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واکنش رییس دفتر رییس جمهور به سوالی 
درباره خروج مسئوالن از کشور و زمین سوخته 

  رئیس دفتر رئیس جمهــور گفت: اینکه 
برخی امروز می گوینــد این دولت زمین 
ســوخته به دولت بعدی تحویل می دهد 
بیایند و بگویند این زمین سوخته کجاست. 
بعضی ها فقط شعار می دهند و نمی آیند با 
مردم به طور صریح و شفاف صحبت کنند.

محمــود واعظی درباره این که جناح مقابل 
دولــت مدتی اســت که عنــوان می کند 
مســئوالن و مدیرانی که در دولت هستند 
به دنبال خروج از کشــورند و منتظرند که 
مسئولیت شان در این دولت به پایان برسد، 
گفت: این حرف ها که زده می شود در شان 
یک مسئول نیست زیرا افرادی که در دولت 
حضور دارند و ما با آن ها ســر و کار داریم 
تازه روی کار نیامده اند، آنها یک تاریخچه  ای 
دارند و ۴۰ سال در نظام بوده اند و همواره در 
مسئولیت  و در رده های مختلف در خدمت 
این نظام بوده اند و در آینده هم ممکن است، 
شغل دولتی نداشته باشند اما در خدمت این 

نظام خواهند بود.
رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
بسیار حرف نادرستی است که گفته می شود 
تعدادی از مسئوالن قصد دارند خانواده شان 
و یا خودشــان از کشــور خارج شوند این 
حرف نادرســتی است، اصال برای چه این 
صحبت هــا را مطرح می کنند؟ مگر اتفاقی 
افتاده است؟ به اعتقاد من امروز با ماه آینده 

تفاوت چندانی ندارد.
وی ادامه داد: یک سنتی در همه دنیا وجود 
دارد در ایران هم وجود دارد و آن این است 

بعد از ۴ سال یک دولت تغییر می کند، یک 
گــروه می رود و یک گروه دیگر می آید که 
بســیار هم خوب است، زیرا هر دولتی ۴ یا 
۸ سال می تواند ابتکاراتش را پیاده و به مردم 

خدمت کند.
واعظی با بیان این که اشخاص باید جای شان 
را به افــراد و نیروهای با تفکرات دیگری 
بدهند تا به مردم خدمت کنند، اظهار داشت: 
مشــاهده می کنید از ۲۹ خرداد این دولت با 
تمــام وجود و همه امکانات تالش می کند 
که بســتری را فراهم کند تا دولت سیزدهم 
هنگامی که ســر کار می آید به نحو احسن 
بتواند کارش را انجام دهد پس دلیلی ندارد 

کسی نگرانی داشته باشد.
وی تاکیــد کرد: این دولت، دولتی اســت 
که همه مســئوالنش شــفاف هستند، در 
سخت ترین شرایط جنگ اقتصادی کار کرده 
اســت، در یک سال و نیم گذشته که کرونا 
آمده است و جدی ترین فشارهای روانی که 
بر مردم هم بوده را پشت سر گذاشته  است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: فکر نکنید 
روزانــه هنگامی که اعالم می کنند ۵۰ نفر یا 
۱۰۰ نفر و یا بیشــتر از عزیزان و هموطنان 
ما به دلیل کرونا فوت می کنند، برای کسی 
مهم نیست،  هضم این اتفاق و امثال آن برای 

مسئوالن بسیار سخت است.
وی با اشاره به این که کشور دارای مشکالتی 
است و دولت آن را اداره کرده، بیان کرد: ما در 
این دولت سیل، زلزله و اقسام گرفتاری ها را 
داشته ایم؛ قصدم از بیان این مطالب این است 

که بگویم ممکن است در حال حاضر مردم 
به دلیل این که یک مقدار سفره شان کوچک 
شــده و مشکل معیشتی دارند، مخصوصًا 
طبقه متوســط به پایین، گالیه هایی داشته 
باشــند که ما هم حق رابه مردم می دهیم که 
یک مقدار به دلخوری هایی داشــته باشند، 
اما مشــکالت این دولت هم بی سابقه بوده 

است.
واعظــی با تاکید بــر این که ایــن دولت 
کم فروشــی نکرده و از همه داشته هایش 
اســتفاده کرده اســت، گفت: این دولت از 
هرآنچه داشته است، برای خدمت به مردم 
استفاده کرده، هر ابتکاری می توانست انجام 
داده تا مردم در این شــرایط سخت بتوانند 

