
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظ��م انقالب 
اسالمی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهوری، 

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه را ابالغ کردند.
این سیاس��ت های کلی بر پایه محورهاي سه گانه 
»اقتص��اد مقاومت��ي«، »پیش��تازي در عرصه علم و 
فناوري« و »تعالي و مقاوم س��ازي فرهنگ��ي« و با در 
نظر گرفت��ن واقعیت های موج��ود در صحنه داخلی 
و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه 
ششم، به ارایه الگوی برآمده از تفکر اسالمی در زمینه 
پیش��رفت که به کلی مستقل از نظام س��رمایه داری 

جهانی است، کمک کند.
سیاست های کلی برنامه ششم توس��عه دارای 80 
بند و شامل سرفصل های امور: »اقتصادی«، »فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات«، »اجتماع��ی«، »دفاعی و 
امنیتی«، »سیاست خارجی«، »حقوقی و قضایی«، 

»فرهنگی« و »علم، فناوری و نوآوری« است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
اس��المی متن ابالغیه حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به 
رئیس جمه��وری که همزمان برای مجلس ش��ورای 
اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، 

به این شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر روحاني

رئيس جمهور محترم
با سالم و تحيت 

اینک که در آس��تانه ماه ه��اي آغازی��ن دهه دوم 
چشم انداز 20ساله کش��ور قرار داریم، سیاست هاي 

کلي برنامه پنج ساله ششم توسعه ابالغ مي گردد.
این مجموعه پس از بررسي هاي فراوان و مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه محورهاي 
سه گانه »اقتصاد مقاومتي«، »پیشتازي در عرصه علم 
و فناوري« و »تعالي و مقاوم سازي فرهنگي« تنظیم 

شده است.
ات��کا بر توانایي هاي انس��اني و طبیع��ي و امکانات 
داخلي و فرصت هاي وسیع برآمده از زیرساخت هاي 
موجود در کش��ور و بهره گیري از مدیریت جهادي و 
روحیه انقالبي و تکیه بر اولویت هاي اساسي آمده در 
سیاست هاي کلي: »اصل 44«، »اقتصاد مقاومتي«، 
»علم و فناوري«، »نظام اداري« و »جمعیت« و از همه 
باالتر توکل به قدرت الیزال الهي می تواند ما را به رغم 
تمایل و اراده دش��منان عنود، با تحقق اهداف برنامه 
ششم در ارایه الگویي برآمده از تفکر اسالمي در زمینه 
پیشرفت، که به کلي مس��تقل از نظام سرمایه داري 

جهاني است، یاري رساند.
در تدوین این سیاس��ت ها تالش ش��ده است با در 
نظر گرفتن واقعیت هاي موج��ود در صحنه داخلي و 
خارجي، مجموعه اي به عنوان سیاست هاي کلي که 
مبناي تنظیم قانون پنج ساله ششم خواهد بود، تعیین 
ش��ود که در یک دوره پنج س��اله کامال دست یافتني 

باشد.
مراقبت و دقت نظر جنابعالي و س��ایر مسئوالن در 
قواي سه گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
اطمینان الزم را براي حسن اجراي این سیاست ها در 

مراحل تنظیم و اجراي برنامه، تأمین خواهد کرد.
الزم اس��ت قدرداني خ��ود را از تالش هاي مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، هیأت دول��ت، دبیرخانه 
مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه ها 
و سایر دست اندرکاران تنظیم و تدوین این سیاست ها 

در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه اي از این سیاس��ت ها همزمان براي مجلس 
شوراي اسالمي و مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

ارسال مي گردد.
سيدعلي خامنه اي
9/تيرماه/ 1394

بسم اهلل الرحمن الرحيم
سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه

امور اقتصادي
1- رش��د اقتصادي ش��تابان و پایدار و اشتغالزا به 
گونه اي که با بسیج همه امکانات و ظرفیت هاي کشور، 

متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
2- بهبود مس��تمر فض��اي کس��ب و کار و تقویت 

ساختار رقابتي و رقابت پذیري بازارها.
3- مش��ارکت و بهره گی��ري مناس��ب از ظرفیت 
نهادهاي عمومي غیردولتي با ایفاي نقش ملي و فراملي 

آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.
4- توس��عه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل 
و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهاي منطقه آسیاي 
جنوب غربي، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی 
و انعقاد پیمان هاي پولي دو و چند جانبه با کشورهاي 
طرف تجارت در چارچ��وب بنده��اي 10، 11 و 12 

