
جهانگیری:

امروز بی سابقه ترین ذخائر اسکناس در کشور وجود دارد
نظر  از  این که  بیان  با  جمهوری  رییس  اول  معاون 
ذخائر ارزی کشوری با بیش از 100 میلیارد دالر ذخائر 
هستیم، اظهار کرد: گرچه در اوایل سال مقطعی برای 
روبه رو  با محدودیت هایی  اسکناس در داخل  ذخائر 
بودیم و برخی از اتفاقات ارزی نتیجه آن محدودیت 
تاریخ  در  اسکناس  ذخائر  بی سابقه ترین  امروز  بود، 

جمهوری اسالمی ایران در کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس 
جمهوری – صبح یکشنبه در آیین نکوداشت روز ملی بیمه 
سالمت که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
شد با تاکید بر این که کشور از نظر تاریخی در مقطعی خاص 
قرار گرفته است، گفت: امروز مقطعی است که آمریکایی ها 
اعالم کرده اند مرحله دیگر تحریم های خود را از هفته دیگر 

آغاز می کنند.
وی با اشاره به اعالم خروج رییس جمهوری ایالت متحده 
آمریکا از برجام، اظهار کرد: این که آقایی در کشور بزرگی 
مانند آمریکا رای می آورد و به یکباره اینگونه عمل می کند 
همه اش با این هدف بوده که به قول خودشان ملت ایران را 
نقره داغ کنند و در فشار قرار دهند، اما در ظاهر می گویند 
که ما برای فشار به دولت جمهوری اسالمی ایران این کار را 

انجام می دهیم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که بخش سالمت 
و دارو همواره از بخش هایی بوده که در اقدامات اینگونه و 
فشارها و تحریم ها مستثنی قرار می گیرد، ادامه داد: تالش 
آمریکایی ها تاکنون این بوده که حتی اگر می توانند مانع 
شوند تا ما در تامین دارو و درمان مردم در ماه های گذشته 
و ماه های پیش رو با مشکل مواجه شویم و نتوانیم کاالهای 
اساسی مورد نیاز خود را وارد کشور کنیم. تمام سازوکارهایی 
که آمریکایی ها داشتند این بود که به هر روش که شده مانع 
خرید دارو و کاالهای اساسی و سایر نیازهای مردم ما شوند. 
آنها همچنین خیلی مانور دادند و گفتند که فروش نفت ایران 

را تا ماه نوامبر به صفر می رسانند.
جهانگیری اضافه کرد: آمریکایی ها این مرتبه وقتی مشاهده 
کردند که دولت هایی مانند روسیه، چین و هند و همچنین 
اتحادیه اروپا در برابرشان مقاومت می کنند و حق را به ایران 
می دهند، خود را با بخش های خصوصی دنیا طرف قرار دادند. 
این بخش ها نیز مستقل از دولت ها و براساس منطق خود 

تصمیم گیری می شود.
وی در ادامه با تاکید بر این که با سازوکار و اقدامی که 
دولت انجام داده است، با افتخار می گویم که آمریکایی ها به 
هیچ وجه قادر نخواهند بود صادرات نفت ایران را به صفر 
برسانند، خاطر نشان کرد: ایران در ماه های گذشته حدودا 
2.5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. امروز گرچه مقداری از 
این میزان کم شده است، اما همواره در جلسات بر این موضوع 
تاکید داشته اند که نباید صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون 

بشکه در روز برسد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان این که آمریکایی ها به 
دروغ می گویند که نفت کشورهای دیگر باید جایگزین نفت 
ایران شود، ادامه داد: دروغی که آمریکایی ها به مردم دنیا و 
خودشان می گویند این است که نفت عربستان سعودی و 
سایر کشورها باید جایگزین نفت ایران شود تا قیمت نفت 
باال نرود.این در حالی است که نفت ایران هیچ جایگزینی 

ندارد؛ امروز قیمت نفت حدودا بشکه ای 80 دالر است و ما 
همچنان نفت خود را می فروشیم، اما اگر آمریکایی ها زورشان 
هم می رسید و می توانستند صادرات نفت ایران را به صفر 

برسانند حتما قیمت نفت به باالی 100 دالر می رسید.
آمریکایی ها  که  فضاسازی  همین  با  گفت:  جهانگیری 
تاکنون انجام داده اند فکر می کنم که اگر ایران یک میلیون 
بشکه نفت نیز با قیمت 80 دالر صادر کند مانند سال های 

