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اظهارات کلی و شعاری مشکلی از بودجه و مردم حل نمیکند

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اظهارات
کلی ،مبهم ،ســلبی و شعاری مشکلی از
بودجه و مردم را حل نخواهد کرد ،گفت:
بودجه از اختیارات دولت و رییسجمهوری
است و شاکله بودجه نباید تغییر داده شود.
به گــزارش خبرنگار سیاســی ایرنا ،علی
ربیعی روز سه شــنبه در نشست خبری
آنالین سخنگوی دولت ،گفت :فردا دولت
شرور ترامپ به پایان راه خود خواهد رسید
و آمریــکا رییس جمهوری تازه ای خواهد
داشت .رییس جمهوری که فرصت دارد تا
نماینده ای برای صدای بلند مردم آمریکا
برای تغییر رویههایی باشد که حداقل در
چهار سال گذشته موجب تحقیر ،آشفتگی
و انزوای آمریکا شدند.
سخنگوی دولت ادامه داد :امروز مسوولیت
پذیــری آمریکا و احتــرام آن به قوانین و
هنجارهای بین المللی یک خواست جهانی
اســت .دولت جدید آمریکا نباید میراث و
در واقــع لکه ننگی که دولت پیشــین به
جا گذاشته را بطور گزینشی جبران کند.
بدتر از آن میراث ،تالش برای اســتفاده از
آن به عنوان ابزار فشــار بر ملت هاســت.
مقاومت مردم ما تا امروز نباید جای شکی
باقی گذاشــته باشد که فشــار و تحریم
هرگز نمیتواند ما را وادار به تســلیم برابر
زیادهخواهی کند.
ربیعی افزود :آمریکا بــزودی فرصت تازه
ای خواهد داشــت که به جــای عمل به
وسوسههایی که حاصل آن نقض گسترده
حقوق بین الملل و جنایت علیه بشــریت
به شــیوههایی ظاهرا ً متمدنانه به بهای به
خطــر انداختن صلح و امنیــت جهانی و
منافع مردم ایران و آمریکاســت ،با نیت و
عمل صادقانه ،بی قید و شرط به تعهدات
خود مطابق قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
بازگــردد و افقهای جدیدی را پیش روی
مناســبات خود با ایران و جامعه جهانی
ترســیم کند.وی یادآور شــد :اما در هر
حال ،ایــن واقعیت تغییر نخواهد کرد که
سیاست فشار حداکثری بر مردم ایران به
رسوایی ماندگاری در تاریخ تبدیل شد؛ نه
تنها برای آنهایی که متوهمانه درد و رنج
بی ســابقه ای را به مردم معصوم و بیگناه
مــا تحمیل کردند بلکه بــرای آنهایی در
رسانههای فارســی و غیرفارسی زبان در
خارج از کشور که بی شرمانه با دمیدن به
این توحــش مدرن ،در تحمیل این درد و
رنج سهیم شدند.ربیعی با بیان اینکه ،مردم
عامالن و همدســتان این جنایت سازمان
یافتــه اقتصادی را نه فراموش می کنند و
نه می بخشــند ،عنوان کرد :اما متاسفیم
کسانی نیز در داخل بودند که به نام انتقاد
از دولت و با چشــم بســتن به رفتارهای
مجرمانه آمریکا و پیامدهای ویرانگر آن بر
زندگی مــردم ،دولت را در خط مقدم این
مبارزه بی امان تخریب کردند در حالیکه
با حداقلی از انصاف میتوانســتند ببینند

که نه تنها این دولت در ســال های قبل
از آوار شدن تحریمها بر سر مردم ما ،یکی
از درخشانترین دوره های رشد اقتصادی
را مدیریت کرد بلکه حتی در همین دوره
نیز در شرایطی که بسیاری انتظار ابرتورم
را برای سال جاری داشتند ،مانع از تحقق
آن شد و این مدیریت اقتصادی درست در
زمانی اتفاق افتــاد که بحران غیرمنتظره
ویــروس کرونا بار مضاعفی بر گرده دولت
تحمیل کرده بود.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییس
جمهوری گفت :همچنیــن ما در کرونا با
بیم و امید روبرو هستیم .تالشهای صورت
گرفته در هفتههای قبل شرایطی را فراهم
کرده که امروز ایران معکوس جهان حرکت
میکند و ابتال و مرگ و میر هر دو کاهشی
است و از  ۱۰هزار و  ۲۰۰مرگ هم وطنان
جلوگیری شد.
