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تضعیف روحانی به صالح کشور نیست
عضو شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبان گفت:جامعه باید
ل دهها
از طریق افراد با سابقه سیاســی ،ورزیده و کسانی که در طو 
سال توانایی خود را در ارائه نظریات سیاسی و کارهای اجرایی ثابت
کردهاند نظرات و گفتمان اصالحات را دریافت کنند.
به گزارش فارس ،محسن رهامی در عین حال تأکید دارد که این
به معنی این نیســت که افرادی که دارای موقعیت باالی فرهنگی،
ورزشیوحتیاجتماعیهستندراکنارگذاشتهویابهآنهابیاعتنایی
صورت گیرد اما اعتمادی که جامعه در مسائل کالن به افراد با سابقه
سیاسی میکند به افراد ســلبریتی یعنی هنرمندان و ورزشکاران
رییس فراکســیون امید با بیان اینکه گفتوگو نکردن یکی از
چالشهای کشــور و انقالب است ،گفت :رســانه از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است ،سوال این است که آیا اعالم یک خبر و یک
بازجویی و محاکمه در رسانه ملی کمکی به حل مسائل فرهنگی و
ارتقای آن میکند و یا تنها باعث ایجاد مساله میشود.
به گزارش ایســنا ،محمدرضا عارف در نشست خبری ،با اشاره
به عملکرد صداوســیما ،گفت :وقتی به رسانه ملی میرسیم شاید
این مســاله تشدید شود ،گاهی رســانه ملی در جایگاهی که باید
پیامرسان به همه آحاد ملت و در برگیرنده مشکالت باشد ،نیست.
در بهترین ساعات و برنامهها که باید مسائل جدی را پوشش دهد به
مسائل ریز و غیرضروری میپردازد و انگار تنها به دنبال رفع تکلیف
است و بعضا نگاه جانبدارانهای در رسانه ملی دیده میشود .به نظر
میرسد در رسانه ملی سلیقه و نه راهبرد ملی حاکم است.
وی افزود :سوال این اســت که چقدر پرداختن به حاشیهها در
رسانه ملی ضرورت دارد ،آیا اعالم یک خبر یک بازجویی و محاکمه
کمک به مســاله فرهنگی و ارتقای آن میکند؟ عارف با طرح این
پرسش که باید چه کاری صورت گیرد تا رسانه مستقل و در جایگاه
واقعیاش قرار گیرد ،گفت :گاهی دولت مواردی را مطرح میکند
که انعکاس آن در جامعه به کمک رسانه نیاز دارد اما این اتفاق رخ
نمیدهد .از طرف دیگر مهمترین موضوع جلب اعتماد مردم است
که نگاه مردم از رسانههای خارجی به سمت رسانههای داخلی رود،
قطعا رخ دادن این اتفاق برخورد صادقانه با مردم و شفافســازی
است نه اینکه مردم احساس کنند اطالعرسانیها جانبدارانه است.
وی با بیان اینکه موضوع ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی
بارها پیگیری شده ،اظهار کرد :در این رابطه مالحظاتی وجود دارد
که ما ســعی کردیم آن را پیگیری کنیم تا حل شود .درباره سپنتا
نیکنام هم طرحی در مجلس تهیه شد و شورای نگهبان به آن ایراد
گرفت و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت .ما
انتظار داشتیم این موضوع با اولویت در مجمع مطرح شود ،در یکی
از جلسات این موضوع مطرح شــد و درباره آن بحث شد اما ادامه
به جلســه بعد موکول شد ولی در جلســه بعد از دستور خارج شد
و دستور خارج از نوبتی مطرح شد .یکی از آنها استمهال اعتبارات
عمرانی تا پایان شــهریور بود که اگر تا پایان تیر تصویب نمیشد
به مشــکل بر میخورد و دیگری الحاق ایران به پیمان آسآن که
اولویت داشت و باعث شد بحث سپنتا مطرح نشود که امیدواریم به
عنوان اولین دستور جلسه آینده مطرح شود.
