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خنثیسازی و رفع تحریمها
با قوت دنبال میشود

چهره

سید ابراهیم رئیسی در س��ومین گفتوگوی تلویزیونی با مردم
در آس��تانه یکصدمین روز فعالیت دولت س��یزدهم در پاسخ به این
س��وال که خود شما بهعنوان ش��هروند جمهوری اسالمی ایران به
عملکرد یکص��د روزه دولت چه نمرهای میدهی��د؟ گفت :نمره را
باید م��ردم عزیزمان بدهند .داوری و قض��اوت مردم در این زمینه
منصفانه و عادالنه اس��ت .در ادامه بخشهایی از سخنان رئیسی به
نقل از پایگاه اطالعرسانی دولت را میخوانید:
 تامین قابلقبول کاالهای اساسی
میزان ذخایر کاالهای اساس��ی نگرانکننده بود .این ذخایر باید
حتما به میزانی میرس��ید که رفع نگرانی کند و من امروز به مردم
عزیزمان میگویم که تامین کاالهای اساسی به یک حد قابلقبولی
رس��یده که دیگر هیچگونه نگرانی از جهت ذخایر کاالهای اساسی
در کش��ور نداریم .مسئله دیگر بحث کاالی موردنیاز مردم و اصالح
نظام توزیع کاالی موردنیاز مردم است.
ش��اهد صفهایی برای دریافت کاال بودیم که این با کرامت مردم
همس��ازی نداش��ت و از این قضیه ناراحت بودیم .االن با استفاده از
خدمات و کس��بوکارهای نوین اقداماتی انجام میشود که توزیع
این کاالها بهصورت هوش��مند صورت بگیرد .دولت توانسته از این
طریق هم ثبات اقتصادی در کش��ور ایج��اد کند و هم برای کنترل
قیمته��ا اقدامات��ی انجام دهد .تمام این اقدامات برای این اس��ت
که هم بازار کنترل ش��ود و هم کاالی موردنیاز مردم به س��هولت به
دستشان برسد.
  پرداخت حقوق و دستمزد بدون استقراض
امروز  ۳ماه از کار دولت میگذرد و حقوق و دس��تمزد در کش��ور
بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت میشود .غیر از آنکه شما
و عزیزان اقتصادی این نکت��ه را میدانید ،مردم عزیزمان بدانند ما
در ه��ر ماه عالوه بر هزینههایی که خودمان داریم ،هزینههایی هم
داریم که در دولت قبل انجام شده است.
 حساسیت نسبت به خلق پول
در ای��ن  3ماه دولت در این زمینه موفق ب��ود .بعد از این هم قرار
ما این اس��ت که نس��بت به خلق پول بهطور جدی حساس باشیم.
نس��بت به افزایش نقدینگی ،نس��بت به هر اقدام��ی که در جامعه
ت��ورم ایجاد کند ،باید حساس��یت داش��ت .االن بودجه  ۱۴۰۱در
دولت مورد بحث است .تالش میشود ساختارهای بودجه بهنحوی
تنظیم ش��ود که ضدتورم باش��د .گزارش��ی هم که در این مدت از
مراکز آماری داریم حاکی از این اس��ت که تورم کنترل شده و رو به
کاهش رفته است.
 تالش برای ایجاد ثبات اقتصادی
وضعیت اقتصاد باید ب��رای تولیدکننده و مصرفکننده ،خریدار
و فروش��نده ،هم��ه قاب��ل پیشبینی باش��د .اینک��ه وضعیت قابل
پیشبینی نباشد خیلی بد است .فعاالن اقتصادی باید بتوانند چند
ماه آینده را پیشبینی کنند .دنبال تحقق چنین شرایطی هستیم
و این را هم کامال دستیافتنی میدانیم.
