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شورای نگهبان باید از اسراف  احتمالی در بودجه جلوگیری کند
دبیر شورای نگهبان با اشاره به بودجه سال ۹۸ گفت: شوراي نگهبان با توجه 
به ش��رايط اقتصادي كشور مي تواند و بايد در بررسي بودجه دقت بیشتري كند 

تا از اسراف و تبذيرهاي احتمالي جلوگیري كند.
آيت اهلل احمد جنتی با بیان اينکه امس��ال س��ال تلخی برای شورای نگهبان 

بوده است، گفت: متأسفانه امسال برادر عزيز آقای علیزاده و يا به تعبیری حافظه 
شورای نگهبان را از دست داديم و بعد از آن آيت اهلل هاشمی شاهرودی، آن فقیه عالم 

عامل مرحوم شدند و اكنون هم با اظهار تأسف شاهد بیماری آيت اهلل مؤمن هستیم كه 
از خداوند متعال شفای عاجل وی را خواستاريم.

وی با اش��اره به ايام بررس��ی بودجه اضافه كرد: ش��ورای نگهبان با توجه به شرايط 
اقتصادی كش��ور می تواند و بايد در بررس��ی بودجه دقت بیش��تری كند تا از اس��راف و 

تبذيرهای احتمالی جلوگیری كند.

شورای نگهبان
دستگاه دیپلماسی از پیروزی های ایران در منطقه بهره برداری کند

مش��اور عالی فرماندهی كل قوا گفت: ما امروز در س��وريه و عراق در مقابل 
آمريکا و متحدانش پیروز ش��ده ايم اما آيا سیاستمداران و سیاست خارجی ما از 

اين پیروزی ها استفاده می كند؟
سرلشکر س��یديحیی صفوی با بیان اينکه بايد از پیروزی نظامی، سیاسیون 

بهره ببرند، گفت: امروز در ۴۰ س��الگی انقالب هستیم و برخی در داخل و خارج 
در تالش��ند تا اين س��ال ها به خوبی برای مردم تبیین نشود. حال آنکه بیش از نیمی 

از نسل ما بعد از جنگ به دنیا آمده اند.
وی با بررسی انقالب های جهان يادآور شد: با ارزيابی انقالب هايی مثل فرانسه، چین و... 
به خوبی می توانیم بفهمیم كه پايه های انقالب ما اسالم و واليت فقیه بوده و دارای چارچوب 
مشخصی است. درصد حضور مردم در انقالب اسالمی مثال زدنی است. مردم از همه قشرها 

مشاركت داشتند. انقالب اسالمی ما در عرصه منطقه ای و جهانی شناخته شده است.

یبون تر
گوش شنوایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست

يکی از مراجع تقلید با اش��اره به اينکه خصوصی س��ازی در كش��ور به شعار 
تبديل ش��ده اس��ت، گفت: عده ای از دولتی ها ش��ركتی درس��ت كرده و بخش 
دولتی را خصوصی كرده و در نهايت ش��ركتی خصولتی تشکیل می شود كه هم 

خصوصی است و هم دولتی.
آيت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی اش��اره به اينکه برخی از افراد در هزينه كردن 

میانه روی نداشته و براساس میزان درآمد خود خرج نمی كنند تاكید كرد: اين روايت 
همان اقتصاد مقاومتی اس��ت ك��ه رهبر انقالب بارها در اين زمینه اش��اره كرده اند ولی 

متاسفانه گوش شنوايی نیست.
اين مرجع تقلید با اشاره به وضعیت پیچیده اقتصادی كشور بیان كرد: يکی از داليل 
اين وضعیت اقتصادی اين اس��ت كه بخش اعظم��ی از بودجه دولت خرج حقوق بگیران 

شده و سهم تولید در كشور كم است در حالی كه بايد بخش تولید تقويت شود.

دیدگاه

رنا
ای

از دشمنی ها بیمناک نشویم
بايد از دشمنی اشرار بیمناك نشويم. دشمنی باالخره 
وجود دارد. هیچ ملتی كه صاحب حرفی و ايده ای باشد و 
حركتی بکند، از دشمنی دشمنان مصون نیست. امروز به 
نظر من اقبال ملت ايران اين است كه دشمن ملت ايران و 
دشمنان ملت ايران، جزو بدنام ترين ها در دنیا هستند. شما 
مالحظه كنید، امروز دولت آمريکا در سطح بین المللی يك 
بازيگر خشن و آلوده ی به جنايت معرفی شده كه واقعیت 
قضیه هم همین است. در سطح بین المللی دولت آمريکا 
امروز اين اس��ت: يك بازيگر خشن، آلوده ی به جنايت، و 
بی باك از كارهای زش��ت، و ارتکاب خالف حقوق ملتها و 
حقوق انسانها؛ در داخل كشور خودشان هم به عنوان يك 
دولت و يك رژيم دروغگو و مزور معرفی شده  ]كه [ وعده 
میدهد، عمل نمیکند. لذاست كه اعتقاد مردم به اين دولتها 
- هم به اين رئیس جمهور فعلی آمريکا، هم به رئیس جمهور 
قبلی آمريکا - ]در[ نظرسنجی هايی كه از مردم كردند، در 
حد بسیار پايینی بود؛ نشان میدهد كه مردم اينها را قبول 
ندارند. خب، اينها دشمن ما هستند؛ دشمن ما يك دولت 
آبرومند، يك دولت حرفِ حساب دار نیست، اينها هستند. 
لذا از اينها نبايستی يك بیمی انسان به خودش راه بدهد. و 

