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گالیهای ندارم و از تغییرات در دولت استقبال میکنم
وزیر مستعفی ورزش و جوانان ضمن رد کلیه اظهارنظرهایی که در طی روزهای گذشته به نقل از او در رسانههای مختلف منتشر شده تاکید کرد که از هیچ کس گالیهای ندارد و از تغییرات ایجاد شده نیز
استقبال کرده است .محمود گودرزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :از روز پس از استعفا ،بعضا نقل قولهایی عجیب از زبان من در رسانههای مختلف مطرح و بازنشر شده که بر این اساس ضمن رد کلیه
این اظهارنظرها ،تاکید میکنم که هیچ گفتوگویی با هیچ رسانهای نداشتهام و کلیه نقل قولهای مطرح شده مردود است .وزیر مستعفی ورزش و جوانان همچنین درباره استعفایش از وزارت ورزش و
جوانان گفت :شخصا از تغییرات در دولت استقبال کردهام و در این موضوع هیچ گالیهای از هیچ کس وجود ندارد .گودرزی تاکید کرد :هیچ ادعایی و هیچ زاویهای با مجموعه دولت نداشته و ندارم و برای
وزیر آینده ورزش و جوانان نیز آرزوی توفیق دارم.

رییسجمهوری در روز ملی روستا و عشایر:

اخبار
در پاییز و زمستان امسال انجام میشود

سفر  5رییسجمهوری از  3قاره به تهران
رییسانجمهور سریالنکا و اندونزی ،پاییز و زمستان امسال به ایران سفر
میکنند.
طبق برنامهریزیهای انجام شده میتریپاال سیریسنا ،رییسجمهوری سریالنکا در آذرماه
و جوکو ویدودو ،رییسجمهوری اندونزی نیز در بهمنماه به دعوت همتای ایرانی خود
به تهران خواهند آمد .رییسجمهوری اسالمی ایران اردیبهشت سال  94برای سفری
دو روزه به جاکارتا رفته بود و در مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کنفرانس کشورهای
آسیا آفریقا شرکت کرد .رییسجمهوری سریالنکا نیز در آذرماه  1386به ایران آمده بود.
همچنین بر اساس آن چه که پیش از این اعالم شده است رییسانجمهور بوسنی و فنالند
نیز قرار است به دعوت همتای ایرانی خود در اوایل آبانماه راهی تهران شوند .سائولی
نینیسته ،رییسجمهوری فنالند و باقر عزت بگوویچ ،رییسجمهوری بوسنی و هرزگوین
در سفرهای جداگانه نیمه اول آبانماه به تهران سفر میکنند .دیدار و گفتوگو با مقامات
عالیرتبه جمهوری اسالمی ایران ،مباحث دوجانبه ،پیگیری توافقات کمیسیونهای
مشترک اقتصادی ،رایزنی درباره مسائل منطقهای و بینالمللی از عمده برنامههای
رییسانجمهور فنالند و بوسنی و هرزگوین به تهران است .روز جمعه نیز خبرگزاریها
اعالم کردند نیکالس مادورو ،رییسجمهوری ونزوئال در راستای سفر منطقهای خود
قرار است روز یکشنبه (امروز) به تهران بیاید و با رییسجمهوری ایران دیدار میکند.
نیکالس مادورو در سفر دورهای خود به کشورهای عربستان ،قطر ،آذربایجان و ایران سفر
میکند .مادورو در سفر تهران با حجتاالسالم حسن روحانی ،رییسجمهوری دیدار
و گفتوگو میکند .به گزارش پایگاه خبری تلهسور ،نیکالس مادورو ،رییسجمهوری
ونزوئال ،در پایان اجالس سران جنبش غیرمتعهدها و در کنفرانسی مطبوعاتی با حضور
خبرنگاران داخلی و خارجی از سفر قریبالوقوع خود به ایران با هدف تقویت همکاری در
زمینههای دارویی ،پتروشیمی ،کشتیرانی و نفت (که هر دو کشور به دنبال ایجاد ثبات
در بازار آن هستند) خبر داد .وی افزود« :تصمیم گرفتهایم کمیسیون مشترک تهران
را برگزار کنیم .به زودی برای ادامه پیشبرد سرمایهگذاریها در بخش دارو و همچنین
تقویت طرحهای نفتی ،کشتیرانی و پتروشیمی که به طور مشترک در حال انجام آن
هستیم به تهران سفر خواهم کرد» .بر اساس این گزارش اواخر شهریورماه رییسجمهور
برای شرکت در اجالس سران غیرمتعهدها به ونزوئال رفت و بعد از چهار سال ریاست این
جنبش را به مادورو واگذار کرد.

