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توضیحات رحمانی فضلی درباره انتخاب  ٧استاندار
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت ٧ :تن از استانداران را تعیین کردیم که  ٤نفر موجود بودند و جابه جا کردیم و  ٣نفر هم استاندار جدید
آمدند .وی افزود :در دور جدید با توجهبه ارزیابی هایی که از عملکردها داریم تعدادی جا به جا میشوند ،برخی خودشان تقاضا کردند که در دستگاه های اجرایی دیگر ادامه همکاری دهند و
تعدادی نیز تقاضا داشتند از خدمت مرخص و بازنشسته شوند .وزیر کشور خاطر نشان کرد :ما میخواهیم در کوتاه ترین فاصله برای اینکه تزلزلی در مدیریت استانی ایجاد نشود اینکار را انجام
دهیم و قول داده بودیم تا پایان شهریور همگی قطعی شوند و این آمادگی را داریم و منتظریم که دولت در دستور جلسه قرار دهیم .رحمانی فضلی درباره احتمال انتخاب استاندار خانم گفت :دنبال
آن هستیم و تالش می کنیم.

رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت:

اخبار
رهبر انقالب اسالمی:

مجمع تشخیص مصلحت باید انقالبی فکر و عمل کند
و انقالبی باقی بماند

رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،پیش از ظهر روز
گذشته با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار رئیس و
اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجمع را از ابتکارات با ارزش امام بزرگوار
خواندند و با اشاره به سه وظیفه مهم این نهاد یعنی «تشخیص مصلحت»« ،مشاورت در
تعیین سیاستهای کلی» و «ارائه راهحل در معضالت کشور» تأکید کردند :مجمع باید صد
در صد انقالبی ،فکر و عمل کند و انقالبی باقی بماند .حضرت آیت اهلل خامنهای با یادآوری
مسئولیت بسیار ظریف و خطیر مجمع در «تشخیص و ا ِعمال مصلحت» افزودند :مجمع در
مواقعی که مصلحتی مهم وجود دارد و نظر مجلس شورای اسالمی را بر تشخیص شورای
نگهبان ترجیح میدهد ،باید توجه کند مصلحتی که تحت عنوان ثانویه است ،طبعاً باید
بسیار مهم ،مسجل و واضح باشد و با نظر اکثریت قاطع و قابل قبول مجمع ،آنهم برای
مدتی معین و موقت اعمال شود .ایشان افزودند :اعمال مصلحت باید با نگاه بلندمدت و نه
روزمره ،صورت پذیرد و برای تشخیص آن ،بحثهای دقیق ،کامل و مستدل با حضور فعال
همه اعضا از جمله فقهای شورای نگهبان انجام شود .حضرت آیت اهلل خامنهای ،تحقق
دومین وظیفه مجمع یعنی «مشورت دادن به رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام»
را نیازمند بررسیهای دقیق و همهجانبه خواندند و گفتند :سیاستهای کلی ،هندسه
نظام را در مسائل مختلف تعیین میکند و بسیار مهم است .رهبر انقالب اسالمی ،تفکیک
سیاستهای کلی در مسائل ماندگار و بلندمدت با موضوعات مقطعی را ضروری خواندند
و خاطرنشان کردند :ممکن است برخی از سیاستهای کلی نیازمند بازنگری و بروز شدن
باشد و برخی هم ک ً
ال زمانش سپری شده باشد.
ایشان ،مجمع را به «ا ِتقان» و «استحکام» در تدوین سیاستهای کلی همراه با بحثهای
عالمانه ،مستدل ،مجتهدانه و دقیق ،توصیه کردند و افزودند :بهگونهای عمل کنید که
سیاستهای کلی« ،قوی ،دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه
نیازمند اصالح یا تجدیدنظر نشود« .صراحت»« ،قابل تأویل نبودن» و «پرهیز از ورود به
چگونگی اجرا» ،از دیگر نکاتی بود که حضرت آیت اهلل خامنهای در مقوله سیاستهای کلی
نظام ،مورد تأکید قرار دادند .ایشان ،تبلور سیاستهای کلی نظام در قوانین ،سیاستها و
اقدامات دولت و مجلس و سایر قوا و دستگاههای مسئول را بسیار مهم برشمردند و گفتند:
سیاستهای کلی ،چارچوب همه اقدامات اجرایی و تقنینی کشور را مشخص میکند و
دولت و مجلس و همه دستگاهها باید کام ً
ال منطبق با این سیاستها عمل کنند .حضرت
آیت اهلل خامنهای در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند :مجمع تشخیص مصلحت ،یادآور
امام بزرگوار و فرآوردهی انقالب است و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار
مهمی است ،بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر آن کام ً
ال حاکم باشد ،انقالبی فکر و عمل
کند و هیچ مصوبه ،موضعگیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقالب و میراث گرانقدر
امام از آن مشاهده نشود .رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت اهلل
هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،از زحمات اعضای فعال مجمع
تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد را خونی جدید ،نیرویی فزاینده و موجب
امیدواری بیشتر خواندند .ایشان همچنین یاد شخصیتهای برجسته و فقید مجمع در
دوره قبل بهویژه آیت اهلل هاشمیرفسنجانی و آقایان واعظطبسی ،عسگراوالدی و حبیبی
را گرامی داشتند و افزودند :آقای هاشمیرفسنجانی در سالهای متمادی ریاست مجمع با
توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف خود عمل میکرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،آیتاهلل هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،گفت :مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی و جامعنگری امام راحل
شکل گرفت و در دورههای مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و حل مشکالت کشور
و تدوین سیاستهای کالن ایفا کرده است .آیتاهلل هاشمی شاهرودی ،مجمع را بازوی
رهبری در تعیین سیاستهای کلی خواند و انجام دقیق مسئولیتهای خطیر مجمع را
نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

