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طرح استیضاح وزیر ارشاد در سال ۹۶
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای اسالمی از کلید 
خوردن اس��تیضاح صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

با ۳۰ امضا خبر داد.
به گزارش تس��نیم، سیدقاسم جاس��می اظهار داشت: طرح 

استیضاح سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مجلس کلید خورد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
ب��ا بیان اینکه طرح اس��تیضاح وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

تاکنون ۳۰ امضا دارد، تصریح کرد: طراحان اس��تیضاح در حال 
جم��ع آوری امضاهای بیش��تری برای این طرح هس��تند و قطعا 
تا زمان ارائه طرح به هیئت رئیس��ه پس از س��ال نو تعداد امضا 

افزایش پیدا می کند.

ت دوم
نوب آگهي مناقصه عمومي 

اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

اداره كل راه و شهرسازي استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و   جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد 

در مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

١-دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راه و شهرسازي استان کهگيلويه و بويراحمد- ياسوج -  ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده 

 http://tender.bazresi.ir :و سامانه ثبت معامالت سازمان بازرسي کشور http://iets.mporg.ir/ :٢-آدرس سايت الكترونيكي مناقصات

٣-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهي از ساير شرايط : از تاريخ ٩٥/١٢/٢٥ لغايت ٩٦/١/١٦ عالوه بر سايت اينترنتي پايگاه ملي مناقصات كشوري به آدرس  /http://iets.mporg.irمي بايست دريافت اسناد به صورت حضوري از طريق بند ١ اين آگهي دريافت گردد.

٤-مناقصه گران مي بايست پاكات اسناد و پيشنهادهاي خود را در وقت اداري از تاريخ ٩٦/١/١٧ لغايت ٩٦/١/٢٦  به  اداره حراست اداره كل راه و شهرسازي  واقع درياسوج - بلوار بويراحمد-ساختمان شماره يک تحويل و رسيد دريافت دارند.

٥-جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ ٩٦/١/٢٧ راس ساعت ٩ صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

٦-تنها پيمانکاراني ميتوانند در مناقصات فوق شرکت نمايند که رتبه و صالحيت آنان در سامانه اينترنتي www.sajar.mporg.ir داراي اعتبار باشد . پرينت صالحيت شركت بايد از سايت مذكور تهيه گرديده و روي پاكت اصلي مناقصه ( لفاف اصلي ) نصب گردد بطوريكه پيش از بازگشايي قابل رويت و بررسي 

باشد.

٧-الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت الف ، اسناد شركت در پاكت ب ، پيشنهاد قيمت و آناليز بها در پاكت ج ، هر سه پاكت فوق الذكر الك و مهر و همه پاكتها در لفاف مناسب الك و مهر شده به اداره حراست تحويل نمايند. 

٨-مناقصه گران مكلفند نسبت به تكميل اسناد و مهر و امضا نمودن آنها و اخذ گواهي هاي الزم درخواستي اداره كل راه و شهرسازي ،  كه در چك ليست منظم به اسناد مناقصه درج گرديده اقدام نمايند.درصورت عدم تكميل و ارائه اسناد درخواستي مسئوليت به عهده مناقصه گر مي باشد.

٩-مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت٣  ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

١٠-ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

    آگهي نوبت اول –٩٥/١٢/٢٥  آگهي نوبت دوم -٩٥/١٢/٢٦

 صالحيت مورد نيازمبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)برآورد اوليه برمبناي فهرست بهاي تجميع شده راه و باند سال ۹۵ (ريال)محل اجراكميت و كيفيتشرح پروژهرديف

رتبه ۴  راه و باالتر۷۶۶۷۰۹۴۶۳۲۵۲۷۳۴۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۲۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد(كمكها ولي حسين ، چال شاهين ، ده سوخته دم عباس  گردنگاه) ( دو مرحله اي )۱

۲
احداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد ( تمنك تامرادي ، كوشك ، تنگ تاك ، كوه پهن تنگ تامرادي، بيدبرزه – ده 

ابراهيم دره بيد ، سرتيپ آباد جليل) ( دو مرحله اي )
رتبه ۵  راه و باالتر۳۱۳۳۶۷۸۳۴۵۰۱۵۶۷۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۱۰/۹كيلومتر

