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امیر سیاری:
وم  یکایی را در صورت لز اسناد اخطار به ناو آمر
منتشر می کنیم

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اسناد اخطار داده شده 
توسط ناو موشک انداز ایرانی به ناو آمریکایی موجود است و در 

صورت لزوم آن را منتشر می کنیم.
به گزارش فارس، امیر دریادارحبیب اهلل س��یاری با اشاره 

به اخطار اخیر ناو موش��ک انداز نداجا به ناو آمریکایی در جمع 
خبرن��گاران گفت: هر کس��ی با هر می��زان قدرتی به آب های 
سرزمینی و محل نظارت ما نزدیک شود، با قدرت به او اخطار 

می دهیم و اجازه نمی دهیم تا به آب های ما نزدیک شود.

سیاری تاکید کرد: اسناد اخطار داده شده به ناو آمریکایی 
موجود است و در صورت لزوم آن را منتشر می کنیم.

بنابر این گزارش، پیشتر فرماندهی ناوگان آمریکا دریافت 
اخطار از  نیروی دریایی را تکذیب کرده بود.

نوبخت: 
ج شود یک بازآرایی جدید خواهیم کرد یکا از برجام خار اگر آمر

س��خنگوی دولت گفت: یک طرف برجام ایران است و طرف 
دیگر ش��ش کش��ور که یکی از آنها آمریکاست. اگر آمریکا از درحـــاشیه

برجام خارج شود قطعا باید یک ارنج و بازآرایی کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت درباره موضع کش��ورمان نس��بت به سخنان 
مقامات آمریکایی در زمینه خروج از برجام اظهار داشت: در برجام یک طرف ایران 

و طرفی دیگر 6 کشور هستند که یکی از این 6 کشور آمریکا است.
وی ادامه داد: از دیگر کش��ورها انتظار داریم فعالیت های مثبت بیشتری نشان 

دهند، البته آنها با ما همکاری می کنند و ما هم با آنها همکاری داریم.
س��خنگوی دولت خاطرنش��ان کرد: اینکه آق��ای آمانو اعالم می کن��د ایران به 
تعهداتش در برجام عمل کرده یعنی ما پایبند به برجام هس��تیم و با این کش��ورها 
هم��کاری می کنیم. ما با آنها و اروپا مراودات خود را داریم، بطور مثال تحت تحریم 
پتروشیمی، خودرو، هواپیما و بانکی بودیم ولی اکنون با اروپا درحال همکاری در این 
زمینه ها هستیم. وی تصریح کرد: برجام توافق ایران و آمریکا نیست، درست است که 
آمریکا نقشی تعیین کننده داشت ولی در یک طرف برجام ایران و در طرفی دیگر 6 
کشور از جمله آمریکا هستند. ما با 5 کشور دیگر مرادوات خود را داریم و اگر آمریکا 

از برجام خارج شود قطعا باید یک ارنج و بازآرایی دیگری کنیم.
نوبخت افزود: قطعا در این بازآرایی اصل و فرض ما حفظ منافع ملی است، به 
گونه ای که اگر قرار ش��د با این 5 کشور باقی مانده ادامه دهیم، ادامه خواهیم داد 

تا منافع ما همچنان محفوظ بماند.
وی در پاس��خ به اینکه در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، گفت: اجازه 
دهید هر زمان که دولت خواست جمع بندی و اظهار نظر ثالثی در این زمینه ارائه 

کند که فراتر از اظهار نظر هرکدام از این دوستان است، به شما خبر بدهم.

با حضور در ستاد وزارت دفاع
سرلشکر باقری و امیر حاتمی با یکدیگر دیدار کردند

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح در دیدار با وزیر دفاع تأکید 
ن کرد: متخصصان صنعت دفاعی پشتوانه ای خوب برای نیروهای گفتمــــا

مسلح هستند.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح با حضور در ستاد وزارت دفاع در دیدار با امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر 
دفاع، وی را   فرمانده ای ش��ناخته شده در بین نیروهای مسلح، برادری مومن ، والیی ، 
سخت کوش، کاردان و توانا در انجام مسئولیت ها دانست  و گفت: امیدواریم با حضور 

شما دروزارت دفاع روند روبه رشد صنعت دفاعی کشور تداوم یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود مسیر حرکت 
پیش��رفت های دفاعی ایران را  پرش��تاب قلمداد کرد و افزود: نیروهای مسلح اقتدار 
و توانایی خود را در دفاع از نظام و میهن اس��المی و صیانت از امنیت و منافع ملی 
به خوبی مدیریت کرده و آن را ارتقا می دهند و در این مس��یر متخصصان صنعت 

