
بیانیه آیت اهلل نوری همدانی در حمایت از بیانیه گام 
دوم انقالب

آیت اهلل نوری همدانی با صدور بیانیه ای در حمایت از بیانیه گام دوم انقالب 
احتیاجات  و  ابعاد  ارزشمند  بیانیه  این  در  است:  آورده  مقام معظم رهبری 
آینده اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، و مذهبی کشور مورد عنایت قرار 
گرفته است که هریک از این مسائل نیازمند به ساعت ها کار علمی از سوی 

نخبگان و متخصصان است.
به گزارش ایسنا، متن بیانیه آیت اهلل نوری همدانی در حمایت از بیانیه گام دوم انقالب 

مقام معظم رهبری به این شرح است: 
در آغاز پنجمین دهه از انقالب شکوهمند اسالمی ایران که به رهبری زعیم عالیقدر و 
مرجع اعالی شیعیان یعنی حضرت امام خمینی رحمه اهلل علیه به وقوع پیوست و بعنوان 
یک معجزه در قرن اخیر محسوب گردید و شاید بتوان گفت اساسی ترین حکومت که 
آرزوی همه انبیاء و ائمه معصومین علیه السالم بوده است قرار گرفته ایم؛ که به همین 
مناسبت رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل در منشوری 
بسیار ارزشمند و پر محتوا که با فکر و درایت خود تنظیم نمودند و چراغ راهی را فراراه 

همه ملت ایران بخصوص جوانان عزیز قرار دادند.
در این بیانیه ارزشمند ابعاد و احتیاجات آینده اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی، و 
مذهبی کشور مورد عنایت قرار گرفته است که هریک از این مسائل نیازمند به ساعت ها 
کار علمی از سوی نخبگان و متخصصان می باشد که به بعضی از موارد مهم آن اشاره 

میکنم:
1. تاکید بر ورود به عرصه و مرحله جدیدی از انقالب که مهمترین ویژگی هایش غلبه 

بر چالش های سیاسی و نظامی و فرهنگی و اخیراً اقتصادی است.
2. عبور ارزش های انقالب از مرزها و تاثیرگذاری آن بر منطقه و کل دنیا و همچنین 

شکل گیری نظام تمدنی جوان مبتنی  بر ارزش های معنوی
3. بلوغ انقالب در سطح مدیریت کالن جامعه و عبور از بحران های سخت سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی
4. ضرورت آماده شدن نسل جوان انقالبی حوزوی و دانشگاهی برای انجام وظایف 

خطیر خود
5. مسئولیت بزرگ حوزویان بویژه فضالی جوان در تولید علم حوزوی خصوصاً 
استنباط فقه پاسخگو به نیازهای عصر نوین و تبیین نظام تمدن اسالمی در عرصه های 

مدیریت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی
6. تاکید بر ایجاد فرصت برای نسل جوان و حمایت از آن و ضرورت تقویت وحدت و 

حفظ روحیه مقاومت انقالبی در مقابله با دشمن در همه زمینه ها
تاکید و توجه به دستاوردهای عظیم و برکات این انقالب شکوهمند که اهم آن در 
هفت محور پیاده شده است ویژگی شاخص این منشور می باشد که باید بندبند آن تبیین 
گردد و برای مردم بازگو شود. توصیه های ارزشمندی که در هفت عنوان علمی پژوهشی، 
معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی، مرزبندی 

با دشمن و سبک زندگی اسالمی عنوان شده است جای کار فراوان دارد.
امروز بعد از گذشت چهل سال پیروزی انقالب و مقاومت مردم ایران در مقابله با همه 
تحریم ها و تهدیدها و تجاوزها، ملت عزیز، مقتدرانه راه خود را ادامه می دهد و چشم 
این آرزوی دشمنان را برای از بین بردن این انقالب کور نموده است. مردم بزرگ ایران 
با قدرت، تحت رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری که در این قریب به سی سال با 
مدیریت عالی، کشور را اداره نموده اند، مسیر خود را طی نموده تا سرانجام این انقالب به 

ظهور موالیمان حضرت بقیه اهلل االعظم امام عصر ارواحنا فدا برسد.
در پایان توصیه ای به نخبگان علمی در حوزه ها و دانشگاه ها دارم که با مطالعه دقیق 
این منشور و طرح آن در مجامع و مباحثات علمی در تشریح این منشور و عملی کردن 
آن گام بردارند و آحاد ملت ایران خصوصا جوانان را با نکات ارزشمندی که ذکر شد آشنا 
کنند؛ و رسانه ملی و اصحاب جرائد در نشر و شرح آن توسط کارشناسان خبره و اهل فن 
کوشا باشند که هر بند این منشور نیازمند اقدامات عملی می باشد و در دسترس همگان 

در سطوح مختلف جامعه قرار گیرد.

