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مراسم سوگواری شهادت امیرالمؤمنین)ع( 
با حضور رهبر انقالب برگزار شد

در بیستمین روز از ماه مبارک رمضان و در آستانه 
سالروز شهادت مظلومانه مولی الموحدین حضرت علی 
ابن ابیطالب)ع(، مراسم سوگواری و عزاداری آن حضرت 
با حضور قش��رهای مختلف مردم و رهبر معظم انقالب 

اسالمی در حسینیه امام خمینی)ع( برگزار شد. 
در این مراسم که بعد از اقامه نماز ظهر برگزار شد، 
حاج مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی در 

عزای موالی متقیان حضرت امام علی)ع( پرداخت.

 خبر خوش رئیس فراکسیون فرهنگیان
به دانشجو معلمان

رئی��س فراکس��یون فرهنگیان مجل��س از صدور 
احکام حقوقی جدید برای دانش��جو معلمان از س��وی 

وزارت آموزش وپرورش خبر داد.
حمیدرضا حاجی بابایی گفت: به دنبال پیگیری های 
صورت گرفته از طریق سازمان امور استخدامی کشور 
و دی��وان محاس��بات و قائم مقام س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کش��ور مبنی بر اعمال حداقل حقوق برای 
دانشجو معلمان، این دس��تورالعمل به وزارت آموزش 

وپرورش ابالغ شد.
وی ادام��ه داد: حداقل حقوق 15 میلیون و 630 
هزار ریال است که با توجه به قوانین موجود، دانشجو 
معلم��ان نیز مش��مول ای��ن قانون می ش��وند. وزارت 
آم��وزش و پرورش دانش��جو معلمان را مش��مول این 
قانون نمی دانست؛ اما با قوانین و ادله ای که ارائه شد، 
مجاب ش��دند و مقرر ش��د پس از استعالم از سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور احکام 

دانشجو معلمان اقدام کنند.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس افزود: 
به دنبال اع��الم موافقت وزارت آموزش وپرورش برای 
تس��ریع در صدور احکام دانش��جو معلمان موضوع را 
ش��خصاً از طریق س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی 
کش��ور پیگیری ک��ردم که خوش��بختانه این حکم به 
وزارت آم��وزش و پ��رورش ابالغ ش��د. وزارت آموزش 
وپرورش مکلف اس��ت براس��اس ابالغیه سازمان امور 
استخدامی کشور در اسرع وقت نسبت به صدور احکام 

حقوقی دانشجو معلمان اقدام کند.  تسنیم

روحانی فرافکنی نکند
نماین��ده م��ردم اراک در مجل��س با بی��ان اینکه 
رئیس جمه��ور عدم ایف��ای وظایف خ��ود را به کمبود 
اختیاراتش ربط ندهد گفت: موضوع کم بودن اختیارات 
آقای روحانی به نوعی فرافکنی و فرار از واقعیت هاست.

علی اکبر کریمی درباره اظهارنظر حسن روحانی، 
رئیس                                               جمه��ور                                    درباره کم ب��ودن اختیاراتش گفت:  در 
قانون اساسی اختیارات رئیس                                               جمهور                                    به صورت کاماًل 

شفاف تبیین شده و هیچگونه ابهامی ندارد.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  حس��ن روحان��ی، رئیس                                               جمهور                                    به 
عنوان مق��ام اول اجرایی در کش��ور اختیارات الزم را 
برای اداره کشور دارد و ادعای مطرح شده وی درباره 
کم بودن اختیارتش کاماًل واهی اس��ت.                                                                                                                                                                                                                                                     نهادها و قوای 
دیگر اختیارات الزم را دارند. این در حالی است که در 
طول ۴0 س��ال اخیر روسای جمهور متعددی آمده و 
رفته اند و وقت��ی برخی افرادی به صحنه عمل آمده و 
دید ه اند نمی توانند مثمرثمر باشند عدم ایفای وظایف 

