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رئیس جمهور گفت: به طریق اولی در کشور ۸۲ میلیونی اختالف نظر وجود 
دارد. در این اختالف نظر که در یک سمت تندرو و در سمت دیگر تندرو باشد ما را 
با مشکالتی روبرو می کنند. ممکن است حسن نیت داشته باشند اما آن راه میانه 
که قرآن به ما دستور می دهد اعتدال، میانه روی، انصاف، به عدالت نگریستن به 
آینده و نگریستن واقع گرایی است در عین حال اینکه آرمان برای ما باید مقدس 

باشد، بسیار مهم است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن روحانی در جمع مردم رفسنجان 
عنوان کرد: میهمانی مردم عزیز استان کرمان و شهرستان انقالبی رفسنجان 
برای دولت دوازدهم یک افتخار است بسیار خوشحالم در ایام میالد با سعادت 
پیامبر عظیم الشــأن اسالم و امام صادق توانستم شــما مردم عزیز و قهرمان 
رفسنجان را زیارت کنم. همیشه مردم رفســنجان فعال، پرتالش، متدین و 

انقالبی بودند.
وی یادآور شــد: اگر بخواهم اولین خاطره ام را از مردم رفســنجان بگویم 
مربوط به ســال ۱۳۴۰ اســت برایم رحوم بروجردی در فروردن این ســال 
دسته جات مختلفی به قم آمدند جمعیتی که شعار و سخنان و نظم شان خیلی 
در قم گل کرد، جمع مردم رفسنجان بودند. از سال ۵۳ تا پیروزی انقالب که 
سالی یکبار یا دوبار به رفسنجان آمدم جوانان پرشور و مردم عاشق نهضت امام 

را در این شهرستان مشاهده کردم.
رئیس جمهور گفت: کرمان افتخارات فراوانی دارد اما دو چهره شاخص این 
استان شهید دکتر باهنر و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی است. این دو در 
علم و فرهنگ ایران زمین و در مدیریت سیاسی کشور چهره های سرآمد بودند. 
قبل از انقالب آیت اهلل هاشمی را می شــناختم بعد از آن هم پیوسته با ایشان 
همکاری داشتم از مجلس تا دوران دفاع مقدس و حضور در مجمع تشخیص 
و شورای عالی امنیت ملی در طول این مدت ایثار و فداکاری و خوش فکری و 
مجاهدت و سیاستمداری این مرد و واقع بینی او برای مردم ایران و منطقه و 

جهان سرآمد بود.
وی با بیان اینکه آیت اهلل هاشمی چهره سیاسی شناخته شده انقالبی در 
سراسر جهان اســت که همه مردم این چهره خدوم را به خوبی می شناسند و 
فخری برای این سرزمین است، گفت:  این مرد بزرگ سرشناس این سرزمین 
است مرحوم هاشمی یک روشنفکر دینی بود عالمان و فرهنگیان برای دین و 
اخالق و تعالی جامعه تالش می کردند اما عالم روشنفکر یک گام پیشتر شرایط 
جامعه را می بیند. شهید بهشتی و مطهری عالمان روشنفکر بودند که پیش 

رو را می بینند و فقط زمان حاضر را نمی بینند فرق آنها در آینده نگری است.
روحانی یادآور شد: زمانی که در حوزه علمیه نوشتن و مقاله و مجله عالمت 
مثبتی نبود، مرحوم هاشمی مجله مکتب تشــیع را در دهه ۳۰ بنیان گذاری 
کردند عده ای در کشور پیشتاز و سابقون بودند. مرحوم هاشمی از پیشتازان بود 
هفته ای یک شب شهید بهشتی و رهبری و مرحوم هاشمی و تعدادی از دوستان 
سه شنبه شب ها درباره اوضاع کشور بحث می کردیم گردشی در خانه ها جمع 

می شدیم وقتی مجلس تشکیل شد همه نظرشان این بود که رهبری رئیس 
باشد آقا فرمود برای این کار آقای هاشمی مناسب است نه من و بعد از صحبت 
ایشان به اتفاق آرا همه رای دادند که ایشان ریاست مجلس را بر عهده بگیرد 
و چقدر سخت بود ایشان ۹ ســال به خوبی مجلس را مدیریت کرد و در تمام 
جلسات داخلی و خارجی می بینید ایشان چهره ای بزرگ و مدیر بزرگ سیاسی 
محسوب می شود وعده خوبی باید به کرمان بدهم برای تامین آب آشامیدنی 

