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آیا برخوردی صورت می گیرد؟

واکنش پلیس به تهدید پیامکی نمایندگان مجلس
با  پلیس  برخورد  نحوه  مورد  در  را  توضیحاتی  ناجا  فتای  پلیس  رییس 

تهدیدکنندگان پیامکی ارائه کرد.
سردار سیدکمالی هادیانفر در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات اخیر برخی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مورد تهدیدهای پیامکی و فضای مجازی 

اظهارکرد: در این خصوص چیزی به ما  ارجاع نشده است.
وی با بیان اینکه پلیس هم این موضوع را شنیده است، گفت: تاجایی که من 

می دانم این است که از طریق مجلس چیزی به ما برای بررسی ارجاع نشده است.
هادیانفر درباره اینکه آیا در صورت شکایت پلیس با این اقدام برخورد خواهد کرد 
نیز گفت: حتما اگر هیات رییسه مجلس شکایتی را مطرح کنند و دستور بدهند ما  
با دستور و هماهنگی قضایی اقدام کرده و بررسی های خود در این زمینه را انجام 

خواهیم داد.

با حکم دکتر روحانی؛

رییس شورای مرکزی و رییس سازمان نظام مهندسی 
معدن منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی و به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، دکتر 
داریوش اسماعیلی را برای مدت ۳ سال به عنوان رئیس شورای مرکزی و 

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، متن حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر داریوش اسماعیلی
در اجرای ماده )۲۳( قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۹ مجلس 
شورای اسالمی نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به معرفی وزیر 
محترم صنعت، معدن و تجارت به موجب این حکم برای مدت ۳ سال به عنوان 

رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن منصوب می شوید.
توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام وظایف محوله با رعایت 
اصول قانونمداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید، از خداوند 

متعال مسالت می نمایم.

 ترکیب نمایندگان مخالف CFT منتشر شد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی فهرست و ترکیب 96 نفر از 
نمایندگانی را که به الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی 

تروریسم )CFT( رای مخالف دادند، منتشر کرد.
به گزارش ایرنا، در فهرستی که اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اسالمی امروز جمعه در صفحه توئیتر خود منتشر کرده است، نام ۹6 نماینده مجلس 

قرار دارد.
در این فهرست 86 نماینده عضو فراکسیون والیی، ۵ نماینده فراکسیون مستقالن 

والیی و پنج نماینده عضو فراکسیون امید وجود دارد.
رنجبرزاده این فهرست را در حساب توئیتری خود منتشر کرده و نوشته است: »در 
ادامه شفافیت آرا نمایندگان و به دنبال تالش همکاران در مجلس شورای اسالمی، 
 )CFT( فهرست کامل مخالفین رای به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

منتشر شد.«
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی یکشنبه گذشته )۱۵ مهرماه( مجلس شورای 
 )CFT( اسالمی، الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
در جلسه علنی مجلس مطرح و با ۱4۳ رای موافق از تعداد ۲۷۱ نماینده حاضر در 

مجلس به تصویب رسید.
از میان نمایندگان حاضر در جلسه ۱۲0 نفر از نمایندگان مخالف الیحه بودند 

)CFT( و ۵ نماینده نیز به آن رای ممتنع دادند.

میرزایی: دولت برای افزایش قیمت بنزین مالحظاتی 
را در نظر بگیرد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »دولت باید 
مالحظاتی را برای افزایش قیمت بنزین در نظر بگیرد«، در عین حال گفت 

که بر اساس برنامه  ششم دولت اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد.
جالل میرزایی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مجلس قبال دولت را مکلف به 
احیای کارت سوخت کرده بود بنابراین با این بخش از تصمیم دولت مخالفتی ندارد، 
اما در مورد دو نرخی یا چند نرخی شدن قیمت ها نمایندگان با توجه به شرایط 

جامعه، مالحظاتی دارند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه »دولت طبق برنامه ششم اختیار 
افزایش قیمت بنزین را دارد« اظهار کرد: البته دولت هنوز در حال بررسی گزینه های 
مختلف است. به نظر می رسد برای مبارزه با قاچاق سوخت فعال سامانه کارت سوخت 
به روز و فعال شود و در مراحل بعدی درباره اینکه اصالح قیمتی صورت گیرد یا نه، 

