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هفتهآینده؛رئیسیبهمجلسمیرود
نایب رئی��س کمیس��یون اجتماع��ی مجلس ش��ورای 
اسالمی از حضور رئیس قوه قضائیه در این کمیسیون 
برای رس��یدگی به اص��الح قانون مدیری��ت خدمات 

کشوری خبر داد.
محمد وحدتی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس 
ش��ورای اسالمی با اشاره به دستورکار هفته آینده این 
کمیسیون، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار 
اس��ت تا با حضور حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، 
رئی��س قوه قضائی��ه، اصالح قان��ون مدیریت خدمات 

کشوری بررسی شود.
وی افزود: همچنین قرار اس��ت تا محمد شریعتمداری  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی 
حضور یابد و پیرامون محور های س��ؤال ولی داداش��ی 
نماین��ده مردم آس��تارا در مجلس، توضیحات��ی را ارائه 
دهد. نایب رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس تصریح 
کرد: دعوت از مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( جهت ارائه گزارش حوزه اقتصادی و عملکرد 
هلدینگ ه��ای زیرمجموعه، به اعضا نیز در دس��تورکار 

هفته آینده این کمیسیون قرار دارد.  تسنیم

حادثهپادگانبیشهکالدرکمیسیون
امنیتملیمجلسبررسیمیشود

حادثه مرکز آموزش��ی نجات خدمه بیشه کال یکشنبه 
هفته آینده در کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای 

اسالمی بررسی خواهد شد.
حادثه مرکز آموزشی انجام عملیات نجات خدمه بیشه 
کال با حضور مس��ؤولین ذیربط یکشنبه سوم شهریور 
ماه در کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس بررس��ی خواهد ش��د. طرح تش��کیل سازمان 
پدافند غیرعامل کش��ور و همچنی��ن طرح حمایت از 
امنیت آب های سرزمینی ایران از دیگر دستور کارهای 
این کمیسیون در روز یکشنبه هفته آینده است. طرح 
تشکیل باشگاه کش��ورهای تحریم شده توسط ایاالت 
متحده آمریکا نیز در این کمیس��یون بررس��ی خواهد 

شد.  فارس

عدماجرایکاملقانونهدفمندییارانهها
دژپسندرابهمجلسکشاند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح سوال 
نماین��دگان از»فرهاد دژپس��ند« وزی��ر اقتصاد درباره 
علت ع��دم اجرای کام��ل قانون هدفمن��دی یارانه ها 

توسط دولت خبر داد.
محمدرض��ا تاب��ش ب��ا اش��اره به جلس��ه اخی��ر این 
کمیس��یون، اظهار داشت: در این جلسه سواالت چند 
تن از نمایندگان از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور 
دارایی بررسی شد. وی در تشریح سواالت نمایندگان 
از وزیر اقتصاد، گفت: نحوه تس��ویه و تادیه بدهی های 
سازمان تامین اجتماعی و همچنین علت عدم اجرای 
کامل قان��ون هدفمندی یارانه ها توس��ط دولت محور 

سواالت نمایندگان از وزیر اقتصاد بود. تسنیم

اخبار

دولتاساسنامهسازمانهواپیماییکشوریراتصویبکرد
در جلس��ه هیئت وزیران که به ریاس��ت حجت االسالم حس��ن روحانی، رئیس 

جمهور برگزار شد اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب رسید.
این اساس��نامه به  منظور ارتقای ایمنی و کیفی��ت خدمات حمل و نقل هوایی، 
ناوبری هوایی و فرودگاهی تهیه و به تصویب ستاد آیین نامه ها، دستورالعمل ها 

و اسناد راهبردی نیز رسیده است.
بر اساس این اساسنامه، سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی و تنظیم مقررات در زمینه های فنی، 
اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین المللی حمل و نقل هوایی کشور و همین طور ایمنی پروازها و 
بهبود کیفیت خدمات مسافر و بار و محموالت پستی و توسعه آن ها و اجرای تعهدات، مقررات، 
استانداردها، الزامات و توصیه های مقرر شده توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری )ایکائو( 
در کلیه امور هوانوردی کشوری و هم چنین، نظارت بر کلیه فعالیت های هواپیمایی کشوری از جمله 

