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سیاسی

مراسم بزرگداشت شهید مدافع حرم سرهنگ «حسن عبداهللزاده» در تهران برگزار میشود

مراسم بزرگداشت پاسدار مدافع حرم سرهنگ شهید «حسن عبداهللزاده» پنجشنبه هفته جاری با حضور خانواده شهید ،دوستان و همرزمان وی و اقشار مختلف مردم در تهران برگزار میشود.
این مراسم پنجشنبه  20خردادماه  1400از ساعت  18الی  20در مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک شهید محالتی برگزار خواهد شد .شهیدان حسن عبداهللزاده و سردار سعید مجیدی از
رزمندگان مدافع حرم آلاهلل ،پنجشنبه هفته گذشته در مسیر دیرالزور به تدمر سوریه ،در کمین عوامل باقیمانده از گروهک تروریستی تکفیری داعش به فیض شهادت نائل شدند.

اخبار

نامزدها به جای اتهام زدن برنامه بدهند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه
نامزدهای انتخاباتی حق اهانت به اشخاص دیگر را ندارند،
گفت :آقای رئیسی در مقابل آنها با متانت رفتار کرد که
قابل تقدیر اس��ت .آیتاهلل محسن مجتهدشبستری در
توگو با مهر ضمن انتقاد از اهانتهای مطرح ش��ده
گف 
در نخس��تین مناظره انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین
دوره انتخابات ریاستجمهوری ،گفت :متأسفانه اخالق
اسالمی در مناظرهها رعایت نمیشود .یا نباید مناظرهای
برگزار شود یا در صورت برگزار شدن باید اخالق اسالمی
کامال در آن مراعات شود.
وی با تاکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی باید به همان
سواالتی که از آنها پرسیده میشود پاسخ دهند ،تاکید کرد:
افراد صرفا به س��واالتی که از آنها پرسیده میشود پاسخ
دهند .آنها حق اهانت به اشخاص دیگر را ندارند .این کار
خوبی نیست که افراد به هم اهانت میکنند .عضو مجمع
تش��خیص مصلحت نظام تصریح کرد :افرادی که اهانت
کردند و متلکپرانی را در پیش گرفتند محکوم هستند.
جناب آقای رئیس��ی در مقابل آنها با متانت رفتار کردند
که قابل تقدیر است .آیتاهلل مجتهدشبستری خاطرنشان
کرد :اگر آقایان دیگر هم اینچنین رفتار کنند برای مردم
هم بسیار خوب است .بدون اینکه متلکپرانی ،بدگویی
و جسارت کنند ،جواب س��واالت را بدهند .این رفتارها
برخالف قوانین اسالم و کشور است .وی در پایان گفت:
البته این افراد برای اینکه خود را اثبات کنند دس��ت به
تخریب و اتهامزنی میزنند ،در صورتی که درس��ت این
است برنامههای خودشان را اعالم کنند .مقام معظم رهبری
هم در این زمینه قبال تاکیداتی داشتند که باید از سوی
نامزدها مدنظر قرار گیرد.

لیست شورای ائتالف برای انتخابات
شورای شهر پنجشنبه اعالم میشود

سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب گفت :روز
پنجشنبه به طور رسمی از لیست ائتالف با شعار «دوباره
خدمت ،تهران سربلند» رونمایی میکنیم .امیرابراهیم
رس��ولی گفت :روز پنجش��نبه به طور رسمی از لیست
ائتالف با شعار «دوباره خدمت ،تهران سربلند» رونمایی
میکنیم .رسولی افزود :برای بازگشت به دوران باشکوه
خدمت به مردم ش��ریف تهران پس از گذراندن مراحل
فرآیند به لیس��ت  ۲۱نفرهای از شایستگانی متخصص
و متعهد میرس��یم تا ناکارآمدی در  ۴س��ال اخیر را در
پایتخت ایران اس�لامی جبران کنیم .سخنگوی ائتالف
نیروهای انقالب تاکید کرد :تالش شد در لیست ائتالف،
عدالت در انتخاب بهترینها لحاظ ش��ود و امیدواریم از
ظرفیت همه کاندیداهایی که نتوانستند در لیست قرار
گیرند ،در خدمت به مردم در اداره بهتر پایتخت استفاده
مطلوب شود.
سرکردهتروریستهای   سنتکام:

