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سفیر ترکیه به وزارت امور خارجه احضار شد
سفیر ترکیه دیروز و متعاقب اظهار نظرات غیرسازنده برخی 
مقامات آن کش��ور در خص��وص ایران، ب��ه وزارت امور خارجه 

احضار شد.
ب��ه گزارش مه��ر، به دنب��ال اظه��ارات غیر س��ازنده اخیر 

رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه درخصوص ایران، ابراهیم 
رحیم پور مع��اون وزیر امور خارجه کش��ورمان بعدازظهر دیروز 
س��فیر آن کش��ور را به وزارت خارجه احض��ار و مراتب اعتراض 

جمهوری اسالمی ایران را به وی ابالغ کرد.

گفتنی اس��ت، رجب طی��ب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه 
اخیراً در جریان سفر به امارات، قطر و عربستان و همچنین وزیر 
خارجه آن کشور در اجالس مونیخ اظهارنظرات غیرسازنده ای را 

درخصوص ایران ایراد کرده بودند.

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در 
ابتدای جلس��ه درس خارج فقه با اشاره به ب���ا والي�ت

مشکالت و خسارتهای شدید پدید آمده در 
اثر سیل و گرد و غبار در مناطق جنوب کشور، تأکید کردند: این 

حوادث حقیقتاً دل انسان را می خراشد و مسئوالن موظفند که با 
فکر و کار و تالش و همدلی با مردم، به این مشکالت رسیدگی و 

برای عالج قطعی آنها چاره اندیشی و اقدام کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به مشاهدات گذشته خود 

از مش��کالت پدید آمده ب��رای مردم در جریان دو س��یل مهیب 
افزودند: سیل آفت بزرگی اس��ت و خسارتهای زیادی برای مردم 
و خانواده ه��ا ایجاد می کند و کمک به مردم س��یل زده در مناطق 

جنوب، وظیفه و کاری الزم است.

ایشان مسائل این روزهای خوزستان و قطع آب و برق و وسایل 
ارتباطی در هوای سرد را نمونه دیگری از مشکالت دلخراش و بسیار 
س��خت مردم برشمردند و گفتند:  مسئوالن وظیفه دارند که به این 
مش��کالت رسیدگی کنند و اگر کسی به فکر مردم باشد، نمی تواند 
در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند و این وظیفه قطعی، 

فوری و همیشگی حکومتهاست که به فکر مردم باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از برخی که به جای حل مسئله 
ریزگردها، مسئولیت آن را متوجه گذشتگان می کنند، خاطرنشان 
کردند: درست است که برخی مسائل به چاره اندیشی های بلندمدت 
احتیاج دارد ام��ا این حرف که وضعیت فعلی نتیجه به فکر نبودن 
گذشتگان اس��ت، کافی نیست و مش��کلی را حل نمی کند و چند 
صباح دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره ما خواهند کرد که 

چرا برای عالج مشکل مردم کاری انجام نشد.
ایشان افزودند: باید این سختی ها را در زندگی مردم لمس، و 

برای عالج آنها فکر، کار، تالش، همدردی وهمدلی کرد.

فرمانده کل سپاه پاسداران با 
با تاکی��د بر اهمی��ت اعتماد پاس��داران

راسخ به توان ملت ایران، نگاه 
به خودکفای��ی، به توان داخل��ی و اقتصاد مقاومتی 
گف��ت: س��پاه پاس��داران مفتخ��ر اس��ت در هم��ه 
ماموریت ها، ش��امل عرصه دفاعی و امنیتی سربلند 

بوده و امروز هم در عرصه سازندگی موفق است.
س��ردار سرلش��کر پاس��دار محمدعلی جعفری 
دی��روز در مراس��م بهره برداری از فاز نخس��ت خط 
2 قطار ش��هری مش��هد مقدس اظهار داش��ت: یاد 
همه شهیدان دفاع مقدس، انقالب اسالمی، شهدای 
مداف��ع حرم و امام ش��هیدان را گرامی می داریم؛ از 
همه دست اندرکاران این پروژه بسیار مهم برای حل 
مشکل ترافیک و حمل ونقل شهری کالنشهر مشهد 

مقدس تقدیر و قدردانی می کنم.
وی افزود: پروژه خط 2 قطار ش��هری مشهد با 
همت��ی بی نظیر به نتیجه رس��ید؛ آنچه بدون تردید 
باید به آن اشاره کنیم و در این جلسه جا دارد به آن 
بپردازیم، علل و عوامل اصلی موفقیت و کارآمدی در 
نظام جمهوری اسالمی است که از جمله علل آن در 

گزارش آن در سخنان مسئوالن مطرح شد.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی 
خاطرنش��ان ک��رد: نخس��تین عام��ل در موفقیت و 
کارآمدی نظام جمهوری اس��المی، ایمان به اس��الم 
و نظام مقدس جمهوری اس��المی اس��ت که به لطف 