رئیس کمیته دیوان محاسبات مجلس خبر داد

صدور  ۹۳حکم قطعی از  ۱۱۷پرونده حقوق های نامتعارف
در دیوان محاسبات

فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی
س جمهوری ،ضرورت اتخاذ و پیمودن مشی اعتدال
رئی 
و میانهروی را توسط استانداران و همه مسئوالن ردههای
مختلف دستگاههای اجرایی مورد تأکید قرار داد و آنان را
به لزوم توجه به شایستهساالری ،رشد و رونق اقتصادی،
ایجاد اشتغال پایدار ،توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از
ظرفیت جوانان و بانوان فرا خواند.
حجتاالسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیأت
دولت با تبریک و آرزوی موفقیت برای  7استاندار جدید که در
جلسه هیأت وزیران معرفی و رأی اعتماد گرفتند ،اظهار کرد:
پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به معنای آمادگی برای ایثار
و فداکاری است ،چرا که این افراد میتوانند در کار دانشگاهی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی موفقتر ظاهر شده و زندگی
راحتتری داشته باشند ،اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری
که عالیترین مقام دولت در استانها محسوب میشود ،بیتردید
مسئولیت سنگین و دشواری است ،لذا همه وزرا باید از فعالیت
استانداران به عنوان منتخبان هیات دولت ،پشتیبانی کنند .رئیس
جمهوری تصریح کرد :مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم
است یعنی  24میلیون رأی به عنوان مشروعیت دولت محسوب
میشوند و  42میلیون رأی نیز ،نشاندهنده استحکام مشروعیت
نظام اسالمی است که مردم با حضور پرشور خود در انتخابات،
مجددا ً این مشروعیت را مورد تأیید قرار دادند .روحانی توجه
به خواست و مطالبه مردم و حفظ روحیه آنها برای حضور در
انتخابات را مورد تأکید قرار داد و گفت :مردم خواست و مطالبه
خود را در دوران انتخابات و در اجتماعات مختلف مطرح کردند که
باید در اداره استانها به آن توجه شود .رئیس جمهوری با تأکید
بر اینکه اساس دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای مشی اعتدال و
میانهروی بوده و مردم هم بر همین مبنا به این دولت رأی دادند،
اظهار کرد :افراط و تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجهای برای
مردم نداشته و نخواهد داشت .مشی اعتدال همان روشی است
که اسالم و پیامبر گرامی(ص) به عنوان خط وسط و امت وسط
از آن یاد کردند و این مشی باید همواره مبنای کار و فعالیتمان
باشد .روحانی با تأکید بر اینکه همه مسئوالن در ردههای مختلف
باید به اعتدال ،توجه کنند ،گفت :مسئوالن همچنین باید به
شایستهساالری توجه جدی داشته باشند و تمام انتخابهایشان
بایستی بر مبنای شایستگی انجام بگیرد و نبایستی موضوعاتی
مانند اقوام ،دوستان و آشنایان تأثیری در انتخابهایشان داشته
باشد .ضمن اینکه هرکس از شایستگی بیشتری برخوردار است،