وی ادامه داد :موضوع ســپنتا نیکنام در دو کمیسیون سیاسی
امنیتی و حقوقی مطرح شــده بود و قبال نظر این دو کمیســیون
مختلف بود اما جلسه مشترکی تشکیل شد و کمیسیون مشترک
نظر مساعد داد که امیدواریم نظر این کمیسیون مشترک در صحن
مجمع هم به تصویب برسد البته این موضوع نیازمند دو سوم رای
است که قدری مشکل است ولی انشاءاهلل حل خواهد شد.
رییس شورای سیاستگذاری اصالحطلبان در ادامه در پاسخ به
سوالی دربارهپیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی ،اظهارکرد :ما
از دی ماه این موضوع را از طریق دانشــگاه تهران و معاون فرهنگی
پیگیری میکردیم ،جلســاتی هم تشکیل دادیم که این مساله به
عنوان یک مســاله درون دانشگاهی تلقی شود و با برخورد قضایی
مواجه نشویم .خود دانشگاه هم کمک کرد تا بچههایی که دستگیر
شده بودند آزاد شوند .در فاز بعد با محکومیت چند نفر کارگروهی با
مسئولیت خانم سعیدی در فراکسیون تشکیل شد البته ابتدا گفته
شد این افراد هشت نفر هستند اما مشخص شد کمترند ،یکی از آنها
همفارغالتحصیلشد.
وی افزود :آقای کاظمی نماینده مالیــر به عنوان رابط ما با قوه
قضاییه عضو این کارگروه شد و چند نفر از جوانان بیرون را در این
کارگروه قرار دادیم ،جلساتی هم با وزیر علوم داشتیم و تذکری به
دانشــگاه تهران دادیم که وظیفه دارد موضوع را جدیتر پیگیری
کند .همچنین در کمیســیون وزیر را خواستیم چرا که معتقدیم
ســال تحصیلی باید با آرامش شروع شود ،وزیر علوم هم به صورت
جدی درگیر این مساله است .ما این موضوع را برای  ۶ ،۵دانشجو به
اینشکلپیگیریکردیم.

معروف نخواهد داشت .وی میگوید که اصالحطلبان باید هنرمندان
و ورزشــکاران را در مجموعه خود ببینند و بپذیرند چرا که اینها نیز
سرمایههای اجتماعی هستند و باید به عنوان یک ذخیره به آن توجه
داشته باشــند .اما جامعه تحلیلهای عمیق اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و آیندهنگری را از سیاستورزهای با سابقه خواهد
پذیرفت.رهامیبراینباوراستکهجامعهسلبریتیبرخوردسطحی
به مســائل دارد به عبارتی با اولین نشانه از امیدواری به یک جریان
سوق پیدا میکنند و با اولین نشانه از نارضایتی رنجیده خاطر شده و
کنده میشوند .عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات اضافه کرد:
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در مقابل سلبریتیها سیاستمداران ارزیابی خود نسبت به دولت را
به یک تیم اقتصادی و یا یک سخنرانی خالصه نمیکنند بلکه آنها
مسائل را کالن میبینند .به عنوان مثال آنها میسنجند که اگر آقای
روحانی تضعیف شود چه جریان دیگری قدرت خواهد گرفت .وی
خاطرنشان کرد :ما اصالحطلبان چه بسا انتقادهای جدی به مواضع
آقای روحانی حتی در زمان انتخابات داشــته باشیم بنابراین دلیل
حمایت از روحانی صرفاً پذیرفتن همه مواضع ایشان نبود .به عبارتی
ما به خیلی از سیاســتگذاریها و تصمیمهای ایشان انتقاد جدی
داشــته و داریم و حتی گاهاً مخالف هم هســتیم اما علت مخالفت
ما اصالح آن روند یا مسئله است .رهامی با بیان اینکه اصالحطلبان
