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 رئیس پلیس راهور:

رانندگان خطرساز در ایام نوروز اجازه رانندگی 
ندارند

 رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه امسال پنج هزار تصادف منجر به 
فوت شده است، گفت: با بررسی کنترل رفتارهای پرخطر رانندگان و ضمن 
هماهنگی با دستگاه قضا از رانندگی افراد خطرساز و حادثه آفرین در ایام 

نوروز جلوگیری می شود.
به گزارش خبرنگار انتظامی ایرنا سردار تقی مهری روز شنبه در حاشیه همایش 
روسا و فرماندهان راهور ناجا در جمع خبرنگاران افزود: به طور کلی 85 درصد 
تصادفات منجر به فوت در نوروز سال گذشته به دلیل سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم 
توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی بوده که از این تعداد 38 درصد تصادفات 

جرحی و فوتی فقط به دلیل خستگی و خواب آلودگی رخ داده است.
وی به مردم توصیه کرد در ایام تعطیالت نوروزی 98 برنامه ریزی کرده و با آرامش 

به سفر بروند و قوانین و مقررات را رعایت کنند.
سردار مهری اضافه کرد: مسافران وسایل نقلیه خود را به لحاظ فنی بررسی کرده 
و از مبدا تا مقصد را جز سفر بدانند و با خستگی رانندگی نکنند و بدانند هیچ چیزی 

جای خواب را نمی گیرد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: سه هزار و 400 نقطه حادثه ساز برون شهری و 2 
هزار نقطه حادثه ساز درون شهری وجود دارد و ضمن تعامل با شهرداری و سازمان 

راهداری قرار است این نقاط آشکارسازی شوند.
سردار مهری افزود: بیش از 60 درصد تصادفات منجر به فوت نوروز 97 در 30 

کیلومتری شهرها دچار حادثه شدند.
وی ادامه داد: امسال پنج هزار تصادف منجر به فوت داشته ایم که با بررسی کنترل 
رفتارهای پرخطر رانندگان و ضمن هماهنگی با دستگاه قضا از رانندگی این افراد در 

ایام نوروز جلوگیری می کنیم.

ابتکار:

 نباید خانواده را فدای فعالیت های اجتماعی بانوان 
کرد

و حضور  پیشرفت  و خانواده گفت:  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
اجتماعی زنان پس از انقالب اسالمی بسیار چشمگیر بوده است.

به گزارش ایسنا، دکتر معصومه ابتکار صبح امروز در افتتاحیه اولین دوره بین 
المللی مطالعات زنان در دانشگاه ادیان و مذاهب قم عنوان کرد: در جمهوری اسالمی 
ایران، بانوان در زمینه های مختلف اجتماعی در حال فعالیت هستند در زمینه ورزش، 
ورزشکاران خانم بسیاری داریم و یک سوم مدال های ورزشی ما در میادین بین 

المللی توسط خانم ها کسب شده است.
وی با اشاره به نقش امام خمینی)ره( درتغییر نگاه به حضور بانوان در عرصه های 
اجتماعی افزود: امام خمینی)ره( جایگاه آزادی خواهانه و در عین حال اسالمی برای 
فعالیت بانوان در کشور فراهم کرد؛ اکنون کرامت انسانی به ویژه کرامت بانوان در 

جمهوری اسالمی از جایگاه برجسته ای برخوردار است.
در 40سال گذشته  کرد:  بیان  خانواده  و  زنان  امور  در  رییس جمهور  معاون 
پیشرفت های زیادی در نقش آفرینی اجتماعی زنان به وجود آمده است که این 

افتخاری برای جمهوری اسالمی است.
وی ادامه داد: با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته، وضعیت فعلی بانوان 
همچنان قابل قبول نیست و با موانعی مواجه هستیم که تالش ها برای رفع این 