شرعاً نیز حق با اوست و باید مسئولیت را برعهده بگیرد.
رئیس جمهوری همچنین توجه استانداران به رونق اقتصادی
و ایجاد اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت :آمار سه ماهه اول
امسال نشان داد که در مسیر درستی قرار گرفتهایم ،لذا باید تالش
کنیم تا رشد اقتصادی موجود به رونق ملموس اقتصادی در کشور
تبدیل شود و در این راستا ضرورت دارد به عوامل و لوازم ایجاد
رونق اقتصادی توجه شود .روحانی آمار بیکاری باالی  10درصد را
به معنای وجود معضل و مشکل دانست و همگان را به هوشیاری
در مقابل آسیبهای ناشی از این معضل فرا خواند و گفت :اگر چه
شاید تک رقمی شدن بیکاری ،آسان نبوده و دشوار باشد ،اما همه
باید در مسیر رفع بیکاری تالش کرده و اجازه نداد که شرایط
از این سختتر شود .رئیس جمهوری خاطر نشان کرد :تولید
و رونق اقتصادی در استانها باید عمدتاً متکی بر ظرفیتهای
خود استان و استانهای هم جوار باشد و استانداران میتوانند با
رفع موانع ،بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال و
رونق اقتصادی داشته باشند .روحانی اضافه کرد :امروز برای توسعه
نیازمند سرمایه و تکنولوژی هستیم و استانداران با برداشتن موانع
و جذب بخش خصوصی و سرمای ه ایرانیان خارج از کشور و نیز
سرمایه خارجی در توسعه شتابان استانها تأثیرگذار باشند .رئیس
جمهوری با بیان اینکه هر استانی ویژگی و استعداد خاص خود
را دارد و برای ایجاد رونق و توسعه بایستی به این ویژگیها توجه
شود ،افزود :موضوع اصلی در آمایش سرزمینی این است که هر
استانی از یک استعداد و امتیاز برخوردار است و تجربه نشان داده
که اگر براساس آمایش سرزمینی حرکت کنیم موفق خواهیم
بود و در غیر این صورت پیشرفت و موفقیت قابل توجهی ایجاد
نخواهد شد و به مانند حرکت برخالف جریان رودخانه خواهد بود.
روحانی با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال پایدار بایستی اصلیترین
مسأله در استانها باشد ،گفت :در این راستا دولت از هیچ کمکی
دریغ نخواهد کرد ،اما موفقیت اصلی استانداران در این عرصه
استفاده از توان بخش خصوصی و مردم است و چنانچه این
بخشها با همه توان وارد عرصه شوند میتوانند شرایط را دگرگون
کنند و وظیفه اصلی استانداران و مسئوالن در این زمینه بهبود و
ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار است .رئیس جمهوری در
ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است ،گفت :همه بر
درونزا و برونگرا بودن اقتصاد تأکید داریم و در این راستا ستاد
اقتصاد مقاومتی فعال است و معتقدیم اقتصاد مقاومتی میتواند

