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 رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز )دوشنبه( در دیدار جمعی 
از کارگران، آنان را ســتون اصلی 
خیمه تولید خواندند و با اشاره به 3موضوع اصلی 
»لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه 
رابطه کار و ســرمایه« و »تأمین امنیت شــغلی« 
کارگران گفتنــد: واردات بی رویه خنجری به قلب 
»تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین 
باید به صورت جــدی از آن جلوگیری شــود و در 
داخل نیز ضمن تولید محصوالت باکیفیت، مردم و 
دستگاه های دولتی مقید به خرید تولیدات داخلی 

باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره 
به برنامه های مهم دولت در زمینه مسائل اقتصادی 

تأکید کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت 
کمک کنند.

رهبرمعظم انقــالب هدف از دیدار بــا کارگران را 
قدرشناسی و تشکر از آنان و تأکید بر ارزش نفس 
کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« 
و موضوع »کار« گفتند: برخالف نگاه اســتثماری 
نظام سرمایه داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده 
کمونیستی، نگاه اســالم به کارگر، قدرشناسانه و 
ارزش مدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر 

اسالم)ص( بر دستان کارگر بوسه می زنند.

انگیزه های ملی و درخشان کارگران 
ایشــان با تأکید بر لزوم فرهنگســازی در جامعه 
درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت 
دادن به موضوع بســیار حیاتــی مهارت افزایی در 

کارگران توصیــه کردند. رهبرمعظــم انقالب با 
اشــاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در 
عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاســی، گفتند: 
نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴هزار شهید کارگر 
در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله 
نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جزو صفوف 
مقدم خواهد بود. ایشــان درخصوص انگیزه های 
ملی کارگران در عرصــه اقتصادی افزودند: یکی از 
سیاست های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقالب 
اســالمی، از کار انداختن تولید کشــور بود که در 
سال های اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کاماًل 
روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع 
از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی 
خیمه تولید بودند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقالب 

وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این 
تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه 
اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی 
نیز بینی تحریک کنندگان را بــه خاک مالیدند و 

همواره در کنار نظام و انقالب بوده و هستند. 
ایشــان افزودنــد: البتــه در مــواردی همچون 
واگذاری هــای نادرســت کارخانه هــا، اعتراض 
کارگران به حق بوده اســت، اما در همین موارد نیز 
کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده اند 
که این موضوع بســیار مهمی اســت و باید از این 
مجموعه آگاه، با بصیرت و متعهد عمیقاً تشکر کرد. 

رهبرمعظم انقالب با اشاره به 
مشکالت جامعه کارگری ابراز 

امیدواری کردند که با سیاست های دولت جدید، 
این مشکالت به تدریج برطرف شود.

رهبرمعظم انقالب در دیدار جمعی از کارگران:

همه به دولت کمک کنند
رهبری

هیچ ایرانی نباید بدون بیمه بماند
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پاسخ به سوال مجری 
برنامه تلویزیونی درباره مشکالت دارو و درمان مردم گفت: 
یکی از آرزوهایی که همواره دولت ها داشته اند بیمه همگانی 
بوده است.  امروز با 5میلیونی که تحت پوشش سالمت قرار 
گرفته اند جهش جدی در بیمه سالمت انجام شده است. هیچ 
ایرانی نباید بدون بیمه بماند و اگر بیمار روی تخت است همانجا 
باید بیمه اش کنند. هیچ کس نباید مشکل بیمه داشته باشد. 
امروز بودجه داروهای کمیاب تامین شده است. داروهایی که 
مبالغ سنگینی دارند تامین شده است. کاری که در این قضیه 
انجام شده از آرزوهای دولت ها بوده است. امیدواریم با آنچه 
دولت دارد دنبال می کند و از آنچه که به عنوان کمک معیشتی 
داده می شود، مردم احساس ســختی در معیشتی نکنند. 
امیدواریم همه اصناف و اتحادیه ها مشارکت کنند تا گرانی 
اتفاق نیفتد. ما در دولت می خواهیم ساختارهای فسادزا را 
اصالح کنیم. ما به مردم توضیح می دهیم که اصالحات دیگری 
در پیش است. هیچ تردیدی در برخورد با کم فروشی و فساد 
نخواهیم داشت. همه این اقدامات برای این است که دولت با 

تصمیم جدی وارد این میدان شود. 

