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علی ربیعی در نشست خبری:

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

نباید شاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشیم

خبــر

زندگی روزمره مردم دلمشغولی اصلی دولت است
اختیار دولت درخصوص برخی از تصمیمات در شرایط بحرانی کم است

گروه سیاسی« /زندگی روزمره مردم دلمشغولی و
مسأله اصلی دولت است» .این پاسخ علی ربیعی
بــه برخــی انتقادها نســبت بــه دولــت بود کــه روز
گذشته در نشســت خبری سخنگوی دولت مطرح
شد .ربیعی البته این پاسخ را منحصر در گفتار نکرد
و توضیــح داد کــه دولتمردان برای رفع مشــکالت
موجــود تمام تــاش خود را میکننــد .به گفته وی
البته موفقیتآمیز بودن این تالشها یک مقدمه
هــم دارد و آن همــکاری دو قوه دیگر با قوه مجریه
اســت .ربیعی بر همین اســاس با اشاره به نشست
سران سه قوه که عصر یکشنبه برگزار شد ،گفت که
ما این نشست را به فال نیک میگیریم و معتقدیم
عبــور موفــق از شــرایط دشــوار فعلــی نیازمنــد
هماهنگی قوا با جامعه و اعتماد بیشتر به همدیگر
است .هر سه قوه به شرایط سخت واقف هستند.
بــه گزارش ایرنا ســخنگوی دولت با بیان اینکه
ایران تنها کشــوری است که هم با موضوع تحریم
و هــم شــیوع ویــروس کرونا روبــهرو اســت ،افزود:
تعدادی از مســائل مهم نیاز بــه تصمیماتی دارد
کــه همه ایــن تصمیمــات در اختیــار قــوه مجریه
نیســت ،اختیار کامل دولت در خصوص برخی از
تصمیمات در شــرایط بحرانی کم است .بنابراین
بودن دو قوه در کنار دولت و تفاهم در تصمیمات
هم به کوتاه کــردن فرآیند تصمیمگیریها کمک
میکنــد و هم به همکاری در اجرا منجر میشــود.
این نوع همکاریها در شــرایط فعلی از ضروریات
اجتنابناپذیــر ایــن دوره تاریخــی اســت که ملت
ایران آن را تجربه میکنند.
ëëدولتبهدنبالحفظثباتوافزایشمقاومتدر
داخلاست
دســتیار رئیسجمهــوری در امــور ارتباطــات
اجتماعــی در ادامــه دربــاره افزایــش قیمتهــا و
مشــخصاً قیمت تخم مرغ و کره و اینکه آیا دولت
برای بهبــود وضعیت به تحوالت خارجی چشــم
دوخته اســت ،هم توضیح داد :اگــر اتفاق بیرونی
را بــه منزله انتظاری برای رابطه یا مســائلی از این
قبیــل میدانید به صراحت اعــام میکنم دولت
به هیچوجه چنیــن بنایی ندارد و نه منتظر چنین

