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وه ری استارت  حمایت صهیونیست ها از گر
یکی از کانال های گروه "ری استارت"، با ذوق زدگی فراوان 

از حمایت اسرائیل از این گروه خشونت طلب خبر داد.

ب��ه گ��زارش جهان نی��وز؛ یک��ی از کانال های وابس��ته به 
گروه "ری اس��تارت" با اش��اره به انعکاس اقدام��ات این گروه 
خشونت طلب در خبرگزاری های رژیم صهیونیستی و اشاره به 
مسدود ش��دن کانال رسمی ری استارت، مدعی شد: »حمایت 

جهانی از اپوزیسیون ری استارت حتمی است.«
 ری اس��تارت برنامه ای اس��ت که محمد حسینی، مجری 
س��ابق تلویزیون در آن مردم را به "خشونت و آسیب رساندن 
ب��ه اموال عمومی" دعوت می کند و چالش "س��نگ" و چالش 

"فحش" به راه انداخته است.
 نکته مه��م، الگوبرداری ری اس��تارت از گروه های تکفیری 
وابسته به غرب همچون داعش است که چندی پیش از طرفداران 

خود خواسته بود به نیروها و افراد بسیجی حمله ور شوند. 

 برگزاری جلسات شورای اصولگرایان 
وز یکبار  هر ۱۵ ر

قائم مقام جامع��ه روحانیت مبارز از برگزاری منظم 
جلسات شورای همگرایی اصولگرایان، هر ۱۵ روز یکبار 

در دفتر مرکزی جامعه روحانیت مبارز خبر داد.
به گزارش مهر، حجت االسالم سیدرضا تقوی اظهار 
کرد: پس از انتخابات مجلس، مدتی در برگزاری جلسات 
شورای همگرایی وقفه ایجاد شد اما پس از آن به پیشنهاد 
برخی دوس��تان، جلس��ات این شورا را از س��ر گرفتیم. 
وی افزود: جلس��ات هس��ته مرکزی ش��ورای همگرایی 
اصولگرای��ان، متش��کل از ۴۰ الی ۵۰ نف��ر از افرادی که 
همیشه همراه جامعه روحانیت مبارز بوده اند، هر ۱۵ روز 

یکبار در دفتر مرکزی جامعه تشکیل می شود. 
تقوی درباره موضوعات محوری جلس��ات ش��ورای 
همگرای��ی اصولگرایان گفت: در این جلس��ات بیش��تر 

درباره موضوعات و پدیده های روز صحبت می کنیم. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای همگرایی 
اصولگرایان چه زمانی می خواهد به بحث انتخابات ورود 
کند گفت: فعال که داریم به همین صورت پیش می رویم؛ 

باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی می افتد. 

ینه احتمالی مجلس  ین ۱۱۵۰ تومانی گز بنز
نایب رئیس اول کمیس��یون انرژی مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به منتفی شدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی 
در سال۹۷، دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت 
و ی��ا افزای��ش ۱۵ درصدی را از پیش��نهادات جایگزین 

توسط مجلس برشمرد.
به گزارش تس��نیم، هدایت  اهلل خادمی با اش��اره به 
ح��ذف کامل تبص��ره ۱8 در کمیس��یون انرژی مجلس 
اظهار ک��رد: ما اعتقاد داش��تیم ش��دت افزایش قیمت 
حامل های انرژی باعث رکود اقتصادی شدید تر و ریزش 
شغل خواهد ش��د. وی افزایش شدید قیمت صدها کاال 
در ادامه  افزایش 6۰ درصدی قیمت حامل های انرژی را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت می توانست از سال ۹2 
با ش��یب مالیمی افزایش قیمت را اعمال کند؛ بنابراین 

کمیسیون انرژی کل تبصره ۱8 را رد کرد.
خادمی دو نرخی شدن و استفاده از کارت سوخت 
و یا افزایش ۱۵ درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست 

و افزود: به سمت کارت سوختی حرکت کنیم.

آگهى فراخوان مناقصه  96-16
اداره كل راه و شهرسازى استان ايالم اداره كل راه و شهرسازى

 استان ايالم

مهلت و محل دريافت اسناد: از تاريخ ٩٦/١٠/١٨ لغايت ٩٦/١٠/٢٤ پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و سامانه تدارکات الکترونيکي 
 www.setadiran.ir دولت (ستاد) به آدرس

مهلت و محل تحويل پيشنهاد قيمت: ٩٦/١١/٧- اداره کل راه و شهرسازي استان ايالم
اعتبار پروژه از محل اعتبارات مصوب ، اوراق خزانه اسالمي و قير يارانه اي (رديفهاي ١ و ٤) مي باشد

پيمانکار مي بايست توان مالي کافي براي ادامه عمليات اجرايي پروژه تا زمان ابالغ تخصيص نقدي يا غير نقدي داشته باشد بطوريکه روند اجراي پروژه بدون وقفه و طبق 
برنامه زمان بندي اجرا گردد.