باید به ش��رایط و داشتههای کش��ور خوب توجه کنیم و بدانیم
که راههای مختلفی برای تامین نیاز مالی کش��ور وجود دارد .یکی
از راههای مهم ،اخذ مالیات و دومی مولدس��ازی داراییهای دولت
است.
 افزایش درآمد و کاهش هزینه
یک مسئله درآمد اس��ت و دوم هزینه؛ باید درآمدها را افزایش و
هزینهه��ا را کاهش دهیم .باید هم دولت و هم مجلس کمک کنند
تا دنبال افزایش درآمده��ا و کاهش هزینهها برویم .بودجه ۱۴۰۱
در راستای عدالتمحوری است و باید توزیع امکانات واقعا براساس
عدالت صورت بگیرد .مالک عدالت آمایش سرزمین است.
 عدالت در نظام توزیع
درب��اره ضرورت عدالت در نظ��ام توزیع ،اول اینکه معتقدیم باید
سامانه جامع فعال ش��ود .بنادر ،گمرکات ،بانک و بخشهایی مثل
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت ،باید با هم لینک ش��وند .س��امانه
جامع تجارت ،باید س��امانه جامعی باشد که بتواند بهموقع وضعیت
مالی و اقتصادی را تش��خیص دهد و تب��ادالت را رصد کند .در این
وضعی��ت فرار مالیاتی کمتر اتف��اق میافتد .به مردم عزیزمان نوید
میده��م که ب��هزودی این س��امانه جامع مورد بهرهب��رداری قرار
میگیرد.
 به اقتصاد شوک وارد نمیکنیم
 ۸میلی��ارد دالر ارز ترجیح��ی ک��ه قرار بود امس��ال برای تامین
کاالهای اساس��ی هزینه ش��ود ،قبل از آغاز فعالیت این دولت تمام
ش��ده بود .به مردم عزیزمان عرض کرده بودیم کاری که به اقتصاد
ش��وک وارد کند انجام نخواهیم داد و م��ردم را غافلگیر نمیکنیم.
در جلسات تخصصی مس��ئله ارز ترجیحی بررسی و تمهیداتی در
دولت برای این قضیه اندیش��یده ش��ده تا بتوانیم دست داللها را
قطع کنیم و این پول مستقیم به جیب مردم برود.
 حضور مقتدرانه ایران در مذاکرات
طرفه��ای مقاب��ل ایران فک��ر میکردند در مذاکرات ش��رکت
نمیکنی��م و حرفهای گفتنی نداریم .آنها فکر میکردند ما ابتکار
عمل نداشته باشیم.
الحم��داهلل ام��روز به هم��ه دنیا ثابت ش��د که ای��ران مقتدرانه
و عزتمندان��ه ه��م در مذاکرات ش��رکت ک��رد و ه��م دو متن ارائه
داد؛ ه��م در زمینه مس��ائل هس��تهای و هم در زمین��ه تحریمها؛
بنابرای��ن کام�لا منطبق با آنچ��ه که در برجام اس��ت کارها دنبال
میشود.
موض��وع رفع تحریمها و خنثیس��ازی تحریمها ب��ا قوت دنبال
چ عنوان اقتصادمان را یعنی بودجه سال  ۱۴۰۱را
خواهد شد .بههی 
به این مسائل ارتباط نمیدهیم .همچنین سیاست ما با کشورهای
جهان سیاست فعال و حداکثری است؛ آنهم با اولویت همسایگان
و کشورهای منطقه.
 مسئله آب یک بحران است
مس��ئله آب یک بحران اس��ت و خشکسالی تنها برای یک استان
نیس��ت و حتی برای ایران نیس��ت و برای کل منطقه و دنیاس��ت،
ام��ا بههر حال مدیریت آب برای ما بس��یار مهم اس��ت .بحران آب
در کمیس��یونهای مختلف و در مرکز بررس��یهای اس��تراتژیک
ریاس��تجمهوری ،در قال��ب کمیت��های ازس��وی مع��اون اول
رئیسجمهوری مورد پیگیری قرار دارد.

