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وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران؛

آمریکا نمی تواند در میز مذاکره امتیاز بگیرد

مخبر :از اقتصاد دریا محور
غفلت کردهایم

وزیر امور خارجه در رابطه با مذاکرات و آغاز گازدهی صدها سانتریفیوژ،
توضیحاتی ارائه داد.
حسین امیر عبداللهیان در حاشیه اعطای جایزه حقوق بشر اسالمی و در
جمع خبرنگاران گفت :مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و بوررل
و طرف آمریکایی در موصوع مذاکرات جهت لغو تحریمها رخ داد اشاره کنم.
وی ادامه داد :به یاد دارید که در هفتههای گذشته در حالیکه ما برای
مرحله جدیدی از مذاکرات آماده میشدیم به یکباره طرف امریکایی با هدف
امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامهای را در آژانس بین اللملی انرژی
اتمی مطرح کرد و قطعنامهای را روی میز گداشت و ما متعجب شدیم از اینکه
در حالیکه در همان زمان و به کرات از طرف بایدن دائماً پیامهایی با واسطه
دریافت میکنیم که آمریکا حسن نیت دارد و جدی در بازگشت به توافق است

پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.
وی افزود :در هفته جاری نیز اخیرا ً بوررل هماهنگ کننده اتحادیه اروپا
ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرفها ،ایران و  ۱+۴یک و آمریکا
ارسال کرد و ما در پایتختها در حال بررسی این متن و توافق برای جمع
شدن دور میز مذاکره هستیم ،رو ز گذشته شاهد صدور قطعنامه جدید از سوی
آمریکا بودیم این اقدامات غیر منطقی و این جنون تحریمهای بی اثر که بایدن،
بلینکن و راب مالی به آن اشاره کرده که تحریمهای حداکثری ترامپ شکست
خورده است حتی خود بورل در متن اخیر اشاره داشته به شکست حداکثری
ترامپ و بعد ایدههای جمع بندی شده خودش را مطرح میکند اما باز شاهد
جنون اعمال تحریم هاکه البته فقط نمایش است و تأثیر ملموسی روی زمین
ندارد هستیم.

امیر عبداللهیان ادامه داد :من مایلم اشاره کنم که در پاسخ به این اقدام
آمریکا ،نسبت به گازدهی صدها سانتریفیوژ نسل جدید از شب گذشته بر اساس
تصمیمی که گرفته شد اقدام کردیم .وزیر خارجه خطاب به آمریکاییها گفت:
آمریکاییها تصور نکنند با این اقدامات در میز مذاکره میتواند امتیاز بگیرد و
باید زیاده خواهی را کنار بگذارد .ما اهل منطق و مذاکره هستیم و برای رسیدن
به توافق قوی جدی هستیم اما اگر طرف آمریکایی بخواهد این مسیر را ادامه
بدهد هرگزدست بسته نخواهیم نشست .وی در خصوص تحوالت عراق گفت:
رهبران عراق از شایستگی و درایت الزم برای حل مشکلی که در داخل عراق به
وجود آمده برخوردار هستند و توجه به اینکه هر گونه درگیری داخل عراق خط
قرمز عراق است و نقش مرجعیت و درایت و انسجام رهبران سیاسی مهمترین
عوامل برون رفت از مشکالت داخلی عراق است.