حرکت خوبی در توسعه و رونق اقتصادی کشور بهوجود آورد.
روحانی خاطر نشان کرد :رابطه خوب استانداران با بانکهای
استان میتواند برای ایجاد فعالیتهای اقتصادی در استانها بسیار
مؤثر باشد .رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود وجود
فضای امن و آرام در استانها و کشور را مورد تأکید قرار داد
و گفت :فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی؛ امنیتی شدن
فضای جامعه به معنای فرار سرمایه ،فرار مغزها و عدم پیشرفت
است .برای پیشرفت و توسعه بایستی فضای جامعه متعادل و
آرام باشد .باید توجه داشت که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند
اصالح نمیشود ،بلکه در این زمینه بایستی واقعیتهای فرهنگی
را به مردم معرفی کرد و در این صورت مردم بهترین را انتخاب
خواهند کرد و پیامبر اسالم(ص) نیز همواره بشیر و نذیر بودند و با
این شیوه اخالق حسنه را در مدینه و مکه جاری کردند .روحانی
همچنین توجه به جوانان و بانوان کشور را ضروری دانست و گفت:
امروز در فضایی که بانوان کشور تحصیلکرده و در مراتب مدیریتی،
علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی موفق ظاهر شدند ،الزم است در
بخشهای مختلف مدیریتی و اشتغال از ظرفیت آنها استفاده شود
و بایستی تالش کنیم عقبماندگیهایی که از گذشته در این
زمینه وجود داشته را جبران کنیم .رئیس جمهوری خاطرنشان
کرد :در ایام انتخابات همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت و توان
جوانان ،تأکید شد و در این راستا میتوان سن مدیریتی را مقداری
پایین آورد و به خوبی از ظرفیت جوانان استفاده کرد .روحانی با
تأکید بر اهمیت هماهنگی دستگاهها و مسئوالن اجرایی با قوا

و دستگاههای دیگر ،اظهار کرد :بدون هماهنگی با قوای دیگر
نمیتوان در استانها به موفقیت دست یافت .بایستی با همه
دستگاهها رفتار و تعامل مناسبی وجود داشته باشد و از توان و
امکانات همه دستگاهها در بخشهای اقتصادی و فرهنگی استفاده
کرد .رئیس جمهوری خاطر نشان کرد :با وجود اختالف و تنش
نمیتوان به موفقیتی دست یافت و از آنجایی که دارای هدف
یکسان و اهداف ملی یکسانی هستیم همه باید دست به دست
هم در مسیر پیشرفت کشور گام برداریم .روحانی موضوع حقوق
شهروندی و ضرورت توجه جدی به آن را مورد تأکید قرار داد
و گفت :اساس سیاست داخلی و فرهنگی و امنیت اجتماعی ما
منوط به رعایت حقوق شهروندی است ،همه دستگاههای کشور
مکلف هستند ،حقوق شهروندی که به آنها ابالغ شده را رعایت
کنند و با رعایت آن میتوان شاهد تحول در سراسر کشور بود.
رئیس جمهوری اضافه کرد :قوه مجریه بایستی پیشگام رعایت
و اجرای حقوق شهروندی باشد اگر چه سایر قوا هم باید در این
زمینه کمک و یاری کنند .روحانی در بخش دیگری از سخنان
خود با تأکید بر به حضور کامل و تمام وقت استانداران در استان
محل مأموریت خود ،گفت :استاندار و خانواده وی بایستی در محل
مأموریت خود به طور کامل و با همه وجود برای خدمتگزاری
مستقر شود .رئیس جمهوری با اشاره به انتخاب استانداران جدید
برای استانهای قزوین ،البرز ،فارس ،لرستان ،خراسان جنوبی،
هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد ،برای آنها به منظور خدمت به
مردم آرزوی موفقیت کرد.

وزیر دفاع :

واعظی:

قدرت بازدارندگی ایران پیام الزم را به دشمنان ماجراجو میدهد

ما هیچ محدودیتی قائل نیستیم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر
دفاع تأکید کرد :متخصصان صنعت دفاعی پشتوانهای خوب برای
نیروهایمسلحهستند.
سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با
حضور در ستاد وزارت دفاع در دیدار با امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع ،وی
رافرماندهای شناخته شده در بین نیروهای مسلح ،برادری مومن ،والیی،
ت و گفت :امیدواریم
سخت کوش ،کاردان و توانا در انجام مسئولیتها دانس 
با حضور شما دروزارت دفاع روند روبه رشد صنعت دفاعی کشور تداوم یابد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود مسیر
حرکت پیشرفتهای دفاعی ایران راپرشتاب قلمداد کرد و افزود :نیروهای
مسلح اقتدار و توانایی خود را در دفاع از نظام و میهن اسالمی و صیانت از
امنیت و منافع ملی به خوبی مدیریت کرده و آن را ارتقا میدهند و در این مسیر متخصصان صنعت دفاعی نیز پشتوانه بسیار خوبی برای
نیروهای مسلح هستند .وی با اشاره به انتظارات فرمانده معظم کل قوا از وزارت دفاع اظهار کرد :وزارت دفاع باید برای تقویت بنیه دفاعی و
قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی به کیفیت ،کمیت و نوآوری محصوالت دفاعی توجه ویژهای داشته باشد چرا که دشمنان امروز برای
ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی ایران از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد .باقریتصریح کرد :وزارت دفاع برای ارتقای توان دفاعی
کشور بایستی تمامی تمهیدات الزم را بهکارگیرد و برای تقویت و تامین سالحهای مورد نیاز نیروهای مسلح تالش مضاعف را در دستور
کار خود قرار دهد .امیر حاتمی وزیر دفاع نیز با تقدیر از حمایتهای ستاد کل نیروهای مسلح از حوزه صنعت دفاعی گفت :متخصصان
صنعت دفاعی برای تحقق منویات و انتظارات فرمانده معظم فرمانده کل قوا در ظرفیتافزایی دفاعی و تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح
از هیچ تالشی فروگذار نخواهند کرد .وی با بیان اینکه حمایت از سپاه پاسداران ،ارتش جمهوری اسالمی و نیروی انتظامی را پرقدرتتر از
گذشته ادامه خواهیم داد ،افزود :در برنامه  4ساله پیشبینی شده در حوزه موشکی ،هوایی ،پدافندی ،رزم زمینی و  ...تالش بیشتری خواهیم
داشت تا قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی جمهوری اسالمی ایران ضمن تأمین امنیت پایدار ملی ،پیام الزم را به دشمنان ماجراجو بدهد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری کشورمان تاکید کرد که در تعیین
مسئوالن تفاوتی جنسیتی قائل نیستیم اما بانوان باید مراحلی را
طی کنند تا به مسئولیت باالتر برسند.
محمود واعظی گفت :رئیس جمهوری تاکید کردند که سن استانداران
باید پایینتر باشد و هر استانداری هر جا میرود حتما باید با خانواده خود
برود و استاندار پروازی نمی تواند به مردم یک استان خدمت کند .وی افزود:
در عین حال آقای رئیس جمهور تاکید کرد که استانداران از نیروهای جوان
و بانوان در استان خود استفاده کنند که خوشبختانه وزیر کشور هم کار
بسیار خوبی کردند و برای تصویب هر استاندار در هیات دولت پیوست حکم
وجود دارد .رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره مطالبه حضور زنان در سمت
استانداری گفت :به هر حال این موضوع در حال بررسی است و وزارت کشور
تالش بسیار زیادی کرده ،انتخاب یک استاندار در یک استان کار بسیار سختی است و یک استاندار عالوه بر اینکه باید با مدیران کل همه
وزارتخانههای مختلف هماهنگ باشد و آنها او را بپذیرند ،باید با  14ارگان حکومتی به طور مرتب کارهای خود را تنظیم کند ،در عین حال
مسئول تامین امنیت استان است و ما در انتخاب مسئول خیلی تفاوت جنسیتی قائل نمیشویم ،اما به هر حال تواناییهایی که یک شخص
دارد ،دارای اهمیت زیادی است .رئیس دفتر رئیس جمهوری خاطر نشان کرد :باید به گذشته بازگردیم  ،آقایان این مراحل را طی کردهاند
و در زمانی بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بودهاند .ما این کار را اخیرا شروع کردیم و تعدادی فرماندار زن در دولت یازدهم گذاشتیم
و بعضی معاونان استانداران نیز از خانمها بودهاند ،بنابراین این کار کمی زمان میبرد ،اما ما محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم .وی افزود:
در این زمان بسیار کوتاه با تعداد قابل توجهی از روسای کشورهای مهم نیز دیدار دو جانبه خواهند داشت .رئیس دفتر در خصوص نامه
مولوی عبدالحمید به رهبری و تاکید رئیسجمهوری نسبت به نبود تبعیض بین اقلیتهای دینی و مذهبی ،اظهار کرد :دولت قطعا مقید
به اجرایی کردن سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری است و این موضوع نیز مانند موضوعات دیگر مقوم کار ما است و تاکید و ابالغ
رهبری باعث میشود دولت کارهای خود را بهتر و محکمتر انجام دهد.