1383 و 1384 درآمد نفت خواهیم داشت.
وی با بیان این که ذخائر ارزی کشور امروز در شرایط خوبی 
دیگر  دروغی  در  آمریکایی ها  کرد:  نشان  خاطر  دارد،  قرار 
می گویند که بعد از برجام 150 میلیارد دالر منابع مالی در 
اختیار ایران قرار گرفته است؛ اوال اگر چنین پولی بوده، پول 
خودمان بوده و دلیلی ندارد که آمریکایی در دنیا منت آن را بر 
سر ما بگذارند؛ پول ایران به ناحق در جایی حبس بوده و االن 
آزاد شده است؛ دوما آنکه هم آمریکایی ها و هم ما می دانیم 
که این پول 150 میلیارد دالر نبوده است. آمریکایی ها به 
خاطر این که به مردم دنیا دروغ بگویند، این رقم را اعالم 
می کنند این در حالی است که بخشی از منابعی که بعد از 
برجام دسترسی به آن امکان پذیر شده، ذخائری است که در 
بخش های مختلف اقتصاد ایران در گذشته وجود داشته و 
االن هم وجود دارد؛ ما نه آن موقع از آن ذخائر می خواستیم 
و می توانستیم استفاده کنیم و نه االن می خواهیم و می توانیم 

انجام دهیم.  
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: آنچه که بعد از برجام 
ایران قرار گرفته بخش محدودی در حد چند  در اختیار 

میلیارد دالر بوده که ما از آن استفاده کرده ایم.
با بیان این که ایران از نظر ذخائر،  جهانگیری همچنان 
کشوری است که براساس محاسبات بانک مرکزی باالی 100 
میلیارد دالر ذخائر ارزی دارد، خاطر نشان کرد:  اوایل سال 
در مقطعی برای برخی ذخائر اسکناس در داخل با محدودیت 
روبه رو شدیم و برخی اتفاقات ارزی نتیجه آن محدودیت بود، 
اما امروز بی سابقه ترین ذخائر اسکناس در تاریخ جمهوری 

اسالمی ایران در کشور وجود دارد.
وی گفت: در همین ایام خود را به گونه ای توانستیم  تجهیز 
کنیم که آمریکایی ها هم فکر آن را نمی کردند؛ ما نفت خود 
را می فروشیم، حمل ونقل و خریدهای مورد نیاز خود را انجام 
بخش  داخلی  متخصصان  همت  با  همچنین  و  می دهیم 
عمده ای از داروهای مورد نیاز در داخل کشور ساخته می شود.
تخصیص 3.5  به  اشاره  با  رییس جمهوری  اول  معاون 
میلیارد دالر از منابع کشور به بخش دارو و همچنین حدود 
تخصیص 13 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی از 
ابتدای سال جاری، خاطر نشان کرد: به دلیل شرایطی که 
با آن مواجه شدیم در بخش های تولیدی با محدودیت هایی 
روبه رو شده ایم، اما با شناختی که از بخش خصوصی دارم، 
می دانم که اگر این بخش با قدرت به صحنه بیاید، دولت نیز 

به صحنه می آید و مشکالت برطرف خواهد شد.
جدید  دور  آغاز  روزشمار  گرفتن  قرار  به  ادامه  در  وی 
تحریم ها در پایگاه های اینترنتی کاخ سفید اشاره و تصریح 
کرد: مردم با اطمینان بدانند هیچ اتفاق جدیدی در 13 و 
14 آبان ماه نخواهد افتاد، چرا که همه اتفاقات مورد نظر 
آمریکایی ها طی ماه های قبل رخ داده است؛ ما نیز کار خود را 

در این مدت انجام داده ایم.

جهانگیری با بیان این که ایران کشوری بزرگ و با موقعیت 
جغرافیایی استثنایی است که با 25 کشور مرز مشترک دارد 
که هر کدام از آنها دروازه ای بزرگ به سمت ایران هستند، 
تاکید کرد: راه برخورد با ایران، راه تعامل، منطق و گفت وگو 

است و نمی توان با ملت ایران با زورگویی سخن گفت.
وی همچنین با تاکید بر این که در شرایط فعلی در داخل 
کشور باید همگان توان خود را برای حل مشکالت بگذارند، 
گفت: در داخل باید همگان شانه خود را زیرباری بگذاریم که 
باید به مقصد برسانیم و بدانیم که آبروی ما باید فدای آبروی 

ملت ایران شود.
به گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهوری در بخش 
دیگری از صحبت های خود با اشاره به طرح تحول سالمت 
به عنوان یکی از افتخارات دولت یازدهم خاطر نشان کرد: 
مهم ترین پیام طرح تحول سالمت آن بود که به مردم بگوییم 
در روز سختی و زمانی که با بیماری مواجه می شوند، دولت به 
فکر آنها بوده تا در آن روز دچار ناآرامی نشوند و از مشکالت 

عبور کنند.
پیام  و  کارکرد  مهم ترین  این که  بر  تاکید  با  جهانگیری 
فعالیت بیمه ها آن است که چتر حمایتی مردم هستند، ادامه 
داد: کار سیاست گذار این است که به مردم بگوید پیش از فرا 
رسیدن روز سختی به فکر این روزها و شرایط مردم بوده و 
برای آن برنامه ریزی کرده است. یکی از این سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی ها، مصوبه ای است که دولت برای سال جاری 
به تصویب رساند؛ به دلیل اتفاقاتی که افتاد زندگی بخش 
وسیعی از مردم با مخاطره مواجه شد و به همین خاطر نیز 
دولت تصویب کرد که بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای 

