
وزیر نفت در وین:

ایران هرگز تولید خود را کاهش نخواهد داد
آیت اهلل آملی الریجانی عنوان کرد:

عقب نشینی ازحقوق هسته ای، عقب نشینی از عزت ملت است 
گروه ایران: رئیس قوه قضائیه نیاز واقعی کشــور به انرژی هسته ای 
را برای دســتیابی به زندگی بهتر و پرهیز از آلودگی نسبی محیط زیست 
حق طبیعی کشــورها از جمله ایران دانست و گفت: متأسفانه کشورهای 
غربی و آمریکا در مذاکرات هســته ای مانع رســیدن به یک توافق جامع 
شــدند.به گــزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیــه، آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضایی افزود: ملت و مسئوالن 
ایران با اســتقامت و صبوری مراحل مختلف مذاکرات هسته ای را پشت 
ســر گذاشــتند و همزمان غربی ها در هر گام رو به جلو زیاده خواهی 

جدیدی مطرح کردند.
وی گفت: نــگاه زورگویانه غرب به ویژه آمریکا در تمام مراحل و 
مسیر مذاکرات وجود داشته اســت؛ چنانکه در برخی مراحل می گفتند 
500 ســانتریفیوژ داشته باشید بعد می گفتند هزار یا دو هزار سانتریفیوژ 
داشــته باشید و متأسفانه برخی ها در داخل نیز با این زورگویی غربی ها 

همراه می شدند که این اشتباه بزرگی است.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به اینکه کشور ایران مانند تمام 
کشــورهای در حال توســعه به انواع مختلف انرژی نیاز دارد و البته 
دســتیابی به این انرژی زمان بر اســت، افزود: ایران در مسیر توسعه 
اســت و در این مســیر به طور فزاینده ای به انرژی برق نیاز دارد و از 
این رهگذر نیازمند بکارگیری همه امکانات از جمله انرژی هســته ای 
اســت و این نیاز واقعی را نباید انکار کرد و گول حرف های ســاده 

اندیشان را خورد.
رئیس قوه قضائیه افزود: عقب نشــینی از حقوق هســته ای ملت 
در واقع عقب نشــینی از عزت و اســتقالل ملت ایران است و کاستن 
از تعداد ســانتریفیوژها در واقع تنها یک عقب نشــینی مادی نیســت 
بلکه آثار معنوی زیادی دارد که مربوط به عزت، بزرگی، اســتقالل و 
خودباوری ملت ایران می شــود. آیت اهلل آملــی الریجانی تأکید کرد: 
پذیــرش زیاده خواهی غربی  ها در واقع لگدمال کردن عزت یک ملت 
و زدودن خودباوری آنان اســت و مثل این می ماند که کشوری بیگانه 
بخواهند چندکیلومتر مربع از خاک یک کشور را اشغال کند و عده ای 
در داخل آن کشــور بگویند که چندکیلومتر در مقابل میلیونها کیلومتر 
مربع که مســئله ای نیســت پس بهتر اســت آن چندکیلومتر را بدهیم 
تــا بروند در حالی که طرح چنین مســئله ای به هــم ریختن هویت 

و اســتقالل ملت و زدودن روح خودباوری او اســت و کمتر انســان 
آزاده ای آن را می پذیرد.

رئیس دســتگاه قضا با قدردانی از تیم مذاکره کننده که مذاکرات را 
تا این مرحله رســانده و رئیس جمهور محترم که بر این مســائل نظارت 
می کند، افزود: از این پس نیز مراحل دشواری در مذاکرات در پیش است 
که این مراحل نیز ان شــاءاهلل با ایســتادگی ملت و مدیریت مسئوالن طی 
خواهد شد و ملت ایران با عزت و اقتدار بیش از پیش به سمت استقالل 

و پیشرفت گام برخواهد داشت.
آیت اهلل آملــی الریجانی تصریح کرد: البته ایســتادگی و مقاومت 
منافاتی با تعامل و گفتگــوی منطقی و مدیریت صحنه مذاکرات و حتی 

انعطاف در برخی امور ندارد.
رئیس قوه قضائیه افزود: تولید سوخت برای تأمین انرژی هسته ای 
مســئله مهمی است چرا که ما را از دیگران بی نیاز می کند و مانع از این 
می شــود که قدرت های بزرگ هر زمان خواستند به ما سوخت بدهند و 

