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لیالز: سایپا و ایران خودرو با ۲ میلیارد دالر زیان انباشته داشتند
سعید لیالز گفت: »امروز خودروسازهای اصلی کشور شرکای خود را شناخته اند و 
شرکت هایی همچون پژو، رنو، هوندا رسما فعالیت خود را آغاز کرده اند.« وی در 
گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت کارخانه های خودروسازی و فعالیت آنها در دولت 
دهم و یازدهم گفت: »تولید ایران خودرو و سایپا در سال 92 ، 50 درصد کمتر از 
بهترین حالت تولید خودروسازی بوده است و با چنین ظرفیتی دولت یازدهم این 
دو کارخانه را تحویل گرفت. اما از آن بدتر آن بود که دولت احمدی نژاد این دو 
کارخانه را با 2 میلیارد دالر زیان انباشته و به همین مقدار بدهی انباشته به دولت یازدهم تحویل داد و از نظر ماده 
قانون 141 قانون تجارت عمال این دو خودروسازی ورشکست شده بودند.« لیالز تصریح کرد: »مهم ترین علت 
در معرض نابودی قرار گرفتن این خودروسازها سرکوب قیمت فروش و استفاده ابزاری و پوپولیستی دولت از 
این شرکت ها بود. با توجه به این که قیمت دالر سه برابر شده بود دولت اجازه افزایش قیمت ها را نداد. یعنی به 

ازای هر تولید اضافه در این کارخانجات زیان بیشتری نصیب سهامداران شد.«

واعظی: فیلتر تلگرام دلیلی ندارد 
ایلنا: وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مگر می شود مردم را از استفاده 
از شبکه های مجازی منع کرد،گفت: »معتقدیم فضای مجازی می تواند 
بدون هزینه های باال از جمله پول کاغذ و پوستر ، محلی برای تبلیغ 
کاندیداها باشد.« محمود واعظی در پاسخ به این مسئله که شنیده 
شده برخی نهادها در آستانه انتخابات خواهان فیلتر برخی شبکه های 
مجازی از جمله تلگرام هستند، گفت: »من نشنیده ام که تاکنون نهادی 
چنین تصمیمی داشته باشد اما به هرحال سیاست نظام بر این است که از هر طریقی که مردم از برنامه 
کاندیداها آگاه می شوند از آنها استفاده کنند. دلیلی برای فیلتر تلگرام وجود ندارد. مگر می شود مردم 
را از استفاده از شبکه های مجازی منع کرد.« او افزود: »آنچه ما به عنوان وزارت ارتباطات و دولت با 
آن مخالف هستیم و برایمان فضای مجازی و غیرمجازی تفاوتی ندارد تخریب است. ما می گوییم 

نباید فضای مجازی ابزاری برای تخریب شخصیت ها شود.«

رضایی: روحانی و ترامپ زبان هم را نمی دانند
مهر: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار دانشجویان 
بسیجی فعال در حوزه رسانه گفت: »این احتمال که  دولت بعد، 
ادامه دولت فعلی باشد و همین مسیر را بدون تغییر اساسی ادامه 
دهد، منتفی نیست و این احتمال هم قوی است که دولت انقالبی با 
تحوالتی برای کارآمدی و  نجات اقتصاد روی کار بیاید.«  رضایی 
افزود: »با شرایط خاص و مهمی مواجهیم که نشان می دهد نتیجه 
انتخابات بر مناسبات داخلی و خارجی تاثیر خواهد داشت و بنابراین مسؤولیت سنگینی به عهده 
دوستداران انقالب اسالمی است.« وی با اشاره به درگیری های منطقه ای گفت: »یکی از مشکالت 
ما این است که روحانی و ترامپ، زبان هم را  نمی دانند و نمی توانند تفاهم ادراکی برقرار کنند. 
آمریکایی ها به دنبال ورود بیشتر در بحران سوریه اند و فعالیتشان در منطقه افزایش یافته است که 