معاون اول رئیسجمهور ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور را مورد تاکید قرار داد
و افزود :تاکنون از اقتصاد دریامحور غفلت شده است.
در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور طرح کالن ملی «ایجاد شهرهای
جدید در سواحل جنوب» مورد بررسی قرار گرفت.
محمد مخبر ایجاد شهرهای مولد را موضوعی پراهمیت و ارزشمند توصیف کرد
و گفت :با ایجاد شهرهای جدید شاهد بهبود کیفیت زندگی ،افزایش تولید ،اشتغال و
امنیت غذایی مردم خواهیم بود.
وی با اشاره به محدودیت منابع برای ایجاد شهرهای جدید ،تصریح کرد :برنامه
با اتکاء به مردم و با مشارکت آنها اجرا میشود و با این روش دو چندان خواهد شد و
رضایتمندی جامعه نیز ارتقا پیدا خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور هدفگذاری اجرای این طرحها را بستر سازی برای
معکوس کردن روند مهاجرت از روستا به شهر خواند و افزود :با اجرای این طرح
شرایطی ایجاد میگردد که تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ کاهش یافته و مردم
انتخاب و شرایط بهتری برای کار و زندگی در نقاط غیرشهری داشته باشند.
مخبر ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور را مورد تاکید قرار داد و افزود :تاکنون از
اقتصاد دریامحور غفلت شده است ۲۷۰۰ .کیلومتر به دریا دسترسی داریم اما تاکنون
برنامههای جامعی برای بهره برداری از این مزیت بزرگ برای توسعه و پیشرفت انجام
نشده بود ،این در حالی است که با توجه به این ظرفیت گسترده در شمال و جنوب
کشور ،میتوانیم اقتصاد مبتنی بر دریا را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم .بر
همین اساس ایجاد شهرهای جدید باید در کنار دریا صورت پذیرد ،مبنای این برنامه
هم سند آمایش سرزمین کشور خواهد بود.
در این جلسه ،وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از برنامههای تدوین شده برای
اجرای طرح کالن ملی «ایجاد شهرهای جدید با محوریت کشاورزی و صنایع وابسته»
ارائه کرد و گفت :ایجاد زنجیره ارزش حول محصوالت کشاورزی ،دام و آبزی پروری
الگوی اصلی در این طرح است و تاکنون  ۹نقطه از سواحل جنوبی کشور برای این
منظور شناسایی شده است.
وی همچنین گزارشی از مطالعات شهرهای جدید و موقعیتهای پیشنهادی
برای اجرای طرح در چهار استان متصل به دریا در جنوب کشور ارائه کرد و به تشریح
مزایای هر یک از شهرها ،مجریان پیشنهادی و نحوه تأمین مالی پرداخت.
در این جلسه پس از بحث و بررسی مقرر شد برنامهای جامع برای اجرای این
طرح با در نظرگرفتن تمام جوانب و ابعاد مالی و اجرایی و بر اساس سند آمایش
سرزمین کشور تدوین و برای تأیید نهایی به دولت ارائه شود.

 ۶میلیارد مترمکعب آب رهاورد بارشهای تابستانی

جاللزاده :ضرباالجلهای غرب «پوچ» است

قالیباف در صحن مجلس:

