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آمریکاباتوسلبهنیروینظامیسرمایهکشورهاراغارتمیکند
مش��اور بین الملل رهبر معظم انقالب گفت: آمریکا پس از جنگ جهانی دوم 
عادت کرده است که با متوسل شدن به نیروی نظامی خود اموال و سرمایه های 

ملت ها را غارت کند.
علی اکبر والیتی افزود: مقام معظم رهبری همواره از دانش��گاه ها برای تربیت 

دانش��جویان برتر توقعاتی داش��تند. به ویژه دانش��گاه هایی مانند دانشگاه آزاد که 
امکانات بیش��تری برای انتخ��اب و جذب نخبگان در کش��ور دارد. برای اصالح جامعه 

نیاز اس��ت کسانی که اهل علم هستند پرچمدار بوده و در حل مشکالت جامعه مشارکت 
می کنند. امروز ایران در مقایسه نسبت دانشجو به جمعیت رتبه چهارم را دارد. 

رئی��س هیئت موس��س و هیئت امنای دانش��گاه آزاد اس��المی، خاطرنش��ان کرد: 
رئیس جمهور کنونی آمریکا به صراحت اعالم کرد که هدفش از سفر به عربستان گرفتن 

دالرهای نفتی این کشور به واسطه فروش سالح به عربستان بوده است.  تسنیم

دیدگاه
ارتشجمهوریاسالمیهرروزآمادهترازروزقبلاست

مع��اون هماهنگ کننده ارتش گفت: ارتش از اقتدار باالیی برخوردار اس��ت و با 
تجهیزاتی که با کمک متخصصان داخلی ساخته ایم در اوج آمادگی به سر می بریم.

امیر دریادار حبیب اله سیاری افزود: برابر تدابیر و اوامر فرماندهی معظم کل 
قوا امروز نه تنها آمادگی را حفظ می کنیم، بلکه ارتش جمهوری اس��المی ایران 

هر روز آماده تر از روز قبل اس��ت. وی افزود: به طور مس��تمر از آغاز تا پایان سال 
رزمایش داریم و رزمایش های زیادی در نیروهای زمینی، هوایی، پدافند و دریایی در 

حال اجراس��ت و متناسب با وضع آمادگی یگان ها رزمایش ها به طور مستمر ادامه دارد، 
چون آمادگی ما را بیشتر باال می برد.

وی در پایان اظهار کرد: ارتش جمهوری اس��المی ایران به پشتوانه مردمی که دارد 
از اقتدار و توانمندی باالیی برخوردار است و با تجهیزاتی که با کمک متخصصان داخلی 

ارتش ساخته ایم در اوج آمادگی به سر می بریم.  باشگاه خبرنگاران

ارتش اسالم
دستگیریتیمچهارنفرهداعشیدرخاکایران

وزیر اطالعات به تش��ریح نحوه دس��تگیری تیم چهارنف��ره داعش که قصد 
فعالیت تروریستی در خاک ایران را داشتند، پرداخت.

حجت االس��الم والمس��لمین محمود علوی افزود: این تیم چهار نفره  از یکی از 
استان های جنوب غربی ما برنامه ریزی کرده بودند و به حمایت از فردی که برادر او 

چندی قبل در س��وریه در درگیری بین جریان های تکفیری و تروریستی به هالکت 
رسیده بود وارد عمل شدند. وی ادامه داد: از طرف امیر داعش به آنها ابالغ شد که در ایران 
بمانند، با این عنوان که امروز اقدامات مجاهدانه بر هجرت مقدم تر است،  در ایران بمانید.

 وزیر اطالعات در ادامه خاطرنش��ان کرد:  آنها مواد منفجره و امکانات در دس��ترس 
داش��تند، اما به لطف خداوند شناسایی شده و اقدامات عملی انجام شد، خودشان چهار 
نفر بودند و س��ه نفر از مرتبطین آنها دس��تگیر ش��دند و در حال حاضر تخلیه اطالعاتی 