سیاست های کلي اقتصاد مقاومتی.
5- گس��ترش و تعمیق نظام جام��ع تأمین مالی 
و ابزارهای آن )ب��ازار پول، بازار س��رمایه و بیمه ها( با 
مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی 
و افزایش س��هم موثر بازار س��رمایه در جهت توسعه 
سرمایه گذاري و ثبات و پایداري و کاهش خطرپذیري 
فعالیت هاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکید بر ارتقای 

شفافیت و سالمت نظام مالي.
6- تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله 

نظام بانکی.
7- ارتقای کیف��ي و کمي نظام جامع صنعت بیمه 
و ابزارهاي آن )بازارهاي رقابتي، بیم��ه  اتکایي و...( با 
مشارکت اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و خارجي 
به منظور توسعه س��رمایه گذاري و ثبات و پایداري و 
کاهش خطرپذیري فعالیت هاي تجاري و اقتصادي 

کشور.
8- ج��ذب س��رمایه ایرانیان خ��ارج از کش��ور و 
س��رمایه گذاران خارجي با ایجاد انگیزه و مشوق هاي 

الزم.
9- اعمال نظارت کامل و فراگی��ر بانک مرکزي بر 
بازار و موسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي 

موسسات و بازارهاي غیرمتشکل پولي و مالي در جهت 
ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات 

غیرجاري به تسهیالت.
10- تغییر نگاه به نف��ت و گاز و درآمدهاي حاصل 
از آن، از منب��ع تأمی��ن بودجه عمومي ب��ه »منابع و 
سرمایه هاي زاینده اقتصادي« و دایمي شدن اساسنامه 
صندوق توسعه ملي با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز 
س��االنه 30 درصد از منابع حاصل از ص��ادرات نفت و 
میعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه 

ملي و افزایش حداقل 2 واحد  درصد سالیانه به آن.
10- 1- اس��تقالل مدیری��ت حس��اب ها از بانک 

مرکزي.
10- 2- ارایه تس��هیالت از منابع صندوق توسعه 

ملي به بخش هاي غیردولتي به صورت ارزي.
10- 3- اس��تقالل مصارف صندوق توسعه ملي از 

تکالیف بودجه اي و قوانین عادي.
10- 4- س��پرده گذاري ارزي حداکثر 20 درصد از 
منابع ورودي صندوق، ن��زد بانک هاي عامل در قبال 
اخذ خط اعتباري ریالي از بانک هاي مذکور براي ارایه 
تسهیالت ریالي به بخش کشاورزي، صنایع کوچک و 

متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.
11- تکمیل زنجی��ره ارزش صنعت نف��ت و گاز و 

کاهش شدت انرژي.
12- حمایت از تأس��یس ش��رکت هاي غیردولتي 
براي س��رمایه گذاري در فعالیت هاي اکتش��اف )نه 
مالکی��ت(، بهره ب��رداري و توس��عه میادی��ن نفت و 
گاز کش��ور به وی��ژه میادین مش��ترك در چارچوب 

سیاست های کلی اصل 44.
13- افزایش سهم انرژي هاي تجدیدپذیر و نوین و 

گسترش نیروگاه هاي پراکنده و کوچک مقیاس.
14- تحقق کامل هدفمندسازي یارانه ها در جهت 
افزایش تولید، اشتغال و بهره وري، کاهش شدت انرژي 

و ارتقای شاخص هاي عدالت اجتماعي.
15- واگذاري طرح هاي جمع آوري، مهار، کنترل 
و بهره برداري از گازهاي همراه تولید در کلیه میادین 

نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره 
ارزش صنعت نف��ت و گاز و توس��عه تولید کاالهاي 
داراي بازدهي بهینه )براساس شاخص شدت مصرف 

انرژي(.
17- دان��ش بنیان نم��ودن صنایع باالدس��تي و 
پایین دستي نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت هاي 
دانش بنی��ان ب��راي طراحي، مهندس��ي، س��اخت، 
نصب تجهیزات و انتقال فناوري ب��ه منظور افزایش 

خودکفایي.
18- افزایش مس��تمر ضریب بازیافت و برداش��ت 

نهایي از مخازن و چاه هاي نفت و گاز.
19- تقس��یم کار و تعیین نقش مل��ي در مناطق، 
اس��تان ها، نواحی و س��واحل و جزایر کشور با رعایت 
الزامات آن در چارچوب سیاس��ت های کلی مربوط، 
به منظور افزایش تولید ث��روت ملی و حمایت دولت 
از س��رمایه گذاري در مناط��ق کمتر توس��عه یافته و 

