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شهدا را یاد کنیم حتی با ذکر یک صلوات

 کتاب های داستان جایگزین
 »پیک  نوروزی« می شود

 مع��اون آموزش ابتدای��ی وزارت آموزش 
و پ��رورش با بی��ان این که بررس��ی ها نش��ان 
داده پیک ه��ای ن��وروزی در تثبی��ت و تعمیق 
گف��ت:  نداش��تند  نقش��ی  چن��دان  یادگی��ری 
 داس��تان خوان��ی و داس��تان گوی��ی جایگزین 
پی��ک ه��ای ن��وروزی م��ی ش��ود. همچنی��ن 
ویژگی های کتاب مناس��ب را به استان ها ابالغ 
خواهیم کرد تا از معرفی کتب نامناسب خودداری 
 ش��ود. به گ��زارش تفاهم، رض��وان حکیم زاده

 در نشستی خبری با موضوع "تکلیف نوروزی 
دان��ش آم��وزان ابتدایی" افزود: در س��ال های 
گذش��ته با توجه به  فاصله گرفت��ن کودکان از 
محیط مدرس��ه، برای جلوگی��ری از اختالل در 
یادگیری، پیک نوروزی تهیه و در اختیارش��ان 
قرار می گرفت.معاون آم��وزش ابتدایی وزارت 
آم��وزش و پ��رورش گفت: دانش آم��وزان در 
طول تعطی��الت درگیر چالش های تکمیل پیک 
بودند و معموال در آخرین س��اعات تعطیالت با 

همراهی خانواده پیک را حل می کردند. 
حکی��م زاده اف��زود: در س��ال تحصیل��ی 
۹۲_۹۳ دس��تورالعمل جدیدی تدوین ش��د که 
 بر کتابخوانی، مطالعه، گفت وگو و مهارت های 
اجتماعی تاکید شده و مقرر شد استان ها از تولید 
پیک های متمرکز خودداری کنند و برنامه هایی 
برای توانمندس��ازی معلمان داش��ته باش��ند اما 
برخ��ی معلمان توانایی تولی��د تکالیف نوروزی 
را نداش��تند و به دلیل ذیق وقت و فشرده بودن 
زم��ان، رونویس��ی و کپ��ی و تکثی��ر تمارین را 
جایگزی��ن کنن��د. وی اف��زود: تصمی��م گرفتیم 
 برای آش��تی دادن ک��ودکان با قصه و داس��تان، 
قصه خوانی، قصه ش��نیدن و قص��ه گویی را به 
عنوان تکلیف نوروزی کودکانمان در ایام نوروز 
درنظر بگیریم .معاون آم��وزش ابتدایی وزارت 
آم��وزش و پرورش با اش��اره به ای��ن که امروز 
بازی ه��ای کامپیوتری با تلفن هم��راه و یارانه 
فراوان ش��ده و ما بزرگترها نیز وقت زیادی را 
به آن اختصاص می دهیم و سرانه مطالعه پایین 
آمده است گفت: »۷.۵ میلیون دانش آموز ۷.۵ 

میلیون کتاب« شعار ماست. 

خبرنامه

پرداخت ماهیانه ٤٢٠٠ میلیارد مستمری 
تفاهم- گروه اجتماعی: مدیرعامل س��ازمان 
تأمین اجتماعی با بیان این که این سازمان بر مبنای 
س��ه جانبه گرایی اداره می ش��ود و نمی توان آن را 
با روش دیگری اداره کرد، اظهار داش��ت: هر س��ه 
ضل��ع کارگران، کارفرمایان و دولت باید با تعامل و 
همکاری نزدیک در اداره این سازمان مشارکت کنند. 
نوربخش با یادآوری این که سازمان تأمین اجتماعی 
 DB یک صندوق بین النس��لی اس��ت که باسیستم
)مزایای تعریف ش��ده( اداره می شود، اظهار داشت: 
در این شرایط وجود دولت در اداره چنین سازمانی 
ضروری اس��ت اما سهم دولت در اداره این سازمان 
باید متناسب با سایر اضالع باشد. نوربخش افزود: 
سه جانبه گرایی یکی از اصول کلی حاکم بر سازمان 
تأمین اجتماعی است و با سیاست های ابالغی مقام 