دفاعی نیز پشتوانه بسیار خوبی برای نیروهای مسلح هستند.
وی با اش��اره به انتظارات فرمانده معظم کل قوا از وزارت دفاع اظهار داش��ت: 
وزارت دف��اع باید برای تقویت بنیه دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اس��المی 
به کیفیت، کمیت و نوآوری محصوالت دفاعی توجه ویژه ای داش��ته باش��د چراکه 
دش��منان امروز برای ضربه زدن به نظام جمهوری اس��المی ایران از هیچ تالش��ی 

فروگذار نخواهند کرد.
امیر حاتمی نیز با تقدیر ازحمایت های ستاد کل نیروهای مسلح از حوزه صنعت 
دفاعی گفت: متخصصان صنعت دفاعی برای تحقق منویات و انتظارات فرمانده معظم 
فرمان��ده کل قوا در ظرفیت افزایی دفاعی و تامین نیازمندی های نیروهای مس��لح از 

هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد.

آیت اهلل حیدری: 
وزارت خارجه کشورهای اسالمی را علیه دولت میانمار متحد کند

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با 
تاکید بر اینکه وزارت خارجه باید هیأت هایی را به کشورهای دیـــــدگاه

خارجی بفرس��تد و آنه��ا را علیه دولت میانم��ار متحد کند، 
گفت: وظیفه انس��انی و اسالمی است که همه کشورهای مسلمان به دولت میانمار 

فشار بیاورند تا جلوی این تعدی و اجحاف را بگیرند.
آیت اهلل محس��ن حیدری با اشاره به کشتار مسلمانان میانمار ضمن بیان اینکه 
وظیفه مسلمانان طبق قرآن در قبال این کشتار مشخص است، اظهار داشت: قرآن 
صریحاً می فرماید چرا به کمک کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند و احتیاج 

به یار و یاور دارند نمی شتابید و حتی بحث نبرد در این زمینه را مطرح می کند.
وی افزود: مردم مسلمان میانمار مظلومانه در کشور و دیار خود آواره و کشته 
می شوند و این وظیفه انسانی و اسالمی است که همه کشورهای مسلمان به دولت 

میانمار فشار بیاورند تا جلوی این تعدی و اجحاف را بگیرد.
آیت اهلل با تاکید بر اینکه کش��ورهای اسالمی باید از طریق کنفرانس کشورهای 
اسالمی و سازمان ملل در این زمینه فعال باشند، اظهارداشت: همانطور که جمهوری 
اس��المی ایران در مورد مسائل مهم جهانی محوریت را بر عهده گرفته و در مسائلی 
چون سوریه، لبنان، فلسطین و عراق محور بوده در جریان میانمار هم باید بیش از 
این فعالیت کند. وی در پایان با تاکید بر اینکه وزارت خارجه باید هیأت هایی را به 
کشورهای خارجی بفرستد و آنها را علیه دولت میانمار متحد کند، خاطرنشان کرد: 

قطعاً این تالش ها به ثمر می رسد و جلوی تعدی بیشتر را خواهد گرفت.
بنابر این گزارش، اخیراً ارتش میانمار در حمالتی وحش��یانه اقدام به کش��تار 
مس��لمانان این کشور کرده است که این امر با سکوت مجامع بین المللی و حامیان 

حقوق بشری آنها همراه شده است. 

وهای مسلح اجازه هیچ بازدیدی را   نیر
از اماکن نظامی نخواهند داد

جانش��ین فرمان��ده کل ارتش گف��ت: آنطور که در 
برجام آمده، مراکز نظامی از بازرس��ی استثنا هستند و 
نیروهای مس��لح با قوت از این موض��ع حق خود دفاع 

کرده و اجازه هیچ بازدیدی را نخواهند داد.
به گزارش مهر، امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان 
اظهار داش��ت: در مورد بازرس��ی از مراکز نظامی ایران، 
ستاد کل نیروهای مسلح موضع رسمی نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی در این مورد را ترسیم کرده است، بر 
این اساس ما به هیچ کس اجازه بازرسی از مراکز نظامی 
ایران را نمی دهی��م. وی همچنین درباره اخطار نیروی 
دریایی ارتش به یک شناور آمریکایی هم گفت: مقررات 
دریای��ی در این زمینه مش��خص اس��ت .اینها مراوداتی 
اس��ت که در دری��ا وج��ود دارد و آمریکایی ها هم ملزم 
به رعایت آن هستند؛ ضمن آنکه حضور آمریکایی ها در 

منطقه یک حضور غاصبانه است.

