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گزارش
اظهارات دولتمردان در خوزستان

همزمان با حضور رئيس جمهوري و هيأت همراهش در اس��تان خوزس��تان،
برخي از چهرههاي دولت نيز با مس��ئوالن اين استان ديدار و گفتوگو داشتند.
برخ��ي ني��ز در جمع خبرن��گاران س��خناني را مط��رح كردند كه م��ورد توجه
خبرگزاريها قرار گرفت.
اينگونه بود كه عبدالرضا رحماني فضلي ،وزير كشور خبر از انتخاب استاندار
خراس��ان رضوي در جلس��ه هفته آينده هيأت دولت داد و حجتاالسالم مجيد
انصاري درخصوص چرايي انتخاب خوزس��تان به عنوان مقصد نخس��تین س��فر
استانی گفت که این موضوع بر اساس تصمیم شخص رئیسجمهوري بوده است.
ب��ه گفته وی ،معاون اجرایی رئيسجمهوري به هم��راه کمیتهای که تحت نظر
شریعتمداری است ،برنام ه سفرهای استانی را تنظیم میکند .شريعتمداري هم
در این باره به فارس گفت :در فصل زمستان ،استانهای مناطق گرمسیری برای
س��فرهای استانی در اولویت هستند .وي همچنين درباره نامههايي كه به رئيس
جمهوري نوش��ته شده اس��ت ،گفت :حتماً این نامهها خوانده میشود اما در این
سفر تالش میکنیم فرهنگ مناس��بتر را در این زمینه اتخاذ نماییم .تالش ما
این است که مطالبات و نامههای مردمی از طریق سامانه  111که وسیله خوبی
برای ارتباط با دولت است ،پیگیری شود.
برخي از وزرا هم از نزديك به مش��كالت مردم خوزس��تان رس��يدگي كردند.
از جمله دکتر سیدحس��ن قاضیزادههاش��می ،وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي که پس از ورود به فرودگاه اهواز ،عازم هویزه شد .وی پس از حضور در
یادمان شهدا ،به شهرهای هویزه ،سوسنگرد و حمیدیه رفت و در نهايت در جلسه
رئيس جمهوری با نخبگان استان خوزستان در اهواز شرکت كرد.
حجتاالس�لام مصطفی پورمحمدی ،وزير دادگستري هم در جمع کارکنان
و قضات دادگستریهای خوزستان با بیان این که باید کمک کنیم تا پروندههای
کمتری وارد قوه قضاییه ش��ود ،گفت :جلوگیری از فس��اد اداری و ارتقای نظام
سالمت اداری ،کشور را در شرایط بهتر قرار میدهد و باعث افزایش رضایت مردم
و کاهش پروندهها میش��ود .مهمترین اقدام در این چارچوب ،اس��تفاده از دولت
الکترونیک است که از قوه قضاییه خواسته شده در این زمینه پیشتاز باشد.
همچنین حجتاالسالم سيد محمود علوي وزير اطالعات در ديدار با علما و
نمايندگان مردم خوزستان در مجالس خبرگان رهبري و شوراي اسالمي از
تالشهاي مخلصانه علماي حوزههاي علميه خوزستان به ويژه آيتاهلل موسوي
جزايري در تعميق فرهنگ تشيع و ترويج مكتب اهل بيت(ع) تقدير كرد و گفت :اگر
ما در سنگر امنيت جامعه ،مشغول خدمت هستيم اين علماي عزيز استان هستند كه
از اعتقادات و فرهنگ جامعه كه زيربناي امنيت فكري و روحي مردم است ،حراست
كرده و با كجيها و انحرافات مبارزه ميكنند .به گزارش ايرنا حجتاالسالم علوي در
ادامه گفت :حفاظت و صيانت از مرزهاي اعتقادي ،راه و خط اصلي علماي شيعه در
دورانهاي مختلف بوده و به فضل الهي اين راه پرافتخار با وجود موانع و توطئههاي
دشمن ادامه خواهد يافت .وزير اطالعات با اشاره به تبليغات زهرآگين دشمن و افراد
منحرف در خوزستان يادآور شد :اينها طوري در تبليغات خود وانمود ميكنند كه
گويي مردم خوزستان عشق به اهل بيت(ع) ندارند ولي ما خداوند را شاكريم كه با
وجود علماي عزيز ،خوزستان همچنان دژ محكم تشيع و واليت است و اقدامات
دشمن نتوانسته ذرهاي در اراده محكم آنان خللي وارد كند .امنيت پايدار هم امنيتي
است كه از اعتقادات مردم برخيزد.
جلسه هيأت دولت در تهران برگزار ميشود
محمد نهاونديان ،سرپرس��ت نهاد رياس��ت جمهوري با بيان اين كه جلس��ه
هي��أت دولت امروز چهارش��نبه در تهران برگزار خواهد ش��د ،به خبرنگار ايران
گفت :اين تصور كه به علت سفر پايش و پويش در استان خوزستان ،جلسه هيأت
دولت اين هفته برگزار نخواهد شد ،اشتباه است .اعضاي هيأت دولت كه در سفر
به اس��تان خوزستان رئيس جمهوري را همراهي ميكنند ،به تهران باز خواهند
گشت و در جلسه هيأت دولت شركت ميكنند .به گفته وی ،جلسه هيأت دولت
به رياست اسحاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهوري برگزار ميشود.

