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سیاست

چهار شنبه  9دی ماه 1399
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ارسال الیحه اصالحی بودجه در دستور کار نیست

سخنگوی دولت با بیان اینکه ارسال الیحه اصالحی بودجه
در دستور کار دولت نیست ،گفت :رئیس جمهوری به سازمان
برنامه و بودجه این اختیار را داده اســت که با شــرط حفظ
شاکله و کلیت بودجه در این خصوص تصمیم بگیرد.
به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا« ،علی ربیعی» در نشست
خبری که به صورت مجازی برگزار شــد ،با اشاره به جلسه
مشــترک بین دولت و مجلس و همچنین جلســه عصر روز
گذشته سران سه قوه گفت :هم در نشست دولت و مجلس و
هم در نشست سران قوا بخشی از مباحث به موضوع بودجه
اختصاص داشت که با تفاهم و همراهی همراه بود.
وی بــا بیان اینکه در ادامه جلســات باید دیدگاهها را به هم
نزدیک کنیم ،گفت :درباره درآمدها و مصارف بودجه اختالف
نظرهایی وجود دارد که در این خصوص دیدگاه ها باید بیشتر
به هم نزدیک شود.
ســخنگوی دولت اضافه کــرد :اصالحات مــورد بحث در
جلســات مشــترک دولت و مجلس ،عمدتا حول دستورات
مقام معظم رهبری مبتنی بر واریز سهم  ۳۸درصدی صندوق
توسعه ملی به ازای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت در
روز( ،معادل  ۴۰هزار میلیارد تومان) و عدم برداشت از صندوق
توسعه ملی برای مصارف تبصره ( ۴که تقریبا معادل  ۵۲هزار
میلیارد تومان) و همچنین بازپرداخت کامل اقســاط صندوق
توسعه ملی که در سال  ۱۴۰۰سررسید میشود (  ۵۰۰میلیون
یورو ،معادل  ۳۰۰میلیارد تومان) مورد بررسی قرار گرفت .در
نتیجه( ۹۳ ،نود و ســه هزار) میلیارد تومان ناترازی در بودجه
خواهیم داشت.
ربیعی گفت :در ســتاد اقتصادی دولت بــرای اصالح بودجه
براساس نامه مقام معظم رهبری در نحوه و مقررات برداشت
از صندوق توســعه ملی برای  ۹۳هزار میلیارد تومان ناترازی،
مقرر شــد  ۵۳هزار میلیارد تومان به فــروش اوراق اضافه و
 ۴۰هزار میلیــارد تومان هم در بودجه صرفه جویی شــود و
رییس جمهور طی نامــه ای این موضوع را به مجلس اعالم
خواهد کرد .بنابراین سقف بودجه حدود  ۱۳هزار میلیارد تومان
افزایش خواهد یافت.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری یادآور شــد :در
تعامل با کمیســیون تلفیق هم ،تشــخیص دولت آن بود که
تغییرات در حدی که به شاکله بودجه لطمه نزند ،قابل ا ِعمال
اســت و رئیس محترم جمهور نیز به سازمان برنامه و بودجه
این اختیار را داده است که با شرط حفظ شاکله و کلیت بودجه،
بتواند در این خصوص تصمیم بگیرد .لذا موضوع ارسال الیحه
اصالحی بودجه در دستور کار دولت نیست.
وی اضافه کرد :پیشنهاداتی در مجلس هم برای تأمین منابع
مالی مطرح می شــود که اینها مورد بحث قرار گرفت به نظر
میرسد برخی از این پیشــنهادات نیازمند مطالعه بیشتر دارد
و اجــرای همه آنها در کوتاه مدت میســر نیســت که این
پیشــنهادها هم در دولت کار کارشناسی خواهد شد و دیدگاه
دولت در این باره ارائه میشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به ســوال ایرنا درباره اظهار نظرها
درباره لزوم تغییرات بودجه و اینکه این تغییرات به چه میزان
کارشناســی و چه میزان سیاسی است ،گفت :من قضاوتی در
مورد اینکه این اظهارات به چه میزان کارشناســی یا سیاسی
اســت ،ندارم و نمیخواهم هم داشــته باشــم قطعا عده ای
دلسوزانه بنابر نظر کارشناسی اظهارات خود را بیان میکنند و
ما به نظرات همه احترام قائلیم و ارائه پاسخ و مفاهمه را برای
همگان الزم میدانیم
ربیعی با بیان اینکه دولت همواره به دنبال تعامل و همفکری
با ســایر ارکان و قوای کشور است ،گفت :به نظر میرسد که
منتقدان و مخالفان تالش میکنند ،نقاط قوت دولت در بودجه
را به عنوان نقطه ضعف ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه بودجه  ۱۴۰۰واقع بینانه و دقیق تدوین
شده اســت ،گفت :واقعیت امروز و تصویری قابل دسترس از
فردا برخالف برخی اظهارنظرهایی که در خصوص پیش بینی
میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰مطرح می شــود ،او ًال این
حق ایران اســت که با توجه بــه جایگاهی که در اوپک دارد،
حداقل  ۲.۳۰۰میلیون بشــکه نفت به فروش برساند .طبیعی
است که این حق بایددر بودجه منعکس شود و دولت به عنوان
حافظ منافع ملی باید زمینه تحقق آنرا فراهم کند.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تصریح کرد :ما
از جنگ اقتصادی ســرافراز بیرون آمدیم و اولین دستاورد ما
از پایان این نبرد ،این اســت که ســهم خود را از بازار جهانی
نفت بگیریم.
