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استقبال رسمی آیتاهلل رئیسی از
نخست وزیر عراق

رئیــس جمهور در مجموعــه تاریخی –
فرهنگیسعدآبادبهشکلرسمیازنخست
وزیر عراق استقبال کرد.
آیتاهلل ســید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر
امروز یکشنبه در محل مجموعه تاریخی
فرهنگی ســعدآباد به شــکل رسمی از
«مصطفی الکاظمی» ،نخست وزیر عراق

استقبالکرد.
در مراسم استقبال رسمی ابتدا سرود ملی دو کشور نواخته شد و سپس روسای
جمهور از یگان تشریفات حاضر در میدان سان دیدند.
رئیس جمهور کشورمان و نخست وزیر عراق اعضای هیئتهای همراه را نیز
بهیکدیگرمعرفیکردند.
آیتاهلل رئیســی و الکاظمی پس از دیدار و گفتوگو با یکدیگر در نشستی
مطبوعاتی نتایج آن راتشریح میکنند.

بورل:

آمدهام بن بست را بشکنم
و گفتگوها را روی ریل قرار دهم
بورل گفت :سفر من به تهران یک هدف
اصلی دارد؛ اینکه بنبست را بشکنم و
تنشها را درباره مذاکرات برجام کم کنم
و اینکه یک انگیــزه و فرصت جدیدی
ایجاد کنیم که گفتوگوها روی ریل قرار
گیرد.
بنابهاعالمنورنیوز ،سفر«جوزپبورل»به
تهرانکهپسازگفتوگواوومعاونش«انریکهمورا»با«رابرتمالی»نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران در بروکسل انجام شد ،بهدلیل قصد او برای خارج
کردن مذاکرات رفع تحریمها از وضعیت کنونی در کانون توجه رسانههای
گروهی جهان قرار گرفت.
مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا قصد خود برای سفر به
ایران را اینگونه شرح داده بود :سفر من به تهران یک هدف اصلی دارد؛ اینکه
بنبسترابشکنموتنشهارادربارهمذاکراتبرجامکمکنمواینکهیکانگیزه
و فرصت جدیدی ایجاد کنیم که گفتوگوها روی ریل قرار گیرد.
بورلپسازگفتوگوبامقاماتایرانازموفقیتسفرشبهتهرانگفتواظهار
داشت :مذاکرات را در روزهای آتی از سر بگیریم و این بنبست را بشکنیم .سه
ماه گذشته و باید کار را تسریع کنیم .خیلی خوشحالم بابت این تصمیم که در
تهران و واشینگتن گرفته شده است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز گفتوگوهای انجام
شده با بورل را مفصل ،عمیق و دقیق عنوان کرد و گفت :مطالبات ایران را به
بورل گوشزد کردیم و تأکید نمودیم که برای از سرگیری مذاکرات در روزهای
آینده آمادگی داریم.
اوهمچنینخاطرنشانکرد:آنچهبرایایرانمهماستنفعاقتصادیازتوافقی
استکهدر ۲۰۱۵حاصلشدهوهرموضوعیکهبتواندنفعاقتصادیماراتحت
تاثیر قرار دهد از نظر دولت قابل قبول نخواهد بود.
اماموضوعمهمیکهمیتواندسفربورلبهتهرانراازرایزنیهایمعمولمیان
مقامات سیاسی متفاوت نماید ،مالقات نسبتا طوالنی او و هیئت همراهش با
دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
پرونده مذاکرات رفع تحریمها همواره با مدیریت شــورای عالی امنیت
ملی به پیش رفته و مالقات اعالم نشــده و نسبتا طوالنی جوزپ بورل
با مســئول نهاد امنیت ملی جمهوری اســامی ایران میتواند حاوی
پیامهای متفاوتی باشد.
گرچهدراظهاراتمنتشرشدهازدریابانشمخانیدرمالقاتبابورلجنبههای
انتقادی نسبت به بدعهدی و بیعملی آمریکا و اروپا در برجام کامال پررنگ
است اما تاکید دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بر حضور مستمر ایران در
میز مذاکرات و قصد تهران برای دستیابی به توافقی قوی ،قابل اتکاء و پایدار
نشان میدهد که از نظر ایران پنجره دیپلماسی در مذاکرات رفع تحریمها
همچنان باز است.
به نظر میرســد مهمترین دســتاورد ســفر بورل به تهران را باید در جلب
نظر مقامات جمهوری اســامی ایران بــرای ادامه مذاکــرات و تالش
مجدد بــرای رفع مشــکالت موجــود برای نزدیک شــدن بــه توافق
جستجوکرد.