مهمترین وظایف و اختیارات این سازمان است.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

اقتدارایراندشمنرابهیأسوناامیدیکشاندهاست
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نظام مقدس جمهوری اسالمی به سطحی 
از اقتدار رس��یده که دش��من را به یأس و ناامیدی کشانده است و به عنوان یک 

قدرت شکست ناپذیر در سطح بین المللی بروز و ظهور می کند.
سردار سرلشکر محمد باقری به همراه معاونین آن ستاد، از اقدامات راهبردی و 
عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل کشور و دستاوردهای آن بازدید به عمل آورد.

وی در این بازدید با اش��اره به اینکه س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور با طرح ریزی 
و برنامه ریزی مناس��ب در مقابله با تهدیده��ا در عرصه های مختلف با همکاری دولت، 
وزارتخانه ها، ارگان ها و س��ازمان های لش��کری و کش��وری آمادگی های مناس��بی را 
ایج��اد نم��وده  گفت: این س��ازمان در حوزه بازدارندگی و دف��اع غیرنظامی موفق عمل 
 نم��وده و همکاری های بیش��تر مس��ئوالن م��ی تواند اقت��دار دفاع��ی را افزایش دهد.

  ستاد کل نیروهای مسلح

دیپلماسیمقاومتنفتکش»آدریاندریا«راآزادکرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دیپلماسی مقاومت 

و انقالبی باعث آزادی نفتکش آدریان دریا شد.
ابوالفضل حس��ن بیگی با اش��اره به رفع توقیف نفتکش آدریان دریا، اظهار داش��ت: 
خوشبختانه دولت جبل الطارق تقاضای آمریکا برای تمدید توقیف این نفتکش را رد و 
مجوز آزادی آن را صادر کرده در غیر این صورت اقدام آمریکایی ها قطعاً مشمول مقابله 
به مثل می شد چرا که ایران حق مقابله به مثل داشت. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
تصریح کرد: اقدام انگلیس خطری در جهت امنیت دریایی همه کشورها بود بنابراین جمهوری 
اسالمی ایران تصمیم به برخورد قاطع گرفت چرا که بسیاری از کشورها برای خرید نفت منطقه 
به خلیج فارس کش��تی می فرستند و ما نمی توانستیم اجازه دهیم منطقه دچار بحران شود. 
حسن بیگی با تأکید بر اینکه دیپلماسی ایران در این رابطه مبتنی بر حفظ امنیت و منافع ملی 

بود، گفت: دیپلماسی مقاومت و انقالبی باعث آزادی نفتکش آدریان دریا شد.  تسنیم

در بیانیه وزارت دفاع مطرح شد
صنعت دفاعی ایران صحنه هراس و وحشت 

دشمنان ملت است
وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز 
صنعت دفاعی با صدور بیانیه ای نوش��ت؛ صنعت دفاعی ایران 

صحنه هراس و وحش��ت دش��منان ملت ایران ب��ه ویژه رژیم 
تروریستی و جنگ افروز آمریکاست.

در ادام��ه بیانی��ه نوش��ته ش��ده؛صنعت دفاع��ی ای��ران 
پ��س از پی��روزی انقالب ش��کوهمند اس��المی و خ��روج از 
حق��ارت وابس��تگی ب��ه قدرت ه��ای اس��تکباری و رهایی از 
حص��ار مستش��اران آمریکایی، با بهره گی��ری از عزم، اراده و 

ظرفیت ه��ای بوم��ی و انگیزه جوانان اندیش��مند و متخصص 
حوزه دفاعی و نظامی و تجارب ناش��ی از هش��ت س��ال دفاع 
مق��دس و رویارویی با دش��منان جهان��ی در جنگ تحمیلی؛ 
در فاصل��ه ای اندک با تحول و تحرک معج��زه گون به نقطه 
بالندگی نیروهای مس��لح و یکی از ظرفیت های راهبردی در 

ح��وزه بازدارندگ��ی تبدی��ل گردی��د.

