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روح االمینی:

مردم دلخوشی از
وضعیت کنونی ندارند
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رئیــس خانه احزاب گفــت :بنده
تا انتهــا پا به پــای شــورای ائتالف
نیروهای انقالب هســتم و به صورت
انفــرادی در انتخابات شــرکت نمی
کنم .عبدالحسین روح االمینی پس از
ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی ،در گفتگو با
مهر اظهار داشــت :بنده با هماهنگی
و دعوتی که از اســاتید دانشــگاهها و
برخی از احزاب و تشکل های سیاسی
شــده اســت ،تصمیم به حضــور در
انتخابات مجلس گرفتم .وی با تأکید
بر اینکه بنده تا انتها پا به پای شورای
ائتالف نیروهای انقالب هستم ،اظهار
داشت :اگر شــورای ائتالف نیروهای
انقالب تصمیم داشتند...
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علی تاجرنیا در گفتوگو با نوآوران:

ساختار فاسد را باید اصالح کنیم

جامعه ایران امروز به شدت نیازمند آرامش است؛ آرامشی که در سایه آن امید به آینده تقویت شود و مردم پرقدرت تر از قبل
در راستای اعتالی کشورمان در زمینه های فعالیت شان تالش کنند.
مهم ترین امری که این روزها باید محترم شــمرده شود حفظ اتحاد و انسجام ملی اســت که برای تحقق آن همه باید تالش
کنند .یکی از عرصه های تأمین کننده اتحاد ملی،میزان مشــارکت مردم در انتخابات است که هر چه رضایت عمومی بیشتری
حاصل شود قطع یقین پرشــورتر خواهد بود .جلب رضایت عمومی مردم نیز مستلزم رفع مشــکالت شان و همچنین فعالیت
مسؤوالن بر مدار قانون است .در همین خصوص به گفت و گو با علی تاجرنیا ،فعال سیاسی اصالح طلب پرداختیم که مشروح آن
تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
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بودجه  ۹۹در راه مجلس

فربه شدن شوراهای حل
اختالف از دعاوی خرد
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دورخیز «دوزیست» برای
رونمایی در فجر
پیدا و پنهان ویروس
آنفلوانزا در ایران
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«زیر همکف» سریال
جدید تلویزیون است
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سرمقاله

مردم را دلگرم کنیم
نه دلسرد

احمد شیرزاد
فعال سیاسی اصالح طلب

ریشه بسیاری
از مشــکالتی که
در کشــور با آن
ها مواجه هستیم
بــه ایــن امــر
بازمیگــردد که
مر قانون اساسی
ّ

اجرا نمی شود.
طبیعتــاً در هــر زمینه ای کــه این بی
قانونی صورت گیــرد تبعاتش تنها محدود
به آن حوزه نمی شــود و ســایر بخش ها را
نیز درگیر خواهد کرد.
تداوم بــی قانونی در نظر مــردم ،برابر
اســت با عدم قدرت اجرایی مســؤوالنی
که اداره امور را به دست شــان سپرده اند
چنین شرایطی موجبات دلسردی مردم را
فراهم می کند.
رفع این دلسردی مستلزم صرف زمان و
انرژی بسیاری است که از عهده مسؤوالن
در حــال حاضر خارج اســت .در شــرایط
کنونی بیشــترین فعالیت مسؤوالن کشور
باید معطوف به این باشد که رضایت مردم
را مبنا قرار دهند و ســمت و ســوی همه
فعالیت های شان این باشــد که انتظارات
جامعــه ای کــه اکثریتش بــه آن ها رأی
دادند تأمین شود.
امروزه مطالبات مردم بیشــتر از جنس
اقتصادی اســت و حق نیز با آن هاســت؛
چراکه شــرایط اقتصادی بســیار آشفته
کشــور ،تالطماتی را نیــز در زندگی مردم
ایجاد کرده اســت که باید هر چه سریع تر
رفع شوند .مردم انتظار دارند که مسؤوالن
کشورشان در راســتای منافع آن ها عمل
کنند و با مشــاهده هر گونه خــروج از این
رسالت مهم ناامید می شوند.
در حال حاضر در بســیاری از بخش های
کشور با فسادهای گسترده مواجه ایم که باید
حتماً مورد رســیدگی قرار گیرند و خاطیان
به مجازات عمل شان برسند و در این زمینه
به مردم اطالع رسانی شــود تا دلگرم شوند
و امید از دســت رفته شــان بازیابی شــود.
متأســفانه در همه حــوزه ها با مشــکالت
بسیاری مواجه هستیم و در زمینه اقتصادی
این مســائل حادتر اســت و تقریباً می توان
گفت دیگر قابل تحمل شده است و برای رفع
آن ها باید چارهای مناسب اندیشیده شود.

