
 چهارشنبه 12 بهمن 1401
 سال بیست و نهم

 شماره 8119

عبور از آشوب به سوی ثبات
ë ادامه از صفحه اول
ë ثبات محقق خواهد شد

رئیــس جمهــور در ادامه ســخنانش و 
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره زمــان تحقق 
ثبــات قیمت هــا و نحــوه توزیــع یارانه هــا 
بــه صــورت کاالبــرگ، تصریح کــرد: ما به 
صــورت روزانه قیمت هــای بــازار را دنبال 
می کنیــم؛ به صــورت روزانــه، نه هفتگی و 
ماهانــه. مــن به مــردم عزیــز می گویم که 
برخی که نامه می زنند و پیام می دهند که 
شــما خبر دارید قیمت ها باال می رود، بله 
ما بیشــتر از همه رنج می بریم چون آنچه 
باعث رنج مردم است باعث رنج ماست. 
در مجلس تصویب شد که کاالبرگ باشد 
اما زیرساخت آن نبود و مسئولین مشغول 
بودند و چند ماه روی این مسأله کار شد تا 
زیر ساخت آن راه افتاد. نمایندگان و رئیس 
مجلــس هم می دانســتند که این مشــکل 
وجود دارد. ما هم معتقدیم کاالها پس از 
حذف ارز 4200 تومانی بر اساس کاالبرگ 
و با قیمت مناسب باشد. باید توجه داشت 
اگــر در آن تاریــخ این قانون اجرا نمی شــد 
آثــار تورمــی بســیاری داشــت. در شــرایط 
فعلــی دنبــال ثبــات اقتصادی هســتیم و 
این امر با برنامه ریزی هایی که شده اتفاق 

می افتد.
ë نرخ دالر چه خواهد شد؟

رئیــس جمهــور در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره علت بــاال رفتن نــرخ دالر گفت: از 
پاییــز ســیر صعــودی دالر و ارز را داشــتیم 
افزایش قیمــت دالر دالیل مختلفی دارد؛ 
یکی از مســائل انتظارات تورمی اســت که 
پیش آمده. همچنین اغتشاشــات، کسب 
و کار مردم و تحصیل و دانشگاه و مدارس 
را دچار مشکل کرد؛ چون نااطمینانی را به 
بازار و جامعه داد. این موارد در قیمت دالر 
تأثیر داشته است. همان طور که شما گفتید 
تا تیر ماه قیمت دالر کنترل شده بود اما به 
یکباره شرایط عوض شد. عالمت هایی که 
اغتشاشــات در القای بی ثباتی داشــت در 

اقتصاد و دالر تأثیر گذاشت.
ایــن  آیــت اهلل رئیســی در پاســخ بــه 
ســؤال که آیا دلیل ایــن افزایش ها، کمبود 
ارز نیســت، تأکیــد کــرد: مــا ذخایــر ارزی 
خــوب و قابل اطمینانــی داریم. ما فروش 
نفت داریم و پــول آن نیز بر می گردد. من 
اطمینان می دهم. نکته دوم اینکه اصاًل کار 
داد و ســتد ما با قیمت نیمایی است. پول 
صادرات ما در این ســامانه است و واردات 
هم از این ســامانه صورت می گیــرد. نود و 
چند درصد تجارت ما از این ارز است. آنکه 
در بازار آزاد است تنها چند درصد است که 
ســایه می اندازد روی همه بــازار. این چند 
درصد بــه صورت آزاد رد و بدل می شــود. 
با سیاستی که اخیراً بانک مرکزی در پیش 
گرفته به نحوی خواهد شد که بازار نیمایی 
اصــل باشــد و بــازار آزاد مدیریــت شــود تا 
قیمــت بــازار آزاد بــه نیمایی برســد. دارد 
تالش می شود تا بازار آزاد به نیمایی برسد.