دس��تاوردهای ش��گفت انگیز و اقت��دار دفاع��ی امروز در 
عرصه تجهیزات و س��امانه های مدرن و اطمینان بخش نظامی 
محصول مجاهدت در ش��رایط تحریم و تهدید جبهه دش��من 
و ایم��ان، باور و انگیزه های الهی و روح خواس��تن و توانس��تن 
ایرانی جاری در سازمان های تحقیقاتی و مراکز تولید صنعتی 

نیروهای مسلح کشور است.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمن هستند
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی روز )چهارشنبه( در دیدار رئیس جمهور 
و اعضای هیأت دولت، با اشاره به لزوم قدرشناسی 
مس��ئولین از فرصت خدمت به م��ردم و ضرورت 
هم��کاری و هم افزایی قوای س��ه گانه، »اقتصاد« 
و »فرهنگ« را دو مس��ئله مهم کشور خواندند و با 
تأکید بر توجه کامل مس��ئوالن به »تولید داخلی« 
ب��ه عنوان »کلی��د اصلی حل مش��کالت موجود« 
نکات مهمی را درباره »رهایی کش��ور از وابستگی 
به درآمد نفت«، »توجه ویژه به بخش��های پیشران 
اقتصادی نظیر مس��کن، کش��اورزی و ش��رکتهای 
دانش بنیان«، »ضرورت تغییر نگاه به تولید کننده 
به عنوان رزمن��ده جنگ اقتصادی« و »لزوم جهت 
گیری و هدفگذاری پیش��رفت اقتصادی به سمت 
تأمین عدالت و ریشه کن کردن فقر« بیان کردند 
و مس��ئوالن وزارتخانه ها و دس��تگاههای مرتبط با 
مقول��ه فرهنگ را به حساس��یت بیش��تر و مقابله 
جدی و هوشمندانه با هجوم همه جانبه دشمن به 

مبانی دینی، انقالبی و اخالقی فراخواندند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار با تبریک 
عید س��عید غدیرخم و سالروز والدت حضرت امام 
موس��ی بن جعف��ر علیه الس��الم و همچنین هفته 
دولت، و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر گفتند: هفته دولت ش��اخص و نش��انه ای 
است که با یادآوری خدمات و تالش های یک سال 
گذشته، از یک طرف می تواند مایه دلگرمی باشد 
و از طرف دیگر، چنانچه این تالش��ها با دو ش��رط 
مهم »حرکت جهادی« و »نیت الهی« همراه شود، 

زمینه ساز برکات زیادی در جامعه خواهد شد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای یکی دیگ��ر از برکات 
هفته دولت را »ارزیاب��ی اعضای دولت از عملکرد 
یک ساله خود و نقاط قوت و ضعف آن« برشمردند 
و افزودند: مس��ئوالن باید دوران مس��ئولیت را که 
ی��ک لطف الهی برای خدمت به مردم اس��ت، قدر 
بدانند و از این طریق، برای عرصه بس��یار دش��وار 
آخرت زاد و توش��ه فراهم کنند. ایشان با اشاره به 
گذشت شش سال از عمر دولت، تأکید کردند: دو 
س��ال باقیمانده از دوران دولت، مدت زمان کمی 
نیس��ت و باید ب��ه دور از گرفتار ش��دن در برخی 
آفات، مس��ائل مهم کش��ور را »اولویت بندی«، و 

اولویت ها را یک به یک پیگیری کرد.
رهبر انقالب اسالمی یکی دیگر از آفات دولتها در 
طول س��الهای مختلف را »گرفتار شدن به فروع و 
حواشی« دانستند و گفتند: دولت در این دو سال 
باقیمانده، از حواش��ی و مسائل فرعی که متأسفانه 
با ظهور فضای مجازی، امکان آن بیش��تر هم شده 
اس��ت، فاصله بگیرد و مس��ائل اصلی را در اولویت 

کاری خود قرار دهد.
رهب��ر انقالب دو اولویت اصلی کش��ور را »اقتصاد« و 
»فرهنگ« برشمردند و در سخنانشان درباره موضوع 
اقتصاد با اش��اره ب��ه تأثیرگذاری مش��کالت موجود 
برطبقات ضعیف و متوس��ط، تولی��د داخلی را کلید 
اصلی حل این مش��کالت خواندن��د و افزودند: البته 
به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکالت 

