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عملکرد رئیسی در مقابله با فساد عالی است
نماینده مردم گرگان در مجلس شللورای اسللامی با 
بیان اینکه عملکرد آقای رئیسللی در مقابله با فسللاد 
عالی است، گفت: بروز فساد در کشور به خاطر ضعف 
در دستگاه های نظارتی نیز هست و مدیران این نهادها 

باید از باال به پایین تغییر کنند.
نبللی هزارجریبی با تقدیر از اقدامات آیت اهلل رئیسللی 
در قوه قضائیه در رابطه با فسللاد گفت: اقدامات آقای 
رئیسی در قوه قضائیه بسیار عالی است و نمره وی در 

بحث مبارزه با فساد 20 است. 
وی افزود: من در انتخابات ریاسللت جمهوری به آقای 
روحانی رأی دادم، اما عملکرد آقای رئیسی در مبارزه 
با فسللاد را می پسندم. برای آبادانی کشور باید با مافیا 

برخورد شود. 
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسامی اظهار 
داشللت: ما این همه شللهید دادیم به خاطر امنیت و 
عدالت و متأسللفانه در جامعه ما عدالت نیست. مردم 
از آقای رئیسی می خواهند که با شخصیت های مطرح 
سیاسللی که مرتکب تخلف شللده اند برخللورد الزم را 
داشللته باشد. هزارجریبی خاطرنشللان کرد: اهرم های 
نظارتللی مللا همچللون دیوان محاسللبات، حراسللت 
سللازمان ها که زیرنظر وزارت اطاعات است و سازمان 
بازرسی اگر عملکرد خوبی داشتند این فسادها چیست 
که اتفاق می افتد؟ پس معلوم اسللت که این نهادهای 

نظارتی کار خود را درست انجام ندادند. 
وی افللزود: در اینجللا بایللد مدیران همیللن نهادهای 
نظارتی هم از باال تا پایین عضو شللوند و ما صددرصد 

نیازمند اصاح در نهادهای نظارتی نیز هستیم. 
نماینده مردم گرگان در مجلس شللورای اسللامی در 
پایان گفت: ما بعضا فسللاد را در نهادهای نظارتی نیز 
مشللاهده می کنیم کلله بعضا البی می کننللد و با هم 
هستند، اما همین بعضا هم در حکومت اسامی نباید 
باشد. نهادهای نظارتی باید حافظ بیت المال باشند که 
متأسللفانه افرادی به اشتباه وارد این نهادها شده اند و 

بار خود را می بندند.  فارس

اخبار

حل تمام مشکالت تهران در سی ثانیه
یک عضو شورای شهر تهران در اظهارنظری تخصصی 
و هوشمندانه گفته:مردم می توانند ماشین هایشان را 
به خیابان نیاورند. من جزو کسللانی هستم که مخالف 

حضور زیاد ماشین ها در سطح شهر هستم.
به سهم خودم خوشحالم و بر نژاد آریایی خود می بالم 
که همچین عضو دانشللمندی در پایتخت به صندلی 
شورای شهر تکیه زده و دارد با درایت و هوش سرشار 
خود، دمبالچه مشللکات را یکی بعللد از دیگری می 

گیرد و به زبال دان تاریخ پرتاب می کند.
اصاچللرا به عقل ناقص خودمان رسللید که برای حل 
بحران ترافیک از مردم بخواهیم که خودروهای خود را 
به خیابان ها نیاورند؟ البته باید یک فرقی بین ننجون 

ناقص العقل و این عضو دانشمند شورای شهر باشد.
فلذا در همین راسللتا پیشللنهادهای زیر را به شللهردار 
محتللرم پایتخت تقدیم می کنیم پیللش از آن که این 
بانوی شورانشین باز هم آستین را باال بزنند و خودشان را 

برای حل مشکات رعایای طهران به دردسر بیاندازند.
الف( برای حل مشکل خرابی آسانسورها می توانیم با 