معظم رهبری نیز مطابقت دارد. 
وی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷ تعهدات 
ب��دون منبع برای س��ازمان تأمین اجتماعی ایجاد 
نش��ده است و پرداخت ۵٠ هزار میلیارد تومان از 
بدهی های معوق دولت نیز پیش بینی ش��ده است 
که ۲۳ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و باقی 
آن نیز به صورت تهات��ری خواهد بود. نوربخش 
گفت: س��ازمان تأمین اجتماعی در هر ماه بالغ بر 
٤۲٠٠ میلیارد تومان برای پرداخت مس��تمری به 
جامعه تحت پوشش پرداخت می کند. تأمین چنین 
بارمالی بزرگی ایجاب م��ی کند که مطالبات این 

سازمان به موقع پرداخت شود.

 عرضه »تنگه ابوقریب«
 در جشنواره برلین

تفاه��م- گروه فرهنگی: »تنگ��ه ابوقریب« 
س��اخته بهرام توکل��ی در بازار جش��نواره برلین 
عرضه می شود. فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« 
ب��ا ن��ام بی��ن الملل��ی »the Lost strait« به 
تهیه کنندگ��ی س��عید مل��کان و کارگردانی بهرام 
توکل��ی در اولی��ن نمای��ش خارجی خ��ود در 
روز جمع��ه ۱۶ فوریه برابر با ۲۷ بهمن س��اعت 
۱۸:۵٠ ب��ه وقت برلین در بازار فیلم جش��نواره 
 برلی��ن به نمایش درمی آید. »تنگه ابوقریب« در 
س��ی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر توانست 

۶ سیمرغ کسب کند.
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رئیس س��ازمان هواشناس��ی کش��ور با اشاره به 
ارائه گزارش تغییر اقلیم به مقام معظم رهبری، س��ران 
س��ه قوه، وزیران و ... اظهار کرد: در این گزارش زنگ 
خطر را درباره افزایش دمای کشور و آسیب های ناشی 
از تغیی��ر اقلیم به صدا درآورده ایم. به گزارش ایس��نا، 
داود پرهیزکار در نشس��ت دفتر مجمع ملی IPCC با 
حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله سازمان 
جنگل ها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم 
 IPCC و ... برگزار ش��د،  اظهار ک��رد: در مجمع ملی
)هیات بین الدولی تغییر اقلیم( قرار اس��ت برنامه هایی 
در ابع��اد داخلی و خارج��ی دنبال کنیم و امیدواریم با 
هماهنگی که با دستگاه های مختلف انجام می شود این 
برنامه ها به بهترین شکل تنظیم شود تا هم از منافع کشور 
در ارتباط با این موضوع دفاع و هم جایگاه خوبی در 

سطح بین الملل کسب کنیم. 
وی ادام��ه داد: IPCC یا هیات بین الدولی تغییر 
اقلیم تنها مرجع رس��می و مورد وثوق سازمان ملل و 
سازمان هواشناسی جهانی برای بررسی تغییر اقلیم در 
س��طح جهان است. این هیات در سال ۱۹۸۸ تشکیل 
شده و تاکنون پنج گزارش ارزیابی تغییر اقلیم به شکل 
دوره ای تنظیم و ارائه کرده اس��ت. در پنجمین گزارش 

IPCC موض��وع گرمایش کره زمین مورد تایید قرار 
گرفته و اش��اره شده اس��ت که دمای زمین حدود یک 
درجه افزایش یافته اس��ت. رئیس سازمان هواشناسی 
با بیان این که طبق این گزارش افزایش دما ناش��ی از 
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید 

کربن اس��ت، گفت: افزایش دی اکسید کربن عالوه بر 
افزای��ش دمای جو زمین باعث اس��یدی ش��دن آب 
اقیانوس ها می شود و همین موضوع آسیب بزرگی برای 

