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بهارستان

هزینههای درمانی جانبازان
برعهده بنیاد شهید خواهد بود
با تصویب نمایندگان مجلس ،تامین  ۱۰۰درصدی هزینههای درمانی جانبازان
و ایثارگران برعهده بنیاد شهید خواهد بود .نمایندگان در جلسه علنی مجلس
شورای اسالمی طرح اصالح ماده  ۱۳قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

حق بیمه قراردادها بر مبنای حقوق ماهیانه کارکنان
نماینــدگان مجلس در مصوبه ای ســازمان تأمین اجتماعی را موظف کردند
حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیرعمرانی را برمبنای صورت مزد یا حقوق
ماهیانه کارکنان محاسبه کند .نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز
(چهارشــنبه) و در جریان بررسی طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان
تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات ماده
 ۱۲این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ،سازمان تأمین اجتماعی
موظف است حق بیمه قراردادها و پیمانهای غیرعمرانی (غیر تملک دارایی
ســرمایهای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ســاخت دارای کارگاههای
صنعتــی ،خدماتی ،تولیدی و یا فنی و مهندســی ثابت را که موضوع پیمان
(بــا مصالح یا بدون مصالح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توســط کارکنان
شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه
کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد
یا پیمان را صادر کند.

تحصن راه خوبی برای گرفتن حق نیست
یک عضو فراکسیون والیی مجلس گفت :تحصن و تجمع راهحل خوبی برای
گرفتن حق و حقوق و اجرای عدالت نیست.
محمد بیرانوندی در جلســه علنی مجلس خطاب بــه رئیس جمهور متذکر
شــد :جوانان غیرتمند لُر ،آریوبرزنهای ایران در حمایت از حضرتعالی قلعه
فلکافالک را گواه گرفتند و فریادتان زدند تا در گاه نیاز به فریادشان برسید،
حاال همان جوانان میخواهند تا با ســفر به لرســتان و تشکیل کارگروه ویژه
متشــکل از وزرا و کارشناســان ،به درد بیکاری ناشی از کم لطفی دولتهای
مختلف گذشته رســیدگی کنید .این عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات
مجلــس تحصــن را راه خوبی برای گرفتن حقوق و اجرای عدالت ندانســت
و خطاب به وزیر نیرو متذکر شــد :بارها به ســمعتان رسانده شد که استان
لرســتان یکی از پنج استان پرآب کشور است که میانگین کشتهای آبی آن
نصف میانگین کشور است با قید فوریت و پیش از آن که دیر شود با تشکیل
جلسه کمیته فنی به این خواسته مردم استان رسیدگی کنید.

داشتن گاز ،آرزوی مردم سیستان
نماینده مردم زابل در مجلس شــورای اســامی با اشاره به مشکالت استان
سیســتان و بلوچســتان گفت :آقای روحانی شــما در ســفر به سیستان و
بلوچستان در ســخنرانی به مردم قول دادید که تا اول مهر ،سیستان گازدار
میشود ،آیا در جریان هستید که تاکنون این قول عملیاتی نشده است.
حبیباهلل دهمرده در تذکر شــفاهی در جلسه علنی مجلس خطاب به رییس
جمهــور و نمایندگان گفت :در فصل بودجه قــرار داریم ،درخصوص جبران
عقب ماندگی تاریخی سیستان و بلوچستان توجهی ویژه صورت گیرد .آقای
روحانی دستور دهید پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی سیستان به مردم
انجام شود.
دهمرده در تذکری بــه وزیر نیرو اظهار کرد :موضوع حقابه رودخانه هیرمند
و انتقال آب از دریای عمان بارها مطرح شده است ،امیدواریم طبق قولهای
داده شده ،زمینه اجرای این امر فراهم شود.
آقای روحانی شما در سفر به سیستان در سخنرانی به مردم قول دادید که تا
اول مهر ،سیســتان گازدار میشود ،آیا در جریان هستید که تاکنون این قول
عملیاتی نشده است .آقای زنگنه گاز برای مردم سیستان به آرزو تبدیل شده.
مســئوالن و رییس جمهور درباره معیشــت مردم شریف در قالب برنامههای
کوتاه مدت ،میان مدت و طوالنی مدت ،یک بار و برای همیشه اقدام شود ،تا
چه زمانی مردم باید هزینه این همه سوء مدیریت را پرداخت کنند؟