مکث

 مذاکرات هسته ای
به بن بست نرسیده  است

انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است 
امروز  وارد تهران شود؛ ســفری که کارشناسان معتقدند شاید 
بتواند گره گشای بن بست به وجود آمده در جریان گفت وگوهای 
هسته ای میان ایران و ۱+۴ شود، اما سخنگوی وزارت  امورخارجه 
معتقد است لزوما قرار نیست مورا پیام جدیدی به همراه داشته 
باشد؛ چراکه پیام ها میان تهران و واشنگتن ازطریق اتحادیه اروپا 

به صورت مستمر درحال تبادل است.
به گــزارش همشــهری، ســخنگوی وزارت امورخارجــه در 
نشست خبری دیروز خود، وجود شرایط »بن بست« در مذاکرات 
وین را تأیید نکرد و درباره سفر انریکه مورا به تهران عنوان کرد که 
مذاکرات ایران و ۱+۴ از یک طرف و آمریکا در وین، تاکنون بدون 
وقفه ادامه داشته است؛ »مکثی در حضور در وین رخ داده، اما رد 
و بدل کردن پیام ها از طریق هماهنگ کننده گفت وگوها درحال 
انجام است.« سعید خطیب زاده با بیان اینکه سفر معاون رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از تماس تلفنی امیرعبداللهیان 
و بورل انجام می شود، تأکید کرد که حضور مورا در تهران لزوما 
به این معنا نیست که بعد از وقفه  ایجاد شده، وی با پیام جدیدی 
خواهد آمد؛ »پیام ها به صورت مستمر بین ایران و آمریکا از طریق 

اتحادیه اروپا در حال رد و بدل شدن است.«

تعهد ایران به مسیر دیپلماسی
وی با اشــاره به برنامه ســفر مورا به تهران، از دیدار وی با علی 
باقری کنی، مذاکره کننده ارشد کشورمان خبرداد و با بیان اینکه 
دستورکار گفت وگوها در تهران تقریبا روشن است، توضیح بیشتر 

در این باره را به بعد از گفت وگوها موکول کرد.
خطیب زاده درباره بدعهدی های آمریکایی ها نیز گفت: حضور 
مورا در تهران نشــان می دهد ما گفت وگوها را در مســیری که 
باید انجام شود، همچنان پیگیری کرده ایم و با وجود اقدام های 
ضد دیپلماسی که اخیرا ازسوی سنا و کنگره انجام شده، ایران و 
۱+۴ به مسیر دیپلماسی و دستیابی به توافق خوب و قابل اتکا و 

پایدار متعهد بوده اند.
وی درباره اظهارات جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا درباره بن بســت در مذاکرات وین و اینکه سفر انریکه مورا 
برای از بین بردن این بن بست اســت، گفت: آنچه در وین اتفاق 
افتاده، متوقف اســت در بعد تصمیم های واشنگتن. آمریکا قرار 
نیست  هدیه ای به ایران بدهد یا رضایتی برای انجام چیزی فراتر 
از تعهداتش بدهد. حقوقی از ملت ایــران ضایع کرده و از جیب 
ملت ایران چیزهایی را برداشته که باید سرجایش بازگرداند و به 
حقوق ملت ایران احترام بگذارد. اگر چنین شود می توان گفت که 
مذاکرات در دسترس است. او با بیان اینکه نباید اجازه داد طراحی 
برخی مراکز جنگ روانی برای پیشــبرد بــازی »مقصرنمایی« 
بازنشر شود، گفت: همین که مورا به ایران می آید و گفت وگوها 
ادامه می یابد و بورل تماس می گیرد، نشان می دهد گفت وگوها 

در مسیر درست خود درحال انجام است. 

