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کسی حق ندارد از جیب و جانب مردم شعار دهد
رییس جمهور تصریح کرد که هیچ کس نمیتواند با احساســات مردم بزرگ ایران آن
هم مردم آذربایجان و تبریز بزرگ بازی کند ...

سیاست
 2شعبان 1436

May 21, 2015

سال بیستم شماره 5476

دادســتان کل کشور خواستار معرفی موسسات غیر قانونی توسط بانک مرکزی
به مردم شد

مذاکرات هسته ای ایران نتایج قابل توجهی داشته است
‘ســرگئی الوروف’ وزیر امور خارجه روسیه با ابراز خرسندی از روند مذاکرات ایران و
گروه  5+1گفت ،مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران نتایج ...
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دادستان کل کشور گفت :بانک مرکزی موظف است تا موسسات غیر قانونی را ...

رهبر معظم انقالب :

اجازه هیچگونه بازرسی از مراکز نظامی داده نخواهد شد

سیاست امروز

مسئوالن عزیز ما در این میدان شجاعانه حرکت می کنند

رهبر معظم انقالب گفتند :در باره بازرســی ها گفتیم که
اجازه نمی دهیــم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچگونه
بازرسی از سوی بیگانگان انجام شود.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ،ایشان این مطلب
را روز چهارشنبه در آســتانه روز پاسدار و همچنین سوم
خرداد ســالروز عملیات غرور آفرین بیت المقدس و فتح
خرمشــهر و در آیین دانش آموختگی دانشجویان افسری
و تربیت پاسداری دانشگاه امام حسین (ع) بیان داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این مراســم در سخنانی با
اشاره به «گفتمان نوین اسالمی» و «گفتمان جاهلیت»
به عنــوان دوگفتمان اصلــی دنیای امــروز ،نزدیکی و
آشــتی این دو گفتمان را غیرممکن دانســتند و با اشاره
به زیــاده خواهی های جدید در مذاکرات هســته ای از
جمله درخواســت برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو
با دانشــمندان ایرانی ،تأکید کردند :این اجازه مطلقا داده
نخواهد شــد و دشمنان بدانند که ملت و مسئوالن ایران
در مقابــل زیاده خواهی هــا و زورگویی ها به هیچ وجه
کوتاه نخواهند آمد.
فرمانده کل قوا همچنین با اشــاره بــه اخباری مبنی بر
تــاش بدخواهان ملت و برخی مســئوالن منطقه خلیج
فارس برای کشاندن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران،
گفتند :اگر شــیطنتی صورت بگیــرد ،واکنش جمهوری
اسالمی ایران بسیار سخت خواهد بود.
رهبــر انقالب اســامی در این مراســم ،رویکرد انجام
کارهــای نو ،ابتکاری ،و پرمغز را در همه مســایل مورد
تأکید قرار دادند و با اشــاره به وجــود این ویژگی ها در
مراسم امروز دانشگاه امام حسین (ع) ،خاطرنشان کردند:
باید از انجام کارهای سطحی در همه مسایل پرهیز کرد.
حضرت ایــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر اینکه ،ســپاه
پاســداران انقالب اسالمی شــجره طیبه ای است که به
مرحله قابل قبولی از توانایی ها و پیشرفت و بلوغ فکری
و عملی رسیده اســت ،افزودند :دانشگاه امام حسین(ع)
یکی از نشانه های تکامل و حرکت روبه جلو سپاه است.
ایشــان عقبه این دانشــگاه را ،عملیات های مهم دوران
دفاع مقدس و مجاهدت و فداکاری پیشکســوتان سپاه
برشمردند و خطاب به دانشــجویان این دانشگاه گفتند:
امروز پرچــم حرکت انقالب عظیم اســامی که پرچم
گفتمان نوین اســامی است ،به دست شما رسیده و باید
آن را همانند گذشــتگان خود ،با قدرت و اســتحکام به
پیش ببرید.
رهبر انقالب اســامی ،پرچم گفتمان نوین اســامی را
برای ســعادت بشریت راهگشــا و برای نسل جوان دنیا،
پرکشــش و پرجاذبه دانســتند و خاطر نشان کردند :این