ë  حقوق هــا عقب نیفتاد، رتبه بنــدی اجرا
شد

رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســؤال 
مجری مبنی بر اینکه اثر اقتصادی فروش 
نفــت و بازگشــت پول آن کجاســت، تأکید 
کرد: اگر می گوییم کشور دارد اداره می شود 
وســایر  دســتمزد  و  حقــوق  پرداخــت  و 
پرداخت ها بموقــع صورت می گیرد، این 
پرداخــت هــا از کجا اســت؟ ازهمین جاها 
است. روزی که برای نخستین باردرجلسه 
دولــت شــرکت کردیــم، آن هــم زمانــی 

که هنــوز دولت ســیزدهم از مجلــس رأی 
اعتمــاد نگرفته بــود، دراین جلســه، من و 
یک نفر از دوســتان حضور داشتیم و همه 
اعضــای حاضــر از دولت قبــل بودند، این 
جلســه در آخر مرداد ماه برگزار شد و هنوز 
سوم شهریور نشده بود که دولت سیزدهم 
تشــکیل شود، دراین جلســه دولت، بحث 
تماماً بر ســر این بود که حقــوق مردادماه 
را از کجا پرداخت کنیم، بحث یک ساعته 
دولت این بود. من در آنجا گفتم که دولت 
ســیزدهم در شرایطی می خواهد کار خود 
را آغــاز کند کــه بحث دولت این اســت که 
حقوق از کجا پرداخت شود! اما امروز پس 
از گذشــت چندین ماه از آن روز، پرداخت 
حقــوق و یارانه ها حتی یک روز هم عقب 

نیفتاده است.
آیت اهلل رئیسی افزود: درهمین شرایط 
رتبه بندی معلمان که 11 ســال اجرا نشده 
باقــی مانــده بود، درایــن دولت اجرا شــد. 
حقوق معوقه بازنشســتگان پرداخت شد 
و درهمیــن شــرایط مطالبــات پرســتاران 
کــه رهبــر انقــالب ســه بــار نســبت بــه آن 
تذکــر داده بودنــد در این دولــت پرداخت 
شــد. درهمین زمان در زمینــه درآمدهای 
مالیاتی، واقعیت این است که برای مقابله 
با فرارهــای مالیاتی کارهــای خوبی انجام 
شــده، کما اینکــه دراین مــدت دو میلیون 
مؤدی مالیاتی شناســایی و به فهرست ها 
افزوده شــده. اما چه در حــوزه درآمدهای 
نفتی و چه درآمدهای مالیاتی، اینها اخذ و 
به مردم پرداخت شده و صرف امور کشور 

می شود.  
وی درادامــه خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته 480 هــزار میلیارد تومان کســری 
بودجــه وجــود داشــت، امــا این کســری از 
درآمدهای کشور پرداخت شد، نه از محل 
استقراض و چاپ پول. دولت تالش جدی 
و مدیریــت کــرده تا علی رغــم تهدیدها و 
تحریم ها با کسری بودجه مواجه نباشیم، 
البته بودجه ما اشکاالتی دارد. رهبرانقالب 
بــه حــق، گفتنــد کــه ســاختارهای بودجه 
ریــزی بایــد متحول شــود که کامالً ســخن 
درســتی اســت. دولت، هم ســال گذشته و 
هم امســال تالش کرده ما شــاهد کســری 
بودجه نباشــیم.این واقعاً کار بزرگی است 
که انجام شــده اســت. آن هم در شرایطی 
که هزینه ها بســیار افزایش یافته اســت، از 
جملــه اینکه رتبــه بندی معلمــان که 36 
هزار میلیــارد تومان مصروف آن شــد، اما 
اینکه دولت تالش کنــد با مدیریت منابع 
و مصارف کســری بودجه نداشــته باشــد، 
ناشی از همین درآمدهایی است که اشاره 

