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حمایت دولت ازمالکین کامیون های آسیب دیده 
آتش سوزی اسالم قلعه افغانستان

هیات وزیران در جلس�ه بعدازظهر روز یکش�نبه خود به ریاست حجت االسالم 
والمس�لمین روحانی ریی�س جمهوری، به منظور حمای�ت از مالکین کامیون های 
آس�یب دیده در حادثه آتش س�وزی در اس�الم قلعه افغانس�تان، تصمیم هایی را 

اتخاذ کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در پی وقوع حادثه آتش سوزی گسترده در گمرک 
اسللالم قلعه افغانستان و خسارت های جزیی و کلی به )۳۴( دستگاه از کامیون های دارای 
پالک ایرانی، هیات دولت پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر انجام اقدامات الزم برای 

حمایت از مالکین کامیون های آسیب دیده را بررسی و به تصویب رساند.
هیأت وزیران در ادامه، با افزایش امتیازات گروه های شللغلی صندوق توسعه ملی مندرج 
در جداول آیین نامه مالی، معامالتی، اداری و استخدامی این صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۰ 

موافقت کرد.
هیات وزیران به پیشللنهاد معاونت امور مجلس رییس جمهوری و در  اجرای ماده )۱۴۵( 
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، از مجلس درخواست کرد ادامه رسیدگی به 
الیحه اصالح بند )ت( ماده )۸۰( قانون برنامه ششم توسعه موضوع تهیه و اجرای کامل طرح 

جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در دستور کار خود قرار دهد.

گفت و گوی تلفنی عمران خان با رئیس جمهور منتخب
عمران احمدخان نیازی نخس�ت وزیر پاکس�تان، در گفت و گوی تلفنی با آیت اهلل 
س�ید ابراهیم رئیس�ی، ضمن تبریک انتخاب ایش�ان به نمایندگ�ی از دولت و ملت 
پاکستان، ابراز امیدواری کرد بزودی امکان مالقات حضوری با رئیس جمهور منتخب 

ایران فراهم شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی دفتر رییس جمهور منتخب، عمران خان در گفت و گوی تلفنی 
با  رئیسی ضمن تبریک انتخاب ایشان افزود: شرح حال زندگی شما را مطالعه کردم و متوجه 

شدم شما یک عالم برجسته هستید. 
عم��ران خان به موضوع های مش��ترک فی ما بین اش��اره کرد و گفت: م��ا نگران وضعیت 

افغانستان و درگیر شدن این کشور در جنگ طوالنی مدت هستیم. 
وی بهترین راه حل برای افغانس��تان را راه حل سیاسی دانس��ت و البته دستیابی به آنرا در 

شرایط کنونی دشوار قلمداد کرد.
پنخست وزیر پاکستان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با رییس جمهور منتخب ایران 
مالقات کرده و درباره موضوع های  مختلف از جمله فرصت ها و نگرانی های مشترک گفت و 
گو کند. در این گفت و گوی تلفنی آیت اهلل رئیسی نیز ضمن ابراز تشکر از تماس تلفنی و پیام 
تبریک ملت و دولت پاکس��تان، پیوندهای درهم تنیده دو ملت و ظرفیت های گسترده و متوع 

دو کشور را بستر مناسبی برای ارتقای همکاری ها در عرصه های مختلف عنوان کرد.
 رئیسی، توفیقات دولت دوست و ملت برادر پاکستان را توفیقات دولت و ملت ایران دانسته 
و اف��زود: "اعتم��اد متقابل" و "اتکای هم افزا" میان کش��ورهای منطقه، دو رکن اصلی ثبات و 
پایداری "مناس��بات همسایگی" اس��ت. رییس جمهور منتخب گفت: در دیپلماسی اقتصادی 
دولت جدید به همه ظرفیت های اقتصادی همسایگان به عنوان فرصت های ارزشمند همکاری  

