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اخبار
از میان خبرها

سفر دکتر «روحانی» به
عمان و کویت

رییسجمهوری اسالمی ایران به دعوت رسمی پادشاه
توگو  ،عازم مسقط
عمان به منظور دیدار دوجانبه و گف 
شد.
حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی صبح
چهارشنبه با بدرقه رسمی معاون اول رییس جمهوری و
دکتر والیتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری،
تهران را به مقصد عمان ترک کرد.
رییس جمهوری همچنین عصر روز گذشته به دعوت
رسمی امیر کویت ،عازم این کشور شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان:

 ۲۲بهمنامسالبرایانقالبوایراناسالمیمایهآبروشد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری  ،حضرت آیت ا ...خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی صبح چهارشنبه در دیدار پر شور
هزاران نفر از مردم آذربایجان ،حضور منسجم،
مقتدرانه و پرطراوت ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن
را «مایه آبروی انقالب و نظام و ایران»خواندند و با
اشاره به اینکه مسئوالن نباید این حضور را به معنای
گله نداشتن مردم تصور کنند ،افزودند :آمریکا
میخواهد با تکرار ترفند تهدید و جنگ نظامی ،توجه
مسئوالن کشور را از صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ
اقتصادی منحرف کند ،مسئوالن هوشیار باشند
و همه همت خود را صرف حل مشکالتی همچون
بیکاری ،رکود ،گرانی و تبعیض کنند.
رهبر انقالب اسالمی ،حضور پرشکوه ملت در
راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال را «مایه آبروی انقالب
و نظام و ایران» خواندند و با تشکر صمیمانه قلبی
از مردم خاطرنشان کردند :امسال نه فقط منابع
داخلی از افزایش حضور مردم در بسیاری از شهرها
سخن گفتند بلکه دشمنان انقالب هم بر خالف
سالهای قبل ،با استفاده از تعابیر «میلیونی» به این
حضور عزتبخش اذعان کردند و زبان بنده حقیقت ًا
از ادای تشکر از ملت قاصر است.
ایشان با اشاره به تالش بیوقفه سیا ،موساد،
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی انگلیس و هزینه
شدن دالرهای نفتی قارونها برای فضاسازی بر ضد
انقالب و جمهوری اسالمی گفتند :در تمام طول
سال ،صدها شبکه ماهوار های ،فضای مجازی و
ورشکستگان فراری از ایران ،به تحقیر و تضعیف و
متهم سازی نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت
همچون باران رحمت الهی ،در روز  ۲۲بهمن
این فضای غبارآلود را پاکیزه میکند و همچون
رودخانهای زالل و مبارک ،آلودگیها را میزداید.
حضرت آیت ا ...خامنهای تأمل در ترکیب جمعیتی
راهپیمایی  ۲۲بهمن را ضروری و بسیار مهم
برشمردند و افزودند :اکثر این جمعیت عظیم،
دوران تلخ و سیاه اختناق طاغوت ،پیروزی انقالب،
امام راحل و دفاع مقدس را ندیدهاند اما با احساس
و معرفت و روشنفکری و روشنبینی به خیابانها
میآیند.
ایشان خاطرنشان کردند :حضور امیدآفرین و
ایستادگی نسل سوم و چهام در میدان دفاع از
انقالب و نظام ،نشا ندهنده رویندگی و بالندگی
انقالب و نکتهای بسیار مهم و درخور توجه است.

