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 سخنگوی هیات رییسه مجلس:

دولت هفته آینده سه وزیر پیشنهادی را معرفی می کند

سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: دولت هفته آینده وزیران پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و 
تجارت را به مجلس معرفی می کند و جلسه رای اعتماد نیز دو هفته آتی 

برگزار می شود.
»بهروز نعمتی« روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا اظهار داشت: 
مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه های 

انتخابیه خود می روند.
وی افزود: براساس گفت و گویی که با محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری 
داشتیم، دولت هفته آینده وزیران پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصاد 
و دارایی و صنعت و معدن و تجارت را به مجلس معرفی کند و جلسه رای اعتماد به 
وزیران پیشنهادی همزمان با آغاز جلسات علنی مجلس در هفته بعد از سرکشی به 

حوزه های انتخابیه نمایندگان برگزار می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: تاریخ دقیق برگزاری جلسه رای 

اعتماد پس از معرفی وزیران پیشنهادی دولت به مجلس اعالم می شود.
نعمتی در پاسخ به این سوال که چرا وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار 
است به مجلس معرفی شود، گفت: شریعتمداری هنوز استعفا نداده ولی دولت می 

خواهد که وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.
وی درمورد شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: عباس آخوندی نیز 

هنوز استعفا نداده است.

دادستان دیوان محاسبات:

شهرداران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان 
می شوند

دادستان دیوان محاسبات گفت: این دیوان در پاسخ به استعالم وزارت 
کشور اعالم کرد که تمامی شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون 

ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند.
فیاض شجاعی روز سه شنبه در گفت وگو تفصیلی با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره 
روند اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و ابالغ این قانون به دستگاه 
های مختلف افزود: آمار تقریبی درمورد مقامات بازنشسته که باید کنار بروند 170 
تا 200 نفر و درمورد استانداران بازنشسته نیز همان رقم 15 نفر است که رییس 
دیوان محاسبات پیش از این اعالم کرد، ولی آمار نهایی بعد از رسیدگی دقیق اعالم 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به تمامی دستگاه های مشمول طی نامه ای 
اعالم کرده است که تمامی بازنشستگان باید تا 23 آبان ماه با دستگاه مذکور تسویه 
کنند مگر افرادی که شامل استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند 

که آنان در دستگاه های خود باقی می مانند.
وی ادامه داد: ما منتظر سررسید موعد این زمان هستیم تا با دقت پیگیری های 

الزم را از دستگاه ها داشته باشیم.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان 
شامل افرادی می شود که قبال حکم بازنشستگی دریافت کرده ولی مجددا به کار 
گرفته شده اند و این به کارگرفتگی به نحو مطلق و عموم می تواند تحت هر عنوانی 

ازجمله مدیریت، معاونت، مشاوره یا کارمند معمولی باشد.
حکم  که  ای  بازنشسته  هر  بکارگیری  قانون،  این  اساس  بر  افزود:  شجاعی 
بازنشستگی را دریافت کرده و مشمول استثنائات مقرر در تبصره ماده واحده اصالحی 

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیستند، ممنوع است.
وی یادآور شد: این ممنوعیت، شامل بازنشستگان به کارگرفته در دستگاه های 

مختلف چه به صورت قراردادی و چه به صورت اعاده به خدمت نیز می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این قانون بکارگیری بازنشستگان در همه دستگاه های 
موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمامی وزارتخانه ها، موسسات 
دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، دستگاه هایی 
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، )مثل شرکت ملی نفت، 
بانک مرکزی و بیمه های دولتی و ...( ممنوع شده است و دستگاه های موضوع این 
قانون صرفا در چهارچوب، تبصره 2 آن می توانند از خدمات بازنشستگان با مدرک 
تحصیلی کارشناس و باالتر به صورت پاره وقت حداکثر تا یک سوم ساعات اداری 

کارمندان رسمی با حق الزحمه متناسب با ساعات کاری آنها استفاده کنند.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: شهرداری ها و شرکت های تابع شهرداری 
ها که بیش از 50 درصد سهام آنان متعلق به شهرداری ها است نیز از مصادیق 
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند، از این رو شهرداران از 

جمله شهردار تهران نیز مشمول این قانون قرار می گیرد.
شجاعی افزود: هیچ بازنشسته ای را در این دستگاه ها نمی توان به کار گرفت مگر 

این که شامل استثنائات 6 گانه مقرر در قانون باشند.
وی یادآور شد: سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون خدمات 
کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، 
نواب مجلس، وزرا، نمایندگان مجلس ، معاونان رییس جمهوری استثنائات مقرر در 

این قانون هستند.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: همچنین نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی 
معظم کل قوا، بازنشستگان وزارت اطالعات تا سقف یک درصد مجموع نیروهای 
شاغل رسمی این وزارتخانه صرفا در این وزارتخانه، جانبازان باالی 50 درصد، آزادگان 

باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی هستند.