به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئنیم
وی اظهار کرد :برخی از منتقدان دولت به توانایی استخراج و
فروش میزان نفت پیش بینی شده تردید دارند .ما همین حاال
هم می توانیم دو میلیون و  ۳۰۰هزار بشکه نفت تولید کنیم.
ما به توانایی وزارت نفت و وزیر مطمئنیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد :بودجه جاری ما هم در سال
 ۱۴۰۰به هیچ عنوان متکی به افزایش فروش نفت نیســت و
آنچه که از طریق فروش بیشــتر نفت به دست بیاید ،صرف
بنیه دفاعی و عمرانی و حمایت معیشــتی خواهد شد اما نباید
در مورد رابطه نفت و بودجه دچار اشتباه شویم.
ربیعی گفــت :عده ای برای کم کــردن رابطه بودجه و نفت
معتقدنــد که اساســا نباید نفت را بیــش از مصرفمان تولید
و اســتخراج کنیم ،این دیدگاه نادرســتی است .اعتقاد ما این
است که این دیدگاه فقط امروز کشور و تداوم وضع موجود را
میبیند .در حالی که ما باید نفت را یار رشــد و توسعه کشور
کنیم و اقتصادی بسازیم که نقش نفت در آن ناچیز شود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد :ما باید
رابطه نفت و بودجه جــاری را قطع کنیم و همه تالش ما بر
این باشــد که بودجه جاری از محل پویایی اقتصاد به دســت
بیاید نه نفت .در واقع اصالح ساختار بودجه یعنی ما درآمدهای
نفت و فرآورده ها و مشــتقات آن را برای افزایش قدرت ملی،
ایجاد نیاز جهان به تولیدات صنعتی و مشــتقات نفتی ایران و
بر افزایش امنیت ملی و نیز سرمایه گذاری برای رشد و توسعه
کشور جهت نسل های آینده و کمک به معیشتی مردم برای
گذر از شرایط سخت ایجاد نماییم.
وی خاطرنشان کرد :البته ما به دغدغه های نمایندگان محترم
و منتقدان احتــرام می گذاریم ،اما معتقدیم که بودجه نه تنها
غیر واقعی نیســت ،بلکه کامال مســتند تدوین شده است و
امیدواریــم در نهایت بهترین تصمیم در راســتای منافع ملی
کشور اتخاذ شود.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی دیگر مبنی بر اینکه
آمریکا و بعضی کشورهای منطقه تالش دارند ،برخی مسائل

در منطقــه مانند عراق را به ایران نســبت دهند ،گفت :ما در
برابر توهمات آمریکا که مصرف داخلی داشته و برای منحرف
کردن افکار عمومی از شکســتهای فاجعه بار دولت ترامپ
در مدیریت بحران کرونا ،اقتصاد آسیب دیده و یک انتخابات
شکست خورده طراحی شــده ،مسئول نیستیم .در عین حال،
میدانیم که دشــمنان صلح و ثبات منطقه که به همین دلیل،
ســالها ردای مخالفت با برجام را بــه تن کردهاند ،امروز هم
از احیای برجام و بازگشت به مســیر دیپلماسی هراس دارند
و میکوشــند تا جای ممکن ،راه آینده دولت بعدی آمریکا را
مینگذاری کنند.
نسبت به سوء استفاده از کاســبان تنش بین ایران و آمریکا
هوشیار هستیم
ربیعی ادامه داد :ما مسئولیت هرگونه اقدام خرابکارانه ،تحریک
آمیــز و عملیات پرچم دروغین در تالش برای بازنمایی منفی
نام ایران را مستقیما متوجه این رژیمها در منطقه و وابستگان
آنها میدانیم.
