
رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی:

رئیس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی:

   امروز روز کوشش عمومی ما برای ساختن کشور است
  دیوار مخوف ایران هراسی را برداشتیم

   هیچ کسی به هیچ دلیلی با صندوق انتخابات قهر نکند

  ادامه در همین صفحه

گروه سیاســت| رئیس جمهوری شب گذشته در 
 گفت وگوی تلویزیونی در شــبکه اول سیما با اشاره به
 در پیــش بودن انتخابات مجلس شــورای اســامی 
و خبــرگان رهبــری از مردم خواســت کــه دراین 
انتخابات بهترین ها را انتخاب کنند.  حســن روحانی، 
رئیس جمهوری در ادامه در خصوص درباره اهدافی که 
دولت پس از اجرای  برجام به دنبال رسیدن به آنها است، 

گفت:»همه تاش ها برای این بــود که آن حصاری که 
بدخواهان دور کشــور به وجود آورده بودند از بین برود؛ 
خیلی وقت ها بود که دشمنان این ملت می خواستند 
دیگران را برای فشار به ملت ایران همراه کنند ولی ناموفق 
بودند. در ســال های اخیر به اصطاح خودشان جامعه 
جهانی را همراه خودشان کنند ما وقتی می خواستیم 

فعالیت بانکی کنیم ...

نباید شائبه مهندسی شدن 
انتخابات ایجاد شود

نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات ایجاد شود

هالل

 صفحه  های 2 ، 4 و 5 صفحه 6

هالل احمر در تخصیص 
اعتبار  باید در اولویت باشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس در گفت وگو با »شهروند«: 
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شهرِ »تاب آور« کجایی؟

مقام های دولتی از حمله های غرض ورزانه به دستاوردهای دولت سخن گفتند

 نقشه دست های پنهان 
علیه برجام

  دالل ها و کاسب های تحریم از خرید هواپیمای نو برای مردم ناراضی اند
  یک پنجم درآمد نفت در دوران تحریم به جیب ایرالین های خارجی رفته است

آخوندی: 
هواپیماها با منابع خارجی 

خریداری می شوند

جهانگیری:
  برخی از خوشحالی مردم 

عزا می گیرند

سیف:
 دست های پنهان مانع بروز عینی 

دستاوردهای برجام می شوند

گــروه جامعه| ســرانجام و بــا همت 
دولت یازدهــم طومارتحریم های گوناگون 
علیه ایران که به راســتی دســت و پای آن 
را بســته بود، درهم پیچیده شــد. از صبح 
روز 27 دی ماه ســال جاری خورشــیدی 
دیگر براقتصاد ایران تابیدن گرفت. اکنون 
 پــس از ســال ها تــاش بــرای برچیدن 
تحریم ها زمان خوشــه چینی از برجامی 
اســت کــه راه رونــق را براقتصــاد ایران 
بازمــی کند، امــا درهمیــن هنگامه گویا 
عــده ای چنین نمی خواهنــد و همچنان 
 به دنبال ســودهای کانی هســتند که در 
دوران انحصار تحریم ها به دست می آوردند. 

چه آن که معــاون اول رئیــس جمهوری 
و رئیــس کل بانک مرکزی نیز درجلســه 
شورای مدیران بانک مرکزی ازدست هایی 
که مانع دستیابی به دســتاوردهای عینی 
برجام می شــوند گایه کردند. همانگونه 
که اســحاق جهانگیری به طعنه می گوید، 
درحالی که عده ای درکشــور وظیفه رفع 
مشــکات مردم را برعهده دارند، عده ای 
دیگر وظیفــه نق زدن و چــوب الی چرخ 
گذاشــتن را انجام می دهند و از خوشحالی 
مردم عزا می گیرند. نمودهای عینی این نق 
زدن ها و چوب الی چرخ گذاشتن نیز این 
روزها درفضایی که دولت به دنبال استفاده 

