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پيشخوان

سياسي

بيانات رهبر معظم انقاب اس��امي در ديدار دس��ت اندرکاران کنگره ش��هداي اس��تان 
سيستان وبلوچستان که در تاريخ ۱۶ بهمن ۹۶ برگزار شده بود، در محل اين همايش 
در زاهدان منتشر شد. حضرت آيت ا... خامنه اي در اين ديدار با اشاره به عاقه عميق 
خود به مردم سيستان و بلوچستان، مردم بلوچ را گرم، صميمي، با صفا و با استعداد، و 
مردم سيستان را از لحاظ گذشته تاريخي در بين همه اقوام ايراني، کم نظير و درخشان 
توصيف و خاطرنشان کردند: با وجود اين استعدادهاي سرشار، در دوران قاجار و پهلوي 
به مردم سيستان و بلوچستان بي اعتنايي مي شد و همين موجب شد که استعدادهاي 
مردم بروز نکند. ايشان، خدمات انجام شده در اين منطقه در سالهاي پس از انقاب را 
نش��انه محبت دوطرفه مردم و نظام دانس��تند و با اش��اره به نيازهاي مطرح شده از جانب 
استاندار در اين ديدار افزودند: نيازهاي مردم استان همچون آب شيرين کن و خط آهن 
را بايد از طريق مسئوالن ارشد دولتي به طور جدي دنبال کنيد و با ميدان آوردن بخش 

خصوصي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز امکان پذير خواهد شد.

رهبر انقاب اس��امي، سيستان وبلوچس��تان را همچون استانهاي کردستان و گلستان 
مظهر وحدت اس��امي و الگوي همکاري و زندگي برادرانه ش��يعه و س��ّني براي دنيا 
دانس��تند و با تأکيد بر هوش��ياري در مقابل تفرقه افکني دش��من گفتند: ش��هادت يک 
نوجوان س��ّني در دفاع مقدس و يا ش��هادت يک مولوي اهل س��نت به علت دفاع از 
انقاب اسامي به دست ضدانقاب، نشان مي دهد برادران شيعه و سني در جمهوري 
اس��امي در دش��وارترين ميدان ها در کنار يکديگر حاضرند و بايد با کارهاي فرهنگي و 

هنري اين حقايق و وحدت واقعي را مجسم و نمايان کرد.
حضرت آيت ا... خامنه اي، ايس��تادگي جمهوري اس��امي در مقابل جاهليت مدرن با 
وجود تحريم و همه توطئه هاي نظامي و فرهنگي دش��منان را مرهون قدرت ايمان و 
فداکاري مردم خواندند و گفتند: مظهر کامل ايمان راسخ در زنجيره بسيار مهم ايمان 
و مقاومت، ش��هيدان و ايثارگران هس��تند، بنابراين نظام اس��امي به تعظيم و تکريم 

شهدا نيازمند است.

رهبر انقالب بر اتحاد شيعه و سني در جمهوري اسالمي تاکيد کردند؛

هوشياري در مقابل تفرقه افکني دشمن

اتهام رانت خواري  به جامعه نزنيمتحريک به دليل مشکالت نه سخنان منلزوم ايجاد فضاي وفاق و گفتگوي سياسي
معاون سياس��ي وزارت کش��ور از تدوين 
بخش��نامه اي خب��رداد ک��ه اس��تانداران 
سراس��ر کش��ور را ملزم به زمينه س��ازي 
براي گفتگوي سياسي بين دولت و ملت 
و جريان هاي مختلف سياس��ي و صنفي 

مي کند و گفت: به زودي اين بخشنامه به استانداران سراسر کشور 
اباغ خواهد شد.به گزارش ايسنا، اسماعيل جبارزاده با بيان اينکه 
عزم دولت دوازدهم و شخص رئيس جمهوري ايجاد فضاي وفاق 
و گفتگوي سياسي در سطح ملي است افزود: امروز بيش از هر دوره 
ديگر فضاي سياس��ي کش��ور نيازمند مفاهمه و گفتگو بين سايق 
مختلف فکري است و نقش احزاب سياسي و مجامع صنفي اهميت 
دارد و اباغ اين منشور مقدمه اي براي برجسته سازي نقش تحّزب 

و گامي به جلو در مسير توسعه سياسي است.

