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اخبار
در ابتدای جلسه درس خارج فقه

بیانات رهبر انقالب
درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان

رهبر انقالب اسالمی درباره قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در ابتدای جلسه
درس خارج فقه ،توضیحاتی ارائه کردند.
به گزارش ایسنا ،حضرت آیت اهلل خامنهای صبح امروز در ابتدای جلسه درس
خارج فقه ،ضمن تاکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان،
توضیحاتی در خصوص برخی خألهای این قانون و درخواستهای برخی مسئوالن
از ایشان برای کسب مجو ِز ابقاء تعداد معدودی از مدیران بازنشسته ،بیان کردند.
متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو ــ بعد از درس که میبینید
سرعون إلینا( )۱ـ ـ و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشستههایی که
ِ
همینطور یُ
طبق قانون باید برکنار بشوند ،اینها را برمیگردانند و این را به پای شما مینویسند،
یعنی به پای من[ .البته] این محبت است ،این نشان دهندهی این است که این
برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت میدهند که ایشان نمیپسندد،
ناراحت است .منتها اشکالش این بود که سر من داد میکشید )۲(.من هم به ایشان
یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد میکشید؟! به هر حال ما خواستیم از ایشان هم
معذرتخواهیکنیم.
طلبه :من معذرت میخواهم .ببخشید.
معظم له :خیلی خب ،ما هم از شما معذرت میخواهیم.
این قانون بازنشستگان ،یک قانون بسیار خوبی است .این از آن قوانینی است که
ما به آن احتیاج داشتیم ،جایش هم خالی بود .این قانون در واقع حلقهی بستهی
مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول میکشد ،این حلقهی
مدیریتی بسته را باز میکند ،میشکند ،راه را برای جوانها میگشاید که بتوانند خودشان
را برسانند به مراکز مدیریتی .بنابراین اصل قانون ،قانون خوبی است منتها اطالق
قانون ،اطالق درستی نیست یعنی اینکه هر بازنشستهای باید به کار گرفته نشود،
این اطالق درست نیست .چون بعضی از افراد هستند بله ،مث ً
ال سی سال هم خدمت
کردهاند ،بازنشسته هم شدهاند ،فرض کنید که بیست ساله بوده ،هجده ساله بوده
استخدام شده ،حاال هم یک مردی چهل و هشت ساله ،پنجاه ساله است ،وقت کارش
است و تجربهی خوبی هم پیدا کرده ،جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این
را هم شامل میشود ،اما شمول قانون نسبت به این جور آدمهائی که کم و بیش
پیدا میشوند ،ممکن است زیاد هم نباشند ،درست نیست .خب حاال [آن] مسئول،
آن مدیر چه کار کند برخالف قانون؟ اینجا به فکر والیت فقیه میافتند که باالخره
ولیفقیه اجازه بدهد .میآیند از ما سؤال میکنند ،ما هم مواردی را ،بنده اینهایی را
که [نسبت به آنها] میآیند سؤال میکنند که نمیشناسم ،مگر بعضی معدودشان را؛
ممکن است دو نفر ،سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را میشناسیم ،آنهایی
را هم که نمیشناسیم ،اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم .مسئله این
است و اّال اصل این قانون ،قانون خوبی است ،باید هم اجرا بشود و بهترش هم همین
است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصالح کنند
که دیگر این اشکاالت پیش نیاید ،مجبور نشوند که به اجازهی رهبری متوسل بشوند.
در پی بیانات رهبری انجام شد

دستور الریجانی به مرکز پژوهشها برای تدوین طرح
اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از دستور دکتر الریجانی به این مرکز برای
تدوین طرح اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پی فرمایشات
امروز مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری خانه ملت ،کاظم جاللی ،با بیان اینکه در پی
فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در درس خارج فقه در مورد قانون منع بکارگیری
بازنشستگان ،دکتر الریجانی مالحظات معظم له برای اصالح قانون را به بنده به
عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعالم کردند ،گفت :بر این اساس مقرر شد
با همکاری جمعی از نمایندگان ،کارشناسان ،پژوهشگران و معاون قوانین مجلس
طرحی را جهت اصالح قانون مطابق با نظر مقام معظم رهبری تدوین و آماده کنیم.
نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه از معظم له برای اظهار محبت نسبت به اصل قانون تشکر
و سپاسگزاری می کنیم ،افزود :ایشان قانون را امری الزم و ضروری جهت اینکه
جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن
اینکه ایشان فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شده و نباید معطل بماند و
تاکنون نیز به خوبی اجرا شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :بنابراین ما بررسی
نکات و مالحظاتی که مقام معظم رهبری داشتند را هر چه سریع تر در دستور کار
گروه کارشناسی قرار می دهیم و ان شاء اهلل آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی
ارائه خواهیم کرد.