نوبخت خبر داداخبار

واریز پیش از موعد حقوق ها و یارانه اسفند
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صفحه 7

 سه شکست ترامپ در دو روز
در هفته گذشته اتفاق افتاد

صفحه 3

نا امیدی به آینده زنگ خطر گرایش 
جوانان به مصرف موادمخدر

یک جامعه  شناس هشدار داد

کوپن دوباره می آید
در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، پیشنهادی مبنی بر کوپنی 
شدن کاالهای اساسی را به تصویب رساند.

خبرگزاری مهر: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی ظهر امروز 

برای بررسی بندی از الیحه بودجه مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دالر بهع 
واردات کاالهای اساسی تشکیل جلسه داد. پس از بحث و بررسی طوالنی 
مصوبه ای به شرح ذیل به تصویب رسید: دولت مکلف است در سال ۹۸ 

مابه التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دالر از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود 
را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

پالرمو باز بی نتیجه ماند
مجمع تشخیص باز هم درباره الیحه پالرمو به نتیجه نرسید
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صفحه 5

گذرزمان فرصتی برای ساختن پل میان انسان هاست دستیابی به بازارهای جهانی، از جاده »برندسازی« می گذرد
 پیام یونسکو به مناسبت ثبت جهانی نوروز؛ تحریم های داخلی، دغدغه برندها

 کدخدایی در نشست خبری:نوبخت خبر داد

واریز
پیش از موعد 

حقوق ها و یارانه 
اسفند

کسی درباره 
CFT و پالرمو از 
رفراندوم هراسی 

ندارد
صفحه 2 همین صفحه

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق 
کارکنان و واریز یارانه ها در اسفند ماه خبر داد و گفت: هرچه 
داشتیم در بازار ارز توزیع کردیم اما به دلیل حجم تقاضا، نرخ 
ارز باال رفت. البته با وجود همه محدودیت ها، ۱۴ میلیارد دالر 
برای واردات کاالهای اساسی در سال آینده کنار گذاشته ایم و 
پیش بینی می شود در سال آینده 2۱ میلیارد دالر درآمد ارزی 

داشته باشیم که شش میلیارد دالر کمتر از امسال است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه چهاردهمین همایش 
سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که صبح 
امروز )شنبه( در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، با حضور در جمع 
خبرنگاران درباره اینکه تمهیدات سازمان برنامه و بودجه در شب عید 
برای حمایت از شهروندان چیست؟ گفت: در نوروز دید و بازدیدهای 
بسیاری انجام می شود که معموالً این دید و بازدیدها همراه با پذیرایی 
از میهمان است. ما نیز در این خصوص پیش بینی های الزم را انجام 
داده و برای تأمین میوه مورد نیاز مردم در شب عید اقداماتی را انجام 
داده ایم و در مورد خرید سیب و پرتقال پیش بینی های الزم انجام 

شده است.
وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شده پرداخت حقوق همکاران 
اداری نیز زودتر از ماه های دیگر در اسفند انجام شود و یارانه ها نیز که 

روز 26 هر ماه واریز می شود، این ماه زودتر واریز شود.
نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه سال گذشته 
در همین همایش از پیش بینی وضعیت خوب اقتصادی در سال 

13۹۷ خبر داده بودید، گفت: بنده از سال 13۹2 تاکنون توفیق 
حضور در این مراسم را داشتم و هر سال وضعیت رشد اقتصادی ما 
بهتر و نرخ تورم ما کمتر از سال قبل بود. اما اتفاق نامبارکی در کشور 
رخ داد و آن تحریم اقتصادی و آغاز جنگ غیر انسانی اقتصادی از 
سوی آمریکا و خروج از برجام بود. متأسفانه تحریم های ظالمانه بر 
شاخص های اقتصادی تأثیر گذاشت که امیدوارم مجدداً برای تأمین 
نیازهای مردم اقدامات بیشتری انجام داده و از این وضعیت عبور کنیم.

