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روی موج کوتاه

رئیس جمهور در آخرین جلسه هیأت 
دولت، گفت: طی این سال ها بخشی از 
واقعیت را به مردم نگفتیم. نمی توانستیم 
بگوییم چون مفید فایــده نبود؛ هدف 
بسیار بلندی را باید دنبال می کردیم و 
آن وحدت ملی بود و بر همین اســاس 
بسیاری از مسائل را به جان خریدیم تا 

انسجام ملی در کشور حفظ شود.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی افزود: 
این جلسه، آخرین جلسه دولت دوازدهم 
است و نطق من در جمع هیأت دولت هم 
آخرین سخن و نطقی است که با مردم 
دارم. خدمت مردم عرض می کنم که هر 
آنچه در سال های گذشته با مردم گفتیم 
و اعالم کردیم، چیزی برخالف واقعیت 
نبود. آنچه واقعیت بود ما به مردم گفتیم. 
رئیس جمهــور افزود: مــردم آگاه 
هستند که شرایط دولت در چهار سال 
اول با چهار ســال دوم یکسان نبود. در 
چهار سال اول شرایط بهتری داشتیم، 
در چهار ســال دوم کمی متفاوت بود. 
در چهار ســال اول در دوران تعامل با 
جهان بودیم و ما به خودمان اطمینان 
داشتیم که حریف قدرت های بزرگ در 
مذاکره هستیم. من تردید نداشتم که 
در مذاکره با جهان شکست نمی خوریم 
و نخوردیم.  آنقدر دیپلمات های قوی در 
این زمینه داریم کــه دیدیم در مقاطع 

بسیار حساس ما به پیروزی رسیدیم.
رئیس دولت دوازدهــم گفت: اگر 
بعد از ۲۳ تیر ۹۴ شــما دیدید که رشد 

اقتصادی باال رفته تورم کاهش یافته و 
مالحظه کردید که صادرات از واردات 
بیشتر است یعنی در اقتصاد پیروز شدیم. 
البته ما در سیاســت نیز پیروز شدیم. 
آرزوی ما این بود وقتی ما توانستیم تورم 
کشور را کاهش دهیم و تک رقمی کنیم، 

بتوانیم تک رقمی نگه داریم.
روحانی ادامه داد: اواخر ســال ۹۱ 
تورم را ۳۵ درصد کاهــش دادیم و در 
سال ۹۳ به ۱۵ درصد رسیدیم؛ سال ۹۵ 
و ۹۶ نیز تک رقمی بودیم و پس از ورود به 
جنگ اقتصادی تورم ما تغییر کرد. این 
روشن است که اگر کسی زمان صلح و 
جنگ را تشخیص ندهد، آدم باید غصه 
بخورد. ما جنگ را شروع نکردیم، جنگ 

را بر ما تحمیل کردند.
رئیس جمهور در ادامه به مشکالت 
معیشتی اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه 
مردم عزیز ما از لحاظ معیشت ناراحت 
هستند و حق آن ها هم است، باید ببینیم 
که ما چه کار می توانســتیم بکنیم در 
شرایط جنگ. آن هم در شرایطی که نفت 
ما را نگذاشتند صادر شود و یا روابط بانکی 
را مسدود کردند. خب وقتی شما از طریق 
تراست و دالل و صراف معامله می کنید 
حداقل ۲۰درصد درآمد شــما کاهش 
پیدا می کند و همینطــور ۲۰ درصد 

واردات شما گران تر می شود.
بابت نقص ها از مردم عذرخواهی و 

طلب عفو می کنم
روحانی همچنین بیــان کرد: اگر 

می خواهیم نسبت به این شرایط مقایسه 
کنیم، باید با وضعیت جنگ مقایســه 
کنیم نه با شــرایط صلــح؛ ما برخالف 
بقیه کشورها که وارد جنگ می شوند، 
جیره بندی و کوپنی نکردیم. سیاست ما 
از ابتدا اعالم کردیم که وفور در بازار باشد، 
قیمت هم دست ما نیست اما تاجایی که 
می توانیم کنترل می کنیم، منتها قیمت 
به خاطر ارز نیست، حمل و نقل و موارد 

دیگر هم وجود دارد.
وی افزود: این معناش این نیســت 
که کار ما بی نقص و بی عیب بوده است، 
ما معصوم نیستیم حتما عیب و نقصی 
داشــتیم منتها تالش ما ایــن بود که 
نقص کمتر باشــد و بابــت نقص ها از 
مردم عذرخواهی و طلب عفو و رحمت 

می کنیم.
 به رغم شرایط جنگی، 

توسعه کشور را رها نکردیم
رئیس دولت تدبیر و امید در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: ما علیرغم 
اینکه وارد جنگ شدیم، توسعه کشور 
را رها نکردیم، معموال کشوری که وارد 
جنگ می شود توسعه را رها می کند اما 

چنین کاری نکردیم.
وی افــزود: ما در بنزیــن خودکفا 
هستیم، وارد نمی کنیم و صادر کنیم و 
بنزینی که می گیریم؛ بنزینی نیست که 
سالمت مردم را به خطر بیندازد. برای 
این کار ما یک پاالیشگاه عظیمی را به 

بهره برداری رساندیم.