علیرغم انتقاد از روحانــی 100درصد نیز از وی حمایت میکنند،
گفــت :ما تضعیف آقای روحانی را نه به صالح کشــور و نه به صالح
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قبح فساد ریخته است

عارف در پاســخ به پرســش دیگری درباره عدم موضعگیری
فراکســیون امید در قبال انتشــار اخباری مبنی بر پیگیری طرح
اســتیضاح رییسجمهور در این فراکســیون ،گفت :اینقدر این
موضوع روشــن بود که نه تنها به بیانیه بلکــه به موضعگیری هم
نیازی نبود ،موضع ما نسبت به دولت حمایت در عین نقد مشفقانه
اســت .ما باید دولت را در این شــرایط خاص حمایــت کنیم و از
فراکسیونهای دیگر هم میخواهیم با نگاه به منافع ملی از دولت
حمایت کنند .در این شرایط نه تنها استیضاح رییسجمهور ،بلکه
حتی سوال از رییسجمهور که حق مجلس است در دستور کار ما
قرار نگرفته اســت البته ممکن است روزی از رییسجمهور سوال
کنیم ولی استیضاح و عدم کفایت رییسجمهور در دستور کار ما
نبوده است .ما میدانیم آقای روحانی چه زحماتی میکشد و با چه
مسائلیروبروست.
وی ادامه داد :این موضوع از ســوی یک نماینده مطرح شده که
با فراکســیون امید ارتباط دارد و حتی اگر عضو فعال فراکسیون
باشد باید موضوع فردی او را جدا از فراکسیون بدانیم .عارف با بیان
اینکه در حال حاضر اســتیضاح پنج وزیر در مجلس مطرح است،
گفت :البته هیچ کدام از این اســتیضاحها فراکسیونی نیست ،ما
آییننامهای در رابطه با اســتیضاحها در فراکسیون امید نوشتیم
که یک نوع از استیضاحها ،اســتیضاح فراکسیونی است و نیاز به
این اســت که  ۱۰نماینده عضو فراکسیون آن را تقاضا کنند و اگر
تایید شد موضع ما اســتیضاح خواهد بود اما غیر از این اگر باشد
نماینده حق دارد اســتیضاح را امضا کند و اگر موضوع جدی شد
در فراکسیون مطرح میشود که به آن رای بدهیم ،حمایت کنیم،
آتش به اختیار باشیم و یا با آن مخالفت کنیم.
رییس شورای سیاســتگذاری اصالحطلبان در ادامه در پاسخ
به پرسشــی درباره ورود محافظهکاران بــه جرگه اصالحطبان،
گفت :این موضوع را روزنامه شــما مطرح میکنــد و جای دیگر
خبری نیست ،هیچ اصالحطلبی از پشت کوه نیامده ،همراهی با
امام قبل و بعد از انقالب از سوی بســیاری از اصالحطلبان وجود
داشته و مشخصا سردمدار این بحث روزنامه شماست اما این بحث
جز ایجاد اختالف در جریان اصالحات بهــرهای برای هیچ کس
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نداشته است.وی با اشــاره به نامه  ۱۰۰جوان اصالحطلب درباره
ضرورت اعمال اصالحاتی در جریان اصالحطلب ،گفت :ما از این
نامه استقبال میکنیم ۶۰ .نفر از افراد صاحب نظر و نخبه عملکرد
شورای سیاستگذاری را نفی کردند که پرسشنامهای با امضای من
برای همه آنها فرستاده شد ،ما این موضوع را در پروسه اصالحی
جلو میبریم و این  ۱۰۰نفر هــم کار خوبی کردند البته دیگرانی
هستند که نظرشان متفاوت است .برای ما وحدت اصل است و هر
کس در این مقطع به وحدت آسیب بزند به رفتار و حرکت ما کمک
نمیکند .در جلسات ما دو طرف بحث میکنند و به جمعبندی
میرسیم.