حداکثری از برجام اســت، بــه وفور دیده 
می شود؛ کارشــکنی هایی که درخصوص 
واردات هواپیمــا، قرارداد ســرمایه گذاری 
خودروسازان خارجی و ... و با ارایه اطاعات 
نادرســت و جوسازی های رســانه ای طی 
روزهای اخیر دنبال شــده و نمادی از بازی 
با دســت های پنهانی است که رفاه مردم را 
نشانه گرفته اند تا به اغراض سیاسی خود و 
نه توسعه اقتصادی ایران دست یابند. دولت 
یازدهم اقتصاد ایران را درشرایطی تحویل 
گرفت که نرخ تورم به 40 درصد رســیده و 
رشــد اقتصادی عدد منفــی 6.8 درصد را 

تجربه می کرد. 

شهر های کشور در مواجهه با بحران ناتوانند

 صفحه  های 9 تا 12

ادامه از همین صفحه ...
بحث این نبــود که غرب با مــا کار بانکی انجام 
نمی داد، همســایگان و دوســتان مــا هم حاضر 
نبودند کار بانکی با ما انجــام دهند. روحانی ادامه 
داد: وقتی بحث نفت بــود، ما بیش از حدی که در 
تحریم مشخص شــده بود، یک بشکه نفت اضافه 
می خواستیم بفروشــیم، دوستان ما و کشورهای 
همسایه هم خریداری نمی کردند؛ آنها موفق شده 
بودند یــک حصاری را بر مبنای یــک اتهام واهی 
و غیر واقعی ایجاد کنند که ایــران صلح و امنیت 
جهانی را تهدید می کنــد. وی تاکید کرد: هدف 
ما این بود که این دیوار مخوف برداشــته شود، راه 
برای مردم، فعالیت و زندگی شان باز شود؛ از این 
رو یکی از اهــداف مهم ما در برجــام این بود که 

مردم در رفاه بیشتر قرار گیرند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه »هم امید و هم 
چشــم دولت به تاش مردم است«، گفت:» دولت 
معتقد نیســت بازیگر اصلی در صحنه سیاسی و 
اقتصادی اســت، دولت یک یاریگر اصلی است و 
بازیگر اصلی مردم هســتند و کار باید دست مردم 
باشــد«. رئیس جمهوری گفت: بنابراین آنچه من 
می توانم بــه ملت قول دهم این اســت که دولت 
حمایت خــود را از کارآفرینان انجــام می دهد. 
روحانی افزود: در ســفر اخیری که به دو کشــور 
اروپایی بــا عده ای از اعضای هیــات دولت رفتم، 
دیدید اعضای دولتمردان در ســفر محدود بود و 
جمعیت اصلی صنعــت گران، کارآفرینان و بخش 
خصوصــی بودند و این برای اولین بــار بود که در 
این کشور رئیس یک دولت به یک کشور اروپایی 
می رفت و همراه خــودش ده ها نفر از صنعتگران 
و مدیران اقتصادی بخــش خصوصی را می برد و 
در همه صحنه ها حضور داشتند؛ در شام نخست 
وزیر ایتالیا یک جمع بزرگی حضور داشــتند که 
نخست وزیر این کشور می گفت چنین جمعیتی 

در ایتالیا بی سابقه بوده است.
 رئیــس جمهــوری گفــت: قبا هــم در یک 
گفت و گوی صمیمی با مــردم این را عرض کردم 
که بعد از برجام خطری که وجود دارد این اســت 
که به شــیوه ســابق بازگردیم. شــیوه سابق این 
 بود کــه نفت مــی فروختیم و با پــول نفت آنچه 
می خواستیم کاالهای مصرفی و کاالهای دیگر را 
وارد می کردیم. وی اضافه کرد: در گذشــته شیوه 
این بود نفت بفروشــیم و با واردات کشور را اداره 
کنیم، البته کاهش قیمت نفت فشار بسیاری بر ما 
وارد کرد، شاید در کنار تهدید کاهش قیمت نفت 
بتوان یک فرصت را هم دید، ما از اعتیاد خطرناک 
و وابســتگی کامل اقتصاد به نفــت گام به گام در 
حال فاصله گرفتن هســتیم. رئیــس جمهوری با 
اشــاره به اینکه تکیه بودجه ســال آینده به نفت 
حدود 25 درصد است، گفت: گاهی حوادثی پیش 
می آید که وادار به مســتقل بودن می شــوید، به 
عنوان مثال در جنگ ابزارهای بسیاری ساختیم، 
آن شــرایط ما را وادار به ساخت ســریع و به کار 
گرفتن تمام توان کــرد. روحانی تاکیــد کرد: از 
جمله برنامه ها و سیاســت های کلی اباغی رهبر 