محمدرضا عارف:

برخی به دنبال عبور از هویت اصالحطلبی هستند

رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس ،با
اعالم خبر صدور  ۹۳حکم قطعی از  ۱۱۷پرونده حقوقهای نجومی در دیوان
گفت ۴ :درصد از مدیران حقوقهای نجومی دریافت میکردند که با پیگیریهای
دیوان محاسبات بیش از  ۲۴میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
محمد خدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع
حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد ،ادامه داد :در مرحله
نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند ،شناسایی شده که شامل
 ۳۹۷نفر از مدیران می شود و معادل  ۴درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان
محاسبات بیش از  ۲۴میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت .وی یادآور شد :در مرحله بعد
دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را براساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر
دستگاهها در سطح استانها و ملی مورد بررسی قرار داد که  ۱١٧پرونده تشکیل شد و از
این  ١١٧پرونده تاکنون برای  ٩٣پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که
میزان ریالی این  ۱۱۷پرونده بالغ بر هزارو ۴٠٠میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در
مراحل نهایی صدور نهایی است .رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه ،بودجه و
محاسبات مجلس شورای اسالمی اضافه کرد :کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت
به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کند .خدابخشی که با خانه ملت
گفتوگو میکرد ،در پایان تصریح کرد :قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در
دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقالل دیوان حفظ میشود ،تحت تاثیر فشار هیچ
گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسالمی وظایفی که
قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.

رئیس فراکسیون امید با هشدار به افرادی که با برخی
اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن هویت اصالح طلبی
هستند ،تاکید کرد :فع ً
ال برای حفظ انسجام جریان
اصالح طلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال
عبور از هویت اصالح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام
هستند سکوت میکنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا
نسبت به اهداف اینگونه اظهارنظرها سخن خواهم گفت.
محمدرضا عارف در دیدار با اعضای تشکل دانشجویی انجمن
وفاق و توسعه دانشگاه شیراز با اشاره به جایگاه دانشگاه شیراز
در فعالیتهای سیاسی قبل و بعد از انقالب اسالمی بر ضرورت
حفظ دستاوردهای ارزشمند این دانشگاه تاکید کرد و گفت :نقش
جوانان و دانشجویان در عبور از بحرانهایی که جریان اصالح طلب
در ادوار گذشته با آن رو به رو بود نقشی ویژه و ماندگار است که
باید قدردان تالشهای آنان بود .وی افزود :در اوایل دهه  ۹۰که
جو ناامیدی بر جریان اصالحات حاکم بود جوانان با حضور به موقع
خود در مناسبات سیاسی جلوتر از نخبگان اصالح طلب باعث
شکسته شدن جو ناامیدی شدند .رئیس شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان تاکید کرد :کار بسیار ارزشمند جوانان در
سالهای اخیر عبور از خواستههای جریانی به نفع منافع ملی و
تالش برای حاکمیت شعارآرامش ،اخالق و عقالنیت بود.
ذات اصالحطلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات
میانهای ندارد
وی با یادآوری عملکرد بخشی از جریان اصالح طلب در انتخابات
مجلس نهم که به عدم حضور انتخابات روی آورده بودند ،گفت:
ذات اصالح طلبی با تحریم و کنار کشیدن از انتخابات میانهای
ندارد؛ راهبرد ما در دهه  ۹۰حضور فعال و جدی در انتخابات
مهم است و به هیچ وجه با صندوق رأی قهر نخواهیم کرد .عارف