سهشرطمهمایرانبرایتوافق

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت :به روشنی عرض میکنم که ما
در تضمینها ،تحریمهای سپاه و لیست قرمز با آمریکاییها مشکل داریم و تا این
مشکالت حل نشود ،از منافع ملی خودمان عدول نخواهیم کرد.
وحید جاللزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به تعیین ضرباالجلهای متعدد از طرف کشورهای اروپایی ،گفت :از
اولین روزهای مذاکرات در دولت سابق تا به امروز ،ضرب االجلهای آمریکا و غربیها
تاکنون عملی نشده است و همهی آنها پوچ بوده است .در همین قصه نیز میگویند
که این آخرین فرصت است و ما پیشنهاداتمان را دادیم و اگر ایران نپذیرد این آخرین
فرصت خواهد بود.
وی میگوید :به نظر من به این ضرب االجلها نباید توجه کنیم .این یک جنگ
روانی است که رسانههای غربی و مسئوالن سیاست خارجی غربی علیه ایران به راه
میاندازند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد :من به روشنی
عرض کنم که ما در تضمینها ،تحریمهای سپاه و لیست قرمز با آمریکاییها مشکل
داریم و تا این مشکالت حل نشود ،از منافع ملی خودمان عدول نخواهیم کرد و اص ً
ال
دولت حق ندارد عدول کند .با توجه به قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریمها،
اگر ما در مجلس به این «اتقان» نرسیم که تحریمها لغو نشده است ،دولت نمیتواند
این کار را انجام دهد.
جاللزاده تصریح کرد :مذاکرهکنندگان ما در قالب گفتگوهای خود با طرفهای
برجامی به قانون راهبردی اشاره کردند ،وقتی میگوئیم برخی تحریمها مانند «کاتسا»
را بردارند ،طرف آمریکایی تاکید میکند لغو این تحریم در دست کنگره است؛ چطور
کنگره موضوعیت دارد ،اما قانون مجلس موضوعیت ندارد! باید از وزارت خارجه تشکر
کنم که در قریب به اتفاق مذاکرات ،قانون راهبردی را که مقام معظم رهبری فرمودند
یک قانون خوب است را به طرفهای غربی گوشزد میکنند.
وی تصریح میکند :غربیها حرف جدیدی ندارند و میگویند بیایید تمام
حرفهای قبلی ما را در یک شکل جدید بپذیرید.
سخنگوی دولت گفت :تصمیم بر آن شد
هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیمگیری
در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت
امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در
نشست خبری دیروز (سهشنبه) خود با خبرنگاران
ضمن عرض تسلیت به خانوادههای جانباختگان
و همچنین با اشاره به بیسابقه بودن سیل اخیر
گفت :الزم است از مقام معظم رهبری به خاطر
پیام ایشان در خصوص حضور به موقع مدیران
اجرایی در صحنه مدیریت این بحران تشکر ویژه
کنم.
دولت تماشاگر مشکالت مردم نیست
وی تصریح کرد :وظیفه مسئوالن اجرایی
حضور در لحظه در میدان بحرانها و مدیریت در
صحنه مشکالت مردم و کمک به کاهش آنهاست
نه اینکه مثل برخی از ادوار ،دولت صرفاً تماشاگر
گرفتاریهای مردم یا مشغول مدیریت مانیتوری
باشند.
سخنگوی دولت با اشاره به برگزاری جلسات
نمایندگان بازنشستگان با معاون اول رئیس
جمهور ،گفت :گزارشات در جلسه اخیر هیئت
دولت ارائه شد و دولت راهکارهای پیشنهادی
جمعبندی شده از سوی معاون اول و وزارت کار
را بررسی کرد و تصمیم بر آن شد هیئت وزیران
اختیار خود مبنی بر تصمیمگیری در خصوص
افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای
سازمان تأمین اجتماعی تفویض کند.
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قیمت دارو آزاد نمی شود

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :به هیچ عنوان ارز
دارو حذف نمی شود و این طور نیست که دارو آزاد شود،
قانونگذار و دولت چنین سیاستی ندارند و نخواهند داشت.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
صبح دیروز (سه شنبه  ۱۱مردادماه) در جریان رسیدگی به
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره بررسی عملکرد
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای
طرح دارویار پس از استماع توضیحات بهرام عین اللهی وزیر
بهداشت گفت :موضوع بحث مربوط به دارو در کشور بسیار
مهم و اساسی است که متأسفانه به صورت مصطلح و غلط از
موضوع یارانهها به عنوان «حذف ارز ترجیحی» یاد میکنند
اما این غلط ترین حرفی است که زده میشود.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :مردم بدانند
ما در حوزه یارانه دارو و یارانهها به هیچ عنوان ظرفیت ارز را
حذف نمیکنیم .در حقیقت یارانهها مستقیم به افراد داده
میشوند .لذا در حال حاضر یارانه دارو از طریق شرکتهای
بیمه گذار در اختیار بیمار قرار میگیرد .وی ادامه داد :ارز
دارو به هیچ عنوان حذف نمیشود و این طور نیست که دارو
آزاد شود ،نه قانونگذار و نه دولت چنین سیاستی ندارند و
نخواهند داشت .قالیباف تصریح کرد :ضمانت اجرای درست
طرح دارویار ،هوشمندسازی است .اگر این موضوع محقق
نشود در اجرای این طرح با خالء مواجه میشویم و هم مردم
اذیت خواهند و هم مفسدانی که در زمان ارز ترجیحی دارو
منفعت میبردند مجددا ً با افزایش قیمت دارو ،منافع خود را
تأمین خواهند کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :سال گذشته