برجام و 4سال ابهام
اقدام های خصمانه دولت جمهوریخواه  ادامه از 

آمریکا نســبت به جمهوری اســالمی صفحه اول
نه تنها با پاسخ »مذاکره« ازســوی تهران مواجه نشد، بلکه 
استراتژی »صبر راهبردی« ایران فقط یک سال ادامه یافت 
و در ۱8اردیبهشــت ماه۱398، شــورای عالی امنیت ملی 
کشــورمان با صدور بیانیه ای خطاب به کشــورهای عضو 
برجام، از برداشتن گام هایی خبر داد که براساس بندهای ۲۶ 
و 3۶ برجام و »در راســتای صیانت از امنیت و منافع  ملی 
مردم ایران« طراحی شده بود؛ گام های 5گانه ای که به لغو 
برخی محدودیت های وضع شده بر فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای کشورمان انجامید و زمینه ساز ازسرگیری بخش 
قابل توجهی از فعالیت های متوقف شده در صنعت هسته ای 

ایران شد.
در این میان دولت ایاالت متحده تالش کرد با به راه انداختن 
کارزار »فشــار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی، ایران را 
برای توافق جدید، پای میز مذاکره بکشــاند؛ راهبردی که 
اگرچه با اعمال حــدود ۱500تحریم تازه و بی ســابقه در 
بخش های مختلف همراه بود، اما نتوانســت باب گفت وگو 
برای دستیابی به توافق جدیدی را برای دولت ترامپ بگشاید 
و درنهایــت رئیس جمهور جمهوریخواه این کشــور پس از 
حدود ۲سال و 8ماه تالش و فشار بی وقفه برای وادار کردن 
ایران به »مذاکره جدید« با کارنامه ای سیاه که صدور فرمان 
ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در رأس آن 

قرار داشت، مجبور به ترک کاخ سفید شد.
در چنین شرایطی اگرچه جو بایدن، رئیس جمهور دمکرات 
آمریکا با شــعار »احیای برجام« به کاخ ســفید راه یافت و 
از ۱7فروردین ماه۱۴00 نیز گفت وگوهــای احیای توافق 
هســته ای ســال۲0۱5 میان جمهوری اســالمی ایران و 
کشورهای ۱+۴ در وین اتریش آغاز شد، اما واقعیت این بود 
که َدر واشــنگتن  بر همان پاشنه سابق می چرخید و دولت 
جدید اگرچه در کالم بارها اعالم کرد کارزار فشار حداکثری 
علیه جمهوری اسالمی ایران با شکست فضاحت باری همراه 
بوده، اما در عمل شاهد ادامه سیاســت های دولت ترامپ 

بوده ایم.
در ابتدای روی  کارآمدن بایدن بســیاری از کارشناسان و 
ناظران بین المللی بر این گمان بودند که دولت جدید آمریکا 
با عبرت گرفتن از شکست سنگین ترامپ، رویکرد سازنده ای 
را در قبال احیای توافق هســته ای ســال۲0۱5 در پیش 
خواهد گرفت و به جمع کشورهای برجامی بازمی گردد. این 
انتظارات بیهوده درحالی بود که باگذشــت حدود یک سال 
و ۴ماه از اســتقرار دولت جدید در کاخ سفید، آمریکایی ها 
همچنان از اجرای تعهدات خود شــانه خالــی می کنند و 
می کوشند با طرح ادعاهای فرابرجامی، مسیر گفت وگوهای 
هســته ای را منحرف کنند. اتخاذ چنین رویکردی ازسوی 
واشنگتن درحالی است که مقام های ارشد جمهوری اسالمی 
همواره اعالم کرده اند که درصورت انجام تعهدات برجامی 
ازسوی آمریکا، ایران آماده اجرای تعهدهای برجامی خویش 
است، اما شــاهدیم مقام های آمریکایی همچنان مشغول 
طرح مطالبات فرابرجامی باهــدف امتیازگیری حداکثری 
از ایران هستند؛ رویکردی که آینده احیای توافق هسته ای 

سال۲0۱5 را همچنان در هاله ای از ابهام قرار داده  است.