زندگی آبرومندانه ای داشته باشند .
وی خاطرنشان کرد: البته زندگی آبرومندانه 
به معنای این است که در مقابل خارجی ها 
ما تحقیر نشویم، سینه مان سپر باشد و از این 
مردم باید به صورت جدی سپاسگزاری کرد 
که اگر مقاومت نکرده بودند، آن هدفی که 

دشمن داشت، تحمیل می شد.
واعظی ادامه داد: با همه فشارها ما توانستیم 
مقابله کنیــم و طوری از آنها عبور کنیم که 
هم رئیس جمهــور قبلی آمریکا می گفت 
که من اگر پیروز شــوم مسئله تحریم ها را 
بــا ایران ظرف یــک هفته حل می کنم هم 
رئیس جمهــور جدید آمریکا گفت من به 
برجام برمی گردم که این امر نتیجه هدایت 
رهبری معظم نظام ســران سه قوه به اضافه 
همراهــی مردم اســت که بــه این توفیق 

رسیده ایم. 
وی بیان کرد: مردم بعد از یک مدتی متوجه 
می شــوند این دولت در این فشارها چقدر 
تالش کرد، ما خودمان می دانیم چقدر تالش 
کردیم چرا باید یک احساس دیگری داشته 

باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه این روزها جناح مخالف دولت 
عنوان می کنند دولت ســیزدهم یک زمین 
سوخته از سوی دولت روحانی به ارث برده 
چراکه این دولت همه چیزش را پیش خور 
کرده است پاسخ شما چیست، گفت: این که 
می گویند دولت یک زمین سوخته به دولت 

بعــدی می دهد به نظر من حرف بی ربط و 
نادرستی است؛ در هر بخشی که وارد شوید 
مشاهده خواهید کرد ما بیشتر از آنچه که در 
سال ۹۲ تحویل گرفتیم، امروز تحویل دولت 

بعدی می دهیم.
وی ادامــه داد:به طــور مثال ما هنگامی که 
دولــت را تحویل گرفتیــم، حدود ۶ الی ۷ 
هزار مگاوات و در حال ساخت بود و امروز 
بیش از ۱۶ هزار مگاوات در حال ســاخت 
اســت که این روزها در حال افتتاح است و 
این یک رقم قابل توجهی اســت و یا به یاد 
دارم هنگامی که پتروشیمی را تحویل گرفتیم 
یک رقم کــم و غیرقابل اعتنا بود اما امروز 
که تحویل دولت سیزدهم می دهیم یک رقم 
قابل توجهی از کارخانجات پتروشیمی در 
سراسر کشــور از ۳۰ الی ۷۰ درصد افتتاح 
می شوند. واعظی با اشاره به افتتاح ها طرح 
و پروژه  های عمرانی در دولت، عنوان کرد: 
زمین سوخته زمانی است به نوعی همه چیز 
را پیش خور کرده و برای آینده چیزی نداشته 
باشید، مالحظه کنید افتتاح هایی که شخص 
آقــای رئیس جمهور انجــام می دهند نه 
افتتاح هایی که در طول هفته وزرا، استاندارها 
و فرمانداران انجام می دهند، برای کیست؟ 

برای دولت بعد است.
وی تاکید کرد: امروز تولید در پتروشــیمی 
افزایش پیدا کرده است که منجر به باال رفتن 
صادرات این محصول شده است و یا اگر ما 
بــه طور مثال اوراقی را به مردم و یا بانک  ها 
فروختیم یک الی دو سال دیگر سود به مردم 
بدهیم که صادرات این ها کل پول اوراق را 

که می دهد، مازاد بر این را هم می دهد.
واعظی ادامه داد: به اعتقاد من برخی شــعار 
می دهنــد و نمی آیند با مردم صحبت کنند 
که زمین ســوخته یعنی چه؟ زمین سوخته 
در کجا؟ این دوستان بیایند به طور صریح و 
روشن  بگویند زمین سوخته در نیرو، برق، 
آب پتروشیمی، راه آهن و غیره داریم؛ واضح 
بیان کنند در کجاست تا همه این ها را وزیران 
ما صریح بیایند پاسخ دهند و بگویند هنگامی 
که مواردی را تحویل گرفتند تولید در آنجا 
چقــدر بوده و امروز با چــه افزایش هایی 

تحویل می دهند.

