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حضور نوروزی رهبر معظم انقالب
در منزل یکی از شهدای مشهد

آیتاهلل امامی کاشانی :حضور مردم در انتخابات
وحدت ملی را به دشمن نشان میدهد

خطیــب نماز جمعه تهران رفع مشــکالت در کشــور را نیازمند حرکت
جهادی دانست و گفت :امیدواریم ملت روشن و بیدار ما روز انتخابات
بــا حضور همگانــی و با وحدت ملــی در پای صندوقهــای رأی حاضر
شــوند .به گزارش ایســنا ،آیــتاهلل امامی کاشــانی در خطبههــای دوم
نماز جمعه تهران با اشــاره به انتخابات گفت :کشــوری که با این عزت
و با این فناوری علمی اســت و این اســتقالل و آبرویی که در دنیا دارند،
دشــمن دنبــال آن اســت که نقطــه ضعف پیــدا کند ،نکتــهای که رهبر
معظــم انقالب در انتخابات فرمودنــد که همه حضور پیدا کنند یعنی
«انسجام و وحدت ملی تمام در پای صندوقهای رأی» که این حضور
حداکثری خدمت به اسالم ،خدمت به ملت و خدمت به تاریخ است.
وی با اشــاره به نامگذاری ســال از ســوی مقام معظم رهبری با عنوان
«اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشــتغال» گفت :مطابق تأکیدات رهبری بر
مســأله اقتصاد باید بــرای نتیجهگیری و فعالیت در این حــوزه از زمان
بهرهبرداری کنیم .امام جمعه موقت تهران به موضوع سوریه و شرایط
آن اشــاره کرد و گفت:به دروغ میگویند که ســوریه از ســاح شــیمیایی
اســتفاده کرده در حالی که خودشــان به تروریســتها ســاح شیمیایی
دادهاند و وقیحانه در مقابل دنیا میایستند و دروغ میگویند.

سخنگوی وزارت کشور :هرگونه فعالیت انتخاباتی
پیش از اعالم رسمی اسامی نامزدها تخلف است

ســخنگوی وزارت کشــور گفت :هرگونــه فعالیــت انتخاباتی پیش از اعالم رســمی
اســامی نامزدها تخلف و تمرد از قانون اســت .سیدسلمان ســامانی روز گذشته در
گفتوگو با ایسنا با اشاره به اینکه برخورداری کشور از نشاط سیاسی و حفظ منافع
ملی ،منوط به فعالیت آزادانه گروهها و تفکرات مختلف ،همراه با رعایت قوانین و
مقررات و ارزشهای انقالب اسالمی است ،افزود :قانونگذار در ماده  ۱۳قانون نحوه
فعالیت احزاب و گروههای سیاســی ضمن شفاف نمودن حقوق و مسئولیتهای
احــزاب ،معرفــی و حمایت از نامزدهــای انتخاباتــی و ائتالف با دیگر احــزاب را از
حقوق هریک از آنها دانســته و البته آن را منوط به رعایت ســایر قوانین و مقررات
جمهوری اســامی ایران دانســته اســت که یکی از مهمترین آنها قانون انتخابات
ریاســت جمهوری اســت که در ماده  ۶۶آن تصریح شــده ،فعالیتهای انتخاباتی
نامزدهای ریاســت جمهوری ،رســماً از تاریخ اعالم اســامی آنان به وســیله وزارت
کشور آغاز میشود و تا  ۲۴ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه میپذیرد.

رحمانی فضلی :برای تحقق اقتصاد مقاومتی
همه مردم باید به صحنه بیایند

وزیر کشور گفت :اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی مناسب
برای درمان اقتصاد کشور است که رهبر معظم انقالب نیز بر آن تأکید
کرده و همه موظف به اجرای آن هستیم .به گزارش ایسنا ،عبدالرضا
رحمانی فضلی روزگذشته در نشســت شورای اداری استان کرمانشاه
موضوع اقتصــاد و خصوصاً تولید و اشــتغال را معضل بزرگ کنونی
کشور نامید که باید برای آن چاره اندیشی شود .وی با بیان اینکه مردم
حــق دارند به لحاظ معیشــت و اشــتغال وضعیت مناســبی داشــته
باشــند ،گفت :ما بهعنوان مدیران نظام وظیفه داریم شــرایط را برای
اشتغال مردم و بهبود وضعیت معیشت آنان فراهم کنیم .وی بهبود
وضعیت اقتصادی را در افزایش اقتدار ملی مؤثر دانســت و گفت :از
مؤلفههــای مهــم اقتدار ملی موضــوع اقتصاد اســت و باید با فاصله
گرفتن از اقتصاد تک محصولی به ســمت اقتصــادی پویا و قدرتمند
حرکــت کنیم .وزیر کشــور با بیان اینکه بــرای تحقق اقتصاد مقاومتی
همــه مــردم باید بــه صحنه بیاینــد ،عنوان کــرد :نبایــد فعالیتهای
اقتصــادی کوچک و خــرد را نادیده گرفــت ،زیرا از محــل این کارهای
کوچک میتوان اشتغال باالیی ایجاد کرد .البته در کنار این فعالیتها
باید بــا حمایت از کارآفرینان به ایجاد و توســعه واحدهای اقتصادی
بزرگ نیز اهتمام داشت.