ذوالنور تعدادی از امضاهای استیضاح «ظریف» را پس
گرفته است
یک عضو فراکسیون والیی با تاکید بر این که موضع این فراکسیون
استیضاح وزیر خارجه نیست ،گفت که ذوالنور از اعضای هیات رئیسه
فراکسیون به دنبال پس گرفتن امضای استیضاح آقای ظریف است که
تاکنون توانسته امضای چند نماینده را پس بگیرد.
سیدمحمد جواد ابطحی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :اکثر امضاء کنندگان
استیضاح آقای ظریف از فراکسیون والیی هستند اما این بدان معنا نیست که موضع
این فراکسیون استیضاح وزیر خارجه باشد ،کما این که آقای ذوالنور از اعضای هیات
رئیسه فراکسیون والیی به دنبال پس گرفتن امضاهاست چون معتقدم استیضاح در
شرایط کنونی به صالح نیست.
وی افزود :با این وجود بنده پای امضای استیضاح آقای ظریف ایستاده ام البته آقای
ذوالنور هم توانسته تعدادی از امضاها را پس بگیرد.
ابطحی در پایان گفت که موضوع استیضاح ظریف در فراکسیون والیی مطرح
نشده است و این فراکسیون بنایی برای استیضاح هم ندارد.
استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس مطرح
شده است که قرار است تا دو هفته آینده نتیجهی بررسی ها را اعالم کند.

چابکی و قدرت تهاجم و تحرک ارتش افزایش یافته است
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران تحرک و چابکی را از ویژگی های این نیرو دانست و گفت :قدرت تهاجم و تحرک یگان های نیروی زمینی افزایش یافته است .به گزارش ایرنا از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث حیدری روز سه
شنبه در بازدید از تیپ  377شهید سرلشکر پرویز حبرانی شمال شرق ،اظهار داشت :فرماندهی در نیروی زمینی ارتش بر سه اصل مهم والیتمداری ،عدالت محوری و شایسته ساالری استوار است و ما تمام تالش خود را انجام می دهیم تا با اجرای این سه اصل به اهدافی که
ترسیم کرده ایم دست پیدا کنیم .وی تاکید کرد :ارتقا آمادگی رزمی و بهبود وضع معیشتی از جمله اوامر فرماندهی معظم کل قوا در حکم انتصاب بنده بود که در این مسیر نیروی زمینی ارتش گام های موثری را با حمایت های فرمانده محترم کل ارتش برداشته است.

روحانی در جمع مردم شاهرود:

اگر جلوی صادرات نفت ایران در خلیج فارس گرفته شود نفتی صادر نخواهد شد
رییس جمهور ایران اعالم کرد که آمریکا بداند اگر بخواهد
جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد ،نفتی از خلیج فارس صادر
نخواهد شد.
ب ه گزارشایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی ،رییس
جمهوری صبح روز سهشنبه در جریان سفر استانی کاروان تدبیر
و امید به استان سمنان در ورزشگاه تختی شاهرود در جمع مردم
این شهرستان با اشاره به این که امروز ،روز آزمایش و امتحان بزرگ
تاریخی برای ملت ایران است ،اظهار کرد :امروز روزی است که بعد
از  ۴۰سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر آمریکا برای اولین بار به
پیروزیهای کم نظیری دست یافته ایم.
وی با تاکید بر این که ملت بزرگ ایران نخواهد گذاشت لبخند
بر لبان دشمن نقش ببندد ،خاطر نشان کرد :آمریکا به دنبال کودتا
در کشور ما بود اما ناموفق شد؛ او به دنبال تحریم ایران و جدا کردن
خوزستان و حمله از طریق عفلقیان بود ،اما ناموفق شد؛ او همچنین
به دنبال تحریم سرزمین ایران و شکستن قدرت این کشور بود  ،اما
ناموفق شد.
رییس جمهوری با اشاره به عصبانیت تاریخی آمریکا از ایران و
ایرانیان ،گفت :ملت بزرگ و غیور ایران هرگز در برابر آمریکایی ها سر
فرود نیاورده و نخواهند آورد؛ آمریکایی ها خواستند و اعالم کردند که
ایران را از صادرات نفت محروم میکنند و ایران را از تبادل تجاری با
دنیا باز میدارند؛ او می خواست و اعالم کرد که ایران را در منطقه و
ت که به اهدافی که در منطقه در نظر
جهان منزوی خواهد کرد و گف 
دارد دست خواهد یافت ،اما ملت ایران در همه این نبردها اعالم خواهد
کرد که پیروز نهایی خواهد بود.
وی تصریح کرد :آمریکا بداند که ما نفتمان را می فروشیم و
خواهیم فروخت و او قادر به این نیست که جلوی فروش نفت ایران را
بگیرد؛ بدانید که اگر روزی آمریکا بخواهد جلوی صادرات نفت ایران را
بگیرد ،نفتی از خلیج فارس صادر نخواهد شد.
روحانی در ادام ه با اشاره به این که آمریکا میخواهد رابطه ملت
ایران با دنیا را تضعیف کند ،خاطر نشان کرد :امروز رابطه ایران بیشتر
از هر زمان دیگری با دنیا برقرار است و ما با همسایگان خود روابطی
صمیمی داریم و خواهیم داشت؛ آمریکا قادر نیست که رابطه ما با ملت
های منطقه که در طول قرنها به عنوان همسایه مهربان در کنار هم
بوده ایم را بر هم بزند .آنها همچنین قادر نیستند که روابط تجاری ما
را با منطقه و دنیا قطع کنند.
رییس جمهوری اضافه کرد :آمریکا باید این را بداند که در سراسر
سرزمین ایران ،مردم ما با کشورهای منطقه و جهان روابط فرهنگی ،
اقتصادی و سیاسی خود را حفظ خواهند کرد و همچنان ارتباطاتمان
را با همسایه ها و کشورهای اسالمی و جهان توسعه خواهیم داد.
ب ه گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین روحانی در ادامه
صحبتهای خود ،با اشاره به اقدامات آمریکا برای طرح مجدد موضوع
ایران هراسی در منطقه و دنیا گفت :آمریکا به دنبال آن است که اروپا
ن در حالی است
چین و هند و همسایگان ایران را از ایران جدا کند .ای 
که ما دشمن هیچ ملتی از همسایگان خود نیستیم و نخواهیم بود.
آمریکا نمیتواند میان ایران و همسایگان او و همچنین کشورهای
اسالمی تفرقه ایجاد کند.
وی با بیان این که آمریکا طی ماههای اخیر در چندین زمینه در
مواجهه با ایران با شکست مواجه شدهاند ،خاطر نشان کرد :نخستین
شکست آمریکایی ها  ،تالش برای مبارزه با قدرت ایران از طریق جلب
نظرات کشورها و سیاستمداران جهان بود اما به جز دو کشور کوچک
و یک رژیم صهیونیستی ،هیچ کشوری نه تنها از آنهاحمایت نکرد ،
بلکه همه تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند.
رییس جمهوری همچنین به شکست های پیاپی ایاالت متحده
آمریکا در چندین پرونده حقوقی در مراجع بینالمللی اشاره کرد و
اظهار کرد :مردم بدانند طی دو ،سه ماه اخیر آمریکایی ها را در مجمع
عمومی سازمان ملل ،شورای امنیت سازمان ملل ،دادگاه الهه و دادگاه
عالی کشور ایتالیا در مصاف های حقوقی به شکست کشاندیم و این
به معنای پیروزی دیپلماتهای ایران  ،حقوق دانان این کشور  ،ملت
بزرگ ایران و نیروهای مسلح در برابر دشمنان است.
وی ادام ه داد :نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در سراسر
منطقه ،با تالش  ،ایثار و حمایتشان ،امنیت را برقرار کردهاند .نیروهای
مسلح و همه ارکان نظام جمهوری اسالمی ایران برای امنیت عراق ،
سوریه و لبنان به ملت های منطقه کمک کردهاند و امروز نیز ایران
تالش میکند تا به مردم مظلوم یمن کمک کند تا آنها در برابر

