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 مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز برگزار شد
مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع  شهدای حادثه  تروریستی رژه نیروهای مسلح در 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس لحظاتی پیش با حضور حجت االسالم والمسلمین 
سید محمود علوی وزیر اطالعات، سید  حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
سردار سالمی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، آیت اهلل موسوی جزایری نماینده 
ولی  فقیه در استان خوزستان، شریعتی استاندار خوزستان  و سرلشکر محسن رضایی 

برگزار شد.
مردم با حضوری پرشکوه پیکرهای مطهر شهدای حادثه تروریستی اهواز را روی 

دست های خود تشییع می کنند.
حجج اسالم والمسلمین مروی و رحیمیان که از سوی مقام معظم رهبری برای 
شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای گرانقدر حادثه تروریستی اهواز شب گذشته 
وارد استان خوزستان شده بودند، از مجروحان این جنایت در بیمارستان های اهواز 
عیادت کردند. نمایندگان رهبر معظم انقالب اسالمی در این دیدارها که نماینده ولی 
فقیه در خوزستان و جمعی از مسئوالن استانی نیز آنان را همراهی می کردند، ضمن 
آرزوی سالمتی برای مجروحان این حادثه تروریستی، در جریان روند درمانی ایشان 
قرار گرفتند. نمایندگان رهبر انقالب در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه 

تروریستی اهواز حضور یافته اند.

با حضور جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش

صبحگاه مشترک یگان های نمونه ارتش برگزار شد

صبحگاه مشترک یگان های نمونه ارتش با حضور جانشین فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در مرکز آموزش و پشتیبانی شهید فیض اهلل امانی نیروی 

زمینی ارتش برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این مراسم که صبح دوشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس 
و گرامیداشت سالروز عملیات ثامن االئمه)ع( و شکست حصر آبادان برگزار شد، 
با حضور امیر نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش از خانواده شهدا، 
جانبازان، ایثارگران دفاع مقدس و تعدادی از رزمندگان عملیات ثامن االئمه قدردانی 

شد.
همچنین یگان های نمونه نیروی زمینی، نیروی هوایی، قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( و نیروی دریایی از مقابل جایگاه رژه رفتند. هیات دفاع شخصی 
و هنرهای رزمی نیروی زمینی ارتش نیز در بخشی از این مراسم به اجرای حرکات 
رزمی و اجرای مانور نظامی و نمایش توان خود در عرصه رزم انفرادی پرداخته و 

گوشه ای از توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند.

تاجگردون:

بانک مرکزی و برخی ارکان دولت مامور خراب تر شدن 
اوضاع مردم هستند!

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: شک ندارم بانک مرکزی و 
سیستم بانکی و برخی ارکان دولت تعمدا ماموریت خراب تر شدن اوضاع و 

اذیت کردن مردم را دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، غالمرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: امروز در 
جلسه کمیسیون برنامه و بودجه تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: شک ندارم بانک مرکزی و سیستم بانکی و برخی ارکان دولت تعمدا 

ماموریت خراب تر شدن اوضاع و اذیت کردن مردم را دارند.

تالش تیم پشت پرده برای معرفی گزینه های ۳ وزارتخانه

پس از رسانه ای شدن خبر استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از سمت خود و منتفی شدن موضوع استیضاح وی، بزودی 
تکلیف ۳ وزارت خانه »تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، »اقتصاد و دارایی« و 

»صنعت، معدن و تجارت« روشن خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران)ایلنا(، تیمی که رایزنی های جدی برای بدست 
گرفتن سرنوشت وزارتخانه های مورد اشاره را دنبال می کند، همه تالش خود را به 
کار بسته تا از فرصت پیش آمده برای حضور نیروهایش در ۳ وزارتخانه مهم کشور 

استفاده کند.
اعضای اصلی این تیم را برخی از نمایندگان مجلس از دو جریان اصولگرا و 
اصالح طلب تشکیل می دهند که گویی توافقی نانوشته بین آنها شکل گرفته و در این 
زمینه با یکدیگر تقسیم کار کرده اند که در فرصتی مناسب ایلنا به ماهیت این تیم و 

اهداف آنها نیز خواهد پرداخت.
بر این اساس، تصمیم بر آن است که پس از بازگشت رئیس جمهور از سفر 
نیویورک، »شاپور محمدی« به عنوان وزیر اقتصاد، »مسعود کرباسیان« به عنوان 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و »محمد شریعتمداری« به عنوان وزیر تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی معرفی شوند.