عارف :فهرست انتخابات شوراها براساس ضوابط بسته میشود

رئیــس شــورای سیاســتگذاری اصالحطلبــان گفــت :براســاس ضوابــط اعالم
شــده فهرســت انتخابات شــوراها بســته میشــود و افراد ذینفع در تصمیمگیری
نقشــی نخواهنــد داشــت .محمدرضا عــارف در گفتوگو با ایســنا با اشــاره به نامه
جمعی از نماینــدگان اصالحطلب برای انصراف برخــی از کاندیداهای انتخابات
شــوراها به منظور رســیدن به اجماع گفت :نامهای را که فرســتادهاند در دستور کار
هیأت رئیســه قــرار داده ایم ،لــذا اطمینان میدهم براســاس ضوابطــی که اعالم
کردیم لیســتها بســته میشــود .وی خاطرنشــان کرد :قطعاً افرادی کــه ذی نفع
هســتند در تصمیمگیری نقشی نخواهند داشــت؛ یعنی اگر یکی از اعضای شورای
عالی سیاســتگذاری اصالحطلبان یا شورای استانها کاندیدا باشد در جلسهای که
تصمیمگیری میشود ،قطعاً آن فرد حضور نخواهد داشت.

رونمایی از دستگاههای رأیگیری الکترونیکی
در انتخابات شوراها

از دســتگاههای رأیگیــری الکترونیکــی انتخابــات شــوراهای اســامی
شــهر و روســتا بــه طــور رســمی رونمایــی شــد .بــه گــزارش ایســنا ،روز
پنجشــنبه در حاشــیه همایــش دبیــران و مدیــران اجرایی ،بازرســان و
مســئوالن کمیتههــای حقوقــی انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و
روستا دســتگاههای رأیگیری الکترونیکی انتخابات که قرار است برای
نخســتین بار در سراســر کشــور و در حوزههای منتخب بــرای رأیگیری
انتخابات شوراها به کار گرفته شود ،رونمایی شد .این دستگاهها شامل
احــراز هویــت رأی دهندگان در بخش اول و ثبــت کدهای داوطلبان در
آخریــن مرحلــه از طریق کارتهــای مخصوص رأیگیری میشــوند و
یک نســخه از برگه آرا به صــورت پرینت چاپی برای اطمینان از فرآیند
انتخابات داخل صندوق تعبیه شده قرار میگیرد.
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رئیس جمهوری در سمنان با استناد به آمارهای سال  95اعالم کرد

پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات پس از  62سال
باید مشارکت انتخاباتی بیشتر از سال  92باشد