هر وقت اراده کرده اند سوخت راکتورهای ما را قطع کنند.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از ســخنان خود با تبریک 
فرا رسیدن هفته بسیج به بســیجیان و مردم ایران با تأکید براینکه بسیج، 
صرفًا ســازمانی به مانند سازمانهای دیگر نیســت، گفت: تأسیس بسیج 
که نهادی نوپا بود و اکنون شــجره ای طیبه شــده است در واقع بسط و 
گســترش تفکر اعتماد به مردم و به میدان آوردن آنان است که به خوبی 

از سوی حضرت امام )ره( مطرح شد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: بســیج در واقــع اعتماد به توده های 
مردم اســت که در هر زمان و مکان به خوبی جواب می دهد و این نگاه 
جهادی را می توان به خوبی برای رســیدن به اهداف نظام گسترش داد؛ 
کما اینکه اکنون نیز در کشــور عراق به کمک همین توده های مردمی و 
به رهبری مرجعیت، جریان تکفیری و خشــونت بار داعش که غربی ها 
مدعی بودند چند ســال طول می کشد بر آن غلبه کنند؛ رو به اضمحالل 

است.
آیت اهلل آملی الریجانی تصریح کرد: نگاه بسیجی نگاهی اعتقادی و 
جهادی اســت و در دفاع مقدس به خوبی بروز یافت و در بحث اقتصاد 
مقاومتــی و مقابله با تحریم ها نیز می تواند به عنوان راهکاری مناســب 

عمل کند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشــاره به برگــزاری همایش »کنگره 
جهانــی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اســالم« در قم 
از ســوی روحانیت و مرجعیت، برگزاری این همایش را بســیار مناسب 
دانست و گفت: همچنان که در میدان جنگ و در عمل، با تفکر خشونت 
بار داعشی مقابله می شود باید به صورت نظری نیز با چنین جریان هایی 

مقابله تا ریشه چنین تفکراتی خشکانده شود.
آیت اهلل آملی الریجانی اســالم را دین فطــرت، عقالنیت و منطق 
توصیف کرد و با انتقاد از تالش غربی ها در گســترش » اسالم هراسی« 
افزود: نگاه و تفکر تکفیری، نگاهی ساخته و پرورش یافته غرب است؛ تا 
چهره اسالم واقعی را که چهره ای متین و منطقی است با اعمال خشونت 

بار در مقابل دیدگاه جهانیان تخریب کنند.
رئیس دســتگاه قضا حمایت غرب از تروریســت ها در سوریه را 
موجب تقویت این جریــان و نمونه ای از حمایت های غربی از جریان 
اســالم هراسانه برشمرد و گفت: علمای جهان اسالم اعم از شیعه و سنی 
باید تالش کنند که چهره واقعی اســالم را به جهانیان نشان دهند و اعالم 
کنند که عملکرد و اندیشــه جریانهای تکفیری موجب وهن اسالم است 

واین قبیل خشونت ها ربطی به اسالم ندارد.
آیت اهلل آملی الریجانی تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همانطور 
کــه مقام معظم رهبری تأکید کردند درحمایــت از جریان مقاومت نگاه 
مذهبی ندارد و هدفش حمایت از اســالم واقعی و راســتین و پیشــبرد 
اهداف متعالی اســالم اســت و این تفکر باید در جوامع مسلمان تقویت 
شود که هرگاه دشمن مشترکی جهان اسالم را تهدید کرد همه مسلمانان 

اعم از شیعه و سنی در مقابلش بایستند.
رئیس قوه قضائیه »شــیعه هراسی« را بخش دیگری از توطئه غرب 
برای تفرقه افکنی در جهان اســالم و مقابله با جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد و گفت: کشــورهای شیعه و جمهوری اسالمی ایران به همان 
مقدار که پشــتیبان و خواهان کمک به حزب اهلل هســتند به حماس نیز 
کمک می کنند چرا که هدف ســربلندی و اقتدار اسالم و دفاع از هویت 

اسالمی در مقابل دشمنان است.
در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضایی بحث و بررسی درباره پیش 
نویس سیاست های حقوقی ـ قضایی حاکم بر برنامه توسعه ششم کشور 

ادامه یافت.
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ساماندهی۲۵۰۰ متکدی 
در تهران

گروه شهری: رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه در ۶ ماه امسال ۲500 متکدی در تهران ساماندهی 
شــده  اند، افزود: این سازمان پارسال بیش از پنج هزار 