عارف در پاسخ به پرســش خبرنگاری که از وی میخواست
خط قرمزهای جریــان اصالحطلب را بگوید ،گفــت :راهبرد ما
اصالحطلبی است و گفتمان ما شفاف اســت .اختالف آن هم با
جریانات دیگر روشــن اســت ،ما افراد را منع نمیکنیم از اینکه
بخواهند تغییر موضــع بدهند مثال اصولگرایانــی بودند که در
جرگه اصالحطلبان وارد شدند ،ما نمیخواهیم بگوییم این افراد
فرصتطلب هستند بلکه اصالح شده و وارد این جریان شدند.
عارف درباره ادعاهای مطرح شــده از سوی صادقی نماینده
تهران مبنی بر گرفتن رشوه و پول از سوی نمایندگان در جریان
بررسی اســتیضاح وزرا و موارد دیگر ،گفت :بنده از آنچه که آقای
صادقی گفتم مطلع نیســتم اما به طور کلی در فراکسیون امید
همواره این موضوع را مطرح کردم که اعضای فراکسیون مراقب
باشند که در دام نیفتند چون اگر در دام بیفتند ناچارند که همان
وضعیت را ادامه دهند .اگر احســاس کنند بده و بســتانی وجود
دارد مثل اینکه نمایندهای در دستگاهی برای حل مشکل رفته و
وعدههایی را گرفته به او حضور موضوع را گوشزد میکنند.
وی ادامه داد :به طور کلی بحث فســاد موضوع جدی است که
احساس میشــود در طول یک دهه گذشته وضعیت بدتر شده
است ،بعد از فرمان رهبری در سال  ۸۱برای مقابله با فقر ،فساد و
تبعیض در دولت اصالحات جلسهای در سطح سران برگزار شد
و کارهای اولیه خوبی صورت گرفت که با تغییر دولت در جریان
کارهای بعدی نیستم .عارف با تاکید بر اینکه مقابله با فساد به عزم
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نهاوندیان به بانک مرکزی نمی رود

جریان اصالحات میدانیم .در عین حال انتقادات ما به دولت با این
مقوله فرق دارد که برخیها با یک سخنرانی و یا یک موضعگیری کل
سرمایه سیاسی خود را از حساب یکی برمیدارند به عبارتی مسائل
کالن سیاسی را نمیتوان به موضعگیری بعضاً احساسی و سطحی
بعضی افراد خالصه کرد.
ملی نیاز دارد ،افزود :متاسفانه قبح فساد ریخته شده و دیگر حرام
و حالل مطرح نیســت ،تبدیل به ساختار سیستماتیک شده لذا
اولین کار برای مقابله با فساد و در کنار آن فقر و تبعیض ،داشتن
عزم ملی است و هر ســه قوه باید پای کار آیند چون کار مجلس
قانونگذاری و نظارت اســت و این دولت و قوه قضاییه هستند که
باید کارهای اجرایی را انجام دهند.
وی ادامه داد :از طرف دیگر فراکســیون شفافیت در مجلس
تشــکیل شــده که از ابتدا بر این موضوع تاکید داشــتند ،نباید
این فراکســیون اصالحطلبانه باشــد ،خواهش کردیــم که از
فراکسیونهای دیگر نیز عضو شوند تا کار اجماعی صورت گیرد.
در فراکسیون امید نیز همواره بر لزوم مقابله با فساد تاکید کردیم و
گزارشات مربوطه را هم بررسی میکنیم.
وی افزود :در سالهای گذشته بحثهای جدی صورت گرفت،
حتی تا مرحله تشکیل هیات موسس رفتیم اما مجددا بحثهایی
توام با مخالفت جدی صورت گرفت مبنی بر اینکه اگر این حزب
تشکیل شود باعث تضعیف ســایر احزاب میشود لذا تاکنون به
نتیجه قطعی نرسیدهایم ،بحث را مراعا گذاشتیم البته دوستان
دیگر حزب تشکیل داده که از آن استقبال میکنیم بنابراین هنوز
به نتیجه قطعی برای تشکیل حزبی توسط بنده و وابسته به بنیاد
امیدایرانیاننرسیدم.