حرکت پرافتخار ،با رهبری امام بزرگوار ما به وجود آمد و
ملت ایران با ازخود گذشــتگی و فداکاری ،از این حرکت
پاسداری و این پرچم را بلند کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه وجود گفتمان
دیگــری تحت عنــوان «گفتمان جاهلیــت» ،افزودند:
گفتمان جاهلیت امروز کــه گفتمانی ظالمانه ،زورگویانه،
متکبرانــه و خودخواهانه و از جانب قدرتهای ســلطه گر
جهان اســت ،در مقابل گفتمان اســامی قرار دارد که
طرفدار عدالت ،آزادی بشــر و از بیــن رفتن زمینه های

ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران ،عزت خود را به وسیله
اســام و حرکت و آرمان های انقالبی به دســت آورده
اســت ،به وجود برخی چالش ها در مقابل نظام اسالمی
اشــاره کردند و گفتند :ما از این چالشها هیچ ابا و واهمه
ای نداریم زیرا وجود چالش نشان دهنده تحرک ،زنده و
فعال بودن ،و حرکت روبه رشد است.
رهبــر انقالب تأکید کردند :ملت ایران ،از این چالشــها،
باقــدرت و با توکل بــر خدا و با اعتماد بــه نفس ،عبور
خواهد کرد.

استثمار و استعمار ،و نابودی نظام سلطه است.
ایشــان با تأکید بر اینکه چشــمان تیزبین ملتها قادر به
تشــخیص این دو گفتمان و شــناخت حرکت منافقانه و
ریاکارانه گفتمان جاهلیت ،تحت پوشش الفاظی همچون
«حقوق بشر» و «عدم خشــونت» ،است ،گفتند :امکان
آشــتی و نزدیکی ایــن دوگفتمان بــه یکدیگر هیچگاه
وجود نخواهد داشــت زیرا یک گفتمــان قائل به ظلم و
ســتیزه گری با ملت ها است ،درحالی که گفتمان دیگر،
قائل به حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان است.
رهبر انقالب با اشــاره بــه تبلیغات دشــمنان مبنی بر
منزوی بودن جمهوری اسالمی ایران ،خاطر نشان کردند:
نظام اسالمی از ابتدا تاکنون همواره در دل ملت ها جای
داشته است و نشانه بارز آن ،ابراز عالقه و شیفتگی مردم
کشورهای مختلف دنیا نسبت به روسای جمهور ایران ،در
طول سی و شش سال گذشته است.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای ،نام ملــت ایران را در میان
ملتها و حتــی دولتمردان منصف و مســتقل و آزادگان
جهان ،نامی بلند آوازه و پرافتخار خواندند و تأکید کردند:
منزوی کســانی هستند که فقط می توانند با زور و دالر،
برخی افراد را جذب خود کنند.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای یکی از این چالشــها را
زورگویی ها و زیاده خواهیهای طرف مقابل در مذاکرات
هســته ای دانســتند و خاطر نشــان کردند :دشــمنان،
همچنان ملت ایران و مســئوالن را به خوبی نشناخته اند
که حرف زور می زننــد زیرا ملت و دولت ِ برآمده از این
ملت ،هیچگاه تسلیم حرف زور نخواهند شد.
ایشــان با تأکید بر اینکه هر مقدار در مقابل زیاده خواهی
های طرف مقابل کوتاه آمده شود ،آنها جلوتر خواهند آمد،
خاطرنشــان کردند :باید در مقابل این زیاده خواهی ها،
دیواره مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی بوجود آید.
رهبر انقالب یک نمونه از زیاده خواهی های طرف مقابل
در مذاکرات هســته ای را ،درخواســت برای بازرسی از
مراکــز نظامی و گفتگو با دانشــمندان و محققان ایرانی
بیان کردند و افزودند :همانگونه که قبال هم گفته شــد،
اجازه هیچگونه بازرســی از هیچیــک از مراکز نظامی و
همچنین گفتگو با دانشــمندان هســته ای و سایر رشته
های حساس و اهانت به حریم آنها ،داده نخواهد شد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردنــد :من اجازه
نخواهم داد که بیگانگان بیایند و با دانشمندان و فرزندان
عزیز و برجسته این ملت صحبت و از آنان بازجویی کنند.

