
  

2سیاسی

کدخدایی:

هرجا ضربه خورده ایم به دلیل فاصله گرفتن از قانون 
اساسی بوده است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی در هر کشوری محور وحدت، 
همبستگی و انسجام ملی است.

به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، کدخدایی در واکنش به اظهارات برخی 
افراد در مورد قانون اساسی، در صفحه شخصی خود نوشت: قانون اساسی در هر 
کشوری محور وحدت، همبستگی و انسجام ملی است. در طول این سال ها هرجا 

ضربه خورده ایم به دلیل فاصله گرفتن از این میثاق ملی بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: عدول از قانون اساسی راهکار اصالح نیست، 
بلکه عاملی است برای عقب گرد و هرج و مرج. نه تنها موجب همبستگی نیست، 

بلکه به گسست می انجامد.

یوسفیان مال:

 تشکیل ستاد اطالع رسانی اقتصادی به کاهش التهاب 
کمک می کند

که  اسالمی گفت  بودجه مجلس شورای  و  برنامه  یک عضو کمیسیون 
تشکیل ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی در این شرایط الزم بود و 

می تواند به کاهش التهاب و تنش کمک کند.
عزت اهلل یوسفیان مال در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم رییس جمهور مبنی 
بر تشکیل ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست وزیر کشور، گفت: 
بخش سخنگویی دولت با حضور آقای نوبخت کامل بود اما نظر خود ایشان این بود 
که واحدهای مختلف در بخش سخنگویی تخصصی عمل کنند که این کار در این 

راستا درست، به جا و حساب شده بود.
وی افزود: در شرایطی که مردم به اطالعات نیاز دارند، وضعیت عادی نیست و 
شاهد سوء جریان هستیم. مردم نیازمند اطالعات هستند مثل وقتی که بیماری 
در بیمارستان است و مرتب حالش را می پرسند این شرایط در حوزه اقتصادی 

الزم است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: با توجه به 
این که وزیر کشور فردی مطلع و مسلط بر اوضاع است، تشکیل این ستاد و ریاست 

ایشان می تواند به کاهش التهاب و تنش کمک کند.

نماینده ارومیه:

گرانی و مشکالت اقتصادی کشور موقتی است
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت باید برای رفع 

موانع تولید هزینه کند.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
آذربایجان غربی افزود: باید به اقتصاد مقاومتی بیش از قبل توجه کرد و دولت برای 

رفع موانع تولید هزینه کند.
قاضی پور با اشاره به اینکه قشر متوسط و ضعیف مردم با فشار اقتصادی مواجه 
هستند، تصریح کرد: دولت باید مایحتاج و ارزاق عمومی مردم را ارزان و با برنامه در 

دسترس مردم قرار دهند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی به افزایش ۵۰ درصدی قیمت 
نان در ارومیه اشاره کرد و گفت: بی برنامگی و عدم نظارت کافی دلیل اصلی افزایش 

قیمت ها به ویژه قیمت نان در روزهای اخیر است.
وی با تاکید به اینکه گرانی و وضعیت اقتصادی کشور موقتی است و رفع خواهد 
شد، اظهار کرد: باید تالش کنیم پایه اساسی نظام و قشر آسیب پذیر کشور بیش 

از این آسیب نبینند.
قاضی پور ادامه داد: باید با اتحاد و وحدت اجازه ندهیم رانت خواری و افراد فرصت 

طلب مشکالت موجود کشور را حادتر کنند.

استاندار خراسان رضوی بازنشسته می شود
ستاندار خراسان رضوی گفت: سمت استانداری خراسان رضوی را تا دو ماه 

دیگر واگذار می کنم.
به گزارش ایرنا، علیرضا رشیدیان شنبه شب در حاشیه شورای اداری خراسان 
رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به ابالغ قانون منع فعالیت بازنشستگان، از 

این سمت کناره گیری خواهم کرد.
وی در ادامه همچنین گفت: در زمان آقای احمدی نژاد برخی افرادی که با وی 
هم رای نبودند بر اساس ابالغی که شد استعفا دادند و در همان زمان تا 1۵ نفر 
از معاونان وزارت اطالعات بازنشسته شدند که برخی از آنان از جمله بنده از نظر 
قانونی بازنشسته نشده بودند اما ما به سیاست دولت وقت احترام گذاشتیم و در این 
دولت هم بر اساس قانون ابالغی عمل می کنیم. علیرضا رشیدیان پنجمین استاندار 
خراسان رضوی و یکی از مدیران خوشنام و باسابقه در سطوح سیاسی مختلف کشور 
است که طی حدود پنج سال فعالیت در سمت مدیرعالی دولت در خراسان رضوی 