زبان خوش از پله ها پایین و باال برویم.
ب( برای رفع مساله اشکال آبگرمکن می توانیم با آب 

سرد دوش بگیریم.
ج( برای برطرف شللدن معضل فاضاب در تهران می 
توانیم خودمللان را کنترل کنیم و قضای حاجت را به 

روزی یک بار در هفته کاهش دهیم.
د( برای رهایی از معضل آسیب های ناشی از برج های 
فرسوده تهران می توانیم همه شان را با دینامیت منفجر 

کنیم و به جای آنها ویاهای دوبلکس بسازیم.
ه( برای ریشه کن شدن مشکل کاغذبازی در شهرداری 
ها ورود هر گونه کاغذ را به ادارات شللهرداری ممنوع 

کنیم.
و( برای حل مشللکل سرقت مجسللمه های تهران از 
نیروهای خدوم شهرداری خواهش کنیم تا با دریافت 
اضافلله کار و »حق تندیس«!!! در میادین و بوسللتان 

های شهری سرپا بایستند و تکان هم نخورند.
ز( برای حل مشللکل کمبود بودجه در شللهرداری از 
اوباش محتللرم!! و اراذل گرامی!! دعللوت به همکاری 
کنیللم تا بزنند پدر صاحب بچلله اهالی پایتخت را در 

بیاورند و »پول زور« بگیرند.
ح( برای رفع معضل بیکاری در تهران تمامی بیکاران 
را سللوار تله کابین توچال کرده و از آن باال در رشللته 

کوه های البرز گم و گور کنند.
ط( برای حل معضل سللردرگمی مردم برای محدوده 
طرح ترافیک از این پس تمامی تهران و حومه را طرح 

ترافیک اعام کنیم.
ی( بلله جای هزینه های سللنگین انتخابات شللورای 
شللهر همین بانوی دانشمند را به مدت مادام العمر در 
شللورای شهر حفظ کرده و حکم مشاور ایشان را برای 

ننجون صادر کنیم.

ننجون

انتصاب دبیرکل جدید مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
حضرت آیللت اهلل خامنه ای در حکمی حجت االسللام والمسلللمین رمضانی را 

به عنوان دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( منصوب کردند.
متن حکم به این شرح است:

به پیشللنهاد اعضای محترم شللورایعالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(، جنابعالی را 
که از تعهد و سللوابق علمی و تجربه طوالنی فعالیت در خارج از کشللور بهره مند 
هسللتید، به عنوان دبیرکل آن مجمع منصوب می کنم. امید است با رویکرد تحول گرا 
و متناسللب با شرایط حسللاس بین المللی و جایگاه مهّم پیروان اهل بیت علیهم السام و 
نیز با اسللتفاده از نیروهای فکری، جوان، کارآمللد و مجّرب و نیز ارتباط مؤثر با علماء و 
اندیشمندان و بویژه اعضاء محترم شورایعالی و مجمع عمومی در نشر معارف اسام ناب 
و وحدت اّمت اسامی موفق و مؤید باشید. الزم می دانم از زحمات و تاش های مخلصانه 
 و دیرپللای جناب حجت االسللام آقای اختری در مدیریت مجمع محترم تشللکر نمایم.

  پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

دولت در تأمین کاالی اساسی راه خودش را می رود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نظر دولت این است که نه کوپن 
در اختیار مردم بگذارد و نه سوبسللید و پول نقد به مردم بدهد؛ به شکلی عمل 
می کند که خودش کاال های اساسی را از طریق برخی افراد به کشور وارد کند و 
با این کیفیت کار را پیش ببرد. مجلس معترض این قضیه است چراکه این امر 

می تواند فساد زیادی ایجاد کند.
عبللداهلل رضیان در ارزیابی خود از ۱۴ میلیارد دالر برای تامین کاال های اساسللی از 

سوی دولت گفت: در حال حاضر تامین ارز بسیار سخت تر از گذشته شده است.
 رضیان بیان داشللت: در زمینه تأمین کاال های اساسللی، مجلس به دنبال ایجاد سیستم 
کوپنی بود؛ البته نه آن فرآیند که در گذشللته وجود داشللت و منظور سوبسللید کاال از 