کارنامه
قابلقبولی در
حکمرانی نداریم

محمدباقر قالیباف در دانش��گاه شهید بهشتی ضمن تبریک روز دانشجو،
گفت :بحث مربوط به حکمرانی ،بزرگترین چالش امروز کشور است و بارها
ه��م این موضوع را مطرح کردم .ما در ح��وزه حکمرانی کارنامه قابلقبولی
نداریم و دچار مشکل هستیم .به گزارش مهر ،رئیس مجلس شورای اسالمی
تصری��ح کرد :در دنیای امروز امنیت هزینه دارد و جمهوری اس�لامی ایران
امروز با مردمساالری دینی در استقالل و آزادی تثبیت شده است و کارنامه
بس��یار خوب و به س��مت عالی در این زمینه دارد .رئیس مجلس ش��ورای

اسالمی گفت :باید حکمرانی را در کشور اصالح کنیم .اگر ما در حوزه اقتصاد
دچار چالشهای بزرگی شدیم ،به این دلیل است که اقتصاد ما دولتی است
و اصالح روند حکمرانی و اداره کش��ور ضرورت ج��دی دارد .قالیباف تاکید
کرد :با این نظام بروکراس��ی کشور به موفقیت نمیرسد .نظام بروکراسی ما
مانند اسب سرکشی شده و مشکالت زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم بهدنبال
مچگیری نیست ،تصریح کرد :شفافیت فقط مختص مجلس نیست و باید در

سطحی که قانون مشخص میکند ،اجرایی شود .البته در موضوعات صنفی
و امنیت��ی و برخی از موضوعات این امکان نیس��ت ،ب��ه همین دلیل برخی
جلسات غیرعلنی است اما اموری که مربوط به مردم است ،باید شفاف شود.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :در آس��تانه برنامه هفتم توسعه
هس��تیم .بنده به دولتم��ردان با صراحت گفتم که بای��د برنامه هفتم کامال
ش��فاف و مشخص باشد؛ نه بهگونهای که اجرایی نشود .ما باید فهم مشترک
در مسائل و حل مسائل پیدا کنیم.

رئیسجمهوری در دیدار مشاور امنیت ملی امارات:

ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیجفارس حمایت میکند

ش��یخ طحن��ون بنزاید ،مش��اور امنیت مل��ی امارات
متحده عربی روز گذش��ته در ادامه برنامه سفر یکروزه
به تهران با س��ید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهوری ایران
و دریابان علی ش��مخانی ،نماینده رهبر معظم انقالب و
دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی جمهوری اس�لامی ایران
مالقات کرد.
رئیسجمه��وری در ای��ن دیدار
گفت :امنیت کش��ورهای منطقه
بهه��م گره خ��ورده و ای��ران از
امنی��ت کش��ورهای حاش��یه
خلیجفارس حمایت میکند.
به گزارش مهر ،رئیسجمهوری
در دیدار ش��یخ طحنون بنزاید
آل نهیان با اش��اره به س��ابقه روابط دوس��تانه دو کشور
گفت :روابط حسنه با کش��ورهای منطقه از اولویتهای
سیاست خارجی در دولت جدید است ،به همین دلیل از
توسعه روابط با امارات استقبال میکنیم.
وی افزود :در روابط دو کش��ور مس��لمان ایران و امارات،
نباید مانعی وجود داش��ته باشد و این روابط تحت تاثیر

القائات بیگانگان قرار بگیرد.
رئیسجمهوری با اس��تقبال از توس��عه روابط اقتصادی
تهران-ابوظب��ی گفت :توس��عه مناس��بات اقتصادی دو
کش��ور ،زمینه شکوفایی روابط در دیگر حوزهها را فراهم
میکند.
 توسعه روابط دو کشور در دستور کار امارات
مشاور امنیت ملی امارات نیز در
ای��ن دیدار گفت :ما فرزندان این
منطقه هس��تیم و یک سرنوشت
داریم.
توسعه روابط دو کشور در دستور
کار ما قرار دارد .ش��یخ طحنون
بن زای��د آل نهیان با اش��اره به
مذاک��رات تفصیلی خ��ود با همتای ایران��ی گفت :آماده
توس��عه همکاریها هس��تیم و امیدواریم با سفر آیتاهلل
رئیس��ی به امارات فصل تازهای از روابط دو کش��ور آغاز
شود.
 شرط برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه
ش��یخ طحن��ون در دی��دار با دریاب��ان علی ش��مخانی،

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر شرایط بسیار خوب ورود ارز به کشور:

در آینده نزدیک اوضاع ارز بهبود خواهد یافت
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به عرضه ۳۶
میلیارد دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون ،گفت :در
سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی
کش��ور به منابع ارزی بهبود قابلمالحظهای داشته
است.
عل��ی صالحآبادی در جمع خبرن��گاران افزود :از
نظر ورود ارز به کش��ور در ش��رایط بس��یار خوبی
هستیم و پیشبینی من این است که در آینده نزدیک اوضاع
رو به بهبود خواهد رفت.
رئی��س کل بانک مرکزی گفت :از ابتدای س��ال تا  ۱۵آذر
برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴
میلی��ارد دالر و عرضه ارز صادرکنندگان در س��امانه نیما ۲۰
میلیارد دالر بوده است.
رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد :تس��هیل برگش��ت
ارز حاص��ل از صادرات به کش��ور جزو برنامههای جدی بانک
مرکزی اس��ت و اخیرا جلس��اتی با تش��کلها داش��تیم تا با
اتحادیهها و واردکنندگانی که نیاز به عرضه ارز دارند ،ارتباط
برق��رار کنیم و از این طریق بازگش��ت ارز حاصل از صادرات
تسهیل شود.
وی گفت :در بازار متش��کل ارزی یا بازار اس��کناس ارزی
نیز  ۱.۳میلیارد دالر از ابتدای س��ال معامله انجام ش��ده که
در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته  ۳.۷برابر رشد داشته
است.