**تمامی همترازان بازنشسته، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می 
شوند

قانون  وزرا شامل  آیا همترازان  این سوال که  به  پاسخ  شجاعی همچنین در 
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند، گفت: تمامی همترازان بازنشسته، 
مشمول این قانون می شوند و اگر حتی شغلشان همتراز با یکی از موارد استثنائات 

هم باشد باید از آن شغل کنار بروند و بازنشسته شوند.
وی تاکید کرد: در موعد مقرر از سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی وضعیت 
خدمتی افراد را از حیث بازنشستگی استعالم می کنیم و متناسب با آن در مورد 

افراد تصمیم می گیریم.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه به استعالم وزارت کشور از دیوان محاسبات 
در مورد وضعیت استانداران بازنشسته اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه از دیوان 
استعالم کرده که آیا این قانون شامل شهرداری تهران و شهرداران هم می شود، 
ما بررسی و اعالم کردیم که قانون شامل شهردارانی که حکم بازنشستگی دارند، 
می شود و شهردار تهران نیز که قبال به بازنشستگی نائل شده است، مشمول 

این قانون است.
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معاون وزیر کشور: چهره تهدیدات مدام در حال تغییر است
 معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: چهره تهدیدات امروز، مدام در حال تغییر است و توجه نکردن به این موضوع می تواند موجب شود عناصر کشور ناخواسته در مسیر تهدید قرار گیرند. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت 

کشور، حسین ذوالفقاری روز سه شنبه که در نشست مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری ها حضور یافته بود، در تبیین تهدیدات امروز کشور افزود: نام تهدیدات امروز را باید چهره متغیر تهدید بگذاریم، یعنی امروزه با روند ثابت و مشخصی 
مواجه نیستیم بلکه تهدیدات مدام در حال تغییر است و شاید بتوان گفت توجه نکردن به این موضوع می تواند موجب شود عناصر کشور ناخواسته در مسیر تهدید قرار گیرند. 

فعاالن سیاسی بررسی کردند

 دوران افول گروه فشار! 

 دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور:

تقویت اعتماد عمومی هدف اصلی ستاد تبلیغات اقتصادی است

»با توجه به ماهیت وابسته آن ها و اینکه هیچگاه نتوانستند 
به استقالل و خودکفایی برسند، حاال تنها ماندنشان یا حداقل 
تحرکات  که  است  شده  موجب  آن ها  از  حمایت ها  کاهش 
اخیرشان نه تنها دارای ضعف های جدی باشد بلکه نتواند 
موفقیتی برای آن ها رقم بزند. به همین دلیل است که می بینیم 
بعضا اقدامات و تجمعات آن ها تبعاتی دارد که نهایتا به خود 
آن ها بر می گردد. ما خودمان هم زمانی برای تشکیل شورای 
تماس  با  و  می گرفتیم  قرار  تهدید  مورد  ادوارمان  مرکزی 
می گرفتند که این نباید برگزار شود، ولی االن فعالیتمان آزاد و 
خوب است و این نشان دهنده آن است که این گروه ها نسبت 