کردید یا مورد سؤال مردم است.
ë  0.7 کاهــش اقتصــادی،  رشــد  درصــد   4

درصد نرخ بیکاری
رئیس جمهور در ادامه به سخنان اخیر 
رهبر معظم انقالب اشــاره و تصریح کرد: 
رهبرانقــالب فرمودند که دهه 90 اقتصاد، 
بــه تعبیری اقتصاد تعطیل بــوده یا اینکه 
اقتصــاد مــا در ایــن دهه مشــکالت جدی 
داشته، براین اســاس، باید پرسید در سال 
1400 که دولت را تحویل گرفتیم، وضعیت 
چطــور بــود؟ درآغــاز بــه کار دولت، رشــد 
اقتصادی کشــور 0.4 درصــد بود، یعنی در 
شــهریورماه 1400، امــا در اســفندماه 1400 
رشد اقتصادی به 4.4 درصد رسید، آن هم 
در یک فاصله زمانی 6 ماهه و امروزهم در 
پاییز 1401 رشد اقتصادی بیش از 3 درصد 

است.
وی افزود: امروز ســرمایه ثابت ما رشد 

3.9 درصد را نشان می دهد، یعنی قریب 
4 درصــد رشــد ســرمایه گــذاری داریم. به 
رغــم همــه تهدیدهــا و تحریم هــا، امروز 
در کشور رشد ســرمایه ثابت داریم، یعنی 
قریــب بــه 4 درصــد رشــد داریــم، رشــد 
اقتصــادی بیــش از 3 درصد اســت، رشــد 
تولید بیش از 6 درصد و رشــد ابزار تولید و 
کارخانه ها بیش از 5 درصد اســت، یعنی 
همه شــاخص هــا از رشــد کشــور حکایت 

دارند.
آیت اهلل رئیســی اظهار داشت: از سوی 
دیگر، بیکاری یکی از مشکالت کشور است، 
چند روز پیــش دیدید که مســئوالن اعالم 
کردند روزی که ما دولت را تحویل گرفتیم 
نرخ بیکاری 8.9 بود، اما امروز  8.2 درصد 
اســت، یعنی کاهــش 0.7 داشــته و در کنار 
آن، در11 اســتان کشــور نیز بیکاری کاهشی 
شده است. اینها نشــانه های خوبی است. 
نمی گوییم کار اساسی انجام شده یا به آن 
رشد 8درصدی که در برنامه توسعه به آن 
اشــاره شده دست یافتیم، اما همه شواهد 
و آمارها گواه آن است که ریل گذاری خوبی 
در کشــور صــورت گرفته و ایــن ریل گذاری 
برای خنثی کــردن تحریم ها حتماً جواب 

خواهد داد.
رئیس جمهور در پاسخ به  این سؤال که 
رشد 8 درصدی چه زمانی اتفاق می افتد، 
اظهــار داشــت: هدفگــذاری ما دســتیابی 
به نرخ رشــد 8 درصدی اســت، کما اینکه 
را  در بودجــه 1402 هــم رشــد 8 درصــد 
پیش بینی کردیم. در گذشــته کشاورزی ما 
تــراز منفی بوده و االن مثبت شــده اســت. 
اگر بخواهیم رشد اقتصادی اتفاق بیفتد که 
رهبر انقالب نیز بحق به آن اشــاره کردند، 
امروز زمینه تحقق آن در کشور کاماًل وجود 
دارد، آن هــم علی رغــم همــه تحریم ها و 
تنگناهایی که دشمن می خواهد ایجاد کند،  
کشور می تواند رشد اقتصادی قابل قبولی 
داشــته باشــد. من معتقدم اگــر دولت به 
منویات رهبری و به آنچه در برنامه دولت 
به عنوان سیاســت های ابالغی ابالغ شده 
پایبنــد باشــد، قطعاً مــردم نیز مشــارکت 
کــرده و بــه این ترتیب رشــد اقتصــادی 8 
درصد قابل دسترسی است. همه نشانه ها 
می گوینــد رشــد اقتصــادی 8 درصد قابل 