متکدی را در اقصی  نقاط کشور ساماندهی کرد.
همایون هاشمی در حاشیه رونمایی از 11 عنوان 
کتــاب در حوزه پیشــگیری و آگاه ســازی در جمع 
خبرنگاران افزود: امســال دو هــزار کودک متکدی در 
تهران به صورت آزمایشــی ساماندهی شده  اند که 80 

درصد آنان صاحب اولیا هستند.
وی با اشاره به اینکه 80 درصد از کودکان خیابانی، 
کار و متکدیــان صاحب پدر و مادرند، گفت: برخی از 

اولیای این کودکان فقیر، بیکار و معتادند.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: در موضوع تکدی 
 گری مطالعات متعددی از سوی سازمان بهزیستی کشور  
با کمک کارشناســان، دانشــگاهیان و استادان صورت 
گرفته است. هاشمی با اشــاره به مشکالت مددکاران 
ســازمان بهزیســتی در حوزه نگهداری و ساماندهی 
کودکان کار و خیابان و متکدیــان افزود: در این زمینه 
بــه حمایت قوه قضائیه نیاز داریم.وی گفت: هم  اکنون 
ظرفیت بســیار خوبی در حــوزه مداخالت اجتماعی 
تحت عنوان فوریت های اجتماعی در سازمان بهزیستی 
ترســیم شده است و اگر سایر دستگاه ها با ما همکاری 
کنند شاهد اقدامات خوبی خواهیم بود.رئیس سازمان 
بهزیستی با بیان اینکه 57 درصد از بار درمان و مداخله 
در حوزه اعتیاد به دوش سازمان بهزیستی است، گفت: 
امیدواریم سایر دستگاه  ها نیز به وظایف خود عمل کنند 

و شاهد اثربخشی بهتری در این حوزه باشیم.

بازنشستگی مشاغل 
سخت با ۲۰ سال

گروه اجتماعی: وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی 
از ابالغ آیین نامه جدید قانون بازنشستگی مشاغل سخت 

و زیان آور خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبــری وزارت تعاون ، علی 
ربیعی گفت: آیین نامه جدید براســاس پیشــنهاد این 

وزارتخانه در هیات دولت تصویب شده است. 
وی افزود: به موجب ایــن آیین  نامه از این پس 
کارگران بیمه شــده دارای مشاغل سخت و زیان آوری 
که در طول دوران اشتغال و بیمه پردازی خود به مدت 
یک ســال و کمتر از آن در مشاغل غیرسخت و زیان 
آور اشــتغال و بیمه پرداخت کرده اند، می توانند بدون 
برهم خوردن توالی ســوابق بیمه  خود پس از ۲0 سال 

بازنشسته شوند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به موجب 
آیین نامه جدید، مشکل کارگران بیمه شده مشمولی که 
به دلیل داشتن بیش از 10 روز غیبت در سال از مزایای 
احتساب توالی سوابق بیمه  ای خود محروم می شدند، 

برطرف شده است. 
ربیعی افــزود: به موجب اصالحیه انجام شــده، 
اشتغال نداشــتن در مشاغل سخت و زیان آور در طول 
دوران اشتغال برای مدت بیشتر از یکسال موجب برهم 
خوردن توالی ســابقه بیمه  شــده و کارگران بیمه شده 
مشمول برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد 
مشاغل سخت و زیان آور باید حداقل ۲5 سال کار کنند. 
وی در عین حال گفت: به موجب آیین  نامه جدید 
کارفرمایان مکلف هســتند تا پس از ارائه تقاضای بیمه 
شده مشمول و احراز شرایط بازنشستگی وی اقدامات 

الزم را برای بازنشستگی به عمل آورند.

