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سیاست

چهار شنبه  17دی ماه 1399
شمــاره 4103

دولت خرید های اطمینان بخش در خصوص واکسن انجام داده است

ســخنگوی دولت با انتقاد از دو قطبی سازی واکسن
داخلی و خارجی که نمیتواند هدفی جز پاشــیدن بذر
ناامیدی در بین مردم داشــته باشد ،اعالم کرد :دولت
خرید های اطمینان بخش در خصوص واکســن انجام
داده است.
به گزارش ایسنا ،علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست
خبری هفتگی خود که در راستای رعایت پروتکلهای
بهداشتی ،به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد با بیان
اینکه مایلم در این ســخنگویی اعالم کنم که در سال
نو میالدی و در آســتانه ورود بــه  ،1400ملت ایران
وارد دوران نوینــی از حیات سیاســی و اجتماعی خود
می شــود ،به مرور مسیرهای دستاوردهای ملت ایران
در این شــرایط دشــوار تاریخی پرداخت و گفت 8 :ما
در سالهای گذشته فشــاری وصف ناشدنی در مقابل
جنگ افروزی بی سابقه توسط دولت ترامپ را متحمل
شدیم .اما در آستانه  1400شاهد آشکار شدن شکست
سیاست فشــار حداکثری هستیم که اخرین مصداق و
نمونه آن در روزهای اخیر ،شکســت آمریکا در تالش
برای احیای کمیته پیگیری تحریم در سازمان ملل بود.
از معدود کشورهای پیشــتاز در ساخت واکسن کرونا
هستیم
وی اضافه کرد  :همزمان ما ســال ســختی را با همه
گیری ویروس کرونا پشــت سر گذاشــتیم .سالی که
بر اثر فضاســازی های خبری و پنهان کاری بسیاری
از دولت های جهان از آمــار واقعی کرونا ،ایران را در
رتبه های اول همه گیــری قرار داد ولی امروز در ماه
های پایانی سال ،نه تنها با همت مردم و زحمات کادر
درمانی ،موفق به مهار این ویروس شــدیم ،بلکه جز
معدود کشورهای پیشتاز در تولید واکسن نیز هستیم.
ســخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد :در مواجهه
با این دستاوردهای انکارناپذیر ،تالشهای پررنگ تری
در جهت ناامید کردن مردم و تحقیر دستاوردهای ملی
از یک طــرف و القای وضعیت جنگی به منظور تحت
الشــعاع قرار دادن دستاوردهای مقاومت مردم در برابر
تحریم ها از طرف دیگر آغاز شــده اســت .دوقطبی
سازی میان واکسن وارداتی و واکسن ساخت داخل و
اشاعه بی اعتمادی به واکسن داخلی ،نمی تواند هدفی
جز پراکندن بذر ناامیدی و ابهام در میان مردم داشــته
باشد.
وی تاکید کرد :مــا همواره تکرار کرده ایم که واردات
واکسن و تولید آن همزمان و در موازات هم پیش می
روند و هیچکدام ،اخاللی در روند انجام دیگری ایجاد
نمی کند .در خالل این دوقطبی سازی ،خود تحقیری
و یــأس پراکنی ،نباید این افتخار ملی را از یاد برد که
ما تا امــروز به رغم محدودیت های مالی تحریم ،گام
هایی را در راه تولید و آزمایش واکســن ویروس کرونا
برداشته ایم که تنها ملت های انگشت شماری قادر به
انجام آن بوده اند.
وی در ادامه یادآور شــد  :البته تا روشــن شدن نتیجه
نهایــی هنوز مراحلی باقی مانده اما تا به همین جا هم
نباید قدر دانشمندان مان را که بی وقفه در حال تالش
برای ســامت مردم بوده اند ،نادیده گرفت .البته این
فضاسازی های تبلیغاتی برای بزرگنمایی نقاط منفی و
کوچک نمایی نقاط مثبت جدید نیست .روزهای اولیه
گســترش ویروس کرونا را به یاد آوریم! شوکی که به
دنیا و ایران وارد شــد و این که چگونه در آغا ِز بحران،
جریانهای خبری ،وضعیت کرونا در ایران را به عنوان
یــک نقطه ضعف دولت و ملت اعــام می کردند .تا
زمانی که کتمان های بین المللی کنار رفت و همگان
دیدیم که ما در مقایسه با بسیاری از کشورها عملکرد
بهتری داشــتیم به ویژه با این کادر بهداشت و درمان
فداکار که برخالف کادر درمان برخی کشورها نه تنها
در برابر باز بودن درهای بیمارســتانها ممانعت نکردند
که با جانفشــانی به ستونی محکم در موفقیتهای ملی
ما بدل شدند.