حمایت از اقشار آسیب پذیر اعتبار تخصیص دهد.
وی با قدردانی از وزیر بهداشت به دلیل اجرای طرح تحول 
سالمت، گفت: حسن طرح تحول سالمت سیاست گذاری 
برنامه ریزی خوبی است که صورت گرفته، خوشبختانه  و 
یک وزیر دلسوز و عاشق مردم نیز با تیمی خوب اجرای 
این طرح را برعهده گرفته و توانسته تا اجرای این طرح را 
تا به امروز پیش ببرد. معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر این که تاثیرات طرح تحول سالمت در شهرهای دورافتاده 
بسیار بیشتر از کالن شهرهایی نظیر تهران است، اظهار کرد: 
طرح تحول سالمت هشت برنامه داشت که فقط مربوط به 
کاهش هزینه های درمانی نبود، بلکه با اجرای آن بسیاری از 
بیمارستان های کشور نوسازی و تجهیز و پزشکان زیادی به 
مناطق مختلف و محروم اعزام شدند و مجموعه وسیعی از 

خدمات به مردم ارائه شد.
جهانگیری همچنین در پاسخ به طرح برخی اظهارات و 
درخواست ها از سوی مدیران بخش سالمت کشور درباره 
افزایش منابع بودجه و تخصیص منابع به بخش سالمت، 
و زمانی که حجم  بودجه مشخص است  منابع  ادامه داد: 
بودجه محدود باشد در صورت افزایش بودجه بخشی، بخش 
دیگر با مشکل مواجه می شود، بنابراین مهم ترین اقدام دولت 
نمایندگان  امروز  است.  بودجه  تخصیص  در  اولویت بندی 
بخش  مدیران  و  مسئوالن  و  اسالمی  شورای  مجلس 
سالمت کشور یک صدا اعالم می کنند که بخش سالمت از 
اولویت های کشور است. در این شرایط امیدوارم تا با کمک 
مسئوالن حوزه سالمت حتما منابع بودجه ای اجرای طرح 

تحول سالمت را تامین کنیم.

استعفایی
در کار نخواهد بود

پدافند غیرعامل در مقابل تهاجم 
دشمنان علمی، جدی و همه جانبه باشد

شهردار تهران: رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و مسئوالن سازمان پدافند غیرعامل:
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فرا رسیدن اربعین حسینی را  آیا شئون مرجعیت را جناب عالی بهتر از خود مراجع تشخیص می دهید؟
تسلیت می گوییم

مطهری خطاب به آیت اهلل یزدی:

نامه شما موجب وهن روحانیت و حوزه علمیه شد.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی در واکنش به نامه محمد یزدی به آیت اهلل 
شبیری زنجانی، درباره دیدار وی با سیدمحمد خاتمی، اظهارات وی را تهدیدآمیز 
و موجب وهن روحانیت و حوزه توصیف کرد و گفت: چه کسی گفته مالقات 
یک مرجع تقلید با افراد سابقه دار در انقالب که احیاناً انتقاداتی نیز دارند خالف 

شؤون مرجعیت است؟ آیا شؤون مرجعیت را جناب عالی بهتر از خود مراجع 
تشخیص می دهید؟ مگر مردم باید با اجازه شما به مالقات این و آن بروند؟!

به گزارش عصر ایران به نقل از ایسنا، در نامه علی مطهری خطاب به آیت اهلل 
محمد یزدی آمده است:

»جناب آقای محمد یزدی دامت برکاته

با اهداء سالم، در خصوص نامه جناب عالی به آیت اهلل شبیری زنجانی، مرجع 
تقلید، چند نکته قابل ذکر است:

1. در این نامه جناب آقای سید محمد خاتمی و همفکران ایشان را »افراد 
مسئله دار که برای نظام جمهوری اسالمی و مقام رهبری احترامی قائل نیستند« 

Etehademelat

مهمترین بندهای بیانیه مشترک اجالس 
چهارجانبه استانبول درباره سوریه

 پاییز شاعران
چه رنگی است؟

بازار سیگار، صاحب ندارد!

قیمت پایه ۷۹ دالر

 پیرمان کردند
»بیمه« را اصالح کنید

با حضور روسای جمهور روسیه،ترکیه، فرانسه و صدراعظم آلمان 
صادر شد

برگریزان همواره با شعر همراه بوده است

هیچ خبری از نهادهای مسئول به منظور جلوگیری از فعالیت دالالن و 
محتکران نیست

 رقابت 3 خریدار نفتی در بورس
 آغاز شد
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کارشناسان بررسی کردند

چالش های پیش روی چهار وزیر


