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معاون اول رئیس جمهوری:

تنها با اراده ای عاشقانه مقابله با ریزگرد ها میسر شد
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: اقدامات انجام گرفته در این دولت 
برای صیانت از منابع آب و خاک کشور در تاریخ ایران بی سابقه بوده است 

و این اقدامات می تواند توسعه کشور را تسریع کند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری روز گذشته )سه شنبه( در آیین بهره برداری از 
فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم با اشاره به ایستادگی 
و از خودگذشتگی مردم استان خوزستان در دوران دفاع مقدس گفت: مردم ایران 
فراموش  را  خوزستان  استان  مردم  دوستی  وطن  و  تالش  مقاومت،  ایستادگی، 

نمی کنند و نقش تعیین کننده آنها در یاد ملت ایران ماندگار خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با ابراز خرسندی از آغاز بهره برداری از طرح 
۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم اظهار امیدواری کرد: بهره برداری از این 
طرح با آثار و برکات فراوانی برای مردم همراه باشد و فاز دوم این طرح نیز در مدت 

زمان مناسب تکمیل شود.
جهانگیری همچنین با قدردانی از همه شرکت های فعال در اجرای این طرح و 
پیمانکاران گفت: موسسه جهاد نصر، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن 
استان و مجموعه ای از مدیران دست در دست هم دادند تا ین طرح بسیار بزرگ به 

خوبی اجرایی شود که باید از آنها قدردانی شود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: گاهی کارهای بزرگ و عظیمی در کشور انجام 
می شود که ابعاد آن به خوبی برای مردم تشریح نمی شود و گاهی نیز عده ای در خارج 
از کشور و گاه در داخل کشور تالش می کنند نظام را ناکارآمد جلوه دهند و این را در 

ذهن مردم القا کنند که نظام قادر به حل مشکالت مردم نیست.
جهانگیری ادامه داد: آمریکا نیز در مرحله جدید تحریم ها دچار خطای بزرگی 
شد چرا که منبع اطالعاتی آنها درخصوص ایران متکی به منافقین و سازمان های 
جاسوسی اسرائیل شده و بر اساس این اطالعات غلط تبلیغات گسترده ای انجام 
داده اند و تصور کردند که نظام جمهوری اسالمی ایران ناکارآمد است و مردم ایران 
مقابل نظام قیام خواهند کرد و بارها اعالم کردند جمهوری اسالمی ایران قادر نخواهد 

بود چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را برگزار کند.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: اقداماتی که در کشور در جهت توسعه 
انجام شده اقداماتی کم سابقه در تاریخ ایران است و کارهای زیربنایی عظیمی در 
اقصی نقاط ایران صورت گرفته و نظام جمهوری اسالمی ایران توانسته با وجود 
همه محدودیت ها،  تحریم، جنگ و گرفتاری هایی که دشمن به وجود آورده کارهای 

بزرگی را به انجام برساند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه گاهی خود مسئوالن در برخی مواقع 
سخنان منفی به زبان می آورند، افزود: مسئوالن باید دقت کنند که سخنان منفی 

آنها می تواند آثار نامطلوبی در افکار عمومی ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه امور توسعه کشور با حضور بخش 
خصوصی باید انجام شود، گفت: در سال جاری با وجود تحریم ها ۳۲ درصد از 
بهای فروش نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره شد، این در شرایطی است که در 
گذشته همه پول حاصل از فروش نفت برای اداره کشور هزینه می شد. ما معتقدیم 
پول قرار گرفته در اختیار این صندوق باید صرف امور توسعه ای با حضور بخش 

خصوصی شود.
جهانگیری روند اجرایی طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم را 
یادآور شد و گفت: بی انصافی است که در این شرایط دولت متهم به کم کاری می شود 
زیرا تنها در این استان مردم شاهدند که چه تحول عظیمی در امر یکپارچه سازی 
زمین، تسطیح و آبیاری نوین در حال انجام است، این کاری بزرگ و ملی است که 

به دست زحمتکش ترین افراد جامعه انجام شد.
وی با بیان اینکه دولت در ازای سرمایه گذاری چیزی از مردم نخواسته است به 

اجرای با قوت ادامه طرح و حفاظت از آنچه انجام شده است تأکید کرد.