و عنایت الهی، در نیروهای مجموعه س��پاه، بسیج و 
بس��یاری از نیروهایی که در نظام مقدس جمهوری 
اس��المی در بخش ه��ای مختلف به ویژه ش��هرداری 
مش��هد و شهردار مشهد فعالیت دارند، وجود داشته 
و بس��یار تعیین کننده بوده و انگیزه اصلی برای کار 
و تالش ایمان به نظامی اس��ت ک��ه تحت آن نظام 

زندگی می کنیم.
سرلش��کر جعفری ادام��ه داد: عامل دوم "تعهد 
انقالبی" اس��ت. این تعهد انقالبی به انقالب اسالمی، 
متعهدب��ودن و اعتماد و باور داش��تن و تالش  برای 
نش��ان دادن کارآمدی نظ��ام و تالش ب��رای تحقق 
اهداف انقالب اس��المی، عامل دوم انگیزه ساز است 
که اگر این 2 عامل انگیزش��ی وجود نداش��ته باشد 

فعالیت ها و تالش ها، اینگونه به نتیجه نمی رسد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه عام��ل س��وم در موفقیت و 
کارآم��دی نظام مق��دس جمهوری اس��المی گفت: 
عامل س��وم، "مدیریت جهادی" ب��وده که برگرفته 
از دوران دفاع مق��دس و تجریبات آن دوران اس��ت،  
درس��ی اس��ت که از ش��هدا، ایثارگران و رزمندگان 
دوران دفاع مق��دس گرفتیم و ام��روز در عرصه های 
مختلف اجتماعی و... برای مردم استفاده می کنیم. 

فرمانده کل س��پاه پاسداران در ادامه سخنانش 
با تاکید براینکه سپاه پاسداران مفتخر است در همه 
ماموریت ها، ش��امل عرصه دفاعی و امنیتی سربلند 
بوده و امروز هم در عرصه س��ازندگی موفق اس��ت، 

افزود: این عوامل در عرصه جهاد فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادی، کارآمد است و اگر این عوامل نباشد ما به 

نتیجه نمی رسیم و شاهد ناکارآمدی خواهیم بود.
سرلش��کر جعفری اضاف��ه کرد: عام��ل چهارم 
در موفقی��ت و کارآم��دی نظام مق��دس جمهوری 
اسالمی که برون سازمانی و فراسازمانی بوده و بسیار 
تعیین کننده اس��ت؛ همدلی، هم افزایی و هماهنگی 
و انس��جام بین دستگاه های اجرایی است. هماهنگی 
و همدلی که امروز بین ش��هرداری مش��هد، شورای 
ش��هر و قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص( وجود 
دارد، عام��ل اصلی و تعیین کننده در پیش��رفت این 

پروژه است.
وی اف��زود: در واقع این چهار عامل ذکر ش��ده، 
کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسالمی را تضمین 
می کند و اگر شاهد مشکالتی در بخش های مختلف 
هستیم، دلیلش را باید در ضعف این عوامل جستجو 
ک��رد. در مقاطع مختلف و سرنوشت س��از آینده این 
نظام مقدس، ش��ما م��ردم عزیز که سرنوش��ت این 
کش��ور به دست خود شما سپرده ش��ده است با این 
اختیار گس��ترده ای که در پ��ای صندوق رای دارید، 
سرنوش��ت خود را تعیین می کنید؛ چه در انتخابات 
ش��ورای ش��هر، چ��ه در انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی و چه در قوه مجریه که تمام مسائل اجرایی 

کشور در اختیار آن است.
فرمانده کل س��پاه پاس��داران در بخش پایانی 

س��خنانش با تاکید بر اهمیت اعتماد راسخ به توان 
ملت عظیم ایران، نگاه به خودکفایی، به توان داخلی 
و اقتصاد مقاومتی به اضافه چهار عامل عنوان ش��ده 
به عنوان عوامل موفقیت و کارآمدی در نظام مقدس 
جمهوری اس��المی بی��ان کرد: پروژه قطار ش��هری 
مش��هد نیز بیانگ��ر همین ادعاس��ت و امیدواریم در 
آینده شاهد هم افزایی، همدلی و هماهنگی بیشتر و 
اعتقادی راسخ تر به توان داخلی کشور باشیم و رشد 

و شکوفایی هرچه بیشتر در آینده رقم بخورد.