کارنامه ای موفق و کارآمد از خود بر جای گذاشته است.
قانون مصوب مجلس شورای اسالمی با عنوان »اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری 
بازنشستگان« روز سه شنبه 26 شهریور گذشته از سوی رئیس جمهوری برای اجرا 

به سازمان اداری و استخدامی ابالغ شد.

اخبار
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احمد عراقچی با وثیقه آزاد شد
احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد. یک منبع آگاه در گفت وگو با ایسنا، خبر آزادی احمد عراقچی را تایید کرد و گفت که او با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه 14 مرداد 97 از بازداشت 

معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی خبر داد و گفته بود: در ادامه رسیدگی به پرونده اخاللگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و ان شاءاهلل دادگاه آنها به زودی شروع خواهد 
شد.  وی افزود: همچنین امروز چند نفر از جمله معاون ارزی بانک مرکزی )شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند(، یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رییس جمهور و 4 نفر از دالالن ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند.

سریال »تغییرات در راه است«! 

حسن روحانی به خود می آید؟

 واعظی:

قیمت ارز قطعا پایین می آید

دونالد  که  زمانی  در  و  قبل  سال ها  که  روحانی  حسن   
ترامپ به عنوان شومن وارد برنامه تلویزیونی شده بود 
شیخ دیپلمات لقب شناخته می شد جمله ای بیان کرد که 
دستاورد سفر چهارروزه روحانی را می توان در آن خالصه 
جنجالی  جمهور  رئیس  سوی  از  مذاکره  دعوت  او  کرد. 
آمریکا را رد نکرد، اما گفت: »برای گفتگو نیاز به گرفتن 
عکس های دو نفره نیست، من گفتگو را از همین جا آغاز 

می کنم«
 بسیاری این سخنرانی را بهترین سخنرانی روحانی در سازمان 
ملل می دانند. با وجود آنکه این سخنان بر نرخ دالر در تهران تاثیر 
زیادی نداشت، اما واکنش ها به آن به گونه ای بود که گویا هنوز 
روزنه ای وجود دارد. روحانی که ستاره بختش در یک سال گذشته 
افول کرده بود، حاال با یک موضع گیری خردمندانه و احتماال با 
بهره گیری از مشاوره دیپلمات های وزارت خارجه دوباره نگاه ها 
را به سوی خود دوخته است. شاید آخرین باری که این چنین 
جلوه گر شده بود در مبارزات انتخابات ۹6 بود. اما سوال آنجاست 

که آیا روحانی به خود آمده است؟ 
در وضعیتی که دالر در کف خیابان های تهران قیمتی کهکشانی 
پیدا کرده و طالع اقتصاد نحس شده، آیا دوباره می توان شاهد اوج 
گرفتن روحانی بود؟ قیمت دالر در همین چند روز گذشته تا 2۰ 
هزار تومان فاصله چندانی نداشت، اما نطق 2۰ دقیقه ای روحانی 
در نیویورک این امید پایان تنش ها در تهران را ایجاد کرده است. 
این امید در برخی رسانه ها دیده می شود. برخی روزنامه های امروز 
صبح تهران ضمن آنکه تغییرات در دولت را ضروری عنوان کرده 
بودند خبر هایی از تغییرات در دولت روایت می کردند. نزدیکان 