تصمیم گیری خواهد شد.
این نماینده اصالح طلب مجلس ادامه داد: متاسفانه نوعی بی اعتمادی در جامعه 
وجود دارد که پول های اضافه کجا هزینه می شود در حالی که اگر در موضوع 
هدفمندی یارانه ها درست عمل می شد و درآمدهای حاصله در یکی دو جای 
مشخص به درستی هزینه می شد و مردم نتایج ملموسش را می دیدند این امر باعث 
افزایش اعتماد عمومی و همراهی بیشتر مردم می شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
منابع کسب شده در چندین حوزه هزینه شد که مشکالتی را به بار آورد و حاال 

قضاوت مردم درباره تعدیل قیمت های حامل انرژی مثبت نیست.
میرزایی با بیان اینکه »مردم در شرایط فعلی انتظار افزایش قیمت بنزین را ندارند«، 
تصریح کرد: اگر دولت در اثر ناچاری این اقدام را انجام دهد باید مالحظاتی را هم در 
نظر بگیرد از جمله اینکه حتما باید یک سهمیه ۱000 تومانی برای بنزین در نظر 
گرفته شود و برای قیمت آزاد بنزین هم مبلغ جداگانه ای پیش بینی شود. بهترین راه 
این است که دولت دو سه عدد را به عنوان قیمت احتمالی بنزین اعالم کند و رسانه ها 
هم کمک کنند تا بازخورد اینها سنجیده شود و نهایتا رقمی انتخاب شود که جامعه 

آمادگی پذیرش آن را دارد تا اجرای آن تبعات منفی نداشته باشد.

اخبار
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نوبخت: نامه اقتصاددانان دیده شد
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دریافت نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان اظهار کرد: ان شاءاهلل از نظرات و پیشنهاداتی که جنبه اجرایی داشته باشند، استفاده خواهیم کرد. به  گزارش  ایسنا، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و 
بودجه ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه اخیر تعدادی از اقتصاددانان کشور به دولت، اظهار کرد: نامه اخیر اقتصاددانان دیده شد. پیشنهاد آنها نیز منعکس گردید. ان شاء اهلل از نظراتی که جنبه 

اجرایی دارند، استفاده خواهیم کرد. وی همچنین به ارائه گزارشی از بازدید اخیر خود از مناطق سیل زده شمال کشور پرداخت و گفت : سیل اخیر دو ویژگی داشت.

آخرین اخبار و گمانه زنی ها از ترمیم تیم اقتصادی دولت؛

 در بر همان پاشنه می چرخد!
با وجود اینکه قرار بود تا آخر هفته جاری حسن روحانی 
دو  برای  را  خود  پیشنهادی  گزینه های  اسامی  حداقل 
وزارتخانه اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی به مجلس اعالم 
کند، اما به دلیل اینکه مجلس هفته آینده به تعطیالت 