ارز دولتی کاالهای اساسی
همان  ۴۲۰۰تومان است
حجت االسالم غرویان:

شیوه کنونی پرداخت یارانه به نوعی
گسترش گداپروری است

اســتاد برجســته حوزه علمیه قم گفت :احســاس تبعیض موجب میشود مردم
تصور کنند اگــر یارانهها را دریافت نکنند این مبلغ به دســت افرادی میرســد که
تمکــن مالی بیشــتری از آنها دارند .این احســاس شــکاف اجتماعــی را عمیقتر
میکند .در چنین شــرایطی بایــد همه تالش را بــه کار بندیم تا احســاس عدالت
اجتماعی در جامعه شکل گیرد.
حجت االســام محســن غرویــان در گفتوگو بــا ایلنــا ،بابیان اینکه اقشــار
آســیبپذیر و کمدرآمد باید به شــکلی متعادل از یارانه ثروت ملی مخصوصا نفت
بهرهمند شوند ،اظهار داشــت :این تعادل و عدالت باید به شــیوهای تنظیم شود که
افراد فاقد وســیله نقلیه نیز از درآمدهــای نفتی که برای همه مردم اســت محروم
نشوند .در همین راستا روشن اســت که فلســفه پرداخت یارانهها از ابتدا بر اساس
گسترش عدالت اجتماعی تنظیم شده است.
غرویان عدم انصــراف برخی دریافتکنندگان یارانه را شــکلگیری این تفکر در
ذهن مردم عنوان کرد و گفت :دریافت یارانه یک حق بالقوه اســت که به هیچ عنوان
نباید از آن گذشــت .ضمیر ناخودآگاه جامعه به سمتی حرکت کرده که از هیچ پولی
نباید گذشت .حال آنکه این تفکر خطرآفرین و البته نادرست است.
وی یکی دیگر از دالیلی که موجب نارضایتی اجتماعــی در مقابل حذف یارانهها
شده است را گســترش فســادهای مالی مطرح کرد و گفت :مردم هر روز با خبرهای
متعددی پیرامون دادگاه مفســدان اقتصادی و اخاللگران مواجه میشــوند .عالوه
بر ایــن خبرهایی مبنی بر گســترش حقوق هــای نجومی خود موجب گســترش
بیاعتمادی جامعه نسبت به دولت میشود.
غرویان در ادامه با اشاره به شــکلگیری حس تبعیض در جامعه خاطرنشان کرد:
احساس تبعیض موجب میشــود مردم تصور کنند اگر یارنهها را دریافت نکنند این
مبلغ به دســت افرادی میرسد که تمکن مالی بیشــتری از آنها دارند .این احساس،
شــکاف اجتماعی را عمیقتر میکند .در چنین شــرایطی باید همه تالش را به کار
بندیم تا احســاس عدالت اجتماعی در جامعه شــکل گیرد .وی افــزود :زمانی که
مردم احســاس واقعی عدالت اجتماعی را تجربه کنند ،احساس نوع دوستی در آنها
چندبرابر میشود.
غرویان ادامه داد :در چنین شرایطی اســت که رحم و مروت افراد پویا شده و در
نتیجه در راســتای از بین رفتن بیعدالتی خود حاضر به انصــراف از دریافت مبلغ
یارانههای نقدی میشوند .این شیوه در نهایت به نفع اقشار ضعیف است.
وی سرکشی به حســابهای بانکی را یکی از عادیترین راههای تشخیص افراد
توانگر دانست و تاکید کرد :این شــیوه به طور جدی در راستای شکلگیری عدالت
اجتماعی است .بنابراین اگر قرار بر شــفافیت مالی در جامعه است ،باید عملکردی
جدی در این راستا داشت.
اســتاد برجســته حوزه علمیه قم گفت :باید این اطمینان در مردم ایجاد شــود
که بررســی حســابهای بانکی در راســتای توســعه عدالت اجتماعی است .این
شفافسازیها در نهایت بیاعتمادی را نیز از بین خواهد برد.
حجت االســام غرویان بــا بیان اینکــه اگــر پرداخــت یارانهها را بــا نگاهی
ایدهآلیستی بررسی کنیم متوجه خیلی از مسائل میشویم ،یادآورشد :این شیوه به
گونهای گسترش گداپروری اســت ،زیرا پرداخت نقدی یارانهها در نهایت احساس
فقر و کمرنگ شدن شوق زندگی را در جامعه گسترش میدهد.
وی ادامه داد :این احساس برای پویایی و رشد جامعه خطرناک است و باید راهی
برای از بین بردن آن پیدا کرد .بهترین راه برای از بین بردن این احســاس نیز توسعه
اشتغال و ایجاد شغل و گسترش زمینههای تولید در جامعه است.

