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توافق برای بازگشت به وین
امیر عبداللهیان و بورل از آمادگی ایران و اروپا برای ازسرگیری مذاکرات احیای برجام در وین خبر دادند

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز به تهران آمد تا 
پیرامون آخرین وضعیت گفت وگوهای برجامی میان ایران دیپلماسی

و 1+4 بحث و تبادل نظر کند؛ سفری که اخبار منتشر شده 
از نتایج مثبت آن و افزایش امیدواری ها برای ازســرگیری مذاکرات احیای 

توافق هسته ای سال2015 در آینده نزدیک حكایت دارد.
به گزارش همشهری، وزیر امورخارجه ایران و جوزپ بورل روز گذشته در محل 
وزارت امورخارجه حدود سه ساعت ونیم به بحث و گفت وگو نشستند و پس  از 
آن در نشست خبری مشترک شرکت کردند؛ نشستی که طی آن هر دوطرف 

از آمادگی خود برای ازسرگیری گفت وگوهای احیای برجام خبر دادند.
حسین امیرعبداللهیان در این نشســت خبری با بیان اینكه گفت وگوهای 
مفصل، عمیــق و دقیقــی را دربــاره مطالبات ایــران با نماینــده عالی 
سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا داشته  است، اظهار کرد: آمادگی 
داریم در روزهای آینده مذاکرات را از سر بگیریم و نفع اقتصادی ملت ایران 

برای دولت مهم هست.

ایران به دنبال گسترش مناسبات با اروپا
وی گفت: گفت وگوهای طوالنی، اما مثبتی با اتحادیه اروپا داشــتیم؛ حفظ 
و گســترش روابط با اتحادیه اروپا از اولویت های جمهوری اسالمی ایران در 
پیگیری مناسبات با قاره اروپاســت.جمهوری اسالمی ایران به دنبال روابط 
متوازن با جهان است و در یک سیاســت خارجی متوازن، قاره اروپا برای ما 
از جایگاه مهمی برخوردار است. حفظ و گسترش روابط با قاره اروپا مشمول 
همه کشورهای این قاره، چه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چه کشورهای 
خارج از اتحادیه اروپا می شود؛ رویكردی که ازجمله اولویت های ما در پیگیری 

مناسبات با این قاره است.
رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینكه سطح روابط و به ویژه مناسبات تجاری 
ایران و این قاره در تراز ظرفیت های موجود بین ایران و یكایک کشــورهای 
اروپایی نیست، عنوان کرد: امیدواریم به دنبال روابط و گفت وگوهای دوجانبه 
با یكایک کشورهای اروپایی و همچنین در ادامه گفت وگوها و توافق هایی که 

با آقای بورل داشتیم، شاهد توسعه و پیشرفت مناسبات باشیم.
امیرعبداللهیــان ادامه داد: در این نشســت بحث تداوم مذاکــرات ایران و 
طرف های دیگر برای لغو تحریم ها مورد برررســی قرار گرفت و آقای بورل 

از من خواستند که چگونه می توانیم از بن بست و توقفی که بعد از قطعنامه 
آژانس به وجود آمده است، خارج شویم. بنده گفتم که ایران همیشه از مسیر 
مذاکرات استقبال می کند. وی با بیان اینكه سعی می کنیم مشكالت و نقاط 
افتراقی را که وجود دارد، در مســیر گفت وگوهایی که به زودی ازسر گرفته 
خواهد شد برطرف کنیم، افزود: امیدواریم به طور مشخص طرف آمریكایی 
این بار واقع بینانه و منصفانه برای رسیدن به توافق، تعهدات خود را انجام دهد.

ازسرگیری مذاکرات بعد از سفر بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این نشست خبری گفت: برای 
ما مهم بود که به ایران بیاییم؛ هدف اصلی سفر من شكستن بن بست برجام 
و کم کردن تنش هاست. جوزپ بورل با تأکید براینكه برای من مهم است که 
بن بست برجام را از بین ببریم، افزود: قرار است مذاکرات برجام را در روزهای 
آینده و به سرعت آغاز کنیم.ما به عنوان هماهنگ کننده برجام، در ماه مارس 
پیشنهادهایی را مطرح کردیم و یک سری متن و سؤاالتی بود که قرار بود ایران 
و آمریكا آن را پاسخ دهند و قرار شــد مذاکرات متوقف شود تا این سؤاالت 
پاسخ داده شــود، اما قرار نبود این توقف 3ماه بینجامد. مذاکرات باید ازسر 

گرفته شود و این تصمیمی است که باید در تهران و واشنگتن گرفته شود.
بورل ادامه داد: بعد از سفر من، مذاکرات وین آغاز می شود و تیم من در آنجا 

خواهد بود. رسیدن به توافق برای کل دنیا و جهان مهم است، چراکه ما از ماه 
فوریه در دنیای دیگری زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین آغاز 
شده و اگر در چنین فضایی توافق تاریخی ما به نتیجه برسد، بسیار مهم است.