جوزپ بورل نیز با اشاره به سعی نهاد اروپایی هماهنگ کننده مذاکرات برای
رفع مشکالت و بر طرف نمودن نقاط اختالفی اظهار داشت :نتیجه مهم سفر
من به ایران این بود که ما بنبست اخیر را بازگشایی کرده و مذاکرات متوقف
شده بر سر برجام از سر گرفته میشود.
اکنون و پس از پایان یافتن سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
به تهران و اخباری که در مورد از سرگیری مذاکرات طی روزهای آینده
منتشر شده ،نگاهها متوجه محل ،روز و شــکل برگزاری مذاکرات آتی
است.
جوزپ بورل در این باره نیز بدون اشاره به جزئیات اظهار داشت :مذاکرات میان
ایران ،اتحادیه اروپا و آمریکا در وین برگزار نخواهد شد چرا که گفتوگوها در
فرمت ۴+۱با آمریکا نیست.
اوافزود:احتماالاینگفتوگوهادرجایینزدیکتربهخلیجفارسوبهصورت
مشخصتر در یک کشور حاشیه خلیج فارس برگزار میشود.
برخی اخبار رســیده حاکی است با توجه به تالشهای مستمر قطر برای از
سرگیری مذاکرات رفع تحریمها ،شانس دوحه برای میزبانی مذاکرات آتی
بیش از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس است.

پیش بینی شبکه الجزیره
برای میزبانی قطر در ادامه
مذاکرات هستهای
شبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام مسئول ایرانی گزارش داد که قطر
بیشترین شانس را برای میزبانی مذاکرات احیای توافق هستهای داراست.
پایگاه شــبکه خبری الجزیره به نقل از یک مقام مسئول ایرانی ،نوشت:
«امکان از سرگیری مذاکرات برای احیای توافق هستهای به جای وین در
یکی از کشورهای خلیج فارس وجود دارد».
به گفته وی ،قطر بیشترین شانس را داشته و همه امکانات را در اختیار دارد تا
از مذاکرات برای احیای توافق هستهای استقبال کند .وی در بخش دیگری
تاکید کرد« :ما به دنبال دستیابی به یک توافق محکم و قوی هستیم و این
مستلزم به رسمیت شناختن منافع ملی ما از سوی واشنگتن است».
این مقام مسئول اظهار داشت« :تهران را نمیتوان مورد تحریم ،تهدید و
زبان زور قرار داد و اینها روشهای بیهودهای است».
وی در بخش دیگری همچنین مذاکرات با «جوزپ بورل» ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در تهران را ،صریح ،عمیق و مفصل توصیف کرد.

رئیس جمهور:

بنزینگراننمیشود
تورم فعلی موقتی است

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نفس با مردم بودن و ارتباط برقرار کردن با
مردمبرکاتبسیاریدارد،خاطرنشانکرد:اینکارمسئولرادرجریانامور
از زبان مردم قرار میدهد و مصداق «شنیدن کی بود مانند دیدن» است.
آیتاهلل سید ابراهیم شامگاه شــنبه در ششمین گفتوگوی مستقیم
تلویزیونی با مردم ،در پاسخ به سوال مجری درباره ارتباط مستقیم مدیران
و استانداران با مردم ،با بیان اینکه گفتگوی با مردم و با مردم بودن برای
دولت مغتنم است ،گفت :همه مدیران و دستاندرکاران دولت ،همواره
باید با مردم ارتباط داشته باشند.
آیتاهلل رئیســی ادامه داد :شخصا در طول مدت مسئولیت حتی قبل از
دولت ،تاکید داشــتم که همواره ارتباطم را با مردم داشته باشم و فواید
زیادی در آن میدیدم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نفس با مردم بودن و ارتباط برقرار کردن
برکات بسیاری دارد ،خاطرنشان کرد :این کار مسئول را در جریان امور از
زبان مردم قرار میدهد و مصداق «شنیدن کی بود مانند دیدن» است.
وقتیمسئوالندرمحالت،درمیانمردمواقشارواصنافمختلفسخن
را از نزدیک میشنوند ،بسیار بهتر است.
آیتاهللرئیسیگفت:روالمیتوانداینگونهباشدکهگزارشاتیبیایدوبعضا
ارتباطاتتصویریهمبرقرارشود،اماوقتیانسانبامردممستقیماارتباط
برقرار میکند ،احساساش این است که مسایل دقیقتر منتقل میشود و
این در حضور مردم بودن برای مسئول حس ایجاد میکند.
آیتاهلل رئیسی تصریح کرد :هم در جلسات هیأت دولت و هم در جلسه
شورایاداریاستانها،بههمهاستاندارانومدیرانتاکیدجدیبربرقراری
ارتباط با مردم داشتم.