رتبه ۵  راه و باالتر۱۴۰۷۹۰۱۰۸۸۰۷۰۴۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۶/۹كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد ( صالحان -ليشكان-گردوه ، دلي بجك كبكيان ) ( دو مرحله اي )۳

رتبه ۵  راه و باالتر۱۳۵۲۷۶۹۴۸۲۹۶۷۷۰۰۰۰۰۰بويراحمدعمليات راهسازي به طول تقريبي ۶كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان بويراحمد (الل شهرون) ( دو مرحله اي )۴

رتبه ۵  راه و باالتر۳۰۲۹۳۱۰۳۶۵۵۱۵۱۵۰۰۰۰۰۰دناعمليات راهسازي به طول تقريبي ۱۲/۲كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان دنا (مازه كز ، مرغ چنار ، بادنگان – بن زرد) ( دو مرحله اي )۵

رتبه ۵  راه و باالتر۱۲۴۸۱۳۳۶۰۷۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰دناعمليات راهسازي به طول تقريبي ۲كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راه روستايي برآفتاب جالله ها ( دو مرحله اي )۶

۷
 احداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان كهگيلويه ( سردره- ده انار ، زيركل – گل رزيني – احمد ساالر گوراب – آب گاران ،

 دره گرو – الوه پاتل – شهيد پرواز ، دم عباس آبريز به محور پاتاوه دهدشت )(دو مرحله اي)
رتبه ۴  راه و باالتر۷۹۶۳۳۹۳۶۷۰۸۲۷۹۳۰۰۰۰۰۰كهگيلويهعمليات راهسازي به طول تقريبي   ۲۳/۵كيلومتر

رتبه ۵  راه و باالتر۱۹۳۲۷۰۲۸۷۴۴۹۶۷۰۰۰۰۰۰لندهعمليات راهسازي به طول تقريبي ۷/۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان لنده (مال شيخ آتشگاه – بند علياري- دشت ناصري – دوك و كتج) ( دو مرحله اي )۸

رتبه۵  راه و باالتر۱۴۵۵۱۹۳۹۷۹۳۷۲۸۰۰۰۰۰۰چرامعمليات راهسازي به طول تقريبي ۷/۵كيلومتراحداث ، تكميل ، بهسازي و آسفالت راههاي روستايي شهرستان چرام (سرتنگ پيرزال به بيدك) ( دو مرحله اي )۹

آمادگی سپاه پاسداران و بسیج برای مشارکت 
در بیابان زدایی

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح از اعالم آمادگی سپاه 
و بسیج برای مشارکت در طرح بیابان زدایی خبر داد.

به گزارش تسنیم، سردار سیدمسعود جزایری با اشاره 
به عزم نیروهای مس��لح برای مش��ارکت در طرح مقابله با 
ریزگردها در خوزستان گفت:  در این زمینه سپاه پاسداران 
انقالب اس��المی و بس��یج با تش��کیل گروه های جهادی 
آمادگ��ی خود را برای کمک ب��ه دولت در امر بیابان زدایی 
اعالم کرده اند. وی در همین زمینه به تفاهم سپاه حضرت 
ولیعصر)عج( خوزس��تان ب��ا اداره کل مناب��ع طبیعی این 
اس��تان برای بیابان زدایی در 4 هزار هکتار از بحرانی ترین 
کانون های ریزگرد در جنوب شرق اهواز اشاره کرد و افزود: 
چنانچه س��ایر دستگاه های مربوطه همکاری کنند و توان 
لجستیکی خود را به کار گیرند، در سال 96 شاهد اتفاقات 

مبارکی در این زمینه خواهیم بود.
معاون ستادکل نیروهای مسلح به طراحی و برنامه ریزی 
س��پاه و بس��یج برای بهره گیری از آحاد م��ردم و اقدامات 
جه��ادی و انقالبی ب��رای بیابان زدایی اش��اره کرد و گفت: 
خوشبختانه همه س��پاه های استانی سراسر کشور آمادگی 
خود را برای مش��ارکت در این اق��دام ملی اعالم کرده اند و 
قرارگاه شهدای مدافع حرم استان خوزستان برای هماهنگی 

و ایفای مسئولیت در این زمینه راه اندازی شده است.

