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زمان برای استیضاح آخوندی مناسب نیست
معاون پارلمانی رئیسجمهوری با اشاره به اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است ،گفت :اکنون از نظر ما وقت مناسبی برای استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی نیست .حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی ،اظهار کرد :آقای آخوندی برای دفاع از خود در مجلس اعالم آمادگی کرده است .وی در ادامه افزود :دولت از عملکرد آخوندی دفاع می کند ،زیرا وی
در حوزه مسکن و شهرسازی کارهای قابل توجهی انجام داده است و آخوندی جزو وزرای موفق دولت است .معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه با بیان اینکه آخوندی در جلسات کمیسیون عمران در رابطه با محورهای
استیضاح به نمایندگان توضیح داده است ،تصریح کرد :موضوع استیضاح در یک فضای کارشناسی بررسی شده است و من ازا ین جهت از نمایندگان و رئیس مجلس تشکر می کنم .امیری گفت :در جلسه کمیسیون عمران
حدود  13محور استیضاح مطرح شد و وزیر هم سه محور را توضیح داد اما وقت برای  10محور باقیمانده کفایت نکرد .طبق آییننامه داخلی مجلس محورهای استیضاح باید در جلسه کمیسیون به طور کامل بررسی میشد.

بیانات رهبر انقالب درباره موضوع «آشتی ملی»

خبر
مدل مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی
در هیات دولت تصویب شد
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.
این پیشنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست
پایدار ،استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد،
خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای
گروه های کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در
ساخت مسکن برای این گروهها ،تامین مسکن گروههای کم درآمد در دو قالب مسکن
اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است .در مدل مسکن حمایتی (کمک به ساخت و
خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض) بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین بانک
عامل جهت تامین تسهیالت در سقف مبلغ اعالمی اقدام کند .استفاده از این تسهیالت
برای خرید بناهای تا عمر  20سال بالمانع است .در این مدل ،کمک به ساخت و خرید
مسکن ملکی و کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از اهداف مدنظر
است .در مسکن اجتماعی نیز کمک به ساخت مسکن استیجاری ،پرداخت کمک هزینه
اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و
حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری
با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقالب اسالمی داشته و به ازای
هر واحد استیجاری تا دو برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا می شود .همچنین وزارت
راه و شهرسازی موظف شد نسبت به تامین زمین در محدوده شهرها (دارای تاسیسات
زیربنایی آب و برق و گاز) و یا شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری از طریق
واگذاری به سازندگانی که تمایل به ساخت مسکن استیجاری – ملکی با رعایت حداقل
 40درصد اجارهای دارند ،اقدام کند.
هیأت وزیران در ادامه جلسه خود به ریاست معاون اول رئیسجمهوری ،با اختصاص
مبلغ  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.
دولت همچنین با هدف توسعه اشتغال ،جلب مشارکت بخش غیردولتی در انجام
وظایف غیرحاکمیتی و بهبود ارایه خدمات ،آییننامه اجرایی واگذاری برخی از واحدهای
خدماتی ،رفاهی ،فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی را تصویب 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 که خود را به سازمان معرفی ننمایند ،غایب محسوب
میشوند .در این آییننامه شروط غایب محسوب شدن دانشآموزان ،دانشجویان ،طالب
داخل و خارج از کشور ،ترک تحصیل کردگان ،دارندگان معافیت موقت ،متعهدین
خدمت ،کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ،اتباع خارجی پس از تحصیل تابعیت
ایرانی ،مشمولین فاقد شناسنامه و زندانیان و فرزندان مأموران ثابت دولت مقیم خارج از
کشور تعیین شده است.
