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خبر ویژه
رهبر معظم انقالب:

نظام اسالمی به تعظیم و
تکریم شهدا نیازمند است

موافقت با عفو و تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان

همچنین بــه مناسبت ســالــروز پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ،حضرت آیتا...
خامنهای با عفو و تخفیف مجازات ۵۶۵
محکومان محاکم عمومی و انقالب،
نفر از
ِ
سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات
حکومتی موافقت کردند .آیـــتا ...آملی
الریجانی ،رئیس قوه قضائیه ،به مناسبت
سالروز پیروزی انقالب اسالمی در نامهای
به رهبر معظم انقالب اسالمی پیشنهاد
عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات  ۵۶۵نفر از
محکومان را که در کمیسیون مربوط واجد
شرایط الزم تشخیص داده شد هاند ،ارائه
کرده بود ،که مورد موافقت حضرت آیتا...
خامنهای قرار گرفت.

سختگیریودخالتهادرزندگیمردمکمشود
حجت االسالم حسن روحانی روز گذشته در نشست
مشترک استانداران ،وزیــران ،رؤسای سازمانهای
اقتصادی و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری با
قــدردانــی از حضور مــردم وفــادار و زمــان شناس در
راهپیمایی با عظمت  22بهمن ،همگان را به تالش
برای تقویت امید در کشور فرا خواند و اظهارکرد :ملت
جلو است ،اما دستگاههای تبلیغاتی ما از ارزیابیهای
جهانی نیز عقب هستند و بذر یأس میپاشند.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،
وی بیان کــرد :حضور مــردم در صحنههای مختلف
همیشه مغتنم است و در شرایط فعلی حضور پرشور
مــردم در راهپیمایی  22بهمن در همه استا نها،
شهرها ،بخشها و حتی روستاها بسیار باعظمت
بود و نشان داد که مــردم مصمم هستند ،مسیری
کــه حـــدود  40ســال پیش شـــروع کــردنــد ،ادامــه
دهند.
رئیس دولــت دوازدهــم اضافه کــرد :باوجود برخی
مشکالت ،مــردم با قــوت مسیر استقالل ،آزادی و
جمهوری اسالمی را طی میکنند و امــروز هم اگر
از مــردم ســؤال شــود ،در مقابل دخالت بیگانگان،
اختناق یا استبداد ،باز هم با  98.2درصد به جمهوری
اسالمی ،رأی میدهند.

هیچکس نمیخواهد فساد در جامعه باشد

روحانی گفت :ممکن است مردم در شیوه و نحوه اجرا
و برنامهها به اداره امور ،انتقاداتی داشته باشند ،اما
خواهان احترام به فرهنگ ملی و دینیشان هستند و
هیچکس نمیخواهد فساد در جامعه باشد و همه به
دنبال مبارزه با فساد هستند و انقالب اسالمی برای
استقالل ،آزادی ،فرهنگ اسالم و فرهنگ ملی و برای
جمهوریت و اسالمیت بود و معتقدند که این مسیر قابل
بازگشت نیست و ملت ایران آرمانها و مسیری را که
انتخاب کرد ،با قدرت ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه انقالب اسالمی ایــران با وحدت و
انسجام همه ملت ایران به ثمر نشست ،بیان کرد :امام
راحل ،مردم ایران و رژیم فاسد و غیرقانونی شاه ،قبل از
سال  57نیز حضور داشتند ،اما چرا انقالب در سال 41
یا  42به پیروزی نرسید .تفاوتی که سال  57با سالهای
گذشته خود داشت این بود که در این سال ،همه مردم
به انسجام و آرمان مشترکی دست یافتند و همه آماده

استانداران جوانان را به صحنه مدیریت بیاورند

عکسpresident .ir:

