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| فرمانده نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: اگر آمایش سرزمین انجام نشود سرنوشت ایران نامعلوم خواهد سياست

بود. امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در حالی که امروز جمعیت کشورمان 80 میلیون نفر 
است طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این تعداد جمعیت باید به 150 میلیون نفر افزایش پیدا کند.

 دستگیری یکی از عناصر داعش
 در شهرک اندیشه

| فرمانده ســپاه شهرســتان شهریار 
گفت: با هوشــمندی ســربازان گمنــام امام 
زمان)عج( یکی از عناصر شــاخه اجناد الشاِم 
داعش که درصدد سازماندهی ۳00 تروریست 
و عملیــات انتحــاری در ایام محــرم بود در 
منطقه اندیشه )شهرستان شــهریار( دستگیر 
شد.ســرهنگ امین یامینی در حاشیه نشست 
خبری هفته دفاع مقدس که در مجموعه سپاه ناحیه شهریار و با حضور 
جمعی از خبرنگاران فعال در غرب اســتان تهران برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ضرورت تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت، از دستگیری یکی از عناصر شاخه اجناد الشام داعش در منطقه 
اندیشه خبر داد.وی در تشریح جزئیات این دستگیری، عنوان کرد: فرد 
مذکور در مســیر ارتباطی که وارد ایران شده بود، شب را در دولت آباد 
شهر ری اسکان می یابد.ســرهنگ یامینی گفت: در ادامه با هوشمندی 
سربازان گمنام امام زمان)عج( با تلفن همراه ایشان ارتباط برقرار می شود 
و ماموران خدوم امنیتی و اطالعاتی در قالب و پوشش نیروهای مرتبط 
با داعش، به هماهنگی قرار مالقاتی با وی در منطقه اندیشه شهرستان 
شــهریار مبادرت می ورزند.فرمانده سپاه شهرستان شهریار عنوان کرد: 
ســپس با اتخاذ تدابیر هوشــمندانه و مقتضی،تمهیدات الزم در محل 
مالقات اندیشیده و بعد از حضور وی، دستگیری و بازداشت وی عملیاتی 
می شود.وی افزود: این عضو شاخه اجناد الشام داعش،تاکنون اعترافات 
قابل توجهی داشته و در صدد بوده ۳00 تروریست را جهت انجام عملیات 

انتحاری در ایام سوگواری محرم سازماندهی کند.

بروجردی: جمهوری چک در ساخت و تکمیل 
نیروگاه اتمی بوشهر هیچ نقشی ندارد

| رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که اگر جمهــوری چک از همــکاری در 
فعالیت هــای صلح آمیز ایران فاصلــه بگیرد از 

فضای باز پس از برجام عقب خواهد ماند.
عالءالدیــن بروجــردی در گفت وگویی در 
واکنش به مخالفت مجلــس جمهوری چک با 
درخواست دولت این کشور برای فروش تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر 
به ایران اظهار داشــت: موضوع این است که ســاخت و تکمیل نیروگاه 
اتمی بوشهر را کشور روســیه انجام می دهد و این پروژه هیچ ربطی به 
جمهوری چک ندارد که اکنون بخواهنــد تامین تجهیزات این نیروگاه 
را ممنوع کنند.نماینده مردم بروجرد در مجلس دهم شــورای اسالمی 
با اشــاره به اینکه بعد از برجام فضای همکاری هسته ای با ایران فراهم 
شده اســت، ادامه داد: ممنوعیت تامین تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر 
از سوی جمهوری چک نشان دهنده عقب ماندن این کشور از تحوالت 
جهانی است.وی گفت: امروز به واســطه اجرای برجام فرصت همکاری 
با ایران فراهم شده است و کشورهای بزرگ خواهان همکاری در عرصه 
فعالیت صلح آمیز هســته ای با جمهوری اســالمی هستند و هر کشور 
بخواهد در این شرایط همچنان در فضای پیش از برجام باقی بماند در 
واقع از تحوالت بین المللی عقب می ماند.رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ایران معطل 
همکاری هیچ کشوری نمی ماند، اظهار داشــت: کشور و شرکت های 
جمهوری چک از عدم همکاری هســته ای با ایران ضرر خواهند کرد و 
ما هرگز منتظر همراهی آنها نخواهیم ماند بلکه براســاس برنامه ریزی 
صورت گرفته در مسیر پیشرفت حرکت می کنیم.مجلس جمهوری چک 
با درخواست دولت این کشور برای فروش تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر 
به ایران مخالفت کرد. در ســال ۲000 مجلس چک فروش تجهیزات 
نیروگاه هسته ای از شرکت های این کشور به ایران را ممنوع کرده بود. 
این در حالی است که بر اساس برجام، محدودیتی برای فروش تجهیزات 