به دلیل تحریم  های ترامپی 
نتواستیم برنامه ها را اجرایی کنیم

وی ادامــه داد: مــا در ایــن دولت 
برنامه هایــی داشــتیم اما بــه دلیل 
تحریم های ترامپی نتوانســتیم آنها را 

اجرایی کنیم.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی 
در ادامه سخنان خود در جلسه هیات 
دولت، ابراز داشت: من دنبال این بودم 
که در حوزه تجهیــزات دفاعی، ارتش 
و ســپاه مان را به مدرن ترین تجهیزات 
مجهز کنم و این را وزیر دفاع ما شــاهد 
است. اما متاسفانه به دلیل تحریم ها و 
کاهش فروش نفت پول نداشتیم وگرنه 

قرارداد ها نوشته شده است.
 رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی 
از طرح ها جزو آرزوهای من بود، گفت: 
با زحمات زیاد چندماه مذاکره کردیم، 
خرید تجهیزات دفاعی به ثمر نشست؛ 
همه چیز از نوع، مقدار، پول و چانه زنی 
آن تمام شــد، اما نشد. برخی طرح ها را 
نتوانستیم اجرایی کنیم و برخی دیگر 

نیز تا چند متری افتتاح رفته ایم. یعنی 
کار انجام شده و فقط چند هفته دیگر تا 

اتمام آن مانده است.
 لیست بلند باالیی 

vاز طرح های اجرا شده، داریم
 رئیس جمهور با بیان اینکه لیست 
بلند باالیی از طرح هایی که اجرا شــده 
است، داریم به طرح های پتروشیمی، 
معدن و آبرســانی به شرق کشور اشاره 
کرد و افزود: آب به ســیرجان و اردکان 
رسید و فازهای دیگر را نیز برنامه ریزی 
کردیم.  در دوران تحریــم ما کارهای 
عظیم و بزرگ توسعه ای را رها نکردیم 
به طوریکه در  یــک روز ۷۵۷ کیلومتر 
راه آهن اجرا کردیم کــه در تاریخ ایران 
چنین چیزی نداریم. همه استان ها از 
همدان و ارومیه گرفته تا کرمانشــاه و 
رشت؛ و به زودی اردبیل و سنندج، یزد 
اقلید، خاش زاهدان و چابهار به زاهدان 
نیز تمام خواهد شد. بنابراین در حالی 
که مردم در ســختی معیشت بودند، 
طرح های توسعه را رها نکردیم و در عین 
حال برخی از آنچه که جزو برنامه ما بود 

اجرا شد و برخی نیز اجرا نشد.
روحانــی گفــت: در این جلســه 
می خواهم از معاون اول و همه وزیران، 
معاونین در حضور ملت ایران قدردانی 
کنم. می دانم چه روزهای سختی بر اینها 
گذشت، در روزهای زلزله، فروردین ۹۸، 
سیل چه سختی هایی بر اینها گذشت، 
در روزهای کرونا چه روزهای ســختی 
بر مدافعین سالمت و بر وزارتخانه های 
مختلف ما گذشــت.  می دانــم افتخار 
اینکه امروز بتوانیم صدها هزار نفر را در 
روز واکسینه کنیم، برای تولید داخلی، 
ورود خارجی چقدر سخت بود اما اینکار 

انجام گرفت.
وی افزود: در این روزهای ســخت 
همه دســت به دســت هــم دادند، 
وزارتخانه های صنعت، کشور، خارجه، 
بهداشت درمان، نفت، نیرو، ارتباطات، 
همه دســت به دســت هم دادند و در 
کنار هم قرار گرفتنــد، بانک مرکزی 
چقدر تالش کرد بــرای اینکه این پول 
تامین شود و اجرا شــود، شرکت های 
دانش بنیان، بخش فناوری ریاســت 
جمهوری همه دســت به دســت هم 
دادند و امروز ما شرایط نسبتا مطلوبی 