پنجشــنبه گذشــته ،رئیــس جمهــوری
به ســمنان ســفر کرد تا عالوه بــر افتتاح
کارخانــه خودروســازی «فــردا» در ایــن
اســتان 19 ،طــرح و پــروژه زیربنایــی
دیگــر را افتتــاح کنــد یــا بــه دســتور او،
عملیــات اجرایــی طرحهــا آغــاز شــود.
کارخانه خودروســازی با ســرمایه بخش
خصوصــی ســاخته شــد ،امــا بــرای
طرحهــای دیگــر ،هــزار و  ۱۷۰میلیــارد
تومــان ســرمایهگذاری از ســوی دولــت
صــورت گرفــت کــه بــرای  ۸۸۵نفــر به
طور مستقیم شغل ایجاد شد .عالوه بر
بازدید از کارخانه خودروسازی و شرکت
در مراســم افتتاح یا آغاز به کار  19طرح
در اســتان ســمنان ،رئیس جمهوری در
نشســتی صمیمی با جوانــان و نخبگان
استان نیز حضور یافت.
ëëآرامش ایران امروز نمونه است
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانــی در آخرین برنامه این ســفر ،در
جمع صمیمی جوانان و نخبگان استان،
دستاوردهای امروز کشور را نتیجه امید و
اعتماد میان مردم دانست و اظهارکرد:
امیدبه خدا ،به توان ملی ،به انســجام و
به آینده درخشان کشورمان و اعتماد به
نظام و به مســئوالن عالی رتبه واعتماد
میان دولت به معنای عام کلمه و ملت
بوده که توانســته این همه شکوهمندی
را برای کشور مابیافریند .
وی با بیان اینکه اگر گفته شــود امروز
ایــران از لحــاظ امنیت ،آرامــش و ثبات
بــه معنــای عــامکلمــه و از لحــاظ امید
به آینــده جزو کشــورهای نمونه اســت،
اغــراق و مبالغــه نشــده اســت ،گفــت:
بیتردیــدبرای تأمین امنیت ملی همه
مــردم ،نیروهــای مســلح و نیروهــای
امنیتی دســت به دســت هــم دادهاند و
برایحفظ و تقویت آن فداکاری کردند.
روحانــی ،امنیت و آرامــش حاکم بر
کشور را دستاورد انسجام ،وحدت ملی،
اعتمــاد و امید مردمبه آینده برشــمرد
و تصریــح کــرد :کاری که دولــت در این
سه سال برای اقصی نقاط کشور و بویژه
مناطق محــروم مرزی انجــام داد ،طی
 10الی  12ســال گذشــته ســابقه نداشــته
اســت و مقایسه آمار و ارقامموجود این
موضوع را آشکارا نشان میدهد.
رئیس جمهوری با طرح این پرسش
که آیا سطح آرامش و امنیتی که امروز در
ســایه حمایت و وحدت مردم در کشــور
وجود دارد ،دیروز همبود؟ خاطرنشــان
کرد :دیروزی که با قطعنامههای شورای
امنیت در ذیل فصل  7منشــور سازمان
ملل متحد ،ایران تهدیدصلح و امنیت
جهانــی معرفــی میشــد و قطعنامــه
 1929کــه راه جنــگ علیــه ایــران را بــاز
کرده و ســایه تهدید و حصر ،کشــورمان
را فراگرفته بــود؛ آیا با امروز ایران که آن
قطعنامههــا تبدیل بــهموافقتنامههای
همکاری شــده ،قابل مقایسه است؟ آیا
مردم امروز احســاس امنیــت و آرامش
بیشتری میکنند ،یا آن روز؟
ëëامنیت و آرامش سراسری ،بزرگترین
دستاورد دولت
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملی،
بزرگترین دســتاورد دولــت یازدهم را
امنیت و آرامش سراسری ملت دانست
و بــا اشــاره به تالشهــای دولــت برای
تقویــت بنیه دفاعی کشــور اضافــه کرد:
دولــت تدبیــر و امید نــه تنها بیشــترین
تــاش را بــرایتأمیــن امنیت در کشــور
کــرد ،بلکه بــرای امنیــت منطقــه نیز از
هیــچ تــاش و اقدامــی فروگــذار نکــرد.
اگــرتالش ایــران نبــود ،چــه بســا امروز
بغــداد در اختیــار تروریســتها بــود و
شــرایط دیگــری در ســوریه و لبنان و کل
خاورمیانه حاکم بود .
وی اضافــه کــرد :یکشــنبه آینــده
کــه روز ملــی فنــاوری هســتهای اســت،
همگان شاهد خواهند بودکه چه تحول
عظیمــی در یکســال اخیــر در عرصــه
فنــاوری هســتهای ایران اتفــاق افتاده تا
آنها که به دروغمی گفتند برجام جلوی
فناوری هستهای ایران را گرفته ،بفهمند
کــه این توافق چگونه و چقدر راه رابرای
فعالیــت و پیشــرفت فناوری هســتهای
کشور هموارتر کرده است.
روحانــی بــا طــرح این ســؤال کــه آیا
امــروز آرامــش بیشــتری در بــازار حاکم
است یا دیروز؟ گفت:مقایسه و رسیدن
بــه پاســخ ایــن ســؤال آســان اســت .در
حــال حاضر تــورم مواد غذایــی حداکثر
 8درصــد و حتــیکمتــر اســت ،امــا در
آغاز این دولــت تورم مواد غذایی به 51
درصد رسیده بود.