محرومیتزدایی
دردستورکارقرارگاهسازندگیخاتم

ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص(  فرمانده 
گفت: کل پروژه خط 2 قطار ش��هری مشهد در ۳۳ 

ماه به اتمام رسید.
سردار س��رتیپ پاسدار عباداهلل عبداللهی اظهار 
داشت: امسال سال ویژه ای بود و به نام سال "اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل" نامگذاری ش��د و یک سال 
استثنایی بود و بر همه تکلیف بود که به این دستور 

لبیک بگوییم.
وی اف��زود: براس��اس تأکید س��ردار سرلش��کر 
جعف��ری، محرومیت زدای��ی را در دس��تور کار قرار 
دادیم و امس��ال هم آماده باش 100 درصدی بودیم. 
امس��ال را باید س��ال اس��تثنایی قرار می دادیم و بر 
همین اس��اس اولویت بندی کرده و تعداد 65 پروژه 

در حوزه ه��ای مختلف عمرانی، صنعت��ی و نفتی را 
احصاء کردیم که پیشرفت فیزیکی این ها حدود 65 
ت��ا 85 درصد بوده و 55 پروژه در حوزه عمرانی قرار 

داشت.
ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص(  فرمانده 
گف��ت: میزان اعتباری که ب��رای این پروژه ها هزینه 
ش��ده بود، 124 ه��زار میلیارد تومان ب��ود و ظرف 
دو س��ال باید ب��ه بهره برداری می رس��ید که عایدی 
140 ه��زار میلیاردی برای کش��ور داش��ت، آن 10 
پروژه نفتی بزرگ اس��ت و زمان و هزینه بیش��تری 
می خواه��د ام��ا در حوزه عمران��ی از 55 پروژه، 49 

پروژه به بهره برداری رسید.
س��ردار عبدالله��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد: 
امسال در 9ماهه اول سال در حوزه اقتصاد مقاومتی 
اقدامات زی��ادی انجام ش��د و 56 کیلومتر تونل در 
حوزه مترو و آب و راه داش��تیم که رکوردی بی نظیر 
است و از این 56 کیلومتر، 22 کیلومتر خط مترویی 
بود که یکی از آ ن ها قطار ش��هری مش��هد است که 

مشکالت خاص خود را داشت.
ق��رارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء)ص(  فرمانده 
افزود: زمانی این پروژه 14 درصد پیش��رفت داشت، 
ام��ا ظرف ۳۳ م��اه کل پ��روژه خط 2 را ب��ه اتمام 
رس��اندیم و به رکورد خوبی رسیدیم و در حفاری و 
س��گمنت گذاری رکورد زدیم و امروز پروژه به مردم 

عزیز مشهد مقدس هدیه می شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران مطرح کرد

لزوم نگاه ویژه به توان داخلی و خودکفایی در کشور

تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی
 از مشکالت و خسارت های پديد آمده 

برای مردم مناطق جنوب کشور:

دلخراش
 پرواز کوادکوپترها و هلی شات های شخصی

و خصوصی در تهران ممنوع شد
جانش��ین عملی��ات ق��رارگاه ث��اراهلل گف��ت: پ��رواز 
کوادکوپتره��ا و هلی ش��ات های ش��خصی و خصوصی در 

تهران ممنوع شد.
س��ردار س��ید علیرضا ربیعی در گفت وگو با تسنیم، 
با اش��اره ب��ه اقدامات ق��رارگاه ثاراهلل ته��ران درخصوص 
ساماندهی استفاده از کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی 
گفت: ب��ا توجه به اینک��ه تامین امنیت ته��ران به عهده 
قرارگاه ثاراهلل اس��ت، فضای امنیتی تهران را هم برعهده 
ق��رارگاه ثاراهلل گذاش��ته اند. براین اس��اس صدور هرگونه 
مج��وزی برای پرواز اینگونه پرنده ها، مس��ئولیت و صدور 
مج��وز به عهده این قرارگاه اس��ت. وی افزود: تعدادی از 
ای��ن پرنده ها که اتحادیه های مختل��ف وارد کرده اند و به 
اش��خاص مختلف فروخته ش��ده بود، به پ��رواز درآمده و 
بعضی که ب��دون اخذ مجوز به پرواز در آمده بود برخورد 
ش��ده و در مواردی این وسیله ها را مصادره ویا حداقل از 

پرواز مجدد آنها جلوگیری به عمل آورده ایم.
جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثاراهلل تهران تصریح 
کرد: براس��اس دستورالعملی که اخیراً مبنی بر جلوگیری 
از پرواز بدون مج��وز کوادکوپترها و پهپادهای خصوصی 
صادر ش��ده، ما جلوی پرواز این پرنده ها را که مش��کالت 
امنیت��ی و بعضاً مش��کالت اجتماعی و روان��ی در جامعه 

بوجود آورده  بودند را گرفتیم.
س��ردار ربیعی با بیان اینکه اکثر ای��ن کوادکوپترها 
دارای دوربین هس��تند، خاطرنش��ان کرد: نمونه هایی را 
داش��ته ایم که برخی از این پرنده ها با پرواز بر فراز منازل 
مردم،  با دوربین هایشان منازل مردم را مورد نظارت قرار 
داده و موجبات ناراحتی و شکایات مردم را پدید آورده اند. 
این کوادکوپترها به دوربین مجهز هس��تند و می توانند با 
پرواز بر روی مراکز حساس و حیاتی و مهم، فیلمبرداری 

کنند و مورد سوء استفاده دشمن قرار بگیرد.
وی ادام��ه داد: برهمین اس��اس برای پ��رواز هرگونه 
هلی ش��ات و کوادکوپتر باید مجوز الزم اخذ ش��ود. البته 
این مجوز به اش��خاص تعلق نمی گی��رد بلکه ما برای این 
کار چند کانال مش��خص کرده ایم. کسانی که قصد دارند 
فعالیت های فرهنگی انجام دهند باید از وزارت ارش��اد یا 
صداوس��یما و کس��انی قصد فعالیت ورزشی دارند، باید از 
وزارت ورزش ی��ا دس��تگاه های دیگری که س��ه یا چهار 

دستگاه را برای این کار مشخص کرده ایم مجوز بگیرند.

