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پیام قدردانی حضرت آیت اهلل خامنهای به مناسبت انتخابات  29اردیبهشت:

پیروز انتخابات ،مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند

در پی حضور پر شکوه و حماس���ی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و
پنجمین دوره انتخابات شوراهای اس�ل�امی شهر و روستا ،حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر
معظم انقالب اسالمی پیام تشکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند.
متن پیام حضرت آیت اهلل خامنهای به مناسبت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
به این شرح است:
ملت عزیز ایران
جشن حماس���ی انتخابات دیروز ،بار دیگر
درخش���ان ع���زم و ارادهی ملی را در
گوهر
ِ
برابر چشم جهانیان به جلوه آورد .مشارکت
گسترده و پرشور شما ،و هجوم مشتاقانه به
مراکز رأیگیری ،و تشکیل صفهای طوالنی
های رأی در همه
برای رس���یدن به صندوق
ی قشرهای اجتماعی،
جای کشور ،و از همه
های
نشانهای آش���کار از اس���تحکام پایه
مردمس���االری اسالمی و دلبستگی همگانی
به این موهبت ب���زرگ پروردگار بود و ایران
عمل ،سرافراز و
آزمون میدان
و ایرانی را در
ِ
روس���فید کرد .دیروز با این حضور متراکم و
افکندن بی���ش از چهل میلیون برگهی رأی
ای در انتخابات ریاس���ت جمهوری پدید آمد و پیشرفت روزافزون
در صندوقها ،نصاب تازه
ی حضور و بروز قدرتمندانه نش���ان داد .ایران اسالمی بار دیگر بدخواهان
ملت ایران را در عرصه
کنندگان خود را لبریز از شادی
ورزان و حسودان را عقب نشانید و دل دوستان و تحسین
و کین
و افتخار کرد .پیروز انتخابات دیروز ،شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اسالمی است که به رغم
توطئه و تالش دشمنان ،توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند و در هر
ی دیروز تنها مشارکت گسترده نبود ،آرامش و
ای نشان دهد .آزمون برجسته
دوره درخشش تازه
متانت و نجابت شرکت کنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد ،نیز بخش مهمی از این آزمون
ی گرایشهای سیاسی در کنار هم به صحنه
ها ،همه
ی سلیقه
ی قشرها ،همه
کننده بود .همه
خیره
آمدند و دوشادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسالمی رأی دادند.
اینجانب با خشوع در برابر خدای بزرگ ،جبههی سپاس بر خاک میسایم ،و لطف و رحمت و
اهلل االعظم ارواحنا
پاداش شایسته برای ملت ایران مسئلت مینمایم و به پیشگاه حضرت بقیة
فداه عرض سالم و اخالص میکنم و نکاتی چند را متذکر میشوم:
۱ـ به مردم عزیز ،عرض میکنم خدای را بر موفقیت در برگزاری انتخابات ش���کر گزارید و
پس از التهابِ روزها و هفتههای پیش از انتخابات ،اکنون به اتحاد و اتفاق عمومی بیاندیشید
که بیش���ک یک عامل مهم استحکام و اقتدار ملی است .همه در زیر سایهی نظام جمهوری
میهن سرافرازید ،بکوشید تا سهم خود از وظیفهی پیشبرد کشور به
اسالمی و فرزندان این
ِ
ی آرزوهای ملی در گرو چنین
سمت هدفهای بزرگ را بشناسید و دنبال کنید .برآمدن همه
اندیشیدن و چنین عمل کردن است.
۲ـ به رئیس جمهور محترم و همهی کس���انی که در دولت آینده ش���رکت خواهند داشت
سفارش و تأکید میکنم که کار و تالش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن
مشکالت کشور در پیش گیرند و لحظهای از این خط مستقیم غفلت نکنند .رعایت قشرهای
ضعیف ،توجه به روستاها و مناطق فقیر ،در نظر گرفتن اولویتها ،برخورد با فساد و با آسیبهای
اجتماعی  ،باید در صدر برنامهها قرار گیرد.
۳ـ عزت ملّی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار بینالمللی نیز از جمله
اولویتهای مدیریت انقالبی و اسالمی است.
۴ـ الزم میدانم از یکایک آحاد شرکت کننده در انتخابات و نیز کسانی که در ترغیب آنان به
این وظیفه نقش آفریدند تشکر کنم ،بویژه مراجع معظم و علماء اعالم و نخبگان دانشگاهی
و سیاسی و فرهنگی و هنری.
 ۵ـ الزم میدان���م از حضرات نامزدهای ریاس���ت جمهوری نیز که در این روش���نگری و
جدی بر جای نهادند تشکر کنم.
شورآفرینی برای انتخابات تأثیر ّ
۶ـ الزم میدانم از همهی دس���ت اندرکاران اجراء و نظارت انتخابات ریاست جمهوری و نیز
انتخابات شوراهای شهر و روستا که متحمل زحمات طاقت فرسا شدند تشکر کنم.
۷ـ الزم میدانم از حافظان امنیت انتخابات و نیز از رسانهی ملّی که انتخابات پرشور ،مرهون
روزی و هنرمندانهی آنان است سپاسگزاری کنم.
تالش شبانه
 ۸ـ در پایان ،خود و همگان را به تقوا و تالش در راه وظیفهی الهی و اجتماعی و پایبندی به
مسیر انقالب که میراث ارزشمند امام خمینی بزرگ و شهدای گرانمایه است دعوت میکنم
نمایم.
و شادی روح و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسالت می
والسالم علیکم و رحمةاهلل
س ّیدعلی خامنهای
سیام  /اردیبهشتماه ۱۳۹۶ /
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روحانیباکسب۵۷درصدآراءرئیسجمهورایرانشد

