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وزیر ارتباطات:

آقایان دوقطبی فیلترینگ و مخالفت با فیلترینگ درست 
نکنند

فردای  از  بگویند  مردم  برای  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
فیلترینگ اینستاگرام در کشور در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم 

چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید جمعبندی عقالیی شود.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذریجهرمی در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت 
درباره احتمال فیلترینگ اینستاگرام گفت: من متن صبحت های معاون دادستان 
را نخواندم و صبح امروز در دولت از تیتر اخبار متوجه این موضوع شدم. فرض بر 
این که حرف های معاون دادستان درست است و وی اختیار قانونی برای فیلترینگ 
اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ 
آقایان این را برای مردم روشن کنند و دوقطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ 

را درست نکنند.
وی ادامه داد: برای مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور در 
زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید 

جمعبندی عقالیی شود.

دادستان اهواز:

مدیرعامل شرکت هفتتپه متواری نیست
مدیرعامل  می گوید  استان خوزستان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 

شرکت هفتتپه متواری نیست.
به گزارش ایسنا، حسینی پویا با تکذیب خبر منتشره درباره متواریشدن مدیرعامل 
شرکت هفتتپه اظهار کرد: نامبرده متواری نیست و در جلسات کارگروه زیرمجموعه 
شورای تامین که به منظور بررسی و مشکالت هفتتپه تشکیل می شود؛ در دادستانی 

مرکز استان خوزستان حضور مستمر دارد.
وی گفت: مدیرعامل شرکت هفتتپه در خصوص حل مشکالت کارگران و پرداخت 
حقوق معوقه آن ها و همچنین تامین منابع مالی برای تعمیر و تجهیز کارخانه تعامل 
خوبی دارد و قول مساعد داده است طی چند روز آینده یک ماه معوقه دیگر کارگران 
را بپردازد تا کارگران با دلگرمی و روحیه مضاعف، فصل برداشت نیشکر از مزارع را 

شروع کنند.
وی با تاکید بر اینکه آرامش در شرکت حکمفرماست و کارگران با همدلی مشغول 
کار هستند افزود: در صورت مساعدبودن هوا، برداشت نیشکر از مزارع از هفته آینده 

شروع می شود.

معاون پارلمانی رئیس جهمور:

 الیحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
مجلس مسترد می شود

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: در دولت مقرر شد الیحه تفکیک وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که در کمیسیون اجتماعی مجلس هم تصویب شده 

است، مسترد شود.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت الیحه 
تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این الیحه پیش از این توسط  

دولت جهت اصالح ساختار به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.
وی افزود: با توجه به این که محمد شریعتمداری اخیرا از مجلس رای اعتماد 
گرفته و همچنین با توجه به این که باید کار با قوت بیشتری در این وزارتخانه دنبال 
شود، مقرر شد الیحه تفکیک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  که در کمیسیون 

اجتماعی مجلس هم مصوب شده است از مجلس مسترد شود.
هیئت دولت اخیرا با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه »رفاه و تامین اجتماعی« و »کار 

و تعاون« موافقت کرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی:

۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه این پرونده 
بازگشته است

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: طبق گفته معاون دادستان تهران تاکنون ۲ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه در این پرونده بازگشته است.

به گزارش ایسنا، کوهپایه زاده گفت: دیوان عالی کشور حکم موکلم  را در چند صد 
صفحه اعالم و اتهام وی را افسادفی االرض و مجازات اشد اعالم کرده است، اما در 
انتهای همین حکم آورده که بدیهی است در صورت استرداد اموال و اظهار ندامت، 
پشیمانی و توبه، محکوم علیه مذکور استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده  ۱۱۴ 

قانون مجازات اسالمی را خواهد داشت و مسئله عفو نیز در این ماده آمده است.
وی افزود: موکلم حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد که بخشی از آن از طریق فروش 
اموال داخلی پرداخت شده و بخشی دیگر قرار بود با بازکردن حساب مشترک با 
شرکت نفت صورت گیرد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است  و طبق گفته معاون 

دادستان تهران تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از وجوه بازگشته است.

