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گزارش

آغازفصلمطالبات

اکنون سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور
رسمی کشور است.او با موجی از مطالبات
روبروست.در گفتگو با قدیری ابیانه این
موضوعرابررسیکردهایم

آفتاب یزد :امروز اولین روزی است که آیت اهلل
سید ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری
تکیه زده و وظیفه سنگین ریاست جمهوری را بر
دوشگرفتهاست،پیشبینیمیشوداینموضوع
تغییر بزرگی در سپهر سیاسی کشور به وجود
خواهد آورد .آیت اهلل رئیســی که سابقه خوبی
در ریاســت خود بر قوه قضائیه بر جای گذاشته
است ،در شرایطی مســئولیت ریاست دولت را
بر عهده گرفته که کشور در پیک پنجم کرونا
به ســر میبرد و شرایط اقتصادی و اجتماعی و
حتی محیط زیستی کشور زندگی را برای مردم
سخت کرده است؛ اعتراضاتی که تا پیش از این
گاه و بیگاه از گوشــه و کنار به گوش میرسید
نشان میدهد که مردم در حال حاضر انتظارات
زیادی از دولت جدید دارند و در واقع همه جامعه
مطالبهگرهستند.بااینهمهبایددیداولویتهای
دولت رئیسی چیســت و در شرایط فعلی کدام
مسائل در اولویت دولت او قرار دارد؟ برنامه کوتاه
مدت و بلند مدت دولت جدید چگونه باید باشد تا
مشکالت فعلی بر طرف شود؟
محمدحســن قدیری ابیانه ،کارشناس مسائل
سیاســی در خصوص اولویتهای دولت جدید
به آفتاب یزد گفت«:طبیعتا اولویت دولت جدید
در وضعیت موجود اقتصاد کشــور است ،دولت
قبل  8ســال کار اقتصادی در کشور را به روابط
با غرب موکول کرد و ســعی در شرطی کردن
جامعهداشت.همینامرسببشدتابهبکارگیری
تواناییهایداخلینرسدوکشورمعطلبماند.قوه
مجریه در حال حاضر به کلی به فســاد کشیده
شده است .دولت آقای روحانی بسیار ولخرج بود،
آقای رئیسی در ابتدای امر ریاست خود باید هم
با مفسدین برخود کند و هم ریشههای فساد را
بخشکاند و جلوی ولخرجیها را بگیرد و ظرف دو
هفتهآیندهحقوقشاغلینوبازنشستگانرابایدبه
حسابشان واریز نماید ».وی تصریح کرد «:این در
حالی است که دولت آقای روحانی که ادعا میکرد
خزانه را از دولت قبل خالی تحویل گرفته است در
حال حاضر خزانه را با بدهیها و کسری بودجه
بسیار سنگینی تحویل آیت اهلل رئیسی داده است.
یکی از خیانتهای اخیر دولت قبل این است که
اخیرا به ناگهان حقوقها را افزایش داد ،بدون اینکه
منابع مالــی آن را تامین کند و این یک چالش
بزرگ برای دولت آقای رئیسی خواهد بود چرا که
دولت قبل حتی توان پرداخت همان حقوقهای
قبل را هم نداشت و برای پرداخت همان حقوقها
پول بیپشتوانه چاپ میکرد و اینگونه ارزش پول
کشور روز به روز کاهش مییافت .من معتقدم
آقای رئیسی باید اعالم کند که افزایش حقوقها
را به دلیل تامین نبــودن منابع مالی نمیتواند
پرداخت کند و آن را به زمانی که منابع مالیاش
تامین شود موکول نماید .این موضوع به تنهایی
میتواند نارضایتیهایی ایجاد نماید ».این فعال
سیاسی اصولگرا افزود «:من خیلی به دولت آقای
رئیسی امیدوار هستم چون ایشان بهبود وضعیت
کشور را منوط به تفاهم با غرب نخواهد کرد و تمام
تالش خود را میکند تا اقتصاد را از درون اصالح
نماید .البته من معتقدم که ما به تفاهم با غرب
نخواهیم رسید و آنها به تحریمها و توطئههای
خود ادامه خواهند داد ،ما میتوانیم تحریمها را به
فرصتیبرایپیشرفتتبدیلکنیم».
او در ادامــه تاکید کرد «:یکی از چالشهایی که
آقای رئیسی با آن مواجه است گسترش فساد در
دستگاههای دولتی است ،این موضوع در ردههای
باال اتفاق افتاده و به ردههای پائین سرایت کرده
است .بنابراین مبارزه با مفسدین یک بخش از کار
آقای رئیسی در دولت جدید است .از طرف دیگر
باید ریشههای فساد خشکانده شود برای مثال ارز
چند نرخی یکی از ریشههای فساد است ،تا زمانی
که ارز تک نرخی ،شناور و آزاد نشود ،فساد ،رانت،
قاچاق و پولهای باد آورده برقرار خواهد بود .برای
بودجهامسالپیشبینیشدهکه 8میلیارددالربه
واردات کاالهای اساسی اختصاص داده شود .قرار
است این نرخ با ارز  4200تومان محاسبه شود در
حالی که در حال حاضر دالر باالی  25هزار تومان
است .یعنی به ازای هر دالر بیش از 20هزار تومان
رانت وجود دارد که جمعا حدود 160هزار میلیارد
تومان میشود .یعنی به ازای هر ایرانی ماهی160
هزار تومان از بیت المالی که متعلق به مردم است
قرار است به واردات کاالهای اساسی اختصاص
داده شود و هر کس در خرید و توزیع این کاالها
نقش داشته باشد ،اگر بتواند سیستم توزیع را دور
بزند ۵۰۰درصد سود میکند و این سود به قدری
باال است که خیلیها را به فساد میکشاند.
محمدحسنقدیریابیانه:اگردولت
بخواهد در بخش اقتصادی موفق
شود باید یک انقالب اقتصادی
در کشور اتفاق بیفتد و هر کاال به
قیمت تمام شده عرضه شود و ما
به تفاوت آن در راه درست هزینه
شود .افکار عمومی هم نباید با این
کار مقابله کند بلکه باید تحقق آن
را مطالبه کند که این موضوع نیاز
به آگاهی و امید دارد .آقای رئیسی
فداکاری کرد که در این شرایط نامزد
ریاست جمهوری شد و من امیدوارم
با حمایت نخبگان جامعه و تشکیل
یک دولت سالم و البته مشارکت
مردم راه برای حل مشکالت اقتصادی
کشور هموار شود
ادامه در صفحه 8
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی برگزار شد