وی افــزود :دیدیــم برخــاف برخی کشــورها هیچ
فروشــگاهی در ایران غارت نشد و با رعایت پروتکل
های بهداشــتی توسط مردم توانســتیم از شوک اولیه
خارج شــویم .در این مســیر به رغــم تحریم واردات
تجهیزات بهداشتی ،حتی ماسک و دارو ،و عدم انتقال
دستاوردهای علمی به ایران با اتکا به نیروهای داخلی
حتی توانســتیم به صادرات کیت های تشــخیصی و
ونتیالتور و مــواردی از این قبیل دســت یابیم؛ و در
نهایت در تولید واکســن به مرحله تســت فاز انسانی
رسیدیم.
روند شیوع و مرگ و میر کرونا در کشور نزولی است
ربیعی در ادامه بی بیان اینکه متاســفانه اکنون همان
خبری اســفند و فروردین مــاه ،دوگانه تولید
جریان
ِ
داخلــی و خرید خارجی را دارنــد دامن می زند ،گفت:
همــان گونه که قبال توضیــح دادم دولت خرید های
اطمینان بخش در خصوص واکســن انجام داده است،
و برنامــه اولیه ما از ابتدا این بوده اســت که پیش از

اطمینان از واکســن های تولید شــده خارجی خرید
نکنیم .خوشبختانه روند کنونی کشور در شیوع و مرگ
کماکان نزولی است.
وی با اعالم اینکه فشــار روی کادر درمان تا حدودی
کاهش یافته اســت ،افزود :خوشــبختانه تخت های
بســتری و بیمارستانی خالی شده است .میزان مرگ و
میر به کمترین میزان در سه ماه گذشته رسیده است.
بروز بیماری در هر  100هزار شش و نیم نفر ،و مرگ
و میــر در هر یک میلیون نفر بــه  12.4نفر در هفته
رسیده است.
ســخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه تولید واکسن
با ســه روش در داخل کشــور ،و نیز تولید مشــترک
واکســن در جریان اســت ،ادامه داد :موضوع دوم در
جهت پراکندن یأس در این جنگ روانی ،شکست فشار
حداکثری و آشــکار شدن ناتوانی تحریم ها در متوقف
کردن پیشــرفت های ملی ماست .در روزهای اخیر و
در ادامه جنگ روانی شکســت خوردگانی که آخرین
روزهای صدارت خود را می گذارنند ،می کوشــند که
ســایه جنگ را همچنان بر سر مردم زنده نگه دارند و
شاید خبیثانه در پی توطئه هایی برای پیچیده تر کردن
اوضاع باشند.
دولت همچنان به گسســتن آخریــن حلقه تحریم ها
تمرکز دارد
ی اضافه کرد :فارغ از این جنجال ها که البته شرارت
هایی را هم گوشزد می کند ،این واقعیت تغییر نخواهد
کــرد که او ًال زبان تهدید ،تحریم و باج گیری از ایران
ایران ناکام مانده و شانســی برای موفقیت ندارد؛ ثانی ًا
ما به توانایی بازدارندگی خود اعتماد داریم و با ارســال
پیام های روشن اطمینان پیدا کرده ایم که همه طرف
های آتش افروز ،اراده و قابلیت های ایران در دفاع از
منافــع حیاتی خود را جدی گرفته و نســبت به تبعات
هرگونه اقدام ماجراجویانه ای آگاهی دارند .این تالش
های تبلیغاتی نه شکســت سیاست فشــار بر ایران را
جبران می کند و نه کســی را بعد از شکست انتخاباتی
به پیروزی می رساند.
ربیعی عنوان کرد :ما بجای توجه به این جنگ روانی،
همچنان به از هم گسیختن آخرین حلقه بجا مانده از
فشــار حداکثری بر ایران یعنی رفع تحریم ها تمرکز
داریم .در اینجا باید اشاره کنم که اگر اصرار ما بر رفع
تحریم اســت ،نشانه اســتیصال ما نیست .ما حتی در
شــرایط تحریم نه تنها باقی خواهیم ماند بلکه به رشد
و توسعه نیز خواهیم رسید.