اتکاء به حمايت الهی امر بسیار مهمی است.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان
15 اسفند 92

مخاطب شمایید

 سهم مالیات برخی نهادها در دوران
جنگ اقتصادی کمتر از یک درصد است!

جعفرزاده ايمن آبادی عضو كمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس نوشت: سهم مالیات نهادهای 
انقالبی از كل درآمدهای مالیاتی در ۹ س��ال گذشته 
كمتر از يك درصد ب��وده! در زمان جنگ اقتصادی و 
عدم امکان ف��روش نفت الزم اس��ت در معافیت های 

مالیاتی تجديدنظر جدی به عمل آيد.

آمریکا در حال جایگزین کردن است
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان 
نوش��ت: با اينکه ممکن اس��ت در حالت عادی 
خوشايند به نظر برسد اما وسواس محض مايك پمپئو 
و جان بولتون نس��بت به ايران هر لحظه بیش از پیش 
ب��ه رفتار تعقیب كنندگان روان پريش��ی ش��باهت پیدا 
می كن��د كه به ط��ور مداوم در حال شکس��ت خوردن 
هس��تند. آمريکا در حال جايگزين كردن يك سیاست 

خارجی واقعی با يك ايران هراسی وسواس گونه است.

تشریح تصمیم نهایی برای حذف 
پیامک های مزاحم توسط وزیر ارتباطات

محمدج��واد آذری جهرم��ی وزي��ر ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات تصمیم نهاي��ی برای حذف 
پیامك های مزاحم را تشريح كرد: ۱- كانال تبلیغ ارزان؛ 
علت رواج پیامك های مزاح��م، عدم وجود راهکار موثر، 
ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 
۲۷۰ كمیس��یون تنظیم مقررات راه��کاری برای تبلیغ 
قانونمن��د ب��ا رضاي��ت مش��تری و پرداخ��ت هزينه به 
دريافت كننده ديده شده است.  اين مصوبه بايستی توسط 
اپراتوره��ا عملیاتی ش��ود. همچنین در هفت��ه آتی در 
جلسه ای با فعالین "بازاريابی ديجیتال" راهکارهای ايجاد 
كانالی موثر، ارزان و در دس��ترس برای مشاغل به جای 
پیامك بررسی و اجرايی خواهد شد ۲- تشديد شناسايی 
و برخورد با ارسال كنندگان: ظرف پنج روز آينده سیستم 
كش��ف تخلفات س��ازمان تنظیم مق��ررات با تنظیمات 
س��خت گیرانه تری فعالیت خواهد كرد. برخورد با دفاتر 
خدماتی فروش س��یم كارت های غیرقانونی و لغو مجوز 
آنها در دس��تور كار قرار گرفت. 3- محدوديت در ارسال 
پیامك روزانه: فعال سقف مش��خصی برای ارسال روزانه 
مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول اينکه باالتر از 
سقف، ارسال نشود و يا اينکه با تعرفه بیشتری محاسبه 
ش��ود، اتخاذ تصمیم در اين خصوص قانونا با كمیسیون 
تنظیم مقررات است و تا يکشنبه هفنه بعد نهايی خواهد 
شد. ۴- گران كردن تعرفه پیامك و قیمت سیم كارت: با 
توج��ه به عدم اقبال عمومی مردم، از دس��تور كار خارج 
شد. تالش خواهیم كرد با اجرايی نمودن اين تصمیم ها، 

بر معضل پیامك های مزاحم فائق آيیم.

 استفاده از خودروی سازمانی 
برای مدیران ستاد امر به معروف ممنوع شد 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر استفاده از 
خودروه��ای س��ازمانی را برای مدي��ران اين 
مجموع��ه ممنوع كرد و ضمن اعالم اين خبر نوش��ت: 

نقد و نهی از منکر را از ما آغاز كنید.
اين س��تاد همچنین فیلمی را از تذكر رهبر انقالب 
منتش��ر كرد كه ايش��ان می فرمايند: حق ندارند آقايان 
زمان��ی كه امکانات ش��خصی دارن��د از امکانات دولتی 
اس��تفاده كنند، ماش��ین داريد س��وار ش��ويد و بیايید 
وزارتخانه تان، سر كارتان، ماشین دولتی يعنی چه؟ و... .