جهانگیری بر استفاده مطلوب از منابع آبی کشور تأکید کرد و گفت: اجرای 
این طرح هدیه بزرگی به مردم خوزستان بود و هشت میلیارد دالر نیز از صندوق 
توسعه ملی برای منابع آب غرب کشور هزینه شد و ده ها سد و تونل انتقال آب به 

بهره برداری رسید که آثار آن در آینده مشخص خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در اجرای این طرح نیز مسایل زیست محیطی 
را رعایت کردیم تا برای همسایگان هم مشکلی ایجاد نشود. همچنین در سیستان 
و بلوچستان نیز در بخش آب و خاک از محل صندوق توسعه ملی هزینه هایی انجام 

شد تا منافع مردم و منطقه تأمین شود.
جهانگیری در ادامه با اشاره به مسأله ریزگردها در استان خوزستان تصریح کرد: 
یکی از دغدغه های مردم خوزستان مسأله ریزگردها بود به ویژه آنچه در سال ۱۳۹۵ 

رخ داد موجب ناراحتی همه مردم و مسئوالن شد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در جلسه ای که بالفاصله پس از این اتفاق در 
ماهشهر برگزار شد، تأکید کردم که باید حل این مسأله در اولویت کارها قرار گیرد و 
از وزیر جهاد کشاورزی خواستم تا یک بار دیگر لباس جهاد سازندگی را بر تن کند 

و این دغدغه را از ذهن مردم خوزستان بزداید.
وی با بیان اینکه ریزدگردها دارای دو کانون داخلی و خارجی است، گفت: 
کارهای بزرگی در زمینه نهال کاری، مرطوب سازی تاالب ها و مالت پاشی در 
سطح هزاران هکتار انجام شده است که تنها با یک اراده عاشق مردم این کار 

امکان پذیر بود.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به بارش خوب باران در پاییز امسال اظهار 
امیدواری کرد: به فضل الهی بارندگی ها تداوم داشته باشد تا همراه با اقدامات انجام 
شده دغدغه مردم خوزستان مرتفع شود. امسال دولت صد میلیون دالر به منظور 
با ریزگردها در خوزستان اختصاص داده است و منابع خوبی در اختیار  مقابله 

استانداری و سازمان حفاظت از محیط زیست برای این امر وجود دارد.
جهانگیری همچنین از ایجاد ۱۲ پست جدید برق در خوزستان خبر داد و گفت: 
با این اتفاق دیگر حادثه قطع برق در استان رخ نخواهد داد، ما مدیون و بدهکار مردم 
خوزستان و مردم ایران هستیم و باید هر چه در توان داریم برای آسایش و رفاه مردم 

به کار گیریم تا لبخند رضایت بر لب ملت شریف ایران بنشیند.
جهانگیری در پایان از حمایت رهبر معظم انقالب به دولت و اختصاص منابع برای 

عمران و توسعه استان خوزستان و بخش های مورد نیاز کشور قدردانی کرد.

نماینده آشوریان: 

هجمه کنندگان به ظریف خدا را در نظر بگیرند
نماینده آشوریان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه هجمه به 
ظریف بوی دودستگی و نفاق می دهد، گفت: به عنوان یک مسیحی اعالم 
می کنم که باید خدا را در نظر گرفت تا بتوانیم به خواسته های دیرینه نظام 

برسیم.
به گزارش ایرنا، »یوناتن بت کلیا« درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات 
و  افراد  برخی  توسط  پولشویی  با  مبارزه  محمدجواد ظریف درخصوص موضوع 

جریان ها گفت: این اقدامات علیه وزیر خارجه بوی دودستگی و نفاق می دهد. 
وی ضمن تقدیر از اقدامات ظریف در زمان حضور در وزارت خارجه افزود: امروز 
باید از هرگونه تفرقه، دودستگی و نفاق و تخریب دوری کرده و در مسیر انسجام گام 
برداریم. بت کلیا با بیان اینکه این هجمه ها باعث خوشحالی دیوانه ای به نام ترامپ 
در راس کشور آمریکا می شود، یادآور شد: برای شاد کردن دشمنان ایران نباید افراد 
توانمند جمهوری اسالمی را تضعیف و باعث ناامیدی ملت ایران شویم. هر چقدر 

انسجام ما بیشتر می شود دشمنان ما دستپاچه تر می شوند.
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وزارت اطالعات خبر داد، انهدام ۵ باند بین المللی قاچاق مواد مخدر
وزارت اطالعات در اطالعیه ای از کشف محموله ۶ تنی مواد مخدر خبر داد. به گزارش ایلنا، روابط عمومی وزارت اطالعات در اطالعیه ای از کشف محموله ۶ تنی مواد مخدر خبر داد و نوشت: سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات 

آذربایجان غربی با اقدامات اطالعاتی موفق شدند ۵ باند بین المللی قاچاق مواد مخدر را متالشی و بیش از ۶ تن پیش ساز هروئین و 38۵ کیلوگرم هروئین فشرده کشف و ضبط کنند. مقصد هروئین های مکشوفه اروپا بوده و پیش سازهای هروئین 
هم از اروپا بارگیری و در پوشش ترانزیت از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود.