موانع ادامه دارد.
ابتکار تصریح کرد: افزایش چشمگیر تحصیل زنان در دانشگاه ها از دستاوردهای 
انقالب اسالمی ایران است؛ خانواده به عنوان یک موضوع مهم در اسالم، همواره مورد 
تاکید بوده است و جمهوری اسالمی ایران با تدوین سیاست هایی پیرامون نقش 

آفرینی بانوان در جامعه به دنبال حضور موثر بانوان در جامعه است.
وی گفت: اکنون بیش از 70درصد زنان روستایی و 90درصد بانوان شهری با سواد 
هستند که این آمار در مقایسه با قبل از انقالب پیشرفت بسیاری داشته است؛ آمار 

باسوادی زنان در ایران نشان دهنده حضور موثر آنان در اجتماع است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: نباید خانواده را فدای 
فعالیت های اجتماعی بانوان کرد؛ دولت و مجلس شورای اسالمی با تصویب قوانین 
مختلف کارهای زیادی انجام داده اند تا نقش آفرینی بانوان در جامعه منجر به خدشه 

وارد شدن به نقش بانوان به عنوان محور اساسی خانواده نشود.
وی خاطرنشان کرد: بستر سازی برای فعالیت اجتماعی بانوان در کنار حضور 
محوری در خانواده بسیار با اهمیت است و باید در تصمیم گیری ها به این موضوع 

توجه شود.
ابتکار عنوان کرد: مجلس شورای اسالمی در حال بررسی طرح هایی برای تدوین 
قوانین برخورد با خشونت علیه زنان و مسائل مبتال به بانوان بر اساس شریعت 

اسالمی است و امیدواریم قوانین خوبی در این زمینه اجرایی شود.

واکنش شهرداری تهران به تعویق اجرای قانون اسقاط 
موتورهای فرسوده

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان کرد که دولت امیدمان 
را در پی اجرا نشدن طرح شماره گذاری موتورهای کاربراتوری ناامید کرد.

به گزارش ایسنا، محسن پورسید آقایی صبح امروز در همایش TOD در حاشیه 
پنل تخصصی با اشاره به مصوبه هیات دولت در خصوص تعویق یک ساله اسقاط 
موتورسیکلت های کاربراتوری فرسوده در قانون هوای پاک، اظهار کرد: مردادماه 
امسال دولت آیین نامه هوای پاک را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست 
مورد بررسی قرار داد و آن را تصویب کرد. براین اساس می بایست یک موتورسیکلت 

کاربراتوری در پی شماره گذاری یک موتورسیکلت جدید از رده خارج شود.
وی افزود: این مصوبه ما را امیدوار کرد و با یک حساب سرانگشتی تصور کردیم که 
اگر موتورسازهای کشور ساالنه 500 هزار موتور شماره گذاری کنند باید 500 هزار 
موتورسیکلت کاربراتوری از رده خارج شوند. براین اساس در طی چهار الی پنج سال 

تهران از موتورسیکلت های قدیمی و کاربراتوری خالی می شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان این که حاال با فشار بخش 
صنعت اجرای این قانون یک سال به تعویق افتاده است، گفت: دولت امید ما را 
برای داشتن هوای پاک ناامید کرد و نگران هستیم حاال که موتورسازها مسیر را یاد 

گرفته اند سال دیگر نیز فشار بیاورند و اجرای قانون یک سال به عقب بیفتد.
پورسید آقایی در پایان اظهارکرد: اگر دولت بر اجرای مصوبه اصولی خود پافشاری 

می کرد قطعا وضعیت موتورسیکلت ها سامان می یافت.

اخبار
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جیب بران زائران خارجی دستگیر شدند
سرپرست کالنتری 2۰۵ صحن مطهر از دستگیری سه زن و یک مرد که اقدام به جیب بری از زائرین عراقی، هندی و بحرینی کرده بودند، خبرداد. به گزارش ایسنا، محمد علی رنجبر در توضیح این خبر، گفت: درپی اعالم وقوع چند فقره سرقت از 
زائرین عراقی، هندی و بحرینی، به کالنتری، تیمی از ماموران تحقیقات پلیسی را در این خصوص آغاز کردند. سرپرست کالنتری 2۰۵ صحن مطهر در جزئیات این خبر گفت: مالباختگان در اظهاراتشان اعالم داشتند که چند زن و یک مرد به آنان 

نزدیک و به بهانه اینکه شما از کشور عراق آمده اند و نذری ما را به حرم امام حسین ) ع( بندازید، ضمن ابراز ارادت اموال شخصی مان که شامل وجه نقد دینار و دالر و گوشی همراه بوده، ربوده اند.