اقتصادی آسان نیست اما باید این کار را انجام داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای علت نامگذاری امس��ال 
به نام »رونق تولید« را توجه به پیش بینی ها درباره 
افزای��ش کارش��کنی های بیگانگان برش��مردند و 
خاطرنشان کردند: بهترین مقابله با این دشمنی ها، 
رونق تولید اس��ت که به فضل الهی در این زمینه 
حرکتی در بخش های مختلف دیده می ش��ود که 
ب��ه نوبه خود نش��ان دهنده ظرفیته��ای بالقوه در 
سراسر کشور اس��ت، بنابراین مسئوالن باید تولید 

داخلی را اساس کار قرار دهند.
ایش��ان سپس در تبیین اولویتها در زمینه اقتصاد، 
بر س��ه مس��ئله تمرکز کردند: »قطع وابستگی به 
ص��ادرات نف��ت خ��ام«، »توجه به پیش��ران های 
اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها 
قرار گیرن��د« و »ضرورت تغییر نگاه مس��ئوالن و 

دستگاهها به تولید کنندگان«.
رهبر انقالب، درآمد آسان صدور نفت خام را بالیی 
بزرگ دانستند و یادآور شدند: این مشکل دیرینه 

واقعاً به ضرر پیشرفت کشور تمام شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به کشورهایی 
که ب��دون تولی��د یک قط��ره نفت، به پیش��رفت 
چش��مگیری دس��ت یافته اند، گفتن��د: حتی در 
ش��رایط غیرتحریمی نیز کنترل بازار نفت از جمله 

قیمت گذاری و میزان خرید، دست مصرف کننده 
های بزرگ دنیا یعنی کشورهای غربی است و آنها 
می توانند براس��اس منافع خود و جهت گیریهای 

سیاسی تولیدکنندگان را تحت فشار بگذارند.
ایش��ان تبدیل نفت خام به ف��رآورده های مختلف 
را راه اصل��ی رهایی از وابس��تگی به صادرات نفت 
خام برشمردند و افزودند: همچنان که بارها گفته 
ش��ده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و 
صنعتگ��ران، عالوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز 
و بنزی��ن، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری 
دس��ت یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر 

نفت خام باشد.
رهبر انقالب اس��المی، توج��ه ویژه رئیس جمهور، 
وزارت نف��ت و دیگ��ر دس��تگاهها را ب��ه س��اخت 
پاالیش��گاه ضروری دانس��تند و افزودند: مش��کل 
هزینه تولید پاالیش��گاه را نیز می توان با نقدینگی 

موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در زمین��ه رونق تولید، 
برخی بخش��های اقتصادی را دارای قدرت تحریک و 
فعال کردن بخشهای دیگر خواندند و گفتند: باید به 
بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، 
لوازم خانگی و همچنین اقتص��اد دانش بنیان توجه 
ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می تواند 
بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت 

عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در نکته مهم دیگری، 
تغییر نگاه مجموعه دولت، مس��ئوالن و دستگاهها 
به تولید کنندگان را ضروری خواندند و با مقایسه 
تولیدکنندگان با رزمندگان س��الهای دفاع مقدس 
تأکی��د کردن��د: تولیدکنن��دگان رزمندگان جنگ 
اقتصادی با دش��منان هس��تند و باید با این چشم 
به آنها نگاه کرد. ایشان با انتقاد مجدد از مشکالت 
موجود بر س��ر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: 
گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ 
خ��وان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مس��ئوالن 
باید این مش��کل جدی را حل کنند و مقررات زائد 

و موانع تولید را رفع کرد.
رهبر انق��الب در همین زمینه، ن��گاه ویژه دولت به 
بنگاههای متوس��ط و کوچک را خواس��تار شدند و 
افزودند: این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی 
است که همه مسئوالن آن را پسندیده اند و قول اجرا 