ایران بزرگترین تهدید است

«کنت مککنزی» رئیس تروریس��تهای آمریکایی
در غرب آسیا (سنتکام) در یک نشست خبری ،از حضور
نظامی واش��نگتن در عراق و سوریه دفاع کرد و ایران را
بزرگترین تهدید منطقه خواند .وی با بیان اینکه نیمی از
نظامیان از افغانستان خارج شدهاند ،گفت :طبق برنامهریزی
انجام شده تمام نظامیان خارجی تا پیش از  ۱۱سپتامبر
سال جاری از افغانستان خارج خواهند شد.
مککنزی ادامه داد :خروج از افغانستان ،همچنان یکی
از تالشهای اصلی ما است اما قطعا این موضوع تنها تمرکز
ما نیست .من اخیرا به عراق و سوریه سفر کردم .در عراق
با مصطفی الکاظمی ،نخستوزیر دیداری عالی داشتم و
درباره شکست پایدار داعش ،اجرای اصالحات در بخش
امنیتی و دیگر مولفههای تاثیرگذار بر ثبات منطقه حرف
زدیم .حمایت ما از نیروهای امنیتی عراق همچنان ادامه
دارد ،در حالی که این نیروها تواناییشان برای برنامهریزی و
اجرای عملیاتها به صورت مستقل (و بدون کمک آمریکا
و نیروهای ائتالف) گسترش یافته است.
وی گفت :ما امروز در عراق حضور تقریبا کوچکی داریم
و این حضور هم با دعوت دولت عراق است و تمرکزمان
روی مشاوره ،تجهیز و کمک به نیروهای امنیتی عراقی
است .رئیس تروریستهای سنتکام به سفر خود به سوریه
ب��رای دیدار با نظامیان اش��غالگر آمریکایی و همچنین
نیروهای متحد واش��نگتن در این کشور اشاره کرد و به
دف��اع از این حضور پرداخت .او مدعی ش��د :در س��فرم
به س��وریه ،من با مردان و زنان (ارتش)مان که دارند به
«نیروهای دموکراتیک س��وریه» (اسدیاف یا قسد) در
ادامه جنگشان با داعش کمک میکنند ،دیدار داشتم.
ما خالفت [داعش] را خرد کردیم .فرمانده تروریستهای
ی و ایراد ادعاهای مقامهای
سنتکام سپس به تکرار اتهامزن 
آمریکایی علیه ایران پرداخت.
مککنزی گفت :یک اولویت دیگر ما مقابله با اقدامات
ثباتزدای ایران است؛ اقداماتی که همچنان بزرگترین
تهدید برای ثبات خاورمیانه است .به اعتقاد من ،حضور ما
در این منطقه یک تاثیر بازدارنده در قبال ایران داشته است.
فرمان��ده نظامیان تروریس��ت ارتش آمری��کا در این
نشس��ت مجازی با حضور خبرنگاران برخی کشورهای
عربی ،علیه روسیه و چین هم موضع گرفت .وی مدعی
شد :مشخص است چین و روسیه در تالش برای اعمال
نفوذ بیش��تر و ایجاد پیوندهای گستردهتر با کشورهای
این منطقه هستند .هر دو کشور در تالشند از هر گونه
استنباطشان درباره تضعیف تعامل ایاالت متحده در این
منطقه فرصتطلبی کرده و روابطشان را با منطقه استقرار
بخشیده و مستحکم کنند.

