پاسداران

بیان خدمات حوزه ریاکاری نیست

تسلیت سردار سلیمانی درپی شهادت جمعی از پرسنل نهاجا

فرمانده نیروی قدس سپاه شهادت جمعی از پرسنل نیروی هوایی ارتش در
سانحه هواپیمای بوئینگ 707را تسلیت گفت.
درپی سانحه هواپیمای بوئینگ 707نیروی هوایی ارتش که به شهادت 15
نفر از سرنش��ینان آن انجامید ،سردار سرلشکر قاس��م سلیمانی فرمانده نیروی
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیام تسلیتی صادر کرد.
در بخش��ی از این پیام آمده اس��ت :وقوع س��انحه دلخراش هوایی که منجر به
ش��هادت عدهای از بهترین فرزندان ارتش جمهوری اس�لامی که در راه خدمت به مردم
جان خود را نثار کردند ،خصوصاً امیر سرافراز «غفور قجاوند» و همرزمانش که عالوه بر
خدمت به کشور عزیزمان با ایثار و شهامت در دفاع از مظلومان در کمکرسانی به مردم
مظلوم س��وریه و عراق و پشتیبانی از مدافعان جان بر کف آلاهلل و در تکمیل مجاهدت
رزمندگان و ایثارگران نقش مؤثری داشتهاند ،تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
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درحاشیه

راهکار جلوگیری از پرداخت حقوقهای نجومی

مرج��ع تقلید ش��یعیان گفت :اخیرا در این فکر فرو رفت��م که باید خدمات
حوزه را به جامعه بیان کنیم تا بدکاران و بداندیش��انی که به فکر تخریب حوزه
هستند ،واقعیتها را بدانند؛ بیان نمودن خدمات حوزه ریاکاری نیست.
آیتاهلل ناصر مکارمشیرازی با اشاره به اینکه یکی از محرومیتهای حوزه این
است که خبررسانی کافی ندارد ،گفت :چند روز قبل اعضای شورایعالی حوزههای
علمی��ه خواهران به دیدار بنده آمده و گزارشهای دقیقی دادند؛ بنده آماری که برای
ما نقل کردند ،یادداش��ت نمودم؛ ما قبل از انقالب یک طلبه خواهر نداش��تیم؛ اما در این
 ۴۰سال پس از انقالب ،تعداد مدارس دینی حوزوی خواهران در کل کشور ۴۸۸مدرسه
علمیه و تعداد طالب خواهر به  ۶۲هزار طلبه در سطوح دو ،سه و چهار رسیده است.
وی اظهار داشت :پیشنهاد بنده این است باید روز یا هفتهای به نام حوزه اختصاص
داده شود.

نماینده شاهینشهر در مجلس با بیان اینکه بودجه شرکتهای دولتی دوسوم
بودجه کشور را به خود اختصاص میدهد ،اظهار داشت :اما متأسفانه جزئیات درآمد
و هزینهکرد این ش��رکتها در الیحه مش��خص نیست که شفاف شدن ردیفهای
بودج ه آنها امری ضروریست.
حس��ینعلی حاجیدلیگانی با بیان اینکه پرداخت حقوقهای نجومی در همین
شرکتهای دولتی اتفاق میافتد ،گفت :امنا ،طبق قانون هیئت امنا ،مجامع و همچنین
هیئت مدیریه این شرکتها اختیاراتی دارند که میتوانند حقوق و پاداشهای خودشان را
تعیین و از یکدیگر پشتیبانی کنند و ارادهای هم برای حل این مشکل مشاهده نمیشود.
وی تصریح کرد :در همین راس��تا برخی از نمایندگان پیش��نهادی را به کمیسیون
تلفیق بودجه ارائه کردهاند ،مبنی بر اینکه پرداخت حقوق کلیه حقوقبگیران شرکتهای
دولتی از طریق وزارت اقتصاد انجام شود.

رویـداد

پنجشنبه  27دی  1397شماره 4940

فرمانده سپاه خطاب به نخستوزیر رژیم صهیونیستی:

اخبار

بترسید از روزی که موشکهای نقطهزن بر سرتان فرود آید

زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج
معاف شدند

براس��اس مصوبه کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه
س��ال  98کل کش��ور زائران اربعین در سال آینده که
از مرزهای زمینی به مقصد کش��ور عراق از ایران خارج
میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف خواهند شد.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  98کل
کش��ور اظهار داشت :در جلسهای که داشتیم بند «د»
تبصره  11الیحه بودجه سال  98به تصویب رسید.
محمد حس��ننژاد در تش��ریح جزئی��ات بند «د»
تبص��ره  11قانون بودجه س��ال  ،98افزود :براس��اس
این مصوبه در س��ال  1398عوارض خروج از کش��ور
برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال
 1396اخذ میشود .وی ادامه داد :همچنین براساس
مصوبه مزبور زائران اربعین که از تاریخ  24شهریورماه
 1398ت��ا  12آبان  1398از مرزهای زمینی به مقصد
کش��ور عراق از کش��ور خ��ارج میش��وند از پرداخت
فارس
عوارض خروج معاف خواهند شد.