داده اند که البته کارهایی هم شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: اگر 
به نکات گفته ش��ده اهتمام جدی شود، تحریمها 
واقعاً به فرصت تبدیل می ش��ود، همانگونه که در 
ماههای اخیر نیز چون واردات برخی کاالها دشوار 
شده، برخی مسئوالن به ش��رکتهای دانش بنیان 
مراجعه کرده اند و مقداری از ظرفیت های جوانان، 
شرکتهای دانش بنیان، جهاد دانشگاهی و مجموعه 
های تولیدی به کار گرفته شده است. رهبر انقالب 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان رونق تولید 
را نیازمند چهار نهاده دانس��تند: »نیروی انسانی«، 

»سرمایه«، »فناوری« و »مدیریت اقتصادی«.
ایشان نیروی انسانی ایرانی را انصافاً بی نظیربرشمردند 
و گفتند: این واقعیت امروز مورد اذعان اندیشمندان 

برخی کشورهای دیگر نیز قرار دارد.
رهبر انقالب اسالمی، نقدینگی حداقل ۱۸۰۰ هزار 
میلیاردی و نیز فناوری قابل قبول در بس��یاری از 

زمین��ه ها را دو نهاده قاب��ل قبول دیگر خواندند و 
افزودند: اما در بخ��ش مدیریت اقتصادی با وجود 
تالش��های قابل تقدیر، باید با حساس��یت بیش��تر 
برنام��ه ریزی و عمل کرد تا مش��کالت موجود در 

روند رونق تولید کاهش محسوس یابد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای ش��کل گی��ری نوعی 
تح��رک در س��ال ج��اری در زمینه ه��ای تولید 
صنعت��ی، کش��اورزی، انرژی، پتروش��یمی و لوازم 
خانگی را امری مبارک خواندند و با تأکید بر لزوم 
تقوی��ت کامل ای��ن حرکت افزودن��د: این واقعیت 
نش��ان می دهد کس��انی که از بن بست در کشور 

حرف می زنند، کاماًل اشتباه می کنند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه این واقعیات 
بای��د انگیزه و امی��د و تالش مدی��ران را افزون تر 
کند، یک نکته بس��یار مهم را درباره هدف رونق و 

پیشرفت اقتصادی کشور بیان کردند.
ایش��ان گفتن��د: از نظر اس��الم، ِص��رِف ثروتمند 
شدن کش��ور، مطلوب نیست بلکه هدِف پیشرفت 
اقتص��ادی، تأمی��ن عدالت اجتماعی و ریش��ه کن 
کردن فقر اس��ت وگرنه مانند کشورهای پیشرفته 
ای مث��ل آمری��کا می ش��ویم که طبق��ات ضعیف 

همچنان مشکالت عمیقی دارند.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به »فرهنگ« به عنوان اولویت دیگر کشور، گفتند: 
در موض��وع فرهنگ با حمله هم��ه جانبه و جبهه 
وسیع بیگانگان مواجه هس��تیم و همه مسئوالنی 
که با مس��ائل فرهنگ مرتبط هستند، باید به این 

موضوع توجه جدی داشته باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دش��منان نظام 
اس��المی صراحتاً می گویند که غلبه بر جمهوری 
اسالمی و حاکمیت اسالم با جنگ نظامی و تحریم 
اقتصادی امکان پذیر نیست و باید با نفوذ فرهنگی 
و تأثیرگذاری بر ذهن ها و مغزها و تحریک هوسها 

به این هدف رسید.
ایش��ان با اش��اره به اقدام��ات س��ازمان یافته ضد 
فرهنگ��ی و ضد ارزش��ی خاطرنش��ان کردند: باید 
مانع نفوذ این اقدامات س��ازمان یافته در تولیدات 

فرهنگی همچون هنر، سینما، کتاب و تئاتر شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه »ما معتقد به 
بستن فضای فرهنگی کشور نیستیم اما با ولنگاری 
فرهنگی به ش��دت مخالفیم« گفتند: ما در شرایطی 
هستیم که جبهه مقابل ما و دستگاههای استکباری، 
همه امکانات فرهنگی و هن��ری خود را برای ضربه 
زدن ب��ه نظام اس��المی، به کار گرفته ان��د و ما باید 
برنامه ریزی جدی در مقابل این جبهه داشته باشیم.

