پاسداران

امنیت و اقتدار

آمریکا میخواست داعش را  ۴۰سال در منطقه حفظ کند

وزیر دفاع با بیان اینکه آمریکا میخواس��ت  ۳۰تا  ۴۰سال داعش را در منطقه
حف��ظ کند اما نتوانس��ت ،گفت :آمریکاییها خواس��تند قدرت دفاعی م��ا را برای
همسایگان خطرناک نشان دهند.
سرتیپ امیر حاتمی اظهار داشت :اگر مشکالت را ریشهیابی کنیم حتما اذعان
داریم که اگر به تدابیر امام و رهبری معظم انقالب به طور کامل عمل میکردیم حتما
وضعیت ما بهتر بود .امروز دشمنان روح مردم ما را هدف قرار دادند ،دشمنان میخواهند
مردم ما را مایوس و بیاعتماد به نظام کنند که موفق هم نمیشوند.
وزیر دفاع گفت :امروز  ۸۵درصد نیازهای دفاعی خود را در داخل تولید میکنیم ،موشک
فاتح ،موش��ک هوا به هوای فکور ،موش��ک هویزه ،زیردریایی فاتح که اخیرا تحویل نیروی
دریایی شد و رونمایی از هواپیما کوثر از جمله دستاوردهای دفاعی اخیر ما به حساب میآیند.
همه میدانند که ساخت و طراحی زیر دریایی پیچیدهتر از هواپیماست.

دیدگاه

نیروی دریایی سپاه آماده دفاع همهجانبه است

فرمانده نیروی دریایی سپاه از آمادگی کامل نیروی دریایی سپاه برای دفاع از
آبهای ساحلی و سرزمینی کشور خبر داد و افزود :ما در دریا محکم مقابل نیروهای
استکبار جهانی و کشورهای فرامنطقهای که به خلیج فارس آمدهاند ،ایستادهایم.
س��ردار علیرضا تنگس��یری در آیین افتتاح بخش جراح��ی محدود مجتمع
درمانی ش��هید عمویی منطقه سوم نیروی دریایی س��پاه اظهار داشت :ما وظیفه
خودمان میدانیم که به مردم خدمترسانی کنیم ،کشور در بخش بهداشت و درمان
با مش��کل جدی مواجه اس��ت و نیروهای نظامی و انتظامی باید با تمام امکانات خود به
کمک دولت و مردم بشتابند.
وی افزود :ما در دریا محکم مقابل نیروهای استکبار جهانی و کشورهای فرامنطقهای
که به خلیج فارس آمدهاند ،ایستادهایم .با تمام امکاناتی که درون کشور و بهدست توانمند
متخصصان داخلی طراحی و تولید شده از استقالل و عزت ایران دفاع میکنیم.

تعامل گسترده با جهان یعنی معطل چند کشور استکباری نشوید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :گفته میشد باید بهانه را از دشمن
بگیریم؛ حاال مجددا ً مطرح میکنند که باید نگذاریم بهانههای دشمن بیشتر شود.
س��عید جلیلی گفت :اینکه مقام معظم رهبری در بیانیه اخیر خود گفتند که
باید مراقب بود تحلیلهای سراپا غلط به ما داده نشود؛ گفته میشد باید بهانه را از
دشمن بگیریم؛ حاال مجددا مطرح میکنند که باید نگذاریم بهانههای دشمن بیشتر
شود .میگویند باید تعامل داشت ،بله؛ اما تعامل گسترده با جهان یعنی آنکه معطل چند
کشور استکباری نشوید .به همین دلیل که در دنیا کشورهای بسیاری وجود دارد میگوییم
معطل چند کشوری که سابقه طوالنی در تخاصم و دشمنی با ملت ما دارند ،نباشید.
وی اضاف��ه ک��رد :اگر گفته میش��ود تعامل ،این تعامل باید س��ازنده باش��د؛ نه آنکه
سرمایههای کشور را به یغما بدهد .وقتی طرف اروپایی در برابر پایبندی شما به توافق ،بعد
از  ۹ماه همچنان به وعده حداقلی خود هم جامه عمل نپوشانده ،اینجا باید هوشیار باشیم.
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روحانی بهجای توضیح درباره عملکردش ،چه گفت؟!