متجاوزان آل سعود در صحنه نبرد نظامی و سیاسی پیروز و موفق
شوند و آل سعود و آمریکا در این نبرد شکست بخورند.
روحانی با بیان این که دولت و مجموعه نظام برای رشد  ،توسعه و
عظمت ایران تالش میکند تا ایرانی قدرتمندتر از به گذشته بسازد،
خاطر نشان کرد :نمی گذاریم که دشمنان ایران را به شکست بکشانند.
ایران سرزمین مقدس و سرزمین امام رضا (ع) و امام (عج) و قرآن
کریم است که دشمنان قادر نیستند آن را به شکست بکشانند.
مردم در هفتههای آتی شاهد خواهند بود که در شرایطی که آمریکا
میخواست ما نتوانیم بودجه سالم و متعادلی را به مجلس شورای
اسالمی ارائه کنیم ،انشاءاهلل در  ۲۵آذر ماه امسال دولت بودجه سال
آینده را تقدیم مجلس شورای اسالمی خواهد کرد.
رییس جمهوری با اشاره به برخی از جزئیات بودجه سال  ،۹۸خاطر
نشان کرد :در این بودجه  ۴۳۳هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی
پیشبینی شده است که انشاءاهلل با همت و ایثار مردم و وحدت دولت
و ملت و همچنین تالش نمایندگان این بودجه مصوب خواهد شد و
علیرغم میل آمریکا در سال آینده اجرا خواهد شد.
وی ادام ه داد :در بودجه سال آینده کاالهای اساسی مردم را با
قیمتی مناسب تنظیم خواهیم کرد .همچنین به حقوق بگیران ثابت
که در فشار قرار دارند در بودجه سال آینده در حد توان و امکان دولت
کمک خواهد شد .همچنین به حقوق حقوق بگیران و بازنشستگان در
سال  ۲۰ ، ۹۸درصد اضافه خواهد شد.
روحانی با تاکید بر این که در بودجه سال  ۹۸برای اشتغال  ،حرکت
و تولید ،صنعت  ،کشاورزی و خدمات در سراسر کشور تالش های
بسیاری خواهیم کرد ،خاطر نشان کرد :در سال آینده شاهد تحولی
بسیار خوب در زمینه مسکن خواهیم بود .به گونهای که نگرانی های
مردم برای مسکن دار شدن خانه اولی ها و ساختمانهای فرسوده بر
طرف شود .دولت همچنین با فقر مطلق مبارزه خواهد کرد و به تمام
وعده هایی که رییس جمهوری در انتخابات سال  ۹۶به ملت بزرگ
ایران داد ،عمل خواهد شد.
روحانی با تاکید بر این که از وعدههای انتخاباتی خود عقب نشینی
نخواهم کرد و به قول هایی که دادهام عمل میکنم ،اضافه کرد :البته
شرایط امروز کشور  ،شرایطی است که باید هماهنگی  ،وحدت و
انسجام بیشتری نسبت به قبل وجود داشته باشد ،چرا که با انسجام و
وحدت از مشکالت پیش رو خارج خواهیم شد.
وی با انتقاد از طرح برخی از مطالب در برخی رسانهها درباره بحران
بیکاری و تورم در کشور ،گفت :کشور در بحران قرار ندارد و نخواهد
بود و ابر تورم و ابر بیکاری ما را تهدید نخواهد کرد؛ عده ای به ناروا و
نادانسته این حرفها را در روزنام ه ها و تبلیغات خود مطرح کردهاند.