اطالعیه شماره ۲ و 3 ستاد انتخابات
اطالعیه شماره 2 ستاد انتخابات کشور درباره گواهی 
عدم سوء پیش��ینه از س��وی داوطلبان انتخابات شوراهای 

اسالمی شهر و روستا کشور صادر شد.
به گزارش تس��نیم، ستاد انتخابات کشور در اطالعیه 
شماره 2 خود اعالم کرد: ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از 
سوی داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

در هنگام ثبت نام الزامی است.
متن اطالعیه ش��ماره 2 ستاد انتخابات کشور به این 

شرح است:
به آگاهی عموم ملت شریف ایران می رساند: براساس 
تبصره ۳ م��اده 26 قانون انتخابات ش��وراها ارائه گواهی 
عدم سوءپیش��ینه از س��وی داوطلبان انتخابات شوراهای 
اس��المی ش��هر و روس��تا در هنگام ثبت نام الزامی است. 
لذا در راس��تای س��هولت در فرآیند ثبت نام، داوطلبان از 
هم اکنون می توانند جهت دریافت گواهی مذکور به دفاتر 

پلیس+10 در سراسر کشور مراجعه نمایند.
همچنین زمان نهای��ی ثبت نام از داوطلبان انتخابات 
میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در 4 حوزه انتخابیه 

کشور اعالم شد.
ستاد انتخابات کشور با انتشار اطالعیه شماره ۳ خود 
اعالم کرد: ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات میان  
دوره ای مجلس ش��ورای اس��المی در 4 حوزه انتخابیه از 
روز یکش��نبه 8 اسفندماه جاری آغاز می شود و یک هفته 

ادامه خواهد داشت.
متن اطالعیه ش��ماره ۳ ستاد انتخابات کشور به این 

شرح است:
به آگاهی ملت شریف ایران و اهالی حوزه های انتخابیه 
اصفهان در استان اصفهان، اهر و هریس، مراغه و عجب شیر 
در استان آذربایجان شرقی و بندرلنگه، بستک و پارسیان در 
استان هرمزگان می رساند، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی 
اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��رای چهار ح��وزه انتخابیه ذکر ش��ده از تاریخ 95/12/8 
ت��ا 95/12/14 ب��ه م��دت هف��ت روز در وزارت کش��ور و 
فرمانداری های مرکز حوزه های انتخابیه فوق انجام خواهد 
شد. لذا در اجرای ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و تبصره های ذیل آن ارائه گواهی رسمی مبنی بر 
اس��تعفا و قبول آن و عدم اش��تغال در پست و مقام مورد 
تصدی در حداقل ش��ش ماه قبل از روز ثبت نام، از س��وی 
مشمولین ماده قانونی مذکور، مجدداً مورد تأکید می باشد.

 توصیه وزارت کشور به استانداران
درباره استفاده انتخاباتی از بیت المال

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه انتخابات 
به دور دوم بکشد، یک هفته بعد برگزار می شود گفت: در 

نام نویسی کاندیداها محدودیتی نداریم.
علی اصغ��ر احمدی در همایش مدیران کل حراس��ت 
استانداری ها و شهرداری های مرکز استان ها و سازمان های 
تابعه وزارت کشور با محوریت انتخابات، گفت: طبق قانون، 
اس��تفاده از اموال بیت المال در تبلیغات انتخابات ممنوع 
اس��ت و نباید از امکانات دولتی ب��رای تبلیغات انتخاباتی 
استفاده ش��ود؛ فرمانداران، اس��تانداران و بخشداران باید 
بط��ور ج��دی از این ام��ر مراقبت کنند. ت��ا از اموال بیت 
المال مراقبت کنند تا در بحث انتخابات مورد استفاده و یا 

سوءاستفاده قرار نگیرد. این امر باید تذکر داده شود.
وی با بی��ان اینکه دو انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
شوراهای اسالمی ش��هر و روستا در کشور بصورت عام و 
با حضور مردم برگزار می ش��ود، اظهار داشت: طبق قانون 
اگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده 
ش��ود باید یک هفته بعد از اعالم نتایج، دوباره رای گیری 

با حضور مردم برگزار شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: نظارت 
بر امر انتخابات بویژه انتخابات ریاس��ت جمهوری برعهده 
ش��ورای نگهبان اس��ت. وی با اش��اره فعالیت احزاب هم 
اظهار کرد: طبق بند 2 ماده 1 قانون جدید احزاب؛ جبهه 
دارای احزاب پروانه دار برای موضوع مش��خص با اطالع از 
کمیسیون ماده 10 احزاب می باشد. بنابراین اگر جبهه ای 
از ای��ن قوانین عدول کرد بای��د با تخلفات برخورد قانونی 
صورت پذیرد. احم��دی در عین حال بر رعایت قانون در 

بررسی صالحیت کاندیداها تاکید کرد.