می رود این موضوع به تعویق افتاد.
 حاال قرار است دولت پس از پایان تعطیالت مجلس اسامی 
وزرای پیشنهادی را اعالم کند. در کنار این زمزمه های تغییرات 
دیگری در کابینه نیز شنیده می شود. احتماال دو وزیر صنعت و 
مسکن و شهرسازی نیز کنار گذاشته شوند.   به گزارش فرارو، 
تصمیم  جمهور  رییس  ظاهرا  تعلل  مدت ها  از  پس  باالخره 
گرفته است که کابینه را کامل کند و به روند بالتکلیفی کنونی 
در تیم اقتصادی دولت پایان دهد. تابستان امسال تیم اقتصادی 
دولت شرایط بسیاری سختی را سپری کرد. این شرایط سخت 
ضرورت تغییرات در کابینه اقتصادی را به وجود آورد.   اواخر 
تیر ماه در کوران تالطم ارزی رهبر انقالب در دیدار با اعضای 
کابینه بر ضرورت تحرک و نوسازی تیم اقتصادی دولت تأکید 
کردند.   رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز چندی بعد از جلسه 
با رهبری اعالم کرد که تغییر کابینه بویژه در تیم اقتصادی در 
پیش است. محمود واعظی با اشاره به جلسه هیأت دولت با رهبر 
انقالب، با بیان اینکه امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم که 
بعد از خروج آمریکا از برجام و برخی تحریم ها ی به وجود آمده 
و مهم تر از آن جنگ روانی که به ملت ایران تحمیل می شود، 
گفت: »رئیس جمهوری در حال بررسی اسامی مختلف هستند تا 
در فرصت مناسب برخی تغییرات انجام شود. نیازمند آن هستیم 
اعضای کابینه با شرایط جدید وضعیت را تنظیم کنند؛ رئیس  
جمهوری برخی از اعضای کابینه را که در شرایط عادی انتخاب 
کردند بررسی می کنند تا برخی از تغییرات انجام شود. اسامی و 
تعداد تغییرات در دولت را شخص آقای رئیس جمهوری اعالم 
خواهد کرد.«   ۲00 نماینده مجلس هم در نامه ای به روحانی 
خواستار تغییراتی در دولت شدند. البته نمایندگان منتظر اقدام 
رییس جمهور نشدند و  دو وزیر مهم اقتصادی کابینه را برکنار 
کردند. مسعود کرباسیان با رای مجلس وزارت اقتصاد را ترک کرد 
و نمایندگان به حضور ۵ ساله علی ربیعی در وزارت کار و رفاه پایان 
دادند. اما از سوی دیگر فشار افکار عمومی بر دولت باعث شد که 
حسن روحانی ولی اهلل سیف را پس از ۵ سال حضور در مسند 
ریاست بانک مرکزی برکنار کند. او عبدالناصر همتی را از سفارت 
ایران در چین فراخواند و کلید بانک مرکزی را به او سپارد. در کنار 
این تغییر محمد باقر نوبخت نیز از سمت خود به عنوان سخنگویی 
دولت استعفا کرد. نوبخت از دید بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
فرمانده اقتصاد دولت به حساب می آید. البته او در سمت خود 
به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه کشور باقی ماند. پس از 
استعفای نوبخت از سخنگویی تصور می شد که نقش او در دولت 
کاهش یافته و حتی ممکن است از سمت معاونت رییس جمهور 
نیز کنار رود، اما حاال اخبار دیگری به گوش می رسد. ظاهرا نوبخت 
همچنان با قدرت در سمت خود باقی می ماند. حتی اخبار موجود 
از تغییرات احتمالی در دولت نشان می دهد مهره چینی تازه در 
تیم اقتصادی دولت نیز با نظر نوبخت صورت گرفته است. همه این 
اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که از نقش مسعود نیلی دستیار 
ویژه اقتصادی رییس جمهور کاسته شده و حتی گفته می شود او 
استعفا داده و در محل کارش حاضر نمی شود. همچنین شواهد 
تاثیرگذاری اسحاق جهانگیری در دولت نیز به  نشان می دهد 
نسبت 4 سال اول ریاست جمهوری روحانی کمتر شده است. 
این وضعیت اصال خوشایند بخشی از حامیان حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری نیست. اصالح طلبان نشان داده اند که 
هیچ دل خوشی از تاثیرگذاری نوبخت در تغییرات و تصمیمات 

