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تیماقتصادیدولتدرجمعاستانداران

همتی :سازوکارهای جدید ارزی در
راه است

درخواست بیمه البرز از بیمهگذاران برای
خریدالحاقیه

شرکت بیمه البرز از بیمهگذاران خود درخواست کرد،با توجه
به نوســانات نرخ ارز و تغییر قیمت کاال و اموال طی ماههای
بنگاه ها گذشــته ،نســبت به اخذ الحاقیــه بیمهنامههای خــود اقدام
کننــد .به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،بیمهگــذاران دارنده بیمهنامه بدنه
خودرو و بیمهنامههای آتشسوزی صنعتی ،غیرصنعتی و مسکونی این شرکت
میتواننــد با مراجعه به یکی از شــعب یا نمایندگیهای بیمه البرز ،نســبت به
افزایش سرمایه مورد بیمه خود اقدام کنند.

بر اساس گزارش مهر از مرکز آمار جمعیت شاغل
فارغالتحصیلطییکسالگذشته،بارشد ۹۶هزار
نفری به بیش از یک میلیون و ۳۱۳هزار و ۳۹۰نفر
افزایشپیداکرد.
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درصد
افزایش ساالنه تولید شیر خام

علیرضا عزیزاللهی ،مدیرعامل اتحادیه سراسری
دامداران به مهر گفت :طبق گزارش مرکز آمار ایران،
تولید شیرخام در دامداریهای صنعتی هرسال با
میانگین رشد  ۷تا  ۸درصدی روبهرو است.
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روز گذشته نرخ خرید دالر در شعب ارزی بانکها با
افزایش نسبت به روزهای گذشته به ۱۲هزار و ۵۲۰تومان
رسید.بهگزارشایسنانرخخریدیورونیزباافزایشهمراه
بوده و بانک ها هر یورو را تا ۱۴هزار و ۱۸۵تومان میخرند.

معاونبرنامهریزیسازمانصنایعکوچکوشهرکهای
صنعتیایرانگفت:ازابتدایسالتاکنون 985واحد
صنعتیدرشهرکهایسراسرکشوربهچرخهتولید
بازگشتند و برای 15هزار و 500نفر ایجاد شغل شده است.

تومان
قیمت خرید دالر

واحدتولیدی
بهچرخهتولیدبازگشتند

از سوی سازمان مالیاتی اعالم شد

 10نهاد معاف از مالیات
سیاوش رضایی
خبرنگار

روزگذشته سازمان امور مالیاتی کشور نام
 10نهاد انقالب اســامی معاف از مالیات
را اعالم کــرد .موضوعی که یکبار دیگر در
رســانهها خبرساز شــد .درطول سالهای
گذشته و به خصوص از سالهای آغازین
دهه  90شمســی بحث مالیات ســتانی از
بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی مطرح
شــد .درنتیجه طبق احکام قانونی و نظر
مقام معظم رهبری تنها خود این نهادها
از مالیات معافند و شرکتهای اقتصادی
آنهــا بایــد مالیاتهــای قانونــی خــود را
پرداختکنند.
از زمــان آغاز فعالیــت دولت یازدهم
ســهم نفــت در بودجــه کاهــش یافــت و
بتدریج مالیات به عنوان پاک ترین درآمد
جــای آن را گرفت بهطــوری که هماکنون
ســهم مالیــات دربودجــه افزایــش قابل
توجهی داشــته اســت .با این حال دولت
تالش کرده اســت تا افزایــش درآمدهای
مالیاتی از محل شناســایی مؤدیان جدید
مالیاتی تأمین شــود تا فشاری بر مؤدیان
فعلی وارد نشود .طبق تازهترین آمارهای
ارائه شــده حــدود نیمی از اقتصــاد ایران
مالیات نمیپردازند ،یا از مالیات معافند
یا از پرداخــت آن فرار میکنند .درهمین
راســتا موضــوع کاهــش معافیتهــای
مالیاتــی در دســتور کار دولت قــرار گرفته
است تا بنیادها و نهادهای بزرگ عمومی
و غیردولتــی نیز ســهم خــود را از مالیات
بپردازند .هماکنون سهم مالیات از تولید
ناخالــص داخلــی کشــور حــدود 7تــا 8
درصد اســت در حالی که میانگین آن در
کشورهای منطقه  20اســت .بنابراین و از
آنجا که مالیات بــه عنوان درآمدی پایدار
و شــفاف یکی از ارکان پیشرفت و توسعه
و همچنین عدالت اقتصادی و اجتماعی
اســت بایــد  40درصــدی کــه از مالیــات
معــاف هســتند و  25درصــدی کــه فــرار
مالیاتی دارند به تور مالیاتی بازگردند.
ëëکدامنهادهاازمالیاتمعافند
دیروز معــاون مالیاتهای مســتقیم
ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامهای
بــه تمام واحدهای ســتادی این ســازمان
نــام نهادهای معــاف از مالیــات را اعالم
کــرد .در بخشــنامه نــادر جنتــی معــاون