دستچين بهارستان

اولین روز بررسی 
کلیات بودجه سال 96

نشست علنی نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز گذشته 
به ریاست علی الریجانی رئیس مجلس و با بررسی کلیات الیحه 

بودجه سال 1۳96 کل کشور برگزار شد. 
امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می عضو هیأت رئیسه مجلس 
ش��ورای اس��المی در ابتدای نشس��ت علنی اس��امی 20 تن از 
نماین��دگان مخال��ف و موافق کلیات الیحه بودجه س��ال 1۳96 
کل کش��ور را اعالم کرد. وی گفت: مس��عود گودرزی، حسینعلی 
حاجی دلیگان��ی، محس��ن کوهک��ن، مصطفی کواکبی��ان، نادر 
قاضی پ��ور، محمدج��واد ابطح��ی، عبدالرض��ا عزی��زی، عین اهلل 
ش��ریف پور، مهرداد الهوت��ی و محمد محمودی شاه نش��ین، 10 
نماینده مخالف کلیات بودجه 96 هس��تند که هر کدام به مدت 

10 دقیقه می توانند در صحن علنی صحبت کنند.
وی تصریح کرد: همچنین عزیز اکبریان، غالمرضا کاتب، رحیم 
زارع، علی اصغر یوس��ف نژاد، غالمعلی جعفرزاده، شهباز حسن پور، 
اسداهلل عباسی، رضا انصاری، عباسعلی پوربافرانی و محمد فیضی، 
10 نماینده موافق کلیات بودجه 96 هستند که هر کدام به مدت 

10 دقیقه در نشست علنی مجلس سخنرانی می کنند.

بدهی۵۵۰۰میلیاردیدولتبهفرهنگیانبازنشسته
نماینده ممسنی در مجلس با بیان اینکه دولت در پرداخت 
پاداش پای��ان خدمت فرهنگیان 5500 میلی��ارد تومان بدهکار 
اس��ت، گفت: آموزش و پرورش نیازمند 20 هزار میلیارد تومان 

اعتبار برای نوسازی زیرساخت هایش است.
مس��عود گودرزی طی س��خنانی ب��ه عنوان اولی��ن مخالف 
کلیات الیحه بودجه س��ال 1۳96 کل کشور، اظهار داشت: نگاه 
به آموزش و پرورش برای ما مسئله ای سطحی، شکلی و تریبونی 
شده که فکر می کنیم باید آن را مطرح کنیم تا از قبل آن اتفاقی 
بیفتد، اما س��ؤال اینجاس��ت کدام کش��ور در جهان توسعه پیدا 

کرده که آموزش و پرورش آن کشور توسعه نیافته باشد؟ 
وی اف��زود: آنچه در الیحه بودجه 96 می بینیم، تکرار همان 
تراژدی اس��ت که راجع به فرهنگیان داری��م، آموزش و پرورش 
ام��روز نیازمن��د 20 هزار میلی��ارد تومان بودجه برای نوس��ازی 
زیرساخت هاست. نباید توس��عه را قربانی کنیم. باید از خودمان 

بپرسیم به چه قیمتی می خواهیم این کار را انجام دهیم؟ 

۳۰درصددرآمدهاینفتی
بهصندوقتوسعهملیاختصاصیافتهاست

نماینده کرج در مجل��س با بیان اینکه تخصیص ۳0 درصد 
درآمده��ای نفتی به صندوق توس��عه ملی در بودجه 96 از نقاط 
قوت این الیحه اس��ت، گفت: دولت باید اختیاراتش را به بخش 

خصوصی واگذار کند تا توسعه در کشور محقق شود.
عزیز اکبریان طی س��خنانی به عن��وان اولین موافق کلیات 
الیحه بودجه 1۳96 کل کش��ور، اظهار داش��ت: آیا درآمد دولت 
از ف��روش نفت، مالیات و فروش اموال افزایش یافته که بخواهیم 

برای بخش های مختلف بودجه قابل توجهی درنظر بگیرد؟ 
وی تخصی��ص ۳0 درص��د از درآمدهای نفت��ی به صندوق 
توسعه ملی در بودجه 96 را یکی از نقاط قوت این الیحه دانست 
و تصریح کرد: در بودجه سال آینده نسبت به اهدای تسهیالت به 
بخش خصوصی از صندوق توس��عه ملی توجه خاصی شده است. 
پرداخت بدهی های دولت به تأمین اجتماعی،  درست شدن برخی 
زیرساخت های کش��ور، پرداخت وام به کشاورزان خسارت دیده و 
اختصاص یک هزار میلیارد تومان تس��هیالت یارانه برای اشتغال 

جوانان از دیگر نقاط قوت بودجه سال آینده است. 

