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در فاصله زمانی حدود 3 هفته گذشته، آقای حسن روحانی، رئیس جمهور 
محترم کشورمان دو گفت و گوی تلویزیونی و یک سخنرانی داشته اند. به گفته 
هر دو طیف طرفداران و منتقدان دولت، صحبت ها در دو گفت و گوی تلویزیونی 
)یکی مصاحبه و دیگری گفت و گوی یک طرفه(، سوای از  اشکاالت محتوایی، 
حرف تازه ای برای ارائه به مردم نداشت و بعضا حتی با واقعیت های موجود نیز 
فرسنگ ها فاصله داشت. سخنرانی 22 بهمن ایشان نیز خالی از این  اشکاالت 
نبود. از نظر شکلی هم دو گفت و گوی تلویزیونی را می توان ساعت ها نقد کرد 
چرا که، شباهتی به یک مصاحبه یا کنفرانس خبری »واقعی« نداشتند. ترتیب 
سؤال هایی که مجری تلویزیون در مصاحبه دوم بهمن ماه مطرح کرد تا فرصت 
برای پاسخ دادن به سؤال های مهم و اصلی نماند، یا رسانه هایی که اجازه طرح 
پرسش در کنفرانس خبری سه شنبه 17 بهمن را نیافتند، در کنار پاسخ های 
عجیبی که به همان یکی دو سؤال مهم مطرح شده داده شد واقعی بودن این 
گفت و گوها را زیر ســؤال برد و همه را نا امید کرد. روز 22 بهمن هم که حضور 
تماشایی مردم بسیاری را »غافلگیر« کرد و پایبندی مردم به انقالب اسالمی را 
به رخ همه کشید، برخی اظهارات رئیس جمهور محترم، خالی از  اشکال نبود. 
شــاید بتوان گفت، »بی توجهی به پرسش های اساسی مردم« و »پاک کردن 
صورت مسئله« و القاء این مفهوم که»همه مقصرند جز دولت« و »اوضاع کشور 

گل و بلبل است« مخرج مشترک این سه گفت و گو و سخنرانی بود. بخوانید:
وقتی سؤال از فرجام وعده های دولت برای ایجاد شغل مطرح شد، گفتند از 
نوبخت بپرسید و هنگامی که از دلیل تورم افسار گسیخته سؤال شد، گفته شد، 
تورم فقط 8 درصد است؛ آنجایی هم که پرسیدند، چرا صدای اعتراض مردم به 
مشکالت اقتصادی را نشنیدید، گفته شد، سؤال  اشتباه است! هنگامی هم که 
پرسیدند چرا دالر شد 4800 تومان، جواب شنیدند که »این طور نیست... وسط 
دعوا نرخ تعیین نکنید« و وقتی مردم با حضور حماسی خود در روز 22 بهمن، 
نشان دادند به رغم گالیه از اوضاع بد اقتصادی و ناتوانی دولت، پای آرمان های 
امام و انقالب ایستاده اند، صحبت از رفراندوم کردند! در حالی که حضور میلیونی 
و کم سابقه مردم در این راهپیمایی که رئیس جمهور سخنران آن بود خود، یک 

»آری تاریخی« به انقالب و نظام بود، نبود؟!
به جز ســخنرانی روز 22 بهمن، دو گفت و گوی قبلی رئیس جمهور حتی 
جناح های نزدیک به دولت را هم قانع نکرد و رسانه های نزدیک به این جریان 
تا توانستند گله و اعتراض کردند. اگرچه، جنس اعتراض های مطرح شده از سوی 
جناح های سیاسی به این گفت و گوها تفاوت هایی با هم دارند که فاصله آنها با 
هم بعضا به بزرگی عدد 180 درجه است. زنجیره ای ها اگر انتقادی به اظهارات 
آقای روحانی دارند، نه به این خاطر است که چرا اوضاع اقتصادی بهبود نیافته 
یا تورم افزایش یافته یا مشکل  اشتغال و مسکن زیادتر شده است یا مثال چرا 
برجام شده بالی جان مردم، بلکه هرجا ایشان از اصول دفاع کرده و در نقش 
اپوزیسیون ظاهر نشده یا در دفاع از امنیت ملی و توانایی های نظامی کشورمان 
سخن گفته، اعتراض کرده اند »چرا به اصول حمله نمی کنید؟« و نوشته اند »آقای 
روحانی برگرد!« نگاهی به صفحه اول رسانه های زنجیره ای در تاریخ 23 بهمن 
بیندازید. برخی جمالت که شــائبه حمله به اصول نظام و انقالب دارند، مورد 

استقبال قرار گرفته و شده تیتر یک مدعیان اصالحات.
»وعده« هم از جمله مواردی است که در این سخنرانی و دو گفت و گوی قبلی 
زیاد تکرار شد، در حالی که وعده دادن برازنده دولتی نیست که 5 سال است بر 
سر قدرت است. دولت فقط کمی بیش از 3 سال فرصت دارد، به وعده هایی که 5 
سال است به مردم داده عمل کند و طبیعتا فرصتی برای دادن وعده های بیشتر 
نیست. مردم امروز وعده نمی خواهند، عمل می خواهند. درخواست برای انجام 
رفراندوم هم برای رد گم کنی است، پاک کردن صورت مسئله است. اقتصاد، 
معیشت، عدالت، مبارزه با فساد، محاکمه مدیران حرامخوار نجومی و... یک 

مطالبه عمومی است و تحقق آنها هم نیازی به انجام رفراندوم ندارد. 
دولت وعده داده بود تورم را مهار و آن را تک رقمی کند، زنجیره ای ها هم 
چنین القاء می کردند که با آمدن روحانی دالر می شود 1500 تومان. اکنون که 
در حال مطالعه این وجیزه اید، قیمت دالر حول و حوش 4850 تومان است و 
تورم هم به تبع قیمت دالر، قطعا رشد می کند. کمبود ارز به دلیل بی توجهی 
آمریکا به تعهدات خود در برجام و وحشــت بانک های بزرگ کشورهای دنیا 
از این کشــور برای همکاری با ایــران و در نتیجه، بلوکه ماندن پول نفتمان، 
این روزها باعث افزایش لحظه به لحظه قیمت دالر می شود، اما رئیس جمهور 
همچنان اصرار دارد برجام یک سند بین المللی است و آمریکا هنوز به آن پایبند 
مانده است:»آمریکایی ها تاکنون چند نوبت برای از بین بردن این توافق مهم 
منطقه ای و بین المللی تالش کردند. تا امروز آمریکا ناموفق بوده است. امروز 
دوباره اعالم می کنم ملت ما به عهد خودش تا روزی پایبند است که طرف مقابل 
ما هم به عهد خود پایبند باشد.اگر بخواهند از پیمانی خارج شوند، آنها ضرر 