طریق یک فرآیند دیجیتالی بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر رانت زیادی در توزیع کاالی اساسی وجود دارد. باید به 

این رویه به خوبی نظارت کرد.  میزان

بررسی شکایت نمایندگان از زنگنه در کمیسیون انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان درباره 
انحللراف وزارت نفللت از تکالیف مندرج در قانون بودجه، در کمیسللیون انرژی 

خبر داد.
هدایت اهلل خادمی در تشریح دسللتورکار کمیسیون متبوعش در جلسات هفته 
جاری، اظهار داشللت: رضا اردکانیان وزیر نیرو امروز )یکشللنبه 3شهریور ( برای 

پاسخگویی به سؤاالت چند تن از نمایندگان در کمیسیون انرژی حضور می یابد.
وی با بیان اینکه روز سه شللنبه نیز بیژن زنگنه در کمیسللیون حضور می یابد، افزود: در 

این جلسه  سؤاالت تعدادی از نمایندگان از وزیر بررسی می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به دستورکار دیگر این کمیسیون در هفته جاری 
گفت: در جلسات هفته جاری همچنین درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به ماده 
23۴ آیین نامه داخلی مجلس شللورای اسللامی مبنی بر انحراف وزارت نفت از تکالیف 

مندرج در قانون بودجه سال ۱396 کل کشور نیز بررسی می شود.  تسنیم

فرمانللده کل سللپاه با اشللاره بلله آزمایش یک 
موشللک جدید گفت: کشللور ما همللواره عرصه 
آزمایش انواع سیسللتم های دفاعللی و راهبردی 
اسللت و این ها حرکاتی بدون توقف در راستای 
رشللد قدرت بازدارنده ماسللت و روز جمعه هم 

یکی از روز های موفق این ملت بود.
سللردار سرلشللکر حسللین سللامی در حاشیه 
دومین همایش اساتید بسیجی حوزه های علمیه 
در جمللع خبرنگاران اظهار داشللت: تقریبا چند 
سالی است که بر اسللاس تأکیدات رهبر معظم 
انقاب اسللامی برای سللاماندهی حاشیه شهر 
مشهد، مجموعه سپاه اسللتانی و قرارگاه شهید 

برونسی را وارد عمل کردیم.
وی بیان کرد: تاش ها در این زمینه ادامه دارد و 
تبدیل به پدیده ای فراگیر شده و در روز های اخیر 
تعدادی پروژه که به همت شللهرداری مشهد به 
سامان رسیده بود، مثل پروژه های ورزشی و پارک 
در مناطق محروم مشهد به بهره برداری رسید و از 

زحمات عزیزانمان در شهرداری تشکر می کنیم.
سللردار سللامی افزود: امیدواریم بللا این قبیل 

فعالیت هللای سللپاه و بسللیج و 
شللهرداری شللاهد رفللع فقر و 
محرومیت در این مناطق باشیم؛ 
مللردم رکللن اساسللی مقاومت 
دشللمنان  مقابللل  در  انقابللی 
بوده اند و امروز بیش از هر زمان 
دیگری نقش مردم متعین است؛ 
نقشللی که امروز مردم با اتصال 
به رهبر معظم انقاب اسللامی 
دارنللد، برجسللته تر از هر زمان 
دیگری اسللت؛ زیرا نقطه تمرکز 
فشار های دشللمن روی مردم ما 
اسللت و این مردم هسللتند که 
می تواننللد مثل گذشللته و حال 
بللا شللکیبایی و صبللر انقابی و 

تبعیت از رهبری، پاسخی محکم 
به دشللمن دهند و دشللمن را ناامید و متوقف و 

شکست خورده کنند.
فرمانده کل سپاه همچنین درباره وضعیت امنیت 
در منطقلله خلیج فارس گفللت: امنیت به فضل 

الهی با حضور مسلللط نیرو های مسلح جمهوری 
اسامی ایران برقرار است و امنیت خلیج فارس 
در ید قدرت نظام جمهوری اسامی ایران است 
و دشللمنان نخواهند توانسللت خدشه ای بر این 

امنیت وارد کنند.