درخواست برای قرائت جوابیه
در واکنش به اتهامات یک نماینده
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت :یکی از همکارانمان در پشت این تریبون
اتهامات ناروایی متوجه مرحوم آیتاهللهاشــمی و آقایان خاتمی ،موســوی و
کروبی کرد که باید جوابیههای آنان در مجلس قرائت شود.
شهاب الدین بیمقدار در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ،با گرامیداشت
نام و یاد بزرگانی که در شــکلگیری و پیروزی نظام جمهوری اسالمی نقشی
تاثیرگذار داشتند ،گفت :به روان پاک آیتاهللهاشمی رفسنجانی ،منتظری،
بهشتی ،مطهری ،قاضی طباطبایی و مدنی و همه بزرگانی که در شکلگیری
و پیروزی انقالب اسالمی نقش اساسی داشتند ،درود و سالم میفرستم.
وی ادامــه داد :یکی از همکارانمان در پشــت این تریبــون اتهامات ناروایی
متوجه مرحوم آیتاهللهاشــمی و آقایان خاتمی ،موســوی و کروبی کرد که
باید جوابیههای آنان در مجلس قرائت شــود .سالگرد رحلت آیتاهللهاشمی
رفســنجانی را به خانواده محترم و انقالبیهایِ واقعی تســلیت میگویم و از
خداوند منان علو درجات ایشان را خواهانم.

هشدار نسبت به تخریب نهادهای منتخب ملت
نماینده مردم سمنان در مجلس گفت :اعالم میکنیم کسانی که دست به تخریب
نهادهای منتخب مردم زده و پروژه تسخیر مجلس و سپس ریاست جمهوری و
بعد رهبری را آغاز کرده اند ،بدانند به بیراهه میروند.
احمد همتی در نطق میان دســتور دیروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسالمی،
گفت :سالهاســت که موجی در کشور ایجاد و سعی دارد مردم و مسؤوالن را در
دو طیف کامال مجزا و جدا از هم نشان دهد که البته در ماههای اخیر این موج
به شــکل ناباورانهای تشدید شده اســت ،عوامل آن عدهای محدود هستند که
برای رسیدن به مقصود خود از تمام ابزارهای تخریبی ،انواع تهمتها ،شایعات و
ترفندهای رسانهای و تبلیغی استفاده میکنند.
وی با بیان اینکه اگرچه عملکرد برخی مســؤوالن بر این موضوع صحه گذاشته
ولی بَرآیند آنچه که منعکس میگردد با واقعیتهای موجود متفاوت است ،گفت:
کسانی که دست به این جوســازیها میزنند یا اطالعات درستی ندارند و یا با
انگیزه منافع شخصی دست به این کار زده و منافع ملی و نظام را قربانی میکنند.
این عضو کمیســیون بهداشت و درمان مجلس سپس روی سخنانش را متوجه
منفعتطلبان و قدرتطلبان کرد و ادامه داد :افرادی در داخل کشور هستند که
میخواهند با هر روش و از هر راهی تئوری ماکیاولی را در داخل کشــور پیاده
کنند تا به قدرت برسند حتی به قیمت زیر پا گذاشتن اصول دینی و انسانی و
ارزشهای انقالب اسالمی.
نماینده مردم سمنان در مجلس با یادآوری نامه ارسال شده در سال گذشته به
مقام معظم رهبری ،گفت :در مهر سال گذشته طی نامه ای به محضر مقام معظم
رهبری به این گونه روشها اشاره و برخی مصادیق آن تبیین شد و خطر تنشها
و خیزشهای اجتماعی ناشی از بیتوجهی به این رفتارها نیز پیش بینی شد و
متاسفانه حوادث دی سال گذشته بر آن صحه گذاشت .اکنون نیز اعالم میکنیم
کسانی که دست به تخریب نهادهای منتخب مردم زده و پروژه تسخیر مجلس و
سپس ریاست جمهوری و بعد رهبری را آغاز کرده اند ،بدانند به بیراهه میروند
و ملت عزیز و رشید ایران سالهاست که دست آنها را خوانده اند و چهره واقعی
آنها را شناخته است.
مردم میدانند شعارهای تند و تخریبی ،بدون راهکار عملی برای حل مشکالت
مردم یا ناشی از منفعت طلبی است یا عوام فریبی.
همتی ادامه داد :این تفکــرات ،قوانین ملی و بین المللی را برنمیتابد و به هر
بهانهای ،فضای کشــور را متشــنج کرده و اتحاد ملی و ارتباطات بین المللی را
مخدوش میکند حتی استراتژی نظام و رهبری که ارتباط با شرق و غرب عالم
به جز رژیم صهیونیستی و آمریکاست را نمیپذیرد و در هر فرصتی آن را خدشه
دار کرده و عمال در جهت خواستههای ترامپ و دشمنان کشور حرکت میکنند.
جالب تر اینکه همینها تریبون به دســت گرفته یا قلمفرســایی میکنند که
مســؤوالن چه کارها که نمیکنند؟ و چرا تالش نمیکنند ،این مدعیان بدانند
قاطبه مســؤوالن نظام در ردهها و قوای مختلف ،تالشهای بیوقفهای دارند .در
این رابطه همه مسؤول هستند .تریبون داران ،قلم به دستان و رسانهها به ویژه
رسانه ملی همگی مسؤولند.