بیانات رهبر معظم انــقــاب اســامــی در
دیـــدار دســتانــدرکــاران کنگره شهدای
استان سیستا نوبلوچستان که در تاریخ
 ۱۶بهمن  ۹۶برگزار شده بود ،روز گذشته
در محل ایــن همایش در زاهـــدان منتشر
شد.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای
در این دیدار با اشاره به عالقه عمیق خود
به مردم سیستان و بلوچستان ،مردم بلوچ
را گرم ،صمیمی ،با صفا و با استعداد و مردم
سیستان را از لحاظ گذشته تاریخی در
بین همه اقوام ایرانی ،کمنظیر و درخشان
توصیف و خاطرنشان کردند :با وجود این
استعدادهای ســرشــار ،در دوران قاجار
و پهلوی به مــردم سیستان و بلوچستان
بیاعتنایی میشد و همین موجب شد که
استعدادهای مردم بروز نکند.
ایشان ،خدمات انجا مشده در این منطقه
در سالهای پس از انقالب را نشانه محبت
دوطرفه مردم و نظام دانستند و با اشاره به
نیازهای مطر حشده از جانب استاندار در این
دیدار افزودند :نیازهای مردم استان همچون
آ بشیرینکن و خط آهن را باید از طریق
مسئوالن ارشد دولتی بهطور جدی دنبال
کنید و با میدان آوردن بخش خصوصی،
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز
امکانپذیر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی ،سیستانوبلوچستان
را همچون استانهای کردستان و گلستان
مظهر وحــدت اسالمی و الگوی همکاری
و زندگی بــرادرانــه شیعه و ّ
سنی بــرای دنیا
دانستند و با تأکید بر هوشیاری در مقابل
تفرقهافکنی دشمن گفتند :شهادت یک
نوجوان ّ
سنی در دفاع مقدس و یا شهادت
یک مولوی اهل سنت به علت دفاع از انقالب
اسالمی بهدست ضدانقالب ،نشان میدهد
برادران شیعه و سنی در جمهوری اسالمی در
دشوارترین میدانها در کنار یکدیگر حاضرند
و باید با کارهای فرهنگی و هنری این حقایق و
وحدت واقعی را مجسم و نمایان کرد.
حضرت آیــت ا ...خامنهای ،ایستادگی
جمهوری اسالمی در مقابل جاهلیت مدرن
با وجود تحریم و همه توطئههای نظامی و
فرهنگی دشمنان را مرهون قدرت ایمان
و فداکاری مردم خواندند و گفتند :مظهر
کامل ایمان راسخ در زنجیره بسیار مهم ایمان
و مقاومت ،شهیدان و ایثارگران هستند،
بنابراین نظام اسالمی به تعظیم و تکریم
شهدا نیازمند است.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت نشاط ،امید و شادمانی در چهلمین سال انقالب:

فداکاری در راه رسیدن به آن آرمانها و اهداف شدند.

تا زمانی که وحدت در جامعه وجود دارد ،انقالب
پایدار خواهد ماند

رئیس شــورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه تا
زمانی که وحدت و انسجام در جامعه وجود دارد ،انقالب
اسالمی نیز پایدار خواهد ماند ،گفت :هیچ قدرت
خارجی و هیچ گروه و گروهکی تا زمانی که ملت ایران
منسجم هستند ،نمیتواند کاری از پیش ببرد و انقالب
پایدار خواهد ماند.
روحانی با بیان اینکه وظایف سخت و سنگینی در قبال
انقالب اسالمی ،مردم ایران و نظام بر عهده داریم،
گفت :وقتی که براساس قانون اساسی مسئولیت
اجرایی کشور را بر عهده گرفتیم ،بار بسیار سنگینی بر
دوشمان قرار گرفت و باید تالش خود را انجام دهیم تا
اینمسئولیترابهدرستیبهانجامبرسانیم.ویبااشاره
به اینکه اراده ،نشاط و امید به آینده از پایههای اصلی
پیشرفت کشور است ،گفت :اگر کسی نشاط و امید
صد درصدی به آینده ندارد ،نباید در مسئولیت بماند
ً
و مدیرانی باید سرکار بمانند .ما کامال به آینده کشور
امیدواریمومیتوانیمکشورمانرادرمسیرپیشرفتقرار
دهیم.