یک جامعه  شناس هشدار داد

نا امیدی به آینده زنگ خطر گرایش جوانان به مصرف موادمخدر
باعث  که  مسائلی  از  یکی  گفت:  جامعه شناس  یک 
گرایش جوانان به سمت مصرف مواد مخدر شده است، 

پدیده ناامیدی به آینده است.
با خبرنگار مهر در مورد  امان اهلل قرایی مقدم در گفت وگو 
مسائلی که باعث گرایش جوانان به اعتیاد و مصرف مواد مخدر 
می شود، اظهار کرد: یکی از مسائلی که باعث گرایش جوانان به 
سمت مصرف مواد مخدر شده است، پدیده ناامیدی به آینده 
است. متأسفانه برخی از جوانان نگاه سردرگمی به آینده دارند 
و، چون از آن بیم دارند به دنبال راهی واهی برای رسیدن به 

آرامش می گردند.
وی ادامه داد: عامل مؤثر بعدی در گرایش جوانان به مواد 
مخدر خانواده و فرهنگی است که جوان در آن زندگی می کند. 
اگر پدر و مادر سیگار بکشند یا گرایش به مصرف مواد مخدر 
داشته باشند و یا برای فرزند خود بی حساب وکتاب خرج کنند 
خودبه خود موجبات انحراف را در او پدید می آورند، این عوامل 

می تواند در گرایش به مواد مؤثر باشند.
این جامعه شناس افزود: از عوامل مؤثر دیگر در کاهش سن 
اعتیاد، محل زندگی افراد و میزان آلودگی آن محیط به مواد 
اساس  بر  همساالن  و  دوستان  گروه  همچنین  است،  مخدر 
با  مقایسه ای  غیرقابل  و  مهم  نقش  جامعه شناسان  تحقیقات 

دیگر عوامل در این زمینه دارد.
قرایی مقدم تصریح کرد: باید اعتراف کنیم نسل جدید تا 
است. فضایی که  بیگانه  از فضای رسانه ای  متأثر  زیادی  حد 
فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه های  بر  منفی  تأثیرگذاری  قصد 
از هر نوع  کشور دارد. همچنین برخی موسیقی ها که خالی 
معنویت است و گرایش های مادی گرایانه و پوچ گرایانه دارد در 

شکل گیری رویکرد جوانان به مواد مخدر مؤثر است.
نوجوانان  بیشتر  کنترل  و  نظارت  خواستار  ادامه  در  وی 
مقاطع تحصیلی دبیرستان و راهنمایی از سوی والدین شد و 
گفت: اولیای مدرسه بر رفتار دانش آموزان نظارت داشته باشند 
و آموزش های پیشگیرانه و آگاه سازی دانش آموزان را در این 

سنین جدی بگیرند.

اعتیاد  به  گرایش  عوامل  از  دیگر  یکی  جامعه شناس  این 
برخی  استعمال  زدایی  قبح  را  پایین  سنین  در  دخانیات  و 
دخانیات عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه قبح استعمال سیگار 
و قلیان در سنین نوجوانی و جوانی شکسته شده و همچنین 
در دسترس بودن دخانیات و ارزان بودن آن ها سطح مصرف 

را باالبرده است.
قرایی مقدم توصیه کرد: پدرها و مادرها باید به نوجوانان خود 
نزدیک شوند و با نظارت صحیح، رفتار آنان را از دور کنترل 
کنند. زیرا یکی از مکان هایی که اولین بار ممکن است فرزندان 
مواد مخدر یا دخانیات را تجربه کنند، جشن ها و مهمانی های 
وزندگی  اجتماعی  مهارت های  باید  خانواده ها  است.  دوستانه 

