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 رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایلنا: 
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نگاه به شرق است
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 اَبر مجمع بازار سرمایه کشور برگزار شد؛
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رهبر انقالب در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی،  سرعت عمل 
در تشــکیل دولت را ضروری خواندند و افزودند: شرایط کشور 
اقتضا نمی کند که تشــکیل دولت به تأخیر بیافتــد؛ بنابراین 
رییس جمهور محترم در معرفی وزرای پیشنهادی و مجلس نیز 

در بررسی صالحیت وزیران شتاب به خرج دهند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقــام معظم رهبری،  
مراســم تنفیذ ریاست جمهوری دوره ســیزدهم، صبح دیروز 
در حســینیه امام خمینی)ره( برگزار شد و رهبر معظم انقالب 
اسالمی با تنفیذ رأی ملت، ســید ابراهیم رئیسی را به ریاست 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند.
رهبر انقالب اسالمی در سخنانی در مراسم تنفیذ، با مسألت 
از خداوند متعال برای مبارک گرداندن ایــن روز پر امید برای 
مردم و کشور، حضور ملت در انتخابات ریاست جمهوری را کاماًل 
پر معنا و نماد مردم ساالری دینی خواندند و با تشکر از »رئیس 
جمهور و دولت دوازدهم«، برای آقای رئیسی و همکاران دولت 

جدید نیز توفیق و عنایت ویژه الهی آرزو کردند.
ایشــان، مراســم تنفیذ را متکی بر قانون اساســی و رسم 
بنیانگذاری شــده به دســت امام خمینی)رض( برشمردند و 
افزودند: این مراســم، مظهر موضوع بســیار مهم »جابجایی 
عقالنی، آرام و متین« در قوه مجریه و در واقع در مدیریت کشور 
است. رهبر انقالب، وجود تنوع سیاسی را از دیگر مضامین بسیار 
مهم مراســم تنفیذ خواندند و افزودنــد: گرایش های مختلف 
سیاســِی دولت ها، نشان دهنده تنوع سیاســی در کشور و این 

واقعیت نشانه آزادی و سالمت انتخابات است.
ایشان با اشاره به برگزاری انتخابات در سالمت و امنیت کامل، 
از همه دستگاههای برگزارکننده انتخابات و تأمین کننده نظم 
و امنیت و به طور ویژه از ملت عزیز ایران صمیمانه تشکر کردند 
و افزودند: از مدت ها پیش توطئه تحریــم انتخابات در محافل 
سیاست گذاری دشمنان طراحی و دنبال می شد و در داخل هم 
عده ای از روی غفلت و عده ای شــاید از روی غرض همین خط 
را دنبال می کردند اما ملت پاسخ قاطع داد و با توجه به اوضاع و 

احوال، مشارکت خوبی در انتخابات داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، جابجایی قدرت در قوه مجریه را 
امیدآفرین برشمردند و گفتند: حضور افراد جدید با اراده های 
تازه و ابتکارات نو، برای همه به خصوص جوانان امید می آفریند 

که این امیدواری بسیار مغتنم است.
ایشــان افزودند: این جابجایی برای صاحبــان فکر و نظر و 
اندیشه نیز فرصتی اســت که با دقت و تأمل، خطاهای دوران 

گذشته را پیدا کنند و راه حل ارائه دهند. رهبر انقالب اسالمی 
با اشاره به تکیه بر ارزش های انقالب در تبلیغات انتخاباتی آقای 
رئیسی تأکید کردند: این مسیر درســت باید ادامه یابد چرا که 
ملت را به حقوق اساســی خود می رســاند و ایران را در جایگاه 
شایسته قرار می دهد. ایشان در همین زمینه افزودند: ارزش های 
انقالب مفاهیم موهومی نیســت بلکه در سخنان امام بزرگوار، 
به طور روشن و مکرر بیان شده و باید همین سخنان مالک قرار 

گیرد و دنبال شود.
رهبر انقالب، ورود ملت به مسائل مختلف را کلید اصلی حل 
مشکالت خواندند و افزودند: پیگیری ارزش های انقالب موجب 
افزایش انگیزه های مردم و ورود آنان به میدان می شود که این 

حضور بی بدیل و بی جایگزین، بسیار مغتنم و کارگشا است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تبدیل مردم را از یک جمع منفعل 
و پراکنده به مجموعه ای 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 اســت که ارزش های انقالب ایــن ویژگی تعیین 

کننده را دارد.
رهبر انقالب با اشاره به شــعارهای انتخاباتی آقای رئیسی 
مبنی بر »مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن«، 
گفتند: مردمی بودن موضوع بسیار مهمی است و رییس جمهور 
محترم و همکارانشــان باید تالش کنند این شعار در واقعیت 
محقق شود و به معنی واقعی و بدون در نظرگرفتن امتیازهای 

طبقاتی و گروهی، در میان همه مردم باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نشان کردند: البته حضور در 
میان مردم نباید موجب غافل شدن از ارتباط با نخبگان شود و 

ارتباط و تبادل نظر با نخبگان، الزم و مفید است.