تصویب سند راهبردی
پدافند غیرعامل حوزه فضایی

س��ی امین جلس��ه کمیته دائمی (ش��ورای عالی)
پدافند غیرعامل کشور به ریاست سرلشکر پاسدار محمد
باقری در محل ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد.
در این جلسه که با حضور س��ردار ذوالفقاری معاون
امنیتی و انتظامی وزارت کش��ور ،رحیم ممبینی مش��اور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور دفاعی ،سردار
قاسم تقیزاده جانش��ین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح،سردارعلیعبدالهیمعاونهماهنگکنندهستادکل
نیروهای مسلح و س��ردار غالمرضا جاللی رئیس سازمان
پدافند غیرعامل کشور برگزار شد ،سند راهبردی پدافند
غیرعامل حوزه فضایی کشور به تصویب رسید .مهر

سرلشکر باقری با رئیسجمهور آذربایجان
دیدار کرد

رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح کش��ورمان با
رئیس جمهور آذربایجان دیدار و گفتوگو کرد.
سرلشکر محمد باقری که به دعوت رسمی سپهبد
ذاکر حس��ناف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به این
کشور سفر کرده اس��ت ،با الهام علیاف رئیسجمهور
آذربایج��ان دیدار و گفتوگو ک��رد .وی همچنین در
مدت دو روز اقامت خود در باکو با نخس��توزیر ،وزیر
دف��اع ،رئیس مجلس ملی و دیگ��ر مقامات جمهوری
آذربایجان دیدار و مذاکره میکند.

سرمقاله
متهمان مدعی

ادامه از صفحه اول

در آمری��کا نیز در حالی که مردم خواس��تار پایان
سیاستهای دولت و پارلمان هستندکه همچنان همان
رویه سنتی دو حزبی دموکرات و جمهوریخواه حاکم
است در حالی که دولت ترامپ از پذیرش خواست مردم
ب��رای پایان تعطیلی دولت خودداری و خواس��ت مردم
قربانی ضد و بندها و اختالفات سیاسیون میشود.
اما در حوزه حقوق بشر نمود عینی تفاوت رفتاری
را در وضعیت پناهجویان و مهاجرین میتوان مشاهده
کرد .جمهوری اس�لامی ایران هم��واره میزبانی خوب
ب��رای مبارزی��ن و جنگزدگان کش��ورهای منطقه از
جمله مردم افغانستان و عراق بوده است حال آنکه در
کشورهای مدعی حقوق بشر رفتاری دیگر نمود دارد.
در فرانسه سازمان ملل بارها درباره وضعیت غیرانسانی
کمپهای پناه جویان هش��دار داده است ،در انگلیس
در اقدامی ضدانس��انی اعالم شده صرفا کودکان بدون
والدینش��ان پذیرش میشوند و در آمریکا نیز رسوایی
جداس��ازی کودکان از والدینشان و سرکوب مردم در
مرزهای مکزیک بر هیچ کس پوشیده نیست.
اما در باب آزادیبیان نیز کارنامه غرب قابل توجه
است که نمود آن را در اقدام آمریکا مبنی بر بازداشت
«مرضیههاشمی» خبرنگار شبکه پرس تیوی میتوان
مش��اهده کرد که جرم وی تاکید برداش��تن حجاب و
نی��ز انتقاد از سیاس��تهای زورگویان��ه آمریکا و رژیم
صهیونیستی بوده اس��ت .این اقدام ضدبشری آمریکا
در حالی بوده که کشورهای اروپایی مدعی آزادیبیان
نیز در برابر این اقدام سکوت و به نوعی از آن حمایت
کردهاند .رفتاری که واهی بودن ادعاهای آزادی بیان و
حقوق بشری غرب بیش از گذشته آشکار میسازد.
با توجه به آنچه ذکر ش��د به خوبی میتوان دریافت
که غرب مدعی در حوزه پایبندی به تعهدات ،نظامیگری
و امنیت ،حقوق بش��ر و دموکراسی و آنچه آسیب زدن
ب��ه فضا مینامد خود متهم ردیف اول اس��ت و اگر قرار
به توبیخ و محاکمه باش��د نه ایران بلکه این کشورهای
غربی هس��تند که باید بازخواس��ت و محاکمه شوند .در
اصل هوچیگریهای آنها علیه ایران پنهان شدن پشت
سیاست اتهامزنی برای پنهانسازی پروندههای خود است
تا ش��اید با این حربه از بازخواست جهانی رهایی یافته و
همچنان به سیاستهای سلطهگرایانه خود ادامه دهند.