با توجه به اعالم مناقصات و دريافت پيشنهادات از طريق سامانه الکترونيکي دولت به نشاني www.setadiran.ir ، الزم است کليه پيمانکاران با مراجعه به شرکتهاي مربوطه 
نسبت به ثبت نام در سايت فوق الذکر و دريافت شناسه کاربري و رمز عبور و امضا الکترونيکي (token) جهت ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند.

الزم به توضيح است که پاکتهاي پيمانکاراني که در سامانه مذکور ثبت نام نکرده و از طريق سامانه پيشنهاد قيمت ارسال نکنند باز نخواهد شد.
پيش پرداخت پرداخت نمي شود.

سيد كمال الدين مير جعفريان-مدير كل راه و شهرسازى استان ايالمهزينه انتشار آگهي به عهده برنده مناقصه ها مي باشد.

ت دوم
نوب

رشته مورد نيازمبلغ تضمين (ريال)مبلغ برآورد (ريال)عنوان پروژهرديف

راه و ترابري۲/۸۵۵/۹۰۹/۹۲۰۱۴۳/۰۰۰/۰۰۰تکميل راهسازي راه روستايي چنار جعفري۱

ساختمان۳/۲۱۴/۶۴۰/۸۶۴۱۶۱/۰۰۰/۰۰۰احداث کتابخانه عمومي چشمه ماهي هليالن۲

ساختمان ۳/۱۰۹/۲۰۳/۸۸۵۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰احداث کتابخانه عمومي عباس آباد دره شهر۳

راه و ترابري۵۱/۷۰۳/۳۱۹/۵۶۸۲/۲۳۵/۰۰۰/۰۰۰واريانت وحدت آباد محور بدره – دره شهر۴

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:
یارانه های حذف شده صرف اشتغال زایی جوانان شود

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: اگر قرار است 
یارانه بخ��ش قابل توجهی از دریافت کنن��دگان قطع گردد، بسیـــجي ها

بخشی از آن به صورت خاص برای بیکاران جامعه لحاظ شود.
به گزارش مهر، س��ردار غالمحس��ین غیب پ��رور در نام��ه ای به غالمرضا 
تاجگردون رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس ش��ورای اسالمی نکاتی را 

پیرامون شرایط اقتصادی و قشر ضعیف جامعه مطرح کرد. 
در بخش��ی از این نامه با اش��اره به اینکه با سیاس��ت های غلط وارداتی و 
الگوهای ناکارآمد، بر مظلومیت مس��تضعفان افزوده  ش��ده آمده است: حوادث 
اخیر کش��ور اگرچه طراحی اتاق های فکر دش��منان است اّما زمینه های نفوذ و 
تأثیرپذیری داخلی آن را نمی توان از نظر دور داشت. لذا ارائه یک برنامه کارآمد 
و مبتنی بر حل مش��کالت معیش��تی مردم می تواند حربه خناسان در تحریک 
جوانان این کشور را خنثی سازد. اکنون که در آستانه بررسی و تصویب بودجه 
۱۳۹۷ کل کشور هستیم توقع می رود نمایندگان این مهم را به عنوان یک اصل 

اساسی در دستور کار خود قرار دهند.
غیب پرور با بیان اینکه تغییر برنامه به نفع فرودس��تان و اقش��ار آسیب پذیر 
و جوانان جویای کار باید در برنامه س��ال آینده ملموس و قانع کننده دیده شود 
تصریح کرد: اگر قرار اس��ت یارانه بخش قابل توجه��ی از دریافت کنندگان قطع 
گردد، بخش��ی از آن به صورت خاص برای بیکاران جامعه لحاظ شود و از طریق 
سامانه ای مشخص شناسایی و پرداخت شود. وی با تاکید بر اینکه الزم است بر 
منابع درآمدی دولت که مستقیماً زندگی مردم را متأثر می کند و آنان را در تنگنا 
قرار می دهد تجدیدنظر شود، اظهار داشت: دولت بایستی جهت مناطقی از کشور 

که اشتغال از ضریب پایین تری برخوردار است منابع مشخص و خاص را ببیند.
غیب پرور با یادآوری ضرورت تش��کیل بنگاه های زود بازده خاطرنشان کرد: 
ایجاد بنگاه های زودبازده و کم هزینه جهت اشتغال جوانان می تواند حداقل های 

زندگی آنان را در کوتاه مدت تأمین نماید و آنان را به خودکفایی برساند.

وزیر اطالعات مطرح کرد؛
یزی ویژه عناصر ضدانقالب برای عمومی کردن اغتشاشات برنامه ر

وزی��ر اطالعات گف��ت: عناص��ر ضدانق��الب و معاند در 
فراخوان های خود برنامه ریزی خاصی برای عمومی کردن سربازان گمنام

اغتشاش��ات و تجمعات داش��تند که با هوشیاری عوامل 
امنیتی و اطالعاتی این توطئه خنثی شد.