اگر نظام مستحکم نبود ،بیش از  190کشور
جهان روبهروی ترامپ نمی ایستادند

رئیس جمهور با طرح این سؤال که چرا همه دنیا درباره
برجام در برابر ترامپ ایستادند ،گفت :بی تردید اگر
نظام و آینده کشورمان مستحکم نبود ،بیش از 190
کشور جهان روبــهروی ترامپ نمیایستادند و این
ایستادگی نشانه اعتماد جهان به این نظام ،ملت و
دولت است چرا که آنها در مسیری که میخواهند قرار
بگیرند ،محاسبات الزم را انجام می دهند و بی دلیل
تمام حیثیت و توان سیاسی خود را هزینه نمیکنند.
روحانی همچنین اضافه کرد :در ابتدای دولت یازدهم
ریسک اعتباری ایران بیش از  7درصد بود و امسال به 5
درصد رسیده است و این نیز نشانهای از افزایش اعتماد
جهانی به کشورمان است و سایر شاخصها نیز همین
روند اعتماد جهانی را نشان میدهد و البته در این میان
نباید به هیاهوی بوقهای خارجی اعتنایی کرد البته
برخی دستگاههای تبلیغاتی داخلی نیز از ارزیابیهای
جهانی نسبت به پیشرفت ایران عقب هستند و بذر یأس
میپاشند و این در حالی است که ملت ایران همچنان
جلوتر ازهمه این دستگاهها در حال حرکت است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی کشورمان ظرفیتهای

بسیار زیـــادی دارد و بــه خوبی مـیتــوانــد ،ضمن
اداره کشور ،رضایت عمومی را هم به شرط التزام و
اجرای کامل آن برقرار سازد ،اظهارکرد :باید از همه
ظرفیتهای قانون اساسی در مدیریت بهتر امور
استفاده کنیم و فصول مختلف قانون اساسی از جمله
فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت است
را مورد توجه قرار دهیم.
روحــانــی گفت :در اجـــرای قــانــون اســاســی ،همه
دستگا هها ،باید مشارکت داشته باشند اما رئیس
جمهور مسئولیت و وظایف خاصی نسبت به اجرای
قانون اساسی دارد و مسئول اجرای آن است و در این
مسیر همه قوا و نهادها باید در کنار هم قرار بگیرند.

دولت برای تفویض اختیار به استانداران
آمادگی دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه
سال آینده به عنوان چهلمین سال پیروزی انقالب
اسالمی ،باید سال نشاط ،امید و شادمانی مردم ایران
باشد ،اظهار کرد :باید سختگیری و دخالتها در
زندگی مردم سراسر کشور ،کم شود و همگان اساس
اسالم را که بر پایه فرهنگ ،اصالح و تبلیغ است در
مواجهه با مردم در پیش بگیرند چرا که اسالم دین
مشقت و سختگیری نیست بلکه دین بشارت و هدایت
و سمحه و سهله است.رئیس دولت تدبیر و امید با بیان
اینکه دولت برای تفویض اختیار به استانداران آمادگی
دارد ،همه مسئوالن را به حضور جوانان و زنــان در
عرصههای مدیریتی توصیه کرد و گفت :باید جوانان
هر چه سریعتر به عرصه مدیریت وارد شوند و فاصله
مدیریت با نسل جوان کاهش یابد .زنان کشورمان نیز
شایستگیهای فراوانی دارند و باید در سطوح مختلف
مدیریتی وارد شوند.
روحانی همچنین توجه و نگاه یکسان به اقوام و مذاهب
مختلف را از سوی مسئوالن مورد تأکید قرار داد و گفت:
همه ایرانیان و اقوام و مذاهب گوناگون باید احساس
کنند که مدیران کشور و مسئوالن با نظر واحدی به آنها
نگاه میکنند و هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیستند.
وی تصریح کــرد :انسجام و وحــدت با شعار ایجاد
نمیشود ،بلکه با عمل و رسیدگی به امور اقشار مختلف
مردم است که میتوان وحدت ایجاد کرد و جامعه ایران،
جامعه محبت ،برادری و اخوت است.