اتفاقاتی اســت .برعکس دولت با هزار جان کندن
و تحمــل زحمــت بســیار به دنبــال حفــظ ثبات و
افزایــش مقاومــت در داخــل اســت .وی بــا بیــان
اینکه ما واقعیت تحریم را داریم ،گفت :متأســفم
کــه گاهی متنهایی حــدود  ۱۵-۱۰صفحــه درباره
اقتصــاد ایران میخوانــم یا ســخنرانیهایی را در
مــورد وضعیت اقتصادی ایران گوش میدهم که
حتی یک جمله به مسأله تحریم اشاره نمیکنند.
گویی تحریمی وجود نــدارد و گویی این قیمت ارز
ناشــی از فشــار امریکا نیســت که دیگــر درآمد ۱۲۰
میلیارد دالری نداشــته باشــید .ســخنگوی دولت
گفــت :همانطور که رهبر انقالب اســامی هم به
ایــن نکته اشــاره کردنــد و فرمودند اگــر در فضای
بینالملل هر فرصتی ایجاد شود و تصمیم خوب
و درستی اتخاذ شود ،دولت برای کسب منافع ملی
و حمایت از مردم حتماً استفاده هوشمندانه از آن
تصمیم خواهد گرفت و در پی ایجاد فرصتهای
خوب در دنیا هم میرود اینها در کنار هم و در یک
راستا قرار دارند.
وی یــادآور شــد :زمانــی کــه ارز  ۴۲۰۰تومانــی
کاهــش پیــدا میکنــد ،ارز تخصیصــی به کــره هم
انجام نمیگیرد .ما تا بهحال در انبارها از ارز ۴۲۰۰
تومانی ســال گذشــته برای کره اســتفاده کردهایم
لذا طبیعی است وقتی ارز کاهش یابد نمیتوانید
بــه همه کاالهــای مورد نیــاز مردم پاســخ بدهید.
ســخنگوی دولت بیان داشــت :البتــه اولویت اول
دولت تأمیــن کاالهای مورد نیاز مــردم ،و اولویت
دوم هــم مواد اولیه دارو و اولویت ســوم مواد اولیه
کارخانجــات تولیدی اســت .با این ســه اولویت در
تخصیــص ارز ،آن لفظ جانکندن که عنوان کردم
لفظ غلطی نبود و دولت با هزار مشقت این تعادل
را دنبال میکند.
ربیعی تصریح کرد :درخصوص کره ما سالیانه
 ۴۰تــا  ۴۵هــزار تن کــره وارد میکردیم کــه اگر قرار
بود این را با آن قیمت نیمایی امروز محاسبه کنیم
قیمت سر به فلک کشیدهای میشد .تالش زیادی
صــورت گرفت و تصمیمــات خوبی هــم گرفتیم
که انشــاءاهلل آثــار آن را مشــاهده خواهیم کرد .ما
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رئیس جمهوری روز گذشــته در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه
بازپرداخــت تســهیالت ارزی دریافتی از ســوی تولیدکنندگان و ســرمایه
گذاران ،گفت :با توجه به اســتجازه دولت از مقام معظم رهبری ،تولید
کنندگان و ســرمایه گذارانی که از صندوق توســعه ملی ،تسهیالت ارزی
دریافــت کردهاند ،میتوانند تا انتهای ســال  1399تســهیالت ارزی خود
را به صورت ریالی با صندوق توســعه ،تســویه و بدهی خود را پرداخت
کنند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،حجتاالسالم حسن
روحانی ،هدف از این اقدام را متوقف نشــدن چرخه تولید کشــور در شــرایط
خاص و ســخت اقتصادی ناشــی از تحریمهای غیرقانونی دانست و از رهبر
معظم انقالب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد.
رئیس جمهوری گفت :این شــرایط میتواند زمینه عرضه سهام بسیاری
از ایــن بنگاههــای تولیــدی در بــورس را فراهــم کنــد که هم موجــب تقویت
بازار ســرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تســویه آســان تر بدهیهای این
شــرکتها فراهــم میکند و هم اجرای طرح توســعه در این واحدها و بســتر
سازی الزم را تأمین میکند.
روحانــی همچنین از دســتگاههای ذیربط خواســت تــا مراحل تصویب و
اجرای دســتورالعمل اجرایی این مصوبه را به ســرعت انجام داده و نســبت
بــه اطالعرســانی الزم اقــدام کننــد تــا در ماههــای باقیمانــده از ســال جاری
بنگاههای اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
در ایــن جلســه پــس از گــزارش سرپرســت وزارت صمــت از وضعیــت
تولید کاالهای اساســی و خودرو در کشــور ،رئیس جمهوری گفت :با توجه به
واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال  99نسبت به سال
گذشــته ،نباید شــاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشــیم ،اخــال در چرخه
توزیع ،عرضه و فروش کاال و ایجاد آشــفتگی در بازار هم زندگی و معیشــت
مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار مشکل میکند.
روحانی تصریح کرد :وزارت صمت میبایست طبق مأموریت و وظایف
خــود بــا هماهنگــی اصناف و تولیــد کنندگان اقدامــات فــوری و الزم را برای
تنظیم قیمت کاالهای اساســی و اقالم مورد نیاز مردم که تأثیرات پایهای بر
زندگی مردم دارند ،انجام دهد.
روحانــی بــا تأکید بر اینکه در این مســیر باید سیســتم واســطه گری رانت
جویانــه حــذف و نحوه خرید و فروش برای مصــرف کنندگان واقعی اصالح
شــود ،افزود :این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و ســریعاً به مردم در
این خصوص اطالعرسانی شود.
ëëطرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات تصویب شد
طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات در  5ماده به تصویب اعضای
ی عالی فضای مجازی رسید.
شورا 
در جلســه عصر سهشــنبه شــورای عالی فضای مجازی که به ریاســت
حجتاالسالم حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد ،اقدامات کالن
و نگاشــت نهــادی مربــوط به شــبکه ملی اطالعــات نهایی و بــه تصویب
رسید.
بر این اســاس اقدامات عملی و نهادهای متولی اجرای این اقدامات
نیز مشخص و معین شدند.
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امــروز کارخانجــات داخلیمــان را وارد کردهایــم و
بســیاری از کارخانجات هم دستگاههای کرهگیری
وارد کردهانــد .وی افــزود :روز گذشــته کــه مــن بــا
مســئوالن وزارت صنعت و معدن صحبت کردم
خوشــبختانه همین ظرفیــت را در تولید داخل به
دســت آوردهایــم و ممکــن اســت در میانمــدت
بتوانیــم حتــی صــادرات هــم داشــته باشــیم.
سخنگوی دولت در زمینه تخممرغ هم گفت :قرار
بود صــادرات تخممرغ انجام شــود ولی صادرات
بیرویــه صورت گرفت .امروز توازن برقرار اســت و
جلوی صادرات تخممرغ گرفته شد و در این زمینه
به تعادل قیمت خواهیم رسیم.
وی افزود :مطمئن باشــید رنج مردم از ســوی
تــک تک اعضای دولت احســاس می شــود و این
طور نیســت که دولت در جــای دیگری حکمرانی
و مــردم در جای دیگــری زندگی می کنند .اینگونه
نیست که کسی بگوید دولت تعطیل است.
ëëطــرح فــروش اوراق ســلف نفتــی همچنــان در
دستورکاردولت
ربیعــی درباره از دســتور کار خارج شــدن طرح
فروش اوراق سلف نفتی ،اظهار داشت :این طرح
کمــاکان جــزو طرحهــای مهــم دولت محســوب
میشــود و دولــت آن را دنبــال میکنــد .معتقــد