برای سه ماه آینده

ریاست شورای هماهنگی جبهه اصالحات
به کارگزاران محول شد
حزب کارگزاران سازندگی به مدت سه ماه ریاست شورای هماهنگی جبهه
اصالحات را بر عهده خواهد داشت.
یداهلل طاهرنژاد ،عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و سازندگی اظهار کرد:
از اول آبانماه به مدت سه ماه دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی رییس دورهای
شورای هماهنگی جبهه اصالحات است .وی همچنین گفت :ریاست این شورا به
صورت دورهای و نوبتی به احزاب و تشکل های عضو واگذار میشود .این روند بر
اساس حروف الفبا پیش رفته تا این دوره نوبت حزب کارگزاران شده است .طاهرنژاد
همچنین اظهار کرد که هفته آینده اولین جلسه شورای هماهنگی جبهه اصالحات به
ریاست غالمحسین کرباسچی برگزار خواهد شد.

هیأت پارلمانی ایران برای شرکت در اتحادیه بینالمجالس
جهانی به ژنو سفر کرد
دبیر شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین المجالس جهانی گفت که
هیأت هشت نفرهای از مجلس شورای اسالمی دیروز (شنبه) جهت شرکت
در صد و سی و پنجمین مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی به ژنو سفر
کردند.
جلیل مختار در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به برگزاری صد و سی و
پنجمین مجمع اتحادیه بینالمجالس جهانی در ژنو با حضور نمایندگانی از 130
کشور هیأت پارلمانی برای حضور در این اجالس و کمیتههای آن سفر یک هفتهای
را خواهد داشت که این سفر تا  8آبان به طول خواهد انجامید .وی در مورد حضور
و سخنرانی رییس مجلس نیز در این اجالس گفت که هنوز مشخص نیست آقای
الریجانی در این اجالس حضور پیدا میکند یا خیر .هیأت پارلمانی شامل مصطفی
کواکبیان نماینده تهران ،کاظم جاللی نماینده تهران ،علیرضا ابراهیمی نماینده
رامیان ،حمیده زرآبادی نماینده قزوین ،مجتبی ذوالنوری نماینده قم ،عباسعلی
پوربافرانی نماینده نائین ،محمود نگهبان سالمی نماینده خواف و جلیل مختار نماینده
آبادان است.

یک نماینده اصولگرای مجلس:

تاکنون جمعبندی بر روی گزینه اصولگرایان انجام نشده است
یک نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به این که اصولگرایان در انتخابات
گذشته نتوانستند به اجماع برسند گفت :در مورد گزینه احتمالی این جریان
نیز تاکنون جمع بندی انجام نشده است.
اسداهلل عباسی در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه انتخابات در کشور ما حزبی و
جناحی نیست اظهار کرد :قطعا در انتخابات مردم با تجاربی که دارند آگاهانه ورود
کرده و تصمیم خود را عملی میکنند؛ در عین حال که کاری به جناح بندیها هم
ندارند .این نماینده مجلس یادآور شد :باید این فرصت را به دولت دهیم که تا پایان
سال  95کارنامه خود را به مردم ارائه دهد؛ البته به این نکته هم باید توجه داشت
که این احتمال وجود دارد مردم با بزرگانی مشورت کنند اما خیلی تمایلی به جناح
بندیها ندارند .نماینده مردم رودسر در مجلس درباره تصمیمهای اصولگرایان برای
ورود و حمایت از کاندیدای مورد نظرشان گفت :اصولگرایان روی هم رفته منتظر
خواهند بود و به موقع تصمیم خواهند گرفت اما هنوز جلساتی شکل نگرفته است.
وی با تاکید بر این که اصولگرایان زود هنگام به انتخابات ورود نخواهند کرد ابراز کرد:
قطعا عقالنیت سیاسی حکم می کند که باید صبر کرده و در موقع مناسب کاندیدای
مورد نظر را به مردم معرفی کرد .عباسی درباره اینکه آیا حضور نداشتن احمدی نژاد
این فرصت را برای اصولگرایان فراهم می کند که بر روی یک کاندیدا اجماع داشته
باشند ،گفت :بله ،این احتمال وجود دارد ،زیرا اصولگرایان در انتخابات گذشته به
اجماع نرسیده و آراءشان متفرق بود .این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار
کرد :به ویژه در بحث انتخابات ریاست جمهوری اصالح طلبان به یک کاندیدای واحد
رسیدند ،اما برای اصولگرایان این طور نبود لذا نتوانستند نقش تعیینکنندهای داشته
باشند .وی تاکید کرد :البته در انتخابات پیش رو احتمال دارد که این اجماع وجود
داشته باشد اما از طرف دیگر عملکرد دولت در چند ماه باقیمانده هم تاثیر گذار است
که آیا میتواند رضایت مردم و بدنه جامعه را جلب کند یا خیر .این نماینده مجلس
درباره کاندیداهای احتمالی که از طرف جریان اصولگرایی مطرح میشود ،بیان کرد:
چنین حدسها و احتماالت را جدی نباید بگیریم تاکنون هم نه جمعبندی انجام
شده و نه نام گزینه مورد نظری را شنیدهام.

در راه خدمت گاهی نیاز به تثبیت و گاهی تغییر مدیر است

سومین همایش روز ملی روستا و عشایر با رویکرد تبیین
نقش روستاییان و عشایر در تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی از دیروز (شنبه) به مدت دو روز در سالن
اجالس سران برگزار میشود .در این همایش همچون
دو دوره گذشته عالوه بر رییسجمهوری تعدادی از
وزرا ،مسئولین و مقامات کشور سخنرانی خواهند کرد.
این همایش با شرکت بیش از  1400روستایی منتخب از
سراسر کشور برگزار میشود و در این مراسم از چند
سازمان مردم نهاد و پیشتاز خدمت در روستا تقدیر
خواهد شد.
رییسجمهوری طی سخنانی در افتتاحیه این همایش با
تاکید بر این که باید دعواهای کودکانه در این کشور خاتمه پیدا
کند گفت :رسانه ها باید از دروغ ،اتهام ،ایجاد اختالف و تفرقه و
جناحبندیهای غیر ضروری دست بردارند .حجتاالسالم حسن
روحانی اظهار کرد :برخی رسانههای بی اخالق به دولت فشار
میآورند که چرا وزراء را عوض نمیکنند و زمانی که دولت بنا
به صالحدید تصمیم به تغییری میگیرد ،میگویند چرا وزرا را
عوض میکنند و باید بگویم طبیعی است که در راه خدمت
گاهی نیاز به تثبیت مدیر و گاهی نیاز به تغییر مدیر است؛ چرا
که هدف کشور توسعه و تعالی است و هدف دولت خدمت به
جامعه و مردم است.
حاشیهنشینی ناشی از عدم توجه به شرایط زندگی
روستاییان است
روحانی با بیان این که تصور نادرست شرایط زندگی بهتر در
شهرها نسبت به روستاها بار سنگینی بر دوش ما میگذارد،
اظهار کرد :روستاییان پایه اصلی زندگی اجتماعی هستند
و در واقع روستاییان به عنوان جامعه تولیدگر بار مسئولیت
بزرگ تولید کشاورزی و صنایع دستی رابر دوش دارند .وی
با بیان این که روستاییان را به عنوان مدافعان غیور مرزهای
جمهوری اسالمی ایران و دفاع از مرزهای فرهنگی و اعتقادی
این سرزمین میشناسیم ،تاکیدکرد :باید به مشکالت روستاها
و عشایر توجه کنیم چون در غیر این صورت شاهد مشکالت
در شهرها خواهیم بود .وی با اشاره به این که حاشیهنشینی
امروز معضل بزرگ شهرهای بزرگ است ،خاطر نشان کرد:
بسیاری از آسیبهای اجتماعی از حاشیهنشینی و بیکاری نشات
میگیرد که مربوط به عدم توجه به شرایط زندگی روستاییان
است .روحانی تصریح کرد :روستاییان به خوبی میدانند محیط
روستا به لحاظ فرهنگی ،ارتباطات ،پیوندهای اجتماعی ،شرایط
محیط زیستی ،آب و هوا و غذای سالم و محصوالت سالم بهتر
از شهرهاست اما این سوال اساسی وجود دارد که چرا روستاییان
تمایل به مهاجرت به حاشیهی شهرها را دارند.
دولت یازدهم بار سنگینی بر دوش خود نسبت به
روستاها و عشایر احساس میکند
رییس دولت تدبیر و امید با بیان این که دولت یازدهم بار
سنگینی بر دوش خود نسبت به روستاها و عشایر احساس
میکند افزود :در سه سال و چند ماه گذشته دولت یازدهم
تالش خود را برای توسعه روستایی انجام داده است اما تا نقطه
مطلوب فاصله زیادی داریم .وی با اشاره به اینکه در سه سال
گذشته محصوالت کشاورزی ،دامی و باغی رو به فزونی بوده
است و در سال جاری درتولید گندم به خودکفایی رسیدهایم،
تصریح کرد :دستاوردهای به دست آمده نشان از حرکت روستاها
در مسیر تولید و توسعه کشاورزی است .رییسجمهوری با اشاره
به این که شرایط آب ،بهداشت و درمان ،برق و ارتباطات مسکن