دولت چه می گویند؟ 
روزنامه ایران می نویسد: بازگشت روحانی از نیویورک و همه 
رهاورد های دیپلماتیکش، اما پایان ماجرا نیست بلکه نقطه عطف 
تحوالتی است که خبر می رسد قرار است در روز های آینده رخ 
دهند و به نقد کردن این رهاورد در بازار اقتصاد ایران منتهی 
شود. این روزنامه از انتظار تغییرات در دولت نیز روایت می کند و 
می نویسد: حاال نوبت داخل است که هم التهابات شکل گرفته بر 
محور اقتصاد کاهش یافته و هم تدابیر بیشتری برای مدیریت تأمین 
کاال های اساسی اندیشیده شود. به نظر می رسد این مهم حداقل 
نیازمند تحوالتی در دو سطح سیاستگذاری ها یا تصمیم سازی ها و 
همچنین برخی تغییرات یا جابه جایی ها در اعضای کابینه است. 
بیان این مطالب در روزنامه دولت در خالی است که در وضعیت 
کنونی هنوز صندلی وزرای کار و اقتصاد و همچنین سخنگوی 
دولت در کابینه خالی است. یک چهره نزدیک به شخص رئیس 
جمهور در یک اظهار نظر توئیتری بر لزوم باال بردن کیفیت دولت 
تاکید کرده است. آشنا نوشته: "ما چاره ای جز باالبردن کیفیت 
دولت نداریم، شیوه دولت داری ما عقب تر از مسائل ماست. هرچه 
ما بیشتر برای دقت و صحت تصمیمات مان زحمت بکشیم و آن ها 
را با نظارت بیشتری اجرا کنیم، مردم متحمل زحمت کمتری برای 
اداره زندگی خود می شوند و احساس آرامش و اطمینان بیشتری 

می کنند. 

" علت این همه انفعال چیست؟ روزنامه اعتماد نیز می نویسد: 
در حوزه اقتصادی که اکنون بیش از هر حوزه دیگری چالش ساز 
و آسیب رسان شده و ضعف مدیریتی و ناهماهنگی و کارنابلدی و 
عدم شجاعت مردان رییس جمهور در آن آشکار شده است چرا 
نیرو های  و  باالی کارشناسی و تجربیات  از ظرفیت های  دولت 
امتحان پس داده و صاحب رای و اهل خطر استفاده نمی کند؟ 
چرا دولت در این زمینه سکوت نسبی اختیار کرده وحتی شائبه 
رضایت به آن را دامن می زند؟ این سکوت و بی عملی چگونه قابل 
توجیه است و چگونه می شود در برابر سقوط وحشتناک ارزش 

پول ملی تا این حد دست بسته و منفعل بود؟ 
در این زمینه تاکنون دولت هیچ استراتژی مشخص اقتصادی 
از خود بروز نداده است و برای همین هم مجلس با اکراه دست 
به عمل زده و نارضایتی شدید خود را با برکناری 2 وزیر نشان 
آماده  حال  در  هم  دیگر  استیضاح های  مقدمات  و  است  داده 
شدن است. به عبارت دیگر اگر دولت در این زمینه برنامه های 
مشخصی داشت و نشان می داد که مدیریت بازار را در دست دارد 
مجلس هم توجیه می شد ولی رییس جمهور محترم و اعضای 
کابینه هیچ تالش گسترده ای برای همراه کردن مجلس از خود 
بروز نمی دهند و نمایندگان مردم ناچار اقداماتی می کنند که 
مستقال ضعف دولت را تشدید می کند.   تغییرات در راه است؟ 

البته روزنامه آفتاب یزد خبر داده است که "طی روز های آتی 
تغییرات متعددی در دولت رخ خواهد داد. بدینگونه که نوبخت 
از سازمان برنامه خواهد رفت، شریعتمداری از وزارت صمت به 
وزارت کار می رود، کرباسیان جایگزین شریعتمداری می شود، 
وزیر علوم نیز تغییر می کند و ضمن آنکه روحانی در تالش است 
ربیعی را سخنگوی دولت نماید. "خبرگزاری فارس هم هفته 
گذشته از پیشنهاد دولت به علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای دو کرسی سخنگویی دولت و سفیر ایران در 
چین خبر داده بود. البته به جز ربیعی نام محسن حاجی میرزایی، 
دبیر هیات دولت نیز برای به دست گرفتن سمت سخنگویی 

مطرح شده است. 
رئیس  نایب  احمدی،  فریدون  نیز  گذشته  روز های  طی 
کمیسیون صنایع مجلس نیز از شنیده هایی مبنی بر استعفای 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت خبر داده بود. پیش از اظهارات 
او نیز الیاس حضرتی از استعفای شریعتمداری با هماهنگی رئیس 
جمهور خبر داده بود، اما حضرتی خود اظهاراتش را تکذیب کرد. 