نگریسته می شود و به همین جهت هیچ ظرفیت اقتصادی مورد غفلت قرار نمی گیرد.
رئیسی نیل به "امنیت پایدار" را صرفا از طریق مشارکت کشورهای منطقه عملی دانست و 
ادامه داد که تجربه نش��ان داده که بیگانگان به بهانه ایجاد امنیت بذر ناامنی را کاشته و عدم 

ثبات را نهادینه می کنند.
رییس جمهور منتخب فلس��طین را رمز همگرایی جهان اس��الم عنوان کرد و دفاع مؤثر و 

مستمر از ملت مظلوم فلسطین را ضامن "پایداری امنیت منطقه ای" دانست. 
آیت اهلل رئیسی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت: امنیت افغانستان برای 

ما مهم است و  این امنیت باید توسط افغانستانی ها برقرار شود.

مدیرعامل بنیاد تعاون وزارت دفاع:

بنیاد تعاون آماده ارائه خدمات به بخش های صنعتی 
و عمرانی است

مدی�ر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع گف�ت: بنیاد تعاون وزارت دفاع برای خدمت 
رس�انی به صنایع و بخش های مورد نیاز کشور امکانات و ظرفیت های الزم را دارد و 

در این زمینه از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
بلله گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع؛ سللید مهدی نامجوی در  دیدار با حمیدرضا 
گلپایگانی مدیرعامل شرکت حفاری ایران درباره روند فعالیت های بنیاد تعاون وزارت دفاع در 
سللال های اخیر گفت: در مجموعه بنیاد تعاون وزارت دفاع زیر ساخت های الزم برای اجرای 
پروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی وجود دارد و  طی سال های اخیر هم توانسته ایم براساس 
نیاز مجموعه های لشکری و کشوری همکاری های ارزنده ای در حوزه های ملی داشته باشیم. 
مدیر عامل بنیاد تعاون وزارت دفاع از عزم مجموعه خود در شرایط سخت تحریم برای خدمت 
رسانی به صنایع و بخش های مورد نیاز در  کشور خبر داد و گفت: بنیاد تعاون وزارت دفاع به 
یک جایگاه شناخته شده در عرصه فعالیت های عمرانی و راه سازی دست یافته و از ظرفیت و 

امکانات درونی مناسبی برای مشارکت در عرصه سازندگی کشور برخوردار است.
نامجوی با اشللاره به اینکه دشللمنان قسللم خورده نظام اسللالمی در آوردگاه های نظامی و 
دفاعی در برابر ایران اسللالمی زانو زده اند گفت: امروز در کارزار و جنگ تمام عیار اقتصادی 
با دشللمن پنجه در پنجه هسللتیم و تالش می کنیم مأموریت های خود را به نحو احسللن در 
این برهه حساس عملیاتی کنیم. وی با بیان اینکه بنیاد تعاون وزارت دفاع یک بستر مناسب 
برای عملیاتی کردن نیاز شرکت حفاری و سایر بخش های صنعتی کشور است، تاکید کرد: در 
سللال تولید، مانع زدایی و پشتیبانی تالش می کنیم با هم افزایی در همه ظرفیت های صنعتی 
و تحقیقاتی وزارت دفاع، نیازمندی های عرصه ملی در حوزه توسعه زیرساخت های مربوط به 
حمل و نقل، راهسللازی و بویژه حفاری را رفع کنیم و برای این مهم از هیچ تالشللی فروگذار 
نخواهیللم کرد. گلپایگانی مدیر عامل شللرکت حفاری نیز با بیان اینکلله وزارت دفاع و بویژه 
بنیاد تعاون وزارت دفاع منشللأ خدمات فراوانی در حوزه عمران در کشللور بوده اسللت گفت: 
این سللازمان ظرفیت هایی دارد که می تواند به بخش حفاری کشور خدمات درخور توجهی 

ارائه نماید.