روحانی خاطر نشان کرد :امروز در کشور مشکالتی وجود دارد
که مردم باید ازآنها مطلع باشند؛ باید دست به دست هم دهیم و از
مشکالت موجود عبور کنیم و همان طور که در ماههای قبل مردم
گام های خوبی برداشتند و مقداری از فشارها کاسته شد ،هنوز نیز باید
کارهای بسیاری انجا م شود تا فشار از دوش مردم برداشته شود .تالش
و امید دولت این است که روند صعودی تورم که در ماههای قبل مردم
را آزار داد راکاهش دهیم تا مردم مقداری آرام تر شوند و انشاءاهلل در
برابر دشمنان بایستیم تا به پیروزی نهایی دست یابیم.
ب ه گزارش ایسنا ،رییس جمهوری در بخشهای دیگری از
صحبتهای خود با اشاره به مشکالت و معضالت پیش روی استان
سمنان ،اظهار کرد :مساله آب ،یکی از معضالت امروز استان سمنان
و کل کشور است .مساله آب مشکلی بزرگ و عمومی و ملی است که
باید برای آن به دنبال راهکارهایی باشیم.
وی با اشاره به میزان بارش نزوالت آسمانی در آغاز سال جاری آبی،
خاطر نشان کرد :خوشبختانه میزان نزول باران در ابتدای سال جاری
آبی ،در وضعیت خوبی قرار دارد و ما امیدواریم که در ادامه سال نیز
شاهد بارش باران باشیم.
رییس جمهوری با تاکید بر این که نیازمند انتقال آب از حاشیه
کشور به داخل کشور هستیم ،گفت :امروز باید برای تامین نیازهای
آب بخشی از آب مورد نظر خود را از آب های جنوب و بخش دیگر را
از آبهای شمال کشور تامین کنیم .همچنین نخواهیم گذاشت که در
این مسیر مردم استانهای دیگر به زحمت بیافتند و محیط زیست در
استانهای دیگر به خطر بیافتد.
روحانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای عالی آب ،اظهار کرد:
امروز از نظر دولت مشکالت انتقال آب از شمال ایران به استان
سمنان بر طرف شده است و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده
است .از فردا صبح اگر سرمایهداری بخواهد برای انتقال آب از شمال
به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند دولت این آمادگی را دارد
تا امکانات الزم را در اختیار او قرار دهد.
وی همچنین با اشاره به درخواست مردم استان سمنان برای
بینالمللی شدن فرودگاه شاهرود ،گفت :شاهرود به عنوان شهرستان
زرخیز مانند سایر شهرستانهای استان سمنان دارای محصوالت
مختلف صنعتی ،غذایی ،کشاورزی و معدنی است .طی چهار سال
گذشته صادرات محصوالت غذایی از این شهر از هفت میلیون دالر به
 ۳۰میلیون دالر افزایش یافته است که این به معنای آمادگی شاهرود
و استان سمنان برای صادرات سایر محصوالت است .در این مسیر
فرودگاه شاهرود به عنوان مانعی برای صادرات محصوالت تلقی میشد
که من امروز اعالم میکنم از فردا این فرودگاه ،فرودگاه بینالمللی

است.
وی ادام ه داد :تمام مقدمات مربوط به تبدیل فرودگاه شاهرود به
فرودگاه بینالمللی در کمیسیون های مختلف دولت انجام و موضوع
به تصویب هیات وزیران رسیده است و من نیز امروز اعالم میکنم که
وزارت راه باید این مصوبه را اجرایی و عملیاتی کند ،چرا که حق مردم
شاهرود است تا بتوانند محصوالت خود را به کشورهای هدف برسانند.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به برنامههای دولت برای
گازرسانی به روستاهای استان سمنان ،گفت :در حا ل حاضر ۹۷
درصد از جمعیت این استان دارای گاز هستند و  ۱۸روستا نیز در
دست اقدام برای گازرسانی هستند .انشاءاهلل دولت تالش خواهد کرد
که تا پایان دوره دوازدهم تعداد روستاهایی که گاز رسانی شدهاند را
به باالی  ۹۰درصد برساند.
روحانی در ادامه با اشاره به پیشبینیهای بودجهای انجام شده
برای استان سمنان ،گفت :در جریان سفر جاری  ۴۳۴پروژه کوچک
و بزرگ در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی اعم از عمرانی و
تولیدی با اعتبار بالغ بر  ۳۱۹میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
همچنین خوشحال هستیم که امسال حمایتهای خوبی از کشاورزان
انجام دادیم و قیمت خرید گندم را کیلویی  ۱۶۰۰تومان اعالم
ن در حالی است که در آغاز سال  ۹۲قیمت خرید گندم از
کردیم .ای 
گندمکاران  ۴۰۰تومان بود.
رییس جمهوری با بیان این که از آغاز سال  ۹۲تاکنون  ۱۶هزار و
 ۷۰۰هکتار از اراضی استان سمنان تحت پوشش آبیاری مدرن قرار
گرفتهاند ،اظهار کرد :از اول انقالب تا سال  ۱۶ ، ۹۲هزار و  ۲۰۰هکتار
از این اراضی تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفته بودند که با توجه
ت که استان
به اقدامات انجام شده طی پنج سال گذشته میتوان گف 
سمنان در مسیر توسعه قرار گرفته است.
روحانی با تاکید بر این که دولت طی پنج سال گذشته تالش
های بسیاری کرده است تا هیچ روستایی با بیش از  ۲۰خانوار از آب
آشامیدنی و برق محروم نباشند ،خاطر نشان کرد :در سفر قبلی سفر
کاروان تدبیر و امید به استان سمنان دولت قول اجرای بیش از ۹۰۰
میلیون تومان طرح را داد و قرار بر این بود تا پایان سال  ۹۶این وعده
محقق شود ،اما متاسفانه تاکنون از قول خود عقب مانده ایم .در سفر
قبل  ۷۱طرح و پروژه با  ۹۴۸میلیارد تومان وعده داده شده بود اما از
این میزان  ۵۹۳میلیارد تومان پرداخت شد و الباقی حتما تخصیص
داده خواهد شد.
وی ادام ه داد :برای سفر جاری نیز  ۷۸پروژ ه با  ۱۴۶۶میلیارد تومان
مورد توجه دولت است که عناوین آنها در جلسه شورای اداری اعالم
میشود و دولت اجرای آنها را پیگیری خواهد کرد.