نوبخت با تأکید بر اجرای قانون یارانهها با موافقت مجلس:

سیاست دولت ،گشتن حسابهای مردم نیست

طور اســت .انتظارمان از دوستانمان در وزارت
کشور این است که به موضوعات سیاست داخلی
بپردازند.
وی در واکنش به اینکه برنامههای دولت برای سال
آینده نشاندهنده جهش اقتصادی است اما دولت
دیر به فکر این کار افتاده است ،تصریح کرد :دیر به
این فکر نیفتادیم ،از نیمه دوم سال  ۹۲ما یک اصالح
بودجه انجام دادیم و برنامه خود را برای  ۵سال آینده
مشخص کردیم و سال به سال به هدفی که قرار دادیم
نزدیک میشویم .سال  ۹۷هدفمان را گفتهایم،
برنامهریزی خود را انجام دادیم و بر اساس اقتصاد
مقاومتی طر حهای عمرانی خود را تعریف کردیم.
باید بودجه سال  ۹۷نسبت به گذشته نوآوریهایی
داشــتــه باشد و هنر ایــن اســت کــه بــا بــودجــه کم
طر حهای خود را اجرایی کنیم.

محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت ،روز گذشته
در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به پرسشی
درباره چگونگی پرداخت یارانهها اظهار کرد :دو
نکته برای پرداخت یارانهها در نظر داریم؛ اول اینکه
به خانواد ههای واقعا نیازمند یارانه بدهیم ،دوم
این که به خانواد ههایی یارانه بدهیم که زیر خط
مستمر یبگیران قرار دارند و دریافتی آنان ۱۹۳
هزار تومان است چرا که قصد ما ریشهکن کردن فقر
مطلق است.
به گــزارش ایسنا ،وی با تأکید بر اینکه سیاست
دولــت ،گشتن حسا بهای مــردم نیست ،گفت:
دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت حاملهای
انرژی ۱۰۰ ،هزار واحد مسکن فرسوده را نوسازی
کند ،ناوگان حمل و نقل عمومی را نو کند که به
ایجاد حدود  ۲۵هزار شغل منجر میشود و البته که
ما بدون موافقت مجلس ،قانون یارانهها را اجرایی
نمیکنیم.

بیش از  ۸۰۰طرح و پروژه ملی را استانی
کردیم

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه
پس از سخنان رئیس جمهور در  ۲۲بهمن و تأکید
بر استفاده از ظرفیت اصل  ۵۹قانون اساسی ،آیا
دولت برنامهای برای برگزاری رفراندوم در نظر دارد،
تصریح کرد :استناد آقای رئیسجمهور به اصل
 ۵۹قانون اساسی بود که نشان میدهد در مسائل
اقتصادی و رخدادهای بزرگ میتوان از نظرات
مردم استفاده کرد و این از نقاط قوت قانون اساسی
ماست که پاسخگوی شرایط است.
نوبخت با اشاره به اقدامات دولت برای پیشبرد طرح
اصالحات اقتصادی اظهار کرد :ما در برنامه بودجه
به اصالح روش بودجهریزی پرداختیم و بودجه ۳۴۰
دستگاه را بر اساس قیمتها واریز کردیم و بیش از
 ۸۰۰طرح و پروژه ملی را استانی کردیم و در نهایت
بودجه برخی از دستگاهها را شفاف کردیم که این امر
سبب شد بودجه امسال شفاف دیده شد.