رهبرانقالب با تأکید بر اینکه دولــت باید مظهر وفاق ملی و 
نگاه مالطفت آمیز به عموم مردم باشد، افزودند: یکی از کارهای 
مهمی که به مردمی بودن دولت کمک می کند، تعهد به گفتگوی 
صادقانه و بدون پیرایه های سیاســی با مردم است. باید با مردم 
صادقانه حرف زد، مشکالت و راه حل ها را گفت و توقعات را بیان 

کرد و کمک های الزم را نیز به مردم تقدیم کرد.
توصیه بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای به دولت سیزدهم، 

شناخت ظرفیت های فراوان کشور و توجه جدی به آنها بود.
ایشان گفتند: این روزها از مشــکالت و کمبودهای کشور 
گفته می شــود که زیاد هم هســتند اما ظرفیت های کشور در 
بخش های آب، نفت، معادن، بازار گسترده داخلی، همسایگان 
و اســتعدادها و آمادگی های حیرت آور جوانان، بسیار فراتر از 
مشکالت و فوق العاده هستند. رهبر انقالب خاطرنشان کردند: 
بدون تردید با این ظرفیت ها می توان بر مشــکالت غلبه کرد به 
شرطی که خوب شناخته و ســپس با تالش خستگی ناپذیر و 
شبانه روزی به کار گرفته شوند. حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی 
دیگر از جنبه های مردمی بودن را مبارزه بی امان با فساد و مفسد 
برشمردند و افزودند: آقای رئیســی در مسئولیت قبلی، مبارزه 
با فساد را شــروع کرد و اقدامات خوبی انجام داد اما اصل قضیه 
و بسترها و زمینه های فســاد در قوه مجریه است که باید با آن 
به طور جدی مبارزه کرد. ایشان فرارهای مالیاتی، انحصارهای 
بی دلیل، فعالیت های ناسالم ســوداگرانه و سوء استفاده از ارز 
ترجیحی را نمونه هایی از موارد فساد برشمردند که باید با آنها 
با برنامه و پیگیری، مقابلــه کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای حل 
مشــکالت اقتصادی را نیازمند برنامه و حرکت براساس برنامه 
کلی طراحی شده دانستند و گفتند: با کارهای روزمره و اقدامات 
پیش بینی نشده نمی توان مشکالت را حل کرد ضمن آنکه همه 
بدانند حل مشکالت اقتصادی زمان بر اســت و مسئوالن باید 
همه تالش خود را به کار گیرند تا این زمان هر چه ممکن است 
کوتاه تر شــود. نکته پایانی که رهبر انقالب به آن اشاره کردند 
موضوع جنگ تبلیغاتی بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
تالش دشمنان برای تأثیرگذاری و مسلط شدن بر افکارعمومی 
کشورها از جمله مردم ایران از طریق جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی 
و رســانه ای 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 کم کاری در کارهای 
رسانه ای و تبلیغاتی در داخل کشور خاطر نشان کردند: باید در 

این مسایل قوی تر و هوشمندانه تر عمل کرد.

خبر

رهبر انقالب در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی: 

شرایط کشور اقتضا نمی کند تشکیل دولت به تأخیر افتد

عضو کمیســون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با بیان اینکــه عاقالنه ترین 
کار این اســت که از برجام به ســمت قرارداد 
جدیــدی نرویم، تاکید کــرد: دولت جدید با 
سیاست نگاه به شرق و ایجاد یک نوع توازن در 
سیاست خارجی می خواهد غرب را در موضع 
 امتیازدهی قرار دهد و از ایــن طریق از آن ها 

امتیاز بگیرد. 
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس 
یازدهم در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا، درباره 
سرنوشت برجام با بیان اینکه ما درباره برجام 
با دو مشــکل مواجه هســتیم، اظهار داشت: 
مشــکل اول زیاده خواهی آمریکایی ها است 
که روزبه روز توقعات، انتظارات و خواسته های 
خودشان را از ما بیشتر می کنند و می خواهند 
ما را در موضع ضعیف تری قرار دهند و مشکل 
دوم اینکه علیرغم ملی بودن، موضوع برجام 
را در داخــل آن را بــه یک موضــوع جناحی 
تبدیل کرده ایم. هــر جناحــی از زاویه دید 
خودش به برجــام نــگاه می کنــد و منافع 
کالن کشــور و مــردم را نادیــده می گیرد. 
 این دو لبــه قیچی بــه منافع مــا در برجام 