با  او  جایگزینی  از  یزد  آفتاب  که  نیز  کرباسیان  مسعود 
شریعتمداری خبر داده، در یک پست اینستاگرامی اعالم کرد 
که قصد بازگشت به دولت ندارد.   اقتصادی های نزدیک به دولت 
بی اطالعند به این ترتیب آنگونه که رسانه ها خبر داده اند عالوه 

بر اضافه شدن سه نیروی جدید به دولت )وزرای کار، اقتصاد و 
سخنگوی دولت( صحبت هایی هم مبنی بر کنار گذاشتن نوبخت 
از سازمان برنامه و بودجه و همچنین استعفای محمد شریعتمداری 

از وزارت صمت مطرح کرده اند. 
درباره شریعتمداری اظهارات متناقض است. یکبار از استعفای او 
صحبت می شود و یک بار دیگر تکذیب می شود. اما همین حرف 
و حدیث در ارتباط با خداحافظی نوبخت از سازمان برنامه وجود 
ندارد. اگر نوبخت رفتنی بود چرا باید رئیس جمهور با استعفای او 
از سخنگویی دولت موافقت می کرد؟ علی قنبری، یک اقتصاددان 
نزدیک به دولت در گفتگو با فرارو می گوید اطالعی از تغییراتی 
که ممکن است در دولت رخ بدهد ندارد. او که معاون وزیر جهاد 
کشاورزی است می گوید درباره افرادی که ممکن است در سمت 
وزارتخانه های اقتصاد و کار قرار بگیرند اطالعی ندارد. اما فقط 
صحبت هایی درباره استعفای وزیر صنعت و معدن مطرح است. 
یک چهره دیگر که نزدیک به دولت نیز می گوید: هیچ اطالعی 
ندارم. دندنه معکوس دولت جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه و 
اقتصاددان به فرارو می گوید تغییرات در دولت خیلی نمی تواند 
وضعیت اقتصادی را به سامان کند. او در پاسخ به اینکه در این 
شرایط چه اقداماتی باید صورت بگیرد می گوید: چند ماه قبل که 
فشار بر روی آقای روحانی برای تغییر نوبخت زیاد شد، رئیس 
جمهور نوبخت را دست راست خودش معرفی کرد. او زیر بار تغییر 
نوبخت هم نرفت. اما از افراد که بگذریم، معتقدم مسیری که دولت 
در این اوضاع طی می کند ناامید کننده است و متهم اصلی هم 
خود رئیس جمهور است. ما عکس العملی مناسبی از آقای روحانی 

و شخص دوم دولت یعنی آقای جهانگیری مشاهده نمی کنیم.
 این اقتصاددان می گوید: پیش از این دولت شیوه مدیریت 
احمدی نژاد، هیاتی و باری به هرجهت بود. تصور می شد با آمدن 
دولتی که اسم خودش را تدبیر و امید گذاشته بود مسیر تغییر 
کند و معکوس شود. اما گویا سنت احمدی نژاد کماکان ادامه 
دارد. احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل کرده بود. آقای روحانی 
در سال ۹2 این حرکت را اشتباه دانست و گفت: سازمان برنامه 
باید دوباره احیا شود. اما بعد از یکی دو سال، احیای این سازمان 
نمود بیرونی نداشت. یکی از کار های این سازمان ارائه گزارش های 
ساالنه اقتصادی در گذشته بود که تحلیل های روشنی از اوضاع 
کشور در اختیار همه قرار می داد. اما از زمان بازگشت این سازمان 
چیز مشخصی از سازمان بیرون نیامد که بدانیم آنجا چه کار 

می کنند.
باید دنبال اصالح حاکمیت بود این استاد دانشگاه به وضعیت 
اقتصادی یک سال اخیر اشاره می کند و می گوید: با فشار های 
مختلفی که در یک سال گذشته به وجود آمد، ما منتظر بودیم که 
دولت ورزیده تر و هوشمندانه تر عمل کند. اما دقیقا در نقطه مقابل 
عمل کرد و کامال مسیر را در جهت مخالف تدبیر و امید پیش برد. 
او اضافه می کند: مجلسی که وظیفه نظارتی و هشداری و گزارش 
کاری از عملکرد دولت بخواهد نداریم. فراکسیون های امید معلوم 
نیست دنبال چه چیز می گردند و این وضعیت بیش از هر دشمن 

خارجی مردم را اذیت می کند.