 ۲۰زندانیایرانیدرجمهوریآذربایجان
بهکشورمانمنتقلمیشوند

 ۲۰زندانی ایرانی در جمهوری آذربایجان شامل  ۹زن
برای سپری کردن ادامه دوران محکومیتشان بزودی به
ایران منتقل میش��وند .به گزارش فارس ،در پی تالش
س��فارت جمهوری اسالمی ایران در باکو و پیگیریهای
مسؤوالن جمهوری اسالمی ایران بزودی  ۲۰نفر از اتباع
ایران��ی زندانی در جمهوری آذربایجان (از جمله  ۹نفر از
مجموع  ۱۲خانم زندانی) به منظور س��پری کردن ادامه
دوران محکومیت خود به ایران منتقل میشوند.

حجتاالسالم رئیسی در جمع مردم ورامین با اشاره به زمینههای الزم اصالحات اقتصادی تأکید کرد

دولت مردمی ،پیششرط ایران قوی

گروه سیاس�ی :حجتاالسالم س��یدابراهیم رئیسی ،نامزد
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری روز گذشته در
حاشیه ضبط برنامه تلویزیونی خود در ساختمان سیمای
رسانه ملی گفت :از اولویتهای دولت مساله معیشت مردم
اس��ت و دغدغه مردم نسبت به سفرهشان باید کاهش پیدا
کند .وی با بیان اینکه باید هزینههای سبد خانواده از جمله
هزینههایی مثل سالمت ،مسکن و کاالهای اساسی کاهش
پیدا کند ،گفت :هزینه مربوط به کاالهای اساسی را باید با
خودکفایی کم کنیم به نحوی که باید وابستگی این کاالها
را به ارز و دالر قطع کنیم .رئیسی ادامه داد :عمده مشکل
کاالهای اساس��ی بیش��تر درباره نهادههای دامی و خوراک
دام و طیور است که از خارج از کشور وارد میشود و امروز
متاس��فانه بیش از  ۷۰درصد این نهادهها از خارج از کشور
وارد میشود ،این یعنی بند کردن سفره مردم به نوسانات
قیم��ت ارز و مش��کالتی که در این باره ب��ه وجود میآید.
نامزد س��یزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری گفت:
برنامهری��زی کردهایم تا هم نهادههای دامی و هم کاالهای
اساسی را به یک استقالل واقعی در کشور برسانیم تا دیگر
گوشت ،مرغ ،مواد لبنی ،برنج ،روغن و گندم و جو با مشکل
تامین مواجه نش��ود .وی افزود :به عنوان مثال برای گندم
در کشور جشن استقالل و خودکفایی گرفته شد اما امروز
باید دوباره گندم وارد کنیم ،این یعنی یا آن جشنها دروغ
سعید جلیلی در نشس��ت هیات دولت سایه با حضور
روسا و دبیران  ۳۶کارگروه تخصصی دولت سایه با تاکید
بر اینکه دولت آینده باید کارش را از روز نخست با قدرت
و شتاب آغاز کند ،خاطرنشان کرد :دولت سایه فقط یک
تشکیالت یا حزب نیست ،بلکه گفتمان است؛ یعنی همه
مردم باید سایه به سایه تحوالت را پیگیری و سعی کنند بر
آن تأثیر مثبت بگذارند.
جلیلی در ادامه گفت :اعضای دولت س��ایه در  8سال
گذشته به موضوعات اساسی کشور توجه جدی کردند و با
رصد مسائل کشور ،پاسخهای آن را یافتند .فعالیت این افراد
فقط در جلسات سربسته نبود ،بلکه در میدان یعنی در ۳۱
استان و شهرستانها و روستاها حضور یافتند و مسائل را
بررسی کردند .نماینده رهبر انقالب در شورای عالی امنیت
ملی خاطرنشان کرد :در سفرهای استانی عالوه بر برگزاری
جلسات با دانشگاهیان از شهرکهای صنعتی دیدن کردیم
و از توانمندیهای استانها آگاهی یافتیم.
جلیلی در ادامه تاکید کرد :پس از  ۸سال جلسات مکرر
در عرصههای مختلف به این جمعبندی رسیدیم که برای ۴
سال آینده نباید کشور را فقط اداره کرد ،بلکه باید به جهشی
در ش��أن ملت ایران دست یابیم .وی افزود :این جهش در
عرصههایی مانند صنعت ،اقتصاد ،کشاورزی و معدن و در
حوزههای فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی میسر است .وی