اخبار
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دادستان تهران:  با رانندگان مست برخورد می شود
دادستان تهران بر برخورد با رانندگانی که در حال مستی پشت ماشین می نشینند و توقیف خودروی آنها تاکید کرد. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولتآبادی با اشاره به گزارشهای واصله از پلیس درباره رانندگی حین مستی، اظهار کرد: رانندگی 
حین مستی در تمام دنیا جرم است و در کشوری اسالمی مثل ایران هم که بر مبنای دین دارد اداره می شود کسی به خودش اجازه بدهد عالوه بر اینکه مست است پشت ماشین بنشیند و خطر برای دیگران ایجاد کند هم جرم است. وی ادامه داد: 

اتفاق تلخی که افتاد، عده ای مشروب تقلبی خوردند  و تعداد زیادی فوت کردند و برخی هم برای آنها دلسوزی کردند. 

رئیس جمهور خطاب به جریان های سیاسی

خودمان را برای جشن بزرگ 4۰ سالگی انقالب آماده کنیم
وجود  با  را  کشور  اقتصادی  فعالیت های  جمهور  رئیس 
فشارهای دشمنان، مثبت و امیدوارکننده دانست و گفت: 
به هیچ عنوان آمریکایی ها به اهداف خود برای جلوگیری 
از صادرات نفت و مشتقات آن دست نخواهند یافت و ایران 
اسالمی در این مسیر، اقدامات خود را با قوت ادامه می دهد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی 
روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با بیان این که »در جلسات 
این هفته هیات دولت، وزرا و مسووالن گزارش های خوبی از 
اقدامات خود ارائه کردند که الزم می دانم ملت عزیز ایران از 
آن باخبر باشند«، گفت: در 9 ماهه گذشته تراز تجاری ناشی از 
صادرات غیرنفتی با رقم حدود 75۰ میلیون دالر، دارای تراز مثبت 
بوده که این رقم نشان دهنده تالش های موفقیت آمیز فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی و دولتی است. بر اساس گزارش وزیر 
نفت، فروش نفت به همان صورتی که مدنظر بود ادامه دارد و 
برخی مشکالت جزئی که وجود دارد قابل حل بوده و به زودی 

برطرف خواهد شد.
می توانیم بیکاری را مهار کنیم

وی با اشاره به گزارش ارائه شده در زمینه اشتغال تصریح کرد: 
این آمار در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲3 
هزار نفر اشتغال خالص را نشان می دهد و این با توجه به شرایط 
کشورمان امیدوارکننده است و برای اولین بار آمار اشتغال خالص 
تقریبا به مرز ۲۴ میلیون نفر رسیده است و این درحالی است 
که در آغاز دولت، تعداد شاغالن ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود 
و طی سالهای گذشته در مجموع 3 میلیون و 3۰9 هزار نفر به 
میزان اشتغال خالص افزوده شده است.  این آمار نشان می دهد ما 

می توانیم بیکاری را مهار کنیم.
التهاب قیمت ها درحال کنترل است

وی با اشاره به آمار رئیس بانک مرکزی گفت که این آمار هم 
التهاب قیمت ها درحال  امیدوارکننده بود و نشان می دهد که 
کنترل است. آمار بانک مرکزی همچنین به شاخص قیمت های 
تولیدی در سطح عمده فروشی مربوط می شود و بر این اساس 
این  آبان ۴.5 درصد کاهش داریم و  در ماه آذر نسبت به ماه 
خبر بسیار خوشحال کننده ای است. آمار تورم در تولید، همیشه 
پیشخوان اعالم اقتصاد ماه های آینده است و این نشان می دهد 
مسیری که دولت و ستاد اقتصادی دولت انتخاب کرده ، مسیری 
درست و امیدوارکننده است و ان شاء اهلل این مسیر ادامه می یابد.
چشم  ما ابتدا به رحمت خدا و دوم به بازوان پرتوان ملت 

ایران است
رییس جمهور با اشاره به گزارش دستاوردهای وزارت دفاع در 
حوزه های دفاعی گفت: وزیر دفاع گزارش بسیار خوبی درباره  
پیشرفت ها در زمینه موشک های برد متوسط، برد بلند و همچنین 
موشک های هوا به هوا،  زمین به دریا، دریا به دریا و همچنین 
پهپادها ارایه دادند و کار بسیار خوبی در این زمینه ها انجام گرفته 