پارلمان

گــ�زارش دو

گروه رویداد

اگر ایران توانمندی موش��کی
و اقتدار نظامی و دفاعی نداش��ت آیا فرمانده سپاه
پاسداران میتوانست اینگونه به نتانیاهو اولتیماتوم
بده��د که «فقط بدانید که دارید با دم ش��یر بازی
میکنید! بترسید از روزی که موشکهای نقطهزن
ایران غرشکنان بر سرتان فرود آید».
گرچه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
نشان دادهاند حتی قادر هستند در نبود تجهیزات
و تسلیحات پیشرفته هم دشمن را شکست دهند.
نمونه آن در دوران دفاعمقدس مقابل حمله نظامی
صدام که با حمایتهای گس��ترده آمریکا ،شوروی
س��ابق و کشورهای عربی منطقه همراه بود ،مقابل
دیدگان همگان است.
س��پاه نیوز در این زمینه سخنان قاطع سردار
سرلش��کر جعفری را منتش��ر کرده و نوشته است؛
درپی اظهارات تهدیدآمیز اخیر نخست وزیر رژیم
صهیونیستی مبنی بر اینکه چنانچه ایران نیروهای

نظامی خود را سریعاً از سوریه خارج نکند ،اسراییل
ب��ه حمالت خود علیه مواضع ای��ران ادامه خواهد
داد ،س��ردار سرلشکر پاس��دار محمدعلی جعفری
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی با
مضحک و خندهدار دانس��تن ای��ن تهدید و تأکید
بر اراده جمهوری اس�لامی مبن��ی بر حفظ آنچه
در س��وریه دارد ،اظهار کرد :هم تمامی مستشاران
نظام��ی و انقالبی و هم تجهیزات و س�لاحهایی را
که برای آموزش و توانمندسازی مبارزین مقاومت
اس�لامی و حمایت از مردم مظلوم سوریه ،در این
کشور اسالمی داریم حفظ خواهیم کرد.
وی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت
امور خارجه ایران ،افزود :اگر وی گفته باشد «ایران
هیچ نیروی نظامی در س��وریه ندارد» منظورشان
ای��ن بوده که ایران یگان نظامی در س��وریه ندارد
و ش��ما خوب میدانید که اقتدار و ابهت یگانهای
نظامی ایران بهحدی اس��ت که اگ��ر حضور حتی
یک��ی از آنها را در س��وریه ببینی��د ،از ترس قالب