اقتصادی  مشکالت  اینکه  بیان  با  جمهور  رییس  دفتر  رییس 
کشور ریشه در عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی دارد و مشکل 
پیچیده تر از این هاست گفت: دولت دنبال پایین آوردن قیمت ارز 
است و قیمت ارز قطعا پایین می آید. مردم هم به اندازه نیاز خود 
کاال بخرند زیرا اجناس مورد نیاز مردم به اندازه کافی تهیه شده 

است.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی شب گذشته )شنبه( در گفت وگوی 
تلویزیونی با بیان اینکه یک عامل فقط ریشه مشکالت امروز کشور نیست 
اظهار کرد: همین دولت تا چند ماه قبل ثبات اقتصادی ایجاد کرد. دولت 
هم تغییر رویه نداد و سیاست خود را پیش برد. آنچه موجب مشکالت 
شد، فشار از خارج بود. این فشار باید در داخل مدیریت می شد. ما باید به 
سرعت خود را آماده کنیم که عکس العمل مناسبی نسبت به فشارهای 
بیرونی نشان دهیم. فشارهای خارجی، اقتصادی، سیاسی و جنگ روانی 

و تبلیغاتی بود.
عوامل  از  مجموعه ای  در  کشور  مشکالت  ریشه  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی، سیاسی و روانی است خاطرنشان کرد: دولت باید آمادگی کامل 
را به وجود آورد که به مقابله با جنگ اقتصادی برود. ما باید تالش کنیم 
که نقاط ضعف را جبران کنیم. ما کاستی هایی داریم که باید آن ها را 
برطرف کنیم. ما باید بهتر عمل می کردیم. تولید کننده بخش خصوصی و 
بنگاه های اقتصادی هم باید خود را با شرایط جنگ اقتصادی وفق دهند. 
تولید باید به موقع عرضه شود و به بهانه مصرف و ولع برای خرید، اجناس 
نباید گران شود. مردم هم باید رفتار معقولی از خود نشان دهند. البته رفتار 
مردم معقول است ولی برخی رفتارهایی از خود نشان می دهند مثال در 

شرایط گرانی ارز آوردن ارز به بازار بهتر است یا خرید آن؟
واعظی بیان کرد: آمریکا، امارات و عربستان بازارهایی در سلیمانیه، 
هرات و دوبی درست کرده اند که ارز را در این بازارهای کوچک باال برده 

و بازار ایران هم از آن ها تبعیت می کند. در حال حاضر 13-14 میلیارد 
دالر با قیمت 42۰۰ تومان برای 24 قلم از ارزاق عمومی مردم پرداخت 
می شود. 2۵ میلیارد دالر هم ارزی است که نیازمندی های کشور از طریق 
سامانه نیما وارد می شود. یک درصد از ارز کشور هم در کوچه هاست که 
قیمت آن تعیین کننده اقتصاد کشور نیست. اگر سه مولفه دولت، تولید 
کننده و کسبه مردم با هم همراهی کنند مشکالت حل می شود. مردم 
مطمئن باشند ارزاق گران نمی شود و این ارزاق در حد نیاز در کشور وجود 

دارد و آنچه نیاز دارند بخرند.
رییس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از مشکالت مردم 
آگاهی دارد و دنبال راه حل برای آن هاست گفت: وزیر کار و اقتصاد 
استیضاح شدند اما اکنون وضع بهتر شده است؟ دولت دنبال آن بود 
وزیری را انتخاب کند که بهتر از قبل باشد. روی آن مطالعه می کرد اما 
مجلس، وزرا را استیضاح کرد. به هر حال انتخاب وزرای جدید در حال 
بررسی است و یک شبه نمی توان وزیر جدید انتخاب کرد. رییس جمهور 
هم در حال مطالعه و مشورت گرفتن برای انتخاب وزرا است. امروز هم 
رییس مجلس با رییس جمهور جلسه داشت که اگر مجلس قصد دارد 
رای به تشکیل وزارت بازرگانی بدهد، دولت فعال وزیر انتخاب نکند در غیر 
این صورت وزرای استیضاح شده در دو سه هفته آینده انتخاب می شوند.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت، صداوسیما، رسانه ها و نخبگان این است 
که بیشتر با مردم صحبت کرده و مسائل را برای مردم باز کنند و آن ها 
تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند. وقتی بر اساس نیاز کاال خریداری شود، 
همیشه اجناس وجود دارد اما اگر سه چهار برابر نیاز خرید شود کمبود 
می شود. دولت 2۰ درصد بیشتر از نیاز کشور کاال خریداری می کند ولی 
نه اینکه سه چهار برابر نیاز کشور کاالها تهیه شود. ما در دوران گذار قرار 
داریم. یکی دو ماه دیگر شرایط عادی می شود. مردم نگران نباشند. ما کاال 
به اندازه کافی خرید کرده ایم. اولویت اول دولت هم سفره مردم، ارزاق و 