دستیابی است.
وی در پاسخ به این سؤال که چه میزان 
از هدفگذاری ایجاد یک میلیون شــغل در 
سال محقق شده اســت، نیز گفت: آماری 
کــه وزارت کار داده و مرکــز آمــار ایران هم 
اعالم کرده اســت، این است که از آنچه در 
زمینــه ایجاد یک میلیون شــغل در ســال 
وعده دادیــم، از این وعده عقب نیســتیم 
و آمارهــا می گویند که قریب همین میزان 
شغل در کشور ایجاد شده و نسبت به وعده 

ایجاد شغل، عمل شده است.
آیت اهلل رئیسی افزود: اینجا می خواهم 
به مــردم عرض کنم حقیقتاً می خواهیم 
دولت صادق الوعدی باشیم و به آنچه به 
مردم در حوزه مســکن و اشــتغال گفتیم، 
عمــل کنیــم. مــا تهدیدهــا را می دانیــم و 
می دانیــم کــه دشــمن امــروز از اینکــه کار 
مــا باعــث خنثــی شــدن تحریم  ها شــده، 
عصبانی اســت. همین آشــوب ها، علتش 
همین است که دشمن می بیند تحریم ها 
بــا اقدامــات دولــت و ایســتادگی دولــت و 
مردم خنثی شــده است، می بیند که نفت 
صــادر می شــود، می بینــد رشــد تولیــد در 
کشــور به 5 درصد رســیده اســت، دشمن 
می خواهد که اشتغال در کشور منفی شود، 

اما امروز دیده است که قریب یک میلیون 
شغل در کشور ایجاد شده، بنابراین هرچه 
دشــمن برای ما و کشــور ما خواسته است، 
درســت خالف آن عمل شده. شاخص ها 
نشان می دهد کشور درحال رشد اقتصادی 
اســت، طبیعی اســت کــه دشــمن توطئه 
می کند. آشوب و تحریم دو روی یک سکه 
اســت، دشــمن می خواهد کشــور متوقف 
شود و ملت ما اراده کرده که کشور متوقف 
نشــود. معتقدیــم دولــت هرچــه رهبری 
گفتند را باید به عنوان یک بسته اقتصادی 

در عمل طراحی و محقق کند.
مجــری در خصــوص ایــن مســأله کــه 
برخــی می گوینــد مــن نــه کارمنــد دولت 
هســتم نه پرســتار و نــه معلم و بــه لحاظ 
معیشــتی دچار مشکل هســتم پس ارزی 
که وارد کشــور می شــود و ناشــی از افزایش 
صــادرات اســت در کجــا هزینه می شــود، 
پرســید و رئیس جمهــور در این خصوص 
پاسخ داد: ارز به کاالی اساسی و هزینه های 
کشور تبدیل می شود. تبدیل به رشد تولید 
می شــود. دولت وظیفه جمهور را برعهده 
دارد یعنی هشــتاد و پنــج میلیون نفر و نه 
چند میلیــون کارمند. مــا معتقدیم وضع 
کارمندان باید درست شود اما همه مردم 
مورد تأکید ماست. این را بگویم که امسال 
ســال تولید اســت هر چــه دولــت تولید را 
رونق دهد به نفع کشور است پس اگر یک 
خط تولید را به چهار خط تولید برسانیم به 

نفع کشور است.
وی ادامه داد: پیش از این دولت، سهم 
مــا در تجارت منطقه این نبوده اســت. در 
ارتبــاط با برخی از کشــورها کار تجاری مان 

4 تا 5 برابر شــده اســت. حتی تــراز تجاری 
بــا برخــی کشــورها منفــی بــوده و اکنــون 
مثبت شده اســت. خب افزایش اشتغال، 
افزایش تجارت، افزایــش تولید و افزایش 
شرکت های دانش بنیان به نفع همه کشور 
است و همه این اقدامات دولت در جهتی 
است که اقدامات اقتصادی در سفره همه 
مردم دیده شــود. در ادامــه این گفت و گو 
آیت اهلل رئیســی به ســؤاالت در خصوص 
دســتاوردهای ســفرهای اســتانی دور اول 