ëëامروز مردم به مسئوالن اعتماد دارند
رئیــس جمهــوری افــزود :آرامــش،
ثبــات و امنیــت امــروز زندگــی مــردم و
اقتصاد کشور باید باعث افتخار همه ما
باشــد .اگر اقدامی شــده و اتفــاق مثبتی
افتاده اســت ،ایــن کار دولت نبوده بلکه
حضــور ،اعتماد و تــاش وهمت مردم
بــوده اســت .روزگاری اگــر رئیــس بانک
مرکزی به مردم میگفت که ارز نخرید،
ارزان میشــود ،مــردم میدانســتند کــه
حتماً گران میشــود ،اما امروز مردم به
مســئوالن و دولــت اعتمــاد دارنــد و اگر
مسئولی به آنان توصیهای کند ،میدانند
که درســت اســت و به صالح آنهاســت .
وی اظهار کــرد :همه دیدیــد که عدهای
تــاش کردنــد بــازار ارز را متشــنج کنند
اما توصیهها وراهنماییهای مســئوالن
و دولــت و همراهــی و اعتمــاد مــردم،
مانع تحقق این تالش شــد .اگر نیاز شد
گفتــه خواهــد شــد کــه کــدام بخشها و
چه کســانی میخواستند بازار ارز را بهم
بریزنــد .روحانی تصریح کــرد :روزی که
در کشــور در تمام بخشهــا رکود حاکم
بود و کشــور در ســال  91رشــد اقتصادی
منهــای  6/8درصــد را تجربــه میکــرد،
برخی روزنامهها و رسانهها حتی یکبار
از رکــود ســخننگفتند ،اما امــروز که در
تمــام بخشهــا از رکود عبــور کردهایم و
فقط بخش مسکن است که هنوز گرفتار
رکود است ،به طور مرتب واژه رکود را در
وصف وضعیت اقتصادی کشــور از این
رسانهها میشنویم و میبینیم.
وی به برگزاری مراســم و ســخنرانی
نماینــدگان همــه ســایق و جناحهــا،
گروهها و دانشــگاهیان دردانشــگاههای
کشــور اشــاره کرد و گفت :برگــزاری آرام
این مراســم و ســخنرانیها ،نشــانگر آن
اســت کــه بــهســمت آرامــش حرکــت
میکنیــم و وضعیــت کشــور ،روز به روز
در حوزههــای فرهنگی ،آرامتر میشــود
وبایــد ایــن وضعیــت را در محیطهای
دانشــگاهی ،فرهنگی و علمی با  4سال
قبل از این دولت مقایسه کنیم .
رئیس جمهوری با اشــاره به گزارش
ملی حادثه پالســکو ،برای نخســتین بار
در کشــور ،از ســوی  10نفر ازمتخصصان
علمــی و دانشــگاهی ،بــدون هرگونــه
دخالــت مقامــات دولتــی ،اظهارکرد :از
این متخصصان خواسته شد کهگزارشی
ملی به عرض ملت برســد و ان شاءاهلل
این گزارش در اختیار مردم قرار خواهد
گرفــت تا مــردمبداننــد دولــت تدبیر و
امید به دنبال شــفافیت و اطالعرســانی
است .
وی ادامــه داد :اگر در منشــور حقوق
شــهروندی عنــوان شــده کــه اماکــن
عمومــی بایــد امن باشــد و اطالعات به
صــورت شــفاف در اختیــار مــردم قــرار
گیرد ،بسیار خرســندیم که امروز حقوق
شــهروندی مــا قــدم بــه قــدم درحــال
اجرایی و پیاده شــدن اســت  .روحانی با
تأکیــد بر اینکــه امید بــه آینــده ،زندگی
و نشــاط اجتماعــی و حضــور مــردم در
صحنــه دســتاورد مهــم دیگــر دولــت
یازدهم بوده اســت ،گفت :خوشــحالیم
که انتخابات مجلس خبرگان و مجلس
شــورای اســامی در اســفند ســال ،94
بــدون کوچکتریــن حادثــه امنیتــی در
سراســر کشــور برگــزار شــد  .وی افــزود:
باوجــود وضعیــت بــه وجــود آمــده در
برخــی حوزههــا و تأییــد صالحیــت
برخــیافراد حاضــر در مجلــس کنونی
در  72و حتــی  48ســاعت قبــل از زمان
ممنوعیــت تبلیغــات انتخاباتی ،مردم
هوشــمندی خود را نشــان دادند و افراد
مــورد نظرشــان را انتخاب کردنــد و این
به معنای امید جامعه به آینده است .
ëëبرطرف کردن آثار کودتای  28مرداد
رئیس شــورای عالــی امنیت ملی ،با
بیان اینکــه در برخی آمارها و افتخارات
ملــی ،مــردم شــاهد ایــن هســتند که نه
تنهــا در  ،38 39ســال قبــل بلکــه در
برخی آمارها در  62سال گذشته تاکنون
برای نخســتین بــار اتفاق افتاده اســت،
اظهارکــرد :اینکــه صــادرات غیرنفتــی
بیــش از واردات باشــد ،تنهــا در دولــت
دکتــر محمــد مصــدق رخ داد وبعــد از
کودتای  28مرداد ،کشور ما شاهد چنین
واقعه نیکویی نبود .
وی ادامــه داد :ایــن بــه معنــای آن
اســت کــه در حــال برطــرف کــردن آثار
کودتــای  28مــرداد هســتیم و بعــد از
پیروزی انقالب اســامی و  8ســال دفاع
مقدس هم نتوانســتیم در برخی موارد
آثار ظلماســتعمارگران و استثمارگران
بر کشــور را برطرف کنیــم  .این آثار ظلم
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ایام نوروز امسال رهبر معظم انقالب نیزمانند سالهای
گذشــته بدون دیدار با خانواده شهیدان سرافراز به پایان
نرسید .یکی از این شهیدان ،شهید غالمرضا صمدیان از
مشــهد مقدس بود .به گزارش پایگاه اطالعرســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیــتاهلل خامنــهای ،رهبــر معظم انقــاب با حضور در منزل این شــهید ســرافراز
نکاتــی بیــان فرمودند که بخشهایــی ازاین بیانــات را به نظر خواننــدگان محترم
میرســاند« .انشــاءاهلل جوانان ما قدر بدانند ،کار کنند و خودشــان را بســازند .این
کشــور بــه جوانهای انقالبی و حزباللهــی و مؤمن احتیاج دارد .آن کســانی که در
تبلیغاتشــان ،در حرفهایشــان ،حزباللهــی را میکوبند ،بســیجی را میکوبند،
جوانهــای مؤمن را میکوبنــد ،نمیفهمند چــهکار دارند میکننــد؛ در واقع دارند
بــه کشــور و آیند ه کشــور لطمه میزنند ».ایشــان همچنیــن فرمودند« :هــر چه که
معلوماتتــان بیشــتر باشــد ،در محیط دینــی و انقالبی میتوانید مفیدتر باشــید.
...درستان را پیش ببرید و خط بســیجی و انقالبی را از دســت ندهید .بدانید که...
راه لغزندهای اســت .یعنی یک رفیق بد ،یک مشــاور بد ،یک استاد بد ،یک حادثه
نامناســب گاهی پای انســان را میلغزاند ،انســان باید حواســش جمع باشــد ،این
حواسجمعی در تعبیرات قرآنی اســمش چی اســت؟ تقوا ...اینها را اگر مراقبت
کنید انشــاءاهلل آیند ه شــما از گذشــتهتان خیلی بهتر خواهد شــد و انشاءاهلل برای
کشــورتان ،برای اســام ،برای انقالب و بــرای نظام مفید خواهید بــود در آینده ،به
حول و قو ه الهی».