اخبار
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نماینده رهبر معظم انقالب ازمجروحان حادثه تروریستی اهواز عیادت کرد
حجت االسالم رحیمیان که از سوی رهبر معظم انقالب برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز به خوزستان سفر کرده است، از مجروحان این حادثه عیادت کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، حجت االسالم محمدحسن رحیمیان از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز وارد این شهر شد و پیش از شرکت 

در مراسم تشییع، از مجروحان این جنایت عیادت کرد.

صادق زیباکالم:

روحانی با حضور در شورای امنیت به جای تفنگ، شاخه زیتون در دست بگیرد

وزیر اطالعات:

بخش عمده ای از عوامل حادثه تروریستی اهواز دستگیر شده اند

وجود  به  هیاهوی  تهران  دانشگاه  علوم سیاسی  استاد 
شورای  نشست  در  رییس جمهور  حضور  سر  بر  آمده 
تندروی  گروه های  تالش  را  ترامپ  ریاست  به  امنیت 
داخلی برای جلوگیری از تنش زدایی با آمریکا خواند و 
گفت: مساله دور از ذهنی نیست که میانه روها و عقالی 
اروپایی  و برخی آمریکایی ها تالش کنند با میانه روها در 
پیدا  راه حل هایی دست  به  روحانی  دولت  تهران شامل 

کنند.
صادق زیباکالم در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره 
تشکیل جلسه شورای امنیت به ریاست ترامپ درباره ایران و 
ضرورت حضور رئیس جمهور ایران در این نشست با بیان اینکه 
جریان های تندرو مخالف حضور ایشان در جلسه مجمع عمومی 
و شورا است، گفت: دلیل مخالفت این جریان ها نگرانی آنها از 
هرگونه تنش زدایی ممکن بین ایران و آمریکاست. آنها نگران 
هستند مبادا تماس هایی میان ایران و آمریکا برقرار شود و یک 
گام به سمت تنش زدایی برداشته شود. این است که شاهد بودیم 
رسانه های تندرو به شدت مخالف رفتن آقای روحانی به شورای 

امنیت هستند.
این استاد دانشگاه تهران گفت: معتقدم اگر روحانی در این 
اجالس شرکت کند، به جای اینکه تفنگ در دست بگیرد، شاخه 
زیتون در دست گرفته و نقطه مقابل ترامپ صحبت خواهد که 
اتفاق مبارکی است. می دانیم ترامپ در جهت زدن و بستن و 
سرکوب قدم برمی دارد، درست مثل تندروهای خودمان و اگر 
در چنین وضعیتی آقای روحانی برعکس این جریان، صلح آمیز 
ظاهر شود، میز را روی سر تندروها و ترامپ در کاخ سفید بر 

می گرداند.
این استاد علوم سیاسی ابراز امیدواری کرد در نهایت عقل 
سلیم سیطره پیدا کند و  روحانی مسیری را که کار را برای 

تندروها در آمریکا سخت تر می کند، ادامه دهد.
وی در خصوص اینکه آیا دولت به طور کلی دنبال مذاکره 
مستقیم با آمریکا است یا خیر؟ گفت: مذاکره مستقیم بین ایران 
و آمریکا بیش تر از آن که ارزش واقعی داشته باشد، به صورت 
تابو است. گویی اگر مذاکره مستقیمی صورت بگیرد، یعنی ایران 
تسلیم شده و پرچم سفید دست گرفته است. درحالی که دیدیم 
نزدیک دو سال ایران و آمریکا در سطح وزیر خارجه بین ظریف 
و کری مذاکره کردند و نقطه نظراتی داشت که در برخی زمینه ها 
متفاوت بود و بعضا نزدیک بود. در برخی نقطه نظرات ما قرص 