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی به بانوان اختصاص یابد

وزیر دفاع:

تا حدود زیادی از مشکالت اقتصادی عبور کرده ایم

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور، 
تقویت امید به آینده و تالش بیشتر برای تحکیم و تقویت 
اطمینان و امنیت خاطر برای مردم را در حوزه رفع نگرانی ها 

از آسیب های اجتماعی، مورد تأکید قرار داد.
حسن روحانی روز گذشته )سه شنبه( و در این جلسه، اقدامات 
انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
طی سال های اخیر را امیدوارکننده دانست و اظهار داشت: همه 
انقالب  رهبر  تأکیدات  پی  در  وزارت کشور  ویژه  به  دستگاه ها 
اسالمی درخصوص مسائل و آسیب های اجتماعی، با احساس 
وظیفه بیشتری وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان 
می دهد که گام های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته 

شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهوری خاطرنشان 
کرد: موضوع آسیب های اجتماعی از مسائل بسیار حساس برای 
مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها در حوزه آسیب های 

اجتماعی به مردم منتقل شود، می تواند برای دلگرم کننده باشد.
روحانی گفت: فناوری های نو و دستاوردهای علمی جدید در 
برای مردم تسهیالت،  باشد،  کنار مصائبی که می تواند داشته 
امنیت و آرامش خاطر ایجاد کرده و خانواده ها با استفاده از امکانات 
دیجیتالی و تلفن همراه می توانند به راحتی از وضعیت فرزندان 
خود آگاهی یابند، ضمن اینکه مردم با استفاده از این فناوری ها 
می توانند بسیاری از امورات و کارهای روزمره خود را انجام دهند.

رئیس شورای عالی اجتماعی کشور یکی از عوامل حاشیه نشینی 
را مهاجرت از روستا عنوان کرد و گفت: امروز ساکنان روستاها 
با استفاده از فضای اینترنت و موبایل، صنایع دستی و امکانات 
گردشگری خود را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی می کنند 
و این فناوری ها به ابزاری برای تثبیت روستاها تبدیل شده است 
و بی تردید توسعه عالمانه و همه جانبه آن می تواند در رفع مشکل 

حاشیه نشینی مؤثر باشد.
رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت تقویت امید به آینده در 
برخورد با مسائل اجتماعی اظهار کرد: بدون تردید اگر امید به 
آینده نباشد، ناهنجاری ها و جرایم اجتماعی افزایش می یابد لذا 
همه به ویژه رسانه های اجتماعی باید امید به آینده را در بین 

مردم تقویت کنند.
 روحانی خاطر نشان کرد: اگر چه امروز مردم به واسطه تحریم 
با مشکالتی در حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه شده اند و مشکل 
کسانی که حقوق ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستیم 
که مشکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قابل حل و فصل بوده و 
به فضل الهی برطرف خواهد شد و چنین نیست که این مشکالت 
حل ناشدنی باشد لذا باید نسبت به رفع اینگونه مشکالت امیدوار 

باشند.
رئیس شورای عالی اجتماعی خاطر نشان کرد: مردم بعد از ۱۳ 
آبان نسبت به قبل از آن، امیدواری بیشتری پیدا کرده اند، در حالی 
که قبل از ۱۳ آبان، عده ای تصور می کردند که اتفاقات خاصی 

رخ خواهد داد و همه زندگی مردم به هم خواهد ریخت، اما پس 
از آن روز همه مشاهد کردند که این تصورات واهی و غلط است 
و هیچ کدام از ادعاهای دشمن، به آن صورتی که انتظار داشتند، 
تحقق پیدا نکرد لذا چنین نیست که تصورات دشمن محقق شده 

و ما ناتوان باشیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه گاهی بعضی از رسانه ها و روزنامه ها 
واقعیات تلخ را بیش از آنچه هست، بزرگ جلوه می دهند، گفت: 
اینگونه بزرگ نمایی  مشکالت و ناامید کردن مردم، ظلم بزرگی به 