اقتصادی کابینه ندارند. این حالت درباره تصمیمات سیاسی نیز 
صادق است با کاسته شدن از اثرگذاری جهانگیری محمود واعظی 
در حوزه  را  اثرگذاری  بیشترین  نوعی  به  روحانی  دفتر  رییس 
سیاسی دولت دارد.در نبود سخنگو در دولت واعظی به نوعی نقش 
سخنگوی سیاسی دولت را نیز بر عهده گرفته است. حاال با وجود 
این فضا به نظر می رسد رییس دولت همچنان به توصیه هواداران و 
حتی کارشناسان توجهی ندارد و رویه خود را ادامه می دهد. گمان 
زنی ها درباره ترمیم کابینه شاهد مهمی برای این مسئله است. چه 
کسانی از دولت می روند و چه کسانی می آیند؟ جدا از اینکه حسن 
روحانی به زودی دو گزینه وزارت اقتصاد و کار را به دولت معرفی 
می کند، گفته می شود وزرای صنعت و معدن و راه و شهرسازی نیز 
تغییر خواهند کرد. فرهاد دژپسند براساس خبر هایی که تاکنون 
منتشر شده است معرفی فرهاد دژپسند به عنوان وزیر پیشنهادی 
اقتصاد قطعی شده است. دژپسند مدیر باسابقه اقتصادی است که 
از تیم محمدباقر نوبخت به حساب می آید. او نیز همچون نوبخت 
اهل شمال کشور و شهر بهشهر است. فارغ التحصیل رشته اقتصاد 
در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسالمی و دانشیار دانشکده علوم 
اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. او درحالی حاضر 
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه است. 
وزارت  اقتصادی  برنامه ریزی  معاون  هشتم  دولت  در  دژپسند 
فرهاد  )۱۳84-۱۳8۵( حضور  یکساله  دوره  در  و  بود  بازرگانی 
رهبر در ریاست سازمان مدیریت برنامه ریزی، معاونت تولیدی این 
سازمان بر عهده او بود. او در اعتراض به انحالل سازمان مدیریت 
از  دژپسند  اینکه  وجود  با  کرد.  استعفا  نژاد  احمدی  دولت  در 
اقتصاددانان با تجربه کشور است، اما ناظران همچنان او را گزینه ای 
تکنوکرات و  خنثی همچون مسعود کرباسیان برای وزارت اقتصاد 
می دانند. اصالح طلبان نیز از این انتخاب خوشحال نیستند. طیفی 
از اصالح طلبان خواستار بازگشت طیب نیا به وزارت اقتصادند.   
گفته می شود محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی 

کار و رفاه معرفی می شود اما برای وزارت کار و رفاه اجتماعی 
نیز گزینه چالش برانگیزی مطرح است. گفته می شود، محمد 
شریعتمداری وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت قرار است برای 
این وزارتخانه به مجلس معرفی شود. این درحالی است که طرح 
استیضاح شریعتمداری هم اکنون روی میز مجلس است. معرفی 
کسی که طرح استیضاحش در مجلس مطرح است قطعا نمی تواند 
خوش آیند نمایندگان باشد. از سوی دیگر وزارتخانه تحت مدیریت 
شریعتمداری در جریان تالطم ارزی اخیر بسیار ضعیف عمل کرد 
و در برخی موارد به گلوگاه فساد تبدیل شده بود. سوال این است 
که آیا انتقال او از وزارت صنعت به وزارت کار و رفاه می تواند موثر 
و مفید باشد؟   ویسه از چهره های نزدیک به جهانگیری گزینه 
وزارت صمت است   اما برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نام 

رضا ویسه مطرح شده است. 
او نیز از مدیران با تجربه صنعت کشور به حساب می آید و 
همیشه نامش به عنوان یک گزینه برای تصدی وزارت صنعت 
مطرح بوده است. او گزینه اسحاق جهانگیری است و در حال 
حاضر نیز معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور 
است. ویسه اهل کرج است و 6۳ سال سن دارد. احتماال اصالح 
طلبان از معرفی او رضایت داشته باشند. او ریاست هیئت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( را بین سال های 
۱۳80 تا ۱۳84 برعهده داشته است. چهارمین تغییر مهم به 
وزارت مسکن و شهرسازی باز می گردد. ظاهرا عباس آخوندی 
از دولت جدا خواهد شد. هر چند طرح استیضاح او روزی میز 
مجلس است، اما او در جلسات کمیسیون مربوطه درباره استیضاح 
حاضر نشده است. ناظران این موضوع را در راستای کناره گیری 
احتمالی او از دولت تفسیر کرده اند. آخوندی در هفته های اخیر 
به خاطر جنجال سازمان نظام مهندسی در صدر اخبار قرار گرفته 
بود. همچنین شایعاتی درباره اختالف آخوندی و نوبخت نیز وجود 
دارد که البته تائید نشده است با این حال ظاهرا آخوندی از سمت 