مربوط به نیروگاه های هسته ای به ایران وجود ندارد.

| رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: 
در زمان آقای احمدی نژاد یــا قالیباف قطعاً و 
یقیناً ســعی بر این بود تا هم از ســوی شورای 
شهر و هم از سوی شهرداری جلوی هر تخلفی 
گرفته شود. به گزارش کائنات به نقل از تسنیم، 
مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران 
با اشاره به مصاحبه اخیرش با روزنامه اعتماد و 
با تاکید براینکه گفت وگویش به درســتی بیان 
نشده، درباره فضای شهرداری در زمان قالیباف و 
اینکه گفته شده است در زمان احمدی نژاد این 
فضا انقالبی تر بود، گفــت: در خصوص موضوع 
مطرح شــده اینگونه عنوان کردم، اول که وارد 
شهرداری شدیم شاهد ورود یک گروه انقالبی 
به شــهرداری بودیم.وی افزود: آغاز هر ورودی 
با تغییر و تحوالت مدیریتی و نظایر آن شــروع 
می شــود و یک دگرگونی را به وجود می آورد. 
اصوال در این موارد افراد حساس هستند و سعی 
می کنند کار خودشــان را بهتــر انجام دهند و 
آنهایی کــه اهل تخلف اند -که ان شــا ءاهلل کم 
باشند و یا نباشند- در آن شرایط سعی می کنند 
ساکت باشــند.چمران با بیان اینکه بعد از چند 
سالی که ماندیم این فضا به عادی شدن انجامید 
و بعد از آن سیر عادی خود را طی کرد و به این 
که چه کســی شهردار باشــد یا نباشد چندان 
مرتبط نمی شــد، گفت: تفاوتی که می خواهم 
بگویم این است وگرنه چه در زمان آقای احمدی 
نژاد یا قالیباف قطعاً و یقینا ســعی بر این بود تا 
هم از سوی شورای شهر و هم از سوی شهرداری 
جلوی هر تخلفی گرفته شود. میزان تذکراتی  
که در زمان آقای قالیباف از سوی اعضای شورای 
شــهر مطرح می شــد نیز موید همین مطلب 
هســت و  حتی قطع یک درخت در باغی مورد 

تذکر قرار می گرفت و در شــهرداری نیز سعی 
می شــد تا تخلفی صورت نپذیرد و با متخلفین 
برخورد شود.رئیس سابق شــورای شهر تهران 
خاطرنشان کرد: بخصوص سیستماتیک شدن و 
استفاده از سامانه های مدیریتی و اداری، خود از 
وقوع و زمینه وقوع بسیاری از تخلفات به شدت 
جلوگیری می کرد و تالش آقای قالیباف هم در 
این مورد بسیار موثر واقع شد.چمران درباره لقب 
»رئیس جمهور ساز« که از سوی برخی رسانه ها 
به او نسبت داده می شود و اینکه گفته است »اگر 
می خواستیم آقای قالیباف را رییس جمهور کنیم 
و فشار تبلیغاتی می گذاشــتیم، می توانستیم« 
توضیح داد: معنی خواستن در این باره گروهی 
اســت نه شــخصی، می خواســتیم یعنی کل 
جامعه همفکر و همسو و متفق می شدند انجام 
می گرفت. حتی اســم آوردم آقای حداد عادل، 
آقای والیتی، آقــای جلیلی و همــه نیروهای 
هوادارانشــان اگر می خواستیم مشخص بود که 
می توانستیم در چنین شــرایطی آقای قالیباف 
رئیس جمهور شوند.وی بیان داشت: آقای حداد 
عادل در دور انتخابات ریاست جمهوری که کناره 
گیری کرد یک ایثاری انجــام داد اما به صرف 
کناره گیری ایشان چنین خواستی اتفاق نیفتاد 
به خاطر آن تشتت ها رئیس جمهوری را از دست 
دادند .رئیس سابق شورای شهر تهران در ادامه 
درباره نواصولگرایی که از سوی قالیباف مطرح 
شده است، گفت: نواصولگرایی را اینگونه ترجمه 
کردیم که هر فکر و ایده ای می بایست دائما در 
حال نو شــدن و ارتقا باشد. روایتی است که اگر 
امروزمان با فردایمان یکی باشد دچار خسران و 
ضرر شــدیم. حتما باید امروزه مان با فردایمان 
متفاوت باشد. برداشــت من از نواصولگرایی به 