امام جمعه مشهد با اشاره به ناآرامي هاي 
مش��هد و برخ��ي ادعاها مبن��ي بر اينکه 
اعتراض��ات ص��ورت گرفت��ه ب��ه دليل 
اظه��ارات وي ب��وده گفت:  مردم به دليل 
مش��کات تحريک ش��دند نه س��خنان 

من.به گزارش فارس؛ آيت ا... س��يد احمد علم الهدي گفت: ربط 
دادن اين وقايع به من يک تهمت و سوءاستفاده از سوي دشمن 
اس��ت، در وهله اول جرياني به دنبال اين بود که فرد يا افرادي را 
به عنوان مسئول اين اتفاقات معرفي و بدين وسيله کم کاري هاي 
خودشان را توجيه کند. علم الهدي گفت: بنده در جمعه قبل از حادثه 
در خطبه ها مطلبي با اين عنوان که توهين به رئيس جمهوري که 
از س��وي ولي فقيه نصب ش��ده حرام و ش��رعًا جايز نيست را مطرح 

کردم چگونه مي توانم مردم را تحريک کرده باشم.

رئيس ش��وراي شهر تهران گفت: نبايد 
ب��ه مديريت ش��هري اته��ام مخالفت با 
فرهن��گ ديني زده ش��ود و نه به جامعه 
مذهب��ي اته��ام رانتخ��واري، اينگونه 
رويکرده��ا بج��اي حرک��ت به س��مت 

وحدت، شکاف اجتماعي را در جامعه عميق تر مي کند.به گزارش 
خانه ملت؛ محسن هاشمي گفت: دامن زدن به انتظارات که نظام 
مالي مديريت شهري بصورت دفعي و يکشبه اصاح شود، تنها به 
سرخوردگي جامعه و افزايش شکاف شهروندان ومديريت شهري 
مي انجامد، اصاحات بايد مستمر وگام به گام باشد.وي ادامه داد: 
قانون، تکاليف و وظايف دستگاههاي مسئول را در حيطه فعاليت 
خود مشخص کرده و متاسفانه اکنون بسياري از وظايف و تکاليف 

قانوني مديريت شهري بر زمين مانده است.

 رئيس جمهور از تصميم کابينه برای تسهيل اشتغالزایی خبر داد؛

دولت عهده دار سهم بيمه کارفرمایان  
 رئيس جمهور، اراده، اطمينان، نشاط و اميد به آينده را اساس 
پيش��رفت دانس��ت و با تاکيد بر اينکه مديراني بايد بمانند که به 
آينده اميد صد در صدي دارند، اظهارداش��ت: انس��جام و وحدت 
م��ردم، عام��ل پيروزي انقاب اس��امي بود و تا زماني که اين 
انس��جام و وحدت هس��ت،هيچ قدرت خارجي کاري از پيش 

نخواهد برد.
به گزارش ايس��نا، حجت االس��ام حس��ن روحاني در نشست 
مش��ترک اس��تانداران، وزرا، روساي س��ازمان هاي اقتصادي و 
مدي��ران موسس��ات مال��ي و اعتباري همگان را به تاش براي 
تقويت اميد در کش��ور فرا خواند و گفت: ملت جلو اس��ت، اما 
دستگاههاي تبليغاتي ما از ارزيابي هاي جهاني نيز عقب هستند 

و بذر ياس مي پاشند.
رئيس جمهور گفت: ممکن است مردم در شيوه و نحوه اجرا و 
برنامه ها به اداره امور، انتقاداتي داشته باشند، اما خواهان احترام 
به فرهنگ ملي و ديني ش��ان هس��تند و هيچ کس نمي خواهد 

فساد در جامعه باشد.
وي با تأکيد بر اينکه تا زماني که وحدت و انس��جام در جامعه 
وجود دارد، انقاب اس��امي نيز پايدار خواهد ماند، گفت: هيچ 
قدرت خارجي و هيچ گروه و گروهکي تا زماني که ملت ايران 

منس��جم هس��تند، نمي تواند کاري از پيش ببرد و انقاب پايدار 
خواهد ماند.