دولت سیزدهم پاسخ داد.
رئیس جمهور در تشریح دستاوردهای 
سفرهای استانی گفت: مســأله واحد های 
تولیــدی کــه دچــار تعطیلی شــده یا نیمه 
تعطیل است همه را رنج می دهد. در این 
ســفرهای اســتانی بیش از ســه هزار واحد 
تولیــدی که تعطیــل یا نیمــه تعطیل بود 
فعال شده است. همه دستگاه ها و نهادها 
و خــود مردم کمــک کردند تــا اینها فعال 
شود. در تمامی استان ها مجموعه ای برای 
احیــای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل 
ایجاد شده و آثار آن را ما می بینیم. بعضی 
موارد هم با فســادهایی مواجه شــدیم که 
پیگیری شــده اســت. ایــن را هم بــه مردم 
عزیزمــان بگویــم شــرط همکاری بــا بنده 
داشــتن روحیه ضدفســاد و فسادســتیزی 
اســت. فســاد در دولت ما تحمل نخواهد 
شــد. فســاد دســتگاه ها را متوقف می کند. 
پــس ما در دور اول مســائل و مشــکالت را 
شــناختیم و مصوبــات ضروری داشــتیم. 
در  دولــت  مصوبــات  تحقــق  میــزان 
اســتان های مختلف تفاوت داشــته است. 
مثــاًل در یــزد و خراســان جنوبــی بخــش 

قابل توجهی از مصوبات انجام شــده بود. 
همین جا هم الزم اســت کــه از مردم این 
استان ها تشکر کنم که با حضور و استقبال 
خوب آنها شــرمنده شدم. ببینید ما شرط 
گذاشتیم که باید مصوبات دور اول اجرایی 
شــده باشــد تا در دور دوم مصوبات جدید 
داشــته باشــیم. محــور اصلی هــم در این 

سفرها تولید و اشتغال بوده است.
ë وعده مسکن

آیت اهلل رئیسی در خصوص این سؤال 
که شما وعده ساخت چهار میلیون مسکن 
دادیــد امــا صحبت هایــی از آقــای مخبــر 
منتشــر شــده اســت کــه دولت بنا نیســت 
مســکن بسازد بلکه مردم مسکن خواهند 
ساخت نیز توضیحاتی داد. رئیس جمهور 
با اشــاره به تصاویر منتشــر شده در فضای 
مجــازی که وعده هــای رئیس جمهــور در 
حوزه مســکن را در کنار صحبت های سایر 
مســئوالن دولتــی قــرار داده تــا بــه ظاهــر 
تناقضــی را در ایــن خصــوص القــا نماید 
گفت: ببینید دولت در زمینه مسکن نقش 
مباشــر و تســهیل گر دارد. در یــک جایــی 
مــا هــم زمیــن می دهیــم هم تســهیالت 
می دهیــم و هــم مســکن می ســازیم. امــا 
در جایــی زمیــن و تســهیالت می دهیــم و 
خود فرد و تعاونی ها مســکن را می سازند. 
بخشی هم خود مالکین هستند که دولت 

به آنها فقط تسهیالت می دهد.
وی افزود: ما زمانی که دولت را بدست 
گرفتیــم مواجــه شــدیم بــا پروژه هایی که 
مردم 10 ســال اســت منتظر هستند تا این 
مســکن به دســت آنها برســد. گاهــی این 
پروژه ها 25 درصد پیشــرفت داشته است 

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به بهبود شاخص های اقتصادی اعالم کرد

http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

یا 40 درصد و 60 درصد پیشــرفت داشــته 
اســت. پــس ما بایــد اینهــا را تکمیل کنیم 
چــون مردم منتظرند. بــه صورت هفتگی 
اینها در حال آماده شدن و واگذاری است. 
اینکــه مــا می گوییــم یک میلیون مســکن 
ایجــاد شــود در قانون دولت مکلف شــده 
اســت و این وعده من هم بوده اســت. هر 
کســی غیــر از من باشــد هم باید بســازد تا 