جهانگیری:

سهم درآمد نفت در بودجه  98خیلی باالتر از  25درصد نیست
معاون اول رئیس جمهور با بیان این که چالش اصلی کشور مقابله با
تحریمهای ظالمانه امریکا است ،گفت :آمریکا به دنبال این است که نفت
ایران فروخته نشود .ما هم بودجه  98را به گونهای تنظیم کردیم که سهم
درآمدهای نفتی خیلی بیشتر از  25درصد نباشد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری صبح امروز در سخنرانی خود در مراسم روز ملی
بیمه با اشاره به اینکه توسعه پایدار و توسعه اقتصادی ،بیش از سایر جوانب توسعه مورد
توجه است ،اظهار کرد :به همین دلیل فشار دشمن به سمت اقتصاد متمرکز شده است
تا با زمین گیر کردن اقتصاد کشور به سایر بخشها هم آسیب برساند.
وی ادامه داد :ما وظیفه داریم به مسائل اقتصادی کشور به طور جدی بپردازیم و
اقتصادی مقتدر رقم بزنیم که رشد مطلوبی داشته باشد ،سرمایه گذاری مناسبی انجام
دهد و از منابع خارجی بهره ببرد .یکی از چالشهای هر خانوادهای بیکاری جوانان
تحصیلکرده است .چقدر کشورهای دنیا آرزوی داشتن جمعیت جوان دارند ،ولی ما
باید غصه بخوریم که برای جوانان اشتغال درست نکردهایم .جهانگیری بیان کرد :اگر
اقتدار ایران در منطقه به چالش کشیده شود قطعا خاورمیانه و خلیج فارس دچار
بحران و آشوب میشود .حضور ایران مقتدر در منطقه ناامن خاورمیانه به ثبات این
منطقه کمک میکند .ما باید همان طور که اقتدار در منطقه داریم اقتصاد مقتدری را
هم رقم بزنیم .وی با اشاره به تحریمهای آمریکا علیه کشورمان اظهار کرد :آمریکا گفته
است که نباید نفت ایران فروخته شود یا به جای پول با کشورهای دیگر و حمل و نقل
کاال به ایران اتفاق بیافتد ،اما ما هم در این زمینهها برنامه ریزی داریم .ما اصرار داشتیم
بودجه  98را به موقع تدوین کنیم و تصویب کرده و اعالم کنیم ،بودجه کشور را در
شرایط تحریم نیز با درآمدهای مطمئن تنظیم کردهایم .بعید میدانم سهم درآمدهای
نفتی در بودجه  98خیلی از  25درصد باالتر باشد .اگر دستگاه های دولتی هم به
سمت صرفه جویی بروند هزینههای غیر ضروری کاهش مییابد.
بر اساس این گزارش ،معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تالشهای دولت یازدهم
برای ایجاد ثبات اقتصادی و تعامل با دنیا ،بیان کرد :آمریکا و کشورهایی که با ملت
ایران دشمنی دارند دست به حرکت عجیبی زدند .اعتبار آمریکا با زیر پا گذاشتن
قوانین بینالمللی دچار مشکل شد .آنها همیشه مدعی اجرای قوانین بینالمللی بوده