بوده یا محاس��بات غلط بوده است .نامزد سیزدهمین دوره
انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به اینکه برای کشاورز و
تولیدکننده بدترین شرایط ،عدم ثبات در بازار است ،گفت:
امروز کار برای کشاورز و تولیدکننده قابل پیشبینی نیست
و در بازار نه خرید قابل پیشبینی اس��ت و نه فروش و به
نوعی بازار کشور شرطی شده است .رئیسی گفت :برای حل
مشکل کاالهای اساسی باید هر چه زودتر خودکفا شویم و
البته این امر زمانبر است و ما باید بر زنجیره تامین و تولید
تا مصرف نظارت کنیم و دولت موظف اس��ت این زنجیره
را بدرس��تی هدایت کند .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات
ریاستجمهوری گفت :نظارت تمامعیار بر زنجیره تولید تا
توزیع کاالهای اساس��ی میتواند به این بازار در کوتاهمدت
ثبات دهد و در کنار آن باید سامانهها فعال شود و نظارت
در بنادر و گمرکات و در بانک مرکزی و بازار ارز جریان پیدا
کند .وی افزود :متاسفانه امروز شاهد آن هستیم کسانی که
روزی صادرکننده بودند و به آنها جایزه داده شده امروز به
دستگاه قضایی معرفی میشوند و این دوگانگی مورد قبول
نیست و باید مشکالت صادرکنندگان به هر طریق ممکن
حل شود .رئیسی ادامه داد :در زمینه سالمت باید هزینهها
کاسته شود و امروز  ۴۳درصد از جیب مردم هزینه میشود
و باید به  ۲۰درصد برسد و سازوکار آن وجود دارد و در این
باره مطالعات الزم انجام شده است .نامزد سیزدهمین دوره

انتخابات ریاستجمهوری گفت :دولت باید اشراف کامل بر
بازار ارز داشته باشد تا جلوی سوداگریها گرفته شود و باید
فعالیتهای اقتصادی غیرمولد را بیجاذبه کرد ،باید کاری
کنیم که کسی سراغ ارز ،طال و زمین برای سودجویی نرود.
رئیسی درباره فعالیتهای رسانه ملی هم گفت :تشکر ویژه
میکنم از صداوسیما به خاطر اینکه شرایطی را ایجاد کرد
تا کاندیداها بتوانند با تمام استانها ارتباط برقرار کنند .وی
افزود :از زمانی که در دس��تگاه قضایی وارد شدم سفرهای
استانی را شروع کردم و اگر مساله کرونا نبود ،همه استانهای
کشور را تا امروز رفته بودم.

■■ثابت کردیم میشود

رئیس��ی همچنین ش��امگاه دوش��نبه در اجتماع مردم
ورامین ،قرچک ،پیشوا و پاکدشت در مسجد جامع ورامین
حاضر شد و گفت :پرچمی که مردم ورامین در  ۱۵خرداد
برافراش��تند پرچم اسالمخواهی ،عدالتطلبی و حقجویی
بود .نامزد انتخابات ریاس��تجمهوری با بیان اینکه شرایط
کشور امروز مناسب نیست ،اظهار داشت :برخی افراد مانند
حاجقاسم سلیمانی با مجاهدت در حوزههای مختلف همچون
امنیت ،علم و فناوری ،کارهای ماندگاری کردند که گره از
مشکالت کشور گشود و موجب ایجاد امید شد .رئیسی افزود:
برخی دیگر هم با کوتاهی در انجام وظایف و سیاسیکاری
مردم را ناامید کردند و با سوءمدیریت ،ظرفیتهای کشور

