقیق مسائل کشور نشان میدهد گرچه
جــنــگ تــحــمــیــلــی اق ــت ــص ــادی ،ب ــا ایــجــاد
تحریمهای غیرقانونی خارجی بر اقتصاد ما
فشار وارد میکند اما بی ثباتی اقتصادی و
گرانیهای لجام گسیخته و ساعتی قیمتها
بیش از هــر چیز ریشه در ســوء مدیریت و
بیبرنامگی مسئوالن دارد .جامعه مدرسین
همچنین تأکید کرده «الزم است قوه قضاییه
با متخلفان اقتصادی و اخاللگران بازار سکه
و ارز و دیگر مفاسد اقتصادی و اداری در هر
سطحی که هستند به شدت و با سرعت عمل
برخورد کند و نتیجه اقدامات خود را در اسرع
وقت به اطالع مردم شریف ایران برساند».

خبر مرتبط

بیانیه قشرهای مختلف مردم قم در حمایت از مطالبات اقتصادی مراجع تقلید
جمعی از گروه ها و قشرهای مختلف مردم
قم در بیانیهای ضمن تاکید بر نظارت
دقیق مجلس بر اجرای قوانین ،برخورد
قاطع و سریع قــوه قضاییه با مفسدان
اقتصادی ،عزل و برخورد با مدیران ناالیق

و به کارگیری نیروهای کارآمد و انقالبی
را خواستار شدند .به گزارش فارس ،در
این بیانیه ضمن حمایت از اظهارات اخیر
مراجع تقلید آمده است :از قوه قضاییه
مجدانه تقاضا داریــم هر چه سریع تر با

عمل به مر قانون مفسدان اقتصادی و
صــاحــبــان نــفــوذ پشت پـــرده را ،ضمن
رسواکردن ،پای میز محاکمه کشانده و با
اجرای سریع حکم آن ها آرامش و اعتماد
عمومی را به کشور بازگرداند.

در سخنانی که با فریادهای ا ...اکبر نمازگزاران همراه بود

خطیب جمعه تهران :مردم توقع دارند برخورد با فساد طول نکشد و در قالب شعار نباشد
محمد اکــبــری -خطیب جمعه تهران با
تاکید براین که برخورد با متخلفان نباید
تبعیضبردار باشد گفت :با متخلفان در هر
سمت و جایگاهی که هستند و هر نسبتی با
هر فردی که دارند باید برخورد قانونی قاطعی
صورت بگیرد و مردم توقع دارند برخورد با
فساد طول نکشد و در قالب شعار نباشد .به
گزارشخراسان ،حجتاالسالموالمسلمین
کاظم صدیقی در خطبه هــای نماز جمعه
تهران تاکید کــرد« :طبق قانون با خائنان
اقتصادی کشور برخورد قاطع صورت گیرد
و در فرصت مناسب مجازاتهای عبرتآمیز
بــرای متخلفان اعــمــال شـــود ».زمــانــی که
خطیب جمعه اشــاره کرد "امــروز در جنگ
اقتصادی هستیم و کسی که در این جنگ
دشمن را امــیــدوار کند و فساد ف ـیاالرض
مرتکب شود ،مجازاتی با شرایط جنگی دارد"

نمازگزاران با غریو تکبیر لحظاتی یک صدا
فریاد «مفسد اقتصادی اعــدام باید گردد»
سردادند.صدیقی خاطرنشان کرد :در این
باره ریاست و سخنگوی قوه قضاییه وعدههای
جدی دادهانــد .برداشت میشد از سخنان
سخنگوی قوه قضاییه که پشت پرده فساد
در ارز به بدنه دولت وصل میشد .درست
است که چهارچوبهای قضایی با حرفهای
روزنامهای فرق دارد اما توقع است از راههایی
زودتر مشکالت را حل کنند و مجازاتها را
اعمال کنند.
امـــام جمعه تــهــران در بــخــش دیــگــری از
خطبه دوم نماز ،با بیان این که آمریکایی
ها اهل مذاکره نیستند افــزود :اگر هم قرار
باشد با آمریکا مذاکر های صــورت بگیرد با
رئیسجمهور فعلی و دولت فعلی آن مذاکره
به هیچ عنوان امکانپذیر نیست .وی گفت:

رئیس جمهور آمریکا را نمیشود آدم گفت،
گرگی است در لباس آدم .یک بار بد عهدی
آنان را در برجام دیدید.
امام جمعه موقت تهران با اشــاره به این که

امروز در جنگ اقتصادی قرار داریم ،اظهار
کــرد :همان طــور کــه رهبرمعظم انقالب
فرمودند امروز اتاق جنگ آمریکا در وزارت
خـــزانـــهداری آن هــا شــکــل گــرفــتــه اســت.

امــروز این جنگ را تهدید تلقی نکنید بلکه
خودکفایی بدانید و یک فرصت برشمارید.
وی افزود :برخی از مواد ما وارداتی است اما
باید خودکفا شویم ،مگر ما موشک داشتیم؟
اما االن از این نیرو بهرهمند هستیم و به داد
کشورهای منطقه رسیدیم .االن وقت آن
است که دست از بیرون و خارج بکشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره
به این که ثمره مقاومت مردمی سوریه ذلت
آمریکا و شکست ظاهری اسرائیل و ضربات
پیاپی بــه گــرو ههــای تروریستی امـــارات و
سعودی است گفت :منتظر ضربههای آخر
نیروهای مقاومت به جریانهای تروریستی
وابسته به عربستان و امارات هستیم.
صدیقی بــا اشـــاره بــه ســالــروز حــقــوق بشر
اسالمی گفت :اسالم پرقدرت است و حقوق
بشر آن هم به حق است.

فالحتپیشه :اظهارات سردار سلیمانی منجر به تعدیل سیاستآمریکاییها شد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس در گفت و گویی با اشاره
به مواضع اخیر فرمانده نیروی قدس سپاه
دربرابر تهدیدات رئیس جمهور ،این موضوع
را باعث تعدیل مــواضــع مقامات آمریکا
دانست .به گــزارش العالم ،حشمت ا...
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس درباره پیشنهاد
مذاکرهآمریکاییهاباتأکیدبراینکهمذاکره
را برای مذاکره نمی پذیریم ،گفت :معتقدیم
با آمریکاییها که بزرگ ترین عهدشکنی ها

...

گزارش خبری

را انجام می دهند چه مذاکره ای می شود،
کرد ولی ما به هر حال معتقد به دیپلماسی
هستیم به شرطی که در وهله اول برجام
اجرا شود و پس از آن بر سر دیگر مسائلی
که وجود دارد به صورت متقابل می توانیم
مذاکره کنیم .وی افزود :من معتقدم باید با
آمریکایی ها با زبان خودشان صحبت کرد
تا زمانی که سیاستمداران ما مثل آقای
روحانی و ظریف بودند آمریکایی ها با زبان
تند صحبت می کردند ولی از وقتی که حاج
قاسم سلیمانی آمد و تهدید کرد آمریکایی ها

موضع شان تعدیل شد دلیل اش این است
که آن ها در میدان جنگ توان ایران را دیده
اند و توان خودشان را هم دیده اند .با این
حال به گــزارش ایسنا ،علی مطهری نایب
رئیسمجلسشورایاسالمیهمدرنامهای
خطاب به فرمانده سپاه با تأیید مواضع وی
دربارهمصلحتندانستنمذاکرهباآمریکادر
بعالیودیگر
شرایطفعلیتصریحکرد:جنا 
برادران مجاهد و خوب ما در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در موضوعی مانند مذاکره
یا مذاکره نکردن با آمریکا باید تابع تصمیم

مقامات عالی نظام باشید نه این که راس ًا به
عنوان فرمانده کل سپاه اظهار نظر کنید.
▪عطوان :ترامپ شیر بی دندان است!