یجانی  یک با الر رئیس مجلس نمایندگان بلژ
دیدار می کند

زیگفرید ب��راک رئیس مجلس نماین��دگان بلژیک 
ش��نبه هفت��ه آینده با عل��ی الریجان��ی رئیس مجلس 

شورای اسالمی دیدار و  گفت وگو می کند.
به گ��زارش فارس، ای��ن دیدار س��اعت 12:15 در 
تاالر تش��ریفات مجلس شورای اسالمی به منظور بحث 
و تبادل نظر پیرامون تقویت همکاری پارلمانی و روابط 

اقتصادی بین دو کشور صورت می گیرد.

 سید احمد خاتمی 
خطیب نماز جمعه این هفته تهران

نم��از عبادی سیاس��ی ای��ن هفته تهران ب��ه امامت 
سیداحمد ه خاتمی اقامه می شود.

به گزارش ایس��نا، غالمعلی افروز عضو هیات علمی 
و استاد دانش��گاه تهران پیش از خطبه های نماز جمعه 

تهران سخنرانی خواهد کرد.

 مهلت یکساله به احزاب 
برای تطبیق شرایط خود با قانون 

احزاب دارای »مجوز فعالیت« موظف ش��دند مطابق 
ماده 22 قانون »نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی«، 
ظرف مدت یک سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، 
وضعیت خود را با ش��رایط من��درج در این قانون تطبیق 

دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، محمد 
امین رضازاده دبیر کمیس��یون م��اده 10 قانون فعالیت 
اح��زاب و گروه های سیاس��ی در اطالعیه ای اعالم کرد: 
اح��زاب دارای مجوز فعالی��ت موظفند ظرف مدت یک 
س��ال از تاریخ الزم االجراشدن این قانون وضعیت خود 

را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند.

ساختار جمنا در حال نهایی شدن است
عضو شورای مرکزی جبهه نیروهای مردمی انقالب 
اسالمی گفت: س��اختار این جبهه در حال نهایی شدن 
است تا براس��اس آن مشخص ش��ود نوع انتخاب افراد 
بر چه اساس��ی باشد واقشار مختلف چگونه سازماندهی 

شوند و تا کار با اتقان بیشتری استمرار یابد.
به گزارش میزان، محمد حسینی درباره فعالیت های 
اخیر جمنا گفت: ش��ورای مرکزی و هئیت رئیس��ه جمنا 
جلس��ات متع��ددی را برای هماهنگ��ی فعالیت های آتی 
جبهه داشته اند. وی با بیان اینکه نقشه راه 4 سال آینده را 
مشخص کرده ایم، افزود: این اقدامات بدین منظور است تا 
همه نیروهای مؤمن و انقالبی در این جبهه حضور داشته و 

همفکری کنند تا به یک وفاق جمعی دست یابیم.
وی تصریح ک��رد: امیدواریم از پاییز اقدامات جبهه 

بروز و ظهور بیشتری داشته باشد.

ونده حقوق های نامتعارف  93 حکم قطعی پر
صادر شد

رئیس کمیته دیوان محاس��بات کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس ص��دور 93 حکم قطعی از 
117 پرون��ده حقوق ه��ای نجومی در دی��وان گفت: 4 
درصد از مدیران حقوق های نجومی دریافت می کردند 
که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از 24 میلیارد 

تومان به خزانه کشور بازگشت.
به گ��زارش ایرنا، محمد خدابخش��ی یادآور ش��د: 
کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال 

حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کند.
وی تصری��ح کرد: قطع��ا با توجه ب��ه اینکه فرایند 
رس��یدگی پرونده ها در دیوان محاس��بات به گونه ای 
بوده که استقالل دیوان حفظ می شود، تحت تاثیر فشار 
هیچ گروه سیاس��ی قرار نمی گی��رد و به عنوان بازوی 
نظارتی مجلس شورای اسالمی وظایفی که قانونگذار بر 

عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.

دستگیری یکی از عناصر داعش در شهرک اندیشه
فرمانده سپاه شهرستان شهریار گفت: با هوشمندی 
س��ربازان گمنام امام زمان)عج( یکی از عناصر ش��اخه 
اجن��اد الش��اِم داعش که درص��دد س��ازماندهی 300 
تروریس��ت و عملی��ات انتحاری در ایام مح��رم بود در 

منطقه اندیشه )شهرستان شهریار( دستگیر شد.
به گزارش خبر آنالین سرهنگ امین یامینی عنوان 
کرد: فرد مذکور در مس��یر ارتباطی که وارد ایران شده 