مورد نیاز که از مسائل اصلی برخی از استان های حاشیه کویر است.
رئیس جمهورر گفت: آن نکته ای که می خواهم بگویم این است که مرحوم 
آیت اهلل هاشمی یک درس مهمی را در مسیر سیاسی کشور به همه یاد داد و 
آن درس میانه روی و اعتدال بود. در جامعه ما افکار و سلیقه های مختلف وجود 
دارد؛ اینطور نیست که همه عین هم بیندیشند. اینکه کدام راه ما را به مقصد 
می رساند همیشه مورد بحث و اختالف اســت و در جمعیت ۱۰۰ نفری هم 
نظرات مختلفی است و به طریق اولی در کشور ۸۲ میلیونی اختالف نظر وجود 
دارد. در این اختالف نظر که در یک سمت تندرو و در سمت دیگر تندرو باشد 
ما را با مشکالتی روبرو می کنند. ممکن است حسن نیت داشته باشند اما آن 
راه میانه که قرآن به ما دســتور می دهد اعتدال، میانه روی، انصاف، به عدالت 
نگریستن به آینده و نگریستن واقع گرایی است در عین حال که آرمان برای ما 

باید مقدس باشد، بسیار مهم است.
وی ادامه داد: ما با شــش کشــور و قدرت بزرگ توافقــی را برای مصالح 
جامعه امضا کردیم و این وسط یک کشور از این توافق خارج شد؛ ما چند کار 
می توانستیم انجام دهیم. یک عده گفتند شما هم از توافق خارج شوید. برخی 
گفتند در هر شرایطی باید در این توافق بمانید و عده ای راه بینابین را پیشنهاد 

دادند که ما دیدیم به نفع ما است.
رئیس جمهور افزود: با ادامه برجام، سال آینده ما به یک هدف بزرگ سیاسی 
و امنیتی دست پیدا می کنیم. سال ها است که خرید سالح از طرف ایران و از 
ایران ممنوع است؛ یعنی ما نمی توانیم سالح هم بفروشیم. طبق این توافق سال 
آینده اگر این برجام را نگه داریم، تحریم تسلیحاتی ایران برداشته خواهد شد 

و ما می توانیم سالح بخریم و بفروشیم. این یکی از آثار مهم این توافق است.
روحانی گفت:  امروز می توانیم از توافق خارج شویم اما دیگر ثمر سال بعد را 
نمی بینیم. ما باید ببینیم منافع کشور در کجا است. حاال که منافع ما در ماندن 
است الزم است ما یکجانبه عمل کنیم؟ ما راه بینابین را انتخاب کردیم. برجام 
را نگه داریم اما آنچه در این توافق قرار گذاشته بودیم پله پله کاهش دهیم که 
راه و مسیر درستی است. وی ادامه داد:  امروز توان هسته ای ما از هر زمان دیگر 
بیشتر است و در این مدت تحقیق کردیم و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت 
امروز ۱۵ نوع سانتریفیوژ داریم و موانع را از پیش راهمان برداشتیم. این مسیر 
تعادل است. ما این توافق را و حقوق ملت را حفظ می کنیم. دیروز در یک استان 
چه مقدار طرح و پروژه افتتاح شــد و این دو روز چند طرح در کرمان افتتاح 
می شود؛ ما دست روی دست نگذاشته ایم. وی افزود:  چشم ما اول به آسمان 

و لطف خداوند است و بعد چشممان به مردم کشورمان است. در امروز و فردا 
۱۴ میلیارد طرح و پروژه افتتاح می کنیم. این تحوالت بزرگ و خبر خوش برای 
مردم رفسنجان است که آلودگی مس سرچشمه از بین می رود. این برای ما 
مهم است که می توانیم یک قدم مهم برای صنعت و محیط زیست برداریم. ما 
در هفته پیش تصمیماتی که برای استان کرمان و یزد گرفتیم آب آشامیدنی 

مردم یزد و کرمان برای سی سال آینده با تصمیمات اتخاذ شده تامین است.
روحانی ادامه داد:  این از برکت تالش کار و کوشش از سوی ملت، دولت و 

همه در کنار هم است.
وی بابیان اینکه همه تصمیمات برای آب آشامیدنی با افقی افق سی ساله 
اس، تاکید کرد:  برای آب آشــامیدنی مورد نیاز استان کرمان تا افق سی ساله 
برنامه ریزی شده است، خوشــحالم که تصمیمی که دولت برای انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان گرفته است  سهمیه تخصیص این آب برای استان 
کرمان و یزد مشخص شــده  اســت که در این امر صندوق توسعه و دولت به 