  سود توزیع ارز ترجیحی سر سفره مردم نمیآمد
آیتاهلل رئیســی در پاسخ به پرسشی درباره ارزیابی خود از اجرایی شدن
نظام توزیع عادالنه یارانهها تا به امروز که چه فرصتهایی را فراهم کرده
و جلوی چه ضررهایی را توانست بگیرد ،گفت :نسبت به مسئله هدفمند
کردن و عادالنه کردن توزیع یارانهها ،باید نکاتی را اشاره کنم .دولت سوم
شهریور سال  ۱۴۰۰در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در بودجه ۱۴۰۰
مبلغی به عنوان ارز ترجیحی برایمان باقی نمانده بود .آنچه بود در دولت
گذشته هزینه شده بود.
رئیــس جمهور ادامه داد :وقتی از مجلس خواســتیم که مبلغی را به
عنوان ارز  ۴۲۰۰تومانی در اختیار دولت قرار دهند یا اجازه دهند که از
طریقی آن را برای مردم جبران کنیم ،به فوریت الیحه ما در مجلس
رأی ندادند و طبیعت ًا همان موقع در همان تاریخی که درخواست کرده
بودیم ،شــرایط اصالح اقتصادی را آغاز میکردیم .در ابتدا زمینهها
و مقدمات کار را آمــاده نمیدیدیم ،لذا  ۷ماه را با اجازهای که از مقام
معظم رهبری داشتیم سپری کردیم .در ایام عید و ماه مبارک رمضان
هــم که امکان اجرای این طرح نبود تا اینکــه بعد از ماه رمضان کار
اصالح اقتصادی را شروع کردیم.
آیتاهللرئیسیدرتوضیحچندنکتهدراینزمینهگفت:نکتهنخستاینکه
بایددربودجه ۱۴۰۱طبیعت ًابهاینالزامقانونیتوجهمیکردیمکهآنارزی
که داریم ارز نیمایی و به اصطالح ارز قریب به آزاد اســت و باید با این ارز
کاالهای اساسی خریداری میشد و ارز ترجیحی مثل قبل در قانون قرار
داده نشده بود .نکته دیگر اینکه شرایطی که در کشور داشتیم شرایطی بود
که از این ارز ،نادرست استفاده میشد .یعنی ارزی بود که استفاده آن برای
سفرهمردمنبود،بخشیازآندرسفرهمردمبودولیبخشیحتم ًانبود.این
را طبق نظر همه کارشناسان میگویم.
بنا به اعالم پاد ،رئیس جمهور اظهار داشت :همه معتقد بودند بخشی از
این ارز در سفره مردم قرار نمیگیرد و در دست داللها میچرخد و رانت
و فساد به دنبالش هست .این ارز را به جای اینکه باید در جهت تولید مورد
استفاده قرار میدادیم ،در جهت واردات کاال از آن استفاده میکردیم .باید
ارز کشور ،نقدینگی کشور به طرف تولید برود .هر چه نقدینگی به طرف
تولید برود آثار اقتصادی آن و رشد اقتصادی برای کشور ،حتمی است .از
سوی دیگر ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی ایجاد میکرد.
آیتاهلل رئیسی گفت :حتی شاهد چند برابر شدن قیمت کاالهایی بودیم
که برای آنها ارز ترجیحی قرار داده شده بود که این افزایش قیمت گاهی
بین ۲۰۰تا ۳۰۰درصد بود .یعنی معلوم بود که این تخصیص ارز ترجیحی
مشکلی را حل نکردهو همچنان شاهد رشد قیمت نسبت بههمان کاالها
در بازار هستیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به افزایش قیمت  ۶۵درصدی کاالهای
اساسی بدلیل خشکسالی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم تصریح
کرد :بعد از جنگ اوکراین هم قیمتها در جهان افزایش پیدا کرد و امروز
تورمجهانیبهنحویشدهکهبسیاریازکشورهاازجملهاروپائیهاچنین
تورمی را کمتر تجربه کرده بودند.
آیت اهلل رئیسی همچنین موضوع قاچاق کاالهای اساسی به کشورهای
همسایهدرکنارجنگاوکراینراازجملهعواملتهدیدامنیتغذاییکشور
بر شمرد و تصریح کرد :در مقاطعی وضعیت قاچاق کاالهای اساسی به
کشورهای همسایه به حدی رسیده بود که بازارهای این کشورها عمدتا
از کاالهای قاچاق شده از کشور ما پر شده بود .قطعا اگر کاالهای ایرانی
صادر شود باعث خوشحالی است اما اینکه این کاالها قاچاق شود ،طبعا
بهنفعاقتصادکشورنیست.