بود، شب را در دولت آباد شهر ری اسکان می یابد.
وی افزود: در ادامه با هوشمندی سربازان گمنام امام 
زمان)عج( با تلفن همراه ایش��ان ارتباط برقرار می شود و 
مام��وران خ��دوم امنیتی و اطالعاتی در قالب و پوش��ش 
نیروهای مرتبط با داعش، به هماهنگی قرار مالقاتی با وی 
در منطقه اندیشه شهرس��تان شهریار مبادرت می ورزند. 
س��پس با اتخاذ تدابیر هوش��مندانه و مقتضی، تمهیدات 
الزم در مح��ل مالقات اندیش��یده و بع��د از حضور وی، 

دستگیری و بازداشت وی عملیاتی می شود.
فرمانده سپاه ناحیه ش��هریارافزود: این عضو شاخه 
اجناد الشام داعش، تاکنون اعترافات قابل توجهی داشته 
و در صدد بوده 300 تروریس��ت را جهت انجام عملیات 

انتحاری در ایام سوگواری محرم سازماندهی کند.

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی صب��ح دی��روز در دیدار بـــا والیـت

رئی��س و اعض��ای دوره جدی��د مجم��ع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام، مجمع را از ابت��کارات با ارزش امام 
بزرگوار خواندند و با اش��اره به س��ه وظیفه مهم این نهاد یعنی 
»تشخیص مصلحت«، »مشاورت در تعیین سیاست های کلی« 
و »ارائه راه حل در معضالت کش��ور« تأکید کردند: مجمع باید 

صد در صد انقالبی، فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری مسئولیت بسیار ظریف 
و خطیر مجمع در »تشخیص و اِعمال مصلحت« افزودند: مجمع 
در مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس ش��ورای 
اسالمی را بر تشخیص شورای نگهبان ترجیح می دهد، باید توجه 
کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است، طبعاً باید بسیار مهم، 
مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع، 

آن هم برای مدتی معین و موقت اعمال شود.
ایش��ان افزودند: اِعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه 
روزم��ره، صورت پذیرد و برای تش��خیص آن، بحث های دقیق، 
کام��ل و مس��تدل با حضور فع��ال همه اعض��ا از جمله فقهای 

شورای نگهبان انجام شود.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، تحقق دومی��ن وظیفه مجمع 
یعنی »مش��ورت دادن به رهبری در تعیین سیاس��ت های کلی 

نظ��ام« را نیازمند بررس��ی های دقیق و همه جانب��ه خواندند و 
گفتند: سیاس��ت های کلی، هندس��ه نظام را در مسائل مختلف 

تعیین می کند و بسیار مهم است.
رهبر انقالب اس��المی، تفکیک سیاست های کلی در مسائل 
مان��دگار و بلندمدت با موضوعات مقطع��ی را ضروری خواندند 
و خاطرنش��ان کردند: ممکن اس��ت برخی از سیاست های کلی 
نیازمند بازنگری و بروز ش��دن باش��د و برخی ه��م کاًل زمانش 
س��پری شده باشد. ایش��ان، مجمع را به »اِتقان« و »استحکام« 
در تدوین سیاست های کلی همراه با بحث های عالمانه، مستدل، 
مجتهدانه و دقیق، توصیه کردند و افزودند: به گونه ای عمل کنید 
که سیاس��ت های کلی، »قوی، دقیق و ب��ا عبارات گویا و مفید« 

باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود.

»صراح��ت«، »قابل تأوی��ل نبودن« و »پرهی��ز از ورود به 
چگونگی اجرا«، از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای 

در مقوله سیاست های کلی نظام، مورد تأکید قرار دادند.
ایش��ان، تبلور سیاست های کلی نظام در قوانین، سیاست ها و 
اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاههای مسئول را بسیار 
مهم برشمردند و گفتند: سیاست های کلی، چارچوب همه اقدامات 
اجرایی و تقنینی کشور را مشخص می کند و دولت و مجلس و همه 

دستگاهها باید کاماًل منطبق با این سیاست ها عمل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانش��ان خاطرنشان 
کردن��د: مجم��ع تش��خیص مصلحت، ی��ادآور ام��ام بزرگوار و 
ف��رآورده ی انقالب اس��ت، و در فرآیند اداره و مدیریت کش��ور 
دارای تأثیر بس��یار مهمی اس��ت، بنابراین بای��د تفکرات امام و 

انقالب بر آن کاماًل حاکم باشد، انقالبی فکر و عمل کند و هیچ 
مصوب��ه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و 

میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.
رهبر انقالب اس��المی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی 
آی��ت اهلل هاشمی ش��اهرودی رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام، از زحمات اعض��ای فعال مجمع تش��کر کردند و حضور 
اعضای جدی��د در این نهاد را خونی جدی��د، نیرویی فزاینده و 