دیدار جنیدی و رئیسی 
معــاون حقوقی رئیس جمهور توضیحاتی درباره دیدارش با رئیس جمهور 
منتخب داد. لعیا جنیدی درباره دیدارش با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب 
که این روزها از سوی اعضای دولت انجام می شود، گفت: من در دیداری که داشتیم، 
به ایشان توضیح دادم که در این دولت در چارچوب اجرای قانون اساسی چه اتفاقاتی 
افتاده و چه هشدارها و گزارش هایی نوشته و چه لوایحی برای قانون به ویژه فصل 

سوم قانون تنظیم، طراحی، ارائه شده است که باید پیگیری شود.

اخبار ویژه ...

    سرویس سیاسی -   واعظی، رییس دفتر رییس جمهور گفت: کسانی که مدعی اند این دولت زمین سوخته تحویل می دهد، بگویند این 
زمین ها کجاست. ما در این دولت سیل، زلزله و اقسام گرفتاری ها را داشته ایم؛ ما حق را به مردم می دهیم که یک مقدار به دلخوری هایی داشته 

باشند، اما مشکالت این دولت هم بی سابقه بوده است. 
بازنشستگی سیاسی 

نهاد اجماع ساز اصالح طلبان

اختیارات رئیسی 

برای تشکیل کابینه

دیرکرد 

قطع برق و کارخانجات سیمان 

فوت ۷۷ کودک 

کسی گوش نمی دهد

تشکر می کنم 

یک چهره سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: نباید انکار کرد که برخی نیروهای سیاسی 
اعتقاد و اعتنایی به حضور موثر و غیر ویترینی جوانترها در عرصه سیاست ندارند. من 
منکر این نیستم برخی از مسن ها از حضور جوان ترها تنها جنبه ای زینتی و ویترینی 
را می پسندند، ولی مجبور خواهند شد به تغییر و تحوالت نسلی تن بدهند.»حسین 
نقاشی«، فعال سیاسی اصالح طلب، در رابطه با الزام جوانگرایی در جریان اصالحات 
اظهار کرد: فعالیت سیاسی و کار در حوزه گفتمان سیاسی و تشکیالت سیاسی مثل 
کار اداری نیست که بتوانیم بگوییم سن بازنشستگی دارد و مثل مدیریت نهادها و 
دستگاه ها و وزارتخانه هاست و نمی توان برایش حدی در نظر گرفت و محدودیتی 
برای افراد ایجاد کرد و مثال گفت اگر افراد به ۷۰ سال رسیدند، دیگر امکان گفتمان 
سازی در عرصه مسائل نظری سیاست و یا حضور در ارکان تشکیالتی یک سازمان 

سیاسی را ندارند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: نهاد اجماع ساز نه تنها انسجامی ایجاد نکرد، 
بلکه موجب تفرقه هم شد. اگر انسجام بود، چرا یک عده گفتند رای ندهید یک عده 
گفتند، ما کاندیدا نداریم و یک عده گفتند بروید به آقای همتی رای بدهید. این چه 
اتحادی بود؟ »ناصر قوامی«، فعال سیاسی اصالح طلب، در خصوص چالش های 
پسا انتخاباتی اصالح طلبان گفت: برای اصالح طلبان زمینه انسجام و اتحاد بهتر 
فراهم شده است. در دولت آقای روحانی یک عده ای اصالحات را برای خاطر رفتن 
در پست ها، مقامات و گرفتن موقعیت ها می خواستند که گاهی به این موقعیت ها 
دست پیدا نمی کردند و گاهی هم که می رسیدند، خوب عمل نمی کردند که این از 

جمله مشکالت اصالح طلبان در این دوره هشت ساله آقای روحانی بود.

محمد سالمتی از چهره های سیاسی اصالح طلب بر این باور است که موضوع حل 
وفصل مســاله هســته ای در محدوده سیاست های کلی نظام قرار گرفته و از حدود 
اختیارات دولت خارج شده است.محمد سالمتی از چهره های سیاسی اصالح طلب 
در پاسخ به این که بعضی ها می گویند ممکن است قدرت و اختیارات رییسی در 
مذاکرات هسته ای بیشتر باشد، آیا به نظرتان چنین چیزی ممکن است یا خیر، گفت: 
همانطور که رهبری گفته، دیپلماسی و سیاست خارجی فقط در وزارت خارجه و 
دولت نیست. چون موضوع حل وفصل مساله هسته ای در محدوده سیاست های کلی 
نظام قرار گرفته و از حدود اختیارات دولت خارج شده، لذا به نظر من، موضوع قدرت و 

اختیارات جدید برای ریاست جمهور در این زمینه موضوعیت ندارد.