   درآغازکاردولتباتورمماهانه ۶۰درصدوکسریبودجه
 ۴۸۰هزار میلیاردی مواجه بودیم
رئیس جمهور در مورد افزایش قیمتها در بازار جهانی و تاثیر آن بر گرانی
ها در کشورمان با اشــاره به اینکه افزایش تورم جهانی است ،گفت :در
کشورهای دیگر دو مشکل سوخت و افزایش قیمت ها در کاالی اساسی
وجود دارد ،اما در کشورمان مشکل سوخت نداریم و برنامهای هم برای
تغییر قیمت ســوخت وجود ندارد .قیمت سوخت و کاالهای اساسی در
بسیاری از کشورها از ۲تا ۵برابر شده است.
آیتاهللرئیسیبااشارهبهتداوموتشدیدبرخیمشکالتکشوردرصورت
ادامهروندتخصیصارزترجیحی،مانندقاچاقکاال،افزود:پیشازاینکهدر
اردیبهشتماه امسال بخواهیم طرح توزیع عادالنه یارانهها را اجرا کنیم
شاهد گرانی در کشور بودیم.
آیت اهلل رئیسی با تشــریح وضعیت کشور در زمان آغاز دولت سیزدهم،
اظهار داشــت :در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه  ۶۰درصد،
کسری بودجه  ۴۸۰هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم؛ همه
اینها را مردم عزیز میدانند .همه این موارد موجب تورم است.
رئیس جمهور تصریح کرد :اگر دولت در زمینه بهبود شــرایط اقتصادی
هیچ اقدامی نمیکرد و همین وضعیت تورم ۶۰درصدی و رشد نقدینگی
و رشــد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی ،ادامه پیدا میکرد ،شاهد
تورم بسیاری در جامعه بودیم.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر اینکه وارد اصالح اقتصادی مهمی شدهایم،
خاطرنشان کرد :این اصالح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شرایط و
وضعیت بر ما این اقــدام را الزم و ضروری می کرد .این اقدام نیازمند دو
شرط اقناع عمومی و اجماع نخبگانی و دستاندرکاران بود .برای اقناع
افکار عمومی و تبیین شــرایط و ضروری بودن این اقدامات رسانه ملی
نقش موثری داشت.

  اجرایاصالحاتاقتصادیمحصولاجماعهمهمسئولین
و دستاندرکاران بود
رئیسجمهورتاکیدکرد:اصالحاقتصادیبایددردولتقبلاتفاقمیافتاد.
اگر این کار یکی دو سال قبل انجام میشد ،هزینهاش برای کشور خیلی
کمتر بود و اگر ما نیز این کار را ســال آینده انجام میدادیم ،پرهزینهتر
میشد.هزینهاصالحاقتصادیبرایمانروشنبود،اماهزینهاالنازهزینه
سال دیگر حتم ًا کمتر است و هزینه سال گذشته حتم ًا از امسال کمتر بود،
اما در این زمینه اقدامی انجام نشد.
رئیس جمهور درباره روند طی شــده در اجــرای اصالحات اقتصادی،
عنوان کرد :اجرای اصالحات اقتصادی محصول اجماع همه مسئولین
و دستاندرکاران بود تا این اصالحات به قانون تبدیل شود .البته پیش از
هر چیزی باید از مردم تشکر کنم چرا که بسیار با دولت همراهی کردند
و در این همراهی باید حتم ًا بعد از خداوند متعال ،سپاسگزار مردم باشم.
آیتاهلل رئیسی با بیان اینکه مردم در این مسیر دشمن را ناکام گذاشتند،
تاکید کرد :دشمنان برای این وضعیت اصالح اقتصادی نقشهها کشیده
بودندکهبهصحنهبیایندتااهدافپلیدخودشانرادنبالکنند،اماهمراهی
مردم و همه دستاندرکاران را دیدیم و از این شرایط عبور کردیم.
آیتاهلل رئیسی ادامه داد :انشاء اهلل با صبوری مردم و اقدامات دولت که
برخی از آنها انجام شده و برخی نیز در دست اقدام است ،شرایط متفاوت
خواهد شد.
  آثار تورمی که به دلیل توزیــع عادالنه یارانهها ایجاد
میشود ،ظرف مدتی از بین خواهد رفت
رئیس جمهور در تشــریح اقدامات دولت گفت :تالش کردیم در دولت
اول خودمان کاری که باعث ایجاد تورم شود انجام ندهیم .مث ً
ال دولت از
بانک مرکزی استقراض نداشته باشد و پایه پولی را باال نبرد که این مهم
با مدیریت منابع و مصارف انجام میشود.
آیتاهلل رئیسی اظهار کرد :مسئله کنترل نظام بانکی در این میان بسیار
مهم است که باعث رشد نقدینگی نشود که در حوزه مدیریت نقدینگی
با اعمال مدیریت بر نظام بانکی کشور در ســال جاری اقداماتی انجام
خواهیم داد .اگر این کار نشــود ،هر چه در مدیریت منابع و مصارف کار
کنیم اثری نخواهد داشت.