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :آمریکاییهای مستقر در
عراق و رهبرانشــان واقف هســتند که در عراق گروههای
زیادی وجود دارند که در چارچوب مطالبات عراقی خود ،انگیزه
هــای ملی و قومیتــی قوی برای پایان اشــغالگری دارند و
اقدامات آنها ربطی به جمهوری اسالمی ایران ندارد .ما ضمن
حفظ هوشیاری نســبت به سوء استفاده برخی از بدخواهان و
کاســبان تنش میان ایران و آمریکا بر آمادگی خود برای دفاع
و محافظت از امنیت ،منافع ،جان اتباع و قلمرو حاکمیتی خود
تاکید داریم و هشدارهای الزم را به طرفهای ذیربط دادهایم.
نظامی شدن خلیج فارس را به سود هیچ کشوری نمیدانیم
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی در خصوص احتمال
تاسیس پایگاه نظامی مشترک روسیه و چین با ایران در خلیج
فارس یا دریای عمان گفت :مناسبات دوستانه ما با دو کشور
روســیه و چیــن در اوج خود به پیش مــیرود هرچند که ما
محدودیتی برای تعمیق این روابط در تمام جنبههای سیاسی
و اقتصادی نداریم.
وی اضافه کرد :همانطور که ما بارها و از جمله در ارائه طرح
صلح هرمز اعالم کرده ایم ،امنیت در منطقه خلیج فارس باید
توسط کشــورهای ســاحلی این منطقه تامین شود .این تنها
راهی اســت که میتوان به امنیت عادالنه برای همه کشورها
و تضمین صلح و ثبات بلند مدت رسید.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود :ما نظامی
شــدن منطقه خلیج فارس را به سود هیچ کشوری در منطقه
و جهان نمیدانیم و امیدواریم که سرانجام آمریکا هم با کنار
گذاشــتن سیاســت مداخله و تفرقه افکنی میان کشورهای
منطقه ،دست از ماجراجویی فرا مرزی خود بردارد.وی با بیان
اینکه ایران و روســیه در حوزه های مختلفی از جمله دفاعی
همکاریهای خوبــی دارند ،گفت :این همــکاری ها عالوه
بر ســطح دوجانبه در ســطوح منطقه ای نیز در جریان است.
مواضع همســوی دو کشــور در خصوص مبارزه با ترویسم و
افراط گرائی زمینه مشترکی را برای همکاری های منطقه ای
از جمله در سوریه فراهم کرده است.
طرح مســئله زمین سوخته اتهام ناجوانمردانه است /لیستی از
زیرساختهای فراهم شده را ارائه خواهم کرد
ربیعی درپاســخ به ســوالی درخصوص برخی ادعاها مبنی بر
اینکه بودجه ،زمین سوخته برای دولت آینده است ،گفت :من
هم این اظهارات را شــنیدم امــا معتقدم کلیت مجلس چنین
دیدگاهی ندارد که دولت با این بودجه بخواهد زمینه ســوخته
به دولت بعدی تحویل دهد.
وی اضافه کرد :این یک عمل اخالقی و اســامی و انسانی
نیست و این یک اتهام ناجوانمردانه غیراخالقی است .دولت به
مردم و وفادار است نه از  ۱۳۹۲تا  ۱۴۰۰بلکه برای سالهای
بعد از این دولت هم به مردم وفادار اســت .دولت در این سه
سال رنج بسیار برد و در مشکالتی که برای مردم ایجاد شده
بود ،همراه مردم بود .مشکالت معیشتی در برخی از دهکها
واقع ًا بســیار شــد و دولت هم در مقابله با تحریم و هم کرونا
ایستاد و این موارد را دنبال کرد و هم بسیاری از نارساییهای
جامعه را میدید و دلســوزانه کنار آن قرار داشت .دولت هیچ
وقت فرافکنی نکرده و آدرس غلط نداد.
ســخنگوی دولت گفت :افرادی که این قضاوت را دارند باید
بگویند به کدام بند و تبصره اشاره دارند و آیا این در  ۴۰ساله
بودجه بحث متداولی بوده است یا نه .قصد پاسخ فنی دادن به
این بحث ندارم اما به عنوان کسی که در جامعه حضور دارم و
در مسائل مهم و از مسائل اجتماعی باخبرم توصیه میکنم که
مردم به اندازه کافی ذهنیت خســته ناشی از تحریم و کرونا را
دارند و با این اظهارات ناامیدکننده مردم را با درگیری فکری
بیشتر مواجه نکنید.
وی با اشــاره به پیش بینی  ۲میلیون و  ۳۰۰بشــکه فروش
نفــت در بودجه گفت :با وجود اینکه  ۵ماه بیشــتر در دولت
نیســتیم و اگر تحریمها شکسته شود ،ســود آن بیشتر برای
دولت آینده است .اما از حیث فنی در فروش نفت میخواهیم
تحریم را عقب رانده و سهم خود را از اوپک بگیریم و این نه
تنها زمین سوخته نیست بلکه زمینههای کار بیشتری را برای
دولت آینده فراهم خواهد کرد.