مالیاتهــای مســتقیم ســازمان مالیاتی
آمده اســت :نظر بــه اینکه براســاس بند
 4الحاقــی به مــاده  2قانــون مالیاتهای
مستقیم به موجب بند ( )1قانون اصالح
قانــون مالیاتهــای مســتقیم ،مصــوب
 31تیــر  1394بنیادهــا و نهادهای انقالب
اســامی دارای مجــوز معافیــت از طرف
حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبــری از شــمول پرداخــت مالیاتهای
موضــوع قانــون مالیاتهــای مســتقیم،
خــارج شــدهاند ،بــه پیوســت تصویرنامه
مــورخ  21آذر  1396دفتــر مقــام معظــم
رهبــری جهــت اطــاع و اقــدام ارســال
میشــود .بدیهی اســت مفاد تبصرههای
مــاده  2قانون درخصوص ایــن بنیادها و
نهادهــا و تکالیف آنها در مــورد پرداخت
مالیاتهــای تکلیفی و مالیــات بر ارزش
افــزوده همچنــان مجــری خواهــد بــود.
درایــن نامه اســامی بنیادهــا و نهادهایی
کــه براســاس نظــر مقام معظــم رهبری
مشــمول بند مذکور بوده و تحت نظارت
ایــن دفتــر فعالیــت میکننــد ،لیســت
شــده اســت .در ادامــه نــام ایــن نهادها و
شــرکتهای زیرمجموعه آنها ذکر شــده
است.
 -1ëëبنیاد شــهید و امــور ایثارگران انقالب
اسالمی
ایــن بنیــاد دارای  62شــرکت
زیرمجموعــه اســت .مرکــز جامع علمی
کاربــردی امــام خمینــی(ره) ،بیمــه دی،
بانــک دی ،صنــدوق قــرض الحســنه
شــاهد ،دانشــگاه شــاهد ،شــرکت ذخیره
شاهد ،مؤسسه ایثار ،گروه هتلهای کوثر،
بیمارســتان ساســان ،بیمارســتان خاتــم
االنبیــا ،پژوهشــکده مهندســی و علــوم
پزشکی جانبازان و سازمان اقتصادی کوثر
(با  50شرکت زیرمجموعه) از جمله این
شرکتهاهستند.
-2ëëکمیتهامدادامامخمینی(ره)
مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد
زیرمجموعــه اقتصــادی این نهاد اســت
کــه خــود دارای چهــار شــرکت شــامل
توسعه عمران ســاختمان امداد ،توسعه
دامپــروری و کشــاورزی امــداد ،توســعه و
تجهیــز معادن امداد و توســعه تجارت و
سرمایه پایدار امداد میشود.
-3ëëسازمانتبلیغاتاسالمی
ایــن نهاد نیــز دارای هفت مؤسســه و