معظم انقاب این اســت که قدم به قدم از تکیه به 
نفت و حتی از خام فروشی نفت هم فاصله بگیریم.

رئیس جمهورکشــورمان در ادامه گفت وگوی 
زنده تلویزیونی خود اظهار کرد: نگاه دنیا به ایران 
امروز یک نــگاه بلندمدت اســت. چین می گوید 
قرارداد 25 ســاله با ایران می خواهم و در صحبت 
با فرانسه و شرکت های مختلف بحث قراردادهای 
16 و 20 ساله اســت. در خرید هواپیما قراردادی 

که ایران ایر ما بسته 16 ساله است. 
وی همچنین اظهار کرد: در خرید هواپیماهای 
جدید مســاله ســامت و جان مردم بسیار مهم 
اســت. ضمن اینکه برنامه ما فقط در حمل و نقل 
هوایی نیســت، بلکه این مورد نیاز کشور است که 
در حمل و نقل به طور عام و در حمل و نقل ریلی و 
جاده ای نیز ســرمایه گذاری کنیم. در بخش ریلی 

سرمایه گذاری ما بیشتر از هواپیماست. 
وی افــزود: ما از پول نفت بــرای خرید هواپیما 
خرج نمی کنیم و یک دالر پول نفت برای هواپیما 
نمی دهیم بلکه هواپیما وارد کشــور می شــود و 
بخشــی از درآمدش را به عنوان اجاره می دهد و 
ظرف هشــت ســال هم مالک هواپیما می شویم. 
وقتی هواپیماهای جدید به کشــور وارد شــوند 
می توان با آن اشــتغال ایجاد کــرد.  وی در ادامه 
تاکید کرد: شــرایط امروز ما بــرای حرف زدن با 
دنیا و معامات اقتصادی نســبت به گذشته کاما 
متفاوت است. امروز ما از برجام عبور کرده ایم و به 
نظرم از تحریم هم عبور کرده ایــم. بحث ها باید 

به سمت سازندگی کشور بیاید 
البته اشکالی ندارد انتقاد شود و 
در انتقادات راه حل ارائه شــود 
اما امروز روز کوشش عمومی ما 

برای ساختن کشور است. 
رئیــس جمهور با اشــاره به 
دیــدارش بــا رئیــس جمهور 
فرانسه در ســفر اخیر به اروپا 
اظهار کــرد: رئیــس جمهور 
فرانسه نیز در نشست خبری به 
صراحت اعام کــرد که یکی از 
اهداف ما در ایجاد رابطه با ایران 

اشتغال جوانان ایرانی است. در همین زمینه دولت 
نیز اگر بتواند یک میلیون شــغل را در سال ایجاد 
کند طبعا مشــکل بیکاری کمتر می شود و هدف 
ما نیز همین اســت که بیکاری را تک رقمی کنیم 
و در کنار آن نیز اگــر بتوانیم تا میزان یک میلیون 
 نفر اشــتغال در جامعه فراهم آوریــم کار بزرگی

 کرده ایم. 
روحانی در ادامه گفت و گــوی زنده تلویزیونی 
خود در خصوص مسایل سوریه و عراق در توصیه 
به کشــورهایی که در این زمینــه اهتمام جدی 
نمی کنند و کارشــکنی می کنند اظهار کرد: در 
هر کشوری از کشورهای منطقه، عراق یا سوریه، 
هدف ما این است که به مردم کمک کنیم بتوانند 
از این مشــکاتی که در برابر تروریست ها دارند 
خارج شوند، مبارزه با تروریسم را یکی از ضرورت 

های ثبات منطقه می دانیم.