محیط زیست تلقی می شود.
 پرهیزکار با اشاره به این که بر اساس بررسی های 

انجام ش��ده چهار سناریو برای تغییر اقلیم مطرح شده 
است، گفت: خوشبینانه  ترین سناریو این است که همه 
کش��ورها به تعهد COP۲۱ پایبند باش��ند. بر اساس 
تعهدات کش��ور ما تا پایان سال ۲٠۳٠ باید بین چهار 
تا ۱۲ درصد از میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه 
دی اکسید کربن کاسته شود. ایران جزو ۱٠ کشور اول 
در تولید گاز دی اکسید کربن است. بر اساس بررسی ها 
تا سال ۲٠۱۱ مقام نهم و تا سال ۲٠۱۵ مقام هشتم را 
در زمینه تولید دی اکسید کربن داشت. قطعا این افزایش 
دما در خاورمیانه بیشتر خواهد بود و بیشترین آسیب 
ناشی از تغییر اقلیم به خاورمیانه می رسد البته تاکنون هم 
همین طور بوده است و در حال حاضر شاهد افزایش 

دو درجه ای دمای کشورمان هستیم. 
وی با اش��اره به این که طی ۵٠ س��ال گذش��ته 
میانگین بارش کش��ور ۵٠ میلیمتر کاهش یافته است، 
گفت: قطعا تغییر اقلیم و گرمایش روی کاهش بارش 
کشور و افزایش کم بارشی های انباشته تاثیرگذار بوده 
است بنابراین اگر شیوه موجود در زمینه انتشار گازهای 
گلخانه  ای ادامه یابد همچنان بارش های ایران کاهش 
می یابد و در نتیجه شاهد شدت بیشتری از کم بارشی 

در کشور خواهیم بود. 

از سوی رئیس سازمان هواشناسی؛

زنگ خطر تغییر اقلیم به صدا در آمد!
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فاجعه شیمیایی به روایت یک خلبان
س��رهنگ خلبان- بهرام کاظمی از جمله رزمندگان ارتشی دوران دفاع 
مقدس است. به گزارش ایسنا،  او در خاطره ای در رابطه با بمباران شیمیایی 
بیمارس��تان »الزه��را)س(« روایت می کند: عملی��ات »والفجر۸« در جنوب 
آب��ادان انجام ش��د. در آن عملیات، گروه های پ��روازی هوانیروز در مناطق 
مختلفی مثل دارخوین، چنانه، عین خوش، جراحی، اهواز و باغچه های یک 
تا ۶ مستقر بودند.محل استقرار ما با دو فروند بالگرد »شنوک« و دو فروند» 
۲۱٤ « و چه��ار فروند »کبرا« در بیمارس��تان »علی ب��ن ابیطالب )ع(« بود. 
وظیفه ما حمل و ترابری نیروها،  مهمات و آذوقه به جنوب آبادان بود و در 
بازگش��ت، تخلیه مجروحان و شهدا را به بیمارستان های الزهرا)س(  و شهر 

دزفول انجام می دادیم.
در منطقه ای که ما عملیات داش��تیم، همه جا را آب گرفته بود. آب، 
ش��ب ها با جزر باال می آمد و روزها، با م��د پایین می رفت. دیدبان های 
دشمن بدون استثناء پروازهای ما را به علت وجود دشت صاف می دیدند 
و ه��ر چقدر هم که در س��طح پایین پرواز می کردیم ب��از هم از دید آنها 
مخف��ی نبودیم. ش��روع پ��رواز ما ه��ر روز مصادف می ش��د با گزارش 
دیدبان های دش��من و فعال  شدن توپخانه و هواپیماهایشان؛ اما چون در 
آن منطقه ، آب و لجن وجود داشت و باتالقی بود، انفجار توپ و موشک 
هواپیماه��ا، فقط موجب پراکنده ش��دن آب و لجن می ش��د و ترکش ها 
جذب زمین می شدند.در آن عملیات، مجروحان و شهدا را از خط مقدم 
به عقب آورده و پس از مداوای اولیه در بیمارستان شهید بقایی در اهواز 
تخلیه می کردیم. روز اول در حال انجام مأموریت بودیم که اطالع دادند 
بیمارس��تان الزهرا)س( هدف بمباران ش��یمیایی واقع ش��ده و تعدادی از 

نیروها مس��موم ش��ده اند. با وجود اینکه ماسک به همراه نداشتیم، سریع 
خودمان را به بیمارستان رساندیم.