سرلشکر جعفری: زیر بار زور نمی رویم 
 گروه ایران: فرمانده ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی با اشاره به تجربه استفاده از توانمندیهای داخلی 
در دفاع مقــدس گفت: چرا ما برای حل مشــکالت 
فرهنگی و اقتصادی از توانمندی های داخلی و مشارکت 

مردمی استفاده نمی کنیم؟.
سرلشــکر محمدعلی جعفری در اجتماع شکوه 
مقاومت در مصالی امام علی کرمان با بیان اینکه انقالب 
اسالمی در حال گسترش است و از دستاوردهای بزرگ 
آن صدور تفکر مقاومت و ایســتادگی به کشــورهای 
مختلف است، تصریح کرد: انقالب یمن بدون این تفکر 
به پیروزی نمی رســید لذا اینکه آمریکا و رژیم غاصب 
صهیونیستی تمام اهداف شوم شان علیه ملت ما به نتیجه 

نمی رسد، به خاطر همین تفکر مقاومت است.
وی گفت:مردم ما فشارها را تحمل می کنند و روی 
شــعار اصلی انقالب که همان »زیر بار زور نمی رویم« 
ایســتادگی می کنند چرا که این شعار برگرفته از مبانی 
اعتقادی و برگرفته از عاشــورا است از همین روست 
که  امروز محبوبیت امام حسین)ع( در دل مردم جهان 
به خاطر فداکاری و گذشت، بیشتر از گذشته شده است 
وما مقاومت را از امام حســین)ع( آموخته  ایم و زیربار 

زور نخواهیم رفت.
سرلشــکر جعفری با گرامی داشت یاد و خاطره 
شهدا، خصوصا شهدای عملیات طریق القدس به هفته 
بسیج اشــاره کرد و گفت: هفته بسیج، سالگرد صدور 
فرمان تاریخی امام خمینی)ره( بر تشــکیل ارتش ۲0 
میلیونی در ســال 58 و بعد از تســخیر النه جاسوسی 

آمریکا بود که همین امر موجب 
تضمین امنیت کشور در مقابل 

دشمن شده است.
وی  با بیان اینکه، بسیج 
بــا آمادگی دفاعــی، نظامی و 
امنیتی خود موجب خنثی شدن 
توطئه هــای دشــمنان انقالب 
اســالمی و نظام ســلطه شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: بعد 
از فرمان تاریخــی امام راحل، 
دشــمن جنگ را به ما تحمیل 
کرد؛ آنها محاسبه درستی داشتند 
و می گفتند ارتش مقتدرشــان 
می تواند بر ارتش به هم ریخته 
ما غلبه کند ولی اشتباهشان این 
بود که بسیج و حضور مردم در 

جبهه را محاسبه نکرده بودند.
برخی به امام)ره( گفتند نمی توانیم بجنگیم، باید با 

دشمن مذاکره کنیم
فرمانده کل سپاه پاسداران  همچنین گفت: در آن 
ایــام برخی به امام)ره( گفتند نمی توانیم بجنگیم و باید 
با دشــمن برسر میز مذاکره بنشینیم، اما امام به مضمون 
فرمودند که شما کار خودتان را کنید و بسیجیان هم کار 
خودشان را انجام خواهند داد لذا وقتی رزمندگان اسالم 
این پیام امام راحل را شنیدند با عملیات پی در پی موفق 
به خارج کردن دشــمن از خاک کشورمان شدند و در 

نهایت در سوم خرداد سال ۶1 
ازخاک  را  موفق شدند دشمن 
کشور بیرون برانند که این یک 
تجربه بزرگ است که باید از آن 

عبرت بگیریم.
با  جعفــری  سرلشــکر 
تجلیل از شــخصیت شــهید 
حسن باقری گفت: شهید باقری 
با ۲۲، ۲3 سال سن و بدون هیچ 
تجربه نظامی عملیات شکست 
حصر آبــادان را طراحی کرد و 
این عملیــات با موفقیت انجام 
شــد؛ این که یک جــوان ما 
اینگونه وارد عرصه می شــود 
خود از معجزات است و ما باید 

به این نکته توجه داشته باشیم.
از  را  پایــدار  امنیــت 

دستاوردهای دفاع مقدس و انقالب
وی، امنیت پایدار را از دستاوردهای دفاع مقدس 
و انقالب اســالمی دانست و با اشــاره به ناامنی ها در 
برخی کشورهای همســایه افزود: دشمن می خواست 
بــا مزدورانی از جنس داعــش، امنیت ما را مختل کند 
امــا حضور گســترده مردم و بســیج در صحنه چنین 
اجازه ای به آنها نداده و نخواهد داد؛ ما در شــرق کشور 
به قوم های محلی و بلوچ اعتمــاد کرده و امنیت را به 
خودشــان سپردیم و امروز 10 هزار بسیجی اهل سنت 