هیجان بودجه  ۱۳۹۹امروز (یکشنبه) در بهارستان به اوج خود میرســد و دولت دخل و خرج  ۴۸۰هزار میلیاردی یکساله
ایران را به مجلس خواهد برد .به گزارش ایسنا ،الیحه بودجه  ،۱۳۹۹هشتمین الیحهای است که ...
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معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

پایان بهشت مالکان خانههای خالی
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عارف:
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سکوت قبرستانی
در دانشگاهها حکمفرماست

رئیس دیوان عالی کشور:

دانشجو مبدأ
حرکت و خیزش است

رئیــس دیوان عالی کشــور گفت :دانشــجو مبدا حرکت و خیزش اســت و
اگر در مســیر حق باشــد این حرکت و خیزش در جهت اعتالی کشور مبارک
خواهد بود.
به گزارش ایســنا ،حجت االســام ســیداحمد مرتضوی مقدم بعد از ظهر
دیروز (شــنبه) در آیین گرامیداشت روز دانشــجو که در دانشگاه علوم قضایی
و خدمات اداری برگزار شــد با بیان اینکه روز دانشجو روز مبارکی است ،اظهار
کرد :همه این نکته را قبول دارند که دانشــجو ذخیره علمی و مدیریتی کشــور
اســت .هر چه پرورش بهتری در دانشــجویان عزیز صورت گیرد مرتبه و مقام
واالتری کسب خواهد کرد و آینده کشور متعلق به دانشجویان امروز است.
وی با بیــان اینکه دانشــجو یعنی فکر و اندیشــه ادامه داد :دانشــجو یعنی
بینش و دانش و دانشجو منبعی اســت که در آینده باید از آنها برای اداره کشور
استفاده شود.
رئیس دیوان عالی کشــور گفت :همچنین دانشــجو مبدا حرکت و خیزش
است و اگر در مســیر حق باشــد این حرکت و خیزش در جهت اعتالی کشور
مبارک خواهد بود.
وی با بیان اینکه دانشــجویان مایه افتخار این کشور هســتند ،اظهار کرد:
دانشجویان نخبه ،صاحب فکر ،خالق و مبتکر امید آینده کشور هستند.
وی در ادامه اظهار کرد :مشــکل و خالئی که امروز در بدنه مدیریتی کشور
داریم را دانشــجویان نخبــه میتوانند پر کننــد و امید همه ما شــما عزیزان
هستید .
مرتضویمقــدم در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهار کرد :شــما
دانشــجویان حقوق هســتید و پس از پایان دوره دانشــجویی می خواهید در
عرصه خطیری قدم بگذارید که عرصهای اســت که با وضعیت فعلی شــما فرق
دارد .پس از پایان دوره دانشجویی و شــروع به کار قضا مسئولیتی بر دوش شما
می افتد که سنگین است و دو راه بیشــتر ندارید که جهنم یا بهشت است .یعنی
یا خشم خدا را در پی دارید و یا رضایت خدا را و راه بینابینی وجود ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور ورود به دســتگاه قضا را الزم به چند شرط دانست
و گفت :این شرایط بسیار مهم بوده و از عهده هر کســی ساخته نیست و انسان
باید خود را برای آن بسازد.
وی افزود :یکی از شرایط مهم ورود به دســتگاه قضا مسئله تقوا است که دو
گونه تقوا داریم یک گونه این اســت که انســان خود را در معرض خطا و لغزش
قرار ندهد و نوع دیگر این است که انســان با حضور در صحنههای مختلف خود
را نبازد که دومی مهمترین نوع تقواســت ،اینکه در معــرض انواع گناه و لغزش
قرار گیرد اما نلغزد .وی با اشــاره به روایتــی از امیرالمومنین که تقوا را یک نوع
مصونیت برای انســان معرفی کرده اســت گفت :چیزی که امروز بالی جامعه
و بعضی مدیران شــده و گرفتاری برای خیلــی ها ایجاد کــرده کمبود یا نبود
تقواست .تقوا در همه نظام جمهوری اسالمی ایران کاربرد دارد.
مرتضوی مقدم با بیان اینکه تقــوا در امر قضا مهمترین رکن اســت ،اظهار
کرد :آســیبهایی که امروز جامعه ،قضات و مدیران را تهدیــد میکند کمبود
تقواست که اگر تقوا تقویت شد در جامعه مشکلی ایجاد نخواهد شد.
رئیس دیوان عالی کشــور ادامه داد :کالهبرداریها ،حقــه بازیها ،خیانت
ها ،دزدی ،آزار و اذیت و انــواع جرایمی که در جامعه وجود دارد ناشــی از بی
تقوایی است .در ادارات هم اگر کســی وظیفه خود را درست انجام نمی دهد و
برای مردم مشکل درست می کند ناشی از بی تقوایی است.
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وزیر دفاع:

دانشجویان در جهت خنثی سازی عملیات
روانی دشمن روشنگری نمایند

وزیر دفاع گفت :دانشجویان در کنار علم آموزی بایســتی با بصیرت و دشمن شناسی تحوالت
منطقه و جریان های سیاســی را به خوبی رصد و تحلیل کرده و در جهــت هدایت افکار عمومی و
همچنین خنثی سازی عملیات روانی دشمن روشنگری نمایند.
به گزارش ایسنا ،همزمان با روز دانشجو یادواره بزرگداشت شــهید مجید شهریاری با حضور
وزیر دفاع ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه اســتان زنجان،اســتاندار زنجان ،فرمانده سپاه انصار
المهدی(عج) ،دانشجویان و خانواده معظم شهدا در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان برگزار شد.
امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح در این مراسم باگرامیداشت روز
 16آذر روز دانشجو و تجلیل از مقام شامخ شهدای دانشجو و ســام و درود به روان پاک شهداء،
خانواده شهدا ،رزمندگان و جانبازان اظهار داشــت :عزت و افتخار امروز ایران اسالمی و پیروزی
های دوران دفاع مقــدس مرهون پیروی از والیت فقیه ،نثار خون پاک شــهیدان و جانفشــانی
رزمندگان و ملت همیشه در صحنه است.
وزیر دفاع بــا بیان اینکه ما پیــرو مکتب و آرمان واالیی هســتیم که به شــهادت و ایثارگری
مشــهور و معروف است گفت :مکتب ســرخ و انسان ساز تشــیع با خون شــهیدان بسیاری وبه
خصوص بزرگ مرد کربال حضرت اباعبدالحســین(ع) و یاران با وفایش آبیاری شده است و همه
آحاد جامعه باید با الگوی گیری از شــهدا ،مولفه های بصیریت و اقتدار را در جامعه تقویت کنند.
وی افزود :مردم ما با تأسی از ســیره و مکتب نجات بخش عاشورای حسینی که ایستادگی در
مقابل هر ظلم و ستمی را ســرلوحه تفکر خود دارد و همچنین پیروی از این امام همام و داشتن
چنین الگوی جاودانه ای همواره در تشخیص سره از ناســره موفق بوده و در هر آوردگاهی پیروز
میدان بوده و خواهند بود.
امیر ســرتیپ حاتمی با بیان اینکه ملت ما به خوبی به عمق و کینه دشــمن پی برده اســت،
گفت :ادعای دشــمنان در طرفداری ملت ایران یک دروغ بزرگ اســت و بیشترین و عمیق ترین