چون می دانس��تیم که بیمارستان بخش شیمیایی ندارد و اگر دیر برسیم 
فاجعه پیش می آید. وقتی رسیدیم مجروحان زیاد بودند و درنگ جایز نبود. 
تا مدتی بعد از غروب، در پروازهای متعدد، مجروحان را تخلیه کردیم. شب 
همان روز این بال به سر خودمان هم نازل شد. در سنگر بودیم که با شنیدن 
صدای انفجار بیرون آمدیم. با استش��مام بوی گازهای شیمیایی، فهمیدیم که 
بمباران ش��یمیایی بوده اس��ت. در بمباران آن شب من و تعدادی از نیروهای 

هوانیروز شیمیایی شدیم.

 استان قزوین 
 میزبان هشت شهید گمنام 

دوران دفاع مقدس
مدی��رکل حف��ظ آثار و نش��ر ارزش های دف��اع مقدس اس��تان قزوین 
گف��ت: پیکرهای مطهر ۸ ش��هید گمنام دفاع مقدس، ۳٠ بهمن و اول اس��فند 
ماه با حضور پرش��ور مردم در استان قزوین تشییع می شود. سرهنگ مهدی 
طاهرخان��ی درگفتگو با مهر اظهارداشت:درآس��تانه ورود به چهل س��الگی 
انقالب اسالمی باید قدردان ارزش هایی باشیم که خون شهدا موجب آن شده 

لذا صیانت از خون شهدا رسالتی همگانی است.
وی اضافه کرد: ش��هدا مانند ش��معی سوختند تا روشنایی بخش انقالب 
اس��المی باش��ند و ما نیز همواره باید یادش��ان را در کش��ور زنده نگهداریم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان قزوین تصریح کرد: 
در روزهای پایانی سال نیز عطر مطهر شهدا در کشور خواهد پیچید و قزوین 
میزبان تعدادی از این ش��هدای واالمقام اس��ت.وی اضافه کرد: پیکر مطهر ۸ 
شهید گمنام دفاع مقدس در روزهای آینده و همزمان با ایام فاطمیه در استان 
قزوین تشییع و در شهرهای معلم کالیه و ضیاءآباد تاکستان، پایگاه هوانیروز 
و آمادگاه ارتش در ش��هر آبیک و دانشگاه آزاد اسالمی بویین زهرا به خاک 

سپرده خواهد شد.
سرهنگ طاهرخانی بیان کرد: پیکر دو شهید گمنام روز دوشنبه ۳٠ بهمن 
ماه در شهرس��تان بویین زهرا تش��ییع و در دانشگاه آزاد اسالمی این شهر به 
خاک س��پرده می شود.سرهنگ طاهرخانی یادآورشد: تدفین دو شهید گمنام 
به درخواست دانشجویان، اساتید و مسئوالن انقالبی دانشگاه آزاد بویین زهرا 
در این واحد دانش��گاهی انجام خواهد شد تا یادگاران انقالب و دفاع مقدس 
در مراکز علمی هم حضور داش��ته و جوانان در ادامه مس��یر ارزش��ی از آنها 

الگو بگیرند.
وی بی��ان کرد: پیکر مطهر ۲ ش��هید گمنام دفاع مقدس روز سه ش��نبه 

اول اس��فندماه در سالروز ش��هادت حضرت زهرا )س( در بوستان شهدای 
گمنام در منطقه الموت ش��رقی درش��هر معلم کالیه و ۲ ش��هید گمنام نیزدر 
بوس��تان الله شهر ضیاءآباد تاکستان به خاک سپرده می شود.مدیرکل حفظ 
آثار ونش��ر ارزش های دفاع مقدس اس��تان قزوین افزود:در روز ش��هادت 
حضرت فاطمه)س( پیکر مطهر ۲ ش��هید گمنام دف��اع مقدس دیگر هم در 
کوی سازمانی آمادگاه ارتش و پایگاه هوانیروز شهید امینی شهرستان آبیک 