می کنند.«)22 بهمن 96(
این دولت توافقی را امضاء و یک طرفه اجرا کرده که هر 4 ماه یک بار باید 
ترامپ پایبندی ما به آن را تایید کند. در این بین کسی هم تعیین نشده که به 
پایبندی طرف مقابل نظارت کند! یعنی هر 4 ماه یک بار باید منتظر اخم و لبخند 
جناب ترامپ بمانیم و ببینیم ایشان چه تصمیمی درباره برجام خواهد گرفت. 
در چارچوب این توافق، ترامپ می تواند با یک اخم، بازار ما را تحت تاثیر قرار 
داده و با ایجاد نگرانی، قیمت ارز و تورم را با هم افزایش دهد! بنابر این برجام 
برای آمریکا یک گنج است چون اوال همه امتیازهای آن را نقدا گرفته ثانیا به 
هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده، ثالثا با استفاده از آن، کنترل روان جامعه 
و بازار ما را به دست گرفته است. برجام برای ما اما یک تله است. مسیر حرکت 
دولت غلط است. آقای روحانی باید به اجرای یک طرفه برجام پایان داده و حریف 
را وادار به انجام تعهداتش کند، نه اینکه مدام القاء کند، این یک توافق بزرگ 
بین المللی و منطقه ای است و آمریکا آن را زیر پا نگذاشته است. با شنیدن این 
جمالت، آمریکایی ها یک پیام دریافت می کنند و آن اینکه، »هر قدر بدعهدی 
کنیم، ایران از توافق خارج نخواهد شد« اگر این روند غلط اصالح نشود،4 ماه 

بعد باید باز هم نگاهمان به اخم و لبخند ترامپ باشد و دوباره 4ماه بعد و... 
آقای روحانی اما در تمام این گفت و گو ها و سخنرانی های یک ماه گذشته، هم 
خسارت بار بودن برجام را نپذیرفت، هم افزایش قیمت دالر را از اساس منکر شد، 
یا گفت این افزایش قیمت زیاد نبوده و هیچ ربطی هم به سیاست های اقتصادی 
ایشان و برجام ندارد چون دولت در مسیر درست حرکت می کند! به گفته آقای 
روحانی افزایش قیمت ارز امری است موقتی و حاصل برخی تبلیغات ها! دالر 
با این دست فرمان دولت، از مرز 5 هزار تومان هم خواهد گذشت و بازارهای ما 

را باز هم به هم خواهد ریخت. این خط این هم نشان!
هیچ کس نمی توانــد انکار کند »اقتصاد« و »وعده های اقتصادی« دولت، 
مردم را به سمت این جریان کشاند و اکنون نیز بزرگترین خواسته مردم مسکن، 
شغل، ازدواج، مهار تورم و فساد است. این را می توان از نظرسنجی هایی که خود 
دولت انجام داده فهمید. نظرسنجی دانشگاه مریلند هم این ادعا را کامال تایید 
می کند. می توان سری به کوچه و خیابان و بازار زد و با مردم همکالم شد. امید 
بستن به خارج از کشور و نا امیدی از ظرفیت های داخلی و گره زدن همه چیز 
این مملکــت حتی آب خوردن مردم به برجام از یک طرف و بد عهدی طرف 
مقابل از طرف دیگر، ظرفیت ها را معطل، کارخانه ها را تعطیل و کارگران را بیکار 
کرد. مردم هم به ناچار اعتراض و حساب خود را از آن اقلیت منزوی ضد دین 
جدا کردند. رئیس جمهور محترم اما در چند هفته گذشته تالش کرد اقتصادی 
بودن ریشه اعتراض های اخیر را هم کمرنگ جلوه دهد. اینکه، اعتراض مردم 
فقط اقتصادی نیست و مردم به مسائل دیگری هم اعتراض دارند، رویه دولت 
در این مدت بوده است. شاید منظور رئیس دولت از مشکالت مردم، مسائلی 
مثل کنسرت یا آزادی زنان و ممنوعیت ورودشان به ورزشگاه ها و از این دست 
مسائل باشد، که باید پرسید واقعا در کشور ما زنان آزاد نیستند؟ یا دغدغه مردم 
کنسرت و نرفتن زنان به استادیوم های ورزشی است؟ واقعا چند درصد مردم 
به کنسرت می روند؟ اصال کسی که شغلی ندارد، مسکن ندارد، از شهرستان ها 
و روستا های دور دست به تهران مهاجرت کرده و مشغول مسافرکشی است و 
شب ها هم در همان خودرو می خوابد، دغدغه اش فوتبال و کنسرت است؟! آیا 
رفتن به همین کنسرت نیاز به تهیه بلیط و پول ندارد؟ راستی مگر وزیر همین 

دولت نگفت، فقط یک درصد کنسرت ها لغو شده است؟!
 اولین قدم بــرای حل یک معضل، پذیرفتن وجود آن معضل اســت. 
اولویت بندی معضالت برای حل، قدم بعدی است و پس از آن نیز اعتماد به 
شعار زیبای »ما می توانیم« است. اینکه در چنین شرایط اقتصادی، اولویت 
را بگذاریم روی معضالتی که مسئله مردم نبوده و بعضا حتی معضل نیستند 
و یا اصال وجود خارجی ندارند، شاید خوشایند لیبرال ها و زنجیره ای ها باشد 
اما خوشایند آن جوان بیکار بدون مسکن بی پول نیست. لیبرال ها ماموریت 
دارند در پوشش »مطالبه آزادی«، »شفافیت« و »مدارا« پروژه براندازی خود را 
پیش ببرند و اگر موفق شدند، هرگونه مدارا را کنار گذاشته و منتقدان را به نام 
همین قانون سر ببرند. آنها مامورند با نفوذ در بدنه مراکز تصمیم گیر و تصمیم 
ساز، اولویت ها را وارونه جلوه دهند تا پروژه خود را پیش ببرند. اولین معضل 
دولت که رفع آن به اعتقاد راقم این سطور، جزو نخستین اولویت هاست و از 
معیشت و اقتصاد هم مهم تر است، زدن ریشه این لیبرال ها و پاکسازی مراکز 
مهم دولتی از وجود آنهاست. تا وقتی چنین موجوداتی در اطراف و بدنه دولت 
هستند، مشکالت حل نخواهد شد. آقای روحانی! حل معضالت را با پاکسازی 

همین لیبرال ها شروع کنید. بسم اهلل...

درباره سه گفت و گوی اخیر 
رئیس جمهور محترم

۴ دلیل!

جعفر بلوری

* سخن ساده و در عین حال پرعمق مردم را مسئوالن در مراسم راهپیمایی 22 
بهمن شنیدند امیدوارم برخی مسئوالن با تفسیرهای غلط با آن برخورد نکنند.