را می بینیم.
وی ادامه داد: هر کاری انجام دادیم 
در شرایط سخت جنگ اقتصادی و کرونا 
و خشکسالی بود. اگر کسی می خواهد 

راجع به دولت صحبت کند هر ســه را 
در کنار هم ببینــد. از لحاظ امنیت هم 
از وزارت اطالعات، وزارت کشور و دفاع 
تشکر می کنم چرا که همه کار کردند 
تا کشور که در شــرایط سختی بود در 

شرایط امنیت قرار گرفت. 
از مردم به خاطر رنج هایی که 
کشیدند، عذرخواهی می کنم

وی با تاکید بر این کــه  مردم ایران 
مردم قدرشناسی هستند افزود: مردم در 
این سه سال و نیم از لحاظ تامین زندگی، 
اجاره مســکن در رنج و ســختی بود و 
روزهای بسیار سختی بر آنها گذشت. 
البته کاری که ما می توانســتیم انجام 
دهیم این بود که بسته معیشتی را اضافه 
کنیم و در کنــار آن حقوق را باال ببریم. 
حقوق بازنشسته ها را باال ببریم. در حدی 
که توان داشتیم یاری و کمک کردیم اما 
در عین حال از ملت بزرگ ایران به خاطر 
رنج هایی که کشیدند عذرخواهی می 
کنم و به خاطر پیروزی که بدست آوردند 

تشکر می کنم.
وی ادامه داد: ملت مــا دوبار پیروز 
شد. در دولت یازدهم ملت در مذاکرات 
و تعامل سازنده پیروز شــد. در دولت 
دوازدهم در ایستادگی و مقاومت در برابر 
آمریکا و دشــمنان موفق و پیروز شد و 
شکســت حتمی به آنها داد و خود آنها 
هم اعتراف کردند. ملت با این مقاومت 
آنها را پای میز مذاکره کشــانده است. 
هردو موفقیت بزرگ در دولت یازدهم و 
دوازدهم  مربوط به ملت و رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب است. دولت هم در 
حد توان خود در ایــن زمینه کاری که 
از دســت آن برآمده انجام داده است. 
خداوند به همه کســانی کــه به ملت 
خدمت کردند اجر فراوان بدهد. به ملت 
بزرگ ایران که کار عظیم و بزرگی در این 
۸ سال انجام دادند خیر بزرگ و جزای 
وافی به آنها عنایت کند و ما هم بتوانیم 
هرکجا که هستیم خادم کوچکی برای 

ملت و نظام و ایران باشیم.

روحانی در آخرین جلسه هیات دولت:

بخشی از واقعیت را به دلیل حفظ وحدت ملی به مردم نگفتیم

خبر

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: رئیسی 
تا االن با تدبیر عمل کرده و خود را به یک مجموعه 
وابسته نکرده و از بقیه هم جدا نکرده است و می 
گوید من رئیس جمهور همه هســتم. وظیفه ما 
همراهی و کمک به اوست. همه مردم باید کمک 

کند حتی اصالح طلبان هم باید کمک کنند. 
اسداهلل بادامچیان در گفت و گو با ایسنا با بیان 
اینکه نمی توان انتظار داشت که دولت در دو ماه اول 
کار خاصی انجام دهد، اظهار کرد: باید حوصله کرد 

که رئیسی سوار کار شود.
وی همچنین  درباره سرنوشت روحانی پس از 
پایان دوره ریاست جمهوری خود، ادامه داد: اگر  
روحانی به گونه ای عمل کند که شایسته رئیس 

جمهور هشت ساله ایران است و در خدمت نظام 
باشد، از او استفاده می شود ولی اگر مثل روسای 
جمهور قبلی باشد حتی در بین توده های مردم هم 

جایگاهی نخواهد داشت.
 اصالحات مثل جریان مارکسیسم 

مرده است
بادامچیان در بخش دیگری از این گفت وگو 
تصریح کرد:  من ۱۰ سال پیش گفتم اصالحات 
مثل جریان مارکسیسم مرده است. در انتخابات 
اخیر هم کاندیدای اصالحــات رای نیاورد. آنها 
در فتنه ۸۸ با  زور و انقــالب رنگی و هیاهو دنبال 
پیروزی بودند و ادعای تقلب خود را هم نتوانستند 
اثبات کنند. در دوره بعد روحانی رای آورد که به 