در همین زمینه «عــبــدالــبــاری عــطــوان»،
سردبیر روزنامه فرامنطقهای «رای الیوم» در
ارزیابی پیشنهاد اخیر ترامپ برای مذاکره
با ایران گفت :هیچ کسی بیشتر از ایرانیها
دونــالــد تــرامــپ را نفهمیده اســت و شیوه
برخورد با غرور و خودخواهی او را بلد نیست
و پاسخ محکم و قاطع ایرانیها به پیشنهاد

غیرمنتظره ترامپ که در آن از آمادگی خود
برای گفتوگو با آن ها سخن گفته بود ،به
جرئت و آشکارا ،منعکس کننده این واقعیت
است .عطوان افــزود :راهبرد ترامپ برای
مبتدیترین افراد در دنیای سیاست رسوا
شده است ،او تهدیدهایش را شدت بخشیده
است تا دشمن خود را بترساند و پای میز
مذاکرهبکشاند،اینمردشیربیدنداناست
و جرئت جنگیدن ندارد .وقتی او چیزی جز
معامالت تجاری بلد نیست ،چگونه میتواند
به عرصه نبرد نظامی ورود کند!

شنیده ها از نپذیرفتن پست سخنگویی
دولت توسط رحمانی فضلی
هادی محمدی – در حالی که در ماه های اخیر کمتر روزی
را شاهد بودیم که نمایندگان مجلس و رسانه ها موضوع
ترمیم کابینه را مطرح نکرده باشند سرانجام رئیس جمهور
با دو تغییر در چند روز گذشته و تاکنون موافقت کرده اندبه
گونه ای که ابتدا عبدالناصر همتی جایگزین ولی ا...سیف
در ساختمان شیشه ای بانک مرکزی در بولوار میرداماد شد
و هفته گذشته نیز گمانه زنی ها درباره استعفای محمد باقر
نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه تا
حدودی محقق شد و وی از سمت سخنگویی خود استعفا
کرد .به گفته نوبخت این استعفا با موافقت رئیس جمهور نیز
همراه شده است.با استعفای نوبخت ،از روز سه شنبه یکی از
گمانهزنیهایسیاسیبرایجایگزینویدرساختمانکوثر
اختصاص یافت و اوج این گمانه زنی ها نیز در آستانه جلسه
هیئت دولت در صبح روز چهارشبه گذشته شکل گرفت .در
همین زمینه خبرگزاری فارس ساعاتی قبل از جلسه کابینه
در گزارشی مدعی شد که «اسحاق جهانگیری معاون اول
رئیسجمهورباحفظسمتمعاوناولی،سخنگوییدولترا
هم می پذیرد» و حتی نوشت که این انتصاب در جلسه دولت
نهاییمیشود.فارسهمچنیننوشت:شنیدههاحاکیاست
گزینه های دیگری مانند محمود واعظی ،نهاوندیان ،علی
ربیعی ،حسام الدین آشنا ،علی جنتی و حمید ابوطالبی از
شانسبهمراتبکمتریبرخوردارهستند.البتهادعایفارس
جامه عمل نپوشید و جلسه چهارشنبه دولت چنین خروجی
نداشت .با این حال خبرنگار خراسان از یک منبع موثق در
نهاد ریاست جمهوری با خبر شد؛ عبدالرضا رحمانی فضلی
وزیر کشور در جلسه چهارشنبه به عنوان اصلی ترین گزینه
برای پست سخنگویی دولت مطرح شده است و به او پیشنهاد
شده تا عالوه بر وزارت کشور ،سخنگوی دولت دوازدهــم
نیز باشد .به رغم این پیشنهاد ،یک منبع مطلع در وزارت
کشور روز گذشته به خبرنگار خراسان گفت ،رحمانی فضلی
تاکنون حاضر به پذیرش این سمت نشده است .به گفته این
منبع مطلع  ،وزیر کشور معتقد است کسی باید سخنگوی
دولت شود که از امور دیگر فارغ باشد و بتواند همه وقت خود
را برای این پست مهم اختصاص دهد .رحمانی فضلی که
سابقه حضور طوالنی مدت در سازمان صداوسیما را نیز در
کارنامهخوددارد،گفتهاستباتوجهبهمسئولیتهایمتعدد
وحساسوزیرکشور،امکانفعالیتمناسببرایسخنگویی
نیست و بهتر است فرد دیگری این سمت را بپذیرد .سه شنبه
ها موعد خبرنگاران برای گفت و گو با سخنگوی دولت در
این سال ها بود و حاال باید دید بعد از عطاءا ...مهاجرانی در
دولت سازندگی  ،عبدا ...رمضان زاده در دولت اصالحات
 ،غالمحسین الهام در دولت های نهم و دهم و محمدباقر
نوبخت در این پنج سال دولت اعتدال گرا  ،چه کسی از این
پسچراغسخنگوییراهرسهشنبهدرساختمانکوثرروشن
خواهد کرد؟ هر فردی که عهده دار این مسئولیت شود در
فضای کنونی داخل و خارجی کشور بار سنگینی به دوش
خواهد کشید و ریسک بزرگی برای دوران کاری او به حساب
می آید به گونه ای که شاید بتوان گفت این روزها سخنگو
شدن در دولت دوازدهم به یک ایثار بزرگ نیاز دارد.