سرلشکر سامی گفت: مقاومت 
هرچه اداملله یابد قللدرت ما را 
افزایش می دهد بنابراین ما امروز 
بیش از هر زمان دیگری به مردم 
بللرای پیروزی بر دشللمنان نیاز 
داریللم؛ ما تا پیللروزی فاصله ای 
نداریللم و مللن قسللم می خورم 
مللا راه کوتاهی تا صبح بیشللتر 
نداریم و این آخریللن فراز نبرد 
ما اسللت لذا کافی است تصمیم 
بگیریللم، اراده کنیم و سسللت 
نشللویم چرا کلله قللرآن، وحی 
جللاری و برای همیشلله زندگی 
بشریت اسللت و همه راه ها را به 
ما یاد داده است بنابراین تحقق 
این امر، سللخت نیست اگر همه 
با هم متحد شللویم، از دشللمن دل بکنیم و به 

رحمت خداوند امیدوار باشیم. 
وی بللا بیان اینکه رهبری، مردم و اسللام سلله 
عنصر تفاضل حقیقی قدرت ما با دشللمن است، 

گفت: »ما تا آخر ایستاده ایم« این پیام امام )ره( 
اسللت که امروز به عنوان دسللتورکار انقاب از 
جانللب امام خامنه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته 
اسللت و ما هرگز به میدان مذاکره نمی آییم چرا 
کلله قدرتمندتللر از هر زمان دیگری هسللتیم و 
دشللمن، اراده، قدرت، پیشرفت، حرف متکی بر 

عمل و عمل متکی بر ایمان ما را دیده است.
فرمانده کل سللپاه  افزود: ما سختی های تحریم 
را هم پشت سر گذاشللتیم و آموخته ایم چگونه 
بللدون تاثیر آن زندگی کنیم لللذا تدریجا کاری 
می کنیم که تمام آنها به ما محتاج باشللند زیرا 
ما کاما توانایی حفظ و بسللط استقال کشور را 
در هملله ابعاد داریم امروز دشللمن درباره ما به 
اشباع تحریم رسیده و بیش از این قدرتی ندارد. 
سرلشکر سامی خاطرنشان کرد: قدرت مقاومت 
آغاز شده و بی انتها است اما فشار دشمن محدود 
است؛ در واقع ما نه بر اساس نفت خلق شده ایم 
و نلله بر اسللاس تعامل بللا دیگران، مللا به رزق 
خداوند اعتقاد داریم و دشللمنان را تسلیم خود 

می کنیم.  سپاه نیوز

رئیس قوه قضاییه در بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی:
 صنعت دفاعی کشور، تجلی باور راهبردی 

»ما می توانیم« است
رئیس قوه قضاییه در بازدید از نمایشللگاه صنایع دفاعی گفت: پیشرفت های 
صنایع دفاعی کشور تجلی باور راهبرد و تاکید همیشگی مقام معظم رهبری 

مبنی بر »ما می توانیم« است.
آیت اهلل سللیدابراهیم رئیسللی در جریان بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی با 
تبریللک هفته دولت، تصریح کللرد: حقیقتا جلوه »ما می توانیم« را در بازدید 
از نمایشللگاه صنعت دفاعی کشور دیدیم و این نشان می دهد که جوانان این 
کشللور، فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا را با 