حجت االسالم  والمسلمین سیدمحمود علوی در جلسه شورای اداری استان قم 
به تشریح علل و زمینه های اتفاقات اخیر کشور پرداخت. وی با بیان اینکه حوادث 
تلخ روزهای گذشته نیاز به آسیب شناسی دارد، اظهار کرد: باید با نگاه کارشناسانه، 
غیرمتعصبانه، واقع بینانه و فراجناحی ریشه ها و علل این اتفاقات را شناسایی کرد و 

در مسیر پیشگیری و جلوگیری از تکرار آنها در آینده گام برداشت.
وزی��ر اطالعات درس آم��وزی از حوادث و بحران ه��ا را از آموزه های مورد 
تأکید در دین و شرط موفقیت در امور دانست و افزود: با نگاه ژرف و واقع بین 

می توان به ریشه یابی حوادث اخیر پرداخت و از آنها عبرت گرفت.
وی به اس��تراتژی دشمنان و معاندین در آشوب های دی ماه اشاره و بیان 
کرد: دشمن با آگاهی نسبت به مسائل و مشکالت کشور از مدت ها قبل اوضاع 

را به دقت رصد کرده و درصدد دامن زدن به نارضایتی ها و تشدید آنها بود.
وزی��ر اطالعات تس��ری دامن��ه نارضایتی ها به گروه ه��ا و طبقات مختلف 
اجتماعی را راهبرد دوم دشمن عنوان و تصریح کرد: دشمن به دنبال این بود 

که دامنه اعتراضات گسترش یافته و به قشر خاصی بسنده نشود.
علوی سیاس��ی و امنیتی کردن نارضایتی ها را از دیگر اهداف دش��منان در 
ماجرای اخیر برش��مرد و گفت: عناصر ضدانقالب و معاند در فراخوان های خود 
برنامه ریزی خاصی را برای عمومی کردن اغتشاش��ات و تجمعات داشتند که با 
هوشیاری عوامل امنیتی و اطالعاتی این توطئه خنثی شد. وی مدیریت مطلوب 
بحران اخیر را مرهون هماهنگی خوب بین نهادهای درگیر دانست و افزود: همه 
دس��تگاه ها اعم از شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور، ناجا، سپاه و بسیج با 

همدلی و هم افزایی خوبی در عرصه مدیریت بحران به میدان آمدند.

ننجون

پا توی کفش ننجون
چند روزی می شود که برخی از ایادی شرق و غرب و 
آمریکای جهانخوار که از قطر و بحرین هم پول گرفته اند 

دست به یکی کرده اند تا ننجون از نان خوردن بیفتد.
یکی همین رئیس تخم مرغ های ایران که ش��ورش را 
درآورده و هر روز طنز جدیدی از خودش بیرون می آورد و 
کم مانده این س��تون را از ما بگیرند و فرو کنند وسط اتاق 
اصناف کشور که رئیس آن دیروز گفته: گرانی تخم مرغ یک 

حادثه است که نباید آن را به تمام بخش ها تعمیم داد.
توجه فرمودید؟ گرانی تخم مرغ یک مساله اقتصادی 
نیست که به دلیل بی کفایتی بعضی ها اتفاق افتاده باشد. 
یک حادثه است. بله... یک حادثه! مثل حادثه قطار تبریز 
- مشهد یا حادثه زلزله کرمانشاه یا حادثه مرگ شوهرعمه 

رهبر کره شمالی که خیلی هم چیز مهمی نیست. 
ننجون تا حاال کاری به این حوادث طبیعی نداشت 
اما حاال که آقای رئیس اتاق اصناف طنز می سراید ما هم 
بعد از این در امور داخلی اتاق اصناف دخالت می کنیم و 
شاید عالوه بر تخم مرغ حادثه تخم های دیگر نظیر تخم 

اردک، تخم گشنیز و تخم ترتیزک را رقم زدیم.
اصال چه معنی دارد افزایش قیمت کاالی استراتژیکی 
مث��ل تخم مرغ را به همه کاالها تعمی��م بدهیم و آنقدر 
زی��اده روی کنیم که هوا آلوده بش��ود و مجبور باش��یم 
م��دارس را تعطیل کنیم و دانش آموزان از تحصیل عقب 

بمانند و روند پیشرفت کشور متوقف شود؟!
جمالت زیر را عینا از مصاحبه ایش��ان کپی کرده ام 
و خودتان بخوانی��د و قضاوت کنید. به هر حال اگر فردا 
ما رفتیم اتاق اصناف و ایش��ان این ستون را نوشت اصال 

تعجب نکنید.
- گرانی تخم مرغ یک حادثه اس��ت که نباید آن را 

به تمام بخش ها تعمیم داد.
- به تخم مرغ به عنوان یک حادثه نگاه کنید.