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

مقابل توپ و تشر و یاوهگوییهای آمریکا و اروپا پس نزنید

رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :برخی از
روی نفهمی یا مسائل دیگر ،علت دشمنی مستکبران را
سخنان امام یا فالن مسئول علیه آمریکا میدانند.
آیت اهلل خامنــهای رهبر معظم انقالب اســامی صبح
دیروز (چهارشنبه) در ســالروز قیام تاریخساز مردم قم
در  ۱۹دی  ۱۳۵۶در دیــدار هــزاران نفر از مردم قم ،با
اشــاره به ضرورت پرهیز از سهلانگاری و سهلاندیشی
درباره ریشه دشمنی آمریکا و استکبار با ایران اسالمی،
«ماهیت و حقیقت انقالب و شــجاعت و وفاداری ملت
و نظام بــه اهداف و مبانی انقــاب» را علت اصلی این
خصومت عمیق و مســتمر خواندند و بــا بیان وظایف
مهم «مســئوالن و مردم» در ایــن مقطع تأکید کردند:
رسیدگی به مشکالت معیشــتی مردم بهویژه قشرهای
ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است و ملت و
مسئوالن باید با هوشیاری ،تحریمهای آمریکا را همانند
دوران دفاع مقدس به شکســتی بی سابقه برای شیطان
بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تجلیل از قیام سرنوشتساز
مردم قم در  ۱۹دی سال  ۵۶بهعنوان نقطه عطف انقالب
اسالمی ،قم را «شــهر ،مرکز و مادر انقالب» خواندند و
انقالبی قم و
افزودند :البته انگیزههایی برای تغییر فضای
ِ
کمرنگ کردن روحیه انقالبی و دینی در آن وجود دارد و
نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایشــان با تأکید بر هوشــیاری در مقابل این انگیزهها،
تأکیــد کردند :قم سرچشــم اصلی و پشــتوانه معنوی
انقالبی اســت که دنیا را متحول کــرد ،بنابراین بزرگان
و جوانان قم نباید اجازه دهند دســتهای خائن ،قم را
از مرکزیت انقالب ،خارج و این حرکت تحولی را در آن
کمرنگ کنند.
رهبر انقالب اسالمی ســپس به بیان چند درس مهم و
ماندگار از قیام  ۱۹دی پرداختند و خاطرنشــان کردند:
رئیسجمهور وقت آمریکا در  ۱۰دی  ۵۶به تهران آمد و
با تمجید اغراقآمیز و دروغین از محمدرضا پهلوی ،ایران
ایران
را «جزیره ثبات» یعنی مایه آرامش خیال آمریکا از ِ
وابسته و مسئوالن نوکرمآب آن ،خواند.
ایشــان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم ،وابســته و فاسد
پهلــوی در فاصلــه ای کمتر از ده روز از این ســخنان
را نشــانه ضعف عمیق دســتگاه محاســباتی آمریکا و
غرب دانســتند و گفتند :کمتر از ده روز پس از ســفر
رئیسجمهــور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات،
قیام عظیم مردم قم شــکل گرفت و به دنبال آن ،قیام
مردم تبریــز و طوفان انقالب اســامی و نابودی رژیم
سرسپرده طاغوت محقق شد.
حضــرت آیت اهلل خامنهای ،اســتمرار ضعف دســتگاه
محاســباتی آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و
افزودنــد :با وجود آنکه عدهای غربــزده و آمریکازده ،پُ ِز
قدرت محاسباتی و آیندهنگری آمریکاییها را میدهند
اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتی است.
ایشان با اشــاره به سخنان سال گذشتهی یک دولتمرد
اوباش تروریست و وعده او به آنها که
آمریکایی در جمع
ِ
جشن سال  ۲۰۱۹میالدی را در تهران خواهیم گرفت،
خاطرنشان کردند :توانایی محاسباتی دشمنان ایران در
همین حد اســت ،همانطور که آن زمان صدام امیدوار
بــود یک هفتهای به تهران برســد و منافقین مزدور نیز
خیال میکردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه به
تهران خواهند رسید.
رهبر انقالب اسالمی افزودند :برخی دولتمردان آمریکایی
اینطــور وانمود میکنند که دیوانهاند ،البته بنده این را
قبول نــدارم اما آنها حقیقتــاً «احمقهای درجه یک»
هستند.
ایشــان قیام مردم قم را نشــانه صفبندی دو دستگاه
دموکراسی دروغین و
محاسباتی یعنی صفبندیِ «لیبرال
ِ
پای در گِل غربی» در مقابل «نظام توحیدی و اسالمی»
برشــمردند و گفتند :پس از انقالب نیــز آنها با تحریم
جمهوری اســامی تصور میکردند کار نظام در کمتر از
شــش ماه تمام خواهد شد در حالیکه انقالب اکنون به
چهل سالگی رسیده است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای افزودنــد :در مقابل این
محاسباتی دقیق نظام
محاسبات غلط استکبار ،دستگاه
ِ
اســامی وجود دارد که امام بزرگــوار ما فرمود «صدای
شکستهشدن اســتخوانهای مارکسیسم را میشنوم» و
یکی دو سال بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
دشــمنی اســتکبار با پدیده
حضرت آیت اهلل خامنهای،
ِ
دشــمنی عمیق دانستند و
تمدنی انقالب اســامی را
ِ
ِ