فروشاوراقبرایتأمینبودجه،کشوررابهِگلمینشاند
عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت: ف��روش اوراق جهت 
تأمین بودجه کش��ور درست نیس��ت و مملکت را به ِگل خواهد 

نشاند.
محس��ن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس به عنوان 
مخال��ف کلی��ت الیحه بودج��ه س��ال 96 کل کش��ور گفت: از 
مجموع سخنان موافقان و مخالفان الیحه مشکلی ساختاری در 
بودجه نویسی کشور را نتیجه می گیریم که اجازه ورود نمایندگان 
ب��ه جزئیات را نمی دهند. وی با اش��اره به اینکه دولت ها معموال 
در س��ال اول کارش��ان درباره بودجه اصولی تر عمل می کنند اما 
از س��ال های بعد به علت مواجع ش��دن با بن بست هایی از جمله 
مجلس، آن را طور دیگری می نویس��ند، اظهار داش��ت: دولت ها 
می گوین��د که اقتص��اد کش��ور را چگونه از دول��ت قبل تحویل 

گرفته اند اما نمی گویند چگونه می خواهند آن را تحویل دهند.
کوهکن ب��ه 500هزار میلی��ارد تومان پ��روژه نیمه کاره در 
کش��ور اشاره کرد و با انتقاد از س��خن گفتن نمایندگان با هدف 
خوش��امد موکالنشان گفت: برخی نمایندگان چون رأی مردم را 
می خواهند، برایش��ان مهم نیس��ت که بر سر مملکت چه می آید 
اما ش��ما نظ��ر مرکزپژوهش های مجلس را ببینی��د که چون به 
رأی مردم نیاز ندارد چه گفته اس��ت؛ مرکز پژوهش های مجلس 
تصری��ح می دارد که ف��روش اوراق برای تأمی��ن بودجه مملکت 
درس��ت نیست. وی با تأکید بر اینکه با شیوه فروش اوراق جهت 
تأمین بودجه، مملکت به ِگل می نش��یند، اضافه کرد: نمایندگان 

اصالح طلب و اصولگرا هر دو محافظه کاری می کنند.

بویاشتغالرادربودجه96استشمامنمیکنیم
نماین��ده مردم تهران در مجلس تصری��ح کرد دولت غیر از 
بودجه و برنامه طرح ضرورت اش��تغال باید بیاورد، متأسفانه در 

بودجه هم این مسأله را نمی بینیم.
 مصطفی کواکبیان ب��ه عنوان مخالفت کلیات الیحه بودجه 
سال 96 کل کشور، اظهار داشت: بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی 
باید به الیحه نگاه ش��ود؛  اولین مساله خواهش بنده از سخنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه است، همچنین عزیزان دولت که بگویند 
بعد از اجرای این بودجه ما س��رجمع چقدر به اش��تغال مملکت 
کمک کرد ه ایم؟ اصلی ترین و مهمترین دغدغه جامعه ما اشتغال 
اس��ت، ما باید اینجا بیاییم و بگوییم واقعا چقدر توانس��تیم پایان 
بودجه ایجاد اشتغال کنیم. وی بر همین اساس اضافه کرد: ممکن 
اس��ت برخی زمینه ها را دوس��تان مطرح کنند و پیش��نهادات را 
بگویند اما واقعیت این اس��ت که بنده بوی اشتغال از این بودجه 
استشمام نمی کنم. شاید بنده استشمامم ضعیف است! شامه من 
ضعیف اس��ت اما از این بودجه ما واقعا ممکن است حتی بگوییم 

نمی گذاریم بیکاری افزایش پیدا کند، اما ایجاد اشتغال چه؟

پروژههاینیمهتمامدرالیحهبودجه96
تعیینتکلیفشدهاست

نایب رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه با اش��اره ب��ه افزایش 
15 درصدی س��هم بودجه های عمرانی اس��تان ها در الیحه گفت: 
پروژه های نیمه تمام در الیحه بودجه 96 تعیین تکلیف شده است.

رحی��م زارع نماین��ده مردم آباده در مجل��س در موافقت با 
الیحه بودجه س��ال 96 کشور با اشاره به اینکه تاکنون 2۳7هزار 
میلی��ارد تومان از بودجه کش��ور محقق ش��ده اس��ت، گفت: در 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مجموعه ای از ردیف ها و تبصره ها 
از جمله بودجه عمرانی کش��ور افزایش یافت. همچنین بر سهم 

بودجه های هر استان 15درصد افزوده شد.