روستایي.
20- اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایي جهت توسعه 
روس��تایي کش��ور براي تثبیت جمعیت و تش��ویق 
مهاجرت به مناطق روستایي و عشایري )کانون تولید 
و ارزش آفرین��ي( با برنامه ری��زي و مدیریت بهینه در 
سطح ملي، منطقه اي و محلي، تعیین سهم واقعي در 
توزیع منابع و ارتقای شأن و منزلت اجتماعي، ایجاد 
فرصت ه��اي جدید اقتصادي و حمایت ه��اي ویژه از 
فعالیت هاي کارآفریني و اشتغالزایي مزیت دار بومي 
و مقاوم س��ازي تأسیس��ات و زیرس��اخت ها و اماکن 

روستایي با تأکید بر بند 9. 
سياست هاي كلي كشاورزي

21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور 
چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

22- برنامه ریزي براي دس��تیابي به ضریب جیني 
0.43

23- توس��عه بازارهاي دریایي و ایجاد مناطق مهم 
اقتصادي در زمینه هاي داراي مزیت.

24- اولویت  بخش ریلي در توس��عه حمل ونقل و 
ایجاد مزیت رقابتي براي آن.

25- توسعه حمل ونقل ریلي باري با اولویت تجهیز 
شبکه و پایانه هاي باري و اتصال شبکه به مراکز بزرگ 
اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي 
مهم کش��ور و ش��بکه هاي ریلي منطقه اي و جهاني 
به ویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات 

و ترانزیت بار.
26- افزایش نرخ رش��د ارزش اف��زوده بخش هاي 
صنعت، مع��دن و صنایع معدن��ي و افزایش صادرات 
محصوالت آن با اجراي سیاس��ت هاي کلي صنعت و 

معدن.
27- دانش بنیان نمودن شیوه تولید و محصوالت 

صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان سازي تجاري 
و تقویت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

28- اولویت دادن به حوزه هاي راهبردي صنعتي )از 
قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمي، حمل ونقل، مواد 
پیشرفته، س��اختمان، فناوري اطالعات و ارتباطات، 
هوافضا، دریا، آب و کشاورزي( و افزایش ضریب نفوذ 

فناوري هاي پیشرفته در آنها.
29- اولویت دادن ب��ه تأمین مواد مورد نیاز صنایع 
داخلي کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش 
افزوده مواد معدني و اجراي بند 3 سیاست هاي کلي 

معدن.
30- تدوین و اجراي س��ند جامع و نقشه راه تحول 

نظام استانداردسازي کشور و مدیریت کیفیت.
31- اس��تقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطالعات 

کشور.
امور فناوري اطالعات و ارتباطات

32- کس��ب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت 
الکترونیک در بستر شبکه ملي اطالعات.

33- توسعه محتوا در فضاي مجازي براساس نقشه 
مهندسي فرهنگي کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت 

کنوني و بومي سازي شبکه هاي اجتماعي
34- ایجاد، تکمیل و توس��عه شبکه ملي اطالعات 
و تأمین امنیت آن، تس��لط بر دروازه ه��اي ورودي و 
خروج��ي فضاي مج��ازي و پاالیش هوش��مند آن و 
ساماندهي، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکي 

شبکه به طوري که 50 درصد آن داخلي باشد.
35- بهره گیري از موقعیت ممتاز کش��ور با هدف 
تبدیل ای��ران به مرکز تب��ادالت پس��تي و ترافیکي 
ارتباط��ات و اطالعات منطقه و گس��ترش حضور در 

بازارهاي بین المللي.
36- حضور موثر و هدفمند در تعامالت بین المللي 

فضاي مجازي.
37- افزایش سهم س��رمایه گذاري زیرساختي در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح 

کشورهاي برتر منطقه.
38- توس��عه فناوري فضایي با طراحي، س��اخت، 
آزمون، پرتاب و بهره برداري از س��امانه هاي فضایي و 

حفظ و بهره برداري حداکثري از نقاط مداري کشور.
امور اجتماعي

39- ارتقای س��المت اداري و اقتصادي و مبارزه با 
فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملي مبارزه با فساد 