شــرکت زیــر مجموعه اســت .در لیســت
ایــن شــرکتها نــام انتشــارات امیرکبیر،
دارالقــرآن کریم ،حوزه هنری ،خبرگزاری
مهــر ،پژوهشــکده باقرالعلــوم ،مؤسســه
فرهنگــی تبیــان و تهــران تایمــز دیــده
میشود.
 -4ëëدفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه
قم
دفتــر تبلیغــات اســامی دارای 9
مؤسســه و مرکز وابسته شامل پژوهشگاه
علــوم و فرهنــگ اســامی ،دانشــگاه
باقرالعلــوم(ع) ،صنــدوق قــرض
الحســنه ،مؤسســه آموزش عالی حوزوی
معصومیــه ،مؤسســه بوســتان کتــاب،
مؤسسه فرهنگی فردوس وسف ،مؤسسه
آمــوزش عالــی حــوزوی امــام رضــا(ع)،
مؤسســه آمــوزش عالی مجتهــده امین،
مؤسسه آموزش عالمه مجتهدی است.
-5ëëبنیادمسکنانقالباسالمی
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی نیــز
دارای  10شــرکت و هلدینــگ اســت.
شــرکت ســازمان توســعه مســکن ایران،
بنیــاد بتــن ایــران ،ســرمایهگذاری خانــه
گســتر یکم ،ســامان محیط ،پژوهشــکده
ســوانح طبیعــی ایــران ،آزاد راه اهــواز –
بندر امام ،صنایع ســیمان شهرکرد ،آجر
ماشینی شــهید شــالباف ،عمران تلکار و
هلدینــگ ایجــاد محیط کــه خــود دارای
 5شــرکت زیرمجموعه اســت در لیســت
زیرمجموعههای این بنیاد قرار دارد.
-6ëëبنیادمستضعفانانقالباسالمی
 28شــرکت در فهرســت زیــر
مجموعههــای بنیــاد مســتضعفان قــرار
دارد .دراین لیست نام بانک سینا ،شرکت
مادر تخصصی مالی و سرمایهگذاری سینا
(بیمه ســینا ،کارگزاری بهگزین ،مدیریت
سرمایهگذاری کوثربهمن ،لیزینگ جامع
ســینا ،تجــارت همــراه ســینا وکارگــزاری
سینا) ،شــرکت مادرتخصصی سیاحتی و
مراکز تفریحی پارسیان(شرکت هتلهای
بینالمللی پارســیان ،تله کابیــن توچال،
مجموعه فرهنگی ورزشی شهید چمران،
مجتمــع تفریحــی ارم ســبز ،مؤسســه
فرهنگــی و ورزشــی شــلمچه ،آژانــس
خدمات مســافرتی پرسپولیس ،مجتمع
بینالمللــی ایرانگــردی و جهانگــردی
آزادی (آتیو) ،شــرکت پیشــرو و ســیاحت،
شــرکت موج ســیاحت ،شــرکت آموزش

عکس :ایرنا

نشســت سراسری استانداران کشــور به فرصتی تبدیل
شد تا اعضای جدید تیم اقتصادی دولت با حضور در
گزارش
جمع آنــان به بیان برنامههای خود پرداخته و آخرین
وضعیت اقتصادی کشــور را تشــریح کنند .عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد و رضا رحمانی ،وزیر صمت هر کدام پشت
میکروفــون قرار گرفتند و به ارائه توضیحاتی درباره آنچه اقتصاد ایران در دوره
تحریمها نیاز دارد پرداختند.
ëëوزیراقتصاد:اولمدیرانمشقاتتحریمراتحملکنند
اولین فصل از سخنان وزیر اقتصاد در این نشست معطوف به برنامهریزیهای
وزارت اقتصاد در جهت کاســتن از فشــار تحریمها بر جامعه ایرانی بود .فرهاد
دژپســند در این باره با اشــاره به این که ایران اولین بار نیســت که در مواجهه با
تحریمها قرار میگیرد ،گفت :ما از ابتدای انقالب در حال تجربه فضای تحریم
هســتیم و آب دیده شــدهایم اما آنچه در حیطه مســئولیتهای وزارت اقتصاد
قرار میگیرد استفاده حداکثری از زمان،ظرفیتهای انسانی و مالی برای غلبه
بر تحریم هاست و از همین رو حتی در روز تعطیل هم جلسات برگزار میکنیم.
دژپســند ،آن گونه که ایرنا گزارش داده اســت همکاری و همراهی جامعه را در
این باره یک شــرط اساســی و مهم دانســت و گفت :عبور از این شــرایط دشوار،
ســختیها و مشــقات خود را هم دارد .البته درست این اســت که اول مدیران و
مسئوالن این مشقات را تحمل کنند و در کنار مردم قرار بگیرند.
ëëرئیسکلبانکمرکزی:سیاستصفرکردنصادراتنفتیایرانشکستخورد
عبدالناصر همتی دیگر سخنران اقتصادی جمع استانداران کشور بود .مهمترین
خبری که رئیس بانک مرکزی در همایش استانداران اعالم کرد مذاکرات جدی با
کشورهای معاف از تحریمهای امریکا در خرید نفت از ایران بود .همتی در این باره
گفت :سیاست امریکا مبنی بر صفر رساندن صادرات نفت ایران با شکست روبهرو
شــده و مذاکرات مثبتی با هشــت کشــور خریدار نفت ایران که از تحریمها معاف
شدهانددرجریاناست.اوهمچنینبهاتخاذتصمیماتجدیدبرایشیوهبازگشت
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت بزودی ساز و کارهای
این تصمیمات اعالم خواهد شــد .همتی افزود :در هفت ماهه امسال  ۳۱میلیارد
دالر برای واردات کاالها و خدمات ارز تأمین شده است که بیش از  ۲۳میلیارد دالر
آن توسط بانک مرکزی و کمتر از هفت میلیارد آن توسط صادرکنندگان غیر نفتی
درســامانه نیما تأمین شده اســت و از مبلغ تأمینی ارز تاکنون  ۱۰میلیارد دالر برای
کاالهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.