مائده شیرپور
maede.shirpour91@gmail.com

رئیسجمه��وری ب��از هم روز
دست بـه نقد
گذش��ته س��خنرانی داشتند،
کاری نداری��م که درب��اره چرایی ع��دم حضور در
مجمع تشخیص مصلحت نگفتند ،کاری نداریم که
درباره علت گرانیهای پیدرپی و بیارزش ش��دن
پول مردم توضیح ندادند ،بیشتر درباره این صحبت
کردیم که چه گفتند و چه میخواستیم بشنویم.
حجتاالسالم والمس��لمین حسن روحانی در
جمع مدیران ش��رکتهای دانشبنیان و نوآفرین
گف��ت :آمری��کا زمانی ب��ا جذب متخصص��ان دنیا
پیش��رفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود و هر
کش��وری دور خود دیوار بکش��د نابود میش��ود و
پیشرفت نمیکند.
ام��ا رئیسجمه��وری نگفت در پنج س��ال
گذشته در این زمینه چه کرده و اکنون برنامهاش
برای جذب متخخصان خودمان نه حتی متخصصان
دیگر کشوران چیست؟!
رئیسجمهور آزادی اندیشه را اولین زیربنا برای
پیشرفت در عرصههای مختلف علمی ،اجتماعی و
سیاسی دانست و اظهار داشت :معتقدیم پیشرفت
در علم و فناوری در س��ایه آزادی اندیشه و محیط
مناس��ب انجام میگیرد و دول��ت ،حکومت و نظام
موظف هستند این زیرساخت را فراهم سازند.
جن��اب روحانی بزرگ��وار کاش حاال که پنج
سال است رئیس دولتید به جای مرور موظفیهایتان
بگویید دقیقا در همین زمینههای که میگویید دولت
موظف است و دیگران هم! شما چه کردید؟ میشود
آمار دهید به جای اینکه وظایف و بدیهیاتتان را مرور
کنید؟! شما اکنون پنج سال است که رئیسجمهور
هستید نه کاندیدای این پست.
روحانی البته گفت :طی  5سال گذشته اقدامات
بس��یار خوب��ی در حوزه علم و فناوری انجام ش��ده
که بیش��ترین مس��ئولیت آن بر دوش شرکتهای
دانشبنی��ان و معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری بوده است و در این عرصه تمام دستگاهها
و ارگانها به طور ش��بانهروزی در تالش و کوشش
بودهان��د تا زیربن��ای الزم را برای حرک��ت فناورانه
بوجود آورند .برای اینکه روند علم و دانش ش��تاب
پیدا کند ،باید دانشهای پایه رشد یابد و چنانچه در
علوم پایه رشد نکنیم ،ستونهای اصلی برای ایجاد
ساختمان بر روی آن وجود نخواهد داشت.
آقای رئیسجمهور برای مردم اینکه بدانند
کارهایی انجام شده کافی نیست ،شما وظیفه دارید
که بگویید دقیقا چه کار کردید؟! پنج س��ال است
که میگوید باید چه کنیم بس نیست؟ نمیخواهید
درباره کارهای صورت گرفته صحبت کنید؟!

پنج سال گذشت
و هنوز «باید» انجام دهیم!
چقدر خوب در نامزدی ماندید!