به خاک سپرده می شود.
س��رهنگ طاهرخانی در ادامه با اشاره به ضرورت ساخت بنای یادبود 
برای ش��هدای گمنام یادآورشد: در اس��تان قزوین تاکنون ۶٤ شهید گمنام با 
حضور مردم تش��ییع و به خاک س��پرده شده و با تش��ییع هشت شهید گمنام 
دیگر در روزهای آینده این تعداد به ۷۲ شهید واالمقام خواهد رسید.وی بیان 
کرد: خوش��بختانه ۸٠ درصد شهدای گمنام استان دارای یادمان هستند و کار 
ساخت بنای آنها به پایان رسیده و ۲٠ درصد نیز در حال طراحی و ساخت 

بنای یادمان است.
سرهنگ طاهرخانی از مردم شهید پرور مناطق مختلف استان خواست 
چون گذشته با شرکت باشکوه در مراسم تشییع هشت شهید گمنام بار دیگر 

با شهدای واالمقام تجدید بیعت کنند.

تفاهم- گروه اجتماعی: مدیر عامل موسس��ه خیریه مدرس��ه ساز 
جامعه یاوری فرهنگی، با اش��اره به ش��کل گیری الگ��وی جدیدی از 
فعالی��ت خیرین در ح��وزه آموزش و پ��رورش از توزیع یک میلیون و 
۸٠٠ هزار بس��ته لوازم التحریر در سراس��ر کشور خبر داد. رضا درمان 
گفت: برای اولین بار در پروژه مشترکی با مشارکت یک سازمان انتفاعی 
خصوصی یعنی بانک آینده، یک س��ازمان مردم نهاد )جامعه یاوری( و 
یک دستگاه دولتی یعنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، یک 

تیم اجرایی توانست پروژه خیریه ملی را به سرانجام برساند. 
مدیر عامل موسسه خیریه مدرسه ساز جامعه یاوری فرهنگی ادامه 
داد: موضوع حمایت مردم در نقش خیرین سال ها است که مورد توجه 
قرار دارد اما این نوع تعامل مشترک بی سابقه بود که طی آن  بانک آینده 
در تعامل با موسسه جامعه یاوری فرهنگی توانست با توزیع یک میلیون 

و ۸٠٠ هزار ) ۱.۸٠٠.٠٠٠ ( بس��ته لوازم التحریر در میان دانش آموزان 
مقطع ابتدایی در مناطق کم برخوردار سراسر کشور به یک رکورد جدید 

در حوزه کمک به دانش آموزان دست پیدا کند. 
  به گفت��ه درمان؛ آمار دانش آموزان مقطع ابتدایی در کل کش��ور 
ح��دود هفت میلی��ون ) ۷.٠٠٠.٠٠٠ ( نفر اس��ت و ب��ه عبارتی تقریبا 
۲٠درص��د از دانش آموزان مقطع ابتدایی کش��ور امس��ال در طرح امید 
آینده لوازم التحریر دریافت کرده اند.  درمان با اشاره به ساخت ۸ مدرسه 
و یک ورزش��گاه چند منظوره در طرح امید آین��ده در کنار توزیع این 
بسته های لوازم التحریر، افزود: در مرحله نخست که در مهرماه به انجام 
رس��ید تعداد ۱۶ استان کشور که عمدتًا بیشترین نیاز در آنها بوده است 
تحت پوش��ش قرار گرفت. در مرحله دوم اما تمام س��ی و یک اس��تان 
کشور تحت پوشش توزیع این لوازم التحریر قرار گرفت. به عبارتی این 

لوازم التحریر بدون اس��تثنا در تمام اس��تان ها توزیع شده است. در این 
توزیع س��عی کردیم تا دانش آموزان مناطق عشایری، حاشیه نشین ها در 
شهرهای بزرگ و نیز روستاهای دورافتاده مورد توجه ویژه قرار گیرند.   
درمان در خاتمه تاکید کرد: در این پروژه چند نکته بس��یار مهم وجود 