تمام وجود باور کرده اند.
رئیس قوه قضاییه باور و اتکا بر داشته های خود و ارتقای سطح استقال، عزت 
و اقتدار را از برجسللته ترین مولفه های صنایع دفاعی دانسللت و افزود: صنایع 
دفاعی، نماد و نمودی از اسللتقال صنعتی کشللور است و نشان می دهد که با 
بهره مندی از افکار و اندیشه های بلند بویژه نیروی متراکم جوان در کشور و باور 
به دستیابی به پیچیده ترین صنایع هم به لحاظ نرم افزاری و هم سخت افزاری، 
می توانیم استقال اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را در همه حوزه ها تضمین 
کرد. رئیسللی با بیان اینکه حرکت جوانان ما در صنایع دفاعی، امید جدی در 
مردم و یاس و ناامیدی در دشمن ایجاد کرده است، اظهار کرد: به وزیر محترم 
دفللاع هم گفتم که اقللدام جوانان عزیز ما در سرنگون سللازی پهپاد آمریکایی، 
میزان ارتقای سللطح اقتدار و توانمندی ایران را به تمام مسلمانان و آزادمردان 
و آزادزنان جهان نشان داد. وی خاطرنشان کرد: قطعا این صنایع که مبتنی بر 
دانش، تخصص، ابتکار، خاقیت و فناوری بومی است، کاما در دل ملت ایران و 
طرفداران انقاب در عالم که تداوم راهبردی جمهوری اسامی به شمار می آیند، 

موجب امید و شادمانی خواهد بود.  اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

نماینده مردم اسدآباد:
دولت درباره تأمین کاالهای اساسی گزارش کتبی 

به مجلس ارائه دهد 
عضو هیئت رئیسلله مجلس شللورای اسللامی گفت: وقتش رسیده است که 
مجلللس از دولت درباره موضوع تأمین کاالهای اساسللی درخواسللت کند تا 
دولت گزارشللی کتبی دربللاره روند اجرای تأمین کاالهای اساسللی مردم به 

مجلس بدهد.
اکبر رنجبرزاده در ارزیابی خود درباره تامین کاالی اساسللی از سللوی دولت 
گفللت: در حال حاضر زمان زیادی مبنی بر موضوع تامین کاال های اساسللی 

مردم پیرو قانون بودجه گذشته است.
وی تاکیللد کرد: با وجود اینکه تا حدودی شللاهد ثبللات ارز بودیم اما هنوز 

قیمت های کاال های اساسی متعادل نشده اند و هنوز قیمت ها باال هستند.
نماینده مردم اسللدآباد در مجلس افزود: با این حللال قانونگذار عنوان کرده 
اسللت ارزی که در زمینه تامین کاال های اساسللی اختصاص یافته باید برای 
مصارف مللردم درنظر گرفته شللود لذا در حال حاضر تفللاوت قیمت تامین 

کاالی اساسی با ارز ۴200 تومانی در بازار، کاما فاحش است.
وی با بیان اینکه مردم باید در تامین کاال های اساسی احساس امنیت کنند، 
بیان داشت: دولت هنوز به طور شفاف در تامین کاال های اساسی اقدام نکرده 

است و حق مردم به هر شکلی که شده باید برگردد.
عضو هیئت رئیسلله مجلس شورای اسللامی بیان کرد: وقتش رسیده است 
که مجلس از دولت درباره موضوع تامین کاال های اساسللی درخواسللت کند 
تا دولت گزارشللی کتبی درباره روند اجرای تامین کاال های اساسللی مردم به 

مجلس بدهد.
وی بیان داشللت: دولت اگر در این موضوع از قانون استنکاف کند نیاز است 

این موضوع به مراجع ذی صاح ارجاع شود. میزان

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد هدفمندی خبر داد
اعطای کمک های بالعوض سازمان هدفمندی 

یارانه ها  به افراد خاص
رئیللس هیئت  تحقیق و تفحص از سللتاد هدفمندی یارانه ها آخرین وضعیت 

این تفحص را تشریح کرد.
جبار کوچکی نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سللتاد هدفمندی یارانه ها، 
با بیان اینکه گزارش این تفحص تدوین و به کمیسللیون اقتصادی قوه مقننه 
تقدیم شللده است، گفت: این گزارش ابتدا در صحن علنی کمیسیون قرائت و 
سپس برای اعام نظر نمایندگان به صحن علنی پارلمان ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به جزئیات گزارش تدوین شده از سوی هیئت تحقیق و تفحص، 
ادامه داد: رقم تخلفاتی که صورت گرفته قابل جمع بندی نیسللت و بیشترین 