وی اضافه کرد :رشــد شــرایط اقتصادی سال آینده
گواهی بر این مدعاســت .ما رفع تحریم را حق مردم
ایران می دانیم چــه آمریکا بخواهد به برجام برگرد و
چه نخواهد .رفع تحریم حق مردم ایران اســت و این
در وجدان جمعی بین المللی بعنوان حق مسلم پذیرفته
شــده است .دولت همچنان که به خنثی کردن تحریم
ها ادامــه می دهد ،از پیگیری حق ملت ذره ای کوتاه
نخواهد آمد.
وی تاکیــد کرد :ایــن مطالبه رفع تحریــم از حقوق
شهروندی اســت و از مطالباتِ بجایی است که مردم
از دولــت دارند .مــا اجازه ندادیــم و نخواهیم داد که
آمریــکا این نقض حقوق ملت ایران را عادی ســازی
کند .مســیر ما هم در این هدف روشــن اســت و بار
دیگر تکرار می کنیــم که به همان ترتیبی که آمریکا
ابتــدا از برجام خارج شــد و ما گامهــای  5گانه را در
کاهش متناسب تعهدات برداشتیم ،مسیر بازگشت نیز
به همان تاخر و تقدم باید انجام بگیرد.سخنگوی دولت
همچنین خاطرنشان کرد :کماکان اولویت شماره یک
در سیاســتهای خارجی ما صلح منطقه ،امنیت منطقه،
و زندگی خوب برای مردم منطقه اســت؛ و این امر در
سایه گفتگوها و اتئالف منطقه ای صورت می گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه در جلســه گذشــته دولت،
الیحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
تصویب شــد ،توضیــح دا  :این الیحه بــا بازتعریف
مصادیق خشونت برعلیه زنان ،بر
خشونت ،و گســتره
ِ
اقداماتی همچون ایجاد و حمایت از نهادها و نیز دوره
های آموزشی توسط قوه قضاییه ،صدا و سیما ،آموزش
و پرورش ،و بهداشــت و درمــان  ،حمایتهای مالی و
تربیتی و پیشــگیرانه و کیفری درباره زنان ،بویژه زنان
بزه دیده ،توســط دســتگاههایی همچون دادگستری
و ســازمان زندانها و در نهایتتالش برای بازســازی و
افزایش نــگاه کریمانه به زنــان در نهادهای مربوط،
تاکیــد میکند.ربیعی همچنین از اختصاص  20میلیارد
تومان برای جبران خسارت وارده به زیرساختها و معابر
استان قزوین بر اثر سیل ،و نیز  100میلیارد تومان به
صورت هزینه ای و  99میلیارد تومان به صورت تملک
دارایی برای مناطق آســیب دیده از ســیل در مناطق
استان گیالن خبر داد .
دولت در یکســال گذشــته روشن شــدن ابعاد حادثه
هواپیمای اوکراینی را دنبال کرد

وی در ادامــه با یادآوری اینکه در ســالگرد ســقوط
هواپیمای اوکرینی در ســالگرد فاجعه تلخ ملی سقوط
هواپیمــا قرار داریم ،گفت :بــار دیگر به خانواده ها و
عزیزان و همه مردم ایران و شهروندان سایر کشورها
تســلیت میگویم .در این یک ســال تلخی این فاجعه
را هیچگاه فراموش نکردیم .هنوز تلخی و ســایه این
مصیبت بر روح و روان ما سنگینی می کند و هیچ چیز
مادی جبران این از دست رفتگی عزیزان ما نیست.
ســخنگوی دولت افزود :با این حال در این یک سال
دولت مطالبهی روشن شدن ابعاد این موضوع را با تمام
توان پیگیری کرده است و همچنان دنبال خواهد کرد.
از آنجا که بیشــترین قربانیان این فاجعه شــهروندان
ایرانی بودند از این رو هیچ کشوری در جهان به اندازه
ما متوق ِع روشن شدن همه ابعاد موضوع و تضمین عدم
انجام چنین فاجعه ای در جهان نیست.
محیط زیست بهتر دغدغه دولت است
وی همچنین با بیان اینکه مساله آلودگی هوا و محیط
زیست در جلســه یک شنبه در دستور کار دولت قرار
داشت ،گفت :در این جلســه علل مختلف آلودگیها و
میــزان تاثیر هر یک از آنها مــورد بحث قرار گرفت.