دارد که باید به آنها توجه شود. 
 اول اینک��ه لوازم التحریر توزیع ش��ده در این پ��روژه تمامًا تولید 
داخل اس��ت و این موضوع بسیار مهمی محس��وب می شود که به این 
پ��روژه ابعاد ویژه ای را می بخش��د.  دوم اینکه یک بانک به عنوان یک 
موسسه تجاری در قالب مسئولیت های تجاری خود دست به طراحی و 
اجرای این پروژه زده است.  امیدوارم طراحی و اجرای طرح امید آینده 
بتواند الگویی برای س��ایر موسسات مشابه شده و موجب جریان سازی 

در جامعه را فراهم آورد.

با همکاری مشترک خیرین، سازمان های مردم نهاد و دولت انجام شد 

توزیع  یک میلیون و ۸۰۰ هزار بسته لوازم التحریر در مدارس کشور

سخنگوی دولت گفت: ما هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان هستیم و بیش 
از ۸۱ هزار میلیارد دالر در سال گذشته و در سال جاری ۹٤ هزار میلیارد 
دالر به تولید ناخالصی اضافه ش��د. به گ��زارش تفاهم، محمدباقر نوبخت 
س��خنگوی دولت صبح دیروز در نشس��ت خبری هفتگی خود با رسانه ها 
با اش��اره به سالروز دهه فجر انقالب اسالمی اظهار داشت: راهپیمایی واقعا 
تماشایی با همان تعبیر رهبر معظم انقالب نشانگر این بود که مردم همچنان 
پای انقالب ایس��تاده ان��د. درود خدا بر مردم فهیم و صب��ور ایران باد.وی 
افزود: انقالب اس��المی مردم ایران در بهمن ۵۷ ب��ا ایدئولوژی متفاوت از 
لیبرال غرب و کمونیسم شرق و به رغم مخالفت قدرت های جهانی پیروز 
شد و در کمتر از ۲ ماه با همه پرسی به روش مردم ساالری دینی، انقالب 
ب��ه نظام جمهوری اس��المی ایران تبدیل ش��د.نوبخت تصریح کرد: پس از 
ترورهای گس��ترده و از دست دادن اندیشمندان و شخصیت های مذهبی و 
رجال سیاسی و بیش از ۷۲ تن از دولتمردان و نمایندگان مردم و همچنین 
پشت سر گذاش��تن یک تهاجم نظامی نابرابر و تحمل مسائل تلخ همچون 
 ۱۷٠ هزار شهید و یک هزار میلیون دالر خسارت جنگی و رو به رو شدن

 با تحریم های اقتصادی بزرگ در دو مرحله که تحریم هوشمندانه اقتصادی 
بود در ۲۲بهمن سال ۹۶ می توانیم این جمع بندی را نسبت به این انقالب 
اسالمی داشته باشیم که با قدرت و توان دفاعی بازدارنده این نظام پرچمدار 

مبارزه با داعش در منطقه شد.
وی با بیان اینکه ما هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان هستیم و بیش از ۸۱ 
هزار میلیارد دالر در سال گذشته و در سال جاری ۹٤ هزار میلیارد دالر به 
تولید ناخالصی اضافه شد، تصریح کرد: ما نوزدهمین کشور جهان در تولید 
علم هستیم؛ با همه این ها، نظام جمهوری اسالمی این قدرت را پیدا کرده 
که در اتم نفوذ کند و در فضای بیکران هم حضور داش��ته باشد.س��خنگوی 
دولت تاکید کرد: با همه مش��کالتی که مردم با آن مواجه هستند، براساس 
گزارش بانک جهانی توزیع درآمد و فاصله دهم ما نه  تنها نس��بت به قبل 
 از انقالب بهبود داشته ،بلکه نسبت به آمریکا، چین و روسیه ضریب جینی