خاطرنشان کردند :برخی از روی نفهمی یا مسائل دیگر،
علت دشمنی مستکبران را سخنان امام یا فالن مسئول
علیه آمریــکا میدانند ،در حالیکــه زورگویان جهانی
با یک قدرت جوان ،رو به رشــد ،پــر تالش و پر انگیزه
دشــمن هستند که این قدرت معنوی  ۴۰سال است در
مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر و قدرتمندتر شده
و ت ََرکها و شکافهای استکبار را عمیقتر کرده است.
رهبر انقالب اســامی ،ایران را قلّه موقعیت راهبردی در
منطقه خواندند و افزودند :علت عصبانیت آمریکاییها در
اول انقالب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به عنوان
مهمترین کشور منطقه و سرزمینی سرشار از ثروتهای
مادی و منابع طبیعی از دست دادند.
ایشــان با اشــاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه
غربــی افزودند :خــود آنها میگویند ایــران با توجه به
ظرفیتهای فــوق العادهاش پنجمین کشــور ثروتمند
جهان اســت ،بنابراین طبیعی است که بهخاطر از دست
دادن چنین ثروتی ،عمیقاً عصبانی باشند.
حضرت آیــت اهلل خامنــهای افزودند :ایــن عصبانیت
همچنان ادامه دارد اما مسئله اصلی و ریشه تقابل آمریکا
و ملت ایران ،تقابل تاریخی و ذاتی حق و باطل است ،چرا
که استکبار و استعمار از خون ملتها تغذیه میکنند و
انقالب اسالمی در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و برای
بیدار کردن ملتها نیز تالش کرده است.
رهبر انقالب اســامی ،شــنیده شــدن فریاد «مرگ بر
آمریکا» در کشــورهای متعدد را بی ســابقه و نشانه ای
از موفقیت ایران برشمردند و خاطرنشان کردند :استکبار
تالش میکند ملتها را با «ایران هراســی»« ،اســام
هراســی» یا «شیعه هراسی» گمراه کند ،اما ملتها ذاتاً
با ایران اســامی دشمنی ندارند و هر جا حقیقت روشن
بشود ،از آن حمایت میکنند.
ایشان بروز برخی حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را
نشانه آشکار شدن پیامدهای خطرناک حفرههای معنوی
در تمــدن غــرب خواندند و افزودنــد :در طرف مقابل،
مردمســاالری دینی و حرکت به سمت تمدن اسالمی با
اســتفاده از امکانات و ابزارهای روز دنیا ادامه دارد و این
واقعیت برای مستکبران رعبآور است.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر پرهیز از سهل انگاری
و سهل اندیشــی در زمینه علت واقعی و اصلی دشمنی
ظالمان جهانی با ایران افزودند :علت اصلی این دشمنی،
«ماهیــت و حقیقت حرکــت عظیم انقالب اســامی،
شــجاعت ،فداکاری و وفاداری ملت و پایبندی مستمر
و کامل نظام به مبانی انقالب اســامی» است که اگر به
توفیق الهی ،این حرکت به نتایج مورد نظر خود دســت
یابد ،بساط استکبار و استعمار غرب را برمیچیند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استناد به آیات قرآن مجید
افزودند :فرعون میدانست موسی حق است اما دشمنی
میکرد و خدا به حضرت موسی گفت «نترسید ،حرکت
کنید من با شما هســتم» که این خطاب امروز عیناً به
دشــمنی آگاهانه فراعنه
ملت ایران اســت که در مقابل
ِ
عالم ،ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین نتیجه صف آرایی استکبار
و ملت ایران خاطرنشــان کردند :هر جبهه ای که در راه
خدا حرکت کند ،وعــده قطعی و بدون تردید پروردگار
درباره نصرت و پیروزی او محقق خواهد شد ،همچنانکه