رئیسجمهور با اشاره به اینکه اگر استاد دانشگاه
و دانش��جو برای بیان دیدگا ه و اظهارنظر خود آزاد
نباشد ،امکان پیشرفت نیز وجود ندارد ،خاطرنشان
کرد :هنوز هم فکر نمیکنم آن میزان آزادی که در
دوران خودمان در  40الی  50سال گذشته در حوزه
علمیه قم وجود داش��ت ،در دانش��گاههای ما وجود
داشته باشد .در آن دوران در حوزه علمیه یک عالم
و اس��تاد ،تمام علمای بزرگ و نظ��رات آنها را نقد
میکرد و کنار میگذاش��ت و گاهی حتی دیدگاهی
که بر روی آن علما و فقهای بزرگ اجماع داش��تند
به راحتی توس��ط مدرس رد میشد و نام بزرگترین
فقها را میآوردند و میگفتند که اشتباه کردند و در
همان جلسه شاگرد نیز به راحتی اظهارنظر مدرس
را مورد اشکال قرار میداد.
جالب اس��ت که رئیسجمه��ور در حالی از
نقدپذی��ری دوره خ��ودش در حوزه علمیه س��خن
میگوید که دوس��تان مطبوعاتیاش نقد رحیمپور
ازغ��دی به حوزه علمی��ه را برنمیتابند ،روحانی در
حال��ی از انتق��اد و منتقدان اس��تقبال میکند که
خودش حدود دویست کلمه نامناسب مانند «بروید
به درک» به منتقدان گفته و از افرادی مانند حسن
عباس��ی و رس��انهها و روزنامهها شکایات عجیب و
غریبی برای یک نهیب و یا یک نقد در دولتش وجود
دارد!!! کاش او توضیح دهد که چرا هم طرفدار نقد
است و هم صدای منتقد را در نشستهای خبری!!
خفه میکند ،هم روحیه نقادانه را ستایش میکند و
هم منتقدان به دفتر سخنگوییاش هم نمیرسیدند
چه رسد به حیات دولت!
روحانی گف��ت :دولت مهمتر از آمادهس��ازی
زیرساختهای فیزیکی موظف است زیرساختهای
حقوق��ی را فراه��م س��ازد ،چراکه ی��ک فناوری و
اختراع برای به ثبت رس��یدن ب��ا دهها پیچ و خم
حقوقی و مقرراتی مواجه است ،لذا دولت و مجلس
باید زیرس��اختهای حقوقی و مقرراتی را با کمک
یکدیگر بوجود بیاورند و چنانچه این زیرساختها،
آماده باشد ،دانش��جو و محقق میتواند در محیط
مناسب به رشد و شکوفایی برسد.
جن��اب روحان��ی ممن��ون میش��ویم از
زیرساختهایی که در این پنج سال بوجود آوردید
بگویید ،نمیگوییم ای��ن کار را نکردید منظورمان
این اس��ت که این گفتن باید عملگرایانه بودنش

را هم ثابت کند.
روحانی با بیان اینکه باالترین نشاط را گروهی
برخوردار هستند که خالقیت دارند ،اظهار داشت:
باید به محقق و دانش��جو فرصت خطا و جبران آن
داده ش��ود و بایس��تی همه فرصتها را برای نسل
جوان فراهم آورد ،چه بسا ممکن است محققی در
یک فناوری به نتیجه نهایی نرسد ،اما باید فرصت
و امکانات الزم را مج��ددا ً برای فعالیت وی فراهم
س��ازیم تا به نتیج��ه مطلوب نایل آی��د.در دوران
جنگ تحمیلی بس��یاری از کارها به نتیجه نهایی
نمیرس��ید ،اما وقتی حوصله ،فرص��ت و امکانات
بع��دی را برای انج��ام آن کار فراه��م میکردیم،
نتیجه نهایی نیز حاصل میشد.
کاش بگویی��د فرص��ت به محق��ق دادن و
حمایت از خالقیتهای شکس��ت خورده چطور با
قراردادهای واردات جمع میشود؟! چطور میشود
ه��م به محقق به��ا داد و ه��م تولیداتش را طوری
نادی��ده گرفت که او اختراع��ش را به دره بیندازد!!
جن��اب روحان��ی کاش همینطور که در دانش��گاه
س��خنرانی میکردی��د حداقل یک محق��ق و فرد
خالق که از او و ایدهاش حمایت شده بود را با خود
میآوردید تا برایتان بنویس��یم مشت نمونه خروار
است و هورا بکشیم .خوب است که از روحیه جنگ
میگویید و بد اس��ت که کس��ی که در دولتتان از
واردات مدیر سخن میگوید را توبیخ نمیکنید!
روحانی با اش��اره به اینکه شرایط امروز کشور
هم خوب و هم س��خت اس��ت ،اظهار داشت :یکی
از وظای��ف دولت برقراری ارتباط س��هل با جهان
اس��ت؛ در چنین ش��رایطی برخی از کش��ورها به
فکر اح��داث دیوار در مرزهای خ��ود افتادهاند که
در تأمی��ن بودج��ه آن با کنگره با مش��کل مواجه
هس��تند ،اینها همچنین برای ویزا و علم نیز قائل
به م��رز و دیوار هس��تند در حالی ک��ه نمیدانند
تمام پیشرفتهایش��ان در سایه این بوده که دیوار
نداشتند.
در ارتب��اط با انج��ام وظایفت��ان در ایجاد
مس��یر درس��ت با جهان چه کردی��د و چرا توافق
بینالملل��ی را امضا کردید ک��ه کمترین فایدهای
برایمان نداش��ت و بر چه اس��اس امی��د دارید به
کنوانس��یونهای بینالمللی بپیوندیم که دولتتان
نتیجهبخش بودنش را تضمین نمیکند؟