به طور مسلم مسائل دفاعی- امنیتی ما نیز در چهارسال آینده متحول خواهد شد.«

خبرسازان

احزاب گزارش سیاسی روز   دولت

روحانی: دانشگاه ها روی 
مهارت آموزی متمرکز شوند

و  نشاط  منشاء  را  دانشگاه ها  رییس جمهور 
حرکت های بزرگ اجتماعی برشمرد و با تاکید 
بر اینکه باطن دانشگاه باید دانشجومحور باشد، 
گفت: »وظیفه اساتید آماده کردن دانشجویان برای 
مدیریت مراکز مهم کشور، بویژه مراکز اقتصادی 
و فرهنگی است.« حسن روحانی روز سه شنبه در 
نشستی صمیمی با روسای دانشگاه های کشور با 
بیان اینکه  فناوری ارتباطات الزمه توسعه علمی 
است، گفت: »نباید از تحوالت فناوری روز فاصله 
گرفت و به جای بستن، جوانان باید برای تعامل 
درست با فناوری های فردا آماده شوند.« وی گفت: 
»دانشگاه ها باید بر روی مهارت آموزی دانشجویان 
متمرکز شوند و امسال که سال تولید و اشتغال است، 
بایستی توجه ویژه ای به مهارت آموزی و اشتغال 

جوانان بویژه جوانان تحصیلکرده اعمال شود.«
روحانی با اشاره به اینکه تحرکات اجتماعی 
همواره از دانشگاه ها، آغاز شده است و دانشگاه 
یکی از حوزه های مهم نشاط اجتماعی محسوب 
می شود، گفت: »شما روسای دانشگاه ها، نیروی 

بزرگی به نام جوانان و دانشجویان را در اختیار 
دارید که به کمک آن می توانید تحرک و نشاط 

ایجاد کنید.«
وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در توسعه 
و پیشرفت کشور، ادامه داد: »ایران از پشتوانه و 
استعداد انسانی بزرگی برخوردار است و این استعداد 
می تواند در روند پیشرفت کشور، شتاب ایجاد کند. 
نیروی انسانی خالق است که می تواند، تحوالت 
علمی را ایجاد کرده و در کنار آن، تجهیزات مورد 

نظر بوجود آورد.«
رییس جمهور با اشاره به اینکه در عرصه فناوری و 
علم نمی توان با حکم قضایی و با دستور محدودیت 
ایجاد کرد، گفت: »امروز در عرصه علمی مسیری 
آغاز شده که هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد، 
لذا باید خودمان را برای شرایط دنیای امروز و 
فردا آماده کنیم، البته قبول دارم که باید از ابزار، 
درست استفاده کرد، لذا همه باید تالش کنیم تا 
جوانان در مسیری قرار بگیرند که از فناوری های 
مختلف به طور صحیح استفاده کنند، اما جمع آوری 
و کنار گذاشتن این نوع فناوری، امکان پذیر نیست.«
رییس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه مردم در پای صندوق های آراء حضور 
می یابند تا نظر خود را در موضوعات مختلف اعالم 
کنند، گفت: »عده ای چنین تبلیغ می کنند که نظر مردم 
باید روی موضوع اقتصادی جامعه باشد، اما مردم 
به شما اجازه نمی دهند که همه زندگی آنها را در 
اقتصاد خالصه کنید و باید درباره فرهنگ، آزادی هم 
برنامه داشته باشید، اگر می خواهیم در معرض آرای 
مردم قرار بگیریم، الزم است، همه نیازمندی های 
جامعه مطرح شود.« وی با اشاره به گسترش کمی 
و کیفی دانشگاه ها، اظهار داشت: امروز دانشگاه ها 
به طبقه و قشر خاصی تعلق ندارد و از همه اقشار 
و از سراسر ایران در دانشگاه ها حضور دارند و به 
مانند شریانی می ماند که سراسر کشور را پوشش 
می دهد، لذا باید از این ظرفیت برای ایجاد فضای 
مناسب در جامعه استفاده شود. روحانی همچنین 
بیکاری را بزرگترین ناامنی فکری برای دانشجویان، 
دانست و گفت: »چطور می شود که دانشجوی یک 
دانشگاه در حالی که هنوز مدرک خود را نگرفته، 
جذب بازار کار می شود، اما فارغ التحصیل دانشگاه 
علی رغم مکاتبات فراوان باز هم بیکار می ماند؟ 

اینگونه موارد باید ریشه یابی و اصالح شود.«

زیباکالم: هاشمی رفسنجانی را 
لیبرال می دانم

استاد دانشگاه تهران گفت: »هاشمی رفسنجانی 
یقیناً با مکاتب لیبرالیسم آشنایی نداشت اما رفتار 
وی نشان می داد که همان ویژگی های یک 