 ماموریت »گزارشگر ویژه«
صرفا بررسی آثار تحریم هاست

دبیر ستاد حقوق بشر با ارائه گزارشی از اهداف و برنامه های 
بازدید گزارشــگر ویژه اقدامات قهری یک جانبه از ایران در 
نشست شــورای عالی قوه قضاییه گفت: ماموریت گزارشگر 
ویژه اقدامات قهری یک جانبه 8ســال قبل از سوی جنبش 
عدم تعهد به تصویب شورای حقوق بشر رسید و کشورهای 
غربی و آمریکا نیز هر سال به قطعنامه تمدید ماموریت این 
گزارشــگر، رأی مخالفت می دهند؛ چرا که خود را در مقام 
پاســخگویی در قبال جامعه بین الملل و کشورهای تحت 

تحریم نمی بینند. 
براســاس گزارش ایســنا، کاظم غریب آبادی با بیان اینکه 
دعوت از گزارشــگر ویژه و بازدید وی از جمهوری اسالمی 
ایران در نهادهای عالی نظام به تصویب رســیده است و نه 
در قوه قضاییه، گفت: ســتاد حقوق بشر از آنجا که یک نهاد 
فراقوه ای است و اعضای اصلی آن از هر 3قوه هستند و مختص 
به قوه قضاییه نیست، به عنوان مرجع هماهنگی های مربوط 
به این بازدید تعیین شد. او عنوان کرد: ماموریت گزارشگر 
ویژه، برابر قطعنامه مصوب شورای حقوق بشر صرفا بررسی 
آثار تحریم ها بر حقوق بشر اســت و ماموریتی برای بررسی 
ســایر موضوعات ندارد. غریب آبادی تأکید کرد: کشورهای 
تحت تحریم باید از تمام ظرفیت های موجود برای پاسخگو 
کردن و مســئولیت پذیری واضعان و مجریان تحریم های 
یک جانبه استفاده کنند. در رابطه با ایران نیز طبیعتا با توجه 
به خصومت های مداوم دشــمنان علیه ملت ایران، هرگونه 

برنامه ریزی با رعایت مالحظات الزم، انجام شده و می شود.

می خواهیم یارانه را به  مردم بدهیم
معاون اول رئیس جمهور که غایب روز یکشــنبه جلسه مجلس 
درخصوص بررســی موضوع گرانی ها بود، روز دوشنبه در جمع 
مدیران ارشد دولت درخصوص فشــارهای معیشتی توضیح داد. 
محمد مخبر در نشست تشریح ابعاد مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و 
اعضای شورای معاونان دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار 
شد، مردمی سازی  و توزیع عادالنه یارانه ها را عالوه بر الزام قانونی، 
یک الزام عقلی و اقتصادی دانست و گفت: یکی از شعارهای پیش 
و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز 
شاهد آن هســتیم که با برخی گرانی ها و افزایش قیمت کاالها، 
بیشترین فشــار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می شود. نشست 
استانداران با مدیران اقتصادی دولت با حضور محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، 
احمد وحیدی، وزیر کشور و وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد 

کشاورزی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت، محمد مخبر همچنین در 
این نشست گفت: سال گذشــته ۱5.۶میلیارد دالر ارز ترجیحی 
یعنی معادل 3۱۲هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت 
شد، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، 
استفاده بیشتری را از این یارانه ها داشته اند و بخش اندکی از این 
یارانه به دســت دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده 
است. مخبر با تأکید بر اینکه دولت نمی تواند نسبت به نحوه توزیع 
فعلی یارانه و برخورداری اندک اقشاری از جامعه بی توجه و بی تفاوت 
باشد، تأکید کرد: دولت با اجرای طرح مردمی سازی  و توزیع عادالنه 
یارانه ها قصــد دارد حق مردم را به  خودشــان پرداخت کند. قرار 
نیســت با اجرای این طرح از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به 
طبقات ضعیف تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح 
یارانه و پولی که متعلق به تک تک آحاد جامعه است به  خودشان 

پرداخت شود.