روی آنها انجام می شود.  ایسنا

سربازان گمنام

اعتمادمردمراباصدقلهجه
وبیانواقعیتهاکامالجلبکنیم
کارها و خدماتی که انج��ام داده اید، کارهایی که 
انجام نداده ای��د، یا ناکام مانده ای��د در انجامش؛ اینها 
را ب��ا م��ردم در میان بگذارید و بدانی��د که مردم قدر 
خدمت و قدر ت��الش را می دانند. ما باید هم کارهای 
ک��رده ی خودمان و ه��م کارهای نک��رده ی خودمان، 
یا درس��ت نک��رده ی خودمان را با صداق��ت در میان 
بگذاری��م. مطمئن��ا آن تالش و هم��ت و اهتمامی که 
انجام گرفته برای ستون مثبتها، عذر خواهد بود برای 
ما نس��بت به س��تون ناکرده ها؛ چون ناکرده ها از روی 
تعم��د، ناک��رده نمانده، بلکه به خاط��ر کمبود امکان، 
کمب��ود مناب��ع و گاهی به خاطر دیر رس��یدن فکر به 
ذهن انسان و مسائلی از این قبیل، ناکرده مانده است. 
این مس��ائل را برای مردم بیان کنید؛ من بر این معنا 
اصرار دارم. عملکرد ش��ما از عملکرد نظام جدا نیست؛ 
نمی ش��ود گفت ما نظام خوبی داری��م؛ اما دولت بدی 
داریم؛ باالخره دولت برخاسته ی از همین نظام است. 
هر کاری که ش��ما کرده باش��ید و خوب کرده باشید، 
برای نظام اس��ت و اگر کاری نکرده باشید، یا بد کرده 
باش��ید، باز هم متعلق به نظام اس��ت. ما اصرار داریم 
که آنچ��ه انجام گرفته و اهتمام به کار رفته، صادقانه، 
درست و روش��ن به مردم بیان شود؛ حقیقتا وقتی ما 
با مردم مواجه می ش��ویم، می توانیم اعتماد مردم را با 
صدق لهجه و بیان واقعیته��ا کامال جلب کنیم. نباید 
تص��ور کرد ک��ه صداقت و عدم صداق��ت از نظر مردم 

پوشیده خواهد ماند؛ باالخره توجه می کنند.

بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت
4 شهریور 83

مخاطب شمایید

جلس��ه مجم��ع عمومی س��الیانه صاحبان س��هام 
ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات با 
حضور 82/39 درصد از س��هامداران و به ریاس��ت 
آقای علی رستمی روز یکشنبه 17 تیرماه 1397 در 
مح��ل تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از مس��جد بالل، 
نرس��یده به چهار راه پ��ارک وی، مجموعه فرهنگی و 
ورزش��ی وزارت کار و ام��ور اجتماعی، س��الن تالش، 

برگزار شد.
هی��ات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آق��ای حمی��د 
مردان��ی و آقای یاور میرعباس��ی نماینده س��هامدار 
عمده، مرتضی علی اکبری منشی جلسه و نمایندگان 
س��ازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسی 

آزموده کاران بود.
پ��س از قرائ��ت گزارش هیات مدیره از س��وی 
آقای مهن��دس عزیز اله عصاری مدیرعامل ش��رکت 
و قرائ��ت گزارش حس��ابرس و تصوی��ب صورتهای 
مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مال��ی منتهی به 
1396/12/29 در این جلسه مقرر شد مبلغ 200 

ریال به ازای هر سهم پرداخت شود.
همچنی��ن موسس��ه حسابرس��ی آزم��وده کاران 
ب��ه عن��وان ب��ازرس قانونی و حس��ابرس ش��رکت و 
موسس��ه حسابرس��ی رهبین به عنوان بازرس علی 
البدل ش��رکت برای س��ال مالی 97 انتخاب شدند و 
روزنام��ه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رس��می و 

کثیراالنتشار تعیین گردید.

پیام هیات مدیره
مقام معظم رهبری:

» تا چش��م انداز را ب��رای خود تعری��ف نکنیم، 
هی��چ کار درس��تی صورت نخواه��د گرفت همه اش 
روزمرگی اس��ت بع��د از آن که تعری��ف کردیم، اگر 
برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد 
رس��ید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت 
نکنیم، حرکت نکنیم، ذهن و عضالت خود را به تعب 
نیندازی��م و راه نیفتیم، به مقصد نخواهیم رس��ید؛ 

اینها الزم است.«
چشم انداز:

تبدیل ش��دن به برترین شرکت سرمایه گذاری 
تخصصی تا افق 1404

ماموریت:
شرکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
ب��ا رویک��رد س��رمایه گذاری و بن��گاه داری، حف��ظ و 
ارتق��ای ثروت س��هامداران را مهمتری��ن اصل برای 
خود می داند و می کوش��د تا ضمن استفاده بهینه از 
س��رمایه های انسانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش 
صنایعی که دارای مزیت رقابتی است سرمایه گذاری 
نمای��د ت��ا ب��ا خل��ق ارزش در قالب ترکیب س��ود یا 
رضایتمن��دی  س��رمایه گذاری ها،  ارزش  افزای��ش 