ضرغامی داوطلب نامزدی ریاست جمهوری شد
رئیس پیش��ین صداوس��یما داوطلب نامزدی ریاست 

جمهوری شد.
به گزارش ایرنا، س��یدعزت اهلل ضرغامی در اینستاگرام 
خود نوش��ت: با انگیزه اصالح مدیریت کالن کشور و پاسخ 
به مطالبات شرافتمندانه مردم و حل مشکالت آنان، دعوت 
جبهه مردم��ی انقالب، برای حضور در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 96 را پذیرفت��م و پایبندی ب��ه عقل و تصمیم 

جمعی آنان را الزمه موفقیت می دانم.

انتخاب دوباره روحانی زیر سوال 
ی��ک هفته نامه انگلیس��ی نوش��ت: فقدان پیش��ینه 
اقتصادی ق��وی، عدم محبوبی��ت کل��ی و انتقادناپذیری 
»حسن روحانی« رئیس جمهور ایران به طور قابل توجهی 

از چشم انداز انتخاباتی او می کاهد.
نش��ریه »عرب ویکلی« در گزارش��ی در زمینه اعالم 
رسمی نامزدی »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران برای 
شرکت در انتخابات س��ال 1۳96 نوشت: حسن روحانی، 
رئیس جمهور وقت ایران ش��رکت در رقابت های انتخاباتی 
را با اعالم هشدار مالیمی به نیروهای مسلح و دیگر نهادها 
چون قوه قضاییه نسبت به دخالت در روند انتخابات صادر 
کرد. از دیدگاه نویس��نده، منظور حس��ن روحانی از بکار 
بردن عبارت »نیروهای مسلح«، سپاه پاسداران و به ویژه 
بس��یج، از شاخه س��پاه بود که دارای ش��بکه گسترده ای 
در مس��اجد ایران و نقطه کانون��ی جامعه به ویژه مناطق 

روستایی و طبقه کارگر است.

هرچه به روزهای پایانی سال 
دو گــزارش 

گروه سياست
نزدیک تر می ش��ویم موقعیت 
احزاب و گروه های مختلف در 
انتخابات بیش��تر روش��ن می ش��ود اما در این میان 
موقعی��ت خ��ود حس��ن روحان��ی ب��رای دوره دوم 

ریاستش در قوه مجریه نیز حائز اهمیت است. 
بای��د گفت هری��ک از دو گروه سیاس��ی مطرح 
در انتخاب��ات یعن��ی اصالح طلب��ان و اصولگرایان و 
حتی اعتدالیون نظرات متفاوتی نس��بت به ریاست 

جمهوری روحانی دارند.
 

جناح اصولگرا و قابلیت رقابت با روحانی
در ای��ن میان جناح اصولگرا ش��رایط خاصی را 
دنب��ال می کند یک طیف جناح اصولگ��را اگرچه از 
دول��ت روحانی حمای��ت می کنند ام��ا معتقدند که 
عملکرد وی در این دوره عملکرد قابل دفاعی نبوده 
اس��ت با این وجود معتقدند که کمتر فردی قابلیت 
رقاب��ت با روحانی در انتخابات را دارد و باید بر روی 
حمای��ت از روحانی فکر کرد ک��ه البته این گروه در 

اقلیت جناح اصولگرا قرار دارند. 
ب��ا این حال طیف تندروتر در این جناح تمایلی 
ب��ه ادامه ریاس��ت روحان��ی بر قوه مجری��ه در دوره 
دوم ندارند. چهره ها، احزاب و تش��کل های ش��اخص 
اصولگرای��ی، در این بخش تعریف می ش��وند. حزب 
مؤتلفه اسالمی، جبهه پیروان امام و رهبری، جامعه 

روحانی��ت مبارز، جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم، 
یک س��ری از انجمن های اسالمی و... عالقه مندند که 
اشخاصی مانند میرس��لیم، قالیباف، رئیسی و نظایر 
اینها در قامت ریاست جمهوری بایستند و در انتخابات 
آتی، رقیب حس��ن روحانی شوند. این اصولگرایان به 

ریاست جمهوری فعلی انتقاداتی دارند. 
با این حال تنها شانس��ی که روحانی در مقابله با 
این گروه از اصولگرایان دارد این است که تشکل های 
اصولگرای��ی نتوانند بر روی یک نفر ب��رای معرفی و 

کاندیداتوری ریاست جمهوری ائتالف کنند.
 