و امسال در تبصره  ۷بحث جدی ما در نسخ الکترونیکی
بود .پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان باید کامل باشد .این
موضوع به اندازه طرح دارویار مهم است و ضمانت اجرای این
طرح به شمار میرود لذا در مجلس به طور جد این موضوع
را پیگیری میکنیم .وی گفت :اگر کسی در کشور ما تحت
پوشش بیمه قرار نگیرد یعنی نمیتواند از این امکان استفاده
کند .لذا نباید هیچ فرد ایرانی باشد که تحت پوشش بیمههای
کشور قرار نگرفته باشد .رئیس مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :امسال در مجلس برای  ۳دهک پایین جامعه پیش بینی
بیمه کرده ایم و از دولت ،وزارتخانه و دستگاههای مربوطه
تشکر میکنم که از  ۵میلیون و  ۳۰۰هزار نفری که تحت
پوشش بیمه قرار نداشتند حدود  ۵میلیون و  ۹۲هزار نفر
به صورت غیر حضوری تا پایان خردادماه بیمه شده اند .امید
است حدود  ۲۰۰هزار نفر دیگر نیز که با اشکاالت هویتی
مواجه هستند به زودی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
وی گفت :پیش بینی ما بر این است غیر از ارقام مذکور،
حدود  ۵تا  ۶میلیون نفر دیگر هستند که تحت پوشش بیمه

قرار ندارند .در هر صورت باید همه مردم کشور بیمه شوند
وگرنه با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد.
قالیباف تصریح کرد :صندوق حمایت از بیماریهای
صعب العالج و تکمیل کارت سالمت نیز به این موضوع کمک
میکند .رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :یک تابلوی تمام
عیار از تجربه اجرای طرح تحول سالمت جلوی خودمان
داریم لذا نباید نقاط ضعف در اجرای طرح قبلی را در طرح
دارویار تکرار کنیم .اگر آن نقاط ضعف باز هم تکرار شوند
هزینههای زیادی بر بیت المال تحمیل میشود و این طرح
منفعتی برای مردم نخواهد داشت.
وی افزود :با اطالعاتی که داریم انتقال پول از بیمهها
به داروخانهها در بازه زمانی  ۶ماهه طول میکشد و گاهی
این بازه زمانی تا  ۹ماه افزایش مییابد .خواهش من این
است که سازمان برنامه و بودجه ،وزارتخانه و سیستم پرونده
سالمت الکترونیکی توجه کنند که نباید پول مربوط به بیمه
دارو صرف هزینههای دیگری شود که حتی در قانون پیش
بینی شده اند .قالیباف تصریح کرد :به تعبیر دیگر باید پول
مربوط به دارو پول رنگی باشد و از سازمان برنامه و بودجه
به صورت برخط به داروخانه برود تا تاخیراتی که در حال
حاضر با آن مواجه هستیم اتفاق نیفتد .رئیس مجلس شورای
اسالمی گفت :داروها و مواد اصلی که هنوز برای آنها خرید
ارزی داریم و به کشور وارد میکنیم و در اختیار شرکتهای
تولیدی دارو میگذاریم نیازمند نظارت هستند .نظارت دقیق
بر این امر ،میزان خرید و توزیع به وقت از موضوعات مهمی
است که دستگاههای مربوطه و وزارت بهداشت و درمان باید
به آن توجه کنند تا مردم دچار مشکل نباشند.

بهادری جهرمی خبر داد؛

تصمیم دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان
رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل
حاضر میشود
بهادری جهرمی درباره حضور رئیس جمهور
در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل،
گفت :برنامهریزیهای مقدماتی برای حضور رئیس
جمهور کشورمان در سازمان ملل انجام شده است.
وی درباره آخرین وضعیت قانون جوانی
جمعیت گفت :برای اجرای این قانون ،از ابتدای
امسال تاکنون تعداد  ۲۱۷هزار فقره وام فرزندآوری
به مبلغ بیش از  ۸۶هزار میلیارد ریال و بیش از
 ۳۲۰هزار فقره وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ
 ۴۴۰هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده
است .سخنگوی دولت تصریح کرد :بیش از ۲۳۰
هزار خودرو نیز در طرحهای فروش خودروسازان
به طرح جوانی جمعیت تخصیص داده شده که
نزدیک به  ۱۰۰هزار نفر تکمیل وجه داشتند و
ثبت نام آنها نهایی شده است.
بهادری جهرمی درباره پرداخت وامها ،اظهار
داشت :در سه ماه نخست امسال ،بیش از یک
میلیون فقره تسهیالت خُ رد بدون ضامن به مبلغ
 ۴۱۴هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
میزان اموال تملیکی تعیین تکلیف شد
وی درخصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی
گفت :کار جهادی و حرکت جهشی وزارت اقتصاد