در طول  ۴۰ســال هر جا درست حرکت کردیم ،پیروز
شدیم و هر جا کوتاهی داشتیم ،پیروزی حاصل نشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رســیدن به چهل ســالگی
را در روند شــکلگیری تمدنها ،آغاز بلوغ و شــکوفایی
خواندند و افزودند :در این مســیر تمدنی ،چهل سالگی
نه دوران پیری بلکه دوران عمق یافتن حرکتها اســت
و بــه فضل الهی و به برکت «ایمان دینی ،عزم راســخ،
حضور و آمادگی و کار و تالش ملت بهویژه انبوه جوانان
خوشفکر ،مبتکر و امیــدوار به آینده» ،حرکت تاریخی
ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشــان پیروزی انقالب و تشــکیل جمهوری اسالمی را
مقدماتی برای شــکل گیری «تمدن اسالمی متناسب با
دوران فعلی» دانستند و خاطرنشان کردند :اگر خدا اراده
نکرده بود ،این مقدمات فراهم نمیشد.
رهبر انقالب اســامی سخنانشان در جمع هزاران نفر از
مردم قــم را با بیان نکاتی مهم خطاب به مســئوالن و
مردم ادامه دادند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در مهمترین توصیه خود
به مسئوالن بهخصوص دولتمردان تأکید کردند :اولویت
کاری خود را حل مشــکالت معیشــتی مــردم بهویژه
قشــرهای ضعیف قرار دهید ،چرا که این مسئله اهمیت
ویژه ای دارد.
رهبر انقالب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل معیشتی
مردم گفتند :منابع کشــور کم اســت امــا چرا با وجود
تذکرات مکــرر ،جریانها و افــرادی ،ظالمانه این منابع
را میبلعنــد و با دالل بــازی و انحصارطلبی در تجارت،
مانع پیشرفت کشور میشوند و در تقویت تولید داخلی
کارشکنی میکنند.
رهبر انقالب بــار دیگر مهمترین کار امروز مســئوالن
را رســیدگی به مشکالت معیشــتی خواندند و افزودند:
البته این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمیشود،
باید مراقب جریانها و دســتهای خطرناک و مضر بود،
همچنانکه این مســائل را بارها با جزئیات در جلســات
کاری به مسئوالن تذکر داده ایم.
ایشان ،کار و تالش و خدمت به انقالب ایران عزیز و ملت
بزرگ را نعمتی الهی خواندند و به مسئوالن و دولتمردان
تأکید کردند :قدر نعمت مســئولیت در نظام اسالمی را
بدانیــد و به لوازم قدرشناســی از آن یعنی «مراقبت در
حرف و رفتار ،پرهیز از گرایش به اشرافیگری و اسراف
و رفتارهای طاغوتی» پایبند باشید و تالش کنید مسیر
حرکت شما همواره به سمت الگوی رفتاری و مدیریتی
امیرمؤمنان باشد.
«شــجاعت» و «عقالنیت» دو نکته مهــم و تذکر دیگر
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود.
ایشــان افزودند :در مقابل توپ و تشر و یاوه گوییهای
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایســتید و بدانید که اینها نه
تهدیــد ،نه «وعده و قول» و نه حتی امضایشــان اعتبار
ندارد.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای حرفهــای بی ربط برخی
غربیها را به حرفهای دلقکها تشبیه کردند و افزودند:
آنها به ایران توصیه میکنند حقوق بشر را از سعودیها
یاد بگیرد؛ آیا این ،حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیــت اهلل خامنه ای خاطرنشــان کردند :رفتار
صحیــح و عقالنی وظیفه مســئوالن اســت ،چرا که با