اعتدالیون در نقش حامی
اما گروه دیگری که نس��بت به انتخاب روحانی 
در ریاست جمهوری دوازدهم موضع دارد اعتدالیون 
هستند که نقش مهمی در کاندیداکردن و رأی دادن 
به حس��ن روحانی در خرداد 9٢ داش��تند. بنابراین 
کامال روشن اس��ت که در اردیبهشت 96 نیز پشت  
س��ر او بایس��تند و مردم را به رأی دادن به روحانی 

تشویق و ترغیب کنند. 

در میان ای��ن گروه اف��رادی از اصولگرایان نیز 
حضور دارند ک��ه می توان به علی اکب��ر ناطق نوری، 

علی الریجانی و نظایر این افراد نیز اشاره کرد.
 

اصالح طلبان درحال تردید
در میان اصالح طلبان هم رویکردهای متفاوتی 
در مورد انتخاباب روحانی بعنوان کاندید نهایی این 

گروه وجود دارد. 
بس��یاری روحانی را نامزد نهای��ی اصالح طلبان 
معرفی می کنن��د و بر این باورند در ش��رایط حاضر 
فردی که در مقابل وی بتواند به رویارویی انتخاباتی 
بپردازد وجود ن��دارد این گ��روه همچنین معتقدند 
نامزدهای ش��اخصی که در میان اصالح طلبان برای 
رقابت با روحانی وجود دارد نمی تواند از صافی شورای 
نگهبان عبور کند از این رو ترجیح می دهند به مانند 
س��ال 9٢ روحان��ی را وامدار خود ک��رده و اهداف و 
ش��عارهای خود را از طریق دول��ت اعتدال پی گیری 
نماین��د. این گروه همچنی��ن می گویند احتمال برد 
اصولگرایان در ش��رایطی که روحانی نامزد انتخابات 

نش��ود بس��یار باال خواهد بود و در این شرایط بهتر 
است که به پیروزی روحانی کمک کنند.  

ام��ا بخش��ی از اصالح طلبان نی��ز معتقدند که 
روحانی نمی تواند نامزد نهایی اصالح طلبان باش��د و 
الزم اس��ت تا نامزدهایی پوشش��ی و در سایه نیز در 

رقابت های انتخاباتی برای روحانی معرفی شود.
این گروه انتقاده��ای فراوانی به عملکرد روحانی 
دارند و بر این باورند که روحانی پس از انتخابات آنطور 
که باید و ش��اید از سیاست های اصالح طلبان حمایت 
نکرد. از س��وی دیگر عدم اجرای برنامه های اقتصادی 
روحانی را عامل ریزش آرای وی دانس��ته و می گویند 

وی بعد از 4 سال باید پاسخگوی منتقدان باشد. 
از جمل��ه اینکه مصطفی کواکبی��ان که تمایل 
خ��ود را ب��رای کاندیدات��وری اعالم کرده اس��ت در 
ای��ن باره گف��ت: اینکه گفته می ش��ود گزینه نهایی 
اصالح طلبان روحانی اس��ت، می خواه��م بگویم که 
چنین چیزی نیس��ت، زیرا اوالً ش��ورای هماهنگی 
جبه��ه اصالح��ات هیچ نشس��تی درب��اره انتخابات 
نداش��ته است و ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات 
از همه احزاب اصالح طلب تشکیل شده اما اشخاصی 
در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان هستند که ما 
آن را به رس��میت نمی شناس��یم و گفته ایم در این 
باره ش��ورای هماهنگی باید نظر ده��د. وی با بیان 
اینکه ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالحات تاکنون 
هیچ نظری درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری نداده 

و بعداً درباره آن صحبت می کنیم، گفت: غیر از این 
اصال اگر ش��ورای هماهنگی هم نظر دهد، 5۰ حزب 
اصالح طلب خارج از شورای هماهنگی نیز داریم اما 
نبای��د بگوییم که گزینه نهایی اصالح طلبان روحانی 
است.زیرا اصالح طلبی یک گفتمان است و مطالبات 
و حساب و کتابی دارد. هر کسی نمی تواند بگوید ما 