ذینفعان و سهامداران را محقق سازد.
اهداف:

1� رش��د س��االنه حداق��ل 1درصد در نس��بت 
بازدهی دارایی ها

2� رش��د س��االنه حداق��ل 2درصد در نس��بت 
بازدهی حقوق صاحبان سهام

3� رشد ساالنه حداقل 5درصد در ارزش بازار 
شرکت

4� دس��تیابی به جایگاه 5 شرکت با ارزش بازار 
باالت��ر در می��ان ش��رکت های ب��ورس اوراق بهادار 

تهران

5� دس��تیابی به جایگاه 5 ش��رکت برتر از منظر 
ش��اخص نقدش��وندگی س��هام در میان ش��رکت های 

بورس اوراق بهادار تهران
6� کس��ب بیش��ترین ارزش اف��زوده و بازدهی 
س��االنه از س��رمایه گذاری ها در می��ان ش��رکت های 

سرمایه گذاری کشور
7� باالترین سهم در رشد ساالنه تولید ناخالص 
داخلی کش��ور در میان ش��رکت های س��رمایه گذاری 

کشور
ارزش های محوری

شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت 
و کنت��رل، عدال��ت مح��وری، آینده نگ��ری، تخصص 
گرایی، آموزش مستمر وتوانمند سازی سرمایه های 

انسانی، حفظ کرامت انسانی

مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت در سال 
1396 جهت رسیدن به اهداف تعیین شده:

1� ش��رکت در س��ال م��ورد گ��زارش علیرغ��م 
و مش��کالت ش��دید  اقتص��ادی کش��ور  تنگناه��ای 
را  خ��ود  س��رمایه گذاری های  توانس��ته  نقدینگ��ی 
افزایش دهد که عمدتا ش��امل ادام��ه روند اجرای 
طرحهای توس��عه شرکت س��نگ آهن گل گهر، اجرا و 
ثبت افزایش سرمایه قبلی و انجام افزایش سرمایه 
جدید: استمرار روند اجرایی طرحهای توسعه شرکت 
چادرملو، ادامه اجرای طرحهای مجتمع فوالد خراسان 
از جمل��ه گندل��ه س��ازی و فوالدس��ازی و طرح 2/5 
میلی��ون تنی کنس��انتره تهیه و تولید م��واد معدنی 
ش��رق فوالد خراس��ان، ادام��ه اجرای طرح توس��عه 
ف��والد س��رمد ابرک��وه به ظرفی��ت 600 ه��زار تن 
شمش و افزایش سرمایه گذاریها در سایر شرکتهای 
سرمایه پذیر، ادامه اجرای طرح توسعه گندله سازی 
کهرزمین، ش��روع طرح گندله سازی 920 هزار تنی 
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور، اجرای طرح 
شرکت مدیریت حمل ونقل جاده ریل دریا، در جریان 
خری��د 51درصد نیروگاه س��منان و ایج��اد هلدینگ 

انرژی می باشد.
2� مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه 
و وابس��ته: که در راس��تای تقویت حفظ عضویت در 
هیات مدیره و یا افزایش ارزش س��رمایه گذاری ها 
جه��ت تقویت س��ودآوری ب��ا رعایت ص��رف و صالح 

شرکت ها بوده است.
3� کسب رتبه 17 در هلدینگ ها از نظر کیفیت 

افشا و اطالع رسانی
ثب��ت  و  شناس��ایی  م��ورد  در  پیگی��ری   �4
محدوده ه��ای معدن��ی جدی��د از طریق ش��رکت های 

زیرمجموعه )صبانور، چادرملو گل گهر(
5� پیگی��ری م��وارد حقوق��ی له یا علیه ش��رکت 
از طری��ق وکیل حقوق��ی و همچنین پیگی��ری موارد 

حقوقی شرکتهای تابعه
6� در جهت ش��فاف سازی حس��ابها، ذخیره مورد 

نیاز در حسابهای تلفیقی شرکت منظور شده است.
7� در س��ال مورد گزارش ش��رکت با حضور در 
مجامع عمومی ش��رکتها در تعیین خط مشی و سیاست 
گذاری و یا رفع مشکالت و کاستیها مشارکت داشته 
و ب��ا عضوی��ت در هی��ات مدی��ره ش��رکتهای تابعه و 