طر حهای مفصلی تهیه کردهایم تا مردم طعم شیرین رفاه را بچشند
تصریح کرد :جهش کش��ور در عرصههای مختلف ممکن
است و «ما میتوانیم» ،اگرچه برخی اعالم کردند نمیتوانند
و صادقانه گفتند توان این کار را ندارند؛ این صداقتشان
خوب است اما آنان به رویکرد حداقلی اکتفا میکنند ،در
حالی که ما میتوانیم به کشور جهش دهیم.
نامزد ریاستجمهوری با تاکید بر جهش کشور
برای رفع مشکالت معیشتی مردم و رنج آنان
اف��زود :طرحهای مفصلی ب��رای رفع این
مشکالت و شادکامی ملت ایران طراحی
کردهایم تا طعم شیرین رفاه را بچشند.
موضوع مهم دیگر این اس��ت که برخی
کارها باید در فرهنگ سیاس��ی کش��ور
به نحوی انجام شود که تحولی مثبت در
این عرصه ایجاد ش��ود تا بتوانیم به قلههای
پیشرفت نزدیک شویم .عضو شورای راهبردی روابط
خارجی کشور تصریح کرد :اگر فرهنگ سیاسی کشور دچار
آس��یبهایی مثل کار نمایشی شود ،حتما دچار افتهای
جدی میشویم ،زیرا با نمایش نمیشود کشور را اداره کرد
تا چه رسد به جهش .این امر بسیار مهم است و اگر خدای
نکرده اصالت را به نمایش دهیم و نمایش جای کار واقعی

برنامه ما مهار نقدینگی
و کاهش هزینه تولید است
نامزدسیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوری
گفت :با افزایش جذابیت تولید و کاهش هزینههای
آن و همچنین وضع مالیات بر فعالیتهای غیرمولد،
نقدینگی را به سوی تولید هدایت خواهیم کرد .محسن رضایی پس از حضور
در رسانه ملی در جمع خبرنگاران گفت :برنامه دولت ما برای مهار نقدینگی
این است که تولید را بشدت پرجاذبه کنیم و بازدهی این بخش را از طریق
کاه��ش هزینههای تولید باال ببریم .وی افزود :اصالح محیط کس��بوکار
یکی از اقدامات مهم برای تسهیل و افزایش بازدهی تولید است .هماکنون
مجوز بسیاری از فعالیتها در تهران صادر میشود که این امر میتواند در
اس��تانها انجام ش��ود و کارآفرین چند روز معطل صدور مجوز و متحمل
لونقل نشود .چرا کارآفرین باید هزینه معطل شدن در تهران را
هزینه حم 
بدهد و چرا باید وامی را که میخواهد ،به جای اینکه همان روز به دستش
برسد ۶ ،ماه دیگر دریافت کند؟نامزد انتخابات ریاستجمهوری همچنین
از داشتن  ۵یا  ۶برنامه برای کاهش هزینههای تولید و از جمله استفاده از
فناوریهای نو مانند فین تک ،بالکچین و رمز ارزها خبر داد و افزود :در
فناوریهای نوین ،دانشجویان میتوانند حین تحصیل ،نوآوریهای خود را
عرضه کنند و درآمد داش��ته باشند و این اقدامی است که در کشورهایی
نظیر هند انجام شده و حتی یکی از وزارتخانههای ما  ۲طرح دانشجویی را
از طریق فناوریهای جدیدی که وزارت خزانهداری هند به کار گرفته بود،
خریداری کرد که این امر میتواند الگوی مناسبی برای استفاده از توان علمی
دانشجویان ما نیز باشد .نامزد انتخابات ریاستجمهوری بیان کرد :مشکل
دولتمردان ما این است که پول را نمیفهمند و بانک مرکزی ما نتوانست
بفهمد پولی که از بانکها به خاطر کاهش نرخ سود خارج میشود اگر وارد
تولید نشود ،موجب حباب بزرگی در بورس میشود که در نهایت در جایی
خواهد ترکید و اگر میدانستند پول یعنی چه و گردش پول را میشناختند،
هیچ وقت دست به چنین خطای بزرگی نمیزدند.