است.
وی با تاکید بر این که »در زمینه تقویت و ارتقاء قدرت دفاعی 
سرزمین  خود هیچ وقت تردید نمی کنیم«، اظهارداشت: یکی از 
اهداف بلند دولت یازدهم و دوازدهم، تقویت بنیه دفاعی بوده و 
همه آمار و ارقام نشان می دهد که عملکرد این دولت نسبت به 
دولت های قبل در زمینه تقویت بنیه دفاعی پیشتاز بوده است. 
این آمار نشان می دهد علیرغم اینکه بعضی ها ادعا می کنند دولت 
چشم به آسمان و زمین و غرب و شرق دوخته است ، چشم  ما ابتدا 
به رحمت خداوند بزرگ است که رزق و قدرت از اوست و دوم به 

بازوان پرتوان ملت عزیز ایران و نه کسی دیگر است.
کشور  آبادانی  مسیر  در  فرصت ها  همه  از  بهره گیری  وی 
را ضروری خواند و در عین حال تاکید کرد: این بهره گیری از 
فرصت ها البته بدان معنا نیست که امید ما به دیگران است. ما باید 
از همه فرصت ها استفاده کنیم و بحمداهلل پیشرفت های خوبی در 
این زمینه حاصل شده است و گزارش امروز در این حوزه ، گزارش 

امیدوارکننده ای بود.
تمام برنامه کشور ، مسایل اداری و استخدامی، طبق قانون 

اساسی صرفاً به عهده شخص رئیس جمهور است
مجلس  و  دولت  هیات  اعضای  به  خطاب  ادامه  در  روحانی 
شورای اسالمی گفت:  ما امسال باوجودی که تاحدودی مشکالت 
اقتصادی داشتیم، موفق شدیم الیحه بودجه را به موقع تقدیم 

مجلس شورای اسالمی کنیم و این کار بسیار مهمی است.
وی با قدردانی از تالش سازمان برنامه و بودجه  و همه وزرا و 
معاونان در روند تدوین بودجه اظهارداشت: از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواهش می کنم که به دو اصل 5۲ و  ۱۲۶ قانون 
اساسی توجه کنند. اصل 5۲ اگر با اصل ۱۲۶ دیده نشود، ممکن 
است مسیر غیردقیق انتخاب کنیم، طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، 
استخدامی،  و  اداری  بودجه کشور، مسایل  و  برنامه  مسئولیت 
مستقیماً در اختیار رئیس جمهور و با مسئولیت رئیس جمهور  
است و این نه صرفا برای دستگاههای اجرایی بلکه تمام بودجه 

کشور برای همه بخش هاست.
وی با تاکید بر این که »تمام برنامه کشور ، مسایل اداری و 
رئیس  به عهده شخص  اساسی صرفاً  قانون  استخدامی، طبق 

جمهور است«، گفت:  رئیس جمهور در این حوزه ها یا شخصاً 
تصمیم می گیرد و یا نماینده ای را انتخاب می کند و ما باید توجه 
کنیم قدرت ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط 
نشود. البته بودجه ساالنه هم طبق اصل 5۲ به مجلس ارسال 
می شود و نمایندگان الیحه بودجه را مورد رسیدگی و بررسی قرار 
داده و تصویب می کنند، اما اصل برنامه ریزی و بودجه ریزی کار 
دولت و کار دستگاه اجرایی است، همانطور که پیوسته با مجلس 
همکاری و هماهنگی کردیم امسال نیز با همکاری و هماهنگی، 

این بودجه به تصویب می رسد و در اختیار ما قرار می گیرد.
هدف ما در منطقه امنیت و ثبات کامل است

روحانی در ادامه به تشریح و تبیین مسایل منطقه ای پرداخت و 
گفت:  ما اخیرا شاهد حادثه مهمی در منطقه بودیم. آمریکایی ها از 
سال ۲۰۰3 میالدی مدعی هستند که عراق و افغانستان را نجات 
داده اند اما اگر این ادعا درست است چرا شما سفر رسمی علنی به 
عراق  انجام نمی دهید تا در خیابان های بغداد و بصره ببینید عراقی 
ها چگونه از شما استقبال می کنند؟!  اینکه مخفیانه و در شب 
تاریک وارد یک پایگاه کوچک نظامی می شوید و با چند نظامی 
عکس می گیرید و صحبت کوتاهی کرده و یکی دو ساعت بعد نیز 