موجب امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیت های برجسته و فقید مجمع در 
دوره قبل بویژه آقای هاشمی رفس��نجانی و آقایان واعظ طبسی، 
عس��گراوالدی و حبیب��ی را گرام��ی داش��تند و افزودند: آقای 
هاشمی رفسنجانی در سالهای متمادی ریاست مجمع با توانایی 

و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل می کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با هوشمندی و جامع نگری امام راحل شکل گرفت 
و در دوره ه��ای مختل��ف نقش مهمی در خدم��ت به نظام و حل 

مشکالت کشور و تدوین سیاست های کالن ایفا کرده است.
آیت اهلل هاشمی شاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در تعیین 
سیاس��ت های کلی خواند و انجام دقیق مس��ئولیت های خطیر 

مجمع را نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مجمع باید انقالبی باقی بماند
این نهاد در مدیریت و اداره کشور تاثیر بسیار مهمی دارد

رئیس  جمه��ور اس��تانداران و 
رده ه��ای خیابان پاستور مس��ئولین  هم��ه 

مختل��ف را به ل��زوم توجه به 
شایسته س��االری، رش��د و رونق اقتص��ادی، ایجاد 
اشتغال پایدار، توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از 

ظرفیت جوانان و بانوان فراخواند.
به گزارش فارس، حس��ن روحان��ی دیروز در 
جلس��ه هیأت دولت با تبری��ک و آرزوی موفقیت 
برای 7 استاندار جدید که در جلسه هیأت وزیران 
معرفی و رأی اعتماد گرفتند، اظهار داشت: پذیرفتن 
مس��ئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی برای 
ایثار و فداکاری اس��ت، چراکه این افراد می توانند 
در کار دانش��گاهی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
موفق تر ظاهر ش��ده و زندگی راحت تری داش��ته 
باشند، اما پذیرفتن مس��ئولیتی مانند استانداری، 
بی تردید مسئولیت س��نگین و دشواری است، لذا 
هم��ه وزرا باید از فعالی��ت اس��تانداران به عنوان 

منتخبان هیات دولت، پشتیبانی کنند.
روحان��ی توجه ب��ه خواس��ت و مطالبه مردم 
را م��ورد تأکید قرار داد و گفت: مردم خواس��ت و 
مطالبه خود را در دوران انتخابات مطرح کردند که 

باید در اداره استان ها به آن توجه شود.
رئیس جمه��ور با تأکید براینکه اس��اس دولت 
یازده��م و دوازده��م ب��ر مبنای مش��ی اعتدال و 
میان��ه روی بوده و مردم هم ب��ر همین مبنا به این 
دولت رأی دادند، اظهار داشت: افراط و تفریط جز 
ضرر و خس��ران هیچ نتیجه ای برای مردم نداشته 

و نخواهد داشت. 

روحانی اظهار داشت: مسئولین همچنین باید 
به شایسته ساالری توجه جدی داشته باشند و تمام 
انتخاب هایشان بایستی بر مبنای شایستگی انجام 
بگیرد و نبایستی موضوعاتی مانند اقوام، دوستان و 

آشنایان تأثیری در انتخاب هایشان داشته باشد. 
رئیس جمهورهمچنی��ن توجه اس��تانداران به 
رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار 
داد و گف��ت: بای��د تالش کنیم تا رش��د اقتصادی 
موجود به رونق ملموس اقتصادی در کشور تبدیل 
شود و در این راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم 

ایجاد رونق اقتصادی توجه شود.
روحانی آمار بیکاری باالی 10 درصد را به معنای 
وجود معضل و مش��کل دانست و گفت:همه باید در 
مس��یر رفع بی��کاری تالش کرده و اج��ازه نداد که 
شرایط از این سخت تر شود. رئیس جمهورخاطرنشان 
کرد: تولید و رونق اقتصادی در استان ها باید عمدتاً 
متک��ی بر ظرفیت های خود اس��تان و اس��تان های 
همجوار باش��د و استانداران می توانند با رفع موانع، 
بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال 

و رونق اقتصادی داشته باشند.
روحانی اضافه کرد: اس��تانداران با برداش��تن 
موانع و جذب بخش خصوصی و س��رمایه  ایرانیان 
خارج از کش��ور و نیز س��رمایه خارجی در توسعه 

شتابان استان ها تأثیرگذار باشند.
رئیس جمه��ور با بیان اینکه برای ایجاد رونق و 
توسعه بایستی به ویژگی های هر استان توجه شود، 
اظهار داش��ت: تجربه نش��ان داده که اگر براساس 
آمایش سرزمینی حرکت کنیم موفق خواهیم بود.