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در  وزي��ر خارجه كش��ورمان  توئیتی به اروپا نقد داش��ته و دست بـه نقد
گفته آنها از تروريست هايی چون منافقین حمايت 
می كنند! هر چند اظهارات ظريف قابل تقدير است 
اما از اين حیث كه چرا اينقدر دير و بعد از استقبال 
از اروپايی ها و فرش قرمز انداختن برای مس��ئوالن 
فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و قطع صدای منتقدان 
برای حضور آرام اين افراد در كشور به يکباره تغییر 

جهت داده است، قابل بررسی و نقد خواهد بود.
روز گذش��ته محمدج��واد ظري��ف ب��ه انتقاد 
از اتهام زن��ی اروپايی ها علیه اي��ران پرداخت و در 
توئیتش نوش��ت: »اروپا از جمل��ه دانمارك، هلند 
و فرانس��ه، پناهگاه MEK - كسانی كه ۱۲ هزار 
ايران��ی را كش��ته و جنايات صدام علی��ه كردها را 
تش��ويق كردند - و ساير تروريس��ت هايی هستند 
كه متهم به قتل ايرانیان بی گناه در اروپا هس��تند. 
متهم كردن ايران اروپا را از مسئول بودن حمالت 
تروريس��تی مبرا نمی كن��د.« اما اين رفت��ار وزير 
خارج��ه اندكی ديرتر از حد انتظ��ار افکار عمومی 
رخ داده اس��ت، اكنون كه وزير خارجه به دس��ت 
داش��تن اروپايی ها در حمايت از تروريست ها اقرار 
می كنند، بايد از وی پرس��ید شما تازه آگاه شديد 

يا نا امید؟! 
بايد از ظريف بپرس��یم تازه به اين ش��واهد و 
قراي��ن كه اروپ��ا از منافقین حمايت كرده اس��ت 
رس��یده يا بع��د از ناامی��دی از اينکه آنه��ا كانال 

ارتباطی اقتصادی ش��ان را راه اندازی كنند، به اين 
مس��یر بازگشته اس��ت كه حقايق را با صدای بلند 
بگويد؟! اين س��وال را بايد از دكتر ظريف پرس��ید 
ك��ه چرا زمانی كه مس��ئوالن اروپايی برای حضور 
در اي��ران صف كش��یده و قبل و بعد از سفرش��ان 
شروع به توهین و تحقیر و حرف اضافه می كردند، 
چی��زی نمی گفت و اجازه می داد قبل از س��فر به 
ايران درباره زاغری و حقوق بش��ر و جاسوس��ان و 
حتی برنامه موشکی اراجیف بگويند و بعد از سفر 
نیز آنها را تَکرار كنند بدون اينکه در ايران پاسخی 

برای اين اراجیفشان گرفته باشند. 
حتما رسانه ها و افکار عمومی يادشان است كه 
زمانی كه فابیوس كس��ی كه دستش به خون های 
آلوده ای كه وارد ايران ش��د، آغش��ته بود و جوانان 
بس��یاری را برای نخس��تین بار در تاريخ كشور به 
ويروس ايدز مبتال كرد، در حالی به كش��ور س��فر 
كرد ك��ه مس��ئوالن وزارت خارجه اج��ازه ندادند 
منتقدان س��واالتی درباره اين پرونده مخوف و ضد 
حقوق بش��ری از او بپرس��ند، حتما افکار عمومی 
يادش��ان اس��ت كه س��فر وزير خارجه انگلیس به 
تهران چطور محفلی برای حمايت از جاسوسی به 
نام زاغری شد! حتما افکار عمومی يادشان می ماند 
كه صدراعظم آلمان چقدر راحت آمد و رفت بدون 
اينک��ه بخواهی��م از او درباره مش��کالت اقتصادی 
بپرس��یم حتما افکار عمومی يادشان مانده چطور 
در مقاب��ل همی��ن حامی��ان تروريس��ت ها بدون 
مطالبه گری درباره كاركردش��ان و تالش هايی كه 
برای به خطر انداختن نظم جهانی می  كنند، با آنها 
دست داديد و لبخند زديد و عکس گرفتید. مردم 
ه��م فراموش كند تاريخ و عکس��ی كه با لبخند با 
همین حامیان تروريست گرفتند خود گواه اين امر 
است كه نتوانستید يا نخواستید مطالبات شهدای 
ترور و قربانیان خون های آلوده و... را از خونخواران 