رییس فراکســیون امید در پاســخ به ســوالی در مورد انجام
اقداماتی برای رفع هر چه سریعتر حصر با توجه به لزوم همگرایی
و وحدت در جامعه به دلیل تحریمهــای پیشرو ،گفت :ما برای
رفع حصر تقســیم کاری را در کارگروه فراکســیون انجام دادیم
که طی آن باید مالقات با افــراد تاثیرگذار صورت میگرفت تا در
نهایتبه شورایعالی امنیتملیبرسیم .جلساتیتشکیل شدکه
کمکهایینیزصورتگرفت.
عارف توضیح داد :قرار بود با روسای قوا جلساتی داشته باشیم،
با رییس قوه قضاییه جلسه خیلی خوبی داشتیم که آثار آن را بعدا
دیدیم ،با رییس مجلس هم جلســهای داشتیم که خیلی خوب
بود ولی کمیته ما در صف مالقات با رییس شــورای عالی امنیت
ملی ماند ،انتظار میرفــت آقای روحانی به عنوان رییسجمهور
و فردی که با حمایت اصالحطلبان پیروز انتخابات شــده سریعا
مالقاتی را میگذاشتند البته ما نظرات خود را منعکس کردیم اما
انتظار میرفت که هر چه ســریعتر جلسه با آقای روحانی برگزار
شــود چون در نهایت باید موضوع حصر در شورای عالی امنیت
ملی حل شود.
وی افزود :بعد از این روند اگر الزم باشــد با مقام معظم رهبری
هم مالقات خواهیم داشــت و پیگیری میکنیم .البته احساس
میکنیم میتوان مســاله را از طریق شــورای عالی امنیت ملی
پیگیری کرد ،احساس میکنم عزم عمومی بین مسئوالن و حتی
بین اصولگرایان برای حل و فصل موضوع وجود دارد ،امیدوارم در
آینده حل شود.
عارف در پاسخ به سوال مجدد این خبرنگار مبنی بر اینکه آیا
با مقام معظم رهبری دربــاره رفع حصر دیدار میکنید ،گفت :ما
برنامه زمانبندی داریم،با احتیاط آن را دنبال میکنیم ولی مانعی
برای دیدار با مقام معظم رهبری وجود ندارد ،حتی اگر به نتیجه
هم رســیدیم تقاضای مالقات را خواهیم داشت تا اگر ایشان امر
فرمودندبهمالقاتشانبرویم.
رییس شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان درباره اینکه
گفته شده او برخی از اعضای شورای عالی را کنار گذاشته است،
گفت :سازوکار ورود افراد حقیقی به شورای عالی به گونهای است
که افراد آنها را معرفی کرده و در نهایت با رای اعضا آنها به ترکیب
نهایی اضافه میشوند پس ممکن است یکسری از افراد اضافه شده
و یکسری کم شوند ،اینطور نیست که کسی بگوید باید فالن فرد
از شورا رفته و فالن فرد اضافه شود ،باید اجماع در مورد افراد بین
اعضای شورا حاصل شود.
وی درباره موضوع تشــکیل پارلمان اصالحــات ،گفت :ما با
تشکیل پارلمان اصالحات به دنبال جمع شدن اصالحطلبان به
دور هم هستیم تا افراد مختلف در این قالب جمع شوند.

خبر

یک فعال سیاسی اصالحطلب:

دولت تحرک جدیدی به دستگاه دیپلماسی بدهد
یک عضو شورای مرکزی حزب مردمساالری با اشاره به زمان
تعیین شده از سوی آمریکا برای اعمال تحریمهای جدید ،اظهار
کرد:دولتبایددرحوزهدیپلماسیفعالیتجدیدیآغازوتحرکی
نو به دستگاه دیپلماتیک خود ببخشد تا با انجام یکسری اقدامات
عملیاتی در جهت بیاثــر کردن تحریمهای پیشرو تالش کند.