آن سو

دادستان کل کشور خواستار معرفی موسسات
غیر قانونی توسط بانک مرکزی به مردم شد

دادستان کل کشور گفت :بانک مرکزی موظف است تا موسسات غیر قانونی
را به مردم معرفی و با آنها به صورت جدی برخورد کند.
حجت االسالم ابراهیم رئیســی روز چهارشنبه در حاشیه یازدهمین همایش
دادســتان های عمومی ،انقالب و نظامی مراکز اســتان های کشور در جمع
خبرنــگاران افزود :باید در آینده ای نزدیــک با همت مجموعه های مختلف
وضعیت موسســات مالی و اعتباری در سراسر کشور مشخص شود .دادستان
کل کشور به هدف اصلی شکل گیری این همایش اشاره کرد و اظهار داشت:
ایــن برنامه ها با محوریت اصلی برخورد با زمین خواران برگزار شــد .وی با
اشاره به اینکه دادگستری با زمین خواران برخورد می کند تصریح کرد :هدف اصلی قوه قضاییه جلوگیری از تخریب
جنگل ها و تغییر کاربری های نادرســت است که این مهم تنها با همکاری مسووالن و سازمان های مختلف محقق
می شــود .حجت االســام رئیســی به ضرورت همکاری میان نهادهای مختلف کشور اشــاره کرد و گفت :تمامی
فعالیت ها در راستای حفظ حقوق مردم است .دادستان کل کشور اظهار داشت :باید با ساخت و سازهای غیر مجاز نیز
برخورد شــود زیرا عدم مجوز ساخت بسیار ساده تر از تخریب یک مجموعه می باشد .یازدهمین همایش دادستانهای
عمومی و انقالب و نظامی مراکز استانهای سراسر کشور با حضور معاونین دادستان کل کشور  ،وزیر راه و شهرسازی،
معاون وزیر جهاد کشــاورزی  ،معاون سازمان محیط زیست  ،دادستانهای عمومی و انقالب ،نظامی و ویژه روحانیت
کشور در مجموعه میالد قوه قضائیه در مشهد برگزار شد.

الوروف:

مذاکرات هسته ای ایران نتایج قابل توجهی داشته است

‘سرگئی الوروف’ وزیر امور خارجه روسیه با ابراز خرسندی از روند مذاکرات
ایران و گروه  5+1گفت ،مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران نتایج قابل
توجهی به همراه داشته است.
به گزارش شبکه خبری ‘روسیه ،’24الوروف دیروز طی سخنانی در شورای
فدراســیون (مجلس سنای روســیه) افزود :پیشرفت های به دست آمده در
مذاکرات هســته ای ایران ،اهمیت و کارایی تالش های جمعی در عرصه
بین المللی را نشان داد.
وی با اشاره به نقش روسیه در مذاکرات میان ایران و گروه  5+1و ابتکارات
پیشنهادی این کشور برای ثمربخش بودن مذاکرات هسته ای ،گفت زمینه
برای کسب توافق جامع مورد قبول همه طرف های مساله هسته ای فراهم
شــده است.الوروف ادامه داد :هدف اصلی این اســت که اجازه ندهیم وضع برنامه هسته ای ،دوباره به حالت قبلی و
پیش از مذاکرات برگردد.
ایران و گروه  5+1طی ماههای اخیر چند دور مذاکرات فشــرده انجام داده اند که در فروردین ماه به کســب تفاهم
هسته ای منجر شد و این گفت وگوها برای کسب توافق جامع هسته ای تا پایان ماه ژوئن ادامه خواهد داشت.
الوروف همچنین با اشــاره به تالش های جمعی در عرصه بین المللی برای امحای سالح های شیمیایی سوریه ،آن
را نمونه دیگری از موفقیت این گونه تالش ها عنوان کرد.
وی با تاکید بر مشارکت روسیه در حل و فصل سیاسی-دیپلماتیک مسایل خاورمیانه و شمال آفریقا گفت :روسیه برای
میزبانی دور دیگری از رایزنی های سوری میان دولت این کشور و گروه های مخالف آن آمادگی دارد.
الوروف در مورد مبارزه با تروریســم گفت که روســیه بر مبارزه بی امان با گروه های تروریستی به ویژه داعش بدون
استانداردهای دوگانه تاکید دارد و اقدامات در این زمینه ،باید تحت نظارت سازمان ملل انجام گیرد.
وزیر امور خارجه روسیه همچنین با تاکید بر گسترش همکاری های کشورش در چارچوب سازمان همکاری شانگهای
و گروه بریکس ،یادآوری کرد :در ماههای آینده روســیه میزبان اجالس ســران گروه بریکس و ســازمان همکاری
شانگهای خواهد بود و ما از توسعه همکاری ها در چارچوب این تشکیالت منطقه ای استقبال می کنیم.