از ابتدای دولت یازدهم موضوع ســامت شهروندان
چه در مقابله بــا بیماریهای واگیردار و کرونا ،و چه در
مقابله با آلودگیهای محیط زیستی یکی از مسائل مهم
بوده است .خوشبختانه امروز نگاه جدیدی در خصوص
سالمت و زندگی در بین شهروندان ایرانی هم به وجود
آمده اســت؛ دغدغه سالمت شهروندان ،دغدغه دولت
زیســت بهتر ،مسئلهی
هم هســت و از این رو محیط
ِ
مهم دولت هم هست.
زیســت بهتــر نیازمند تالش
وی تاکید کرد :محیط
ِ
صرف سیاستگذاری بدون رفتارهای
همگانی است .با
ِ
ســامت¬محورانه از ســوی جامعه و شــهروندان و
انضباط محیط زیستی ،دستیابی به هوای پاک و محیط
زیستی سالم دشوار خواهد شد.
ســخنگوی دولت در پاسخ به این پرســش که آیا با
توجه به تحرکات نظامی این روزهای طرف آمریکایی
در منطقه ،شــما احتمال شروع یک نزاع جدی را می
دهیــد یا خیر ،گفت :با بیان اینکــه عدهای در آمریکا
عالقهمنــد به ماجراجویی نظامی بــه منظور منحرف
کردن افکار عمومی آمریکا از مسائل داخلی این کشور
و شکستهای انتخاباتی هســتند .بسیار بعید میدانم
که دولت آمریکا نســبت بــه نیات قاطــع و توانایی
بازدارندگی و تالفی ایران دچار اشتباه در محاسبه شود.
ما به روشنی به آنها گفتهایم که مستقیم و غیرمستقیم
آغازگر هیچ جنگی نخواهیم بود اما اگر خطای فاحشی
از جانب آمریکا رخ دهد ،از امنیت و منافع حیاتی خود
با قدرت کامل دفاع خواهیم کرد.
وی ادامه داد :شایعات اخیر ریشه در رفتارهای نمایشی
و جنگ روانی کســانی علیه ایران و مردم منطقه دارد
که از هیاهوهای رسانهای آن سود می برند .البته این
موضوع مسئله تازهای نیست و سالهاست که با شدت
و ضعفهای مختلف همچنان ادامه دارد .موکداً تکرار
میکنــم ما بدون توجه به شــایعات مربوط به جنگ،
همه اقدامات و تحرکات نظامی آمریکا را در منطقه به
دقت زیر نظر داریم و لذا این شــایعات را موجب هیچ
سطحی از نگرانی نمیدانیم .تاکید میکنم قاطعانه به
هر ماجراجویی پاسخ داده می شود و از منافع و امنیت
ملی کشورمان دفاع خواهیم کرد.
مصرف انرژی باالســت نمی توانیم خاموشی نداشته
باشیم
وی در پاسخ به پرسش ایســنا درباره رابطه سوزاندن
مازوت و آلودگی هوای تهران گفت :خیلی خوب است
که مسئله سالمت از دغده های امروز مردم است .همه
ما مردم و دولت زیر یک آســمان هستیم؛ آلودگی هوا
دغدغه همه ما است .
وی توضیــح داد .هر ســال در این فصــل با پیدایش
پدیده وارونگی هوا با مشــکل رو به رو میشویم  .این
وارونگی در فصل زمستان با برخی اتفاقات گره خورده
از جمله سبک زندگی مردم در مصرف انرژی  .مصرف
انرژی باالســت و ما عدم خاموشی را هم نمی توانیم

داشــته باشیم .این مصرف زیاد انرژی از جمله مصرف
گاز در کالنشــهر ها موجب نگرانی هاییی شده است
 .اگر بخــش خانگی را کنترل نکنیــم گاز به نیروگاه
و صنایع نمی رسد و اولین اثرش می شود خاموشی.
وی ادامه داد :از دهم اذر  ۱۵درصد مصرف گاز افزایش
پیدا کرده است .باال بودن دستگاه های گرمایشی یکی
از علتهای مهم اســت .با مقــداری صرفه جویی در
مصرف گاز ما ناچار به قطع گاز نیروگاه ها نمی شدیم.
فراموش نکنیم که هم باید سیاســت گذاری را درست
انجــام دهیم و هم انضباط محیط زیســتی را افزایش
دهیــم .اگر الگوی مصرف را اصالح نکنیم گاز تامینی
نیروگاه ها با مشکل رو به رومی شود.
وی گفت :حدود  ۱۲۹نیروگاه فعال هســتند در مواقع
اضطراری فقط  ۶نیروگاه از ســوخت مازوت استفاده
کند.