روحانی با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار 
بایستی اصلی ترین مسأله در استان ها باشد، گفت: 
در این راس��تا دولت از هی��چ کمکی دریغ نخواهد 
کرد، اما موفقیت اصلی اس��تانداران در این عرصه 
اس��تفاده از ت��وان بخش خصوصی و مردم اس��ت. 
رئیس جمهور در ادامه س��خنان خود با اش��اره به 
ضرورت توجه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی گفت: 
همه بر درون زا و برون گرا بودن اقتصاد تأکید داریم 
و معتقدیم اقتصاد مقاومتی می تواند حرکت خوبی 

در توسعه و رونق اقتصادی کشور بوجود آورد.
روحانی خاطرنشان کرد: رابطه خوب استانداران 
با بانک های استان می تواند برای ایجاد فعالیت های 

اقتصادی در استان ها بسیار مؤثر باشد.
رئیس جمه��ور وج��ود فض��ای ام��ن و آرام در 
اس��تان ها و کش��ور را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
فضای جامعه بایدامن باش��د و ن��ه امنیتی؛ امنیتی 
ش��دن فضای جامعه به معنای فرار س��رمایه، فرار 
مغزها و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت و توسعه 

بایستی فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه 
داش��ت که فرهنگ و اخالق ب��ا بگیر و ببند اصالح 
نمی ش��ود، بلکه در این زمینه بایستی واقعیت های 
فرهنگ��ی را به مردم معرفی کرد. روحانی همچنین 
توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروری دانست و 
گفت: الزم اس��ت در بخش های مختلف مدیریتی و 

اشتغال از ظرفیت آنها استفاده شود.
روحان��ی ب��ا تأکی��د ب��ر اهمی��ت هماهنگی 
دستگاه ها و مسئولین اجرایی با قوا و دستگاه های 
دیگر، اظهار داشت: بدون هماهنگی با قوای دیگر 

نمی توان در استان ها به موفقیت دست یافت.
رئیس جمهورخاط��ر نش��ان ک��رد: ب��ا وجود 
اختالف و تنش نمی توان به موفقیتی دست یافت 
و از آنجایی که دارای هدف یکس��ان و اهداف ملی 
یکسانی هس��تیم همه باید دست به دست هم در 

مسیر پیشرفت کشور گام برداریم.
روحان��ی موضوع حقوق ش��هروندی و ضرورت 
توجه جدی به آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: همه 
دستگاه های کشور مکلف هستند، حقوق شهروندی 
که به آنها ابالغ ش��ده را رعایت کنند و با رعایت آن 

می توان شاهد تحول در سراسر کشور بود.
روحانی ب��ا تأکید بر به حض��ور کامل و تمام 
وقت اس��تانداران در اس��تان محل مأموریت خود، 

گفت: اس��تاندارو خان��واده وی بایس��تی در محل 
مأموریت خ��ود به طور کامل و با همه وجود برای 

خدمتگزاری مستقر شود.

روحانی:

مسئولین توجه جدی به شایسته ساالری داشته باشند
نمای نزدیک

 انتخاب وزرا برای عضویت 
در شورای پول و اعتبار 

در جلس��ه دیروز هی��ات وزی��ران وزرای 
منتخب برای عضویت در ش��ورای پول و اعتبار 

و مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شدند.
با تصویب دولت، وزرای راه و شهرسازی و 
جهاد کشاورزی برای عضویت در شورای پول و 
اعتب��ار و همچنین وزرای نفت و صنعت، معدن 
و تجارت ب��رای عضویت در مجمع عمومی بانک 
مرک��زی تعیین ش��دند. همچنین اس��تانداران 
پیشنهادی هفت استان کشور از هیأت وزیران 
رأی اعتم��اد گرفتند. بر این اس��اس، فریدون 
همت��ی، عبدالمحم��د زاهدی، موس��ی خادمی، 
محمدمهدی مروج الش��ریعه، اس��ماعیل تبادار، 
محم��د احم��دی و محمدعل��ی نجفی ب��ه ترتیب 
به عنوان اس��تانداران اس��تان های هرمزگان، 
قزوی��ن، لرس��تان، خراس��ان جنوب��ی، فارس، 

کهگیلویه و بویراحمد و البرز منصوب شدند.
هیأت وزیران همچنین از زحمات و خدمات 

استانداران پیشین تشکر کرد.