در روستاها بهتر شده است و این نشان دهندهی تالشهای
دولت برای توسعه روستاهاست خاطر نشان کرد :در آمار
میبینیم جمعیت روستایی ما کمتر از  30درصد است و این
به معنای ادامه روند مهاجرت از روستاها به شهرهاست و جای
تاسف دارد .چون باید کاری کنیم که مهاجرت روستاها به شهر
متوقف شده و در آینده مهاجرت معکوس آغاز شود که برای این
هدف باید مشکالت روستایی را حل و فصل کنیم.
موضوع شیرین کردن آب دریاها و خرید آب از دیگر
کشورها پیگیری خواهد شد
روحانی با اشاه به برگزاری سرشماری و آمار در روزهای اخیر
گفت :مساله سرشماری و آمار جهت برنامهریزی برای ماهها
و سالهای آینده بسیار حائز اهمیت است و بر اساس آمار به
دست آمده میتوانیم برنامهریزی مناسب جهت توسعه روستاها
را داشته باشیم .روحانی درادامه به دالیل مهاجرت روستاییان
به شهرها اشاره کرد و گفت :از جمله دالیل مهاجرت خدمات
بهتر و با کیفیت بیشتر در شهرها ،انجام کارهای اداری و حتی
موضوع کم آبی و تخریب زمینهاست که باید در این راستا از
طریق دولت الکترونیک و اتصال شبکهی ارتباطی به روستاها
سفر روستاییان به شهرها را کاهش دهیم و همچنین در راستای
حل مساله آب و خاک و حراست از جنگلها و مراتع باید راه
درست استفاده از آب ،رودخانه و دریا را برای روستاییان فراهم
کنیم .روحانی با بیان اینکه خاک و آب بزرگترین سرمایه
روستاییان است گفت :متاسفانه در دوران خشکسالی هستیم
که ممکن است در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد .بنابراین
باید ازموجودیمان به خوبی و با دقت و بهینه استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به این که موضوع شیرین کردن آب دریاها و
خرید آب از دیگر کشورها ،پیگیری خواهد شد خاطر نشان کرد:
راه اساسی آن است که از آب به درستی استفاده کنیم .روحانی

قائم مقام وزیر کشور:

وزارت کشور مشکلی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی ندارد
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد :وزارت کشور مقدمات برگزاری انتخابات
الکترونیکی را فراهم کرد و این امکان وجود دارد که یک سوم آرای ماخوذه
در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا را به صورت
الکترونیکی جمعآوری و شمارش کند.
محمدحسین مقیمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مراحل تدوین الیحه جامع
انتخابات ،گفت :این الیحه از دو سال پیش تدوین و مورد مطالعه قرار گرفته بود ،اما به
دلیل آنکه سیاستهای انتخاباتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی و
تدوین بود الیحه پس گرفته شد تا مورد بازنگری قرار گیرد و مجددا بعد از انتخابات
مجلس الیحه جامع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و اصالحاتی روی آن انجام شد
و نکات مورد توجه مجمع تشخیص در آن دیده شد .وی افزود :این الیحه با اصالحات