از عراق خارج می شوید، این به معنای شکست شما  است.
وی خطاب به سردمداران کاخ سفید افزود: این حرکت همچنین 
بدان معناست که شما موفق نبوده اید و می دانید مردم عراق از 
آنان  میان  در  که  ندارید  را  آن  جرأت  و  هستند  ناراضی  شما 
ظاهر شوید، حاال سوریه ، لبنان و یمن را که اصالً جرأت رفتن 
ندارید . پس کدام کشور منطقه و در میان کدام ملت منطقه 
شما محبوب هستید. امیدوارم این درس ها ، در سال ۲۰۱9 برای 
کاخ سفید آموزنده باشد و از مداخله در زندگی ملت ها بویژه ملت 
فلسطین و  موضوع قدس شریف که مربوط به جهان اسالم و 
همه مسلمان هاست، دست بردارد و با درس گرفتن از گذشته، در 

چارچوب قانون و مقررات عمل کند.
در  مداخله  از  آمریکا  برداشتن  »دست  این که  بیان  با  وی 
امور منطقه به معنای ایجاد منطقه امن و باثبات خواهد بود«، 
اظهارداشت: هدف ما در این منطقه امنیت و ثبات کامل است 
و می خواهیم مردم در یک مردم ساالری که به دست خودشان 

حکومت شان برقرار می شود، بتوانند زندگی کنند.
انتخاب یک خانم بلوچ اهل تسنن به عنوان سفیر کار 

خوبی است
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم 
توجه به همبستگی ملت ایران، گفت: همواره همه اقوام، مذاهب و 
همه استان ها در سراسر کشور در کنار هم بودیم و وقتی در کنار 
هم هستیم به معنای آن است که کارمان پیش می رود و دشمن از 
ما هراس دارد و البته تقویت همبستگی به اقدامات و  عالمت هایی 
نیاز دارد که اقدام اخیر وزارت خارجه در اینکه یک خانم بلوچ و 
از اهل تسنن را به عنوان سفیر انتخاب کرده ،یک عالمت بسیار 
خوبی برای همبستگی ملی است. شاید برای اولین بار در تاریخ 
ایران است که یک خانمی از اهل سنت مسئولیت سفارت یک 
کشورمان را به عهده می گیرد و این بدان معناست که در کشور ما 
کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و آذری ها ، همه در کنار هم هستیم. زبان 
، لهجه ، مذهب و سلیقه های مختلف، مانعی برای این که همه ما 
یکپارچه در کنار اهداف بلندمان باشیم، نخواهد بود و با هم این 

راه را طی خواهیم کرد.

4 استاندار جدید
 ، قم   ، رضوی  خراسان  استانداران  انتخاب  به  ادامه  در  وی 
شیراز و یزد اشاره کرد و گفت: امروز با رأی قاطع هیأت وزیران 
، استانداران ۴ استان بسیار مهم انتخاب شدند که 3 استان  آن 
مقصد زیارتی همه مردم ایران است و تعداد زیادی زائر در طول 
سال به زیارت این بقاء متبرکه می روند و این سه استان از دیدگاه 
معنوی بسیار ارزشمند هستند، به همین دلیل هم در این سه 
نقطه سه حوزه علمیه بسیار بزرگ وجود دارد. از برکت حضرت 
فاطمه معصومه)س( بزرگترین حوزه علمیه تشیع و شاید یکی از 
بزرگترین حوزه های علمیه جهان اسالم در قم قرار دارد و چشم 
همه مردم جهان در فقه، اصول، تاریخ، فلسفه، کالم، تفسیر و 
حدیث حداقل در بعد تشیع به حوزه علمیه قم است و در آنجا 
مراجع، علما و محققین بزرگی هستند که مورد احترام مسلمان ها 
هستند، در مشهد و سایر شهرها نیز حوزه های علمیه عظیمی 