میلیون نفر
فارغالتحصیل ،بیکار هستند

www.iran-newspaper.com

مطالعاتومشاورهسیاحتی)،ارتباطاتو
فنآوری اطالعات سینا(شرکت گسترش
الکترونیک و ایران برنا) ،شرکت مدیریت
سرمایهگذاری ره نگار پارس (شرکتهای
بنیــاد بارانــداز ،حمل و نقــل بینالمللی
تهران ،کشــتیرانی بنیاد ،راه آهن شــرقی،
بازرگانیامینونمایندگیهایکشتیرانی)
مشاهدهمیشود.
-7ëëستاداجراییفرمانامامخمینی(ره)
نــام  63شــرکت فعــال در زمینههای
مختلف کــه برخی بهطــور کامل و برخی
سهام آنها دراختیار آنهاست ،درفهرست
زیرمجموعههای اقتصادی ستاد اجرایی
فرمــان حضــرت امــام قــرار دارد .دراین
لیست گروه توسعه اقتصادی تدبیر(گروه
توسعه انرژی تدبیرسهامدار شرکتهای
نفت پارس ،بهمن گنو ،توســعه صنعت
نفــت و گاز پرشــیا ،تولیــدات پتروشــیمی
قائدبصیر،شرکتحفاریشمال،توسعه
حفــاری تدبیر ،مهندســی ری نیرو ،تولید
نیــروی بــرق آبــادان ،شــیمیایی مدبران
شــیمی ،پاالیش پارســیان تدبیــر ،پارس
بازرگان ،گسترش الکترونیک مبین ایران
ت توســعه اعتماد مبین
(سهامدارشــرک 
که خود سهامدار  15شرکت بزرگ است،
شرکت نواندیشان کشت و صنعت تدبیر
که ســهامدار شــش شــرکت دیگر اســت،
شرکت ســرمایهگذاری تدبیر که سهامدار
 5شــرکت اســت ،شــرکت دارویی برکت
ت و گــروه توســعه
کــه ســهامدار 19شــرک 
ساختمانتدبیرکهسهامدارهفتشرکت
دیگراست .دیده میشود.
-8ëëمرکزخدماتحوزههایعلمیه