مشکل حل شود.
در  مثــاًل  داد:  ادامــه  جمهــور  رئیــس 
شــهرهای زیــر بیســت هــزار نفــر امــکان 
مراکــز  امــا  دارد.  وجــود  زمیــن  واگــذاری 
استان ها مجتمع سازی را دولت باید انجام 
دهد. پــس ایــن کار با کمک مــردم انجام 
خواهــد شــد. مثــاًل در بافت های فرســوده 
کار  بذرپــاش  دکتــر  اســت.  شــده  شــروع 
مرحوم دکتر قاسمی را دارد پیش می برد و 
بدانید که دولت به وعده خود پایبند است.

ë کندی اینترنت و گالیه مردم
آیــت اهلل رئیســی در خصــوص کندی 
ســرعت اینترنــت و گالیــه مــردم کــه در 
تماس هــا و نامه هــا بــه رئیــس جمهــور 
می رســد گفت:  مــردم زندگی و کار علمی 
و کســب و کارشان با بســتر اینترنت است. 
ایــن فضــا محیــط زیســت مردم ماســت. 
بــا  و  بخــش  آرامــش  بایــد  محیــط  ایــن 
دسترسی های راحت باشد. اینترنت نباید 
دارای اخالل باشــد و ارتباطات باید راحت 
شــکل بگیرد. این اختالل مورد گله ما هم 
هســت. کاری کــه در رابطه با فیبــر نوری و 
شــبکه ملی اطالعات در این دولت انجام 
شــد قابــل تقدیــر اســت. وزارت ارتباطات 

شبانه روز دارد برای اینها کار می کند.
بــا  ارتبــاط  در  رئیســی  اهلل  آیــت 
محدودیت های ایجاد شــده برای ســکوها 
یــا پلتفرم هــای خارجــی بــه تأثیــر اصلی 
اغتشاشــات بــر وضــع ایــن محدودیت ها 
اشــاره کرد و گفت: برخی از این ســکوهای 
خارجی بستر ناامنی در کشور شده بود. کجا 
در دنیا این اجازه را می دهند که از آنها علیه 
امنیت کشورشان استفاده شود. پس مردم 
بداننــد تا قبــل از اغتشاشــات محدودیت 
ایجــاد نشــد. دفتــر خدمات رســانی ایــن 
پلتفرم ها باید پاســخگو باشند و رفتارشان 
کامــاًل بــه نحوی باشــد کــه اخــالل در امور 

کشور نباشد.
شــورای عالی  دبیرخانــه  افــزود:  وی 
اینهــا  بایــد  اســت  گفتــه  ملــی  امنیــت 
پاســخگوی  عملکــرد خــود باشــند و تــا 
وقتی پاســخگو نباشــند این دچار مشکل 
می شــود. بــه خاطــر ایــن وضعیــت پس 
از اغتشاشــات تــالش شــده تــا ســکوهای 
داخلی قدرت بگیرد و مردم دچار مشکل 
نشوند. من معتقدم اینترنت نباید دچار 
اختالل شــود و من گالیه مــردم را منتقل 
می کنــم چــون مــردم دارنــد از ایــن فضا 

استفاده می کنند. 
آیت اهلل رئیســی در پاسخ به سؤالی در 
خصوص شــنیده شــدن اعتراضات مردم 
گفــت: اعتراضات باید شــنیده شــود. من 
در شــورای عالی انقــالب فرهنگی مطرح 

کردم. ما باید کانون های گفت و گو داشــته 
باشــیم. باید ســخن همــه را شــنید من در 
دولــت ایــن آمادگــی را دارم. مــن خــودم 
ســاعت ها با دانشــجویان، مردم، بازاریان 
و جوانان می نشــینم و به همه دولتمردان 
هم ســفارش کــردم کــه با مردم نشســت 
کــه  مــا مصــوب کردیــم  باشــند.  داشــته 
اتاق هــای گفت و گو در دانشــگاه ها شــکل 
بگیــرد. بخشــی هــم کــه در فضای کشــور 
هست باید توسط وزارت کشور انجام شود 
تا ســخن مردم شنیده شود و پیگیری الزم 

