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نوبخت خبر داد :

بودجه یارانه نقدی۴۲هزار میلیاردتومان پیشنهاد شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

توسعهچابهاررویکردملیاست

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :توسعه چابهار رویکرد ملی است که نقش موثری
در دیپلماسی شمال و جنوب دارد .سید عباس صالحی در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر
شهرستان های چابهار ،کنارک ،سرباز و قصرقند در سالن همایش های بندرچابهار اظهار
داشت :چابهار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است به طوری که رئیس جمهوری تاکید
ویژه ای برای توسعه این شهرستان دارند .وی بیان کرد :چابهار ویژگی های فرهنگی و
هنری بسیار زیادی دارد که نیازمند نگاه ویژه است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
تمام توجه ها به توسعه چابهار معطوف شده است زیرا توسعه سیستان و بلوچستان را در
پی دارد .وی بیان کرد :چابهار اهمیت خاصی در زمینه های مختلف دارد و هنرمندان
آن نیز نقش آفرین خوبی هستند و همیشه خوش می درخشند .صالحی تصریح کرد:
اهتمام و نگاه ویژه دولتمردان به پروژه های توسعه ای منطقه سال به سال در حاکمیت
و دولت تقویت می شود .وی ادامه داد :با توجه به اینکه چابهار را دریچه توسعه ملی می
دانیم باید نسبت های آن را با فرهنگ و جامعه رصد کنیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :هم اینک سیستان وبلوچستان حرکت به سوی کم کردن فاصله هاست و این استان
کم کم بسوی شاخص های ملی و استاندارد قدم بر می دارد .وی از استاندار سیستان و
بلوچستان ،نمایندگان مجلس و فرمانداران استان خواست با نگاه های فرهنگی و مثبت
بسیاری از مشکالت را مرتفع کنند .صالحی با اشاره به تهیه تفاهمنامه ای با منطقه آزاد
چابهار افزود :باید چابهار به یکی از پایگاههای مدولباس و مدرسه هنر تبدیل شود و در این
رابطه همکاری الزم را انجام می دهیم .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از سایر وزارتخانه ها
خواست با پیوست های فرهنگی پروژه های توسعه فرهنگی را همراه با توسعه اقتصادی
پیش ببرند .وی ادامه داد :حوزه فرهنگ و هنر باید یکی از مهمترین محرک های اقتصادی
این استان باشد تا مسائلی چون بیمه هنرمندان ،حمایت از فرهنگ های بلوچی ،حمایت
از هنرمندان و معیشت آنان و اقتصاد فرهنگ و هنر بصورت طبیعی تر در گردش باشد.
صالحی تصریح کرد :همه باید دست به دست هم بدهیم تا به مسیر قابل اطمینان تری
برسیم و توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی همراهی بیشتری داشته باشند .وی افزود:
توسعه فرهنگی در چابهار نیاز است و باید پیش نیازهای آن بخوبی ارزیابی و تحلیل شود تا
مشکالت دیگر پیش نیاید .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد :رئیس جمهوری همیشه
در مورد توسعه چابهار حرف می زند و مسئوالن نگاه خوب و توسعه ای به این منطقه
دارند .استاندار سیستان و بلوچستان نیز با تسلیت حادثه چابهار اظهار داشت :دشمنان فکر
می کنند که با این اقدامات می توانند در روند پیشرفت جامعه تاثیر گذار باشند .احمدعلی
موهبتی افزود :اتفاقات چابهار باید به طور جدی پیگیری شود زیرا تاثیرات زیادی در کشور
دارد .وی تصریح کرد :چابهار ظرفیت های فرهنگی خوبی دارد که باید از ظرفیت ها به
خوبی بهره برد.
ادامه در همین صفحه