سرمایه گذار خصوصی کمک می کنند.
رئیس دولت دوازهم گفت: سال آینده اولین قسمت از آب خیلج فارس به 
استان یز و کرمان وارد خواهد شد، این آب برای تامین بخش صنعت است و وقتی 
آب صنعت از این طریق مصرف شود آبی که برای صنعت مصرف می شود  را می 

توان در جاهای دیگر مورد استفاده قرار داد.
وی بابیان اینکه آب انتقال داده شده شاید برای بخش کشاورزی به صرفه 
نباشد اما برای طرح گلخانه ای مفید است، گفت: طرح گلخانه ای برای کشور 
بسیار طرح مهمی برای کشور است به طوریکه ما با کشت گسترده گلخانه ای 

می توانیم با مصرف آب کم در فصول مختلف برداشت محصول داشته باشند
رئیس جمهور با اشاره به تامین آب آشــامیدنی برای استان یزد و کرمان 
گفت:مردم رفسنجان مردم تحصیل کرده و جوانان با استعداد ما در این دوران 
نیاز به اشــتغال دارند، برای مردم عادی به طور نسبی حرکت خوبی در حوزه 
اشتغال انجام شده اســت،  اما در تحصیل کردگان و دانشگاهیان نیاز به شغل 

دارند که تها بعضی اشتغال ها به درد جوانان می خورد.
وی افزود: در پروژه تولید توربین یزد دیدیم که چگونه جوانان ما از استان 
های مختلف جمع شده و قطعاتی که از اســتان های مختلف ساخته و منتاژ 

می شوند و ما را از جهت توربین مستغنی و بی نیاز کرده اند.
روحانی ادامه داد:  این از برکت تالش کار و کوشش از سوی ملت، دولت و 

همه در کنار هم است.
وی با بیان اینکه همه تصمیمات برای آب آشامیدنی با افقی افق سی ساله 
اس، تاکید کرد:  برای آب آشــامیدنی مورد نیاز استان کرمان تا افق سی ساله 
برنامه ریزی شده است، خوشــحالم که تصمیمی که دولت برای انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان گرفته است  سهمیه تخصیص این آب برای استان 
کرمان و یزد مشخص شــده  اســت که در این امر صندوق توسعه و دولت به 

سرمایه گذار خصوصی کمک می کنند.

رئیس دولت دوازهم گفت: سال آینده اولین قسمت از آب خیلج فارس به 
استان یز و کرمان وارد خواهد شــد،  این آب برای تامین بخش صنعت است و 
وقتی آب صنعت از این طریق مصرف شود آبی که برای صنعت مصرف می شود 

را می توان در جاهای دیگر مورد استفاده قرار داد.
وی با بیان اینکه آب انتقال داده شده شاید برای بخش کشاورزی به صرفه 
نباشد اما برای طرح گلخانه ای مفید است، گفت: طرح گلخانه ای برای کشور 
بسیار طرح مهمی برای کشور است به طوریکه ما با کشت گسترده گلخانه ای 

می توانیم با مصرف آب کم در فصول مختلف برداشت محصول داشته باشیم.
رئیس جمهورر با اشاره به تامین آب آشــامیدنی برای استان یزد و کرمان 
گفت: مردم رفسنجان مردم تحصیل کرده و جوانان با استعداد ما در این دوران 
نیاز به اشــتغال دارند، برای مردم عادی به طور نسبی حرکت خوبی در حوزه 
اشتغال انجام شده است،  اما تحصیلکردگان و دانشگاهیان نیاز به شغل دارند که 

تنها بعضی اشتغال ها به درد جوانان می خورد.
وی افزود: در پــروژه تولید توربین یــزد دیدیم که چگونــه جوانان ما از 
استان های مختلف جمع شــده و قطعاتی که از استان های مختلف ساخته و 

مونتاژ می شوند و ما را از جهت توربین مستغنی و بی نیاز کرده اند.
وی با اشاره به بازدید خود از شرکت دانش بنیان تاکید کرد: استارت آپ ها 
تحولی بزرگی در صنعت، کشاورزی علم و فناوری ایجاده کرده اند به طوریکه 
با یک برنامه روی گوشی تلفن همراه می توانید به هر چیزی دسترسی داشته 