ای��ن عرضه عمدتا توس��ط صادرکنندگان انجام
ش��ده اس��ت .وی تاکید ک��رد :در کمت��ر از  ۹ماه
گذش��ته  ۱۱میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای
اساس��ی و دارو تامین ش��ده و این رق��م عالوه بر
ارز واردات واکس��ن کرونا بوده اس��ت .صالح آبادی
افزود ۱.۵ :میلیارد دالر برای واردات واکسن کرونا
پرداخت شده و مشکلی در این زمینه نداریم.
رئی��س کل بانک مرک��زی افزود ۱۱ :میلی��ارد دالری که
برای واردات کاالهای اساس��ی توس��ط بان��ک مرکزی تامین
ش��ده بیش از رقم کل س��ال گذشته اس��ت و هماکنون نیز
مش��کلی برای تامین ارز کاالهای اساس��ی نداریم .وی درباره
نرخ تورم نیز گفت :یکی از موضوعات مهم نرخ تورم اس��ت و
س��ال گذشته و در دوران آغاز فعالیت دولت جدید ،نرخ تورم
در کش��ور باال بود ،اما در  2ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه
در حال کاهش بوده است.
وی اف��زود :در مهر و آبان تورم نقطه به نقطه  ۱۳.۹درصد
کاهش داش��ته و ن��رخ تورم  ۱۲ماهه نیز نزولی ش��ده و ۲.۵
درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به رشد پایه پولی گفت:
رش��د پای��ه پولی در س��ال  ۳۰.۱ ۹۹درصد و س��هم خالص
داراییه��ای خارجی بانک مرکزی در رش��د پایه پولی ۳۴.۸
درصد بوده اس��ت؛ یعنی بیش از کل رش��د پایه پولی ،رش��د
سهم خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است.

نماین��ده رهبر معظم انقالب و دبیر ش��ورایعالی امنیت
ملی جمهوری اس�لامی ایران نیز با بی��ان اینکه ثبات و
امنیت پایدار تنها در سایه گفتوگوی مستمر و همکاری
کش��ورهای منطقه برقرار میش��ود ،گفت :روابط گرم و
دوس��تانه با همس��ایگان و تبادل ظرفیتهای اقتصادی،
تجاری و س��رمایهگذاری اصلیتری��ن اولویت جمهوری
اسالمی ایران در حوزه سیاست خارجی است.
 ض�رورت تاثیرناپذی�ری رواب�ط کش�ورهای
منطقه از سیاستهای مداخلهجویانه
دبی��ر ش��ورایعالی امنی��ت ملی
کشورمان در این مالقات ضرورت
تاثیرناپذی��ری روابط کش��ورهای
منطقه از سیاستهای مداخلهگرانه
کش��ورهای فرامنطق��های را مورد
تاکید قرار داد و خاطرنش��ان کرد:
کش��ورهای ح��وزه خلیجفارس در
صورت همکاری و تشریک مساعی میتوانند ضمن ایجاد
توس��عه و رفاه برای ملتهای خود بهعنوان قطب انرژی
نقش مهمی در اقتصاد منطقه و جهان ایفا کنند.