مهاجری
* دشــمنان مردم بارها از فتنه گران و حامیان فتنه حمایت کردند و حضور مردم 
در راهپیمایی مراسم 22 بهمن پاسخ مردم به این نوع مواضع دشمنان بود. کاش 
رئیس جمهور نیز به موضوع وظایف خود که اقتصاد و معیشت جامعه بود می پرداخت 
نه ســخن از فتنه گرانی که زمینه ساز تحریم شدن این مردم خوب از جانب دیگر 

کشورها شده اند. کاش رئیس جمهور این قدر از این مردم عقب نمی ماند.
021---9866

* با این بیان آقای رئیس جمهور که گفته اند شهادت دادن چند نفر به خوب بودن 
یک فرد کفایت می کند باید از تمام محکومین دادگاهها و پرونده های فساد اعاده 
حیثیت بشــود. باید متأسف بود که ایشــان چنین سخنان سست و بی مبنایی را 

به زبان می آورند!
زینعلی زاده

* خــروش جمعیت در روز 22 بهمــن نوعی رفراندوم بود. در این رفراندوم مردم 
یک صدا شعار می دادند »این همه لشگر آمده به عشق رهبر آمده« مطالبه مردم، 
تبعیت مســئوالن از ولی فقیه بود. مطالبات مردم و رهبرشــان معلوم است. فقط 

دولت باید به وظیفه اش که تحقق این مطالبات است عمل کند.
0937---5447
* سخنرانی آقای رئیس جمهور در روز 22 بهمن در شأن این روز باشکوه و حماسه 

حضور تماشایی که خلق شد و در تراز انقالب و تراز این مردم بزرگ نبود.
0919---8718

* به آقای رئیس جمهور عرض می کنیم ایشان به دلیل نگاهی که به قدرت دارند 
راهپیمایی باشــکوه ملت در روز 22 بهمن آن هم در آســتانه 40 سالگی انقالب 
اســالمی را با میتینگ انتخاباتی اشتباه گرفته بودند و سخنانشان ناظر بر منافع 

حزبی و گروهی بود که جای تأسف داشت.
نیک نام

* خطاب به آقای رئیس جمهور بنویســید همه کســانی که از قطار انقالب پیاده 
شده اند مقصر خودشــان بوده اند که مسیر انقالب را قبول نداشتند و در برابر آن 
ایستادند فلذا با اختیار یا بی اختیار پیاده شدند. ثانیاً این حرف های انتخاباتی چه 
ارتباطی به مردم و روز وحدت ملی آنان داشت؟ آیا غیر از این است که ایشان با 

این حرف ها قصد دارند ناتوانی دولت را در اداره کشور تحت شعاع قرار بدهند؟
بوربور
* گفتارها و رفتارهای آقای رئیس جمهور مانند انســان های دوشــخصیتی شده 
است. یک روز دستاوردهای 39 ساله انقالب را در زندان و اعدام می بیند روز دیگر 
انقالبی تر از هر انقالبی می شود. یک روز توان دفاعی و موشکی کشور را زیر سؤال 
می برد روز دیگر بر افزایش توان موشــکی تأکید دارد و می گوید من دستور دادم 

موشک بسازند. ایشان تکلیف خود را با مردم روشن کنند.
0913---9745
* با اینکه رئیس رســانه ملی کشور گالیه های برحق کارگردان متعهد کشورمان 
آقای حاتمی کیا را قبول کرده چرا باز ســخنان ایشان در شبکه های 2 و 3 سیما 

سانسور می شود؟
علیمردانی
* وقتی دولت مشکالت اقتصادی کشور را منکر می شود آیا مردم می توانند توقع 
کمک و یاری دولت را داشــته باشند؟ قدم اول پذیرفتن واقعیت از سوی کسانی 

است که قرار است مشکالت را عالج کنند.
آبشناس
* امیدوارم مســئولین عکس روزنامه کیهان پنجشــنبه از نوع برخورد فیلیپین 
بــا اتومبیل های قاچاق را با دقت دیده باشــند و به جــای پذیرفتن دیکته های 
اشراف ســاالرانه و مسرفانه غربی ها به فرمایش رهبری در مورد مبارزه با کاالهای 

قاچاق توجه کنند.
021---9293

* خبر انهدام خودروی لوکس قاچاق در فیلیپین را شنیدم، راستی آن 13 خودروی 
لوکسی که به کشور قاچاق شده بود االن در کدام شهرها تردد می کنند؟

یغمایی و 3250---021
* تصویر منهدم کردن خودروهای لوکس قاچاق در فیلیپین تحسین برانگیز و در 
عین حال تأســف آور بود. بدین خاطر که چرا دروازه های ایران اسالمی برای ورود 
کاالهای قاچاق همچنان باز اســت و فقط شعار مبارزه با قاچاق، پر سر و صدا در 
رسانه ها شنیده می شود و کشورهای دیگر به جای ما نسخه تجویز شده از سوی 

رهبر معظم انقالب را عملی می کنند!
مینایی
* آنانــی که بعد از انقالب از مردم فاصله گرفتند و به دنبال زندگی اشــرافی و... 
رفتند بدانند که در آینده جایی در ایران اسالمی نخواهند داشت زیرا خطشان با 

اهداف آن انقالب پاک و نورانی در یک جهت نیست.
میرزا
* شهردار شاهرود ضمن اینکه باید به مردم شهر که عالقه مند کیهان هستند توضیح 

دهد که چرا تابلوی کیهان را کنده است، باید عذرخواهی کند.
عامریان
* مشکالت متعددی در شهر شاهرود داریم که اکثر آنها به عدم توجه شهردار فعلی 
مربوط اســت اما ایشان به جای حل آنها به حاشیه سازی و اهانت به عالقه مندان 
روزنامه والیتی کیهان رو کرده اســت! به ایشان توصیه می کنم به فکر مردم شهر 

باشند نه مسائل نازل و بی ارزش حزبی و جناحی.
صفری
* شــهردار ســابق تهران بارها اعالم کرده بود می تواند در صورت موافقت دولت 
در ظرف مــدت زمان کوتاهی آلودگی هوای پایتخت را به حد مقبولی برســاند 
اما مســئولین هیچ وقت علت مخالفتشــان را نسبت به پیشنهاد آقای قالیباف به 

مردم نگفتند!
0902---4610

* مســئوالن آمــوزش و پرورش تالش کنند پاداش پایــان خدمت ما فرهنگیان 
بازنشســته را قبل از عید بپردازند. بلکه بتوانیم بعضی از زخم های زندگی خود را 

با آن درمان بکنیم.
0919---9313

* به عنوان جانباز عرض می کنم گرانی و تورم و بی پولی چنان فشاری بر ما وارد 
کرده که توان خرید یک عصا را نداریم و باید شرمنده زن و بچه باشیم! آیا دولت 