خود را به کمبود اختیارات ربط ندهند.
کریمی تصریح                                                                                                                                                                                                                             کرد                 :         آقای رئیس                                               جمهور                                    کسی است 
که س��ال ها در بخش های مختلف جمهوری اس��المی 
مسئولیت داش��ته و با ارکان و اختیارات آن آشناست، 
ضمن اینکه در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ به صراحت 
عنوان کرد که وقتی می دانستم که نمی توانم کاری برای 
ای��ران انجام دهم، به صحنه انتخابات نمی آمدم و چون 
می دانم می توانم مشکالت را حل کنم به صحنه آمده ام 
و برای ای��ن کار راه حل و برنام��ه دارم، لذا وقتی آقای 
روحانی چنین ادعایی کرده و بعد از 6 س��ال به یکباره 

برخالف این موضوع نظر می دهد یعنی فرصت سوزی.
وی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  در طول این سال هایی که آقای روحانی 
رئیس                                               جمهور                                    بوده است، فرصت سوزی های زیادی به ویژه 
در حوزه برجام، موضوعات فرهنگی، سیاست خارجی و 

روابط بین الملل داشته است.  فارس

 دولت الیحه اصالح ساختار بودجه را
به مجلس ارائه کند

نماینده گرمس��ار در مجلس گفت: دولت باید هرچه 
سریع تر الیحه اصالح ساختار بودجه را به مجلس ارائه کند.

غالمرضا کاتب با بیان اینکه امروز یکی از اولویت های 
اصلی کش��ور اصالح نظام بودجه ریزی اس��ت، گفت:در 
س��ال های گذش��ته حدود ۹0 درصد از بودجه کش��ور 
صرف هزینه های جاری ش��ده اس��ت که باید این روند 
اصالح شود. وی با بیان اینکه باید اصالح ساختار بودجه 
به گونه ای انجام شود که نقدینگی سرگردان در کشور به 
سمت تولید س��وق داده ش��ود، ادامه داد: حدود 1800 
هزار میلیارد تومان نقدینگی در کش��ور وجود دارد که با 
برداشتن مواد پیش روی تولید در سال حمایت از تولید 
می توان در جهت سرمایه گذاری و اشتغال گام های مهمی 
برداشت. قطعاٌ با اصالح ساختار بودجه گام های اساسی 

در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشته می شود.

اخبار

راه خود را از فرصت طلبان جدا می کنیم
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: در انتخابات مجلس یازدهم 
بای��د راه خود را از فرصت طلبان و کس��انی که می خواهن��د از اعتبار اصالح طلبان 

سوء استفاده کنند، جدا کنیم.
محمدرضا عارف در یازدهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
با تسلیت شهادت حضرت علی)ع( و آرزوی قبولی طاعات در ماه پرفیض رمضان و 
شب های قدر، روند طی شده از سوی فراکسیون امید برای انتخابات هیات رئیسه مجلس 
برای اجالسیه چهارم را تشریح کرد و گفت: فراکسیون امید برای حفظ هویت خود و انجام 

رسالت جریانی به صورت مستقل در انتخابات هیات رئیسه ورود کرد. 
وی با قدردانی از همراهی و همکاری موثر اعضای فراکسیون امید در جریان انتخابات هیات 
رئیسه مجلس تاکید کرد که در انتخابات مجلس یازدهم باید راه خود را از افراد فرصت طلب و 

کسانیکه می خواهند از اعتبار جریان اصالح طلب سوءاستفاده کنند جدا کنیم.  فارس

در حاشیه
ساختار جدید بودجه ریزی تا دو ماه آینده تکمیل می شود

وزیر کش��ور با بیان اینکه مقاومت در برابر تحریم ها، اولویت نخس��ت کشور 
است، گفت: ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا دو ماه آینده تکمیل می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی 
افزود: تحریم ها را باید به یک فرصت برای پیشرفت و توسعه تبدیل کرد. وی با بیان 
اینکه هر عاملی که امنیت منطقه را بهم بزند، ممکن است دامن همه را بگیرد، گفت: 
اراده کشور بر این است که موضوعات با مکانیزم های حاکم بر روابط بین الملل حل شود و 
موضع ما همکاری بر مبنای روابط بین الملل با تمامی کشورها به جز رژیم صهیونیستی است. 