مردم است و همه باید در این زمینه هوشیارانه عمل کنند.
آسیب های  برخی  رفع  و  مقابله  کرد:  خاطرنشان  روحانی   
اجتماعی از جمله فقرزدایی، نیازمند اقدامات عملی و اجرایی است 
که باید در این حوزه با قوت تصمیم گیری و عمل کرد، اما بخشی 
از این مسائل جنبه روانی دارد و ناشی از بزرگ نمایی برخی از 
مشکالت دارد که در این زمینه اگر امید و نشاط در جامعه افزایش 
یابد، می تواند در برطرف کردن و پیشگیری از آسیب ها تأثیرگذار 
باشد به طور مثال چه ایرادی دارد که بخشی از استادیوم ورزشی 
که هیچ منافاتی با قانون و شرع و مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی ندارد، به بانوان اختصاص یابد.

رئیس شورای عالی اجتماعی افزود: می توان با برخی اقدامات 
کم هزینه میزان رضایت مندی و خشنودی اجتماعی مردم را در 
جامعه افزایش داد و باید توجه داشت که با سوء ظن نمی توان با 

مردم برخورد کرد.
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: باید آمار مربوط به کاهش 
جرایم و آسیب های اجتماعی به درستی به مردم منتقل شود و 
چنین آمار دلگرم کننده ای می تواند مردم و جوانان را نسبت به 
آینده امیدوارکند و چه بسا انتشار آمار مربوط به کاهش طالق 
می تواند جوانان و خانواده ها را به ازدواج آسان و سریع  ترغیب کند.
روحانی اضافه کرد: امروز باید همه تالش کنیم تا آمار طالق هر 
چه بیشتر کاهش پیدا کند. اگر چه برخی موارد ادامه زندگی برای 
زوجین امکان ناپذیر و وقوع طالق الزم به نظر می رسد، اما تا جایی 
که امکان دارد، باید با مشاوره و رفع مشکالت خانواده ها را به ادامه 
زندگی تشویق کرد، چرا که طالق نه تنها برای زن و مرد بلکه آثار 

سوئی نیز برای فرزندان و جامعه دارد.
رئیس جمهوری اقدامات فرهنگی را اولین گام در مواجهه با 
مسائل اجتماعی دانست و تأکید کرد: معموال در فعالیت های 
فرهنگی مردم بهتر از نهادهای دولتی عمل می کنند، لذا در این 

حوزه باید سازمان ها و جمعیت های مردم نهاد اصیل پیشتاز باشند.
 روحانی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در اصالح کشور 
نهادهایی است که  از مهم ترین  پرورش یکی  و  گفت: آموزش 

می تواند در اصالح امور کشور بسیار مؤثر باشد.
رئیس شورای عالی اجتماعی »امر به معروف« و »نهی از منکر« 
از وظایف اجتماعی و تأثیرگذار برای اصالح  را به عنوان یکی 
جامعه مورد تأکید قرار داد و گفت: اگر »امر به معروف« و »نهی از 
منکر« به درستی سامان داده شود، می تواند از بسیاری از منکرات 
جلوگیری کرده و مردم را به انجام رفتارهای درست تشویق کند 
و معتقدم »امر به معروف« و »نهی از منکر« یک وظیفه مهم 
همگانی است، منتها گاهی به درستی مورد استفاده قرار نگرفته و 

چه بسا نتیجه معکوس داشته  است.
در این جلسه وزیر کشور و اعضای شورای عالی اجتماعی، ضمن 
ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی، دیدگاه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در 

خصوص مسایل اجتماعی بیان کردند.
براساس گزارش ارائه شده، شاخص میزان طالق طی 4 سال 

گذشته کاهش داشته است.

برخی  گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
عدم  از  ناشی  اقتصادی  حوزه  در  آمده  پیش  مسائل  از 
بهره برداری درست از منابع و ظرفیت های داخلی است 
که ان شاءاهلل با برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که در 
جلسات دولت و سایر بخش های کشور انجام شده است، 
از این مرحله عبور خواهیم کرد که البته تا حدود زیادی 

نیز عبور کرده ایم.
به گزارش ایسنا، امیرسرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای  سیاسی  هادیان  مسئوالن  در جلسه  مسلح  نیروهای 
را فرماندهان جنگ  نیروهای مسلح  مسلح، مسئوالن سیاسی 
روشنگری در عصر حاضر دانست که در مقابل اربابان نفاق و دروغ 
و استبداد و استکبار  هوشیاری و بیداری را به ارمغان می آورند و 
با اشاره به عصر حاضر به عنوان عصر ارتباطات و اطالعات، فضای 
امروز جامعه جهانی را فضای استبداد و انحصار رسانه عنوان کرد و 