تنفیذ1400

آفتاب یزد :مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره سیزدهم سه شنبه  ۱۲مردادماه
در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور مسئوالن نظام و شخصیتهای لشکری و کشوری
و سفرای کشــورهای خارجی برگزار شد .در این مراسم رهبر معظم انقالب اسالمی با
تنفیذ رأی ملت ،سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
در این برنامه عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشــور گزارشی از روند برگزاری انتخابات
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ارائه کرد؛ سپس حجتاالسالم والمسلمین محمدی
گلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظم رهبری متن حکم رهبر معظم انقالب در تنفیذ رأی
مردم و انتصاب رئیسی به مقام ریاست جمهوری اسالمی ایران را قرائت کردند؛ سپس
رهبر معظم انقالب اسالمی لوح متن حکم را به رئیس جمهور منتخب اعطا کردند .در
ادامه رئیسجمهور منتخب به بیان سخنان خود پرداخت و پس از آن ،حاضران شنونده
بیانات مهم حضرت آیتاهلل خامنهای بودند.
nرئیسی :انتخابات  ۲۸خرداد جلوهای از مردمساالری دینی بود

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ،رئیس جمهور در مراسم تنفیذ اظهار
کرد «:شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری انقالب این بود که دست ایشان
را میبوسیدم ،لیکن با شرایط موجود این توفیق از من سلب شد».
وی افزود« :بر خداوند متعال شاکرم و سر بر آستان ربوبی میستایم و شکر نعمتهای
بیشمارش به ویژه نعمت اعتماد مردم و نعمت رهبری را به جا میآورم .خورشید تابناک
مردمســاالری دینی بیش از  ۴۰سال پیش در این ســرزمین با هدایت امام بزرگوار و
عظیم الشانمان و با همت واالی مردم بزرگ و وظیفه شناس طلوع کرد و مدل حکمرانی
نوینی به عالم عرضه شد».رئیس جمهور تاکید کرد« :در این مدل حکمرانی نو امر دین
در کنار دنیا ،امر علم در کنار اخالق ،امر عدالت در کنار پیشرفت ،امر عزت در کنار رفاه
این مدل به عالم عرضه شد تا همگان پیوند معنویت با زندگی انسان معاصر را بدانند و
بدانند که دین میتواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت کرده و تمام شئون زندگی
انسان را اداره کند و در یک کالم جمهوریت در کنار اسالمیت استقالل در کنار آزادی
در هم آمیخت ».رئیسی ادامه داد« :دولتمردان و مسئوالن مردم عزیز در این  ۴۰سال
بسیار تالش کردند در جهت تحقق مردم ساالری در این  ۴۰ساله گام برداشتند ،آنجا
که به رهنمودهای رهبری توجه شــد ،حوزه پیشرفت ارتقا بود و آنجا که بیتوجهی و
کم توجهی به رهنمودهای رهبری و سیاستهای نظام و اقتضای آنجا حوزه مشکالت و
گلهمندی بود ،بجاست نسبت به خدماتی که در این  ۴۰ساله انجام شده و کسانی که در
پیشرفت کشور نقش داشتند صمیمانه سپاسگزاری کنم».رئیسی با انتقاد از سیاستهای
اقتصادی دولت دوازدهم گفت« :بدهیهای دولت از سال  ،۹۴سه برابر شدهاند .عالوه بر
این عالج کردن وضعیت کسری بودجه  ۴۵۰هزار میلیاردی از جمله مشکالتی هستند
که در زندگی مردم اثر گذاشته است و ما امروز وضعیت و شرایط اقتصادی مردم را هم