تخلفات در پرداخت کمک های باعوض است.
نماینده مردم رشللت در مجلس شللورای اسللامی تصریح کللرد: طبق قانون 
هدفمندی یارانه ها قرار بر این است که 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی 
یارانه ها به بخش تولید و بهداشت اختصاص داده شود که بخشی از این موارد 
اختصاص داده شللده که متأسفانه در این اختصاص ها رانت های وجود داشته 
اسللت و هر فرد و گروهی که توانسته کانالی را در سازمان هدفمندی یارانه ها 
و سللازمان برنامه پیدا کند، توانسته کمک های باعوض کانی به میزان ۱0 و 
۱5 میلیللارد تومان دریافت کند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سللازمان 
هدفمنللدی یارانه هللا اضافه کرد: در این کمک های باعوضی که انجام شللده 

فسادهایی وجود دارد که باید قوه قضائیه پیگیر این موضوعات حتماً باشد.
کوچکی نللژاد عنوان کرد: در مکاتباتی که بللا وزارت صنعت، معدن و تجارت 
داشللتیم آنها نیز اعام کردند مدارکی دال بللر کمک های باعوض به بخش  
تولید از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها ندارند و کمک هایی که انجام شده 

بیشتر بر اساس رابطه انجام شده است. تسنیم

رئیس جمهور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت 
بی هزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است.

حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور در مرقد مطهر امام 
خمینی )ره( گفت: خداوند بزرگ را شللاکریم که در آغاز هفته 
دولت در شللروع کار سومین سال دولت دوازدهم به زیارت امام 

راحل نائل آمدیم.
وی اداملله داد: حضور ما در کنار مرقللد امام یاد از راه و خط و 
سللیره امام است و تعهد چندباره به مسللیر و راهی که او برای 
مللا برگزید و معرفی کرد. او از پیشللتازی یللک نهضت عظیم و 
بزرگ اسللامی ما را به انقاب رساند و راهبری آن انقاب را بر 
عهده گرفت و پس از پیروزی انقاب  به عنوان معمار جمهوری 

اسامی ایران مسیر و راه خدمت به مردم را به ما نشان داد.
رئیس قوه مجریهتصریح کرد: این سلله مرحله؛ نهضت اسامی، 
انقاب اسللامی و جمهوری اسامی در طول یک خط و مکمل 
یکدیگرند.گفتمللان انقللاب که امللام برای ما به وجللود آورد، 
گفتمانی توأم با سللعه صللدر و بس فراخ بود. هملله اعتقادات، 
اندیشلله ها و سلللیقه ها را در خللود جای مللی داد. فضا برای 
هیچکللس تنگ نبود و ما باید این گفتمان را با همین وسللعت 

ادامه دهیم 
رئیللس جمهور بیان داشللت: در بسللیاری از مللوارد جمهوری 
اسامی را با معیارهای انقاب تطبیق می دهیم و اگر اصاحی 
الزم اسللت آن اصاح را صورت می دهیم. شاید باالترین مرتبه 
در زمینه  نهضت و سللپس انقللاب و بعد از آن نظام جمهوری 
اسامی؛ مرحله دولت سازی است. دولت سازی مرحله ای بسیار 
سللخت و بسللیاری آن را بعد از فرهنگ سللازی و تمدن سازی 

مرحله سوم این راه می دانند.
وی تاکیللد کرد: در دولللت همه توان برای اجللرای آرمان های 
انقاب، به کار گرفته می شللود و طبق بیان امام و تصریح امام و 
تاکید امام، دولتی موفق اسللت که خادم مردم باشد و به مردم 
خدمللت کند و دولتی می توانللد راه را ادامه دهد که از حمایت 