وی ادامــه داد :خود من در  ۱۶دوره بودجهریزی
حضور داشتم و میدیدم که هیچ مکتوبی داده
نمیشد و تنها یک سی دی میدادند که میگفتند
میتوانید آن را باز کنید در حالیکه قفل بود! اما ما
بر اساس واقعیتها منابع را تعیین کردیم .سیاست
ما در سال  ۹۷کاهش فقر مطلق است و برای یک
میلیون و  ۳۳هزار فرصت شغلی برنامهریزی کردیم.
سخنگوی دولت افزود :ما برنامههای خودمان را
برای نوسازی ناوگان ،ترمیم بافتهای فرسوده و
آلودگی هوا ارائه کردیم و از سیاستهای خودمان
عقبنشینی نمیکنیم چرا که میدانیم پاسخگویی
یک امر قابل انعطاف است و باید به مــردم پاسخ
دهیم.
نوبخت درباره وضعیت بازار در شب عید اظهار کرد:
نظام بانکی کشور ،تمهیدات الزم را در این زمینه
برای تأمین اسکناسهای مردم اندیشیده است و
وزارتخانههای صنعت و کشاورزی هم برای تدارک
میوه شب عید و مایحتاج آن روزهــا تمهیداتی را

اندیشیده و تأمین کردهاند و انشاءا ...امسال هیچ
مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

دولت اجازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد
داد

وی با اشاره به سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
دربــاره نرخ ارز و اقدامات دولــت در این زمینه،
اظهار کرد :بانک مرکزی اگر به خزانه آمریکا هم
وصل شود با اشتهایی که برای تبدیل ریال به ارز
وجــود دارد باز هم کم مــیآورد .ما نمیخواهیم
دنــبــال ایــن باشیم کــه بگوییم مشکالت وجــود
نــدارد امــا برنامه دولــت در ایــن زمینه مشخص
است و اجــازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد
داد.
سخنگوی دولــت در پاسخ به پرسشی در زمینه
تــدویــن منشور گفتوگوی سیاسی در وزارت
کــشــور و اینکه آیــا ایــن کــار بــه معنی شنیدن
مشکالت مــردم اســت ،تأکید کــرد :قطعا همین

رئیسجمهور نسبت به برخی از رخدادهای
اجتماعی و قضایی نگران است

سخنگوی دولت همچنین درباره وضعیت زندانیان
و خودکشیهای اخیر اظهار کرد :دولت در این
زمینه دو رویکرد دارد؛ نخست دخالت نکردن در
کار قوه قضائیه که باید به این نوع رخدادها نظارت
کند و مسئولیت آن نیز بر عهده قوه قضائیه است و
دوم اینکه آقای رئیسجمهور نسبت به برخی از
رخدادهای اجتماعی و قضایی نگران است و در
چارچوب فعالیتهای قانونی اساسی به وظایف
خود ادامه میدهد.
نوبخت افــزود :باید بپذیرم که کشور با خطرات
مختلف مواجه اســت ،پس وقتی یک زندانی در
اختیار قوه قضائیه قرار میگیرد ،امانت ما است.
دشمنان از این حــوادث سوءاستفاده میکنند و
خودمان باید بدانیم که وقتی یک زندانی در اختیار
ما قرار گرفته است ،باید از او مراقبت و صیانت کنیم،
بنابراین اگر واقعا تقصیر و قصوری صورت گرفته
است انتظار مـیرود این پیگیری صورت بگیرد و
آقای روحانی نیز در این زمینه پیگیر است.

شماره 2485

اخبار کوتاه

  تالش دشمن برای قطببندی
فــارس -آیــتا ...سید احمد علمالهدی،
عضو مجلس خبرگان رهبری ،با اشــاره به
ناآرامیهای مشهد و برخی ادعاها مبنی
بر اینکه اعتراضات صورت گرفته به دلیل
اظهارات وی بوده است ،گفت :ربط دادن
این وقایع به من یک تهمت و سوءاستفاده
از سوی دشمن است ،در وهله اول جریانی
به دنبال این بود که فرد یا افرادی را بهعنوان
مسئول این اتفاقات معرفی و بدینوسیله
کمکار یهای خودشان را توجیه کند .وی
بابیان اینکه دشمن میخواهد این شبهه را
در اذهان عمومی ایجاد کند که در این کشور
قطببندی صورت گرفته است ،افزود :بنده
در جمعه قبل از حادثه در خطبهها مطلبی
با این عنوان که توهین به رئیسجمهور که
ً
از سوی ولیفقیه نصبشده حرام و شرعا
جایز نیست را مطرح کــردم ،این مطلب در
روزنامههای دولتی هم منعکس شد ،بنابراین
چگونه میتوانم مــردم را تحریک به انجام
چنین اقداماتی کرده باشم.