وزیر کشور با اعالم نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری گفت :حسن روحانی با کسب ۵۷
درصد آرا مجددا رئیس جمهور ایران شد .عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری نتایج
نهایی دوازدهمین دره انتخابات ریاست جمهوری را اعالم کرد.
وی گفت :از  ۴۱میلیون و  ۲۲۰هزار و  ۱۳۱رای ماخوذه ،حس���ن روحانی با کس���ب ۲۳
میلیون و  ۵۴۹هزار و  ۱۶رای و با اختصاص  ۵۷درصد آراء رئیس جمهور ایران شد.
وزیر کش���ور ادامه داد :همچنین براساس این آراء ،سیدابراهیم رئیسی با کسب  ۱۵میلیون
و  ۷۸۶هزار و  ۴۴۹رای ۳۸.۵ ،درصد آراء را به خود اختصاص داد .س���یدمصطفی میرسلیم
نیز با کسب  ۴۷۸۲۱۵رای و سیدمصطفی هاشمیطباء با کسب  ۲۱۹۴۵۰رای در رتبههای
بعدی قرار گرفتند.

توصیهامبهروحانیونایناستکهبیشاز۲۰دقیقهحرفنزنند
حجتاالسالم قرائتی گفت :توصیه من به روحانیون این است
که کم حرف بزنید و بی���ش از  ۲۰دقیقه حرف نزنید چرا که
دهند و در ۲۰
م���ردم در  ۲۰دقیقه اول ،به صحبته���ا دل می
ش���وند و در  ۲۰دقیقه آخر گوش و دل
دقیقه دوم خسته می
نمیدهند.
هایی
وی اظهار کرد :متأسفانه امروز در حوزه و دانشگاه ،درس
میخوانیم که نه واجب اس���ت و نه مستحب و نه مشکل فرد یا
کند حتی در رساله مراجع مطالبی هست که لزومی ندارد مانند شک بین
جامعه را حل می
دو و پنج که حتی هیچ جنی نیز چنین شکی نمیکند.
رئیس س���تاد اقامه نماز کش���ور تصریح کرد :برخی قرآن نمیخوانند و برخی نیز به خیال
تدبر در
عدم فهم قرآن از تدبر در قرآن میترس���ند حال آنکه خداوند سبحان خود ما را به ّ
قرآن فراخوانده است و اگرچه ما نمیتوانیم به اندازه اهل بیت از قرآن بفهمیم اما بدانیم که
تدبر
همانطور که غواص از دریا بیش از سایر افراد دستاورد کسب می
کند ،هرکس در قرآن ّ
کند و عمیقتر بنگرد ،دستاورد بیشتری به دست خواهد آورد.