آیتاهلل رئیســی تاکید کرد :کنترل عملکرد بانکها برای جلوگیری از
افزایش پایه پولی را حتما ضروری میدانیم و این کنترل از طریق بانک
مرکزی صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور با بیان اینکه نتیجه اقدامات دولت این بود که در ۳ماهه آخر
 ۱۴۰۰تورم سیل نزولی پیدا کرد ،گفت :این موضوع به این دلیل بود که
خود دولت هزینهها ،منابع و مصارف را کنترل کرد و نتیجهاش در آمارها
مشخصشدکهاگربررسیکنید،نتایجآنتاقبلازاجرایاصالحیارانهها
کام ً
ال مشخص است و ثبات در بازار حاکم بود.
آیتاهلل رئیســی ادامه داد :آثار تورمی که به دلیل توزیع عادالنه یارانهها
ایجاد میشود ،ظرف مدتی از بین خواهد رفت .اگر تورمی با استقراض از
بانک مرکزی ،با رشد پایه پولی و با رشد نقدینگی ایجاد شود این از بین
نمیرود و برای سالها میماند ،کما اینکه بخشی از گرفتاری دولت بابت
کاری است که در قبل انجام شد و االن شاهد آثار آن هستیم.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :آثار تورمی فعلی زمان طوالنی نخواهد
داشت و در یک زمان کوتاهی انشاء اهلل آثارش از بین خواهد رفت.
  اتحادیههای صنفی یا سازمان حمایت دالیل افزایش
قیمتها را برای مردم تبیین کنند
آیتاهلل رئیسی اظهار داشت :در شرایط فعلی تالش ما این است که دولت
کارهایتورمی نکند و از آن طرف تالش کند که قیمتها را در بازار کنترل
کند .آنچه که شما سوال کردید ،مردم میبینند بعضی از کاالها در بازار
گران شده که جزو این کاالها نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه تفاوت در قیمت یک کاال باید دلیل داشــته
ل تفاوت قیمت را اتحادیه صنفی یا سازمان حمایت از
باشــد ،گفت :دلی 
تولیدکنندگان و مصرفکننده باید بیان کند که برای چه این کاال گران
شد؟ میگویند دیروز ارز ترجیحی بود و امروز ارز آزاد یا ارز نیمایی است ،یا
برای اینکه مواد اصلیاش از خارج تهیه میشود ،تورم جهانی اثر گذاشته
و گران تهیه میشود.
آیتاهلل رئیسی ادامه داد :بارها گفتهام اتحادیههای صنفی و بخشهایی
کهقیمتکاالدراختیارشاناستبامردمسخنبگویند،نهاینکهفقطدلیل
داشته باشند برای قیمتگذاری ،بلکه باید برای مردم تبیین کنند که علت
گران شدن این کاال چیست .مث ً
ال در رابطه با دستمزد در شورای عالی کار
تصمیم به افزایش گرفتند ،یا در ارتباط با مسأله حمل و نقل و برخی موارد
در قانون آمده اســت ،یا مث ً
ال محاسبه نرخ ارز در حقوق گمرکی را قانون
افزایشدادهاست.طبیعت ًاوقتیحقوقگمرکیوهزینههایدیگرافزایش
پیدا کرد ،روی قیمت کاالها اثر میگذارد.
رئیس جمهور گفت :با مجلس صحبت کردیم تــا برخی از افزایشها
قیمتها با توجه به اینکه امسال اصالح اقتصادی انجام دادیم ،در سال
جاری انجام نشود و به تأخیر بیندازیم که چند عامل تورمی در یک سال
اتفاقنیفتد.
آیتاهلل رئیســی در همین رابطه ادامه داد :پیگیری را از طریق مجلس
انجام میدهیم و الیحه دو فورتی تهیه کردیم که برخی از افزایشها را
برای سالهای بعد بگذاریم و االن کار را مدیریت کنیم که از این مرحله با
کمک خود مردم عبور کنیم.
ارز ۴۲۰۰با هدف اصالح اقتصادی حذف شد ،نه تامین کسری بودجه
آیتاهلل رئیسی در ادامه این گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به سوالی
درباره اینکه آیا دولت در بحث اصــاح تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی به

دنبال این است که بخشی از کسری بودجه را جبران کند؟ گفت :با توجه
به یارانههای  ۳۰۰و  ۴۰۰هزار تومانی که برپایه دهکبندیها پرداخت
میکنیم ،اگر دقیق محاســبه کنند با این میــزان یارانهای که پرداخت
میکنیم،مبلغیباقینمیماند.