ســـــــیاســی
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جزئیات طرحهای افتتاح شده

خبر

در ســفر یــک روزه رئیس جمهــوری به ســمنان ،در
راســتای منویــات و تأکیــدات رهبــر معظــم انقالب
دربــاره سیاســتهای اقتصاد مقاومتــی ۱۹ ،طرح با
اعتبار هزار و  ۱۷۰میلیارد تومان و اشــتغالزایی ۸۸۵
نفــری از طریق ویدئــو کنفرانس افتتــاح یا عملیات
اجرایی آنها ،آغاز شد.
قطار محلی تهــران -ورامین -گرمســار با اعتبار
 ۳هــزار  ۵۰۰میلیــارد ریــال ،راه اصلــی شــاهرود-
میاندشــت با اعتبــار  ۷۰۰میلیــارد ریــال ،راه اصلی
گرمســار -چنــداب وبالعکس با اعتبــار ۳۰۰میلیارد
ریال ،بهســازی راه اصلی شــاهرود -گرگان و روکش
آسفالت راه شــاهرود -آزادشهر و بالعکس با اعتبار
 ۸۵میلیارد ریال ،تقاطع غیر همســطح درجزین با
اعتبــار  ۵۰میلیارد ریــال ۲ ،باب پل زیرگــذر فرودگاه
شاهرود و ســاماندهی ورودی و خروجی آن با اعتبار
 ۲۵میلیارد ریال ،سیستم روشنایی در آزادراه حرم تا
حرم؛ راه شاهرود-رودیان و تقاطع فرودگاه شاهرود
با اعتبــار  ۱۰میلیارد ریال ،مجتمــع خدماتی رفاهی
بیــن راهی آفتاب ایوانکی با اعتبار  ۳۰میلیارد ریالی
بخــش خصوصــی و اشــتغالزایی  ۱۰نفــر ،مجتمــع
خدماتــی رفاهــی بیــن راهــی ســربداران بــا اعتبــار
 ۲۵میلیــارد ریــال بخــش خصوصی و اشــتغالزایی
 ۱۰نفــری ۱۷۵۶ ،واحــد مســکن مهــر با اعتبــار ۷۹۰
میلیــارد ریالــی بخــش خصوصــی ،طرح بهســازی
توسعه عوامل پروازی(باند) فرودگاه سمنان با اعتبار
 ۲۲۵میلیــارد ریــال ،ســاختمان اداره امــور مالیاتــی
اســتان ســمنان با اعتبار  ۲۴۶میلیارد ریال ،ســامانه