هیأت وزیران با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل امر سرمایهگذاری در کشور و اعمال
شرایط یکسان در امر سرمایهگذاری در سایر مناطق ویژه اقتصادی ،مصوب کرد گمرک
ایران کاالهایی را که به منظور استفاده و مصرف در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی
خلیج فارس ،صنایع انرژیبر پارسیان و المرد از طریق اعتبارات اسنادی بانکهای ایرانی
وارد میشوند ،در مبادی ورودی به منطقه کنترل نموده و جهت رفع تعهدات بانک های
بازکننده اعتبار و یا حواله کننده ارز ،گواهی الزم را مبنی بر مطابقت کاال با سفارش صادر
کند .کاالهایی که تاکنون با گشایش اعتبار اسنادی توسط بانکهای ایرانی به این مناطق
وارد شده است نیز مشمول این تصویبنامه میشود .دولت با توجه به واگذاری بخشی از
وظایف و اختیارات سازمان برنامه و بودجه کشور به سازمان اداری و استخدامی کشور ،با
انتقال بخشی از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای سازمان برنامه و بودجه
به سازمان اداری و استخدامی موافقت کرد.
هیأت وزیران در ادامه ،الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در مجمع مقامات
مالیاتی کشورهای اسالمی را به تصویب رساند .هیأت وزیران همچنین از مجلس شورای
اسالمی خواست تا با اولویت ،الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پیمان مودت
و همکاری در جنوب شرقی آسیا را بررسی کند .هیأت دولت با توجه به لزوم برخورداری
آحاد جامعه از آموزش به عنوان یکی از حقوق اساسی و با هدف توسعه عدالت اجتماعی
و آموزشی و پیشگیری از افزایش آسیبهای اجتماعی و گرایش کودکان محروم از
تحصیل به سمت بزهکاری ،با صدور کارت حمایت تحصیلی برای ثبتنام و تحصیل افراد
الزمالتعلیم ایرانی که فاقد مدارک هویتی الزم هستند ،موافقت کرد .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 .این وزارتخانه همچنین موظف است
نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر دادههای سامانه مذکور اقدام کند.
سند خودروی سواری پژو206به رنگ سفید نقره اي متاليك مدل  1384به شماره
موتور  1013084000492به شماره شاسی  10800888به شماره پالک  58ايران  532ج
 13بنام سيد مجيد موسوي ريگي مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده

به موجب پرونده کالسه  910274اجرایی شعبه پنجم اجرای احکام حقوقی دادگاه
عمومی یاسوج محکوم له بانک ملی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه شمس
الدین امیریان وبهادر امیریان که نوع ومشخصات وقیمت هرکدام به شرح ذیل میباشد.
معادل مبلغ 218.069.800ریال بابت محکوم به وهزینه دادرسی درحق محکوم له بابت
اصل خواسته ومبلغ  10.903.490ریال بابت حق االجرا درحق دولت از طریق مزایده
وانتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیراالنتشارمحلی استان ک.ب را نموده به
همین سبب در مورخه  95/12/18از ساعت  10الی  12درمحل این شعبه مزایده برگزار
خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال رامالحضه
نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع میشود براساس نظریه کارشناس رسمی /خبره
دادگستری مبلغ  263.000.000ریال بوده وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت
را پیشنهاد وده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم
وبقیه بهای اموال را ظرف 30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند.درصورت عدم
پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط
خواهد شد.این آگهی نوبت دوم میباشد.نوع ومشخصات وقیمت اموال مورد مزایده
بشرح زیر میباشد:
ملک به شماره پالک  809.327بخش 26فارس شش دانگ مالکیت یک
واحدمسکونی کلنگی به مساحت150مترمربع متعلق به آقای بهادر امیریان واقع در
سالم آباد فرعی -10آیت اهلل کاشانی به پالک  66دارای امتیاز آب،برق،گاز از طرف
کارشناس رسمی دادگستری به میزان  263.000.000تومان قیمت گذاری گردیده است.