روحاني با اشاره به اينکه اراده، نشاط و اميد به آينده از پايه هاي 
اصلي پيشرفت کشور است، گفت: اگر کسي نشاط و اميد صد 
در صدي به آينده ندارد، نبايد در مسئوليت بماند و مديراني بايد 
س��ر کار بمانند .ما کامًا به آينده کش��ور اميدواريم و مي توانيم 

کشورمان را در مسير پيشرفت قرار دهيم.
وي با طرح اين س��وال که چرا همه دنيا در خصوص برجام در 
برابر ترامپ ايستادند، اظهار داشت: بي ترديد اگر نظام و آينده 
کش��ورمان مس��تحکم نبود، بيش از ۱۹0 کشور جهان روبروي 
ترامپ نمي ايس��تادند و اين ايس��تادگي نش��انه اعتماد جهان به 

اين نظام، ملت و دولت است.
روحاني اضافه کرد: در ابتداي دولت يازدهم ريس��ک اعتباري 
ايران بيش از 7 درصد بود و امسال به 5 درصد رسيده و اين نيز 
نش��انه اي از افزايش اعتماد جهاني به کش��ورمان اس��ت و ساير 

شاخص ها نيز همين روند اعتماد جهاني را نشان مي دهد.
رئيس جمهور با بيان اينکه براساس آمار و ارقام، رشد اقتصادي 
سال ۹۶ باالتر از متوسط جهاني خواهد بود، گفت: مصمم هستيم 
رون��د حف��ظ تورم تک رقمي ، رش��د اقتصادي باالي 5 درصد و 

کاهش بيکاري را با قوت ادامه دهيم.
روحان��ي اف��زود: باي��د نرخ بيکاري را کاهش داده و به س��مت 
تک رقمي ش��دن حرکت کنيم و در اين مس��ير دش��وار همه بايد 

دست به دست هم دهيم.
رئيس جمهور با قدرداني از مديريت وزارت کش��ور و ش��وراي 
امنيت در اغتشاش��ات دي ماه، اظهار داش��ت: اينکه يک بحران 
در طول يک هفته جمع مي ش��ود، اقدامي بس��يار بزرگ و ارزنده 
است که البته در اين زمينه همه دستگاه ها به صحنه آمده و به 

خوبي و با دقت اين بحران را مديريت کردند.
روحاني تصريح کرد: در روز اول شروع بحران و اغتشاشات به 
پليس دستور داديم که بدون ساح امنيت را در خيابان ها برقرار 

کند و پليس کشورمان با آرامش کامل امنيت را برقرار کرد.
رئيس جمهور گفت: در اجراي قانون اساسي، همه دستگاه ها، 
بايد مشارکت داشته باشند اما رئيس جمهور مسئوليت و وظايف 
خاصي نس��بت به اجراي قانون اساس��ي دارد و مس��ئول اجراي 
آن اس��ت و در اي��ن مس��ير هم��ه قوا و نهادها باي��د در کنار هم 

قرار بگيرند.
وي با تأکيد بر اينکه سال آينده به عنوان چهلمين سال پيروزي 
انقاب اسامي، بايستي سال نشاط، اميد و شادماني مردم ايران 

باشد، اظهار داشت: بايد سخت گيري و دخالت ها در زندگي مردم 
سراس��ر کش��ور، کم ش��ود و همگان اساس اسام را که بر پايه 
فرهن��گ، اص��اح و تبليغ اس��ت را در مواجهه با مردم در پيش 
بگيرند چرا که اس��ام دين مش��قت و س��ختگيري نيست بلکه 

دين بشارت و هدايت و سمحه و سهله است.
 روحان��ي اش��تغال را از مهمتري��ن مطالبات مردم دانس��ت و با 
تأکي��د ب��ر اينک��ه در س��ال آينده بايد حرک��ت فوق العاده اي در 
مس��ير اش��تغال زايي انجام شود، گفت: در زمينه اشتغال جوانان 
و تحصيل کردگان دانش��گاهي بايستي شاهد اقدامات ويژه اي 
باشيم و در رابطه با اشتغال روستايي، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي، موظف است تمام منابع پيش بيني شده براي اشتغال 
روس��تايي را تا پايان تيرماه س��ال آِينده، اختصاص دهد و همه 
بايد توجه داش��ته باش��يم که در قبال حتي براي يک روز تأخير 

در اشتغال جوانان، مسئول هستيم.