وی با تأکید بر اینكه این جلسه  مهم بود، چراکه مذاکرات وین ازسر گرفته 
خواهد شد، تصریح  کرد: دنیا به دنبال ثبات و امنیت است و امیدواریم با این 
توافق، امنیت اقتصادی ایران تأمین شــود و همچنین دغدغه عدم اشــاعه 
هسته ای هم برای جهان رفع شود. بورل اضافه کرد: خوشحال خواهم شد که 
دوباره به تهران برگردم و درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا به بحث و گفت وگو 
بنشینیم، چراکه ایران بازار بزرگی است و اقتصادهای ما می توانند همدیگر 
را کامل کنند؛ لذا برجام می تواند این ریل را کامل کند. ما در مورد مســائل 

کنسولی نیز صحبت می کنیم.

شمخانی در دیدار با بورل: به دنبال توافقی قوی، قابل اتکا و پایدار هستیم 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار عصر شنبه  خود با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیرشورای عالی امنیت ملی با اشاره به 
رویکرد اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با تروریسم، دفاع از حقوق بشر، تامین امنیت انرژی و تحکیم امنیت پایدار در نظام بین الملل گفت: جمهوری 
اسالمی ایران براساس راهبرد ثابت خود و با صرف هزینه های مادی و انسانی قابل توجه، اقدامات کم نظیری را در حوزه های ذکر شده به انجام رسانده 
که منافع آن متوجه جهانیان به ویژه شهروندان اروپایی بوده است. شمخانی با انتقاد از کم توجهی اروپا به نقش سازنده ایران در ایجاد امنیت پایدار در 
منطقه و نظام بین الملل گفت: متأسفانه روابط راهبردی اروپا با برخی کشورهایی در حال توسعه است که مظهر شر، ناامنی و تروریسم دولتی در جهان 
هستند. دبیرشورای عالی امنیت ملی بدعهدی آمریکا و بی عملی اروپا در برجام را تجربه ای تلخ برای مردم ایران عنوان کرد و افزود: اقدامات جبرانی 
ایران در بخش هسته ای صرفا واکنشی قانونی و عقالنی به یکجانبه گرایی آمریکا و انفعال اروپا بوده و تا زمانی که رویه غیرقانونی غرب تغییر نکند، 
ادامه خواهد داشت. شمخانی رفع تحریم های غیرقانونی و تحقق انتفاع اقتصادی همه جانبه و پایدار را هدف ایران از ورود به مذاکرات وین عنوان کرد 

و گفت: توافقی که 2 اصل ذکر شده را با ارائه تضمین قابل اتکا از سوی آمریکا و اروپا تامین نکند هیچ مطلوبیتی برای ایران ندارد.
جوزپ بورل نیز در جریان این مالقات  با اشاره به گفت وگوی خود با مقامات آمریکایی پیش از سفر به تهران افزود: دولت بایدن به دالیل مختلف به دنبال 
دستیابی به توافق برای احیای برجام است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مالحظات جمهوری اسالمی ایران را با توجه به تجربیات گذشته در 
زمینه اخذ تضامین برای اطمینان از پایدار بودن توافق جدید قابل درک عنوان کرد و گفت: من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات در تالش هستم که 

دیدگاه های طرفین را متناسب با مقدورات سیاسی و فنی برای شکل گیری توافق به یکدیگر نزدیک کنم. 