- افزایش قیمت تخم مرغ ناشی از یک حادثه پیش  
پا افتاده است که ممکن است در هر کشوری رخ دهد.

- به هر حال موضوع تخم مرغ هر چه بود پایان یافته است.

روز گذشته رئیس جمهور در 
دو گــزارش 

گروه سياست
دیدار با وزیر و معاونان وزارت 
امور اقتصاد و دارایی با اشاره 
به حوادث روزهای اخیر و اغتشاشات اظهار داشت: 
مش��کلی که امروز با آن مواجه هس��تیم، فاصله ما 
مس��ئوالن با نسل جوان است. امروز آنطوری که ما 
فکر می کنی��م، با آنچه که جوان��ان فکر می کنند، 
متفاوت است و اینکه خواسته مردم فقط به اقتصاد 

محدود شود، آدرس غلط و توهین به مردم است.
این سخنان حس��ن روحانی جای تامل دارد. 
اگر چه ایش��ان در س��خنان خود سوءاس��تفاده از 
اعتراضات مردمی به حق را تقبیح و اش��اره کردند 
که سوء اس��تفاده عده ای از این اجتماعات طبیعی 
اس��ت و مردم حق نقد به دول��ت دارند اما به نظر 
می رس��د ک��ه دولت ب��رای توجیه و ن��ا کارآمدی 
برنامه های اقتصادی خود به دنبال منحرف کردن 

خواسته های اقتصادی مردم است. 
بای��د گفت که به نظر می رس��د که در ابتدای 
امر این خود دولت اس��ت که توجهی به رویکردها 
و افکار نسل جوان ندارد، چراکه بسیاری گره های 
ک��وری که زندگی این نس��ل را تهدید می کند در 
مس��ائل اقتصادی نهفته اس��ت. مسائل معیشتی و 
بیکاری، مش��کالت اقتصادی، تبعیض ها، مش��کل 
مسکن، اینک گریبان جوانان را گرفته و بسیاری از 
آنان را از ادامه تحصیل، ازدواج، سایر پیشرفت های 
س��نین جوانی باز داشته اس��ت. آیا دولت تاکنون 
برای سر و س��امان دادن به وضعیت جوانان گامی 
برداش��ته اس��ت و فرصت��ی  برای تحق��ق نیاز ها و 

خواسته های جوانان ایجاد کرده است؟
 البته هیچ کس تفاوت نسل ها را انکار نمی کند 
اما این تفاوت نس��ل ها زمانی بیشتر شاهد می شود 
که ما شاهد ظهور جوانانی در قامت مدافعین حرم 
هستیم. س��وال دیگر این است که دولت چرا پیش 
از این و در فرصت چهارس��اله قبلی خود، سخنی از 
افکار نس��ل نو و خواسته های آنان به میان نیاورد و 
مطلباتش��ان را پیگیری نکرد؟ از سوی دیگر اینکه 
ایش��ان می گویند محدود کردن مشکالت مردم به 
ش��رایط اقتصادی توهین به آنان اس��ت آیا به این 
معناست که مردم دلیل دیگری برای اعتراضات خود 
داش��تند ولی آنچه که در شعارهای مردم به گوش 
می رس��د این بود که دلیل اصل��ی این اعتراضات از 
سوی مردم بی عدالتی اقتصادی، مشکالت معیشتی 
و عمل نکردن دولت به وعده های خود بود و اعتراض 

به فضای سیاسی و شرایط جامعه نشد.
از سوی دیگر ایشان این پرسش را طرح کردند 
که آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی 
دریافت کند، اما به طور مثال شبکه مجازی کاماًل 
مس��دود باشد و یا در تردد با خودرو و رفت و آمد 
به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی 
حق حرف زدن نداش��ته باشد. مگر می شود آزادی 
و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده ای 
آدرس غلط می دهند و این توهین به مردم است.

باید پرس��ید آیا چنین شرایطی در کشور ایران 
حاکم است؟ آیا قبل از اعتراضات مردم از شبکه های 
مجازی محروم بودند یا محدودیتی در زندگی روزانه 
خود داش��تند یا اینک��ه حق انتقاد ی��ا حرف زدن 
نداش��تند؟ آیا این توصیف همان چیزی نیست که 

مدعیان حقوق بشر در مورد ایران بیان می کنند؟

مردمحقمیگویند
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمه��وری، رئیس جمهور در ادامه این س��خنان با 
اشاره به اینکه مردم به حق می گویند ما را ببینید، 
به حرفمان گوش کنید و به خواست ما عمل کنید 
اظهارداش��ت: در این حوادث یک موضوع اساسی 
وجود داش��ت که با کمال تأس��ف در رسانه ملی و 
سایر رس��انه ها آن موضوع دیده نشده و و معتقدم 
توج��ه به آن می تواند، آرام��ش و امنیت بلندمدت 