به گزارش ایسنا ،داریوش قنبری درباره نابسامانیهای بازار ارز و
سکه با تاکید بر اینکه عوامل این نابسامانیها بخشی اقتصادی و
بخشی مربوط به مسائل سیاست خارجی است ،اظهار کرد :به نظر
میآید آثار مسائل اقتصادی تاثیر بیشتری بر وضعیت امروز بازار
ارز و سکه داشته است.
وی با اشــاره به تعیین سقف نرخ ســود بانکی از سوی بانک
مرکزی در سال گذشته ،خاطرنشان کرد :تغییر نرخ سود بانکی
باعث شــد که ســپردهگذاران بانکی نقدینگی خود را به سمت
بازار ارز و ســکه ببرند ،گرچه این اتفاق تنها دلیل وضعیت امروز
نابسامانیهای اقتصادی نیست اما همزمانی اجرای این سیاست
با موضعگیری ترامپ درباره خــروج از برجام و در نهایت خروج
آمریکا از برجام باعث ایجاد تاثیــرات روانی در داخل و در نهایت
مواجه شــدن بازارهای مالی از جملــه بــازار ارز و طال با نوعی
آشوب شد.
این فعال سیاســی با بیان اینکه «کمتر کســی اســت که
ریشه اتفاقات اخیر اقتصادی و نابســامانیهای بازار ارز و طال را
در کارشــکنی آمریکا و خروج از برجام و اعــام تمایل مقامات

آمریکایی برای بازگرداندن تحریمها نداند» ،تاکید کرد :قطعا تا به
امروز تهدیدات آمریکا برای بازگرداندن تحریمها به معنای عملی
اجرایی نشده است ،اما آنها زمانی را برای اعمال تحریمهای خود
در نظر گرفتهاند؛ در این زمینه دولت باید در حوزه دیپلماســی
فعالیت جدیدی را آغاز کند و تحرکی نو به دستگاه دیپلماتیک
خود ببخشد تا با انجام یکســری از اقدامات عملیاتی برای بیاثر
کردن تحریمهای پیشرو تالش کند .قنبری با اشاره به سفر اخیر
رئیسجمهوری به دو کشــور اروپایی ،افزود :در این مسیر دولت
اقدامات خوبی را آغاز کرده اســت ،اما این اقدامات باید ســرعت
بیشتری پیدا کند و با تحرکی مناســب ،دستگاه دیپلماسی در
مسیری حرکت کند که کمترین آسیب را از تصمیم اخیر آمریکا
داشته باشیم .

مهدی مطهرنیا مطرح کرد:

تفاهم ابرقدرتها علیه کشورهای منطقهای
یک تحلیلگر مســائل بینالملل گفــت :مطالعه روندهای
تاریخــی نشــان داده کــه در بزنگاههای مختلــف تاریخ این
قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها هســتند کــه با یکدیگر تفاهم
بیشــتری در اعمال قدرت بر علیه کشورهای متوسط و بزرگ
منطقهایداشتهاند.
به گزارش ایســنا ،مهدی مطهرنیا با اشاره به اینکه وضعیت
اقتصادی کشــور دارای لبههای متفاوتــی از اصطکاک با تراز
توسعه در جهان اســت ،اظهار کرد :یکی از لبههای موجود این
اصطکاک وسیع ،لبه موجود با نظام بینالملل بوده که تحتتاثیر
موضعگیریهایسیاسیایراندراینچهاردههاست.ویافزود:
از طرف دیگر اقتصاد ایران در این چهار دهه به واســطه عوامل
گوناگون ،در وضعیتی بحرانی به ســر میبرد و به واسطه فقدان
پارادایمها و دکترینهای مشخص .نه تکیه بر بیانیهها و کمک
کشــورهای خارجی ،بلکه مسائل گوناگون دیگری در ارتباط با
مســئله و وضعیت اقتصادی ایران مطرح بوده که باید به آنها
توجه کامل داشت.