و تصویب قوانین مربوط.
40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و 

چند الیه تأمین اجتماعي کشور.
41- توانمند سازي و خوداتکایي اقشار و گروه هاي 

محروم در برنامه هاي مربوط به رفاه و تأمین اجتماعي.
42- ارتق��ای کیفیت و اصالح س��اختار بیمه هاي 
تأمین اجتماعي پایه )شامل بیمه درمان، بازنشستگي، 

ازکارافتادگي و...( براي آحاد مردم.
43- اجراي سیاس��ت هاي کلي سالمت با تصویب 

قوانین و مقررات الزم با تأکید بر: 
43- 1- تهیه پیوست سالمت براي قوانین مرتبط و 

طرح هاي کالن توسعه اي.
43- 2- اصالح ساختار نظام سالمت براساس بند7 

سیاست هاي کلي سالمت.
43- 3- تأمین منابع مالي پایدار براي بخش سالمت 

و توسعه کمي و کیفي بیمه هاي سالمت.
43- 4- افزایش و بهبود کیفیت و ایمني خدمات و 
مراقبت هاي جامع و یکپارچه سالمت در قالب شبکه 
بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح بندي و ارجاع.

44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
45- فرهنگ سازي و ایجاد زمینه ها و ترتیبات الزم 

براي تحقق سیاست هاي کلي جمعیت.
46- تقویت نهاد خان��واده و جای��گاه زن در آن و 
اس��تیفاي حقوق ش��رعي و قانوني بان��وان در همه 

عرصه ها  و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
47- اولویت دادن به ایثارگران انقالب اسالمي در 
تسهیالت مالي و فرصت ها و امکانات و مسئولیت هاي 

دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
48- هویت بخش��ي به سیماي ش��هر و روستا و 

بازآفریني و روزآمدسازي معماري اسالمي – ایراني.
49- سامان بخشي مناطق حاشیه نشین و پیشگیري 

و کنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.
50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه ای که 
ایرانگردهاي خارجي تا پایان برنامه ششم به حداقل 

پنج برابر افزایش یابد.
51- حمایت از صنایع دس��تي و صیانت از میراث 

فرهنگي کشور.
 امور دفاعی و امنيتي

52- افزایش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه اي 
در جهت تأمی��ن منافع و امنی��ت ملي با تخصیص 
حداقل 5 درص��د بودجه عمومي کش��ور براي بنیه 

دفاعي.

53- ارتقای توان بازدارندگي کشور با: 
53- 1- توسعه توان موشکي و فناوري ها و ظرفیت 
تولید س��الح ها و تجهیزات عمده دفاعي برترساز با 

توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهدیدات.
53- 2- گس��ترش هوش��مندانه و مصون سازي 
پدافند غیرعامل با اجراي کامل پدافند غیرعامل در 

مراکز حیاتي و حساس کشور.
53- 3- افزایش ظرفیت هاي ق��درت نرم و دفاع 
س��ایبري و تأمین پدافند و امنیت س��ایبري براي 
زیرساخت هاي کشور درچارچوب سیاست هاي کلي 

مصوب.
54- تقویت کمي و کیفي بسیج مستضعفان.

55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزي با انس��داد 
کامل نرم افزاري و س��خت افزاري، توس��عه و تقویت 
یگان هاي مرزباني، مش��ارکت دهي مرزنشینان در 
طرح هاي امنیتي، توس��عه فعالیت هاي اطالعاتي و 

تقویت دیپلماسي مرزي.
56- برنامه ری��زي براي کاهش ج��رم و جنایت با 

هدف کاهش 10درصدي ساالنه مصادیق مهم آن.
57- مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان ها 
در چارچوب سیاس��ت هاي کلي ابالغي و مدیریت 
مصرف با هدف کاهش 25درص��دي اعتیاد تا پایان 

برنامه.
58- پیشگیري و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادي 

ورودي تا محل عرضه آن در بازار.
 امور سياست خارجی

59- حفظ و افزودن بر دس��تاوردهاي سیاس��ي 
جمهوري اسالمي در منطقه آسیاي جنوب غربي.