انسان لیبرال را دارا است.«
طی  زیباکالم  صادق  ایسنا،  گزارش  به 
سخنانی در نشست »بررسی کارنامه سیاسی و 
علل محبوبیت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی« که در 
دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه برگزار شد، با 
طرح این پرسش که هاشمی در کدام پارادایم و 
جریان سیاسی قرار می گیرد، گفت: »معتقدم که 
هاشمی با اندک زیادی تسامح لیبرال بود، نه به 
این معنا که تعلق به مشرب جان استوارت میل 
داشت یا به مکتب نئولیبرال ها، یقیناً او با این 
مکاتب آشنایی نداشت اما وقتی تجربه شخصی 
با چنین کسانی داشته باشیم و آنان را از نزدیک 
ببینیم و با آنان سخن بگویم، می بینید که من 

چندان بی راه نمی گویم.«
وی افزود: »وقتی کابینه اول او را می بینیم، 
در آن هم مصطفی معین، حسین کمالی، محمد 

خاتمی و عبداهلل نوری هست و هم مصطفی 
میرسلیم، علی اکبر والیتی و سایر اصولگرایان 
هستند که این خود نشان می دهد که هاشمی 

اصولگرا نیست.«
ویژگی  دومین  به  اشاره  با  زیباکالم 
هاشمی رفسنجانی در زمینه ارتباطش با لیبرالیسم، 
گفت: »دومین ویژگی آقای هاشمی این بود که 
متکلم وحده نبود و این از ویژگی انسان های 

لیبرال است.«
وی با نقل خاطره ای از دبیرکل حزب اسالمی 
کار درباره هاشمی رفسنجانی، گفت: »شما این 
برخورد آقای هاشمی را با مثال دولت آقای 
در  وزیری  اگر  که  کنید  مقایسه  احمدی نژاد 
دولت او چنین حرفی می زد، چه برخوردی 
می شد؟ به همین دلیل است که من هاشمی 

را لیبرال می دانم.«
این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: »از لحاظ 
رفتار آقای هاشمی است که می گویم شما هیچ 
مسئولی را پیدا نمی کنید که بگوید من چیزی را 
به آقای هاشمی گفتم و مورد غضب ملوکانه 

وی قرار گرفتم و کنار گذاشته شدم.«
وی با اشاره به اینکه هاشمی انسان متساهلی 
بود، گفت: فقط بعد از انقالب و جنگ نبود که 
هاشمی را آدمی لیبرال می بینیم بلکه در سال های 
پیش از انقالب هم وقتی در تابستان 54 سازمان 
مجاهدین اعالم کرد که مارکسیست شده ایم و 
کسانی که در سازمان با این مشی مخالف بودیم 
را از میان برده ایم، اختالفاتی میان مبارزان مسلمان 
و مارکسیست به وجود آمد اما هاشمی به کمک 
آقای طالقانی و مهدوی کنی فتوایی گرفتند که ما 
فاصله مان با مارکسیست ها مشخص است اما به 
هیچ وجه به دنبال مبارزه با آنان نیستیم و دشمن 

اصلی ما رژیم شاه است.«
زیباکالم با بیان اینکه هاشمی از سال های 
65 و 66 فهمیده بود که جنگ نباید ادامه یابد، 
گفت: »آقای هاشمی از همان سال ها فهمیده 
بود که ما داریم وقت خود را تلف می کنیم و 
برای  به جز عملیات فاو، سایر عملیاتی که 
گرفتن بصره انجام دادیم، پیروز نبوده است 
و حتی ممکن است، بار دیگر مرزهای مان 
مورد تجاوز عراق قرار گیرد و به همان دلیل 

به دنبال پذیرش قطعنامه بود.«

به  اشاره  با  رییس جمهور  اول  معاون  سپید: 
سوءمدیریت و هدررفت منابع کشور در دوره گذشته، 
گفت: »مدیریت صحیح آن است که اولویت هاي 
کشور شناسایي و منابع در جاي مناسب مصرف 
شود و این نوع مدیریت همان چیزي است که در 

سال هاي گذشته مغفول مانده بود.«
اسحاق  دولت،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
از تصفیه خانه  بهره برداري  مراسم  در  جهانگیري 
فاضالب شهر پرند، ادامه داد: »دولت تدبیر و امید 
در خصوص تبعیت از فرامین مقام معظم رهبري 
شعار نداد چرا که همه مسئولین کشور موظف هستند 
در راستاي جهت گیري هایي که رهبر معظم انقالب 
ترسیم مي کنند حرکت نمایند. گذر زمان صداقت 
دولت ها را نشان مي دهد. خیلي ها شعار مي دهند 
اما وقتي که در کوران اتفاقات باید از آزمایش ها 
سربلند بیایند، مشخص مي شود که شعارها براي 
منافع زودگذر خود با فریب ملت مظلوم بوده است.«