...
مجلس

ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی
بر نمایندگان

یوسفیان مال :زنگ می زنند و پیشنهاد
شراکت به نماینده می دهند!
در روزها و ماه های گذشته ،اظهارنظرهای مختلفی درباره
البی ها و پشت پرده مواضع برخی نمایندگان مجلس مطرح
شده بود که روز گذشته یکی از اعضای خانه ملت ابعاد تازه
ای از این موضوع را روشن کرد .عزت ا ...یوسفیان مال عضو
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در گفت و گو با
تابناکتصریحکرد:باکمالتأسفبرخیازمسائلدرمجلس
وجود دارد که هیچگونه نظارت و مدیریتی در خصوص آنها
صورت نمیگیرد ،امروز برخی از نمایندگان مجلس وارد
برخی از بازیها شدهاند که آینده خطرناکی را برای مجلس
ترسیممیکند.ایننمایندهمجلسگفت:یکیازنمایندگان
مجلس میگفت که شهرداری به برخی از نمایندگان مجلس
رشــوه داده اســت ،از این صریحتر دیگر نمیشود صحبت
کرد و موضوعی را علنی کرد ،موضوع هم ازاینقرار بود که
گویا البیهایی شده و برخیها نیز چیزهایی را از شهرداری
دریافت کردهاند .یوسفیان مال اشاره بیشتری به این موضوع
نکرده اما چندی پیش محمود صادقی رئیس فراکسیون
شفاف سازی مجلس ادعا کرده بود در جریان تصویب طرح
تحقیق و تفحص از شهرداری تهران یکی از نمایندگان به
ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی
دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی
دریافت کردند .یوسفیان مال در ادامه مصاحبه خود افزود:
ایــن جا به فکر صندوق رأی خــودشــان هستند و دغدغه
نمایندهها این شده که فردا ممکن است در حوزه انتخابیه
چه اتفاقی رخ دهد و چهکار کنم که رأی بیشتری جمع کنم.
این نماینده مجلس با انتقاد از پیگیری نشدن این موضوعات
از ســوی دستگاه هــای نظارتی مجلس گفت :همینکه
مجلس به این موضوعات رسیدگی نمیکند بدترین پاسخ
به افکار عمومی است ،هیئترئیسه و هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگانبایدپاسخگویاینمسائلباشند،همهنمایندگان
مجلسدرقبالهممسئولهستند،امادرنهایتبیتفاوتیاز
کنارآنمیگذریم.یوسفیانمالدرپاسخبهاینسؤالکهآیابه
خود شما مراجعاتی برای البی کردن میشود یا نه؟ گفت :در
بیرون از مجلس خیلیها از فساد اقتصادیها گرفته تا موارد
دیگر تماس میگیرند و بیان میکنند که شما بیا شریک ما
شو ،مث ً
ال در فالن پروژه و مواردی از این دست ،اما در داخل
مجلس تاکنون کسی جرئت نکرده پیشنهادی بدهد.
CMYK