وی اضافــه کرد :اما از یک ســو گونههای
جهش یافتــه از کرونا در انگلیس و برزیل
و آفریقای جنوبی افزایش یافته و از سوی
دیگر با انجام ســفرهای غیرضرور و عدم
رعایت پروتکلهای روبرو هســتیم و ما با
موج جدید روبرو هســتیم .و امروز وضع
بیماری در آمریکا و اروپا بســیار خطرناک
شــده اســت .نیروی انتظامی اقداماتی را
موثری را انجام داده و در نتیجه کنترلهای
کرونایــی  ۳۳درصد از کل تصادفات و ۲۹
درصد از جان باختــگان جاده ای کاهش
داشته است.ربیعی افزود :ما باید با اهتمام
همگانی و خســتگی ناپذیر این مسیر را
به پیش ببریم هر گونه خســتگی و عدم
مراعات عزیزان بیشــتری را از ما خواهد
گرفت .همچنیــن دولت همه تالش خود
را برای تدویــن الیحه بودجه ای واقعی و
کارشناســی به کار بست و با وقوف کامل
به آثار تورم و فشــار اقتصادی به مردم و
دهک های پایینی و نیــز نیاز به افزایش
سطح تولید و اشــتغال جدید و با نگاهی
به تــاش برای عقــب رانــدن تحریم و
کسب حقوق از دســت رفته ملت ایران و
ضرورت حضــور اقتصاد ایران در بازارهای
جهانی الیحه بودجه را تدوین کرده است.
سخنگوی دولت افزود :یک مشخصه واضح
بودجه نویســی برای ســال  ۱۴۰۰که بر
اساس مقابله با تحریم و شکستن زنجیره
های محاصره اقتصادی ایران و استفاده از
فرصتهای جهانی است این بودجه را در
سیاستهای انبساطی متفاوتتر کرده است.
نخستین اقدام دولت ارائه به موقع الیحه
بودجه به مجلس شــورای اسالمی بود و
همچنین الیحه بودجــه در معرض افکار
عمومی قرار گرفت و بهشکل شفاف همگان
امکان مطالعه و اظهارنظر پیدا کردند.وی
افزود :اظهارات کلی ،مبهم ،سلبی و شعاری
مشکلی از بودجه و از مردم حل نمی کند.
بودجه از اختیارات دولت و رییس جمهوری
است و نباید الیحه بودجه به طرح مجلس

تغییر داده شــود .ما امیدواریم با تعامالت
بین مجلس و دولت بودجه ای با تفاهم و
با هماهنگی در اجرا بتوانیم دریافت کنیم
که در غیــر این صورت ،اگر به زمینههای
اجرایی توجه نشود دولت در اجرا با مشکل
مواجه می شود.
ربیعی گفت :توسعه گاز رسانی در کشور،
افزایش تولید گاز طبیعی در پارس جنوبی
و تکیه بــر توان داخل را در دســتور کار
خــود قرار داد و اکنون شــاهد روند رو به
رشــدی در این حوزهها است .هم اکنون
 ۹۸درصد جمعیت خانوار شــهری و ۸۲
درصد خانوار روستایی از گاز طبیعی بهره
مند هستند و  ۲۴استان کشور ،استان سبز
گازرسانی محسوب میشود که این تعداد
تا پایان امســال به  ۲۸استان می رسد و
 ۹۵جمعیت کشور از گاز طبیعی بهرهمند
خواهند شد.ســخنگوی دولت یادآور شد:
تعداد شهرهای گازرســانی شده در سال
( ،۹۲هزار و پنجاه و یک)  ۱۰۵۱شهر بود
کــه این تعداد تا پایان امســال به (هزار و
دویست و دوازده)  ۱۲۱۲شهر میرسد.