 ما بهتر است.نوبخت تصریح کرد: این ها دستاوردی است که به هیچ دولتی 
آن را ارتباط نمی دهیم. حق است که مردم این نظام را دوست داشته باشند. 
این نظام در ابتدا با همه پرسی مردم شکل گرفت و همه مردم بزرگ ترین 
انقالب مردمی را راه انداختند و آن رهبر و مرجع بزرگ اعالم کرد تا مردم 
به روش مردم ساالری دینی این نظام را تایید نکنند، این نظام شکل نخواهد 
گرفت.سخنگوی دولت گفت: مردم به خوبی تشخیص دادند که این انقالب 

را از جان خود عزیز دانسته و با آن سرنوشت فرزندان خود را رقم بزنند.
 نوبخت درباره کسری ۱۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ها 
 گفت: در تبصره ۱٤ الیحه تصریح شده هرآنچه از محل افزایش قیمت حامل های

 ان��رژی تحصیل کرده و بین خانواره��ا توزیع می کنیم و این ادامه پیدا می 
کند.وی ادامه داد: قرار بود کل این درآمدها را نصف کرده و نیمی از آن را 
 ب��ه خانواده های نیازمند بدهی��م و نصف دیگر را بین همه و  خانواده های

 نیازمند توزیع کنیم تا از فقر مطلق فاصله بگیرند اما سال آینده اگر بخواهیم 
یارانه بدهیم، همه درآمدهای ناش��ی از افزایش قیمت حامل های انرژی را 
یاران��ه می دهیم.نوبخت گفت: چون مجلس به س��متی رفت��ه که مدل اول 
پذیرفته نش��د، فکر می کنم سال آینده هم همین روش موجود ادامه داشته 
باش��د. نوبخت با بیان اینکه ۵٠ هزار مسکن در شهر و ۵٠ هزار مسکن به 
صورت حمایتی در روس��تاها در سال آینده خواهیم ساخت، تصریح کرد: 
ایمن سازی ۱٠٠ هزار واحد مسکونی فرسوده نیز در دست کار خواهد بود. 
نوبخت گفت: برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هم به طور کامل مشخص 
شده؛ ضمن اینکه در میزان انرژی حامل ها صرفه جویی شده و  ۲۵ هزار 
فرصت شغلی را به وجود خواهد آورد.وی تصریح کرد: مجلس  ۱٠ هزار 
میلیارد تومان از محل افزای��ش مالیات و افزایش حامل های انرژی برای 
انجام این امور برای ما در نظر گرفته اس��ت. بحث یارانه ها و حامل های 
ان��رژی را بدون اجازه مجلس انجام نخواهی��م داد.نوبخت درباره خدمات 
بانکی در پایان سال گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز، نظام بانکی برای 

اینکه اسکناس و نقدینگی در اختیار مردم باشد و همچنین وزارت جهاد و 
صنعت معدن تجارت برای اینکه اقالم مورد نیاز مردم از جمله میوه به اندازه 

کافی باشد، تمهیدات الزم را اندیشیدند.
نوبخت درباره اظهارات رئی��س جمهور در خصوص رفراندوم گفت: 
استناد رئیس جمهور به اصل ۵۹ قانون اساسی است که می توانیم در مسائل 
 مختلف از جمله اقتصادی را از نظر مردم استفاده کنیم. این انعطاف پذیری

 قانون اساسی ما خود جزء ویژگی های مثبت قانون اساسی است که باید 
به روح بزرگ امام درود بفرس��تیم که چنی��ن نظامی را پایه گذاری کردند.

وی درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اظهارات رئیس 
جمهور درباره همه پرسی گفت: این روشن است که ما به همه اصول قانون 
اساس��ی پایبند باشیم. رئیس جمهور هم بر اس��اس قانون اظهار نظر کرد.