وی ادامه داد: متاســفانه کشــورهایی هستند 
 که نادانســته یا دانســته به تروریســت ها کمک 
می کنند، ما دلمان می خواهد که تمامیت ارضی 
همــه کشــورهای منطقــه ما 
حفظ شــود و تجزیه ای در این 
کشــورها رخ ندهــد و ما آینده 
کشــورها را به عهده خود مردم 
آن کشــور می دانیــم اما برای 
این که با تروریســت ها مبارزه 
کنند، برای این که با معارضان 
خودشــان صلح کننــد و برای 
آتش بس آماده کمک هستیم و 
به همین دلیل هم در مذاکرات 
ما حضور فعال داریم. مجری در 
ادامه از رئیس جمهوری پرسید: 
لیستی ارایه شــده از سوی آن 
کشــورهایی تنش آفرین که شما اشــاره کردید 
که تروریســت ها)تروریســت های کت و شلوار 
پوش( قرار اســت پای میز مذاکرات ایران باشند، 
در لیســت معارضــان و مخالفان دولت ســوریه 

تروریستی وارد شده اند؟
 رئیــس جمهــوری پاســخ داد: اختافــی که 
هم اکنــون وجود دارد این اســت کــه معارضه 
کیســت؟ و تروریســت ها چه کســانی هستند، 
نســبت به برخی از گروه ها اتفاق نظر وجود دارد 
که این افراد تروریســت هستند، برخی از گروه ها 
 هســتند که برخی از کشــورها آنان را تروریست 
می دانند و واقعا هم تروریست هستند، جرو القاعده 
 بودند و برخی دیگر متاســفانه آن ها را تروریست

 نمی دانند.
در ادامه مجــری از رئیس جمهوری پرســید: با 

ورود صنعت گران خارجی و راه افتادن چرخ صنعت 
 داخل، خودروهای فرسوده هم تبدیل به خودروی نو
 می شــوند؟ خودروهای فرســوده عامــل آلودگی 

کان شهرها بوده اند، این موضوع 
دغدغه اساســی برای مردم شده 
اســت، در زمینه حــل آلودگی 
هوای کان شهرها چه تدابیری 
اندیشــیده اید؟ رئیس جمهوری 
پاســخ داد: یکی از هــدف هایی 
که دولــت از روز اول دنبال کرده 
مساله محیط زیست بوده است، 
اولین مصوبه هیــات وزیران در 
اولین روز دربــاره دریاچه ارومیه 
بود، ما راجع به محیط زیســت 

اهتمام ویژه داریم.
وی با تاکید بر این که محیط 

زیست برای دولت بسیار مهم است، اظهار داشت: 
آن روز که گردو غباری از کشــورهای خارجی می 
آید همه حــواس به گرد و غبار منتهی می شــود 
آن روزی که ساکن می شود و در شهرهای بزرگ 
 ما آلودگی هوا زیاد همه ذهن هــا به آن متمرکز 
می شــود. وی با تاکید بــر این که مــا باید همه 
مشکات زیست محیطی را حل کنیم گفت: یکی 
از دالیل این مشکات، خودروهای فرسوده است، 
ولی همه دلیل آلودگی نیستند، ما باید اصاحات 
زیادی انجــام دهیم، در مســائل گرمایی خانه ها 
باید تحولی رخ دهــد، دولت در ایــن زمینه باید 
اقداماتی انجام دهد، مردم باید یاری و کمک کنند 
و در این راستا برخی از کارخانه ها باید اصاحاتی 

در آن انجام شود تا آلودگی ایجاد نکنند.
وی تاکیــد کرد: یکی از عوامــل آلودگی ها هم 