وی ادامه داد :تعداد روستاهای گازرسانی
شده هم از سال  ۹۲تاکنون افزایش بیش
از دو برابری داشــته و از  ۱۴هزار روستا،
اکنون به  ۳۲۲۱۹روســتا گازرسانی شده
رسیده اســت و این تعداد تا پایان دولت
دوازدهم به  ۳۵هزار روستا می رسد.
ربیعی اضافه کرد :تولید گاز در کشور نیز با
شتاب قابل توجهی افزایش یافته تا جایی
که تولید گاز شیرین ایران اکنون به روزانه
 ۹۰۰میلیون متر مکعب رسیده است که
بــه دلیل افزایش  ۲.۵برابری تولید گاز در
پــارس جنوبی از ســال  ۹۲تاکنون بوده
است.ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد:
خطوط انتقال گاز کشــور هم با تکیه بر
توان داخلی و نیروهای متخصص کشــور
رکوردهایــی تــازه در انتقال گاز کشــور
ثبت کردند و این مقــدار اکنون به روزانه
 ۸۱۸میلیون متر مکعب رســیده است و
ظرفیت انتقال روزانــه  ۸۷۰میلیون متر
مکعب گاز هم وجود دارد.وی تاکید کرد:
با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم
و تمرکز صنایع پاالیشــی کشور بر روی
طرح عظیم و فقط کارهای ابتدایی ستاره
خلیجفــارس و نیز اجرای طرحهای بهینه
سازی و توسعهای در پاالیشگاههای مهم
کشور ،کشورمان امروز نه تنها در مصرف
بنزین به خودکفایی کامل رســیده است،
بلکه بهعنــوان صادرکننده ایــن فرآورده
اســتراتژیک در منطقه و جهان شناخته
میشود و در هفت ماه نخست سال جاری،
حــدود  ۱.۴میلیــارد دالر درآمد از محل
صادرات بنزین داشته است.
ربیعــی افزود :این امر در حالی اتفاق افتاد
که با توجــه به مصرف افسارگســیخته
بنزین در سالهای گذشــته ،در صورتی
که تمرکز الزم بر روی صنایع پاالیشــی

و راهاندازی یکی پــس از دیگری فازهای
ستاره خلیجفارس محقق نمیشد ،تولیدات
ی کشور کفاف نیازهای داخلی
پاالیشگاه 
را نمی داد و در نتیجه رقم واردات بنزین
افزایش مییافت که این امر میتوانست در
شرایط تحریم کشــورمان را دچار بحران
عمیقی کند.
وی ادامه داد :اعداد و ارقام شــرکت ملی
پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی ایران
نشــان میدهد که ظرفیت پاالیشی ایران
از  ۱.۸میلیون در سال  ۹۲به  ۲.۳میلیون
بشکه در سال  ۹۹افزایش پیدا کرده است.
ربیعــی افــزود :روند توســعهای تولید و
صادرات بنزین و ظرفیت پاالیشی ایران در
حالی در هشت ســال گذشته رو به رشد
بوده است ،که صادرات فرآوردههای نفتی
ایران در فاصله سالهای  ۹۱تا  ۴ ،۹۸برابر
افزایش یافتــه و از  ۵میلیون و  ۹۰۰هزار
تن در ســال  ،۱۳۹۱به حدود  ۲۳میلیون
تن در ســال  ١٣٩٨رسیده است؛ در این
مدت همچنین ظرفیــت تولید بنزین از
 ۴۹میلیون و  ۸۰۰هزار لیتر در ســال٩١
بــه ۱۰۷میلیون لیتــر در روز در ســال
۱۳۹۸رسید و ظرفیت تولید نفت گاز نیز از
 ۹۴میلیون لیتر در روز در سال  ۱۳۹۱به
۱۱۳میلیون لیتر در روز در سال  ٩٨رسید.