بودجه یارانه نقدی
۴۲هزار میلیاردتومان پیشنهاد شد

ادامه از همین صفحه
رییس سازمان برنامه و بودجه اوراقی که طی سال های گذشته خریدیم صرف
طرح های عمرانی کردیم ،گفت :امسال  ۳۸هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان اوراق فروختیم
و سال آینده  ۳۲هزار میلیارد تومانش را می خریم.
وی با بیان اینکه یک ریال از خزانه پرداخت نمی شود مگر برای تخصیص،
گفت :با تومه به اینکه انضباط مالی داریم ،اوراقی که منتشر می کنیم را در زمان
سررسیدشان پرداخت می کنیم .وی ادامه داد :همچنین نوسازی بافت های فرسوده
 ۳برابر خواهد شد به گونه ای که از  ۱۰۰هزار واحد در سال  ۹۷به  ۳۰۰هزار واحد
در سال  ۹۸افزایش خواهد یافت .وی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال در حوزه
های مختلف به صورت ویژه در بودجه  ۹۸مورد توجه است ،گفت :همچنین در حوزه
علم و فرهنگ ،برای حمایت از پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز نوآوری
رشد  ۷۱درصدی اعتبار هزینه ها را در نظر گرفتیم.وی افزود :تامین یک میلیارد دالر
از تسهیالت تامین مالی خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها را در نظر گرفته ایم.
وی ادامه داد :برای رتبه بندی معلمان  ۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده
است .پورمحمدی گفت :اعتبارات آموزش و پروش از  ۳۳هزار میلیارد تومان به ۴۳
هزار میلیارد تومان رسید .معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود ۹۰۰ :میلیارد
تومان از سوی دولت و  ۱۲۰۰میلیارد تومان از سوی خیرین برای حمایت از ساخت
مدارس در مناطق محروم در نظر گرفته ایم .وی در ادامه با بیان اینکه برای سال
آینده اعتبارات آب شرب رشد  ۲۰درصدی دارد ،گفت :برای خرید تضمینی آب از
بخش خصوصی رشد  ۱۰۰درصدی در نظر گرفته ایم .وی افزود :برای اعتبار عمرانی
بخش محیط زیست رشد  ۱۸درصدی در نظر گرفته ایم .وی در پاسخ به این سوال که
برای مقابله با تحریم چه تدبیری اندیشیده اید ،گفت :فروش روزانه نفت که امسال ۲
میلیون و  ۴۱۰هزار بشکه بود را برای سال آینده  ۱.۵میلیون بشکه در نظر گرفته ایم
و وابستگی بودجه به نفت حدود  ۲۷درصد خواهد بود .وی افزود :در مصارف هم در
دو حوزه هزینه ای و عمرانی تفکیک ایجاد کردیم .به همین جهت در بخش هزینه ها
برای «سایر» رشد صفر و برای «حقوق و دستمزد» ۲۰ ،درصد افزایش درنظر گرفته
شد .البته حرف آخر را مجلس می زند اما توان ما در حد  ۲۰درصد است.
نوبخت گفت :سعی کردیم تورم را از دو جهت کنترل کنیم .خانوارهای ایرانی
همه کاالها را با ارز  ۴۲۰۰تومانی از دولت دریافت خواهند کرد تا مردم از تحریم
ها مصون باشند .وی افزود :برای بنگاه ها نیز ما به التفاوت سود تسهیالت در نظر
گرفتیم .تا از رکود تولید جلوگیری کنیم .نوبخت تاکید کرد :بنابراین در مصارف،
منابع و اهداف بودجه ،اثر تحریم را پیش بینی کردیم و امیدواریم با این بودجه از