در دسته های رزمی برای مقابله با دشمن از جنس داعش 
ایستاده اند.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمن می خواست 
وضعیت عراق و سوریه را در ایران پیاده کند، اما مردم 
مقاومــت کرده و اجازه ندادند و ما باید قدر این امنیت 

را بدانیم.
وی با اشــاره به عالقه ملت عــراق به انقالب 
اســالمی و ملت ایران اظهار داشت: دشمن داعش را 
برای مقابله با جریان انقالب اسالمی و حرکت های 
اسالمی درست کرد اما همانند جنگ تحمیلی که امام 
فرمود ما در جنگ انقالبمان را به جهان صادر کردیم، 
نتیجه عکس داد و این اقــدام )ایجاد داعش( عاملی 
شد برای اینکه دل های مردم عراق و سوریه بیشتر به 
سمت انقالب ســوق داده شود و این عنایت خدای 

متعال بود.
سرلشکر جعفری افزود: شاید خواست خدا این 
باشد که ما در مقابل تحریم، روی پای خودمان بایستیم 
نه اینکه نفت بفروشــیم و خرج کنیــم اقتصادمان را با 

توجه به توانمندی های داخلی رونق بدهیم.
فرمانده کل ســپاه پاسداران با اشاره به مشکالت 
فرهنگــی نقش امر به معروف و نهی از منکر را فریضه 
بسیار مهم برشــمرد و گفت: ما باید برای این فریضه 
بزرگ الهی فعالیت کنیم و با جان و مال مان در راه خدا 
مجاهــدت کنیم چرا که امروز بســیجیان باید در همه 
عرصه ها از جهاد علمی گرفته تا مسائل اقتصادی ورود 

کرده و مجاهدانه عمل کنند.

 جزئیات شهادت
۳ نفر از پرسنل ناجا 

در شهرستان زهک
گروه اجتماعــی: فرمانده انتظامی سیســتان و 
بلوچستان گفت: سه شنبه شــب در حالی که مأموران 
نیروی انتظامی در داخل شهر در حال گشت زنی بودند 
دو خودرو به آنها حمله ور شــده و مأموران ناجا را به 
رگبار بسته و به شهادت رساندند.سردار حسین رحیمی 
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان با تأیید خبر 
شــهادت 3 نفر از مأموران نیروی انتظامی در شهرستان 
زهک اظهار داشت: سه شنبه شب در حالی که مأموران 
نیروی انتظامی در داخل شهر در  حال گشت زنی بودند 
دو خودرو به آنها حمله ور شــده و مأموران ناجا را به 
رگبار می بندند.فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان 
تصریح کرد: به دنبال این اتفاق ۲ نفر از کادر وظیفه ناجا 

و یک سرباز وظیفه به شهادت می رسند.

گروه جهان: وزارت خزانه داری آمریکا با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که روند تعلیق تحریم های محدود و 
برگشــت پذیر آمریکا علیه ایران را تا 30 ژوئن تمدید 
می کنــد.وزارت خزانه داری آمریکا بــا صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که تعلیق برخی تحریم های مشخص به طور 
موقت در راستای اجرای برنامه اقدام مشترک که در ۲4 
نوامبر ۲013 میان ایران و گروه 1+5 توافق شد، را تا 30 

ژوئن ۲015 تمدید شد.
در 19 ژوئیه ۲014 بر اساس توافق ایران و گروه 
1+5 برنامه اقدام مشترک تمدید شد و در ۲4 نوامبر۲014 
بار دیگر میان دوطرف توافق شد که با تعلیق تحریم های 
موقت بر اساس برنامه اقدام مشترک این اجازه به ایران و 
گروه 1+5 داده شود تا مذاکرات خود را درباره دستیابی 
بــه توافق بلند مدت جامع در جهت تضمین صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای ایران ادامه دهند.
بر اســاس این دوره که از ۲0 ژانویه ۲014 شروع 
شده و تا 30 ژوئن ۲015 ادامه دارد، تعلیق تحریم های 
آمریکا که بر اساس برنامه اقدام مشترک توافق شده بود 
اجرا خواهد شد. این تحریم های محدود در هر زمانی 
که ایران در اجرای تعهداتش در برنامه اقدام مشــترک 

شکست بخورد بار دیگر از تعلیق خارج خواهد شد.