باثبات و تأثیرگذاری در کشورمان بوجود آورد.
روحانی تصریح کرد: مش��کلی که امروز با آن 
مواجه هس��تیم، فاصله ما مسئوالن با نسل جوان 
اس��ت. امروز آنطوری که ما فکر می کنیم، با آنچه 
که جوانان فکر می کنند، متفاوت است. وی با بیان 
اینکه نمی توان س��بک زندگی خود را به نسل های 
آین��ده تحمیل کرد، افزود: اش��کال این اس��ت که 
م��ا می خواهیم دو نس��ل بعد از م��ا، آنطور که ما 
می پس��ندیم زندگی کنند، در حالی که نمی توان 

برای آنها تعیین تکلیف کرد.
روحانی گفت: نسل جوان ما یک حرف بیشتر 
ن��دارد و آن که می گوید من هم می فهمم و حرف 
دارم و بای��د به حرف من گ��وش کنید. مردم هم 
صراحت��اً اعالم می کنند که ح��رف دارند و باید به 
حرف مردم گ��وش داده و باالتر از آن به آن عمل 
کنیم و اگر اکثریت کش��ور با نسل جوان است به 
معنای آن است که باید به نظر اکثریت عمل کنیم. 
البت��ه در اینکه در یک اجتماع و تظاهراتی عده ای 

سوء استفاده کنند یک موضوع طبیعی است.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط ویژه کشورمان 
در منطق��ه و جهان و اهداف دش��منان برای ایجاد 
ناامن��ی در ای��ران، گف��ت: کش��ورمان از جای��گاه 
تأثیرگذاری در منطقه و جه��ان برخوردار بوده و با 
دشمنان سرسختی نیز مواجه هستیم. امروز عده ای 
در منطق��ه در کنار رژیم صهیونیس��تی و آمریکا با 
کشورمان دشمنی می کنند. وی با اشاره به اشتباهات 
دول��ت جدید آمریکا در مواجهه با ملت ایران، اظهار 
داشت: در روزهای اخیر حیثیت سیاسی آمریکا در 

شورای امنیت سازمان ملل از بین رفت. 
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید 
بر اینکه دولت از انتقاد استقبال می کند گفت: هیچ 
استثنایی در کش��ور برای انتقاد کردن وجود ندارد 
و در کش��ور ما معصوم نداری��م، ضمن اینکه پیامبر 

اسالم)ص( هم به مردم اجازه انتقاد می دادند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اگر نقد توأم با امید، 
اراده و راه حل درس��ت باش��د، بسیار مفید و سازنده 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه فرهنگ انتظ��ار به معنی 
اعتراض به بی عدالتی ها و امید به گشایش امور است، 
خاطر نشان کرد: مردم باید بتوانند از تمام مسئولین 
کش��ور انتقاد کنند، چراکه صاحب کشور هستند و 
تمام افتخار ما مسئولین این است که نماینده مردم 

امانتدار امور کشور از سوی آنها هستیم.
روحانی نقد را بس��یار مفید و سازنده و نفی را 

بسیار بد و مخرب توصیف کرد و گفت: نباید کسی 
را نفی کرد و باید توجه داشت که نفی وضع موجود 

خطرناک اما نقد وضع موجود سازنده است.
رئیس جمهور با بی��ان اینکه حوادث چند روز 
گذشته تجربه ای برای مردم و نسل جوان و کسانی 
بود ک��ه زندگی بهت��ر می خواهند، اظهارداش��ت: 
بعضی ه��ا تصور می کنن��د که مردم فق��ط پول و 
اقتص��اد می خواهن��د، اما آیا کس��ی حاضر اس��ت 
ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند، اما به طور 
مثال ش��بکه مجازی کاماًل مس��دود باشد و یا در 
ت��ردد با خودرو و رفت و آمد ب��ه بیرون از خانه با 
محدودیت��ی مواجه بوده و حت��ی حق حرف زدن 
نداشته باش��د. مگر می شود آزادی و زندگی مردم 
را با پول خریداری ک��رد، چرا عده ای آدرس غلط 

می دهند و این توهین به مردم است.
روحانی افزود: مردم مطالباتی دارند که بخشی 
از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است 
 و بای��د همه این مطالبات مورد توج��ه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: همه باید در یک جا به این تصمیم 
برسیم که مردم همه کاره کشور هستند و بی تردید 
اگر این موض��وع را با جان و دل و عمل خود قبول 

کنیم، تمام مسایل حل و فصل خواهد شد.
روحان��ی خاطر نش��ان ک��رد: در حوادثی که 
پیش می آید بایستی ضرر و نفع آن محاسبه شود. 
اینکه حوادث اخیر از نظر اقتصادی، کس��ب و کار، 
س��رمایه گذاری و اش��تغال در کش��ور چه تأثیری 
داشته ، باید مورد محاسبه قرار بگیرد و الزم است 