رییــس جمهــور تصریح کرد کــه هیچ کــس نمیتواند با
احساسات مردم بزرگ ایران آن هم مردم آذربایجان و تبریز
بزرگ بازی کند.
بــه گــزارش خبرنگار سیاســی خبرگــزاری دانشــجویان
ایران (ایســنا) ،حجتاالســام و المســلمین حسن روحانی
رییسجمهور کشــورمان در جریان سفر استانی کاروان تدبیر
و امید به استان آذربایجان شرقی در ورزشگاه تختی تبریز در
جمع اقشــار عمومی تبریز با اشاره به اتفاقات مسابقه فوتبال
تیمهای تراکتورســازی تبریز و نفت تهران با تاکید بر اینکه
تراکتور متعلق به ایران اســت ،گفت :تراکتور تیمی است که
آرزوی قهرمانی آن را در مسابقات آسیایی خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کس نمیتواند با احساســات مردم
قهرمان آذربایجان و تبریز بازی کند ،تصرییح کرد :اگر کسی
در این حادثه مقصر باشد تردید نداشته باشید که دولت با همه
توان خود برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.
روحانــی با بیان اینکه مردم بزرگ آذربایجان اســطورههای
ادبیات ،علم ،سیاســت و شجاعت هســتند ،خاطرنشان کرد:
آذربایجان و تبریز قهرمان ،سازنده آزادی و مشروطه در ایران
هستند و چنانچه قهرمانی و ایستادگی مردم بزرگ آذربایجان
در  29بهمن ماه ســال  56نبود انقالب اســامی به پیروزی
نمیرسید.
رییسجمهور با بیــان اینکه تبریز آذربایجان اســتان علما،
بــزرگان و مراجــع از جملــه مقــام معظم رهبری اســت،
افــزود :آذربایجان ســرزمین مردان و زنــان نامدار و بزرگ
اســت .آذربایجان سرزمین ســتارخانها ،باقرخانها ،سردار
باکریها ،شــهریار عزیز ،پروین اعتصامی ،نظامی گنجوی،
شــهیدان بزرگوار قاضی و آیتاهلل مدنی است و هنوز هم در
خیابانهای تبریز بوی عطر عالمه طباطبایی و عالمه امینی
به مشام میرسد.
وی در ادامــه صحبتهای خود به ارائه گزارشــی از عملکرد
 21ماهه دولت یازدهم پرداخت و خاطرنشــان کرد :از حدود
 21ماه گذشــته که دولت یازدهــم فعالیت خود را آغاز کرده
اســت ،در همه موفقیتهای کسب شــده مردم بزرگ ایران
پیشتاز بودهاند.
روحانی بــه وضعیت منطقه و حوادث عراق ،یمن ،ســوریه،
فلسطین ،افغانستان و پاکستان اشاره و با تاکید بر اینکه امروز
در مقطع بسیار حساســی قرار گرفتیم ،اظهار کرد :متاسفانه
امروز در روزگاری هستیم که همه اطراف کشور و منطقه در
آتش اختالف و جنگ میسوزند.
رییسجمهور بــا تاکید بر اینکه امنیت ،ثبــات و آرامش در
سراسر کشور برقرار است ،تصریح کرد :امروز با دالوری مردم
و انســجام و وحدت ملت بزرگ ایران نــه تنها امنیت ،ثبات
و آرامش در سراسر کشــور حاکم است ،بلکه امید ملتهای
منطقه و چشم آنها به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم
ایران است.
وی ادامــه داد :هر کجا که الزم بوده و در توان نظام و دولت
و کشور بوده اســت ،برای آرامش ،امنیت و ثبات کشور گام
برداشتهایم.
روحانــی همچنین با بیان اینکه امــروز در صحنه بینالمللی
به نقطه بســیار مهمی دســت یافتهایم ،گفت :امروز در حال
شکســت دادن نهایی ایرانهراسی در ســطح دنیا هستیم.
ملــت ،دولت و رهبری و نظام همه در یک تالش منســجم
و هماهنگ هســتند تا چهره واقعی ملــت بزرگ ایران را به
جهانیان معرفی کنند.
رییسجمهور اضافه کرد :امروز در صحنه بینالمللی سرداران