داروست. ما با همکاری هم می توانیم بر مشکالت فائق آییم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد قیمت ارز تاکید کرد: دولت دنبال 
پایین آمدن قیمت ارز است و قیمت فعلی ارز به هیچ وجه برای ما قابل 
قبول نیست. با سازوکارهایی که دولت طراحی می کند قیمت ارز قطعا 

پایین می آید.
به گزارش ایسنا، رییس دفتر رییس جمهور در بخش دیگری از این 
گفت وگو با اشاره به سفر رییس جمهور به نیویورک برای شرکت در هفتاد 
و سومین مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد: هدف ما از این سفر بیان 
مواضع کشور، پاسخ به ابهامات، مصاحبه با رسانه ها و هماهنگی بیشتر با 
نهادهای بین المللی است. این سفر یکی از سفرهای خوب ما بود و به اکثر 

اهداف خود دست یافتیم.
واعظی با بیان اینکه ما طبق برنامه خود را آماده این سفر کرده بودیم، 
خاطرنشان کرد: دو هفته قبل از ایام سفر با توجه به اینکه آمریکا رییس 
دوره ای شورای امنیت شده بود ترامپ ااعالم کرد ریاست این جلسه را 
به عهده گرفته و موضوع این جلسه هم ایران است. برخی سیاسیون و 
دلسوزان توصیه کردند که رییس جمهور به این سفر نرود. دیدگاه دیگر 
این بود که ما هر وقت غیبت داشته ایم ضرر کردیم و چون استدالل 
منطقی و حقوقی داریم، مخاطبان خود را پیدا می کنیم. پس از بررسی ها 

و مشورت های الزم تصمیم گرفتیم به سفر برویم.
واعظی ادامه داد: در سفر همه شرایط عوض شد. موضوع جلسه شورای 
امنیت تغییر کرد و آمریکا مجبور به عقب نشینی شد. در جلسه شورای 
امنیت که با موضوع عدم اشاعه بود ترامپ حرف های مجمع عمومی خود 
را تکرار کرد ولی همه کشورهای عضو از برجام دفاع کردند و جلسه به 

ضرر آمریکا شد.
واعظی درباره دلیل تالش ترامپ برای دیدار با رییس جمهور کشورمان 
گفت: شرایط ترامپ در آمریکا خوب نیست و در نوامبر هم در آمریکا 

انتخابات بسیار مهمی برگزار می شود که جمهوری خواهان و دموکرات ها 
در این انتخابات تالش می کنند. ترامپ به دنبال دستاورد خارجی است 
و مذاکره با کره شمالی آن طور که می خواست جواب نداد پس به دنبال 
تفاهم با ایران است و در یک ماه گذشته مرتب از طریق مقامات مختلف 

بحث مذاکره بی شرط را مطرح کرده است.
وی با بیان اینکه موضع ما این است که مذاکره برای مذاکره معنا 
ندارد، خاطرنشان کرد: کسی که برجام را نقض کرده است نمی تواند 
به  بازگردد  برجام  مذاکره  میز  به  باید  اول  او  کند.  مذاکره  ادعای 
این  در  باشد.  داشته  ادعای دیگری  بعد  و  تعهدات خود عمل کند 
ایران هم مشخص  اما موضع  انجام شد  برای دیدار  سفر مراجعاتی 
مالقات  احتمال  و  روحانی  درباره  ترامپ  توئیت  درباره  واعظی  بود. 
در آینده با وی اظهار کرد: ترامپ شخصیت باثباتی ندارد که بتوانیم 
روی حرفش حساب کنیم. سه ساعت بعد از این توئیت وی از لغاتی 
استفاده کرد که هیچ سیاستمداری از آن استفاده نمی کند. نه روی 
توئیت او می شود حساب کرد نه سخنرانی اش در مجمع عمومی.  وی 
از ادبیات سخیفی در مورد کشورهای مختلف در سخنرانی مجمع 
این  آورد.  پایین  بسیار  را  سخنرانی  سطح  و  کرد  استفاده  عمومی 
معمول نیست که همه حضار به رییس جمهور آمریکا بخندند و وی 