وزیر کش�ور گفت: اگر قرار اس�ت خاموش�ی 
داشته باش�یم، این خاموشی برنامه ریزی شده، 
توزیع شده و با اطالع و آگاهی قبلی مردم باشد 

تا خود را آماده کنند.
بلله گللزارش خبرنللگار سیاسللی ایرنللا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاشیه نشست ستاد اطالع رسانی 
و تبلیغات اقتصادی در جمللع خبرنگاران گفت: این 
جلسه با مصوبه جلسه سران در ستاد هماهنگی های 
اقتصادی تشکیل شد. وظیفه ما این بود حلقه وصل و 
رابط بین حوزه های اقتصادی و اخبار عمومی به مردم 
و همچنین فعاالن عرصه اقتصادی از نظر رسللانه ای 

باشیم.
وزیللر کشللور اداملله داد: تاکنون جلسللات خوبی 
برگزار شد و با توجه به ترکیب در جلسه که اکثریت 
نمایندگان رسللانه های مهم و موثر، بخش خصوصی، 
تعاونی ها و دستگاه های اجرایی هستند، همه حرف ها 
گفته و شللنیده شللود و در نشست امروز هم مباحث 
مسللاله اصلی روز و افللکار عمومی و همچنین برخی 
نارضایتی ها بیان شللد که یکی از این موضوعات روند 

افزایش قیمت بود.
رحمانللی فضلی اظهار کرد: دسللتگاه های مختلفی 
درباره افزایش قیمللت توضیحاتی ارایه و تمهیدات و 
اقدامات الزمی که مقرر اسللت انجام شللود را مطرح 
کردند که امیدواریم بللا اجرای این تمهیدات بتوانیم 
نسبت به این فضای رو به افزایش قیمت ها، مدیریت 

مطلوب و مناسب داشته باشیم.
وی اضافلله کرد: موضوع دیگللر ترخیص کاالها در 

بنادر بود که بانک مرکزی درباره تأمین ارز توضیحاتی 
داد و بللا توجه به تایید وزارت صنعت نسللبت به این 
موضوع، مقرر شللد در پیگیری ها و ترخیص تسللریع 
شود. در دو حوزه برق و خاموشی ها که افکار عمومی 
سخت درگیر آن هسللتند، توضیحاتی در این جلسه 
داده شد و عوامل موجب این مانند خشکسالی، خارج 
شللدن نیروگاه های برقابی از مدار و برخی نیروگاه ها 
که در شرایط کنونی به اورهال نیاز داشتند، مطرح و 
بحث شللد اگر قرار است خاموشی هم داشته باشیم، 

این خاموشی برنامه ریزی شده، توزیع شده و با اطالع 
و آگاهی قبلی مردم باشد تا خود را آماده کنند.

رحمانی فضلی خاطرنشللان کرد: همچنین اهمیت 
تامیللن برق در مناطق جنوبی که این روزها باالترین 
حد گرما را دارند به عنوان یک اولویت در این نشست 
مطرح شللد.  در بحث کاالهای اساسی آمار و ارقامی 
که الزم بود اطمینان داشته باشیم مطرح شد.  چون 
در حال گذار از دولت به دولت دیگر هستیم و دولت 
بعدی باید در بستر و شرایط مناسب تامین کاال باشد.  

بللا توجه به گللزارش ارائه شللده، در تأمین کاالهای 
اساسللی مشللکلی نداریم. بانک مرکللزی برنامه های 
تامین منابع را مطرح کرد و با همین روند پیش برود 
نسبت به تامین کاال مشکلی نخواهیم داشت و  دولت 