هستیم که اجرای این طرح در شرایط فعلی چند
خاصیــت دارد .هــم مردمی که پــول و داراییهای
اندک دارند میتوانند صاحب ســرمایه شوند هم
این طرح نقدینگی را کاهش میدهد و این موضوع
تورم را کمتر و امکان سرمایهگذاری جدید را فراهم
میکنــد .امیدواریــم پیرامــون ایــن طــرح تفاهــم
صورت گیرد .آنچه میدانم اشکاالت جزئی طرح
بوده ولی کلیت طرح مورد نظر ســرانه قوای دیگر
هم بوده است .سخنگوی دولت افزود :دیدهام که
برخی از دوستان از یک بعد به قضیه نگاه میکنند
انگار در شــرایطی هســتیم که همــه چیز به حالت
خود اســت و میخواهند در این شرایط تصمیمی
را نقد کنند .وی درباره آنچه بیرغبتی دولت برای
معرفــی وزیــر صمــت خوانده شــد ،هــم توضیح
داد :اتفاقات دولت خبری نمیشود ولی مطمئن
باشید زندگی روزمره مردم دلشوره ،دلمشغولی و
مسأله اصلی همه ماست .نباید به مردم این پیام
را بدهیم که ما نسبت به مسائلشان چشمپوشی
داریــم ،اتفاقــاً مســأله بازرگانــی در شــرایط کنونی
موضوع مهمی برای کشور است .سخنگوی دولت
بــا یــادآوری تصمیم دولــت برای تفکیــک وزارت
بازرگانــی از صمــت و تــداوم ضــرورت آن افــزود:
بــرای معرفــی وزیر صمــت نمیتوانیم فــردی را