رئیسجمه��ور افزود :بس��یاری از فناوریهای
جدیدی که در داخل کشور ساخته میشود ،ضمن
تأمی��ن نیاز داخلی باید صادر ش��ود و این زیربنای
دیگری اس��ت که دول��ت بای��د آن را ایجاد کند و
فضای مناسب را برای ارتباط با جهان آماده سازد.
جسارتا جناب روحانی باز گفتید باید ،میشود
بگویی��د در همین زمینه و ایج��اد زیربنای صادرات
چه کردید؟ میش��ود بگویید با ای��ن روند تعطیلی
ش��رکتهای قدیمی چطور به صادرات میرسیم؟ و
برای حمایت از شرکتهای داخلی چه کردید؟!
روحانی با اش��اره به اینکه امروز کش��ورمان با
فش��ار و تحریم مواجه است ،گفت :برخی کشورها
میدانند که راه کند کردن روند رش��د و پیشرفت،
تحریم و بستن راهها است؛ البته این کار آنها ضمن
ایجاد مش��کل انگیزههایی را در داخل کش��ورمان
تقویت میکند تا بخاطر فشار تحریم ،قطعهای که
آن را وارد میکردیم ،بتوانیم آن را در داخل کشور
تولید کنیم و در این راس��تا صنعت ما باید جرأت
استفاده از محصوالت داخلی را داشته باشد.
قرار بود تحریمها برود و شما در دوره دوم
ریاست جمهوریتان وعده دادید اگر رئیسجمهور
ش��وید س��از و کاری را ط��ی میکنی��د که همه
تحریمها برود!! خاطرتان هست؟! آن زمان ترامپ
رئیسجمهور امریکا بود و از آن زمان تاکنون روند
جدیدی ش��کل نگرفته به جز برعک��س عملیاتی
ش��دن وعده ش��ما؟! اگر دلتان خواس��ت به ما که
نه ،به مردم��ی که به ش��ما و وعدههایتان اعتماد
کردند توضیح دهید که چرا برعکس شد؟ که چرا
از همان دوره نخست به فکر استفاده از محصوالت
داخل��ی نبودید و اعضای کابینهت��ان معتقد بودند
آبگوشت بزباش را هم نمیتوانیم تولید کنیم؟!!
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه مسئولین کشور
در تم��ام ردهها باید بپذیرن��د که اگر میخواهیم از
نوآوریهای بومی اس��تفاده کنیم ممکن اس��ت با
اشکاالت موردی هم مواجه شویم ،گفت :بروز برخی
خطاها و اشتباهات طبیعی است و ما باید برای رفع