بعدی بعد از استقرار، ادامه کار را خواهند داشت.  
رییس شورای امنیت کشور تصریح کرد: با این همه 
از همه مردم و رسللانه ها که همکاری های بسیار موثر 
و مفید با سللتاد و دولت داشته اند و همیشه همراه ما 
و مللردم بودند،  تقاضا و انتظللار داریم فضای کنونی 
جامعه را در آرامش نسللبی مناسب قرار دهیم؛ البته 
این بلله معنی ندیدن و نگفتن نیسللت بلکه هم باید 
ببینیللم  و بگوییم و آنها را منتقللل کنیم و هم باید 
در حفظ آرامش جامعه بکوشللیم و همه اینها را باهم 
داشللتن هنر کار رسللانه ای اسللت. رحمانی فضلی با 
اشللاره به اینکه برای یک شللرایط مناسب و آرام در 
مرحله گذر باید برنامه ریزی داشته باشیم، اظهار کرد: 
از روزی کلله رییس جمهللوری منتخب رای می آورد 
تا ۱۲ مللرداد که تنفیذ و فردای آن، تحلیف اسللت، 
مرحله گذر اسللت به مرحله بعد مرحله استقرار است 
که دولللت جدید باید از مجلللس رای اعتماد بگیرد، 
مسللتقر شللود و تغییرات اعمال کند. پس تا اواسط 
شهریور که این فضا را خواهیم داشت همه باید تالش 
کنیم در مرحله گذر و اسللتقرار دولت جدید، بستر و 
زمینه ای باشللد که دولت جدید بللا اطمینان به آن و 
بللا همراهی مردم بتواند برنامه ریزی های الزم را بابت 
قول هایللی که مردم داده اسللت و طلبکاری هایی که 

مردم در انتخابات مطرح کرده اند، انجام دهد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده 
گفت: م�ردم ایران و ژاپن اش�تراکات تاریخی و 
فرهنگی زی�ادی دارند و این اش�تراکات زمینه 
خوبی برای گس�ترش هم�کاری و همفکری بین 
کارآفرین�ان و زنان دو کش�ور فراهم می کند تا 

تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، معصومه ابتکار در 
وبینللار تخصصی »حمایت از زنان کارآفرین در دوران 
کرونا با تاکید بر بازار دیجیتال« اظهار کرد: کرونا ابعاد 
مختلف زندگی بشللر را در سراسللر جهان تغییر داده 
و ایران هم از این موضوع مسللتثنی نبوده اسللت. در 
جهانی که بی عدالتی در توزیع اقالم بهداشللتی و به 
ویژه واکسللن کرونا موج می زند و باوجود تحریم ها و 
فشارهای خارجی، دانشمندان ایرانی با تولید واکسن 
بومللی گامی دیگر در راه بهبود وضعیت همه مردم به 

ویژه کارفرینان و زنان برداشتند.
وی به اسللتفاده گسللترده از فناورهای دیجیتال در 
دوران کرونا اشللاره کرد و افزود: وجود زیرسللاخت های 
ارتباطی و اینترنت در سراسللر کشللور زمینلله را برای 
اسللتفاده از فناوری های دیجیتال در ایللران در دوران 
کرونللا فراهم کللرد و به این ترتیب تجللارت، آموزش و 
دیگر حوزه ها همچنان فعال باقی ماندند.  معاون رییس 
جمهللوری در امور زنان و خانواده، پرداخت یارانه، وام و 
حمایت های مختلف دولت از کارآفرینان در دوران کرونا 
را یادآور شد و گفت: سللازمان های مردم نهاد در ایران 
هللم فعالیت های خوبللی در دوران کرونا برای کمک به 
کسب و کارهای آسیب دیده انجام دادند که قابل تقدیر 
است. ابتکار به همکاری معاونت رییس جمهوری در امور 
زنان و خانواده با نهادها، سللمن ها و کارآفرینان ژاپنی 
اشاره کرد و افزود: با بنیاد صلح ساساکاوا همکاری خوبی 
در زمینه های مختلللف از جمله حمایت از کارآفرینان 
و زنان داریللم. وی همچنین تحریم های ناعادالنه علیه 
اقتصاد ایران در دوران شیوع کرونا را یادآور شد و گفت: 
فشار اقتصادی علیه مردم و کارآفرینان و زنان ایران ادامه 
دارد اما آنها در مقابل کرونا و تحریم خارجی ایسللتاده 
انللد و این فشللارها آنها را به هم نزدیک تللر و اراده آنها 
برای بهبود شرایط اقتصادی تقویت کرده است. معاون 
رییللس جمهوری در امور زنان و خانواده، همکاری بین 
کارآفرینان ایرانی و ژاپنی را خواستار شد و گفت: مردم 
ایران و ژاپن اشتراکات تاریخی و فرهنگی زیادی دارند 
و این اشللتراکات زمینه خوبی برای گسترش همکاری 
و همفکری بین کارآفرینان و زنان دو کشللور اسللت تا 
تجربیاتشللان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. ابتکار با 

