
روحانی در جلسه هیئت دولت:
ملت ایران زانوی آمریکا را شکست

دستور برای سامان دادن بازار مسکن

رئیس جمهور گفت: »زانو بر گلو« سیاست اساسی آمریکاست 
اما ملت ایران با پتک اتحاد و وحدت ملی، زانوی آمریکا را در 
هم شکست. حجت االسللام حسن روحانی رئیس جمهور در 
جلسلله هیئت دولت با بیان اینکه تاب آوری ملت ایران امروز 
زبانزد است و در تاریخ ما ثبت خواهد شد، اظهار داشت: البته 
همچنان سامت مردم برای ما به عنوان مسأله اول است و در 
زمینه ویروس کرونا به دلیل بازگشللایی هایی که در طول دو 
ماه گذشته انجام شده است، به طور طبیعی باید با احتیاطات 
بیشتر و خود مراقبتی بیشتر بتوانیم در برابر خطرات احتمالی 

این ویروس مقابله خود را انجام دهیم.
روحانی با تاکید بر اینکه بازگشللایی ها از آغاز مشروط به این 
بود که همه مردم به دسللتورالعمل ها توجه کنند، گفت: البته 
افزایش بیماران در کرونللا که ما در هفته های اخیر می بینیم، 
بخشللی از آن مربوط به اضافه کردن تسللت های آزمایشگاهی 
اسللت. یعنی امروز تسللت بیشللتری در سراسر کشللور انجام 
می شللود و به طور طبیعی شناسایی بیمار هم بیشتر می شود 
و ایللن جنبه منفی ندارد، مللردم ما نگران نباشللند. ما وقتی 
زودتر تشللخیص می دهیم دیگر به مرحله بستری نمی رسد و 
با توصیه هایی که انجام می شللود معموالً این بیماران سرپایی 

خواهنللد بللود. وی اضافه کرد: خوشللبختانه توانمندی وزارت 
بهداشت و درمان ما همچنان بسیار باالتر از فشار این ویروس 
در کشللور اسللت  رئیس جمهور بیان کرد: در تماس هایی که 
با سللران کشللورها داریم، برخللی متقاضی صللادرات امکانات 
ضدعفونی و بهداشللتی از سوی ما هستند که این کار را انجام 
می دهیللم. حمل و نقل شللهری اهمیت فراوانللی دارد و همه 
شللهرداری ها به ویژه شهرداری تهران باید مراقبت های زیادی 
در حمل و نقل داشللته باشللند. یکی از جاهایللی که می تواند 
مشکل آفرین باشد مترو و اتوبوس است که تجمع در برخی از 
ساعات زیاد است و اگر مردم از وسایل حفاظتی مانند ماسک 

استفاده نکنند با مشکاتی مواجه می شویم.
وی بیان کرد: نکته دوم که باید تاکید شود این است که مردم 
ما آگاه هسللتند که کشور ما از ابتدای سال ۹۷ با یک تحریم 
شدید بی نظیر از سوی حاکمان کاخ سفید روبرو شد و با رعب 
و وحشت در برخی از موارد کشورهای دیگر را مجبور به قطع 
همکاری کردند، بنابراین ما در شللرایط ویژه ای از سللال ۹۷ 
هستیم. هم سال ۹۷ و هم سال ۹۸ شرایط ما ویژه بوده است 
و از اواخر سال ۹۸ هم که این ویروس اضافه شده است شرایط 
ما شرایط دشوارتری شده است. همه باید توجه کنند که ما در 

چه شرایطی کشور را مدیریت و اداره می کنیم.
رئیللس جمهور تاکید کرد: البته ما اصًا نمی خواهیم دولت ما 
در مسللأله حاشیه سازی ها وارد شود. ۱۴ ماه از فرصت ما در 
دولت باقی مانده که باید همه توان خود را برای حل مشکات 
و رفللاه مللردم و تکمیل طرح هللای نیمه تمام خللود بگذاریم. 

