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… ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺖ زﯾﺮ را از ﺣﺎﻓﻆ درﺑﺎره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺠﺘﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزی در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه را از ﺗﻮان وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای اداره وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد :ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻗﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاری و ﻣﺴﺘﯽ ره و رﺳﻢ
دﮔﺮی داﺷﺖ وزﯾﺮ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز اﺳﺖ و ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﺘﯽ داده ﺷﺪ
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﯿﻦ اراﺋﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و …
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﮔﻨﺪم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را  111ﻫﺰار و  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ دﯾﺮوز )  25ﻣﺮداد ﻣﺎه(  73ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻣﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ داده
اﻧﺪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  50درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻐﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ… .
… دﻻﻻن ﻣﺰارع را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺮاﻣﯽ در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﯿﺐ
زﻣﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ  300ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ و
اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  400ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورز ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺪارد… .
ﺳﺎل ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺎرﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .وی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم
و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻘﻔﯽ در …
… ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اردﺑﯿﻞ ،ﻧﯿﺮ ،ﻧﻤﯿﻦ و ﺳﺮﻋﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دﺷﺖ اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان آب ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺣﺠﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺪﯾﻒ ﺑﺪری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل
ﺣـﺎﺿﺮ ﺑﯿـﺶ از  90درﺻـﺪ ﻣﻌﺎوﻧـﺎن و ﻣـﺪﯾﺮان و رؤﺳـﺎی وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ وزارت ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻮان و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ… .

… وی اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ در دﻟﺖ دوازدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ ** .ادﺑﯿﺎت دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻮراﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﮐﺮﻣﺎن
درﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ درﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ
از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮدم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد… .
… ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺷﺶ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آﻗﺎی آﺧﻮﻧﺪی  48ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﺧﺘﯿﺎر وزارت راه ﺑﻮد اﻣﺎ در دوره آﻗﺎی
آﺧﻮﻧﺪی ﺗﻨﻬﺎ  7500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺑﯿﺴﺘﻢ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .زارع ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت راه  20درﺻﺪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺶ دارد اداﻣﻪ داد :آﻗﺎی ْآﺧﻮﻧﺪی ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ  30ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد …
… رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ
در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻃﺮح روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ  ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در اﯾﺠﺎد روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﻠﻎ  18ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ … 25
… ﺣﺴﯿﻦ زاده در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﮕﯿﺮی و
وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪﯾﺮان و
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻓﺰود :ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎری در ﻃﻮل ﺳﺎل اﺳﺖ… .
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  41ﻫﮑﺘﺎر ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮارض ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  610ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻋﻮارض
دو ﺳﺎل ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﺑﺎرﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻗﺴﺎط در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ… .
راﻫﺪاری و راﻫﺴﺎزی اﺧﺘﺼﺎص داد و  10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آن ﺑﻪ ﮔﺮدن وزارت راه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  163ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  95ﻫﺸﺖ ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ورود
 200ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر در ﮐﻼس ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ارزش  100اﯾﺮﺑﺎس،
 80ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ و  20ای ﺗﯽ آر وارد ﺷﺪه  33ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ… .
ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻬﺮ اﯾﺮان از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ زﯾﺮ ﭼﻬﺎر درﺻﺪ در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ داد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎ آﻧﻼﯾﻦ  ،ﻣﺮﺗﻀﯽ اﮐﺒﺮی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،ﺳﻘﻒ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را  150ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
اﻋﻼم ﮐﺮد .وی ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ را  47درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق آن را ﯾﮏ درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐﻪ …
… ،ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ اﻻن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
رﻓﻊ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ در ﺧﺪﻣﺘﻢ در ﻣﻮرد
ﭼﺎﯾﮑﺎران  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ  ،در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی
ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از 30
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﯿﭻ ﭼﺎی داﺧﻠﯽ در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﻤﺎﻧﺪ  :09:03ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی …
… وی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﺗﺎ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن و  500ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﭘﻮل ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود  15ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶ …
… ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ  4ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد
ﺷﺪﯾﻢ  24ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺮح ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه وﺟﻮد
داﺷﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  21ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ …
ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﮔﻨﺪم ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را  111ﻫﺰار و  200ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ دﯾﺮوز )  25ﻣﺮداد ﻣﺎه(  73ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل دوﻟﺘﯽ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
اﻣﺮوز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺪﻣﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ

رﯾﺎل
رﯾﺎل
ﮔﻔﺖ:
و ﺗﺎ
داده

اﻧﺪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  50درﺻﺪ ﻣﺒﻠﻐﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ… .
… ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را در اﯾﻦ  4ﺳﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ در اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد
ﺷﺪﯾﻢ  24ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺮح ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه وﺟﻮد
داﺷﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  21ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﻣﻮال و ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ …
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺳﯿﺪی ﻧﮋاد ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ
ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺮدم
و ﻋﻮارض دوﻟﺘﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮای آن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻘﻔﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺠﻮز
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ… .
…؛ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در روز ﻣﻌﺮﻓﯽ وزﯾﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
راﻫﮑﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﻋﻨﻮان و ﺑﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد .در  4ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اوﻟﻮﯾﺖ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮد .ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ دارای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در آن ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد… .
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ وزارت
ﺑﻬﺪاﺷﺖ را در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎ
ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و وزارت ﺗﻌﺎون ﻫﺴﺘﯿﻢ و در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﺑﺎ وزارت ﺗﻌﺎون اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ
از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﺟﺪ ﻣﺎ از وزارت رﻓﺎه و …
… :ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻌﺪ
ﺑـﺮات اﺳـﻨﺎدی ،ﺣـﻮاﻟﻪ ﻫـﺎی ﮐـﺎﻻﯾﯽ و
ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ
ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از  12ﺳﺎل ﺗﻮﻗﻒ … ،

ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
از رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ  ،در ﻗﺎﻟﺐ
ال ﺳـﯽ داﺧﻠـﯽ اﻧﺠـﺎم داد.
ﺳﭙﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮔﺎزی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :در ﻃﻮل دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﻧﺒﺎرﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﻧﺸﻮد و اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎی ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .وزﯾﺮ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت …
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺧﺮدادﻣﺎه دﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﯿﺶ از 40
درﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  500ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﻓﺰوده
ﺷﺪ … .
… :از ﻣﺤﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ  250ﺗﺎ  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺻﻼح ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﻏﺎﺟﺎری
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺷﻮد و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﻧﻬﺎر ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻬﻨﺎی …
وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪاوﻣﯽ
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﻇﺮف 2ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ.
درﺧﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮری را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف و روﯾﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی …
… :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺖ
ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎن در اﺳﺘﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﻢ ﺳﭙﺮده
ﻫﺎی آن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  20درﺻﺪ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺳﺖ و  80درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ… .
… .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
وزارت رﻓﺎه و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 60
درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﮐﺸﺶ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ

ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺸﻮد اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺮده
و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ …
ﺗﯿﮏ
۱۷:۰۰ – ۱۳۹۶/۰۵/۲۶
ﻣﺒﻠﻎ  30ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ،درﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ اوراق
ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای وزارت ﻧﯿﺮو و
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و … اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه واﺣﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ
آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮﻋﻬﺪه اﻧﺒﻮه ﺳﺎزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وی
ﮔﻔﺖ :وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت… ،
… .ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ،ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
وزارت رﻓﺎه و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ را ﺑﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 60
درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ و ﮐﺸﺶ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد دﭼﺎر …
… وی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ  114ﮔﻠﺰار ﺷﻬﯿﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دو ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری را از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ وﻟﯽ زاده ،ﻃﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  480ﻧﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺜﺎرﮔﺮان
ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ در ادارات و ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ و ﻗﻄﻌﯽ
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪﻧﺪ… .
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