گفت: رساندن یک پیام واقعی و صحیح و روشنگری در این فضا به 
کاری بسیار سخت و پیچیده مبدل شده است و هادیان سیاسی 

در این حوزه نقش خطیری را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه »دشمن در فضای امروز به دنبال محقق کردن 

دو مأموریت داخلی و بین المللی برای تضعیف و ساقط کردن نظام 
اسالمی است«، اظهار کرد: نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با 
ایجاد یأس و ناامیدی، ناکارآمد نشان دادن دولت و نظام اسالمی و 
همچنین ائتالف با کشورهای منطقه و ۳۰ کشور جهان به دنبال 
شکست اقتدار جمهوری اسالمی ایران برآمد، اما به حول قوه الهی 
نه تنها در فضای کشور شکاف ایجاد نشد، بلکه اتحاد و انسجام 
ملی بیش از هر دوره بر فضای کشور مستولی است و راهپیمایی 

گسترده و با شکوه ۱۳ آبان امسال گواه این موضوع است.
وزیر دفاع با اشاره به شکست سیاست های رئیس  ایاالت متحده 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران در فضای جهانی خاطر نشان 
کرد: خنده دنیا به منطق رئیس  ایاالت متحده آمریکا در مجمع 
عمومی سازمان ملل، صدور بیانیه محکومیت حادثه تروریستی 
اهواز در جلسه شورای امنیت و به دنبال آن استعفای »نیکی 
هیلی« نماینده ایاالت متحده آمریکا در سازمان ملل نمونه ای از 

شکست های آمریکا در فضای امروز جامعه جهانی است.
وزیر دفاع با اشاره به برخی مشکالت اقتصادی و ارزی کشور 
گفت: برخی از مسائل پیش آمده در حوزه اقتصادی ناشی از 
عدم بهره برداری درست از منابع و ظرفیت های داخلی است که 
ان شاء اهلل با برنامه ریزی و تصمیم گیری هایی که در جلسات دولت و 
سایر بخش های کشور انجام شده است، از این مرحله عبور خواهیم 

کرد که البته تا حدود زیادی نیز عبور کرده ایم.
حاتمی همچنین به دستاوردهای دفاعی کشور در شرایط تحریم 
4۰ ساله اشاره و خاطر نشان کرد: عرصه دفاعی کشور که همواره 
در تحریم همه جانبه و با کارشکنی های نظام سلطه در رسیدن به 
فناوری و دانش در عرصه های گوناگون با مشکالت عدیده روبه رو 
بوده است، امروز در حوزه هوافضا، رزم زمینی، دریایی و ارتباطات و 
رادارها به حد باالی بازدارنگی فعال و به یکی از قدرت های جهانی 

تبدیل شده است. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 هجمه کنندگان به ظریف، علیه خود افشاگری می کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هجمه کنندگان به آقای ظریف 
وارد افشاگری علیه خود شده اند، این افراد نشان می دهند که به اصول 

اسالمی و اخالقی پایبند نیستند.
به گزارش ایرنا، سید محمد صدر درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات 
محمدجواد ظریف درخصوص موضوع مبارزه با پولشویی، به وجود برخی مخالفت ها 
توسط افراد و جریان های خاص در موضوع برجام اشاره کرد و گفت: این افراد و گروه ها 
با لوایح مرتبط به FATF مخالف هستند که این نشان از مواضع آن ها در جهت تامین 

خواسته های رئیس  ایاالت متحده آمریکا است که باید آن را اصالح کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت به هجمه های ایجاد شده علیه وزیر خارجه کشورمان 
اشاره و اظهار کرد: این نوع سخنان که توسط برخی افراد علیه ظریف گفته می شود، 
غیر از اتهام چیز دیگری نیست و نشان می دهد مواضع آن ها در جهت منافع آمریکا و 

خواسته های ترامپ است.
صدر با اشاره به اینکه مهم تر از همه چیز خواسته و نظر مردم است، گفت: 
هر چه بیشتر این افراد علیه ظریف سخن بگویند، بیشتر خود را افشا می کنند 
و اتهاماتی که وارد می کنند یک نوع خود افشاگری است که نشان می دهند به 
اصول اسالمی و اخالقی پایبند نیستند. وی یادآور شد: خیلی خوب است که 