وی گفت: مدیران استانی باید در راستای خلق منابع درآمدی جدید از محل جذب 
س��رمایه گذاری داخلی یا خارجی و اس��تفاده از منابع مالی در اختیار مردم، برنامه ریزی 
انجام دهند. ضرورت دارد هر اس��تان متناس��ب با ش��رایط خود، نظام توزیع مناسبی را 

درنظر بگیرد.  وزارت کشور

یبون تر
روحانی گفت که مسئولیت برجام را می پذیرد

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: مقام معظ��م رهبری هیچ گاه در 
جزئی��ات برج��ام ورود نکردند و آقای رئیس جمهور صراحتاً گفت که مس��ئولیت 

اجرایی برجام را می پذیرد.
سید حسین نقوی حسینی درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند 
"من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم و بارها 
نیز به خود مسئوالن این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه 
ای��ن مطلب را گفتیم"، تصریح کرد: آنچه مقام معظم رهبری با آن درباره برجام موافقت 

کردند، نامه آقای روحانی بود نه جزئیات کامل برجام. 
وی گفت: در این نامه تشریح شده بود که تمام تحریم ها علیه ملت ایران برداشته خواهد شد 
و فعالیت های علمی و صلح آمیز هسته ای نیز ادامه خواهد داشت و رهبری نیز به  طور طبیعی 

ضمن موافقت با این مهم تصریح کردند که به  صورت مشروط با برجام موافقت می کنند. 

نظرگاه

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى فــاز اول دیواره گذارى رودخانه لتحر 
(حد فاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا رودخانه گازرگاه) مطابق شرح  
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم .

مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 350/000/000 (سیصد و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده 

نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/03/21 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/03/23 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/03/26 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهدگردید.
- کلیــه هزینه هاى چاپ آگهــى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفاکس:55440055-8(031)

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/26

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد

دومشهردارى کاشان
بت 
نو

با اختیار حاصل از اساسنامه و ماده 106 قانون تجارت بدینوسیله 
از کلیه شرکاء محترم دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده شــرکاء این شرکت که راس ساعت 10 صبح 
روز یکشــنبه مورخ 1398/3/19 در محل مرکز اصلى شرکت واقع 
در سمنان ، شــهرك تعاون، خ هفتم ، پالك 81 تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 

1- انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل
2- رسیدگى به کلیه حسابهاى مربوط به قبل از سال 1398

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شرکاء 
(نوبت اول) شرکت خدماتى انیس سمنان با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 2655

رئیس هیات مدیره

آگهى مناقصه عمومى

سمیه شیرازى ، رئیس سازمان

ول
ت ا
نوب

شهردارى اسالمشهر (سازمان مدیریت و مهندسى شبکه حمل و نقل) در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 از محل اعتبارات شهردارى (سازمان) اجراى پروژه 
هاى ذیل را از طریق مناقصه عمومى واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقوقى واجد شرایط ، داراى رتبه بندى دعوت میگردد جهت شرکت در  مناقصه و دریافت اسناد 
به امور مالى سازمان مراجعه نمایند. ضمنًا مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر تا ده روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود. هزینه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.

نوبت اول 98/3/7 ، نوبت دوم 98/3/13
مهلت اخذ اسناد از تاریخ 98/3/13 لغایت 98/3/29 مى باشد.

مبلغ اعتبار عنوان پروژهردیف
اولیه (ریال)

مدت ردیف بودجه
اجرا

مبلغ تضمین 
(سپرده به ریال)

حداقل پایه و رشته

پروژه نصب عالئم و تجهیزات 1
ترافیکى سطح شهر

2 سال سابقه مرتبط12150/000/000ماه3/000/000/00033109/22

پروژه تامین تجهیزات و تعمیر 2
گاردریل هاى سطح شهر

2 سال سابقه مرتبط12100/000/000ماه2/000/000/00033109/29

پروژه تعمیر و نگهدارى تابلوها و 3
عالئم ترافیکى

2 سال سابقه مرتبط12125/000/000ماه2/500/000/00033109/23

آگهى مناقصه پروژه عمرانى
دهیارى روستاى سرخده از توابع بخش مرکزى دماوند در نظردارد پروژه عمرانى خود را از طریق مناقصه عمومى به پیمانکاران واجدالشرایط مشرحه ذیل واگذارنماید.

1.مشخصات پروژه:

2.سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 170000000ریال مى باشد که مى بایست همراه اسنادمناقصه تحویل گردد.
3.ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیمانکاران پس از انعقاد قرارداد عودت داده خواهد شد.