به گذشته هم محدود تر شده اند و هم ضعیف تر.« 
مختلف  عرصه های  در  راحتی  به  فشار  گروه های  زمانی  یک 
انتخابات،  مجلس،  بودند.  هم  تاثیرگذار  و  می دادند  جوالن 
دانشگاه ها، سینما ها و... عرصه هایی بودند که معموال این گروه ها 
به راحتی در آن ها اعمال نظر و فشار می کردند و علیه موضوعات 
مختلف تجمعاتی را برگزار می کردند، اما حاال مدتی است که این 
گروه ها کارآمدی خود را از دست داده اند و به نظر می رسد جز 
برخی اقداماتی که مملو از شلختگی است و در نهایت تبعاتی برای 
آن ها دارد، دیگر هیچ چیزی در چنته ندارند.   به گزارش فرارو، 
با نگاهی گذرا به تجمعات و تحرکات یک سال گذشته گروه های 
فشار یا همان گروه های مخالف دولت می توان دریافت که دیگر 
آن ها عملکرد موفق قبل را ندارند و معموال نه تنها تجمعات و 
برای  تبعاتی  بلکه  و  نمی شود  همراه  موفقیت  با  آن ها  تحرکات 
و  رقیب متضرر شود، ضرر  آنکه  از  بیش  و  دارد  به همراه  ان ها 
زیان اقداماتشان به خودشان بر می گردد. به عنوان نمونه ماجرای 
تجمعات سال گذشته در مشهد که به تحریک این گروه ها آغاز 
شد، آنقدر گسترده شد که نه تنها از کنترل خارج شد بلکه حتی 
حیات این گروه ها را نیز به خطر انداخت. یا ماجرای تجمع طالب 
در مدرسه فیضه قم و آن پالکارد معروف که بسیار جنجالی شد 
از دیگر مواردی است که این گروه ها با هدف تخریب و تهدید و 
تحت فشار قرار دادن دولت یا رقیبان خود وارد میدان شدند، اما 
باز هم تبعات آن گریبانگیر خودشان شد. در ماجرای FATF هم 
تقریبا ماجرا همین گونه بود. آن ها با امید تحت فشار قرار دادن 
نمایندگان مجلس دست به ارسال پیامک های تهدیدآمیز زدند 
و برخی نمایندگان نزدیک به این گروه ها هم جلسات بررسی را 
متشنج کردند و تجمعاتی در مقابل مجلس شکل دادند، اما این 
اقدامات نه تنها موفقیتی در پی نداشت بلکه با واکنش های منفی 
نیز همراه شود. با این همه، این وضعیت در دو دهه قبل وجود 
نداشت و تقریبا می توان گفت که تحرکات گروه های فشار عمدتا 
با موفقیت مواجه می شد و حالت فعلی تقریبا کم سابقه است. چه 
اتفاقی افتاد که فعالیت گروه های فشار دیگر کاربرد قبل خود را 
ندارد؟   بیشتر بخوانید: تجمع مخالفان FATF مقابل مجلس   
بی توجهی به مطالبات مردمی، گروه های فشار را تنها کرده است 
در همین خصوص حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا و 
عضو حزب سبز ایران طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: »در خصوص 
تجمعات سه سوال مطرح است. اول اینکه اصال این تجمعات که 

انجام می شود با مجوز وزارت کشور است یا خیر؟ اگر مجوز های 
الزم اخذ نشده است، کسانی که خودشان قانون را رعایت نمی کنند 
چطور می خواهند درباره قانونی که توسط مجلس تصویب می شود 
و بعد هم به تائید شورای نگهبان می رسد اظهار نظر کنند؟ دوم 
اینکه باید دید افراد و گروه هایی که چنین تجمعات سیاسی را 
به راه می اندازند از چه عقبه سیاسی برخوردارند؟ باید مشخص 
شود که این ها حزب هستند، گروه هستند یا تشکیالت وابسته 
به نهاد خاصی هستند؟ یعنی باید ماهیت این ها مشخص شود. 
اینکه گروه هایی بدون داشتن تابلو و شناسنامه دست به برگزاری 
و  موافقت  در  یک بار  وقت  چند  هر  و  می زنند  تجمعاتی  چنین 
مخالفت با موضوعی تجمع تشکیل می دهند، قابل پیگرد قانونی 
است.«   کنعانی مقدم  ادامه داد: »سوال سوم در خصوص تجمع 
در مقابل مجلس برای اعالم مخالفت با FATF است. زیرا حداقل 
برای شخص من این سوال مطرح است که چرا زمانی که در دوره 
آقای احمدی نژاد مجلس شورای اسالمی این قوانین را بررسی 
می کرد، هیچ کدام از گروه ها مخالفتی نداشتند و در برابر مجلس 
تجمع نکردند؟ االن چه چیزی تغییر کرده که این افراد نگران 
نشان می دهد که  این ها  راه می اندازند؟  و مداوم تجمع  شده اند 
چنین افراد گروه هایی دغدغه منافع ملی ندارند و آنچه برایشان 
در اولویت قرار دارد صرفا منافع گروهی خودشان است.« او افزود: 
»نکته بعدی این است که به هرحال دنیا به رفتار های ما در بحث 
مردم ساالری دینی نگاه می کند. اگر ما به نمایندگان مجلس رای 
دادیم و به آن ها مجوز حضور در مجلس و تصویب قانون دادیم 
و خودمان را نیز ملزم به اجرا و تبعیت این قانون می دانیم و جدا 
و  قائلیم  احترام  قانون  برای  اصول گرایی  و  از بحث اصالح طلبی 
مفهوم خود  و  معنا  قانون گرایی  بدون  اصول گرایی  معتقدیم که 
را از دست می دهد پس دیگر نیازی به برگزاری چنین تجمعاتی 