همه اینها به مردم توضیح داده شود.
رئیس جمه��ور ضرورت ارایه گزارش از س��وی 
مس��ئولین به مردم را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
نمایندگان ش��ورای ش��هر، نماین��دگان مجلس و 
مس��ئولین دس��تگاه های اجرایی بایس��تی با مردم 
س��خن گفته و حرف آنها را بشنوند و باید ساعات 
زیادی ب��رای گ��وش دادن و ح��رف زدن با مردم 
اختص��اص یافته و در مقابل ح��رف و انتقاد آنها را 
بشنوند، اگر چنین باشد بی تردید پیشرفت زیادی 
در اداره امور ایجاد خواهد ش��د. وی ضرورت توجه 
به فرهنگ و فرهنگ سازی را در پیشبرد امور کشور 
حائز اهمیت توصیف کرد و گفت: اگر به دنبال رفع 
مشکل بیمه بانک ها، بازار سرمایه و مالیات هستید، 

ابتدا باید فرهنگ الزم در این زمینه شکل گیرد. 
روحانی با بیان اینکه مهمترین رکن اقتصاد با 
توزیع درست درآمدهایی مثل مالیات و زکات است، 
افزود: معتقدم بخشی از مالیات باید در بودجه باشد 

و بخشی از آن در همان جامعه بازتوزیع شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
به الیحه بودجه سال ۱۳۹۷اشاره کرد و گفت: در این 
بودجه تبصره هایی پیش بینی کردیم که فقر مطلق 
را از بین ببریم و اگ��ر نمایندگان مجلس نخواهند 
پای آن بایس��تند و دس��ت دولت را ببندند، یا باید 
راه حل جایگزین بهتری ارایه دهند و یا خودش��ان 
پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه 

و کار کارشناسی انجام داده و تبصره هایی برای رفع 
مشکالت کشور تنظیم کرده است.

اعتباربرایاشتغالجوانان
روحان��ی تصریح ک��رد: دولت برای اش��تغال 
جوان��ان و رفع بیکاری ۳۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
برای ۵ س��ال پیش رو طراحی کرده است اما این 
تصمیم که حاصل کار کارشناسی است با یک رأی 

باید از بین برود؟
رئیس جمهور با اش��اره به س��ابقه 2۰ س��اله 
نمایندگی خود در مجلس ش��ورای اسالمی، اظهار 
داش��ت: به امور نمایندگی مجلس اش��راف کامل 
دارم و رشته تخصصی ام نیز حقوق و قانون اساسی 
است. طبق قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و 
بودجه در کش��ور شخص رئیس جمهور است. البته 
قبول داری��م که مجلس هم بای��د نظراتی در این 
حوزه داش��ته باشد، اما نه اینکه اصل بودجه را زیر 
س��وال ببرد. وی تصریح ک��رد: امروز برای آینده و 
رف��ع بیکاری و فقر و معضالت جامعه اهمیت دارد 

که به صحنه آمده و سخن بگوییم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: عده ای می گویند 
اص��الح قیمت ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم 
افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و 
رسیدگی به فقرا هستند، اگر بر روی حرف اولشان 
تأکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می شود 
مش��کالتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل 

نمی شود و ما خواهان راه حل هستیم.
رئیس جمهور در ادامه لزوم شفافیت و نظارت 
مردم بر مس��ئولین را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
همچنان که دولت باید در اتاق شیش��ه ای باش��د 
مجلس ش��ورای اس��المی و دیگران ه��م باید در 
اتاق شیش��ه ای قرار بگیرند و تصمیماتی که اتخاذ 
می گردد بایس��تی به طور شفاف به مردم، توضیح 

داده شود و مردم باید قضاوت کنند.
روحانی افزود: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم 
گردش آزاد اطالعات اس��ت اما ع��ده ای از فضای 
مجازی خوشش��ان نمی آید. یک عده می گویند که 
مردم فقط باید به صدا و س��یما ن��گاه کنند البته 
معتقدی��م ک��ه صدا و س��یما باید ص��دای ملت را 

منعکس کند نه صدای جناح خاصی را.
رئیس جمهور گفت: مردم از صدا و س��یما هم 
اس��تفاده می کنن��د اما نباید ع��ده ای بخواهند که 
شبکه های مجازی که به خاطر شرایط خاص چند 
روزی مسدود ش��ده برای همیشه مسدود باشد. با 
ای��ن کار بیش از ص��د هزار نفر ش��غل خود را در 
ی��ک هفته اخیر از دس��ت داده اند و ما باید به فکر 
زندگ��ی و راحتی مردم باش��یم. وی افزود: فضای 
مج��ازی همانند فض��ای حقیقی اس��ت و باید در 
کنار در زمینه فرهنگ س��ازی و استحکام خانواده 
اندیش��ه کرد و نمی گوییم که دولت مسئولیتی در 
این زمینه ندارد اما پذیرفتنی هم نیست که بخاطر 
یک خطا کل یک مجموعه را به تعطیلی کش��اند و 

ما باید به فکر منافع، زندگی و آینده مردم باشیم.

