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 رئیس جمهور 
در اولین سالگرد ریاست جمهوری

 آمدم تا با ساختارهای
فسادزا مبارزه کنم
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 ولیعهد سعودی پیش از سفر بایدن 
به عربستان؛ به ترکیه، مصر و اردن می رود؛  

 هماهنگی نهایی برای
پروژه منطقه ای واشنگتن
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 انتشار متن الیحة »اصالح قانون به کارگیری سالح« 
و نگرانی از رویکرد دوگانة محتمل آن 

 دفاع از حقوق شهروندی
یا تضییع آن؟

سياست 2

شهرنوشت 6

وعده های دولت یکسال پس از انتخابات عملی نشد

 دولت در میدان،
مردم در تنگنا

یک ســال از انتخابات ریاســت جمهوری و 
اعالم پیروزی ابراهیم رئیسی گذشت. انتخاباتی 
که به جــای ۵۹ میلیون واجد شــرایط تنها 48 
درصد مردم در آن شرکت کردند و رئیس جمهور 
منتخب با 18 میلیــون رای کــه از 40 درصد 
واجدین شــرایط هم کمتر بود، مامور تشکیل 
دولت سیزدهم شــد.  شــاید امروز دولتمردان 
بیش از هر زمان دیگری با وعده های خود مواجهه 
مستقیم پیدا کرده اند و مردم نیز با مالحظة عدم 

تحقق این وعده ها، سعی دارند ادعاهای عبور از 
بحران و مشکالت توسط مدیران امروزی را به آنها 
یادآوری کنند.  شاید آگاهی از همین انتظارات 
بوده که رئیسی درست در ســالگرد انتخابش، 
دولت را صادق الوعد خواند و گفت: آنچه مردم از 
ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به 
این عهد خود با مردم وفادار هستیم و ان شاء اهلل با 
عمل به آنچه وعده کرده ایم در میدان عمل دولتی 

صادق  الوعد خواهیم بود...

افقه در گفت وگو با »توسعه ایرانی«، سناریوی بنزینی این روزها را مشکوک دانست 

 تکذیب های متعدد؛
نگران کننده و مسبوق به سابقه

چرتکه 3

انتقاد دبیرکل سازمان ملل
از وضع حقوق بشر در ایران 

وزیر بهداشت:

 ارز ترجیحی داروها
 فعاًل حذف نمی شود

چهار سوال کلیدی درباره رقم قرارداد یحیی

ترکمانچای تهران!

 رفع فقر؛ هدف اصلی سیاست های کلی
تامین اجتماعی 

اجرای بد و ناقص دولت،
هر قانون خوبی را ابتر می کند

وزارت دفاع دستور داد؛ نهاد ریاست جمهوری 
تکذیب کرد  

ضد و نقیض های دستور 
ساخت هواپیما از سوی 
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سياست 2

گزارش
رئیس جمهور در اولین سالگرد ریاست جمهوری

آمدم تا با ساختارهای فسادزا مبارزه کنم
سید ابراهیم رئیسی،  در اولین سالگرد انتخاب 
شدنش به عنوان رئیس جمهور، گفت: این انتخابات 
را تأکید مجدد مردم به اجرای آرمان های اصیل 
انقالب در حوزه عدالت گســتری و مبارزه با فقر، 

فساد و تبعیض می دانم.
به گزارش ایسنا،  رئیس جمهور پیش از ظهر 
دیروز - شنبه ۲8 خرداد- مصادف با اولین سالروز 
انتخابات ریاســت جمهوری 1400، در حضور 
جمعی از مردم شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین 
گفت: بنده تصمیم گرفتم که امــروز و در اولین 
ســالروز انتخاب دولت مردمی به جای حضور در 
جلسات نمادین به میان مردم بیایم و پیگیر تکمیل 
پروژه های نیمه تمام باشــم. برای بنده به عنوان 
نماینده مردم حضور در میان این مردم و رسیدگی 
به آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان است، دلنشین تر 

از دیدارها و جلسات نمادین است.
رئیس جمهور با اشاره به حضور مردم در پای 
صندوق های رأی به رغم شرایط سخت کرونایی 
در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400، 
گفت: در کنار شرایط سخت کرونایی دشمن نیز 
تالش می کرد مردم را از حضور در پای صندوق های 
رأی منصرف کند، اما بصیرت و هوشیاری مردم 
دشمن را ناکام گذاشت. امروز به لطف خدا وضعیت 
متفاوت شــده و آمار تلفات کرونا از روزانه حدود 
۷00 قربانی، تک رقمی شــده و در برخی روزها 
صفر می شود که این با لطف خدا، مجاهدت های 
کادر بهداشــت و درمان و همراهی مردم حاصل 