فساد مالی و هزینههای میلیاردی
از مضرات استانی شدن انتخابات است
نماینده مردم تهران در دوره نهم
نظــــ�رگاه
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت:
یکی از پیامدها و مضرات استانی شدن انتخابات فساد
مالی است که فرد داوطلب ناچار برای تأمین هزینههای
انتخاباتی خود باید مورد حمایت سرمایهداران ،کارتلها،
قاچاقچی��ان و ...قرار گیرد تا هزینههای میلیاردی خود
برای انتخابات را تأمین کند.
محمد س��لیمانی گفت :این ط��رح همانند دیگر
طرحها دارای مزایا و معایبی اس��ت ،اما طرح استانی
شدن انتخابات  ۲۰درصدش مزیت است و  ۸۰درصد
نیز معایب دارد .وی افزود :در کشور ما مردمساالری
حاکم اس��ت و نماینده هر شهرس��تان بسته به توان
خ��ود ،ام��ر قانونگ��ذاری و نظ��ارت را ب��ه وکالت از
مردم آن منطقه انجام میدهد ،اما با اس��تانی شدن
انتخابات ،این مسئله تضعیف میشود.
نماینده سابق مجلس اظهار داشت :یکی از مواردی
که جزو مزیتهای این طرح عنوان میش��ود این است
ک��ه افراد ش��اخص و سرش��ناس به مجل��س راه پیدا
میکنند ،اما آنچ��ه که در مورد مجلس دهم در تهران
اتفاق افتاد ثابت کرد که میتواند اینگونه هم نباشد ،آیا
رئیسجمه��ور گف��ت :امروز
خیابان پاستور
ذخایر کاالهای اساسی کشور
بهتر و بیشتر از هر زمان دیگری است.
حجتاالس�لام حس��ن روحان��ی در نشس��ت
مش��ترک هیئ��ت وزیران با اس��تانداران سراس��ر
کشور ،این نشست را حائز اهمیت دانست و گفت:
معموالً این جلسات سالی یکبار انجام میشود که
میتوانیم ضمن افزایش آن ،با دستور جلسه مفید،
برنامهریزیها و اقدامات خوبی را ساماندهی کرده
و موجبات تحول در کشور را بهوجود آوریم.
وی با اشاره به اینکه  26دیماه یادآور حوادث
بسیار خوشحالکننده برای ملت ایران با فرار شاه
اس��ت ،گفت :آنچه موجب این ف��رار غیراختیاری
ش��د ،رس��یدن فاصله حاکمیت و نظرات مردم به
جایی بود که دیگر برای آنها قابل جبران نبود.
روحانی تأکید کرد :این باید همواره در ذهن ما
باشد که افکار ،اندیشه ،آرمانها و نظرات حاکمان
جامعه باید با اکثریت قاطع مردم همخوانی داشته
باش��د و ه��ر جا این همخوانی از بی��ن برود و بین
مردم ،فرهیختگان ،اندیشمندان ،صاحب نظران و
جوانان جامعه با حاکمیت فاصله و ش��کاف بیفتد،
آن حکوم��ت بهفرض هم که باقی بماند ،نمیتواند
کاری از پیش ببرد.
رئیسجمهور با بیان اینکه "امروز در ش��رایط
ویژهای قرار داریم" ،اظهار داشت :مردم در زندگی،
کسب و کار ،فعالیت ،واردات و صادرات ،تولید ،بازار
و معیشت خود ،مشکالتی دارند ،اما چون میدانند
ریشه این مشکالت عمدتاً از سوی دشمنان طراحی
ش��ده و آنه��ا آغازگر این صحنه ب��رای ما و منطقه
ال در محاسبات خود سهم دولت ،دیگر
هستند ،کام ً
دستگاهها و داخل و خارج را میسنجند.
وی ب��ا توجه به پرتاب ماه��واره پیام که اولین
ماهواره عملیاتی کش��ور بود ،گف��ت :در این پرتاب
موفقیتهای خوبی داشتیم و البته ناکامیهای جزیی
ه��م ب ه وجود آمد اما در مجموع دس��تاورد مثبت و
بس��یار خوبی بود .در زمین��ه پرتابکننده و هم در
زمینه ساخت ماهواره به موفقیتهای باالیی دست
پیدا کردیم و این بدان معنا است که ایران امروز در
این مس��یر قرار گرفته و اش��کاالت جزیی که وجود
دارد ،ظرف چند ماه آینده برطرف خواهد شد.
رئیسجمه��ور ب��ا ی��ادآوری اینک��ه ام��روز
آمریکاییه��ا بهخالف تعهدات خ��ود و با همراهی

تهی خواهید کرد.
فرمانده س��پاه تأکید کرد :مطمئن باشید این
تهدید مضحک ش��ما را هیچ ب ه حساب نمیآوریم؛
بدانید اگر برابر برخی اقدامات مذبوحانه شما صبر
پیشه میکنیم ،حکمتی بزرگ در آن نهفته است.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه بیشک شما در
آیندهای نهچندان دور به مصلحت و صبر انقالبی
م��ا پی خواهید برد ،تصریح ک��رد :فقط بدانید که
دارید با دم ش��یر بازی میکنید! بترسید از روزی
که موشکهای نقطهزن ایران غرشکنان بر سرتان
ق ریخته
فرود آید و انتقام هم��ه خونهای بهناح 
مسلمانان مظلوم منطقه را از شما بگیرد.
توانمندی نیروهای مس��لح است که تهدیدات
نتانیاهو را با قاطعیت کامل پاسخ میدهد.
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران عالوه
بر دارا بودن س�لاحهای س��اخت دس��ت توانمند
مهندس��ان ،کارشناس��ان و دانش��مندان میهن ،از
یک عامل دیگر نیز برخوردارند و آن مکتبی بودن