ش��مخانی اظهار امیدواری کرد سفر همتای اماراتی او به
ایران س��رآغاز دور جدیدی از روابط و بسترس��از تحکیم
و گسترش همهجانبه مناسبات میان دو کشور باشد.
 موقعیت منحصر بهفرد ایران
ش��یخ طحنون بنزاید ،مشاور امنیت ملی امارات نیز در
این دیدار با ابراز مس��رت از س��فر به جمهوری اسالمی
ای��ران و دی��دار با دریابان علی ش��مخانی گف��ت :ایران
بهعنوان کش��وری ب��زرگ و قدرتمن��د در منطقه دارای
موقعی��ت منحصر بهف��رد ژئوپلتیکی و ش��اهراه ارتباط
شرق و غرب جهان اس��ت .وی گفت :توسعه روابط گرم
و برادران��ه میان ابوظبی و ته��ران در ردیف اولویتهای
امارات متحده عربی است.
شیخ طحنون بنزاید ظرفیتهای اقتصادی قابل مبادله
میان دو کشور در حوزههای ترانزیتی ،انرژی ،حملونقل،
بهداش��ت و درمان و س��رمایهگذاری را بس��یار گسترده
عنوان کرد و افزود :الزم اس��ت با تش��کیل کارگروههای
تخصص��ی ضم��ن احصای دقی��ق زمینهه��ای همکاری
مش��ترک در حوزههای مختلف اقتصادی ،موانع پیش رو
شناسایی و رفع شود.

الیحه بودجه  ۱۴۰۱نهایی شد
معاون پارلمان��ی رئیسجمهوری از نهایی
ش��دن الیحه بودج��ه در دولت خب��ر داد و
گف��ت :ای��ن الیحه یکش��نبه آین��ده تقدیم
مجلس شورای اسالمی میشود.
به گزارش ایس��نا ،سید محمد حسینی در
نشست خبری با اشاره به برنامههای معاونت
پارلمانی رئیسجمهوری برای تعامل بیش��تر
دولت و مجلس گفت :تالش ش��ده از حاش��یهها پرهیز
کنیم ،چراکه مطمئناً دود این حاشیهها به چشم مردم
میرود.
وی درباره ویژگیهای الیح��ه بودجه  ۱۴۰۱گفت:
جذب س��رمایه و رش��د اقتصادی از ویژگیهای الیحه
بودجه است.
ع�لاوه بر این ب��رای هر دس��تگاه تکالیفی بهمنظور
تامین درآمد مش��خص شده اس��ت .ردیفهای بودجه
کاه��ش یافت��ه ،اختیارات دس��تگاهها افزای��ش یافته،
اختی��ارات اس��تانداران افزای��ش یافت��ه و بودج��ه نیز
نظارتپذیر اس��ت .آمایش س��رزمین در بودجه ۱۴۰۱
مدنظر بوده و توزیع بودجه بر این اساس صورت گرفته
است .حسینی گفت :باید از حاشیه و مسائل تنشزا در
رابطه بین دو ق��وا پرهیز کنیم تا دود برخی اختالفات
به چشم مردم نرود.
حس��ینی با بیان اینکه مصوب��ات مجلس بدون وقفه
ابالغ میشود و یک مورد هم نبوده که به تاخیر بیفتد،

گفت :جلس��ات س��ران س��ه قوه ه��م منظم
برگزار میش��ود .همچنین طبق برنامهریزی
انجامش��ده ،مع��اون اول رئیسجمه��وری با
کمیس��یونهای مجل��س دی��دار میکند که
جلسه اول با کمیسیون اقتصادی برگزار شده
است.
مع��اون پارلمانی رئیسجمه��وری با بیان
اینک��ه  ۵۵۷ط��رح ازس��وی نمایندگان مطرح ش��ده،
گفت :نگاه رئیسجمهوری این اس��ت که بهطور کلی،
الیحه تهیه ش��ود ،زیرا در تهیه الیحه کار کارشناس��ی
دقیقتری انجام میش��ود و مس��ائلی مثل بار مالی آن
دقیقتر بررس��ی خواهد شد .باید نمایندگان قانع شوند
که بهجای طرح ،الیحه تهیه شود.
حس��ینی گف��ت :عه��د دول��ت س��اخت  ۴میلیون
مس��کن در  ۴س��ال اس��ت .نمایندگان صبر کنند اگر
ک��مکاری ش��د ،س��وال کنند .تازه کار ش��روع ش��ده
است.
حس��ینی ادامه داد :یک بحث جنجالی که رسانهها
ب��ه آن دامن زدند انتصابات فامیلی بود که  ۳۶نماینده
درب��اره انتصابات فامیلی تذکر دادن��د .ما از نمایندگان
خواس��تار ارائه مصادیقی این ادعا شدیم اما آنها گفتند
منظور ما این بود که در آینده چنین انتصاباتی صورت
نگیرد .برخی گفتند از رس��انههای مجازی ش��نیدیم و
برخی گفتند بعدا مصادیق را میگوییم.

