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جنتی:

شورای نگهبان نمی تواند درباره بودجه بی توجه باشد

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه در آستانه بررسی بودجه در مجلس 
شورای اسالمی هستیم، گفت: ما نمی توانیم درباره بودجه کشور بی توجه 

باشیم.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل جنتی در ابتدای جلسه امروز گفت: هرساله در ماه های 
پایانی سال به دلیل وجود مسائل فوق العاده ای از جمله بررسی بودجه، تراکم کاری 

بیشتری داریم که این موضوع فعالیت دوچندان می طلبد.
دبیر شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه در آستانه بررسی بودجه در مجلس 
شورای اسالمی هستیم نمی توانیم نسبت به آن بی توجه باشیم و باید فعالیت ما در 

این زمینه بیشتر باشد.
جنتی با تاکید بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود، اضافه کرد: 
متاسفانه در این زمینه شاهدیم در جاهایی پول های زیادی بی دلیل هزینه می شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال آینده، از تشدید 
مخالفت ها و دشمنی های بی علت با نظارت شورای نگهبان انتقاد و خاطرنشان کرد: 
این هجمه زودهنگام که اغلب از خارج هدایت می شود به منظور تضعیف جایگاه 
این نهاد مقدس است و ما باید از مواضع به حق شورای نگهبان در اجرای نظارت 

قانونی دفاع کنیم.
دبیر شورای نگهبان با توضیح مختصری از روند ادامه درمان آیت اهلل مومن عضو 
فقهای شورای نگهبان اظهار امیدواری کرد به لطف خداوند و دعای مومنان شفای 

عاجل این عزیز را شاهد باشیم.

 فرمانده کل سپاه در واکنش به تهدیدات نتانیاهو:

مستشاران و تجهیزات نظامی ایران در سوریه حفظ می 
شود

فرمانده کل سپاه پاسداران با مضحک و خنده دار دانستن تهدیدات 
ایران  اسالمی  رژیم صهیونیستی، گفت: جمهوری  وزیر  نخست  اخیر 
برای  که  هایی  سالح  و  تجهیزات  نیز  و  انقالبی  و  نظامی  مستشاران 

توانمند سازی مقاومت اسالمی در سوریه دارد را حفظ می کند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی سپاه پاسداران، سردار سرلشگر 
پاسدار »محمد علی جعفری« در پی اظهارات تهدید آمیز اخیر نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی مبنی بر این که چنانچه ایران نیروهای نظامی خود را سریعا 
از سوریه خارج نکند، اسراییل به حمالت خود علیه مواضع ایران ادامه می دهد، 
با مضحک و خنده دار دانستن این تهدید و تاکید بر اراده جمهوری اسالمی 
مبنی بر حفظ آنچه در سوریه دارد ، اظهارداشت: هم تمامی مستشاران نظامی 
و انقالبی و هم تجهیزات و سالح هایی که برای آموزش و توانمند سازی مبارزین 
مقاومت اسالمی و حمایت از مردم مظلوم سوریه در این کشور اسالمی داریم 

را حفظ خواهیم کرد.
وی به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد و افزود: 
اگر وی گفته است که »ایران هیچ نیروی نظامی در سوریه ندارد«، منظورشان 
این بوده که ایران یگان نظامی در سوریه ندارد و شما خوب می دانید که اقتدار 
و ابهت یگان های نظامی این کشور به حدی است که اگر حضور حتی یکی از 

آنها را در سوریه ببینید از ترس قالب تهی خواهید کرد.
فرمانده کل سپاه خطاب به نتانیاهو تاکید کرد: مطمئن باشید این تهدید 
اقدامات  برخی  اگربرابر  بدانید  ؛  آوریم  نمی  به حساب  هیچ  را  مضحک شما 

مذبوحانه شما صبر پیشه می کنیم ،حکمتی بزرگ در آن نهفته است.
سرلشگر جعفری با بیان این که بی شک شما در آینده ای نه چندان دور به 
مصلحت و صبر انقالبی ما پی خواهید برد، تصریح کرد: فقط بدانید که با دم شیر 
بازی می کنید!، بترسید از روزی که موشک های نقطه زن ایران غرش کنان 
بر سرتان فرود آید و انتقام همه خون های به ناحق ریخته مسلمانان مظلوم 

منطقه را از شما بگیرد.

کاظم زاده:

استانی شدن انتخابات، جایگاه مجلس را ارتقا می دهد
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسالمی استانی شدن انتخابات 
افزایش  بر ضرورت  ارتقای جایگاه مجلس عنوان و  مجلس را موجب 

اختیارات شوراهای شهر و روستا تاکید کرد.
شادمهر کاظم زاده در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی 
شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح هم مزایا و هم معایبی دارد و باعث می 

شود نگاه بخشی نگری موجود به نگاه ملی و جامع تر تغییر پیدا کند.
انتخابات  »استانی شدن  اینکه  بیان  با  این عضو کمیسیون عمران مجلس 
دسترسی مردم به نمایندگان و ارتباط بین نمایندگان با مردم را تا حدودی 
کمرنگ تر می کند«، اضافه کرد: البته مزایای این طرح بر معایب آن می چربد. 
در حال حاضر مردم از نمایندگان درخواست هایی دارند که در شرح وظایف 
آنها نیست و خود نمایندگان هم وظایفی را دنبال می کنند که وظیفه اصلی 

آن ها نیست.
باعث  مجلس  انتخابات  شدن  »استانی  اینکه  بیان  با  مجلس  نماینده  این 
بر  نظارت  و  قانونگذاری  اصلی خود که  به سمت وظایف  نمایندگان  می شود 
ارتقای  باعث  این طرح  اجرای  بروند«، گفت: قطعاً  قانون است  اجرای  حسن 
جایگاه مجلس می شود؛ البته الزم است در کنار استانی شدن انتخابات مجلس، 

اختیارات شوراهای شهر و روستا نیز بازتعریف شود و افزایش پیدا کند.

اخبار
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 آیت اهلل موحدی کرمانی امام جمعه این هفته تهران است
 نماز عبادی - سیاسی جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل »محمدعلی موحدی کرمانی« در مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه تهران، در مراسم نماز جمعه 

این هفته، حسین رضایی زاده رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره »پیشرفت های علمی حوزه طب سنتی در چهلمین سال انقالب اسالمی« پیش از خطبه ها سخنرانی می کند.
همچنین امیر عباسی مداح اهل بیت )ع( در آستانه ایام فاطمیه مرثیه خوانی می کند.

در نشست مشترک هیأت وزیران با استانداران

روحانی: مردم ریشه مشکالت را بخوبی می شناسند
رییس جمهوری گفت: مردم در سختی هستند، اما مشکالت 
کشور را به خوبی می دانند و به طور کامل ریشه های داخلی و 

خارجی آن را می شناسند.
جمهوری،  ریاست  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی امروز - چهارشنبه - 
در نشست مشترک هیأت وزیران با استانداران سراسر کشور، نشست 
مشترک هیأت وزیران با استانداران را حائز اهمیت دانست و گفت: 
معموالً این جلسات سالی یکبار انجام می شود که می توانیم ضمن 
افزایش آن، با دستور جلسه مفید، برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی را 

ساماندهی کرده و موجبات تحول در کشور را بوجود آوریم.
رییس جمهوری با قدردانی از تالش همه وزرا و استانداران کشور ، 
اظهار داشت: امروز مسئوالن باید در یک شرایط سخت بار مسئولیت 

را بر دوش بگیرند.
بسیار  حوادث  یادآور  ماه  دی   26 اینکه  به  اشاره  با  وی 
خوشحال کننده برای ملت ایران با فرار شاه است، گفت: آنچه موجب 
این فرار غیراختیاری شد، رسیدن فاصله حاکمیت و نظرات مردم به 

جایی بود که دیگر برای آنها قابل جبران نبود.
روحانی تأکید کرد: این باید همواره در ذهن ما باشد که افکار، 
اندیشه، آرمان ها و نظرات حاکمان جامعه باید با اکثریت قاطع مردم 
همخوانی داشته باشد و هر جا این همخوانی از بین برود و بین مردم، 
فرهیختگان، اندیشمندان،  صاحبنظران و جوانان جامعه با حاکمیت 
باقی بماند،  بیافتد، آن حکومت بر فرض هم که  فاصله و شکاف 

نمی تواند کاری از پیش ببرد.
رییس جمهوری تصریح کرد: در یک حکومت مردمی و مردم ساالر 
که یکی از افتخارات انقالب اسالمی ایجاد چنین حکومتی است، باید 
همواره افکار عمومی و نظرات جامعه و آنچه مورد نظر مردم است، 

حتی برای اصالح امور و تحوالت، مد نظر باشد.
روحانی با اشاره به سفرهای اخیر خود به استان های کشور و حضور 
پرشور مردم،  اظهار داشت: آنچه در این سفرها کامالً مشهود است، 
تفاوت کامل واقعیت جامعه با آن چیزی است که در تبلیغات رسانه 

های خارجی راجع به مردم ایران وجود دارد.
رییس جمهوری افزود: متأسفانه صفحه تبلیغات چه در فضای 
مجازی و چه در دیگر فضاها تحت تأثیر القائات و تبلیغات دشمنان 
نظام است و نسخه ای که از غرب در صفحه تبلیغات پیچیده می شود 
در فضای مجازی، تلویزیون ها و رسانه ها منتشر می شود و عده ای هم 
آن را دنبال کرده و تکرار می کنند و همان کسانی که می دانند این 
تبلیغات از اول دروغ است، کاسه در دست گرفته و در صف می ایستند.

روحانی ادامه داد: هنگامی که در استان های کشور و در بین مردم 
حضور پیدا می کنیم، می بینیم که مردم بسیار هوشیارتر از تصورات 
دشمنان ما هستند و البته این بدان معنا نیست که مردم مشکالت 

ندارند.
رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در شرایط ویژه ای قرار داریم، 
اظهار داشت: مردم در زندگی، کسب و کار، فعالیت، واردات و صادرات، 
تولید، بازار و معیشت خود، مشکالتی دارند، اما چون می دانند ریشه 
این مشکالت عمدتاً از سوی دشمنان طراحی شده و آنها آغازگر این 
صحنه برای ما و منطقه هستند، کاماًل  در محاسبات خود سهم دولت، 

دیگر دستگاه ها و داخل و خارج را می سنجند.
دکتر روحانی اظهار داشت: این نشاط و حضور مردم برای کشور 
و آینده انقالب بسیار امیدوارکننده است و در سفرهایی که اخیراً 
به برخی استان های کشور داشتم، این بیداری و هوشیاری مردم را 

مشاهده کردم.
رییس جمهوری افزود: مردم مشکالت کشور را به خوبی می دانند و 

به طور کامل ریشه های داخلی و خارجی آن را می شناسند.
روحانی با اشاره به پرتاب ماهواره پیام که اولین ماهواره عملیاتی 
کشور بود، گفت: در این پرتاب موفقیت های خوبی داشتیم و البته 
ناکامی هایی جزیی هم بوجود آمد اما در مجموع دستاورد مثبت و 
بسیار خوبی بود. در زمینه پرتاب کننده و هم در زمینه ساخت ماهواره 
به موفقیت های باالیی دست پیدا کردیم و این بدان معنا است که 
ایران امروز در این مسیر قرار گرفته و اشکاالت جزیی که وجود دارد، 
ظرف چند ماه آینده برطرف خواهد شد. رئیس جمهوری ادامه داد: 
مردم بدانند که کشور ما در این فناوری موفق بوده و توانستیم وارد 
فضا شویم و این برای کشاورزی، محیط زیست، کسب اطالعات مورد 
نظر و حفظ جنگل ها و مراتع بسیار حائز اهمیت بوده و آن را دنبال 
خواهیم کرد. رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در کشور با   مسأله 
مواجه هستیم که برخی از آنها جدید است،  گفت: هنگامی که یک 
مشکل جدید در جامعه ای بوجود می آید مشکالت قدیمی تر نیز خود 

را بهتر بروز می دهند.
روحانی با بیان اینکه امروز آمریکایی ها برخالف تعهدات خود و با 
همراهی چند کشور در منطقه به فکر اعمال فشار حداکثری به ملت 
ایران افتاده اند، گفت: خود آمریکایی ها اعالم می کنند که این فشارها 
بر ایران بی سابقه بوده و همه توان خود را در این راستا بکار گرفته اند 
و اگر بخواهیم سیاست خارجی آمریکا را تقسیم کنیم، گاهی اوقات و 
در برخی هفته ها، نیمی از تالش های دولت آمریکا مربوط به منطقه ما 

و عمدتاً معطوف به جمهوری اسالمی ایران است.
رییس جمهوری افزود: چشمان مقامهای آمریکایی ، به جمهوری 
اسالمی ایران و نگرانی آنها از توانمندی ملت ایران است و با همه 
توان به دنبال اعمال فشار در زمینه درآمدهای ارزی، حمل و نقل و 
ارتباطات بانکی ما هستند که باید با هر سه مورد مقابله کرده و در برابر 

آنها ایستاده و راه حل مناسب را پیدا کنیم.
رییس  جمهوری با بیان اینکه مردم ما بسیار هوشیارتر از تصورات 
رفع  برای  بیشتر  تالش  به  را  استانداران  و  وزرا  دشمنان هستند، 
مشکالت و عبور از تحریمهای ضد ایرانی آمریکا فرا خواند و تاکید 
کرد که آمریکایی های نگران از توانمندی ملت ایران، به دنبال اعمال 

فشارحداکثری هستند اما این فشارها بی نتیجه خواهد بود.
 10 فروند به کشتی های حمل و نقل قاره پیمای کشور افزوده 

شده است
باشند که دولت  ایران مطمئن  عزیز  مردم  تاکید کرد:  روحانی 
لحظه ای در این راستا آرام ننشسته و همه توان خود را بکار گرفته 

است و این توان می تواند ما را از مشکالت عبور دهد.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: البته باید در زمان سختی و 
می کنیم،  سعی  نیز  ما  و  یابد  افزایش  مردم  تاب آوری  مشکالت 
تاب آوری اقتصادی کشور و سایر قدرت های اجتماعی را افزایش دهیم.
روحانی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل اقدامات خوبی به انجام 
رسیده و اخیراً ناوگان حمل و نقل دریایی کشور افزایش خوبی یافته 
است، گفت: در حال حاضر 10 فروند به کشتی های حمل و نقل 
قاره پیمای کشور افزوده شده و این خبر خوشحال کننده ای است که 

می تواند اتکای ما به دیگران را در این حوزه کاهش دهد.

باید  ارزی  موضوعات  زمینه  در  داشت:  اظهار  جمهوری  رییس 
حتماً درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور را افزایش دهیم چرا که چنین 

حرکتی ، برای کشور یک امتیاز خوب بشمار می رود.
 مسیر درستی را انتخاب کرده ایم

روحانی با بیان اینکه یکی از مبانی دولت افزایش صادرات غیرنفتی 
کشور بوده است و در این راستا تالش می کنیم، گفت: امروز صادرات 
غیرنفتی کشور افزایش یافته و امسال در بسیاری از موارد، صادرات 
غیرنفتی ما بیشتر خواهد شد به گونه ای که براساس اعالم استان ها 
صادرات غیرنفتی آنها حدود 50 تا 60 درصد بیشتر از سال گذشته 

شده و این بدان معنا است که مسیر درستی را انتخاب کرده ایم.
رییس جمهوری افزود: البته ممکن است استان های مختلف شرایط 
گوناگونی داشته باشند، به طوری که برخی استان ها توان صادراتی 
باالیی دارند و برخی از استان ها موقعیت جغرافیایی بهتری دارند و 
به عنوان استان های مرزی می بایست با همسایگان خود تعامل کنند.

روحانی تصریح کرد: در این شرایط بهترین راه این است که بخش 
خصوصی کشور با بخش خصوصی سایر کشورها و بویژه همسایگان 
بخش  به  را  امور  از  برخی  ما  و  باشند  داشته  تنگاتنگ  ارتباطی 
خصوصی واگذار کنیم؛ ضمن اینکه بخش خصوصی هم باید با نظم و 
قانون مداری خاصی حرکت کند تا دچار مشکل نشده و با کمک هم 

بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.
 استانداران مشکالت اجرای صادرات را اعالم کنند

مرزی  استان های  استانداران  اینکه  بیان  با  جمهوری  رییس 
مسئولیت سنگین تری بر دوش دارند، گفت: ارز غیرنقدی ما باید از 
طریق ظرفیت ها و توانمندی های استان های کشور در زمینه های 

کشاورزی، معادن، خدمات و تکنولوژی های نوین افزایش پیدا کند.
روحانی با اشاره به اینکه امروز در بخش آبزیان تحرک خوبی در 
حوزه صادرات داریم، گفت: افزایش صادرات غیرنفتی بسیار حائز 
اهمیت است و استانداران هر کجا می بینند که در اجرای صادرات 
مشکلی وجود دارد باید اعالم کنند و وزرای مربوطه می بایست نسبت 

به رفع این مشکالت اولویت قایل شوند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه مواردی که بعضی از استانداران 
و  گمرکات  نقل  و  حمل  زمینه های  در  مشکالتی  کرده اند،  اعالم 
اقتصاد و دارایی است، گفت: این نشان می دهد که وزارتخانه های راه 
و شهرسازی و اقتصاد و دارایی امروز مسئولیت بزرگی برای بازکردن 
گره های این مشکالت برعهده دارند و باید در این زمینه تالش کنند.
 شرایط بانکی نسبت به 2 ماه گذشته در شرایط بهتری است

روحانی با بیان اینکه تالش خوبی در زمینه مسایل بانکی انجام شده 
است، خاطر نشان کرد: در زمینه مسایل ارزی، تبادالت بانکی نسبت 
به دو ماه گذشته در شرایط بهتری قرار گرفته، اما هنوز باید اقدامات 

بیشتری انجام دهیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند روابط ایران را 
با دیگر کشورها به بهانه های مختلف قطع کنند، گفت: ما باید از طرق 
مختلف این روابط را گسترش دهیم و لذا تا جایی که می توانیم با 
کشورهای همسایه و دیگر کشورها با پول ملی خودمان کار می کنیم.

روحانی افزود: با تبادل با پول ملی، شرایط بهتر شده و نقل و انتقال 
مالی و صادرات و واردات را تسهیل خواهد کرد.

رئیس جمهوری تجار بازارچه های مرزی و مناطق آزاد را راه های 
تنفسی اقتصاد کشور دانست و گفت: استاندارانی که مناطق آزاد را در 
استان های خود دارند، باید از آنها استفاده کرده و این مناطق را تبدیل 

به مراکزی برای صادرات و واردات مواد مورد نیاز برای تولید کنند.
ذخایر کاالهای اساسی کشور بهتر و بیشتر از هر زمان 

دیگری است
روحانی با تأکید بر اینکه باید ذخایر کاالهای اساسی کشور، همیشه 
در حد مطمئن باشد، گفت: امروز ذخایر کاالهای اساسی کشور بهتر 
و بیشتر از هر زمان دیگری است و این یکی از اقدامات ارزشمند 
دولت است. رییس جمهوری اظهار داشت: مردم مطمئن باشند تمام 
مسئوالن برای تأمین کاالهای اساسی اعم از تأمین ارز، با همه توان در 
تالشند و نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند. روحانی افزود: در حمل 
و نقل، مسایل بانکی و درآمدهای ارزی دولت اقدامات خوبی داشته و 

استانداران نیز باید به طور فعال اقدام کنند.
کاغذ بازی و پیچ  و خم های اداری باید رفع شود

رییس جمهوری با بیان اینکه در کنار مشکالتی که فشار خارجی 
تحریم بر کشور وارد کرده، برخی مشکالت هم در داخل کشور داشته 
و داریم، گفت: اولین مشکل در کشور ما کاغذ بازی و پیچ  و خم های 

اداری است که باید برای رفع آن، تالش کنیم.
روحانی افزود: اگر مدیر کلی در استان می تواند کاری را انجام دهد، 
وزیر موظف است انجام آن کار را واگذار کند و اگر اقدامی را در یک 
استان بجای آنکه دولت تصمیم بگیرد استاندار می تواند انجام دهد، 

دولت باید اختیارات الزم را به استاندار واگذار کند.
 حل مسایل آب تنها مربوط به یک استان نیست

رییس جمهوری خاطر نشان کرد: استاندار نماینده عالی دولت 

در یک استان  است و همان اختیارات و امکاناتی که رئیس جمهور 
برای اداره کشور در اختیار دارد استاندار نیز به همان نسبت بر استان 
خودش باید دارای توانمندی و نفوذ باشد که برخی از توانمندی ها به 
ویژگی های فرد و برخی به ساختارها و مقررات کشور مربوط می شود.

روحانی با اشاره به ضرورت اصالح ساختار اداری و حل و فصل 
برخی مسایل، اظهار داشت: هر چه از تمرکزگرایی کاسته شود و 
بتوانیم اختیارات را به استان ها واگذار کنیم کار ما سهل تر می شود، 
البته برخی امور مانند ایجاد امنیت در برخی مناطق مانند مناطق 
شرقی، مناطق غربی، امنیت در خلیج فارس و امنیت در خزر مختص 
به یک استان نیست بلکه موضوعی منطقه ای و مربوط به چند استان 

است. 
رییس جمهوری افزود: مسایلی نظیر آب و حل مشکالت مربوط 
به آن تنها مربوط به یک استان نیست و گاهی موضوعات مربوط 
به حوضه آبریزها مربوط به چند کشور است که باید در خصوص 

آن رایزنی شود.
روحانی با بیان اینکه باید از منابع آبی دریاهای کشور در شمال و 
جنوب استفاده کنیم، گفت: باید در چارچوب مقررات زیست محیطی 
آب دریا را نمک زدایی و شیرین سازی کنیم و در اختیار مردم قرار 
دهیم. البته این اقدام تنها مربوط به مناطق کویری و تأمین آب در 
آنجا نیست، بلکه یکی از درخواست های مردم در استان گلستان هم 
در این راستا بود. رییس جمهوری گفت: در بخش آب، باید منابع 
جدید آبی را پیدا کنیم؛ این منابع یا به واسطه نمک زدایی بوجود 
می آیند و یا به واسطه دقت در حفظ منابع زیرزمینی است و یا اینکه 

از کشور دیگری آب خریداری کنیم.
از هدررفت  بر ضرورت صرفه جویی و مراقبت  تأکید  با  روحانی 
آب اظهار داشت: نحوه استفاده از آب و صرفه جویی می تواند یکی از 
منابع بزرگ در کشور باشد ما باید در بخش آب و محیط زیست باید 
مشکالت را حل کنیم و همه استانداران و وزرا باید در این زمینه دست 

به دست هم داده و تالش کنند.
 بانک ها نقدینگی حبس شده را باید آزاد کنند

مشکالت  دیگر  از  را  کشور  در  بانکی  مسایل  جمهوری  رییس 
دانست و گفت: بانک ها هم نعمت هستند که می توان از آنها برای 
به  نیاز  هم  و  کرد  استفاده  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
اصالحات دارند که در این راستا بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، 

دولت، مجلس، قوای سه گانه و بویژه خود بانک ها باید کمک کنند.
روحانی با اشاره به گزارش استانداران مبنی بر اینکه بسیاری از 
زمین ها و امکانات به طور رها شده، در اختیار بانک ها قرار دارد، گفت: 
این مسایل باید در اسرع وقت حل و فصل شود و اگر نیاز به هماهنگی 
و یا قانون دارد، باید به دولت اعالم کنیم تا بتوانیم اقدامات الزم را انجام 
دهیم؛ ضمن اینکه باالترین مسئولیت در این زمینه امروز بر عهده 
وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است و باید با تأمین زمان بندی، 

بانک ها را موظف به فروش مازاد اموال خود کنند.
رییس جمهوری ادامه داد: تمام مشکالتی که امروز وجود دارد به 
واسطه آن است که نقدینگی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد و 
بانک ها نقدینگی های خود را در اموالی که در اختیار دارند، حبس 

کردند که باید آزاد شوند تا بتوانیم فعالیت کنیم.
روحانی ادامه داد: اینکه بانک ها به چه اندازه باید در اختیار استانداران 

و چقدر در اختیار مرکز باشند، هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
رییس جمهوری اظهار داشت: استانداران باید بتوانند از منابع بانکی 
با توجه به نیازهایی که در استان احساس می کنند، استفاده کنند؛ 
چرا که آنها مسایل و مشکالت استان تحت مدیریت خود را بهتر از 

مسئوالنی که در تهران هستند، لمس کرده و درک می کنند.
 ارز چند نرخی فساد ایجاد می کند

روحانی از گسترش فساد به عنوان دیگر مشکلی که با آن مواجه 
هستیم نام برد و اظهار داشت: تحریم به ظاهر به رشد و توسعه کشور 
و زندگی مردم فشار وارد می کند، اما اثر بسیار بد آن گسترش فساد 

است.
رییس جمهوری با بیان اینکه تحریم، انحصار و چند نرخی بودن 
فسادآور است، گفت: به دلیل آنکه ارز به صورت چند نرخی در اختیار 
قرار می گیرد، فساد ایجاد می کند و این نیاز به مراقبت و دقت باال دارد.

 تحقق دولت الکترونیک و فضای دیجیتالی افتخار دولت 
یازدهم و دوازدهم

روحانی با بیان اینکه درست است که برای مبارزه با فساد نیاز به 
دستگاه نظارتی و دادگاه داریم، اما اساس در این راه شفافیت است، 
خاطر نشان کرد: این فضای مجازی است که می تواند این شفافیت 
را بوجود بیاورد. رییس جمهوری با اشاره به اینکه دولت اقدامات و 
تالش های فراوانی برای حفظ و ایجاد زیربناهای الزم برای گسترش 
ارتباطات و فضای مجازی در کشور انجام داده و بیشترین آسیب ها 
هم نصیب دولت شده است، اظهار داشت: یکی از افتخارات مهم 
دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد زیربناهای اساسی برای تحقق دولت 

الکترونیک و فضای دیجیتالی است.

روحانی با بیان اینکه این اقدام دولت موجب ایجاد اشتغال، تسهیل 
در ارتباطات و ارزان شدن فعالیت ها، توسعه گردشگری در کشور، 
تسهیل فناوری های پیشرفته و تحقیقات دانشگاهی است، گفت: البته 
فضای مجازی ضررها و آسیب هایی هم دارد که باید از آنها مراقبت 

کنیم.
 فیلترینگ به تاریخ خواهد پیوست

رییس جمهوری افزود: امکانات فضای مجازی روزانه گسترش پیدا 
می کند و فیلتر و فیلترینگ هم به تدریج به تاریخ خواهد پیوست و 
اثر آن تا زمانی محدود مؤثر است. دورانی در این کشور ویدئو ممنوع 
بود و یکی از مسئولیت های مهم دستگاه های امنیتی در گمرکات 
کشور، گرفتن ویدئو و گرفتن نوارهای ویدئویی در خیابان از مردم بود.

روحانی تأکید کرد: ما باید از فناوری روز دنیا به درستی استفاده 
کنیم و با نظم و مقررات هوشیاری و تکیه بر قانون از آن مراقبت 
کنیم. نمی توانیم این مسایل را رها کرده و با بستن آن بخواهیم از 

آن خالص شویم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه بارها در دولت اعالم کردیم که 
باید هر کس که ارز به او تعلق می گیرد و ثبت سفارش می کند، اعالم 
شود تا همه بدانند چه کسی برای چه کاری، چه مقدار ارز دریافت 
کرده و چه میزان کاال وارد کرده و در کجا انبار کرده است، افزود: این 

اقدام تنها با دولت الکترونیک و فضای الکترونیک امکان تحقق دارد.
روحانی با بیان اینکه راه مبارزه با فساد، شفافیت است، گفت: فضای 
مجازی که دولت به این میزان برای گسترش آن ارزش قایل است 
گاهی حتی مشکالتی برای خود دولت ایجاد می کند، اما در مجموع 

برای کشور مفید است.
 حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن  با جامعه وظیفه  

همگانی است
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تک تک افراد جامعه متعهد 
به رعایت اخالق در جامعه باشند، افزود: همانطور که در یکی از 
سخنرانی های خود در استان گلستان گفتم ما در طول 40 سال 
انقالب پیشرفت ها و توسعه های فراوانی داشتیم و تنها جایی که تردید 
وجود دارد که باید دقت بیشتری همگان داشته باشند، مسأله اخالق 
است، اما در سایر موارد پیشرفت داشته ایم، ایمان مردم، اعتقاد آنها و 

مناسک مردم هم بیشتر شده است.
روحانی رعایت اخالق، حفظ آبروی مردم و درست سخن گفتن  
با جامعه را امری مهم و وظیفه ای همگانی دانست و گفت: نباید در 
همه امورات با شک نسبت به دیگران برخورد کنیم، البته دستگاه های 
امنیتی در چند مورد بخصوص مانند تحرکات جاسوسی و تروریستی 
و مواد مخدر باید این موارد را رعایت کنند، اما اگر بتوانیم در اخالق 
و رفتار هم همانند سایر زمینه ها تحول ایجاد کنیم، انقالب به اهداف 

بلند خود دست یافته است.
 تاکید بر معرفی ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری در 

رسانه ها
رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم همه استانداران 
باید نسبت به معیشت مردم توجه داشته باشند، اظهار داشت: عده ای 
از مردم فشار زیادی در زندگی خود تحمل می کنند که ممکن است 
مسئوالنی که در تهران هستند به برخی از مسایل ریز و جزئی آگاهی 
نداشته و به آن توجه نکنند، اما مسئوالن استانی این مشکالت را در 
شهرهای مختلف استان های کشور می بینند و می توانند راه حلی برای 
این مشکالت داشته باشند که باید این راه حل ها را به دولت ارایه کنند.

روحانی افزود: اینکه دولت بوم گردی را در روستاهای کشور دنبال 
می کند که به واسطه آن خانه ای روستایی تعمیر و آباد می شود، به 
معنای رسیدگی است. این اقدام موجب می شود که یک روستایی 
بتواند صنایع دستی خود را تولید کرده و با استفاده از فضای مجازی 

بتواند این محصول را در داخل و خارج به فروش برساند.
کشور  در  که  گردشگری  امکانات  اینکه  بیان  با  رییس جمهور 
وجود دارد، باید از سوی مسئوالن، رسانه ها و صدا و سیما برای مردم 
تبیین شود، گفت: اینکه بهترین و شاید تنها خلیج دریای خزر و یک 
پارک ملی کم نظیر در استان گلستان وجود دارد، باید در رسانه ها و 

روزنامه های ما، تبلیغ و تبیین شوند.
 رسانه ها برای توسعه گردشگری در کشور تبلیغ کنند

روحانی افزود: یکی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
هدایت کردن روزنامه ها و رسانه ها، در این راستا باشد و بخشی از کار 
روزنامه ها می بایست تبلیغ برای توسعه گردشگری در کشور باشد و 
گر نه رسانه  ها برای چه چیزی مهمتر از منافع ملی یارانه دریافت 
می کنند؟ آیا یارانه تنها برای این است که به نفع این حزب یا آن گروه 

تیتر درشت بزنند؟
رییس جمهوری اظهار داشت: وزارت ارشاد باید چارچوب مشخصی 
برای ترویج اشتغال، تقویت منافع و مصالح ملی در روزنامه ها و رسانه ها 
تعریف کند و روزنامه ها، رسانه ها و صدا و سیمای ما باید از افکار 
فرهیختگان و اندیشمندان کشور استفاده کرده و راهکارهای مناسب 

را در اختیار دولت قرار دهند.
 پرداخت بسته حمایتی و جبرانی دولت به 16 میلیون خانوار

روحانی با طرح این سوال که چرا روزنامه ها، فضای مجازی و صدا 
و سیمای کشور در زمینه نحوه مصرف سوخت آرام هستند و فریاد 
نمی زنند، اظهار داشت: ما باید از همه توان خود در این راه استفاده 
کنیم تا زندگی اقشار ضعیف جامعه را که در روستاها و شهرها هستند، 

سامان دهیم.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت کمک جبرانی و حمایتی 
برای اقشاری که درآمد آنها زیر 3 میلیون تومان در ماه است را 
پیش بینی کرده که اولین قدم آن به انجام رسیده است، افزود: براساس 
اعالم سازمان برنامه و بودجه این بسته حمایتی به 16 میلیون خانوار 
تاکنون پرداخت شده که رقم قابل مالحظه ای است و این البته یکی 

از راه های حمایت از اقشار مستضعف است.
 منابع ارزی تهیه مواد اولیه شفاف شود

روحانی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف بزرگ انقالب اسالمی، 
گفت:  است،  بوده  جامعه  مستضعف  اقشار  زندگی  به  رسیدگی 
افتخار دولت این است که آب، گاز، مدرسه، بهداشت و اینترنت را به 
روستاهای کشور برده تا مردم بتوانند در این مناطق زندگی راحت تری 
داشته باشند. رییس جمهوری با بیان اینکه تولید در سراسر کشور 
برای دولت بسیار اهمیت دارد، افزود: توسعه تولید نیازمندی هایی 
دارد که باید نسبت به تأمین این نیازها از داخل و خارج از کشور 
تالش کنیم. روحانی ادامه داد: یکی از مشکالت این است که مشخص 
نیست پولی که بانک مرکزی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز تولید 
می دهد، چه میزان به طور کامل در این مسیر هزینه می شود که در 
این زمینه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات و 
وزارت ارتباطات و فناوری، مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید در 

راستای شفاف زایی تالش کنند.