اروپايی پیگیری كنید. 
كاش همان موقع حداقل يکبار به نگرانی تان از 
حمايت اروپا از منافقین اشاره می كرديد و می گفتید 
كه ما ۱۷ هزار شهید ترور داريم. كاش حداقل يکبار 
درباره كاری كه فرانس��ه با صدور خونهای آلوده به 
ايران كرد می گفتی��د، آن هم نزد فابیوس كه خود 
متهم اين پرونده بود. كاش يکبار به موگرينی درباره 
جانبداری اش از غرب تذكر می داديد و برايتان مهم 
نب��ود كه با لبخند از ايران می رود يا عصبانیت، حق 
بدهید كه عصبانیت امروزتان را ديرهنگام بدانیم و 
آن را »نوشدارو بعد از مرگ سهراب« بخوانیم. حق 

بدهید به مردمی كه از ش��ما آن عصبانیت حمايت 
از برج��ام در جلس��ه غیر علنی را به ياد داش��تند، 
انتظار داشته باشند در مقابل دشمن هم همینقدر 
با جديت س��خن بگويید، انتظارش��ان كم نیس��ت 
چون آن كنفران��س مطبوعاتی را ب��ه خاطر دارند 
كه ش��ما با چه جديتی درب��اره چگونگی و چرايی 
داش��تن موش��ك گفتید، درباره اينکه زمان جنگ 
برای داش��تن خمپاره ای جهت دفاع از ش��هروندان 
مجبور به التماس بوديد و حاال بايد تجهیز باش��ید 
تا دوباره آن روزهای تلخ برنگردند، مردم همه اينها 
را به خاطر دارند و ش��ما را در مواجه با مس��ئوالن 

اروپايی مقايس��ه می كنند، به م��ردم حق دهید كه 
توئیت امروزتان را ديرهنگام و كم تاثیرتر از سخنانی 
كه می توانس��تید در محافل بزنید و نزديد بدانند و 
بخواهند كه اين توئیت را در جلسات رسمی هم به 
مس��ئوالن اروپايی گوشزد كنید تا بدانند ما يادمان 
هست چه كردند و اگر هنوز طلب غرامت نکرديم از 

بزرگواری  مان بوده نه نادانی و ترس.
مردم انتظار دارند وقتی امروز می گويید:»اروپا 
ب��ه گروهك منافقین و تروريس��ت هايی كه به قتل 
ايرانی ها برخاس��ته اند، پناه داده ان��د.« و در واكنش 
به اقدام كش��ورهای عضو اتحادي��ه اروپا در اعمال 
تحريم هايی علیه نهادهای دولت جمهوری اسالمی 
ايران، به پناه دادن س��ه كش��ور دانم��ارك، هلند و 
فرانسه به تروريس��ت های منافقین كه در قتل ۱۲ 
هزار شهروند ايرانی دست داشته و در جنايات صدام 
علیه كردهای عراق شريك بوده اند، همچنین ديگر 
گروه های تروريس��تی كه از خ��اك اروپا برای قتل 
شهروندان بی گناه ايرانی برنامه ريزی كرده اند، اشاره 
می كنید، همان لحظه به برجام و امید واهی كه به 
انجام تعهدات اروپا بعد از خروج امريکا هم داشتید 
اش��اره كنید و بگويید كه چ��را وقت تلف كرديد تا 
بحران تامین انرژی اروپا در فصل سرما تمام شود و 

آنها زبانشان دوباره به نیش و كنايه باز شود.
چرا زمانی ك��ه می آمدند و می رفتند و مدعی 
راه انداخت��ن كانال مالی بوند چی��زی نمی گفتید 
و تالش نمی كرديد كه هم��ه تخم مرغها در ظرف 
اروپا چیده نش��ود و با خوش بینی از اروپايی سخن 
می گفتی��د ك��ه با فاصل��ه گرفتن از امري��کا ثابت 
خواهد كرد كه مستقل است!!! امروز با اوضاعی كه 
به وجود آمده ديگ��ر اظهارنظر هايتان حکم همام 
»نوش دارو بعد از مرگ س��هراب« را دارد، هر چند 
كه با هوشیاری مسئوالن همه چیز به پايان نرسیده 
و بودند افرادی كه همه چیز را به غرب گره نزدند 
و تالش كردند تا اوضاع به حدی خوب باش��د كه 
رهبری در سخنانش��ان صراحتا بگويند كه »مردم 
به تحريم كنندگان سیلی محکمی خواهند زد« اما 
قصورتان در اين بین و كارهايی كه می توانستید و 
نرديد را حتما بايد به افکار عمومی توضیح دهید و 

امید داشته باشید كه توضیحاتتان مقبول افتد.