نیست. زیرا این چندصدایی در ایران نهایتا دشمنان را به طمع 
می اندازد. چرا که به این نتیجه می رسند اختالفاتی در ایران وجود 
این  استفاده کنند.«  نفع خودشان  به  از آن ها  دارد که می توان 
تحلیلگر مسائل سیاسی در خصوص اینکه چرا تجمعات اخیر این 
گروه ها معموال تبعاتی دارد که مانند ماجرای مدرسه فیضه قم 
و آن پالکارد معروف و تجمعات مشهد به این گرو ها برمی گردد 
و دیگر مثل گذشته موفق عمل نمی کنند، گفت: »اگر تجمعی 
مطالبات عموم مردم را پیگیری کند، همیشه تاثیرگذار خواهد بود 
و با حمایت مردمی هم همراه می شود، اما اگر قرار باشد تجمعی 
برای پیگیری مطالبات گروهی خاص برگزار شود و اهداف سیاسی 
در پس آن قرار داشته باشد، قطعا با شکست مواجه می شود و نه 
تنها مردم از ان حمایت نمی کنند و به آن باور نخواهند داشت بلکه 
به دنبال نقاط ضعف و باگ های آن می روند تا آن را برای عموم 
عیان کنند.« وی تصریح کرد: »به نظر من آنچه در تجمعات اخیر 
موجب شد که تبعاتی برای این گروه ها داشته باشد این است که 
مردم به وضوح متوجه شدند که آن ها دغدغه مطالبات و خواست 
مردمی ندارند و صرفا به دنبال این هستند که با این تجمعات 
اعمال فشار کنند تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرند. به عقیده 
من این گروه ها بیشتر به دنبال این هستند که اگر بعد ها مشکلی 
پیس بیاید، اعالم کنند که ما قبال گفته بودیم و پیگیری کرده 
بودیم، اما هیچ کس توجه نکرد تا این گونه در رقابت های سیاسی 
دست باال را داشته باشند. به عبارت ساده تر سعی دارند تقصیرات 
را از گردن خودشان باز کنند و به نفع خودشان از شرایط استفاده 
کنند.« کنعانی مقدم در پایان گفت: »البته نباید گمان کرد که 
این تجمعات به صورت خودجوش برگزار می شود یا اینکه افراد و 
گروه هایی که در پشت پرده آن هستند قابل شناسایی نیستند و 
االن کسی نمی داند این ها چه کسانی هستند. اتفاقا با نگاهی به 