مكث

یک سفر و چند دستورکار
ســفر قریب الوقوع نخســت وزیر عراق به تهران خبری بود که 
دیروز ازســوی برخی منابع خبری منطقه ای منتشــر شــد و 
بازتاب گسترده ای نیز به همراه داشت؛ سفری که کارشناسان 
معتقدند با توجه به شرایط سیاسی سخت این روزهای عراق، با 

دستورکارهای متنوعی انجام می شود.
به گزارش همشــهری، گفت وگوهای امنیتی یكی از مهم ترین 
محورهای گفت وگوهای دوجانبه در ماه های اخیر میان تهران 
و بغداد بوده اســت و جمهوری اســالمی بارها نگرانی  خود را از 
فعالیت هــای ضدامنیتی رژیم صهیونیســتی در منطقه اقلیم 
کردســتان، به طرف عراقی منتقل کرده  اســت؛ موضوعی که 
حتی حمله موشكی ایران به اهداف صهیونیستی در اربیل را نیز 
به دنبال داشت. فواد حسین، وزیرخارجه عراق اخیرا در گفت وگو 
با یک شبكه مصری تالش کرد جمهوری اسالمی را به دخالت در 
امور این کشور متهم کند؛ »تهران اکنون زبان جدیدی از بغداد 
می شنود؛ زبانی که از قبل وجود نداشت. ما به ایرانی ها گفتیم 
که به همكاری مشــترک نیاز داریم و به دخالت از طرف ایران 
نیاز نداریم. روابط با ایران از مرحله »سكوت« به مرحله »صریح 

سخن گفتن« رسیده است.«
 برخی منابع خبری معتقدنــد با توجه به ســفر » بایدن« به 
عربستان در آینده نزدیک و تأثیر این سفر بر رفتار سعودی ها، 
بررســی آخرین وضعیت گفت وگوهای ایران و عربســتان از 
مهم ترین محورهای سفر الكاظمی به تهران خواهد بود. پس از 
اینكه »میدل ایست نیوز« در خبری مدعی شد نخست وزیر عراق 
در سفری از پیش اعالم نشده به تهران سفر می کند، برخی منابع 
خبری مدعی شدند دراین سفر مسائل مهمی در ارتباط با روابط 
دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد.

براین اساس شبكه »المیادین«، دیروز به نقل از منابعی گزارش 
داد که »مصطفی الكاظمی، نخســت وزیر عــراق به زودی در 
عربستان ســعودی و ایران حضور خواهد یافت.« این منابع که 
اشاره ای به نام آنها نیز نشــده، در گفت و گو با این شبكه لبنانی 
اضافه کردند: »ســفر متعاقب الكاظمی به 2 کشور در راستای 

گفت و گوهای اخیر ریاض و تهران در بغداد است.«

 تهی کردن مفاهیم انقالب از معنا،
بخشی از جنگ ترکیبی

ادامه از  دینــداران واقعی مخالــف کلیت نظام 
جمهوری اسالمی بدون تردید نیستند لذا صفحه اول

نقشی در این میان ندارند. بنابراین می توان تولیدکنندگان آن 
را »غیریت« دانست. راه مبارزه و پاسداری از مفاهیم ارزشی و 
قدرتمند انقالب اسالمی تولید مفاهیم مجدد و نوزایی مفاهیم 
بــرای گام دوم انقالب اســت. همانگونه کــه در صدر انقالب 
مفاهیمی مانند »استكبار«، »شــیطان بزرگ«، »اسالم ناب 
محمدی«، »مرفهین بی درد«، »اســالم آمریكایی« و... تولید 
می شــد، اکنون نیز باید این مفاهیم تولید و منتشــر شــود؛ 
مفاهیمی که در ســالم فرمانده به زبان ســاده امــا قدرتمند 
خودنمایی می کرد و مردم را در اوج گرما به میدان های سرود 
می کشاند.راه حل آن بازگشت اندیشه به ساحت انقالب اسالمی 
و به میدان آمدن اندیشــمندانی اســت که صالحیت تولید و 

تئوریزه کردن مفاهیم را دارند.

دولت سیزدهم و فصل جدید روابط 
ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر

به هرترتیب، آنچه مشــخص است اینكه  ادامه از 
اگرچه این سند کلیات و اصولی اساسی را صفحه اول