وی خاطرنشــان کــرد :عــدم صادرات مــازوت هم
شایعه بوده اســت .نیروگاه های تهران و برخی کالن
شهرهای دیگر از مازوت اســتفاده نمی کند .نیروگاه
هایی اســتفاده می کنند که جهت وزش باد در آنجا به
صورتی اســت که مردم را آزار نمی دهند .این امر هم
موقت است تالش زیادی می کنیم بتوانیم گاز رسانی
را به جهتی ببریم که همین چند نیروگاه هم از مازوت
استفاده نکنند.
ربیعی خاطرنشان کرد :بسیاری از صنایع مثل سیمان
که آالیندهزا بودند فعال تعطیل شــدند .در تهران ۱۱
مرکز آالیندهزا تعطیل شــد .تــردد کامیون های عمر
باالی  ۲۰ســال و موتورســیکلت های بدون معاینه
فنی و خودروهای دودزا هم ممنوع شد .اما مهم ترین
اقدام این اســت که خودمان مراعات کنیم و مصرف
گرمایشی را کاهش دهیم .دولت هم دنبال اجرا کردن
سیاستها در این حوزه اســت .مدارس و دانشگاه ها
تعطیل هســتند .ادارات هم نیمه تعطیل هستند .چند
وزیر هم در این زمینه با هم همکاری نزدیک دارند تا
بتوانند در مجموعه نیرو گاه ها هم تصمیات پیشگیرانه
و هم تصمیمات فنی بگیرند.
دوگانه سازی در مورد واکسن کرونا توسط رسانه های
خارجی دنبال می شود
ربیعــی در بخــش دیگــری از این نشســت درباره
دوگانهســازیهای به وجود آمده برای خرید واکسن
بــا مطالباتی همچون «نه به خرید واکســن داخلی_
خارجــی» گفت :متاســفانه دوگانه واکســن خارجی
– واکســن داخلی کم بود ،موضوع کاذب دیگری نیز
درباره کرونــا به راه افتاده که البته بیشــتر تاثر افکار
عمومی را در پی داشته است و آن ،نه به واکسن کرونا
اســت .بارها تاکید کرده ایم؛ این دوگانهســازیها به
اصول پزشکی توجه چندانی ندارد و این جریانسازی
بیشتر به اهداف و اغراض سیاسی و به منظور تخریب
ذهن شهروندان ،صورت میگیرد.
وی ادامــه داد :ایــن دوگانهها هم بیشــتر توســط
جریانهای رسانهای خارج از کشور دامن زده میشود
تا بــا القای عدم توانمندی داخلی ایران در تولید ،به نا
امنی روانی در جامعه دامن بزنند .آنچه که برای دولت،
اصل است ،حفظ جان شهروندان است .در این موضوع
هم تسلیم هیچ نوع جریانسازی و دوگانهسازی کاذب
نمیشویم .موضوع واکســن کرونا ،از همان ماههای
اول شــیوع کرونا و در جلسات اولیه ستاد در فروردین
گذشته ،به طور جدی مورد اهتمام دولت قرار گرفت.
وی ادامه داد :تمرکز ســتاد ملی مقابله با کرونا ،هم بر
خرید واکســن و هم تولید واکسن بود .تیمهای علمی
و پزشــکی که متخصصان ایرانی در آن مشــغول به
تحقیق و کار هســتند؛ از زمان پاندومی کرونا ،نه فقط
برای تولید واکســن بلکه در زمینههای متعددی وارد
عمل شده و فعالیت هایشان ،دستاوردهای چشمگیری
برای مردم و کشور عزیزمان داشته است.
ربیعی افزود :افرادی که ایــن موضوع را مطرح کرده
اند ،عدهای معدود هســتند که دیدگاه نادرست ،غلط و
موهن نسبت به مبانی دینی و علمی دارند .به هر حال
هر دو جریان ( چه دوگانه خرید _ تولید واکسن و چه
نه به واکسن) آرامش روانی جامعه را هدف میگیرند.

اما ســوال از افرادی که مخالف واکسیناسیون هستند
این است که کرونا را باور ندارند یا واکسیناسیون؛ اگر
کرونا را باور ندارند پس چرا در تجمع شــان ماســک
زده بودند؛ اگر واکسیناسیون را قبول ندارند ،یعنی می
خواهند بگویند خود واعضای خانواده شان از کودکی تا
کنون هیچ واکسنی تا حاال استفاده نکردهاند.