تأمین ۱5۰۰ دستگاه خودرو گشت پلیس
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات نیروی انتظامی از 
سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه کار تولید، 
تأمین امنیت جاده ها و مسافران و ارتقای سالمت آنان است؛ از این 
رو دو درخواست از سازمان برنامه و بودجه داشتند؛ یکی تسهیل برای 
واگذاری 15۰۰ دستگاه خودروی گشت و بکارگیری 4۰۰۰ نیروی 
خدماتی برای همراهی با پلیس که این موارد از سوی سازمان برنامه و 

بودجه مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد.
او با اشاره به درخواست جانشین فرمانده ناجا برای تأمین 15۰۰ 
دستگاه خودرو گشت پلیس نیز گفت : این درخواست تصویب شده 
است و اجرایی خواهد شد. همچنین درخواست 4۰۰۰ نیروی خدمتی 

پلیس نیز مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
نوبخت با تاکید بر اینکه باید برای تأمین نیازهای بودجه ای پلیس 
اقدام کنیم، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم از خانواده بزرگ ناجا اعم از 
پلیس راهور و دیگر بخش ها پشتیبانی خوبی همچون سنوات گذشته 

داشته باشیم.
وی درباره درخواست پلیس برای نصب 6۰۰۰ دوربین ثبت تخلفات 
در جاده ها گفت: در الیحه بودجه امسال که روزهای آخر بررسی اش 
را در مجلس سپری می کند، پیش بینی شده که برای کاهش نقاط 
حادثه خیز در جاده ها اقدام شود. همچنین در مورد دوربین ها نیز 

تمهیداتی پیش بینی شده است.
اتصال مرکز استان گیالن به شبکه ریلی تا پایان سال

معاون رئیس جمهور از متصل شدن دو مرکز استان به شبکه ریلی 
در سال جاری خبر داد و گفت: مرکز استان آذربایجان غربی به شبکه 
ریلی متصل شد و به زودی با حضور رئیس جمهور، مرکز استان 
گیالن نیز به شبکه ریلی متصل خواهد شد و ان شاء اهلل همچنان 
اقدامات ما در سال های آینده و در این شرایط جنگ ظالمانه اقتصادی 

با همراهی مردم شهیدپرور ادامه خواهد داشت.
نوبخت با اشاره به سفر شمار زیادی از شهروندان به شمال کشور 
در ایام نوروز اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از ترددها 
را در ایام نوروز به سمت شمال کشور خواهیم داشت، در همین راستا 
طی سال های اخیر با حضور دولت تمامی راه های مواصالتی به شمال 
کشور همچون محور فیروز کوه، چالوس، قزوین - رشت، هراز و … 
اصالح و ایمن سازی شد و اخیراً نیز تونل بزرگی را در محور قزوین 

- رشت افتتاح کردیم.
نوبخت همچنین در ادامه اظهار کرد: امسال متاسفیم که باید 
بهبود مجدد حرف  به  بازگرداندن وضعیت  برای  از تالش  بگوییم 

می زنیم. ما شرایط سخت جامعه را درک می کنیم و همه تالش مان 
کاهش فشارهای اقتصادی است.

پیش بینی کاهش 6 میلیارد دالری درآمد ارزی در سال آینده
وی ضمن یادآوری دوران آغاز به کار دولت "تدبیر و امید" در سال 
13۹2 گفت : در آن سال تمام تالش دولت بر این بود که تورم 4۰ 
درصدی و رشد منفی اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم و موفق شدیم 
که پنجه تحریم های ایران به دلیل مسائل هسته ای را از دور گردن 

ایران دور کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه متأسفانه دچار 
تحریم های جدیدی شده ایم، گفت: باید این را بگویم که دولت در این 
خصوص قصوری نداشت و جهان با یک پدیده نادر و انسانی عجیب 
به نام "ترامپ" مواجه شد که البته با اقداماتی که از سوی کشورمان 
صورت گرفت، جهان پشت ترامپ نیز قرار نگرفت و البته این قدرت را 

ندارند که از ترس رئیس جمهور آمریکا به کمک ایران بیایند.
وی با اشاره به حواشی پیش آمده برای خرید ارز، تصریح کرد: 
بسیار متأسفم بابت این مسائل. ما هر چه داشتیم در بازار توزیع کردیم 
اما به دلیل حجم تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته با وجود تمام این 
محدودیت ها منابع ارزی 14 میلیارد دالری برای واردات کاالهای 
اساسی در سال آینده کنار گذاشته ایم. نوبخت با اشاره به اینکه 2۷ 
میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم، گفت: پیش بینی می شود در سال 
آینده 21 میلیارد دالر درآمد ارزی داشته باشیم و امیدواریم که دولت 

بدون کسری بودجه سال آینده را ولو سخت، سپری کند.