تمدید تعلیق 
تحریم های آمریکا 

علیه ایران

فرهادی رای اعتماد گرفت؛

پایان بالتکلیفی وزارت علوم

گروه اقتصادی: ســخنگوی دولــت از افزایش 
حقوق کارمندان دولتی در بودجه 94 بر اساس نرخ تورم 
خبر داد و گفــت: تمام مبالغ ارزی و دارایی های بلوکه 

شده را به صورت اسکناس و نقد وارد کشور می کنیم.
محمد باقر نوبخت در نشست خبری دیروز خود 
بعد از جلســه هیات وزیران، گفت: در جلســه هیات 
وزیــران وزیر امور خارجه گزارشــی را در خصوص 
مذاکرات اخیر وین ارائه کرد و با توجه به فعالیت هایی 
که توســط تیم مذاکره کننده هســته ای صورت گرفته 
بــود، هیات وزیران صمیمانه از فعالیت های ارزنده تیم 

هسته ای تشکر کرد.
وی با اشــاره به آمار تورم ادامــه داد: با توجه به 
اینکه سومین سال تحریم های ظالمانه و به تعبیر غربی ها 
تحریم های فلج کننده را پشــت سر می گذاریم، مرکز 
آمار ایران، آمار تورم آبان ماه را اعالم کرد و آمارها نشان 

می دهد همچنان روند کاهنده نرخ تورم ادامه دارد.
نوبخت افزود: نرخ تورم ســاالنه به 17.۶ درصد، 
نقطه به نقطه به 13.۲ درصد و تورم ماهانه به 8 درصد 

تنزل یافته است.
ســخنگوی دولت همچنین در ادامه با بیان اینکه 
بخشــی از جلســه هیات دولت به بررسی بودجه 94 
اختصــاص یافت، گفــت: بودجــه 94 را به صورت 
عملیاتــی و مبتنی بر عملکــرد و رویکردهای اصالح 

گرایانه تنظیم کرده ایم.
وی با بیان اینکه بودجه 94 در هزینه های جاری، 
بودجه ای است که نهایت صرفه جویی را دارد، گفت: در 
این الیحه اعتبارات عمرانی نســبت به سال جاری ۲0 
درصد افزایش می یابد و سیاســت مهار تورم و افزایش 

رشد اقتصادی هم دنبال خواهد شد.
نوبخت همچنین در مــورد میزان افزایش حقوق 
کارمندان در بودجه 94 گفــت: حقوق کلیه کارمندان 
دولت به اندازه رشــد تورم در سال 94 افزایش خواهد 

یافت.
سخنگوی دولت با بیان اینکه یک سوم از تبصره 
هــای بودجه 94 در هیات وزیران به تصویب رســیده 
اســت گفت: اواسط هفته آینده الیحه بودجه در دولت 
به تصویب خواهد رســید.نوبخت با بیان اینکه نتیجه  
مذاکرات وین قطعا منفی نیســت، ادامه داد: اگر نتیجه 
این مذاکرات بــد بود، ما ســناریوی بدبینانه ای را که 
قبال برنامه ریزی کرده بودیم اجرایی می کردیم. اگرچه 
وضعیت خوش بینانه ای که توافق کامل باشد نیز صورت 
نگرفته است. از این رو می توانیم بگوییم استمرار وضع 

موجود، هم گام رو به جلو است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: ما همچنان بر منافع 
ملی خود پافشــاری می کنیم، با امید دســت یافتن به 

توافقی که کامال منافع ملی ما در آن تامین شده باشد.
آزادســازی  نوبخــت همچنیــن در خصوص 
درآمدهای ایران، گفت: 700 میلیون دالر در هر ماه آزاد 
خواهد شد و فرق نحوه استفاده ما از این مبالغ ارزی با 
فروش نفت این است که فروش نفت محدودیت هایی 
برای واردات کاال دارد که عمده آنها معطوف به کاالهای 
اساسی و دارو می شود اما این مبالغ ارزی را می توانیم به 

صورت نقد و اسکناس به داخل بیاوریم.
سخنگوی دولت با اشاره به علت تاخیر نسبت به 
دریافت درآمدهای بلوکه شده، گفت: علت تاخیر این 
بود که ما می خواستیم تمام این مبالغ ارزی را به صورت 
نقد داخل کشور بیاوریم و تمام این اسکناس ها در بانک 

مرکزی موجود است.

نوبخت اعالم کرد:

تورم مبنای افزایش 
حقوق کارمندان

صفحه؟صفحه؟

همین صفحه