ربیعی گفت :فعالیت های انجام شــده در مسائل کشاورزی به
ویژه طرحهای بزرگ آبیاری انجام شده ،در خودکفایی دولت
آینده کمــک خواهد کرد .در این دولــت طرحهای بر زمین
مانده در مناطق مختلف خوزستان و سیستان و بلوچستان در
بخش کشــاورزی اجرا شد و در مسئله ممنوعیت ورود کاالها
و افزایش تولیدات داخلی و خروج از رکود ســنگین اقداماتی
است که در این دولت انجام شده و در دولت آینده زمینه ساز

فعالیتهای مناسب خواهد شد.
وی اضافه کرد :در فرصتی مغتنم لیستی ارائه از زیرساختهایی
که برای دولت بعد فراهم شــده است ،ارائه خواهم کرد و اگر
به یک یا دو موضوع خاص اشاره میشد ،راحتتر میتوانستم
درباره آن توضیح دهم که کدام موضوع زمین ســوخته برای
دولت آینده است.
حتی یک «دوز» واکسن هم شناسنامهدار خواهد بود
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی
درخصوص مســئولیت توزیع واکسن در کشور گفت :اولویت
بندی واکســن و توزیع آن برعهده وزارت بهداشــت است و
بخش خصوصی هم اگر اقدام به واردات واکســن کند ،همه
تحــت نظر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشــت بوده و به
نحوی در این موضوع اقدام میشود که حتی یک دوز واکسن
هم شناسنامهدار خواهد بود.
سخنگوی دولت گفت :البته قرارگاه عملیاتی هم با ارکان خود
مانند اســتانداریها ،فرمانداریها و دهیاریها در این زمینه
همکاری خواهد داشــت .در واقع مسئولیت با وزارت بهداشت
است اما اســتانداران هم همکاری خواهند کرد؛ چون مسئله
واکسیناســیون در خانههای بهداشــت و داخل روستاها باید
انجام شود.
ربیعی با اشــاره به اســتفاده از تعابیری مانند سلطان ،اظهار
کرد :دولت خود را به هیچ وجه درگیر قطبسازیهای کاذب
خرید و تولید نخواهد کرد .از قطبیسازی بیثمر خرید یا تولید
میگوینــد و بحث میکنند چه نیازی به خرید داریم و بعضی
هم میگویند چــه نیازی به تولید داریم کــه به نظرم اولین
اشکال مطرح شــده در این زمینه این است که هر دو طرف
مسائل خود را نادرست بیان میکنند.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه از
اولین فرصتی که برای دســتیابی به واکســن به وجود بیاید،
استفاده خواهیم کرد ،گفت :مگر در زمان جنگ منتظر ماندیم
تا اول خود تســلیحات را تولید کنیم .نخست وارد کردیم اما
در طول جنگ هم به خودکفایی رسیدیم .دوراندیشی و تدبیر
حکم میکند در کنار اقدام بــه خرید فوری ،تولید داخل را با
اولویت و سرمایه گذاری الزم پیش ببریم.
وی با اشــاره به اینکه در هر دو عرصه خرید و تولید گام های
موفق و موثری برداشتیم ،افزود :کسانی که در این زمینه نقد
میکنند قابل احترام هســتند اما حیات و سالمت شهروندان،
جای تهدید و تفســیر و داستانسرایی نیســت و باید مراقب
باشیم.
واکسن کرونا آزمون کارآمدی برای دولتها است
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :معتقدیم
واکسنکرونا آزمونی بزرگ در زمینه کارآمدی و عدالت برای
همه دولتها خواهد بود و با این نگاه اقدامات خود را به مسئله
واکسن ساماندهی میکنیم.
ربیعی خاطرنشان کرد :یکی از خریدهای ما از کواکس است
که از طریق ســازمان بهداشت جهانی انجام میشود و در گام
اول  ۱۶میلیون و  ۸۰۰هزار دوز واکســن خرید شده و پنج و
نیــم میلیون دوز هم در قالب خرید تولید مشــترک با یکی از
کمپانیهای صاحب نام اعالم شده است که آقای نمکی راجع
به این قضیه توضیح میدهند ۲۰ .میلیون دوز هم به سرانجام
رسیده است.
وی ادامه داد :با پشتوانه بانک مرکزی و اقدام وزارت بهداشت
بــرای درصد قابــل توجهی از جامعه در حــال حاضر در این
مرحله به دنبال تهیه واکســن هستیم و به موفقیتهایی هم
رسیدیم.