رئیس جمهور ادامه داد :فقط در  ۲۰روز گذشــته ۲۹ ،هزار میلیارد تومان
پرداخت کردیم .در هر ماه به طور متوســط  ۱۲تا  ۱۳هزار میلیارد تومان
غیر از حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق پرداخت میکنیم که بابت
هزینههایی است که در این دولت انجام نشده و در دولت قبل انجام شده
است .به هیچ وجه بحث تامین کسری بودجه مطرح نیست.
آیتاهلل رئیسی اضافه کرد :ببیند که چقدر کاالی اساسی با ارز ترجیمی
تهیه میکردیم و اکنون به چه میزان یارانه پرداخت میکنیم .مســأله
کسری بودجه نیســت .مسأله این است که باید اصالح اقتصادی اتفاق
میافتاد که در غیر اینصورت با مشکالت بسیاری روبرو می شدیم و بابت
هر تأخیری در این قضیه هزینههای زیادی را باید پرداخت میکردیم.
رئیس جمهور گفت :بعضی از عزیزان مطرح کردند که به نسبت افزایش
پول نفت ،درآمدها کجا هزینه میشود که باید گفت ۴۰درصد درآمد نفت
در حساب صندوق توسعه ملی قرار میگیرد .برخالف سنوات قبل که از
رهبرمعظمانقالباستجازهمیشدوبخشیازمنابعاینصندوقدربودجه
به عنوان منابع استفاده میشد ،امسال اولین سالی است که از این منبع
استفاده نکردیم و یکی از منابع را از دست دادیم و االن نداریم.
دکتر رئیسی افزود ۴۰ :درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی قرار می
گیرد ۱۴،درصدهمبرایتوسعهمیادیننفتیوفقط  ۴۵درصدپولفروش
نفتدراختیاردولتاستکهبرایوارداتکاالهایاساسی،مسئلهکروناو
مسائل مختلفی که برای کشور وجود دارد ،اختصاص می یابد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه گفت :ما امر پنهانی از مردم نداریم و بنای دولت
دولت با
شفاف ســازی امور برای مردم و نخبگان است تا احساس کنند ِ
صداقت ،می خواهد با همراهی و همکاری آنها کارها را پیش ببرد.
آیتاهلل رئیسی افزود :فروش نفت کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و
برای بازگرداندن ارز حاصل از نفت و محصوالت غیر نفتی همه تالش
خود را به کار گرفته ایم.
    افزایــش بدون منطق قیمتها به هیچ وجه قابل قبول
نیست و باید با تخلفات برخورد شود
رئیس جمهور همچنین در پاســخ به پرسش مطرح شده از سوی مردم
مبنی بر اینکه گرانیها چه وقت رفع یا مدیریت خواهد شد؟ تصریح کرد:
هر گرانی باید منطق خود را داشته باشد .مثال وقتی صحبت از افزایش
قیمت محصوالت لبنی میشود ،مشخص است که چه میزان اثرپذیری
از گرانی ها داشتهاند .تفاوت بین ارز ترجیحی با ارز نیمایی یا ارز آزاد یا تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم آن بر رشد قیمت این محصوالت یا برنج ،روغن و
کاالهایاساسیبایدمشخصشود.بیشازاینمیزان،هرگزنبایداجناس
گران شود .اینکه میگویم هرگز ،یعنی سازمانها یا اتحادیههای صنفی
بایدبرقیمتهانظارتکنند.
آیتاهلل رئیسی افزود :سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده هم
وقتیتولیدکنندهقیمتمیدهدبایدجزئیاتراآنالیزوکام ً
المشخصکند
که قیمت برای چه افزایش یافته است .آیا قیمت مواد اولیه ،قیمت کاالی
اساسی ،دستمزد کارگر یا قیمت حمل و نقل افزایش یافته است؟ سازمان
حمایت از مصرفکننده و تولیدکنندگان باید همه این موارد را به دقت
ببیند و قیمت را مقطوع کند.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :اینکه هر ســاعتی هر شرکت یا هر
تولیدکنندهای بخواهد یک قیمت برای کاالی خود داشته باشد ،به هیچ
عنوان قابل قبول نیســت و این امر باید از طرف اتحادیههای صنفی و
مسئوالن اقتصادی دنبال شود.
رئیس جمهور ادامه داد :وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در دولت
نیز باید کار را با قوت دنبال کنند و تبیین شود که هر گرانی باید دلیل خود
را داشته باشــد و دالیل نیز به مردم گفته شود .گرانی و تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم آن بر کاالها باید برای مردم تبیین شود .مردم در این مورد
نیز همراهی خود را دارند.