س��ازمان  رئی��س  جانش��ین 
اطالعات س��پاه گف��ت: حصر پاســداران

سران فتنه با درخواست رئیس 
قوه قضاییه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و 

حتی یک نفر هم با آن مخالفت نکرد.
به گزارش فارس، س��ردار حس��ین نجات طی 
سخنانی در جمع مسئوالن بسیج دانشجویی کشور 
به تش��ریح موضوع فتن��ه 88 و اقدامات منتهی به 

تصمیم نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.
س��ردار نجات با بیان اینک��ه از چند ماه قبل 
یک جریان س��ازمان دهی شده و یک کمیته  برای 
احیای جریان فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی 
کش��ور تشکیل ش��ده که می خواهد جای متهم و 
مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: 
ما معتقدیم ک��ه فتنه جنایات بزرگ��ی را مرتکب 
شد، امنیت ملی را خدشه دار کرد و در مردم ایجاد 
انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود. 
وی افزود : حاال می خواهند از موضع طلبکار، 

نظام را بدهکار نشان دهند.
وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چند 
ماه آینده دارند، افزود: به گفته مقام معظم رهبری، 
فتنه 88 یکی از بزرگ ترین چالش های ایجاد شده 
برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه 

منافقین در خرداد سال 60 هم باالتر است.
س��ردار نجات با بیان اینکه شاید تعداد زیادی 
از عل��ت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباش��ند، 
اظهار داشت: همه اس��ناد می گوید اردوکشی های 
خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی ش��ده بود 
و طب��ق اطالعاتی که ما داش��تیم، در جریان فتنه 
اتاق های فکری تشکیل شد و این طور برنامه ریزی 
کردن��د که اگ��ر م��ا در انتخابات پیروز ش��ویم و 

هواداران مان در خیابان باشند، می توانیم مطالبات 
دیگ��ر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکس��ت 
خوردیم، باید با مط��رح کردن تقلب در انتخابات، 
خواس��تار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق 
شد، در واقع پیروزی ما است و می توانیم مطالبات 

بعدی را هم مطرح کنیم.
وی ادام��ه داد: در آن مقط��ع ی��ک جزوه 40 
صفحه ای به عنوان س��ند »تأمالت راهبردی حزب 
مش��ارکت« در دفتر این حزب با آرم آنها به دست 
آم��د که حاوی راهکار عب��ور از حکومت به اصالح 
آنها توتالیتربه دمکراتیک اس��المی بود که چطور 
می توان با استفاده از تجربه انقالب های مخملی در 
دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد کرد، 
نارضایتی ها را گس��ترش داد و اعتراضات مدنی را 

به وجود آورد.
جانش��ین رئی��س س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاس��داران گف��ت: از مدتها قب��ل از آن، مجموعه 
جلس��اتی در دفتر مهندس موسوی برگزار می شد 
و در ای��ن جلس��ات در خص��وص راه��کار عبور از 
حکومت مبتنی بروالیت فقیه بحث کردند و بعدها 
که افرادی دس��تگیر شدند، صورت جلسات آنها به 

صورت تایپ شده در اختیار ما قرار گرفت.
س��ردار نجات اظهار داش��ت: علت اینکه فتنه 
بیش��تر در تهران بود این بود که آنها نتوانس��تند 

شبکه خودرا در دیگر شهرها گسترش دهند.
وی با اش��اره به س��خنان مق��ام معظم رهبری 
در فروردین س��ال 88 در سخنرانی مشهد در مورد 

ایجاد تشکیک در سالمت انتخابات تصریح کرد: یک 
سناریوی دیگر این بود که وضع کشور را بحرانی نشان 
دهند و به مردم تلقین کنند که اگر قرار است کاری 

بکنیم، باید ابتدا کشور را از بحران نجات دهیم.
جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
ادام��ه داد: قصد فتنه گران اعت��راض و احقاق حق 
نبود بلکه تقلب اسم رمزی بود برای ایجاد شورش و 

ناآرامی اجتماعی در نظر گرفته شده بود. 
س��ردارنجات گفت: ادامه دادن ب��ه این روند 
موجب شد که دشمن احس��اس کند که می تواند 
در داخ��ل به برخی افراد تکی��ه کرده و برنامه های 
خود را پیش ببرد و بالفاصله بعد از همین حوادث 

بود که تحریم ها علیه کشورمان بیشتر شد.
وی گف��ت: م��ن در آن مقط��ع در دبیرخانه 
ش��ورای عال��ی امنیت ملی ب��ودم. رهب��ر معظم 
انق��الب پی��ام دادند ک��ه تصورنکنی��د آنهایی که 
خیمه عزاداری امام حس��ین)ع( را آتش زدند جزو 
فتنه گران هستند اینها ضدانقالبند و نباید این دو 
گروه را با هم قاطی کرد و تمام سعی ش��ان بود که 