نمونه های مشابه به وضوح می توان فهمید که نه تنها این تجمعات 
سازمان یافته است بلکه کامال هم قابل شناسایی است، اما به نظر 
می رسد عزم جدی برای برخورد با ان ها وجود ندارد و شاید هم 
و  افراد  این  با  هم  هرچقدر  می کنند  فکر  که  است  این  دلیلش 
گروه ها برخورد شود آن ها باز هم کار خود را می کنند و به همین 
امان خدا رها کرده اند.« گروه های فشار بخش  به  را  دلیل ان ها 
همچنین  داده اند  دست  از  را  حاکمیت  در  خود  حامیان  عمده 
با فرارو  علی محمد نمازی فعال سیاسی اصالح طلب در گفتگو 
عنوان کرد: »ماجرا این است که طی چند دهه گذشته گروه های 
فشار و اقتدارگرا به بخشی از حاکمیت متکی بودند و این بخش 
از حاکمیت آن ها را مورد حمایت قرار می دادند و به عبارتی به 
آن ها سرویس می دادند و به همین دلیل این گروه ها می توانستند 
اقدامات موثری در راستای اهداف خودشان انجام دهند. اما االن 
شرایط تغییر کرده است و فشار هایی که به کشور وارد می شود 
موجب شده است که بخشی از همین حامیان این گروه ها دیگر 
حاضر به حمایت از آن ها نباشند و به نوعی اولویت هایشان تغییر 
کرده است.«   نمازی تصریح کرد: »لذا با توجه به ماهیت وابسته 
آن ها و اینکه هیچگاه نتوانستند به استقالل و خودکفایی برسند، 
حاال تنها ماندنشان یا حداقل کاهش حمایت ها از آن ها موجب 
شده است که تحرکات اخیرشان نه تنها دارای ضعف های جدی 
باشد بلکه نتواند موفقیتی برای آن ها رقم بزند. به همین دلیل 
است که می بینیم بعضا اقدامات و تجمعات آن ها تبعاتی دارد که 
نهایتا به خود آن ها بر می گردد. ما خودمان هم زمانی برای تشکیل 
شورای مرکزی ادوارمان مورد تهدید قرار می گرفتیم و با تماس 
می گرفتند که این نباید برگزار شود، ولی االن فعالیتمان آزاد و 
نسبت  گروه ها  این  که  است  آن  نشان دهنده  این  و  است  خوب 
به گذشته هم محدود تر شده اند و هم ضعیف تر.« او افزود: »در 
مجموع به گمان من وضعیت کشور به سمت و سویی رفته است 
که حاکمیت به این نتیجه رسیده که نباید بار خود را سنگین کند 
از گروه های فشار حمایت می کرد  و آن بخشی از حاکمیت که 
االن دیگر تمایل ندارد که در چنین شرایطی بار مسئولیتی این 
گروه ها را نیز بر عهده بگیرد. البته این در خصوص تمام حامیان 
گروه های فشار صدق نمی کند و با توجه به تحرکاتشان، مشخص 
است که هنوز مورد حمایت برخی نهاد ها هستند، اما آن حمایت 
گسترده ای را که در گذشته داشتند، دیگر ندارند و بسیار تنها تر 
شده اند و به همین دلیل است که تداوم اقداماتشان برای ان ها 
مشکالتی ایجاد می کند.« نمازی در پایان گفت: »البته نباید در 
گرفت.  نادیده  را  اجتماعی  و شبکه های  جامعه  نقش  میان  این 
زیرا اگر توجه کرده باشید به عنوان مثال بعد از ماجرای مدرسه 
فیضیه قم، مردم در شبکه های اجتماعی نخستین واکنش ها را به 
آن پالکارد نشان دادند و تا جایی پیش رفتند که این موضوع مورد 
توجه نهاد های اطالعاتی و قضایی هم قرار گرفت؛ بنابراین االن 
شرایط جامعه هم دیگر مانند یک دهه یا دو دهه گذشته نیست 
و گروه های فشار با مشکالت بیشتری مواجه هستند و این نگاه 
روشن و دید باز مردم به مسائل موجب شده است که اقدامات این 

گروه ها دیگر کارآمدی قبل را نداشته باشد.«

 دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: 
تقویت اعتماد عمومی و جلب مشارکت و حمایت مردم از 
تصمیمات مسئوالن نظام در حوزه اقتصادی و پاسخگویی 
به موقع به شبهات، شایعات و دروغ پردازی های رسانه 
ای درباره وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با جنگ روانی 

اهداف اصلی تشکیل این ستاد است.
»سید رمضان شجاعی کیاسری« رییس مرکز اطالع رسانی و 
امور بین الملل وزارت کشور که شب گذشته در دومین جلسه 
ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی به عنوان دبیر این ستاد 
تعیین شد در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، مهم ترین اهداف 
و ماموریت های این ستاد را رصد، پایش و تحلیل مستمر فعالیت 
های تبلیغی رسانه ها، سیاست گذاری رسانه ای، خبری و تبلیغی 
در موضوعات مرتبط و ابالغ به دستگاه های ذیربط در چهارچوب 

مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ذکر کرد.
وی افزود: تشکیل ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 
در نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور )27 
مرداد 97( و به منظور هماهنگی فضای رسانه ای در حوزه اطالع 
رسانی و تبیین مسائل اقتصادی و مقابله و با جنگ روانی دشمن 

تصویب شد.
دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اظهار داشت: 
انتشار به هنگام اخبار و ایجاد هماهنگی بین منابع رسانه ای 

و خبری کشور، حفظ آرامش و امنیت جامعه و تقویت اعتماد 
عمومی و جلب مشارکت و حمایت مردم از تصمیمات مسئوالن 
نظام در حوزه اقتصادی و پاسخگویی به موقع به شبهات، شایعات و 
دروغ پردازی های رسانه ای بویژه درباره وضعیت اقتصادی کشور و 