این استاد دانشــگاه گفت :ایران در بیانیهای که صادر شده و
براساس نشست کمیسیون مشــترک برجام در سطح وزرا در
تاریخ  6جوالی که به درخواست جمهوری اسالمی ایران صورت
پذیرفت ،حمایت قابل تاملــی را از اتحادیه اروپا در قبال برجام
بر اســاس این بیانیه اخذ کرده است .کمیسیون مشترکی که
به ریاست موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با
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حضور وزرای امور خارجه کشورهای گوناگون عضو  5+1بدون
ایاالتمتحدهآمریکاانجامشد،تالشداردبرجامراتحتالحمایه
اروپا و دو کشور روسیه و چین قرار دهد.
وی ادامه داد :باید بپذیریم که اتحادیه اروپا بخشــی از نظام
بینالملل است که دارای جایگاه ویژه در رقابتهای بینالمللی
با ایاالت متحده آمریکا بر سر مناطق نفوذ در آینده نظم جهانی
قرار دارد و یکی از مناطق نفوذ در آینده نظم جهانی ایران است؛
بنابراین ایران اکنون نباید بــه محل امتیازگیری اروپا از آمریکا
تبدیل شــود ،همانگونه که ســالها ایران محل امتیازگیری
روسیه از ایاالت متحده آمریکا و اروپاییان بود و چین نیز از این
خوان گســترده بهره برد .هماکنون این ملت ایران هستند که
هزینههایی را در این زمینه پرداخت میکنند.

ایلنا :دبیرخانه شــورای اطالع رسانی دولت
با تکذیب انتخاب نهاوندیان بــه عنوان رییس
بانک مرکزی اعالم کرد کــه روابط جهانگیری
و نهاوندیان ،همیشــه بر پایه همکاری نزدیک
و صمیمانه بوده اســت .در پی انتشــار مطلبی
در روزنامــه اعتماد به تاریــخ  ۱۹تیرماه تحت
عنوان «پشت پرده انتشــار شایعه کناره گیری
جهانگیریازدولت؛آیانهاوندیانجایگزینسیف
می شــود؟» توضیحات ذیل جهت تنویر افکار
عمومی ارائه می شود:
-۱اصلخبرپیشنهادریاستبانکمرکزیبه
دکترنهاوندیانصحتندارد.
-۲آقایدکترنهاوندیاندرچندنوبت،شخصا
شایعه اســتعفای دکتر سیف و قبول مسئولیت
خود را تکذیب کرده اند.
-۳روابط آقــای دکتر جهانگیــری و دکتر
نهاوندیان  ،همیشــه بر پایه همکاری نزدیک و
صمیمانهبودهاست.
 -۴جایگاه و کیفیت رابطه آقای جهانگیری با
رئیس جمهور  ،نیز هرگز به گونه ای نبوده است
که ایشان نیاز داشته باشد با تهدید به استعفاء ،
نظر خود را به کرسی بنشاند.
 -۵الزم اســت همه رســانه ها و جناح های
سیاســی در شــرایط تهدید خارجی ،هم و غم
خود را در مســیر تحقق وحدت و انسجام ملی
و حمایت از دولت ،قرار دهند.