4.کلیه متقاضیان واجدالشرایط مى توانند پس از انتشارآگهى با ارائه معرفى نامه معتبر و تصویر رتبه بندى معتبر جهت دریافت اسنادمناقصه و کسب اطالعات بیشتر از 
تاریخ 98/2/31 لغایت 98/3/13 به دهیارى سرخده مراجعه و یا با شماره تلفن 09123594109 تماس حاصل نمایند و از تاریخ 98/3/14 لغایت 98/3/21 پیشنهادهاى 

خود را تحویل دبیرخانه دهیارى نمایند. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 14 مورخ 98/3/22 مى باشد.
5.هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6.متقاضیان مى بایست جهت دریافت اسناد مناقصه اصل فیش واریزى به مبلغ 1000000ریال به حساب شماره 1000124981639 پست بانک بنام دهیارى سرخده را تحویل 
دهیارى نمایند.

7.سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.
8.دهیارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.

6053/2                                                         تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/30 – نوبت دوم: 1398/3/7

رتبهمدت اجرابرآورد اولیه پروژه به ریالنام پروژهردیف

حداقل رتبه 5 آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور3 ماه3326301588لوله گذارى و تجهیز شبکه آب شرب روستا1

انتخابات هیات رئیسه مجلس  شورای اس��المی در اجالسیه بهارستـــان
چهارم همراه با رقابتی تنگاتنگ میان کاندیداها و 

پرحاشیه بود.
جلس��ه علنی روز یکش��نبه مجلس ش��ورای 
اس��المی برای برگ��زاری انتخابات هیئت رئیس��ه 
مجلس ساعت ۹:10 صبح آغاز شد. فراکسیون های 
والیی، مس��تقالن و امید روز شنبه )۴ خردادماه( 
فهرس��ت های نهایی خود را برای انتخابات هیئت 
رئیسه منتشر کرده بودند و صبح روز یکشنبه همه 
نمایندگان فهرس��ت به دس��ت در صحن مجلس 

حضور یافتند؛ تکلیف همه روشن بود.
برخالف همیش��ه که محمدرضا عارف رئیس 
فراکس��یون امید مجلس روی صندل��ی خود آرام 
می نشس��ت، این ب��ار با ب��از ش��دن درب مجلس 
خبرن��گاران ش��اهد محمدرضا عارف��ی بودند که 
ایستاده بود و با استرس به فهرست بلندباالیی که 
تا زمین کشیده شده بود نگاه می کرد و آن را خط 
می زد. در نهایت هم فهرست را به دست مصطفی 
کواکبی��ان عضو فراکس��یون امید ک��ه در صندلی 
پش��تی عارف قرار داش��ت، داد. کواکبیان هم این 

فهرست بلندباال را باال و پایین می کرد.
مدت ها بود خانه ملت این همه نماینده به خود 

ندیده بود. معموالً در س��ال پایانی مجلس وکالی 
ملت بیشتر با حضور در حوزه های انتخابیه مشغول 
رقابت با رقبای بالفعل و بالقوه خود هستند و طی 
ماه های اخی��ر آمار نماین��دگان حاضر در مجلس 
بیش از ۲۲0 نفر نبوده اس��ت اما امروز گویی سه 
فراکسیون فراخوان عمومی برای حضور اعضایشان 
در صحن علنی مجلس داده بودند و بیش از ۲۷5 

نماینده در صحن مجلس حضور داشتند.
تذک��رات پی درپ��ی الریجانی برای نشس��تن 
نمایندگان بر روی صندلی های خود نیز نتوانس��ت 
آرامش را ب��ه مجلس بازگرداند. هم��ه نمایندگان 
در ح��ال رفت و آمد بودند و ش��اید ب��رای انتخاب 
نامزد خ��ود با نمایندگان دیگ��ر رایزنی می کردند. 
ام��روز بیش از 50 کارمن��د مجلس برای کمک به 
رأی گیری ها و شمارش آرا در صحن حضور داشتند 

که این امر بر تراکم و شلوغی مجلس افزوده بود.
وقتی قاضی زاده هاش��می عضو هیئت رئیسه 
مجلس از نامزدهای ریاست مجلس خواست اعالم 
آمادگی کنند تع��داد زیادی از نماین��دگان فریاد 