اشللاره به اینکه دولت تدبیر و امید، رساندن سهم زنان 
در مدیریت کشللور به ۳۵ درصللد را هدفگذاری کرده 
بود، خاطرنشللان کرد: سهم زنان در مدیریت کشور در 
دولت تدبیر و امید از پنج درصد به ۲۵ درصد رسید که 
امیدواریم این رویکرد در دولت جدید نیز ادامه یابد. وی، 
نقش زنان در خانواده و جامعه ایران و ژاپن را برجسللته 
ارزیابی کرد و گفت: زنان دو کشللور نه تنها کارآفرینی 
کردند و برای دیگر زنان و حتی مردان شللغل ایجاد 
کردند بلکه آنها بذر امید را در دل نسل آینده کاشتند. 
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، نقش 
زنان ایرانی و ژاپنی در مبارزه با شللیوع بیماری کرونا 
و تولید و توزیع اقالم بهداشتی را یادآور شد و گفت: 
شللیوع بیماری کرونا زنان ایرانللی و ژاپنی را متوقف 
نکرد و زیر فشار و استرس، خالقانه از ابزارهای نوین 
مثل بازار دیجیتال برای پیشبرد امور استفاده کردند 
و در اقدامی بشردوستانه تجربیاتشان را با دیگران به 
اشتراک گذاشللتند. ابتکار در ادامه داوطلبانه بودن و 
رویکرد بشردوستانه اقدامات کارآفرینان زن در ایران 
و ژاپن را سللتود و افزود: کرونا با همه مشللکالتی که 
ایجللاد کرد، مردم را به هم نزدیک کرد و باعث شللد تا 
بیشللتر قدر همدیگر را بدانند و به یاری هم بشللتابند. 
کرونا نه تنها ما را مجبور به تغییر سللبک زندگی کرد 
بلکه نگاه بشردوسللتانه را در ما تقویت کرد. وی، توجه 
بلله زنان جامعلله را توجه به کل جامعلله ارزیابی کرد و 
گفللت: همکاری و همفکری زنان در بازارهای دیجیتال 
و شبکه شللدن آنها می تواند ارتقای توانایی های آنها را 
به همراه داشته باشند و زمینه را برای تبادل اطالعات و 
تجربیات بین آنها فراهم کند. معاون امور زنان و خانواده 
ریاست جمهوری از اجرای یک تحقیق مقایسه ای برای 
بررسی وضعیت زنان کارآفرین ایرانی با همکاری بنیاد 
صلح ساساکاوا و مقایسلله آن با زنان کارآفرین در ژاپن 
خبر داد و افزود: دولت تالش های زیادی برای آموزش 
زنان به ویژه استاندارد سازی کاالهای زنان کارآفرین در 

مناطق دورافتاده انجام داده است.