موافقت رهبري با تخفيف مجازات محکومان
به مناس��بت س��الروز پيروزي انقاب اسامي، حضرت آيت ا... خامنه اي 
ب��ا عف��و و تخفي��ف مجازات 5۶5 نف��ر از محکوم��اِن محاکم عمومي و 
انقاب، س��ازمان قضايي نيروهاي مس��لح و تعزيرات حکومتي موافقت 
کردند.ب��ه گزارش ايس��نا، آيت ا... آمل��ي الريجاني رئيس قوه قضائيه به 
مناس��بت س��الروز پيروزي انقاب اس��امي در نامه اي به رهبر انقاب 
اسامي پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 5۶5 نفر از محکومان 
را که در کميسيون مربوط واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند ارائه 

کرده بود، که مورد موافقت حضرت آيت ا... خامنه اي قرار گرفت.

ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران شد
حجت االسام سيد محمدحسن ابوترابي فرد از سوي رهبر انقاب، به 
امامت جمعه موقت تهران منصوب شد.به گزارش ايلنا، حجت االسام 
سيد محمدحسن ابوترابي فرد از سوي رهبر معظم انقاب به امامت جمعه 
موقت تهران منصوب شد.نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجت 

االسام سيد محمدحسن ابوترابي فرد اقامه خواهد شد. 

درخواست تحقيق درباره مرگ سيدامامي
دولت کانادا از ايران خواست تا درباره مرگ کاووس سيد امامي شهروند 
ايراني- کانادايي که در زنداني در تهران خودکشي کرده است، تحقيقات 
الزم انجام دهد. به گزارش ايسنا از گلوب اند ميل، کانادا مدعي است که 
مرگ اين استاد دانشگاه ۶4 ساله در زندان مشکوک بوده و خانواده وي 
اظهارات مقامات ايراني مبني بر اينکه س��يد امامي در نتيجه خودکش��ي 
جان خود را از دس��ت داده، نپذيرفته اند.عمر الغبرا، معاون پارلماني وزير 
امور خارجه کانادا گفت که کش��ورش از ش��نيدن خبر فوت اين ش��هروند 
ايراني- کانادايي بس��يار متاس��ف ش��ده و از دولت ايران مي خواهد که 
تحقيقات ش��فاف و عادالنه اي را به نيابت از دولت کانادا در اين زمينه 
انجام دهد.يک مقام ارش��د دولت کانادا نيز با بيان اينکه اوتاوا خواس��تار 
پاس��خگويي ايران اس��ت، گفت که کشورش خواهان انجام تحقيقات از 

طريق کانال هاي ديپلماتيک است.

واکنش کدخدايي به بخشي از سخنراني 
رئيس جمهور در ۲۲ بهمن

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينکه اصل 5۹ قانون اساسي مربوط 
به اعمال اختيارات قوه مقننه اس��ت، نس��بت به بخش��ي از س��خنراني 
رييس جمه��ور در راهپيماي��ي ۲۲ بهمن واکنش نش��ان داد.عباس��علي 
کدخداي��ي در کان��ال تلگرامي خود در رابطه با بخش هايي از س��خنراني 
رييس جمهور در ۲۲ بهمن ماه نوشت: رييس جمهور فرمودند برگزاري 
انتخابات عامل ادامه حيات جمهوري اس��امي در ۳۹ س��ال گذشته بوده 
و ادامه دادند که از ش��وراي نگهبان و س��اير دس��ت اندرکاران و نهادها 
مي خواهم راه انتخابات را سهل کنند.با اين گزاره من نيز موافق هستم 
اما به شرط آنکه سهم هر کدام از نهادها براي اين تسهيل روشن شود 
و همه نهادها خود را در هر ش��رايطي ملتزم به اجراي آن بدانند. س��هم 
دول��ت در تهي��ه لوايح قانوني، س��هم مجلس در تصويب قوانين کارآمد، 
سهم وزارت کشور در اجراي صحيح و باالخره سهم شوراي نگهبان در 
اجراي دقيق نظارت بر انتخابات الزم اس��ت به خوبي تبيين و از س��وي 
همه پذيرفته ش��ود. نه اينکه هر وقت نتيجه انتخابات به نفع ما بود آن 

را بپذيريم و در غير اين صورت به آن اعتراض نماييم.