افراد بر قدرت باشند  این  افراد را می بینند. آنها می دانند اگر زمانی  این  مردم 
چه بالیی بر سر مملکت خواهند آورد. صدر در ادامه تاکید کرد: ظریف بهترین 
و قوی ترین وزیر خارجه ای است که جمهوری اسالمی به خود دیده است. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به سابقه دوستی ۳۰ ساله خود با ظریف اشاره و 
تاکید کرد: وی فردی مومن، انقالبی و به معنای واقعی طرفدار نظام است و به 
همین دلیل در ماموریت های دشوار منافع جمهوری اسالمی را دنبال کرده و آن 
را به دست آورده است. صدر از مذاکرات وزیر امور خارجه در موضوعات افغانستان 
و عراق تمجید کرد و گفت: انجام مذاکرات در جهت ایجاد حکومت مطلوب در 
افغانستان برای مردم این کشور و دفع خطر طالبان در مرزهای شرقی کشور، 
از زحمات او بود. عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام تاکید کرد: وجود اعتقاد 
مخلصانه و تامین منافع جمهوری اسالمی دلیل محکمی برای تایید ظریف توسط 

رهبر معظم انقالب اسالمی بود.
وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها درباره فضاسازی هایی که 
علیه لوایح FATF در کشور صورت می گیرد، گفت: اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی ها 
صادقانه است؛ یعنی دوستان ما نگرانی صادقانه دارند. اما فکر می کنم پشت برخی از 

این نگرانی ها منافع اقتصادی است.

سرکنسول گر عراق در مشهد:

وضعیت عراقی ها در جمهوری اسالمی بسیار مناسب است
سرکنسول گر عراق در مشهد با اشاره به وضعیت مناسب عراقی ها در جمهوری اسالمی ایران و با انتقاد از 
فتنه های دشمنان برای ایجاد تفرقه و فاصله بین دو ملت ایران و عراق گفت: متاسفانه این فتنه انگیزی ها از ماه 
ها قبل از ایام اربعین شروع شد به گونه ای که بسیاری از دوستان و خانواده ها از اوضاع عراقی ها در ایران احساس 

نگرانی می کردند.
 به گزارش ایسنا، یاسین شریف الصیف افزود: من امروز به آن ها می گویم که وضعیت عراقی ها در جمهوری اسالمی بسیار  

مناسب است و همان راحتی که در شهرهای عراق داریم در شهر مشهد هم شاهد آن هستیم.
وی به تفرقه افکنی دشمنان برای خدشه دار کردن روابط حسنه بین دو کشور اشاره کرد و افزود: طبق اعالم نخست وزیر 
کشور عراق این کشور هیچ گونه تحریم هایی را علیه ایران قبول نمی کند که این کم ترین کاری است که عراق می تواند نسبت 

به جانفشانی جوانان ایرانی برای دفاع از حرم های مطهر انجام دهد.

دادستان دیوان محاسبات:

3۵ سال خدمت برای بازنشستگی شرط الزم نه کافی
دادستان دیوان محاسبات گفت: 3۵ سال خدمت برای بازنشستگی شرط الزم است اما کافی نیست. تحقق هر 

دو شرط سن و سابقه خدمت، بازنشستگی را الزام آور می کند.
به گزارش ایرنا، فیاض شجاعی درباره این که دستگاه های اجرایی می توانند شاغلین متخصص را که باالی ۳۵ سال سابقه 
خدمت دارند در صورت نیاز دستگاه نگه دارند؟  گفت: دستگاه های اجرایی مکلفند کارمندانی را که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت 
برای مشاغل غیر تخصصی و 6۰ سال سن و همچنین کارمندانی که ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 6۵ سال 
سن دارند را بازنشسته کند. وی افزود: این بدین معناست که داشتن سابقه خدمت ۳۵ سال و سن 6۵ سال توأما برای الزام 
دستگاه برای بازنشستگی الزم است. بر این اساس، شرط بازنشستگی الزامی افراد در دستگاه های اجرایی - دستگاه های مشمول 
قانون مدیریت خدمات کشوری- ۳۵ سال خدمت و 6۵ سال سن است. وی ادامه داد: در قانون عبارت ۳۵ سال خدمت و 6۵ 

سال سن، کلمه »و« ، »واو جمع« است یعنی با تحقق هر دو شرط سنی و خدمتی بازنشستگی اجباری می شود.