الحمدهلل در این روزها از همه کارگران، مهندسین، کارگزاران، 
مقامات و مسللئولین دولتی که تاش مضاعف می کنند تشکر 
می کنللم. رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم های ظالمانه علیه 
ایران باعث شللده که هر سال ۵۰ میلیارد دالر از درآمد ایران 
کسللر شود و جبران آن سللخت است، تاکید کرد: برای روشن 
شدن معنای آن باید بگویم که کل بودجه امسال ما ۵۷۰ هزار 
میلیارد تومان اسللت. در سال گذشته این رقم چهارصد و ۴۸ 
هزار میلیارد تومان بود. حال ۵۰ میلیارد دالر یعنی ۸۷۰ هزار 

میلیارد تومان که حدود دو برابر بودجه سال گذشته است.
روحانی تصریح کرد: هر دولتی در دنیا بود در این شللرایط به 
زانللو در می آمد امللا اینکه مردم ما ایسللتادگی کردند و قوای 
دیگر همکاری کردنللد و دولت در صحنه بود و رهبری معظم 
کمللک، همراهی و حمایت کردند، ما امروز شللرایط زندگی را 
شللرایط قابل تحمل ولی سللخت می دانیم. روحانی گفت: من 
از همه می خواهم هر کسللی از دولت انتقاد دارد، با زبان روان 
و راحت بگوید. اما شللرایط را در نظر بگیرند و منصف باشللند. 
همانطور که تاکید کردم وارد حاشللیه سللازی نخواهیم شد و 
مللا هر کاری انجام دادیم را برای مردم تشللریح خواهیم کرد. 
روحانی افزود: نکته دیگر درباره مشللکل مردم در امر مسللکن 
اسللت. امروز شللرایط مسللکن، قیمت و اجاره با شاخص های 
اقتصادی ما منطبق نیسللت. این موضوع به معنی این اسللت 
که حرکتی در جامعه اسللت که فضای ناعادالنه ای علیه مردم 
ما که مسللتاجر بوده و یا می خواهند برای خود مسکنی تهیه 
کنند به وجود آمده و به آنها فشار ناعادالنه می آورد. وی اعام 

کرد: من در دولت دسللتور دادم که رئیس بانک مرکزی، وزیر 
اقتصاد و وزیر راه و شهرسللازی، این موضوع را در نظر بگیرند 
و هملله طرح های امکان پذیر برای مهللار این قضیه را در نظر 

بگیرند تا فشار را کاهش دهیم.
رئیللس جمهور با بیان اینکه دولت آمریکا همیشلله یک دولت 
بللی اعتبار بود، گفت:  این دولت بللی اعتبار، درماه های اخیر 
بی اعتبارتر هم شد و در زمینه مبارزه با ویروس کرونا تا امروز 
بدترین کشور بوده اسللت. بدترین شیوه را برای مدیریت این 
بیماری انتخاب کرد، بیشللترین تلفللات را داد و مردم خود را 
گرفتار کرده و نشان داده است و توانایی الزم برای اداره کشور 
خود را ندارد. وی گفت: در هفته های اخیر خشونت هایی علیه 
مردم خودشللان داشللته اند. یعنی نظامی ها و پلیس به دستور 

کاخ سفید کشتار مردم را در دستور کار قرار داده اند.
روحانللی بللا بیان اینکه ملت بللزرگ ایللران در مواجهه با این 
سیاسللت زانوی آمریکا را شکسللت، افزود: آنها در سللال ۹۷ 
زانللوی خود را تللا نزدیک حلقوم ملت ایران جلللو آوردند، اما 
ملللت ایران زانللوی آمریکا را با پتک اتحللاد و وحدت ملی در 
هم شکسللت. با این حال آمریللکا باز هم به دنبال توطئه علیه 

مردم ایران است.
وی اضافلله کرد: از آنجایی که طبللق قطعنامه ۲۲۳۱ در مهر 
ماه امسللال تمام تحریم های تسلللیحاتی علیه ایران برداشته 
می شللود، آمریکایی ها از االن نسللبت به ایللن روز مهم و بلند 
تاریللخ دفاع ایران عصبانی هسللتند و در حللال تهیه قطعنامه 