 دستور اژه ای درباره 
معلمان وکارگران پرونده دار

رئیس قوه قضاییه درجلسه شــورای عالی این قوه 
موضوع اقناع افکارعمومــی پیرامون هرگونه اقدام 
اقتصادی مرتبط با معیشــت مردم را از ضروریات 
دانســت و ادامه  داد: دولت در راســتای اقناع افکار 
عمومی برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی خود 
اقدامات مختلفی انجام داده  است؛ باید همگی توجه 
داشته باشیم که هرگونه بی توجهی به مقوله اقناع 
افکارعمومی و ناشــیگری دراین قضیه، زمینه ساز 

سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان خواهد شد.
براساس گزارش میزان، غالمحسین محسنی اژه ای 
در بخش دیگری از این جلسه، از مسئوالن ذیربط 
قضایی خواست چنانچه طی ماه ها و هفته های اخیر 
برای افرادی از ۲ قشر زحمتکش معلمان و کارگران 
در اثر »غفلت« آنها، پرونده قضایی تشــکیل شده، 

نهایت مساعدت را به عمل آورند.
محســنی اژه ای با بیان اینکه مردم به لحاظ مسائل 
معیشتی با مشکالتی مواجهند و نباید اینگونه تلقی 
شــود که هر فردی نقد و اعتراضی می کند، بدخواه 
است، گفت: باید برای کمک به دولت برای پیشبرد 
برنامه های اقتصادی و بهبود معیشت مردم تالش و 
از هر اقدامی که آب به آسیاب دشمن می ریزد پرهیز 
کنیم. وی همچنین با اشــاره به جایگاه ارزشمند 
۲قشــر معلم و کارگر در جامعه ما اضافه  کرد: باید 
برای رفع مشکالت معیشــتی معلمان و کارگران 
تالش همه جانبه داشته باشــیم. در عین حال باید 
توجه کنیم شــیاطین در صف دلســوزان فعال در 
۲ قشر زحمتکش معلم و کارگر رخنه نکنند، چراکه 
رخنه آنها نه تنها به حل مشکالت معلمان و کارگران 
نمی انجامد، بلکه مشکالت آنها را پیچیده تر می کند.
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رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی دوشنبه شب 

خود با مردم همچنان که طی سخنرانی های اخیر خود دولت
وعده داده بود به طور صریح و شفاف درباره برنامه های 
اقتصادی دولت در اصالح ارز ترجیحی و اختصاص یارانه ها توضیح داد. 
صحبت های سیدابراهیم رئیسی با ذکر اعداد و ارقام مربوط به پرداختی  
یارانه ها همراه بود و به گمانه زنی های روزهای اخیر در این خصوص پایان 
داد. به گزارش همشــهری، رئیس جمهور در پاســخ به این سوال که 
»ارزیابی شما از برنامه تان درخصوص محافظت از جان مردم و تامین نان 
مردم در این چند ماه ریاست جمهوری چیست؟« گفت: مهم ترین مسئله 
پیش روی مردم بعد از آغاز به کار دولت، مسئله کرونا بود. دغدغه جدی 
همه مردم بود و روزی 700خانوار داغدار می شدند. با مدیریتی که انجام 
شد و با دیپلماســی فعال دولت و با مشــارکت جدی مردم، امروز در 

شرایطی هستیم که آمار جان باختگان کرونا به 7مورد رسیده است. 
رئیسی درباره شرایطی که دولت را تحویل گرفته است توضیح داد: مسئله 
مهم دیگر ذخایر کاالهای اساسی کشور اســت. این، اول نگران کننده 
بود. امروز نگرانی حل شده اســت. امروز بدون یک روز تاخیر حقوق ها 
را پرداخت می کنیم. فروش نفت به ۲برابر افزایش پیدا کرد. نسبت به 
افزایش تجارت خارجی، حجم تجارت ما امروز ۱00میلیارد دالر است 
که کامال با قبل متفاوت اســت. این در ارتباط با کشورهای همسایه و 
سایر کشورهایی است که معتقدیم می تواند مبادله خارجی ما را فعال 
کند. مسئله کسری بودجه ۴50هزار میلیارد تومانی داشتیم که بدون 
استقراض از بانک مرکزی و خلق پول، تالش شد با کسب درآمدهایی که 
می شد داشته باشیم این کسری جبران شود و سال۱۴00 گفته می شد 

تورم به ۶0درصد می رسد که به کمتر از ۴0درصد رسید.