ً
  خودکشی کامال مشهود است

تسنیم -کامران سیدامامی ،برادر مرحوم
سید امامی ،با اشاره به داغدار بودن خانواده،
از رسانهها خواهش کرد تا به شایعات درباره
خودکشی برادر او دامن نزنند .وی تصریح
کرد :بنده و همسر مرحوم ،جنازه را دیدهایم
و با اصرار معاون دادستان که "جنازه را نگاه
کنید و همه موارد را بررسی کنید" ،این کار را
کردهایم و بهجز آثار حلقآویزشدن که روی
جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم
ً
زندان هم کامال مشخص است ،هیچ مسئله
دیگری وجــود نــدارد و خودکشی از طریق
ً
حلقآویز کردن کامال مشهود است.

  تقدیر بهارستان از مردم
مهر ۲۲۰ -نفر از نمایندگان مجلس با انتشار
بیانیهای از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲
بهمن تقدیر کردند و بر لزوم تالش مضاعف
سه قوه در راستای حل مشکالت مردم تأکید
کردند.

ابوترابیامامجمعهموقتتهرانشد
آنــا -با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی،
حجتاالسالم سید محمدحسن ابوترابی
فرد ،به امامت جمعه موقت تهران ،منصوب
شد .نماز جمعه این هفته تهران به اقامت وی
اقامه خواهد شد .نائب رئیس مجلس شورای
اسالمی در دوره های هفتم و هشتم ،مسئول
نهاد رهبری در دانشگاه تهران و عضو هیئت
عالی تنظیم روابط و حل اختالف قوا از جمله
مسئولیتهای وی بوده است.

خداحافظیباپیکنوروزی
فارس -رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش
ابتدایی وزیر آموزش و پرورش ،در نشستی
خبری اعالم کرد :داستاننویسی جایگزین
پیک نــوروزی میشود و هفت و نیم میلیون
داستان در نوروز امسال تولید خواهد شد.
وی افزود :به دلیل طوالنی بودن ایام نوروز،
کودکان از فضای آموزشی دور میشوند و
برای تقویت فعالیتهایی که در طول سال
تحصیلی کمتر مــورد توجه قــرار میگیرد،
این طرح اجرا میشود .معاون وزیر آموزش
و پرورش درباره پیکنوروزی و پیک شادی،
ادامــه داد :پیک نــوروزی و پیک شــادی از
شکل متمرکز به شکل منطقهای و مدرسهای
درآمد اما بررسیها نشان داد که پیک نوروزی
یک فرایند فرسایشی شده بود و در تثبیت
آموختهها نقش مؤثری نداشت.

تعیینآبراهجدیددرخلیجفارس
تسنیم -سردار علی فدوی ،فرمانده نیروی
دریایی سپاه ،گفت :در خلیج فــارس در
سختترین وجه ممکن اعمال حاکمیت
کامل را کرد هایم 10 ،سال است بر اساس
مصوبه شورای امنیت ملی از آبراهی که ما
مشخص کرد هایم ،عبور میکنند و جرئت
نمیکنند از این مسئله تخطی کنند .وی
با بیان اینکه به لحاظ اعمال حاکمیت
آمریکاییها از ما تمکین میکنند ،افزود:
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی امنیت
ملی که از طریق قرارگاه خاتم به ما ابالغ
شد هاست ،تمام کشورها از جمله آمریکا ،
انگلیس و نیوزیلند ملزم هستند از آبراهی که
ما مشخص کردهایم ،عبور کنند.