تنگناها عبور کنیم .وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سازوکار ساماندهی
یارانه های نقدی ،گفت :مقدار یارانه نقدی اعم از آنچه که نقدی به خانوار میدهیم و
به بخش های دیگر می دهیم را ما تعیین نمی کنیم بلکه بر اساس مابه التفاوتی است
که قانون هدفمندی مشخص کرده است .وی به حذف افراد غیرنیازمند اشاره کرد و
گفت :امسال برای این اقدام ،تصمیم گرفتیم این مسئولیت را به استانها بسپاریم زیرا
آنها وضعیت مردمی که در استانها زندگی میکنند را بهتر میشناسند تا خانوارهای
غیرنیازمند را حذف کنند و هرچه می ماند در طرح های عمرانی استان هزینه کنند.
وی همچنین ادامه داد :امسال یک ریال از خزانه برای واریز یارانه ها برداشت
نکردیم .رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازوکار
آشکارسازی یارانه پنهان چیست؟ گفت :رقم قابل توجهی است و عدد دقیق را قبل از
اینکه بودجه در مجلس به بحث گذاشته شود منتشر می کنیم.
وی در خصوص سهم صندوق توسعه ملی ،افزود :سهم  ۳۴درصدی برای صندوق
در نظر گرفتیم .نوبخت در خصوص نرخ فروش نفت ،گفت :برای هر بشکه  ۵۴دالر در
نظر گرفته ایم .وی ادامه داد :وابستگی بودجه به نفت برای سال آینده  ۲۷درصد است.
نوبخت گفت :امریکا و بدخواهان ملت هرکاری بخواهند بکنند ،بودجه طوری
تنظیم شده که قابل اداره خواهد بود البته سختی هایی وجود دارد .وی ادامه داد:
هر گونه افزایش مطالبات مردم از جمله مسائل عقب مانده همچون بازنشسته ها را
در نظر گرفته ایم .نوبخت به قیمت خرید تضمینی گندم اشاره و تصریح کرد :قیمت
خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را  ۱۶۰۰تومان در نظر گرفتیم اما حرف آخر را
مجلس می زند؛ حال اگر مجلس احساس کند می تواند منابع دیگری برای افزایش
این نرخ در نظر بگیرد در اختیار خودش است .معاون رییس جمهور در پاسخ به این
سوال که چه برنامه ای برای بومی سازی تولیدات دارید ،گفت :تالش های ما برای
گروه بندی کاالها ،ممنوعیت واردات و ارزهای ترجیحی نشان می دهد ما به تقویت
تولید ملی می اندیشیم .در سال آینده نیز به حمایت از تولید ادامه خواهیم داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه الیحه بودجه ۹۸در  ۶جلد
به مجلس ارسال شد،گفت:در الیحه پیشنهادی دولت ،بودجه یارانه نقدی
سال آینده  ۴۲هزارمیلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت در مراسم رونمایی از الیحه بودجه سال  ۹۸کل
کشور با بیان اینکه الیحه در  ۶جلد تنظیم شده است ،گفت :همراه با
الیحه بودجه ،سه جلد گزارش عملکرد دولت در خصوص اجرای برنامه
ششم توسعه به مجلس تقدیم شده است.
وی افزود :همچنین دو جلد اهداف مبانی اقتصادی و اجتماعی همه
دستگاه ها را تحت عنوان سند بنیادین الیحه بودجه  ۹۸به مجلس تقدیم
کرده ایم.
معاون رییس جمهور با بیان اینکه بودجه  ،۹۸بودجه مبتنی بر
عملکرد است ،گفت :برای اینکه نمایندگان مطمئن شوند که بودجه مبتنی