اروپا فکری به حال تعهدات به زمین مانده خود کند
سخنگوی دولت همچنین درباره ادعای اتحادیه اروپا
مبنی بر اینکه «اقدام ایران برای افزایش غنی ســازی
اورانیوم انحراف قابل مالحظهای از توافق هســتهای
اســت» ،نیز تصریح کرد:این اقدام براســاس مصوبه
مجلس انجام گرفته اســت و مطابق با بند  ۳۶برجام
اســت .تا وقتی همه طرفها به تعهــدات خود پایبند
نباشــند ،ایران حق خود میداند اقدام مقتضی را انجام
دهد .با این حال بارها گفتیم و تکرار میکنیم همه این
تصمیمات به ســرعت و به محض بازگشت طرفین به
تعهدات خود مطابق متن برجام بازگشتپذیر است.
ربیعی ادامــه داد :اتحادیه اروپا و برخی کشــورهای
اروپایی به جــای مطرح کردن تعهدات بر زمین مانده
خود نســبت به تصمیمات ما که همواره اعالم کردیم
برگشــت پذیر است ،قضاوت و موضع گیری میکنند.
اتحادیــه اروپا به جای صدور بیانیــه و اعالم نگرانی
نســبت به استفاده ایران از حقوق خود ،فکری به حال
تعهدات بر زمین مانده خود بکند.
وزارت بهداشــت جزییات خرید واکسن کرونا را اعالم
می کند
ربیعی در پاسخ به سوال دیگری در باره واکسن کرونا
بــا تاکید بر اینکه در مورد واکســن باید صدای واحد
شــنیده شــود ،گفت :از وزارت بهداشــت در خواست
کردیم جزییات خرید واکســن را در اختیار رســانه ها
قــرار دهد ،نزدیک به ۱۷میلیون دوز خرید داشــتیم و
واکســن ایرانی هم مراحل اولیه تولید مشترک را طی
شــده و وضعیت خوبی دارد و تا بهار شاهد ورود آن به
بازار خواهیم بود.
وی ادامه داد :ما در این زمینه عقب ماندگی نداریم و با
ورود رازی و پاستور در تولید واکسن میتوانیم به بقیه
کشورها هم کمک کنیم.
ربیعی با اشاره به اینکه ویروس انگلیسی به کشورهای
همســایه ما شیوع پیدا کرده اســت ،گفت :در تالش
هستیم مبادی خروجی و ورودی کشور را کنترل کنیم،
چون ما تنوع قومی و منطقه ای زیادی در کشور داریم
امکان جهش ویروس انگلیســی وجود دارد ،بنابراین
باید مراقب باشــیم .ربیعی اضافه کرد :درشرایطی که
تخت های بیمارســتان خالی شــده و کادر درمان به
مرخصی رفتند نباید خوشبین باشیم و باید این مراقبت
حفظ شود.
سخنگوی دولت در همین راستا افزود :وزارت بهداشت
برنامه ای خواهد داشت از زمان ورود واکسن به کشور
تا تزریق به نفر به طور شــفاف قابل مشــاهده باشد و
نوعی حکمرانی قابل قبول از قبیل خرید ،تولید و توزیع
در کشور به همت وزارت بهداشت را شاهد خواهیم بود
و این اطمینان را به جامعه میدهیم که هیچ تبعیضی
در این زمینه نخواهد بود و هر مقدار واکسن وارد شود
بدون تبعیض و شفاف توزیع خواهد شد.
دولت کره جنوبی بود که بیش از  ۷میلیارد دالر ایران
را گروگان گرفت
در ادامه ربیعی در پاسخ به سوالی درباره کشتی توقیف
شــده با پرچم کرهجنوبی در خلیج فارس اظهار کرد:
اگر واقع ًا بحث گروگانگیری باشد که این روزها شنیده
میشود و اگر کســی گروگانگیر باشد ،این دولت کره
است که به بهانههای واهی بیش از  ۷میلیارد دالر ما
را گروگان گرفته اســت .حتــی در مورد کاالهایی که
ادعا میشد تحریم نیست ،از اینکه در شرایط سخت و
دشوار که حتی وارد کردن چند میلیون تن نهاده و دارو
برای مردم ما بسیار مهم بود ،به بهانههای واهی امتناع
کردنــد .ما گروگان گیر نبودیم اگر کســی گروگانگیر
باشد ،این دولت کره بوده است و حافظه تاریخی ملت
ما این را فراموش نمیکند.آنها هیچ تالش برای اینکه
این پول بتواند در مســیر خدمت به مردمق رار بگیرد
انجــام ندادند.وی ادامه داد :در مورد این کشــتی هم
آنچــه که مقامات نظامی و قضایــی اعالم کردند ،بنا
بر حکم قضایی بوده و به علت آلودگی نفتی در خلیج
فارس توقیف شده اســت قبال هم به آن هشدار داده
شده است .قطع ًا درخواســت هم درخواست فنی بوده
یعنی از ســوی یک نهاد فنی این درخواســت صورت
گرفته و در دنیا هم مرســوم است و مسئله غامض و
پیچیده ای نیست.