مسیردرستیدرحوزهاقتصادطیشدهاست
روحانی توجه به درس��تی و یا نادرستی مسیر 
اقتصادی کشور در ۴.۵ سال گذشته را مورد تأکید 
قرار داد و گفت: اگر چه اشکاالتی ممکن است در 
مسیر تحوالت اقتصادی کشور وجود داشته باشد، 
اما با توجه به رش��د شاخص های اقتصادی باید به 
مردم توضیح داده شود که مسیر درستی در حوزه 

اقتصاد طی شده است.
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: در بودجه ۹۷ 
که بودجه ش��فاف تری از س��ایر بودجه های کشور 
اس��ت، کاماًل مش��خص کردیم که اگر قرار اس��ت 
اصالح قیمتی داش��ته باش��یم، صرفاً برای اشتغال 
هزینه خواهد ش��د و آن را در سایت گذاشته و به 
م��ردم گزارش خواهیم داد. اگ��ر مجلس همکاری 
و همراه��ی الزم را در این زمینه داش��ته باش��د، 
بای��د تصمیماتی که گرفته ش��ده را ادامه دهیم و 
معتقدم در سال ۹۷ با بودجه ای که تقدیم مجلس 
شده اقدامات خوبی را در مسیر بهتر شدن زندگی 
مردم، ش��اهد خواهیم بود. وی لزوم اتصال بانک ها 
ب��ه بازار س��رمایه را مورد تأکید ق��رار داد و گفت: 
بانک ها باید مش��تریان خ��ود را راهنمایی کرده و 
بهترین راه را برای سرمایه گذاری به آنها پیشنهاد 
دهند و بایس��تی ارتباط تنگاتنگی با بازار سرمایه 
برقرار نمایند و در این مسیر الزم است اصالحاتی 

در سیستم خود انجام دهند.
روحانی افزود: بانک ها نقش اساس��ی در رشد 
اقتصادی ایف��ا می کنند، اما با برخی اقدامات خود 
را گرفتار و بدهکار بان��ک مرکزی کرده اند و بعضاً 
س��رمایه های خود را ب��ه اموال غیرمول��د، تبدیل 
می کنند ک��ه با این کار در حقیقت س��رمایه های 
خود را منجمد کردند و با چنین اقداماتی مشخص 
اس��ت که نمی دانند که چگونه از پول و سرمایه ای 
که در اختیارش��ان اس��ت اس��تفاده کنند. بانکها 

سرمایه ها را برای کمک به اقتصاد آزاد کنند.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر اینکه در حوزه 
بیم��ه و مالیات باید اقدام��ات بزرگی صورت گیرد، 
گف��ت: اوالً اینکه همه باید مالی��ات بپردازند و هیچ 
استثنایی را نمی توان پذیرفت که چطور فالن آستان 
یا دس��تگاه مالی��ات نمی پردازد. هم��ه باید مالیات 
بدهند، حتی آنهایی که طبق قانون برای چند سال 
از پرداخت مالیات معاف می شوند،  باید مالیات شان 
مش��خص شود اما دریافت نکنند ولی مهم است که 
میزان مالیات آنها محاسبه شود. مالیات باید فرهنگ 

عمومی شود ، حتی اگر حداقلی باشد.
روحانی افزود: مالیات باید گس��ترش یابد، اما 
بایس��تی به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که فشاری 
هم ب��ه مالیات دهندگان وارد نش��ود ضمن اینکه 
بایس��تی از کس��انی که با درآمد و ض��رر ناگهانی 
مواجه می ش��وند، مالیات عادالنه ای گرفته ش��ود 
لذا سیستم مالیاتی کشور بایستی در هر شرایطی، 

شرایط آن زمان را در نظر بگیرد.
رئیس جمه��ور توس��عه فرهنگ بیم��ه را مورد 
تأکی��د قرار داد و گفت: اگر در حوادثی مانند زلزله، 
خشکسالی، س��یل، مردم دچار مش��کل می شوند، 
بهترین راه حل، بیمه است. فرهنگ بیمه باید توسعه 

یابد تا زندگی مردم از حوادث کمتر آسیب ببیند.