ش�رکت توس�عۀ منابع آب و نيروي ايران در نظر دارد اراضي و ابنيه در اختيار خود واقع در 
استان خوزستان - شهرستان لردگان و استان چهار محال و بختياري - شهرستان دهدز را از طريق 
مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيري از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 

و با شماره مزايده ۳ و ۲00۹۶۱08۳00000۲ به صورت الکترونيکي به فروش برساند. 
تاريخ انتشار: ۹۶/۱۱/۲۳       مهلت دريافت اسناد مزايده: ۹۶/۱۲/۱4 ساعت ۱۲:00    تاريخ بازديد: از 
۹۶/۱۱/۲8 لغايت ۹۶/۱۲/0۳  مهلت ارسال پيشنهاد: ۹۶/۱۲/۱4 ساعت ۱۳:00    تاريخ بازگشايي: 

۹۶/۱۲/۱4       تاريخ اعام به برنده: ۹۶/۱۲/۱4
برگزاري مزايده ش��امل دريافت اس��ناد مزايده، ارس��ال پيش��نهاد قيمت و اعام برنده صرفًا از طريق 

سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام مي شود. 
عاقمندان به ش��رکت در مزايده مي بايس��ت جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي 
)توکن( به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. کليه اطاعات اراضي و ابنيه 
شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در سامانه فوق قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.

آگهي مزايده عمومي شماره 4 و 96/3
نوبت دوم

م/الف۳۹۰۹

مجتمع صنايع کشتي سازي بحر گسترش هرمز در نظر دارد ، " تامين غذاجهت پرسنل )۳50 پرس نهار و 50 پرس شام( را با شرايط ذيل به پيمانکار واجد صاحيت 
که توان انجام آن راداردواگذار نمايد.

 موضوع مناقصه : " تامين غذاجهت پرسنل " 
شرايط اختصاصي متقاضي :

 ۱- عدم ممنوعيت قانوني منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتي. ۲- داش��تن توانايي فني و مالي با توجه به موضوع مناقصه ۳- حس��ن س��ابقه 4- داش��تن 
تجربه کافي و رزومه مرتبط با موضوع مناقصه . 5- عدم محروميت يا محکوميت مؤثر و يا ممنوعيت اعطاي صاحيت در کارهاي پيمانکاري 

نحوه فروش اسناد : 
متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد يا اطاع از نحوه برگزاري مناقصه از تاريخ درج اولين آگهي )۹۶/۱۱/۲4( به مدت 7 روز کاري )۹۶/۱۲/0۲( از طريق مراجعه 
حضوري به نشاني: ۳7 کيلومتري غرب بندر عباس- شرکت مجتمع کشتي سازي و صنايع فراساحل ايران )ايزوايکو( شرکت صنايع کشتي سازي بحر گسترش 

هرمز - دبيرخانه کميسيون معامات )واحد امور قراردادها( اسناد موضوع مناقصه را با همراه داشتن اصل فيش واريزي ، دريافت نمايند. 
شماره تماس: 07۶-۳۲57۱4۳۱
مهلت تحويل پيشنهادات : 

مهلت تحويل اسناد از تاريخ ۹۶/۱۲/0۳ لغايت ۹۶/۱۲/۱4 به مدت ۱0 روز کاري ) به غير از ايام تعطيل رسمي ( از ساعت 8 الي ۱4 مي باشد. 
تضمين شرکت در مناقصه: 

تضمين ش��رکت در مناقصه مذکور 500/000/000 ريال تعيين گرديده اس��ت. که به يکي از دو روش ذيل مورد پذيرش خواهد بود: ۱- بصورت ارائه ضمانت نامه 
معتبر بانکي و به نام مناقصه گزار. ۲- واريز وجه به حساب مناقصه گزار 

مبلغ فروش اسناد مناقصه : 
کليه اشخاص متقاضي شرکت در مناقصه مذکور مي بايست جهت خريد اسناد موضوع مناقصه مبلغ 500/000 ريال را به حساب جاري بشماره ۲۳۱۲0۶۶850- نزد 

بانک تجارت شعبه صنايع دريائي به نام شرکت بحر گسترش هرمز واريز و رسيد آن را به دبيرخانه کميسيون معامات ارائه نمايند. 
زمان بازگشايي پاکات: 

يک روز پس از انقضاي مدت تحويل و دريافت اسناد مناقصه مي باشد. پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.