مبانی قیمت تمام شده دستگاه ها را نیز به
بر عملکرد است ،در یک جلد
ِ
مجلس ارسال کردیم.
وی ادامه داد :به صورت شفاف یک کتاب در رابطه با طرح های
عمرانی که قرار است واگذار شوند ،تهیه کرده و به مجلس ارسال کرده ایم
تا از رانت جلوگیری شود.
نوبخت با بیان اینکه تمامی دستگاه هایی که از معافیت مالیاتی
برخوردار هستند را به مجلس معرفی کردیم ،افزود :همچنین گزارشی تهیه
کردیم مبنی بر اینکه غیر از یارانه نقدی که پرداخت می کنیم ،چه میزان
یارانه غیرمستقیم پرداخت می کنیم.
وی در خصوص بودجه یارانه نقدی برای سال آینده گفت :در الیحه
پیشنهادی دولت ،بودجه یارانه نقدی برای سال آینده  ۴۲هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است.

در قانون بودجه سال  ۹۷کل کشور ،بودجه یارانه نقدی  ۴۴هزار
میلیارد تومان است.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد ۴۳۳ :هزار میلیارد
تومان درآمد بودجه ناشی از مالیات ،حقوق گمرکی و سایر است ،بنابراین
برای پوشش هزینه ها مجبور به واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی
هستیم که نفت و گاز از جمله دارایی های سرمایه ای است.
وی افزود :همچنین دارایی های مالی از جمله اورراق ،سهام شرکت
ها را نیز واگذار می کنیم.
نوبخت اظهار داشت :برای سال آینده  ۳۱هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان
برای خرید اوراقی که در سال های گذشته خریده و امسال باید بازپرداخت
کنیم ،هزینه خواهیم کرد.
ادامه در همین صفحه

عناوين مهم

وزیر راه چگونگی
پرداخت مطالبات
پیمانکاران را اعالم
کرد
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افتخار نیست
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توجه
«علی اف» به
استارتآپهای
ایرانی

دبیرکل کانون صرافان:

بازار ارز به آرامش خوبی رسیده است

صفحه 7

آیتاهلل موحدی کرمانی :با کاهش نرخ ارز ،قیمت بایدارزان شود

افزایش حقوقها عادالنه باشد

امام جمعه موقت تهران گفت :دولت از افزایش حقوق
ها در حد  ۲۰درصد برای سال آینده خبر داده است؛
تقاضای من این است که این موضوع بر مدار عدل و انصاف
انجام شود.
آیتاهلل موحدی کرمانی در خطبههای نماز جمعه
تهران که در مصالی امام خمینی(ره) برگزار شد ،با اشاره
به حکومت مستضعفان که در قرآن بر آن تاکید شده ،اظهار
داشت :خداوند متعال فرموده بنا داریم حق را حاکم کنیم؛
عامل پیروزی همراه شماست ،پس این حق را حفظ کنید و
ما یاری تان خواهیم کرد .البته یاری خداوند تا مادامی است
که مستضعفین با حق باشند و به حق عمل کنند.
وی افزود :مستضعفین اگر می خواهند نجات پیدا
کنند ،باید پاک و متدین و دین باور باشند و آنجا که فرمان
دفاع صادر می شود ،حرکت کنند .مردم ایران اینگونه به
عزت رسیدند .ما برده آمریکا بودیم؛ شاه هم برده آمریکا بود؛
ما واقعا مظلوم و مستضعف و زیر سلطه بودیم.
موحدی کرمانی اضافه کرد :فرمان خدا آمد که به
میدان بیایید ،مردم ایران هم به میدان مبارزه با شاه آمدند
و تمام استان ها و شهرستان ها فریاد زدند ،مرگ بر شاه؛
دنباله آن شعار ،مرگ بر آمریکا شد که تا امروز ادامه دارد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت :امامان
ما مامور بودند که حق و نظامی عادالنه را بر پا کنند .مردم
همراه انبیاء نبودند؛ بنابراین آن ها خانه نشین شدند و
نتوانستند حق و عدالت را برپا کنند.
وی افزود :خداوند مقرر فرمود تا حضرت مهدی(عج)
جهان مظلوم و همه مستضعفین در همه قاره ها را نجات
دهد و ریشه های ظلم و ستم را بخشکاند و به زانو درآورد
و طاغوت ها را نابود کند .این رسالت البته ساده نیست.
مردم جهان باید همراه حضرت مهدی باشند تا ریشه ظلم
خشکیده شود.
موحدی کرمانی افزود :تمام مردم از ستم طاغوت ها
خسته می شوند و به زانو در می آیند و جانشان به لبشان
می رسد؛ وقتی به این نقطه رسیدند ،تشنه عدل می شوند.
مردم ایران هم به واسطه ظلم و ستم دودمان کثیف پهلوی،
تشنه عدل شدند.
وی اضافه کرد :امروز که دوران غیبت حضرت مهدی
است و ما به ایشان دسترسی نداریم ،ایشان نائب دارد .رهبر
انقالب اسالمی ،امروز نائب امام زمان هستند .ایشان نائب و
نماینده امام زمان است .اگر امام زمان بود ،حکومت را بر
مبنای اسالم اداره می کرد؛ ولی فقیه چنین وظیفهای دارد
است و به حمداهلل چنین می کند .سران سه قوه باید مطیع
رهبر باشند و برنامه هایشان باید زیر نظر رهبری باشد.
موحدی کرمانی گفت :سیاست های کلی نظام در
زمینه فرهنگ و اقتصاد و انتظامی و سایر مسائل و مدیریت
کشور باید زیر نظر نائب امام زمان حضرت آیت اهلل خامنه
ای باشد .ایشان پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،سیاست های کلی را اعالم می کنند.
وی با اشاره به فرارسیدن روز دانشجو ،گفت :در تاریخ
معاصر ایران کمتر ظلم و ستم و زورگویی علیه ملت ایران
سراغ داریم که مربوط به دولت جنایتکار آمریکا نباشد.
رژیم آمریکا بازرترین اقدامات ضد بشری را در گوانتانامو
و ابوغریب انجام داد و در عین حال خود را مدافع حقوق
بشر میداند.
امام جمعه موقت تهران گفت :آمریکا از بدو پیروزی
انقالب از هیچ اقدامی علیه ملت ایران کوتاهی نکرده است
اما علیرغم همه این خباثت ها رکوددار شکست در مقابل