احساســاتِ صرف ،نمیشود کشــور را اداره کرد البته
احساســات به عنوان پشــتوانه عملی شدن تصمیمات
عقالنی الزم است.
«شــناخت ،قدردانی و اســتفاده از ظرفیتهای درونی
بهویژه جوانان» دیگر توصیه مؤکد رهبر انقالب اسالمی
به مسئوالن و دولتمردان بود.
ایشان افزودند :جوانان میتوانند گرههای دستگاهها را باز
کنند ،بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را بدانید
چرا که حتی بلندپروازیهای آنها خوب است و کشور را
به جلو میبرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشان،
مــردم را نیز به کمک به مســئوالن توصیــه کردند و
افزودند :بخــش مهم تقویت تولید داخلی در زمینههای
کیفی و توزیعی ،به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار
و مردم مربوط میشود.
ایشــان گفتند :امسال سال تقویت تولید کاالهای ایرانی
بوده است ،اما االن در آخر سال باید ببینیم چقدر در این
زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایی کرده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور در صحنههای انقالب
را بهتریــن کمک مردم به کشــور دانســتند و افزودند:
دشــمن در تالش است با شایعه سازی و تهمت پراکنی
مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر بیندازد که البته
نمیتواند ،اما مردم باید با این شگردهای دشمن مقابله
کنند.
ایشــان خاطرنشــان کردند :انقالب و نظام با خواســت
و حمایــت مردم شــکل گرفتــه و اســتمرار یافته اما
مســتکبران با وقاحت تمام مــردم را به مقابله با همین
نظــام فرا میخوانند که الزم اســت مردم در مقابل این
تبلیغات ایســتادگی و علیــه آن حرکت کنند و جوانان
با هوشــمندی ،فضای مجازی را به ابزاری برای زدن تو
دهنی به دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای تحریمها را باعث فشار و بروز
مشکالتی برای کشور دانســتند و افزودند :آمریکاییها
با خوشــحالی میگویند تحریم کنونــی ملت ایران در
تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران انشاءاهلل در این زمینه
شکستی به آنها میدهد که در تاریخ بی سابقه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به تحریم کامل ملت
ایران در دوران دفاع مقدس افزودند :دشمنان حتی به ما
سیم خاردار نمیدادند اما ملت و مسئوالن ،آن تحریمها
را به زمینه ای برای تکیه بر درون و شکوفایی استعدادها
تبدیل کردند ،بهگونه ای که همان مسیر ،امروز ایران را
به قدرت بی نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبــر انقالب تأکید کردند :باید بــا درس گیری از این
تجربه درخشــان و تکیه بر جوانان ،تحریم کنونی را به
وســیله ای برای کار و تالش و شکوفایی تبدیل کنیم و
با بی نیازی از دیگران به جایی برســیم که آنها نیازمند
ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اهلل خامنهای تأکید کردند :به فضل الهی و
در پرتو مقاومت و هوشــیاری مردم و مسئوالن و کار و
تالش بیوقفه ،از تحریمها و مشکالت عبور خواهیم کرد
و همچنانکه در جنگ تحمیلی صدام را به خاک ســیاه
نشاندیم و به درک اسفل رفت ،جمهوری اسالمی هر روز
موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا
و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

رییس جمهور در جلسه هیات دولت:

حاکمیت ملی و رأی مردم بزرگترین دستاورد انقالب است

رییسجمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات
دولت در سخنانی با اشاره به فرا رسیدن 19
دی؛ سالروز قیام مردم قم ،تصریح کرد :قم و
حوزه علیمه این شهر در نهضت اسالمی ،به
عنوان پیشــران حرکت انقالبی ،نقش بسیار
مهم و زیادی داشــتند و قیام  19دی مردم
قــم  ،روند پیروزی انقالب اســامی را وارد
مرحله نوینی کرد.
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلین
حســن روحانی همچنین تبیین اقدامات
انجام شــده و دستاوردهای  40ساله انقالب
اسالمی را ضروری خواند و با اشاره به نزدیک
شدن جشن چهلمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی ،اظهارداشت :در این ایام مسئولین
اجرایی و غیر اجرایــی  ،کارگزاران دولت و
نظام و رســانههای همگانــی ،وظیفه مهم
تبیین اقدامات انجام شــده و دستاوردهای
 40ساله انقالب اسالمی را برعهده دارند.
روحانی افزود :اولیــن حادثه مهمی که در
ســال  42رخ داد ،فروردین ماه آن سال در
مدرسه فیضیه بود و بعد هم در دیگر حوادث
انقالبی ،قــم همواره پیشــران این حرکت
انقالبی بود و البته مردم سراســر کشور هم
از این حرکت و نهضت حمایت کردند و امام
(ره)هم به خوبی رهبری کرد .

روحانی تاکید کرد :امروز در آستانه چهلمین
جشــن پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی،
اشــتغال جوانان و تامین معیشت مردم دو
اولویت اصلی و مهم همه ما در کشــور است
و نباید اجازه دهیم مردم با مشــکل مواجه
شوند.
رئیس جمهور اظهارداشت :مردم توجه دارند
که حرکت توســعهای و سازندگی کشور در
شــرایطی اتفاق افتاده است که با  3مسأله
مواجه بودیم که معموالً در این حوادث مهم،
ارزش رشد و پیشرفت ،چند برابر میشود.
روحانی با بیــان اینکــه اوالً وقتی انقالب
ن سیاسی و
میشود ،افراد ،کارگاهها ،مسئولی 
ساختاری اقتصادی عوض میشود و مشخص
است که در همان سال انقالب ،خود به خود
فعالیتها نیمه تعطیل میشود ،ادامه داد :در
سال بعد انقالب نیز تغییرات ایجاد میشود
و فعالیتها نیمه تعطیل است  .با حوادث و
مشکالتی که در ســالهای  58و  59برای
استقرار انقالب مواجه بودیم  ،معموال حرکت
به سمت پیشرفت و توسعه سخت و مشکل
میشود اما روند توسعه و پیشرفت حتی در
آن شرایط هم ادامه یافت.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه حادثه دوم،
مســأله جنــگ تحمیلی بود و مــا را دچار

مشــکل کرد ،اظهار داشــت :جنگــی بر ما
تحمیل و به کشــورمان تجاوز و بخشــی از
سرزمین ما اشــغال شد که در ظاهر توسط
بعثیها در عراق و در باطن نیز تقریباً همه از
جمله کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی
به اســتثناء چند کشور در پشت این جنگ
بودند.
روحانی تاکید کرد :همه پشــت ســر صدام
بودنــد و با جنگی مواجه شــدیم که دنیا با
ما جنگید و بحمــداهلل ملت ،جوانان ،ارتش،
سپاه ،بسیج ،عشایر و همه مردم ،با مقاومت
و ایستادگی ،ما را به پیروزی رساندند.
رئیس جمهوری با اشــاره به حادثه ســوم
و اینکــه بعد از جنگ ،کشــور در مســیر
ســازندگی و حرکت درست قرار گرفته بود
که فشار تحریمها افزایش یافت ،تصریح کرد:
تحریم آمریکا برای سرمایهگذاری نفت و گاز
به دولت آقایهاشــمی رفســنجانی مربوط
میشــود و درآن زمان خرید نفت را تحریم
کردند.
روحانی افزود :همه اینها به جز تحریمهایی
که از ســال  59علیه ما شروع شد ،شرایطی
است که بعد از جنگ برای ما رخ میدهد و
سپس به بهانه مسأله هستهای تحریمهای
شــورای امنیت علیــه ما آغاز شــد که آن
تحریمها تا سال  94باقی ماند و در آن سال
توانســتیم این تحریمها را رفع و یک فضای
تنفسی پیدا بکنیم.
رئیسجمهــور اضافه کرد :دوبــاره از طریق
توطئه تندروهای آمریکا و صهیونیستها و
برخی از کشورهای منطقه ،فشار را بر کشور
و مردم ما وارد کردند .این  3حادثه بســیار
مهم در روند اقتصادی کشورمان میتوانست
کند کننده روند توسعه باشد اما آمار و ارقام