رشد12/۳درصدیسرمایهگذاریها
برایرسیدنبهرشداقتصادی7/6درصدی

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی گفت: رشد 
12.۳ درصدی س��رمایه گذاری در بودجه سال 96 شاهد هستیم 
که برای رس��یدن به رش��د اقتصادی 7.6 درص��دی نیاز به این 

میزان سرمایه گذاری داریم.
غالمرضا کاتب در موافقت با کلیات بودجه سال 96 افزود: در 
بودجه سال 96 اولین باری است که بیشترین سهم به بخش یارانه 
اختصاص یافته است و این به این جهت است که در برنامه ششم 
توسعه تکلیف شده که حقوق مستمری بگیران بهزیستی و کمیته 
امداد به حدود 200 هزار تومان برسد. وی افزود: در سیاست های 
کالن الیحه بودجه س��ال 96 رشد سرمایه گذاری به 12.۳ درصد 
مش��اهده می ش��ود و اگر ما می خواهیم رشد اقتصادی 96 به 7.6 

درصد برسد الزمه آن رشد سرمایه گذاری 12.۳ درصد است.

بیکاریورکودهمچناندرکشورمشاهدهمیشود
نماینده مردم س��اری در مجلس گفت: فضای عمومی کشور 
طوری اس��ت که رک��ود، بی��کاری و وضعیت خاص اش��تغال را 

شاهدیم و منابع ما نیز محدود است.
علی اصغر یوس��ف نژاد عضو هیأت رئیس��ه مجلس ش��ورای 
اس��المی طی سخنانی به عنوان موافق کلیات الیحه بودجه سال 
1۳96 کل کش��ور در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: بودجه 
بر اساس نظام اطالعاتی مقاصدی که در بخش مدیریت عمومی 
اس��ت، بر مبنای پیش بینی انجام می ش��ود. وی افزود: بخش��ی 
از فضای عمومی کش��ور بودجه اس��ت؛ فضای عمومی کشور به 
گونه ای اس��ت که رکود، بی��کاری و وضعیت خاص اش��تغال را 
ش��اهدیم منابع ما نیز محدود است. از هزار و 84 میلیارد تومان، 
750 هزار تومان آن مربوط به ش��رکت ها و تنها برای ۳50 هزار 
توم��ان آن برنامه ریزی می کنیم از ای��ن مقدار حدود 90 درصد 
صرف بودجه جاری می شود و تنها 10 درصد آن عمرانی است.

دولتحقوقکارمندانرابهریالمیدهد
وهزینههارابهدالرمیگیرد

نماین��ده مردم ارومی��ه در مجلس تصریح ک��رد دولت بلد 
نیس��ت بودجه بنویسد و فقط از خارجی ها وام می گیرد و سوال 
این اس��ت که چرا طبق اصل 52 قانون اساس��ی، بودجه نویسی 

صحیح را به مجلس نمی آورید.
ن��ادر قاضی پور در جریان بررس��ی الیحه بودج��ه 96 و به 
عن��وان نماینده مخالف، ضمن اش��اره به ع��دم رعایت حدود و 
ظرفیت ه��ای دول��ت در این الیحه بودجه گف��ت: این بودجه به 
امید خارجی ها، فاینانس، وام از کشورهای دیگر و خرج از جیب 
مردم بس��ته شده اس��ت و تا امروز 216 میلیارد دالر مجوز داده 
شده اس��ت که 16 میلیارد را مصرف کرده اند و مابقی را مصرف 
نکرده اند. نماینده مردم ارومیه خطاب به معاون س��ازمان برنامه 
و بودجه خاطرنشان کرد: اگر پول ندارید، خرج نکنید و جشن و 
جشنواره و سمینار و مسافرت های خارجی، حقوق های نجومی، 
پاداش های غیرمتعارف، حق مأموریت های خالف قانون، نداشته 

باشید چون خرج نکردن آسان تر از خرج کردن است.
قاضی پ��ور با بیان اینکه طبق قانون رس��یدگی به بودجه در 
تطبیق جداول مطرح نش��ده اس��ت و این حیاط خلوت دولت و 
افراد خاص مجلس اس��ت، گفت: دول��ت ارز را از 2 هزار و 700 
تومان به ۳ هزار و ۳00 تومان رس��اند و در اواسط سال آینده ۳ 
ه��زار و 600 خواهند کرد و این درحالی  اس��ت که به کارمندان 

حقوق ریال می دهند و هزینه دالر از آنها می گیرند.

افزایش۵درصدیقیمتبنزین
مغایرادعایعدمافزایشقیمتهادربودجه96است

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: کمیسیون تلفیق 
می گوید در بودجه 96 از افزایش قیمت اجتناب ش��ده اس��ت و 
دولت و کمیسیون تلفیق مخالف افزایش قیمت جدید بوده اند در 

حالی که افزایش 5 درصدی قیمت بنزین این را نمی گوید.
محمدجواد ابطح��ی در مخالفت با کلیات الیحه بودجه 96 
ضمن انتقاد از شیوه بودجه نویسی اظهار داشت: بودجه ای که ما 
باید طبق برنامه تنظیم کنیم تا یکس��ال از جدول برنامه ما را پر 
کند کجاس��ت، در حالی که این برنامه قرار است چشم انداز ما را 

نش��ان دهد. وی با طرح این س��وال که اعداد و ارقامی که برای 
افزایش بودجه داده می ش��ود از کجا قرار است افزایش پیدا کند، 
ادام��ه داد: آقای تاجگردون می گوید که در بودجه 96 از افزایش 
قیمت اجتناب ش��ده است و دولت و کمیس��یون تلفیق مخالف 
افزایش قیمت جدید بوده اند در حالی که بندهای مختلف بودجه 

از جمله افزایش پنج درصدی قیمت بنزین این را نمی گوید.