کسانی که در دوره دهم به عنوان نمایندگان تهران به
مجلس راه یافتند مشهور بودند؟ باتجربه و صاحبنظر و
دارای خصوصیات خاصی بودند؟ آیا در این مدت که به
مجلس راه پیدا کردند ،در مجلس اثرگذار بودند؟ پس
تجربه تهران نشان میدهد که با استانی شدن انتخابات،
لزوما افراد سرش��ناس به مجل��س راه پیدا نمیکنند و
ممکن است این موضوع سرابی بیش نباشد.
س��لیمانی خاطرنش��ان کرد :انتخابات نمایندگان
مجلس در تهران با توجه به تعدد حوزه انتخابی (تهران،
ش��میرانات ،ری ،اسالمش��هر و پردیس) یک نمونه از
انتخابات استانی اس��ت که ما در انتخابات پیشین هم
این روش را در مورد تهران داشتهایم و تجربه انتخابات
مجلس در تهران نشان داد که تحت تأثیر مسائل سیاسی
و دیگر مسائل ،افرادی ناتوان وارد مجلس شوند.
وی افزود :نکت ه قابل ذکر دیگر در رابطه با استانی
ش��دن انتخابات این است که این نوع انتخابات موجب
کاهش مشارکت مردم در انتخابات میشود ،بار دیگر اگر
بخواهیم تهران را به عنوان نمونهای از این موضوع مثال
بزنیم ،مشارکتها در انتخابات مجلس در شهر تهران از
همه شهرستانها پائینتر است و تا به حال پایینترین
نرخ مشارکت را داشته است و با استانی شدن انتخابات
این اتفاق در دیگر شهرستانها نیز میافتد.
این نماینده دوره نهم مجلس ش��ورای اس�لامی
اظهار داش��ت :استانی ش��دن انتخابات مجلس ،ب ُعد

و اعتق��اد قلبی ب��ه وعده الهی اس��ت که در قرآن
مسلمانان را به آن نوید داده است.
شکی نکنید که اگر جمهوری اسالمی ایران به
علم و دانش ساخت موشکهای دوربرد و نقطه زن
دس��ت نیافته بود و آنها را به طور انبوه تولید و در
سیلوهای موشکی مستقر نکرده بود ،رژیم اسرائیل
لحظهای در حمله به ایران درنگ نمیکرد.
آنهایی که غرور ملی ندارند و در دسته وادادگان
بازی میکنند باید هم علیه پیشرفتهای مشوکی
حتی ماهواره از س��ر عجز چنین سخن بگویند که
«خیر جناب آذریجهرمی ،تولید موش��ک و پرتاب
ماهواره ،نشانه پیشرفت نیست .بقول آمریکاییها یا
رهبر باش یا پیرو یا بیزحمت از سر راه کنار برو.
این س��خن دکتر زیبا کالم استاد داتشگاه و از
تحصیلکردگان کشور است.
اکنون امنیت و آسایش افرادی همچون دکتر
زیباکالم زیر س��ایه موجودیت موش��کهایی است
که برای ارتقا و پیش��رفت آن فردی چون ش��هید

نظارت مجل��س را تضعیف میکند ،باز هم به عنوان
نمونه همین نمایندگان تهران امروز کاری به فرماندار
شهر ری ،اسالمشهر و تهران ندارند و به دنبال آبادانی
و عمران شهر تهران نیستند و استانی شدن انتخابات
ه��م نمایندگان به دنبال کاره��ای عمرانی و آبادانی
حوزه انتخابیشان نخواهند رفت ،چراکه رأیشان را
از جای دیگری میتوانند بگیرند.
س��لیمانی خاطرنشان کرد :یکی دیگر از پیامدها
و مضرات اس��تانی ش��دن انتخابات ،بحث فساد مالی
است ،حتی امروز هم یکی از معایب انتخابات مجلس
این اس��ت که هر کسی پول دارد و بیشتر پول خرج
میکند وارد مجلس میشود ،متأسفانه مجلس فعلی
نمایندگان عصاره ملت نیستند و نمایندگان خود این
را ح��س میکنن��د و دلیل آن این اس��ت که هر که
بیش��تر پول خرج کرده ،به مجل��س راه پیدا کرده و
اکثریت نمایندگان مجلس فعلی اینگونه هستند.
وی گفت :امروز اگر یک نماینده در شهرس��تانی
چند صد میلیون خ��رج نکند نمیتواند وارد مجلس
شود ،حال اگر انتخابات اس��تانی شود ،این چندصد
میلی��ون ب��ه دهه��ا میلی��ارد تبدیل میش��ود و اگر
نامزدی در سطح اس��تان بخواهد وارد مجلس شود،
باید کارتلها و س��رمایهداران ،قاچاقچیها و کسانی
ی حس��اب و کتاب در اختیارش��ان است از
که پول ب 
کاندیدای مورد نظر حمایت کنند .فارس