بــر کشــور ما چنان ســایه افکنــده بود که
بعــد از کودتــای  28مــرداد تــاســال 94
و در دولــت یازدهــم برای نخســتین بار
صادرات غیرنفتی ،بیشتر از واردات شد
و این روند در سال 95نیز تکرار شد .
رئیــس جمهــوری ،تأکیــد کــرد :این
تــراز مثبت تجاری کــه از پول نفت برای
واردات برداشــت نمیکنیــم به معنای
حرکت نو برای کشور است .
روحانی با اعــام این خبر که تا چند
هفتــه آینده شــاهد خودکفایــی و صدور
بنزیــن در کشــور خواهیــم بــود ،ادامــه
داد :اکنــون در نفــت ،گاز و گازوئیــل
صادرکننــده هســتیم و ان شــاءاهلل در
هفتههــای آینــده بــا افتتــاحپاالیشــگاه
ســتاره خلیــج فــارس در ایــن زمینــه
خودکفا و به صادرکننده تبدیل خواهیم
ن میدهد توانایی الزم
شــد که این نشــا 
برای رشد اقتصادی را داریم.
ëëاگــر انتخابات نبــود ،نظام بــه پایداری
امروز نبود
رئیس جمهــوری در ادامه ،با اشــاره
به دو انتخابات بزرگ شــوراها و ریاست
جمهوری در ســالجاری ،اظهار داشت:
همــه بدانیــم اســاس انتخابــات بــرای
اســتحکام نظــام و جمهــوری اســامی
ایران است ،اگر انتخاباتی نبود ،نظامما
به این پایداری و استواری کنونی نبود.
وی بــا تأکید بر اینکه اصل انتخابات
و حضــور مــردم در پــای صندوقهــای
رأی بســیار مهــم اســت،تصریــح کــرد:
هیچکــس نبایــد اجــازه یابــد کــه در
انتخابــات پیــشرو ،ملــت را از رفتن به
پایصندوقهای رأی مأیوس کند .باید
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آبیاری تحت فشار اراضی سطح استان با اعتبار ۴۰۰
میلیاردریالیبخشدولتیو ۷۰میلیاردریالیبخش
خصوصــی و اشــتغالزایی  ۵۰۰نفری ،طرح شــرکت
صنایع اتومبیلسازی «فردا» با اعتبار یک هزار و ۱۲۵
میلیــارد ریالی بخش خصوصی و اشــتغالزایی ۱۷۵
نفری ،طرح شــرکت شــکوفا بهداشــت آرین(تولید
مــواد اولیه و انواع شــوینده ها) با اعتبــار  ۱۹۱میلیارد
ریالــی و اشــتغالزایی ۱۴۱نفر ،طرح شــرکت شــکوفا
شــیمی آرین(تولید مواد اولیه شــوینده ها) با اعتبار
 ۲۱۸میلیــارد ریــال و اشــتغالزایی ۳۵نفــری ،طرح
فــرا برد هوشــمند میهن بــا اعتبار  ۱۹میلیــارد ریالی
و اشــتغالزایی  ۱۴نفــری و ســایت امــداد هوایــی و
آشــیانه بالگــرد بــا اعتبــار  ۴۰میلیــارد ریــال ،افتتاح
شــد .همچنیــن بــا حضــور روحانی ،نخســتین خط
تولیــدات ایران خــودرو با ســرمایهگذاری و مدیریت
بخــش خصوصــی ،در ســمنان مــورد بهرهبــرداری
قــرار گرفت .رئیــس جمهوری پس از صــدور فرمان
افتتاح این مجتمع صنعتــی از بخشهای مختلف
آن بازدید کــرد .این واحد تولیدی با ســرمایهگذاری
بیــش از هــزار میلیــارد ریالی بخش خصوصــی و با
همکاری گــروه صنعتی ایــران خــودرو در دو بخش
«خدمات فنی-مهندسی» و «سفارش کار» فعال و
وارد چرخه اقتصادی ،تولیدی و اشــتغال کشور شد.
بــا بهرهبرداری از فــاز اول این خط تولید 150 ،نفر به
شکل مستقیم مشغول کار خواهند شد و با راهاندازی
فازهای بعدی و تکمیل زنجیره تولید این مجموعه،
برای بیش از  1500نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مشــارکت انتخاباتــی حداکثــری و حتی
بیــش از ســال  92باشــد و مــردم بــرای
مشارکت در انتخابات تشویق شوند .
رئیس جمهوری با بیان اینکه برخی
میگویند دولت یازدهم کارهای مهمی
در راهآهن ،بنــادر و صنعت انجامداده
ولــی زندگــی مــردم بــه گونهای نیســت
کــه ایــن دســتاوردها را احســاس کننــد،
اظهارکــرد :در دولــت یازدهــمتمامــی
حقوقبگیــران و مســتمریبگیران،
همــواره افزایــش حقوقی بیــش از تورم
داشــتهاند و در دولت قبلهمواره تورم
باالتــر از حقــوق بــود که این بــه معنای
فشــار به مردمی اســت کــه درآمد ثابت
دارنــد .وی ادامــه داد :البتــه ایــن بــدان
معنا نیســت که مشــکالت مــردم تمام
شــده و وضــع همه مــردم بهبــودیافته
اســت بلکــه مقصود مــن این اســت که
فضای رســانهای غیرعادالنــه در برخی
رســانهها حاکم اســت وهمــه باید برای
زندگی بهتر مردم تالش کنیم .
روحانــی بــا طــرح این ســؤال کــه آیا
وضــع کشــاورزان در دولــت یازدهــم
نســبت بــه گذشــته بهتــر یــا بدترشــده
اســت ،ادامه داد :ما در ســال  ،95بیش
از  15هــزار میلیارد تومــان پول گندم به
کشــاورزان دادیم که ایــنمیزان بیش از
بهــای جهانی گنــدم بود .ما بایــد یارانه
به تولید بدهیم تــا تولیدگران در بخش
صنعــت،کشــاورزی و خدمــات تحرک
بیشتری ایجاد کنند .
ëëراه مشورت را باز کردیم
رئیــس جمهوری با اشــاره بــه اینکه
در ابتــدای کار دولــت یازدهــم زنجیــر و