رییس س�ابق قوه قضاییه تاکید کرد: محسنی 
اژه ای دارای روحی�ه انقالب�ی اس�ت و تطورات 
زمانی ایش�ان را دچار چرخش نکرده و بر مبانی 

انقالبی همواره پایبند هستند.
به گزارش خبرنگار سیاسللی ایرنا، حجت االسللالم 
والمسلمین »سید ابراهیم رییسی« در مراسم تودیع و 
معارفه رییس جدید قوه قضاییه گفت: الزم اسللت در 
ابتدا شکرگزار حضرت حق باشم چرا که در این مدت، 
آمدن از آستان قدس کار آسانی نبود ولی مقام معظم 
رهبری فرمودند دعا می کنم خداوند خیر دنیا و آخرت 
نصیللب فرماید و امروز در ابالغی که فرمودند، محبت 
ایشللان و مردم، سرمایه بزرگی برای دستگاه قضایی و 

این حقیر است.
وی بللا بیان اینکه این محبت و اعتماد سللرمایه ای 
اسللت که باید شللاکر آن بود، اظهار داشت: به خاطر 
انتصاب بسللیار شایسته در دسللتگاه قضایی تشکر و 
تقدیر می کنم. من ۳۶ سال است که از نزدیک با آقای 
محسنی همکار هستم و در این مدت، آنچه از ایشان 
دیدم، صالحیت های عملی و تسلط بر مبانی و حقوق 
است. ایشان قاضی توانمندی است و نسبت به دستگاه 

قضایی بسیار آشنا هستند.
رییس جمهللور منتخللب، محسللنی اژه ای را دارای 
روحیه انقالبی دانسللت و تصریح کرد: تطورات زمانی 
ایشان را دچار چرخش نکرده و بر مبانی انقالبی همواره 
پایبند هستند. در این مدت که من افتخار خدمت در 
دستگاه قضایی را داشتم، ایشان در مسئولیت معاونت 
اول، نقللش مهمی در انتصاب مدیران عالی و قضات و 
مدیریت پرونده های مهم در کنار دادستان کل کشور 

و... موجب آرامش می شد.
رییسللی با بیان اینکه اژه ای مشللاوری امین برای 
هملله قضللات و بنده بود، خاطرنشللان کللرد: جایگاه 
ایشان بسیار ارزشمند بود. از همه عزیزان و مسئوالن 
دسللتگاه قضا و قضات تشللکر می کنم. خواسته هایی 
که داشللتیم گاهی با امکانات دادگستری ها متناسب 

نیست. کمبود نیروی انسانی گاهی تا ۴۰، ۵۰ درصد 
کمتر بود. کمبود قضات داشتیم.

وی گفللت: علیرغم شللرایط کرونایی بللا همه توان 
شبانه روز تالش کردیم و عزیزان کارنامه ای ارائه دادند 
که موجب اظهارنظر رهبر معظم انقالب در روز هفتم 
تیر امسللال شد و این سند افتخاری برای قوه قضاییه 
و همکاران عزیز است. من یقین دارم با مدیریت آقای 
محسللنی و ابتکار عمل ایشللان و همکاران خوبی که 
در قوه قضاییه داریم، گام های بلندی برداشته خواهد 

شد.
رییس جمهور منتخب در ادامه تحول را یک ضرورت 
بللرای قوه قضاییه عنللوان کرد و گفللت: رهبر معظم 
انقالب، شللخصیت امام را به عنوان امام تحول تبیین 
کردنللد و فرمودنللد امام، امام تحول بللا این ویژگی ها 
است. دستگاه قضایی در بستر گام دوم نیاز به تحولی 
داشت و این تحول هم در سندی که تهیه شده دیده 
شده است  و ان شاءهلل این سند هر سال ارتقا پیدا کند 

و به اینجایی که االن هست، بسنده نشود.
رییس جمهوری منتخب اداملله داد: ما همان ابتدا 
که کار را شروع کردیم، سندی که تقدیم رهبر معظم 
انقالب کردیم با سللند امروز متفاوت است. این سند 
ارتقای یافته ای اسللت که خدمت همه عزیزان است. 
باز هم در تالش های بعدی گام های بلندی برای ارتقاء 