رئیس قوه  قضاییه:

نباید همه بازداشت شدگان را 
به یک چشم دید

رئی��س ق��وه  قضایی��ه خطاب ب��ه قضات 
رسیدگی کننده به پرونده بازداشت شدگان میـــــزان

حوادث اخیر در ش��هرهای مختلف کشور 
گف��ت: نباید همه بازداشت ش��دگان را به یک چش��م دید زیرا 

حس��اب کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری ندارند و اقدام 
موثری نیز در این حوادث نداشته اند، از سایرین جداست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به تجمعات 
اعتراضی اخیر در کشور که توسط برخی عناصر به آشوب کشیده 
ش��د، تصریح کرد: ح��وادث اخیر از جهات مختلف��ی قابل تأمل 
اس��ت. برخی تجمعات در تعدادی از شهر ها برگزار شد و دشمن 
با تحریک و برنامه ریزی، این تجمعات را به آشوب کشید. در این 
راستا اغتشاشگرانی پیدا شدند که به اموال عمومی هجوم بردند و 

این کار با هیچ قانون، معیار و میزانی قابل توجیه نیست.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش��ه و تحریکات دشمن 
در حوادث اخیر کاماًل آشکار بود، افزود: خوشبختانه مردم عزیز 
و بصیر ایران به س��رعت صفوف خود را از آشوبگران جدا کردند 

و به اقدامات خبیثانه دشمن پاسخ محکمی دادند. 
 آملی الریجانی با اشاره به برخی همصدایی ها با دشمن در داخل 
و خارج از کش��ور در حوادث اخیر، نسبت به عدم دشمن شناسی 
برخی تحلیل گران ابراز تأس��ف کرد و گفت: خوشبختانه مردم با 
حضور به موقع خود در صحنه، بار دیگر اشتباه محاسباتی دشمن 

را به او ثابت کردند و بساط آشوبگران جمع شد. 
وی خطاب به دادستان ها و قضات رسیدگی کننده به پرونده 
بازداشت شدگان حوادث اخیر نیز گفت: نباید همه بازداشت شدگان 

را به یک چشم دید. به هرحال در میان بازداشت شدگان افرادی 
هستند که در این حوادث تأثیر روشنی داشته اند و با خط گرفتن 
از دش��من دس��ت به برخی اقدامات نظیر تخریب اموال عمومی 
زده اند. حساب این افراد از کسانی که اغفال شده اند، سابقه کیفری 
ندارند و اقدام موثری نیز در این حوادث نداش��ته اند، جداست و 
گروه دوم باید حس��ب تشخیص قاضی و در حد مقدورات قانونی 
از رأفت اس��المی برخوردار شوند تا فرصت دوباره ای به آنان داده 

شود که در فکر و راه خود تجدیدنظر کنند.
آملی الریجانی در ادامه تأکید کرد: جمع شدن بساط آشوب 
ب��ه معنای نب��ود مطالبات صحی��ح و برحق مردم نیس��ت. همه 
موظفیم در مس��یر اجابت خواسته های برحق مردم گام برداریم؛ 
بویژه دولت محترم که عمده بار اجرایی کشور بر دوش او است و 

باید با همکاری قوای دیگر مشکالت را در حد امکان رفع کند.
رئی��س قوه  قضاییه ب��ا بیان اینک��ه ایجاد اش��تغال و رفع 
تنگنا های معیش��تی، مطالبه برحقی اس��ت ک��ه نباید فراموش 
ش��ود، اظهارکرد: حضور به موقع مردم در صحنه و تش��خیص 
صحیح که منجر به جمع ش��دن بساط دشمن و آشوبگران شد 

نباید مانع از شنیدن مشکالت آنان شود.
آملی الریجان��ی در ادام��ه به نقش مخ��رب فضای مجازی 
در جریان حوادث اخیر اش��اره و تصریح ک��رد: همه دیدیم که 
پیام رس��ان های بی نام و نش��ان و کانال های بدون شناسنامه و 

مجرم��ان آزاد چگون��ه در این حوادث ابزار دش��من بودند. نظر 
دستگاه قضایی مکرراً درباره پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
به صورت ش��فاف اعالم شده است. ما قائل به مدیریت صحیح و 
ش��فاف پیام رسان ها هستیم به گونه ای که ابزاری برای اقدامات 
برخالف امنیت کشور نباشند. وی با توضیح بیشتر در این زمینه 
خاطرنشان کرد: ما معتقد نیستیم که فضای اینترنت بسته شود 
یا پیام رس��ان های اجتماعی کاًل مس��دود شوند بلکه می گوییم 
فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و 

ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد.
آملی الریجان��ی با بیان اینکه امروز برخی پیام رس��ان های 
خارج��ی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دش��من هس��تند، بر 
لزوم ضابطه مندسازی پیام رسان ها و به طور کلی فضای مجازی 
تأکید کرد و گفت: نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای 
با نقاب و بدون هویت مش��خص ه��ر اقدامی که می خواهند در 

فضای مجازی انجام دهند.
وی حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مس��ئوالن کشور 
در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان 
اطالعات در دست بیگانگان صد درصد برخالف امنیت ملی کشور 
اس��ت. ما از مس��ئوالن موکداً می خواهیم که این مسیر را اصالح 
کنند، البته این به معنای بس��تن فضای اینترنت یا پیام رسان ها 

نیست بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد.

روحانی: آیا کسی حاضر است ماهیانه پول قابل توجهی دریافت کند اما مثال شبکه مجازی کاماًل مسدود باشد

دوران انتخابات تمام شده آقای رئیس!