مردم برخوردار باشد.
وی خاطرنشللان کرد: امام بارها تاکید می کردند این دو در کنار 

یکدیگر اسللت و یکی بدون دیگری راه به مقصد نمی برد. آنچه 
که امام فرمود »میزان رأی ملت اسللت« یک شللعار و تظاهر به 
دموکراسللی نبود نظریه سیاسللی ، حقوقللی و حتی فقهی امام 
بود. در حکومت اسللامی اداره جامعه با نظر مردم و رای مردم 
صورت می گیرد و به همین دلیل اسللت که انقاب و نظام ما تا 

االن باقی مانده است.
روحانی با بیان اینکه ما نسللل اول و دومی ها کم کم باید خانه 
را تمیز کنیم و جارو بزنیم آن را به صاحبخانه که نسللل سللوم 
و چهارم اسللت، بسپاریم، اظهار داشللت: بنابراین در این مقطع 
استفاده از نسل جوان و تحصیل کرده در اداره و مدیریت کشور 

یک ضرورت برای همه است.
رئیللس جمهوری تصریح کرد: تا زمانی که انقاب و نظام با مردم 
متصل اسللت و بللا رای مردم مشللروعیت می یابللد هیچ گزندی 
نمی تواند این نظام و انقاب را از پا درآورد و یا حتی تهدید کند. 
وی با بیان این که سللی سال از رحلت امام عزیز گذشته است. 
نظامللی که او بلله ما معرفی کرد و معمار او بود، نه تنها در برابر 
باد و باران مصون ماند که حتی در برابر توفان و سیل هم مقاوم 
ایستاد، امروز می بینیم که نظام جمهوری اسامی ایران، ایرانی 
را با عزت در این منطقه و با قدرت در منطقه حساس خاورمیانه 

به نمایش گذاشته است.
روحانللی با تاکیللد براین که تا زمانی که مردم بللا انقاب اند و 
انقاب با مردم،اظهارداشللت:  انقاب و نظام خادم مردم اسللت 
و مردم حامی نظام، ایللن نظام به راه خود ادامه می دهد. امروز 
در یک شللرایط بسیار سللخت و پیچیده ای قرار گرفته ایم. در 
طول یک سللال گذشللته مردم در رنج و زحمت بودند، زندگی 
را با سللختی گذراندند، امللا همچنان مقاوم و اسللتوار در برابر 

توطئه های بیگانگان ایستادند.
رئیس قوه مجریه بیان داشت: امروز روز حمایت مردم از دولت 
و خدمت بیشللتر دولت به مردم اسللت. انتقاد از دولت بامانع 

اسللت و حتی در دولت یازدهم و دوازدهللم انتقاد از دولت بی 
هزینه و حتی توأم با جایزه و تشویق بوده است در این اشکالی 
نیسللت و ما از آن اسللتقبال می کنیم و آن یکللی از آثار بزرگ 
دولت یازدهم و دوازدهم است که بسیار سخت است که بعد از 

این بتوانند این را تغییر دهند.
وی با تاکید بر اینکه انتقاد بی هزینه از آثار این دولت اسللت که 
برای همیشه باقی می ماند اظهار داشت: اما انتقاد کافی نیست نیاز 
به دلسوزی داریم، نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینه توزانه است. 
از نقد اسللتقبال می کنیم اما در عین حال برای اصاح جامعه و 
دولت همه باید دست به دست هم دهیم و در این شرایط سخت 

همدیگر را یاری کنیم تا به مقصد نهایی دست یابیم.
روحانی با بیان این که امام همواره تاکید می کرد بار سللنگین 
مسللئولیت بر دوش دولت اسللت و همه بایللد از دولت حمایت 
کنند و بر این مساله اصرار می ورزید، تصریح کرد: رهبر معظم 
انقللاب هم در دیدار اخیرشللان که دولت در محضرشللان بود 
تاکیللد کردند که دولت در میدان اسللت و بللار اصلی بر دوش 
دولت است و همه باید دولت را حمایت و یاری کند. بی تردید 
با وحدت دولت و ملت و همه نخبگان و مردم و به ویژه نسللل 
جوان از این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد. دشللمن را مایوس 
خواهیم کرد. این وحدت و تاش و ایسللتادگی است که دشمن 