مربوط به خودروهای فرسوده است که مشکاتی 
را ایجاد کرده اند، دولت در این راســتا اقداماتی را 
آغاز کرده اســت، فعا دولت به نــود هزار خودرو 

فرسوده کمک بانکی کرده است.
رئیس جمهوری بــا تاکید بر این کــه هوای ما 
نســبت به گذشــته یک مقدار بهتر شــده است، 
افزود: باید اقدامــات جدی در این راســتا انجام 

دهیم تا این معضات کمتر شود.
رئیــس جمهوری در پاســخ به ســوالی درباره 
انتخابــات و مشــارکت حداکثری مــردم گفت:  
مجلــس خبــرگان رهبــری و مجلس شــورای 
اسامی برای کشور ما بســیار مهم است، مردم ما 
رسالت ســنگینی بر دوش دارند، دولت در زمینه 
مسئولیتی که تا اینجا در بحث انتخابات بر دوش 
داشــته اســت، به خوبی عمل کرده و من بسیار 
راضی هســتم. در بحث انتخابات بســیار حساس 

بودم و بارها در دولت مطرح کردم.
 روحانی افــزود: می خواهم از همه کســانی که 
ثبت نام کردند و شور اولیه را آفریدند قدردانی کنم 
و از کســانی که رد صاحیت شــدند یا صاحیت 
آنها احراز نشــده اســت و از طریق قانونی اقدام 
 کردند، قدردانی می کنم، بسیار مهم است همه ما

 قانون مدار باشــیم ، صبر و حوصله الزم را داشته 
باشیم و امیدوارم قانون به خوبی اجرا و پیاده شود.

روحانی اظهار داشــت: برای من به عنوان کسی 
که مســئولیت اجرای قانون اساســی را بر دوش 
دارد و در قسم نامه ام پاســداری از قانون اساسی 
اســت ایــن موضــوع )قانون 
مداری( بســیار مهم اســت. 
رئیــس دولت یازدهــم گفت: 
امیدوارم همه نهادها و کسانی 
که مسئول هستند، توجه ویژه 
داشــته باشــند و همه کاری 
کنیم که یک انتخابات بســیار 
شکوهمند، حداکثر مشارکتی 
و رقابتی و به بهترین وجهی که 
هیچ شــائبه ای در آن نباشد، 

داشته باشیم.
روحانی ادامــه داد: ما گاهی 
وقت ها خوب کار می کنیم و گاهی هم یک جوری 
عمل می کنیم که بی خودی در ذهن برخی مردم 
شائبه درست می کنیم و نباید در ذهن هیچ فردی 
شائبه مهندسی شــدن انتخابات به وجود آید و در 
این راســتا همه باید تاش و کار و فعالیت کنیم. 
 رئیس جمهــوری تصریح کــرد: از مردم خواهش 
می کنم که توجه داشــته باشــند، که البته توجه 
دارند که حضــور آنها در پای صنــدوق انتخابات 
بســیار مهم اســت و ما باید بهترین ها را هم برای 
مجلس خبرگان و هم مجلس شــورای اســامی 
برگزینیم که بسیار مهم اســت. وی افزود: تمامی 
مسائلی که اشــاره کردید از جمله اشتغال، محیط 
زیست و مشــکاتی که در زمینه آب و منابع آب 
داریم و باید منابع مالــی خارجی که جذب کنیم، 
دولت به تنهایی نمــی تواند آنهــا را انجام دهد و 
مجلس و قوه قضاییه هم باید در کنار دولت باشند.