افزود :در دولت یازدهم شاهد ساخت  17سد در کشور بوده و
هستیم که امسال ده سد آن افتتاح خواهد شد و ازاین بین
 6سد تا امروز افتتاح شده است و  4سد تا پایان سال افتتاح
خواهد شد که قدم بزرگی در زمینهی حراست از آبهای جاری
و روان در کشور است .رییس دولت یازدهم ،افزود :برای توجه
به شبکهی آبیاری و زهکشی تا پایان امسال  135هزار و 636
هکتار شبکهی آبیاری و زهکشی اصلی و  21هزار و  988هکتار
شبکه آبیاری و زهکشی فرعی اجرا میشود که با اجرای این
طرحها  70هزار اشتغال برای روستاییان ایجاد میشود.
روستاها نباید منحصر به کشاورزی باشند
روحانی با بیان اینکه قبول ندارم که روستاها باید منحصر
به کشاورزی باشند توضیح داد :کشاورزی پایهی اصلی کار
در روستاهاست اما باید به سمت کشاورزی صنعتی ،به جای
سنتی و صنعت کشاورزی رویم .رییسجمهوری با بیان اینکه در
روستاها هم نیازمند کشاورزی صنعتی ،و هم صنعت مواد غذایی
و کشاورزی و صنایع متوسط کوچک روستایی ،گردشگری و
خدمات هستیم گفت :بنیاد مسکن روستایی بار سنگینی بر
دوش دارد و باید متمرکز بر حفظ معماری سنتی روستایی
پرجاذبه برای گردشگران باشد .رییسجمهوری با اشاره به اینکه
در روستاهای ما جوانان با استعداد تحصیلکرده بسیاری وجود
دارند گفت :علت تالش دولت برای بردن اینترنت به روستاها
به خاطر جوانان تحصیلکرده است که البته برخی خیلی از این
مساله خوشحال نیستند و فکر میکنند اینترنت کاالی شهری
است .در حالی که برای توسعه توانمندی اشتغال جوانان و
تحصیلکردگان روستایی که در این مسیر نیازمند ارتباطات و
اینترنت هستند .رییس دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه
در زمینهی تامین آب شرب سالم روستایی در دو سال گذشته
گامهای خوبی برداشته شده است اظهار کرد :امروز  72درصد

نهایی آن برای دولت از سوی وزارت کشور ارسال شده و در حال حاضر در کمیسیون
مربوطه در هیات دولت در حال بررسی است و انشاءاهلل پس از نهایی شدن و پس
از تصویب نهایی تقدیم مجلس خواهد شد و اگر مجلس نیز برنامهریزی مطلوبی برای
بررسی آن داشته باشد انشاءاهلل در انتخابات آتی بر اساس این قانون عمل خواهد شد.
قائممقام وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به بندی از
سیاستهای کلی انتخابات که از سوی رهبری ابالغ شد در مورد استفاده از فناوریهای
نوین در انتخابات ،تصریح کرد :ما از  25فرآیندی که در انتخابات وجود دارد  23فرآیند
را به صورت ماشینی و الکترونیکی انجام میدهیم و تنها رایگیری و شمارش به صورت
دستی انجام میشود و در انتخابات مجلس نهم در  15حوزه انتخاباتی در سطح کشور
به صورت آزمایشی دو فرآیند باقیمانده به صورت الکترونیکی انجام شد و شورای نگهبان
نیز این فرآیند را تایید کرد .مقیمی ادامه داد :در انتخابات مجلس دهم برای یک سوم
از آرای ماخوذه سختافزارهای مورد نیاز را برای انتخابات الکترونیکی تامین کردیم و
نرمافزارهای الزم را نیز تهیه نمودیم اما شورای نگهبان نتوانست با توجه به بررسیهایی