معرفی کنیم که آشــنایی بــه وزارتخانه نــدارد ،در
جلسه قبل هم اعالم کردم که لیستی از افراد تهیه
شــده ،مصاحبه با نفرات این لیست جریان دارد و
رئیسجمهــوری بزودی فرد مــورد نظر را معرفی
میکند.
ëëتجارتبینالمللیبرقرادنبالمیکنیم
ربیعــی دربــاره خبر اتصال شــبکه بــرق ایران،
روســیه و جمهــوری آذربایجان و مزایــای آن برای
ایــران ،گفــت :ایــن طــرح در حال مطالعه اســت؛
عنوان شــرکت را نمیدانم ،اما ایــن طرح در چند
مــاه آینــده بــه نتیجه میرســد .سیســتم یکپارچه
شــدن بــرق ایــران و روســیه و ظرفیــت روســیه که
حــدود ســه برابر بــرق ایران اســت نوعــی تجارت
بینالمللــی بــرق اســت و هم بــه پایداری شــبکه
برق کمک میکند و در فصول مختلف گاهی برق
اضافــه داریم و میتواند به مــا کمک کند و خیلی
خوشــحالیم که مقــدار برق تولیدی ما چشــمگیر
بوده و ما صادرات برق داریم و تا چند ســال پیش
این ناممکن بود.
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ســؤالی درباره
اعــدام نویــد افکاری هــم گفــت :این موضــوع در
حیطه وظایف قوه قضائیه اســت و آن بخشــی که
از باب حقوق شهروندی مدنظر باشد اگر مطالبی
باشــد حتمــاً دنبــال خواهــد شــد .آنچنان کــه قوه
قضائیــه اعالم کرده جرم این فرد مربوط به ســال
 ۱۳۹۷و در رابطــه بــا قتــل بوده اســت .این پرونده
شــاکی خصوصی داشــته اســت .بنابرایــن فرآیند
پیگیــری پرونده هــم در حیطــه اختیــارات دولت
نبوده البته امکان کسب اطالعات هم برای دولت
در این زمینه وجود ندارد چرا که این مربوط به یک
قوه دیگر اســت و حتماً هم اطالعرســانی صحیح
را در این زمینه خواهند داشــت .ربیعی همچنین
هــر تحرکــی بــرای رســمی کــردن روابــط بــا رژیم
صهیونیســتی را خطای راهبردی بزرگ دانست و
دربــاره مذاکــرات صلح در افغانســتان هم گفت:
توگوهای
جمهــوری اســامی ایــران از شــروع گف 
بیناالفغانــی بیــن دولــت افغانســتان ،گروههای
سیاسی و طالبان استقبال میکند.

پاسخ تهران به تهدید جدید ترامپ

هر خطای راهبردی از سوی امریکا با پاسخ ایران روبهرو میشود
رئیــس جمهــوری امریــکا ضمــن
دفــاع از اقــدام تروریســتیاش در
بــه شــهادت رســاندن ســردار شــهید
ســلیمانی در اظهاراتــی خصمانه به
ادعای ضدایرانی مطرح شده در یک
گزارش رسانهای واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا ،دونالد ترامپ در
پی ادعای ضد ایرانی نشریه پولیتیکو
مبنــی بر وجود طرحی از ســوی ایران
برای ترور سفیر واشنگتن در آفریقای
جنوبی در پی اقدام تروریستی امریکا
بــرای بــه شــهادت رســاندن ســردار
شــهید قاســم ســلیمانی ،در صفحــه
توئیتــرش ادعــا کــرد :طبــق گــزارش
مطبوعــات ،ایــران ممکن اســت یک
تــرور یــا حملــه دیگــری را بــه تالفــی
کشــتن قاســم ســلیمانی طرحریــزی
کنــد .ترامــپ در بخشــی دیگــر از
اظهاراتش تهدیدهایی را مطرح کرده
و گفت :هر حملهای توسط ایران ،به
هــر شــکلی علیــه امریکا بــا حملهای
هــزار برابر بزرگتر علیه ایران مواجه
خواهــد شــد .مایــک پمپئو وزیــر امور