نوبخت درباره نوس��انات بازار ارز، کاهش نرخ سود بانکی، رکود در بازار 
مس��کن و اینکه در نهایت چه بازار مطمئنی برای س��رمایه گذاری وجود 
دارد، گفت: بازار پول بانک ها هس��تند و تقلیل س��ود بانکی خواست همه 

بوده است.
 نظام بانکی مطمئن اس��ت و بانک مرکزی هم باالی س��ر کار حضور 
دارد. بانک مرکزی کارش نظارت است. نوبخت با بیان اینکه مردم به بازار 
ارز اعتم��اد نکنن��د، تصریح ک��رد: ما از ملت می خواهیم به کش��ور کمک 
کنن��د. ب��ی جهت به بازار ارز وارد نش��وند؛ این باع��ث کاهش ارزش پول 
ملی می ش��ود اما دولت به هیچ وجه عالقه ای به این مس��ئله ندارد. باید 
قیمت ارز کنترل ش��ود؛ اگر کسی ارزی دارد باید امروز عرضه کند تا بازار 
 کنترل شود.سخنگوی دولت گفت: اطالع دارم که بانک مرکزی برنامه هایی

 دارد و به زودی ارائه می دهد اما قطعا افزایش نرخ ارز، قابل تحمل برای 
دولت نخواهد بود و حتما به ش��رایط قبل بازخواهد گش��ت.نوبخت درباره 
ادامه اصالحات اقتصادی گفت: چند کار مهم در بودجه انجام ش��د؛ اصالح 
س��اختاری در روش بودجه ریزی انجام دادیم؛ بودجه ۳٤٠ دس��تگاه را بر 
اس��اس عملکرد آن ه��ا تعیین کردیم؛ ۲٠ واحد، درص��د بودجه جاری به 
سمت انس��انی ش��دن رفت؛ ۸٠٠ طرح و پروژه عمرانی را انسانی کردیم. 
این ها همه جز گام های اولیه ای بود که برای اصالح اقتصادی برداش��تیم.

س��خنگوی دولت اظهار داشت: منابع مطمئنی در بودجه مشخص کرده ایم 
و سیاست بودجه، کاهش فقر مطلق و اشتغال تعیین شده است. ۸۳۸ هزار 
نیروی جدید را برای ورود به بازار کار پیش بینی کردیم اما هدفمان ایجاد 

یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی است.
نوبخت گفت: س��ازمان برنامه و بودجه خود را بر پشتیبانی مالی این 
اقدامات و نیز نظارت بر عملکرد دس��تگاه ها موظف می داند و امید داریم 
که این برنامه ها عملیاتی شود.وی درباره افزایش مالیات بر قبوض، اظهار 
داش��ت: باید تعداد کس��انی که مالیات می دهند را افزای��ش داد تا از فرار 
مالیات��ی جلوگیری کرد؛ اما باز ه��م راه فرار مالیاتی وجود دارد و باید این 
راه ها بس��ته شود. ما برای گسترش نرم افزار های الزم برای جلوگیری از 
فرار مالیاتی با کشور فرانسه قرارداد بستیم. باید از فرار مالیاتی جلوگیری 
کنیم. از این تعبیر اس��تفاده نکنیم که دریافت مالیات دس��ت در جیب مردم 

مردم است.
نوبخت درباره اینکه چرا دولت در پنجمین س��ال فعالیت خود و این 
همه دیر به فکر رفاه حال مردم افتاده اس��ت، گفت: دیر نیس��ت، ما از آغاز 
س��ال ۹۳ برنامه خود را آغاز کردیم و برای آن برنامه ریزی های خود را 
طراحی کردیم، منتها هر سال باید برنامه های ویژه ای در نظر بگیریم. براین 
اس��اس هدف را در س��ال ۹۷ در بودجه تعریف کردی��م. حتی برنامه های 
برجامی را هم برای رفاه حال مردم و گشایش های اقتصادی دنبال کردیم. 
به هر حال در بودجه ۹۷ باید نوآوری هایی را ایجاد می کردیم درحالی که 
منابع ما بیشتر نشده است اما یک گام رو به جلو داشتیم که انتظار از دولت 
هم همین بوده است.نوبخت درباره وظیفه مسئوالن بعد از حضور چشم گیر 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز گفت: مسئوالن بیش از گذشته باید تالش کنند 

چون جزای احسان چیزی جز احسان نیست.

نوبخت ، سخنگوی دولت:
هجدهمین اقتصاد جهان هستیم

    