این خطاها و اشتباهات تالش کنیم .ممکن است در
استفاده از فناوری و نوآوری بومی چند مورد اشکال
هم وجود داش��ته باش��د ،اما عیبی ندارد ،با سعی و
تالش خود باید این اشکاالت را از بین ببریم.
ی��ادش بخی��ر آن روزهایی ک��ه میگفتید
ژنرال آوردید که آزمون و خطا نکنید و کشور جای
آزمون و خطا نیست ،نمیگوییم حرفتان درست یا
غلط بود فقط یادآوری کردیم.
رئیسجمه��ور با تأکید باید مس��یر را درس��ت
تش��خیص دهیم تا این ش��هرکهای فناوری بتوانند
فعالی��ت خود را راحتتر انجام دهند  ،افزود :نگاه به
ش��رکتهای دانشبنیان در مراحل مختلف فعالیت
آنها از جمله دوران تأسیس ،توسعه ،تکمیل و رشد
باید متفاوت باش��د و بتوانی��م در مراحل مختلف به
این شرکتها کمک کنیم .ما باید برای شرکتهای
دانشبنی��ان در زمینههای مختل��ف از جمله بیمه،
مالیات ،تس��هیالت و کمکهای مختلف به صورت
حساب شده عمل کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
جن��اب روحان��ی لطفا نمونههای��ی از نگاه
متف��اوت و حمایتگرت��ان را بگویید تا ش��رکتها
بدانن��د .مثال دانش��مندانی ک��ه ماه��واره امید را
س��اختند کجا هستند؟! مثال دانشمندان هستهای
این روزها چه میکنند و. ...
رئیسجمه��ور با تأکید بر اینک��ه راه مبارزه با
فس��اد ش��فافیت و دولت الکترونیک است ،گفت:
دول��ت الکترونیک باعث میش��ود که یک مدیر و
ی��ک ارائه دهنده خدمت با مراجعهکننده چهره به
چهره نش��وند .در گرفتن امضاءهای طالیی همین
چهره به چهره شدنها فساد و بدبختی میآورد.
جن��اب رئیسجمهور یکس��ال از دس��تور
مجلس به تاس��یس سایت شفافیت مدیران و درج
حق��وق آنها برای مردم گذش��ت ،لطفا همین یک
وظیفه قانونی را برای مبارزه با فس��اد و ش��فافیت
انجام دهید بقیه پیشکش.
رئیسجمهور در پایان سخنان خود با قدردانی
از تالشهای فعاالن حوزه دانشبنیان گفت :قول من
به شما این است که تالش میکنیم روابط دولت با
این بخش را راحتتر و تس��هیل و نیازهای شما را
ب��رآورده کنیم .ما باید محی��ط را برای فعالیتهای
علمی و دانشبنیان مساعد و مناسب کنیم .امیدوارم
با فعالیت ش��ما در آغاز دهه پنجم انقالب در عرصه
علم و دانش در منطقه سرآمد باشیم.
کاش کارهای��ی که تا االن انجام ش��ده بود
را میگفتید و ق��ول میدادید در فاصله بعدی که
تعیی��ن میکنید دوباره بگویید چه کردید به جای
اینکه تاکید کنید چه باید میکردید!!
جناب رئیسجمهور بزرگوار برای اینکه فرمودید
انتقاد را میس��تایید برایتان نقد نوشتیم ،هر چند
که قبال نتیجه نقد منصفانهمان را با احضاریه پاسخ
دادید اما اینبار هم به شما و صحبتهایتان اعتماد
ک��رده و نقدی منصفانه و البته خیرخواهانه تنها به
منظور بهبود روند دولت نوشتیم تا از نتایج مثبتش
هم شما ،هم مردم و هم ما بهرهمند شویم.

یادداشت

محاکمه برادر روحانی
چگونه ختم خواهد شد؟
حسین خان بابازاده

«نخستین جلسه محاکمه حس��ین فریدون برگزار شد»
این چند کلمه تش��کیلدهنده تیتر داغ چند روز پیش اغلب
رس��انههای خبری بود .خبری که نشان داد انتظار برای آغاز
محاکمه برادر رئیسجمهور و بررسی اتهامات وی باالخره به
پایان رسیده است .مفاسد اقتصادی ،حضور در جلسات هیات
دول��ت ،حضور بیربط و عجیب در مذاکرت هس��تهای ،رانت
آموزشی و چندین مورد دیگر از مواردی است که نام فریدون
هم��راه با آنها به گوش مردم ایران میخورد .فارغ از همه این
موارد ،پیرامون آغاز جلسات محاکمه فریدون میتوان به چند
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نکته اشاره کرد:
 -1اع�لام پای��ان کار آی��تاهلل آملی در ق��وه قضاییه در
روزهای آتی تقریبا قطعی اس��ت .کارنامه نسبتا موفق ایشان
در بررس��ی مفاس��د کالن اقتصادی قابل انکار نیست اما عدم
ش��روع جلس��ات محاکمه فریدون به یک سوال و ابهام جدی
در این میان تبدیل شده بود .شاید بتوان گفت شروع محاکمه
برادر رئیسجمهور در این مقطع زمانی برای این است که به
نوعی به این ابهام نیز پاسخ داده شود؛ هرچند به احتمال زیاد
صدور حکم در زمان باقیمانده ریاست آقای آملیالریجانی به
وقوع نخواهد پیوست.
ب��ا وجودی که عموما در پروندههای مهم ،زمان با دقت و
پیشبین��ی جوانب کار صورت میپذیرد میتوان این گمانه را
هم البته مطرح کرد که رسیدگی به پرونده برادر رئیسجمهور
ب��ه صورت طبیع��ی و کامال معمولی و قانون��ی به این مقطع
زمانی رس��یده اس��ت .اما با هم��ه ای��ن گمانهزنیها ،اهمیت
پرونده حسین فریدون آنقدر هست که زمان رسیدگی به آن