و محکم می ایستادیم.
نه  مذاکره  همین!  یعنی  مذاکره  کرد:  خاطرنشان  زیباکالم 

خیلی افتخار دارد نه آنطور که تندروها در این چهل سال مطرح 
می کنند، اسباب تسلیم و سر افکندگی  است. مذاکره یعنی 

معامله.
وی در خصوص دیدار جنجالی کری و ظریف که دستاویزی 
برای مناقشات داخلی سیاست آمریکا شده است، گفت: کسی از 
جزئیات این دیدارها اطالع ندارد ولی آنچه می توانیم بگوییم این 
است که اروپا و رهبران اروپا حتی محافظه کاران یعنی خانم ترزا 
می و لندن هم خیلی با ترامپ همراهی نمی کنند؛ جریان های 
دموکرات و میانه روهای حزب جمهوری خواه با مواضع رادیکال 
ترامپ موافق نیستند؛ بنابراین هیچ مساله دور از ذهنی نیست 
که میانه روها و عقالی اروپایی  و برخی آمریکایی ها تالش کنند با 
میانه روها در تهران شامل دولت روحانی به راه حل هایی دست پیدا 

کنند که آثار سیاست های تهاجمی تندروهای ترامپ را علیه ایران 
تعدیل کنند تا این قریب به دوسال باقیمانده ترامپ هم بگذرد.

زیباکالم افزود: بعید است جمهوری خواهان با پرونده ای که 
ترامپ داشته مجددا به کاخ سفید راه پیدا کنند؛ هیچ بعید 
نیست تالش هایی صورت بگیرد که مقداری زمان خریداری شود 
و کمک هایی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم به ایران بشود تا 
اروپایی ها بتوانند تحریم ها در این چند سال باقیمانده را دور 
در  نتواند همه تالش هایی که  تحریم ها  آنها درصددند  بزنند. 

چارچوب برجام صورت گرفته را نابود کند.
وی در خصوص تصمیم ایران درباره از سرگیری غنی سازی 
اورانیوم در شرایط کنونی گفت:خروج از توافق و از سرگیری 
غنی سازی اورانیوم به نفع ترامپ است. آمدیم و ما دو تن اورانیوم 

غنی کردیم؛ که چه بشود؟ اگر ما مقدار زیادی اورانیوم ۲۰ درصد 
غنی کردیم و تعداد زیادی سانتریفیوژ را دو مرتبه راه اندازی 
کردیم، چه به دست می آوریم؟  برمی گردیم به سال های ۸۸ تا 

۹۱ و اروپایی ها را هم از دست می دهیم.
اینکه برخی  این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره 
نداشته اند، گفت:  ایران  برای  اروپایی ها سودی  مدعی هستند 
اروپایی ها سود داشتند. این که سودی نداشتند القائاتی از جانب 
تندروها در ایران است. نفس تالش هایی که صورت می گیرد و 
نفس اینکه اجماع جهانی که یک زمانی علیه ایران ایجاد شده 
بود و االن دیگر چنین اجماعی وجود ندارد؛ به نفع ماست. اگر 
ما گام های بهتری برداشته بودیم و اصرار بر برخی سیاست ها 

نداشتیم دستاورد بهتری کسب می کردیم.

وزیر اطالعات گفت: بخش عمده ای از تیم تروریستی که 
اهواز زده است، دستگیر  تروریستی در  اقدام  به  دست 

شده اند.
به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی در مراسم تشییع پیکر 
کرد:  اظهار  باره  این  در  اهواز  تروریستی  حادثه  جانباختگان 
تروریست هایی که اقدام به تیراندازی به سوی مردم کرده اند، به 
هالکت رسیده اند. عقبه آنها تا آخرین نفر شناسایی خواهند شد و 

بخش عمده ای از آنها هم دستگیر شده اند.
وی افزود: این تروریست ها تا آخرین نفر به کیفر اعمال خود 
خواهند رسید و ما به دنیا اعالم می کنیم که ایران اسالمی جای 
دست زدن به این جنایات نیست. فرزندان این کشور در برابر این 
جنایات سکوت نمی کنند. مجرمین انتقام خود را پس خواهند داد.