درباره ابعاد مختلف دریای خزر در برگرفته، اما 2موضوع مهم و 
حیاتی یعنی »تعییــن خط مبدأ« و »تحدید حدود بســتر و 
زیربســتر« به  دلیل اختالفات موجــود، از دســتور کار این 
کنوانسیون خارج و به مذاکرات آینده سپرده شده بود و به نظر 
می رســد به طور رســمی تا این مرحله، هیچ تعیین درصد یا 
ســهمی از دریا صورت نپذیرفته و جمهوری اســالمی ایران 
همچنان از حقوق حاکمه 20درصدی خود در خزر برخوردار 
است.  از سوی دیگر الزمه اجرای کنوانسیون نیز تعیین خط مبدأ 
است.یعنی تا زمانی که خط مبدأ تعیین نشود، کنوانسیون قابل 
اجرا نیست. این مسئله موجب می شــود اجرای مقررات اصلی 
کنوانسیون عمال منوط به انعقاد موافقتنامه موصوف باشد زیرا تا 
زمانی که خطوط مبدأ کشورهای ساحلی مشخص نشود، حدود 
مناطق دریایی آنها نیز مشخص نخواهد بود. ماده 22نیز اجرای 
این کنوانسیون را منوط به تصویب همه کشورهای ساحلی کرده 
است. بر این اساس همانگونه که رئیس جمهور محترم کشورمان 
در دیدار اخیر با سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه به درستی 
بر ممنوعیت حضور و مداخله بیگانگان در دریای خزر و توجه به 
وضعیت استثنایی سواحل جمهوری اسالمی ایران تأکید کردند، 
مجلس شورای اسالمی نیز می بایست تا زمان انعقاد موافقتنامه 
خط مبدأ، از تصویب کنوانسیون آکتائو خودداری کند تا زمانی 
که جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات پیش رو اطمینان حاصل 
کند که براســاس اصل انصاف و حقوق تاریخی خود در دریای 
خزر، قادر به تعیین خطوط مبدأ مســتقیمی همانند ســایر 
کشورهای حاشــیه این دریا می شود که براســاس آن حدود 
خارجی آب های سرزمینی کشور، پیشروی مناسب را حداقل در 

محدوده 20درصدی در این پهنه دریایی داشته باشد. 

سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات 

ســربازان گمنــام امــام زمــان )عــج( 
به عنوان ضابطان قضایی تمام کوشش 
و همراهــی خــود را در انجــام رســالت 
خطیــر حفــظ امنیــت ایــن مــرز و بــوم 
به کار خواهند گرفت. تروریســت های 
روســیاه آلبانی نشــین نیــز هیــچ گاه از 
آتش انتقام ۱۲هزارشهید جنایات آنها 

در امان نخواهند بود./ ایرنا

حسن کاظمی قمی
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور 

افغانستان 
در  آمریــکا  طرح هــای  و  حضــور 
خاورمیانــه و جنــوب آســیا پیامــدی 
جــز ویرانــی و آوارگــی نداشــته اســت. 
اختالف نظرهــای منطقــه ای از طریــق 
مشــارکت خیرخواهانه و دسته جمعی 
بازیگران منطقه و بدون فرصت دادن 

به آمریکا قابل حل است./ ایسنا

ابراهیم رضایی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

ما نــگاه مثبتی بــه ســفر بــورل و افرادی 
ماننــد انریکــه مــورا و گروســی نداریــم، 
چراکه حضور این افــراد را جزئی از بازی 
آمریکایی هــا در مذاکــرات هســته ای 
می دانیــم. آنهــا اگــر بخواهنــد صرفــا با 
رفت وآمــد خــود بــازی سیاســی انجــام 
دهند، ما این ســفرها را درحد یک سفر 

توریستی می دانیم./ فارس

2۸ ماه تأخیر در ساخت واحدهای دوم 
و سوم نیروگاه اتمی

6سال پس از آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای 2 و 3نیروگاه 
اتمی بوشهر در 20شهریور ماه 1395، رئیس سازمان انرژی اتمی 
از روند اجرایی و پیشرفت ساخت این واحدها بازدید کرد. تاکنون 
بیش از نصف مهلت زمانی قرارداد ســاخت این نیروگاه ها سپری 
شده است.  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینكه پیشرفت 
ساخت واحد های جدید نیروگاه اتمی بوشهر، نسبت به برنامه از نظر 
وزنی دارای 24درصد عقب ماندگی اســت گفت: 28ماه در ساخت 
واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشــهر تأخیر داریم. عملیات 
ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر شهریور ماه1395با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت، علی اکبر صالحی 
رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و ســرگئی کرینكو رئیس سابق 
روس اتم شروع شد. زمان پیش بینی شــده برای احداث واحد دوم 
9سال و عملیات ساخت واحد سوم 18ماه بعد از آن اعالم شده بود. 
منابع مالی الزم برای ساخت این دو واحد نیز حدود 10میلیارد دالر 

پیش بینی شده بود.