به دلیل دشمنی دشــمنان و هم به دلیل کاستیها و مشکالتی که در درون داشتیم،
وضعیت مناسبی نمیبینیم .مشکالت اقتصادی و فرهنگی ،مسئله بیکاری و مسکن و
دیگر مســائلی که امروز مردم نسبت به آن گلهمند هستند ،همه باید تغییر کند .آنچه
که از همه بیشتر مشکل ایجاد کرده و عالوه بر اینکه آسیب دیدن سفره مردم و آسیب
به کســب و کار مردم باید به آن اشــاره کرد ،آسیب دیدن اعتماد مردم است ».رئیس
جمهور اضافه کرد« :مردم دولتی خواستند که این آسیب را جبران کند و اعتماد را به
مردم بازگرداند و فاصله میان ملت و دولت کاهش دهد ،چرا که رابطه بین ملت و دولت
برای همیشه میتواند بسیار گرهگشا باشد این رابطه تاکنون بوده و از این پس هم باید
باشد تا مشکالت حل شود و در مقابل دشمنی دشمنان ایستادگی و مقاومت شود .آنچه
مردم از دولت جدید خواستهاند ،تحول است .این تحول برای کشور اجتناب ناپذیر است
باید این تحول اتفاق بیفتد ،برنامه دولت برنامه تحول است .این تحول مستند به سند
بسیار ارزشمند بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است ،سند ماندگار بیانیه گام دوم مستند
اقدامات دولت خواهد بود .در این سند که رهبری فرزانه انقالب اسالمی بسیار حکیمانه
نوشتهاند ،هم وضع موجود و هم وضع مطلوب به خوبی ترسیم شده است .ما باید وضع
موجود و مطلوب را دقیق ببینیم و فاصله وضع موجود با مطلوب را کمتر و کمتر کنیم
و بتوانیم به وضعیتی برسیم که امروز مورد انتظار مردم یعنی تحقق فرازهای بلند بیانیه
گام دوم است».
رئیس جمهــور ادامه داد« :در این تحول ضروری الزم اســت کــه همه فرهیختگان،
اندیشمندان ،مسئوالن ،دغدغه مندان و عزیزان نقشآفرینی کنند ،همه مردم مشارکت
کنند و به میدان بیایند و این کار شدنی است .ما حتماً به دنبال رفع تحریمهای ظالمانه
خواهیم بود اما حتماً سفره مردم به اقتصاد را شرطی نخواهیم کرد و به اراده بیگانگان
گره نخواهیم زد ،حتماً مسائل پیش روی دولت را دنبال میکنیم».
رئیسی کسری بودجه ،بازار سرمایه و ثبات در بازار سرمایه و بورس ،کنترل تورم و گرانی
و کرونا را از مسائل فوری و ضروری عنوان کرد که دولت با آن مواجه است.
وی تصریح کرد« :موضوع و مسئله آب و برق و بسیاری از نیازمندیهایی که امروز وجود
دارد .من به همه دولتمردان دولت دوازدهم خستهنباشــید عرض میکنم .اما کارهایی
بسیاری است که از امروز پیش پای دولت است .ما با نگاه به مسائل پیشرو برنامه تحولی،
آنی ،فوری و کوتاه مدت تنظیم کردیم که حدود  ۱۰مســئله محوری وجود دارد که از
امروز دولت با آنها مواجه است».
رئیس جمهور خاطرنشان کرد «:به مردم اطمینان میدهم که هم مسئله خوب شناخته
شــده و هم راهکارهای مســائل شناسایی شده اســت از نگاه کارشناسان ،خبرگان و
صاحبنظران هم بهرهمند شدیم انشاءاهلل این مسائلی که امروز پیش پای دولت قرار دارد
به صورت فوری و آنی و با قوت دنبال میشود .برنامه تحولی چهارساله که زمینه برنامه
هفتم در کشــور خواهد بود .اجرای برنامه تحولی  ۴ســاله دولت که بهزودی در اختیار
نخبگان ،اندیشمندان و صاحبنظران قرار خواهد گرفت و از نظر همگان بهرهمند خواهیم