 -9ëëمؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقالب
اسالمی
-10ëëجامعهالمصطفی(ص)العالمیه
 ۵۰۰مرکز آموزشــی در داخل و خارج
از کشــور زیرمجموعه جامعه المصطفی
فعــال بــوده و  ۱۸۳مرکــز هم بــه صورت
همکار فارغ از این مرکز مشغول فعالیت
هستند.
ت اقتصــادی نهادهــا و بنیادها از
ëëفعالی 
پرداختمالیاتمعافنیست
پس از انتشــار بخشــنامهای کــه در آن
نــام نهادهــای معــاف از مالیــات اعــام
شــده بود ،معاون مالیاتهای مســتقیم
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اعــام
کــرد در اجــرای تبصــره  ۲مــاده  ۲قانــون
مالیاتهای مستقیم ،بنیادها و نهادهای
انقــاب اســامی بابــت فعالیتهــای
اقتصــادی خــود از هیچگونــه معافیــت
مالیاتــی برخــوردار نیســتند.به گــزارش
رســانه مالیاتی ایران ،نادر جنتی ،با اشاره
بــه مــاده  2قانــون مالیاتهای مســتقیم
تصریــح کرد :بــه اســتناد تبصرههای این
ماده قانونی ،کلیه فعالیتهای اقتصادی
بنیادهــا و نهادهــای انقــاب اســامی و
همچنیــن وزارتخانهها و شــهرداریها به
هر نحوی ،مشمول پرداخت مالیات بوده
و معافیتی ندارند.
وی اظهــار داشــت :بر همین اســاس،
نهادهــا و بنیادهــای انقــاب اســامی،
مالیــات عملکــرد کلیــه فعالیتهــای
اقتصــادی خــود و همچنیــن کلیــه
مالیاتهــای تکلیفــی و ارزش افــزوده را
یکنند.
پرداختم 

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان
امــور مالیاتــی کشــور ،با اشــاره به انتشــار
خبری در رسانهها در خصوص معافیت
مالیاتــی بنیادهــا و نهادهــای انقــاب
اســامی از ســوی ســازمان امــور مالیاتی
کشور ،عنوان داشــت :فعالیت اقتصادی
بنیادها و نهادهای انقالب اســامی وفق
ضوابط و مقررات قانونی مشمول مالیات
است.
وی تصریــح کــرد :بــه اســتناد تبصره
 1مــاده  2قانــون مالیاتهــای مســتقیم،
شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه
آنها متعلق بــه وزارتخانهها یــا بنیادها و
نهادهای انقالب اســامی اســت ،ســهم
درآمــد یــا ســود آنهــا نیــز وفــق قوانین و
مقررات مشمول مالیات است.
ëëمالیــات  40میلیــارد تومانــی نهادهــا و
بنیادهادربودجه97
در بودجه ســالجاری برای نخســتین
بــار شــرکتهای تابعــه آســتان قــدس
رضــوی در جداول مالیات ســتانی ردیف
مشــخصی پیدا کردهانــد و قرار اســت در
ســال  1397این شرکتها درمجموع 30
میلیــارد تومان مالیــات بپردازنــد .عالوه
برایــن ســایر بنیادهــا و نهادهــای انقالب
اســامی نیز در ردیف جداگانهای موظف
بــه پرداخــت  10میلیــارد تومــان مالیات
هســتند .هرچند هماکنون سهم مالیاتی
که ایــن نهادها قرار اســت بپردازند از کل
درآمدهای مالیاتی ناچیز اســت و حدود
 3صــدم درصد اســت ولــی ورود آنها در
ردیفهــای بودجه گام مثبتــی در جهت
عدالت مالیاتی محسوب میشود.

وزیر جدید راه و شهرسازی رسماً معارفه شد

بدرقه آخوندی به بهشت؟

عکس :پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

گــروه اقتصادی /مراســم تودیع و معارفه
وزیــران پیشــین و جدید راه و شهرســازی
روز گذشــته در حالــی برگــزار شــد که این
روزهــا بــا معــاف شــدن ســرمایهگذاری
برای توســعه چابهار از تحریمها بسیاری
از صاحبنظــران آن را نتیجــه سیاســت و
عملکــرد عبــاس آخونــدی میداننــد و
میگوینــد اگــر چند قــرارداد ماننــد طرح
توســعه چابهار بعد از برجام به تصویب
میرســید ذی نفعــان با فشــار بــر امریکا
مانع از تحریمهای یک جانبه میشدند.
امــا آخونــدی در روز تودیع خود دوباره به
همــان صراحتی که در متن اســتعفایش
نوشــته بــود علــت رفتنــش از وزارت راه
و شهرســازی را اختــاف نظــر بــا دولت و
وجــود «عدم کفایت هایی» در دولت نام
برد.با اینکه حوزه مســکن پاشــنه آشیل
و چالــش  62مــاه وزارت آخوندی عنوان
میشــود امــا او در روز تودیعاش بشــدت
از کارنامــه  6ســاله وزارتش بخصوص در
سیاستهای اجرا شده مسکن دفاع کرد
و اطمینــان داد روزی تاریخ از عملکرد او
تقدیر خواهد کرد.ازدحام جمعیت آنقدر
بود که بســیاری از مدعویــن و خبرنگاران
پشــت در ســالن محــل مراســم ماندند.
خــوش و بــش آخونــدی و جهانگیــری
از ابتــدا تــا پایــان مراســم ادامه داشــت و
این خــوش و بــش از آنجا جالــب بود که
آخوندی علت استعفای خود را اختالف
نظر با دولت بیان کرد .آخوندی با اینکه
ابتــدای صحبــت های خــود گفــت برای