موضوعدیپلماتهاباید
با درایت حل شود

خانه ملت :عضو فراکســیون امید مجلس
گفت :بایــد اجازه دهیم که بــه آرامی و با روش
وزارت خارجه موضوع دیپلماتها حل شــود،
جنجال کردن در این زمینه جز افتادن در دامی
که صهیونیست ها پهن کردهاند ،نیست .جلیل
رحیمی جهانآبــادی در خصــوص اخراج دو
دیپلمات ایرانی از هلند ،اظهار داشت :جمهوری
اســامی ایران یک مجموعه دشمن در منطقه
و جهــان دارد که آمریکا ،رژیم صهیونیســتی،
منافقیــن و برخی کشــورهای منطقه جز این
مجموعه هســتند ،دشمنان جمهوری اسالمی
ایران علیه نظام ،ذهنیت ســازی و شــیطنت
میکنند .رحیمــی جهان آبــادی ،بیان کرد:
در خصوص اخراج  2دیپلمــات ایرانی از هلند،
باید اجــازه دهیم تا تشــکیالت وزارت خارجه
جمهوری اســامی ایران به نحو احســن این
موضوع را مدیریــت کند .وی افزود :در ســفر
هیات قضایی ایران به هلند ،بســیاری از مواضع
سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،اقدامات مثبت
و مقابلهای با تروریسم و ترانزیت مواد مخدر شرح
داده و همچنین در خصوص وضعیت منافقین
مسائلیرامطرحکردیم.نمایندهمردمتربتجام،
تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره
تها
به اینکه اقداماتی از این دست میتواند ذهنی 
و مواضع منفی که اسراییل و منافقین علیه ایران
تبلیغ میکنند را پاک کند و به حفظ روابط ایران
کمککند،ایراننمیتواندبدوناروپاحفظکندو
باید با اروپاییها تعامل کند ،گفت :وزارت خارجه
توان مدیریــت ماجرای دیپلماتهــای ایرانی
در هلند را دارد .عضو هیات رییســه کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه ایران هسته قوی در الهه دارد که توانایی
برقراری روابط خوب با مســئوالن هلند را دارد،
بیان کرد :باید اجازه دهیم که به آرامی و با روش
وزارت خارجه موضوع دیپلماتها حل شــود،
جنجال کردن در این زمینه جز افتادن در دامی
کهصهیونیستهاپهنکردهاند،نیست.

هفتمین جلسه دادگاه موسسه
مالی ثامن الحجج برگزار شد

ایلنا :هفتمین جلســه دادگاه رســیدگی
بــه پرونده متهمــان تعاونی مالــی  -اعتباری
ثامن الحجج صبــح دیــروز در دادگاه کیفری
یک تهران به ریاســت قاضی باقری برگزار شد.
در این جلســه متهمان آقای (الــف .م) و خانم
(ر .الف) حاضر بودند ،امــا به دلیل عدم حضور
متهم ســوم آقای (م .ر) در جلســه ،پرونده وی
به طور غیابی مورد رســیدگی قــرار گرفت .در
آغاز جلسه قاضی باقری گفت :هفتمین جلسه
رسیدگی به پرونده متهمان شرکت تعاونی ثامن
الحجج با اســتماع دفاعیات آقای زاهدی وکیل
دیگر متهم ردیف اول آقای (الف .م) آغاز میشود.
زاهدی وکیل دیگر متهم در جایگاه حاضر شــد
و ضمن بیان توضیحاتی مدعی شــد :موکل من
هیچگاه خودســرانه به تاسیس شــعبه ،انجام
تبلیغات و  ...اقدام نکرده اســت .در ادامه زاهدی
گفت :طی توافق نامههایی که بین بانک مرکزی،
موکلم و دیگر مراکز ذیربط امضا شد موکل من
تعهداتی داد که به آنها نیز عمل کرد که نشان
میدهــد موکلم برای ایجــاد آرامش در جامعه
همکاریهــای الزمرا انجام داده اســت .وکیل
متهم ردیف اول متــن کامل وکالت نامه مذکور
را قرائت کرد و هدف خــود را از قرائت کامل این
وکالت نامه اینگونه بیان داشت :من به این دلیل
کامل خواندم تا همه سپرده گذاران بدانند بانک
مرکزی چه اختیاراتی داشــت ،زیرا بسیاری از
افراد میگفتند مــوکل من همکاری نمیکرده
اســت ،اما این وکالت نامه میگویــد او هر گونه
همکاری انجام داده است.