شده است.
 رئیسی به مشــکالت مالی و بودجه ای دولت 
مردمی در آغاز به کار خود اشــاره کــرد و اظهار 
داشت: خیلی ها به ما می گفتند چگونه می خواهید 
مشکل کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی را 
رفع کنید. این در حالی بود که دولت در ماه ابتدایی 
فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان 
مواجه بود، اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم 
بدون اســتقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که 
می توانست باعث ایجاد مشکالت جدید شود، از 
این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه های اول آغاز 
بکار دولت در مورد تأمین کاالهای اساســی نیز 

نگرانی هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست 
با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه 
بازگشایی کسب وکارها و فعالیت مراکز علمی و 

آموزشی را برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 
رأی مــردم در ۲8 خــرداد 1400 رأی به اجرای 
عدالت بود، تصریح کرد: آنچه مردم از ما خواستند، 
مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با 
مردم وفادار هستیم و ان شاء اهلل با عمل به آنچه وعده 
کرده ایم در میدان عمل دولتی صادق  الوعد خواهیم 
بود. ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در طول 4 
سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است 
و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل 
گذشته عقب ماندگی ها در حوزه مسکن بر روی 
هم انباشته خواهند شد. در مدت سپری شده از 
فعالیت دولت مردمی گام های خوبی در عرصه های 
آموزش، مسکن و سالمت برداشته شده است. در 
این مدت ۵ میلیون خانواده نیازمند بدون پرداخت 
هیچ وجهی تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند 
و این روند ادامه خواهد داشت همچنین در زمینه 
عدالت آموزشی، جذب، ارتقا و استفاده عادالنه از 
نیروی انسانی قدم های خوبی برداشته شده است.

رئیس جمهور یکی از برنامه ها و اهداف اصلی 
دولت مردمی اصالح ساختارهای فسادزا عنوان 
کرد و افزود: بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد 
می کردم و به اینجا آمدم تا با بســترهای فسادزا 
مبارزه کنم؛ وعده داده ایم ساختارهای فسادزا و 
آنچه مولد نابرابری است را اصالح کنیم و این کار 

را خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این تأکید بنده 
است که همه مسئوالن دولت مردمی باید با مردم، 
از مردم و در میان مردم باشند و بدانند که این حضور 

و همراهی مردم اســت که مشکالت عرصه های 
مختلف را حل خواهد کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال می کنیم، 
این است که مردم، بازار و فعاالن اقتصادی شاهد 
آرامش و رشد اقتصادی باشند، افزود: دولت برای 
سال 1401 رشد 8 درصدی را هدفگذاری کرده 
اســت. در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی 
نرخ رشــد اقتصادی یک چهارم درصد بود، سال 
1400 را با رشــد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد به 
پایان رساندیم. کاری که مردم سال گذشته پای 
صندوق های رأی شــروع کردنــد در ۲8 خرداد 
پایان نیافت، بلکه این ۲8 خرداد روز آغاز کار مردم 
در دولت مردمی است. کار با حضور مردم شروع 
شده است و رشد اقتصادی و پیشــرفت و اقتدار 
بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد 
شد. رئیس جمهور تصریح کرد: کار برای رفع همه 
تهدیدها و کسب قوت و اقتدار در دنیا برای دفاع 
مقتدرانه از آزادی، استقالل و جمهوری اسالمی 

آغاز شده است.
رئیس جمهور گفت: دشــمنان و بدخواهان 
جمهوری اسالمی ایران در ماه های گذشته سعی 
کردند برای دولت حاشیه سازی کنند، اما به همه 
دولتمردان تأکید کردم که مانند برخی از دوره ها 
که مســئوالن گرفتار حاشیه شــدند و زیان آن 
متوجه مردم و کشور شد، مراقب باشند که گرفتار 

حاشیه نشوند.
رئیسی از همه صاحبان قلم و تریبون و جایگاه 
اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای خواست برای حل 

مشکالت، دست به دست هم دهند.
رئیس جمهور اظهار داشــت: مــا مکتبی را 
می پسندیم که باور ما می توانیم را به تبعیت از امام 
راحل و مقام معظم رهبری به جامعه القا کند. ما 
پیرو مقتدای بصیرت آفرینی هستیم که تأکید کرد 
با همراهی مردم هیچ مشکل حل ناشدنی در کشور 
نداریم؛ به همه تأکید می کنم که دچار حاشــیه 
نشــوند و بدانند که موفقیت در خدمت به مردم، 
خدمت به مردم و خدمت به مردم برای خداست و 

این تنها راه رفع مشکالت کشور است.