وی با بیان اینکه به نمایندگی از دولت پنج نفر در این مراسم 
شرکت کرده اند، گفت: من پیام تسلیت رئیس جمهور و اعضای 

دولت را به خانواده های جانباختگان و مردم اهواز ابالغ می کنم.
وزیر اطالعات اظهار کرد: شهادت و به خون خوابیدن عزیزان 
برای خوزستانی ها چیز تازه ای نیست و تاریخ خوزستان با شهادت 
آمیخته شده است. مقاوت عشایر خوزستان در برابر متجاوزان 
انگلیسی در حدود صد سال گذشته، مقاومت خوزستانی ها در 
برابر متجاوزان بعثی و مقاومت این مردم در همه صحنه ها مثال 
زدنی است. اراده مردم خوزستان به پیروی از راه انبیا در برابر 
شهادت عزیزان خود و آسیب هایی که در این راه متحمل می 

شوند، متزلزل نمی شود.
وی گفت: به دنیا این پیام را خواهیم داد که ایران اسالمی جای 
دست زدن به چنین جنایت های ضدبشری نیست و به زودی 

مجرمین انتقام خود را پس خواهند داد.
وی ادامه داد: دشمن بداند که این جنایت نه اثری بر وحدت 
مردم خوزستان از لر و عرب و فارس می گذارد نه می تواند اثری 

بر اراده این مردم داشته باشد. چنین جنایت هایی باعث وحدت 
مردم در برابر استکبار جهانی می شود. جنایتکارانی که دست به 
این جنایت هولناک زدند، بدانند که فرزندان ایران اسالمی در برابر 

این جنایت ها سکوت نخواهند کرد.
وزیر اطالعات گفت: جنایت کشتن کودک ها و تیراندازی به 
سمت زن و بچه مردم چیزی نیست که فرزندان ایران اسالمی 
در دستگاه های امنیتی، اطالعاتی و نظامی از آن صرف نظر کنند. 
تروریست هایی که دست به جنایت در اهواز زدند، به هالکت 
رسیدند. عقبه آن ها تا آخرین نفر به وسیله سربازان گمنام امام 
زمان)عج( و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، قضایی و سیاسی و 

همچنین عزیزان سپاه، بسیج و ... شناسایی خواهند شد.
وی گفت: بخش عمده ای از این افراد دستگیر شده اند و تا 
آخرین نفر شناسایی خواهیم کرد و نیروهای امنیتی کشور این 

افراد را تا آخرین نفر به کیفر خواهند رساند.

 رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

در حادثه تروریستی اهواز، ضعف های امنیتی وجود داشت

 وزیر دادگستری:

تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده ها رسیدگی می کند

 رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی حمله 
تروریستی اهواز در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است مسئوالن 
وزارت اطالعات و کشور با اسناد و اطالعات کامل در این جلسه حضور یابند.

حشمت اهلل فالحت پیشه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تالش رسانه 
ای برخی کشورها برای چرخیدن انگشت اتهام از االحوازیه که مورد حمایت رژیم 
سعودی است به سمت داعش در حمله تروریستی اهواز اظهار داشت: واقعیت قضیه 
این است که مردم می دانند چه کسانی و کدام کشور در این حمله تروریستی مقصر 

هستند.
وی خاطرنشان کرد: هم گروه های تروریستی که علیه ملت ایران این اقدامات را 

انجام می دهند، از نظر عقیدتی و مالی ارتباطات گسترده ای با رژیم سعودی دارند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری این که در حمله 
تروریستی اهواز از قومیت های مختلف به رگبار بسته شدند، تاکید کرد: تفاوت گروه 
هایی مانند االحوازیه با گروه های دیگر که ممکن است داعیه های مختلفی داشته 

باشند، در این است که برای آن ها عرب، لر و فارس، کرد و بلوچ تفاوتی ندارد.
فالحت پیشه این خصلت را مختص گروه های متصل به عربستان دانست و گفت: 

برای این افراد فرقی نمی کند که به چه کسانی حمله می کنند.