اگر کسی در دولت  ۴۵میلیون تومان حقوق می گیرد
دیوان محاسبات اعالم کند
ربیعی همچنین در پاســخ به سوالی ،مبنی بر گزارش
دیوان محاســبات که اعالم کرد در تفریغ بودجه سال
 ۹۸طبق مصوبات شــورای حقوق و دستمزد و دولت،

بــرگ ســبز خــودرو ســواری سمندتاکســی
elکار رنــگ ســبز مــدل  1388بــه شــماره
موتــور  12488195732و شــماره شاســی
 NAAC61CA3AF059711و شــماره پــاک
 815ت  75ایران  33متعلق به آقای احمدحسینی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو خــودرو ســواری برلیانــس رنگ
نــوک مــدادی  -متالیــک مدل  1395به شــماره
موتور * BM15L*F030497و شــماره شاســی
 NAPH330AAG1007756و شــماره پــاک
 783ص  92ایــران  68متعلق به آقای هوشــنگ
اسدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی تغییرات شرکت نور افشان نیروی لنگرود شرکت با مسئولیت
محدودبهشمارهثبت1260و شناسهملی14003436494به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/09/1399
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب
گردیدند :آقای سید میثم حسنی به شماره ملی 2709900726و خانم
مالحت قاضی فرد به شماره ملی  4380044300و آقای جلیل سروش
به شــماره ملی ( 2691587347خارج از شــرکاء) برای مدت دو ســال
انتخاب شــدند .اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنگرود ()1071563

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو pars xu7
رنــگ خاکســتری متالیک مدل  1392به شــماره
موتــور  124K0246912و شــماره شاســی
 NAAN01CA3DK837754و شــماره پــاک
 353ل  63ایــران  17متعلــق بــه آقــای مهــدی
ستارزاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو و بــرگ ســبز و ســند ماشــین
ســواری پراید رنگ خاکســتری مــدل  1387به
شــماره موتــور  2315394و شــماره شاســی
 S1412287708383و شــماره پــاک  297م
 94ایــران  44متعلق به خانم فاطمه رجبی مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

سندکمپانیخودروسواریپرایدرنگخاکستری
مدل  1387به شماره موتور  2315394و شماره
شاســی  S1412287708383و شــماره پالک
 297م  94ایــران  44متعلق به خانم فاطمه رجبی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســقف خالص پرداختی ماهانه بــه مدیران و کارکنان
دســتگاههای اجرایی به  ۴۵میلیون تومان در ماه قابل
افزایش اســت ،گفت :اگر دیوان محاسبات کسی را در
دولت سراغ دارد که حقوق  ۴۵میلیون تومانی در دولت
میگیــرد معرفی کند و قطع ًا از وی پس گرفته خواهد
شد.
وی در مورد حذف ارز  ۴۲۰۰و جایگزین شــدن دالر
 ۱۷هزار و  ۵۰۰نیز گفت :تا الیحه در مجلس تصویب
نشــود نهایی نیست .دیشــب طرحی از یک نماینده
مجلس در خصوص دالر  ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان دیدم
که ایشــان نیز نســبت به آن تردید داشتند .کاری که
دولت در بودجه کرد براســاس یک سری مبانی بوده
است .نگاهی به شرایط ســخت و غیرعادی داشته و
حرکت به شــرایط متعادل مدنظر بوده اســت .جهت
گیری کمیسیون تلفیق در تغییر الیحه بودجه مغایرت
هایی با الیحه تقدیمی دارد که آثار نامطلوبی می تواند
بر زندگی مردم داشته باشد.