جریان اصالحات تعلق نداشت و در جریان ۷۸علیه 
اصالح طلبان صحبت کرده بود. خود اصالح طلبان 
در سال ۹۲ گفتند روحانی را انتخاب کردیم چون 
نامزد ما رای نمی آورد و به قول خوشان نامزد اجاره 
ای انتخاب کردند. من معتقدم که اصالح طلبان 
در جامعه حضور دارند اما جریان اصالحات مرده 
است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با یکدست 
شدن قوا و همسو شــدن دولت سیزدهم با سایر 
نهادهای نظام امکان حل مشــکالت کشور حل 
وجود دارد، نیز گفت: طبیعتا هماهنگی همیشه 
مفید است و ضرر ندارد. قوایی که با هم دعوا کنند 
که برای کشــور فایده ای ندارند. البته دولتی که 
از عناصر قوی، کارآمــد، متخصص و هماهنگ 

استفاده کند، موفق خواهد بود. 
ما از دولت رئیسی حمایت می کنیم

بادامچیان افزود: هنوز مشخص نشده است. 
مهمترین مســاله برای دولت آقای رئیسی که 

در شــرایط ســختی به ســر کار می آید، ایجاد 
امیدواری برای توده های مردم با انتخاب کابینه 

ای قوی،هماهنگ و دارای برنامه است. 
اگر چنین کابینه ای تشکیل شود، آقای رئیسی 
در قدم اول موفق می شود. ما از دولت آقای رئیسی 

حمایت می کنیم چون رای اکثریت را بدست آورده 
است و تنفیذ ولی فقیه را هم دارد. زمینه کار برای 
اقای رئیسی در میان توده مردم  با اقداماتی که در 
قوه قضاییه انجام داده، فراهم است اما اگر کابینه 

او قوی نباشد، مشکالت براحتی حل نمی شود.

بادامچیان در گفت و گو با ایسنا:

اصالح طلبان به رئیسی کمک کنند
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مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی 
سه شنبه برگزار می شود

مراســم تنفیذ ســیزدهمین دوره  ریاســت 
جمهوری اســالمی ایــران سه شــنبه ۱۲ مرداد 
۱۴۰۰ با حضور رهبر انقالب و جمعی از مسئوالن 
و کارگزاران نظام در حســینیه  امام خمینی )ره( 
برگزار و منتخب مردم توســط ولی فقیه به ِسمت 
»ریاست جمهوری« منصوب می شود. به گزارش 
ایلنا، این مراسم از ســاعت ۱۰:۳۰ صبح به صورت 
زنده و مستقیم از شبکه های صدا و سیما، سایت و 
صفحات KHAMENEI.IR در شــبکه های 

اجتماعی پخش می شود.
    

واعظی در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت:   
 مردم با توجه به شرایط کشور 

به دولت نمره دهند
رئیس  دفتر رئیس جمهوری دیروز در حاشیه 
آخریی نشســت هیات دولت در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه نمره دادن بــه دولت را به مردم واگذار 
می کنیم، گفت: مردم هم با توجه به شرایط جنگ 
اقتصادی و فشــارهای بین المللی به دولت نمره 
بدهند. به گزارش ایرنا،  سیدمحمود  واعظی افزود: 
شرایط کشــور شــرایط خاص جنگ اقتصادی و 
فشارهای بین المللی است. امیدوارم این وضع تغییر 
یابد اما اگر ادامه یابد مردم آن را با دولت دیگری در 

شرایط مشابه مقایسه کنند.
    

ظریف  در جمع خبرنگاران:
  عوامل بیرون دولت 

مانع از رفع تحریم ها شدند 
وزیر خارجه ایران در حاشیه آخرین جلسه هیأت 
دولت دوازدهم گفت: ما تالش خــود را برای رفع 
تحریم ها کردیم، اما عوامل بیرون دولت و کشور مانع 
از این شد که به نتیجه ای که می خواستیم برسیم.  
محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این پرسش  که آیا برای کابینه جدید دعوت شده اید، 
تصریح کرد: ما دعوت شده ایم که برای کابینه جدید 

دعا کنیم و همین کار را هم خواهیم کرد.
    

تعداد دیگری از زندانیان 
ناآرامی های اهواز آزاد شدند

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با بیان 
اینکه برخی معترضان ناآرامی های اهواز آزاد شدند، 
از دستور آزادی تعداد دیگری از زندانیان خبر داد. 
صادق مرادی با حضور در زندان ســپیدار اهواز، با 
بازداشت شدگان ناآرامی های حوادث کمبود آب 
در استان که هنوز در بازداشت هستند دیدار و پس 
از شنیدن سخنان آنها، دستور قضایی برای آزادی و 

رسیدگی سریع به اتهامات این افراد را صادر کرد.
    