وابسته در اجرای برنامه ها نظارت داشته است.
8� بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکتهای 
تابع��ه و وابس��ته و پیگی��ری م��وارد مغای��رت جهت 

رسیدن به اهداف موردنظر.
9� پیگی��ری و اج��رای قوانین مقررات س��ازمان 
بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش��ات ماهانه، 
فصلی، ش��ش ماهه و س��ایر گزارش��ات م��ورد لزوم 
در ای��ن رابطه و تهیه و ارس��ال بودجه حسابرس��ی 
ش��ده س��االنه، 6 ماهه و تلفیقی و گزارش تفسیری 

مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
10� تش��کیل جلس��ات ش��ورای عالی مدیران با 
حضور مدیران عامل شرکت های سرمایه پذیر تابعه

11� ادام��ه فعالی��ت صندوق اختصاص��ی بازار 
گردان��ی معادن و فلزات آرمان با همکاری مش��ترک 
تامی��ن س��رمایه تم��دن و درصدد افزای��ش اندازه 

صندوق مزبور
12� بازارسازی سهام شرکتهای تابعه و وابسته 
بورس��ی در شرایط کمبود ش��دید نقدینگی و در حد 
توان ش��امل چادرمل��و گل گهر کارخانج��ات تولیدی 
ش��هید قندی ف��والد صبانور فوالد خراس��ان آهن و 
ف��والد ارفع و توس��عه مع��ادن و فل��زات ) از طریق 
ش��رکتهای تابعه( و پیگیری، بررس��ی و کنترل روند 

ارزش سهام شرکت در بازار بورس و فرابورس
13� پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسایل 

مربوطه
14� ثب��ت افزایش س��رمایه از مبلغ 27/944 
میلی��ارد ریال ب��ه 31/000 میلیارد ری��ال از محل 

مطالبات و آورده نقدی 
15� هم��کاری با کانون نهادهای س��رمایه گذاری 
در  ش��رکت  و  مطروح��ه  موضوع��ات  درخص��وص 
نشست ها و همایشهای برگزار شده درخصوص بازار 

سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری
16� دعوت مستمر از مدیران شرکتهای سرمایه 
پذیر جهت بررس��ی عملک��رد و برنامه ه��ای آنان در 
هیات مدیره و بررس��ی صورتهای مالی و گزارش��ات 

پایان سال مالی آنان.
17� بررس��ی و پیگی��ری تکالی��ف مجامع عمومی 
ش��رکتهای س��رمایه پذیر و برگ��زاری مجامع عمومی 

شرکتها.

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسکهای موجود بر سودآوری شرکتهای سرمایه 
پذیر عمدتا مربوط به قیمت های جهانی سنگ آهن و 
بیلت و شمش فوالد، تغییر موجودی انبارهای سنگ 
آه��ن بنادر چین به عن��وان بزرگترین مصرف کننده 
سنگ آهن جهان و سطح تقاضای این کشور و همچنین 
مرب��وط به عوام��ل تاثیرگ��ذار سیاس��ی، اقتصادی، 
اجتماع��ی و بین المل��ل و در نتیجه تغیی��رات قیمت 
جهان��ی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک و در 

نتیجه تاثیرپذیری سودآوری شرکت ملی مس ایران 
)با توجه به صادرات محور بودن ش��رکت( می باشد. 
این عوامل به تنهایی می توانند هم در قالب فرصت 
برای رش��د قیمت س��هام آن و یا تهدید برای تنزل 
س��ودآوری و همچنی��ن قیم��ت آن باش��ند. اما برای 
کل پرتف��وی معادن و فلزات؛ ع��الوه بر مجموعه ایی 
از عوامل خارجی )همچ��ون تحریمهای بانکی و نفتی؛ 
نوس��انات نرخ ارز؛ ن��رخ بهره؛ نرخ ت��ورم؛ تغییرات 
در قوانی��ن و مق��ررات معدن��ی و صنعت��ی؛ حق��وق 
دولتی مع��ادن؛ ع��وارض صهادراتی؛ س��همیه بندی 
در تخصیص گندل��ه و ...( در مجموعه ایی از عوامل 
داخلی همانند استراتژیهای داخلی؛ تصمیمات هیات 
مدیره ش��رکت نیز بر روند سودآوری و قیمت سهام 