زدند »الریجانی، الریجانی« قاضی زاده اعالم کرد: 
آقای��ان علی الریجان��ی، محمدرضا عارف و محمد 

جواد ابطحی نامزد ریاست مجلس هستند.
مجلس آرام و قرار نداش��ت، نمایندگان دائماً 
حرکت می کردند. به نظر می رس��ید ب��ازار رایزنی 
ب��رای نواب رئی��س مجلس نیز گرم ب��ود. باالخره 
بعد از حدود 15 دقیقه نتیجه آرا انتخابات ریاست 
مجلس اعالم ش��د و علی الریجانی برای چهارمین 

سال پیاپی سکان مجلس را در دست گرفت.
پ��س از اع��الم ن��ام الریجان��ی، تع��دادی از 
نمایندگان با فریاد »ش��یر اس��ت« حمایت خود را 

از الریجانی اعالم کردند.
پ��س از اع��الم ای��ن نتیج��ه نگران��ی اعضای 
فراکس��یون امید ب��رای حفظ سهمیه هایش��ان در 
هیئت رئیس��ه افزایش یافت. رقابت برای انتخابات 
نواب رئیس بسیار تنگاتنگ بود. پیش از این احمد 
بیگدلی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید اعالم 
کرده بود »مطهری و پزشکیان با نامزدی عارف برای 
ریاست مجلس مخالف هستند زیرا معتقدند نامزدی 

وی باعث ریزش آرا نواب رئیس خواهد شد.«
این رقابت به قدری تنگاتنگ بود که چندین بار 
آرای مأخوذه بازشماری و بعد از نیم ساعت اعالم شد 
که پزش��کیان با 1۴8 رأی و مصری با 1۴3 رأی به 
عنوان نواب اول و دوم هیئت رئیس��ه انتخاب شدند 
و عل��ی مطهری نی��ز با 1۲8 رأی و محمدحس��ین 

فرهنگی با 1۲1 رأی مغلوب این رقابت شدند.
علی مطهری که طی س��ه سال گذشته نایب 
رئیس��ی دوم مجل��س را برعه��ده داش��ت قربانی 

بلندپروازی های عارف در اجالسیه چهارم شد.
عبدالرض��ا مصری پس از آنکه توانس��ت رأی 
نماین��دگان را برای نایب رئیس��ی مجلس را جلب 
کند نزد علی مطهری ک��ه مغلوب این رقابت بود، 

رفت و از او دلجویی کرد.
توجیه فراکس��یون امید برای عملکرد ضعیف 

خود در مجلس؛ »ما در اقلیتیم!«
اعضای فراکسیون امید از این شکست آن هم 
در س��ال پایانی مجلس بسیار ناراحت بودند. پیش 
از این نیز برخی اعضای فراکس��یون معتقد بودند 

این شکست در انتخابات مجلس به ضرر نامزدهای 
لیست امید تمام خواهد شد.

مصطفی کواکبیان عضو فراکس��یون امید که 
درخص��وص مخالف��ت با طرح��ی صحبت می کرد 
در ابت��دای اظهارات خود گفت: »مش��خص ش��د 
که اصالح طلبان اکثری��ت را در مجلس در اختیار 
ندارند«؛ این سخنان نشان می دهد که فراکسیون 
امید تالش دارد از این باخت برای توجیه عملکرد 

ضعیف خود در مجلس دهم استفاده کند.
ش��مارش آرای دبیران هیئت رئیس��ه بیش از 
۴0 دقیقه به طول انجامید. به نظر می رسید رقابت 
نامزدهای دبیری مجلس نیز بسیار تنگاتنگ بوده 
اس��ت اما در نهایت ترکیب دبیران هیئت رئیس��ه 
به همان ش��کل گذش��ته باقی ماند. پیش از اعالم 
آرا دبیران، علیرضا رحیمی که قصد س��خنرانی در 
موافقت با طرحی را داش��ت از نمایندگان تش��کر 
کرد. عل��ی الریجانی خطاب به وی با خنده گفت: 

»هنوز آرا اعالم نشده که تشکر می کنید!«
ترکی��ب هیئت رئیس��ه مجل��س درخصوص 
کارپردازان هم حفظ ش��د و مجدداً نعمتی با 165 
رأی آشوری با 1۴۴ رأی و اسداهلل عباسی با 13۴ 
رأی از مجموع ۲۷۹ نماینده به عنوان کارپردازان 

هیئت رئیسه انتخاب شدند.مهر

بلندپروازی عارف کار دست مطهری داد

دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی گفت:  ب ا حــــز باید دید روحانی واقعاً دنبال اختیارات ا
است یا هدف دیگری را دنبال می کند.