ایشــان با تأکید براینکه هیچ ملــت و دولت عاقلی اجازه
چنیــن کاری را نمی دهد ،گفتند :دشــمن پررو و وقیح،
انتظار دارد که ما اجازه دهیم آنها با دانشمندان و محققان
اساسی بومی و ملی گفتگو کنند
ما درباره یک پیشــرفت
ِ
اما مطلق ًا چنین اجازه ای داده نخواهد شد.
رهبر انقالب خاطر نشــان کردند :این موضوع را دشمنان
نظام اســامی و همه کســانی که منتظر تصمیم نظام
هستند ،به روشنی متوجه شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند :مسئولین عزیز کشور
که با شــجاعت در این میدان حرکت مــی کنند ،بدانند
کــه تنها راه مقابله با دشــمن وقیح ،عزم راســخ و عدم
انفعال است.
ایشان تأکید کردند :مسئوالن و مذاکره کنندگان باید پیام
عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان دهند.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه همه مســئوالن به برکت
انقالب اسالمی است که صاحب مسئولیت شده اند ،خاطر
نشــان کردند :همه ما خدمتگزار مردم هســتیم و وظیفه
داریم که در مقابل زورگویــی ،وقاحت ،توقعات بی جا و
توطئه ها با کمال استقامت بایستیم.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای در ادامه بــه برخی خبرها
مبنی بر تالش مشترک دشمنان و برخی مسئوالن سفیه
منطقــه خلیج فارس برای کشــاندن جنگهای نیابتی به
نزدیکی مرزهای ایران اشــاره و تأکید کردند :پاسداران
انقالب اســامی و همه پاســداران حریم امنیت ملی در
نیروهای مســلح هوشیار و بیدارند و اگر شیطنتی صورت
بگیرد ،واکنش جمهوری اســامی ایران بســیار سخت
خواهد بود.
ایشــان با تأکید بر اینکه ملت ایران با امیدواری کامل به
حرکت در مســیر افق روشن خود ادامه خواهد داد ،خاطر
نشان کردند :پیمودن مســیر حرکت به سمت آرمانهای
واال ،قطعا همراه با هزینه هایی اســت و در طول تاریخ
نیز ملتهایی مدال لیاقت گرفته اند که در مقابل چالشــها
به زانو درنیامدند و در مقابل هرگونه تجاوز سخت و نرم،
حصار مستحکم عزم و اقتدار ملی را نشان دادند.
رهبــر انقالب ،ملت ایران را در زمــره چنین ملت هایی
دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که جوانان عزیز
و نســل نورسیده ،بار سنگین امانتی را که از نسل گذشته
به آنها رسیده ،بهتر و مستحکم تر از قبل به پیش برند.
در این مراسم سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،هدف از ارتقای سطح
آمادگی های همه جانبه سپاه را دفاع از انقالب اسالمی و
حفظ دستاوردهای آن دانست و تاکید کرد :سپاه پاسداران
انقالب اسالمی با درک شرایط محیطی انقالب اسالمی
و تقابــل دو جبهه مســتضعفین و مســتکبران به دنبال
مذاکرات و دیپلماســی ایران برای ملت ایران غرور و افتخار
آفریدهاند و مردم ما پشــتیبان مذاکــره کنندگان که به تعبیر
مقام معظم رهبری فرزندان غرورمند انقالبند ،هستند.
وی بــا تاکید بر اینکــه بدانید پایان مذاکــرات به لطف خدا
افتخــاری برای ملت ایران خواهد بود ،تاکید کرد :همه مردم
باید بدانند که در ایران مردم ما خواهان آرامش و توســعه و
شــغلی آبرومند برای نسل جوان هســتند و در یک مسابقه
جهانی به ســمت توســعه در اقتصاد و فرهنگ و مســائل
اجتماعی بوده و خواهند بود.
روحانی در ادامه با تاکید بــر اینکه اظهارنظر برای همه آزاد
است ،خاطرنشان کرد :در این کشور اظهارنظر همه چون یک

دو روی یک شایعه در کنار هم!

پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رییسجمهور در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«حجت االسالم و المسلمین انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور و دکتر رحمانی فضلی وزیر کشوردر سفر به
تبریز وارد سالن فرودگاه مهرآباد شدند.
به محض ورود ،سایر اعضای دولت با مطایبه هر یک از آنها را به عناوینی صدا می کردند که اخیرا و در پی انتشار
گمانه هایی مبنی بر تغییرات در کابینه ،شایعه شده است.
انصاری را وزیر کشور خطاب می کردند و رحمانی را معاون پارلمانی!
گاهی خبرهای غیر موثق و بازار شایعات ،حداقل این حسن را دارد که در کشاکش خستگی ها و تالش ها ،لبخند و
صمیمیت تازه ای می آفریند .این نیز ،به هر حال جنبه ای از ماجرا است».

تولیــد قدرت روزافزون درونی با تکیه بر معنویت ،ایمان،
عقالنیت و هوشمندی و استفاده از فناوری های دفاعی و
امنیتی و به روز رسانی تاکتیک های نبرد نامتقارن است.
سرلشــکر جعفری با تاکید بر اینکه سلحشوری جزئی از
پاسداری است ،افزود :پاسداری انقالب اسالمی در برابر
دشمنان در سایه برق شمشــیرهایمان و قدرتِ ایمان و
فناوری هایی اســت که توازن وحشــت و خطر را برای
دشمنان برقرار می سازد.
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه دشــمنان با زبان سالح
بیشــتر آشنا هســتند و ما هم قصد داریم با همین زبان
با آنان روبرو شــویم ،تاکید کرد :سالح سپاه برای عدالت
خواهی و ظلم ستیزی بکار می رود.
در آســتانه روز پاسدار و همچنین ســوم خرداد سالروز
عملیــات غرور آفریــن بیت المقدس و فتح خرمشــهر،
صبح دیروز مراســم دانش آموختگی دانشجویان افسری
و تربیت پاســداری دانشگاه امام حســین (ع) با حضور
حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار
شد.
رهبر معظم انقالب اســامی در ابتدای ورود به میدان،
با حضور بر مزار شــهدای گمنــام و قرائت فاتحه ،برای

شهدای دفاع مقدس عل ّو درجات را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا ســپس از یگانهای حاضر در میدان سان
دیدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان ســرافراز
حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند.
سردار دریادار پاســدار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه
امام حسین(ع) نیز گزارشی از برنامه ها و اقدامات علمی
و فرهنگی این دانشگاه بیان کرد.
در ایــن مراســم دو تن از فرماندهان ،دو تن از اســاتید
و پژوهشــگران و نماینده دانش آموختگان و دانشجویان
نمونه دانشــگاه امــام حســین(ع) هدایای خــود را از
دســت فرمانده معظم کل قوا دریافــت کردند و نماینده
دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) نیز مفتخر به دریافت
سردوشی شد.اجرای طرح «شجره طیبه» از جمله برنامه
های مراســم امروز میثاق پاسداری دانشجویان دانشگاه
افســری امام حســین (ع) بود.همچنین در این مراسم،
دانشــجویان دانشگاه افسری امام حســین(ع) ،نمایش
رزمی اعتماد به نفس را اجرا کردند.
در این مراسم ،یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده
کل قوا رژه رفتند.

مســئوالن خادمان ملت هســتند ،با طرح این پرسش که آیا
کســی اجازه دارد برای اینکه ســخن درشت و شعاری تند و
بیخاصیت بزند ،دســت در جیب مردم کنــد و اموال آنها را
بردارد و زندگیشــان را از هم بپاشاند ،اظهار کرد :اگر کسی
میخواهد شــعاری دهد باید از جیــب خودش هزینه دهد نه
از جیب ملت .
وی تصریح کرد :ما حق نداریم از جیب مردم در جامعه افراط
و شــعارزدگی ایجاد کنیم و حق نداریــم که کاری کنیم که
مردم برای آینده و امنیت کشور نگران شوند.
روحانی بــا تاکید بر اینکــه ملت ایران ملتــی صلحخواه و
صلحدوست هستند ،اظهار کرد :امام ما صلحخواه بود و رهبر