مردم ایران است؛ چه در توطئه های داخلی و عرصه های
بین المللی .همانطور که رهبری فرمودند آمریکا مسیر افول
و نابودی را طی میکند.
آیت اهلل موحدی کرمانی افزود :دانشجویان و
دانشگاهیان ما پرچم دار مبارزه با ظلم آمریکا هستند.
عدالت خواهی و مبارزه با آمریکا جزء الینفک جنبش
دانشجویی است.
وی با اشاره به بحران یمن اظهار داشت :مساله امروز
یمن ،آزمون جامعه بشری خصوصا آمریکا و کشورهای غربی
است که سال های متمادی با ادعای دفاع از حقوق بشر و
دفاع از دموکراسی و آزادی انسان ها داد سخن داده اند.
امام جمعه موقت تهران اضافه کرد :کشتار بی رحمانه
مردم یمن به دست رژیم آل سعود و برخی کشورهای عربی
و رژیم صهونیستی و حمایت بی دریغ غرب به خصوص
آمریکا مجددا نشان داد که ادعای آمریکا و غرب جز فریب و
دروغ چیز دیگری نیست و آن ها فقط به منافع مادی خود
می نگرند و برای انسان و انسانیت و حقوق بشر ،ارزشی
قائل نیستند.
وی با بیان اینکه بحران یمن ،وخیم ترین بحران انسانی
است ادامه داد :تخریب تمام زیرساخت های اقتصادی و
نابودی مراکز بهداشتی و درمانی ،بمباران بی وقفه مناطق
مسکونی و محاصره دریایی ،زمینی و هوایی و کشتار مردم
بی گناه خصوصا زنان و کودکان ،پاسخ مدعیان دروغگوی
غربی به مطالبات به حق مردم یمن است.
موحدی کرمانی تصریح کرد :همه این ها در حالی
است که آمریکا با کمال بی شرمی و در نمایشی مضحک،
ایران را به ارسال موشک به یمن متهم کرده است .جالدها،
آدم کش ها ملت یمن را آنچنان محاصره کرده اند که نمی
توان به آن ها غذا و دارو رساند؛ آن وقت چطور می شود به
آنها موشک رساند؟ زهی بی شرمی و خجالت!
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد :علیرغم هم این
اقدامات ،مردم شجاع یمن همچنان مردانه ایستاده و از
مطالبات به حق خود دفاع می کنند و تا به حال تمامی
نقشه های شوم آمریکا و رژیم مزدور سعودی را نقش بر آب
کرده اند .این مقاومت تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.
موحدی کرمانی گفت :دستگاه دیپلماسی باید نقش
فعالتری را در خصوص یمن ایفا کند و با حضور فعال در
عرصه های بین المللی ،ضمن محکومیت جنایات رژیم
صهیونیستی و آمریکا و سعودی ،حمایت های الزم را برای
برون رفت مردم یمن از محاصره و شرایط کنونی پیگیری
کند.
وی گفت :صدا و سیما و جامعه هنری باید ضمن
حمایت بیشتر از مبارزان یمن و همدردی با آنها ،الویت
بیشتری را برای این موضوع قائل شوند .باید شرایط یمن را
به تصویر کشیده و جامعه بشری را با فاجعه انسانی در یمن
آشنا کنند .تنها راه حل یمن ،توقف این جنگ نابرابر ،توقف
کشتار مردم یمن و به رسمیت شناختن حق مردم این
کشور و مذاکرات یمنی یمنی است .احزاب ،گروه ها و آحاد
مردم هرطور که میتوانند باید در این زمینه نقش ایفا کنند.
موحدی کرمانی با اشاره به سالروز شهادت مرحوم
آیت اهلل مدرس گفت :مدرس ،الگوی یک نماینده خدوم،
زاهد و مبارزه است .ساده زیستی و ایستادگی در برابر
دیکتاتور رضاخان ،بهترین درس مقاومت را به مردم و به
ویژه نمایندگان میدهد و از قضا روز شهادت وی ،همزمان
با تقدیم بودجه سال  ۹۸به مجلس است.
وی در همین باره ادامه داد :ما در شرایط ویژه ای