جریان فتنه را از ضدانقالب جدا کنند. 
وی خسارت مالی و جانی و نیز شکستن ابهت 
نظ��ام و همچنین مخدوش کردن امنیت ملی را از 
دیگر پیامدهای فتنه 88 معرفی کرد و بیان داشت: 
برخی افرادی که ب��ه خیابان آمده بودند واقعاً فکر 
می کردند تقلب ش��ده اس��ت چراکه در تهران رأی 
مهندس موس��وی از احمدی نژاد بیشتر بود و شاید 
همین هم امر را بر او مش��تبه می کرد. در حالی که 

رأی احمدی نژاد در شهرهای دیگر بیشتر بود.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر این حوادث 
در زم��ان ام��ام)ره( رخ م��ی داد چه برخ��وردی با 
فتنه گران می ش��د، گفت: برخورد قانونی و محکم 
امام)ره( با قانون شکنان و مخالفین مشی امام)ره( 
ب��ود و اگر ای��ن اتفاقات در زمان حی��ات امام)ره( 
می افتاد ایش��ان فتنه گ��ران را باغی و این کارها را 
ش��ورش علیه حکومت می دانس��تند و حکم باغی 
هم در اس��الم معلوم اس��ت و ام��ام)ره( هیچ گونه 
مماشاتی نمی کردند. مقام معظم رهبری نیز بدلیل 
اینکه اوال این افراد مدعی خط امام بودند و ثانیا با 
فتنه انگیزی توانسته بودند فضا را غبارآلود کرده و 
بعضی از خ��واص را منفعل کنند مصلحت ندیدند 

به روش امام برخورد کنند.
س��ردار نجات در ادامه ب��ه نحوه برخورد نظام 
و رهبری با س��ران فتنه پرداخت و گفت: از خرداد 
88 تا 9 دی آن سال کار اصلی رهبری تبیین ابعاد 
فتنه و بازکردن فضای غبار آلود بود،اما موسوی تا 
25 بهمن 89 یعن��ی 20 ماه بعد از انتخابات دائم 
بیانی��ه می داد و این بار دیگ��ر موضوع او انتخابات 
نب��ود و مردم را به ایس��تادن در برابر نظامی که او 

می گفت دیکتاتور است، دعوت می کرد.
سردار نجات ادامه داد: اطالعاتی که به دست 
ما می رس��ید حاکی از آن بود اینها قصد داش��تند 
در اقدامی مش��ابه کار مصر در می��دان تحریر، در 
میدان آزادی چادر بزنند و آنجا مس��تقر ش��وند و 
اعالم کنند تا برآورده ش��دن مطالبات ش��ان خارج 

نخواهند شد و این آغاز فتنه جدید بود.
وی افزود: در این مقطع بود که قوه قضاییه به 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت 
نظام 20 ماه در مقابل این افراد مماشات کرده اما 

آنه��ا قصد پایان دادن به ماجرا و اصالح رویه خود 
را ندارند واینجا بود که رئیس قوه قضاییه از رئیس 

شورای عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.
س��ردار نجات گفت:  این موضوع در دبیرخانه 
بررس��ی و در ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی مطرح 
ش��د و حتی یک نفر هم مخالف��ت نکرد در حالی 
ک��ه افرادی مانند آقای روحان��ی که آنروز نماینده 
رهبری بودند، رؤس��ای ق��وا، وزیر خارج��ه، وزیر 

کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند.
جانش��ین رئی��س س��ازمان اطالعات س��پاه 
پاس��داران در خصوص نحوه حصر سران فتنه نیز 
گفت: آنها در خانه خودشان اسکان داده شدند که 
یک طبق��ه کامل در اختیار آنها بود ودریک طبقه 
دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند البته بعدها 
فرزندان و اعضای خانواده ش��ان ه��م اجازه یافتند 
که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که سران 
فتنه داده می ش��ود به س��ران قوا داده نشده است. 
اس��تخر و س��ونا رفتن شان بجا اس��ت، به شمال و 
اسب سواری و س��رعین می روند و همین آقای که 
گفته می شد پایش شکسته اسب سواری اش را هم 
رفته است. آن یک نفر دیگر هم خودش نخواسته 

چون می خواهد مظلوم نمایی کند. 
وی با اشاره به برخی جوسازی ها در خصوص 
نامه نوشتن به رهبری برای رفع حصر گفت: اصاًل 
رهب��ری در امور حصر دخالت نداش��تند و ندارند. 
درخواس��ت رئی��س قوه قضاییه و مصوبه ش��ورای 
عال��ی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی 
فرضاً ش��ورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در 
ش��رایط حصر تغییر ایجاد کندباز حق قوه قضاییه 
برای محاکمه آنها سرجای خودش است چراکه هر 

سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.

تشریح روند حصر سران فتنه به روایت جانشین رئیس سازمان اطالعات سپاه
فتنه گران برای ماه های آینده برنامه ریزی کرده اند