خود استعفا کرده که این موضوع هم با تکذیب روبه روشده است. 
حاال مهمترین چالش این است که چه کسی جایگزین او می شود. 
گفته می شود یک چهره جوان برای این وزارتخانه مهم معرفی 
خواهد شد. شاید تجربه روحانی در معرفی آذری جهرمی برای 
وزارت ارتباطات او را متقاعد کرده باشد که برای وزارت مسکن و 
شهرسازی نیز یک نیرو جوان را معرفی کند. حاج محمدی گزینه 
گزارش ها  براساس  او کیست؟  اما  وزارت مسکن    برای  جوان 
علی اکبر حاج محمدی گزینه روحانی برای وزارت مسکن است. 
اطالعات چندانی از او در دست نیست. او مشاور عالی سازمان 
این  است.  بوده  زیربنایی  و  عمرانی  امور  در  بودجه  و  برنامه 
رزومه نشان می دهد که او نیز از تیم نوبخت به حساب می آید. 
حاج محمدی آذر ماه سال گذشته از سوی نوبخت به عنوان رییس 
امور پایش، ارزیابی و اطالعات مدیریت سازمان برنامه و بودجه 
منصوب شده بود. به نظر نمی رسد اصالح طلبان و حامیان دولت 
به این چهره جوان ناشناخته نیز اعتماد زیادی داشته باشند. این 
گزینه ها هر یک می تواند برای گرفتن رای اعتماد از مجلس با 
چالش روبه رو شوند. محمد شریعتمداری و حاج محمدی قطعا 
بیشترین سختی را خواهند داشت. فرهاد دژپسند نیز ممکن است 
به همان دالیلی که مسعود کرباسیان در مجلس استیضاح شد 
نتواند رای اعتماد بگیرد. شاید رضا ویسه با کمترین مشکل روبه 
رو شود.   در تابستان بسیاری از تحلیلگران از ضرورت تغییر تفکر 
اقتصادی حاکم بر دولت سخن می گفتند، پس از آنکه اعالم شد 
دولت ترمیم می شود این امیدواری پیش آمد که قرار است اندیشه 
و روح تازه ای در دولت دمیده شود اما با توجه به این اسامی به 
نظر می رسد َدر بر همان پاشنه می چرخد.   با این اخبار به نظر 
می رسد رویای اصالح کابینه بدون نقش آفرینی نوبخت نیز پایان 
یافته است و همچنان تیم اقتصادی دولت روند گذشته را پیگیری 
خواهد کرد. تغییر حداقل در اندیشه حاکم بر تیم اقتصادی دولت 

منتفی است و فقط مهره ها عوض شده اند. 

 خطیب جمعه تهران:

اهانت به مسئوالن کمک به بیگانگان است
امام جمعه موقت تهران انتقاد علمی و فنی را حق همه مردم دانست اما 
در عین حال گفت: اهانت و توهین به مسئوالن کشور کمک به دشمنان و 

بیگانگان است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، »آیت اهلل محمد امامی کاشانی« در خطبه دوم نماز 
جمعه امروز در جمع نمازگزاران در دانشگاه تهران، گفت: بیان انتقاد سازنده، علمی و 

فنی حق همه است اما نباید به مسئوالن توهین کرد و تهمت زد.
امامی کاشانی افزود: دشمن می خواهد با دامن زدن به اختالفات بین مردم و 

مسئوالن، مردم را از نظام، مسئوالن و آینده کشور ناامید کند.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه در تمام امور چه در تصویب قوانین داخلی 
و چه در تصویب کنوانسیون های بین المللی باید هوشیار باشیم، تصریح کرد: باید به 
اقدامات و پیشنهادات دشمنان با سوءظن نگاه کنیم و با هوشیاری کامل برای حل 

کردن مشکالت مردم و مسائل کشور تصمیم بگیریم.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین از نامه ۹00 نفر از استادان بسیجی دانشگاه های 
کشور به دولت قدردانی کرد و افزود: مسئوالن باید با افراد دلسوز و آگاه مشور کنند، 
کشور ظرفیت های گسنرده ای دارد و مشکالت کشور قابل حل است و با همفکری 