گزینه نهایی تعیین کرده ایم.
از سوی دیگر زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی 
اصالحات در نشس��ت خبری خود با انتقاد از شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در اعالم زودهنگام 
حمایت از روحانی گفت: متاس��فانه این ش��ورا تمام 
تخم مرغ هایش را در س��بد یک فرد گذاشت. روحانی 
به تنهایی آسیب پذیر اس��ت و باید فردی در کنار او 
معرفی شود که حرف های جدید بزند. آرای روحانی 
قطعا لغزنده اس��ت و ریزش خواهد داش��ت و دالیل 
آن این اس��ت که روحانی تمام وق��ت خود را صرف 
مس��ائل بین المللی کرده و به مسائل داخلی توجهی 

نداشته است.
نتیجه اینک��ه در انتخابات پیش رو، بس��یاری از 
گروه های سیاس��ی چ��ه اصولگرا و چ��ه اصالح طلب 
در مقابل��ه با حض��ور روحانی، در میان��ه راه مانده اند 
ک��ه چه کنند و روز ٢9 اردیبهش��ت س��ال آینده به 
اصولگرایان نزدیک شوند یا به سمت وسوی اعتدالیون 
و اصالح طلبان حرکت کنند اما هر چه هست به نظر 

می رسد حمایت ها بیشتر از سر ناچاری است. 

مقبولیت روحانی بین جریان های سیاسی

حمایت از روی ناچاری

نماینده ول��ی فقیه در س��پاه گفت: امروز 
اس��تراتژی آمریکا در امنیت س��ازی برای پاســداران

صهیونیس��ت ها نه تنها موف��ق نبوده بلکه 
صهیونیست های غاصب امروز در درون سرزمین های اشغالی نیز 

امنیت ندارند.
حجت االسالم علی سعیدی در جمع منتخبین ائمه جماعات 

تهران با تبریک ایام والدت حضرت فاطمه زهرا)س( 
تهدی��دات متوجه این عصر از انقالب را مورد اش��اره 
ق��رار داد و ب��ا بیان اینکه ش��رایط انقالب اس��المی 
هی��چ گاه به حساس��یت ای��ن مقطع از زم��ان نبوده 
اس��ت، گفت: انقالب اس��المی ایران امروز از سویی 
قله های اس��تقالل، اقتدار و پیروزی را در نوردیده و 
ظرفیت های بسیاری را در دنیا ایجاد کرده و از سوی 

دیگر با تهدیداتی نیز مواجه است.
وی با اش��اره به مقاطع مهم تاریخ اس��الم اظهار 
کرد: بعثت بعنوان آغاز اس��الم ناب، غدیر اس��تمرار 

اس��الم، عاش��ورا احیاگر اس��الم و ظهور جهانی اسالم به رهبری 
آخرین حجت خدا، مقاطع مختلف تاریخ اس��الم است که انقالب 

اسالمی زمینه ساز حکومت جهان اسالم می باشد.
حجت االس��الم سعیدی خاطرنش��ان کرد: در این مسئله که 
انقالب اس��المی ایران مقدمه ای برای جهانی ش��دن اسالم است 
تردیدی وجود ندارد، از این رو انقالب باید به بهترین وجه تقویت 

شود تا بتواند برای ظهور آخرین حجت خدا کادرسازی کند.
وی از جبه��ه اس��تکبار جهانی به رهبری آمری��کا و لیبرال 
س��کوالر داخل به عنوان دو جبهه ای که در برابر انقالب اسالمی 
ص��ف آرای��ی کرده اند یاد ک��رد و گفت: انقالب اس��المی از بدو 
تش��کیل تا به امروز با استکبار در تقابل است و بحمداهلل توانسته 

ظرفیتهای مطلوب و بسیار زیادی را ایجاد کند.
نماینده ولی فقیه در س��پاه با اشاره به استراتژی 
آمریکایی ها به منظور مقابله با انقالب اسالمی در عرصه 
بین المللی آمریکا به دنبال جهانی سازی با استفاده از 
اطالعات متمرکز، زبان واحد، کاال و فرهنگ مشترک 
جهانی بوده اند، عالوه بر این غربی س��ازی را با توسعه 
ایدئول��وژی غربی، توس��عه مدل لیبرال دموکراس��ی، 
گسترش فرهنگ و نهادینه سازی سبک زندگی غربی 
دنبال می کردند که متاس��فانه امروز برخی آثار آن در 