قفل ســازمان برنامه و بودجه وسازمان
اداری و اســتخدامی را باز کردیم ،گفت:
در حقیقت ما راه مشــورت را باز کردیم
و در ســایه مشــورت و خــرد جمعــی
شــاهد هســتیم که وضعیــت بهتری در
کشــور حاکم شده اســت  .وی تأکید کرد:
انتخابات بهعنوان حادثه سرنوشتساز
در کشــور است و همه باید مردم را برای
حضــورحداکثــری در پــای صنــدوق آرا
تشــویق کنیــم . رئیس جمهــوری ادامه
داد :انشــاءاهلل همــه مــردم کشــور پای
صنــدوق آرا حاضــر شــوند و مــردم را
به ایــنحضور تشــویق کــرده و آنان نیز
در انتخــاب خــود آزاد هســتند و در ایــن
صــورت شــاهد حماســهای دیگــر در
ســال  ،96هماننــد ســال  92یــا باالتــر از
آن نیــز خواهیــم بود  .روحانــی تصریح
کــرد :شــکر نعمــت مــا در همیــن نکته
اســت و باید شــکرگزار باشــیم و بیشــتر
پــایصندوقهــای رأی حاضــر شــده و
واقعیتهــا گفتــه شــود و نقصــی که در
برخی رســانهها و رسانه ملی برایبیان
واقعیات خدمــات دولت وجود دارد ،با
حضور مردم در صحنه جبران شود .
ëëتولید اشتغالزا ،تصمیم اساسی دولت
لجاری
برای سا 
روحانــی در مراســم افتتاح همزمان
 19طــرح زیربنایی ،عمرانــی و خدماتی
در اســتان ســمنان نیــز تــاش بیــش از
پیش بــرای تولیــد اشــتغالزا را تصمیم
مهــم و اساســی دولــت در ســالجاری
دانســت و تأکیــد کــرد :ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی در حــال برنامهریــزی بــرای
اشــتغال جوانان است و سازمان برنامه

ëëکاری که دولت در این سه سال برای اقصی نقاط کشور و بویژهمناطق محروم مرزی انجام داد ،طی  10الی
 12سال گذشته سابقه نداشته اســت روزگاری اگر رئیس بانک مرکزی به مردم میگفت که ارز نخرید ،ارزان
میشود ،مردم میدانستند که حتماً گران میشود ،اما امروز مردم به مسئوالن و دولت اعتماد دارند
ëëاگر نیاز شدگفته خواهد شد که کدام بخشها و چه کسانی میخواستند بازار ارز را بهم بریزند
ëëاما امروز که در تمام بخشها از رکود عبور کردهایم و فقط بخش مســکن است که هنوز گرفتاررکود است،
به طور مرتب واژه رکود را در وصف وضعیت اقتصادی کشور از این رسانهها میشنویمو میبینیم
ëëاینکه صادرات غیرنفتی بیش از واردات باشــد ،تنها در دولت دکتر محمد مصدق رخ داد وبعد از کودتای
 28مرداد ،کشور ما شاهد چنین واقعه نیکویی نبود
ëëهمه بدانیم اســاس انتخابات برای استحکام نظام و جمهوری اســامی ایران است ،اگر انتخاباتی نبود،
نظامما به این پایداری و استواری کنونی نبود
ëëهیچکس نباید اجازه یابد که در انتخابات پیشرو ،ملت را از رفتن به پایصندوقهای رأی مأیوس کند
ëëباید شکرگزار باشیم و بیشتر پایصندوقهای رأی حاضر شده و واقعیتها گفته شود و نقصی که در برخی
رسانهها و رسانه ملی برایبیان واقعیات خدمات دولت وجود دارد ،با حضور مردم در صحنه جبران شود