مناقصه تامين غذا

 اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری اس�تان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مش��روحه ذيل را از طريق س��امانه تدارکات الکترونيکی 
دولت برگزار نمايد. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ايی پاکت ها از طريق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۶/۱۱/۲5 می باشد.

مبلغ پايه عنوان پروژهرديف
) ميليون ريال(

زمان بازگشايی
 پاکات/ساعت

شماره فراخوان
مبلغ تضمين 
)ميليون ريال(

1
اجرای عمليات آبخيزداری حوزه درده 

پيرده شهرستان فيروزکوه
۳8۰۰۹6/12/16

۹:۰۰ صبح
2۰۰۹64141۰۰۰۰272۰۰

2
اجرای عمليات آبخيزداری حوزه جنوب آراد 

شهرستان ری
2۳۰۰۹6/12/16

۹:۳۰ صبح
2۰۰۹64141۰۰۰۰28   12۰

۳
نهالکاری مناطق بيابانی حوزه اخترآباد 

شهرستان مالرد
2۰614۹6/12/16

1۰:۰۰ صبح
2۰۰۹64141۰۰۰۰2۹1۰4۰

مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/5
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت ۱4:00 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱5

هزينه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.
پيمانکاران واجد شرايط و دارای گواهينامه صاحيت مرتبط با اسناد موجود در سامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
آدرس: تهران - بزرگراه شهيد نواب صفوي - باالتر از ميدان جمهوری اسامی - خيابان شهيد کلهر غربی - پاک ۲4۶ تلفن ۶۶۹0۶44۳

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس ۲7۳۱۳۱۳۱ دفتر ثبت نام: 85۱۹۳7۶8 و 88۹۶۹7۳7

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
نوبت اول

بدون موافقت مجلس، قانون یارانه ها اجرا نمي شود
س��خنگوي دولت گفت: اگر قيمت ها را بررس��ي کنيم کاالها حدود دوبرابر افزايش قيمت 
داش��ته اند، اما ما حقوق کارمندان را بيش از دو برابر افزايش داديم و منتي هم نداريم اما 
برخي به گونه اي از گراني مي گويند که مو بر تن آدم س��يخ مي ش��ود و البته مي دانيم چه 

کساني اين سخنان را مي گويند.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در نشست خبري با اهالي رسانه افزود: با قدرت و توان 
دفاعي بازدارنده، نظام ما پرچم دار مبارزه با تروريس��م داعش در منطقه ش��د و بر اس��اس 
گزارش صندوق بين المللي پول، ايران جزء ۱8 اقتصاد بزرگ جهان اس��ت و بر اس��اس 

گزارش آ اس آي، ايران نوزدهمين کشور توليدکننده علم در جهان است.
نوبخت تاکيد کرد: با وجود تمامي مش��کات بر اس��اس ضريب جيني وضعيت اقتصاد ما 
نسبت به کشورهاي چين، آمريکا، ترکيه و روسيه بهتر است و اين که ما ۳ ميليون بيکار 
و مش��کات اقتصادي داريم به جاي خود قرار دارد اما دس��تاوردهاي انقاب مختص به 

هيچ دولتي نيست، بلکه مختص انقاب است.
وي با درباره چگونگي پرداخت يارانه ها اظهار کرد: ما تبصره ۱8 را از ۱4 جدا کرديم و دو 
نکت��ه ب��راي پرداخ��ت يارانه ها در نظر داريم؛ يک اينکه به خانواده هاي واقعا نيازمند يارانه 
بدهيم، دو اين که به خانواده هايي يارانه بدهيم که زير خط مس��تمري بگيران قرار دارند 
و دريافتي آنان ۱۹۳ هزار تومان اس��ت چرا که قصد ما ريش��ه کن کردن فقر مطلق اس��ت. 
نوبخت با تاکيد بر اينکه سياس��ت دولت، گش��تن حس��اب هاي مردم نيس��ت، گفت: دولت 
قصد دارد از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي، ۱00 هزار واحد مس��کن فرس��وده را 
نوسازي کند، ناوگان حمل و نقل عمومي را نو کند که منجر به ايجاد حدود ۲5 هزار شغل 
ميشود و البته که ما بدون موافقت مجلس، قانون يارانه ها را اجرايي نمي کنيم. سخنگوي 
دولت در پاسخ به اينکه پس از سخنان رئيس جمهوري در ۲۲ بهمن و تاکيد بر استفاده از 
ظرفيت اصل 5۹ قانون اساسي، آيا دولت برنامه اي براي برگزاري رفراندوم در نظر دارد، 
تصريح کرد: استناد آقاي رئيس جمهور به اصل 5۹ قانون اساسي بود که نشان مي دهد در 
مس��ائل اقتصادي و رخدادهاي بزرگ مي توان از نظرات مردم اس��تفاده کرد و اين از نقاط 
قوت قانون اساس��ي ماس��ت که پاس��خ گوي شرايط است. وي همچنين در پاسخ به اين که 