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به 
برخی اقدامات ضدفرهنگی سازمان یافته اما پنهان 
در جامعه، افزودند: باید دستگاههای فرهنگی اعم 
از وزارت ارش��اد، سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت 
آم��وزش و پ��رورش، وزارت علوم و صداوس��یما و 
حتی دس��تگاههای اطالعاتی بر روی این مس��ائل 

به شدت حساس باشند.
ایش��ان یکی از نکات مهم در عرصه امور فرهنگی 
را نقش مدیران ارش��د و مدیران میانی دستگاهها 
برشمردند و تأکید کردند: اگر مدیران در خصوص 
مس��ائل دینی، فرهنگی و اعتقادی دس��تگاههای 
تحت مدیریت خ��ود، علناً مراقبت و نقش آفرینی 

کنند، قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.

رهبر انقالب اسالمی ابراز نگرانی نسبت به مسئله 
حج��اب در جامع��ه را، بجا و صحیح دانس��تند و 
خاطرنشان کردند: حجاب یک حکم شرعی و یک 
مس��ئله قانونی است و در این زمینه باید در درجه 
اول دس��تگاههای دولتی و حکومتی و مدیران آنها 

مراقبت کنند تا براساس قانون عمل شود.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رعایت موازین دینی 
و ظواه��ر مذهب��ی را از جان��ب مدی��ران در بدنه 
دستگاهها تأثیرگذار دانستند و گفتند: باید حرکت 
دینی در کش��ور تقویت ش��ود که ای��ن موضوع به 

پیشرفتهای مادی نیز کمک خواهد کرد.
ایش��ان در بخش دیگری از س��خنان خود به لزوم 
تعامل، همکاری و هم جهتی قوای سه گانه اشاره 
کردن��د و با تأیید س��خنان رئیس جمهور مبنی بر 
ضرورت هم افزا بودن سه قوه، افزودند: در برخورد 
با متخلفان باید منصفانه و عاقالنه و هوش��مندانه 
عمل شود و دس��تگاههای نظارتی به گونه ای عمل 
کنند که از اقدامات آنها برداشتهای تبعیض آمیز و 

غرض آلود و مچ گیری صورت نگیرد.
رهبر انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه قوه مجریه 
میان��دار و عهده دار وظیفه س��نگین اداره کش��ور 
است، خاطرنشان کردند: همه باید به این واقعیت 
توجه کنند البته مس��ئوالن دولتی نیز باید صبر و 
تحم��ل خود را افزایش دهن��د و برای کوچکترین 

موضوع یا مشکلی، بی تابی نکنند.
»نترس��یدن از دش��من« توصی��ه دیگ��ر حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای به مس��ئوالن دول��ت بود که 
گفتن��د: برخی اوقات س��خنانی را می ش��نوم که 
نش��انه بیمناک بودن از دش��من است، در حالیکه 
از دش��من، واقعاً نباید ترس��ید زیرا این دشمن از 
ابتدای انقالب اسالمی وجود داشته و هر کاری هم 

که توانسته کرده اما به موفقیت نرسیده است.
ایش��ان افزودند: امریکا، اروپا و حتی شوروی سابق 
در این چهل س��ال هر اقدامی را که می توانستند 
علیه جمهوری اس��المی انجام دادند اما به نتیجه 
نرسیدند. البته آزار و اذیت و زحمت بوجود آورده 
اند ولی نتوانس��ته اند مانع از حرکت و پیش��رفت 

نظام اسالمی شوند.
رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره به پیش��رفتها و 
افزای��ش تواناییهای جمهوری اس��المی در عرصه 
های سیاس��ی، دفاعی و اقتص��ادی تأکید کردند: 
دش��من هیچ غلطی نمی تواند بکند و چهل سال 
دوم جمهوری اس��المی قطعاً از چهل س��ال اول، 

برای ما بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود.
ایش��ان در بخش پایانی س��خنان خود به موضوع 
کش��میر اش��اره کردند و با اب��راز ناراحتی از وضع 
مس��لمانان این منطق��ه گفتند: ما ب��ا دولت هند 
رواب��ط خوبی داریم اما انتظار و توقع از دولت هند 
این اس��ت که سیاس��تی منصفان��ه در قبال مردم 
نجیب کش��میر در پیش بگیرد و به مردم مسلمان 