تاثیرگذار می باشند.
از طرفی تمامی شرکتهای زیرمجموعه در صورت 
کس��ری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران 
و ی��ا مش��ارکت در طرحهای توس��عه خ��ود می توانند 
منابع مالی را از طریق اس��تقراض و یا س��ایر روشها 
تامی��ن نمایند که البته این فرایندها نیز ریس��کها و 

چالشهای خاص خود را خواهد داشت.
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه رون��د تعدی��الت س��ایر 
سرمایه گذاریهای شرکت در صنایع معدنی و فوالدی 
در زمان رونق اقتصادی هنوز تکافوی مصرف داخلی 
در زمان ش��رایط عادی را نمی کن��د و روند دورنمای 
جهانی آن نیز نش��ان از تهدی��د جدی در این صنعت 
جز نوس��انات ب��ازار که ج��زو اصلی هر بازاریس��ت 
نمی باش��د؛ لذا افزایش س��رمایه گذاریها مانند همه 
سرمایه گذاریهای دیگر دارای ریسک مختص به خود 
می باشند که شرکت توسعه معادن و فلزات درصدد 
بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن 

برساند.
با توجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری 
پیش بینی ش��ده است. عالوه بر سطح تقاضای داخل 
کش��ور، اثرات نرخ های جهانی بر صنایع داخلی وجود 
خواهد داش��ت که البت��ه این تاثیرپذیری بس��تگی 
زی��ادی به عوامل و فاکتورهای زیر در ش��رایط خاص 

خود دارد:
 چشم انداز اقتصاد جهانی

 س��طح تقاضا و می��زان واردات چین )درپیش 
گرفتن سیاستهای انقباضی و انبساطی در چین(

 رونق و یا رکود بخش مس��کن و ساختمان در 
آمریکا و چین

 میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فوالد
 وجود شرایط ناپایدار در حوزه یورو واتحادیه 

اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دالر
 تغیی��رات در ن��رخ بهره بانکی در کش��ورهای 

مطرح دنیا
ک��ه  کش��ورهایی  در  کارگ��ری  اعتصابه��ای   

تولیدکنندگان اصلی صنایع معدنی و فلزی هستند
 حجم سرمایه گذاری کشورها در صنایع فلزی 

و معدنی و بهره برداری یا توقف طرحهای مزبور
 وج��ود محص��والت جایگزین در ح��وزه صنایع 

آهن و فوالد
 تغیی��رات غیرقابل پیش بین��ی در متغیرهای 

کالن اقتصادی

 تورم یا رکود غیرمنتظره ناش��ی از تحریم های 
بین المللی

 جذابی��ت تولید یا خدم��ات و بازارهای موازی 
کاالیی

 محصوالت جایگزین و تغییرات تکنولوژی
 وض��ع ع��وارض در صنایع معدن��ی و فوالدی 

توسط کشورها

اهداف استراتژیک شرکت در سال 1397
از جمله اهداف استراتژیک شرکت برای تامین 
س��نگ آهن در سال 1397، استخراج سنگ آهن از 
معدن ش��ماره 1 به میزان 2/5 میلی��ون مترمکعب 
در س��ال، برداش��ت خ��اک و باطله از معدن ش��ماره 
1 ب��ه می��زان 39/5 میلی��ون مترمکعب در س��ال، 
توس��عه دیواره شرقی معدن ش��ماره1، خرید سنگ 
آهن به می��زان 12/5 میلیون تن از س��ایر معادن، 
حفاری اکتش��افی به میزان 20 ه��زار متر در معدن 
ش��ماره1، شناس��ایی پهنه ه��ای اکتش��افی جدید و 
 انج��ام حف��اری به می��زان 25 ه��زار کیلومت��ر مربع 