و مجلس نمی خواهند تدبیری برای این وضع ما بنمایند؟!
0910---4671

* قانون برنامه ششــم، معافیت جانبازان از تســهیالت آب، برق و گاز را مشخص 
کرده است اما اجرا نمی شود به بنیاد شهید واقع در خیابان ملک مراجعه کردم در 
پاسخ می گویند این قانون تأمین اعتبار نشده است در حالی که معافیت از پرداخت 

نیازی به تأمین اعتبار ندارد!
یک جانباز
* پانزده ســال قبل از وزارت نیرو با مدرک فوق دیپلم بازنشســته شدم اما االن 
کمتر از دو میلیون تومان حقوق بازنشستگی دریافت می کنم، مدت 3 سال است 
یارانه ام را قطع کرده اند در حالی که جزو اقشار کم درآمد جامعه هستم! اکنون با 
چند نوه و دو فرزند دانشجو و مخارج زندگی و... چگونه زندگی را با آرامش بگذرانم.
0912---5376

* دولت مرتب با آب و تاب فراوان اعالم می کند خانواده های دارای دو فرزند معلول 
و مستأجر را صاحب خانه می کند در حالی که بهزیستی و دستگاه دیگر کاًل از این 

مورد اظهار بی اطالعی می کنند!
0918---8631

* وقتی قبضی از هزینه های مصرفی به دست افراد می رسد و آنها را پرداخت می کنند 
به منزله این است که در این بازه زمانی شما پول مصرفی را پرداخت کرده اید ولی 
مدتی اســت پس از چندی با پیامک یا قبض دیگر اعالم می کنند 40 هزار، 50 
هزار و... دیگر بدهی معوقه دارید؟! این مسئله در قبوض تلفن همراه اول و آب در 

برخی مناطق تهران رخ داده است. مسئوالن چه پاسخی دارند؟!
رجبی

آیت اهلل امینی: مشکالت اقتصادی
نتیجه عدم اهتمام به رهنمودهای رهبری است

»مشکالت اقتصادی کشــور، نتیجه عدم توجه کافی به رهنمودهای رهبری 
است«.

به گزارش رجانیوز، آیــت اهلل ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری در 
پاسخ به سؤالی درباره نامه منتسب به یکی از سران فتنه درباره مدیریت رهبری، 
گفت: مقام معظم رهبری به بهترین نحو ممکن و همانند حضرت امام کشــور را 

به خوبی مدیریت کرده است.
وی با بیان اینکه، موفقیت ها در طول مدیریت 28 ســاله رهبر انقالب زمانی 
بوده که به رهنمودهای معظم له توجه شــده اســت، گفت: متأسفانه آن بخش از 
رهنمودهــای رهبر معظم انقالب اســالمی که مورد توجه کامل مســئولین قرار 
نگرفته، از نقاط ضعف کشــور بوده است؛ مثاًل در همین بحث اقتصادی متأسفانه 
به اقتصاد مقاومتی به خوبی عمل نشــده است و اشکاالت امروز نتیجه عدم توجه 

کافی به بیانات ایشان است.
آیــت اهلل امینی با انتقاد از کینه جویی برخی از رهبر معظم انقالب اســالمی، 
گفت: من واقعاً مدیریت آیت اهلل خامنه ای را بسیار شایسته و موفق می دانم، خداوند 

ایشان را برای مردم ایران حفظ کند.
85 میلیارد تومان پاداش اتفاقی 

و کمک به اشخاص در بودجه شهرداری
یک رســانه اصالح طلــب از ردیف های عجیب الیحه بودجه شــهرداری خبر 

داده است.
به گزارش جهان نیوز، اعتمادآنالین نوشت: ماجرا از این قرار است که یکسری 
ردیف بودجه در بخش جزئیات مصارف بودجه الیحه بودجه سال آینده وجود دارد 
که ســؤال های زیادی به وجود می آورد. یکی از آنها ردیفی اســت به نام »پاداش 

اتفاقی« که در برابر آن 45 میلیارد تومان بودجه قرار گرفته است.
این ردیف به خودی خود ســؤال بزرگی در ذهن ایجاد می کند اما وقتی رقم 
آن را با بودجه برخی امور مقایســه کنید این عالمت سؤال بزرگ تر می شود. مثاًل 
بودجه ای که برای اجرای طرح شــهر در دســترس پذیر در نظر گرفته شده و به 
پیاده محور شــدن و در نهایت کاهش آلودگی هوای تهران منجر می شــود، 10 
میلیارد تومان است یا برای ارتقای کیفیت ساخت وساز شهری 2/1 میلیارد تومان 

در نظر گرفته شده است.
این پایان ماجرا نیســت ردیف های مشــکوک دیگری هــم در الیحه بودجه 
شــهرداری تهران قرار دارد مثاًل کمک به اشــخاص و مؤسسات خصوصی که در 
برابر آن هم 40 میلیارد تومان ناقابل قرار گرفته است. اشخاص و مؤسساتی که نه 
به درستی مشخص است که چه کسانی هستند و نه مأموریتشان معلوم است که 
اگر مأموریت آنها مشخص بود و به شهرداری هم ارتباط پیدا می کرد، بودجه شان 
می توانســت در ردیف مربوط به همان مأموریت قرار بگیرد و به عنوان یک ردیف 

خاص در الیحه بودجه ذکر نشود.
انتقاد روزنامه حامی دولت

از دستکاری نسنجیده قیمت های کلیدی
دستکاری دولت در قیمت های کلیدی، نتایج معکوس در حوزه ایجاد اشتغال 

و رونق اقتصادی خواهد داشت.
روزنامه شرق در گزارشی درباره سیاست دولت برای افزایش قیمت ها نوشت: 
نرخ ارز و نرخ بنزین، از جمله قیمت های کلیدی هستند که بر سیستم اقتصادی 
تأثیر می گذارند. افزایش قیمت بنزین به منظور کاهش مصرف، کنترل آلودگی هوا 

و مواردی از این دست بدون در نظر گرفتن آن، نگاهی سطحی است.
هرگونه سیاســت گذاری در مورد نرخ بنزین، بیشترین اثرگذاری را بر قشری 
می گذارد که ماشــین های زیر 50 میلیون مصرف می کنند )متوســط به پایین(، 
افزایش شقیمت بنزین به امید کاهش مصرف و آزادشدن منابع برای دولت، بدون 
توجه به بخش تولید خودروی بی کیفیت که سال هاســت در انحصار خودروسازان 
ناکارآمد اســت، این پیام را به تولیدکننده انحصاری و برخوردار از رانت می دهد 
که نیازی به اصالح رویه های تولیدی نیســت. به عبارتی این سیستم پاداش دهی 
به گونه ای عمل می کند که خودروســازان صاحب رانت را تشــویق به ادامه رویه 

فعلی و مصرف کننده خودروی بی کیفیت را تنبیه می کند.
مــورد دیگری که از نظر طرفــداران افزایش قیمت بنزین مغفول مانده، عدم 
توجه به زیرســاخت های حمل و نقل است. زمانی که زیرساخت های حمل و نقل 
شــهری ضعیف و ناکارآمد هستند، چگونه می توان با افزایش قیمت بنزین، انتظار 