خارجــه امریــکا هــم در گفتوگویش
بــا فاکــس نیــوز در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره ادعــای نشــریه پولیتیکــو و
اینکــه تهدید به ترور ســفیر امریکا در
آفریقــای جنوبــی تــا چه حــد واقعی
است ،مدعی شد :ما چنین ادعاهایی
را بسیار جدی تلقی میکنیم .هرگونه
اقــدام علیــه شــهروندان امریکایی از
ســوی ایران بــرای واشــنگتن به هیچ
وجه قابل قبول نیست».
این اظهــارات مقامهای امریکایی
در حالــی مطــرح میشــود کــه روز
دوشــنبه پــس از انتشــار اظهــارات
مقامی امریکایی در پولیتیکو ،ســعید
خطیــبزاده ،ســخنگوی وزارت امــور
خارجــه بــا رد اتهامــات مطروحــه
آن گــزارش را سفارشــی ،مغرضانــه
و هدفمنــد دانســت و گفــت :بــه
مقامهای امریکایــی توصیه میکنیم
از توســل بــه روشهــای تکــراری و
پوســیده بــرای فضاســازی ضدایرانی
در صحنه بینالمللی دست بردارند.
دیــروز علــی ربیعــی ســخنگوی

دولــت هــم در واکنــش بــه تهدیــد
ترامــپ تأکید کرد کــه هرگونه خطای
راهبــردی از ســوی امریــکا بــا پاســخ
ایران روبــهرو خواهد شــد .به گزارش
ایرنا ،ربیعی در نشست خبری گفت:
متأســفم رئیسجمهوری کشوری که
داعیه نظم و مدیریت جهانی را دارد،
برپایــه چنین ادعــای سســتی ،اظهار
نظــری صریح ،مخدوش و سفارشــی
انجــام میدهــد .بــه متن نــگاه کنید،
گزارشــی بــر پایــه اطالعــات دســتگاه
سیاســت خارجــی و ســرویسهای
اطالعاتــی نیســت بلکــه یــک چیزی
را شــنیدهاند و صریحاً واکنش نشــان
دادهانــد .ســخنگوی دولــت بــا بیــان
اینکه در تجربــه تاریخی منطقه خود
نیــز شــاهد بودیــم کــه دولــت امریکا
براســاس گزارشهــای مخــدوش،
جنگهــای عــراق و افغانســتان را
آغــاز کــرد ،اظهــار داشــت :جنــگ
عــراق را شــاهدیم کــه در پایــان آن
گفتند چیزی به دســت نیاوردند .این
ســنت امریکاییها و رئیسجمهوری

فعلی امریکا اســت که بــه جز به هم
ریختن آرامش منطقــه و مردم دنیا،
کار دیگــری ندارنــد و شــاید هــم بــه
خاطــر اقدامــات تبلیغاتــی و خوراک
انتخاباتــی ایــن گونه اقدامــات انجام
میشــود .ربیعــی ادامــه داد :توصیــه
مــا اجتنــاب از ماجراجوییهــای
جدید اســت .ایجــاد ناامنی مجدد در
منطقه برای به دســت آوردن کرســی
ریاســت جمهوری امری نابخشودنی
و خیانــت بــه بشــریت اســت .او بــا
اشــاره بــه بخشهای گزارش منتشــر
شده علیه ســردار ســلیمانی تصریح
کرد :ایشــان ســردار صلــح در منطقه
و نمــاد مبــارزه بــا تروریســم بــود و
دولت ترامپ نمــاد صلح و مبارزه با
تروریســم در منطقه را تــرور کرد .این
ننگ پاک شدنی نیست و ملت ایران
هــم هرگــز ایــن موضــوع را فراموش
نخواهند کــرد .امــا امیدواریم خطای
راهبــردی جدیدی را صورت ندهند و
در صورت هرگونــه خطای راهبردی،
مقاومت ایران پاسخ خواهد داد.