عنوان یک تفکر جدید این است که یک فضای 
جدیدی برای همه اتفاق بیفتد. اگر  همه توقف 
کنند و سرجایشان بنشــینند پیشرفتی نکنند 
یقینا کســی به جایی نخواهد رســید.چمران 
خاطرنشان کرد: نوگرایی الزم است و حتی افراد 
جدیدی را به جای افراد قدیم می گذارند و این 
یک امر طبیعی است و نیاز طبیعی هر جامعه ای 
است و به عقیده من این می تواند نو اصولگرایی 
باشد یعنی ارتقاء بخشــیدن به همه چیز، البته 
شــاید منظور آقای دکتر قالیبــاف فراتر از این 
باشــد.وی همچنین درباره مشــورت هایش با 
شهردار سابق تهران گفت: اصوال درباره کارهای 
شهرداری همیشه با هم مشــورت می کردیم و 
زمانی که دونفری با آقای قالیباف نشســتیم و 
صحبت کردیم که به عنوان شــهردار ایشان را 
معرفی و رای گیری صورت گیرد یکی از صحبت 
های مهم ما این بود که همیشــه با هم مشورت 
داشته باشیم. ایشان همیشه و حتی درخصوص 
احکامی که برای مدیــران بخش های مختلف 
شهرداری صادر می کردند عالوه بر دیگران با من 
مشورت داشتند. گاهی نظرم مثبت بود و گاهی 
منفی و با مطالعه و توضیح بیشتر یکدیگر را قانع 
می کردیم. اصوال بحث های مشورتی و انتقادی ما 
چه به صورت خصوصی ویا عمومی بیشتر اوقات 
درباره شورای شهر و شــهرداری وجود داشت.

وی افزود: در مورد انتخابات ریاست جمهوری 
هم به صــورت عمومی مشــورت می کردیم. 
بیشتر موضوعات مشــورتی ما با دکتر قالیباف 
درخصوص شــهرداری و مســائل آن بود و نه 
انتخابات ریاســت جمهوری. مثال کناره گیری 
ایشــان به نفع کاندیدای دیگــر در انتخابات 
ریاست جمهوری که ایثار بزرگی بود و یک نوع 

گذشت و مردانگی واقعی را انجام داد مشورتی 
نداشــتیم. اطرافیان با کناره گیری ایشــان به 
شدت ناراحت بودند و هنوز هم ناراحت هستند 
چرا که معتقد بودند اگر می ماند پیروز می شد. 
در آن مقطع ریاســت جمهوری چون درگیر 
کارهای شورای شــهر بودم  به امور انتخابات 
ریاســت جمهوری ورود زیادی نکردم و بیشتر 
دغدغــه من پرداختن به امور شــورای شــهر 
تهران بود.وی درباره شــانس قالیباف در دوره 
بعــد انتخابات گفت: آقای قالیباف خودشــان 
باید تصمیم بگیرند که آیا بعد از این سه دوره 
می خواهند کاندیدا شوند. این موضوع را از نظر 
روانشناسی عمومی باید مطالعه کنند و خواسته 
عمومی و نظر جامعه را بسنجند. آقای قالیباف 