وجود دارد..
رییس جمهور این ۴ استان را از  مراکز گردشگری دانست و لزوم 
توجه به این ظرفیت را مورد تاکید قرار داد و گفت: این استان ها  
از سابقه تاریخی علمی و فرهنگی بزرگی برخوردار هستند که می 
توان در مسیر معرفی و آبادانی از این ظرفیت ها استفاده کرد. یکی 
از مسایل مشترک این ۴ استان  موضوع آب است. زندگی  و بخش 
صنعت وکشاورزی این استان ها  باید با آب بیشتر و بهتر احیاء 
شود و باید برای رفع مشکل آب فکر جدی کنیم، و باید وزارت نیرو 

در این زمینه برنامه ریزی کند.
اگر برنامه ریزی درستی انجام گیرد، هیچ موقع مشکل آب 

نخواهیم داشت
وی همچنین با تاکید بر ضرورت توجه به مسایل زیست محیطی 
گفت: همه این استان ها تقریباً در حاشیه کویر قرار گرفتند و این 
کویر ضمن اینکه یک نعمت بزرگ و جای بزرگ گردشگری است 
و منابع و معادن بسیار غنی دارد ، مهار گرد و غبار و شن های روان 
، موضوع بسیار مهمی است و در این زمینه وزارت کشاورزی و 

محیط زیست باید تالش کنند .
وی با بیان این که »در غرب کشور شاهد قدم های بسیار خوبی 
بود«،  خواهیم  کشاورزی  آب  و  کشاورزی  در  تحول  زمینه  در 
باید در زمینه  ایران هم  برای فالت مرکزی  خاطرنشان کرد:  
صرفه جویی و هم آبی که باید وارد شود، برنامه ریزی شود.اگر کل 
کشاورزی مدرنیزه و سامانه های نوین آبیاری حاکم شود، تحول 
زیادی ایجاد می کند لذا گام اول برای سرمایه گذاری در کشاورزی، 
سرمایه گذاری در آب است. باید کشت گلخانه ای و سامانه های 
نوین آبیاری را تقویت کرد و در کنار آن اگر آب دیگری هم نیاز 
باشد باید به این استان ها انتقال یابد. تا زمانی که دریای عمان 
پیدا  و دریای خزر است، هیچ وقت مشکل آب  فارس  ، خلیج 
نمی کنیم. باید کار و تالش کنیم این آب را شیرین کرده و  سراسر 
ایران را از آن بهره مند سازیم و لذا اگر برنامه ریزی درستی انجام 

گیرد، هیچ موقع مشکل آب نخواهیم داشت.
صندلی های دولت برای خدمت است

روحانی با تاکید بر این که »باید حتی لحظه ای در برنامه ریزی 
و تالش کوتاهی نکنیم«، اظهارداشت: صندلی های دولت برای 
خدمت است و باید بنشینیم و برنامه ریزی و فکر کنیم. دیگران 
برای مواجهه با مشکالت چه کار کردند؟ کشورهای جنوب خلیج 
فارس، آب را از کجا آوردند؟ غیر از این است که همین آب دریا 

را شیرین کرده و در اختیار مردم گذاشتند. ما نیز باید این کارها 
را بکنیم. البته ممکن است راه های دیگری هم باشد، که نباید نفی 
کرد و استفاده از آن ها نیز اشکال و مانعی ندارد. امروز خراسان 
رضوی، یزد و فارس و کرمان و سمنان و سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و بوشهر ، مشکل آب دارند و اساسا در سراسر کشور نیاز 

به آب داریم که باید طراحی کنیم و کشور را نجات بدهیم.
وی در ادامه با اشاره به این که »استاندارهایی که برای ۴ استان 
خراسان رضوی ، قم ، شیراز و یزد انتخاب شدند، افرادی باسابقه در 
سمت های مختلف بوده اند«، گفت: از آقای رزم حسینی که برای 
خراسان رضوی انتخاب شدند، تجربه بسیار خوبی از کار ایشان 
در کرمان سراغ داریم. اوالً آرامش کرمان را کامل حفظ کرد. در 
کرمان همه گروه ها، احزاب و جناح ها از آقای رزم حسینی راضی 
بودند، واقعاً با همه رفتار متعادلی داشت و از همه نیروها استفاده 