همچون مهارت نه گفتن را به فرزندان بیاموزند تا فرزند در 
مواجه با این مواد بتواند تصمیم درست بگیرد.وی اظهار کرد: 
روابط درون خانواده و میان افراد خانواده باید بسیار موردتوجه 
در  موزاییکی  روابط  یک جور  با  امروزه  متأسفانه  گیرد،  قرار 
خانواده ها مواجه هستیم به طوری که افراد در خانواده کنار هم 
هستند، اما نسبت به هم بی احساس می باشند و از هم خبر 
از دور همی های  و  دنبال کار خود است  به  ندارند. هرکسی 

سابق خبری نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: روابط خانواده ها متزلزل است. 
در این خانواده ها مشکالت اعضای خانواده با کمک هم برطرف 
نمی شود. اقتدار مشروع والدین از بین رفته و حرمت شکنی ها باعث 

شده حرف بزرگ ترها شنیده نشود. این خانواده ها نابسامان هستند 
و فرزندانشان مستعد گرایش به مواد مخدر هستند. همچنین 
خانواده های تک سرپرست و بی سرپرست نیز باید در کنار همین 

خانواده ها مورد ارزیابی قرار گیرند.
قرایی مقدم بیان داشت: دستگاه ها و نهادهای اجتماعی و 
فرهنگی باید موضوع اوقات فراغت جوانان را جدی بگیرند و 
برای آن برنامه ریزی کنند و در جهت غنی سازی آن بکوشند. 
همچنین نهادهای مذهبی باید برای پررنگ شدن اعتقادات 
دینی نزد جوانان با استفاده از برگه های جدید تبلیغی تالش 
کنند تا با پر کردن این اوقات و هدفمند کردن زندگی نوجوانان 

و جوانان آنان را از دام اعتیاد برهانند.

 وزیر بهداشت: 

داروهای تولید داخل مجوز واردات نمی گیرند

حناچی تاکید کرد

ضرورت مانیتورینگ ۷۰۰ پل در تهران

وزیر بهداشت گفت: به دکتر مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو 
اعالم کرده ام که اگر دارویی در داخل تولید می شود، اجازه ندارد مجوز 
واردات داشته باشد. هر چند توجیه  همکاران در گذشته این بود که ما حامی 

سالمت مردم هستیم. 
به گزارش خبرنگار سالمت ایرنا، سعید نمکی روز شنبه در مراسم توانمندی صنعت 
داروسازی در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی  ایران که در هتل المپیک تهران برگزار 
شد، افزود: باید راه برای تولید داخل دارو در برابر واردات بی رویه هموار شود. وقتی 
به وزارت بهداشت آمدم، اولین جایی که حس کردم باید فکری به حال آن  انجام داد، 

سازمان غذا و دارو بود.

وزیر بهداشت گفت: برای من فهرستی آوردند که قرص  بیزاکودیل را از هند وارد 
 کنیم. بیزاکودیل را از یک شرکت به درد نخور هندی بیاوریم و به تولیدکننده اجازه 

تولید ندهیم که در آن  بسته شود. 
وی اظهار داشت: هر چند باید از حضور دکتر اصغری تشکر کنم، اما به هر حال تغییر 
در این سازمان یک ضرورت  بود. از طرفی به دکتر پیرصالحی گفتم که باید سازمان غذا 
و دارو پاک شود. چرا صنعتگر و تولیدکننده ای را که می خواهد مجوز بگیرد، این قدر 
آزار می دهیم. نمکی گفت: بزرگترین مشکل ما در دولت های نفتی، خود دولت است. 
بانک ها، مجوزها و پول نفتی سه مشکل بزرگ  هستند. صنعتگر باید التماس کند و 
زانو بزند تا نوبت تولید او جلو بیفتد. صنعتگر باید بهره 28 تا 30 درصد به بانک بدهد. 
کجای دنیا  این کار را انجام می دهند؟ اوراق دست تولیدکننده می دهیم و چک او 
برگشت می خورد و از دولت میلیاردها پول می خواهد. این چه  حمایتی از تولید است. 
به دکتر پیرصالحی گفتم که باید این موارد از سازمان غذا و دارو حذف شود و باید 