بیشتر این سند برداشته خواهد شد.
وی خاطرنشللان کرد: تالش مللن در این مدت این 
بللوده که تحقق موارد هشللت گانه ای کلله رهبری در 
ابالغ فرمودند را با همکاران عزیز دنبال کرده و تالش 
کنیم آنچه که از وعده یا خواسته است به صورت سند 
درآیللد که پیش روی همه همللکاران برای پیگیری و 
تحقق بماند و تالش شللد حرکت برنامه محور باشد و 
این حرکت همواره می تواند پایدار بوده و تداوم داشته 

باشد.
رییس جمهوری منتخب توجه به سه موضوع کرامت 
مردم، ارباب رجوع و همکاران را سه نکته مهم در سال 
گذشته و سال جاری عنوان کرد و گفت: موضوع دیگر 
توجه به مبارزه با فسللاد به عنوان یک محور اصلی و 

توجه به حمایت از تولید بعنوان سخن سال بود.
رییسللی بیان کرد: همکاران همت کردند و تا جایی 
که برایشان امکان داشت، تالش کردند و باید از همه 
نهادها و دستگاه هایی که با قوه قضاییه همکار بودند، 
از نیروی انتظامی، مجلس شورای اسالمی، از عزیزانی 
که در دولت کمک کردند و از نهادهای مختلفی که با 

قوه قضاییه همکار و همراه هستند، قدردانی کنم .

معاون رییس جمهور خواستار گسترش همکاری کارآفرینان 
ایرانی و ژاپنی شد

رییسی: 

محسنی اژه ای همواره بر مبانی انقالب پایبند بوده است

خاموشی ها با برنامه و اطالع قبلی باشد
وزیر کشور:

طعم شیرین سال ۹۵ 
فراموش نشدنی است!

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آذربایجان شرقی
در جمع خبرنگاران:

دولت دوازدهم ساالنه ۴ هزار میلیارد تومان در آذربایجان 
شرقی هزینه کرده است

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

رئی�س س�ازمان مدیری�ت و برنام�ه ریزی 
آذربایجان شرقی در آستانه اتمام دوره دولت 
دوازدهم با اصحاب رس�انه دی�دار نمود و به 
تش�ریح آخرین وضعیت ح�وزه برنامه ریزی 

استان پرداخت.
در ایللن نشسللت "داود بهبللودی" بلله مباحثی 
همچون مدیریت مالی کشللور در شللرایط تحریم، 
آمایش سللرزمین، الزامللات و زیرسللاخت ها، رفاه 
اجتماعی و سالمت در دولت تدبیر و امید و تراکم 
زدایللی و تمرکز زدایی و اسللتقرار نظللام درآمد - 

هزینه استانی پرداخت.
در جلسلله که محمد زاده معاون توسعه و برنامه 
ریزی و فتحی معاون امور بودجه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند 
خبرنگاران رسللانه های گروهی سواالت خود را از 

مدیران این مجموعه مطرح نمودند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شللرقی با اشللاره به فراز و نشللیب های مسللائل 
توسللعه ای و اقتصادی آذربایجان شرقی هم راستا 
با اتفاقات کشللور گفت: شروع دولت در سال ۹۲ با 
یک وضعیت خاص اقتصادی، سیاسللی و اجتماعی 

همراه بود که همگان بر آن اشرافیت داشتند.
داود بهبودی ادامه داد: در آن عرصه با یک فشار 
تحمیلی مواجه شللدیم که موج سللهمگین تورم و 
اختللالل در بازار ارز و کاال را به همراه داشللت، لذا 
انتظللار کاهش تورم و کاهللش درآمدهای نفتی و 

نابسامانی اقتصادی همه را متعجب ساخته بود.
وی افللزود: در واقع، در سللال های پایانی دولت 
دهللم محدودیت درآمدهللای نفتللی و تحریم ها 
افزایللش یافته بود لذا با رویکردهای دولت یازدهم 
که به برجام منتهی گردید به تدریج این فشللارها 
کاهللش یافت و بلله کاهش فشللار اقتصادی منجر 