دســتیار ویژه ارتباطات اجتماعی رییــس جمهوری راجع به
تولید داخل واکســن کرونا گفت :چهارشــنبه  ۳۰بهمن ۹۸
اعالم کردیم در قم کرونا دیده شــده است و فردای آن صبح
جلسه ای با حضور آقای جهانگیری برگزار شد و از همان روز
نخست بحث تولید در داخل و خرید به طور توامان دنبال شد
و مورد توجه قرار گرفت.
ســخنگوی دولــت اضافه کــرد :در زمینه تولیــدات داخلی
موسساتی مانند رازی و شــرکتهای دانشبنیان به توفیقات
خوبی دســت یافتند و بعض ًا به مرحله آزمایش انسانی رسیدند
و توســط برخی نهادها و به طور مشخص بنیاد برکت حمایت
شدند و حتی بحث تولید مشــترک هم در برخی کشورها در
جریان اســت که وزیر بهداشت زمانبندی موضوع و زمانبندی
ورود و توزیع را خود اعالم میکند.
وی اضافه کرد :حتی واردات واکســن با بخش خصوصی هم
با مجوز ســازمان غذا و دارو و توزیع آن با ســازمان بهداشت
خواهد بود .شفافیت و عدالت در اولویت بندی تزریق واکسن
از اولویــت دولت خواهــد بود که در وزارت بهداشــت دنبال
میشود.
افــراد با کد ملی بر اســاس اولویت بندی وزارت بهداشــت
واکسن را دریافت می کنند که این میتواند سنهای متفاوتی
را در بر بگیرد اولویت سنی بر اساس سالمندی ،کادر پزشکی
بیماریهای در معرض آســیب به طور مشخص شاخصهای
وزارت بهداشــت و درمان عنوان شــده اســت .معاون اول
رئیسجمهور هم بر اســاس مباحث صورت گرفته اعالم کرد
هیچ مقام دولتی و خانواده آنان خارج از مراتب اعالم شــده
اجازه دریافت واکسن را نخواهد داشت.
ربیعی تاکید کرد :واکســن کرونا یک مسئله ملی است که با
همه افراد جامعه مرتبط است و باید همه به طور جدی کمک
کنند تا به اعتماد ملی لطمهای وارد نشــود .دولت همه اهتمام
خود را با عدالت و شــفافیت به کار خواهد بســت و همه باید
قطبســازیهای بیهوده و ابهاماتی که به حل مسئله کمک
نمیکند ،اجتناب کنند.

سخنگوی دولت در پی جانباختن شماری از کوهنوردان کشور
در ارتفاعات شمال تهران و اینکه برخی از اختالل در سیستم
جی پی اس خبر دادنــد ،گفت :من ابتدا مصیبت جان باختن
دوازده نفــر از هموطنانمــان را در حادثه روز جمعه ارتفاعات
تهران به خانــواده ،پدران و مادران ،همســران و فرزندان و
بســتگان آنها تســلیت عرض می کنم و از خداوند برای آنها
آرزوی صبر دارم.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری همچنین جان
باختن ســید مصطفی فاطمی از بنیانگذاران خبرگزاری ایسنا
را به جامعه خبری و رســانه ای و همه کارکنان ایسنا تسلیت
گفــت و افزود :فاطمی یک چهــره صمیمی و صدیق و یک
پزشک خالق و همراه مردم را از زمانی که در انجمن اسالمی
علوم پزشــکی دانشگاه تهران فعال بود که به همراه مدیران
ابتدایی ایسنا با دستانی خالی این خبرگزاری را بنا نهادند.
ربیعی با اشــاره به طرح این موضــوع در هیات دولت اظهار
داشت :همیشــه کوه در زمانی که برف می آید پرجاذبه می
شــود .به همین دلیل و به علــت محدودیتهای کرونایی و
تعطیلی مراکز تفریحی ،متاسفانه پنج شنبه و جمعه این هفته
جمعیت بیسابقه ای علیرغم اطالعیههای هشدار آمیز به کوه
رفته بودند.
سامانه  GPSروز جمعه اختالل نداشته است
وی یادآورشد :ســازمان هواشناسی اواســط هفته گذشته از
طریق رسانه ملی هشــدارهای الزم را داده بود .ستاد بحران
استان تهران ،سازمان هالل احمر و فدراسیون کوهنوردی هم
به طور جداگانه اطالعیههای هشدارآمیز منتشر کرده بودند.
ســخنگوی دولت گفت :با صحبتی که با رئیس فدراســیون
کوهنــوردی داشــتم اعالم کــرد به رغم وجــود اختالل در
 GPSدر برخی روزها ،موضوع اختالل در  GPSبا حادثه
روز جمعه که برای کوهنوردان و شــهروندان کشور رخ داده
ارتباط نداشته است .طبق صحبتهایی که با وزارت ارتباطات
داشتیم GPS ،روز جمعه اختالل نداشته است.