مدیراجرا-شعبه پنجم -حقوقی دادگاه عمومی یاسوج
سند خودروی سواری پژو 405به رنگ نقره ای مدل  1388به شماره پالک -63
177ل11و شماره موتور 12487250426و شماره شاسی  930550مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
سند خودروی سواری پژو405به رنگ نقره ای مدل 1391به شماره پالک763-64م19
شماره موتور 124k0097683و شماره شاسی  NAAM01CA9DR589934مفقود
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندوبرگسبزخودرویسواریسمند Lxمدل 1390بهرنگسفیدروغنیبهشماره
موتور 14790014877به شماره شاسی 1J C3BF288987 NAACJبه شماره پالک
 96ی  865ایران  63به نام محسن رستمی مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

مگر مردم با هم قهر هستند؟
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد از عناصری که فقط روی
کمبودها و ضعفها دست میگذارند 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.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالعرسانی مقام معظم
رهبری ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان ،حضور منسجم،
مقتدارنه و پرطراوت ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن را «مایهی
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.
حضور پرشکوه ملت در راهپیمایی  ۲۲بهمن ،مایه آبروی
انقالب و نظام و ایران
رهبر انقالب اسالمی ،حضور پرشکوه ملت در راهپیمایی ۲۲
بهمن امسال را «مایه آبروی انقالب و نظام و ایران» خواندند و
با تشکر صمیمانهی 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 حقیقتاً 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 ماهوارهای ،فضای مجازی و ورشکستگان فراری از ایران ،به
تحقیر و تضعیف و متهمسازی 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 آیتاهلل 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 ،نشاندهنده رویندگی و
بالندگی انقالب و نکتهای بسیار مهم و درخور توجه است.
از نابسامانیهایی که داریم نمیگذریم
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
آیتاهلل 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 معموالً امکانپذیر نیست .ایشان آبرو
و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با دوران تحقیرآمیز طاغوت،
رژیم
از دستاوردهای پرافتخار انقالب برشمردند و افزودند:
ِ
توسریخور از امریکا و 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 تقریباً 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.
مسئوالن نگویند باید چنین شود ،بگویند چنین شد
حضرت آیتاهلل 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 آیتاهلل خامنهای،
«بیکاری و رکود و گرانی» را از مشکالت مهم کشور خواندند و
گفتند :البته مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیتهای کشور
بیش از اینهاست و راه خروج از مشکالتِ چند بعدی هم مشخص
است .ایشان به سخنان  ۶سال پیش خود در زمینه هدفگذاری
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
کوتاهمدت ،مسائل اقتصادی در اولویت است.
امکان تحقق رشد  8درصدی
رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت قبلی و
فعلی امریکا 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 میخواهند 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 آیتاهلل خامنهای ،نظارت
و پیگیری طرحها و برنامهها را کام ً
ال ضروری خواندند و گفتند :از
رئیسجمهور 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 نمیگیرد 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 امکانپذیر 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 میگذارند 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.
ملت ایران متحد ،منسجم ،همراه و همدل است
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان ،حادثه ۲۹
بهمن  ۱۳۵۶تبریز را درسی مهم و همچون موتور پیشبرنده ملت
در پیروزی انقالب اسالمی دانستند و افزودند :مردم آذربایجان در
سیاسی  ۱۳۰سال گذشته کشور
همه تحوالت مهم اجتماعی و
ِ
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
آیتاهلل 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 اختالفافکنی 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 آیتاهلل خامنهای،
تنوع قومیتهای مختلف همچون ترک ،فارس ،لُرُ ،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 .رهبر انقالب 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 س ّنت بلوچ ،مرحوم شهید شیخاالسالم
از علمای اهل س ّنت 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.
بیمعنی دانستن تعبیر «آشتی ملی» و انتقاد رهبر انقالب
از پروبال دادن رسانهها به آن
حضرت آیتاهلل خامنهای از همین زاویه به تعبیر مطرحشده
در روزهای اخیر با عنوان «آشتی ملی» اشاره و 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  ۸۸به
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» ،عدهای 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 آیتاهلل خامنهای تأکید
کردند :اقیانوس خروشان ،منسجم و متحد ملت باید روز به روز
تقویت شود .رهبر انقالب با اشاره به شعلههای 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
اسالمی عادالنه،
قدمی کوتاه برداشتهایم و باید به سوی جامعهی
ِ
پیشرفته ،مقتدر و با عزت گامهای بلندی برداریم که به فضل الهی
با ادامه مسیر ملت و نظام ،قطعاً پیروزی و آینده متعلق به ملت
عزیز ایران خواهد بود.