60- اولویت دادن به دیپلماسي اقتصادي با هدف 
توس��عه س��رمایه گذاري خارجي، ورود به بازارهاي 
جهاني و دس��تیابي به فناوري ب��راي تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتي و سند چشم انداز.
61- توس��عه کمي و کیفي رسانه هاي فرامرزي با 

زبان هاي رایج بین المللي.
62- ایجاد زمینه هاي الزم در جهت جلب سرمایه 
و توان علمي و تخصصي ایرانیان خارج از کش��ور در 
توسعه ملي و تأثیر بر سیاس��ت هاي نظام سلطه در 

دفاع از منافع ملي.
63- بهره گیری حداکث��ری از روش ها و ابزارهای 

دیپلماسی نوین و عمومی.
امور حقوقي و قضايي

64- بازنگري در قوانین جزایي به منظور کاستن از 
محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات هاي دیگر 

و متناسب سازي مجازات ها با جرایم.
65- بهبود بخش��یدن ب��ه وضعی��ت زندان ها و 

بازداشتگاه ها.
66- حمای��ت قضای��ي موث��ر در تضمین حقوق 
مالکی��ت و اس��تحکام قراردادها به منظور توس��عه 
س��رمایه گذاري بخش خصوصي و س��رمایه گذاري 

خارجي.
67- توس��عه ثبت رس��مي اس��ناد و ام��الك و 
مالکیت هاي معنوي و ثبت رسمي مالکیت هاي دولت 
و مردم بر امالك و اراضي کش��ور در نظام کاداستر و 

گسترش فناوري هاي نوین در ارایه خدمات ثبتي.
 امور فرهنگي

68- تالش شایسته براي تبیین ارزش هاي انقالب 
اس��المي و دفاع مقدس و دس��تاوردهاي جمهوري 

اسالمي.
69- ارائه و ترویج سبک زندگي اسالمي – ایراني 
و فرهنگ س��ازي درب��اره اصالح الگ��وي مصرف و 

سیاست هاي اقتصاد مقاومتي.
70- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور و تهیه 

پیوست فرهنگي براي طرح هاي مهم.
71- حمایت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، 
محققان و تولیدکنندگان آثار و محصوالت فرهنگي 
و هنري مقوم اخالق، فرهنگ و هویت اس��المي – 

ایراني.
72- حض��ور موث��ر نهادهاي فرهنگ��ي دولتي و 
مردمي در فضاي مجازي به منظور توس��عه و ترویج 
فرهنگ، مفاهیم و هویت اسالمي - ایراني و مقابله با 

تهدیدات.
73- توجه ویژه به توسعه و تجلي مفاهیم، نمادها 
و شاخص هاي هویت اسالمي–ایراني در ساختارهاي 

سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.
 امور علم، فناوري و نوآوري

74- دستیابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري 
و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست هاي کلي علم 

و فناوري.
75- اجراي سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 

تأکید بر دوران تحصیلي کودکي و نوجواني.
76- افزایش س��هم آموزش هاي مهارتي در نظام 

آموزشي کشور.
77- توس��عه عل��وم پای��ه و تحقیق��ات بنیادي، 
نظریه پ��ردازي و نوآوري در چارچوب سیاس��ت هاي 

کلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي کشور.
77- 1- ساماندهي نظام ملي آمار و اطالعات علمي، 

پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد.
77- 2- تحول و ارتقای علوم انساني به ویژه تعمیق 

شناخت معارف دیني و مباني انقالب اسالمي.
78- تنظی��م رابطه متقابل تحصیل با اش��تغال و 
متناسب سازي سطوح و رشته هاي تحصیلي با نقشه 

جامع علمي کشور و نیازهاي تولید و اشتغال.
79- گس��ترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و 
الهام بخش در حوزه علم و فناوري با س��ایر کشورها و 
مراکز علمي و فني معتبر منطقه اي و جهاني به ویژه 
جهان اسالم و توسعه تجارت و صادرات محصوالت 

دانش بنیان.
80- توس��عه و س��اماندهي نظام ملي ن��وآوري و 
حمایت از پژوهش هاي مسأله محور و تجاري سازي 
پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمین مالي در 

جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیان.

گزارشروی خط خبر

ادامه از صفحه یک

ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر  معظم  انقالب
   راهبرد ملی مبارزه با فساد و تأكيد بر اولويت توليد در هدفمندی يارانه ها
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سخنگوی دولت: 