عضو حزب موتلفه گفت: در میان عامه مردم توجه چندانی به ســن و سال کابینه 
نیســت. برای عموم مردم، دستگاه اجرایی کارآمد مهم است که می تواند اعضای 
آن از ســنین مختلف باشند. حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسالمی درباره 
ضرورت های بهره گیری کابینه سیزدهم از متولدین دهه ۶۰ گفت: دولت رئیسی بر 
اساس شاخص های مقام معظم رهبری، باید جوانان حزب اللهی و انقالبی با روحیه 
جهادی را در کابینه و دولت به کار بگیرد؛ این روحیه چه در دهه شصتی ها باشد و چه 
در دهه هفتادی ها مهم نیست، اما به طور طبیعی متولدین دهه ۶۰ که االن ۴۰ سال را 
رد کرده اند و از نظر تخصص و تجربه نیز از ظرفیت بسیار باالیی برخوردار هستند، 

می توانند نقش بسزایی در این شرایط کشور در مدیریت های اجرایی ایفا کنند.

آیت اهلل علوی گرگانی از مراجع عظام تقلید گفت: متاسفانه ربا با اسامی مختلفی از 
جمله دیرکرد در جامعه وجود دارد و دستگاه قضایی باید با تمام توان در رفع این 
آسیب تالش کند. وی در دیدار حجت االسالم محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه با 
آرزوی موفقیت برای وی در این مسئولیت مهم، با بیان این که انتظار داریم دستگاه 
قضا ربا را از جامعه حذف کند، گفت: متاسفانه ربا با اسامی مختلفی از جمله دیرکرد 
در جامعه وجود دارد و دستگاه قضایی باید با تمام توان در رفع این آسیب تالش 
کند. وی ضمن تاکید بر رفع هر چه سریع تر این مشکل خاطرنشان کرد: در روحیات 
رئیس جدید دستگاه قضا می بینیم که در حد توان این مشکل را بتواند مرتفع کند. این 
مرجع تقلید در پایان سخنانش به اجرای طرح تحول قضایی اشاره کرد و گفت: با 

اجرای این طرح شاهد موفقیت روز افزون دستگاه قضایی خواهیم بود.

فرشــید پورحاجت درباره افزایش قیمت مصالح ساختمانی خصوصاً سیمان و 
میلگرد در روزهای اخیر، با بیان اینکه قیمت سیمان برای انبوه ساز کمرشکن شده 
است، گفت: یک سال است که انبوه سازان نسبت به وجود دالالن در بازار سیمان و 
فوالد هشدار می دهند، ولی هیچ کس توجه نمی کند.دبیر کانون سراسری انبوه سازان 
با اشاره به قطع برق صنایع سیمان و تعطیل شدن برخی کارخانجات سیمان یادآور 
شد: یک هفته است که سیمان در بازار نایاب شده و اگر کسی بتواند سیمان از عامل 

فروش تهیه کند، ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان برای هر پاکت می پردازد.

رییس بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید گفت: کودکان بیشتر ممکن است به 
ویروس کرونای دلتا مبتال شوند و به تبع آن در زنجیره انتقال هم قرار می گیرند و 
به راحتی می توانند بیماری را به دیگران نیز منتقل کنند.کریمی رییس بخش عفونی 
بیمارستان کودکان مفید با بیان اینکه کرونا می تواند در کودکان هم منجر به بیماری 
شدید و حتی مرگ و میر شود، گفت: در یک سال و نیم گذشته یعنی از زمان آغاز 
پاندمی کرونا تاکنون ۷۷ مورد مرگ در کودکان ناشی از کرونا در بیمارستان مفید 
داشتیم که البته ۹۲ درصد آنها یک بیماری زمینه ای داشتند، اما ۸ درصدشان بیماری 

زمینه ای نداشته اند.