هستیم و دشمن تمام تالش خود را معطوف به این کرده
که اقتصاد کشور را فلج کند .خواهش من از دولت و مجلس
و همه دست اندرکاران اجرایی این است که با اتخاذ تدابیر
مناسب و با همدلی و هماهنگی ،این توطئه دشمن را خنثی
کنند؛ معنای این سخن این است که در مقابل ،تمام تالش
ما باید به حفظ و افزایش اشتغال ،رونق کسب و کار و
افزایش صادرات باشد.
موحدی کرمانی گفت :دولت ،مجلس ،قوه قضاییه و
همه دستگاه های نظام باید نسبت به کاهش هزینه های
جاری از جمله ریخت و پاش ها ،سفرها ،ماموریت های
خارج از کشور ،سمینارها و اجالس ها و پذیرایی ها که
ضروری نیست ،اقدام کنند .حتی در شرایط غیر تحریمی
نیز اینگونه هزینه ها از بیت المال مسلمین محل تامل است.
وی گفت :دولت از افزایش حقوق ها در حد  ۲۰درصد
برای سال آینده خبر داده است .تقاضای من این است که
این موضوع بر مدار عدل و انصاف انجام شود .با این اوصاف،
به کارمندی که مثال حقوقش دو میلیون تومان است۴۰۰ ،
هزار تومان و به کارمندی که  ۱۰میلیون تومان است۲ ،
میلیون تومان داده شود .این ،یعنی کارمند مرفه  ۵برابر
کارمند ضعیف دریافت کند؛ این نه عدالت است و نه انصاف.
موحدی کرمانی اضافه کرد :به نظرم دولت باید مبلغ
معینی را به طور یکسان به همه کارمندان اضافه کند .دولت
باید در این زمینه تدبیری عادالنه در نظر بگیرد .من بر این
عدل اصرار دارم و حاضرم با آقایان در این زمینه بحث کنم.
خوشبختانه دولت هم دولت تدبیر است و باید نسبت به این
مساله تدبیر اعمال کند .در زمینه افزایش حقوقها ،باید
حقوق کارمندان ،کارگران و قشر ضعیف جامعه در اولویت
قرار بگیرد .از پایین شروع کنید نه از باال؛ از باال شروع نکنید
که بعد هم بگویید تمام شد و به پایینی ها و بدبخت ها
نرسید.
امام جمعه موقت تهران تأکید کرد :از نمایندگان
مجلس خواهش میکنم ،پروژه جدیدی پیشنهاد و تصویب
نکنند .اگر قرار است اعتباری برای طرح های عمرانی در نظر
گرفته شود ،به طرح های نیمه تمام ،آن هم با اولویت و بر
اساس ضرورت اختصاص یابد.
وی افزود :البته واگذاری پروژه ها و طرح های نیمه
تمام به بخش خصوصی ،می تواند در کاهش هزینه های
دولت در امور اقتصادی و در ایجاد اشتغال بسیار موثر باشد.
موحدی کرمانی گفت :از نمایندگان مجلس خواهش
می کنم که در تصویب بودجه سال آینده نگاه ملی داشته
باشند؛ منافع عمومی در نظر گرفته شود چون همه شما
نمایندگان تمام مردم ایران هستید.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به عملکرد بانک
مرکزی در زمینه کنترل و مدیریت بازار ارز گفت :ثمره این
مسئله کاهش نرخ ارز بود؛ این اقدام دولت قابل قدردانی
است که امیدواریم تداوم یابد.
وی گفت :زمانی که قیمت دالر در بازار روند صعودی
داشت ،به بهانه افزایش قیمت ارز ،همه کاالها و اجناس
گران شد .مسئولین گفتند چون دالر گران شده ،متعاقب
آن ،اجناس هم گران شده است؛ اکنون که دالر ارزان شده
چرا اجناس ارزان نمی شود؟
خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد :نه تنها قیمت
اجناس کاهش نداشته ،بلکه افزایش هم داشته است و طبقه
مستضعف در اداره زندگی خود ناتوان است ،دولت همان
طور که بازار ارز را کنترل کرد باید بازار آشفته قیمت اجناس
را هم اصالح و کنترل کند.