 تمدید بلندمدت مذاکرات
 سیاست ایران نیست

دی��روز نتیجه مذاک��رات، احتم��ال تمدید زمان 
مذاکرات، نامه اوباما به رهبر انقالب و بازگشت ظریف 
به ای��ران، مهم ترین محوره��ای صحبت محمدباقر 
نوبخت، س��خنگوی دولت بود؛ به طوری که اگرچه 
نوبخت به سایر مباحث از جمله، قیمت لبنیات، لغو 
کنسرت ها و پرونده فروش فرودگاه قشم پاسخ داد، 
اما حال و هوای مذاکرات، نشست را تحت تأثیر خود 
قرار داد. به گزارش خبرنگار »ش��هروند«، نوبخت در 
ابتدای نشس��ت خبری هفتگی اش، درباره ش��روع 
فعالیت های مربوط به تهی��ه و تنظیم الیحه بودجه  
سال 1395 صحبت کرد. همچنین او به خبرنگاران 
دو گزارش اقتصادی هم داد که گزارش اول او مربوط 
به آخرین وضع بازار کار ایران و گزارش دوم هم درباره 
شاخص ها در وضع اقتصادی فعلی کشور بود. پس از 
ارایه این دو گزارش، نوبخت به س��واالت خبرنگاران 
پاسخ داد.  نوبخت درباره تمدید زمان مذاکرات، اظهار 
کرد: ما با تمدید مذاکرات موافق نیس��تیم. ما دنبال 
توافق خوب هستیم، ولو امروز نشود و چهار روز دیگر 
بشود. ولی این که برای یک دوره بلند مدت توافق برای 
ادامه مذاکرات کنیم، این در سیاست های جمهوری 
اسالمی ایران نیست. در ادامه این نشست، خبرنگاری 
درباره اظهارات مهرداد بذرپاش، نماینده تهران درباره 
سفر حیدرالعبادی و این که او حامل چه پیامی برای 
مسئوالن ارشد کش��ور بود، س��وال کرد. نوبخت در 
این باره توضی��ح داد: این که نماینده محترمی بگوید 
آقای حیدرالعبادی حامل پیامی از سوی مسئوالن 
خارج به داخل است، قطعا اگر این طور بود سخنگوی 
رس��می دولت آن را بیان می کند. اگر این را به مقام 
معظم رهبری منعکس کرده باشند، ایشان نیز سایت 
و دفتر دارد. از این اطالع رسانی، بنده بی اطالعم و فکر 
می کنم همه باید مراعات این مسائل را بکنیم. اگر یک 
مذاکره ای در مجلس باشد، می ش��ود اطالع رسانی 
کرد. هر نماینده مجلس طبق قانون اساسی می تواند 
درباره هر مسأله ای اظهارنظر کند، اما اگر درباره یک 
سری مسائل بین المللی و ملی اطالع رسانی نشد، از 
سوی نماینده ای اطالع رسانی شود، جای تامل دارد.

نوبخت در ادام��ه همچنین درباره ف��روش فرودگاه 
قشم در دولت سابق توضیح داد و گفت: درباره این که 
اطالع رسانی ش��د فرودگاه قش��م به فروش رفت در 
دولت قبل، این مطلب را مسئوالن محترم منطقه آزاد 
قشم بیان کردند. در دولت گذشته با رقمی نازل و با 
شرایطی که اعالم شد و قوه قضائیه بعد از رسیدگی 
بیان خواهد کرد، این کار خالف قانون صورت گرفت 
و احراز این با قوه محترم قضائیه است. در این ارتباط 
پرونده مطرح اس��ت و امیدواریم هرچه سریع تر در 
ارتباط با مبارزه با مفاس��د اقتصادی، مورد رسیدگی 
قرار گیرد و حکم صادر ش��ود. همچنین خبرنگاری 
درب��اره دکل نفتی گم ش��ده س��وال پرس��ید. او در 
این باره گفت: درباره دکل نفتی، گرچه آقای زنگنه، 
وزیر محترم نفت  ی��ک بار اظهار نظر ک��رد، ولی باز 
هم از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
می خواهم که به صورت ش��فاف، نظر وزارتخانه را در 
سایت خود منعکس کند تا همه مطلع شوند واقعیت 
چیس��ت. او در بخش دیگ��ری از صحبت هایش به 
اظهارات روحانی درخصوص جرم سیاسی نیز اشاره 
کرد و توضیح داد: درباره نظر آقای رئیس جمهوری 
درباره جرم سیاسی، ایشان معتقد هستند در جهت 
تحقق حقوق ش��هروندی، باید جرم سیاسی تعریف 
شود. باید جرم امنیتی، از جرم سیاسی تفکیک شود 
و دولت درباره جرم سیاس��ی، نظر خود را به مجلس 
محترم و کمیس��یون های مربوطه بیان خواهد کرد. 
همچنین نوبخت درباره اختالف��ات آماری بین آمار 
بانک مرکزی و مرکز آمار توضیح داد: این که اختالفی 
بین آمارهای مرکز آم��ار و بانک مرکزی وجود دارد و 
برای این که شائبه آمارسازی در دولت یازدهم که به 
دولت راستگویان اش��تهار و اظهار دارد، پیش نیاید، 
اجازه بدهید ماده 54 قانون برنامه پنجم را یادآوری 
کنم که تصری��ح می کند تنها مرکز تولید و انتش��ار 
آمارهای رس��می کش��ور، مرکز آمار ایران است. این 
س��خن به این معنی نیست که س��ایر دستگاه های 
اجرایی و مطالعاتی ب��رای کارهای داخل خود، تولید 
آمار و پ��ردازش اطالعات نکنند. ممکن اس��ت این 
 آمار اعالم نیز بش��ود ولی آمار رسمی، آمار مرکز آمار