کاهش قابل مالحظه مصرف را داشت.
عالوه بر موارد فوق، به آثار تورمی ناشــی از افزایش قیمت کلیدی بنزین 
 نیز باید توجه ویژه داشــت. در شــرایطی که کشــور در رکود عمیق اقتصادی 
قرار دارد، هرگونه شوک قیمتی که به افزایش تورم بینجامد، می تواند شرایط را 
بیش از پیش برای جامعه و به ویژه اقشار ضعیف دشوار کند. همچنین فشارهای 
ناشی از افزایش قیمت های انرژی، به بخش تولید فشار فزاینده وارد و رکود را 

عمیق تر خواهد کرد.
از آنجــا که افزایش قیمت حامل های انرژی و به طور خاص بنزین، به منظور 
اشتغال زایی در الیحه بودجه 97 پیشنهاد شده است، پرداختن به بعد اشتغالزایی 

این سیاست هم خالی از لطف نیست. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، 
افزایش قیمت حامل های انرژی براساس تبصره 18 الیحه بودجه 97، باعث کاهش 
0/75 تا یک درصدی رشــد اقتصادی در ســال آینده و کاهش 360 تا 480 هزار 
نفری اشتغال می شود. به عبارتی افزایش قیمت حامل های انرژی )بیشترین افزایش 
مربوط به بنزین و گاز( که به قصد اشتغالزایی در الیحه بودجه پیشنهاد شده است، 
می تواند اثرات معکوســی داشته باشــد و دستیابی به هدف اشتغالزایی را بیش از 
پیش غیرممکن کند. بنابراین مسیر اشتغالزایی از طریق افزایش قیمت حامل های 
انرژی، مسیری پرخطر و در جهت عکس هدف است. در شرایطی که بیکاری یکی 
از اصلی ترین معضالت جامعه ایران است و عالوه بر مشکالت اقتصادی، پیامدهای 
اجتماعی گسترده ای را به همراه دارد، الزامی است در ارایه برنامه های ایجاد اشتغال، 
به جوانب و برآیند کلی اثرات سیاســت ها توجه کافی شود. دستکاری قیمت های 
کلیدی در شــرایطی که بسترها و الزامات اولیه برای اثرگذاری مهیا نیست، نتایج 
الزم را در پی نخواهد داشــت. حل مشــکل بیکاری از تقویت تولید می گذرد و تا 
زمانی که تولید کشور در شرایط نامساعد قرار دارد، چنین راهکارهای مقطعی ای 
تنها برای گذران امورات موقت دولت و پوشــش هزینه های جاری در کوتاه مدت 
جوابگوست. دولت برای اشتغال زایی باید به دنبال راهکارهای اساسی نظیر بهبود 
محیط کســب و کار در جهت رشــد سرمایه گذاری و تسهیل حضور بیشتر بخش 

خصوصی واقعی در اقتصاد باشد.
جمله انحرافی سخنگوی دولت

موجب فرارهای مالیاتی بزرگ است
 اظهارات سخنگوی دولت درباره سرک نکشیدن به حساب های مردم، سخنی 

انحرافی است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان، با بیان مطلب فوق گفت: »پس از شکست 
رفرانــدوم یارانه ای، اعضای کلیدی دولت زیر بار ســاماندهی طرح هدفمندی 
یارانه ها نرفتند. ســال 95 مجلس تالش کــرد که دولت 20 تا 25 میلیون نفر 
را از دریافــت یارانه حذف کند، آقای نوبخت با دالیل خودش اعالم کرد که ما 
بیش از 6 تا 7 میلیون نفر را نمی توانیم حذف کنیم؛ بنابراین زیر بار خواســته 
مجلــس نرفتند. پس از انتخابات با توجه به محدودیت منابع دولت برای حذف 
بخش عمده ای از یارانه بگیران پیش قدم شد. به همین خاطر در الیحه بودجه 
رقم در نظر گرفته شده برای یارانه نقدی را نزدیک به 50 درصد کاهش دادند 
و به 23 هزار میلیارد تومان رساندند، این به معنای حذف بیش از 30 میلیون 

نفر از دریافت یارانه نقدی بود.«
شــقاقی در گفت و گو با فرارو با اشاره به استدالل نوبخت برای اینکه دولت به 
حساب های مردم سرکشی نمی کند، گفت: »همه جای دنیا بانک اطالعاتی شفاف 
است، دولت اگر می خواهد مالیات بگیرد، عدالت اقتصادی ایجاد کند و دهک های 
باالی درآمدی را شناســایی کند باید بانک اطالعاتی اش درباره خانوار ها شــفاف 
باشــد. این عقب نشینی دولت با اســتناد به این استدالل که نباید به حساب های 

مردم سرک بکشیم واقعا جای سؤال دارد.«
او افزود: »هر کشور توسعه یافته ای تمام گردش های مالی شهروندان را رصد 

می کند، چون از آنها مالیات می گیرد.«
شــقاقی گفت: »جمله آقای نوبخت، انحرافی اســت. همه جای دنیا حساب 
و کتاب شــهروندان مشخص اســت. اتفاقا اگر حساب و کتاب شفاف باشد به نفع 
دهک های پایین درآمدی اســت. پنهان کاری به نفع طبقه ثروتمند جامعه است. 
اگر می خواهیم اقتصاد را اصالح کنیم حتما باید حســاب وکتاب ها شــفاف باشد. 

این هیچ منافاتی با هیچ طرح و تفکر اقتصادی ندارد.«
این کارشــناس اقتصادی استدالل اینکه سرکشی به حساب ها خالف احترام 
به حوزه خصوصی شــهروندان است را رد کرد و گفت: »هر کشور توسعه یافته ای 
ایــن کار را انجــام می دهد. اگر خالف احترام به حوزه خصوصی بود خب آنها این 
کار را انجام نمی دادند. همه جای دنیا شــفافیت اصل اســت، چرا که با شفافیت 
می توان اقتصاد را اداره کرد. این اســتدالل ها شاید عامه پسند باشد، ولی اتفاقا به 

ضرر همان عامه مردم خواهد بود.«
شقاقی تاکید کرد: »اگر ما بدانیم که چه کسی چه میزان ثروت دارد، می توانیم 
مالیات بگیریم و این مالیات را توزیع کنیم. این کار جلو فساد و رانت را می گیرد 

و به نفع دهک های پایین درآمدی است.«
حرکت چراغ خاموش وزارت نفت

در پوشش شعار شفافیت دولت
ادعــای وزیر نفت درباره ضرورت محرمانه بــودن قراردادهای نفتی، اعتراض 

برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت.
به گزارش »الف« بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته درباره قراردادهای نفتی 
گفت: ما نمی توانیم از قراردادهایی که نزدیک نهایی شدن هستند، نام ببریم. اعالم 
نام قراردادها مشکالتی را از طرف برخی مخالفان خارجی و داخلی ایجاد خواهد کرد.