صفحه 8

خبر
سردار اشتری خبر داد؛

تالش برای شناسایی و دستگیری
اعضای گروه تروریستی چابهار

فرمانده نیروی انتظامی گفت :ما هوشیاری
الزم را داریم و تعداد زیادی از اعضای تیم
تروریستی چابهار در مرز ناموفق بودند و
حرکاتشان خنثی شده و به هالکت رسیدند.
سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی
با اشاره به حادثه تروریستی روز گذشته چابهار
اظهار داشت :همانطور که اطالع دارید ،حدود
ساعت  ۹:۳۰دقیقه صبح روز گذشته یک دستگاه
وانت که حامل مواد منفجره بوده برای عملیات
انتحاری به مقر انتظامی شهرستان چابهار حمله
می کند .وی ادامه داد :خوشبختانه با هوشیاری،
رشادت و شجاعت ماموران نیروی انتظامی ،فرد
مهاجم ناکام شد و قبل از اینکه بتواند داخل
آن مقر شود خودروی فرد مهاجم منفجر و به
هالکت می رسد .سردار اشتری اضافه کرد :البته
 ۲نفر از کارکنان عزیز نیروی انتظامی که یکی
از آن ها مامور ما بوده ،با شجاعت جلوی این
فرد مهاجم ایستاده بود و به شهادت رسید .وی
با اشاره به شایعات مطرح شده درباره شهادت
فرمانده انتظامی شهرستان چابهار تصریح کرد:
فرمانده انتظامی چابهار هیچ گونه آسیبی ندیده و
خبر شهادت وی کذب است .سردار اشتری درباره
تدابیر نیروی انتظامی برای مقابله با تروریست ها
افزود :ما هوشیاری الزم را داریم و تعداد زیادی از
این ها در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثی
شده و به هالکت رسیدند .وی ادامه داد :اقداماتی
هم صورت گرفته و ان شاءاهلل بتوانیم ایادی دیگر
این گروه را شناسایی و تحویل قانون بدهیم.

توسعه چابهار رویکرد ملی است

ادامه از همین صفحه
استاندار سیستان و بلوچستان گفت :نگاه به
حوزه فرهنگ و هنر تضمین دهنده بخش های
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی جامعه دارد .وی
تصریح کرد :سیستان و بلوچستان در خط مقدم
امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی قرار دارد.
موهبتی بیان کرد :به دنبال تفاهم نامه  ۶جانبه با
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه فرهنگ
و هنر سیستان و بلوچستان هستیم .وی گفت :با
اقدامات فرهنگی می توان تمام اقدامات دشمنان را
در دو سوی مرزها خنثی کرد .استاندار تصریح کرد:
سیستان و بلوچستان شرایطی دارد که تمام اقوام
ومذاهب از سراسر کشور در این استان به خوبی و
مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند .وی
بیان کرد :مردمان سیستان و بلوچستان خونگرم و
مهمان نواز هستند و امیدواریم که با نگاه ویژه ای
که رهبری معظم و دولت دارد شاخص های این
استان ارتقا پیدا کند .استاندار سیستان و بلوچستان
گفت :مردم بخشی از درآمدهای خودشان را در
زمینه فرهنگ و هنر هزینه کنند .رئیس شورای
اسالمی شهرستان چابهار و شماری از هنرمندان
نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر برای راه
اندازی سینما ،حمایت از هنرمندان ،توجه به اصل
 15قانون اساسی و حمایت از چاپ کتاب و راه
اندازی استودیو برای ضبط شعرهای خوانندگان
بلوچی شدند.