مقابله با جنگ روانی اهداف اصلی تشکیل این ستاد است.
شجاعی کیاسری خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای سیاست 
ها و تصمیمات ستاد و ایجاد هماهنگی بین رسانه های کشور 
ازطریق ساز و کار مناسب وبرنامه ریزی رسانه ای زمان بندی 
شده برای دستیابی به جایگاه و نقش فعال و موثر در مواجهه با 
تبلیغات دشمن نیز از دیگر ماموریت های ستاد تبلیغات اقتصادی 
کشور است. وی توضیح داد: رییس این ستاد با تعیین و نصب 
رییس جمهوری انجام می شود و به همین منظور رئیس جمهوری 
عبدالرضا رحمانی فضلی را طی حکمی به این سمت منصوب 

کردند.
 ستاد 19 عضو دارد

دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با یادآوری 
این که این ستاد 19 عضو دارد، گفت: »حسن رحیمی« نماینده 
قوه قضاییه و »بهروز نعمتی« عضو هیات رییسه مجلس شورای 
اسالمی که هر کدام از سوی رییسان این دو قوه تعیین و معرفی 

شدند که هم اکنون در این ستاد عضو هستند.
وی گفت: در ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 

معاونان وزیران، اطالعات، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی 
و  برنامه  سازمان  معاون  کیاسری،  دارند. شجاعی  نیز عضویت 
بودجه، معاون صدا و سیما، معاون رییس کل بانک مرکزی، معاون 
فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون فرمانده نیروی انتظامی، معاون 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه، معاون دبیر شورای اطالع 
رسانی دولت، معاون اطالع رسانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و 
معاون دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دیگر اعضای 

این ستاد عنوان کرد.
دبیرخانه رکن ستاد تبلیغات

هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  اساس  بر  داد:  توضیح  وی 
اقتصادی که در مرداد 97 ابالغ شد، دبیرخانه این ستاد مسئولیت 
هماهنگی تمامی فعالیت ها و اقدامات را زیر نظر رییس ستاد بر 
عهده دارد و از طریق تشکیل کارگروه های مرتبط با ماموریت های 

مصوب به ایفای مسئولیت می پردازد.
رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با بیان 
این که مطابق ابالغ رییس جمهوری مدت فعالیت این ستاد تا 
پایان خدمت دولت دوازدهم در نظر گرفته شده است، گفت: آیین 
نامه چگونگی فعالیت کارگروه های تخصصی در ستاد تدوین و 

تصویب می شود.
وی اظهارداشت: بر همین اساس در دومین جلسه ستاد که 

دوشنبه برگزار شد چهار کارگروه »عملیات روانی«، »رصد و پایش 
«، »اقتصادی« و »تولید محتوای رسانه ای« تشکیل و اعضای 
آنها نیز مشخص شد که احکام روسای کارگروه های به زودی 
صادر خواهد شد. دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور همچنین در خصوص اختیارات و مسئولیت های ستاد 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بیان کرد: این ستاد محور 
سیاست گذاری و اقدامات رسانه ای در امور اطالع رسانی و تبلیغی 
مرتبط با افکار عمومی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به 

حوزه اقتصاد کشور مربوط می شود.
وی توضیح داد: طبق ابالغ رییس جمهوری تمامی دستگاه ها 
و نهادهای رسانه ای و تبلیغی، موظف به همکاری کامل اعم از 
اجرای دستورالعمل ها، ارائه گزارش های درخواستی و انعکاس 
نتیجه اقدامات به ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی هستند.

فعالیت در فضای  شجاعی کیاسری خاطرنشان کرد: عرصه 
مجازی نیز مشمول ضوابط و دستورالعمل های ستاد اطالع رسانی 

و تبلیغات اقتصادی می شود.
وی همچنین گفت: تمام مسئوالن و اعضای قوای سه گانه، 
ائمه جمعه و کارکنان نهادهای رسمی کشوری و لشگری موظف 
به رعایت و سیاست های ابالغی ستاد اطالع رسانی و تبلیغات 
اقتصادی کشور بوده و در قبال اظهارات و اقدامات خالف مصوبات 

ستاد مسئول هستند. 