آیتاهلل رئیســی افزود :اینکه کاالیی گران شود و در کنار آن خدماتی
که هیچ ربطی به آن ندارد افزایش یابد ،اص ً
ال قابل قبول نیست و طبیعت ًا
باید با این مورد از طرف سازمان های مربوطه نظیر سازمان
تعزیرات حکومتی ،ســازمان بازرسی و نیز دستگاه
قضایی برخورد شــود و این سازمان ها باید به
دستگاههای اجرایی کمک کنند .کنترل و
ثبات قیمتها در بازار شرط موفقیت طرح
اصالح اقتصادی است که آن را شبانهروز
در دولت دنبال می کنیم که اتفاق بیافتد.
  یکی از فواید عادالنهســازی
نظام یارانهها ریشهکنی فقر مطلق
بوده است
رئیسجمهوراظهارداشت:یکیازفوایدعادالنه
سازی نظام یارانه ها ریشهکنی فقر مطلق است.
بنده خودم به برخی از روستاها رفتم ،خانوادهای
که میگوید فقــط ما با  ۴۰هزار
تومان ،در واقع ۴۵
هزار تومان
یارانــه

زندگی خود را اداره میکنیم ،یا احیانا  ۱۰۰تومانی که بعضیها داشتند.
با عادالنه ســازی پرداخت یارانه ها وضعیت این خانواده ها تغییر کرده
اســت و االن یک خانواده  ۵نفره که دو میلیون میگیرد کامال وضعیت
متفاوتی دارد.
رئیس جمهور کاهش فاصله طبقاتی را یکی از اثرات مهم اجرای طرح
عادالنه سازی یارانهها خواند و گفت :توزیع عادالنه یارانهها گامی مهم در
راستای بهبود فاصله طبقاتی و کاهش ضریب جینی است.
آیتاهلل رئیسیافزود:حمایتازتولیدباهدایتمنابعارزیکشوربهسمت
تولید امکان پذیر است و اینگونه از واردات بیرویه جلوگیری خواهد شد.
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم حمایت راهبردی از تولید گفت :اقتصاد باید
به دست مردم اداره شود .وقتی کاالی اساسی را دولت تهیه و توزیع کند،
نهاده های دامی را خودش هم به دامدار بدهد ،اشــتباه است ،باید دست
بخش خصوصی را باز کنیم .دســت دولت باید از سفره مردم کنار برود.
بخش خصوصی و بازار باید این کارها را انجام بدهد و دولت هم نظارت
و حمایت کند.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد :در واقع این اصالح اقتصادی گامی است در
جهت اینکه دولت کار را واگذار کند به خو ِد مردم و خو ِد فعاالن اقتصادی
و بخش خصوصی .اینها بخشی از فواید این کار است که عرض کردم با
مدیریتی که میشود کار بتواند به طور کامل اجرا شود این آثار خود را در
اقتصاد کشور ،در رشد اقتصادی خواهد گذاشت.
رئیس جمهور اظهار داشــت :این اصالح اقتصادی یک گام ابتدایی و
مقدماتی است ،اصل کار آن سرمایهگذاریها است که باید انجام شود تا
رشد اقتصادی محقق شود.
تغییری در وضعیت عرضه و قیمت نان ،دارو و بنزین نخواهیم داشت
رئیسجمهوردرخصوصبرخیاعتراضاتنسبتبهدهکبندیهاونیز
این سوال که ادامه پرداخت یارانه بهصورت نقدی خواهد بود یا اختصاص
کاال برگ الکترونیک گفت :کسانی که درخواست بررسی مجدد داشتند
دودستههستند؛یکعدهکسانیبودندکهاصالیارانهدریافتنمیکردند
و میگویند ما جا ماندهایم و واجد شــرایط هم هستیم .این افراد حدود ۲
میلیون و  ۵۰۰هزار نفر هســتند که درخواست داشتند به وضعیتشان
رسیدگی شــود .وضعیت این افراد بررسی شده و به تعداد قابل توجهی
از آنها یارانه پرداخت شده و تعداد کمی مانده که در حال بررسی است.
رئیس جمهور ادامه داد :دســته دوم کسانی هســتند که میگویند ما
یارانه میگرفتیم اما حاال قطع شده است .اینها هم معترض هستند .به
اعتراضات تعداد قابل توجهی از این افراد رســیدگی شده و یاران ه به آنها
اختصاص داده شده است.
آیتاهللرئیسیباتاکیدبربررسیومشخصشدنوضعیتمعترضینثبت
نام کننده به عدم دریافت یارانه نقدی پیش از اختصاص کاالبرگ ،اظهار
داشت :از همین تریبون عرض میکنم شبانه روز در حال بررسی وضعیت
درخواست کنندگان یارانه نقدی بودهایم .البته این کار بررسی میتواند
ادامه داشته باشد ،زیرا شرایط خانوادهها با ازدواج و طالق و استقالل افراد
متفاوت می شود ،اما اعتراض و درخواست ها به سرعت باید بررسی شود.