شــد ،زمینه و بستر را برای اجرای برنامه توسعه هفتم کشور خواهد بود .ما امید داریم
که در این برنامه تحولی همه دغدغهمندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاســی
اظهار نظر کنند».رئیس جمهور با بیان اینکه همه فرهیختگان و دلسوزان باید در کشور
نقش آفرینی کنند ،گفت« :ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم .یقین داریم با همه موانع
و مشــکالتی که پیش رو است ،راه برای برون رفت و اراده جدی برای رفع مشکالت به
حمداهلل وجود دارد .ملت عزیز ما ،جوانان برومند ما ،نیروی انســانی کارآمد ما وضعیت
را متحول خواهند کرد انشاءاهلل».وی با ابراز امیدواری از اینکه نگاه همه صاحبنظران و
فرهیختگان بتواند وضعیت متفاوتی را در کشــور سبب شود ،گفت «:انشاءاهلل وضع به
نفع مردم و به نفع ارزشهای انقالب اســامی مورد توقع رهبری معظم انقالب ،مردم
عزیز ،خانوادههای مکرم شهیدان و ایثارگران و فرهیختگان تغییر کند .همچنین ضمن
پاسداشــت همه خدماتی که تاکنون انجام شده است ،گامهای ماندگاری با استفاده از
همه تجربیات برداشته شود ».رئیس جمهور ادامه داد« :در پایان سخن عرضه میدارم،
پروردگارا تو خوب میدانی حضور من در این عرصه به عنوان یک طلبه خدمتگزار با چه
انگیزهای صورت گرفت .اگر خدمت به مردم نبود ،اگر برای ایجاد گشایش نبود ،اگر در
یک کلمه برای اجرای عدالت نبود ،حضور بنده در این عرصه معنا نداشت».
nرهبر انقالب حکم تنفیذ حجت االسالم رئیسی را اعطا کردند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب اسالمی طی حکمی ،با تنفیذ رأی ملت ایران در
انتخابات ،جناب حجتاالســام آقای سیدابراهیم رئیسی را به عنوان ریاست جمهوری
اسالمی ایران منصوب کردند.متن حکم تنفیذ که به رئیس جمهور منتخب مردم اعطا
شد به شرح زیر است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
محمد و آله ّ
بقیة اهلل فی االرضین.
و الحمدهلل ّ
رب العالمین و صلّی اهلل علی ّ
سیما ّ
الطاهرین ّ
خداونــد علیم و قدیر را ســپاس میگویم که با فضل و عنایت خــود ،ایران را بار دیگر
در آزمون سیاســی و اجتماعی انتخابات سرافراز فرمود و ملّت عظیمالشّ أن در شرایطی
حاکمیت رأی مردم بر ادارهی امور
پیچیده و دشوار ،با حضور پُرمعنا و ع ّزتآفرین خود،
ّ
شخصیتی مردمی و عالیقدر از تبار سیادت و علم و
کشور را نمایان ساخت ،و با انتخاب
ّ
مزیّن به پرهیزکاری و خردمندی ،و دارای سوابق درخشان مدیریّت ،عزم راسخ خود را بر
پیمودن مسیر نورانی انقالب که مسیر عدالت و پیشرفت و آزادی و ع ّزت است نشان داد.
امروز میهن عزیزمان ،تشــنهی خدمت و آمادهی حرکت جهشی در همهی عرصهها و
نیازمند مدیریّتی باکفایت و جهادی و دانا و شجاع است که بتواند توانمندیهای آشکار
و نهفتهی ملّت ،بویژه جوانان را که بسیار فراتر از مشکالت است ،بسیج کرده و به میدان
آورد؛ موانع را از سر راه تولید بردارد؛ سیاست تقویت پول ملّی را به
کار و تالش سازنده َ
سنگینی مشکالت اقتصادی بر
متوسط و پایین جامعه را که
جد دنبال کند ،و قشرهای
ِ
ّ
دوش آنها است ،توانمند سازد؛ مدیریّتی که با مشی فرهنگی خردمندانه ،مسیر اعتالی