ارز ترجیحی باید اصالح می شد
رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که »برنامه مشخص دولت برای ارز 
۴۲00تومانی چیست؟« گفت: ارز ترجیحی از سال۱397 به کاالهای 
زیادی اختصاص پیدا کرد. از همان ابتدا مشخص بود این دوقیمتی بودن 
مشکالت جدی ایجاد می کند. مدت کوتاهی که گذشت دولت قبل متوجه 
مشکالت آن شد و تالش کرد که آن را از کاالهای مختلفی حذف کند؛ 
نهایتا ۶ یا 7مورد کاالی اساسی باقی ماند. ارز ترجیحی تولید را تهدید 
می کند و افزایش واردات و کاهش بهره وری را به همراه دارد و موجب رانت 
و فساد و تبعیض می شود. مسئوالن و اقتصاددانان هشدار داده بودند. قبل 
از اینکه به دولت بیایم، پرونده های مختلفی را شاهد بودم. پول گرفته بودند 
و واردات بی رویه کرده بود و کاالهای غیرمرتبط آورده بودند. مثال پرونده 

حاج قربانعلی ماشین سازی تبریز، یکی از این موارد بود.  
رئیسی گفت: ما از ابتدا که آمدیم 8میلیارد دالر در قانون بودجه۱۴00 
قرار داده بودند که مصارف داشته باشد. این مبلغ وقتی ما آمدیم تمام 
شده بود. این مسئله در جلسه ســران قوا مطرح شد و نهایتا به صورت 
یک الیحه دوفوریتی قضیه را مطــرح کردیم که فوریت آن در مجلس 
رای نیاورد. نتیجه اینکه، تصمیم گرفتیم به نحوی این وضعیت را ادامه 
دهیم ولی زیرســاخت ها آماده نبود. ما باید یک اجماع و اقناع ســازی 
هم می داشتیم. برخی مطرح می کنند که چرا نسبت به این کار عجله 
می کنید. ببینید، اوال ما شتابزده عمل نمی کنیم. مدت هاست موضوع را 
در دستور کار داریم. هم در دولت و هم در مجلس و در نشست های متعدد 
ابعاد مختلف موضوع بررسي شده است و اینکه ادامه مسئله چه مفاسدی 
به دنبال دارد. یکی از بحث برانگیزترین مباحث در مجلس، همین موضوع 
بوده است. ما شأنی جز خدمتگزاری به مردم برای خودمان قائل نیستیم. 
این اصالح اقتصادی باید صورت بگیرد و نباید از تصمیم سخت فرار کرد.

 
ارز 23هزار تومانی مبنا خواهد شد

رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف تک نرخی شدن ارز در کشور اضافه 
کرد: امروز همه به نحوی به تمام شدن بحث ارز دونرخی واقفند. بحث 
زمان مطرح است. ما گفتیم باید به قانون مجلس عمل شود. قانون۱۴0۱ 

این طور است که برای دولت ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است باید 
نیمایی یا آزاد باشد. حاال اگر ارز نیمایی بود و واردات انجام شد، باید با ارز 

۲3هزار تومانی کاالی اساسی وارد کند. 

یارانه 400هزار تومانی داده می شود
رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه 
»یارانه ای که پرداخت می شود چه سازوکاری دارد« گفت: آنی که تا االن 
پرداخت می شد به تولیدکننده داده می شــد و رانت و فساد و تبعیض 
ایجاد می کرد. االن به آخر زنجیره داده می شود و مردم خودشان می دانند 
چه طور مصرف کنند. باید مردمی سازی و توزیع عادالنه صورت گیرد، 
حذفی در کار نیست. یارانه به آخر زنجیره مصرف کننده تعلق می گیرد. 
سازمان برنامه و بودجه کارشناسی کرده که کاالهای اساسی چه میزان 
مصرف دارد. پیشنهاد شده است که  برای همه دهک های امروز جامعه؛  
در 3دهک اول ۴00هزار تومان برای هر نفر اختصاص پیدا کند، برای 
دهک های چهارم به بعد 300هزار تومان خواهد بود. همه مردم از یارانه 
نان و دارو برخوردار خواهند بود و قیمت نان و بنزین گران نمی شود. دارو 
به شکل بیمه اي داده می شود.  او گفت: یارانه نان سنتی پرداخت می شود 
و افزایش قیمت نخواهد داشــت. قیمت بنزین افزایش نخواهد داشت. 
هر وقت کاالبرگ الکترونیک آماده شد، این پرداخت قطع می شود. حتما 
قبل از اینکه افزایش قیمت ها را داشته باشیم کمک معیشتی به مردم 
پرداخت خواهد شد. اعتبارش در حســاب مردم قرار داده خواهد شد و 