رئیس جمهوری تصریح کرد: من شــکرگزارم 
که در این دولت هماهنگــی خوبی با دو قوه دیگر 
داشــتیم و امیدوارم این راه ادامه یابد. روحانی با 
اشاره به اینکه روز گذشته نیز با سران دو قوه دیگر 
نشستی داشته اســت، افزود: یکی از بحث های ما 
با ســران دو قوه دیگر درباره انتخابات 7 اســفند 
بود و امیدوارم ایــن هماهنگی و همکاری ها ادامه 
 پیدا کنــد.وی تصریح کرد: بنابرایــن وقتی مردم 
می خواهند نمایندگان خود را انتخاب کنند، باید 
به همه مشــکات  توجه کنند و بایــد افرادی را 
انتخاب کنند که دارای تجربه و دانش بیشــتری 
باشــند و امیدوارم مجلس آینــده، مجلس عقا، 
باتجربه ها، متدینین و عاشــقان انقاب و کشور و 
منافع ملی، بیش از گذشــته باشد که البته تمامی 

مجالس ما در این مسیر بوده است.
رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد خاطر نشــان 
کرد: ان شــاءاهلل در انتخاب مجالــس مختلف از 
تمامی تجارب گذشــته اســتفاده کنیم و افرادی 
را برگزینیــم که بتواننــد با لیاقت های بیشــتر 
مسئولیت و رســالت بزرگی را که بر دوش دارند، 

انجام دهند.
مجری از رئیس جمهوری پرسید: فکر می کنید 
برای اینکه یکدســتی و همدلی خوبی در مجلس 
آینده داشته باشــیم نماینده مطلوب چه ویژگی 
باید داشــته باشــد؟ رئیس جمهوری گفت: فکر 
می کنم درست است که مساله تفکیک قوا داریم 
و همه قوا مســتقل هســتند اما در عین حال این 
تعامل ســازنده در اینجا نیز باید بکار گرفته شود؛ 

ضمن استقال باید باهم تعامل داشته باشم.
روحانی افزود: اگر مجلســی باشــد کــه با قوه 
قضاییه و دولت تعامل بیشــتر داشــته باشد نفع 
بیشتری عاید مردم می شود؛ هرچه خدای نکرده 
فاصله ها بیشــتر شود حل مشــکات سخت تر و 

مشکل تر می شود.
وی ادامه داد: دید و افــق فکری و معضاتی که 
در نظر گرفته می شــود اگر قوا مثــل هم ببینند 
و همفکری و تعامل داشــته باشــند ما بهتر می 
 توانیم به اهداف بلندمان برســیم؛ مسائل فراوانی
 پیــش رو داریم و نیازمند به نماینــدگان باتجربه 
هستیم، نمایندگانی که بتوانند این بار مسئولیت 

را راحت تر و بهتر برعهده بگیرند.
رئیس قوه مجریه گفــت: البته مردم هر کس را 
انتخاب کنند از هر جناح و حزبی باشــد انتخاب 
مردم برای ما مبارک اســت اما در عین حال مردم 
 اگر بتوانند بهتریــن ها و صالح ترین هــا و افراد 
با تجربه بیشــتر را در این زمینه انتخاب کنند که 
قوا بتوانند باهم تعامل بیشــتر داشته باشند حتما 
به نفع مردم اســت و مردم حتما مصلحت خود را 
به خوبی احســاس می کنند. روحانی افزود: من 
خواهــش می کنم مــردم اهمیت این مســاله را 
بیشتر مدنظر قرار دهند، هیچ کس به هیچ دلیلی 
با صندوق انتخابــات قهر نکند و همه انشــاء هلل 
در کنار صندوق انتخابات باشــیم و یک حماســه 
 بسیار بزرگ دیگر توســط ملت ایران در 7 اسفند

 خلق شود.

 از مردم خواهش می کنم که 
توجه داشته باشند، که البته 
توجه دارند که حضور آنها در 
پای صندوق انتخابات بسیار 
مهم است و ما باید بهترین ها 
را هم برای مجلس خبرگان و 
هم مجلس شورای اسالمی 
برگزینیم که بسیار مهم است

موفق شده بودند حصاری را 
بر مبنای یک اتهام واهی ایجاد 
کنند.  هدف ما این بود که این 

دیوار مخوف برداشته شود، راه 
برای مردم، فعالیت و زندگی شان 
باز شود؛ از این رو یکی از اهداف 
مهم ما در برجام این بود که مردم 

در رفاه بیشتر قرار گیرند