می کرد.
وی با تاکید و توصیه به کاستن از فاصله های  جناحی در این 
شرایط سخت کشور، گفت: شاید نتوان رقابت را هیچ وقت حذف 
کرد اما می توان آنرا کم کنیم. شرایط کنونی، شرایطی نیست که 
این همه بر سر مسایل جزیی جنگ و دعوا شود. امام جمعه ها، 
حوزه ها، جناح های مختلف، قوه قضائیه، قوه مقننه، صدا و سیما و 
رسانه ها و نیروهای مسلح باید به کمک دولت بیایند. ما یک کشور 
واحد هستیم و یک رهبر و یک قانون اساسی داریم و باید در کنار 
هم باشیم. امروز دشمنان ، دشمنی آشکارتر علیه ما انجام می دهند 

.باید آنها را مأیوس کنیم و حتماً آنها را مأیوس خواهیم کرد.
جناح راست ، میمنه نظام و لشکر اسالم است ،جناح چپ 

،میسره و جناح وسط، جناح میانه و قلب لشکر است
 ، رییس جمهور خاطرنشان کرد: اشکال ندارد که یکی چپ 
یکی راست و یکی وسط باشد. ولی  باید میمنه، میسره و میانه 
میدان جنگ باشد، در میدان جنگ وقتی با دشمن می جنگیم، 
جناح راست ، چپ و وسط داریم ولی هر سه با هم علیه دشمن 
می جنگند نه اینکه میمنه با میسره بجنگد. چنین چیزی در تاریخ 
وجود ندارد. در میدان جنگ، لشکرها از سمت و سوی مختلف 
به هم کمک می کنند و در یک نقطه بهم می رسند، نه اینکه این 
لشکر با آن لشکر بجنگد . جناح راست ، میمنه نظام و لشکر اسالم 
است ،جناح چپ ،میسره و جناح وسط، جناح میانه و قلب لشکر 
است. همه باید با هم جلو برویم و  دشمن را زمین بزنیم.با چشم 
غره رفتن به یکدیگر به جایی نمی رسیم باید به دشمن چشم غره 
بیاییم. همه جزو یک ملت هستیم، همه مسلمان و انقالبی هستیم.

وی خدمت به مردم و تالش برای آبادانی کشور را از معیارهای 
اصلی انقالبی بودن برشمرد و تصریح کرد: معلوم نیست برخی ها 
دماسنج های انقالب و تقوا را از کجا پیدا کرده اند؟ همین طوری 
نگاه می کنند می گویند دماسنج ما نشان می دهد این انقالبی 

نیست یا میزان  انقالبی بودنش کم یا باالتر است.
وی با تاکید بر اینکه کسی با شعار انقالبی نمی شود و همه 
شعار دادن بلد هستند، اظهارداشت: باید در عمل انقالبی بود امروز 
هرکس برای آبادانی ایران کمک کرد ، انقالبی است. هر کس آب 
را به مردم ساکن فالت مرکزی برساند و هر کس معتدل رفتار کرد 
و هر کس به تولید و صادرات کشور کمک کرد، هر کس توانست 
بازار را آرام نگه دارد و جلوی التهاب را بگیرد، انقالبی است، انقالبی 

بودن به این معناست و انقالبی دیگری نداریم.

روحانی با بیان این که »فحاشی، سخن درشت، دروغ و تهمت 
اصالً نسبتی با انقالب ندارد«، اظهارداشت: اصالً انقالب شد برای 
اسالم، اسالم هم برای اخالق است و ما برای راستی ، وفای به عهد، 
خدمت به همدیگر، برادری و اخوت آمدیم. واال اگر بنا باشد در 
کشور خدای ناکرده، دروغ و تهمت شایع باشد هر که را می خواهیم 
مسئول یک جا بگذاریم یک عده شروع می کنند در فضای مجازی 
دروغ و راست علیه آن فرد به دروغ پراکنی. این چه اخالق، ادب و 