گردید.
داودی اضافه کرد: از سللال ۹۷ و با خروج آمریکا 
از موافقتنامه دوجانبه، فشللار اقتصللادی بار دیگر 

به کشللور بازگشللت و فشللار مضاعفی بلله بودجه 
دولللت وارد گردیللد، وضعیت به بی ثباتی رسللید 
کلله در بحث اختالالت ارزی و شللاخص قیمت ها 
مشهود بود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شرقی تاکید کرد: بعد از آن نیز پاندمی 
ویللروس کرونا هم مزید بر علت شللد و کشللور را 
در فعالیت های اقتصادی تحت الشللعاع خود قرار 
داد به طوری که سللال ۹۹ با شدیدترین فشارهای 

اقتصادی و تحریمی سپری گردید.

وی با اشللاره به اینکه در دهه ۹۰ خروجی برای 
کشللور به رغم نوسللانات، دوران خوبی نبود بیان 
کرد: برآیند آن سللالها، رشللد میانگین نزدیک به 
صفر بود که نباید انتظار داشللت شاخص های رفاه 

هم تغییر چندانی پیدا کند!
داودی از فعالیت و نظارت مستمر بر پروژه های 
ملی و اسللتانی در آذربایجان شرقی سخن به میان 
آورد و گفت: طی سنوات مختلف، از منابع متفاوتی 
اعتبار دریافت می کنیم که اعتبارات استانی، توازن، 

متفرقه و غیره را شللامل می گردد لذا بیش از ۸۰ 
درصد بودجلله های عمرانی در زمللره ردیف های 
متمرکز ایجاد می شوند و مابقی در قالب اعتبارات 

استانی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شللرقی افزود: در سال جاری حدود ۱۶۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار استانی در نظر گرفته شده است که با 
اضافه کردن بودجه توازن به ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد 

تومان می رسد.

وی اضافه کرد: امسال میزان تخصیص ها بسیار 
خوب بود و برخی آیتم ها ۵۰ تا ۷۰ درصد تخصیص 
دارند که بدین ترتیب دولت ۴ هزار میلیارد تومان 
به صورت ساالنه در آذربایجان شرقی هزینه کرده 
است و پیش بینی می شود که ۶ هزار میلیارد تومان 

درآمد استانی خواهیم داشت.
داودی با اشاره به اینکه در عرصه تولید و انتقال 
بللرق هم کمبودهایی داریم گفت: نیروگاه بناب در 
دسللت احداث اسللت اما خطوط انتقال و نیروگاه 
های تولیدی نیازمند تقویت و توسللعه می باشللند 
لللذا در مجموع در حللوزه انرژی بایللد تالش های 
زیللادی به عمل آید همچنین عملیات احداث خط 
آهللن میانه - تبریز به درازا کشللید اما تالش های 
زیادی صللورت گرفته تا موجب آسللایش مردم را 

فراهم آورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شرقی از الزام سللاخت مسکن توسط دولت سخن 
گفت و تاکید کرد: سللاخت مسللکن ارزان قیمت 
در کشللورهای اروپایی طبق استانداردهای جهانی 
صورت می گیرد اما مسللکن مهر بللرای ما تجربه 
خوبی نبللود و امیدواریللم دولت جدیللد اقدامات 
مناسللبی در این خصوص انجام دهللد! داودی در 
خاتمه اظهار کرد: روندی که در سللال ۹۵ و حتی 
۹۴ را داشللتیم و می توانسللتیم ادامه دهیم قطعاً 
وضعیت، به شکل دیگری پیش می رفت زیرا تورم 
باالی ۴۰ درصدی به تورم تک رقمی رسید و رشد 
منفی اقتصادی کشللور نیز مثبت شللد و متاسفانه 

طعم خوش آن ماندگار نشد!