رئیسجمهوری :اراده شش کشور حاشیه خلیجفارس روابط بهتر با ایران است

سفری برای دوستی
رئیسجمهوری دیروز تهران را برای سفر به دو کشور حاشیه خلیجفارس ترک
کرد .عمان و کویت مقصدهای سفر حسن روحانی به حاشیه خلیجفارس هستند.
پیشتر نیز عنوان میشد که این سفر در راستای پیام ویژه امیر کویت به روحانی
در مورد بهبود روابط ایران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس انجام
میشود؛ موضوعی که روحانی نیز پیش از سفر به آن اشاره کرد.
در مراسم بدرقه رئیسجمهوری ،علی اکبر والیتی مشاور رهبری ،اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری و تعدادی از اعضای کابینه دولت حضور داشتند.
رئیسجمهوری صبح دیروز پیش از ترک تهران به مقصد مسقط پایتخت عمان در پاویون
فرودگاه مهرآباد به بیان اهداف سفر خود پرداخت با تاکید بر اینکه ایران خواهان ارتقای
روابط منطقه است ،اظهار کرد :هدف نهایی ایران ثبات ،امنیت و توسعه منطقه است .حسن
روحانی افزود :سفر به دو کشور دوست و همسایه عمان و کویت به دعوت رسمی سلطان
عمان و امیر کویت انجام میشود .وی تاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران همواره با دو کشور
عمان و کویت روابط دوستانه و صمیمانهای داشته است .روحانی با بیان اینکه در جریان این
سفر درباره روابط دو جانبه ایران با عمان و کویت با مقامات عالی رتبه این دو کشور بحث
و گفتوگو خواهیم کرد خاطر نشان کرد :پادشاه عمان و امیر کویت هر دو پیش از این
یک بار به تهران سفر کردند و در جریان دیدارهای انجام شده قبل مباحث بسیاری مطرح
شد که در سفر به این دو کشور ادامه این مباحث پیگیری میشود .رئیسجمهوری با بیان
اینکه ظرفیتهای خوبی برای روابط دو جانبه میان ایران و دو کشور عمان و کویت وجود
دارد ،اظهار کرد :نخستین هدف از سفر امروز توسعه روابط دو جانبه با این دو کشور است.
وی همچنین با اشاره به شرایط منطقه و ناامنیهای موجود خاطر نشان کرد :منطقه ما،
منطقه ناآرامی است و ناامنی های بسیاری در عراق ،سوریه و بویژه در یمن وجود دارد .در
جریان سفر امروز شرایط منطقه و همچنین نقشی که این کشورها می توانند در ایجاد ثبات
و آرامش و پایان دادن به خونریزی ها در یمن انجام دهند ،مورد بحث و بررسی قرار خواهد
گرفت .رئیسجمهوری همچنین با اشاره به نامهای که اخیرا از سوی فرستاده امیر کویت
به مقامات کشورمان تحویل داده شد ،گفت :اخیرا دولت کویت از طرف شش کشور حوزه
خلیجفارس ،کشورهای جنوبی این خلیج پیامی مبنی بر اینکه اراده این شش کشور روابط
بهتر با جمهوری اسالمی ایران و حل و فصل سوءتفاهمها و ارتقاء روابط از طریق گفتوگو
و مذاکره میان طرفین است ارسال کرد .در همین زمینه ضمن استقبال از این پیام ،امروز به
دو کشور عضو شورای خلیجفارس سفر خواهم کرد .روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه اساس
سیاستهای جمهوری اسالمی ایران همواره حسن همجواری با همسایگان بوده است ،گفت:
امنیت خلیجفارس برای جمهوری اسالمی ایران اهمیت خاص و ویژهای دارد .ایران هیچگاه
به فکر تجاوز و دخالت در امور داخلی کشورها و همچنین تحمیل عقاید دینی ،مذهبی
و سیاسی خود به کشورهای دیگر نبوده است .وی خاطرنشان کرد :اساس سیاستهای
ایران بر مبنای همکاری مشترک با دوستان و کشورهای اسالمی و همسایگان بوده است.