هستند و می خواهند آن را به شورای امنیت ببرند. مهر

تشکر کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از 
پیام رهبر انقالب

کشللتیرانی جمهوری اسامی ایران طی نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی از پیام پرمهر ایشان به 
دریانوردان کشتیرانی جمهوری اسللامی به عنوان سربازان انقاب در بخش حمل ونقل دریایی تشکر 
و قدردانی کرد. در نامه قدردانی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشللتیرانی جمهوری اسللامی 
ایران آمده اسللت: "پیام پرمهر و روح افزای حضرت عالی به فرزندان خود در ناوگان ملی کشللور، دوباره 
روشللنایی بخش قلوب سللربازان انقاب در بخش حمل ونقل دریایی که همواره در راه جهاد و فعالیت 
اقتصادی از هیچ کوششللی دریغ نمی ورزند، گردید. کشللتیرانی جمهوری اسللامی ایران در راستای 
سیاسللت های مقتدرانه ایران اسامی و با توکل به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار)ع( و سرلوحه 
قرار دادن کام حکیمانه تان مبنی بر »مقابله با دشمن وحشی از موضع قدرت«، بار دیگر برگ زرینی 
را در دفتر انقاب اسامی به ثبت رسانید و نه تنها تحریم های ظالمانه در بخش حمل ونقل و صادرات 
مشتقات نفتی را از بین برد، بلکه توانست با اقتدار مورد انتظار مقتدای خود، با پرچم مقدس جمهوری 

اسامی ایران وارد دریای کارائیب شود تا وعدۀ نصرت الهی را به منصۀ ظهور برساند. 
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سردار فضلی:

تکلیف ما آماده کردن پاسداری است که 
برای جهاد در راه خدا مشق شهادت کند

سللال ۲۰۱۴ در روزهای آخر خللرداد ماه بود 
کلله خبری درصللدر اخبار محافل رسللانه ای 
جهللان قرار گرفت. خبللر آن بود، موصل عراق 
در حمات داعش سقوط و تروریست ها بر این 
منطقلله و برخی دیگر از مناطق عراق مسلللط 
شدند. گروه های تروریستی در کنار بازماندگان 
حزب بعث و برخی از جریان های سیاسی که در 
تصللور بازگرداندن عراق به دوران صدام بودند، 
با اشغال موصل، با کشتار ویران سازی حرکت 
به سللوی پایتخت را آغاز کردند. اکنون 6 سال 
از آن زمللان می گذرد و مللردم عراق به عنوان 
تجربه ای تلخ و البته با دسللتاوردهای بسیاری 
این روزها را بازنگللری می کنند چنانکه دیروز 
الکاظمی نخسللت وزیر عراق با برخی مقامات 
سیاسی و امنیتی از موصل دیدار و بر جلوگیری 
از تکرار چنیللن جنایتی تاکید کرد.  حال این 
سوال مطرح اسللت که عراق و منطقه چگونه 
می تواننللد مانللع ازتکرار چنیللن جنایت هایی 
گردند؟ پاسخ به این پرسللش را در واکنش ها 
صورت گرفته به اشللغال موصل و فعال شدن 
داعش در عراق می توان جستجو کرد. نخست 
آنکه هر چند ارتش و نیروهای مسلح عراق جان 
فشانی ها و تاش های هه جانبه ای برای مقابله 
با داعش صللورت دادند اما به دلیل ضعف های 
تحمیل شللده به ارتش عراق از سللوی آمریکا 
وانگلیس طی سالهای اشغال این کشور، عما 
نتوانستند چندان دستاوردی در عرصه مبارزه با 
تروریسم داشته باشند. به اذعان جهانیان آنچه 
تقویللت کنند ارتش عراق بوده، شللکل گیری 
نیروهای مقاومت مردمی با فتوای علمای دینی 
به ویژه فتوای جهاد آیت اهلل العظمی سیستانی 
بوده اسللت.  گروه های مقاومت در قالب حشد 
العشللبی در کنار ارتش عراق راه سقوط بغداد 
را بسللته و در نهایت انهدام امللارت داعش در 
موصل را رقم زدند. دوم آنکه در قبال گسترش 
تروریسللم در عراق طی این سللالها دو دیدگاه 
وجود دارد. دیدگاه نخسللت برگرفته از دیدگاه 
جبهه مقاومت با محوریت جمهوری اسللامی 
ایران است. جمهوری اسامی ایران با محوریت 
سردار شللهید سپهبد قاسم سلیمانی از همان 
روزهای آغازین اشللغال موصل توسط داعش، 
در کنللار ملت و دولللت عراق بللرای مبارزه با 
تروریسللم قرار گرفت. مقامات اقلیم کردستان 
عراق رسللما اذعان کردند که سردار سلیمانی 
اولین فردی بود کلله در زمان حمله داعش به 
اربیل به کمک کردهای عراق رفت در حالی که 
متحللدان غربی اربیل هیچ اقدامی برای مقابله 
با داعش صورت ندادند. دیللدگاه دوم، دیدگاه 
آمریکایللی بود که در قالللب ائتاف ضدداعش 
شللکل گرفت. ایللن ائتاف در حالی تشللکیل 
شد که اوباما رئیس جمهور وقت آمریکا رسما 
اعام کرد اراده ای برای نابودی داعش ندارد و 
صرفا به دنبال مدیریت آن در چارچوب منافع 
آمریکاست. ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا 
در مبارزات انتخاباتی سللال ۲۰۱6 رسما اعام 
کرد آمریللکا ایجاد کننده داعش بوده اسللت.  
اکنون در ششللمین سللالگرد اشللغال موصل، 
آمریللکا همچنللان همان سیاسللت حمایت از 
داعش را اجرا می کند چنانکه بارها در حمایت 
از داعللش به بمباران ارتش و نیروهای مردمی 
عراق و سللوریه که پیشگام مبارزه با تروریسم 