اظهارات موسویخوئینیها ربطی به مجمع ندارد

مصاحبه اخیر حجتاالس�لام موس��وی خوئینیها عضو
بیا نیــــ�ه
ارش��د مجم��ع روحانی��ون مب��ارز ،درب��اره مرح��وم
"هاشمیرفسنجانی" بازتابهای فراوانی داشت.
حجتاالس�لام امام جمارانی ،از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز ،در
واکنش به اظهارات اخیر موسوی خوئینیها گفته است "سخنان آقای موسوی
خوئینی نظر شخصی ایشان است و ربطی به مجمع روحانیون مبارز ندارد".
متن اطالعیه امام جمارانی به شرح زیر است :در روزهای اخیر مصاحبهای از
طرف آیتاهلل موسوی خوئینیها که خود از نزدیکان امام و فعاالن نهضت ایشان
بودند ،در رابطه با ش��خصیت آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی انجام شد که به نظر
حقیر مصاحبه مطلوبی نبود .گمان نمیکنم مجمع روحانیون مبارز و اعضای آن
با ش��ناختی که اینجانب از ایشان دارم ،دارای چنین نظراتی باشند و حتما این
مصاحبه و انتقادات مطرح شده در آن ،نظرات شخص آیتاهلل موسویخوئینیها
اس��ت که متاسفانه باید عرض کنم به هیچ عنوان مصلحت نبود در این شرایط
و اوضاع و احوال کش��ور ،آن هم در فقدان آیتاهلل هاشمیرفس��نجانی چنین
س��خنانی درباره ایشان مطرح ش��ود .اگر چه ممکن اس��ت انتقاداتی در مورد
عملکرد آقای هاش��می رفسنجانی داشته باشیم که از نظر ما صحیح هم باشد
اما باید این نکته را مدنظر داش��ت که مرحوم آیتاهلل هاش��می در طول دوران
نهض��ت امام و پس از پیروزی انقالب ،در کنار مقام معظم رهبری همواره مورد
توجه ،اعتماد و عنایت خاص امام(ره) بودند و بعد از وفات امام(ره) نیز در مقاطع
مختلف ،کشور را هدایت و مدیریت کردند .بر کسی پوشیده نیست که سالمت
و بقای نظام اس�لامی و انقالب مرهون مجاهدتهای همین دو شخصیت بوده
است که باید قدردان چنین بزرگانی باشیم .تسنیم

روحانی در نشست استانداران سراسر کشور:

ذخایر کاالهای اساسی کشور بهتر از هر زمان دیگری است

چند کشور در منطقه بهفکر اعمال فشار حداکثری
به ملت ایران افتادهاند ،گفت :چش��مان مقامهای
آمریکایی ،به جمهوری اس�لامی ای��ران و نگرانی
آنه��ا از توانمندی ملت ایران اس��ت و با همه توان
بهدنبال اعمال فش��ار در زمین��ه درآمدهای ارزی،
حملونقل و ارتباطات بانکی ما هس��تند که باید با
هر س��ه مورد مقابله کرده و در برابر آنها ایستاده و
راهحل مناسب را پیدا کنیم.
رئیسجمهور خاطرنش��ان ک��رد :البته باید در
زمان س��ختی و مش��کالت تابآوری مردم افزایش
یابد و ما نیز س��عی میکنیم ت��ابآوری اقتصادی
کشور و سایر قدرتهای اجتماعی را افزایش دهیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه یک��ی از مبانی دول��ت افزایش
صادرات غیرنفتی کشور است و در این راستا تالش
میکنی��م ،گفت :ام��روز صادرات غیرنفتی کش��ور
افزایش یافته و امسال در بسیاری از موارد ،صادرات
غیرنفتی ما بیشتر خواهد شد بهگونهای که براساس
اعالم اس��تانها صادرات غیرنفتی آنها حدود  50تا
 60درصد بیشتر از س��ال گذشته شده و این بدان
معنا است که مسیر درستی را انتخاب کردهایم.
روحانی افزود :البته ممکن اس��ت استانهای
مختلف ش��رایط گوناگونی داشته باشند ،بهطوری
ک��ه برخی اس��تانها توان صادرات��ی باالیی دارند
و برخی از اس��تانها موقعی��ت جغرافیایی بهتری
دارند و بهعنوان اس��تانهای مرزی میبایس��ت با
همسایگان خود تعامل کنند.
رئیسجمه��ور با بیان اینک��ه تالش خوبی در
زمینه مس��ائل بانکی انجام شده است ،خاطرنشان
کرد :در زمینه مسائل ارزی ،تبادالت بانکی نسبت
به دو ماه گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته ،اما
هنوز باید اقدامات بیشتری انجام دهیم.
رئی��سجمهور ،تج��ار بازارچهه��ای مرزی و
مناط��ق آزاد را راهه��ای تنفس��ی اقتصاد کش��ور
دانس��ت و گفت :اس��تاندارانی که مناط��ق آزاد را
در اس��تانهای خود دارند ،باید از آنها اس��تفاده و
این مناطق را تبدیل ب��ه مراکزی برای صادرات و
واردات مواد مورد نیاز برای تولید کنند.