برای ساماندهی گمرکات کشور و انبارهای اموال
تملیکی ،با روند پر شتاب در حال حرکت است.
در  ۱۱ماهه نخست دولت سیزدهم ،حدود ۸,۵۰۰
میلیارد تومان کاال در انبارها و بنادر ،تعیین تکلیف
شده که رشد  ۱۳۷درصدی نسبت به دوره مشابه
سال گذشته داشته است.
وزیر نیرو به افغانستان میرود
سخنگوی دولت همچنین پیرامون اقدامات
دولت برای پیگیری حقابه ایران از افغانستان،
گفت :طرف افغان در مذاکرات انجام شده حق
ایران را مبتنی بر موافقتنامه پذیرش و به آن اذعان
دارد و اختالف در مورد میزان آب ورودی است و
نیز برخی مشکالت فنی ،که جمهوری اسالمی با
جدیت این امر را پیگیری میکند .بهادری جهرمی
اضافه کرد :در جلسه دولت هم گزارشی در این
زمینه ارائه شد و وزیر نیرو نیز به زودی سفری
به افغانستان خواهد داشت که یکی از مهمترین
بخشهای آن پیگیری حقابه ایران و تحقق آن
است .وی گفت :در موضوع حقابه رود ارس هم
مشابه همین گزارش در جلسه هیئت دولت ارائه
شد و در گفتگوی رؤسای دو کشور ایران و ترکیه
نیز این امر مطرح شد و طرف ترکیهای موافقت
خود در زمینه برگزاری جلسه در سطح وزرا در
این امر را پذیرفته است و دولت هم بر پیگیری

همین مسیر تاکید دارد.
شیب تورم نزولی شده است
سخنگوی دولت درباره نظارت و کنترل بازار،
گفت :دولت مدیریت بازار و کنترل نرخ تورم را
با جدیت دنبال میکند و شیب تورم هم در پی
اصالح نظام اقتصادی سیر نزولی یافته است.
بهادری جهرمی پیرامون آخرین وضعیت سند
 ۲۵ساله ایران و چین ،گفت :سند همکاری ایران
و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از محورهای
اصلی گفتگوی رئیس جمهور با همتای چینی نیز
ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند
بود.
صادرات ما به چین  ۵۸درصد رشد داشت
وی تصریح کرد :سند  ۲۵ساله همکاریهای
ایران و چین در حوزههای تجاری ،اقتصادی،
زیرساختی و انرژی به سرعت پیش میرود؛ بر
اساس آمارهای گمرک ،در  ۴ماه نخست امسال،
ارزش صادرات به چین رشد  ۲۷درصدی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته ،در سال  ۱۴۰۰حجم
تجارت خارجی ایران و چین  ۴۳درصد و صادرات
به چین نیز  ۵۸درصد رشد و سال گذشته ،صادرات
محصوالت کشاورزی به چین نیز رشد  ۴۵درصدی
داشته است .بهادری جهرمی درباره تأمین نیروی
انسانی مورد نیاز وزارتخانه آموزش و پرورش