وي گفت: »در سال هاي گذشته شعار مبارزه 
با فساد دادند اما بزرگترین فسادهاي قرن اتفاق 
افتاد. شعار کار و تالش دادند و شاهد هدر رفت 

منابع کشور بودیم.«
جهانگیري با اشاره به نام گذاري سال گذشته مبني 
بر اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل و تعیین فرمانده 
ستاد اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقالب 
و رییس جمهور، اظهار داشت: »بر اساس فرمایش 
مقام معظم رهبری، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
باید نافذالکلمه باشد اما این ستاد فقط در حد قوه 
مجریه عمل کرد و براي تحت مدیریت قرار دادن 
قواي دیگر اقدامي انجام نداد و صرفاً در چارچوب 

قوانین موجود عمل کرد.«
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دستاوردهاي 
سال گذشته که فراتر از هدف گذاري ها بود، گفت: 
»در سال گذشته قرار بود ۷500 واحد تولیدي راکد 
و نیمه فعال از تسهیالت بانکي استفاده کنند که با 
برنامه ریزي هاي انجام شده 23 هزار واحد نیمه فعال 
و راکد موفق شدند از این تسهیالت بهره مند شده 
و دوباره فعال شدند. قرار بود صادرات کشور 20 
درصد افزایش پیدا کند که میزان رشد صادرات 
در سال 95 نسبت به سال 94 از نظر وزني 3۸ 

درصد رشد داشت.«
طرح   115 تعیین  به  اشاره  با  همچنین  وي 
اولویت دار براي دستگاه هاي اجرایي مختلف در 
سال 95، تصریح کرد: »این طرح ها در اولویت نخست 
دستگاه ها قرار گرفت. یکي از مهمترین این طرح ها 
در حوزه نفت و گاز بود که در روزهاي گذشته 

با حضور رییس جمهور در عسلویه افتتاح شد.«
جهانگیري با ابراز تأسف از انتشار برخي مطالب 
در رسانه ها در خصوص بهره برداري تبلیغاتی دولت 
از این طرح ها، افزود: »برخي رسانه ها نوشته بودند 
که عکس یادگاري با طرح هاي دولت گذشته. دولت 
گذشته اگر مي توانست خودش چنین عکس هایي 
مي گرفت چرا که هم از درآمدهاي سرشار برخوردار 
بود و هم وعده داده بود که ظرف 35 ماه این طرح ها 

را اجرا خواهد کرد.«
معاون اول رییس جمهور به اتفاقات ناراحت کننده 
در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: »شرکت ملي 
نفت در دوره گذشته 50 میلیارد دالر از منابع بانک 
مرکزي و ذخایر ارزي کشور در اختیار شرکتي به نام 

میکو قرار داد تا براي اجراي طرح ها این اعتبارات 
را به شرکت ملي نفت بدهد.«

وي افزود: »2 میلیارد و ۷00 میلیون دالري که 
به بابک زنجاني داده شد از همین محل بود و به 
آن شرکت دستور دادند این مبلغ را به زنجاني بدهد 

تا او در میان پیمانکاران توزیع کند.«
جهانگیري با بیان اینکه پرداخت این مبلغ به 
زنجاني بدون دریافت وثیقه مناسب صورت گرفت، 
گفت: »چند مقام دولتي روي یک برگ کاغذ امضاء 
خارج  بانک هاي  از  یکي  به  پول  این  که  کردند 
از کشور واریز شود و زماني که امضاء مي کردند 
هیچ گزارشي از وجود و سابقه چنین بانکي هم 

دریافت نکردند.« 
معاون اول رییس جمهور طرح هاي پارس جنوبي 
را یک افتخار بزرگ دانست و افزود: »این طرح ها 
با تمرکز ویژه به مرحله اجرا درآمده است. در سال 
۸4 میزان برداشت ایران و قطر از میادین مشترک 
پارس جنوبي برابر بود اما وقتي که دولت تدبیر 
و امید کار خود را آغاز کرد، مشاهده کردیم که 
میزان برداشت قطر به دو برابر ایران رسیده است 
و به این ترتیب ده ها میلیارد دالر سهم ملت ایران 

از بین رفته بود.«
همچون  اتفاقاتي  اینکه  بیان  با  جهانگیري 
گفت:  است،  ناراحت کننده  زنجاني  بابک  اتفاق 
سوءمدیریت ها  این گونه  آن،  از  »ناراحت کننده تر 