بگوید که انتظار چنین عکس العملی را ندارد.
رییس دفتر رییس جمهور خاطرنشان کرد: ترامپ صحبت های ضد و 
نقیض دارد و در داخل آمریکا مردم و بسیاری از رسانه ها ناراحت هستند 

که در سازمان ملل رییس جمهورشان به مضحکه گرفته شد.
دیگر  او  حرف های  کرد:  بیان  نیز  نتانیاهو  صحبت های  درباره  وی 
خریداری ندارد. همان جا رسانه ها گفتند حرف های نتانیاهو درباره ایران 
هیچ وقت درست نبوده است. کشوری که سالح اتمی دارد و عضو آژانس 

نیست چطور به خود اجازه می دهد چنین حرف هایی بزند؟

 وزیر کشور در جمع خبرنگاران :

هماهنگ کننده ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی خواهم بود
وزیر کشور هماهنگی و تبادل اطالعات بین دستگاه های متولی امور اقتصادی 
و اطالع رسانی،پاسخگویی به خالء های اطالعاتی جامعه را از وظایف ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت:این ستاد 19 عضو 

دارد و من هماهنگ کننده خواهم بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »عبدالرضا رحمانی فضلی« امروز - یکشنبه - در 
حاشیه یکصد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران درخصوص 
انتصاب وی به عنوان »رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« توضیح 
داد: باتوجه به شرایط تبلیغاتی و اقداماتی که رسانه ها هم در داخل کشور - به دلیل 
نداشتن اطالعات یا ناهماهنگی بین دستگاه ها- و هم رسانه های خارجی - به دلیل 
اغراض و تخریب دستاوردهای کشور در مسایل اقتصادی دارند-، این ستاد راه اندازی 
شد. وی افزود: در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شد که هماهنگی بین دستگاه های 
متولی مسایل اقتصادی و دستگاه های اطالع رسانی ایجاد شود که هم تبادل اطالعات 
انجام و هم اقدامات ایجابی و سلبی مورد نیاز برنامه ریزی شود و عالوه بر رفع ابهامات، 

ایرادات و ضعف ها به خألهای اطالعاتی جامعه پاسخ مناسب داده شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: همچنین در این ستاد به کسانی که در این حوزه اغراض 
سیاسی داشته و اغراضی که معاندین نسبت به تخریب شرایط اقتصادی کشور دارند، 

پاسخ مناسب داده می شود.
رحمانی فضلی یادآور شد: در این ستاد تصمیم گرفته شد وزارت کشور متولی 

موضوع باشد و من به عنوان هماهنگ کننده این ستاد ایفای نقش کنم.
وی با بیان این که این موضوع بدون همکاری همه رسانه ها بویژه رسانه ملی امکان 
پذیر نخواهد بود، گفت: امیدوارم بتوانیم از حقوق حقه مردم کشور در زمینه دسترسی 

به اطالعات درست و دقیق و به هنگام و به موقع ، گام های خوبی برداریم.
رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور همچنین در خصوص همپوشانی 
این مسئولیت با سخنگوی دولت گفت: ما در این ستاد فقط در حوزه اقتصادی صحبت 
می کنیم. بنده هم صحبت نمی کنم بلکه دستگاه ها صحبت می کنند و من فقط 
هماهنگ کننده دستگاه ها هستم مانند سایر شوراها که همه دستگاه ها عضو هستند 
مانند ستاد بحران شورای اجتماعی، همه اموری که احتیاج به هماهنگی در سطح ملی 

دارد وزارت کشور به عهده می گیرد و این به معنای سخنگویی نیست .
به گزارش ایرنا، رییس  جمهوری روز گذشته در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی را 

به عنوان »رییس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« منصوب کرد.
سیاست گذاری و برنامه ریزی رسانه ای و نظارت بر اجرای آنها برای ایفای نقش 

فعال و موثر در مواجهه با جنگ روانی و اقتصادی از وظایف رییس این ستاد است.