رهبر انقالب اسالمی ،تالش دشمنان را برای
ناکارآمد نشان دادن نظام ،کوبیدن آب در هاون
برشمردند و افزودند :ما البته مثل همه جای
دنیا نابسامانیهایی داریم که به هیچوجه از آنها
نمیگذریم اما دشمن در تالش است پیشرفتها و
کارهای بسیار مهم  ۳۸سال اخیر را نادیده بگیرد و
مردم را مأیوس کند.
حضرت آیت ا ...خامنهای با استناد به گزارشهای
واقعی ،پیشرفتهای کشور را در  ۴دهه اخیر در
برخی امور زیربنایی ،شگفتانگیز خواندند و
یادآوری کردند :برخی از این پیشرفتها و جهشها در
دورههای صدساله هم معمو ًال امکان پذیر نیست.
ایشان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با دوران
تحقیرآمیز طاغوت ،از دستاوردهای پرافتخار انقالب
رژیم تو سری خور از آمریکا و
برشمردند و افزودندِ :
انگلیس ،ملت را ذلیل و خوار کرده بود اما امروز همه
به عزت و اقتدار ملت و حضور تعیینکننده ایران
اذعان دارند و میدانند در تقریب ًا همه مسائل منطقه،
اگر ایران حضور نداشته باشد و اراده نکند ،کاری به
پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب  ۲۲بهمن را «نعمتی الهی و فرصتی
گرانقدر» برای اعالم مواضع و خواستههای ملت
دانستند و افزودند :امسال ،ملت نشان داد در مقابل
دشمنان ایستاده است و به دنبال تحقق اسالم و
پیشرفت نظام اسالمی برخاسته از مردم است و هر
مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند ملت
او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیت ا ...خامنهای به مسئوالن کشور تأکید
کردند :حضور پرشور مردم در مقابل دشمن کمین
کرده برای بلعیدن ایران را به حساب گالیه نداشتن
آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید چرا که مردم از
مسائل مختلف از جمله تبعیض و کم کاری و بی
اعتنایی به مشکالت گالیهمندند و احساس ناراحتی
و رنج میکنند.
ایشان خاطرنشان کردند :سال «اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل»در حال پایان یافتن است و مسئوالن
دولت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این
زمینه چه کرده اند؟ رهبر انقالب در همین زمینه
افزودند :مسئوالن نباید به مردم بگویند «باید چنین
بشود» ،بلکه باید بگویند «چنین شد»
حضرت آیت ا ...خامنهای« ،بیکاری و رکود و گرانی»
را از مشکالت مهم کشور خواندند و گفتند :البته
مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیتهای کشور

ِ
مشکالت چند بعدی
بیش از اینهاست و راه خروج از
هم مشخص است.
ایشان به سخنان  ۶سال پیش خود در زمینه
هد فگذاری دشمن برای تشدید فشارهای
اقتصادی و دلسرد شدن مردم اشاره کردند و
افزودند :مسئوالن باید به مسائل اقتصادی توجه
کامل کنند ،البته مسائل فرهنگی و علمی نیز مهم
است اما در نگاه کوتا همدت ،مسائل اقتصادی در
اولویت است.
رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت
قبلی و فعلی آمریکا در تکرار ترفند «تهدید ایران به
جنگ» افزودند :امروز هم مثل قبل از گزینههای
نظامی روی میز حرف میزنند و آن مسئول اروپایی
هم به مسئوالن ما میگوید «اگر برجام نبود وقوع
جنگ حتمی بود» ،اما این حرف یک دروغ محض
است و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی
یعنی نبرد اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی
سوق دهند تا مسئوالن کشور از تمرکز در عرصه
پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ فرهنگی غربیها
با ملت ایران باز بمانند.
حضرت آیت ا ...خامنهای ،نظارت و پیگیری طرحها و
برنامهها را کام ً
ال ضروری خواندند و گفتند :از رئیس
جمهور محترم خواستهام به مدیران اجرایی تذکر
دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری
همراه باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند
«بشود» و طرف مقابل هم بگوید «چشم» ،پیشرفتی
صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی با استناد به آیه «واعدوا لهم ما
استطعتم من قوه» تأکید کردند :منظور این آیه فقط
توجه به قوه نظامی نیست بلکه معنای آیه این است
که هرچه میتوانید درون خود را از همه نظر قوی
کنید که این همان استحکام ساخت داخلی است
که بارها گفتهام.
رهبر انقالب اسالمی ،تحقق رشد  ۸درصدی
را به استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده
کامل از ظرفیتهای داخلی امکان پذیر دانستند و
خاطرنشان کردند :معنای واقعی رشد ،رشد تولید
و استحکام داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد
مقاومتی است نه فقط فروش بیشتر نفت که البته
آن هم مفید است.
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها
و ضعفها دست می گذارند و آنها را بزرگنمایی
میکنند ،افزودند :نکته قابل تأمل این است که این