بوده اند، پرداخته است.
 اوج جنایت آمریکا آنجاسللت کلله در اقدامی 
تروریسللتی در فرودگاه بغداد سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس معاون حشللد الشعبی و 
همرزمانشللان را هدف حمله پهپادی قرار داده 
و به شللهادت رسللاندند. جهانیان اذعان دارند 
کلله در قبال عراق و منطقلله، نقش جمهوری 
اسامی ایران نقش پیشگام مبارزه با تروریسم 
و نقش آمریکا حمایت همه جانبه از تروریسم 
بوده اسللت.  حال این سللوال مطرح می شود 
کلله چگونه عراق و سللایر کشللورهای منطقه 
می توانند از تکرار اشغال موصل توسط داعش ) 
سال ۲۰۱۴ (جلوگیری نماید؟ پاسخ را در یک 
جمله می توان بیان داشت و آن اینکه گروه های 
مقاومت که سردار سلیمانی در منطقه بذر آن را 
کاشتند توانسته اند کارنامه ای موفق و صادقانه 
در مبارزه با تروریسللم به ثبت رسللانند امروز 
می توان گفت که راهکار منطقه برای رسللیدن 
به ثبات و امنیت پایدار همان پیام سردار دلها 
یعنی وحدت زیر پرچم گروه های مقاومت برای 

اخراج آمریکاست.

پیام سردار دلها
 راهکار نهایی 
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جلسه دوم دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد
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بازگشایى پاکات : 99/04/17 درحوزه ستادى  آب و فاضالب جنوبغربى استان 

تهران 
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد
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سردار سالمی:

حرکت نفتکشهای ایرانی به ونزوئال تحمیل 
اراده به دشمن بود

آغاز فرآیند مصاحبه با پذیرفته شدگان آزمون تسهیل گران 
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام

مصاحبه با پذیرفته شدگان سلله برابر ظرفیت چهارمین دوره آموزش و جذب تسهیل گران اقتصادی_
اجتماعی بنیادبرکت آغاز شد. بنابراین گزارش، این مصاحبه ها از صبح امروز در کلینیک توسعه کسب 
وکار و محرومیت زدایی گروه مشاوران تدبیر آغاز و تا ۲6 خرداد ادامه خواهد داشت. در این مصاحبه ها 
که در ۱۴ مرکز انجام خواهد شد، ۳6۱ نفر از متقاضیان که حدنصاب قبولی در آزمون را کسب کرده 
انللد مورد گزینللش قرار گرفته ودر نهایت، ۱۹۰ نفر به عنوان پذیرفته شللدگان نهایللی وارد دوره های 

آموزش های آن می شوند.