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:
ثبات قیمت ها و آرامش بازار مورد توجه دولت خواهد بود

انتقاد دیرهنگام ظریف به سیاست های اروپا؛

کمی دیر نیست؟!

رئیس جمه��ور در جلس��ه هی��ات دولت در  س��خنانی با اش��اره به فرارس��یدن ۱۹ دی؛ خیابان پاستور
س��الروز قیام مردم قم، تصريح كرد: قم و حوزه علمیه اين ش��هر 
در نهضت اسالمی، به عنوان پیشران حركت انقالبی، نقش بسیار 
مه��م و زيادی داش��تند و قیام ۱۹ دی مردم ق��م، روند پیروزی 

انقالب اسالمی را وارد مرحله نوينی كرد.
حجت االس��الم والمسلین حس��ن روحانی همچنین تبیین 
اقدامات انجام ش��ده و دستاوردهای ۴۰ س��اله انقالب اسالمی را 
ضروری خواند و با اش��اره به نزديك شدن جشن چهلمین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: در اين ايام مسئولین اجرايی 
و غیراجرايی، كارگزاران دولت و نظام و رسانه های همگانی، وظیفه 
مهم تبیین اقدامات انجام ش��ده و دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب 
اسالمی را برعهده دارند. وی افزود: اولین حادثه مهمی كه در سال 
۴۲ رخ داد، فروردين ماه آن سال در مدرسه فیضیه بود و بعد هم 
در ديگر حوادث انقالبی، قم همواره پیش��ران اين حركت انقالبی 
بود و البته مردم سراسر كشور هم از اين حركت و نهضت حمايت 

كردند و امام)ره( هم به خوبی رهبری كرد.
رئیس جمهوری با اش��اره با رون��د حوادث و حركت های مهم 
انقالب از س��ال ۴۲ تا بهمن 5۷ كه به پیروزی انقالب اس��المی 
انجامی��د، گفت: ياد و خاطره ش��هدای ۱۹ دی را كه از روزهای 
مهم و فراموش نش��دنی در تاريخ انقالب ما اس��ت، گرامی داشته 
و حركت و ايثار مردم قم و همه ش��هرهای ايران در راه پیروزی 
انقالب شکومند اسالمی را پاس می داريم. وی با تشريح سه حادثه 
مهم در روند اقتصادی كش��ور از روز پیروزی انقالب اس��المی تا 
امروز، گفت: تغییر س��اختارهای كشور با پیروزی انقالب، جنگ 
تحمیلی ۸ س��اله و تحريم های ظالمانه دشمنان علیه ايران، سه 
حادثه مهم در روند اقتصادی كش��ور در طول اين ۴۰ سال بوده 
كه به اش��کال مختلف روی داده است. امروز در آستانه چهلمین 
جش��ن پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی، اش��تغال جوانان و 
تامین معیش��ت مردم دو اولويت اصلی و مهم همه ما در كش��ور 

است و نبايد اجازه دهیم مردم با مشکل مواجه شوند.
رئیس جمهور اظهار داشت: مردم توجه دارند كه حركت توسعه ای 
و سازندگی كشور در شرايطی اتفاق افتاده است كه با 3 مسأله مواجه 
بوديم كه معموالً در اين حوادث مهم، ارزش رشد و پیشرفت، چند 
برابر می ش��ود. وی ب��ا بیان اينکه اوالً وقتی انقالب می ش��ود، افراد، 
كارگاه ها، مسئولین  سیاسی و ساختاری اقتصادی عوض می شود و 
مشخص است كه در همان سال انقالب، خود به خود فعالیت ها نیمه 
تعطیل می ش��ود، ادامه داد: در سال بعد انقالب نیز تغییرات ايجاد 
می شود و فعالیت ها نیمه تعطیل است. با حوادث و مشکالتی كه در 
سال های 5۸ و 5۹ برای استقرار انقالب مواجه بوديم، معموال حركت 
به سمت پیشرفت و توسعه سخت و مشکل می شود اما روند توسعه 

و پیشرفت حتی در آن شرايط هم ادامه يافت.
رئیس جمهور افزود: دوباره از طريق توطئه تندروهای آمريکا و 
صهیونیست ها و برخی از كشورهای منطقه، فشار را بر كشور و مردم 
ما وارد كردند. اين 3 حادثه بسیار مهم در روند اقتصادی كشورمان 
می توانست كندكننده روند توسعه باشد اما آمار و ارقام دستاوردها 
در همه حوزه های صنعتی، كشاورزی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی 
قدرت نظامی، سازندگی و عمران و آبادانی، شركت های دانش بنیان 