دشمنی ها را علیه ملت ایران اعمال می کنند.
وی ابراز کرد :دشــمن از یک طرف همه امکانات اقتصادی ما را محدود می کند و طرف دیگر
می خواهد به هر بهانه ای امنیت ما را بگیرد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یاد آورشــد :اگر در جامعه ای فرهنگ شهادت زنده نگه
داشته شود ،آن جامعه به اســتقالل ،عزت و سربلندی پایدارخواهد رســید و طبق منویات مقام
معظم رهبری(مدظله العالی) زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
امیر ســرتیپ حاتمی بیان کرد :به هــر مقطعی از انقالب که نگاه می کنیم متوجه می شــویم
خون شــهیدان موجب نجات،عظمت و عزت کشور شده و در دوره انقالب اســامی نیز اهمیت
این بزرگداشت خون شهید به خوبی روشن شد.
وی با تشــریح ادوار مختلف تاریخ  40ســاله ایران اســامی با اشــاره به توطئــه های نظام
استکباری علیه کشــورمان گفت :تقدیم  17هزار شــهید ترور در راه انقالب اسالمی و همچنین
هزاران شهید دوران دفاع مقدس نشان داد مردم بصیر و دشــمن شناس و انقالبی ایران اسالمی
در راه امنیت ،عزت و استقالل کشورشان واهمه گذشتن از جان خود را ندارند.
وزیر دفاع با بیان اینکه کشــتار و ترور جوانان و مردم بی دفاع در آغاز انقالب نتوانســت نظام
اســامی را در برابر دسیســه های قدرت های مزدور به ســرکردگی امریکا متزلزل کند گفت:
دشمن با برنامه ریزی گسترده و ائتالف جهانی جنگ تمام عیار 8ســاله را به ایران تحمیل کرد،
اما در ایــن عرصه نیز با رهبری هــای پیامبرگونه امــام خمینی(ره) موفق نشــد و از ملت ایران
شکست خورد.
امیر ســرتیپ حاتمی با اشاره به پیشــرفت های چشمگیر جمهوری اســامی در عرصه های
مختلف گفت :دشــمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلــی و به دنبال افزایــش قدرت جمهوری
اســامی با ترور نخبگان علمی و دانشــمندان میهن عزیزمان عناد و کینه خود را بار دیگر نشان
داد و ثابت کرد که در تمامــی زمینه های علمی ،اقتصادی ،اجتماعــی و فرهنگی درصدد توقف
پیشرفت ایران اسالمی است.