را بگیرد ،حتما دچار آفت بزرگی میشویم.
وی بیان کرد :از آفتهای دیگر این اس��ت که در اداره
کش��ور و در حرکت به سمت قلهها دچار تعارفات بیهوده
شویم که این کشور را زمینگیر میکند؛ اعم از تعارف با رفقا
باشد یا رقبا .تعارف با کسانی که علنا در تقابل با حرکت
کش��ورند ،جایز نیست .جلیلی در ادامه گفت :بر
این اس��اس دولتی که س��ر کار میآید باید
فعالیتهایش را از روز نخست آغاز کند.
نامزد ریاستجمهوری گفت :دوستان ما
در کارگروههای دولت س��ایه ،مسائل را
جمعبندی کردند تا از روز نخس��ت که
رئیسجمهور در پش��ت میزش آغاز به
کار میکند ،طبق اختیاراتی که دارد ،بدون
نیاز به هیچ مصوبهای ،فعالیتها را آغاز کند.
■■کسانی که FATFرا مطرح میکنند ،با تحریمهای
ثانویه و اولیه آمریکا چه کار میکنند؟

س��عید جلیلی همچنین در حاش��یه این نشست در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :مهمترین موضوع در عرصه
سیاست خارجی این است که باید تعامل سازنده و گسترده
با جهان داش��ته باشیم .نامزد سیزدهمین دوره انتخابات

ی که حاشیهپردازی میکند
کس 
دستش خالی است
کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با تاکید
بر ض��رورت تبیین برنام��ه کاندیداهای انتخابات
ریاستجمهوری ،از کاندیداها خواست حاشیه را رها
کرده و به متن بپردازند ،چرا که به گفته وی کس��ی که حاش��یهپردازی
میکند ،دستش خالی است.
سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی در بدو ورود به صداوسیما برای انجام
مناظرههای تلویزیونی در گفتوگوی کوتاهی اظهار کرد :من با هدف اصالح
وارد انتخابات ریاستجمهوری شدم .شعار ما دولت سالم است .ما به همه
سالم میگوییم ،انسان برای سالم گفتن افراد را انتخاب نمیکند ،از طرف
دیگر جواب س�لام هم واجب دینی اس��ت ،حتی از طرف دشمن .در پس
این سالم هم یک والسالم وجود دارد؛ آن هم به اختالفات ،قبیلهگرایی و
حزبگرایی .وی اضافه کرد :تالش من این بود رویکردهای اصالحی دولت
سالم را بگویم .دوستانی که یک ذره از خط خارج شده بودند و به جاده خاکی
رفته بودند ،حاشیه را رها کنند و به متن بیایند ،زیرا کسی که حاشیهپردازی
میکند ،معلوم است دستش خالی است ،بویژه که زمان کوتاه است و حیف
است ما این زمان را تلف کنیم .این ظلم به مردم است.
همچنین قاضیزادههاشمی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:
برنامهریزی و کشورداری دولتها بدون توجه به نشاط اجتماعی منجر به
آسیبهای متعددی شده است .قطعا توسعه اشتغال پایدار و افزایش سرانه
درآمد خانوارها در بهینه شدن نشاط اجتماعی تعیینکننده است .باالترین
نشاط زمانی است که مردم در رفاه باشند و دغدغه معیشت نداشته باشند.
وی در توئیت دیگری نیز نوشت :چرا نباید خيابانهاى بقیه شهرهای
ایران هم مثل تهران باشد؟! اين گسل پهناور طبقاتی باعث ايجاد مشکالت
مزمن شده است .مقایسه شاخصها بویژه سهم هر استان از جمعیت کشور
و سهم آنها از تولید ناخالص ملی به اصالح فوری نياز دارد .در دولت سالم
این مدل را به سرعت تغییر میدهم.