ما ّدی و معنوی ملّت ایران را هموار کرده ،حرکت کشور به سمت جایگاه شایستهاش را
شتاب ببخشد.اکنون با تش ّکر از مردم عزیز و با پیروی از گزینش آنان ،رأی به عال ِم فرزانه
سیدابراهیم رئیسی را
و خستگیناپذیر و کارآزموده و مردمی ،جناب ّ
حجتاالسالم آقای ّ
تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسالمی ایران منصوب میکنم و از خداوند متعال
توفیق و سربلندی ایشان و همکارانشان را مسئلت مینمایم و یادآوری میکنم که رأی
ملّت و تنفیذ اینجانب تا هنگامی اســت که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط
مستقیم اسالم و انقالب ادامه داشته باشد که به فضل الهی چنین خواهد بود؛ انشاءاهلل.
nمردمساالری دینی شاخصه مهم نظام مقدس جمهوری اسالمی است

عبدالرضا رحمانی فضلی ،وزیر کشــور در این مراســم با ارائه گزارشی از روند برگزاری
انتخابات  ۱۴۰۰اظهار کرد «:بسیار خرسندم گزارشی از روند برگزاری انتخابات سیزدهم
ریاست جمهوری را به محضر حضرتعالی ،مقامات ارجمند و ملت رشید و سربلند ایران
برسانم .مردمساالری دینی شاخصه و ویژگی مهم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
است که در آن همه مسئوالن و دستاندرکاران امر اداره کشور بدون واسطه یا با واسطه
با رأی مردم انتخاب میشوند .در همین راستا جمهوری اسالمی ایران از ابتدای حیات
مبارک خود مفتخر به برگزاری چهل مرحله انتخابات سراسری در کشور شده است که
یازده مورد از انتخابات سراسری و میاندورهای در ظرف هشت سال اخیر در کمال صحت
و دقت و نهایت امنیت برگزار شده است ».وزیر کشور تصریح کرد «:وزارت کشور به عنوان
متولی برگزاری انتخابات از یک ســال قبل با برگزاری تشکیل ستاد انتخاباتی با فراهم
کردن تمهیدات الزم و رهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقالب و هدایت رئیس جمهوری
و در هماهنگی با شورای نگهبان و با تکیه بر اصول قانون مداری ،امانتداری ،بیطرفی،
امنیت کامل ،رقابت ســالم ،مشــارکت حداکثری و حفظ سالمت مجریان داوطلبان و
رأی دهندگان کوشــید تا ضمن حفظ شور سیاسی کشــور ،زمینه برگزاری مشارکت
پرشــور در انتخابات را فراهم کند که این مهم با مجاهدت خستگیناپذیر همکارانم در
ســتاد انتخابات کشور ،استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها و همچنین همکاری
نزدیک شورای نگهبان ،دستگاههای انتظامی ،نظامی اطالعاتی ،قضائی و همدلی آحاد
مردم ،همراهی رسانهها ،مشارکت سازنده احزاب و گروههای سیاسی و وحدت و انسجام
مثالزدنی همه اقوام و مذاهب محقق شد».
رحمانی فضلی اضافه کرد« :کرونا موجب شد در این دوره از انتخابات برای اولین بار با
شرایط جدید و تجربه نشده در مقوله سالمت و امنیت انتخابات مواجه شویم .به همین
منظور با مرور تجربه ســایر کشورها و مقررات و قوانین ،اقدامات متعددی برای تأمین
سالمت جسمی رأی دهندگان و عوامل اجرایی از جمله افزایش شعب ساعات اخذ رأی و
ابالغ پروتکلهای بهداشتی و حذف اثر انگشتان طراحی و عملیاتی شد».
وزیر کشور با بیان اینکه برای این دوره از انتخابات و با احتساب تعرفههای پیشبینی شده
برای مرحله دوم ،بیش از  ۲۴۰میلیون تعرفه اخذ رأی برای  ۴انتخابات ،طراحی و چاپ
شده است ،گفت« :در راستای صیانت از آرای مردم ،در تمامی تعرفههای مذکور ،بیش
از  ۱۰شاخص امنیتی و حفاظتی بینظیر ،لحاظ شد .ضمن آنکه با توجه به تمهیدات
اتخاذ شــده در این دوره از انتخابات ،هیچ اســتان و یا شهرستانی در کشور ،با کمبود
تعرفه مواجه نشــده است .در اجرای ماده  ۳۱قانون انتخابات ریاست جمهوری ،هیئت
اجرایی مرکزی در وزارت کشــور و با عضویت وزیر اطالعات ،دادستان کل کشور ،عضو