را مایوس می کند.
رئیس جمهوری گفت: توطئه دشمن روزی پایان می یابد که از 
به هم زدن و ضربه زدن به این نظام مایوس شود. یاس دشمن 
هدف بزرگ ما اسللت و امید به آینللده برای ملت هدف دیگر و 
مهم تر اسللت و تا این امید باقی است راه به خوبی ادامه خواهد 
یافت.خوشبختانه علیرغم این که فشارها در طول این یک سال 
بیشتر و بیشتر بر مردم ما بوده است، در ماه های اخیر احساس 
می کنیم که مشللکات کاسللته می شللود علیرغم این که حتی 

فشار و رنج برای مردم وجود دارد.  

رئیللس قوه مجریه خاطرنشللان کرد: آمار دوماهلله اخیر و آمار 
دیروز مرکز آمار این واقعیت را به نشان می دهد که در ماه های 
اخیللر هم تورم ماهانه نسللبت به ماه قبل کاهللش پیدا کرده و 
هم تورم نقطه به نقطه این ماه نسللبت به ماه مشابه سال پیش 
کاهللش پیدا کرده اسللت، گرچه هنوز ما در مشللکات تورمی 

هستیم و باید این مشکل را از پیش پا برداریم.
وی با تاکید بر این که بی تردید در شرایط فعلی همه توان خود 
را برای رفاه مردم برخواهیم داشت گفت: مشکات گاهی ناشی 
از قصور و کوتاهی ها اسللت و گاهی ناشی از تقصیر، تخطی ها و 
خطاها اسللت. اما گاهی مشللکات به دلیل شرایط ناخواسته از 

سوی دشمنان است.
روحانی بیان داشللت: همه توان خود را برای رابطه بسیار خوب 
با جهان شللرق و غرب به کار گرفتیم امللا یک دولت تازه کار و 
ناشی باعث شللد، زحمت فراوانی برای مردم ما، مردم منطقه و 

ملت خودش به وجود آورد.
وی تاکیللد کرد: اینجا نه قصور اسللت و نه تقصیر، بلکه تحمیل 
شللرایط سخت و ناخواسللته برای ملت و مردم است. همه باید 
این ویژگی را در نظر داشللته باشللیم و برای تغییر این شرایط، 
راهی جز اتحاد، انسجام، وحدت و یکپارچگی وجود ندارد.دولت 
قوی در کنار ملت قوی است، ملت قوی در کنار رهبری قوی و 

رهبری قوی در کنار انقابی قوی است.  
روحانی با بیان اینکه کسللی با تضعیف دولت تقویت نمی شود، 
تصریح کرد: تضعیف دولت موجب خوشللحالی و آسللان شدن 
راه بللرای دشللمنان خواهد بود. امیدوارم در کنللار مرقد امام با 
عهللد و پیمان مان، راه خدمللت به مردم را بلندتر و اسللتوارتر 
برداریم و به روح امام، شهدا، شهید بهشتی ها، شهید رجایی ها، 
شللهید باهنرها، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی ها و همه شاگردان، 
شهیدان و خادمان ملت ایران که در کنار امام و ر هبری بودند، 
درود می فرسللتیم و برای همه نخبگان، تاشگران و دولتمردان 
و کسللانی که برای پایداری راه امام تاش می کنند و همچنین 
خاندان امام، یادگار امام، اسللتاد حوزه حجت االسام سیدحسن 

خمینی آرزوی توفیق بیشتر دارم.  فارس

روحانی: 

انتقاد از دولت بی هزینه و توأم با جایزه و تشویق بوده است

سرلشکر سالمی:آزمایش موشک موفقیت آمیز بود
آزمایش موشک جدید ایران