است که باعث غارت سرمایه ملت ایران شد.«
وی در ادامه به دستاوردهاي حوزه کشاورزي در 
سال اقدام و عمل نیز اشاره و خاطر نشان کرد: »در 
سال ۸2 جشن خودکفایي گندم در کشور برگزار 

شده بود اما در سال 92 مجبور بودیم که بیش از 6 
میلیون تن گندم واردات کنیم. با تمرکز و برنامه ریزي 
دولت تدبیر و امید امروز یکي از دغدغه هاي اصلي 
ما این است که 3 میلیون تن گندم تولیدي مازاد را 
صادر کنیم.« وي ادامه داد: »اقدام و عمل در وزارت 
نیرو نیز به اشکال گوناگون خود را نشان داد و هم 
در طرح هاي بهره وري شبکه آب و برق و هم در 
آبرساني به روستاها و هم در مدیریت مصرف بخش 

شرب، صنعت و کشاورزي متبلور شد.«
با وجود  دوره گذشته  »در  جهانگیري گفت: 
درآمدهاي سرشار کشور، آب آشامیدني به 6 هزار 
روستا از طریق تانکر انجام مي شد اما در دولت 
تدبیر و امید به اندازه 10 سال در این زمینه کار 
روستاها  به  آبرساني  در  خوبي  دستاوردهاي  و 

حاصل شد.«
اینکه  بیان  با  رییس جمهور  اول  معاون 
مدیریت خوب مي تواند معجزه و از حداقل منابع 
حداکثر بهره برداري را حاصل کند، اظهار داشت: 
»سوءمدیریت مي تواند منابع کشور را به آتش بکشد. 
متاسفانه قدر مدیریت در کشور شناخته نمي شود 
و گاهي سخنان دلسردکننده باعث مي شود مدیران 
خوب و بي حاشیه کشور نتوانند آن گونه که باید 

به مردم خدمت کنند.«
وي با اشاره به برگزاري چند جلسه ستاد فرماندهي 
اقتصاد مقاومتي در سال 96، تصریح کرد: »تکلیف 
و وظایف همه دستگاه ها با جهت گیري تولید و 
اشتغال در سال 96 مشخص شده است و امیدوارم 
که بتوانیم همانند سال قبل در زمینه اجراي اقتصاد 

مقاومتي موفق باشیم.«

معاون اول رئیس جمهور

شعارمبارزه با فساد دادند و فسادهای قرن اتفاق افتاد

سپید: حجت االسالم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و کاندیدای 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در دو نامه جداگانه 
به رئیس جمهور و رئیس سازمان صداوسیما، نقطه نظرات خود 

درباره انتخابات اتی و فضای حاکم بر کشور را تشریح کرد. 
است:  آورده  روحانی  حسن  به  خطاب  نامه اش  در  وی 
»حجت االسالم والمسلمین جناب  آقای روحانی، رئیس محترم 
جمهوری اسالمی ایران، با سالم و تحیت؛ بنده و جنابعالی پیش 
از آنکه حقوقدان باشیم، هر دو مفتخر به کسوت روحانیت 
بیش  اخالقی  امور  رعایت  به  را  ما  انتساب،  این  و  هستیم 
انتخابات  از دیگران ملزم و موظف می نماید. اگر در صحنه 
ریاست جمهوری، رقابت برای خدمت به مردم می باشد و همین 
مایه مباهات ماست، حیف است که به شائبه نمایش های تبلیغاتی 

که داوری دیگران را درباره ما مخدوش می کند، آلوده شود.«
در نامه رئیسی به رئیس سازمان صدا و سیما هم آمده است: 

»انتظار این است به منظور برگزاری انتخاباتی »سالم، پرشور 
و رقابتی«، رسانه ملی خود را به رعایت عدالت تبلیغاتی ملزم 
بداند. متأسفانه برخالف روال معمول، اکنون برنامه های جاری 
رئیس جمهور محترم که یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری می باشند، به طور پی در پی و پرحجم در صدا و 
از آنجا که بسیاری  پیدا می کند.  سیما پوشش زنده و خبری 
از برنامه های مزبور، جزو شئون انحصاری رئیس دولت نبوده 
انجام آن ها متوقف به حضور ایشان نیست، از صداوسیما  و 
انتظار می رود با عنایت به اهداف و مأموریت های قانونی خود 
از هرگونه اقدامی که با ایجاد شائبه تبلیغ جانبدارانه به نفع یک 
مردم  آگاهانه  و  داوری درست  فرآیند  یا جریان خاص،  فرد 

شریف را مخدوش سازد، جداً پرهیز نماید.«

نامه انتخاباتی رئیسی به دو رئیس