هیئت رئیسه مجلس و هفت نفر از معتمدین مردمی ،تشکیل و با برگزاری پنج جلسه،
تصمیمات مناســب و مؤثری در راستای تســهیل روند برگزاری انتخابات اتخاذ کرد».
وزیر کشور ادامه داد« :عالوه بر این ۱۱۲۹ ،هیئت اجرایی در شهرستانها و بخشهای
سراسر کشــور ،برای اجرای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد که در پایان مورد
تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات قرار گرفت .به منظور ســهولت در روند اخذ رأی،
با پیشبینی افزایش  ۴۴۵۸شعبه ،انتخابات ریاست جمهوری در  ۶۶هزار و  ۸۳۴شعبه
اخذ رأی در سراســر کشــور برگزار شد که نسبت به دوره گذشته ،رشدی چشمگیری
داشت .همچنین با همکاری وزارت امور خارجه ،بسترهای الزم برای حضور هم میهنان
مقیم خارج از کشور در انتخابات ریاســت جمهوری ،نیز مهیا شد طوری که انتخابات
ِ
در  ۱۰۱کشــور جهان ،شامل  ۱۳۳نمایندگی سیاســی جمهوری اسالمی و در قالب
 ۲۳۴شعبه اخذ رأی ،برگزار شد ».وزیر کشور با اشاره به هماهنگی با شورای نگهبان ،اظهار
کرد «:با توجه به این هماهنگی  ۲۴مرحله از مجموع  ۲۵فرآیند پیشبینی شده برای
برگزاریِ تمام الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ،از جمله احراز هویت الکترونیکی
در سراسر کشور به صورت مکانیزه انجام و در نتیجه از وقوع بسیاری از تخلفات از جمله:
رایهای تکراری ،رأی دادن با شناســنامههای جعلی و فوتی و رأی دادن افراد زیر ۱۸
سال و رأیهای مکرر پیشگیری شد .ضمن آنکه مدیریت مصرف تعرفه در تمام شعب
و ارسال نتیجه شمارش آرا از شعبه به ستاد انتخابات کشور نیز به صورت بر خط دنبال
شد ».وی با بیان اینکه با هدف تأمین امنیت انتخابات ،ستاد امنیت انتخابات تشکیل
شــده اســت ،گفت«:عالوه بر این ،بیش از  ۳۰۷هزار نفر از عوامل انتظامی و امنیتی،
مسئولیت تأمین امنیت انتخابات را عهده دار بودند که علیرغم تهدیدات متعدد امنیتی
و برآوردهای اطالعاتی ،انتخابات با همکاری نیروهای انتظامی ،امنیتی ،نظامی ،قضائی
و تالش شــوراهای تأمین سراسر کشور ،در امنیت کامل برگزار شد .به منظور تضمین
سالمت انتخابات ،از طریق تشکیل هیئت مرکزی بازرسی انتخابات و ساماندهی بیش
از  ۷۰هزار نفر در قالب بازرس ،برگزاری ســالم و قانونمند انتخابات مورد مراقبت قرار
گرفت که این تعداد عالوه بر رقم بازرســین شــورای نگهبان است ».رحمانی فضلی با
تاکید بر تضمین برخورداری براب ِر نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی گفت:
«کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،مطابق قانون انتخابات با همین
هدف تشکیل و با برگزاری حدود صد و چهل و هشت جلسه در وزارت کشور و سازمان
صدا و ســیما ،نســبت به تنظیم و نظارت بر برنامههای تبلیغی نامزدها در رسانه ملی
اقدام شــد ».به گفته وی ،در این دوره ،تعداد  ۵۹میلیون و  ۳۱۰هزار و  ۳۰۷نفر واجد
شــرایط رأی دادن بودند که علیرغم وجود مشکالت عدیده ۲۸ ،میلیون و  ۹۸۹هزار و
 ۵۲۹هموطن در انتخابات شرکت ،و مشارکت قابل قبول ۴۸۰۸ ،درصدی را رقم زدند.
وزیر کشور ادامه داد« :حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی،
با کســب  ۱۸میلیون و  ۲۱هزار و  ۹۴۵رأی ،به عنوان رئیس جمهوری اسالمی ایران
انتخاب شدند .شورای نگهبان در پایان بررسیهای خود ،صحت و قانونی بودن فرآیند
برگزاری انتخابات در ســطح کشور ،آنهم بدون آنکه حتی آرای یک صندوق را باطل
نماید ،تأیید کرد که این امر نشان از سختکوشی و تالش قابل ستایش دستاندرکاران
برگزاری انتخابات ،در حوزههای اجرا و نظارت است».
مفقودی