یک مدیر توانمندی است که شکی در آن وجود 
ندارد اما اینکه اجتماع چه نظری در خصوص 
کاندیدا شدن ایشان در دوره ریاست جمهوری 
آینده دارد باید مطالعه کرد، یا می توان گفت 
به فضای زمان انتخابات بســتگی دارد.رئیس 
سابق شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال 
که به عنوان یک مدیر با تجربه در امور شهری 
چه توصیه یا دغدغه مهمی برای شورای شهر 
و شــهرداری تهران می بینیــد؟ تصریح کرد: 
مهمترین دغدغه من فراتر از شــورای شهر و 
یا شهرداری تهران اســت و آن الیحه دولت با 
موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که اخیرا 

برای تصویب به مجلس فرستاده شده است.

چمران:

رحیمی: اعمال فشار چین و هند بر دولت 
میانمار موجب عقب نشینی این کشور می شود

| یک عضو هیئت رئیسه کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس شورای 
اسالمی گفت که رایزنی با کشورهای اسالمی برای اعمال فشار بر دولت میانمار 
از طریق چین و هند می تواند موجب عقب نشینی دولت میانمار از جنایات علیه 
مسلمانان این کشور شود.جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار کرد: دولت ظرف این 
چند روز کارهای مثبت و ارزشمندی انجام داد. اول مکاتبه آقای ظریف با سازمان 
ملل به عنوان اصلی ترین نهــاد بین المللی اثرگذار و دیگری رایزنی آقای روحانی 
با روسای جمهور چند کشور در ســفر اخیر به قزاقستان که اقدامات موثری بود.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره فجایع میانمار و لزوم اقدام قاطع 
دولت در این زمینه افزود: آنچه مد نظر رهبری است اقدام قاطع مبتنی بر همدلی 
بین کشورهای اسالمی است و به نظر می رسد دولت باید در کنار عملکرد خوبی 
که در این زمینه داشته با سایر دولت ها رایزنی های موثری انجام دهد و نظر آنها را 
برای اعمال فشار بر سازمان ملل جلب کند.این نماینده مجلس فشار چین و هند 
بر میانمار را موثرترین راه عقب نشــینی دولت میانمار از جنایات علیه مسلمانان 
دانست و یادآور شد: چین و هند دو کشوری هستند که میانمار بیشترین تعامالت 
منطقه ای را با آنها دارد. ما می توانیم از طریق رایزنی با کشورهای قدرتمند اسالمی 
مثل ترکیه، عربستان، اندونزی و مالزی، چین و هند را وادار کنیم به میانمار فشار 
بیاورند. البته روسیه هم در این رایزنی های منطقه ای بی تاثیر نیست.رحیمی خاطر 
نشان کرد: ما همچنین در فضای بین الملل باید افکار عمومی کشورهای دیگر را 
همراه کنیم تا نوعی فشار جهانی به میانمار وارد شود. دولت میانمار دولت ضعیفی 

است و نمی تواند در قبال فشار افکار عمومی جهان ایستادگی کند.

 جنایات علیه مسلمانان میانمار،
 مصداق بارز نسل کشی است

| یک وکیل دادگستری گفت: رســانه های داخلی و بین المللی باید 
جنایات علیه مســلمانان میانمار را به افکار عمومی منتقل کنند؛ چرا که افکار 
عمومی با تحت فشــار قــرار دادن دولت های خود، ســازمان های بین الملی و 
سازمان های حقوق بشری جهانی می توانند از ادامه این جنایت ها جلوگیری کرده 
و همچنین در مجازات جنایتکاران موثر باشند.نبی اهلل احمدلو اظهار کرد: حادثه 
میانمار که در آن مسلمانان روهینجا قتل عام می شوند حدود یک سال است که 
شروع شده و بسیار جای تأسف است که رهبر این کشور خانم آنگ سان سوچی 
در سال ۲01۳ جایزه صلح نوبل را به دلیل اقدامات صلح طلبانه  دریافت کرد. امروز 
می بینیم که این جنایت در کشوری صورت می گیرد که رهبر آن کوچک ترین 
اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد و حتی در مصاحبه ای  مسلمانان را تروریست 
خواند و همین اقدام عاملی برای ترغیب به قتل مسلمانان بی گناه میانمار شده 
است.رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر افزود: در سکوت جامعه 
جهانی این اقدامات صورت پذیرفته و هنوز هم ادامه دارد. این فاجعه انسانی با 
جنایاتی که در بوسنی و هرزگوین صورت گرفت تشابه داشته و مصداق بارز و 
روشن نسل کشی و قتل عام محسوب می شود.این وکیل دادگستری با اشاره به 
وظایف مجامع حقوق بشری در مقابل کشتار مسلمانان میانمار خاطرنشان کرد: 
در این موقعیت اوالً اطالع رسانی و آگاهی افکار عمومی جهان یکی از مهمترین 
کارهایی است که می تواند به دســت خود رسانه ها صورت گیرد. اولین وظیفه 
رسانه های گروهی این است که این قضیه را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