این مجموعه پاکیزه  باشد. 
داروسازان برای گرفتن نوبت تولید دیگر التماس نخواهند کرد

وی بیان کرد: به دکتر پیرصالحی گفتم که اجازه ندارند اگر دارویی در داخل تولید 
می شود، مجوز واردات داشته باشد. هر چند توجیه  همکاران ما در گذشته این بود که 

ما حامی سالمت مردم هستیم. 
وزیر بهداشت ادامه داد: عرصه داروسازی افتخار آمیزترین عرصه حوزه سالمت کشور 
است که می توان به آن بالید. در بخش های  R&D  داروسازان شریف در کشور ماندند 
و کار کردند و ما از داروهای اساسی بی نیاز شدیم. باید از همه صنعت گران حوزه 
دارو  تشکر ویژه کرد. در دانشگاه های علوم پزشکی نیز افراد زیادی به صنعت داروسازی 

کمک کردند. 
وی اظهار داشت: دستاوردهایی که پس از انقالب اسالمی در حوزه سالمت به دست 

آوردیم از جمله دستاوردهای با ارزش کشور است.  در توسعه آموزش پزشکی در سال 
57 حدود ۱4 هزار طبیب در کشور داشتیم که 50 درصد آنها خارجی بودند و در 
هیچ مرکز  بهداشتی و درمانی روستایی، بدون استثنا پزشک ایرانی نداشتیم، اما امروز 

به عنوان قطب پزشکی منطقه مطرح هستیم. 
وزیر بهداشت گفت: من نه سهامدار شرکت دارویی هستم و نه سودی می برم. 
ولی باید سال آینده فهرست داروهای وارداتی را کم کنیم.  برای من فرقی نمی کند 
چه کسی از کدام شرکت دارویی تولید را انجام دهد. با هیچ شخصی هم از گذشته 

مشکلی ندارم. 
نمکی ادامه داد: روز گذشته گفتم که من وزیر بهداشت مردمان ایران اعم از شیعه و 
سنی و کلیمی و حتی المذهب و زندانیان هستم.  وزیر گروه خاصی نیستم و اگر فکر 
کردید در مجموعه ای که اداره می کنم برای کسی کوچکترین کاری انجام می شود که 

حقش نیست  باید به من منعکس شود و مطمئن باشید پیگیری می کنم. 
وی بیان کرد: چرخه تامین دارو نیز باید اصالح شود. مواردی مانند قیمت دارو و 
بیمه ها باید مورد نظر باشد. قیمت دارویی که وارد  می شود، اگر تولیدکننده داخلی آن 
را بسازد، بهترین قیمت به آن تولید داخلی اختصاص می یابد تا تولیدکننده تشویق 

شود. 
وزیر بهداشت افزود: من هیچ وقت از پاویون رفت و آمد نمی کنم و خریدهای خانه 
را خودم انجام می دهم. چند روز پیش به داروخانه  رفتم و گفتم که قرص کلسیم 
می خواهم و پرسید که آیا ایرانی می خواهی یا خارجی؟ گفتم معلوم است که ایرانی 
می خواهم. داروخانه دار  گفت که پسر یکی از آن گچ ها را بده به آقا. آن وقت بود که 
همه زمین و آسمان روی سر من خراب شد که چرا یک داروساز ایرانی  محصول داخلی 
را این طور خطاب می کند. خدا شاهد است که به جز یک قرص خارجی که مجبورم 

برای مادرم بخرم، هیچ داروی  غیر ایرانی نمی خرم. 

شهردار تهران با اشاره به لزوم مقاوم سازی پل های پایتخت اعالم کرد که باید 
وضعیت 7۰۰ پل پایتخت مانیتور شود.