برگه سبز وبرگه کمپانی سواری رنولوگانL90مدل 1387:به شماره شاسی:
 NAPLSRALD81012210به شماره موتور K4MA690D17511 :به شماره
پالک 33 :ایران  927ص  69مفقودگردیده وفاقد اعتبار میباشد.
مفقودی

پروانه بهرهبرداری موسسه رادیولوژی وسونوگرافی ساعی (دکتر الهام کشاورز
و دکتر مریم سفار) به شماره پروانه 152920 - 3 :به تاریخ اعتبار1400/03/11:
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

آیتاهلل خامنهای:شرایط کشور اقتضا نمیکند
که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد

|

آیتاهلل خامنهای رهبر انقالب در مراســم تنفیذ ســیزدهمین انتخابات
ریاستجمهوری با مسألت از خداوند متعال برای مبارک گرداندن این روز
پر امید برای مردم و کشــور ،حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را
کام ً
ال پر معنا و نماد مردمساالری دینی خواندند و با تشکر از «رئیس جمهور
و دولت دوازدهم» ،برای آقای رئیســی و همکاران دولت جدید نیز توفیق
و عنایت ویژه الهی آرزو کردند .ایشــان ،مراسم تنفیذ را متکی بر قانون
اساسی و رسم بنیانگذاری شــده بهدست امام خمینی(رض) برشمردند و
افزودند :این مراســم ،مظهر موضوع بسیار مهم «جابجایی عقالنی ،آرام و
متین» در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور است.
رهبر انقالب ،وجود تنوع سیاســی را از دیگر مضامین بسیار مهم مراسم
سیاسی دولتها ،نشاندهنده
تنفیذ خواندند و افزودند :گرایشهای مختلف
ِ
تنوع سیاسی در کشور و این واقعیت نشانه آزادی و سالمت انتخابات است.
ایشــان با اشاره به برگزاری انتخابات در ســامت و امنیت کامل ،از همه
دســتگاههای برگزارکننده انتخابات و تأمینکننده نظم و امنیت و بهطور
ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند و افزودند :از مدتها پیش
توطئه تحریم انتخابات در محافل سیاستگذاری دشمنان طراحی و دنبال
میشــد و در داخل هم عدهای از روی غفلت و عدهای شاید از روی غرض
همین خط را دنبال میکردند اما ملت پاســخ قاطع داد و با توجه به اوضاع
و احوال ،مشــارکت خوبی در انتخابات داشت .حضرت آیتاهلل خامنهای،
جابجایی قدرت در قوه مجریه را امیدآفرین برشــمردند و گفتند :حضور
افراد جدید با ارادههای تــازه و ابتکارات نو ،برای همه به خصوص جوانان
امید میآفریند که این امیدواری بسیار مغتنم است.
ایشان افزودند :این جابجایی برای صاحبان فکر و نظر و اندیشه نیز فرصتی
اســت که با دقت و تأمل ،خطاهای دوران گذشــته را پیدا کنند و راه حل
ارائه دهند.
رهبر انقالب اســامی با اشــاره به تکیه بر ارزشهای انقالب در تبلیغات
انتخاباتی آقای رئیسی تأکید کردند :این مسیر درست باید ادامه یابد چرا
که ملت را به حقوق اساسی خود میرساند و ایران را در جایگاه شایسته قرار
میدهد .ایشان در همین زمینه افزودند :ارزشهای انقالب مفاهیم موهومی
نیست بلکه در سخنان امام بزرگوار ،به طور روشن و مکرر بیان شده و باید
همین ســخنان مالک قرار گیرد و دنبال شود .رهبر انقالب ،ورود ملت به
مســائل مختلف را کلید اصلی حل مشکالت خواندند و افزودند :پیگیری
ارزشهای انقالب موجب افزایــش انگیزههای مردم و ورود آنان به میدان
میشود که این حضور بیبدیل و بیجایگزین ،بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تبدیل مردم را از یک جمع منفعل و پراکنده به
مجموعهای متحد ،پرانگیزه ،هدفدار و آرمانخواه ،هنر اصلی انقالب و امام
خواندند و افزودند :هر عامل و عنصری که بتواند اتحاد ،انگیزه و امید ملت
را افزون و مردم را وارد میدان کند ،مغتنم است که ارزشهای انقالب این
ویژگی تعیینکننده را دارد .رهبر انقالب با اشــاره به شعارهای انتخاباتی
آقای رئیســی مبنی بر «مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم
بودن» ،گفتند :مردمی بودن موضوع بســیار مهمی است و رئیسجمهور
محترم و همکارانشــان باید تالش کنند این شعار در واقعیت محقق شود
و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتــن امتیازهای طبقاتی و گروهی ،در
میان همه مردم باشــند.حضرت آیتاهلل خامنهای خاطرنشان کردند :البته
حضور در میان مردم نباید موجب غافل شــدن از ارتباط با نخبگان شود و
ارتباط و تبادل نظر با نخبگان ،الزم و مفید اســت .رهبرانقالب با تأکید بر