کندی در ساخت واحدهای 2 و 3 نیروگاه بوشهر
براساس گزارش تسنیم، محمد اسالمی تأخیر در ساخت واحد های 
دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را به سبب شرایط تحمیلی دانست 
و بیان کرد: با تدابیر اتخاذ شده، این طرح از پشتوانه مالی متفاوتی 
برخوردار اســت و تالش می شود اوضاع گذشــته تكرار نشود. باید 
پیشرفت در واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی 32درصد می بود، اما 

پیشرفت کمتر از 10درصد است، این، قابل جبران نیست.

   انتصــاب فرمانــده جدید ســپاه 
ولی امر)عج(

سردار رمضان شــریف از انتصاب سردار سرتیپ 
دوم پاسدار حسن مشروعی فر به سمت فرمانده 
ســپاه حفاظت ولی امر)عج( با حكم فرمانده کل 
سپاه خبر داد. به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ 
دوم پاسدار رمضان شریف، ســخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد: سردار سرتیپ 
دوم پاســدار حسن مشــروعی فر با حكم سردار 
سرلشكر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به سمت فرمانده سپاه 
حفاظت ولی امر)عج( منصوب شــد. وی افزود: 
فرمانده کل سپاه همچنین با اهدای لوح سپاس از 
خدمات ارزنده و مجاهدانه سردار سرتیپ پاسدار 
ابراهیم جباری طی دوران تصدی فرماندهی سپاه 

حفاظت ولی امر )عج( قدردانی کرد.

   وصول93هزار میلیارد تومان معوقات 
بانکی

رئیس کل دادگستری اســتان تهران به مناسبت 
هفته قوه قضاییه در یک نشســت خبری درباره 
مبارزه با فساد گفت: ســال گذشته 1200فقره 
پرونده با موضــوع اخالل در نظــام اقتصادی به 
ارزش 15هزار میلیارد تومان بررســی شــد. در 
همین رابطه 93هزار میلیــارد از معوقات بانكی 
از مفسدان اقتصادی وصول شد. 32هزار میلیارد 
تومان هم بدون صدور حكم توســط دادســرای 
ویژه مفاسد اقتصادی، رد مال داشتیم. به گزارش 
ایســنا، علی القاصی مهر همچنین تصریح کرد: 
45شرکت راکه ورشكسته بودند، به چرخه تولید 
برگرداندیم و 44۷2نفر در این واحدهای تولیدی 
مشغول به کار شدند و 80شــرکت و کارخانه که 

ورشكسته اند تحت نظارت قرار دارند. 

نقل قول خبر

هسته ای

 خبر

سیاست خارجی

درخواست گازی عراق از ایران
سخنگوی وزارت برق عراق اعالم کرد که این کشور همه 
بدهی های گازی خود را به ایران پرداخت کرده است. 
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق)واع(، احمد موسی 
در اظهاراتی گفت: میزان تولید انرژی در عراق اکنون 
تقریبا روزانه 20هزار مگاوات است و این میزان همچنان 
نیازهای عراق را برآورده نمی کند و ما همچنان منتظر 
افزایش واردات گاز برای افزایش تولید هســتیم. وی 
تأکید کرد: عراق تمام مبلغ بدهی های معوقه را به ایران 
پرداخت کرد و به طرف ایرانی اعالم کردیم که ما روزانه 
به 50تا 55میلیون مترمکعب گاز نیاز داریم، اما میزان 
رسیده به ما اکنون 40میلیون مترمکعب است و به محض 
اینکه واردات گاز افزایش یابد، وارد مدار نیروگاه های 

تولید برق خواهد شد و تولید ما باال خواهد رفت. 