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری ادامه داد :ساعت
 ۱۱صبح روز جمعه باد با ســرعت  ۶۰کیلومتر بر ساعت و در
دمای منفی  ۳۰درجه آمده که هم دما را به منفی  ۷۰رسانده
و هم باعث شــده باد شــدید برخی افراد را جابجا کند .اولین
تماسهای مردمی به هالل احمر ساعت  ۱۳واصل شده است.
بنابراین شرایط بد جوی عامل این حادثه بوده است.
ربیعی گفت :رییس جمهوری در خصوص این حادثه ،دســتور
پیگیری دادند و مقرر شد ســتاد پیشگیری توسط فدراسیون
کوهنوردی و زیرنظر ستاد بحران استان تهران فعال شود.
وی در عین حال گفــت :البته موضوع اختالل در  GPSاز
قبل با دســتور رئیس جمهور در دبیرخانه شورای عالی امنیت
ملی در حال بررسی است.
مصوبات محرمانه نداریم
ربیعی درباره اخبار منتشــر شــده مبنی بــر امضای محرمانه
وزرا بــرای لغو محدودیت ارتفاعی محله جماران در شــورای
شهر ،گفت :وزیر راه این موضوع کامال را تکذیب کرد .اساسا
شــورای عالی شهرســازی و معماری ایران دارای ضوابط و
شیوههای تعریف شدهای است و به طور ثابت نسبت به تهیه،
بررســی و تصویب طرحهای عمران و توســعه شهری اقدام
میکند .در مجموع نامه محرمانه داریم اما مصوبات و امضای
نامه محرمانه وجود ندارد.
ســخنگوی دولت در پاســخ به این پرســش که رسانههای
روسی چهارم دیماه از ارسال حدود یک میلیون دالر پول نقد
پرداختی از ایران به صورت بســتهبندی در دو کیف به روسیه
گزارش دادنــد ،گفت :خبر مذکور به تشــکیل پرونده جنایی
اختالس یکی از کارمندان وزارت امور خارجه روســیه ،مربوط
میشــود که مراحل دادرسی آن از سال گذشته در دادگاههای
روسیه در جریان است .این امر موضوعی در چارچوب قوانین
روسیه است و ارتباطی با ایران و روابط دو کشور ندارد.
وی بــا تاکید بر اینکه این پول مربوط به ایران نبوده اســت،
ادامه داد :لذا موارد مربوط به پرونده با ایران مرتبط نیســت،
تنها ارتباط آن با ایران ،این اســت که این وجوه مورد اشاره از
محل درآمدهای کنسولی سفارت روسیه در تهران بوده است.
بنابرایــن ،نه این اموال متعلق به ایران اســت و نه متهم آن،
ایرانی است.
 FATFمســتقیم و غیرمســتقیم بر همه مبادالت مالی و
تجاری تاثیر دارد
ربیعی با تاکید براینکه  FATFمســتقیم و غیرمســتقیم بر
تمــام مبادالت مالی و تجاری ما تاثیــر دارد ،ادامه داد :بعد از
ســخنان هفته قبل من درباره واکسن کرونا که گفتم تحریم
و  FATFبر مبادالت تجاری مــا اثر دارد ،برخی مخالفان
همیشگی دولت ،هجمهای عجیب به راه انداختند.
وی افزود :در حالی که من به طور روشن و به شکل ترکیبی
از تاثیــر تحریم و  FATFبه طــور توامان ،بر زندگی مردم
صحبت کردم اما عدهای ســعی در تجرید این موضوع داشته
و دارند.
ســخنگوی دولت با اشــاره به اظهارات برایان هوک رییس
گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه
حضور ایران در لیســت ســیاه  FATFچطور توانســته به
اثرگذاری هرچه بیشتر تحریمهای ظالمانه آمریکا کمک کند،
گفت:هوک در ابتدا به دروغ مدعی می شود که آمریکا منعی
برای دسترسی شهروندان ایران به دارو ایجاد نکرده است؛ اما
در پاسخ به این که چرا برخالف ادعای امریکا ،تراکنش مالی
مربوط به دارو و سایر اقالم بشری با مشکل مواجه شده است
میگوید این مشــکل مربوط به آمریکا نیست بلکه به مشکل
ایران و بانکهای جهان برمیگردد.