بخش غربی کشور نســبت به وضعیت دریاچه ارومیه ،دولت
یازدهم از آغاز فعالیت خود در این زمینه اهتمام کرده و همه
تالش خود را بــه کار گرفته تا این دریاچه به شــرایط قبل
خود باز گردد.
وی افزود :در طول  20ماه گذشــته اقدامات فراوانی از جمله
تغییر الگوی کشــت در منطقه و نیز بســته شدن بسیاری از
چاههــای غیرمجاز برای احیای دریاچــه ارومیه انجام گرفته
اســت و در مجمــوع میتوانیم بگوییم که امروز نســبت به
گذشته بسیار امیدوارتر هستیم.
روحانــی با بیــان اینکه طرح احیای دریاچــه ارومیه طرحی
بلندمدت اســت ،گفت :امروز وضع دریاچه ارومیه نســبت به
ســال قبل و همچنین دو سال قبل به مراتب بهتر است و ما
مســیر و راه خود برای احیای این دریاچه را ادامه خواهیم داد
و تــا پایان دولت یازدهم بــرای احیای این دریاچه به تالش
خود ادامه خواهیم داد.
رییسجمهور در ادامه با اشاره به مشکالت استان آذربایجان
غربی در زمینه راهســازی و ایجاد راه آهن ،یادآورشد :در این
زمینه در جریان ســفر دولت کاروان تدبیر و امید تصمیماتی
اتخاذ شــده که انشــاءاهلل کل مســیر بزرگراه تبریز اهر با
اختصاص  90میلیارد تومان تا پایان سال  95تکمیل شود.
وی با اشــاره به آزادراه تبریز  -بــازرگان با تاکید بر اینکه با
احداث این آزادراه تبریز که همواره مرکز تجاری آذربایجان و
حتی ایران بوده در شرایط بسیاری بهتری از لحاظ اقتصادی
و تجاری قرار میگیرد ،گفت :ایــن آزادراه که  250کیلومتر
طول دارد نیازمند اعتباری بالغ بــر چهار تا پنج هزار میلیارد
تومان اســت .در همین راســتا دولت تصمیــم گرفته که با
مشارکت بخش خصوصی و خارجیها و با شرایط  35درصد
سهم دولت و  65درصد سهم طرف مقابل این راه مواصالتی
را برقرار کنند.
روحانی با اشاره به طرح راهآهن تبریز میانه خاطرنشان کرد:
انشــاءاهلل زیرسازی این طرح طی ســالهای  94و  95و با
اعتباری بالغ بر  500میلیارد تومان تکمیل خواهد شد .دولت
همزمــان نیز اقدامات الزم برای تکمیــل این طرح را انجام
خواهد داد.
رییسجمهور با اشــاره به تصویب  50میلیــارد تومان برای
تکمیل بزرگــراه تبریز ســهند تا پایان ســال  95در دولت
یازدهم ،به مشــکالت آب شرب و همچنین فاضالب استان
آذربایجان شــرقی و تبریز اشــاره کرد و گفت :در این زمینه
طرح های بســیاری در تهران مورد بررســی قرار گرفته که
انشــاءاهلل تا پایان ســالهای  94و  95ایــن طرحها اجرا و
عملیاتی می شوند.
وی اضافــه کرد :برای موضــوع آب تبریز نیز طرح مهمی را
مورد بررســی قرار دادیم که طی آن تصمیم گرفتیم که آب
شرب تبریز از بخشی از رود ارس تامین شود.
روحانی ساماندهی  20هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان
آذربایجــان شــرقی و همچنین تکمیل مراکز بهداشــتی و
درمانی این استان و همچنین توسعه معادن آذربایجان شرقی
با همکاری و هماهنگی با محیط زیست را از دیگر برنامههای
دولت برای استان آذربایجان شرقی یاد کرد.
رییسجمهور در پایان با بیان اینکه در جریان این ســفر 32
طرح و پروژه اعالم می شــود که همه آنها در سال های 94
و  95تکمیل و به بهره برداری می رســد ،گفت :در مجموع
برای انجام این  32طرح عــاوه بر  517میلیون دالر اعتبار
مــورد نیاز برای خط دو مترو تبریز 965 ،میلیارد تومان اعتبار
در نظر گرفته شده است.