این منطقه زور گفته نشود.
رهب��ر انق��الب اس��المی وضعیت کنون��ی منطقه 
کش��میر و اختالفات هند و پاکستان در این زمینه 
را نتیج��ه اقدامات انگلیس خبیث به هنگام خروج 
از شبه قاره هند دانستند و گفتند: انگلیسیها برای 
استمرار درگیری در کشمیر، تعمداً این زخم را در 

این منطقه برجای گذاشتند.
پی��ش از س��خنان رهبر انق��الب اس��المی، آقای 

روحان��ی رئیس جمهور در س��خنانی با اش��اره به 
اقدامات صورت گرفته در کمک به آسیب دیدگان 
زلزله کرمانش��اه در س��ال ۹۶ و سیل سال ۹۸، از 
اس��تمرار خودکفایی در برخی بخشها از جمله در 
تولی��د گندم خب��ر داد و خاطرنش��ان کرد: به رغم 
تحریمها، در ذخیره و تأمین کاالهای اساس��ی در 

شرایط خوب و اطمینان بخشی قرار داریم.
آقای روحانی با اشاره به نوسانات در بازار کاال و ارز 
در سال گذشته، گفت: با وجود تالشهای همه جانبه 
آمریکا برای جلوگی��ری از صادرات و واردات کاال، 

توانستیم در بازار تعادل و ثبات ایجاد کنیم.
رئیس جمهور با تجلیل از صبر و مقاومت ملت ایران 
در برابر فشارها گفت: امروز در سطح جهانی امریکا 
به عنوان یک پیمان شکن منزوی شناخته می شود 
و از لح��اظ حقوقی، اولین بار در دو نوبت امریکا را 

در مجامع حقوقی جهانی محکوم کردیم.
اقدام��ی  رئیس جمه��ور، تحریمه��ای آمری��کا را 
تروریستی دانست و خاطرنشان کرد: امروز امریکا 
دست به تروریسم اقتصادی علیه همه ملت ایران و 

کودکان و زنان و مردان ایرانی زده است.
آق��ای روحانی با اش��اره به گامه��ای متقابل ایران 
در کاه��ش تعهدات برجامی گفت: مس��یر صحیح 
و درس��تی را در کاهش تعهدات انتخاب، و تأکید 
کرده ایم صبر ما ح��دی دارد و در برابر بی تعهدی 
آنها نمی توانیم تعهد کامل بپذیریم. رئیس جمهور 
با بیان اینکه اگر مذاکرات با ۱+۴ موفق باش��د می 
تواند ش��رایط را عوض کند، گف��ت: اگر گفتگوها 

ناموفق باشد، به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
آقای روحان��ی افزود: قدرتهای جهانی می دانند که 
در ص��ورت تحریم کامل نفت و به صفر رس��اندن 
صادرات نفت ایران، آبراههای بین المللی نمی تواند 
امنیت سابق را داشته باشد، بنابراین فشار یکجانبه 
علیه ایران نمی تواند به نفع آنها باشد و امنیت شان 

را در منطقه و جهان تضمین نمی کند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اقدامات بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت برای 
ایجاد آرامش در بازار گفت: قیمت ارز تا حدی متعادل 
ش��ده، ضمن اینکه نسبت به تأمین کاالهای اساسی و 
ضروری��ات زندگی مردم اطمینان داریم. آقای روحانی 
افزود: آمارها نشان می دهد از اردیبهشت ماه امسال، 

تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به کاهش است.
رئیس جمهور سیاست دولت را فروش فرآورده های 
نفت��ی به جای فروش نفت خام اعالم کرد و افزود: 
برای این کار پاالیشگاه های موجود را توسعه داده 