از جمعیت روستایی ما از آب شرب سالم استفاده میکنند که
تا پایان سال  37، 94هزار و  952روستا در کشور با جمعیت
بیش از  20میلیون در پوشش خدمات آبرسانی قرار گرفتند
که این روند در سال جاری ادامه خواهد داشت و هزار و 500
مجتمع آبرسانی را برای ده هزار روستا در اجرا داریم .و 811
مجتمع در سال جاری برای  15هزا رو  40روستا در دست اقدام
است .وی با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم روستاییان در روستا
بمانند باید درآمدش را افزایش دهیم خاطر نشان کرد :استفاده
درست از منابع آب و رساندن برق به روستاها در این مسیر
باید مورد توجه قرار گیرد .وی افزود:از سال  92هزار و 661
روستا برقدار شدند که در سال جاری  580روستا دردستور کار
وجود دارد و تا پایان سال  2019روستا را برق دار میکنیم و
در مجموع تعداد روستاهای برقدار کشور به  56هزار و 633
روستای خواهد رسید .روحانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته
در زمینهی گازرسانی به روستاها گفت :در سال  14 ، 92هزار
و  629روستا گاز کشی بوده است که امسال  21هزار و 273
روستا گاز دار خواهند شد .و تالش ما این است که در پایان سال
 26هزار روستا دارای گاز شوند .روحانی به خدمات بهداشتی
انجام شده در روستاها طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت:
عملیات اجرایی  9هزار و  986خانه بهداشت در روستاها آغاز
شدند و در حال حاضر  6هزار و  852پزشک عمومی و  5هزار
و  285ماما در روستاها مشغول به فعالیت هستند  .و تامین
 436قلم دارای اساسی با وجود  4هزار و  94داروخانه دولتی
وخصوصی درروستاها پیگیری میشود .روحانی خاطر نشان
کرد :هزینه خدمات عمومی روستایی در سال  450 ، 92میلیارد
اعتبار بوده است که در سال  95به  3هزار میلیارد تومان یعنی
به بیش از  6برابر رسیده است.
رییسجمهوری در ادامه در مورد خط تلفن خانگی گفت:در
سال  92تا 94هزار و  700روستای باالی  20هزار خانوار از
تلفن خانگی بهره مند شدند که تا پایان دولت یازدهم تمام
روستاهای باالی 20خانوار از خدمات تلفن خانگی بهرهمند
خواهند شد .روحانی خاطر نشان کرد :تا پایان سال 25 95
هزار روستا دارای خدمات الکترونیکی واینترنتی خواهند شد که
به معنای حرکت در مسیر توسعه درست روستاها خواهد بود.
وجود بیش از  1میلیون و  200هزار متقاضی شغل در کشور
رییس دولت تدیر و امید با اشاره به اهمیت اشتغال روستاییان
برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها گفت :باید با
بیکاری مقابله کنیم چرا که امروز بیکاری معضل بزرگ کشور
است و مشکل ما در سالهای آینده نیز موج بیکاری خواهد
بود همانطور که امسال برای اولین بار بیش از  1میلیون
و  200هزار متقاضی شغل بودند و وارد صحنه اشتغال
شدند.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه همه باید به فکر راهحل
معضل بیکاری نسل جوان و بخصوص زنان و دخترانمان
باشیم خاطر نشان کرد :به جای حرفهای صد من یک غاز و
مشوش کردن اذهان مردم همه باید دست به دست هم دهیم
و کشور را احیا کنیم .روحانی در پایان به تالشهای دولت
برای توسعه روستاها و حل مشکل اشتغال روستاییان اشاره
و گفت:ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای رفع مشکل اشتغال
روستاها پیشنهاد دادند که یک میلیارد و  500میلیون از
صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان اختصاص یابد که
اگر با این پیشنهاد موافقت شود شاهد تحول و حرکت بزرگی
در حوزهی اشتغال و روستاها خواهیم بود.