در هر زمان و شرایطی اهمیت خود را دارد.
 -2تقریب��ا گزین��ه قطع��ی جایگزی��ن آی��تاهلل آمل��ی،
حجتاالس�لام رئیس��ی اس��ت .اما رئیس آتی ق��وه قضاییه
کس��ی اس��ت که اصلیترین رقیب حس��ن روحانی در سال
 96ب��ود و رای قابل توج��ه  16میلیونی را هم کس��ب کرد.
انتقاد علنی رئیس��ی در مناظرات س��ال  96به فساد نزدیکان
روحانی و یادآوری خاطره اعالن جنگ روحانی به مس��ئوالن
قضای��ی در صورت نزدیک ش��دن به خط قرمزهایش ،ش��اید
باعث شده باش��د این تصمیم گرفته ش��ود که آغاز محاکمه
فری��دون در زمان آیتاهلل آملی آغاز ش��ود تا برخی اطرافیان
و حامیان روحانی همچون آش��نا و یا رس��انههای زنجیرهای
حمالتی تحت عنوان انتقامگیری انتخاباتی رئیسی از روحانی
را نتوانن��د مط��رح کنند تا از همان ابتدا ب��رای رئیس جدید
ایجاد حاش��یه کنند .چراکه قطعا یکی از اولویتهای رئیسی
رسیدگی به پروندههای مفاسد دانهدرشتهای مشهور خواهد
ب��ود .از این منظر نیز این اقدام حکیمانه و پیش��گیرانه و در
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راس��تای جلوگیری از ایجاد ش��بهات بیمورد و بیپایه برای
بخشی از افکار عمومی محسوب میشود.
 -3امروز که قوه قضاییه محاکمه خط قرمز رئیسجمهور
را هرچند با تاخیر فراوان آغاز کرده است باید به این نکته به
صورت ویژه دقت کند که اقناع افکار عمومی در صورتی شکل
خواه��د گرفت ک��ه تمامی عناوین اتهامی ریز و درش��ت این
متهم بزرگ به دقت هرچه بیش��تر بررس��ی و البته در دادگاه
علنی برگزار شود و این حس خطرناک به جامعه منتقل نشود
که بناس��ت یک یا دو مورد از عناوین اتهامی این دانهدرشت
سیاس��ی بررس��ی و در نهایت یک حک��م محکومیت مختصر
صادر شود .چراکه متاسفانه سابقه انتقال این حس ناخوشایند
ب��ه مردمی که منتظر صدور یک حکم قاطع در برابر متهمان
دانهدرشت و متصل به مراکز قدرت بودهاند ،به نوعی  -جدای
از درس��تی یا نادرستی آن  -وجود داش��ته و تکرار این امر و
احس��اس بار دیگر باعث از بین رفتن زحمات دستگاه قضا در
جهاننیوز
افکار عمومی است.