بعدا اجازه برداشت داده مي شود. 

یارانه معیشتی بعدا تبدیل به کاالبرگ می شود
رئیسی در عین حال توضیح داد: دهک اول تا سوم و سوم تا دهم ممکن 
است اعتراض داشته باشند. سامانه هایی برای هر نوع اعتراض وجود دارد. 
هر گونه اعتراض و شــکایتی در دهک ها و حذف نام شان در سامانه ها 
رسیدگی خواهد شــد. در وزارت رفاه به صورت شبانه روزی به شکایات 
رســیدگی خواهد شــد. به گفته رئیس جمهور »یارانه کمک معیشتی 
برای ۲ماه خواهد بود و بعدا تبدیل به کاالبرگ خواهد شد. اگر مشکلی 
درخصوص کاالبرگ پیش بیاید حتما با مردم صحبت می کنیم تا زندگی 
خودشان را تنظیم کنند. قیمت کاالها این طور نیست که با هر قیمتی 
واگذار شود. سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است قیمت ها را 

اعالم کند.«

روزی مطالبه گر بودم و امروز پاسخگو
رئیس دولت سیزدهم درباره ضرورت های حذف ارز ترجیحی توضیح 
داد: »برخی به ما نصیحت کردند که چرا در سال اول چنین می کنید؟ 
دلسوزان بگویند که ما باید مشکل را حل کنیم یا بگذاریم مردم بسوزند و 

بسازند. ما اصال اجازه نمی دهیم مشکالتی که مردم با آن مواجهند، برای 
اینکه اسم و رسم خودمان بماند و کسی به ما حرف نزند و نگوید باالی 
چشم تان ابروست، همین وضع بماند. مردم مشکل دارند و جلوی چشم 
آنها دارد یارانه ها هدر می رود و فساد اتفاق می افتد. چه کسی قرار است 
این مسئله را حل کند ؟ دولت باید مســئولیت بپذیرد. من رئیس قوه 

قضاییه بودم. آن زمان مطالبه گر بودم و امروز پاسخگو هستم.«

حذف ارز ترجیحی اول راه است
رئیسی درباره گام های اقتصادی دولت بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: 
دولت اگر الزم باشد آبرویش را می گذارد که معیشت  مردم دچار مشکل 
نشــود و رانت خواران، مردم را چپاول نکنند. مــن از حرف منتقدان و 
دلسوزان استقبال می کنم. من با یکی از منتقدان مواجه شدم و برایش 
شرایط را ترسیم کردم و از او خواستم راه حل بدهد. قانون، دولت را موظف 
کرده است. نمی توانیم مسائل را مشمول مرور زمان کنیم. نخبگان از ما 
مطالبه دارند که با نگاه اصالح گری مسائل اقتصادی را پیش ببریم. دولت 
مطالعه و برنامه در این بخش ها دارد. این اول راه است. من خدمت مردم 
بگویم مسئله ارز ترجیحی آخر کار ما نیست. ما رشد 8درصد و افزایش 
بهره وری را پیش بینی کرده ایم. ما به افزایش سرمایه گذاری در کشور نیاز 
داریم. ما از همه صاحب نظران و دغدغه مندان می خواهیم که مساعدت 
کنند. ما نمی خواهیم مسئله برای مردم مبهم بماند. تمام مسائل باید 

برای مردم به صورت اقناعی باز شود. 

رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی:

یارانه 9 برابری تا رسیدن کاال برگ