ســعید نمکی در حاشــیه بازدید سرزده از مرکز واکسیناسیون ایرانمال در غرب 
تهران، اظهار کرد: به دلیل عدم رعایت پروتکل ها بســیار نگرانیم، همکاران در 
بخش سالمت بسیار تحت فشار هستند. وی تاکید کرد: عدم رعایت پروتکل ها 
ما را گرفتار کرده اســت و اگر رعایت رعایت نکنند گرفتارتر خواهد کرد. وزیر 
بهداشت افزود: وقتی جایی را قرمز اعالم می کنیم، گویی شرایط آبی است و کسی 
گوش به حرف نمی دهد. نه مردم عزیز، مردم همیشــه همراه بودند و ما از باقی 
بخشها که باید کمک مان کنند انتظار داریم که بیشتر از این کمک کنند و ما را در 

این معرکه تنها نگذارند

امام جمعه مشهد گفت: به عنوان تشکر از خادمان ملت، از مجلس شورای اسالمی 
تشکر می کنیم که شر برجام را کندند و امید است پای این قانون بایستند و مسئوالن 
آینده کشــور پای موعظه های پیامبر گونه رهبری باشند؛ پس از این مسئوالن اگر 
بخواهند برجام را ادامه دهند، باید گوش به حرف مقام عظمای والیت و مجلس 

شورای اسالمی باشند.

سرویس سیاسی-  عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه دولت روحانی 
چاره ای جز آویزان شــدن به اباطیل برجام ندارد، گفــت: اصرار دولت بر ادامه 

مذاکرات، فقط برای موجه جلوه دادن خود است. 
سید مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از آخرین گزارش 
برجامی وزارت امورخارجه به مجلس گفت: راهبرد دولت یازدهم و بعد از آن 
دولت فخیمۀ دوازدهم، به دنبال چاره جویی برای تحریم ها با مبادرت به مذاکره 
مستقیم با آمریکا بود تا بتواند به خام فروشی نفت بپردازد و کشور را مانند دوران 

طاغوت اداره کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: دولت تدبیر متأســفانه عمالً آمادگی و 
صالحیت اجرای سیاســت های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی را از خود نشان نداد و 
اغلب فرصت های هشت ساله کشور را به نابودی کشاند و امروز دستاورد قابل 

دفاعی ندارد جز آویزان شدن به اباطیل برجام.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: مذاکرات اخیر نیز بی فایده بوده زیرا 
آمریکا هنوز خوی اســتکباری خود را علیرغم شکست هایی که از ما در میدان 
خورده رها نکرده است و اصرار دولت بر ادامه مذاکرات، در این آخرین روزهای 
عمر بی ثمر خود که جز فالکت برای مردم شریف ما نتیجه ای نداشته، فقط برای 
موجه جلوه دادن خود اســت. خدا می داند چقدر باید زحمت کشید تا کشور را 

بتوان از این رکود تورمی و آثار مخرب آن خارج کرد.
میر ســلیم با اشاره به اظهارات ظریف در آخرین گزارش برجامی مبنی بر اینکه 
»قهرمانان تاریخی بیشتر جوامع انسانی، جنگاوران و مبارزان میدان نبرد بوده اند و 
نه کنشگران عرصه دیپلماسی، تفاهم و مصالحه« گفت: دستاورد جانفشانی سردار 
سلیمانی و همرزمانش نه فقط برای ما که برای جهانیان ارزشمند و بی نظیر است 
و در مقابل آن دستاورد، طبیعی است که برخی مسئوالن احساس تحقیر کرده و 
سعی کنند رفتار مبتنی بر راهبرد غلط خود را توجیه کنند. کمیسیون امنیت ملی با 

این رفتار نادرست برخورد قاطع خواهد کرد.
نماینده مردم تهران با اشــاره به تالش هــای ظریف در این گزارش برای احیای 
برجام اظهار داشت: برجام قابل احیا نیست زیرا سیاستمداران آمریکایی در تبختر 

خود غرق هستند.
وی تاکید کرد: دولت آینده بر مبنای اعتقاد به کرامت ایرانیانی که با انقالب اسالمی 
خود پایه های استکبار را به لرزه درآوردند و نیز با حفظ عزت میهن اسالمی، آنچه را 
وفق مصلحت نظام مقدس ما است در مذاکرات دو جانبه و چندجانبه و بین المللی 
خود با اقتدار تمام پیش خواهد برد و وقعی به ادعاهای پوچ غربگرایان و مدافعان 

و هوادارانشان که حسرت کاسه لیسی آمریکایی ها را می خورند، نخواهد نهاد.