روحانی با بیان اینکه حضور خارجیها در منطقه هیچ خاصیتی نداشته است ،تاکید کرد:
معتقدیم امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود و حضور خارجیها نه

تنها هیچ خاصیتی ندارد بلکه برای منطقه همواره نیز مضر بوده است ،چرا که آنها به دنبال
منافع خود هستند .کشورهای منطقه از بلوغ کافی برخوردارند و به خوبی امنیت منطقه را
خود تامین میکنند .رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه امروز همه باید به فکر وحدت بیشتر
باشیم ،اظهار کرد :فاصلهای که قدرتهای بزرگ میان شیعه و سنی ایجاد کردهاند یک
شکاف و فاصلهای جعلی و مصنوعی است .سنی و شیعه در طول صدها سال در منطقه در
کنار یکدیگر با برادری و اخوت و همزیستی مسالمتآمیز زندگی کردهاند .وی تصریح کرد:
ایرانهراسی،شیعههراسی ،سنیهراسی و همسایههراسی همه مجعول و ساخته بیگانگان
است و کشورهای منطقه در طول قرنها در کنار یکدیگر زندگی کرده و میکنیم و اگر
سوءتفاهمی وجود داشته باشد نیز حتما با مذاکره حل و فصل خواهد شد .روحانی در پایان
خاطر نشان کرد :جمهوری اسالمی ایران خواهان ارتقاء روابط در کل منطقه و هدف نهایی
ما ثبات ،امنیت و توسعه منطقه است.
ایران و عمان ،دوستان قدیمی خاورمیانه
رئیسجمهوری دیروز پس از ورود به مسقط ،پایتخت عمان از سوی سلطان قابوس پادشاه
س جمهوری اسالمی ایران و پادشاه
عمان در کاخ العلم مورد استقبال رسمی قرار گرفت .رئی 
عمان پس از مراسم استقبال ،در دیدار دوجانبه و در نشست مشترک هیأتهای عالیرتبه
دوکشور ،راههای توسعه روزافزون روابط تهران-مسقط و مهمترین مسایل منطقهای را مورد
بحث و تبادل نظرقرار داده و بر ضرورت همکاری دو کشور در تقویت توسعه منطقهای و
برقراری صلح و امنیت پایدار درمنطقه تأکید کردند .روحانی در دیدار سلطان قابوس پادشاه
عمان با اشاره بهروابط برادرانه و دیرینه دو کشور در طول تاریخ ،گفت :روابط تهران–مسقط
همواره صمیمانه و پایدار بوده و در این مسیر ،رویکرد حکیمانه و تالشهای خیرخواهانه و
برادرانه پادشاه عمان بسیار مؤثر بوده است .رئیسجمهوری ،توافق هستهای ایران را به نفع
روابط دو کشور ،کشورهای منطقه و جهان دانست و گفت:امروز شرایط بسیار مناسبی برای
توسعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط ایران و عمان فراهم آمده است و اینآمادگی وجود
دارد که برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی ،علمی ،فرهنگی و روابط مردم دو کشور،
گامهای جدید و بلندی برداشته شود .روحانی با اشاره به زمینههای گسترش همکاری
تهران–مسقط در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد،حمل و نقل ،گاز ،انرژی ،بنادر ،صنعت
و تجارت و خدمات فنی و مهندسی ،گفت :تعمیق روابط بانکی میتواند زمینهساز شتاب در
توسعه روابط اقتصادی تهران–مسقط باشد و امیدواریم مسئولین بانکی دو کشور در جریان
این سفر ،روابط مالی وبانکی تهران و عمان را هر چه بیشتر توسعه دهند .رئیسجمهوری
تأکید کرد :اراده سیاسی دو کشور ،تحکیم هر چه بیشتر مناسبات دوستانه است و در این
مسیر باید ساز و کارهای اجرایی فعال شوند .روحانی اهمیت روابط علمی و فرهنگی ایران
و عمان را مورد اشاره قرار داد و گفت :در این زمینهشرکتهای دانشبنیان ،ظرفیتهای
بسیار خوبی برای همکاری و تبادل تجربه با طرف عمانی دارند کهمیتوان آن را فعال کرد.