 اصولگرایان تعیین می کنند که اصالح طلبان
 در زمین سیاست چطور بازی کنند

| یک عضو حزب مردمساالری معتقد اســت که آرایش سیاسی کشور 
را اصولگرایان تعیین می کننــد؛ چراکه ابزار و اهرم قدرت در اختیار آنهاســت.
داریوش قنبری در ارزیابی خــود از وضعیت دو جریــان اصالح طلب و اصولگرا 
گفت: جریان اصالح طلبی پایگاه مردمی محکمی دارد و طبقه متوســط جدید 
که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند در زمره حامیان آنها هستند.وی 
ادامه داد: جریان اصالحات از پیش از دوران مشــروطه و در دوره ای دیگر بعد از 
جنگ تحمیلی و حدود یک قرن قدمت دارد و در این فرآیند شکل های مختلفی 
به خود گرفته که جریان نسبتاً قوی ای است و نمی توان آن را نادیده گرفت. البته 
در سال های مختلف مطالبات خاصی داشته و تحوالتی نیز به خود دیده است.این 
فعال سیاسی اصالح طلب یادآور شد: جریان اصولگرا، جریان فعال دیگر در کشور 
است که قدرتمند محسوب می شــود، اما نه به دلیل اینکه پایگاه اجتماعی دارد 
بلکه چون اهرم ها و ابزار قدرت در اختیار آن است و می بینیم که بعضا با مهندسی 
انتخابات توانسته برنده انتخابات باشد.قنبری تصریح کرد: این ابزار شامل رسانه ها 
و اهرم های اقتصادی هســتند و این اصولگرایان هستند که زمین بازی را آرایش 
می دهند و می گویند که رقیب اصالح طلب چقدر می تواند در این زمین بازی کند 
و بازیگر باشد بنابراین نقش اصولگرایان تعیین کننده است به طوری که می توانند 
با رد صالحیت ها از شــکل گیری یک مجلس کامال اصالح طلب جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: در انتخابات اخیر نیز توانستند رای حدود 16 میلیونی برای خود 
جمع کنند هرچند حدود 10 میلیون آنها اصولگرا نبودند و به دنبال وعده هایی 

همچون افزایش یارانه رفتند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان خاطرنشان کردند: 
مجمع تشــخیص مصلحت، یادآور امام بزرگوار و فرآورده ی انقالب 
است، و در فرآیند اداره و مدیریت کشور دارای تأثیر بسیار مهمی است، 
بنابراین باید تفکرات امام و انقالب بر آن کاماًل حاکم باشــد، انقالبی 
فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی 

اصلی انقالب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.
رهبر انقالب اسالمی با تمجید از وجوه مختلف شخصیتی آیت اهلل 

هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از زحمات 
اعضای فعال مجمع تشکر کردند و حضور اعضای جدید در این نهاد 

را خونی جدید، نیرویی فزاینده و موجب امیدواری بیشتر خواندند.
ایشان همچنین یاد شخصیت های برجسته و فقید مجمع در دوره 
قبل بویژه آقای هاشمی رفسنجانی و آقایان واعظ طبسی، عسگراوالدی 
و حبیبی را گرامی داشــتند و افزودند: آقای هاشمی رفســنجانی در 
سالهای متمادی ریاست مجمع با توانایی و تدبیر و آگاهی به وظایف 

خود عمل می کرد.

پیش از سخنان رهبر انقالب اســالمی، آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با هوشمندی و جامع نگری امام راحل شکل گرفت و در دوره های 
مختلف نقش مهمی در خدمت به نظام و حل مشکالت کشور و تدوین 

سیاست های کالن ایفا کرده است.
آیت اهلل هاشــمی شــاهرودی، مجمع را بازوی رهبری در تعیین 
سیاست های کلی خواند و انجام دقیق مسئولیت های خطیر مجمع را 

نیازمند همکاری همه قوا و ارکان نظام دانست.

| رییس  جمهور، ضرورت اتخاذ و پیمودن 
مشــی اعتدال و میانه روی را توســط اســتانداران 
و همــه مســئولین رده های مختلف دســتگاه های 
اجرایی مورد تأکید قرار داد و آنان را به لزوم توجه به 
شایسته ساالری، رشد و رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال 
پایدار، توجه به اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت 
جوانان و بانوان فرا خواند.حجت االسالم والمسلمین  
حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیأت دولت با 
تبریک و آرزوی موفقیت برای 7 استاندار جدید که 
در جلسه هیأت وزیران معرفی و رأی اعتماد گرفتند، 
اظهار داشت: پذیرفتن مسئولیت در دوران فعلی به 
معنای آمادگی برای ایثار و فداکاری است، چرا که این 

افراد می توانند در کار دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی موفق تر ظاهر شــده و زندگی راحت تری 
داشته باشند، اما پذیرفتن مسئولیتی مانند استانداری 
که عالی ترین مقــام دولت در استان ها محســوب 
می شــود، بی تردید مسئولیت ســنگین و دشواری 
است، لذا همه وزرا باید از فعالیت استانداران به عنوان 
منتخبان هیات دولت، پشتیبانی کنند.رییس جمهور 
تصریح کرد: مشروعیت همه ما بر مبنای رأی مردم 
اســت یعنی ۲4 میلیون رأی به عنوان مشــروعیت 
دولت محســوب می شــوند و 4۲ میلیون رأی نیز، 
نشان دهنده استحکام مشروعیت نظام اسالمی است 
که مردم با حضور پرشــور خود در انتخابات، مجدداً 

این مشروعیت را مورد تأیید قرار دادند.روحانی توجه 
به خواســت و مطالبه مردم و حفظ روحیه آنها برای 
حضور در انتخابات را مورد تأکیــد قرار داد و گفت: 
مردم خواست و مطالبه خود را در دوران انتخابات و 
در اجتماعات مختلف مطرح کردند که باید در اداره 
استان ها به آن توجه شــود.رییس جمهور با تأکید 
بر اینکه اســاس دولت یازدهم و دوازدهم بر مبنای 
مشــی اعتدال و میانه روی بوده و مردم هم بر همین 
مبنا به این دولت رأی دادند، اظهار داشــت: افراط و 
تفریط جز ضرر و خسران هیچ نتیجه ای برای مردم 
نداشته و نخواهد داشت. مشی اعتدال همان روشی 
است که اســالم و پیامبر گرامی)ص( به عنوان خط 

وسط و امت وســط از آن یاد کردند و این مشی باید 
همواره مبنــای کار و فعالیت مان باشــد.روحانی با 
تأکید بر اینکه همه مســئولین در رده های مختلف 
باید به اعتدال، توجه کنند، اظهار داشت: مسئولین 
همچنین باید به شایسته ساالری توجه جدی داشته 
باشــند و تمام انتخاب هایشان بایســتی بر مبنای 
شایستگی انجام بگیرد و نبایستی موضوعاتی مانند 
اقوام، دوستان و آشنایان تأثیری در انتخاب هایشان 
داشــته باشــد. ضمن اینکه هرکس از شایســتگی 
بیشتری برخوردار است،  شرعاً نیز حق با اوست و باید 
مسئولیت را برعهده بگیرد.رییس جمهور همچنین 
توجه استانداران به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: آمار سه ماهه اول امسال 
نشان داد که در مسیر درســتی قرار گرفته ایم، لذا 
باید تالش کنیم تا رشــد اقتصادی موجود به رونق 
ملموس اقتصادی در کشــور تبدیل شــود و در این 
راســتا ضرورت دارد به عوامل و لــوازم ایجاد رونق 
اقتصادی توجه شود.روحانی آمار بیکاری باالی 10 
درصد را به معنای وجود معضل و مشــکل دانست و 
همگان را به هوشیاری در مقابل آسیب های ناشی از 
این معضل فرا خواند و گفت: اگر چه شاید تک رقمی 
شدن بیکاری، آسان نبوده و دشــوار باشد، اما همه 
باید در مســیر رفع بیکاری تالش کرده و اجازه نداد 
که شرایط از این سخت تر شود.رییس جمهور خاطر 
نشــان کرد: تولید و رونق اقتصادی در استان ها باید 
عمدتاً متکی بر ظرفیت های خود استان و استان های 
همجوار باشد و اســتانداران می توانند با رفع موانع، 
بهترین عملکرد را در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصادی داشته باشند. روحانی اضافه کرد: 
امروز برای توســعه نیازمند ســرمایه و تکنولوژی 
هستیم و استانداران با برداشتن موانع و جذب بخش 
خصوصی و ســرمایه  ایرانیان خارج از کشــور و نیز 
سرمایه خارجی در توسعه شتابان استان ها تأثیرگذار 
باشند.رییس جمهور با بیان اینکه هر استانی ویژگی 
و اســتعداد خاص خود را دارد و برای ایجاد رونق و 
توسعه بایســتی به این ویژگی ها توجه شود، اظهار 
داشت: موضوع اصلی در آمایش سرزمینی این است 
که هر استانی از یک استعداد و امتیاز برخوردار است 
و تجربه نشان داده که اگر براساس آمایش سرزمینی 
حرکت کنیم موفق خواهیم بود و در غیر این صورت 
پیشرفت و موفقیت قابل توجهی ایجاد نخواهد شد 
و به مانند حرکت برخــالف جریان رودخانه خواهد 

بود. روحانی با تأکید بر اینکه ایجاد اشــتغال پایدار 
بایستی اصلی ترین مســأله در استان ها باشد، گفت: 
در این راستا دولت از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد، 
اما موفقیت اصلی استانداران در این عرصه استفاده 
از توان بخش خصوصی و مردم اســت و چنانچه این 
بخش ها با همه تــوان وارد عرصه شــوند می توانند 
شرایط را دگرگون کنند و وظیفه اصلی استانداران و 
مسئولین در این زمینه بهبود و ایجاد فضای مناسب 
برای کسب و کار است.رییس جمهور در ادامه سخنان 
خود با اشــاره به ضرورت توجه به مؤلفه های اقتصاد 
مقاومتی که مورد تأکید مقام معظم رهبری اســت، 
گفت: همه بر درون زا و برون گرا بودن اقتصاد تأکید 
داریم و در این راستا ستاد اقتصاد مقاومتی فعال است 
و معتقدیم اقتصاد مقاومتی می تواند حرکت خوبی در 
توسعه و رونق اقتصادی کشور بوجود آورد. روحانی 
خاطر نشان کرد: رابطه خوب استانداران با بانک های 
استان می تواند برای ایجاد فعالیت های اقتصادی در 
استان ها بسیار مؤثر باشــد.رییس جمهور در بخش 
دیگری از ســخنان خود وجود فضای امن و آرام در 
اســتان ها و کشــور را مورد تأکید قرار داد و گفت: 
فضای جامعه باید امن باشــد و نــه امنیتی؛ امنیتی 
شدن فضای جامعه به معنای فرار سرمایه، فرار مغزها 
و عدم پیشرفت است. برای پیشرفت و توسعه بایستی 
فضای جامعه متعادل و آرام باشد. باید توجه داشت 
که فرهنگ و اخالق با بگیر و ببند اصالح نمی شود، 
بلکه در این زمینه بایستی واقعیت های فرهنگی را به 
مردم معرفی کرد و در این صــورت مردم بهترین را 
انتخاب خواهند کرد و پیامبر اسالم)ص( نیز همواره 
بشیر و نذیر بودند و با این شیوه اخالق حسنه را در 

مدینه و مکه جاری کردند.
روحانی همچنین توجه به جوانان و بانوان کشور 
را ضروری دانســت و گفت: امــروز در فضایی که 
بانوان کشــور تحصیلکرده و در مراتــب مدیریتی، 
علمی، پژوهشــی و تحقیقاتی موفق ظاهر شــدند، 
الزم است در بخش های مختلف مدیریتی و اشتغال 
از ظرفیت آنها استفاده شود و بایستی تالش کنیم 
عقب ماندگی هایی که از گذشته در این زمینه وجود 
داشــته را جبران کنیم.رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: در ایام انتخابات همچنین بر لزوم اســتفاده از 
ظرفیت و توان جوانان، تأکید شــد و در این راستا 
می توان ســن مدیریتی را مقداری پایین آورد و به 
خوبــی از ظرفیت جوانان اســتفاده کرد.روحانی با 

تأکید بر اهمیت هماهنگی دســتگاه ها و مسئولین 
اجرایی با قوا و دســتگاه های دیگر، اظهار داشــت: 
بدون هماهنگی با قوای دیگر نمی توان در استان ها 
به موفقیت دســت یافت. بایستی با همه دستگاه ها 
رفتار و تعامل مناسبی وجود داشته باشد و از توان 
و امکانات همه دستگاه ها در بخش های اقتصادی و 
فرهنگی اســتفاده کرد.رییس جمهور خاطر نشان 
کرد: با وجود اختالف و تنش نمی توان به موفقیتی 
دســت یافت و از آنجایی که دارای هدف یکســان 
و اهداف ملی یکسانی هســتیم همه باید دست به 
دســت هم در مسیر پیشرفت کشــور گام برداریم.

روحانی موضوع حقوق شــهروندی و ضرورت توجه 
جدی به آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: اســاس 
سیاســت داخلــی و فرهنگی و امنیــت اجتماعی 
ما منوط به رعایت حقوق شــهروندی اســت، همه 
دستگاه های کشور مکلف هستند، حقوق شهروندی 
که به آنها ابالغ شده را رعایت کنند و با رعایت آن 
می توان شاهد تحول در سراســر کشور بود.رییس 
جمهور  اضافه کرد: قوه مجریه بایســتی پیشــگام 
رعایت و اجرای حقوق شــهروندی باشــد اگر چه 
سایر قوا هم باید در این زمینه کمک و یاری کنند.

روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تأکید 
بر به حضور کامل و تمام وقت استانداران در استان 
محل مأموریت خود، گفت: استاندار و خانواده وی 
بایســتی در محل مأموریت خود به طور کامل و با 
همه وجود برای خدمتگزاری مســتقر شود.رییس 
جمهور با اشــاره به انتخاب استانداران جدید برای 
اســتان های قزوین، البرز، فارس، لرستان، خراسان 
جنوبی، هرمزگان و کهگیلویــه و بویر احمد، برای 
آنها به منظور خدمت به مردم آرزوی موفقیت کرد.

فضای جامعه باید امن باشد و نه امنیتی
رییس جمهوری:

 رهبر انقالب اسالمی 
 در دیدار رئیس و اعضای دوره جدید
 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 روحانــی بــا تأکید بر 
هنگــی  هما همیــت  ا
دســتگاه ها و مسئولین 
اجرایــی بــا قــوا و 
دستگاه های دیگر، اظهار 
داشت: بدون هماهنگی 
با قوای دیگر نمی توان در استان ها به موفقیت 
دست یافت. بایستی با همه دستگاه ها رفتار و 
تعامل مناسبی وجود داشته باشد و از توان و 
امکانات همه دستگاه ها در بخش های اقتصادی 

و فرهنگی استفاده کرد

پنج شنبه    23 شهریور 1396
23 ذی الحجه 1438    14 سپتامبر 2017    شماره 3002

امکانات برای افزایش جمعیت کشور به 150 میلیون نفر وجود دارد

میز خبر

خبرنامه
اطرافیان قالیباف هنوز هم از کناره گیری او به نفع رئیسی ناراحت هستند 

مجمع انقالبی 
باقی بماند
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