و پاالیشگاه های جدید ایجاد خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت: در قدم اول توانستیم در زمینه 
نف��ت گاز و گازوییل خودکفا ش��ویم و به صادرات 
برس��یم و امروز هم در زمینه بنزین خودکفا شده 
و بنزین صادر م��ی کنیم. آقای روحانی ادامه داد: 
باید مص��رف بی رویه بنزی��ن را کاهش دهیم که 
چارچوب مناس��بی را در ش��ورای عالی هماهنگی 

اقتصادی برای این هدف، تصویب کرده ایم.
رئیس جمهور با اش��اره به دستور رهبر انقالب درباره 
تغییر و اصالح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: هر چند 
در این مورد مقداری تأخیر داریم اما تحریم فرصتی 

برای تغییر ساختار بودجه به وجود آورده است.
آقای روحانی از کاهش بیکاری خبر داد و با اش��اره 
به توسعه نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان گفت: 
گردشگری نیز ۴۳ درصد نسبت به سال قبل بیشتر 
و حدود ۳۰۰ هزار اشتغال در این حوزه ایجاد شده 
است. رئیس جمهور با اشاره به تحول در روستاها در 
زمینه آب، برق، راه، بهداش��ت و درمان و ارتباطات 
خاطرنش��ان کرد: روزانه ۲۰ روس��تا به شبکه ملی 
اطالعات و ۱۰ روستا به گاز وصل می شود، ضمن 
اینکه هر هفته ۳۰ روس��تا به آب اشامیدنی متصل 
می شود. آقای روحانی با اشاره به توجه ویژه دولت 
به قش��ر ضعیف و تحت پوش��ش کمیت��ه امداد و 
بهزیستی گفت: همه موفقیتهای دولت تا امروز در 
سایه لطف خدا، هدایت رهبری و حضور و حمایت 
مردم بوده و اگر این سه نبود، ناتوان تر از آن بودیم 
که در برابر یک توطئه عظیم جهانی کشور را اداره، 
و نیازه��ای مردم را تأمین کنی��م. رئیس جمهور با 
اش��اره به ضرورت هم افزایی هر سه قوه تأکید کرد: 
اگ��ر همه دس��تگاهها در کنار هم ق��رار بگیریم و 
همدیگر را یاری کنیم، با شتاب بیشتر از تحریمها 
عبور می کنیم، حل مش��کالت مردم سریع تر می 

شود و آمریکا را به زانو در خواهیم آورد.

واسههمهزنگزدناتمرسی
ترامپ:ته��ران خواهان گفتگو با واش��نگتن اس��ت اما 
ایران از بیم خدش��ه دار شدن غرورش با آمریکا تماس 

نمی گیرد.
عبارت فوق یادآور کدام یک از اشعار غنی پارسی است؟

الف( تلفن می زنم جواب نمیدی/ کس��ی رو مثل من 
عذاب نمیدی

ب( گوشی رو بردار که صدات / یه لحظه آرومم کنه
ج( ال��و، اول، الو الو / خواهش م��ی کنم الو ..خواهش 

می کنم
د( واسه همه زنگ زدنات مرسی

س��خنگوی دول��ت: مدیرعامل ایران خ��ودرو به دلیل 
تصمی��م خودس��رانه در افزای��ش محص��والت ای��ن 

خودروساز برکنار می شود.
با توجه به این اظهار نظر نتیجه می گیریم که ...

ال��ف( به زودی س��خنگوی دولت به دلی��ل اظهارنظر 
خودسرانه برکنار می شود.

ب( مدیرعامل شرکت مرسدس بنز آلمان در اعتراض 
به این تصمیم دولت ایران استعفا می کند.

ج( نهنگ های جنوب استرالیا به صورت دسته جمعی 
خودکشی می کنند.

د( این یکی می رود و یکی دیگر می آید و تا به خاطر 
افزایش قیمت خودس��رانه برکنار شود ده دوازده سال 

ریاست می کند.
سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت: حکم پرونده 
حادثه س��قوط اتوبوس در دانش��گاه آزاد واحد علوم و 

تحقیقات صادر شد.
به نظر شما مقصر اصلی این حادثه کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( خلبان هواپیمای توپولوف

ب( یک سفره خانه دار در حوالی فرحزاد
ج( راننده بخت برگشته اتوبوس

د( اسمش را نبر

ننجون