و كمك به مردم و مستضعفین، باگذشته قابل مقايسه نیست.
روحانی با تش��کر از مردم به عنوان بانیان اصلی تحقق همه 
دس��تاوردها و موفقیت ها، اظهار داش��ت: البته در اين میان همه 
دولت ها نقش و سهم خودشان را دارند ولی مقاومت و ايستادگی، 
ت��الش، ايثار و فداكاری مردم نقش اصلی و موثر دارد. وی افزود: 
امروز شاهديم كسانی كه در جنگ مجروح و جانباز شدند، بعد از 

سی و چند س��ال درد و مشقت، با افتخار از حوادث دفاع مقدس 
خودش��ان و خانواده ش��هدا با افتخار از ايثار خود ياد می كنند و 
اين به عنوان نمونه ای از ايستادگی و عظمت ملت بزرگ ما برای 

تحقق اهداف بلند انقالب اسالمی است.
روحانی خاطرنشان كرد: آنچه در اين انقالب دنبال می كرديم، 
اي��ن بود ك��ه از حکومت فردی نجات پیدا كنی��م. فرد بر ما حاكم 
نشود، يك نفر به عنوان شاه بر مردم حاكم نباشد و بعد هم منتظر 
بمانیم كه هر وقتی كه مرد، پس��رش دو مرتبه روی كار بیايد. اين 
سلطنت پدر و پسری را در انقالب از بین برديم و مردم حاكم شدند 
و رأی مردم حکومت را بوجود می آورد، مجلس و خبرگان درس��ت 

می كند و اين رأی مجلس است كه دولت را درست می كند.
رئیس جمهور تصريح كرد: همه چیز در كش��ورمان بر مبنای 
آراء مردم اس��ت و اين حاكمیت ملی، بزرگترين دستاورد انقالب 
اس��المی ما بود و اين را بايد تبیین كنیم. اين همه انتخاباتی كه 

در كش��ور برگزار شد و برگزار می ش��ود و انشااهلل سال آينده هم 
انتخابات داريم، نش��ان می دهد كه كشور ما بر مبنای انتخابات، 

رأی مردم و صندوق آراست.
رئیس جمهور با بیان اينکه، انقالب اسالمی، استقالل را برای 
ما به ارمغ��ان آورد، گفت: قبل از انقالب ديگران برای ما تصمیم 
می گرفتند و آمريکايی ها و برخی از اروپايی ها در كش��ور ما همه 
كاره بودن��د و در هم��ه ام��ور از جمله ارتش و نیروهای مس��لح، 
صنع��ت نظام��ی، اقتصاد، فرهن��گ و راديو و تلويزي��ون مداخله 

می كردند اما امروز مردم ايران تصمیم گیر اصلی هستند.
روحان��ی افزود: 36 آمريکايی كان��ال ۲ تلويزيون زمان رژيم 
گذش��ته را كه يك كانال آموزش��ی بود، هدايت می كردند و همه 
كش��ور دست آنها بود اما انقالب اسالمی برای ما حاكمیت ملی و 
استقالل آورد و امروز مردم ما احساس می كنند كه دين ، فرهنگ 
و معنويت ش��ان بیشتر مورد احترام اس��ت و الحمداهلل در زمینه 

توسعه هم گام های بسیار مهمی برداشتیم.
رئیس جمه��ور در ادامه س��خنان خود با تاكی��د بر ضرورت 
تبیین دس��تاوردهای انقالب برای م��ردم، گفت: از وزرا، معاونین 
و همه مس��ئولین دستگاه ها و هچنین از رسانه ملی و صداوسیما 
و از هم��ه روزنامه ها و فضای مجازی و دس��ت اندركاران خواهش 

می كنم كه واقعیت انقالب ما را به خوبی تشريح كنند.
روحان��ی يادآور ش��د: خ��دای ناك��رده اگر اين دس��تاوردها و 
واقعیت ه��ای انق��الب را درس��ت توضیح ندهیم، به خون ش��هدا، 
فداكاران، جوانان، علما و ام��ام)ره( و همه آنهايی كه تالش كردند 
و اي��ن كار عظی��م و بزرگ را انجام دادند، خیان��ت كرده ايم. وی با 
بیان اينکه در آستانه چهلمین جشن  پیروزی انقالب هستیم، گفت: 
انشا اهلل در بهمن ماه وارد چهل و يکمین سال انقالب می شويم و در 
تبلیغات اين جشن پیروزی بايد واقعیت ها را برای مردم بازگو كرد.