می باشد.
از جمله اهداف اس��تراتژیک در حوزه توس��عه 

و توان ظرفیت اج��رای پروژه ها نیز بهره برداری از 
واحد ذوب و ریخته گری شماره یک جهان فوالد، بهره 
برداری خط ش��ماره 2 آهن اس��فنجی شرکت توسعه 
آهن و ف��والد کل گهر، به��ره برداری از خط ش��ماره 
3 کنس��انتره س��نگ آه��ن گهرزمین، اح��داث واحد 
خردایش 2 ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر، آغاز 
عملیات��ی اجرایی پروژه ذوب و ریخته گری توس��عه 
آه��ن و فوالد گل گهر، بهره برداری از کارخانه تولید 
بریکت ب��ه روش ف��والد تونلی ش��رکت کاوند نهان 
زمین، بهره برداری از کارخانه تولید بریکت شرکت 
ف��والد کاوی��ان گهر، انج��ام مطالعات و آغ��از عملیات 
اجرایی توس��عه زیر سقف خطوط گندله سازی، انجام 
مطالعات توس��عه زیر س��قف خطوط کنس��انتره 5 و 6 
و 7، تکمی��ل و بهره ب��رداری از واحد بخ��ار نیروگاه 
گه��ران، ادامه احداث خط انتقال آب خلیج فارس به 
گل گهر، ادامه احداث واحد شیرین سازی آب خلیج 
فارس، پ��روژه اجرای خطوط لول��ه و تلمبه خانه های 
انتقال باطله تر و برگشت آب گل گهر، پروژه انتقال 
باطله و فیلتراس��یون کارخانه تولید کنسانتره خطوط 

5 و 6 و 7 می باشند.

برنامه سال آتی شرکت
1� اص��الح س��اختار س��رمایه گذاریهای ش��رکت 
جه��ت بهینه س��ازی پرتف��وی و به تب��ع آن افزایش 

سودآوری 
2� حت��ی المقدور اس��تفاده از عرضه های بلوکی 
سهام ش��رکتهای اصل 44 و واگذاری های بانک ها و 

سازمانها
3� بررسی ابزارهای تامین مالی متناسب با نیاز 

طرحها و سرمایه گذاری های جدید
4� تکمیل برنامه افزایش سرمایه در جریان

5� پرداخت به موقع بدهی ها
6� پیگیری سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل 

انرژی

در مجمع عمومی سالیانه 200 ریال سود تقسیم شد
تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن و فلزات در سال 1396

ادامه از صفحه اول
وی اضافه کرد: یک ش��وک ب��زرگ به اقتصاد 
کش��ور وارد شد و تورم افزایش پیدا کرد. ما عادت 
نداریم مش��کالت را گردن فرد دیگری بیندازیم ما 

باید مشکالت را حل کنیم. 
 جناب نوبخت برای رسیدن به سن آلزایمر 
هنوز خیلی زود است، در همین نشست چند خط 
باالتر بدهی های دولت ب��ه بانک مرکزی را گردن 
دولت قبل انداختید! اما عادت ندارید مش��کالت را 

بر گردن دیگران بیندازید.. اهلل اکبر...
مع��اون رئیس جمه��ور با اش��اره ب��ه وضعیت 
کنونی و گذش��ته دولت خاطرنشان کرد: شهریور 
س��ال ۹۲ که دولت را از رئیس   جمهور قبل تحویل 
گرفتی��م نقدینگی ۲۱۰ هزار میلی��ارد تومان بود 
که امس��ال این رقم به ۳۸۰ ه��زار میلیارد تومان 
رس��ید. ما در طی این س��ال  ها ۲۸ درصد افزایش 
داش��تیم. بعضی  ه��ا گفتند ک��ه هزینه  های جاری 
دولت افزایش پیدا کرده اس��ت. آیا ما نباید حقوق 
معلم��ان و کارکنان را افزای��ش دهیم؟ آیا ما نباید 

فعالیت عمرانی داشته باشیم؟
 چ��ه می کنه ای��ن دولت قبل! ب��رادر عزیزم 
بزرگوار، سخنگو جان! افزایش حقوق معلمان را جزو 
بودجه جاری دولت می دانید؟! چند درصد حقوق ها 
اضافه شده و بودجه جاری چند درصد رشد داشته! 
مردم اهل حس��اب و کتابند گذشت آن دورانی که 
می گفتی��د و امر می کردید که همان را بنویس��ند و 
دیگر کسی نمی دانس��ت چه خبر است! آقای مدیر 
برنامه و بودجه! فعالیت عمرانی چه ربطی به بودجه 

جاری دارد!
وی درباره اظهارات س��خنگوی ق��وه قضاییه 
که گفته اس��ت کسانی که درخصوص ارز دستگیر 
شده اند گفته اند بانک مرکزی از آنها خواسته سکه 
بخرند، بیان ک��رد: در حال حاضر اطالعی ندارم و 
از بانک مرکزی می  خواهیم که درباره این موضوع 

خاص اطالعات را منتشر کند.