جامعه ما مشاهده می شود.
حجت االسالم سعیدی با بیان اینکه آمریکایی ها 
همچنین فرمانروایی بر دنیا را با ائتالف س��ازی در مسائل جهانی، 
مه��ار و مقابله با انقالب اس��المی ایران و ق��درت خاتمه دادن به 
بحرانها و سلطه بر انرژی جهان دنبال می کردند، اظهار کرد: تمرکز 
فش��ار بر غرب آسیا به دلیل س��لطه بر شریان انرژی، توسعه رژیم 
صهیونیستی از نیل تا فرات و مقابله با حرکت های اسالمی از دیگر 

اقداماتی بود که آمریکا دنبال می کرد.

حجت االسالم سعیدی:
استراتژی آمریکا در امنیت سازی برای صهیونیست ها موفق نبوده است

رئیس جمه��ور گفت: به مردم گزارش داده 
خواهد ش��د که چ��ه اقداماتی درخصوص خیابان پاستور

اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
به گزارش مهر، حس��ن روحانی در حاش��یه آخرین جلس��ه 
هیأت دولت در س��ال 1۳95 در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
در س��ال جاری در زمینه زیرس��اخت های اقتص��ادی و تولیدی، 

حرکت های بسیار مثبتی در کشور انجام شد.
وی افزود: پیش��برد برنامه های اقتصادی و ایجاد 
امنیت با کمک مردم، خودکفایی در گندم، موفقیت 
در تولید و صادرات، جبران عقب ماندگی های گذشته 
در زمینه انرژی، رشد مناسب در زمینه مواد غذایی، 
کشاورزی، حمل و نقل ریلی، جاده ای، هوایی و صنعت 
گردش��گری و افتتاح س��دها و نیروگاه های جدید، از 

مهم ترین این اقدامات بود.
رئیس جمهور با اش��اره به نامگذاری سال 1۳95 
از س��وی رهبر معظم انقالب ب��ه »اقتصاد مقاومتی؛ 

اق��دام و عمل « گفت: در این زمینه ب��ا برنامه ریزی برای اجرای 
طرح های بلند مدت و کوتاه مدت، قدم های خوبی برداش��ته شد 
و به مردم گزارش داده خواهد ش��د که چه اقداماتی درخصوص 

اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
روحانی تصریح ک��رد: کاهش اتکاء به نفت و تکیه بر مالیات 
در بودجه س��ال 95، فزونی صادرات بر واردات، قدم های خوب در 

زمینه رشد اقتصادی، به دست آوردن جایگاه گذشته در صادرات 
نفت، گش��ایش روابط بانکی و حل مشکالت در حوزه حمل و نقل، 
از جمل��ه اقدامات دولت یازدهم در راس��تای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

رئیس جمه��ور در ادام��ه س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه در 
سال جاری توانس��تیم با وجود معضالت و مش��کالت موجود در 
منطق��ه، امنی��ت و آرامش را که ه��دف مهم دولت 
و نظ��ام اس��ت، برقرار کنیم گف��ت: از همه نیروهای 
امنیت��ی، نظام��ی و انتظامی که از امنیت کش��ور به 

خوبی حراست کرده اند، قدردانی می کنم.
روحانی با اش��اره ب��ه اهتمام وی��ژه مقام معظم 
رهبری به موضوع آس��یب های اجتماعی و همچنین 
قدم ه��ای موثر دول��ت برای مبارزه با این آس��یب ها 
اظهار داشت: در این زمینه، معاونت اجتماعی وزارت 
کشور به یک سازمان ارتقاء یافت و شورای اجتماعی 
کش��ور به ریاست رئیس جمهوری برای مقابله با این 

آسیب های اجتماعی، آغاز بکار کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امیدواریم س��ال جدید سال 
محبت، دوس��تی و برادری و با سالروز والدت حضرت زهرا)س( 
در آس��تانه آن، سالی نیکو باشد گفت: باید کینه ها کنار گذاشته 
ش��ود و به جای تفرقه، انشقاق و حرکت های جناحی، همگان به 

دنبال، اتحاد و حفظ امنیت و منافع ملی باشیم.

 روحانی:
 اقدامات صورت  گرفته در اقتصاد مقاومتی را به مردم گزارش می دهیم