روحانی در بخش ديگری از سخنان خود دو وظیفه مهم دولت 
و مس��ئولین دولتی را در شرايط امروز جامعه مورد اشاره قرار داد 
و گفت: امروز هر كدام از ما در هر بخشی كه كار و تالش می كنم 
دو وظیفه مهم اش��تغال جوانان و معیشت مردم را برعهده داريم. 
ببینید در اين شرايط سخت اقتصادی اگر يك خانواده ای دو جوان 
داشته باشد و هر دو بیکار باشند، چه شرايط سختی برايش پیش 
می آيد و چه فشاری بر او وارد می شود، پس همه ما در ارگان ها و 

دستگاه ها بايد تالش كنیم جوان های ما مشغول به كار شوند.
روحانی تاكید كرد: يکی از وظايف س��ازمان برنامه و بودجه، 
اش��تغال است. يعنی س��ازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ها بايد 
بدانند، كه وظیفه بزرگ همه ما مس��أله اش��تغال جوانان اس��ت. 
چون می دانیم در شرايط سخت يك عده ای بیکار يا از كار بركنار 
می شوند و يك عده نمی توانند ادامه كار بدهند. بايد جبران كنیم 
و برای آن كسی هم كه بیکار می شود، بايد فکر كنیم. وی با بیان 
اينکه مساله دوم، معیشت مردم است كه نبايد در زندگی روزمره 
و نیازهای فوری و روزانه دچار مشکل شوند، تاكید كرد: تورم ماه 
آذر، ۱۲ ماهه، ۱۸ درصد اس��ت ولی تورم مواد غذايی و خوراكی 

ما ۲۴ درصد است و اين به نظر من مهم است.
رئیس جمهور با بیان اينکه وقتی تورم كل را حساب می كنیم، 
مردم به آن كاری ندارند و ۲۴ درصد به طور متوس��ط اس��ت كه 
ب��رای برخی اجن��اس 3۰ الی ۴۰ درصد و برخ��ی ديگر كمتر و 
بیشتر می باشد، گفت: از اين بدتر زمانی است كه نوسان هفتگی 
و روزانه در قیمت ها داش��ته باش��یم. روحانی تاكید كرد: درست 
اس��ت كه در مسايل بانکی مش��کالتی داريم و يا ممکن است در 
حمل ونقل مس��ايلی داشته باشیم، ولی حتماً اين مشکالت نبايد 
به كاالهای اساسی و زندگی مردم منتقل شود. وی افزود: برخی 
از همس��ايگان می توانند رابطه صمیمانه تری با ما داشته باشند و 
اين كار امکان پذير است و امروز اين را شاهد هستیم و می بینیم 

كه همسايگان شرايط بهتری از گذشته دارند.
روحانی گفت: معیشت مردم و مواد الزم برای زندگی مردم كه 
جزو خريد روزانه اس��ت،بايد يك مبنايی داشته و ثباتی پیدا كند و 
بازار بايد آرامش داشته باشد. وی با بیان اينکه امروز خوشبختانه در 
زمینه ارز با تالش هايی كه بخش اقتصاد و بانك مركزی كرده است، 
يك آرامش نسبی وجود دارد، اظهارداشت: می خواهیم اين آرامش 
را تداوم بخشیده و حفظ كنیم. تولید بسیار مهم است و بايد كاری 
كنیم كه دچار مشکل نشود. وی خاطرنشان كرد: از نکات ضروری 
برای جلوگیری از ايجاد مش��کل در زندگی مردم، اش��تغال است و 
فرقی نمی كند كه در بخش كش��اورزی، صنعت و يا خدمات باشد. 
امیدوارم همه بتوانیم در اين روزهای بسیار مهم كه يادآور فداكاری 
مردم در ۴۱ سال پیش در اين ايام است، در مسیر آرامش مردم و 

زندگی بهتر برای آنان و رفع مشکالت روزمره، پرتالش تر باشیم.

دولت موافق استانی شدن انتخابات مجلس است
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت با طرح استانی 

شدن انتخابات مجلس موافقت کرده است.
در  انتخابات  جامع  الیحه  کرد:  اظهار  امیری  حسینعلی 
دستور کار است فکر می کنم تا دو هفته آینده در دولت مورد 
بررسی قرار بگیرد. جلسه روز یکشنبه گذشته دولت هم 
درخصوص کلیات این الیحه بود. در دولت به صورت مفصل 
درباره طرح استانی شدن انتخابات مجلس بحث کرده ایم و 

بعد از رای گیری، دولت با این طرح موافقت کرده است.