باشید.
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: کارخانه بزرگ نوآوری که درهفته پیش در 
تهران افتتاح شد یکی از کار های مهم است که  همه دکترها، جوانان و تحصیل 
کرده ها در این مرکز بزرگ فناوری جمع شده اند، ما در سال آینده نمونه آن را 

در  یزد افتتاح خواهیم کرد.
وی با تاکید اینکه در رفسنجان نیاز به یک پارک علم و فناوری برای جوانان 
و تحصیل کرده داریم، بیان کرد: امروز عزیزان ما در رشته های مختلف فارغ 
التحصیل می شوند اما شغلی نیســت در حالی که اگر بعد از تحصیل به یک 
پارک علم و فناوری متصل شوند شــغل آنها تامین است، حتی پیش از اینکه 
فارغ التحصیل شوند، شغلشان آماده است، برای همین یک پارک عظیم علم و 

فناوری در سال آینده شروع به کار خواهد کرد.
حجت االسالم روحانی خاطرنشــان کرد: دولت، معاونت علمی و فناوری 
و همچنین صندوق علمی کمک خواهند کرد و حتی از بخش خصوصی هم 

کمک می گیریم برای انجام این کار.
وی افزود: گفته اند زمین این پارک آماده است و فقط باید کار ساختمانی 
در آن اجرا شود تا همه شرکت های دانش بنیان در آن جمع شوند؛ آن هم برای 
رفسجانی که پیشــتاز انقالب بود و زمانی که هیچ جا حرکت انقالب نبود در 
آنجا مردم به حرکت درآمده بودند و حتی مقام معظم رهبری به رفســنجان 

سفر کردند.

خبر

رئیس جمهور در جمع مردم رفسنجان:

با ادامه برجام، سال آینده به یک هدف بزرگ سیاسی و امنیتی دست پیدا می کنیم

 اندراحواالت یک لیست امیدی که 
از پارلمان به سرزمین تزارها رفت؛

ین کوچ  شیر

سياست 2

اردیبهشــت امســال، محمود میرلوحــی، عضو شــورای عالی 
سیاستگذاری اصالح طلبان در بخشی از گفتگویی که با »توسعه ایرانی« 

داشت، شرح داد که لیست امید در انتخابات مجلس چگونه بسته شد.
او توضیح می داد که بــه دنبال رد صالحیت چهره های شــاخص 
اصالحات، دست جریان اصالحات برای بازی در میدان انتخابات خالی 
شد؛ بنابراین به سراغ اصالح طلبان ناشناخته تر و همچنین اصولگرایانی 
که زاویه کمتری با اصالح طلبان داشتند، رفت؛ البته این عضو شورای 
عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان اینگونه از این دسته یاد کرد اما در 
تعریفی واقع بینانه تر می توان گفت که بسیاری از آنها حزب باد بودند؛ 
کسانی که وقتی باد از ســوی اصولگرایان می وزید به آن سو متمایل 
شدند و وقتی هم که از سوی اصالح طلبان وزیدن گرفت، آنها به سوی 

اصالح طلبی غش کردند. 
اما آنطور که میرلوحی می گفت، بــرای جریان اصالحات مهم این 
بود که مجلس نهم تکرار نشــود. به دنبال همین سیاست لیست امید 
مجلس با چهره هایی بسته شد که در طول حیات سیاسی خود قرابتی با 
اصالح طلبان نداشتند و به عنوان اصولگرا شناخته می شدند. آنها اغلب 
نام »معتدل« را روی خود گذاشتند تا بتوان با استناد به این نام گاهی 

به سوی اصالحات چرخید و گاهی به سوی اصول. 
معتدل یا حزب باد؟

معروفترین معتدل مجلس، علی الریجانی است و به دنبال او، یارانش 
که مانند خود او روزی اصولگرا بودند و بعــد به عنوان حامیان دولت با 
اصالح طلبان ائتالف کردند؛ یکی از آنها کاظم جاللی است که به دلیل 
قرابت و نزدیکی اش در تمام سال های نمایندگی به علی الریجانی، به 

»یار غار رئیس« معروف است...

قیمت هر متر مربع خانه در »طرح ملی مسکن« اعالم شد

طرحی موفق یا جایگزینی جدید برای » مسکن مهر«؟ 
شهرنوشت 6

همين صفحه

رئیس جمهور در جمع مردم رفسنجان:
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