و همبستگی بر تمام مشکالت، تحریم ها و تهدید های دشمن فائق خواهیم آمد.
آیت اهلل امامی کاشانی با اشاره به دیدار اخیر مسئوالن نظام با رهبر معظم انقالب 
اسالمی و بیانات ایشان خطاب به مسئوالن کشور درباره جدیت در حل مشکل مردم و 
مشورت با صاحب نظران، افزود: ایشان در آن جلسه فرمودند که مشکالت نظام بانکی 
و اشتغال و تورم به خصوص مشکالت طبقه ضعیف جامعه باید با جدیت پی گیری و با 
کار شبانه روزی حل شود و در این مسیر با اساتید و صاحب نظران مشورت هم بشود.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه صاحب نظرانان، دانشگاهیان و اقتصاددانان 
برای مشورت به مسئوالن نظام باید وارد میدان شوند، اظهار داشت: مسئوالن باید از 
مشورت با افرادی که صالحیت ندارند پرهیز کنند و با افراد آگاه، متخصص و دلسوز 

که به مصالح کشور می اندیشند، مشورت کنند.
آیت اهلل امامی کاشانی با اشاره به اینکه با استفاده از ظرفیت کشور و اتحاد و 
همبستگی در برابر دشمنان پیروز خواهیم شد، گفت: این پیروزی مانع از تعبیر شدن 
خواب دشمنان خواهد شد و آنها برنامه ها وآرزوهایی که بر ضد مردم ایران دارند با خود 
به گور خواهند برد و در پیشگاه خدامحاکمه می شوند. وی همچنین با اشاره به برنامه 
ای که مرکز تحقیقات کنگره و دولت آمریکا برای تسلط بر ایران و بر هم زدن امنیت 
کشور دارند، بیان کرد: اتاق فکر آن ها به دولت آمریکا پیشنهاد کرده اند که حکومت، 

حاکمان و دولت ایران و بقیه قوا و کل نظام را به فساد سیستماتیک متهم کند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به بیانات رهبر انقالب که تاکید کرده اند اهانت به 
مسئوالن خواست دشمن است، گفت: دشمن می خواهد ترویج کند که سیستم و 
نظام فاسد است و مسئوالن کشور را به فساد متهم کند، بین مسئوالن اختالف ایجاد 

کند تا با این اختالف ها کشور را ضعیف کند.

آیت اهلل امامی کاشانی گفت: اگر این برنامه های دشمن در داخل دنبال شود یعنی 
به آنها کمک و دشمن را شاد کرده ایم، آنها می خواهند با این اختالفات ملت ایران از 
رهبران کشور از رهبری، مسئوالن و مدیران کشور و به طور کلی از نظام ناامید شوند، 

آمریکایی ها می خواهند با این برنامه ها بر کشور ما مسلط شوند.
خطیب نماز جمعه تهران گفت: کشور از یک اساس و ساختار مستحکم و مستقل 
برخوردار است و در راس این نظام رهبر معظم انقالب اسالمی است که تمام امور زیر 
نظر ایشان مدیریت می شود و نظام این کشور به دست ایشان به عنوان والیت فقیه 
است. وی تصریح کرد: بیانات رهبری بارها هم از صدا و سیما پخش شده است که 
کشور و نظام نباید تضعیف شود، به مسوالن نباید توهین شود؛ اینکه انتقاد فنی و 
علمی شود حق است؛ موضوعات را باید درست و بدون اهانت تبیین کرد، زیرا اهانت 

به مسئوالن کشور کمک به بیگانه است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: دنیای غرب، دنیای فساد و استکبار به دنبال 
این است که کشور ایران را منزوی کند. هیچ روزی مثل امروز آمریکا تنها نبوده است 

و هیچ روزی مثل امروز مردم از آمریکا جدا نبودند.
خطیب نماز جمعه تهران همچنین یاد و خاطر سردار شهید همدانی را گرامی داشت 
و سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی را نیز تبریک گفت 