رئیس جمهــور در ششــمین 

گفت وگــوی تلویزیونی خود با دولت
مردم به مسائل مطرح شده در 
اجــرای طرح عادالنه ســازی 
یارانه ها و حذف ارز ترجیحی اشــاره داشت. به 
گزارش همشهری  ســیدابراهیم رئیسی ابراز 
امیدواری کرد با فروکش کردن آثار اجتناب ناپذیر 
این طرح در ماه های آینده، شاهد کنترل تورم و 
گرانی ها در کشور باشیم.  رئیسی در پاسخ سوال 
مجری برنامه درخصوص ارزیابی اجرایی شدن 
نظام عادالنه سازی توزیع یارانه ها پس از یک ماه 
گفت: تاریخ شــروع بــه کار دولت در ســوم 
شهریورماه1400بود. در بودجه1400 مبلغی به نام 
ارز ترجیحی باقــی نمانده بود. مــا از مجلس 
خواســتیم تا مبلغ ارز4200توماني را در اختیار 
دولت قرار دهند، ولی به فوریت به الیحه ما رأی 
ندادند. طبیعتا ما باید در همان موقع شــرایط 
اصالح اقتصادی را آغاز می کردیم، اما در آن ابتدا 
شرایط و مقدمات را فراهم نمی دیدیم، لذا ما این 
7ماه را با اجازه از مقام معظم رهبری گذراندیم تا 
از ســال1400 عبور کنیم. ایام عید و ماه رمضان 
فرصت اصالح نبود. وقتی بودجه سال1401 آمد 
باید طبق قانون با همان ارز آزاد، کاالهای اساسی 
را خریداری می کردیم. نکته دیگر اینکه شرایط ما 
در کشور طوری بود که از این ارز استفاده نادرست 
می شد. بخشی از ارز4200تومانی در سفره مردم 
نبود، دست دالل ها و رانت خوار ها بود. ما باید این 
ارز را در اختیار تولید قــرار می دادیم ولی با آن 
واردات انجام می دادیــم. گزیده صحبت های 

رئیس جمهور را در ادامه می خوانید:

جنگ اوکراین باعث تشدید تورم شد
   قیمت ها در جهان افزایش پیدا کرده است و بسیاری 
از کشــورهای دنیا تورمی را تجربــه می کنند که قبال 
نداشــتند. جنگ اوکراین مزید بر علت شد. کاالهای 
اساســی از قبل این رویداد گران شــده بود ولی جنگ 
اوکراین مســئله را تشــدید کرد. با کمبودی که ایجاد 
شده است تأثیر آن در بازار نمایان  است. ما شاهد قاچاق 
کاالها به کشورهای همســایه بودیم، ازجمله عراق و 
افغانستان. گزارش هایی که به ما می رسید این بود که 
بازار آنها را بیشتر کاالهای ما پر می کنند. البته اینكه ما 
صادر  کنیم خوشحال می شویم ولی اینكه قاچاق شود 

به نفع کشور نیست.

رکورد تورم 60درصدی دولت قبل
   کشــور با ادامه ارز ترجیحی با مشــكالت زیادی 
روبه رو می شد. ما کشور را در شرایطی تحویل گرفتیم 
که تورم ماهانه 60درصدی و کسری بودجه 480هزار 
میلیارد تومانی داشتیم.  اگر رشد پایه پولی و استقراض 
از بانک مرکزی ادامه پیدا می کرد ما شاهد تورم زیادتری 
می شدیم. ما تا قبل از اجرای عادالنه سازی موفق شده 
بودیم شــرایط اقتصادی را کنترل کنیم. آنچه از تورم 
به خاطر عادالنه سازی ایجاد می شود ظرف مدتی آثارش 
از بین خواهد رفت. اما اگر ما رشد نقدینگی ایجاد کنیم 
برای سال ها باقی می ماند. مردم می بینند برخی کاالها 
گران شده که جزو کاالهای مشمول یارانه نبودند. باید 
دلیل گرانی را اتحادیه هاي صنفی و سازمان حمایت از 
مصرف کننده و تولیدکننده اعالم کند. محاسبه حقوق 
گمرکی و افزایش قیمت مواداولیه برخی از علت گرانی ها 
بوده اســت. الیحه دوفوریتی تنظیم کردیم که برخی 
افزایش ها سال بعد انجام شود و چند عامل تورمی را در 

یک سال اجرا نكنیم.