چه منافع ملی است؟
خودمان را برای یک جشن بزرگ 4۰ سالگی انقالب آماده 

کنیم
وی افزود : در مطالب دروغ و تهمت آلودی که می نویسند و 
نویسنده مرتکب گناه بزرگ می شود، تهمت  پخش می کنند، 
می زنند، خواننده مرتکب گناه بزرگ می شود، آنها را بیخودی 
می کند،  پخش  را  آن  می شود  گناه  مرتکب  سومی  می خواند. 
چهارمی فوروارد می کند و همه گناه می کنند. برای یک نفر که 
می خواهد مسئول شود، چقدر گناه می شود؟ و چقدر فرمان خدا 
زیر پا گذاشته می شود برای اینکه این آقا مسئول بشود یا آن آقا 

بشود؟ چه فرقی می کند. مگر همه برای کشور و انقالب نیستیم.
رییس جمهور با تاکید بر این که »در آستانه بهمن ماه همه  
باید خودمان را برای یک جشن بزرگ ۴۰ سالگی انقالب آماده 
کنیم«،گفت: مظهر آن جشن راستگویی است، آن نیست که 
چراغانی کنیم و پرچم نشان دهیم، مظهر آن جشن، کمک 
به همدیگر است، مظهر آن جشن وفای به عهد، ایستادگی، 
وحدت و اتحاد است.۴۰ سالگی را باید اینگونه جشن بگیریم، 
متحد شویم و در کنار هم قرار بگیریم و ان شاء اهلل دشمن را 

مأیوس کنیم.

نخستین واکنش دولت به استعفای وزیر بهداشت

 روحانی مقاومت می کند 
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه آنچه رخ داده اختالف نظری 
است که قاضی زاده هاشمی نسبت به بودجه داشتند، تصریح کرد: وزیر 
بهداشت استعفایش را تقدیم  رئیس جمهور کرده است ولی از آنجایی که 
رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی را مدیر الیقی می دانند، تاکنون مقاومت 

کرده و استعفای ایشان را نپذیرفته است تا با رایزنی، مشکل حل شود.
فرارو- رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: وزیر بهداشت استعفایش را تقدیم  
رئیس جمهور کرده است ولی از آنجایی که رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی را مدیر 
الیقی می دانند، تاکنون مقاومت کرده و استعفای ایشان را نپذیرفته است تا با رایزنی، 

مشکل حل شود.
در جمع خبرنگاران  دولت  هیات  نشست  پایان  در  امروز  واعظی ظهر  محمود 
درخصوص استعفای وزیر بهداشت گفت: قاضی زاده هاشمی از وزرای بسیار موفق و 

خوب ما هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم بوده و هستند.
وی با بیان اینکه قاضی زاه هاشمی موفقیت های خوبی داشته و بیمارستان ها و 
طرح های خوبی را اجرا کرده است، اظهار داشت: از همه مهمتر، طرح تحول سالمت 
است که به خوبی توسط آقای هاشمی پیش برده شده است. وزارت بهداشت، وزارتخانه 

مهم و حساسی است و مدیریت آن نیازمند مدیریت و بودجه است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه آنچه رخ داده اختالف نظری است که 
قاضی زاده هاشمی نسبت به بودجه داشتند، تصریح کرد: وزیر بهداشت استعفایش را 
تقدیم  رئیس جمهور کرده است ولی از آنجایی که رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی را 
مدیر الیقی می دانند، تاکنون مقاومت کرده و استعفای ایشان را نپذیرفته است تا با 

رایزنی، مشکل حل شود.
وزیر بهداشت خداحافظی کرد!

واعظی با بیان اینکه مسئله امروز ما با گذشته متفاوت است، خاطرنشان کرد: به 
دلیل جنگ اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه از نظر بستن بودجه با محدودیت هایی 
روبه رو است و امیدواریم با گفت وگوهایی که انجام می شود این مسئله تا امروز حل 

شود.
وی ادامه داد: ما قاضی زاده هاشمی را سرمایه دولت می دانیم و کارها و اقدامات 
ایشان را تکریم کرده و آن را قدر می دانیم. امیدواریم ایشان همراه دولت باشند و اگر 
به هر دلیلی از دولت جدا شدند، ایشان را از سرمایه های خود می دانیم ولی بنای آقای 

رئیس جمهور حفظ ایشان است.