که انجام داد به صورت کامل مکانیزم برگزاری انتخابات الکترونیک را بررسی و تایید کند
لذا نیاز به زمان بیشتری بود و االن نیز این موضوع در حال بررسی و پیگیری است که
اگر انشاءاهلل شورای نگهبان تایید کند بخشی از انتخابات ریاست جمهوری به شکل
الکترونیکی برگزار شود و در مورد انتخابات شوراها نیز باید مجلس اعالم نظر کند .وی
تصریح کرد :برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در تمامی حوزهها و به طور کامل
متضمن هزینه باالیی است که باید برای آن تخصیص یابد و فعال اخذ یک سوم کل آرا
به صورت الکترونیکی فراهم است.
قائم مقام وزیر کشور در پایان تاکید کرد :الیحه جامع انتخابات هر چهار انتخابات را
تحت پوشش قرار میدهد و قوانینی مرتبط با همه انتخاباتها را در خود دارد و برای
منطبق شدن با سیاستهای ابالغی رهبری نیز اصالحاتی در آن انجام خواهد شد و
در مورد انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا که مجری در آن متفاوت دیده شده
پیشبینیهای الزم صورت گرفته تا جایی که امکان دارد از قانون جامع بهره برد و مابقی
به اشکال دیگری تنظیم و تدوین شود.

والیتی در نهمین اجالس شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی:

دست سعودیها در تنشهای منطقه رو شده است
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در نهمین اجالس
شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی با اشاره به
سرکوبهای مسلمانان در برخی کشورهای منطقه به
دست حکومتهایشان ،تأکید کرد :در بسیاری از این
تنشها دست سعودیها رو شده است و میدانیم که آنها
از این حکومتهای سرکوبگر حمایت میکنند.
علیاکبر والیتی دیروز در این اجالس که در بغداد و با حضور
حیدرالعبادی ،نخستوزیر و سیدعمار حکیم ،رییس مجلس اعالی
اسالمی عراق و شماری از شخصیتهای جهان اسالم برگزار شد
حضور یافت .والیتی با بیان این که پنج سال از آغاز موج بیداری
اسالمی گذشته است ،گفت :این مجمع با تدبیر رهبر انقالب
اسالمی شکل گرفت و باید بدانیم که امروز جریان تکفیری به
دنبال به انحراف کشیدن موج بیداری اسالمی است .او ادامه داد:
همه مسلمانان وظیفه دارند بیش از گذشته در مقابل اندیشه
ویرانگر تکفیری موضعگیری کرده و تالش کنند ریشه این شر
را بخشکانند .دبیرکل مجمع بیداری اسالمی با اشاره به مبارزات
مردمی ملت سوریه و عراق ،خاطرنشان کرد :در سوریه مردم در
مقابل داعش ایستاده و پیشرویهای بسیار خوبی داشتند و در
مسیر به شکست کشاندن داعش حرکت میکنند .والیتی تأکید
کرد :مسلمانان وظیفه دارند در برابر اندیشه تکفیری در مسیر
بیداری اسالمی حرکت کنند .تکفیریها و رژیم صهیونیستی به
دنبال تفرقهافکنی و تجزیه کشورهای منطقه هستند چرا که منافع

خود را در نزاع منطقه ای تدارک دیدهاند .دبیرکل مجمع بیداری
اسالمی با تأکید بر این که پیروزیهای به دست آمده امروز به
برکت مفاهیم اسالمی است ،افزود :تروریسم تکفیری در عراق و
سوریه دست به کشتار میزند و برای مقابله با آنها الزم است که
همه در مسیر بیدای اسالمی گام بردارند .وی در بخش دیگری از
سخنانش با انتقاد به سیاستهای عربستان سعودی ،گفت :آنها
در مبارزات خود صادق نیستند و یا خود را به آن راه میزنند .این
در حالی است که مردم سوریه با تروریستها مبارزه میکنند و
نیروهای مردمی در عملیات آزادسازی موصل همگام با نیروهای
دیگر حرکت میکنند .عالوه بر این نیروهای مردمی در عراق هم
پابهپای ارتش،نیروهای پلیس و کردها به دنبال آزادسازی موصل
هستند .در این شرایط مهمترین نکته این است که اجازه حرکت
تروریستها از موصل به سمت مناطق دیگر را ندهیم .والیتی با
اشاره به بمباران یمن به دست عربستان سعودی ،گفت :بیش
از یک سال و نیم است که سعودیها یمن را بمباران میکنند
ولی مردم دست از مبارزه خود برنداشتند .ما در این کشور شاهد
جنایات بسیاری هستیم که سعودیها و رژیم صهیونیستی انجام
میدهند .او ادامه داد :رژیم صهیونیستی در مقابل انصاراهلل قرار
گرفته است و عربستان سعودی هم نشان داده است جز حرف
زور نمیفهمد .با این حال مردم مبارز یمن دست از ایستادگی
برنمیدارند .دبیرکل مجمع بیداری اسالمی همچنین با اشاره به
مبارزه مردم بحرین با حکومت این کشور ،تأکید کرد :مردم بحرین