مصطفی میر سلیم :

برجام قابل احیا نیست 

سرویس سیاسی- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان 
از وزرای جهاد کشاورزی، صمت و رئیس بانک مرکزی به دلیل عدم اجرای قوانین 

برای تامین خوراک دام به قوه قضائیه شکایت کردند.
علیرضا نظری نماینده خمین با اشاره به مشکالت دامداران در تامین خوراک دام 
گفت: صنعت دامپروری به طور مستقیم با سفره مردم در ارتباط است و هرگونه 

آسیب به این صنعت، باعث افزایش هزینه های خانواده ها می شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دامداران به علت عدم توانمندی مالی 
جهت تأمین آذوقه، دام های مولد و صغیر خود را به کشتارگاه می برند. این روند 
در آینده ای نه چندان دور موجب افزایش بی رویه قیمت گوشت و محصوالت 
لبنی شده و در صورت عدم مدیریت صحیح، کشور را از مسیر خودکفایی به مسیر 

واردات هدایت می کند.
وی با اشاره به مکاتبات متعدد مجلس با دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای 
رفع مشــکالت دامداران اظهار داشت: دامداران کشور نیازمند به حمایت جدی 
دولت می باشند اما متأسفانه شرایط نشانگر آن است که توجه جدی به مطالبات و 

مشکالت این صنعت وجود ندارد.
نظری ناکارآمدی مدیران در وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت صمت و بانک 
مرکزی را عامل معضالت عظیم دامداران و نابودی زندگی و کسب و کار آن ها 
خوانــد و گفت: تعدادی از نمایندگان طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی از وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی به قوه 

قضائیه شکایت کردند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد جزئیات این شکایت گفت: نمایندگان 
در مورد نقض و اجرای ناقص؛ قانون تشــکیل وزارت جهاد کشاورزی، قانون 
نظام جامع دامپروری کشــور، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، قانون 
اصالح قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی در مورد قیمت گذاری، تأمین 
نهاده های دامی، عدم حمایت از دامداران، از وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی به قوه قضائیه شکایت کردند.

 عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ؛ 

مجلس از وزرای کشاورزی، صمت و 
رئیس بانک مرکزی شکایت می کند

سرویس سیاسی-   یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: برجام، FATF و کمبود 
منابع از چالش های اصلی رئیس جمهور بعدی خواهد بود. 

جواد امام با بیان اینکه مشــکالت اصلی دولت روحانی پیش روی رئیســی هم 
خواهد بود، اظهار کرد: کمبود منابع وضعیت برجام و FATF از چالش های اصلی 
دولت بعدی خواهد بود که اگر این مشکالت حل نشود کشور به مشکل بر می 
خورد،  زیرا اگر برجام احیا نشود کمبود منابع در کشور مشکالت جدی درست 

خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکالت کشور از جمله وضعیت معیشتی جامعه، 
وضعیت اشتغال، اعتراضات کارگری و کمبود برق خاطر نشان کرد: به علت گرمای 
هوا و تولید ۱۰ درصد رمز ارزهای جهان در ایران و نبود زیرساخت کافی برای آن، 
شاهد قطعی برق مصرفی منازل هستیم. تحریم ها هم به صنعت برق فشار آورده 
و با کمبود سرمایه گذاری در این زمینه مواجه ایم. این مشکالت پیش روی دولت 

سیزدهم هم خواهد بود و باید فکری به حال آن کرد.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: در حال حاضر سایر قوا و نهادهای کشور 
همراه با رئیس جمهور منتخب هستند، اما رئیسی هم باید با دنیا تعامل داشته باشد تا 
منابع الزم برای سرمایه گذاری وارد کشور شده و همچنین کشور از شرایط تحریم 
عبور کند. به هر حال وضعیت اقتصادی و معیشتی مشکل اساسی کشور است و اگر 
رئیسی بر این مشکل فائق نیاید، شرایط کشور تغییر نمی کند و هزینه آن به کل کشور 
وارد می شود. امام در پایان گفت: ما باید دعا کنیم تا رئیسی موفق شود مشکالت 

کشور را حل کند تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به کشور نباشیم.

یک فعال سیاسی:

برجام و کمبود منابع دو چالش اصلی 
رئیسی خواهد بود