سخنرانی نیامده اما  50دقیقه از عملکرد
خود دفاع کرد .تمام معاونان آخوندی در
مراسمحضورداشتنداماکشاورزیانرئیس
ســابق ســازمان راهداری که ابتدای دولت
توسط آخوندی برکنار شده بود در مراسم
در کنار او نشسته بود .محمد اسالمی وزیر
جدید راه و شهرســازی نیز به علت کمبود
وقتدقایقیکوتاهسخنرانیکرد.
ëëجهانگیری:گالیهداریم،ولیقرارنیست
مردمرانگرانکنیم
اســحاق جهانگیــری عصــر شــنبه
در مراســم تودیــع عبــاس آخونــدی و
معارفــه محمــد اســامی به عنــوان وزیر
راه و شهرســازی در سالن اجتماعات این
وزارتخانــه ،گفــت :بخش حمــل و نقل و
مســکن در شــرایط عــادی و فعلــی یکی
از اصلیتریــن و حیاتیتریــن بخشهــا
محســوب میشــود و انتظار داریم وزارت
راه و شهرســازی بــا جدیــت و قاطعیــت
بیشــتر این بخــش را در خدمت توســعه
کشور قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشــاره
بــه اینکــه دشــمن بــرای مختــل کــردن
بخشهای مختلف این وزارتخانه چشم
دوخته اســت ،گفــت :باید بــا تدابیر الزم
تقویت حمل و نقل هوایی ،دریایی ،ریلی
و جــادهای به صورت جدی در دســتور کار
قــرار گیرد و مــا برای کشــور در این بخش
برنامههــای خوبــی تدویــن کردهایــم.
جهانگیری گفت :در بخش هوایی به رغم
اینکــه دشــمنان در صــدد ایجــاد اخالل

هســتند ،باید بتوانیم نــاوگان هوایی خود
را تجهیــز و هواپیماهــای مــورد نیــاز خود
را تهیــه کنیــم .جهانگیــری اضافــه کــرد:
دشمنان ما از اقدامات ضدانسانی تحریم
که بخشــی از آن هواپیمایی و قطعات آن
را شــامل شده اســتفاده میکنند تا مردم
از پروازهای هوایی محــروم بمانند ،البته
همــکاران در خطوط هوایی در این زمینه
اطمینان الزم را به مردم خواهند داد.
جهانگیری با بیان اینکه بخش حمل
و نقــل یکی از جدیترین بخش هاســت،
افــزود :ذینفعــان این بخش بایــد بهطور
جــدی مــورد حمایــت قــرار گیرنــد و از
دغدغههای دولت این بــود افرادی که در
ایــن بخــش به دلیــل حساســیتها مورد
توجه قرار نگرفتهاند ،به آنها توجه شــود.
معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشــان
توگو با کامیونــداران و قولهایی
کــرد :گف 
که در جهت حل مشــکالت به آنهــا داده
شــده باید پیگیری شود و کامیونداران هم
باید شــرایط فعلی کشــور را رصــد کنند و
چنــد ماهــی ســختی را تحمل کنیــم تا با
ســرافرازی از آن عبــور کنیــم .این مســأله
ســبب خواهد شد تا دشــمنان بدانند این
روشها جواب نخواهد داد و باید با احترام
توگــو وارد عمل شــوند .جهانگیری
و گف 
عنوان کــرد :بخش مســکن یکــی دیگر از
اصلیترین نیازهای جامعه است و دولت
انتظــار دارد این وزارتخانــه در این بخش
سیاســتگذاریهای دقیقــی انجــام دهــد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت :بخش