آسیب می زند. 
وی افزود: آمریکایی ها همچنین در قالب 
برجام حاضر نیســتند بیش از پانصد مورد از 
تحریم ها را به دالیل مختلف بردارند؛ از سویی 
یا راستی آزمایی را قبول ندارند یا می خواهند 
 به شــیوه خاص خودشــان راســتی آزمایی 
انجام دهند.  همچنین یک ســری مطالباتی 

دارند کــه فراتــر از برجام اســت، بــه ویژه 
سیاست های منطقه ای و توقف فعالیت های 
اتمی ما کــه در قالب قانــون جدید مجلس 
 اتفاق افتــاده و اختــالف نظرهایــی در آن 

حیطه داریم. 
وی تاکید کرد: من نمی دانم سیاست دولت 
جدید چیســت، آیا به مذاکره اعتقاد دارد یا 
نه و یــا می خواهد برجام را ادامــه بدهد یا نه، 
اما عاقالنه ترین کار این اســت که از برجام به 
سمت قرارداد جدیدی نرویم. هرگونه خروج 
از برجام به سمت قرارداد جدید رفتن، در تله 

آمریکایی ها افتادن است. 
آن ها قــدر مســلم در قــرارداد جدید به 
مسائل اتمی بســنده نمی کنند و االن هم این 
چارچوب ســاختاری که در برجــام داریم را 
مورد مذاکره قرار می دهیم. اگر دولت جدید 
بتواند همین مســیر را ادامه دهد، عاقالنه تر 
اســت و ضرر آن برای ما کمتر اســت و شاید 
راحت تر هم به توافق برسیم. اما اگر این اشتباه 
را دولت جدید انجام دهد که بخواهد ساختار 
 را به هم بریزد و ساختار جدید پایه ریزی کند، 
بعید می دانم که در ســاختار جدید بشــود 
فقط مطالبات اتمی را گنجاند و آمریکایی ها 
زیاده خواهی هایشان به نحوی خواهد بود که 
می خواهند در امور دیگر نیز با ما مذاکره کنند 
و این به طوالنی شدن مذاکره و باز شدن یک 
داستان جدید مذاکره ما و غربی ها، می انجامد 
و باعث می شود فشــار اقتصادی بر کشور ما 

افزایش یابد. 

گفتوگو

رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایلنا: 

 رویکرد دولت  آینده 
نگاه به شرق است 

گزارش ویژه بانک مرکزی درباره وضعیت پولی 

بهمن نقدینگی اقتصاد ایران را 
خفه می کند؟

سياست 2

چرتکه 3

رئيسی پس از مراسم تنفیذ، پاستور را از روحانی تحویل گرفت؛

 انتقال آرام قدرت 
یر توفان اقتصاد ز

ابراهیم رئیســی که در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، رقابت انتخاباتی 
را به حســن روحانی باخت، دیروز به عنوان 
پیروز ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری، کلید پاستور را در شرایط خاصی از 
حسن روحانی تحویل گرفت. مراسم تنفیذ او 
و آغاز کارش به عنوان رئیس دولت سیزدهم 
در شرایطی برگزار شد که طی روزهای اخیر 
بازار بار دیگر با شوک قیمت طال و ارز مواجه 
شد و در صحنه سیاست خارجی نیز موضوع 
حمله به نفتکش اســرائیلی که اتهاماتی که 
اسرائیل و متحدانش در این ارتباط به ایران 
وارد می کنند، تبدیل به تنشی تازه شده است.  

در این شرایط مراسم تنفیذ رئیسی دیروز در 
حســینیه امام خمینی برگزار شد. او پس از 
پایان این مراسم به همراه حسن روحانی در 
نهاد ریاست جمهوری حضور یافت و دفتر کار 

رئیس جمهوری را تحویل گرفت. 
مراسم تنفیذ او مانند مراسم تنفیذ روسای 
جمهور سابق و به روال همیشگی انجام شد. 
حجت االســالم محمدی گلپایگانی، رئیس 
دفتر مقام معظم رهبری در این مراســم که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رؤسای قوا و تعداد 
دیگری از مسئوالن کشوری و لشکری در آن 
حضور داشتند، متن حکم را قرائت کرد که در 

بخشی از آن بر رفع موانع تولید...

رهبر انقالب در مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی: 

شرايط کشور اقتضا نمی کند تشکیل دولت به تأخیر افتد
همين صفحه

َ