با بیان اینکه جوانان اصالح طلب در راه رسیدن به آرمانهای
خود هزینههای بعضاً سنگین متحمل شدند ،به انصراف خود در
انتخابات سال  ۹۲که مورد سوال یکی از حاضران در جلسه بود
اشاره کرد و گفت :تصمیمی که در انتخابات سال  ۹۲گرفته شد
بیانگر ظرفیت گفتمان اصالحات بود و نباید آن را معطوف به فرد
خاصی کرد البته آن تصمیم در شرایط برد گرفته شد که تصمیم
منطقی و درستی بود.
با جعل برخی گفتمانها به دنبال فروپاشی شورای عالی
هستند
وی بر ضرورت تشکیل احزاب فراگیر در کشور تاکید و گفت :در
دور اول فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان تالش
زیادی برای توقف فعالیت این شورا از طریق تهدیدهای مختلف
صورت گرفت ولی از آنجا که عملکرد شفاف و روشنی داشتیم به
فعالیتمان ادامه دادیم .در مقطع فعلی متاسفانه با جعل برخی
گفتمانها به دنبال فروپاشی شورای عالی اصالح طلبان هستند
که البته موفق نخواهند شد و جریان اصالحات با ساز و کاری که
اندیشیده میشود باید انسجام و وحدت خود را حفظ کند .عارف
با هشدار به افرادی که با برخی اظهارنظرها به دنبال نادیده گرفتن
هویت اصالح طلبی هستند ،تاکید کرد :فع ً
ال برای حفظ انسجام
جریان اصالحطلب در برابر برخی اظهارنظرهایی که به دنبال عبور
از هویت اصالح طلبی و فروپاشی وحدت و انسجام هستند سکوت
میکنم ولی در صورت تداوم آن مطمئنا نسبت به اهداف اینگونه
اظهارنظرها سخن خواهم گفت .وی با اشاره به سفرهای خود در
دور دوم انتخابات مجلس دهم به استانها ،تصریح کرد :سفرهای
صورت گرفته صرفاً برای تبلیغ کاندیداها نبود چرا که استقبال
صورت گرفته در آن سفرها نوعی رفراندوم مردمی برای گفتمان
اصالحات بود.

نظرخواهی از نخبگان برای ادامه فعالیت شورای عالی
سیاستگذاری
رئیس فراکسیون امید تاکید کرد :ترکیب شورای عالی سیاست
گذاری اصالح طلبان و ساز و کار آن وحی منزل نیست به همین
دلیل عالوه بر تعیین کارگروه ارزیابی عملکرد و پیشنهاد اصالح در
ساختار و روند فعالیتها از حدود  ۶۰نخبه اصالحطلب که بعضا از
منتقدان شورای عالی بودند در قالب پرسشنامههایی نظرخواهی
شده است که تداوم فعالیت این شورا و تغییرات احتمالی در ساز و

کار آن با استفاده از تجمیع این نظرات انجام خواهد شد.
تقدیر از نقش خاتمی و هاشمی رفسنجانی در
حطلب
پیروزیهای جریان اصال 
وی به نقش کلیدی سید محمد خاتمی و آیت اهلل هاشمی
رفسنجانی در پیروزیهای چند سال اخیر جریان اصالحات
اشاره کرد و گفت :منتخبان مردم در مجلس شورای اسالمی و
شورای شهر و روستا باید به وعدههای خود عمل کنند .بهویژه
اصالحطلبانی که در این دو نهاد مردمی حضور دارند بدانند که
عملکردشان زیر ذره بین است .عارف با اشاره به لیست شورای
عالی سیاست گذاری اصالحطلبان برای انتخابات مجلس دهم،
گفت :در انتخابات مجلس دهم رویکرد اصلی ما همراهی با جریان
حامی دولت بود به همین دلیل در آن انتخابات به دنبال ائتالف
با جریان حامی دولت بودیم علی رغم اینکه قابل پیش بینی بود
که برخی از افراد حاضر در لیست در مجلس راهشان را از ما
جدا خواهند کرد ولی پیش بینی نمیکردیم که برخی از آنها در
مجلس رودروی ما قرار بگیرند.
چرا به مردم توهین میکنید؟
وی با انتقاد از برخی تعابیری که نسبت به لیست امید شورای
شهر تهران صورت گرفت ،گفت :مردم به احترام گفتمان اصالحات
به تمامی  ۲۱نفر لیست امید رأی دادند چرا با برخی اظهارنظرها به
مردم توهین میکنید و زمینه بی اعتمادی به گفتمان اصالحات را
فراهم می کنید؟ رئیس فراکسیون امید به عملکرد این فراکسیون
اشاره کرد و با بیان اینکه در سال اول فعالیت فراکسیون امید
جهتگیری اصلی انسجام بخشی بود ،گفت :در سال دوم فعالیت
فراکسیون امید به دنبال عملیاتی کردن برنامههای وعده داده شده
به مردم هستیم تا در پایان فعالیت مجلس دهم کارنامه قابل
قبولی برای ارائه به افکار عمومی داشته باشیم.