 ایران است.

جوانه هاي امید
باید مرز امکانات رفاهي میان ش��هر و روس��تا را 
به حداقل رس��اند. وضعیت نامطلوب آب و هوا در 
شهرها و نیز آلودگي هاي گوناگون آن موجب شده 
که گرایش به سکونت در روستا افزایش یابد و این 
کار از طریق توسعه مخابرات و جاده هاي ارتباطي 
تقویت هم خواهد شد. این مسأله نه تنها فشار را بر 
سکونت در ش��هرها کاهش مي دهد، بلکه توسعه 
کش��اورزي را نیز س��رعت مي بخش��د. همچنین 
مقررات س��اخت مس��کن و نی��ز دهداري ها باید 
متناسب با این شرایط بهبود یابد. روستاها باید به 
مکانی امن تبدیل شوند. هفته گذشته چند عکس 
از یک روس��تا به دس��تم رس��ید که یکي از آنها را 
مي توان در اینجا دید. واقعیت این است که این واحد 
مسکوني حتي در برابر زلزله 5 ریشتري و کمتر نیز 
مقاوم نخواهد بود و با یک طناب مي توان تیرهاي آن 
را کشید تا ساختمان فرو ریزد. تحول در کشاورزي 
مس��تلزم تحول در زندگي و معیش��ت روستاییان 
ازجمله واحدهاي مس��کوني، آموزشي، بهداشتي، 
جاده هاي ارتباطي و امکانات مخابراتي نیز هست. 
انتظار مي رود که این موارد نیز پابه پاي سایر نیازهاي 
روستاییان حل شود و شاهد تحولي در آینده بخش 

کشاورزي ایران باشیم.

آيت اهلل يزدی خبر داد: 

 درخواست توقف اجرای قانون
  امربه معروف توسط رئیس جمهوری

 از رهبرانقالب
عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی از نامه 
رئیس جمهوری به مقام معظم رهبری درباره قانون 

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خبر داد.
به گزارش فارس، طرح حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر تیرماه  سال 93 از سوی هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و کلیات آن 
در 16 مهر همان  سال در صحن بهارستان به تصویب 
رس��ید. این طرح بعد از چند بار رفت وبرگشت بین 
شورای نگهبان و مجلس در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 

امسال تأیید و به قانون تبدیل شد.
در ادامه راه اجرای این طرح با امتناع دولت مواجه 
ش��د و در نتیجه این قانون توس��ط رئیس مجلس 
ابالغ و الزم االجرا شد، حاال آیت اهلل محمد یزدی در 
گفت وگویی با رادیو ایران گفته است رئیس جمهوری 
در نام��ه ای به مقام معظم رهبری خواس��تار توقف 
اجرای این قانون برای بررسی ایرادهای مدنظر دولت 

شده است.
عضو شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس مجلس 
خبرگان رهبری با اشاره به اهمیت قانون حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان از منکر گفته است: قانونی 
اخیراً در مجلس شورای اسالمی تصویب شد که پس 
از آن به شورای نگهبان آمد و مورد تأیید شورا نیز قرار 
گرفت؛ البته اش��کاالتی وجود داشت که یکی دوبار 