و از خداوند برای تمام ارتشیان کشور نصرت و پیروزی تقاضا کرد.
قوه قضاییه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را با جدیت ادامه دهد

به گزارش ایرنا ، خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین درخطبه اول نماز با اشاره 
به تاثیر احتکار و فساد در زندگی مردم از قوه قضاییه خواست تا رسیدگی به مفاسد 

اقتصادی را به صورت جدی دنبال کند.
وی گفت : برنامه هایی که قوه قضاییه درباره رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی 
دارد، به همین صورت و جدی رسیدگی شود و اگرچه عده ای که دستگیر شده و در 
حال محاکمه هستند ولی همه ما وظیفه داریم تا در ورطه گرانفروشی و احتکار نرویم 

و به جای این که به فکر فردای خود باشیم، مشکالت مردم را در نظر بگیریم.
وی که از هفته های گذشته خطبه اول خود را به مسئله فساد اختصاص داده ، با 
استناد به آیات ۷۷ و ۷8 سوره قصص گفت: خداوند به پیامبرش خطاب می کند آنچه 

که نصیب و بهره تو شده را برای آخرت ذخیره و البته به دنیا هم توجه کن.
آیت اهلل امامی کاشانی واژه »نصیب« را با اشاره به روایتی از حضرت علی )ع ( شامل 
سالمتی، جوانی، نشاط و بی نیازی دانست و گفت: آنچه خدا به تو داده برای دنیایت 
بهره بگیر و بقیه را برای آخرت بگذار. البته این نعمت های الهی فقط برای زندگی دنیا 
و تمرکز بر روی آن نیست. چون تمرکز بر روی دنیا فساد آور است ولی باید این نعمت 

ها را داالنی برای آخرت قرار داد.
وی با استناد به روایتی از امام صادق )ع ( گفت: آنچه از فساد و گناه مانند احتکار، 
گرانفروشی، شهوت رانی و دروغ گویی در ظاهر آشکار می شود، دارای باطنی است 
که این ظاهر از همان باطن نشات گرفته و کسی که باطن و نیت خود را درست کند 

و از چارچوب توحید خارج نشود، خدا ظاهر او را نیز درست می کند ولی کسی که 
در باطن خیانت کرد و در هوی و هوس بود، خدا ظاهرش را هم آلوده نشان می دهد 

و رسوایش می کند.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به همین روایت تاکید کرد: ریشه فساد از آرزوهای 

طوالنی و کبر و غرور بوجود می آید.
وی از قارون به عنوان پسرخاله یا پسر عموی حضرت موسی یاد کرد و گفت: در 
آیات ۷۷ تا 8۳ سوره قصص داستان قارون آمده که اگرچه تورات را به خوبی تالوت 

می کرد ولی باطنی خراب داشت که با نافرمانی از پیامبر خدا این باطن آشکار شد.
 محتکران را به آتش بشارت دهید

آیت اهلل امامی کاشانی از احتکار به عنوان یکی از فسادهای اقتصادی یاد کرد و گفت: 
فقهاء گفته اند که احتکار شامل مواد غذایی مانند برنج و گندم می شود ولی بعضی 
معتقدند احتکار در سایر مواد و مایحتاج عمومی نیز جریان دارد که اگر احتکار شود، 

موجب ضرر جامعه است.
وی افزود: نویسنده جواهر الکالم با نقل نظرات دیگران می گوید که احتکار قبح 
عقلی دارد. یعنی اگر انسان کاری انجام دهد که مسلمانان دچار مشکل شوند، از نظر 
عقلی صحیح نیست و شرع نیز آن را تایید نمی کند و بر همین اساس معتقد است اگر 
کسی به جمع آوری اجناسی بپردازد تا در آینده به قیمتی گران تربفروشد و از طرف 

دیگر مسلمانان به آن اجناس نیاز دارند، این کار حرام است.
خطیب جمعه تهران افزود: حضرت علی )ع ( است سه گروه را به آتش جهنم بشارت 
داد که سومین گروه شامل احتکار کنندگان است و بر همین اساس باید هر کسی به 

اندازه استفاده کند و حال و روز مردم را مراعات کند.