مســکن ،صنعت ،کشــاورزی و فعــاالن و
مســئولین این بخشها  50الی  60درصد
کار را بر عهده دارند و موتور محرک بیش
از سیاســت درون بخشــی بــه سیاســت
برون بخشی بســتگی دارد .جهانگیری با
اشاره به اینکه نوسازی واحدهای فرسوده
جزو اولویتهای دولت اســت ،ادامه داد:
سال گذشــته در  2منطقهای که زلزله شد
در یــک منطقه که طرح نوســازی صورت
گرفته بود و زلزلهای با قدرت بیشــتر آمده
بــود ،یک واحد هم تخریب نشــد ،ولی در
برخی روســتاها که طــرح نوســازی انجام
نشــده بود به خصوص کرمانشاه ،درصد
خرابیهــا زیــاد بــود .معــاون اول رئیــس
جمهوری اضافه کرد :در آســتانه ســالگرد
زلزله کرمانشــاه هســتیم و فردا در جلسه
هیأت دولت با ارائه گزارشــی درخصوص
نقاط ضعف و قوت آن بحث خواهد شد.
جهانگیری پس از تقدیر از آخوندی و
آرزوی موفقیت برای اسالمی گفت :همه
اعضایدولتدرتصمیمگیریهماهنگ

هستیم،برخیوزیرانمسئولیتمشترک
دارنــد و در امور تبادل نظر میکنند ،البته
فشــارهایی بــر دولــت بوده و هســت ولی
مهم این اســت کــه مدیرانی هســتیم که
باید دل دریایی داشته باشیم .قرار نیست
موضوعات کوچک به موج بزرگ تبدیل
شود و در جهت آشفتگی مردم باشد.
معــاون اول رئیــس جمهــوری
خاطرنشــان کــرد :مســئولیت گرفتیــم تا
زندگــی مــردم را آرام و دغدغــه و نگرانی
مــردم را کــم کنیــم ،البته به معنــای این
نیســت که نگــران نیســتیم ولی حــرف و
گالیه از یکدیگر داریم ،ولی قرار نیست با
طرح برخی مسائل مردم را نگران کنیم.
ëëاســامی :متعهدیــم در زندگــی مــردم
تأثیرگذارباشیم
محمد اســامی ،وزیر راه و شهرسازی
گفــت :مقابله با تحریمهــای ظالمانه به
کمکظرفیتهایموجود،ازاولویتهای
مهم وزارتخانه به شمار میرود .او افزود:
ما در وسط این دوره مسئولیت وزارت راه

و شهرسازی را بر عهده گرفتهایم اما قول
میدهیم تمرکز ما بیشتر بر اولویتهایی
باشــد کــه دغدغــه مهــم مــردم و رئیس
جمهوری اسالمی ایران است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد :ما به
انجام همــه تعهدات خــود متعهدیم تا
بتوانیم در زندگی مردم و تأمین نیازهای
آنهــا تأثیرگــذار باشــیم؛ زیــرا در زندگــی
محل سکونت و نحوه حرکت برای مردم
اهمیت زیادی دارد.
ëëآخوندی :با وجود ســه بار استیضاح ،به
کسیامتیازندادم
وزیــر پیشــین راه و شهرســازی گفــت:
بــا وجــود اقدامهــای ضدرســانه در طرح
اتهامهــای دروغ و ســه بــار اســتیضاح در
مجلس ،هیچ وقت به دلم هراســی وارد
نشــد و حتی یک پاپاســی به کســی امتیاز
نــدادم .عبــاس آخوندی عصر شــنبه در
آییــن تودیــع و معارفــه وزیر جدیــد راه و
شهرســازی افــزود :جریان ضدرســانه در
 62ماه خدمت در دولت دوازدهم طوری
عمل کرد که نشان دهد وزیر و معاونان و
مدیران وزارت راه و شهرســازی به تفریح
رفتهانــد .وی افزود :عــدهای در این مدت
به هیــچ اخالق حرفــهای پایبنــد نبودند
و ایــن خبرگزاریهــا جــز انحــراف افــکار
عمومــی دســتاورد دیگــری بــرای مــردم
ایران نداشتند .آخوندی بیان کرد :پس از
استعفا 176 ،نماینده مجلس از عملکرد
 62ماهه من قدردانــی کردند اما عدهای
این نمایندگان را زیر فشار قرار دادند.