رئیس جمهور در مورد اینکه مرحله بعدی پرداخت یارانه به صورت نقدی
است یا کاالبرگ گفت :تا زمانی که وضع کاالبرگ الکترونیک قطعیت
پیدا نکند و از درست رسیدن کاال به دست مردم اطمینان حاصل نکنیم
حتما پرداخت نقدی خواهد بود.
آیتاهللرئیسیدرموردسرانجاموضعیتیارانهنانوداروتصریحکرد:دارو
باید به سمت بیمهها برود ،البته االن زیرساخت کشور در این زمینه کامل
نیست .تا زیرساخت کامل شود به همین شکل فعلی که وجود دارد یارانه
دارو پرداخت می شود و ارز ترجیحی دارو قطع نخواهد شد.
رئیس جمهور با اشاره به اجرای آزمایشی طرح توزیع نان در برخی استان
های کشور از جمله زنجان و قزوین ،خاطرنشان کرد :قیمت نان تغییری
نخواهد کرد .الحمداهلل گزارشــی که از استانها داریم گزارشات خوبی
است .یعنی این طرح توانسته پاسخ خوبی بگیرد ،اما باید برای ما روشن
شود که در شــهر و روستا ،در همه مناطق کشور کار میتواند به صورت
دقیقانجامبگیرد.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر عدم تعییر قیمت بنزین ،اظهار داشت :اگر که
قرار باشد کاری انجام شود ما با اطالع دادن به مردم و تبیین و با تمهیدات
آن را انجام می دهیم.
  اخذ مالیات از خانههای خالی و ساخت  ۴میلیون واحد
مسکونی با جدیت دنبال میشود
رئیسجمهوردرپاسخبهپرسشیدرموردمشکالتمستاجرانوافزایش
قیمت اجاره بها ،گفت :کشور ما نیازمند سالی یک میلیون مسکن است
که در ســال های گذشته باید ساخته می شد اما در شهر و روستاها این
کار انجام نشد و در واقع ما یک عقبماندگی جدی در ساخت مسکن در
کشور داریم.
آیت اهلل رئیسی افزود :ساخت یک میلیون مسکن در سال «نیاز کشور»،
«وعده انتخاباتی» و «قانون مجلس شورای اسالمی» است .بعضیها در
موردساخت ۴میلیونمسکندر ۴سالگفتندمگرمیشود؟چطورامکان
دارد؟ عرض کردیم؛ این هم تصریح قانون است و هم نیاز کشور است و
اگر نسازیم در این زمینه عقب ماندگیها تشدید میشود .کار شروع شد و
بحمداهلل االن در استانهای مختلف با برنامه ریزی این موضوع دنبال
میشود که وزیر راه و شهرسازی ،مسئوالن و استانداران گزارشات آن را
مستمراًبه مردم میدهند .بعضی از استانها سریعتر پیش رفتند.
آیتاهلل رئیسی در مورد اخذ مالیات از خانه های خالی گفت :باید سامانه
مربوطبهامالکواسکانفعالمیشدکهمتاسفانهباتاخیریمواجهاست.
اینسامانهمیتوانداطالعاتخانههایخالیوبطورکلوضعیتمسکن
را ارئه دهد .تاخیر ایجاد این سامانه رفع و فعال شده است.
رئیس جمهور با توجه به عدم ساخت مسکن به تعداد الزم در کشور در
سالهای گذشته تاکید کرد :نمیتوانیم مردم را رها کنیم.حتما بایددر این
اساس عرضه
رابطه ورود کنیم ،در دنیا هم همینطور است .اساس؛ ِ
و تقاضا و رضایت موجر و مستاجر است .وقتی وضعیت
مسکن اینطور شده دولت نمیتواند دخالت نکند.
اینمداخلهدولتبهمنظورتعدیلبازارمسکن
است،تاظلمبهمستاجریننشود.البتهقبول
داریم که به موجر هم نباید ظلم شود.
آیتاهلل رئیسی با اشاره به مصوبه سران
قوا برای افزایش حداکثری قیمت اجاره
بها به میزان  ۲۵درصــد در تهران و ۲۰
درصد در شهرستانها ،گفت :اگر از این
موضوع تخلف شد حتما مورد پیگیرد قانونی
قرار گیرد .فکر میکنیم با این مقرراتی که اعالم
شــد و با پیگیری مسئولین مربوطه در بازار مسکن
شاهد این باشــیم که یک مقداری این بازار تعدیل
شود تا بتوانیم به کارهای زیربنایی برسیم.