آيا آلمان، فرانسه و انگليس به دليل درخواست رژيم صهيونيستي در زمينه توان موشکي 
و حضور منطقه اي ايران، به رئيس جمهوري هشدار داده اند گفت: سياست هاي منطقه اي 
جمهوري اس��امي ربطي به کس��ي ندارد، مگر ما در سياس��ت هاي ديگر کش��ورها دخالت 
مي کني��م؟ ي��ک ع��ده که نبايد در منطقه آفتابي ش��وند مي آيند و حرف مي زنند. نوبخت با 
اش��اره به اقدامات دولت براي پيش��برد طرح اصاحات اقتصادي اظهار کرد: ما در برنامه 
بودجه به اصاح روش بودجه ريزي پرداختيم و بودجه ۳40 دستگاه را بر اساس قيمت ها 
واريز کرديم و بيش از 800 طرح و پروژه ملي را استاتي کرديم و در نهايت بودجه برخي از 
دستگاه ها را شفاف کرديم که اين امر سبب شد بودجه امسال شفاف ديده شد. وي درباره 
وضعي��ت زنداني��ان و خودکش��ي هايي اخير گفت: وقتي ي��ک زنداني در اختيار قوه قضائيه 
قرار مي گيرد، امانت ماس��ت. دش��منان از اين حوادث سوءاس��تفاده مي کنند و خودمان بايد 
بداني��م ک��ه وقت��ي ي��ک زنداني در اختيار ما قرار گرفته  اس��ت، باي��د از او مراقبت و صيانت 
کنيم، بنابراين اگر واقعا تقصير و قصوري صورت گرفته انتظار مي رود اين پيگيري صورت 
بگيرد و آقاي روحاني نيز در اين زمينه پيگير است. سخنگوي دولت درباره اينکه آيا بانک 
مرکزي س��پرده هاي مردم را در هيچ موسس��ه يا بانک چه دولتي و چه غيردولتي تضمين 
نمي کند،گف��ت: نباي��د صحبت هاي مع��اون بانک مرکزي در اين خصوص را مبناي عمل 
قرار دهيم؛ سخنان معاون بانک مرکزي از اين بانک نفي مسئوليت نمي کند و نظام بانکي 
با اقتدار به کنترل و نظارت مش��غول اس��ت و از س��پرده هاي قانوني با هدف پش��تيباني بهره 
مي برد و وضعيت ما هم در بازار س��رمايه خودمان و حتي در منطقه وضعيت خوبي اس��ت. 
سخنگوي دولت با بيان اينکه وقتي چيزي گران شود همه فکر مي کنند با خريد آن سود 
خواهند کرد و نوس��انات بازار ارز به دليل افزايش خريد ارز بوده اس��ت، اظهار کرد: قطعا 
چنين نوس��اني قابل قبول نيس��ت، زيرا با اين روند زيان جدي متوجه پول کش��ور مي ش��ود 
و دولت به هيچ وجه با کاهش ارزش پول ملي موافق نيس��ت و اميدواريم بانک مرکزي 
براي کنترل اين بازار اقدامات الزم را انجام دهد. البته بانک مرکزي برنامه هايي دارد که 
به زودي اجرا خواهد ش��د چرا که تا امروز هم بانک مرکزي بس��يار تحمل کرده اس��ت تا با 

سازوکار رايج ثبات در بازار ارز ايجاد شود.

سخنگوي دولت:

شرکت صنايع کشتي سازي بحر گسترش هرمز