آیتاهللهاشمی:
دولت در راستای
تقویت امید حرکت کرد
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آیتاهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار با مدیران ايسنا گفت :اوضاع اقتصادی
جامعه را میدیدید که چگونه درآمد عدهای اندک به شکل سرسامآوری باال رفته
ب��ود و در مقابل درآمد توده مردم کمت��ر از هزینههای جاری زندگی بود .رئیس
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،امید ایجاد ش��ده در جامعه را عمیق دانست و
گفت :دولت هم در راستای تقویت این امید ،گامهای نخستین را خوب برداشته
اس��ت .وی با اش��اره به فضای جهانی که علیه ایران یک اجماع همگانی داش��ت،

موفقیتهای دیپلماس��ی را مثبت ارزیابی کرد .رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،مخالفت افراطیون با رفتار و گفتار منطقی را همیش��گی دانست و با اشاره
به مس��ائلی که پس از توافقات ژنو در جامعه مطرح شد ،گفت :رهبری معظم که
بر همه مس��ائل احاطه دارند ،از دولت و تیم دیپلماسی آن حمایت میکنند ،اما
ع��دهای که اتفاقاً ادعای پی��روی دارند و دیگران را متهم به بیبصیرتی میکنند،
هنوز به مخالفتها ادامه میدهند.

روحاني در جمع مردم اهواز:

توافق ژنو يعني تسليم قدرتها در برابر ملت ايران
ادامه از صفحه اول
روحاني خاطرنش��ان كرد :كار پاكسازي و اليروبي
اروند بايد با توافق دولت عراق به ثمر برسد و در سفر
اخير نخستوزير عراق به تهران در اين مورد صحبت
شده و بر آباداني آبادان ،خرمشهر ،اروند و بصره تأكيد
كردهام كه راهش اليروبي و پاكس��ازي اروند است.وي
اضاف��ه كرد :توافق كلي در اين خصوص صورت گرفته
و هيأت��ي به بغداد رفت و هماكنون هيأتي از بغداد در
تهران حضور دارد كه اين مسير را ادامه ميدهيم .اين
مس��ير را ادامه ميدهيم تا اروند به صورتي درآيد كه
بتواند كشتيراني ،آباداني و بيكاري كه مردم دراين باره
شعار ميدهند را حل كند.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايران به خوزستان،
مه غليظي كه نخس��تين س��اعات روز گذشته بر
فضاي آس��مان اهواز حاكم بود ،براي چند ساعت
س��فر رئيس جمه��وري را به تأخي��ر انداخت ،اما
نتوانس��ت مان��ع س��فرروحاني و دي��دار او بامردم
مشتاق وخونگرم خوزستاني شود.
محسن رضايي نخستين شخصيتي بود كه بعد
از رئيس جمهوري از هواپيما خارج ش��د .س��پس
محم��د نهاونديان ،مجي��د انصاري ،اكب��ر تركان،
وزراي عل��وم ،كش��ور و نفت ،محم��د رضا صادق،
الهام امينزاده ،ش��هيندخت م��والوردي و برخي
از نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي در استان
خوزس��تان از هواپيما خارج ش��دند .همسر رئیس
جمهوری نیز به خوزستان آمد .استاندار و نماينده
ولي فقيه در اس��تان خوزس��تان در فرودگاه اهواز
به اس��تقبال رئيس جمه��وري و هيأت همراه وي
رفتند .علي شمخاني و محمد شريعتمداري هم كه
زودتر از رئيس جمهوري به خوزستان رفته بودند،
به استقبال دولتمردان آمدند.
رئي��س جمه��وری پ��س از خوشآمدگوي��ي
دختربچه اهوازي در فرودگاه ،در سخنراني كوتاهي
خوزستان را سرزمين مقاومت و ايثار ناميد .مردم
شهر اهواز از صبح در انتظار رئيس جمهوري بودند.
خودرو حامل رئيس جمهوري در طول مسير و به
دليل حضور فراوان استقبالكنندگان بارها مجبور
به توقف ش��د .در بدو ورود روحاني به شهر اهواز،
جمعي از مردم اين ش��هر ب��ا لباسهاي محلي به
اس��تقبال رئيسجمهوري آمدن��د .بنرهاي زيادي