راه مبارزه مسالمتآمیز را در پیش گرفتهاند ولی حاکمیت این
کشور آنها را سرکوب میکند .وی ادامه داد :حاکمان بحرین شیخ
عیسی قاسم عالم دینی این کشور را حبس کرده و به دنبال سلب
تابعیت از او هستند .والیتی در پایان تأکید کرد :این مسائل تنها
مربوط به منطقه ما نیست و در آفریقا هم شیخ ابراهیم زکزاکی،
رهبر نیجریه مورد شکنجه قرار گرفته است و در چنین شرایطی
چارهای بجز بازگشت به اسالم اصیل و همصدایی در مسیر بیداری
اسالمی برای مقابله با دشمنان وجود ندارد.
سیاست قطعی ایران حمایت مستشاری از دولتهای
عراق و سوریه است
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی همچنین قبل از افتتاح
رسمی نهمین اجالس مجمع جهانی بیداری اسالمی در جمع
خبرنگاران با تاکید بر سیاست ایران در حمایت از دولتهای
قانونی گفت :برگزاری شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی
در بغداد نشانه اراده جدی برای مبارزه با تروریسم است .والیتی
گفت :سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران حمایت از دولتهای
قانونی و ملت مظلوم منطقه و از جمله عراق و سوریه است و این
حمایتها در قالب مستشاری و یا سیاسی به درخواست دولتهای
این کشورها به انجام رسیده که امیدبخش پیروزیهای آینده و
شکست تروریستها و حامیان آنان در منطقه خواهد بود .وی با
تاکید دوباره بر اینکه ایران حضور مستقیم نظامی در آزادسازی
موصل ندارد ،افزود :جمهوری اسالمی ایران در طول حدود  5سال

مبارزه با جریانات افراطی و تکفیری و تروریستهای جنایتکار و
حامیان آنان در کنار ملتهای منطقه ایستاده است .والیتی تاکید
کرد :همزمانی عملیات نظامی در موصل و حضور اندیشمندان و
صاحبنظران جهان اسالم و عضو مجمع جهانی بیداری اسالمی به
دعوت جمهوری اسالمی ایران در عراق برای برپایی نهمین اجالس
این مجمع نشانه حمایت سیاسی است تا بتوان مبارزهای منسجم
را با تاکید بر اشتراکات مسلمانان و پرهیز از هرگونه تفرقه تدارک
دید و این پیامی آشکار برای جریانات تکفیری و افراطی و حامیان
آنان و برخی از کشورهای مرتجع منطقه محسوب میشود .دبیر
کل مجمع جهانی بیداری اسالمی افزود :هشتمین اجالس سال
گذشته در تهران و به میزبانی کشورمان انجام شد و روز شنبه
هم افتتاح نهمین دوره اجالس شورای عالی مجمع جهانی بیداری
اسالمی به میزبانی دولت دوست و برادر عراق و حجت االسالم
والمسلمین سید عمار حکیم رئیس مجلس اعالی عراق برگزار
خواهد شد و امیدواریم در راستای ایجاد وحدت میان امت اسالمی
و مبارزه همه جانبه برای مبارزه ریشهای با عوامل توطئه و تفرقه در
منطقه میسر و موثر باشد .والیتی دیروز در بغداد ،نهمین اجالس
شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی را به طور رسمی با
حضور تعدادی از شخصیتهای برجسته جهان اسالم افتتاح کرد.
پیش از این هم والیتی با رییسجمهوری عراق و رییس مجلس
اعالی عراق به صورت جداگانه دیدار و در نشست خبری شرکت
کرد.