ربیعی با بیان اینکه اینهــا از هر دو ابزار تحریم و FATF
توامان سوءاســتفاده میکنند،خاطرنشان کرد :بنابراین هفته
گذشته به طور مشخص به بهانهها و سوء بهره جویی آمریکا
اشــاره کردم که هم به حربه تحریم و هم به حربه مکمل به
نام  FATFمتوسل میشود.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت :اگر منتقدین
ســخنان من ،کمترین تردیدی در توســل آمریکا به هر دو
بهانــه تحریم و  FATFدارند ،به بیانات ماموران و بازیگران
آمریکایــی تحریمها ،مراجعه کنند و ببیننــد که آمریکاییها
چگونــه هرگاه که در توجیه تحریمهــا کم میآورند به حربه
 FATFمتوسل میشوند.
وی در عین حال گفت :در نهایت آنچه هفته گذشــته گفتم
نظر دولت بــود ،البته اعضای مجمع هم دلســوزانه تصمیم
میگیرند و آنچه مصلحت نظام و منافع ملی اســت تصمیم
گرفته میشود.

خبر

آخرین امید به تدبیر دولت هم ناامید شد

در حالــی که انتظار میرفت نامه رهبرانقالب منجر به انجام اصالحاتی موثر از ســوی
دولت در الیحه بودجه  ۱۴۰۰شــود ،اما دولت به اصالحاتی نمایشی و مبهم دست زد و
آخرین فرصت خود را سوزاند.
به گــزارش خبرنگار مهر ،نامه  ۲۳آذرمــاه رهبر انقالب پیرامون لــزوم اعمال برخی
اصالحات ،نقطه عطفی در بودجه  ۱۴۰۰بوده اســت .در این نامه اجازه کاهش ســهم
صندوق توســعه ملی تنها تا سقف یک میلیون بشــکه نفت صادر و بر لزوم بازپرداخت
تسهیالت صندوق توسعه ملی تاکید شده است؛ رهبر انقالب همچنین هرگونه برداشت
برای مصارف دیگر از صندوق توسعه ملی را ممنوع اعالم کردند.
بنا بر اعالم ســازمان برنامه و بودجه ،با نامه رهبر انقالب ،جمع ًا  ۵۳هزار میلیارد تومان
به مصارف الیحه بودجه  ۱۴۰۰افزوده شــده و  ۴۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای آن
کسر میشود .اگرچه بسیاری از کارشناسان از جمله سید علی روحانی ،معاون اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد و امیدوار بودند که این گام رهبری اقدامی مؤثر برای
جلوگیری از اتکا به منابع ناپایدار و تورمزا در بودجه اســت و دولت را به ســمت ایجاد
برخی اصالحات ساختاری در بودجه سوق خواهد داد اما نامهای که امروز حسن روحانی
در پاسخ به نامه رئیس مجلس نوشت ،این امید را از بین برد.
در نامه حســن روحانی به محمدباقر قالیباف ،درباره تغییراتی که طبق نامه مقام معظم
رهبری اعمال شده آمده است:
آثار تغییرات مزبور در الیحه بودجه  ۱۴۰۰به شرح زیر میباشد:
 - ۱افزایش مصارف به میزان  ۵۳هزار میلیارد تومان شامل:
 -۱ - ۱بازپرداخت تعهدات دولت به صندوق توســعه ملی بابت اقساط تسهیالت ۱۷۵
میلیون یورویی به بیمه سالمت به میزان  ۳هزار میلیارد تومان.
 -۲ - ۱افزایــش مصارف بابت جبــران موارد مندرج در جدول بند ه تبصره  ۴به میزان
 ۵۰هزار میلیارد تومان.
 -٢کاهش منابع ناشی از مجوز استفاده از  ۱۸درصد سهم صندوق توسعه ملی صرف ًا در
صادرات یک میلیون بشکه در روز به میزان  ۴۰هزار میلیارد تومان.
لذا تراز منابع و مصارف در راســتای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به
شرح زیر در الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰اعمال میشود:
 -۱مبلغ  ۵۳هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی
 -۲مبلغ  ۴۰هــزار میلیارد تومان از محل صرفهجویی حیــن اجرا و کاهش تخصیص
مصارف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور.
فروش اوراق حداقل  ۱۸۷هزار میلیارد تومان شد
در الیحه بودجه پیشــنهادی از سوی دولت ۵۵ ،هزار میلیارد تومان بابت فروش اوراق
مالی دیده شــده بود و  ۷۰هزار میلیارد تومانی که برای پیش فروش نفت دیده شد نیز
امــکان تبدیل به اوراق مالی را دارد ،یعنی تا قبــل از نامه امروز روحانی ،بودجه ۱۴۰۰
اتکای  ۱۲۵هزاری میلیارد تومانی به انتشــار اوراق داشت که با توجه به اصالحیه جدید
دولت ،این وابســتگی به حداقــل  ۱۷۸هزار میلیارد تومان خواهد رســید که در تاریخ
بودجهریزی کشور بی سابقه است.