این اظهارات وزیر نفت واکنش هایی در بین نمایندگان مجلس داشته است. 
محمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس در واکنش به این سخنان 
گفت: وقتی وزیر نفت نمی خواهد از قراردادهای نفتی حرف بزند ما را به شــک و 
تردید وامی دارد که پشــت پرده این قراردادها چه خبر اســت. مردم و نمایندگان 
نامحرم نیستند. وقتی رئیس جمهور می گوید باید نورافکن روی ما باشد و باید همه 

ما را مشاهده کنند، چرا قراردادهای مهم نفتی را مخفی می کنند؟
وی افزود: آقایان خود اعتراف می کنند که در حال بستن قراردادهایی هستند 

که صدایش را درنمی آورند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نیز با بیان اینکه اظهارات وزیر 
نفت نادرست است، گفت: سوال این است که اگر قراردادهای نفتی مشکلی ندارند، 
پس چرا آنها را علنی نمی کنند. حتما قراردادها مشکلی دارند که آقایان می خواهند 

این قراردادها دور از چشم مردم و نمایندگان آنها باشد.
حاجی  دلیگانی با تاکید بر اینکه مجلس باید نسبت به این اظهارات وزیر نفت 
واکنش نشــان دهد، افزود: قطعا ما در مجلس از وزیر نفت در این زمینه ســوال 
خواهیم کرد و وی باید توضیح قانع کننده ای برای نمایندگان مجلس داشته باشد.
علی گلمرادی نماینده ماهشــهر و امیدیه نیز معتقد اســت کمیسیون انرژی 

مجلس باید از وزیر توضیح بخواهد.
وی افزود: اگر قراردادهای وزارت نفت شــفاف و دربرگیرنده منافع ملی است، 

نباید نگران باشیم تا مردم از محتوای آن مطلع شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: مجلس وظیفه دارد در راستای حفظ 
حقوق ملت نظارت جامعی بر قراردادهای بین المللی از جمله قرارداد وزارت نفت 
داشته باشد. قطعا ما بعد از بررسی الیحه بودجه در کمیسیون انرژی این اظهارات 

وزیر نفت را بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
وی افزود: اگر مدعی هســتیم که برنامه های ما در راســتای منافع ملی است 

چرا باید نگران اطالع مردم از قراردادها باشیم.
نقیض گویی وزیر 

و طراح صندوق پس انداز مسکن یکم
»صندوق پس انداز مســکن یکم که قرار بود خانــه اولی ها را صاحب خانه و 
کاشانه کند، حاال به بن بست خورده و بر اساس گفته های مدیرعامل بانک مسکن، 

تراز منابع و مصارف آن در حال منفی شدن است.«
به گزارش روزنامه شــرق ابوالقاسم رحیمی انارکی که خود طراح صندوق 
مســکن پس انداز مسکن یکم بوده، صراحتا تاکید کرده این احتمال وجود دارد 
که این صندوق نتواند به تعهدات خود عمل کند. صندوق پس انداز مسکن یکم 
در شــرایطی به این وضعیت گرفتار شده که دو روش برای تجهیز منابع آن در 
نظر گرفته شــد؛ یکی تغییر در جمع آوری آورده های مردمی و دیگری اقساط 

بازگشتی مسکن مهر.
در روش اول، بانک عامل مســکن در هنگام ثبت نام اولیه و افتتاح حســاب، 
40 میلیون تومان به صورت یکجا اخذ کرده و پس از یک ســال، پول را همراه با 
تسهیالت به متقاضی برمی گرداند. بودن رقم اولیه آن یکی از اشکاالت این روش 
اســت؛  چرا که به سختی می تواند برای سپرده گذاران جذابیت ایجاد کند و تعداد 

متقاضیان را کاهش می دهد.
در روش اقساط بازگشتی مسکن مهر قرار بود تا 10 سال آینده اقساط تسهیالت 
مســکن مهر به جای بازگشــت به بانک مرکزی، همچنان در اختیار بانک مسکن 
بماند و بخشــی از آن به افزایش اعتبار کلی مســکن مهر برای اعطای تسهیالت 
بیشــتر به متقاضیان دریافت این واحدهای مسکونی و مابقی نیز به تجهیز منابع 
صندوق پس انداز مسکن یکم تعلق گیرد. اما اقساط بازگشتی مسکن مهر هم افاقه ای 
نکرد. این در حالی است که بنابر گفته های مدیرعامل بانک مسکن، ورودی منابع 
به صندوق مســکن یکم به گونه ای کم اثر شده که با کوچکترین تغییرات،  تعادل 

منابع و مصارف آن به هم می ریزد.
گزارش روزنامه شرق در حالی است که وزیر راه و شهرسازی اخیرا در حضور 
رئیس جمهور و در ســی و نهمین جلسه ســند ملی بازآفرینی شهری گفت: تمام 
تالش دولت و وزارت راه و شهرســازی این است که قدرت خرید مردم را افزایش 
بدهیم. از این رو در همان ابتدای دولت یازدهم، اقدام به تاسیس صندوق پس انداز 
یکم کردیم و افرادی که در این صندوق پس انداز کنند می توانند تا 7 برابر میزان 

پس انداز خود تسهیالت دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قدرت خرید مردم 
در بازار مســکن اظهار داشت: در حال حاضر سقف تسهیالت خرید مسکن برای 
زوج ها در تهران 160 میلیون تومان در مراکز اســتان ها 120 میلیون تومان و در 
بقیه شهرها 80 میلیون تومان است که اگر این سقف تسهیالت با تصمیم شورای 
پول و اعتبار تغییر کند می تواند جذابیت بیشــتری برای زوج ها داشــته باشــد و 

استقبال از آن افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: با افتتاح روزانه هزار فقره پس انداز در این صندوق ظرف یک 
سال چیزی حدود 250 هزار تقاضای واقعی در بازار مسکن ایجاد می شود بنابراین 
با افزایش افتتاح حســاب ها و سپرده گذاری برای خرید مسکن این تقاضا در بازار 

افزایش پیدا خواهد کرد.