اسداهلل بادامچیان با اشاره به اظهارات اخیر روحانی درباره 
لزوم اعطای اختیارات ویژه به رئیس جمهور با بیان اینکه باید 
دید اساساً هدف ایشان از این صحبت ها واقعاً اختیارات است 
یا موضوع دیگری اس��ت، اظهار داشت: اگر این مسأله روشن 
ش��ود، مشخص می ش��ود که به نظر برخی تحلیلگران هدف 

گرفتن اختیارات نیست؛ چون ایشان اختیارات  دارند. 
وی افزود: اگر رئیس جمه��ور اختیارات می خواهد باید 
مش��خص کند در چه چیزی دنبال اختیارات اس��ت و کلی 

گفتن اینکه من اختیارات ویژه می خواهم کافی نیست.
بادامچیان با بیان اینکه فرض کنیم ایشان می گوید برای 
اقتصاد و مس��ئله ارز می خواهم اختیارات ویژه داشته باشم،  
تصریح کرد: مسأله ارز مشکل بزرگ کشور است و علتش هم 
ناکارآمدی و سیاست های غلط است. ایشان رئیس مجموعه 
بانک ها اس��ت و برنامه و بودجه هم در اختیار ایشان است و 
در مجلس هم مانعی برای مس��ائل ارزی ندارد. قوه قضاییه 

هم که همکار ایشان در حل مشکالت ارزی است.
رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور در مسأله فرهنگ 
اختی��ارات دارد و در حوزه قضای��ی و حکومتی نیز تعزیرات 
حکومتی در اختیار ایشان است؛ بنابراین ایشان دنبال هدف 
دیگری هستند. اینگونه بازتاب شده که ایشان اختیارات ویژه 
می خواه��د تا کناره گیری کن��د و به همین علت می گوید به 

من اختیارات بدهید و اگر ندهید کناره گیری می کنم؛ که این 
بحث دیگری است. البته این نیاز به چنین اظهاراتی ندارد و 
رئیس جمهور در این مسائل می تواند طبق قانون عمل کند و 

به رهبری هم بگوید؛ پس بهانه جویی کار خوبی نیست.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با بیان اینکه آرزومندم 
ک��ه دولت روحانی در مدت باقی مانده آن چنان خوب عمل 
کند که مردم دعاگوی ایشان باشد خاطرنشان کرد: ما کمک 
می  کنیم و پیشنهاد می دهیم ولی این دولت نتوانسته از همه 
نیروها اس��تفاده کند و در یک گ��روه اصالح طلب و اعتدالی 
محدود ش��ده وگرنه نیاز به اختیارات نیس��ت. ایشان با همه 
کار کند و همه می توانند با ایش��ان کار کنند و مثل سیل و 
زلزله همه آماده همکاری با دولت هستند و اگر سیاست ها و 

ناکارآمدها عوض شوند نیاز به اختیارات ویژه نیست.
وی در پاس��خ به این اظهارات رئیس جمهور که شرایط 
جنگ��ی کنونی اختیاراتی ویژه نی��ز می خواهد، تصریح کرد: 
در جنگ هم هر کس��ی اختیارات می خواس��ت، برای جنگ 

می خواست نه برای جای دیگر.
بادامچی��ان با تأکید بر اینکه اگ��ر آقای روحانی معتقد 
اس��ت برای اقتصاد اختی��ارات می خواهد مش��خص کند و 
بگوی��د برای مثال در مورد ارز، واردات و صادرات اختیارات 
ویژه می خواهم، تصریح کرد: ایش��ان می تواند این تقاضا را 
در مجل��س مطرح کند ت��ا به او اختی��ارات بدهند؛ اما این 
مبهم گویی باعث می شود عده ای بگویند ایشان دنبال بهانه 