عناصر همان کسانی هستند که خودشان به دشمن
گرای تحریمها را دادهاند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان،
حادثه  ۲۹بهمن  ۱۳۵۶تبریز را درسی مهم و
همچون موتور پیشبرنده ملت در پیروزی انقالب
اسالمی دانستند و افزودند :مردم آذربایجان در
سیاسی  ۱۳۰سال
همه تحوالت مهم اجتماعی و
ِ
گذشته کشور مانند قضیه تنباکو ،مشروطه ،نهضت
ملیشدن صنعت نفت ،انقالب اسالمی و دفاع
مقدس از اصلیترین محورهای مبارزه بودهاند و این،
شناسنامه و تاریخ پر افتخار آذربایجان است.
حضرت آیت ا ...خامنهای با اشاره به تحرکات
تفرقهافکنانه برخی گروهها در سالهای اول انقالب
در تبریز ،گفتند :امام بزرگوار ما در مقابل آن حرکتها
که برخاسته از سیاستهای قدیمی انگلیسیها
بود ،فرمودند «هیچکس نگران نباشد ،چراکه خود
مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد» و همینگونه
نیز شد.
ایشان ،هوشیاری قشرهای مختلف مردم از جمله
مردم و جوانان و نخبگان آذربایجان را در مقابل
اختال فافکنی و وسوسههای دشمنان ستودنی
خواندند و گفتند :آذربایجان نقطه قوت انقالب و
نظام اسالمی است و مردم آن در راه دفاع از وحدت
ملی از جانشان مایه گذاشتهاند که همه باید قدردان
این فداکاری باشند.
حضرت آیت ا ...خامنهای ،تنوع قومیتهای مختلف
همچون ترک ،فارسُ ،لرُ ،کرد ،عرب و بلوچ را فرصتی
ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان کردند:
دشمن همواره به ایجاد شکاف قومیتی چشم طمع
دوخته تا به خیال خود از هر گسلی در کشور استفاده
و زلزله ایجاد کند ،در حالیکه هیچ گسلی در کشور
وجود ندارد و مردم ،یکپارچه و متحد هستند.
رهبرانقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن
و ایستادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر
مردم آذربایجان در مقابل سیاستهای خباثتآلود
دشمنان ،مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای
اهل سنّت بلوچ ،مرحوم شهید شیخاالسالم از علمای
اهل سنّت کردستان و همچنین سردار جوان و
عرب خوزستانی شهید علی هاشمی را نمونههایی
از حرکت متحد و هماهنگ اقوام در دفاع از اسالم
و انقالب دانستند و افزودند :ملت ایران متحد،
منسجم ،همراه و همدل است.
حضرت آیت ا ...خامنهای از همین زاویه به تعبیر

هیئتدولتتصویبکرد

اختصاص  247میلیارد ریال برای
جبران خسارات حوادث غیرمترقبه
مطرحشده در روزهای اخیر با عنوان «آشتی ملی»
اشاره و با بیمعنی دانستن این تعبیر و انتقاد از پر
و بال دادن به آن در روزنامهها ،گفتند :مگر مردم
با هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری
وجود ندارد ،البته مردم ما با کسانی که در سال ۸۸
به روز عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت
و لودگی و بیحیایی ،جوان بسیجی را در خیابان
لخت کردند و کتک زدند ،قهر هستند و با آنها آشتی
هم نمیکنند.
ایشان افزودند :البته کسانی که با اصل انقالب
مخالف بودند و میگفتند «انتخابات بهانه است
و اصل نظام هدف ماست» ،عد های معدودند و در
مقابل اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران ،فقط
یک قطره کوچک هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :مردم ایران
در جایی که پای اسالم ،ایران ،استقالل و ایستادگی
مقابل دشمن در میان است ،با همه وجود ایستاده و با
یکدیگر متحد و مجتمع هستند ،البته ممکن است در
فالن قضیه سیاسی دو نفر با هم اختالفنظر داشته
باشند ،اما این چیز مهم و مؤثری نیست و مسئلهای
عادی و طبیعی بهشمار میرود.
حضرت آیت ا ...خامنهای تأکید کردند :اقیانوس
خروشان ،منسجم و متحد ملت باید روز به روز تقویت
شود .رهبر انقالب با اشاره به شعله های امید مقدس
و الهی که همواره دل ملت را گرم کرده است افزودند:
با وجود همه پیشرفتها ما تاکنون در تحقق آرمانهای
اسالم و انقالب ،تنها قدمی کوتاه برداشتهایم و باید
اسالمی عادالنه ،پیشرفته ،مقتدر و با
به سوی جامع ه
ِ
عزت گامهای بلندی برداریم که به فضل الهی با ادامه
مسیر ملت و نظام ،قطع ًا پیروزی و آینده متعلق به ملت
عزیز ایران خواهد بود.
پیشازسخنانرهبرانقالباسالمی،آیتا...مجتهد
شبستری نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان
شرقی و امام جمعه تبریز با تسلیت ایام فاطمیه،
گفت :مردم غیرتمند آذربایجان در ۲۹بهمن۱۳۵۶
حماسه ای تاریخی و بهیادماندنی آفریدند و در ۲۲
بهمن امسال نیز بار دیگر بصیرت و آگاهی خویش را
اثبات کرده و با رهبر خود تجدید میثاق کردند.
نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی ،با بیان اینکه
ایرانیان هیچ گاه فریب شیطان بزرگ را نخورده و
نخواهند خورد ،تأکید کرد :ملت ایران با وحدت
و یکپارچگی ثابت کرد هاند که در دفاع از منافع و
امنیت ملی متحد هستند.