ëëآبادان و خرمشهر منطقه آزاد ميشود
روحاني با اعتقاد بر اينكه شرايط منطقه آزاد اروند
مناسب نيست ،گفت :دولت مصمم است كل آبادان و
خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعالم كند .اين
موضوع موجب ش��كوفايي در اين اس��تان خواهد شد.
رئيس جمهوري به طرحهاي مد نظر براي اين استان
اش��اره كرد و گفت :در طرح اول ظرف سه سال 550

هزار هكتار با تالش مردم و دولت زير كش��ت خواهد
رفت كه  300هزار اش��تغال مس��تقيم و غيرمستقيم
ايجاد خواهد كرد .طرحهاي ديگري مثل قطار شهري
در اه��واز و احداث آزادراه بين بن��در امام و تهران نيز
بايد تكميل شود.
ëëسخنراني رئيسجمهوري به زبان عربي
در پاي��ان س��خنراني ،رئي��س جمهوري ب��ا مردم

استقبال گرم و پرشور خوزستانيها از رئيس دولت تدبير و اميد
براي خوشآمدگويي به رئيس جمهوري در طول
مس��ير نصب شده بود كه دكتر روحاني را «سردار
دول��ت تدبير و اميد» ناميده بودن��د.در طول بلوار
بهبهاني اهواز (حد فاصل فرودگاه تا مصلي) براي
اس��تقبال از دكتر روحاني زنجيره انساني تشكيل
ش��ده بود ،با اين حال هي��چ مركز و اداره دولتي و
مدرس��هاي تعطيل نشده بود و دانشآموزان نوبت
صبح در كالس هايش��ان بودن��د .مردم حاضر در
مصالي اهواز با در دس��ت داشتن تصاويري از امام
خميني(ره) ،مقام معظم رهبري و رئيسجمهوري
و با س��ر دادن ش��عار «صل علي محمد ،ياور رهبر
آمد» منتظ��ر كاروان تدبير و اميد بودند .برخي از
دس��ت نوش��تههاي مردم اهواز حاكي از مشكالت
استان از جمله بيكاري ،آب شرب اهواز ،آب كارون
و مشكالت معيشتي بود .وقتي رئيس جمهوري در
سخنراني خود به اين موضوعات اشاره كرد بارها و
بارها مورد تشويق حاضران واقع شد.
«روحاني متشكريم»
مجري برنامه ديدار رئيس جمهوري با نخبگان،
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در ابتداي اين مراس��م كاغ��ذي از جيبش درآورد
كه روي آن نوش��ته بود «روحاني متشكريم» .اين
اقدام او با تش��ويق حاضران مواجه ش��د و مجري
گفت« :روحاني متش��كريم كه بنا داريد سينهها را
از كينهها پاك كنيد ».در ادامه استاندار خوزستان
ب��ا خوشآمدگويي به رئي��س جمهوري از توجه و
عنايت دولت به اس��تان خوزس��تان تش��كر كرد.
عبدالحس��ين مقتدايي با اش��اره به حضور اقوام و
عش��اير مختلف اين اس��تان در اين مراسم گفت:
كارون سمفوني وحدت ملت ايران است.
در ادامه هش��ت نفر از نخبگان استان مسائل و
نقطه نظرات خود را پيرامون مش��كالت و مسائل
بومي و منطقهاي بيان كردند .پروفس��ور كرمزاده
يكي از نخبگان خوزس��تاني ،تأكيد كرد كه فضاي
دانشگاهها نبايد امنيتي شود .او همچنين از رئيس
جمهوري خواس��ت تا كس��اني را ك��ه بدون بليت
س��وار قطار مديريت ش��دهاند با خواهش و احترام
كنار بگذارد و افراد مطمئن و شايسته را جايگزين
كند.