رییس جمهور :

کسی حق ندارد از جیب
و جانب مردم شعار دهد

کشور مردمساالر اســت آزاد است و همه میتوانند نظر خود
را بیان کنند اما باید یادمان باشــد که دولت یازدهم و مردم
از  24خرداد ســال  92با یکدیگر همپیمان شدهاند تا وحدت،
انسجام و آشــتی ملی که در سراسر کشور وجود دارد روز به
روز قویتر و مستحکمتر شود.
رییسجمهــور با بیــان اینکه وجود افــکار جناحها و احزاب
مختلف اشــکالی ندارد ،گفت :باید وحدت ملیمان حفظ شود

چرا که ما یک ملت واحدیم و یک دولت و رهبری واحد داریم
و صدایی واحد در برابر بدخواهان خود داریم.
وی با تاکید بر اینکه در کشــور در کنــار فناوری صلحآمیز
هســتهای حرکت سالم اقتصادی هم میخواهیم ،اظهار کرد:
در این کشــور اشتغال برای جوانان ،جامعه آزاد و واحد توام با
ثبات و آرامش و نشاط میخواهیم.
روحانــی با بیــان اینکه فکر نمیکنم کســی باشــد که از
خوشــحالی مردم ناراحت باشد ،گفت :فکر نمیکنم کسی در
کشــور باشد که از پیروزی ملت در مذاکرات هستهای نگران
باشــد .من فکر نمیکنم کسی در کشــور باشد که نسبت به
خروج از رکود و رونق اقتصادی کشور نگران و ناراحت باشد.
رییسجمهور در بخش دیگــری از صحبتهای خود با بیان
اینکــه مردم ایــران صاحبان و ولینعمتان کشــورند و تمام

معظم انقالب نیز صلحخواه هستند .ما قصد تجاوز به کشوری
را نداریم اما اگر کسی بخواهد چشم طمع به ما داشته باشد با
تمام قدرت در برابر او مقابله خواهیم کرد.
روحانی با بیان اینکه کشــوری هســتیم که میخواهیم در
همه زمینهها پیشــرفت داشته باشــیم ،گفت :به حول و قوه
الهی و حمایت و تالش مردم قادر خواهیم بود که در صحنه
بینالمللی برای ملت موفقیت و پیروزی به ارمغان آوریم.
وی با بیــان اینکه از آغاز دولت یازدهم مســیر پیشــرفت
اقتصادی را انتخاب کردهایم ،خاطرنشــان کرد :در طول 31
ماه گذشته توانستهایم یک آرامش اقتصادی در سراسر کشور
ایجاد کنیم.
رییسجمهور با اشاره به کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین
اعمال تحریمهای مختلف اقتصادی علیه کشــورمان ،افزود:
گرچه امســال در ســالی قرار داریم که قیمت نفت به نصف
کاهش یافته اما دولت مصمم اســت که با همه توان مســیر
پیشرفت و رونق اقتصادی را پیش ببرد.
روحانی با تاکید بر اینکه امروز هیچ کس در ایران نیست که
تحت پوشــش بیمه درمانی نباشد ،اظهار کرد :ما توانستیم در
ســال گذشته و نیز ماههای ابتدایی سال جاری  9میلیون نفر
از مردم را تحت پوشــش بیمه درمانی قرار دهیم .در همین
راســتا چنانچه در گذشته مردم  37درصد هزینههای درمانی
خود در بیمارســتانهای دولتی را پرداخت میکردند امروز در
روستاها و شهرهای کوچک سه درصد و در شهرهای بزرگ
شش درصد هزینههای درمانی توسط مردم پرداخت میگردد.
وی همچنین با اشاره به تداوم سیاستهای دولت در حمایت
از امنیت غذایی با بیان اینکه امروز یازده میلیون نفر در کشور
تحت پوشــش حمایت و کمکهای غذایی دولت قرار دارند،
اظهار کرد :همچنان حمایت از امنیت غذایی برای اقشــاری
که تحت فشار قرار دارند را ادامه خواهیم داد.
به گزارش ایســنا ،رییسجمهــور در ادامه صحبتهای خود
به بیان اقداماتی که دولت برای اســتان آذربایجان شرقی در
جریان ســفر کاروان تدبیر و امید به این استان انجام میدهد
پرداخت و با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد:
با توجه به نگرانی مردم آذربایجان شرقی و غربی و همچنین