و به بهان ه اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل در دنیا لشگر کشی میکردند،
اما آمریکا این بار برخالف قطعنامه شورای امنیت از برجام خارج شد و ایران را تحریم
ظالمانهای کرد و جنگ اقتصادی  ،روانی و رسانهای علیه ملت ما آغاز کرد.
وی ادامه داد :البته در این مسیر هم از لحاظ اخالقی و هم سیاسی ملت ایران برنده
بوده است .سازمانهای معتبر بینالمللی مکرر گزارش میدهند که ایران به تمام
تعهدات خود عمل کرده است و غیر از رژیم صهیونیستی و یکی دو کشور غیر مردمی
منطقه سایر کشورها از آمریکا حمایت نکردند.
جهانگیری ادامه داد :چالش اصلی کشور مقابله با تحریمهای ظالمانه آمریکاست و
اولویت ما اداره اقتصاد کشور و کمک به اداره زندگی مردم در مقابله با تحریمهاست.
آمریکا به تنهایی در مقابله جامعه بینالمللی ایستاده و انتظار دارد همه دنیا از
تصمیماش حمایت کند .اگر دنیا با یک جانبه گرایی ترسناک آمریکا ،مقاومت نکند،
حتما استقالل کشورهای جهان آسیب میبیند .معاون اول رئیس جمهور در ادامه با
اشاره به این که تجرب ه ما از تحریمها این است که در دوره تحریمها بیشترین فشار به
بیماران ،سالمندان ،کودکان و اقشار ضعیف جامعه وارد میشود گفت :آنها میگویند
دولت را تحریم کردند و به بیماران و سالمندان فشار وارد نمیشود ،اما این حرف دروغ
است؛ البته ما به لطف خدا و توانمندی خود اطمینان داریم که این فشارها را به حداقل
برسانیم .اما باید انسجام ملی هم در کشور حفظ شود .هر حرکتی که به وحدت ملی
آسیب بزند خواسته یا ناخواسته به نفع آمریکاست .مدیران و فعاالن اقتصادی در دوره
تحریم باید با برنامه ریزی درست به صورت تمام وقت در صحنه باشند .مدیر بی انگیزه
یا فعال اقتصادی که به دنبال منافع شخصی است ،نمیتواند خدمتگذار خوبی باشد.
جهانگیری بیان کرد :آمریکا دنبال این است که حمل و نقل کاال به ایران انجام
نشود ،اما ایران کشوری نیست که محاصره شود .ایران مرزهای دریایی طوالنی دارد،
به وسیله ریل از چین تا اروپا اتصال دارد و مرزهای زمینی زیادی دارد و این کشور را
نمیشود تحریم کرد.
وی تصریح کرد :به خاطر فشارهای آمریکا شرکتهای خارجی از ایران رفتهاند ،یکی
از بخش هایی که میتواند نقش اصلی در جایگزین کردن این شرکتها داشته باشد،
بیمه است .از صنعت بیمه انتظار داریم به گونهای اقدام کند که هیچ کسی در این

زمینه احساس نکند در ایران با مشکل مواجه است .صنعت بیمه باید نیازهای کشور
را تامین کند .دولت هم در کنار صنعت بیمه است .برای دولت ایران اختصاص چند
میلیارد دالر برای صنعت بیمه کار مشکلی نیست .حمل و نقل کشور هم با حمایت
بیمه میتواند نیازهای کشور را تامین کند .هیچ نفتکش یا کشتی برای حمل و نقل
نفت یا کاالی ایرانی نباید دچار مشکل شود .جهانگیری خاطرنشان کرد :مهمترین
سرمایه صنعت بیمه کشور ،اعتماد عمومی است که دشمن به دنبال گرفتن اعتماد و
امید از مردم است و ما باید از اعتماد مردم حراست کنیم .در بیمه طرحهایی تضمین
شود که رضایت بیمه گذار تامین شده و مردم احساس کنند بیمه پشتوان ه آنهاست.
صنعت بیمه با فرهنگ سازی این اعتماد را بدهد که مهمترین پشتوانه مردم است.
به گفته ی وی صنعت بیمه باید از فناوری اطالعات برای ارتقاء خود بهره ببرد زیرا
هیچ صنعتی توسعه پیدا نمیکند مگر این که به صنعت دانش بنیان متکی باشد.
به گزارش ایسنا ،در بخش دیگری از این مراسم از چند محصول فناوری اطالعات
بیمهای با حضور معاون اول رئیس جمهور رونمایی شد.