صورت بگیرد.
رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که 
یکی از دالیل آغاز شــدن اغتشاشات اخیر 
مسأله مرتبط با حجاب بوده است و برنامه 
دولت در این زمینه چیســت، توضیح داد: 
حجاب ضرورت دین است و از طرف دیگر 
قانون هم هست. زنان و دختران ما پایبند 
قانون و دین هستند. کسانی هم که ضعف 
دارنــد راهــکار فرهنگــی دارد نــه امنیتی و 
سیاسی. دســتگاه های فرهنگی باید فعال 

باشند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به تحلیل رهبر 
انقالب در خصوص عدم همراهی کسانی 
که ضعف حجاب دارند با دشمنان انقالب 
گفت: کســانی که ضعف حجــاب دارند بر 
دهان دشــمنان زدند و نشان دادند پایبند 

به انقالب هستند.
وی در ادامــه بــا تصریــح بــر اینکــه در 
و  فرهنگــی  بایــد  نــگاه  حجــاب،  مســأله 
دســتگاه های  گفــت:  باشــد،  اجتماعــی 
و  فرهنگــی  دســتگاه های  تبلیغاتــی، 
اجتماعی و رســانه ملی، همــه باید در این 

مسیر فعال تر شوند. 
مجــری در ادامه پرســید: قرارگاهی که 
در وزارت کشــور در این زمینه فعال است، 
آیــا ایــن قــرارگاه بــه وزارت ارشــاد تحویل 
می شــود؟ رئیس جمهــور پاســخ داد: این 
قــرارگاه در ســال 84 و بــه موجب مصوبه 
شــورای عالی انقالب فرهنگی ایجاد شده 
و ایــن مصوبــه، وزارت کشــور را بــه این کار 
موظــف کــرده. امــا مــن معتقــدم بخش 
فرهنگی و اجتماعی این قضیه می طلبید 
قرارگاهی در وزارت فرهنگ و ارشاد ایجاد 
شــود، یعنــی بخش اجتماعــی و فرهنگی 
آن در وزارت فرهنگ فعال شــود، زیرا این 
مســأله را از جنــس فرهنگــی و اجتماعــی 

می دانیم، نه از جنس امنیتی.
آیت اهلل رئیسی در پایان سخنانش نیز 
در پاســخ به ســؤال مجــری دربــاره برنامه 
کاهش هرچه بیشتر هزینه های بهداشت، 
درمــان و ســالمت مــردم، تأکیــد کــرد: ما 
دنبــال کاهــش هزینه های مــردم در حوزه 
سالمت هســتیم، آن هم ازطریق سازوکار 
پزشــک خانــواده و نظــام ارجاع تــا به این 
ترتیــب، آن مــواردی که به بســتری کردن 
بیمار می انجامد، هزینه بستری را از دوش 
بیمار و خانواده برداریم. به این ترتیب که 
بیمه های تکمیلی را فراگیر کنیم و درعین 
حال رفاه چند الیه اجتماعی را برای مردم 

فعال کنیم.
وی افزود: وقتی بیمه ها فعال شــدند، 
خواهیم دید که در هر منطقه از کشــور، اگر 
فــردی بیمار شــود و بــه بیمارســتان برود، 
دیگر نگران هزینه بیمارستان نخواهد بود. 