ربیعی ادامه داد :کاهش حجم صادرات نفت کمک به
ســهمیه اوپک است .افزایش پیش بینی نرخ ارز فشار
بر قیمت هاســت .افزایش درآمد مالیات ارزش افزوده
منجر به فشار بر تولید کننده و مصرف کنندگان تامین
کاالی اساسی و دارو به نرخ حمایتی است.
وی افــزود :همچنین مجلس با کاهش حجم صادرات
نفــت در بودجه؛ افزایش پیش بینــی نرخ ارز در بازار،
حذف حمایت از کاالهای اساسی افزایش درآمد ناشی
از مالیــات ارزش افزوده آثارغیر قابل پیش بینی ایجاد
نموده است .از نظر دولت باید این درآمد به طور کامل
به مصرف کننده برگشت داده شود .موضوع نرخ ارز در
بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین لحاظ
ساعات زیادی در دولت در خصوص نرخ تسعیر درآمد
ارزی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی صورت
گرفت .ممکن است در ظاهر این اقدام ناترازی بودجه
ناشــی از صادرات نفت را پاســخ دهد ولی براســاس
تجارب و نظر کارشناســان بانکی تاثیر ان در نقدینگی
نمی توان نادیده گرفت.
وی سپس ادامه داد :اتفاقا دولت منابع حاصل از فروش
نفت  ۱۹۹هزار میلیــارد تومان پیش بینی کرده بود با
این تصمیم به  ۲۳۰هــزار میلیارد تومان افزایش پیدا
خواهد کرد .رسمیت دادن به این نرخ تسعیر در بودجه
با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های
نفتی و خنثی کردن تحریم ها و احتمال کاهش تحریم
در سال آتی به صالح کشور نیست.
امیدواری به بیشتر شدن مباحث کارشناسی در مجلس
ربیعی گفت :دولت همچنان معتقد اســت باید ســهم
ایــران در بــازار جهانی نفت پس گرفته شــود و باید
برنامه ریزی بر این اســاس باید که  ۲میلیون و ۳۰۰
هزار بشــکه نفت را صادر کند بهتر است به جای باال
بردن نرخ تسعیر در بودجه از تالش دولت برای صدور
نفت بیشتر که حق مردم ایران است حمایت شود .البته
این تصمیم با افزایش نــرخ ارز مقدار ریالی حاصل از
فروش نفت را بیشتر از پیش بینی دولت در بودجه قرار
داده است .در برخی موارد دیگر هم به نظر دولت غیر
واقعی بودن پیش بینی های دوســتان هســت .ما در
مورد ارزش افزوده در  ۹ماهه  ۱۷درصد کسری داریم.
حاال به  ۱۱۳افزایش پیدا کرده اســت .کارشناســان
مالیات این حجم افزایــش را عملیاتی نمی دانند.وی
گفت :امیدواریم مباحث کارشناسی بیشتری در مجلس
صورت بگیرد و همه جوانب عمیق تر بررســی شود و
بهترین تصمیم برای حفظ ســهم ایران بازار نفت در
جهان و پایین آمدن نرخ ارز و کمک به معیشت مردم
اتخاذ شود.
تــاش های دولت در روشــن شــدن علــت حادثه
هواپیمای اوکراینی
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره در خواست
افکار عمومی و خانوادههای جانباختگان حادثه ســقط
هواپیمــای اوکراینی گفت :پیگیری علت این ماجرای
تلخ و تاســف انگیز در دستور کار کمیته منتخب دولت
قرار گرفته و تالش شد با دقت ابعاد مختلف این حادثه
ناگوار را مورد بررسی قرار گیرد .هرچند که واقع ًا هیچ
اقدامی جایگزین این عزیزان از دست رفته نمیشود و
فقدان جانباختگان عزیز را جبران نمیکند ،جانباختگانی
که عمدت ًا از جوانان و افراد نخبه علمی کشــور بودند.
وی خاطرنشان کرد :هیچ چیز مادی جبران پذیر حتی
یک تار موی این عزیزان نیســت بــا این حال یکی
از اقداماتی که باید صورت مــی گرفت تهیه گزارش
دقیق از ســانحه بود ،در این خصوص کارگروه دولت
با محوریت وزارت راه و مســکن شهرســازی تشکیل
شد .در این کارگروه نمایندگان نیروهای مسلح ،وزارت
خارجه ،سازمان هواپیمایی کشور ،دستگاههای ذیربط
و معاونت حقوقی تمام گزارشــات دقیق دستگاههایی
که میتوانســتند اطالعات دقیقی داشته باشند گرفته
شده است.
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