ضمن اینکه تسهیل صدور روادید میتواند ارتباطات دو ملت و اطالعات بخشهایخصوصی
دو کشور از ظرفیتهای همکاری را نیز تقویت کند .رئیسجمهوری در ادامه نقش ایران و
عمان را در امنیت منطقه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت :ایران و عماننگاهبانان تاریخی

تنگه هرمز به عنوان مسیری امن و آزاد برای تجارت بینالمللی هستند و همکاری دو کشور
در تأمین ثبات و توسعه منطقهای بسیار حائز اهمیت است .روحانی با تاکید بر اینکه «تهران
همواره از گسترش روابط دوجانبه و منطقهایبا همسایگان استقبال می کند» ،اظهار کرد:
جمهوری اسالمی ایران هر گاه کشورهای منطقه با مشکالت مختلف از جمله تروریسم
مواجه شدند ،آنها رایاری کرده است و پس از این هم اگر هر کدام از این کشورها ،بویژه در
برابر تروریستها با مشکلی مواجه شوند و از تهراندرخواست کمک داشته باشند ،حتماً
به آنها کمک خواهیم کرد .رئیسجمهوری ترویج ایرانهراسی را توطئهای فرامنطقهای و
طراحی دشمنان مشترک اسالم و اعراب منطقه دانست و خاطر نشان کرد :تهران همواره
منادی حلو فصل مشکالت و اختالفات از طریق گفتگو بوده است و قدرت نظامی ایران نیز
صرفاً دفاعی و پشتوانهای مستحکم برای امنیت منطقه است .رئیسجمهوری تصریح کرد:
برای تأمین امنیت منطقه هیچ راه حلی اساسیتر از مسئولیتپذیری کشورهایمنطقه و
همکاریهای درون منطقهای وجود ندارد ،لذا کشورهای منطقه باید در کنار یکدیگر برای
امنیت وثبات پایدار در منطقه با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند .روحانی در
ادامه لزوم رسیدگی و چارهاندیشی به وضعیت بسیار نامطلوب مردم یمن را مورد تأکید
قرارداد و گفت :امروز وضعیت بسیار وخیمی برای مردم مظلوم یمن ایجاد شده است و
همه ما به عنوان کشورهای مسلمان منطقه ،وظیفهداریم اقدامات جدی و انساندوستانهای
را برای یاری مردم این کشور انجام دهیم .رئیسجمهوری اظهار کرد :برقراری آتشبس
و کمکهای انساندوستانه و انجام مذاکرات سیاسی یمنی – یمنی برای حل و فصل
مشکالت مردم مظلوم یمن ،ضروری است .سلطان قابوس پادشاه عمان نیز در این دیدار
ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر روحانی در عمان برتقویت بیش از پیش روابط دو
کشور تأکید کرد و گفت :عمان به دنبال تقویت و تحکیم همکاریها ومناسبات خود
در تمامی عرصههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با ایران است .پادشاه عمان با تقدیر از
رویکرد و آمادگی همیشگی تهران برای برقراری روابط نزدیکتر با همسایگان و همکاریهای
منطقه ای ،گفت که تحکیم روابط ایران و کشورهای منطقه به نفع توسعه  ،امنیت و ثبات
منطقه است .سلطان قابوس خاطر نشان کرد :تردیدی وجود ندارد که تأمین امنیت منطقه
مسئولیت اصلی کشورهای منطقهاست ،لذا رایزنی و همفکری کشورهای منطقه برای حل و
فصل مسایل و مشکالت ،بسیار ضروری است.روحانی بعدازظهر دیروز پس از انجام دیدارهای
رسمی خود در مسقط ،عمان را به مقصد کویت ترک کرد.