 ممنون که از روزی که این ماجرا اعالم شده 
تاکنون پیگیری نکردید بپرسید چه خبر است!

سخنگوی دولت درباره ممنوع الخروجی برخی 
از مدی��ران و مس��ئوالن وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت یادآور شد: بعد از اینکه ثبت سفارش خودرو 
متوقف ش��د، متاس��فانه در یک فاصله کوتاه سایت 
ثبت س��فارش هک ش��د و تخلفاتی صورت گرفت. 
این حرکت یک اقدام غیرقانونی بود و رئیس   جمهور 
خواس��تند که با دقت و بدون اغماض با این قضیه 
برخورد ش��ود و مشخص گردد چه کسانی و از چه 
دستگاه  هایی در این جریان نقش داشتند. تحقیقات 
آغاز شد و مش��خص گردید که از خود دولت چند 

نفر در این جریان نقش   آفرینی کردند.
 کی؟! بگویید کی درباره ماجرا شفاف پاسخ 
می دهید؟! چرا س��ازمان بازرس��ی می گوید سایت 
ه��ک ش��ده و وزارت صنعت می گوید نه و ش��ما 
دوباره تاکید دارید که س��ایت هک شده؟! اختالف 
نظ��ر در دول��ت ه��م اس��ت، کاش از وزیر صنعت 

جویای اصل ماجرا می شدید!
معاون رئیس جمهور درباره اینکه رئیس  جمهور 
خواسته است که مجلس درخصوص تغییر در کابینه 
اقدام کند، اظهار داش��ت: خیر اینچنین نیست. وی 
درب��اره نقش خود درباره جدا ش��دن معاون اول از 

دولت تصریح کرد: تمام این شایعات دروغ است.
 جن��اب نوبخت س��خنگوی بزرگ��وار کاش 
می گفتی��د ویلچری هایی که رئیس جمهور اش��اره 

کرد در کابینه هستند کی عوض می شوند؟!

وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم انع��کاس خدمات دولت 
خاطرنشان کرد: اخبار منفی و مایوس   کننده اقتصادی، 
همه اقتصاد ما نیس��ت. این اخبار باعث می  ش��ود تا 
رئیس  جمهور کش��وری به دروغ بگوید اقتصاد ایران 
در حال فروپاش��ی است. دولت پروژه  های خوبی در 
دست اجرا دارد؛ مانند شبکه ریلی که راه  آهن مراغه 

ظرف ماه آینده افتتاح خواهد شد. 
 ش��ما دو تا از کارهای خوب را با دانس��تن 

اینکه وظیفه تان را انجام داده اید نام ببرید!
نوبخت درخصوص ریش��ه مخالفت   ها با دولت 
و مقص��ر نش��ان دادن رئی��س س��ازمان برنامه و 
بودجه ابراز داشت: تالش کرده   ام به رئیس  جمهور 
وف��ادار بمان��م و این خط اعتدال ک��ه در تعامل با 
اصالح  طلب��ان پیش آمده را ادامه دهیم. هیچ وقت 
آقای رئیس  جمهور در جلسه  ای نداریم و نمی  شود 
از من ش��نیده باشد و تمام تالشم این بوده که در 

راه تعریف شده از سوی ایشان باشم. 
 شما به مردم وفادار بمانید بهتر نیست!!

وی افزود: من روش متف��اوت مدیریتی را در 
این پس��ت مالی دارم و می  خواهم کلید باش��م نه 
قفل. البته این کلید همه قفل  ها را باز نمی  کند اما 

تالش  مان را می  کنیم.
 5 سال اس��ت از روش متفاوت شما، هنوز 
چی��زی ندیده ایم! قفل ها را باز نکردید عیبی ندارد 
حداقل درهای باز را قفل نکنید! حدود یک س��ال 
و نیم اس��ت که ما را راه نمی دهید که سوالمان را 
بپرس��یم این هم مصداق همان در های بازی است 

که قفل کردید!
س��خنگوی دولت درباره اقدامات دولت برای 
ایج��اد فضای باز سیاس��ی، بیان ک��رد: دولت نگاه 
خود را به مباحث سیاسی و اجتماعی در چارچوب 
منش��ور حقوق ش��هروندی منعکس کرده اس��ت. 
تامین حق��وق اجتماعی در برخی م��وارد نیازمند 
قانون و برخی موارد اصالح قانون اس��ت. جلس��ه 
س��ران سه قوه در راستای این است که اگر نیاز به 

قانون یا ایمن   سازی اجرای آن داریم، انجام شود.
 ممنون از اولویت س��نجی تان، منشور حقوق 
شهروندی که منشور انتخابات شده است! دقیقا این 
منشور چه کرده است؟! از سایت شفافیتتان چه خبر؟! 