بابرنامهششمبهنقطهاوجدرمنطقهمیرسیم
نماینده مردم س��یرجان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
ما با حول و قوه الهی با برنامه شش��م داریم به س��متی می رویم 
که به اوج قله ترقی یا پیش��رفت در منطقه نائل خواهیم شد اما 

مشکالت را هم می بینیم.
ش��هباز حس��ن پور بیگلری در موافقت با کلیات بودجه 96 
ضمن اش��اره به بیانات رهبر معظم انق��الب در درس خارج فقه 
تصریح کرد: از دولت محترم و سازمان برنامه و بودجه می خواهم 
با یک الیحه س��ه فوریتی برای پیش��گیری از بحران ها با تأکید 
بر مناطق حادثه خیز و با قید فوریت در صورت نیاز اقدام نماید.

وی افزود: از مخالفین می پرسم که مطالبی را مطرح می کنند 
و مردم ش��اهد آن هستند. دو نماینده در بعضی مواقع در ۳0 متر 
اتاق به مردم پاسخگو هستند. وی اضافه کرد: آیا بایستی بگویند که 
بودجه مجلس زیاد است؟ یک بهیار امروز امکاناتش از نمایندگان 
مجلس بیشتر اس��ت. این نماینده موافق بودجه 96 تصریح کرد: 
نمی خواهی��م ش��ما از آقای تاجگردون و دولت تش��کر کنید. این 
افراد را خودتان انتخاب کرده اید. کمیس��یون تلفیق برنامه ششم 
انتخاب و دس��ت پخت خود ما اس��ت. از اعضای کمیسیون تلفیق 

تشکر می کنم زیرا انضباط مالی را در کشور  حاکم می کند. 

برخیبازنشستگانباحقوقزیریکمیلیونتومان
زندگیمیکنند

نماینده ش��یروان در مجلس با بیان اینکه متأس��فانه برخی 
بازنشس��تگان با حقوق زیر یک میلیون تومان زندگی می کنند، 
گفت: فرهنگیان کش��ور 1۳ هزار میلی��ارد تومان از دولت طلب 

دارند که باید به طور شایسته حق آنان را بدهیم.
عبدالرض��ا عزیزی طی س��خنانی به عن��وان مخالف کلیات 
الیحه بودجه سال 1۳96 کل کشور، اظهار داشت: عدم همسویی 
با سیاس��ت های کلی نظام به اس��تناد بند 16 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی دولت در بودجه 96 مشهود است که می بایست 
در هزینه های خود صرفه جویی نماید. وی افزود: با در نظر گرفتن 
چن��د ردیف درآمدی ناپایدار، دولت نمی تواند به تمام تعهداتش 
عمل کند، در حال حاضر برخی از بازنشستگان که پس از سپری 
کردن سال ها تالش می بایست در آرامش روزگار را سپری کنند، 

متأسفانه با حقوق زیر یک میلیون تومان، زندگی می کنند.

دولتدربودجهسالآینده
همچنانبهکنترلتورمپایبنداست

محمد فیضی با بیان اینکه ۳00 هزار میلیارد تومان از بودجه 
96 مربوط به هزینه های جاری است، گفت: دولت در بودجه سال 
آین��ده همچنان ب��ه هدف کنترل تورم پایبند بوده و با سیاس��ت  

انبساطی مالیم به دنبال رفع رکود اقتصادی کشور است.
محمد فیضی نماینده مردم اردبیل طی س��خنانی به عنوان 
موافق کلیات الیحه بودجه سال 1۳96 کل کشور، اظهار داشت: 
ما امروز بودجه ای را بررسی می کنیم که از حیث منابع و مصارف 
رقم��ی بالغ بر ه��زار و 146 هزار میلیارد تومان اس��ت که 800 
ه��زار میلیارد توم��ان از این رقم مربوط به ش��رکت های دولتی، 
بانک ها و مؤسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت است که بیش از 
70 درص��د بودجه را به خ��ودش اختصاص می دهد و ۳96 هزار 
میلی��ارد تومان که در واقع ۳0 درصد رقم کل بودجه اس��ت نیز 
مربوط به مصارف اختصاصی می شود که البته ۳00 هزار میلیارد 
توم��ان از این رقم مربوط به هزینه های جاری اس��ت و تنها 70 

هزار میلیارد تومان باقی می ماند. 