بویژه در حوزه اقتصاد را معطل گذاش��تند .نامزد انتخابات
ریاستجمهوری با بیان اینکه رنج مردم ،رنج من و درد مردم
درد ما است ،افزود :دیدن شرایط زندگی برخی مردم عزیز
که تعدادش��ان هم کم نیست انسان را آزردهخاطر میکند.
وی بر همین اساس متذکر شد :آنچه بنده را بهرغم داشتن
مسؤولیتی مهم ،وارد عرصه انتخابات کرد ،اجابت دعوت مردم
و خاتمهدادن به رانت و فساد در سازمان اداری کشور بود.
رئیسی افزود :خواست مردم ورامین امروز اجرای عدالت در
همه سطوح جامعه و در همه شئون اجتماعی و اقتصادی
و فرهنگی و آموزشی و جنسیتی است .وی ادامه داد :باید
جذب نیروها ،ارتقای آنها و تقسیم ظرفیتها در کشور عادالنه
و بهنحوی باش��د که مردم طعم شیرین عدالت را بچشند
و این امر به دس��ت توانای مردم و با انتخاب خدمتگزاران
و مدی��ران الیق و کارآمد امکانپذیر اس��ت و حتما محقق
خواهد ش��د .نامزد انتخابات ریاستجمهوری خاطرنشان
کرد :همانطور که در دستگاه قضایی ،سند تحول ،تدوین
و بر اساس آن اقدامات بزرگی انجام شد در دولت آینده هم
اصالح س��اختارها مبتنی بر س��ند تحول صورت میگیرد.
رئیس��ی ادامه داد :هن��گام ورود به ق��وهقضائیه که اعالم
کردم در برخورد با وابس��تگان به قدرت و ثروت ،خط قرمز
نداریم برخی میگفتند «مگر میشود!؟» و ما ثابت کردیم
در برخورد با فساد ،هیچ مالحظه و اغماضی نداریم و االن
هم اعالم میکنم با کمک مردم وضعیت و ش��رایط فعلی
را ب��ه نفع مردم تغییر میده��م .وی از مردم بویژه جوانان
خواست اگر به هر دلیلی ناامید و سرخورده شدهاند با یک
دنیا امید به آینده روشن در انتخابات شرکت کنند و یقین
داشته باشند وضعیت به نفع آنان تغییر خواهد یافت .نامزد
انتخابات ریاس��تجمهوری گفت :آمدهام که اگر رأی مردم
ایران به من تعلق گرفت ،بیاعتمادی به دولت و مسؤوالن
را از جامعه بزدایم و به سرمایهای بزرگ برای دولتمردان و
پشتوانهای برای کشور تبدیل کنم و ما به این اعتماد شما
سخت نیازمندیم .رئیسی در بخشی دیگر از سخنانش افزود:
ایران قوی با ش��کلگیری دولت مردمی به وجود میآید و
انشاءاهلل دولت آینده زمینههای فساد در کشور و بسترهای
ران��ت را از نظام اقتصادی برمیچیند و روزبهروز به اجرای
عدالت نزدیکتر خواهیم ش��د .وی از مردم خواس��ت برای
رسیدن به این شرایط ،در انتخابات شرکت و دیگران بویژه
رأیاولیها را نیز به رأیدادن ترغیب کنند و تأکید کرد هر
چه رأی بیشتر باشد ،پشتوانه دولت برای انجام اصالحات و
اجرای عدالت قویتر میشود.