گفت: آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود به مناسبت 22 بهمن گفته 
است »برخی ها خودشان خواستند از قطار انقالب پیاده شوند و برخی را هم 

از قطار انقالب پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم«!
گفتم: منظورشان چه کسانی است؟ مثال، بنی صدر و ناخدا افضلی 

و منافقین و جاسوسان و... منظورشان بوده است؟!
گفت: شاید، اینها همان کسانی باشند که آقای روحانی می گوید خودشان 

خواستند از قطار انقالب پیاده شوند!
گفتم: این چه حرفی است! اینها همه تالششان این بود که سوار 

قطار انقالب باشند ولی ما خودمان به زور آنها را پیاده کردیم.
گفت: پس منظور رئیس جمهور از کسانی که پیاده کردیم و می توانستیم 

پیاده نکنیم چه کسانی است؟! 
گفتم: شاید منظورش اصحاب و سران فتنه است که اسرائیل آنها 

را بزرگترین سرمایه خود در ایران می دانست؟!
گفت: آنها که می خواســتند قطار انقالب و مسافرانش را یکجا به مثلث 
آمریکا و اسرائیل و انگلیس بفروشند که از ملت تودهنی خوردند و نتوانستند!

گفتم: ولی برخی از همین قماش وطن فروش که باید از قطار انقالب 
پیاده می شدند، در دولت به کار گرفته شده اند! 

گفت: پس باالخره چه کسانی را پیاده کردیم که می توانستیم پیاده نکنیم؟!
گفتم: شخصی با ناراحتی جلوی همسایه خود را گرفت و فریاد 
زد؛ آقاجان! جلوی بچه تان را بگیرید. دیروز زده شیشه منزل من را 
شکسته. طرف گفت؛ شما به 4 دلیل  اشتباه می کنید؛ اول اینکه تا 
آنجایی که من می دانم آن خانه مال شما نیست. دوم اینکه بچه ما 
اصالً دیروز خانه نبوده. سوم اینکه بچه ما هیچ وقت اهل شکستن 

شیشه دیگران نیست. چهارم اینکه، ما اصالً بچه نداریم...!

حضرت حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سیدرضا تقوی )دامت تاییداته( 
سالم علیکم، انتصاب حضرتعالی از طرف مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای بعنوان نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اشارت بر توجه خاص 
معظم له به تولیدات کشــاورزی و ما کشاورزان دارد، قطعا وجود حضرتعالی با سوابق 
درخشــان در صحنه های انقالب اسالمی امید ما کشــاورزان را به آینده روشن دو 
چندان می نماید، این انتصاب شایسته را به شما تبریک گفته، از رهبر معظم و فرزانه 

انقالب بی نهایت سپاسگزاریم.
خسرو زرافشانی 
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

درگذشت همکار
با نهایت تاســف مطلع شدیم همکار قدیمیمان آقای فتح اهلل جم نژاد دار فانی را 
وداع گفته است. ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم غفران الهی 

و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

وزیر خارجه روسیه گفت: کسانی 
که برنامه موشکی ایران را بی ثبات کننده 
اوضاع در منطقه می دانند، باید دالیل و 

مدارک ارائه دهند.
روزنامه »کامرسانت«، چاپ مسکو 
نوشــت: »ســرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه در مصاحبه اختصاصی با 
شبکه تلویزیون »راسیا-1« گفت: »آنها 
)آمریکایی ها( نه تنها از اجرای تعهدات 
خویش بر اســاس برجام سر باز زده اند، 
بلکه حتی خواستار تغییر آن شده اند که 
به خودی خود اصال واقع بینانه نیســت. 
دولت آمریکا حتی از شــرکت کنندگان 
اروپایی در این توافقنامه یعنی انگلیس، 
فرانســه و آلمان، نیز خواسته تا در این 
خصوص با واشنگتن همکاری کنند. سه 
کشــور اروپایی هم موافقت کرده اند تا با 
آمریکا گروه کاری در این مورد تشکیل 
دهند تا مفادی از این توافقنامه که به نظر 
آنها نادرست است را اصالح کنند. قبل از 
هر چیز سعی دارند برنامه موشکی ایران و 
مسئله رعایت حقوق بشر و اقدامات تهران 
در منطقه که به عقیده آنها تاثیر منفی 
بر برخی مناقشات منطقه دارد را نیز در 

سند جدید بگنجانند.«

الوروف با  اشاره به اینکه نه روسیه و نه 
چین که در این توافقات مشارکت داشتند، 
در این گروه کاری دعوت نشده اند، تاکید 
کرد: »البته من فکر نمی کنم که ما با این 
کار موافقت می کردیم، ولی چنین دعوتی 
اصال صورت نگرفت. واقعیت این است که 
تمامی مفاد توافق هســته ای با ایران در 
سال 2015 در قطعنامه ای از سوی شورای 
امنیت تقویت شده اند و به طور کامل نیز 
از ســوی ایران رعایت شــده و مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها در 
گزارشات خود اجرای همه تعهدات تهران را 
تایید کرده است. آمریکایی ها ضرب المثلی 
دارند که می گویند، اگر چیزی نشکسته، 
نیــازی به ترمیم ندارد. این توافقنامه هم 
موثر عمل کرده و نیازی به اصالح ندارد. 
ولی آنها به تالش خود ادامه می دهند و این 
بسیار بد است.« به گزارش تسنیم، وزیر 
خارجه روسیه گفت: »ایران تنها کشوری 
در منطقه نیست که در حال توسعه برنامه 
موشک های بالســتیکی است. اگر کسی 
می خواهد برنامه موشکی را بررسی کند، 
بفرماید. کسانی که برنامه موشکی ایران را 
بی ثبات کننده اوضاع در منطقه می دانند، 

باید دالیل و مدارک ارائه دهند«.

الوروف:

كسانی كه برنامه موشکی ایران را بی ثبات كننده می دانند
مدرک ارائه دهند

جمهوري  ریاست   سابق  نامزد 
مصر  قوي«  مصر و رئیــس حزب »
گفت: کســاني که ایران را دشمن 

اعراب مي دانند، دیوانه هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاري صدا و 
سیما، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد سابق 
ریاست جمهوري مصر اعالم کرد: دشمن 
اعراب اسرائیل اســت نه ایران. وي در 
گفت وگــو با تلویزیون الجزیره در لندن 
گفــت برخي ها این موضوع را به تصویر 
مي کشند که ایران تنها دشمن کشورهاي 

عربي است.
مصر  ریاست جمهوري  سابق  نامزد 
اظهار داشت: کساني که ایران را دشمن 

اعراب مي دانند، دیوانه هستند.
رئیس حــزب مصر قــوي درباره 
مخالفت برخي از کشــورهاي عربي با 
ایران در منطقه، گفت:  سیاســت هاي 
رژیم صهیونیستي تنها دشمن کشورهاي 
عربي اســت ولي برخي از این کشورها 
مي خواهند ایران را تنها دشمن منطقه 

نشان دهند.

