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 الریجانی:

فقط با فریاد نمی توان با فساد مبارزه کرد
 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: فسادهای بزرگ را باید علنی کرد و با 
آن برخورد جدی شود. در مبارزه با فساد باید آداب داشت و فقط با فریاد 

نمی توان با آن مبارزه کرد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، علی الریجانی امروز- دوشنبه - در شصت و نهمین 
همایش مدیران و معاونان حفاظت پرسنل مراکز و دفاتر حراست، وزارتخانه ها و 
سازمان ها و نهادها که در تاالر شهید مدرس مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
افزود: دشمنان قصد داشتند با فشار اقتصادی و روانی در اقتصاد ما نابسامانی ایجاد 
کنند و حتی بازار ارز را در مقطعی تحت تاثیر قرار دادند، چرا که مسئله ارز نقطه 

کانونی بود.
وی ادامه داد: ولی با تدابیر رهبر معظم انقالب و ایجاد شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا، ساماندهی امور پیگیری شد و فکر می کنم تصمیمات جلسات این 
شورا تاثیرات مثبتی داشته و بیانگر این بود که ایران می تواند شرایط را کنترل کند 

و روند کاهش نرخ ارز ایجاد شد که باید ادامه یابد.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: اگر دستگاهی به صورت درست و صحیح کار 
نکند، نارضایتی ایجاد می کند، البته برخی مسائل ریشه در ساختار دیوانی دارد که 
باید عالج شود و در بلندمدت دولت کوچک شود. در هر صورت اگر حراست ها با 
مدیریت ارشد دستگاه ها صمیمی باشند، می تواند اقدامات خوبی برای جلوگیری 

از نارضایتی انجام داد.
الریجانی پیشنهاد کرد از افرادی که به ادارات یا دستگاه ها مراجعه می کنند، 
سوال شود که نحوه برخورد چگونه بوده است. در هر صورت باید نارضایتی ایجاد 

نشود و باید پیگیری انجام شود که در دستگاه ها به مردم ستم نشود.
وی ادامه داد: برخی کارکنان ممکن است عملکرد درستی نداشته باشند، اما 
اینگونه نباشد که کسی یک اشتباه کرد، او را از هستی ساقط کنند البته فسادهای 
بزرگ را باید علنی کرد و با آن برخورد جدی شود. در مبارزه با فساد باید آداب داشت 

و فقط با فریاد نمی تواند با فساد مبارزه کرد.
وی گفت: باید مدیر سالم و عاقل بتواند شجاعانه تصمیم گیری کند و مدیری که با 
صدق کار می کند باید حمایت شود و اگر اشکال و ناتوانی در مدیریت وجود داشته 

باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجلس آماده تدوین قانونی مدون برای حراست ها است

رییس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: مجلس آمادگی تدوین قانون مدون 
برای حراست ها را دارد که این موضوع می تواند پیگیری شود.

الریجانی خاطرنشان کرد: وظیفه کارکنان حراست خیلی دیده نمی شود ولی 
خدمات آنها از چشم مسئوالن نظام دور نیست.

وی یادآور شد: دشمنان می خواهند جلوی توسعه اقتصادی ایران را بگیرند چرا 
که در ایران ظرفیت ها و نیروی تحصیل کرده و امکانات وجود دارد و امکان جهش 
اقتصادی فراهم است، بنابراین می دانند که اگر بستر مناسب باشد ایران توسعه می 
یابد و می خواهند با آشفته سازی هر روز یک موضوع را بزرگ کرده و به اعتراضات 

دامن بزنند و بعد با استفاده از عملیات روانی هدف خود را پیگیری کنند.
رییس قوه مقننه یادآور شد: اگر حوادث امروز فرانسه در ایران اتفاق می افتاد، 
دشمنان می گفتند نظام ایران در حال واژگونی است، بنابراین آنها سعی می کنند که 
با رسانه هایشان برای ایران مشکل ایجاد کنند و حتی ترامپ نسبت به یک تحرک در 

این کشور واکنش نشان می دهد.
الریجانی ادامه داد: گاهی به خاطر بهره وری پایین برخی دستگاه ها زمینه ای 
فراهم می شود که دشمنان می خواهند با سوءاستفاده، بهم ریختگی اجتماعی را 
دامن بزنند، همچنین دشمنان می خواهند با نفوذ، صدمه به مملکت وارد کنند ولی 

می دانند بخش امنیتی ایران قوی است.
وی همچنین گفت: ساختمان مشروطه تاریخ گویای ایران است، در مقطع اول 
مشروطه که همراه با جنگ جهانی بود، نمایندگان در ساماندهی نظام پارلمانی نقش 

داشتند و نقش شهید مدرس در این موضوع شاخص بود.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در زمان شهید مدرس، بیگانگان موضوع 
قرارداد 1919 را از طریق وثوق الدوله پیگیری می کردند که شهید مدرس اجازه این 
کار را نداد، همچنین این شخصیت تاثیرگذار در برابر روس ها که از قزوین اولتیماتوم 

می دادند، ایستادگی کرد.
الریجانی تصریح کرد: در دوره بعد از قاجار که مربوط به حکومت رضاخان و 
محمدرضا پهلوی است، شدت استبداد و وابستگی کشور بیش از گذشته شد و در 
حدود 50 سال حکومت پهلوی غیر از یک مقطع زمانی کوتاه که مرحوم مصدق 
برای ملی کردن صنعت نفت در مجلس اقداماتی انجام دادند، موضوع وابستگی و 

استبداد نمایان بود.
وی افزود: رییس یک کشور در برابر سفرای انگلیس و آمریکا خاضع بود اما 
در دوران شکوهمند انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی حتی یک بخشدار 
عزتمندانه ایستادگی می کند و بیگانگان قدرت و عزت ایران را پذیرفته اند که البته 
انجام این مهم ساده نبود و استقامت مردم و هدایت های امام راحل و مقام معظم 

رهبری باعث تغییر شرایط شد و مردم به سرنوشت خود حاکم شدند.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: گاهی برخی از مسائل در کشور باعث می 
شود به دستاوردهای انقالب توجه نشود، اما نباید فراموش کرد زمانی مردم به خاطر 
روابط شاه با اسرائیل سرشکسته بودند اما در حال حاضر ایران پیشرو مقابله با ظلم 
است، بنابراین با وجود برخی مشکالت باید دسته بندی صحیح انجام شود و نباید 

دستاوردی که انقالب برای کشور عزت ایجاد کرده، فراموش شود.
الریجانی به نقش شهدا در عزتمندی کشور اشاره کرد و گفت: بعد از انقالب 
نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و همچنین رییس  اسالمی، مردم، 
جمهوری را خود انتخاب می کنند و از رهبری فرزانه برخوردارند و منزلت این 

دستاوردها کم نیست.
الریجانی گفت: بعد از رفتار ناهنجارانه آمریکا در قبال برجام، آمریکایی ها در عرصه 
بین الملل تنها شدند، حداقل در زبان دیپلماتیک بسیاری از کشورها با این کار آمریکا 

مخالفت کردند، بنابراین آنها ضرر کردند.

نعمتی: 

 بررسی بودجه در مجلس بعد از تقدیم الیحه
آغاز می شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی  گفت که پروسه زمانی 
بررسی الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ از زمان تقدیم آن به مجلس آغاز می شود.

بهروز نعمتی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمان تقدیم الیحه بودجه کل کشور 
سال 1۳9۸ به مجلس شورای اسالمی هنوز قطعی نشده و باید بین دولت و مجلس 

شورای اسالمی در این باره هماهنگی صورت گیرد.
وی افزود: دولت پنج شنبه 15 آذرماه الیحه بودجه را به مجلس شورای اسالمی 
ارسال کرده، اما پروسه زمانی بررسی بودجه از زمان تقدیم آن به مجلس در جلسه 

علنی آغاز خواهد شد.
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی یادآور شد: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اسالمی نمایندگان تا 10 روز، کمیسیون های تخصصی تا  15 روز و 
کمیسیون تلفیق تا 15 روز که قابل تمدید تا 15 روز دیگر هم هست فرصت بررسی 
الیحه بودجه را دارند و پس از آن گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی می آید.
به گزارش ایسنا، پیش از این گفته شده بود که احتماال رییس جمهور یکشنبه 
۲5 آذرماه برای تقدیم الیحه بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی حاضر 

خواهد شد.
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وزیر اطالعات: تالش حراست ها برای مقابله و پیشگیری است
وزیر اطالعات تصریح کرد:حراست ها دیدگان تیزبین امنیت و سالمت دستگاه های جمهوری اسالمی ایران هستند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین  سید محمود علوی وزیر اطالعات در شصت و نهمین همایش مدیران و معاونین 

مراکز و دفاتر حراست وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها گفت: حراست ها دیدگان تیز بین امنیت و سالمت دستگاه های جمهوری اسالمی ایران هستند.   وزیر اطالعات با قدردانی از حضور رئیس  مجلس شورای اسالمی در این همایش اظهار داشت 
: حراست ها دیدگان تیز بین امنیت و سالمت دستگاه های جمهوری اسالمی ایران هستند و نقش حراست ها در تأمین امنیت و سالمت و پیشگیری از فساد در دستگاه ها مؤثر است.

روحانی:

 اگر با FATF مخالفید، به مردم بگویید چقدر هزینه دارد
رییس جمهور با بیان این که تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
و صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم کشور ضروری 
بود، گفت : نمایندگان به هر دلیلی با این موضوع همراهی 

نکردند.
به  گزارش  آفتاب نیوز، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در دیدار با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه 
گزارش های این وزارتخانه امیدوارکننده بود، اظهار کرد: از اواسط 
دولت یازدهم به این نتیجه  رسیدیم که برخی از وزارتخانه ها از 
جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت باید به 
دو وزارتخانه تبدیل شوند که الیحه آن را به مجلس شورای اسالمی 
دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل 

و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
روحانی ادامه  داد: االن هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر 
دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسالمی همراهی نکردند. به نفع 
کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در 
شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمند هستیم، اما صنعت و 
معدن و تجارت هم در این  وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمی رود.

وی با اشاره به این که مسکن و شهرسازی و حمل و نقل مقوله 
مهمی هستند، خاطرنشان کرد: حمل و نقل در شرایط تحریم قرار 
گرفته است و ما در این زمینه به یک کار ویژه  نیازمندیم. بار سنگینی 
بر دوش وزرای راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت قرار دارد، 

البته هر دو وزیر تازه نفس هستند.
روحانی ادامه  داد: در بحث حمل و نقل باید اعتراف کنم در پنج 
سال گذشته کارهای بسیار بزرگی انجام شده است، راه  آهن یکی از 
هدف های دولت یازدهم و همچنین دولت دوازدهم است. راه  آهن 
یک مسیر مطمئن، ارزان، راحت و امن هم برای مسافران و هم برای 
بار است؛ بنابراین باید راه آهن را توسعه دهیم. در پنج سال اخیر 
حدود دو هزار کیلومتر راه  آهن یعنی ۲0 درصد کل راه  آهن کشور 
ایجاد شده است. راه  آهن همچنین اولویت دولت است مخصوصا 
ـ رشت  ـ چابهار و قزوینـ  در مسیرهای ترانزیتی. مسیر سرخسـ 
ــ آستارا برای ما اهمیت زیادی دارد که باید هر چه  بیشتر این 
مسیرها افتتاح شود. همچنین برقی کردن راه  آهن یا پر سرعت 
کردن آن را دنبال می کنیم. امیدواریم که در همین دولت راه  آهن 
اینچه برون ــ گرمسار افتتاح شده و سریع السیر کردن مسیر قم 
ـ مشهد انجام شود، البته اعتبارات این پروژه  ها  ــ اصفهان و تهرانـ 
آماده است، اما مشکالت حقوقی وجود دارد. رییس جمهور با اشاره 
به اینکه  برای امن کردن جاده ها باید وزارت راه با وزارت ارتباطات 
همکاری کنند، گفت : باید در جاده ها تشخیص دهیم چه راننده ای 
منظم و امن رانندگی کرده است و چه رانندگانی قانون را رعایت 
نمی کنند. ما می توانیم به رانندگان منظم تشویقی هم بدهیم حتی 
به لحاظ سوخت امتیاز به او بدهیم. چه اشکالی دارد سوخت را دو 
نرخی کنیم برای کسانی که با احتیاط رانندگی می کنند. معموال 
در سایر کشورها بنزین چند نرخی است و در روزهای تعطیل و یا 
روزهای شلوغ قیمت بنزین متفاوت است، اما ما به قیمت ثابت بنزین 
عادت کرده ایم. من معتقد هستم که از طریق سیستم هوشمند جاده 
های خود را امن کنیم. وی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه 
جاده و راه  آهن به نوسازی نیاز داریم، زیرا نوسازی موجب رفاه 
مردم، حفظ محیط زیست و امنیت جاده ها می شود. اتصال راه  
آهن خرمشهر به بصره نیز برای ما مهم است و این کار شدنی است 
که تا پایان سال 9۸ انجام شود. به گفته رییس جمهور در زمینه 
توسعه بنادر هم کارهای خوبی انجام شده است و یک تحرک بسیار 
خوب و ارزشمندی به دست آمده است. ظرفیت بندر چابهار از دو 
و نیم میلیون تن به هشت و نیم میلیون تن رسیده است. بر اساس 
این گزارش، روحانی در ادامه  با تاکید بر اینکه مسیر اتصاالت ما 
با کشورهای همجوار به خصوص برای شرایط تحریم خیلی مهم 
است، گفت : بنادرمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، به 
ویژه  چابهار که ما را با آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه و اروپا 
متصل می کند و این بندر می تواند بخشی بزرگی از بار و حمل و 

نقل را انجام دهد.
وی افزود: در بخش هوایی طی پنج سال گذشته کارهای خوبی 

صورت گرفت، سرمایه گذاری از لحاظ فرودگاهی انجام شد که بیشتر 
شاید مربوط به بخش های سیاسی و اجتماعی بوده و اقتصادی نبوده 
است. اگر فرودگاه های کشور را ببینیم ۸0 درصد از پروازهای ما از 
10 فرودگاه انجام می گیرد، سایر فرودگاه ها هم فقط ساخته شده اند 

و شاید در هفته  یک یا دو پرواز داشته باشند، این کار معنی ندارد.
رییس جمهور تصریح کرد: در واقع برخی از فرودگاه های ما جنبه 
سیاسی و اجتماعی داشته و خیلی بعد اقتصادی در نظر گرفته نشده 

است و ما نیازمند هستیم که فرودگاه های مجهزی داشته باشیم.
رییس قوه مجریه همچنین با تاکید بر این که توسعه فرودگاه ها، 
حمل و نقل منطقه ای و جهانی داشته باشند، گفت : زمانی یک فردی 
گفت  فرودگاه امام خمینی )ره( را طی دو سال ساخته و راه اندازی 
می کند آن هم با سرمایه های خودش می خواست از این فرودگاه 
ـ 15 سال استفاده کند. یک وزیری در آن زمان گفت   به مدت 10ـ 
اجازه نمی دهیم، سوال کردیم چرا، گفت  سالن های ترانزیتی که قرار 
است ایجاد شود باید تعهد کنند مسافر خارجی که از هواپیما پیاده 
می شود حتما روسری بر سر داشته باشند، هر چه که گفته شد این 
موضوع را حل می کنیم، زیر بار نرفت و گفت که این چیزی نیست، 

ما خودمان فرودگاه امام خمینی )ره( را درست می کنیم.
وی افزود: در آن زمان مشکالتی داشتیم و هنوز هم مشکالتی 
داریم، سرمایه گذار خارجی بیاید اشکال دارد، اما مربی فوتبال بیاید 
مشکلی ندارد؟ اگر یک مربی خارجی فوتبال تیم   ملی ما را اداره کرده 
است و ارتقا می دهد چطور است که یک دانشمند و سرمایه گذار 
خارجی وارد کشور شود، حرام است؟ روحانی ادامه  داد: شاید ۲0 
سال پیش این فرودگاه امام خمینی )ره( را ساخته بودند، اما ما 
هنوز در خم یک کوچه هستیم. این اشکال کار ما است. فرصت ها 
را می سوزانیم و هدر می دهیم. رییس جمهور در ادامه  اظهار کرد: 
اکنون می خواهیم با بانک های خارجی کار کنیم. بدون کار کردن با 
بانک های خارجی اقتصاد ما حل می شود، اما با ۲0 درصد گران تر؛ 
یعنی شما جنس را وارد می کنید از این صرافی به آن صرافی، نهایتا 
۲0 درصد گران تر به دست مصرف کننده می رسد. اگر می گویید 
FATF باشد یا نباشد، یک نفر نمی آید بگوید اگر باشد ۲0 درصد 
ارزان تر کارها انجام می شود و اگر نباشد ۲0 درصد گران تر . آن کسی 
که شعار می دهد بیاید هزینه اش را پرداخت کند. نمی شود که یک 

نفر در کشور شعار دهد و آثار شعارش را برای مردم ترجمه نکند.
وی گفت : می گویند برجام باشد یا نباشد. ترجمه کنید یعنی چه؟ 
برجام باشد یعنی چه؟ برجام نباشد یعنی چه؟ بگویید بودن چقدر 
سود دارد و نبودن آن چقدر ضرر؟ از مردم سوال کنید. از مردم سوال 
کنید که شما می خواهید زندگی کنید آیا آن را ارزان می خواهید یا 
گران؛ مگر می شود در دنیای امروز با بانک های خارجی کار نکنیم؟

روحانی اظهار کرد: یک نفر از یک گوشه ای که نمی دانیم کجاست 
مردم را تحریک می کند که اگر FATF امضا شود و یا با گروه اقدام 

مالی کار کنیم، اسالم از دست می رود. ای کاش اسالم را می فهمید، 
بعد می گفت اسالم از دست می رود.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: حکومت و اداره کشور برای مردم 
است. هزینه ها را به مردم بگویید. اگر این کار را نکنیم مردم چقدر 

از جیب باید دهند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صنعت ساختمان 
و ساختمان سازی در کشور، گفت : این همه در کشور مهندس و 
متخصص داریم بعد یک شرکت ناظر از خارج بیاوریم که نظارت 
کند. ساختمان هایی که امروز در ایران ساخته می شود در چارچوب 
نیست و چند سال عقب است. خود شما بگویید، مهندسان ما 

بگویند، آیا نظارت ما دقیق است؟
رییس دستگاه اجرایی کشور همچنین تصریح کرد: چگونه است 
ساختمانی را در سرپل ذهاب می سازیم سه سال بعد با زلزله فرو می 
ریزد؟ چگونه است که یک بیمارستانی را در اسالم آباد می سازیم، 
افتتاح نکرده با زلزله خراب می شود؟ رژیم گذشته هم همین طور 

بود. همین فرودگاه مهر آباد سقف آن پایین آمد.
روحانی ادامه  داد: چرا مشکل داریم؟ چرا در زلزله تا این اندازه 
تلفات می دهیم؟ چرا در کرمانشاه و سر پل ذهاب خانه ساخته 
می شود، اما در زلزله ای که اخیرا آمد اثر نداشته است، اما در 
در  می کند.  عمر  سال  که ۳00  سازند  می  را  ساختمانی  دنیا 
ایران قدیم نیز ساختمان هایی درست می شد که هزار سال عمر 
می کرد. مساجدی داریم که قدمت آنها به 700 ــ ۸00 سال 
می رسد. طاق کسرا را داریم که برای بیش از 1400 سال پیش 
است. همه اینها کار ایرانیان است. اصفهانی را در کشور داریم  
که برای 500 سال پیش است. چگونه است که این ساختمان 
ها با این زیبایی می درخشند، شما اگر می خواهید چشمتان 
بدرخشد به کجا می روید. میدان نقش جهان مثل گل می ماند. 
پیش  سال  و 500  سال  هزار  برای  که  ساختمان هایی  از  چرا 
است وقتی نگاه می کنیم لذت می بریم، اما اکنون ساختمان هایی 

درست می کنیم که بعد از 15 سال به آن کلنگی می گویم.
وی افزود: در اروپا خانه های مسکونی وجود دارد که همه برای 
۲00 یا ۳00 سال پیش است. باید ببینیم شهرسازی ما در کجا 
مشکل دارد، چرا یک ساختمان سندی ندارد که تمام مشخصات 
ساختمان از سیم کشی تا ... در آن مشخص باشد، اما در اروپا هر 
خانه ای سندی دارد که مسیرها در همه آن مشخص است؛ چرا ما 

سند نداریم و ساختمان های ما فاقد سند هستند.
روحانی با بیان اینکه با نوسازی ۲ هزار و 700 محله فرسوده 
امنیت مردم، سرمایه و رفاه آنان بهتر تامین می شود، بیان کرد:  
محله ها را باید امن و زندگی مردم را ساده کنیم. چقدر در این 
ما  که  است  این  سوال  می رود؟  هدر  انرژی  فرسوده  محالت 
می خواهیم مسکن درست کنیم یا منزل. درست کردن منزل راحت 

است، اما ما می خواهیم مسکن یعنی محل سکونت و آرامش داشته 
باشیم. ساختمان ها اکنون به گونه ای ساخته شده که زن و شوهر 
وقتی با هم صحبت می کنند آن طرف دیوار صحبت آنها را می شوند. 
این چه نوع آپارتمان سازی است؟ وقتی دولت خودش ساختمان 
بسازد و خودش هم نظارت کند همین می شود، تولیدکننده و ناظر 

باید متفاوت باشند.
رئیس جمهور ادامه داد: تولید مسکن باید به بخش خصوصی 
واگذار شود، اما نظارت دقیقی بر آن انجام شود. ما بساز و بفروش 
نمی خواهیم بلکه توسعه گر می خواهیم که به زندگی مردم امنیت 
دهد. باید مسکن خوب و ارزان درست کنیم. در دولت قبل از جیب 
مردم مسکن ساخته شد. 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی 
گرفته شد و به بخش مسکن آمد و در نتیجه حدود ۳0 درصد تورم 
ایجاد کرد. کاری ندارد من فردا صبح به بانک مرکزی بگویم 100 
هزار میلیارد تومان بدهد تا 4 هزار خانه درست شود، اما این موجب 
تورم می شود. یک عامل اصلی تورم نقدینگی است و پایه پولی یک 
نقدینگی خطرناک است. خدمتی که ما کرده ایم این است که از پایه 
پولی برداشت نکرده ایم، البته بانک های متخلف از پایه پولی برداشت 
می کنند. ما باید مسکن را از منبع درست ایجاد کنیم. نه از هر کجا 

پول برداریم.
وی با اشاره به این که برای ساخت مسکن ارزان باید زمین مجانی 
در اختیار مردم قرار گرفته و خدماتی مثل آب و برق و فاضالب را 
دولت بر عهده بگیرد، بانک ها هم کمک کند. ویزر راه و شهرسازی 
می گوید تا پایان سال 99، 400 هزار واحد مسکونی ساخته می شود، 
اگر همین تعداد واحد به دقت ساخته شود، توسعه گرها مشغول 
شوند و ما نظارت کنیم مردم صاحب خانه بهتری می شوند و مصرف 
انرژی هم کم می شود و صرفه جویی هایی می شود که زندگی مردم 
را سهل می کند. در 5 سال گذشته در بخش مسکن کارهایی شده 
ولی باید شتاب بیشتری داشته باشد من از وزارت راه و شهرسازی 
می خواهم عقب ماندگی در این زمینه را جبران کند. اگر ما در این 

زمینه فعال شویم قیمت مسکن هم متعادل می شود.
به گفته ی وی باید میان سازمان نوسازی و بنیاد مسکن تقسیم 
بندی شده و یک رقابت خوب و سالم برای ساخت بیمارستان شکل 

بگیرد؛ زیرا سرعت عمل در این زمینه اهمیت دارد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به این که اشکالی ندارد در هر 
استان چند شهر جدید ساخته شود خاطرنشان کرد: البته شهرسازی 
باید با قاعده باشد نه این که هر کسی بدون رعایت اصول ساخت 
و  تامین آب در ساخت شهرها  اقدام کند.  مسکن و شهرسازی 
شهرک ها ضروری ترین مساله است همچنین بحث معماری نیز 
مساله  مهمی در ساخت مسکن است که باید به درستی رعایت شود.
رئیس جمهور با اشاره به این که در سال 9۸ به دلیل تحریم ها 
در زمینه اشتغال و رونق اقتصادی مشکل داریم، گفت: بخش 
مسکن و راه یکی از حوزه هایی است که باید اشتغال را به راه 
بیاندازد بنابراین این بخش باید فعال شود. رعایت استاندارد هم 
در ساخت مسکن حتما باید مورد توجه باشد. وزیر نیرو در جلسه 
هیات دولت گله می کرد که خنک کننده های غیر استاندارد وارد 
کشور شده است که در تابستان مصرف انرژی را افزایش می دهد. 
در تامین مصالح ساختمان باید استاندارد رعایت شده و همچنین 
کارگر با مهارت به کار گرفته شود. نظارت قوی باید در ساخت 

مسکن دنبال شود.
روحانی ادامه داد: دولت هنوز 45 هزار میلیارد تومان پول بانک 
مرکزی را از بانک مسکن نگرفته است، البته بانک مسکن با وام 
های خود به بخش مسکن کمک می کند. ما هم پول را نگرفته ایم 
و در واقع استمهال کرده و  به بانک مسکن مهلت داده ایم. اگر 
پول را بر می گرداندیم  راحت تر می توانستیم تورم را مهار کنیم، 
اما دولت مشکالت را تحمل کرد تا به بخش مسکن تحرک بدهد.

وی در پایان گفت: مسکن مهر هم باید به صورت دقیق تکمیل 
شود ممنونم که بیش از دو میلیون واحد مسکن مهر در دولت 
یازدهم و دوازدهم تکمیل شد، البته شیوه کار دقیق نبود ولی ما 
ناچار بودیم کاری که شروع شده را تکمیل کنیم به هر حال مردم 

نباید در این زمینه ضرر می کردند.

بررسی زمزمه های انتخاباتی اصولگرایان و چالشهای پیش روی آنها

گم شده اصولگرایان!
زمانی که حزب ریشه داری مثل حزب موتلفه که همیشه سعی کرده مسیر 
درست را برود و حرف های درست بزند تصمیم می گیرد حساب خود را از 
باقی گروه ها و در جبهه اصولگرایی جدا کند باید عمق فاجعه را دریافت. 
آن ها هم متوجه شده اند که هیچ اراده جدی در پشت این ادعا ها برای اتحاد 

وجود ندارد
هنوز زمان زیادی تا انتخابات مجلس باقی مانده، اما به نظر می رسد جریان اصولگرا 
تا حدود زیادی برای ورود به فضای انتخاباتی عجله دارد و برای تهیه لیست انتخابات، 
فعالیت خود را آغاز کرده، اما آنچه از شواهد و قرائن پیداست، نه تنها نتوانسته اند 
انسجام خود را به دست بیاورند بلکه نسبت به دوره قبل فضای چنددستگی میان 

آن ها افزایش پیدا کرده است.
اصولگرایان دچار بیماری شده اند

با  اصولگرایان طی گفتگو  سیاسی  فعال  رئوفیان  ابوالقاسم  همین خصوص  در 
فراروعنوان کرد: »اگر سابقه اظهار نظر های اصولگرایان را بررسی کنید می بینید 
همیشه صحبت از اجماع و اتحاد کردند، اما هرگز این اتفاق رخ نداد و نخواهد داد. زیرا 
تا زمانی که وحدت رویه وجود نداشته باشد و به حقوق احزاب و گروه ها توجهی نشود 
و مادام یک عده خودشان را تصمیم گیرنده بدانند، مطمئن باشید وحدت در میان 
اصولگرایان رخ نخواهد داد. واقعیت این است که به نظر من برخی عادت کردند که 
در حرف دم از اتحاد و انسجام بزنند، اما در عمل راه خودشان را بروند و سعی کنند 
برای همه جریان اصولگرایی نسخه تجویز کنند. اصال گویا بخشی از جریان اصولگرایی 
دچار یک بیماری شده است و این افراد نه حاضر هستند که حداقل حرف از اتحاد و 
انسجام نزنند و نه حاضرند دست از این قبیل اقدامات و رفتار ها بردارند. یعنی اصالح 

رفتار می کنند و نه اصالح گفتار.«
وی افزود: »خدا رحمت کند آیت اهلل مهدوی کنی و آقای عسکراوالدی که تا 
زمانیکه حضور داشتند تمام قد تالش می کردند این اجماع میان اصولگرایان رخ دهد، 
اما متاسفانه بعد از رحلت این دو بزرگوار، جریان اصولگرایی دچار یک خالئی شده 
که هیچکس هم نتوانست آن را پر کند. البته در زمان آن دو عزیز هم تقریبا شرایط 
همین بود، اما بعد از فوت آن ها این رویه به شدت افزایش پیدا کرد؛ بنابراین من فکر 
می کنم مسئله اتحاد و انسجام جریان اصولگرایی در حد حرف باقی خواهد ماند و 
نباید انتظار داشت که با روندی که درون جبهه اصولگرایی وجود دارد به این هدف 

دست پیددا کنیم.«

این فعال اصولگرا درباره تصمیم حزب موتلفه مبنی بر ارائه لیست حزبی در انتخابات 
مجلس گفت: »ببینید زمانی که حزب ریشه داری مثل حزب موتلفه که همیشه سعی 
کرده مسیر درست را برود و حرف های درست بزند تصمیم می گیرد حساب خود را 
از باقی گروه ها و در جبهه اصولگرایی جدا کند باید عمق فاجعه را دریافت. آن ها هم 
متوجه شده اند که هیچ اراده جدی در پشت این ادعا ها برای اتحاد وجود ندارد. ما 
چندین دوره است که این پروسه را آزموده ایم و نمی شود که مداوم در این روند قرار 
بگیریم و شکست بخوریم و دوباره سعی کنیم از همان استفاده کنیم. به نظر من االن 
در جریان اصولگرایی حداقل در میان بخشی از ان این نگاه وجود دارد که دیگر نباید 
به چنین حرف هایی اعتماد کرد و به نوعی دست این افراد تصمیم گیرنده برای آن ها 

رو شده است.«
او ادامه داد: »من کامال تصمیم این حزب را درک می کنم و در حزب اسالمی ایران 
زمین قصد داریم نه تنها لیست جداگانه بدهیم بلکه تصمیم داریم لیستی هم از افرادی 
بدهیم که مردم نباید به آن ها رای دهند. زیرا مردم باید بدانند که چه کسانی صالحیت 
حضور در مجلس را ندارند. ما طی این چند سال بیشترین ضربه را از همین افرادی 
خوردیم که وارد خانه ملت می شدند و راه فردی و جناحی در پیش می گرفتند. حتی 
به نظر من همه احزاب چه اصالح طلب و چه اصولگرا باید به این سمت و سو بروند 
که برای مردم شفاف سازی کنند که چه کسانی نباید وارد مجلس شوند و دالیلشان 
را تشریح کنند. چندین دوره است که دیگر مجلس عصاره فضیلت ملت نیست و از 
آرمان های امام فاصله زیادی گرفته است و ما قصد داریم اینبار کامال واضح برای مردم 

شفاف سازی کنیم که چه کسانی با حضور در مجلس به کشور آسیب می زنند.«
رئوفیان در پایان تاکید کرد: »البته این بیماری صرفا مختص اصولگرایان نیست و 
هر دو جناح سیاسی کشورمان از آن رنج می برند. متاسفانه تندرو های هر دو جریان 
زمینه ساز مشکالتی شده اند که نه تنها به جبهه اصالحات و اصولگرایی لطمه می زنند 
بلکه انتخابات را هم با مشکل مواجه می کنند. در جریان اصولگرایی االن همین جبهه 
پایداری و فراکسیون والیی بیشترین ضربه را به اصولگرایان زده اند که حتی بعضا از 
اینکه اصولگرا هستیم خجالت زده می شویم؛ لذا به نظر من هر دو جریان باید زودتر به 
دنبال راهکاری برای رفع این مشکالت باشند و تا ان زمان هیچ ایرادی ندارد که احزاب 

لیست های جداگانه بدهند.«
 جلسات اصولگرایان هیچ خروجی نداشته

همچنین حسین کنعانی مقدم دیگر فعال اصولگرا در گفتگو با فرارو اظهار کرد: 

»در باره این این موضوع ابتدا باید بررسی کنیم که االن چه کسانی جریان اصولگرایی 
را هدایت می کنند. با توجه به اینکه طیف های وسیعی در جریان اصولگرایی وجود 
دارد به نظر من هنوز خیلی زود است که درباره انتخابات حتی صحبت کنیم چه 
برسد به اینکه فعالیت انتخاباتی را کلید بزنیم. زیرا ما هنوز به انسجام تشکیالتی که 
نیاز داریم دست پیدا نکردیم؛ لذا باید یک جریان شناسی در جبهه اصولگرایی انجام 
شود تا مشخص شود که این افرادی که االن فعالیت انتخاباتی را آغاز کرده اند در چه 
چارچوبی قرار می گیرند. زیرا برخی خود را نواصولگرا می دانند برخی دیگر خودشان 
را زیر پرچم جمنا تعریف می کنند و برخی خود را نقالبی معرفی می کنند و خالصه 
طیف های زیادی وجود دارد. ما هنوز به یک وحدت نصفه و نیمه هم دست پیدا 

نکردیم نمی توانیم االن به دنبال استراتژی یا تاکتیک انتخاباتی باشیم.«
وی در خصوص ارائه چندین لیست از سوی جریان اصولگرایی عنوان کرد: »تجربه 
انتخابات گذشته ثابت کرده است که هروقت ما چندین لیست معرفی کردیم، نتیجه ای 
جز شکست نداشته. زیرا عمال ما با این کارمان باعث شکسته شدن آرا می شویم. اگر 
قرار باشد که ما دوباره همان رویه را در پیش بگیریم قطعا نوعی انتحار سیاسی خواهد 
بود. زیرا دوباره ما همان شکست دور قبل را تجربه خواهیم کرد و اینبار شرایط به 
مراتب سخت تر خواهد بود. وقتی ما تجربه این ماجرا را داریم لزومی ندارد و دوباره آن 
را در دستور کار قرار دهیم.« او ادامه داد: »ما در شرایطی می توانیم به سمت پیروزی در 
انتخابات پیش برویم که بتوانیم این حلقه های جدا افتاده را به یکدیگر وصل کنیم. اگر 
این اتفاق رخ ندهد قطعا خیلی از احزاب مانند حزب موتلفه تصمیم می گیرند لیست 
جداگانه و حزبی ارائه کنند؛ لذا باید در نظر داشته باشیم که اینگونه نگاه به انتخابات 
جز شکست دستاوردی برای ما نخواهد داشت و اگر قرار باشد این وضعیت تبدیل به 
یک فرایند ثابت در درون جریان اصولگرایی شود قطعا ارزش و اهمیت لیست ها میان 

افکار عمومی هم کاهش پیدا می کند و این اصال اتفاق خوبی نخواهد بود.«
کنعانی مقدم در پایان افزود: »ما به عنوان یکی از احزاب اصولگرا همچنان با جمنا در 
ارتباط هستیم و واقعا هیچ خبری نیست که بخواهیم خیلی جدی وارد صحنه بشویم. 
ما همچنان منتظریم ببینیم آیا دودی از دودکش جبهه اصولگرا بلند خواهد شد یا نه. 
اگر قرار باشد این روند ادامه پیدا کند و خبری از برنامه های درست و منطقی نباشد 
قطعا ما هم به فکر یک دودکش دیگر خواهیم بود تا بتوانیم در انتخابات نقش آفرینی 
کنیم. زیرا تا امروز چندین جلسه هم برگزار شده، اما هیچ خروجی نداشته اند و این 

کمی نگران کننده است.«