هم ،گفت :ساماندهی کارمندان دولت ،ارتباطی
به تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش ندارد.
کمبود معلم از مسائل جدی آموزش و پرورش
است و باید به گونهای سعی شود که معلمان از
مسیرهای خردمندانه ،حرفهای و عادالنه گزینش
شوند تا ارتقای نظام آموزشی تضمین شود.
وی اضافه کرد :دولت در تأمین نیرو در نظام
تعلیم و تربیت بر اساس نقشه راه مقام معظم
رهبری عمل میکند.
سخنگوی دولت تاکید کرد :انتظار این است
که مجلس هم مسیر تعیین شده از سوی رهبر
انقالب را در پیش بگیرد تا شاهد ورود نیروهای با
کیفیت به آموزش و پرورش باشیم و اگر در میان
کارمندان دولت کسی شرایط معلمی را داشته
باشد ،محروم از این مسیر نخواهند بود ،اما این کار
نیازمند الیحه و انجام کارشناسیهای الزم است.
بهادری جهرمی درپاسخ به این پرسش که
آیا پرداخت نقدی یارانه ادامه دارد و در صورت
اختصاص کاالبرگ مبنای محاسبه قیمت آن
چگونه خواهد بود؟ ،گفت :مجلس بر اجرایی کردن
کاالبرگ اصرار دارد و دولت در تالش برای فراهم
کردن زیرساختهای نهایی این موضوع است ،اما
تا زمانی که زیرساختهای مناسبی وجود نداشته
و امکان جبران برای مردم از طریق کاالبرگ فراهم

صفحه 7

خبر

کمالوندی :غنیسازی را
ادامه میدهیم
بهروز کمالوندی تاکید کرد :از اظهارات
رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد توانایی
ایران در دستیابی به بمب هستهای اشتباه
برداشت شده است و ایران به سمت ساخت
بمب هستهای نخواهد رفت.
بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی
اتمی ایران در گفتوگو با شبکه المیادین گفت:
طبق قانون مجلس شورای اسالمی و به منظور
حفظ منافع ملت ایران ،مجموعهای از وظایف
را انجام دادیم .یکی از کارهایی که انجام دادیم
راه اندازی  1000دستگاه سانتریفیوژ  IR6بود
و از دیروز شروع به تزریق گاز به این ماشین
ها کردیم.
کمالوندی تاکید کرد :ما روند غنی سازی
را برای رفع نیازهای کشور ادامه خواهیم داد .ما
قب ً
ال برنامه خود را به آژانس بین المللی انرژی
اتمی اطالع دادهایم و طرفهای دیگر مذاکرات
هم میدانند که ما در این باره قانون داریم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره
به سخنان اخیر محمد اسالمی ،رئیس سازمان
انرژی اتمی و برداشتهای از این سخنان ،گفت:
از اظهارات اسالمی در مورد توانایی ایران در
دستیابی به بمب هستهای اشتباه برداشت شده
است .ایران به دلیل توانمندیهای استراتژیک
خود نیازی به بمب هسته ای ندارد و به سمت
ساخت بمب هستهای هم نخواهد رفت.
نباشد ،پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در طرح مجلس فقط
کاالهای محدود اساسی و مستقیم برای اختصاص
کاالبرگ مطرح است ،اظهار کرد :در صورتی که
تأثیر قیمتی حذف ارز ترجیحی برای این کاالهای
اساسی و مستقیم نخواهد بود.
سخنگوی دولت اضافه کرد :از طرفی در
شیوه پرداخت نقدی مردم اختیار دارند که قدرت
انتخاب گستردهتری داشته باشند و دولت هم
اخیرا ً الیحهای ارسال کرده تا مسأله شفافتر باشد
و نگاه مجلس هم روشنتر شود و این ابهام در
شیوه جبران خسارت برای مردم مشخص شود.
وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی معرفی
میشود
بهادری جهرمی درباره معرفی وزرای کار
به مجلس و تعیین وزیر بازرگانی پس از ایجاد
وزارتخانه با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت
صمت ،گفت :از رسانهها خواهش میکنم اخبار
دولتی را از مراجع رسمی دولتی جویا شوند .دولت
در حوزههای مختلف سخنگو دارد و مقامات دولتی
در دسترس هستند .اخبار دولتی که از سوی افراد
غیردولتی مطرح میشود ،طبیعتاً مورد تأیید
دولت نیست .وی تاکید کرد :وزیر پیشنهادی کار
در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد اما برای
معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانهای تشکیل
نشده است .اگر تصویب نهایی مجلس ،مبنی بر
تشکیل وزارتخانه جدید باشد ،دولت وزیر مربوطه
را معرفی خواهد کرد.