به گزارش ایسنا، پیروز حناچی صبح امروز در آئین بهره برداری از چهار پروژه عمرانی 
با بیان این که امروز توانستیم علیرغم همه مشکالت مالی چهار پروژه افتتاح کنیم،گفت: 
این پروژه ها در شرایطی اجرا شده که شهرداری منابع مالی کافی نداشت اما علیرغم 
مشکالت تالش شد که پروژه ها و طرح های که پیشرفت فیزیکی باالی داشته اند به 

بهره برداری برسند و امیدواریم روند افتتاح پروژه ها ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به این که مقاوم سازی پل های بسیار مهم است،اظهارکرد: در سال ۱995 

در کوبه ژاپن زلزله ای رخ داد که با این که تنها 20 ثانیه بود اما 6000 نفر کشته و دو 
اتوبان اصلی شهر و زیرساخت ها تخریب شدند و راه های امدادی به مردم بسته شد. این 

نشان می دهد که توجه به زیرساخت ها و پل ها در حوزه مقاوم سازی بسیار مهم است.
شهردار تهران با بیان این که باید 700 دهنه پل تهران مانیتورشود، گفت: امیدواریم 
چند پروژه دیگر تا آخر سال افتتاح شود. حناچی با اشاره به این که با توجه به وضعیت 
مالی تغییر رویکردی را در پروژه های عمرانی شاهد خواهیم بود و بخشی از بار مالی را 
به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش می بریم،اظهارکرد: روز گذشته تصاویری 
خوبی را در بلوار میرداماد دیدم و میرداماد در تسخیر دوچرخه ها بود. امیدواریم روزی 

برسد که همه تهران در اختیار دوچرخه ها باشد تا بتوانیم روزهای پاک بیشتری را شاهد 
باشیم البته دستیابی به این موضوع مهم مستلزم همکاری همه کسانی است که می توانند 
ما را در تحقق این مهم کمک کنند. امیدواریم روزی برسد که ما برای حل مشکالتمان 
از وسایل شخصی خود کمتر استفاده کنیم. وی با بیان این که به یُمن پیگیری های 
شهرداری طرح تفصیلی منطقه 22 در شورای عالی معماری به تصویب رسیده و اسناد 
آن عن قریب است که ابالغ شود، گفت: توسعه آتی منطقه 22 قطعاً براساس این برنامه 
خواهد بود. حناچی درپایان اظهارکرد: امید است در چشم انداز پیشرو با کمک مردم 

بتوانیم شهر بهتری بسازیم و بتوانیم گزارش بهتری در آینده به مردم بدهیم.

رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه گفت: برای تامین میوه 
مورد نیاز مردم در نوروز 98 تامین دو قلم میوه سیب و 
پرتقال انجام شده است و برای تسریع در پرداخت حقوق 

همکاران اداری تالش می کنیم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
چهارهمین همایش گردهمایی مدیران و روسای راهور ناجا، افزود: 

در اسفند حقوق و یارانه های مردم زودتر پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: دو درخواست نیروی انتظامی مبنی بر تامین 
هزار و 500 خودرو برای تسهیل در خدمات راهور و بکارگیری 4 
هزار نیروی خدماتی پلیس در ایمنی جاده و سالمتی مسافران در 

سازمان برنامه و بودجه بررسی و تامین اعتبار شد.
نوبخت گفت: تا پایان امسال تامین نیاز بودجه ای پلیس راهور 
تکمیل می شود تا پلیس راهور با پشتیبانی دولت مثل گذشته به 

ملت خدمات ارائه دهند.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: با توجه به حجم قابل توجه 
سفر به شمال کشور تمام راه های شمال اعم از فیروزکوه، هراز، 
کندوان و قزوین - رشت بهبود یافت و جاده فیروزکوه به اتمام 
رسید هراز در حال اتمام است و کندوان در حال احداث است. 
تونل بزرگ قزوین – رشت احداث شد همچنین مسیر منجیل – 