شناسایی شبکه اختالس در شرکت 
آب و فاضالب خوزستان 

دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان 
خوزستان از شناسایی شبکه اختالس، رشا و ارتشا و 
تحصیل مال از طریق نامشروع در شرکت آبفای این 
استان و بازداشت تعدادی از کارکنان این شرکت خبر 
داد. به گزارش ایلنا، عباس حسینی پویا، اظهار کرد: 
در جریان این پرونده، پنج نفر از مدیران و کارکنان 
سابق و فعلی شرکت آب و فاضالب استان خوزستان 
و مجریان پروژه های مربــوط به تصفیه خانه های 
آبادان، خرمشهر، شادگان، بندرامام خمینی )ره( 
و ماهشهر، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و با قرار 

تامین مناسب بازداشت شده اند.
    

تیراندازی افراد مسلح به سمت 
خودروی پلیس در دزفول

فرمانــده انتظامــی شهرســتان دزفول از 
تیراندازی به ســمت خودروی گشتی پلیس و 
شــهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی خبر 
داد. به گزارش تسنیم سرهنگ روح اهلل گراوندی 
گفت: در این ارتباط مأمور نیروی انتظامی، سجاد 
دالمن؛ جمعی پاسگاه صفی آباد شهرستان دزفول 
بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات وارده به درجه 
رفیع شهادت نایل شــد. وی تصریح کرد: تالش 
برای شناسایی و دستگیری افراد در دستور ویژه 

پلیس قرار دارد.
    

حکم ۳۰ سال زندان امیرساالر 
داوودی، تایید شد 

شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران، حکم ۳۰ سال 
حبس امیرساالر داوودی، وکیل دادگستری، را 
تایید کرده اســت.به گفته امیر رئیسیان، وکیل 
مدافع امیرساالر داوری، این وکیل دادگستری 
که ســومین ســال محکومیت خود را ســپری 
می کند، روز یکشــنبه ۲۳ خرداد با تودیع قرار 
وثیقه دو میلیارد تومانــی به طور موقت از زندان 

رجایی شهر کرج آزاد شد.

هر کاری انجام دادیم 
در شرایط سخت جنگ 

اقتصادی و کرونا و 
خشکسالی بود. اگر کسی 
می خواهد راجع به دولت 
صحبت کند هر سه را در 

کنار هم ببیند

کار ما بی نقص و بی عیب 
نبود، منتها تالش ما این بود 

که نقص کمتر باشد و بابت 
نقص ها از مردم عذرخواهی 

و طلب عفو و رحمت 
می کنیم

رســانه صهیونیســتی گزارش دادند که این رژیم با 
ادعای دست داشــتن ایران در حادثه حمله به نفتکش 
اسرائیلی در تالش است تا این مسئله را به شورای امنیت 

سازمان ملل بکشاند.  

به گزارش ایسنا به نوشــته روزنامه اورشلیم پست، 
رژیم صهیونیســتی پس از آنکه نفتکش ِمرِسر استریت 
روز جمعه در نزدیکی عمان هدف حملــه قرار گرفت، 
در تالش است تا شــورای امنیت سازمان ملل را وادار به 

محکوم کردن این حادثه کند. 
رژیم صهیونیستی مدعی اســت که نفتکش ِمرِسر 
استریت که تحت کنترل اسرائیل است، توسط پهپادهای 
ایران هــدف قرار گرفته و شــورای امنیــت باید به این 

حادثه رســیدگی کند. بنابر این گزارش، در این حادثه 
دو تن از خدمه کشــتی، شــامل یک فــرد رومانیایی و 
یک بریتانیایــی جان خود را از دســت داده اند. به گفته 
یک منبــع دیپلماتیک، رژیم صهیونیســتی ســعی 
دارد با همکاری ســایر کشــورها، به ویــژه انگلیس و 
آمریکا شــورای امنیــت را متقاعد کند کــه بحث ها 
 درباره آنچه ''اقدامات تروریســتی ایــران'' می نامد را 

پیش ببرد.

در همین راستا قرار است نماینده رژیم صهیونیستی 
در آمریکا و سازمان ملل یک نامه به شورای امنیت ارسال 
کند و در آن خواستار رسیدگی به موضوع و محکوم کردن 
حادثه نفتکش ِمرِسر استریت شــود. یائیر الپید، وزیر 
امورخارجه رژیم صهیونیستی نیز تاکنون در گفت وگو 
با همتایان خود از واشــنگتن و لندن خواســتار پاسخ 
دیپلماتیک و جدی این کشــورها و همچنین سازمان 

ملل در رابطه با این حمله شده است.

رسانه صهیونیستی گزارش دادند؛

تالش تل آویو برای کشاندن موضوع نفتکش اسرائیلی به شورای امنیت
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