وی ادامه داد: ضمن این که گروه های سلفی در هر جای دنیا که عمل می کنند 
ممکن است که بنیادهای مالی و عقیدتی مختلفی داشته باشند ولی تمامی گروه های 
تکفیری که علیه ایران عمل می کنند به لحاظ عقیدتی و مالی از عربستان تغذیه می 

شوند و این واقعیتی است که وجود دارد.
نماینده مردم اسالم آباد غرب در مجلس تصریح کرد: عربستان از این واقعیت نباید 
فرار کند و باید بپذیرد که در این حمله تروریستی سهیم شده و مسئولیت این حمله 
در عرصه بین المللی بر عهده این کشور است و مسئولین وزارت امور خارجه کشورمان 

باید در این رابطه به وظیفه خودشان عمل کنند.
فالحت پیشه در باره جلسه روز  یکشنبه  کمیسیون امنیت ملی در مورد این حمله 
تروریستی اهواز هم گفت: در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید این 

موضوع بررسی شده و قرار شد جلسه شورای تامین امروز در اهواز برگزار شود
وی از تشکیل جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ادامه 
رسیدگی به حمله تروریستی اهواز در روز سه شنبه جاری خبر داد و گفت: قرار است 
در این جلسه مسئوالن وزارتخانه های کشور و اطالعات با اسناد و اطالعات کامل 

حضور یابند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: همچنین فردا قرار است در جلسه 

کمیسیون امنیت ملی یکی از کنوانیسیون های مرتبط به FATF یعنی تامین مالی 
تروریسم یا CFT را با توجه به برگشت دوباره آن به این کمیسیون، بررسی کنیم.

تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده ها رسیدگی می کند/انتقادهای 
وارد به سازمان تعزیرات را شخصا پیگیری می کنم

وزیر دادگستری مطرح کرد: اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد 
باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معموال شخصا این 

مسائل را پیگیری می کنم.
سیدعلیرضا آوایی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درخصوص نقدهایی که به 
سازمان تعزیرات حکومتی وارد است، گفت: من هم منکر نقدهایی که به سازمان وارد 
است نمی شوم. کار سازمان تعزیرات شباهت به قوه قضائیه دارد و از جهاتی هم با آن 

متفاوت است.
آوایی با بیان اینکه سازمان تعزیرات به علت رسالتی که دارد در معرض نقد است، 
اظهار داشت: سازمان تعزیرات وظیفه برخورد و مجازات دارد و حتما سازمانی که 

اصالتی اینچنین دارد در معرض نقد قرار دارد و افرادی از آن ناراضی هستند.
وی تصریح کرد: تا جایی که ناراضی بودن ها با منطق باشد آنها را پیگیری می کنم. 
یعنی اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد، باید رسیدگی کنیم و البته 

نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معموال شخصا این مسائل را پیگیری می کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: فکر می کنم مسیر فعلی تعزیرات منطقی است چراکه هم 
برخوردها صورت می گیرد و هم زمان رسیدگی به پرونده به شکل صحیح ادامه پیدا 
می کند.آوایی تاکید کرد: نظارت ها در سازمان تعزیرات با توجه به شرایط فعلی کشور 
افزایش یافته است و از همه ظرفیت ها استفاده می کنیم. به غالب پرونده هایی که در 
خصوص احتکار و گرانفروشی پیش آمده رسیدگی شده و سخنگوی سازمان تعزیرات 
هر روز در حال ارائه گزارش است. تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده ها 

رسیدگی می کند و فعال است.