نامزد سابق ریاست جمهوري مصر:
دشمن اعراب رژیم صهیونیستی است نه ایران

ری  شــریعتمدا حسین 
حجت االســالم  کــه  گفت 
از  گفتن  ســخن  با  روحانی 
رفرانــدوم آن هم در محضر 
راهپیمایی کننده  میلیون ها 
 در 22 بهمن عماًل به آنها اهانت 

کرده است.
حسین شــریعتمداری، مدیر 
مســئول کیهــان در پاســخ به 
سؤال خبرگزاری تسنیم پیرامون 
از سوی  رفراندوم که  پیشــنهاد 
راهپیمایــی  در  رئیس جمهــور 
حماســی 22 بهمن مطرح شده 
بود گفت: پیشــنهاد رفراندوم از 
سوی رئیس جمهور در سخنرانی 
روز 22 بهمــن، می تواند نشــانه 
ناخشنودی ایشان از حضور ده ها 
میلیونی مردم در این راهپیمایی 
با شکوه و تماشایی 22 بهمن تلقی 
شود، چرا که مردم با حضور ده ها 
میلیونــی خود در راهپیمایی 22 
بهمن، بر اصول و مبانی انقالب و 
نظام اسالمی تاکید کرده اند و این 

به تنهایی یک رفراندوم گسترده 
با پیام ده هــا میلیونی »آری« به 
نظام اســت، بنابراین پیشــنهاد 
رفراندوم غیــر از نفی این حضور 
و ناشــنیده گرفتن پیام آن هیچ 
مفهوم و ترجمه دیگری نمی تواند 

داشته باشد.
ادامه گفت:  شریعتمداری در 
وقتی عده ای اندک و کم شــمار 
در حــد یــک چند صــد هزارم 
جمعیــت 22 بهمن دســت به 
اغتشاش زده بودند، آقای روحانی 
و رسانه های حامی او گوش فلک 
را کر کرده بودند که صدای مردم 
را باید شنید! و اکنون تعجب آور 
اســت چرا حاضر نیستند صدای 
توده های عظیم و چند ده میلیونی 
مردم را که صــدای واقعی ملت 
است بشنوند و به گونه ای سخن 
می گویند که انــگار صدای ملت 
با آنچه در حماســه اخیر مطرح 

کرده اند متفاوت است!
آقــای  اگــر  افــزود:  وی 

رئیس جمهور صدای انبوه متراکم 
ملــت در راهپیمایــی 22 بهمن 
را صدای مردم می دانســت دیگر 
پیشــنهاد همه پرســی مفهومی 

نداشت.
مدیر مســئول کیهان گفت: 
آقــای روحانی طی چهل ســال 
بلندپایه  از مســئوالن  گذشــته 
نظام بوده است بنابراین به خوبی 
می داند که رفراندوم مورد اشــاره 
وی در اصل 59 قانون اساســی 
شــرایطی دارد که با پیشــنهاد 
او همخــوان نیســت از این روی 
ایشــان با اطمینان از غیر عملی 
بــودن رفرانــدوم یاد شــده این 
پیشــنهاد را مطرح کرده است و 
معتقــدم چنانچه این پیشــنهاد 
را عملی می دانســت هرگز آن را 
مطرح نمی کرد زیرا مطمئن بود و 
هست که نتیجه آن همان خواهد 
بود کــه در راهپیمایی 22 بهمن 

شاهد بوده ایم.
شریعتمداری گفت: همه پرسی 

که در اصل 59 قانون اساسی آمده 
است مربوط به مواردی است که 
قانــون دربــاره آن گویا و صریح 
نیست که در آن صورت با تصویب 
دو سوم نمایندگان مجلس درباره 
آن همه پرســی صورت می گیرد، 
رئیس جمهور  قانونی  وظایف  اما  
به صراحت در قانون اساســی و 
قوانین جاری آمده و رئیس جمهور 
ملزم به اجرای آن اســت از این 
جهت پیشــنهاد رفرانــدوم تنها 
در قالب یک حاشیه ســازی قابل 
تعریف اســت که ان شاءاهلل برای 
فــرار از وظایف برزمیــن مانده 

ایشان نباشد!
مدیرمســئول کیهان سخنان 
رئیس جمهور در مراسم پر شکوه 
22بهمن را اهانت آشکار به مردم 
و بازی در زمین دشمن دانست و 
گفت: این بعد از ســخنان ایشان 
حدیث مفصل دیگری اســت که 
نبایــد از کنار آن بــا بی توجهی 

عبور کرد.

نماینــدگان مجلــس در 
خانه  دیروز  علنی  نشســت 
به  را موظف  استانداران  ملت، 
فروش ســاختمان های ملکی 

دستگاه های اجرائی کردند.
نماینــدگان مجلس شــورای 
اســالمی در نشســت علنی روز 
دوشــنبه در ادامه بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال 97 کل 
کشــور بند )ب( و )د( تبصره 12 
این الیحه را به تصویب رساندند.

بر اساس بند )ب( تبصره 12 
دســتگاه های اجرائــی مجازند از 
محل فروش امــوال و دارایی های 
اختیــار  در  مــازاد  غیرمنقــول 
خود به اســتثنای انفــال و اموال 
دســتگاه های زیر نظر مقام معظم 
رهبری و مــوارد مصداق مندرج 
در اصــل هشــتاد و ســوم )83( 
قانون اساســی و پس از واریز به 

درآمد عمومی، نسبت به بازخرید 
کارکنان مازاد رسمی و غیر رسمی 

اقدام کنند.
بنــد )د( تبصره فــوق عنوان 
می کند، به منظور تکمیل یا احداث 
مجتمع های اداری شهرســتان ها، 
پیشــنهاد  موظفند  اســتانداران 
فــروش ســاختمان های ملکــی 
در  مستقر  اجرائی  دســتگاه های 
استان به استثنای  شهرستان های 
انفال و اموال دستگاه های زیر نظر 
مقام معظم رهبری را به شــورای 
برنامه ریزی و توســعه استان ارائه 
و پس از تصویب، درآمد حاصل را 
به ردیف درآمد عمومی 210201 

واریز کنند.
محمد حسین فرهنگی، عضو 
هیئت رئیســه مجلــس شــورای 
اســالمی در جریان بررسی الیحه 
بودجه ســال 97 کل کشــور، در 

صحن علنی پارلمان اظهار داشت: 
بنابر پیشنهاد غالمرضا تاجگردون 
بودجه،  تلفیق  رئیس کمیســیون 
با توجه بــه اینکه تبصره 14 )که 
مربوط به هدفمندی یارانه ها است( 
در کمیســیون همچنان در حال 
بررسی است، بررسی آن در صحن 

علنی به روزهای آتی موکول شود.
این گزارش، علی  اســاس  بر 
الریجانی که ریاســت جلسه را بر 
عهده داشت نیز اظهار داشت که 
بررسی موضوع هدفمندی یارانه ها 
در بودجه ســال آینده به روزهای 

آتی موکول می شود.

بر اساس مصوبه مجلس

استانداران موظف به فروش ساختمان های مازاد دستگاه های اجرائی شدند

مدیرمسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

پیشنهاد رفراندوم اهانت رئیس جمهور 
به ده ها میلیون شرکت کننده راهپیمایی ٢٢بهمن است