 جنیدی:
الیحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی بزودی به صحن دولت می آید

 معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و 
شهروندی در حال بررسی در کمیسیون اصلی لوایح دولت است و به زودی 

فرایند بررسی و تصویب آن در صحن هیات دولت آغاز می شود.
»لعیا جنیدی«روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره لوایح حقوقی 
که در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد، اظهار داشت: عالوه بر»الیحه شفافیت« 
که مراحل پایانی تدوین و تصویب در هیات وزیران را طی می کند و به زودی هم به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود،»الیحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی« 

هم در دستور کار دولت قرار دارد.
به گزارش ایرنا، الیحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی بر مبنای منشور 
لوایح دولت جهت  از طرف کمیسیون  و سال گذشته  تدوین  حقوق شهروندی 

نظرخواهی به دستگاه ها ارجاع شد.
منشور حقوق شهروندی شامل 23 سرفصل و 12۰ ماده به همراه سازوکار اجرا و 
نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و ارجاع قانونی مواد آن آذرماه ۹5 توسط 

رییس جمهوری رونمایی شد.
حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی، حق محیط  زیست سالم و توسعه پایدار، 
امنیت شهروندی، حق مشارکت در  انسانی، حق آزادی و  برابری  حق کرامت و 
تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق اشتغال و کار شایسته، حق 
دسترسی به اطالعات، دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، 
تجمع و راه پیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری 
از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادالنه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق 

مسکن و حق مالکیت از محورهایی است که در این منشور درج شده است.

حق آزادی اندیشه و بیان، حق صلح امنیت و اقتدار ملی، حق رفاه و تامین اجتماعی، 
حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، از دیگر موارد مندرج در 

منشور حقوق شهروندی است.
 الیحه مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی تا دو ماه آینده روی میز 

هیات وزیران
یکی دیگر از لوایحی که دولت دوازدهم تدوین و در دست بررسی دارد، الیحه 
مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی است، الیحه ای که رییس جمهوری 
دوشنبه هفته گذشته در جمع مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آن اشاره 
کرد و گفت: »الیحه شفافیت در دولت برای تقدیم به مجلس شورای اسالمی در 
مراحل نهایی است و الیحه تزاحم منافع )تعارض با منافع در خدمات عمومی( نیز 

الیحه دیگری است که در دولت در حال بررسی است.«
جنیدی درباره روند تدوین و تصویب الیحه تعارض با منافع در خدمات عمومی 
گفت: پیش نویس این الیحه نیز سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست جمهوری 

تدوین، تکمیل و به دولت ارسال شد.
به گفته معاون حقوقی رییس جمهوری تعدادی از مواد این الیحه در کمیسیون 
اصلی بررسی و تصویب شده است و با توجه به تاکیداتی که رییس جمهور دارند، پیش 
بینی می کنم الیحه مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی تا دو ماه آینده برای 

تصویب هیات وزیران به صحن دولت برسد.
به گزارش ایرنا، پیش نویس الیحه»مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی« 
سال گذشته با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری 
از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و 

اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در 
برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری تدوین شد.

هدف اصلی این الیحه افزایش اعتماد عمومی به مقامات، مسئوالن و کارمندان و 
بهبود اداره کشور، پیشگیری از تأثیر ناروای منافع شخصی دولت بر کیفیت و نحوه 
انجام وظایف و استفاده از اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی جامعه و 

ارتقاء پاسخگویی عنوان شده است.
این در حالی است که ارتقای سالمت نظام اداری و پیشگیری از فساد و حمایت از 
عدالت رویه ای و ارتقای کارآمدی نظام از دیگر اهداف مندرج در این الیحه می باشد.
اندیشمندان،  از  عمومی  نظرخواهی  معرض  در  الیحه  این  پیش نویس 
حقوقدانان، صاحبنظران، وکال، قضات، دانشگاهیان، نویسندگان و روزنامه نگاران 
و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عالقه مند قرار گرفت تا دیدگاه های انتقادی و 
اصالحی خود را درباره ضرورت تصویب یک قانون برای مدیریت تعارض منافع، 
سازوکار نظارتی پیش بینی شده، کارآمدی و قابلیت اجرایی آن در نظام اداری 

کنونی بیان کنند.
 آغاز بررسی الیحه مسئولیت مدنی موسسات دولتی در کمیسیون اصلی 

لوایح دولت
معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به رویکرد دولت درباره ضرورت 
ایفای نقش مسئولیت مدنی در قبال حوادث در جامعه گفت: الیحه مسئولیت مدنی 
دولت و موسسات دولتی که به مسائلی مانند رویداد حادثه پالسکو می پردازد، سال 
گذشته از طرف معاونت حقوقی به دولت تقدیم شد که بررسی آن در کمیسیون 

فرعی پایان یافت و اکنون در دستور کار کمیسیون اصلی لوایح دولت قرار دارد.