ثبتنامطرحغیبتسربازیتا 15خردادادامهدار د
.
نام از مشموالن غایب سربازی تا  15خرداد در دفاتر "پلیس  " 10 +ادامه دارد
ثبت
به گزارش سازمان وظیفه عمومی ناجا ،مشموالنی که تا پایان سال  96بیش از  8سال غیبت
توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس )10+در طرح
داشته باشند ،می
جریمه مشموالن غایب ثبت نام کنند.
جانشین رئیس س���ازمان وظیفه عمومی ناجا نیز در این باره گفت :این طرح در مرحله اول
تا  15خرداد ادامه دارد و افراد واجد ش���رایط می توانند ثبت نام خود را انجام دهند و اگر در
سال گذش���ته فردی ثبت نام خود را انجام داده اما و مبالغ ریالی خودش را پرداخت نکرده
است ،باید برای ثبت نام مجددا مراجعه کند.
وی درب���اره هزینههای خرید خدمت هم گفت :افرادی که زیر دیپلم هس���تند  10میلیون
تومان ،دیپلم  15میلیون تومان ،فوق دیپلم  20میلیون تومان ،و این روند در مدارک باالتر
افزایش می یابد .افراد مشمول به ازای هر سال اضافه از  8سال  10درصد جریمه می شوند و
افرادمتاهل و دارای اوالد به ازای هر فرد خانواده  5درصد تخفیف داده می شود.
س���ردار کریمی گفت :افرادی که می خواهند هزینه خود را به صورت اقساط پرداخت کنند،
باید یک سوم آن را نقدی و الباقی را تا پایان سال  96تسویه کنند.


معاونوزیربهداشت:پارازیتمضراستوبایددراولینفرصتقطعشود

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداش���ت ،درمان و آموزش پزش���کی گفت :بر اس���اس
مطالعاتی که انجام شده پارازیتها و امواج الکترومغناطیس برای سالمت افراد جامعه مضر
هستند و باید در اولین فرصت قطع شود.
به گزارش ایرنا ،دکتر رضا ملک زاده اظهار ک���رد :امواج الکترومغناطیس که از تلفنهای
همراه و ماهوارهها ساطع می شوند ضعیف هستند؛ امواج ارسال شده از سوی ماهوارهها چون
از فضا می آید چندان قوی نیس���ت اما پارازیتها چون از زمین پخش می شوند می توانند
عوارض جانبی زیادی برای سالمت افراد ایجاد کنند.
وی افزود :درهیچ کش���وری تا کنون در زمینه تاثیر این امواج مطالعه ای صورت نگرفته،زیرا
کشورهای دیگر کمتر از پارازیت استفاده می کنند اما با توجه به مطالعاتی که تاکنون بر روی
.
حیوانات صورت گرفته مضر بودن این امواج به اثبات رسیده است
ملک زاده اظهار کرد :پارازیتها عالوه بر آسیبهای جدی به سالمت افراد می توانند حتی منجر
به تولد نوزادان ناقص و حتی سقط جنین شوند.

د
از۲۰۰۰تومانیهاخریدنکنی 

ایس���نا به نقل از رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان پالستیک و نایلون نوشت که مردم
از برخی واحدهای صنفی مانند  ۲۰۰۰تومانیها خرید نکنند.
رییس اتحادیه س���ازندگان و فروشندگان پالستیک و نایلون خطاب به مردم گفت :توصیه
ها خرید نکنند ،چراکه رقمی
اکید ما این است که از برخی واحدهای صنفی مانند  ۲۰۰۰تومانی
گیرند حتی از ماده اولیه آن به مراتب کمتر است و
که این واحدها برای اجناس خود در نظر می