هیأت دولت  ،اختصاص بیش از  247میلیارد ریال
اعتبار و تسهیالت بانکی برای جبران خسارات ناشی
از حوادث غیرمترقبه در برخی استانهای کشور را
تصویب کرد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،هیأت
وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست دکتر
جهانگیریمعاوناولرییسجمهور ،بااختصاصمبلغ
 247میلیارد و  922میلیون ریال اعتبار و تسهیالت
بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات
زیربنایی و سایر بخشهای خسارت دیده ناشی از
حوادث غیر مترقبه و اقدامات پیشگیرانه از وقوع
حوادث احتمالی در برخی استانها موافقت کرد.
هیأت وزیران آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه
عمومی را به تصویب رساند.
به موجب این آییننامه ،مشمولین وظیفه که در موعد
یا مهلتهای تعیین شده برای رسیدگی و یا اعزام به
دوره ضرورت خود را به سازمان معرفی ننمایند ،غایب
محسوب می شوند.
در این آییننامه شروط غایب محسوب شدن
دانشآموزان ،دانشجویان ،طالب داخل و خارج از
کشور ،ترک تحصیل کردگان ،دارندگان معافیت
موقت ،متعهدین خدمت و  ...پس از تحصیل تابعیت
ایرانی ،مشمولین فاقد شناسنامه و زندانیان و فرزندان
مأموران ثابت دولت مقیم خارج از کشور تعیین شده
است .هیأت وزیران در راستای ساماندهی امور مربوط
به حوادث رانندگی و ایجاد و بهرهبرداری از سامانه
اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کشور،
وزارت راه و شهرسازی را به عنوان مسئول ایجاد سامانه
جامع حوادث رانندگی تعیین کرد.
هیأت دولت ،پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور
مبنی بر تامین مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب
مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب
کرد.همچنینوزارتراهوشهرسازیموظفشدنسبت
به تامین زمین در محدوده شهرهای دارای تاسیسات
زیربناییآبوبرقوگازویاشهرهایجدیدبرایساخت
واحد استیجاری از طریق واگذاری به سازندگانی که
تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت
حداقل  40درصد اجاره ای دارند ،اقدام کند.

 /٩٥٠٢٣٧٨٤ج

 /٩٥٢٢٠١٤٠ج

 /٩٥٢٢١٢١٥ج

اﺻﻼﺣﻴﻪ

درآﮔﻬ� ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺰا�ﺪه  ٣ﻓﻘﺮه ﺧﻮدرو� ﺳﻮار� ﻧﻮﺑﺖ دوم

ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥/١١/٢٧ﺑﻨﺪ  ٣آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ز�ﺮ اﺻﻼح ﻣ� ﮔﺮدد.
ﺷﺮا�ﻂ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه:
�ﻠﻴﻪ �ﺎر�ﻨﺎن دوﻟﺖ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ�
دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اداره ﮐﻞ ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

 /٩٥٣٤٢٥٨٨ج

 /٩٥٣٤٢٤٠٥ج