حقوق مدیران دولتی را چرا منتشر نمی کنید؟! 
وی درباره ایجاد س��تاد اطالع   رس��انی تحریم   ها 
عنوان کرد: ما باید برای شرایط جدید نهادسازی کنیم. 
ذیل تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر 

شد ستادی را برای اطالع   رسانی فعال کنیم.
 دقیقا از کی ش��روع می کنید؟! سال هفتم 

خوب است؟!
بس��ته  درخص��وص  رئیس جمه��ور  مع��اون 
پیش��نهادی اتحادیه اروپا به ای��ران و فروش نفت 
گف��ت: اینکه فروش نفت ایران صفر ش��ود، حرف 
پ��وچ و بیهوده  ای اس��ت که جواب آن داده ش��د. 
ما به دنبال این هس��تیم که به جز س��همیه اوپک 

محدودیت دیگری نداشته باشیم.
 به دنب��ال چه هس��تید را می دانیم چطور 
می خواهید خواس��ته تان را محقق کنی��د را نه! از 

راه ها بگویید؟
وی درخص��وص وضعی��ت زلزله   زدگان ش��هر 
سرپل ذهاب تصریح کرد: دولت تعهداتش در قبال 
زلزله  زدگان را انجام می  دهد. شما خودتان ببینید 
به تعهدات عمل شده یا خیر. هرکس باید خودش 
خانه بس��ازد و دولت به آنها کمک می  کند. دولت 

فرمول مشخصی برای کمک به زلزله   زدگان دارد.
 ممنون��م بابت کمک هایت��ان. مردم منطقه 

هم راضی اند. انشااهلل.
وی درخص��وص گ��زارش اخی��ر رس��انه   های 
آمریکایی مبنی بر س��رقت اسناد هسته   ای از ایران 
بیان کرد: اینها حرف   های س��وخته شده چند ماه 

پیش است که آنها را تکرار می  کنند.
 سوخته اس��ت! تکرار می کنند و شما هنوز 
پاسخ ندادید که چه شده؟! شفاف با مردم صحبت 

کنید.
نوبخت درباره بازدید بازرس  های آژانس انرژی 
اتم��ی تصریح کرد: از آقای دکت��ر صالحی در این 

مورد باید پرسید. 
 ش��ما چرا از او نپرس��یدید! می دانید چند 
وقت اس��ت این سخنان بیان ش��ده است شما به 
عنوان س��خنگو برایت��ان مهم نبوده اس��ت بدانید 

ماجرا چیست؟!
وی درخص��وص نرخ بنزین و ن��ان بیان کرد: 
بازگش��ت کارت    های س��وخت ب��ه جایگاه ها برای 
کنت��رل مصرف اس��ت و نظام کنترل��ی ما را قوی 
می   کند، اما لزوما معنای دونرخی ش��دن بنزین و 

سهمیه   بندی را ندارد.
 ممنون که به عقب بر نمی گردیم!

سخنگوی دولت درباره ایراد شورای نگهبان به 
لوایح چهارگانه اف ای ت��ی اف عنوان کرد: دولت به 
دنبال تصویب لوایح چهارگانه است و تاکید می   کند 
که ای��ن لوایح باید در چارچوب قانون اساس��ی به 
تصویب برس��د. تم��ام تالش ترامپ این اس��ت که 
کش��ورها را با خود علیه ما هم��راه کند اما ناموفق 
است. نگاه دولت بر این است که اگر شورای نگهبان 
نظری دارد، مجلس آن را برطرف کند چراکه دولت 

به تصویب این لوایح نیاز دارد.
 »دولت به دنب��ال عضویت در اف ای تی اف 
نبوده و نیس��ت« این جمله واعظی مس��ئول دفتر 
رئیس جمهور اس��ت که در 6 تیرماه در خبرگزاری 
ایسنا منتشر شده و آن باالیی سخن نوبخت! پیدا 

کنید طرفداران واقعی اف ای تی اف را!

سخنگوی دولت:

می  خواهم کلید باشم نه قفل!
کلیدی که در را روی سیاست روز قفل کرده است!