است تا طلبکارانه کناره گیری کند.  فارس

بادامچیان: 
اگر رویکردها تغییر کند نیازی به اختیارات ویژه نیست

مرجع تقلید ش��یعیان با بی��ان اینکه  پخش س��رودهای مبت��ذل در مدارس دست بـه نقد
 پذیرفتنی نیس��ت، گفت: ع��ده ای  می خواهند زمینه اجرای 

سند ننگین  ۲030 را  عادی سازی کنند .
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در مراسم شب دوم قدر که 
در مدرسه امام کاظم)ع( برگزار شد، اظهار داشت: مقدرات 
انس��ان بر مبنای شایس��تگی ها و لیاقت ه��ای فردی تعیین 
می ش��ود. وی افزود: مقدرات یک سال آینده مردم، بر مبنای 
شایستگی های وجودی و صفات شخصی تعیین شده و این طور 
نیست که بر مبنای شانس و اتفاق سرنوشت یک سال انسان 
رقم بخورد، اگر نیت پلید در فکر و روح انس��انی باش��د نباید 

انتظار داشته باشد که تقدیر خوبی در انتظارش باشد.
مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از جناح بندی های آزاردهنده 
سیاسی موجود در کشور گفت: درصورتی که جناح بندی های 
سیاس��ی در کشور از بین رفته و یک تیم قدرتمند اقتصادی 
ش��کل بگیرد بسیاری از مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم 

برطرف می شود.
آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی ادام��ه داد: س��فارش به تقوا 
الهی، رس��یدگی به حال یتیمان و همس��ایگان و همچنین 
کمک رسان مظلوم و دشمن ظالم بودن از آخرین توصیه های 
امام علی)ع( قبل از وداع با این دنیا بوده که نشان از اهمیت 
ویژه این مس��ائل اس��ت. وی با انتقاد از برخی سیاست های 
موج��ود در تضعیف جایگاه حج و زی��ارت  خانه خدا تأکید 
ک��رد: کعبه و مس��ئله حج محور وحدت و انس��جام جامعه 

اس��المی بوده و نباید با برخی رویکردهای اشتباه تضعیف و 
یا تخریب ش��ود، تضعیف جایگاه و اهمیت زیارت خانه خدا 
از سیاست های دیرین انگلیس بوده که وجود آن را خطری 

برای ادامه حیات مسیحیت قلمداد می کند.
مرجع تقلید ش��یعیان بابیان برخی از جنبه های ترویج 
سبک زندگی غربی در کشور گفت: با ترویج و توسعه فرهنگ 
غرب در بین مردم، امروز مش��اهده می شود که همسایگان از 
حال یکدیگر بی خبر ب��وده و مانند دو غریبه از کنار یکدیگر 

عبور می کنند و حتی گاهی مواقع همدیگر را نمی شناسند.
آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی همچنین تأکید ک��رد: پخش 
س��رودهای مبتذل و وادار کردن دختران معصوم کش��ور به 
رقاصی و آوازخوانی در کش��وری که داعیه دار اس��الم اس��ت 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نبوده و نیست، عده ای با عناوین جذاب 
می خواهند زمینه اجرای س��ند ننگین و استعماری ۲030 را 
در آموزش وپرورش عادی سازی کنند. وی عنوان کرد: جامعه 
اس��المی باید نسبت به این قبیل تحرکات هوشیار بوده و به 
وظیف��ه ذاتی خ��ود در عمل به امربه مع��روف و نهی از منکر 
جامعه عمل بپوشاند چراکه هیچ عملی بدون امربه معروف و 

نهی از منکر در درگاه الهی مقبول واقع نمی شود.
آیت اهلل مکارم شیرازی تصریح کرد: نسبت به نوجوانان و 
فرزندان خود باید هوشیار و حساس باشیم، اگر کوچک ترین 
غفلتی در رابطه با نسل آینده شود، فضای مسموم مجازی و 
دیگر مسائل و معضالت اجتماعی آن ها را با خود برده و در 

خود غرق خواهد کرد.  تسنیم

آیت اهلل مکارم شیرازی:
عده ای  می خواهند اجرای سند  ۲۰۳۰ را  عادی سازی کنند 