در دولت کسی برای ۱۴۰۰ برنامه ریزی ندارد
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ادعای اسماعیل 
بخشی صحت نداشته و صرفا یک اقدام تبلیغی بوده است، 
گفت: این حق برای وزارت اطالعات و نظام محفوظ است که 

از این فرد شکایت کند.
تا  شد  مقرر  جلسه  در  داشت:  اظهار  واعظی  محمود 
سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های مختلف یک 
برنامه جدی را برای اشتغال در سال آینده داشته باشند و 
موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت مسئله معیشت 
مردم بود. وی گفت: آقای رئیس جمهور دستور دادند وزارت 
کشاورزی  جهاد  وزارت  همین طور  و  تجارت  معدن  صنعت 
درخصوص معیشت مردم همکاری نزدیکی داشته باشند تا 
همانطور که آرامش در بازار ارز ایجاد شده در حوزه معیشت 

مردم هم این آرامش در قیمت کاالها بوجود آید.
جلسه  در  که  دیگری  موضوع  کرد:  تصریح  واعظی 
مطرح شد درخصوص اهمیت بیشتر به جوانان درخصوص 
خودکفایی بود. تا به امروز برخی از قطعات و نیازمندی ها را 
ما از خارج وارد می کردیم اما امروز این فرصت ایجاد شده 

که بتوانیم آنها را در داخل تامین کنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: بنابراین رئیس جمهور 
به وزارت علوم و به شخص وزیر علوم دستور دادند تا با 
کنند  این خصوص حرکت  در  نفرات خود  و  امکانات  بسیج 
بخش  در  چه  مختلف  در صنایع  ما  جوانان  و  متخصصین  تا 

دولتی و چه خصوصی بهتر به کار گرفته شوند.
گفت:  برجام  در  اروپایی ها  تعهدات  مورد  در  واعظی 
اکنون  و  داشتیم  توافق  میالدی  سال  آخر  تا  اروپایی ها  با 
آمریکا  فشارهای  گفتند  و  کردند  خواهی  عذر  اروپایی ها 

دست  خود  هدف  از  اما  است  انداخته  تاخیر  به  را  ما  کار 
بر نداشتیم.

با  اینکه رئیس جمهور  بر  وی در پاسخ به سوالی مبنی 
حمایت اصالح طلبان روی کار آمد و شما در سال ۹۶ گفتید 
حزب اعتدال و توسعه برنده انتخابات بود، گفت: شما که 
خبرنگار هستید و هر هفته اینجا می آیید می دانید که من 
بعید  شما  سمت  از  مطلب  این  بیان  و  نگفتم  مطلبی  چنین 
چنین  هرگز  من  و  گفت  آقایی  یک  را  مطلب  این  و  است 

حرفی نزدم و هر کسی صوت اینچنینی دارد ارائه کند.
وی در رابطه با قطع یارانه ایرانیان مقیم خارج، گفت: 
در سامانه ثبت نامی یارانه ها ترتیبی داده ایم تا هموطنان 

مقیم در دیگر کشورها امکان ثبت نام نداشته باشند.
ادعای اسماعیل  به سوالی درخصوص  پاسخ  واعظی در 
رئیس جمهور،  گذشته  هفته  دستور  براساس  گفت:  بخشی 
هیئتی از سوی وزیر اطالعات به خوزستان رفتند و براساس 
بررسی های انجام شده، امروز وزیر اطالعات گزارش کاملی 
در این زمینه به هیات دولت ارائه کرد. همچینن آن هیات با 
اسماعیل بخشی صحبت کرده بود و متوجه شدند که ادعای 

این فرد به هیچ وجه درست نبود و یک اقدام تبلیغی بود.
وی افزود: اما متاسفانه این ادعا به گونه ای مطرح شده 
بود که در داخل با توجه به اینکه موضع دولت حمایت از 
که  کرده اند  توجه  دوستان  حتما  و  است  شهروندی  حقوق 
حرکت  قانون مدار  تا  می کند  تالش  خیلی  اطالعات  وزارت 
وزارت  برای  حق  این  که  شد  قرار  اساس  این  بر  کند، 
اطالعات و همچنین نظام محفوظ باشد که از این فرد شکایت 
کند و قوه قضاییه هم براساس روش و مقرراتی که دارد 

به این موضوع رسیدگی کند.
رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: لذا این موضوع 
نظر  و  بود  مهم  خیلی  رئیس جمهور  شخص  و  دولت  برای 
باید  حتما  مطلب  این  که  است  این  دولت  در  ما  دوستان 
رسیدگی شود چراکه این رویه مناسبی نیست که هر کس 

بخواهد براساس ادعایی نظام را زیر سوال ببرد.
وی درخصوص شایعه استعفای وزیر امور خارجه، گفت: 
انقالب  اول  از  موفق  خارجه  وزرای  از  یکی  ظریف  آقای 
است، دولت و رئیس جمهور از آقای ظریف حمایت می کنند 
و شایعات مربوط به استعفای وی صحت ندارد. در دولت ما 

هیچ کس برای انتخابات ۱۴۰۰ برنامه ریزی ندارد.

نمای نزدیک