 هاشمی: 

ادعای احمد منتظری نادرست بود
محسن هاشمی رییس شورای اسالمی شهر تهران و فرزند آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی درباره طرح یک ادعا در خصوص حج سال 65 به نقل از احمد 
در خصوص  توضیحات الزم  و  نوشتم  ایشان  به  ای  نامه  منتظری، گفت: 

نادرست بودن این موضوع را ارائه کردم.
احمد منتظری فرزند مرحوم آیت اهلل منتظری اخیرا در مصاحبه ای ادعا کرده حمل 
مواد منفجره از سوی 6پاسدار انجام شده که با آیت اهلل هاشمی کار می کرده اند، او 
مدعی می شود در این باره علی شمخانی اطالعات تکمیلی دارد؛ ولی شمخانی می گوید 

آن زمان درگیر جبهه بوده و اطالعی ندارد.
محسن هاشمی روز سه شنبه در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی در 
گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: اخیرا نامه ای به احمد منتظری نوشتم که 
البته نمی دانم این نامه در مطبوعات آمده است یا نه، چون قرار بود این نامه را به ایشان 

برسانند تا بعد رسانه ای شود.
وی ادامه داد: البته نامه همراه با سالم بوده و بدون سالم نیست. به ایشان گفتم 
موضوعی را که شما مطرح کرده اید، نمی تواند درست باشد. اوال آیت اهلل هاشمی هیچ 
زمانی تیم نداشتند و این گونه کار نمی کردند. شرایطی که ادعا شده بود در سال 65 
زمانی است که ایشان جانشین کل قوا بوده و نیروهایی مسلح زیرنظر آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی کار می کردند.
وی ادامه داد: همان زمان هم گزارش این موضوع اعالم و معلوم شد یک گروه 
خودسر این اقدام را انجام داده و محل آن هم مشخص بود که کجا این اتفاق افتاده 

است که البته نمی خواهم این موضوع را باز کنم.
هاشمی گفت: در یکی از شهرهای اصفهان این اتفاق افتاده بود و حاجیان هم که 

رفته بودند از همان جا رفته بودند.
فرزند آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: همچنین گفته بودند که آقای شمخانی در 
جریان هستند که من با او هم صحبت کردم که گفت من آن زمان یعنی سال 65، 
آنقدر درگیر جنگ بودم که به این کارها نمی توانستم بپردازم و جزو وظایف من نبوده 

است. شمخانی جزو فرماندهان ارشد جنگ در این تاریخ بود.
وی این ادعاها را نادرست دانست و گفت: مجموعا این کار درستی نبود که کار 
یک گروه خودسر را در این شرایط که کشور در تالطم و متهم به بعضی از کارهای 
اینچنینی است به ویژه در مقابل بعضی از کشورهای عربی، نظام و مسوولین ارشد را 

متهم به این کار کنیم به نظرم نه عاقالنه، نه مدبرانه و نه کار دوستانه ای بود.
هاشمی در پاسخ به این سوال که چرا در این شرایط این اقدام صورت گرفته است، 
گفت: نمی دانم، ولی به نظرم می آید باید آن کسی را که با ایشان مصاحبه کرده بود 
بیشتر مورد سوال قرار داد. اگر با هدف اقدام شده که خیلی بد بوده، آن هم در این 
شرایط، اگر بدون هدف و اتفاقی بوده که نباید موضوعی را که مستند نبوده و اسناد آن 
موجود نیست مطرح می کرد زیرا کامال زمان آن معلوم و مشخص بود که از سوی یک 

گروه خودسر اقدام شده که در سیستم امنیتی ما حتما گزارشات آن هم وجود دارد.
وی افزود: برای همین در نامه ام نوشتم که ما از دوستداران آیت اهلل منتظری 
هستیم و خواهیم بود و آیت اهلل هاشمی هم جزو ارادتمندان واقعی ایشان بودند و 

من یادم هست آن زمانی که امام )ره( قصد داشتند نامه تندی به آیت اهلل منتظری 
بنویسند، ابوی رفتند خدمت امام و به اشک ریختن رسیدند و از این نامه جلوگیری 

کردند و آن زمان نامه نوشته نشد.
هاشمی گفت: ما هم همچنان راه آیت اهلل هاشمی را ادامه می دهیم و جزو 
دوستداران خانواده آیت اهلل منتظری، خود ایشان و بیت ایشان هستیم و امیداوریم که 

این سوء تفاهم دیگر پیش نیاید.