45درصد منابع نفتی در اختیار دولت است
   40درصد درآمد نفت در اختیار صندوق توســعه 
ملی قرار می گیرد. امسال نخستین سال است که ما از 
مقام معظم رهبری استجازه برای استفاده از این منابع 
نگرفتیــم. 15درصد نیز صرف نوســازی صنایع نفتی 
می شود. 45درصد منابع نفت نیز طبق قانون دراختیار 

دولت است.
یكی از فواید این کار)عادالنه سازی یارانه ها( که انجام 
شده در راســتای ریشــه کنی فقر مطلق است. من به 
برخی روستاها رفتم که می گفتند تنها با یارانه امورات را 
می گذرانند که االن یک خانواده بیش از 2میلیون تومان 
می گیرند. مــا امیدواریم این فاصلــه طبقاتی را بهبود 
ببخشیم. عادالنه ســازی یارانه ها حتما گامی در جهت 

کاهش فاصله طبقاتی است. 
وقتی می گوییم حمایت از تولید شود، باید منابع سمت 
تولید برود و ایــن از واردات بی رویه جلوگیری می کند. 
اگر بخش خصوصی با حمایت و نظارت دولت کاالهای 
اساسی را تولید کند فواید عادالنه سازی یارانه ها مشخص 
خواهد شد. وضعیت اعتراضات یارانه تا قبل از پرداخت 

مرحله سوم مشخص می شود.

توضیح درباره دهک بندی های یارانه ای
   یک عده کســانی بودند که تا به حال هیچ یارانه ای 
نمی گرفتند. یک عده که حدود 2.5میلیون نفر هستند، 
درخواســت تخصیص یارانه دارند. تعداد  قابل توجهی 
یارانه گرفته اند. عده سوم کسانی هستند که یارانه شان 
قطع شده است. اینها بررسی شده اند. تعداد قابل توجهی 
از اینها نیز یارانه گرفته اند. تا قبل از یارانه بعدی حتما 
باید وضعیت آنها مشخص شود. به وزارتخانه ها و دفاتر 
اســتانی گفته ام که وضعیت افراد حتما مشخص شود. 
البته بعد از مرحله ســوم نیز با تغییر شرایط خانواده ها 
ظرفیت اعتراض باقی می ماند. ما تا زمانی که وضعیت 
کاالبرگ الكترونیک قطعیت پیدا نكند، حتما شرایط 

نقدی را ادامه می دهیم.

ارز ترجیحی دارو و نان حذف نمی شود
   دارو باید بــه طرف بیمه ها برود. زیرســاخت ما در 
بیمه ها کامل نیســت و تا آن زمان ارز ترجیحی را قطع 
نخواهیم کرد. قاطع می گویم تا وقتی که بیمه ها فعال 
نشوند تا نظام روشنی در رابطه با توزیع دارو داشته باشیم 
با همین وضع فعلی ادامه پیدا می کند. درخصوص نان، 

قیمت تغییری نخواهد کرد تا وقتی که اطمینان حاصل 
کنیم که طرح آزمایشــی ما در قزوین و زنجان و چند 
اســتان دیگر کامال می تواند پاســخگوی نیاز ما باشد. 
گزارش های ما نتایج خوبی را نشــان مي دهند و طرح 

آزمایشی نتیجه خوبی داده است.

تخلفات اجاره بها به قوه قضاییه می رود
   کشور ما به سالی یک میلیون مسكن نیاز داشت. این 
کار انجام نشد و عقب ماندگی جدی داریم. من ابتدا در 
انتخابات اعالم کردم که باید سالی یک میلیون مسكن 
بسازیم. کار شروع شده و دارد در استان ها دنبال می شود. 
برخی استان ها باید سریع تر حرکت کنند تا به وعده مان 
برسیم. اما نسبت به مالیات خانه های خالی باید سامانه 

مربوطه فعال می شد که متأسفانه با تأخیر مواجه شد. 
 االن در دولت دارد کار به ســرعت دنبال می شود. این 
سامانه فعال شــده  و تأخیر رفع شده است. اما ما حتما 
در رابطه با اجاره باید اقدام کنیم. در دنیا اساس عرضه 
و تقاضاســت ولی وقتی وضعیت اینگونه اســت دولت 
نمی تواند مداخله نكند تا به مستأجران ظلم شود. ما کار 
را به سران 3قوه بردیم و تصویب کردیم میزان اجاره بها 

همانند زمان کرونا بیش از 25درصد افزایش نیابد. 
برای این هم ضمانت اجرایی گذاشتیم تا اگر تخلف شد 
مورد پیگیری قوه قضاییه قــرار گیرد. االن بازار تعدیل 

شده است.