دســتاوردها در همه حوزههــای صنعتی،
کشــاورزی ،اجتماعی ،بهداشتی ،آموزشی
قدرت نظامی ،سازندگی و عمران و آبادانی،
شــرکتهای دانشبنیان و کمک به مردم و
مستضعفین ،باگذشته قابل مقایسه نیست.
رئیسجمهــور تصریح کرد :همــه چیز در
کشــورمان بر مبنای آراء مردم است و این
حاکمیت ملی ،بزرگترین دســتاورد انقالب
اســامی ما بود و این را باید تبیین کنیم.
این همه انتخاباتی که در کشــور برگزار شد
و برگزار میشــود و ان شــاء اهلل سال آینده
هم انتخابات داریم ،نشان میدهد که کشور
مــا بر مبنای انتخابات ،رأی مردم و صندوق
آراء است.
تصویب کلیات طرح استانی شدن
انتخابات مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس شورای
اســامی موافقت کردند که این طرح برای
بررســی بیشتر مواد به کمیســیون شوراها
ارجاع شد.
در جلســه علنی دیروز نمایندگان مجلس
شورای اسالمی با  ۱۵۵رای موافق ۶۴ ،رای
مخالــف و دو رای ممتنــع از مجموع ۲۳۱
نماینده حاضر در مجلس شــورای اسالمی
کلیات طــرح اصالح قانون انتخابات مجلس
شورای اسالمی درباره استانی شدن انتخابات
را تصویب کردند.
در جریان بررسی کلیات طرح استانی شدن
انتخابات مجلس ،قاضی پور ،ســبحانی فر و
کیان پــور به عنوان مخالف و رضیان ،کاتب
و ادیانی به عنوان موافق کلیات طرح استانی
شدن انتخابات صحبت کردند.
محمــد جــواد کولیوند رئیس کمیســیون

شــوراها و امور داخلی مجلس نیز گفت که
تالش شــده اســت در این طرح مواد مورد
نظر نمایندگان لحاظ شود البته ما از هیات
رئیسه درخواست کردیم که مجددا طرح را
برای انجام اصالحاتی به کمیســیون ارجاع
کند.
بعد از موافقــت نمایندگان بــا کلیات این
طرح الریجانــی رئیس مجلــس گفت که
کمیسیون شوراها درخواست کرده که طرح
را به این کمیســیون ارجاع دهد تا برخی از
مواد را کامل تر کند البته مطابق آیین نامه
کمیســیون تنها یک هفته زمان دارد تا در
جلســه بعدی مجلس در دســتور کار قرار
گیرد.
نماینــدگان بــا  ۱۸۶رای موافــق  ۲۴رای
مخالــف و  ۴رای ممتنــع از مجموع ۲۳۰
نماینــده حاضر در مجلــس موافقت کردند
که مواد و جزییات این طرح به کمیســیون
شوراها ارجاع شود.
دولت موافق استانی شدن انتخابات
مجلس است
معــاون پارلمانی رئیس جممهور هم گفت:
دولت در جلســه خود با طرح استانی شدن
انتخابات مجلس موافقت کرده است.
حســینعلی امیری در حاشــیه جلسههایت
دولــت اظهار کرد :الیحــه جامعه انتخابات
در دســتور کار قرار دارد و فکر میکنم تا دو
هفته آینده در صحن دولت بررســی شود.
جلسه یکشــنبه گذشــته دولت هم درباره
کلیات این الیحه بود.
وی ادامه داد :با این حال در دولت به صورت
مفصل درباره طرح اســتانی شدن انتخابات
مجلــس بحث کرده ایم و بعد از رای گیری،
دولت با این طرح موافقت کرده است.