این کار امروز در دولت آغاز شده است.
رئیــس جمهور خاطرنشــان کــرد: قرار 
شــد با مردم با فعل ماضی صحبت کنم، 
و بــر همیــن اســاس، اینجــا می گویــم که 
این طرح در بخش ســالمت، از شــهرهای 
کوچک آغاز شده و در مرحله بعد به مراکز 
استان ها خواهد رسید. مطابق وعده ای که 
وزیر بهداشت داده و گفته شد که این طرح 
ظرف چند ماه آینده، یعنی تا اردیبهشت 
و خرداد، قابل اقدام اســت، به این معنی 
که با فعال کردن پزشــک خانــواده و نظام 
ارجــاع، بســتری کــردن افــراد بــه صــورت 
رایــگان در بیایــد و هزینــه خانــواده در این 
زمینه بسیار کاهش می یابد. ما هم نسبت 
بــه مســأله دارو و هــم بیمارســتان توجــه 
ویژه داریم و خدمات بهداشــتی از مسائل 
اولویــت دار دولت اســت و شــبانه روز آن را 
دنبــال می کنیم که این مشــکل مردم هم 

حل شود.
آیت اهلل رئیســی در کالم پایانی خود با 
مــردم گفت: در پایان، باید از مردم تشــکر 
کنم. اگر روزی هم نتوانســتیم وظیفه خود 
را انجــام دهیــم، حتماً صادقانــه با مردم 
سخن خواهیم گفت. من از نقدها استقبال 
می کنم، اما در عین حــال از صاحبنظران 
می خواهــم شــرایط را ببیننــد و نظــرات 
منتقدان همراه با انصاف باشــد. از کسانی 
کــه دولت را نقــد می کنند، با هر ســلیقه و 
جایگاهی که دارنــد، حتماً تقدیر می کنم، 
امــا در عیــن حــال از آنــان مــی خواهــم 
وضعیت و شــرایط و نیز وضعیت اطراف 
مــا را ببیننــد. یقیــن بدانیــد دولــت از نقد 
استفاده کرده و آن را یک نعمت می داند.
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رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت روز گذشته در 
آستانه سالروز پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک 
فجر، با حضــور در مرقد مطهر امام خمینی)ره( با 
آرمان های بلنــد بنیانگذار کبیر جمهوری اســالمی 
ایــران و شــهدای انقــالب، تجدیــد میثــاق کردنــد. 
آیــت اهلل رئیســی همچنین به همــراه هیأت دولت 
بــر مزار شــهدای 72 تن، شــهیدان رجایــی و باهنر، 
شــهید بهشــتی و شــهدای هفتم تیر حضور یافتند 
و بــا قرائت فاتحــه و اهدای گل به مقــام واالی این 
شــهدا ادای احتــرام کردنــد. آیــت اهلل رئیســی طی 

ســخنانی در مراســم تجدید میثاق با حضرت امام 
خمینی)ره(، ماندگاری انقالب اســالمی را ریشه در 
اخالص امام)ره( و حقانیت پیام انقالب دانست و 
گفت: یکی از راه های مصون سازی جامعه در جهاد 
تبیین،  معرفی شخصیت امام)ره( و ابعاد انقالب 
اســالمی اســت. رئیس جمهور در بخش دیگری از 
ســخنانش با بیان اینکه امروز وظیفــه دولت توجه 
به حقوق مردم و تالش در راســتای اجرای عدالت 
اســت، تصریــح کرد: امــام خمینــی)ره( مثل دیگر 
سیاســتمداران عالم نبود که به شــکل تشــریفاتی و 

نمایشی دم از مردم می زنند، بلکه حقیقتاً مردم و 
ضرورت حاکم شــدن اراده مــردم که همان اجرای 
عدالت اســت را باور داشــت. وی افــزود: امروز باید 
بــا تمام وجود از روح مطهر امام)ره( و ارواح مطهر 
شهدا مدد بگیریم و در دولت با تالش و مجاهدت 
و کاِر شــبانه روزی و در عرصــه تبیین با جهاد تبیین 
و قلــم و بیــان، امیــد را روز بــه روز در دل مــردم 
زنده تر کنیم. گفتنی اســت، در حاشــیه این مراسم، 
دانشــنامه الکترونیکــی »ویکی امــام خمینی)ره(« 

رونمایی شد.

رئیس جمهور در مراسم میثاق هیأت دولت با آرمان های حضرت امام)ره(:

باید با کار شبانه روزی امید را روز به روز در دل مردم زنده تر کنیم
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