رودبار که بار ترافیک داشت با ساخت آزاد راه بهبود یافت.
نوبخت گفت: مرکز استان آذربایجان غربی از طریق ارومیه 
به شبکه ریلی متصل شد و در روزهای آینده با حضور رئیس 
جمهوری در گیالن قزوین و رشت به شبکه ریلی متصل می شوند.
به گفته وی سال گذشته همدان و کرمانشاه نیز به شبکه ریلی 

متصل شدند.
معاون رئیس جمهوری گفت: در الیحه بودجه 98 در جهت 
کاهش نقاط حادثه خیز اعتبار مناسب اختصاص داده ایم و اعتبار 
نصب 6 هزار دوربین در الیحه بودجه سال آینده تامین شده است.
نوبخت گفت: هر ساله نرخ تورم کاهش و شاهد رشد اقتصادی 
تحریم  آن  و  افتاد  نامبارک  اتفاق  یک  اما سال گذشته  بودیم 
اقتصادی و آغاز جنگ غیر انسانی اقتصادی از سوی آمریکا بود و 
از اردیبهشت امسال آمریکا از برجام خارج شد و تحریم های غیر 

عرف بین المللی نسبت به ایران آغاز شد.
وی ادامه داد: این دوره سخت را پشت سرمی گذاریم و نسبت به 

تامین نیاز مردم و توسعه کشور گام بر می داریم.
شرایط سخت جامعه را درک می کنم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین در چهاردهمین 
همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهور ناجا با اشاره به 

تحریم اخیر آمریکا و شرایط اقتصادی مردم، گفت:
متاسفم از اینکه باید از تالش برای بازگرداندن به بهبود مجدد 
سخن بگویم. شرایط سخت جامعه را درک می کنیم و همه تالش 

ما این است که این فشارهای اقتصادی را تقلیل دهیم.
وی ادامه داد: سال 92 تالش ما در دولت بر این بود که تورم 40 
درصد و رشد منفی اقتصادی را در کشور بهبود بخشیم در آن سال 
پنجه تحریم های ایران را به دلیل بحث های هسته ای آزار می 
داد و توانستیم این بحث ها را دور کنیم اما امروز باز هم دچار این 
تحریم های جدید شدیم. آیا قصور از دولت بود که مجددا دچار 
این فشار اقتصادی شد؟ باید بگوییم دولت در این خصوص قصوری 
نداشت و جهان با یک پدیده نادر و انسان خشن و روان پریش به 
نام ترامپ مواجه شد. معاون رئیس جمهوری گفت: امسال هر چند 
جهان قدرت ندارد که از ترس ترامپ جلو و به کمک ایران بیاید اما 

پشت ترامپ هم قرار نگرفتند.
 14 میلیارد دالر برای کاالهای اساسی

وی افزود: بسیار متاسفم که هجومی از سوی مردم برای خرید 
ارز شکل گرفت. هر چه داشتیم توزیع کردیم ولی به دلیل حجم 
تقاضا نرخ ارز باال رفت. با همه محدودیت ها در منابع ارزی، ۱3.5 
میلیاد دالر و برای سال آینده ۱4 میلیارد دالر برای کاالهای 

اساسی کنار گذاشته ایم.
وی اضافه کرد: امسال 27 میلیارد دالر درآمد ارزی داشتیم و 
سال آینده پیش بینی این است که 2۱ میلیارد دالر درآمد ارزی 
داشته باشیم. این کشور روزهای بسیار سخت تری را گذرانده 
است. وی ادامه داد: دولت بدون کسری بودجه ولی سخت هم 
امسال و هم سال آینده را سپری خواهد کرد. درخواست ۱500 
دستگاه خودروی پلیس راهور با مدل های مدنظر تصویب شد و 

اجرایی می شود.
نوبخت اضافه کرد: درخواست 4 هزار نیروی خدمتی پلیس نیز 

مورد تایید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

سیب و پرتقال شب عید تامین شد