اینکه دولت باید مظهر وفاق ملی و نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد،
افزودند :یکی از کارهای مهمی که بــه مردمی بودن دولت کمک میکند،
تعهد به گفتگوی صادقانه و بدون پیرایههای سیاسی با مردم است .باید با
مردم صادقانه حرف زد ،مشکالت و راهحلها را گفت و توقعات را بیان کرد
و کمکهای الزم را نیز به مردم تقدیم کرد.
توصیــه بعدی حضرت آیتاهلل خامنهای به دولت ســیزدهم ،شــناخت
ظرفیتهای فراوان کشــور و توجه جدی به آنها بود .ایشــان گفتند :این
روزها از مشکالت و کمبودهای کشــور گفته میشود که زیاد هم هستند
اما ظرفیتهای کشور در بخشهای آب ،نفت ،معادن ،بازار گسترده داخلی،
همسایگان و اســتعدادها و آمادگیهای حیرتآور جوانان ،بسیار فراتر از
مشکالت و فوقالعاده هستند .رهبر انقالب خاطرنشان کردند :بدون تردید
با این ظرفیتها میتوان بر مشکالت غلبه کرد به شرطی که خوب شناخته
و سپس با تالش خستگیناپذیر و شبانهروزی به کار گرفته شوند.حضرت
آیتاهلل خامنهای یکی دیگر از جنبههــای مردمی بودن را مبارزه بیامان
با فساد و مفسد برشــمردند و افزودند :آقای رئیسی در مسئولیت قبلی،
مبارزه با فساد را شــروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه و
بســترها و زمینههای فساد در قوه مجریه است که باید با آن بهطور جدی
مبارزه کرد.ایشــان فرارهای مالیاتی ،انحصارهــای بیدلیل ،فعالیتهای
ناسالم سوداگرانه و سوء اســتفاده از ارز ترجیحی را نمونههایی از موارد
فســاد برشــمردند که باید با آنها با برنامه و پیگیری ،مقابله کرد.حضرت
آیتاهلل خامنهای حل مشکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس
برنامه کلی طراحی شده دانســتند و گفتند :با کارهای روزمره و اقدامات
پیشبینینشــده نمیتوان مشــکالت را حل کرد ضمن آنکه همه بدانند
حل مشکالت اقتصادی زمانبر اســت و مسئوالن باید همه تالش خود را
به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن اســت کوتاهتر شود.ایشان سرعت
عمل در تشکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند :شرایط کشور اقتضا
نمیکند که تشکیل دولت به تأخیر بیفتد بنابراین رئیسجمهور محترم در
معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز در بررسی صالحیت وزیران شتاب
به خرج دهند.نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشاره کردند موضوع جنگ
تبلیغاتی بود.حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره به تالش دشمنان برای
تأثیرگذاری و مسلط شــدن بر افکارعمومی کشورها از جمله مردم ایران
از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی و رســانهای گفتند :اگر افکار عمومی
یک ملت در اختیار بیگانه قرار گیرد آن ملت طبق میل بیگانه پیش خواهد
رفت .رهبر انقالب با اشــاره به وجود ضعف و کمکاری در کارهای رسانهای
و تبلیغاتی در داخل کشور خاطرنشان کردند :باید در این مسائل قویتر و
هوشمندانهتر عمل کرد.
مفقودی

شناسنامه مالکیت اتومبیل تیبا مدل  ۹۷شــماره انتظامی  ۳۰ایران  ۶۵۲ق ۱۴
شماره موتور  M15 / 8672926شــماره شاسی  NAS811100J5820177بهنام
سید حبیب احدی خلج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

سندکمپانیوشناسنامهمالکیتاتومبیلدنامدل99سفیدشمارهانتظامی۶۸ایران۶۵۴
م ۹۲شماره موتور 147H0506789شماره شاسی NAAW01HE0LE222957بهنام
علیزارعیمفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
مفقودی

سند مالکیت راهور موتور سیکلت با شــماره پالک۷۲۶۹۲ایران  ۱۳۴و شماره
شاسی ***NE2 125K9560411مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

اینجانب بهنام قادری مالک سواری پژو 405جی ال ایکس آی مدل، 1383رنگ بژ
 متالیک به شماره پالک  787ل  – 33ایران  29به شماره موتور  12483118391وشماره شاسی  83051854به علت فقدان اسناد فروش ( برگ کمپانی – برگ سبز
 کارت) تقاضا رونوشــت المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکسادعایی نسبت به خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش
شرکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– ساختمان سمند مراجعه نماید .
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