و بودجــه نیز بیش از پیش در این راســتا
فعال شــده و امســال باید اشــتغالزایی
فرای  700هزار نفر ایجاد شود.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال ،95
صــادرات غیرنفتــی همانند ســال  94از
واردات باالتــر بود که این افتخاری برای
دولــت یازدهم اســت ،تأکید کــرد :برای
پیشرفت همه جانبه کشور باید توسعه،
تولیــد ملــی و اشــتغال ،گفتمــان حاکم
بر کشــور شــود و به جای مچگیــری باید
دســتگیری کنیــم ،اگر به دنبال مســائل
حزبــی ،جناحی و ایرادگیریها باشــیم،
به اهداف متعالی دست نمییابیم.
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکه امســال
ســال تولید و اشــتغال بوده و ظرفیتها
و اســتعدادهای خوبی در کشــور در بین
جوانــان مؤمــن ،عالــم و آمــاده بــه کار
وجــود دارد ،گفت :در نخســتین جلســه
شــورای عالی انقالب فرهنگی سال ،96
بحث مفصلــی از لحاظ فرهنگی درباره
مســأله اشــتغال و تولیــد انجــام شــد تا
منویــات رهبــر معظــم انقــاب در این
زمینه اجرایی شود.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه
وضعیت اشــتغال کشــور به طور نسبی
خوب بــوده و راضی هســتیم ،افزود :در
سال گذشته نسبت تابستان به تابستان
ســال قبل آن  714هزار اشتغال خالص
ایجاد شــد و بــر مبنای آمار زمســتان به
زمستان سال قبل آن  630هزار اشتغال
خالــص بــه وجــود آمــد کــه ایــن آمــار،
نشانگر نرخ اشتغال بسیار باالیی است.
در دنیا ،کشــورهای معدودی هستند که
میتوانند بــاالی  600هزار شــغل ایجاد
کنند و این بســیار مهم است که با توجه
بــه نفــت  50دالری ،دولــت یازدهــم
حرکت خوبی در این زمینه انجام داد.
وی تأکیــد کــرد :امــا در مقایســه بــا
نیازهای کشــور این آمار اشــتغال بســیار
کم اســت ،چرا کــه آمار جوانــان جویای
کار در ســال گذشــته بــرای نخســتین بار
یــک میلیون و  200هزار نفر بود که البته
از طرفی نشــان دهنــده امید مردم بوده
که جویای کار هســتند و دولت توانســت
نزدیک به  700هزار نفر را مشغول بهکار
کنــد و این قدم مهمی اســت .در همین
حال  500هزار نفر نیز به آمار جویندگان
کار اضافه شده و این به معنای آن است
که باید گام بلندی در بحث اشتغالزایی
جوانان برداشته شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــق قانون
اساســی همــه نیروهــای مســلح و
تجهیزات آنها در زمان صلح باید برای
امــور امدادی ،آموزشــی و تولیدی بهکار
گرفته شود ،اظهارداشت :دولت وظیفه
دارد از ایــن تــوان طبــق قانــون اساســی
استفاده کند .تالش برای ایجاد اشتغال
دســتور رهبــر معظــم انقــاب و وظیفه
همــه مــا اســت و نشــاط خانوادههــای
ایرانی در گرو ازدواج ،زندگی و اشــتغال
جوانان آنان است.
ëëخط آهن مشهد بزودی برقی میشود
رئیــس شــورای اقتصــاد ،در بخــش
دیگــری از ســخنان خود ،به آغــاز به کار
خط ســوم ریلی بین گرمســار  -تهران و
ادامه آن به ســمنان در این ســفر اشــاره
کرد و افــزود :خط آهن تهران  -مشــهد
هم بــزودی برقی میشــود و این باعث
کوتاهتــر شــدن زمان تردد در این مســیر
خواهد شــد که خدمت بزرگی به کشــور
است.
روحانی بــا تأکید بر اینکه هزینههای
جــاری کشــور بایــد از محلــی غیــر از
درآمدهــای نفتــی تأمیــن شــود ،اضافه
کــرد :راهــکار ایــن مســأله افزایــش
درآمدهــای غیرنفتــی اســت .در ســال
 95برای نخســتین بــار درآمد غیرنفتی
نســبت بــه درآمدهــای نفتــی ،افزایش
 150درصدی داشــته است که این نشان
میدهد میتوانیم بتدریج اتکا به نفت
را در بودجه جاری کشور حذف کنیم.
رئیس جمهــوری در بخــش دیگری
از ســخنانش پــس از افتتــاح طرحهــای
آبیــاری نویــن بخشــی از اراضــی زراعی
اســتان ســمنان اضافه کرد :این آمار که
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا سال
 92مجموعــاً  16هــزار هکتــار از اراضــی
ســمنان بــه ســامانههای نویــن آبیــاری
تجهیــز شــدهاند و از ســال  92تاکنــون
 9هــزار و  125هکتــار بــه این ســامانهها
تجهیــز شــده و در ســال  96نیــز تجهیــز
 12هــزار هکتــار دیگــر بــه پایــان خواهد
رســید ،آمــار کامــاً گویایــی اســت .ایــن
اقدامات تحولی بــزرگ در صرفهجویی
و بهــرهوری بهینــه از آب در شــرایط
خشکسالی کشور است.