20درصد رشد تجاری در 3ماه داشتیم
   رشد تجاری ما مثبت شــده است. ما تبادل تجاری 
با کشوري مثل امارات داریم که 8درصد رشد اقتصادی 
دارد. ما با 18کشور در اطراف خودمان قرارداد صادرات 

خدمات فنی مهندســی داریم که بیش از 2.5 میلیارد 
دالر بوده است. قطاری که از قزاقستان به ترکمنستان و 
ایران آمد و به اروپا رفت، یا قطاری که از چین در حرکت 
است و از ایران به اروپا می رود سهم ما در ترانزیت منطقه 
را افزایش می دهد. در 3ماهه اول امسال 20 درصد رشد 
تجاری داشتیم. روابط ما با تاجیكستان چندبرابر شده 
است. صادرات نفت ما نیز در شرایط خوبی به سر می برد.

وسط مذاکرات قطعنامه صادر نمی کنند
   تحریم ها هرچه سریع تر باید رفع شود چون ظالمانه 
است و از ابتدا نیز به ملت همین مسئله را عرض کردم. 
اروپا و آمریكا نقض پیمان کردند و من اعالم کردم که 
باید به انجام تعهد برگردند. ما مســیر رفع تحریم ها را 
دنبال خواهیــم کرد اما دولت به دنبال خنثی ســازی 

تحریم ها نیز هست.  
ما باید گام هایی در جهت رشــد اقتصادی برداریم که 
با افزایش ســرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش 
بهره وری انجام می گیرد. ما شــرکت های بزرگی داریم 
که می تواند پیشــران اقتصادی ما باشد. این شرکت ها 
دارند 1۷میلیارد دالر سرمایه گذاری می کنند. بانک ها 
نیز باید نقدینگی را ســمت تولیــد ببرند که مجموعه 
آزادگان جزو آن است. کار سوم بخش خصوصی است. 
ما با بخش خصوصی جلســات متعددی داشتیم تا در 
همه حوزه ها به میدان بیایند و به پروژه های نیمه تمام 
کمک کنند. بخش چهــارم مربوط به نهادهای انقالبی 
ازجمله بنیاد مستضعفان و ســتاد اجرایی فرمان امام 
است. زمینه سیاستگذاری خارجی فراهم شده است که 
 از 10میلیارد دالر تا 20میلیارد دالر برای سرمایه گذاری

 برنامه ریزي شده است.

گزارش  امیدآفرین به ملت
رئیسی: تورم اصالح اقتصادی اخیر درکوتاه مدت رفع می شود و توزیع عادالنه یارانه ها  باعث کاهش فاصله طبقاتی می شود

نظام پرداخت باید در کشور عادالنه شود 
رئیس جمهور درباره تعیین تکلیف حقوق و دستمزدها گفت: قبل از دولت سیزدهم بحث حقوق و دستمزدها چه 
نسبت به کارکنان و کارگران و بازنشستگان مطرح بوده است و افراد خودشان را با هم مقایسه می کردند. این 
اشکالی است که وجود داشته و من تاکید کرده ام که حتما باید پرداخت عادالنه صورت گیرد. نظام پرداخت باید 
در کشور عادالنه شود. بعضی فکر می کنند من اطالع ندارم. من اطالع دارم و به دنبال رفع این تفاوت های نابحق 
هستم. اگر عزیزان جایی جمع می شوند بدانند پیام شان به من می رسد. اقشار مختلف توجه داشته باشند که نگاه 
ما در دولت مربوط به همه حقوق بگیران است. ما باید بررسی کنیم تصمیم مان چه آثاری بر سایر بخش ها دارد. 
می گویند وضعیت ما چه می شود؟ تغییر وضعیت در دستور کار مجلس و دولت است ولی باید به نحوی صورت 
گیرد که شاهد افزایش هزینه نباشیم. اگر هزینه دولت افزایش پیدا کند شاهد آثار تورمی خواهیم بود. به اقشار 
مختلف می گویم مسئله حقوق و دستمزدهای شما مورد توجه ماست. ما دنبال عادالنه سازی نظام پرداخت ها 
هستیم. به نمایندگان مجلس هم می گویم کاری کنیم که دولت پرهزینه نشود. چه باید کنیم که کارمند، معلم، 
استاد و کارگر درآمد خوبی داشته باشند و هزینه  ما هم کنترل شود؟ ما اگر مدیریت منابع و مصارف کنیم تورم 

مهار می شود. ما به هیچ عنوان راضی نمی شویم که یک ریال به حقوق کسی ظلم شود.

مكث