ریاس��تجمهوری تصریح کرد :امروز در همسایگی ما ۱۵
کشور وجود دارد که وارداتشان هزار میلیارد دالر است و
ما هم باید سهمی از این بازار داشته باشیم و مناسبات قوی
با آنان داشته باشیم.
جلیلی در پاسخ به پرسشی درباره  FATFگفت :ما باید
راهحلهایی داشته باشیم تا بتوانیم روابط گسترده اقتصادی با
کشورهای جهان داشته باشیم .وی ادامه داد :غیر از FATF
ما با تحریمهایی روبهرو هستیم که آمریکا علیه کشورمان
اعمال میکند و آنان حتی راجع به تراکنشهای بانکی ما
با کش��ورهای دیگر هم میخواهند نظر دهند .کسانی که
بحث  FATFرا مط��رح میکنند ،بگویند با تحریمهای
ثانویه و اولیه آمریکا میخواهند چه کار کنند که به قوت
خود باقی است؟
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری تاکید
کرد :بحث ما این است که کشورمان نباید نه معطل FATF
و نه معطل تحریمها باشد؛ دولت در اینجا نقش دارد و باید
ابتکارات جدیدی داشته باشد .دولت این نیست که بنشیند
و بگوید به دلیل این موانع امکان کاری وجود ندارد.
جلیلی عنوان کرد :ما از مذاکره اس��تقبال میکنیم اما
معطل مذاکره نمیمانیم و شیوههای دیگری برای دفاع از
حقوق ملت وجود دارد که به موازات مذاکره آن کارها هم
باید پیش برود.

هدفگذاری برای معضالت
با سامانه دولتیار
نامزد انتخابات ریاس��تجمهوری درباره سامانه
دولتی��ار گفت :این س��امانه ب��رای همه معضالت
هدفگذاری کرده است؛ مشکالت ملموس مردم بیشتر
ناظر به مشکالت زیرساختی و عمرانی است اما برای همه حوزهها برنامه داریم.
علیرضا زاکانی ،کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری صبح دیروز
در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه که در محل خبرگزاری
تسنیم برگزار شد ،طی سخنانی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه ،مسائل
را حل کرده و ناامیدی را از بین میبرد ،اظهار داش��ت :امروز بخش زیادی از
فارغالتحصیالن دانشگاهها نخبه هستند و اگر خود آنان محور تحول و کار قرار
بگیرند ،سرخوردگی دیگر معنا ندارد؛ توجه ما به این است که در عرض  ۴سال،
یک تحول همهجانبه را در ایران حاصل کنیم ،چون معتقدیم دولت نوکر مردم
ت سخن گفتن با مردم باید تغییر کند .وی با بیان اینکه برنامه ما
است و ادبیا 
مبتنی بر ارتباط با کارشناسان و نخبگان شهرستانی است و در زمان حاضر
هم میخواهیم یک مدلی را رونمایی کنیم که از این پس شهرستانها برای ما
موضوعیت داشته باشد ،گفت :اگر توانمندی کشور متناسب با مشکالت موجود
بهکار گرفته شود ،موجب میشود بتوانیم در هر شهرستان متناسب با همان
مش��کالت کار کنیم .نامزد انتخابات ریاستجمهوری افزود :بر همین اساس
سامانه دولتیار را رونمایی میکنیم که مشکالت  451شهرستان را احصا کرده
است .در این برنامه  1841مساله شهرستانها را استخراج کردیم و در معرض
دید مردم گذاشتیم و مردم عزیز میتوانند ببینند و بعد مسائلی را به آن اضافه
کنند اما باید  100نفر از مردم شهرستان نیز این مشکل جدید را تأیید کنند
تا در ردیف مشکالت آن شهرستان قرار بگیرد؛ سپس مشکالت استخراجشده
را بین وزارتخانهها تقس��یم میکنیم و در بودجه سال  1401برای آن اعتبار
میبینیم .زاکانی درباره سامانه دولتیار گفت :این سامانه برای همه معضالت
هدفگذاری کرده اس��ت؛ مش��کالت ملموس مردم بیشتر ناظر به مشکالت
زیرساختی و عمرانی است اما برای همه حوزهها برنامه داریم.