3

مخاطب شمایید
مخاطب بایدها خود رئیسجمهور هستند

آق��ای رئیسجمهور ه��م در صحبتش��ان مفصّ ل
پرداختند به مسئلهی اقتصاد و کارهایی که باید انجام
بگیرد .البتّه ایشان مواردی را ذکر کردند که «باید این
کار بش��ود ،باید این کار [دیگر] بش��ود» .مخاطب این
بایدها کیست؟ خود ایشان .یعنی [مخاطب] این بایدها
غی��ر از خود آقای دکتر روحانی و تیم کاریش��ان در
دولت دوازدهم ،هیچکس دیگر [نیس��ت]؛ یعنی غالب
ی از آنها ممکن است به مجلس یا
این کارها ،حاال بخش 
ب��ه ق ّوهی قضائیّه یا به بعضی جاهای دیگر ارتباط پیدا
کند ،امّا عمدهاش کارهای خود مسئولین دولتی است؛
ای��ن بایدها را خود اینها بایس��تی انج��ام بدهند؛ اینها
واقعیّت است .مسئلهی اقتصاد خیلی مهم است.
در مس��ئلهی اقتصاد ،یکی مسئلهی تولید داخلی
اس��ت که خیلی مهم اس��ت! اینکه ایشان ذکر کردند
در مورد س��رمایهگذاری ،درس��ت است ،ما هم [قبول
داریم] .البتّ��ه بنده این قض ّیهی نیاز به س��رمایههای
داخلی و خارجی را پنج شش سال پیش از این در این
جلس��های که اینجا در این طبقهی باال تشکیل دادیم
[گفتم] .از ش��ماهایی که اینجا هستید ،عدّ هی زیادی
حضور داشتید ،آنجا افراد اقتصاددان هم [بودند]؛ آنجا
بنده گفتم که ما به این مقدار س��رمایه احتیاج داریم
ال بخش نفت و برای بخش��های مختلف
فقط برای مث ً
کشور؛ اینها نیازهایی است که وجود دارد و باید تأمین
بشود ،منتها یک نکتهی ظریفی وجود دارد.

بیانات در دیدار با مسئوالن نظام
 22خرداد 96

سیاست مجازی
دستور جالب وزیر ارتباطات
برای جلوگیری از هزینههای نابجا

محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات نوشت:
پارسال از شرکتهای ارتباطاتی خواستم هزینه
هدایای ن��وروز را صرف زلزلهزدگان کنند .امس��ال نیز
بیایی��د بهجای خرید هدایا برای مدیران دس��تگاهها یا
تبلیغ��ات ،امکانات حداقل��ی رابرای روس��تای بینظیر
گردشگری َدرَک فراهم کنیم تا اقتصاد مردم عزیز آنجا
رونق گیرد و بهدرکرفتن یک سفر جذاب شود!

از دولت جنگ الگو بگیرید

حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در پاسخ
به توییت��ی از عزتاهلل ضرغامی رئیس س��ابق
صداوسیما از وی خواسته بود تا راهکار مشخصی برای
عبور از مشکالت فعلی ارائه دهد .ضرغامی نیز در پاسخ
به وی نوش��ت :مش��اوران محترم که به دنبال دریافت
پیش��نهادات اجرایی هس��تند تجربیات دولت جنگ و
اتوماس��یون دول��ت نه��م و ده��م را در م��ورد توزیع
جمعبندی کنند و به شرف عرض برسانند.

امامان جمعه
میتوانند الگوی کارهای خوب باشند

محم��ود صادق��ی نماینده ته��ران در مجلس
شورای اسالمی نوشت:امامان جمعه میتوانند
الگوی کارهای خوب باش��ند؛ برداشتن نردهها در تبریز
و تهران .کنارهگیری امامجمعه زاهدان به علت کهولت
سن .دعوت امامجمعه قرچک از نمایندگان برای بازدید
از زندان .دعوت امامجمعه پیلهسوار از سخنران زن.

این معصیتهای نابودکننده را مرتکب نشوید

حجتاالسالم علیرضا پناهیان نوشت :برخی از
معضیتهای نابودکننده ،مثل «ریا» و «عُجب»
 که موجب حبط عمل میش��ود  -در واقع یک اتفاقذهنی اس��ت .اگر به ذهن کس��ی خطور کند که «من
آدم خوبی هستم» همه اعمالش به فنا میرود.
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ﻧﻤﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ  ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﮔﻠﻜﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬﺍ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮﺭ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻠﺴﻪ:
 -1ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  87ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺠﻤﻊ
 -2ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ
 -4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻫﻴﺄﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺗﺬﻛﺮ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻣﺴﻜﻦ – ﻭﺩﻭﺩ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻏﻰ

