
وزير كشور: مردم بايد با اطمينان خاطر پاي صندوق هاي راي حاضر شوند
وزير كشور با بيان اينكه مردم بايد از مسووالن مطالبه گر بوده و از لحاظ معيشتي نيز در رفاه باشند، تاكيد كرد: مسووالن بايد شرايط رفاه مردم را فراهم كنند و تا زماني كه اقتصاد كشور ما تك محصولي باشد نمي توان اداي 
قدرت برتر را داشت. به گزارش فارس، عبدالرضا رحماني فضلي، اظهار داشت: مباحث مطروحه در اين جلسه براي بهبود وضع اقتصادي جاي تامل و رسيدگي دارد، همچنين بايد در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري 
در اين خصوص تالش كنيم. وزير كشور موضوع انتخابات را مهم برشمرد و اظهار داشت: مردم بايد با اطمينان خاطر پاي صندوق هاي راي حاضر شوند و شخص اصلح را براي تعيين سرنوشت مناسبي براي كشور انتخاب كنند.
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صدا و سيما موقع تورم 51 درصدي 
چرتش برده بود؟

سيد حسن خميني: گاليه هاي رييس جمهور 

تحجر و ولنگاري، مصداق 
افراط و تفريط است
اطالع دقيق آقاي هاشمي 

نسبت به همه امور بي نظير بود
گروه سياس�ي| سيد حسن خميني 
هن��وز هم ك��ه هن��وز اس��ت در همه 
س��خنراني هايش از يار ديرينه پ��در و پدربزرگش ياد 
مي كند. از م��ردي مي گويد كه از ن��گاه او از همه امور 
اطالع داش��ت. اطالعاتي كه از نگاه حسن خميني نه 
تنها در مي��ان روحانيون بلكه در مي��ان همه مديران 
بي نظير بوده اس��ت. يادگار گرامي ام��ام گفت: توليد 
علم محتاج آزادانديشي اس��ت و آزادانديشي نيازمند 
ش��جاعت مدي��ران و مس��ووالن اس��ت. ب��ه گزارش 
جماران، سيدحس��ن خميني در ديدار رييس، هيات 
رييس��ه و مديران اس��تاني دانش��گاه آزاد اس��المي، 
ضمن گراميداشت ياد بنيانگذار اين دانشگاه آيت اهلل 
هاشمي رفس��نجاني)ره(، دانشگاه آزاد را نشانگر تفكر 
بزرگ و همت واالي آن مرحوم دانس��ت و اظهار كرد: 
دلسوزي آقاي هاشمي نسبت به دانشگاه، همت بلند، 
دل بزرگ و توانايي ايشان در اتخاذ تصميمات بزرگ، 
براي همه درس آموز است؛ گرچه ايشان در سطح كالن 
نيز اينگونه بود و دغدغه و اطالع دقيق آقاي هاشمي را 
نسبت به همه امور، نه تنها در ميان روحانيون، بلكه در 
بين سياسيون و مديران مي توان بي نظير دانست. عضو 
هيات موسس دانشگاه آزاد اسالمي، »علم« و »اخالق« 
را دو ركن اساسي يك دانشگاه خوب ذكر كرد و گفت: 
يكي از رموز موفقيت واحدهاي دانش��گاهي پيشرفت 
آنها در كيفيت توليد علم اس��ت و بنابراين، مجموعه 
دانشگاه همواره بايد از اين حيث مورد آسيب شناسي 
قرار گيرد. سيد حس��ن خميني همچنين با تاكيد بر 
تحقق امر آزادانديشي در دانشگاه به ويژه در رشته هاي 
علوم انساني، يادآور شد: بارها به دوستان در وزارت علوم 
هم گفته ام كه در اين راه نترسيد؛ خصوصا آنكه رهبري 
اين موضوع را مط��رح كرده اند و دايم��ا آن را مطالبه 
مي كنند. وي مسير تحقق آزادانديشي را تكيه بر تجربه 
بشري در اين راه، يعني گفت وگو دانست و يادآور شد: 
طبيعي است در اين راه با دگم انديشاني مواجهيم كه 
از آزادانديشي خوش شان نمي آيد. يادگار امام تصريح 
كرد: توليد علم محتاج آزاد انديشي است و آزادانديشي 
نيازمند شجاعت مديران و مسووالن است. وي سپس 
به موضوع »اخالق« در دانشگاه پرداخت و اظهار كرد: 
اخالق به معناي تع��ادل، اعتدال و عدالت و حد فاصل 
ميان افراط و تفريط است. عضو هيات امناي دانشگاه 
آزاد اس��المي با بيان اينكه تحجر، لبه ديگر ولنگاري و 
هر دوي آنها مصداق افراط و تفريط هستند، بر دوري 

از اين دو رويكرد در دانشگاه تاكيد كرد. 

  از دس�تگاه هاي راي گيري الكترونيكي انتخابات 
ش�وراهاي اسالمي ش�هر و روس�تا به طور رسمي 

رونمايي شد. ايلنا
  محمودي شاه نشين، رييس هيات مركزي نظارت 
بر انتخابات ش�وراهاي اسالمي ش�هر و روستا: در 
صورت بروز خطا و مشكل در راي گيري الكترونيكي 

امكان شمارش دوباره آرا وجود دارد. فارس
  هفتاد و ششمين شماره خط حزب اهلل با گزارشي 
پيرامون مس�اله اقتصاد و دليل نامگذاري و تاكيد 
رهبر انقالب بر اقتصاد مقاومتي و اشتغال جوانان، 

منتشر شد. ميزان
  علم الهدي، امام جمعه مشهد: حادثه زلزله ضمن 
اينكه يك جريان بسيار وحشتناك براي مردم اين 
سامان و شهر بود، يك نمايشگاهي از عنايت خاص 
پروردگار و لطف و رحمت امام هشتم )عليه السالم( 

بود. تسنيم

وكيل مدافع يكي از متهمان پرونده تعرض به سفارت 
عربس��تان از تعيين ش��عبه اي��ن پرون��ده در دادگاه 
تجديدنظر خبر داد. به گزارش ايسنا، مصطفي شعباني، 
اظهار كرد: پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شده بود و 
اكنون شعبه رسيدگي كننده به آن مشخص شده است. 
وي افزود: اجازه دهيد مراحل رس��يدگي به اين پرونده 
طي ش��ود و فعال در مورد شعبه رسيدگي كننده به آن 
صحبت نكنيم. شعباني يادآور ش��د: با توجه به اينكه 
اين پرونده موارد خاصي در رابطه با مباحث سياس��ي 
دارد ما اطمينان داريم كه قضات محترم شعبه دادگاه 
تجديدنظر بدون توجه به اين موارد تصميم مناسب را 
اتخاذ مي كنند. براساس اين گزارش، شعباني پيش از 
اين گفته بود: از مجموع 20 متهم اين پرونده، تعدادي 
تبرئه و تعدادي هم حبس شان تعليق شد كه به حكم 
اعتراض نكردند، ولي برخي ديگر كه به حبس هاي سه و 
شش ماهه محكوم شده بودند و حدود 5 نفر هستند، به 

رأي دادگاه اعتراض كرده اند. 

پيدا و پنهان 

تعيين شعبه رسيدگي به 
پرونده تعرض به سفارت 

عربستان در دادگاه تجديدنظر

سرخط خبرها چهره- گفته گزارش روز 

اعتماد مردم 
به دولت 

در آن دوره اگ�ر ريي�س 
بان�ك مرك�زي مي گفت 
دالر نخريد ارزان مي شود 
همه مي دانس�تند يعني 
گران مي ش�ود، اما امروز 
اگر رييس بانك مركزي ما 
بگويد دالر نخريد، عجله 
نكنيد قيمت دالر متعادل 
مي ش�ود م�ردم مطمئن 
هستند كه اين امر تحقق 
پي�دا مي كند و تحقق هم 
پيدا ك�رد. ديديد عده اي 
تالش داشتند بازار ارز را 
متش�نج كنند، اگر الزم 
باش�د ي�ك روزي گفته 
مي شود چه كساني و چه 
دس�تگاه هايي بودند كه 
مي خواستند بازار ارز را به 

هم بريزند.

گروه سياس�ي| حس��ن 
روحان��ي همچن��ان باي��د 
يك تنه از عملكرد دولت خ��ود دفاع كند؛ 
دستاوردهايي كه باز هم بزرگ ترين دغدغه 
رييس جمهوري عدم اطالع رساني از سوي 
رسانه ملي است، همچنان بيشترين انتقاد او 
را متوجه صدا و سيما مي سازد تا در روزهايي 
كه او عنوان مي كند وضعيت اقتصادي كشور 
روبه بهبود بود، صدا و س��يماي ما خوابش 
برده باشد. حسن روحاني كه اين روزها براي 
افتتاح پروژه هاي گوناگون، راهي استان هاي 
مختلف مي شود در چهارمين سفر داخلي 
خود در سال جديد، راهي ديار خود، سمنان 
 شد تا عالوه بر افتتاح مجموعه خودروسازي 
اين اس��تان، در جمع جوان��ان و نخبگان از 
دس��تاوردهاي دولتش بگوي��د و آمارهاي 
اقتصادي را باز هم يادآور شود. رييس جمهور 
با بيان اينكه در آغاز اي��ن دولت تورم مواد 
غذايي 51 درصد بود، گفت: امس��ال تورم 

مواد غذايي نس��بت به سال قبل، كمتر از 8 
درصد است و اين س��وال را مطرح كرد كه: 
»آن وقتي كه تورم م��واد غذايي 51درصد 
ش��ده بود، صدا و س��يماي ما خوابش برده 
بوده؟ چرتش برده بود؟« حس��ن روحاني 
در ادامه س��خنان خود به موضوع ديگري 
هم اش��اره كرد و آن آرامش ايجاد شده در 
زندگي مردم بود. آرامشي كه حسن روحاني 
را به يادآوري اتفاقي از باال و پايين شدن نرخ 
ارز وا مي دارد. رييس جمهوري با بيان اينكه 
آرامش در كش��ور و زندگي مردم بايد باعث 
افتخار همه ما باشد، براي طرح ايجاد اعتماد 
در بي��ن مردم گريزي به اتفاقات دولت قبل 
زد و گف��ت: »در آن دوره اگ��ر رييس بانك 
مركزي مي گفت دالر نخريد ارزان مي شود 
همه مي دانس��تند يعني گران مي شود، اما 
امروز اگر رييس بانك مركزي ما بگويد دالر 
نخريد، عجله نكنيد قيم��ت دالر متعادل 
مي ش��ود مردم مطمئن هستند كه اين امر 

تحقق پيدا مي كند و تحقق هم پيدا كرد«. 
وي ب��ا بيان اين جمله ك��ه »ديديد عده اي 
تالش داش��تند بازار ارز را متشنج كنند«، 
ادامه داد: »اگر الزم باش��د يك روزي گفته 
مي شود چه كساني و چه دستگاه هايي بودند 

كه مي خواستند بازار ارز را به هم بريزند.« 
آيا ديروز هم اين سطح از آرامش 

وجود داشت؟
حسن روحاني با بيان اينكه »اگر گفته شود 
امروز ايران از لحاظ امنيت، آرامش و ثبات به 
معناي عام  كلمه و از لحاظ اميد به آينده جزو 
كشورهاي نمونه است، اغراق و مبالغه نشده 
اس��ت«، امنيت و آرامش حاكم بر كشور را 
دستاورد انسجام، وحدت ملي، اعتماد و اميد 
مردم  به آينده برشمرد. رييس جمهور با بيان 
اين پرس��ش كه آيا سطح آرامش و امنيتي 
كه امروز در سايه حمايت و وحدت مردم در 
كشور وجود دارد، ديروز هم  بود؟ يادآور شد: 
ديروزي كه با قطعنامه هاي شوراي امنيت 

در ذيل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد، 
ايران تهديد  صل��ح و امنيت جهاني معرفي 
مي ش��د و قطعنامه 1929 ك��ه راه جنگ 
عليه ايران را باز  كرده و سايه تهديد و حصر، 
كشورمان را فراگرفته بود؛ آيا با امروز ايران 
كه آن قطعنامه ها تبديل به  موافقتنامه هاي 
همكاري شده، قابل مقايسه است؟ آيا مردم 
امروز احس��اس امنيت و آرامش بيشتري 
مي كنند، ي��ا آن روز؟ روحاني بزرگ ترين 
دس��تاورد دولت يازدهم را امنيت و آرامش 
سراسري ملت دانست و با اشاره به تالش هاي 
دولت براي تقويت بنيه دفاعي كشور اضافه 
كرد: دولت تدبير و اميد نه تنها بيش��ترين 
تالش را براي  تامين امنيت در كشور كرد، 
بلكه براي امنيت منطقه نيز از هيچ تالش و 
اقدامي فروگذار نكرد. اگر  تالش ايران نبود، 
چه بسا امروز بغداد در اختيار تروريست ها 
بود و ش��رايط ديگري در س��وريه و لبنان و 
كل  خاورميان��ه حاكم ب��ود. رييس جمهور 
در ادامه به روز ملي فناوري هسته اي اشاره 
كرد و گفت: فردا همگان شاهد خواهند بود 
 كه چه تحول عظيمي در يكس��ال اخير در 
عرصه فناوري هسته اي ايران اتفاق افتاده 
تا آنها كه ب��ه دروغ  مي گفتند برجام جلوي 
فناوري هسته اي ايران را گرفته، بفهمند كه 
اين توافق چگونه و چقدر راه را  براي فعاليت 
و پيشرفت فناوري هسته اي كشور هموارتر 
كرده اس��ت.  روحاني در ادامه تصريح كرد: 
»روزي كه در كشور در تمام بخش ها ركود 
حاكم بود و كشور در سال 91 رشد  اقتصادي 
منهاي 6/8 درصد را تجربه مي كرد، برخي 
روزنامه ها و رس��انه ها حتي يك بار از ركود 
سخن  نگفتند، اما امروز كه در تمام بخش ها 
از ركود عبور كرده ايم و فقط بخش مسكن 
اس��ت كه هنوز گرفتار  ركود است، به طور 
مرت��ب واژه رك��ود را در وص��ف وضعيت 
اقتصادي كشور از اين رسانه ها مي شنويم 
 و مي بيني��م«. رييس جمه��ور تاكيد كرد: 
»امروز به آرامش موج��ود در بازار، زندگي 
مردم، دانش��گاه ها و خيابان هاي  سراس��ر 

كشور، افتخار مي كنيم«.  
وضعيت دانشگاه ها را با دولت قبل 

مقايسه كنيد
روحاني به برگزاري مراس��م و س��خنراني 
نمايندگان همه ساليق و جناح ها، گروه ها 
و دانشگاهيان در  دانشگاه هاي كشور اشاره 
ك��رد و گفت: »برگزاري آرام اين مراس��م و 
سخنراني ها، نشانگر آن است كه به  سمت 
آرامش حركت مي كنيم و وضعيت كشور، 

روز ب��ه روز در حوزه ه��اي فرهنگي، آرام تر 
مي شود و  بايد اين وضعيت را در محيط هاي 
دانشگاهي، فرهنگي و علمي با 4 سال قبل 
از اين دولت مقايس��ه كني��م«. روحاني با 
تاكيد بر اينكه اميد به آينده، زندگي و نشاط 
اجتماعي و حضور مردم در صحنه دستاورد 
 مهم ديگر دولت يازدهم بوده اس��ت، اظهار 
داشت: »خوش��حاليم كه انتخابات مجلس 
خبرگان و مجلس شوراي  اسالمي در اسفند 
سال 94، بدون كوچك ترين حادثه امنيتي 
در سراسر كشور برگزار شد. رييس جمهور 
تصريح كرد: با وجود وضعيت به وجود آمده 
در برخ��ي حوزه ها و تاييد صالحيت برخي 
 افراد حاضر در مجلس كنوني در 72 و حتي 
48 ساعت قبل از زمان ممنوعيت تبليغات 
انتخاباتي، مردم  هوش��مندي خود را نشان 
دادند و افراد مورد نظرشان را انتخاب كردند 

و اين به معناي اميد جامعه به آينده است.  
نقص رسانه ملي براي  بيان واقعيات

با حضور مردم در صحنه جبران شود
روحاني با اش��اره به دو انتخابات ش��وراها و 
رياس��ت جمهوري در س��ال جاري، اظهار 
داش��ت:  هم��ه بداني��م اس��اس انتخابات 
براي اس��تحكام نظام و جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت، اگر انتخاباتي نب��ود، نظام  ما 
به اين پاي��داري و اس��تواري كنوني نبود. 
رييس جمه��ور ب��ا تاكي��د بر اينك��ه اصل 
انتخابات و حضور مردم در پاي صندوق هاي 
رأي بسيار مهم است،  تصريح كرد: هيچكس 
نبايد اجازه يابد كه در انتخابات پيش رو، ملت 
را از رفتن به پاي  صندوق هاي رأي مأيوس 
كند. بايد مش��اركت انتخاباتي حداكثري 
و حت��ي بي��ش از س��ال 92 باش��د و مردم 
براي  مش��اركت در انتخابات تشويق شوند. 
انتخابات به عنوان حادثه سرنوشت ساز در 
كشور است و همه بايد مردم را براي حضور 
 حداكثري در پاي صندوق آرا تشويق كنيم. 
ان شاء اهلل همه مردم كشور پاي صندوق آرا 
حاضر شوند و مردم را به اين  حضور تشويق 
كرده و آنان نيز در انتخاب خود آزاد هستند 
و در اين صورت ش��اهد حماسه اي ديگر در 
 سال 96، همانند سال 92 يا باالتر از آن نيز 
خواهيم بود. روحاني تصريح كرد: شكر نعمت 
ما در همين نكته است و بايد شكرگزار باشيم 
و بيشتر پاي  صندوق هاي رأي حاضر شده 
و واقعيت ها گفته شود و نقصي كه در برخي 
رسانه ها و رس��انه ملي براي  بيان واقعيات 
خدمات دولت وجود دارد، با حضور مردم در 

صحنه جبران شود. 

موح��دي راد از دس��تگيري يكي از اعض��اي گروهك 
جي��ش الظلم در منطق��ه خاش خب��ر داد. به گزارش 
ميزان،  دادستان عمومي و انقالب مركز استان سيستان 
و بلوچس��تان، از دس��تگيري يكي از اعضاي گروهك 
جيش الظلم در منطقه خاش خب��ر داد. وي ادامه داد: 
اين ف��رد كه كارهاي مالي گروه را انجام داده و پيگيري 

مي كرد، توسط پليس اطالعات دستگير شد. 

دستگيري يكي از اعضاي 
گروهك جيش الظلم

پايگاه اطالع رساني  رياست جمهوري 