خوزستان به زبان عربي كه زبان محاورهاي اين استان
است ،سخن گفت .او بيان كرد :خوشحالم كه بين شما
غيور مردان ديار خوزس��تان هس��تم .ما شجاعت شما
را فراموش نميكنيم .رئيسجمهوري خطاب به مردم
خوزستان گفت :شما شخصيتهاي بزرگي را به تاريخ
تقدي��م كردهايد و همچنين نمادهاي ادبي و فرهنگي
و دين��ي همچون دعبل خزاي��ي ،ابي نواس و علي بن
مهزيار را داش��تهايد .شكي نيس��ت كه شما ميتوانيد
مش��كالتي را كه داريد پش��ت س��ر بگذاريد .مطمئن
باش��يد كه ما در دولت جديد به همه آنچه كه شما و
قوميتها اهميت ميدهيد ،اهميت خواهيم داد و اين
متضمن همان شعار ما در دولت جديد است.
خانم زينب محمودي يكي از نخبگان اس��تان
هم از روحاني تش��كر كرد كه ب��ا «تغيير» نيامده
بلكه با «تدبير» آمده است .او گفت :آقاي روحاني
ممنوني��م كه از همه طيفها اس��تفاده كرده ايد و
كابينه تدبيرملي را تش��كيل داديد .س��يد صادق
فاضلي از نخبگان فرهنگي هم به زبان شعر برخي
مشكالت و كمبودهاي موجود در استان را مطرح
كرد.
نويد رونق در خوزستان
محمد ش��ريعتمداري معاون رئيس جمهوري
در مورد س��فر رئيس جمهوري به خبرنگار اعزامي
ايران گفت :اين س��فر اداي دي��ن خدمتگزاران به
مردم عزيز خوزس��تان اس��ت .به گفته او كارهاي
كارشناس��ي اس��تان از قبل انجام شده و در مسير
قانوني خود مش��كالت حل خواهد ش��د .حس��ين
دهدشتي نماينده خوزستان نيز به خبرنگار ايران
گفت :انتخاب اس��تان خوزس��تان براي نخستين
س��فر رئي��س جمه��وري بيانگر توج��ه و اهميت
دولت به جاي��گاه مردم خوزس��تان و تالش براي
رفع مشكالت آنها است .حميد چيت چيان وزير
نيرو نيز با بي��ان اينكه دولت برنامههاي مختلفي
براي رونق اقتصاد در اين اس��تان دارد ،به مشكل
آب ش��رب استان اشاره كرد و گفت :عالوه بر شهر
اهواز ،آب شهرهاي خرمش��هر و آبادان نيز تأمين
خواهد شد.
محس��ن رضایی هم درب��اره علت حضورش در
این س��فر به خبرنگار ایران گفت :برای س��اختن
کشور همه باید به دولت کمک کنیم.

نخب�گان بهترین واس�طه
بین مردم و دولتمردان

رئيسجمه��وري در جم��ع
فرهنگي��ان ،دانش��گاهيان و نخبگان
اين اس��تان گفت :هم��ه آنها داراي
توانمن��دي وي��ژه ب��راي ش��ناخت و
درك مس��ائل و درياف��ت دادهه��ا و
حل و فصل مس��أله هستند ،نخبه به
حس��اب ميآيند و نخبه كسي است
كه در جامعه از احترام ويژه و خاصي
برخوردار است .روحاني بر اين اساس
نخبگان را بهترين واس��طه بين مردم
و دولتمردان دانس��ت ك��ه ميتوانند
مشكالت مردم را به دولتمردان انتقال
دهند .وي با بيان اينكه فش��ار رواني
ميتوان��د جامعه را از لح��اظ روحي
متش��نج كند ،ادام��ه داد :بنده قصد
ن��دارم در اين جلس��ه از نهاد خاصي
انتقاد كن��م اما گاهي وقتها فش��ار
دستگاههاي مختلف براي پروژههاي
مختل��ف ما را به اينجا ميرس��اند كه
امروز براي تكميل پروژههاي مصوب
و حتي پروژههايي كه ش��روع شدهاند
اعتباري دوچن��دان تخصيص دهيم.
امروز  400ه��زار ميليارد تومان پول
ب��راي تكميل پروژهه��اي ناتمام نياز
داريم .متأس��فانه پروژهه��ا را زخمي
و كلن��گ زدهان��د ام��ا هن��وز ناقص
ماندهاند ».وي به مش��كل سد گتوند
در خوزس��تان اش��اره ك��رد و افزود:
همين جا اعالم ميكنم كه در دولت
به مس��ئوالن دس��تور خواهم داد كه
مسأله گتوند را به دقت مورد بررسي
ق��رار دهند .رئيس جمهوري بار ديگر
از آزادي انتقاد در كشور سخن گفت
و اف��زود :همه باي��د اظهارنظر كنند.
قضاوت نهاي��ي با مردم خواهد بود نه
با ما و اگر مردم كار ما را تأييد كردند
آن وقت ميتوانيم بگوييم كه كارمان
درست بوده و اگر تأييد نكردند يعني
درست عمل نكردهايم.
روحان��ي با تأكيد ب��ر اينكه اين
دولت مس��ير خود را ادامه ميدهد و
به قولهايش پايبند است ،ادامه داد:
بدانيد قدرت ملت بسيار تعيينكننده،
تأثيرگ��ذار و عملكننده اس��ت .همه
بايد تسليم باشيم .صلح و آشتي برقرار
باشد و كنار يكديگر قرار بگيريم.