روحانی با تأکید بر اینکه باید ذخایر کاالهای
اساسی کشور ،همیشه در حد مطمئن باشد ،گفت:
امروز ذخایر کاالهای اساس��ی کشور بهتر و بیشتر
از هر زمان دیگری اس��ت و این یک��ی از اقدامات
ارزشمند دولت است.
روحان��ی با اب��راز اینکه "کنار مش��کالتی که
فش��ار خارجی تحریم بر کش��ور وارد کرده ،برخی
مش��کالت هم داخل کشور داشته و داریم" ،گفت:
اولین مشکل در کشور ما کاغذبازی و پیچوخمهای
اداری است که باید برای رفع آن ،تالش کنیم.
وی اف��زود :اگر مدیرکلی در اس��تان میتواند
کاری را انج��ام دهد ،وزیر موظف اس��ت انجام آن
کار را واگ��ذار کند و اگر اقدامی را در یک اس��تان
بهجای آنکه دولت تصمیم بگیرد استاندار میتواند
انجام دهد ،دولت باید اختیارات الزم را به استاندار
واگذار کند.
رئیسجمهور مسائل بانکی در کشور را از دیگر
مشکالت دانست و گفت :بانکها هم نعمت هستند
که میتوان از آنها برای سرمایهگذاریهای داخلی
و خارج��ی اس��تفاده کرد و هم نی��از به اصالحات
دارند که در این راستا بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد
و دارایی ،دولت ،مجلس ،قوای س��هگانه و به ویژه
خود بانکها باید کمک کنند.
روحانی با اش��اره به گزارش استانداران مبنی
ب��ر اینکه بس��یاری از زمینها و امکان��ات به طور
رها ش��ده ،در اختیار بانکها قرار دارد ،گفت :این
مس��ائل باید در اسرع وقت حل و فصل شود و اگر
نیاز ب��ه هماهنگی و یا قان��ون دارد ،باید به دولت
اع�لام کنیم تا بتوانیم اقدامات الزم را انجام دهیم
ضمن اینکه باالترین مسئولیت در این زمینه امروز
ب��ر عهده وزارت اقتصاد و دارای��ی و بانک مرکزی
است و باید با تأمین زمانبندی ،بانکها را موظف
به فروش مازاد اموال خود کنند.
وی ادامه داد :تمام مش��کالتی که امروز وجود
دارد به واس��طه آن اس��ت که نقدینگ��ی به اندازه
کافی در کشور وجود ندارد و بانکها نقدینگیهای
خود را در اموالی که در اختیار دارند ،حبس کردند

طهرانیمقدم و دیگر همراهانش جان خود را فدای
مردم،انقالب و کشور کردند.
علیایحال واکنشهایی از جنس سخنان زیباکالم
نمیتواند مانعی بر س��ر راه ع��زت و اقتدار جمهوری
اسالمی ایران باشد .چنین سخنانی را میتوان همراهی
با سرکرده جنایتکار و کودککش رژیم صهیونیستی
نتانیاهو دانست که ایران را تهدید میکند.
به فرم��وده رهبر معظم انقالب اس�لامی اگر
اسرائیل دس��ت از پا خطا کند تلآویو و حیفا را با
خاک یکسان خواهیم کرد.
ای��ن ادعا نیس��ت ،واقعیتی اس��ت ک��ه نمونه
بسیار کوچک آن در ش��لیک موشکهای میانبرد
نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی در هدف قرار
دادن پایگاههای تروریستهای داعش در سوریه و
تروریس��تهای ضد انقالب کوموله و دموکرات در
کردستان عراق دیده شد.
اگر نتانیاهو میخواهد طعم موشکیهای ایران
را بچشد کافی است دست از پا خطا کند.