رفت وآمد و اشکاالتش اصالح و نهایتا تأیید شد.
وی با اش��اره به اب��الغ این قانون از س��وی رئیس 
مجل��س ب��ه رئیس جمه��وری اظه��ار داش��ت: 
رئیس جمه��وری از نظ��ر اجرا یک مش��کالتی به 
نظرشان رسیده بود و به همین دلیل نامه ای خدمت 
مقام معظم رهبری می نویسد و معظم له نیز نامه را 
به هیأت حل اختالف قوا که فعالً در سیستم قانون 
موظف به بررسی موارد اختالفی بین قوای سه گانه 
اس��ت، ارجاع می دهند و درنهایت نتیجه بررس��ی 
این هیأت مورد اب��الغ قرار می گیرد. رئیس مجلس 
خبرگان رهبری ادامه داد: این قانون هم اش��کاالتی 
اجرایی دارد ک��ه به نظر رئیس جمه��وري محترم 
وجود داش��ته است در جلس��ه هیأت حل اختالف 
بعضی از موارد اصالح و بعضی  دیگر حل می ش��ود و 
پس از ابالغ قانون است و اجرا می شود. یزدی اضافه 
کرد: امر به  معروف و نهی از منکر هم فرهنگ سازی 
نمی خواهد بلکه وظیفه هر مسلمانی است و دولت 
محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ 
یعنی از بیمارستان ها از دادسراها از گردشگری ها از 
بوس��تان ها از فرودگاه ها و مکان هایی که زن و مرد 
به طور طبیع��ی رفت وآمد دارن��د و مربوط به دولت 

است باید از کارمندان خودش شروع کند.

سخنگوی شورای نگهبان: 

جلسه ای برای رد صالحیت 
اصالح طلبان نداشته ایم

نجات اهلل ابراهیمیان روز گذشته برای آخرین بار در 
سمت سخنگویی شورای نگهبان در برابر خبرنگاران 
قرار گرفت و به س��واالت آنان پاسخ گفت؛ سواالتی 
که طی��ف متنوعی از نظ��رات این ش��ورا پیرامون 
مصوبات مجلس و نیز روند تأیید صالحیت ها را در 
برمی گرفت. ابراهیمیان همچنی��ن به خبرنگاران 
گفت: مدت ماموریت یک ساله اش به پایان رسیده و 
با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات داخلی شورای 

نگهبان٬ دیگر عهده دار این مسئولیت نخواهد بود.
به گ��زارش مه��ر، ابراهیمی��ان همچنین گفته 
اس��ت که از ابتدا عالقه ای به کار رسانه ه ای نداشته 
و می خواس��ته پیگی��ر باورها و عقایدی باش��د که 
می تواند به نظام خدمت رس��انی کن��د. به گزارش 
ایلنا، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که براساس یک اظهار نظر، بسیاری از 
کاندیداهای اصالح طلب رد صالحیت می ش��وند، 
آیا قرار است چنین اتفاقی رخ بدهد، اظهار داشت: 
برای این ک��ه از عملکرد ش��ورای نگهب��ان مطلع 
ش��وید، مجبورید یا به گذشته نگاه کنید یا منتظر 
آینده باشید.  جلسه ای در مورد رد صالحیت افراد 
و گروه های سیاسی نداش��ته ایم و من و همکارانم 
درگیر رد صالحیت آن افراد نشده ایم. مالك ما قانون 
خواهد بود و برای بنده فارغ از گرایش های سیاسی، 
قانون و مستندات پرونده داوطلبان راهنمای عمل 
خواهد بود. وی در پاس��خ به این س��وال که معاون 
اول دولت س��ابق بیان کرده که ب��ه 170 نماینده 
پول داده٬ آیا این مسأله در رسیدگی به صالحیت 
آن افراد لحاظ خواهد شد؟ گفت: باید زمان بررسی 
صالحیت ها فرا برس��د و در آن ب��ازه اطالعات الزم 
مطرح ش��ود و آن هن��گام در این خصوص ش��ورا 
به مس��تندات توجه می کند. اگر ب��رای من ثابت 
ش��ود فردی از منابع نامش��روع و طرق غیرقانونی 
برای فعالیت های سیاسی اس��تفاده ای کرده باشد، 
شدیدترین واکنش ها را فارغ از گرایش های سیاسی 
خواهم داشت و س��ایر همکاران من نیز دراین باره 

بی تفاوت نیستند.

استاندار فارس استعفا کرد
سیدمحمد احمدی در گفت وگو با ایلنا گفت: برای 
حضور در انتخابات دهم مجلس شورای اسالمی از 
سمت خود اس��تعفا دادم. وی با بیان این که آیا این 
استعفای شما مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته 
اس��ت، اظهار کرد: من اس��تعفای خود را اعالم و از 
پذیرش یا رد آن اطالعی ندارم. احمدی در پاسخ به 
این پرسش که آیا آقای کدخداپور که گفته می شود 
برای سرپرستی موقت استانداری معرفی شده، در 
محل استانداری حاضر ش��ده اند، گفت:   بحث آقای 
کدخداپور برای سرپرستی استانداری منتفی شده 

است.
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