اصالح دوم دولت یعنی انجام  ۴۰هزارمیلیارد تومان صرفهجویی نیز بسیار کلی و گنگ
اســت .مشخص نیست این صرفهجویی از چه محلی و با کاهش کدام هزینهها صورت
خواهد گرفت.
این دو مورد اصالح دولت در حالی اســت که ســخنگوی ستاد بودجه امروز به خبرنگار
مهر گفته یکی از پیشنهادات سازمان برنامه برای جبران  ۹۳هزار میلیارد تومان کسری
ناشــی از مندرجات در نامه رهبر انقالب ،اصالحات مالیاتی اســت امــا در نامه امروز
روحانی ،اشــاره به اصالحات مالیاتی نشده است و به نظر میرسد دولت عم ً
ال انگیزهای
برای اصالح بودجه ندارد و با این بودجهریزی میخواهد ســال آخر خود را با آرامشــی
ظاهری به پایان برساند.
گویا عدهای قسم خوردند جلوی فرار مالیاتی را نگیرند
سید احســان خاندوزی ،نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در
واکنــش به نامه رئیس جمهور و جزئیات برنامه دولــت برای اصالح بودجه ،در توئیتی
نوشــت :هرچند اصل کوتاهآمــدن رئیسجمهور در برابر مطالبــه اصالح بودجه ۱۴۰۰
مبارک اســت اما در معادله «رشد استقراض و نرخ سود به جای خامفروشی نفت» هنوز
جای درآمدهای پایدار خالی اســت .گویا طبقهای قســم خوردهاند به فرارهای مالیاتی،
مالیات بر سوداگری و  PITدست نزنند.
مالک شــریعتی ،عضو کمیسیون تلفیق نیز با انتشــار عکس این نامه نوشت :پافشاری
مجلس بر اصالح بودجه  ۱۴۰۰جواب داد .رئیسجمهور باالخره بر اســاس احکام نامه
رهبری رسم ًا به رئیس مجلس نامه زد که در راستای تعامل مثبت سه قوه و جلسه اخیر
به میزبانی مجلس تلقی میشــود .پیشنهادات محتوایی نامه را تأیید نمیکنیم .این گام
اول اصالح بودجه  ۱۴۰۰است.
باید منتظر ماند و دید مجلس چه واکنشــی به اصالحات پیشنهادی دولت نشان خواهد
داد ،آیا با رد کلیــات دولت را مکلف به انجام اصالحات مؤثر خواهد کرد یا راه دیگری
در پیش میگیرد.

«محسن رضایی» قصد نامزدی در انتخابات میان
دورهای مجلس را ندارد

معــاون ســابق قوانین مجلــس گفت:
محســن رضایی ضرورتی برای ورود به
عرصه انتخابات مجلس شورای اسالمی
نمیبیند.
به گزارش خبرگزاری مهر ،امیدوار رضایی
معاون سابق قوانین مجلس در پاسخ به
سوالی پیرامون شــایعه برخی سایتهای
خبری مبنی بــر کاندیداتوری رضایی در
انتخابــات میان دوره ای مجلس از حوزه انتخابیه تهران ،تاکید کرد :این شــایعه را صد
درصد تکذیب می کنم .محسن رضایی در حال گرفتن نظرات و پیشنهادات کارشناسان،
صاحبنظران و نخبگان کشــور درخصوص سیاستهای کلی برنامه هفتم است که پس
از تصویب مجمع تشــخیص و مقام معظم رهبری ،مبنای اداره کشور در دولت آینده و
مجلس خواهد بود و اساس ًا ایشان ضرورتی برای ورود به عرصه انتخابات مجلس شورای
اسالمی نمی بیند.رئیس اسبق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به تخریب
های اخیر علیه محسن رضایی گفت :موج تخریبی که از لندن علیه رضایی شروع شده،
بیانگر آن است که آنها مطمئن شده اند اگر ایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود،
چون متخصص اقتصاد اســت و به مسائل امنیتی و دفاعی نیز مسلط است ،با استقبال
مردم مواجه می گردد و ســکان دولت را به دست می گیرد و اروپا و امریکا را وادار می
کند که به تعهدات خود عمل کنند ،لذا فتنه ها و برنامه های بیگانگان را خنثی و آنها را
به رفتار مودبانه در مقابل ملت بزرگ ایران وادار خواهد کرد .محسن رضایی اقتصاد ملی
بدخواهان ملت ایران
ایران را تقویت و تحریمها را خنثی می کند و در چنین شــرایطی
ِ
دستخالی و سرافکنده خواهند شد.