که باید آزاد شوند تا بتوانیم فعالیت کنیم.
روحانی ب��ا بیان اینک��ه راه مبارزه با فس��اد،
ش��فافیت اس��ت،گفت :فضای مجازی که دولت به
ای��ن میزان برای گس��ترش آن ارزش قائل اس��ت
گاهی حتی مش��کالتی ب��رای خود دول��ت ایجاد
میکند ،اما در مجموع برای کشور مفید است.
وی اف��زود :اینک��ه دول��ت بومگ��ردی را در
روستاهای کش��ور دنبال میکند که به واسطه آن
خانهای روس��تایی تعمیر و آباد میشود ،به معنای
رس��یدگی است .این اقدام موجب میشود که یک
روستایی بتواند صنایع دستی خود را تولید کرده و
با اس��تفاده از فضای مجازی بتواند این محصول را
در داخل و خارج به فروش برساند.
رئیسجمه��ور ب��ا طرح این س��وال ک��ه چرا
روزنامهها ،فضای مجازی و صداوسیمای کشور در
زمینه نحوه مصرف س��وخت آرام هس��تند و فریاد
نمیزنند ،اظهار داشت :ما باید از همه توان خود در
این راه استفاده کنیم تا زندگی اقشار ضعیف جامعه
را که در روستاها و شهرها هستند ،سامان دهیم.
روحانی ادامه داد :یکی از مش��کالت این است
که مش��خص نیس��ت پولی که بانک مرکزی برای
تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولید میدهد ،چه میزان
به طور کامل در این مس��یر هزینه میشود که در
این زمینه بانک مرک��زی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،گم��رکات و وزارت ارتباط��ات و فناوری،
مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید در راستای
شفافزایی تالش کنند.
وی با اش��اره ب��ه این گ��زارش ک��ه برخی از
دستگاههای دولتی در استانها زمین و امکاناتی در
اختیار دارند که بدون استفاده رها شده و آن دستگاه
دولتی نیازی به آن ندارد ،گفت:همه مس��ئوالن در
اس��تانها اعم از استاندار ،شهردار و مقامات محلی
ی کنند که دستگاه مربوطه ،آن بخش را
باید پیگیر 
در اختیار بگذارد و وزیر موظف اس��ت تا این کار را
انجام دهد و اگر در این زمینه مشکلی بوجود آمد،
استانداران باید بالفاصله و حتی تلفنی به من اطالع
دهند و من نیز مس��ئولیت آن را میپذیرم که این

مسئله را دنبال کنم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه واگذاری مراکز
و بنگاهه��ای دولتی یکی از وظایف بزرگ همگانی
اس��ت و باید مش��کالت موجود در این مس��یر را
برطرف کنیم ،گفت :ب��رای اجرای طرحهای نیمه
تم��ام در ه��ر منطقهای از کش��ور باید اق��دام به
واگذاری کنیم.
رئیسجمه��ور با بیان اینکه "وقتی در ش��ورای
عالی امنیت ملی تصویب میکنیم که یک ایرانی دو
تابعیتی هنگامی که میخواهد وارد کشور شود ،هیچ
مشکلی نداشته باشد و بتواند اموال منقول و غیرمنقول
خود را به راحتی به فروش برساند به معنای آن است
که یک قانون گذشته را اصالح کردهایم" ،گفت :همه
ایرانیان باید بتوانند راحت به کش��ور خود مسافرت
کنند .همانطور که در زمینه سربازی هم این تصمیم
را گرفتی��م که جوانی که میخواهد به کش��ور بیاید
بتواند به راحتی این کار را انجام دهد.
وی با تأکید بر ضرورت نحوه رفتار استانداران
و مس��ئوالن با مردم،گفت :البت��ه همگی رفتاری
خوب و متواضعانه نسبت به مردم دارند ،اما گاهی
برخی گزارش��ات در بعضی ام��ور ،موجب نگرانی
میش��ود .وی با اش��اره به اینکه باید به مشکالت
مردم که معموالً هم قابل حل هس��تند ،رسیدگی
کنیم ،گفت :ش��اید آن کسانی که فقر و تنگدستی
را درک نکردهان��د ،نمیتوانند بفهمند که خجالت
کشیدن در مقابل خانواده به چه معناست؟
رئیسجمه��ور با بی��ان اینکه ب��ا وجود همه
سختیها و مش��کالت باید به خانوادههای نیازمند
رس��یدگی کنیم ،گفت :همه اقوام،مذاهب ،زنها
و جوان��ان جامعه باید احس��اس کنن��د که دولت
پشتیبان آنهاست و میخواهد به آنها کمک کند.
روحان��ی با بی��ان اینکه هنگام��ی که در یک
اس��تان میبینیم که ش��یعه و س��نی در کنار هم
و با وح��دت زندگی میکنند موجب خوش��حالی
میش��ود ،گفت :زمانی که میبین��م وزیر خارجه
یک بانوی الیق را به عنوان سفیر انتخاب میکند،
موجب خوشحالی است و بسیار وی را در این کار
مورد تشویق قرار دادم .وی اظهار داشت :باید میان
استانداران و سایر مس��ئوالن هماهنگی و همدلی
برقرار باش��د؛ هماهنگی ضروری و مورد نیاز است،
چراکه ما قصد داریم یک کار دس��ته جمعی را به
تسنیم
انجام برسانیم.