سخنگوی دولت عنوان کرد :عالوه بر رشد
کمی کشــورمان در تولیــد فرآوردههای
پاالیشــگاهی اتفاق مهمی که در صنایع
پاالیشــی کشــور رخ داد ،رشد چشمگیر
تولید فرآوردههای کیفی یورو در سالهای
گذشــته بود ،به نحوی که ظرفیت تولید
بنزین با کیفیت یورو  ۴و  ۵از صفر در سال
 ۱۳۹۱به بیش از  ۷۶میلیون لیتر در روز
در سال  ۱۳۹۸افزایش یافت.
وی یادآور شــد :امروز کشورمان با تولید
نزدیــک به  ۱۱۰میلیون لیتــر بنزین در
روز خودکفــا شــده و مصــرف ما کمی
بیش از  ۷۰میلیون لیتر اســت ،بنابراین
ی نشــان
ایــن اعداد بزرگ و مهم به خوب 
دهنده تحوالت و اتفاقات مهمی هســتند
که در حوزه فرآوردههای نفتی محقق شده
اســت که اگر این سرمایهگذاری در زمان
الزم انجام نمیشــد ،در شرایط فشارهای
تحریمها برای به صفر رســاندن صادرات
نفت ایران ،کشــور با بحران عمیقی روبرو
میشــد که وابســتگی در بحث بنزین و
بدون اســتفاده ماندن میعانــات گازی از
جمله مهمترین آنها بود.ربیعی در پایان
بخش نخست نشست خبری با ابراز تاسف
از درگذشــت شیده اللمی دبیر اجتماعی
روزنامه همشــهری ،گفت :بعد از شنیدن
خبر اولین جمله ای که ذهنم خطور کرد
اینکه صدای گروههای خاموش ،خاموش
شــد .او خبرنگار اخالقی و فهیم در حوزه
اجتماعی بود که روزنامه نگاری تحلیلی را
در حوزه اجتماعی به خوبی میشناخت و
قلم میزد.

شرکتهایپیمانکاری ایران آماده

همکاریباجمهوریآذربایجانهستند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به توانمندیهای کم نظیر شــرکتهای پیمانکاری
ایران در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی ،از آمادگی کامل این شرکتها برای همکاری
با جمهوری آذربایجان خبر داد.
به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد«،فرهاد دژپســند» امروز (ســه شنبه) در جریان برگزاری
چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان
اظهار داشت :این شــرکتها ،پروژههای مختلفی را در زمینههای ساختمان ،ساخت سد و
نیروگاه ،ساخت پاالیشگاه ،راهسازی  ،پلسازی و سایر زمینهها در سراسر جهان با موفقیت
اجرا کردهاند و اکنون نیز از آمادگی کامل ،جهت همکاری با جمهوری آذربایجان برخوردارند.
وی تصریح کرد :سیاست اصولی ایران همواره بر تعمیق و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی
با همه کشورها به ویژه کشورهای مسلمان و همسایه استوار بوده است.
دژپسند یادآور شد :شرکت های پیمانکاری ایرانی ،پروژه های مختلفی را در سراسر جهان از
جمله در کشورهای عراق ،افغانستان ،سوریه ،تاجیکستان ،سریالنکا ،ونزوئال با موفقیت اجرا
کرده اند و اکنون نیز این شرکت ها از آمادگی کامل ،جهت همکاری با جمهوری آذربایجان
برخوردار هســتند.وی روابط ایران و آذربایجان را به لحــاظ تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و
اقتصادی حائز اهمیت دانست و افزود :به نمایندگی از سوی دولت اعالم می دارم ،همانطور
که در دوره بحران تمامی همت خود را جهت بازگشت آرامش و صلح به کار بردیم ،اکنون
نیز جهت بازسازی مناطق کشور آذربایجان آماده همکاری هستیم.
وزیر اقتصاد ،اهتمام وزارتخانه ها و دستگاه های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجالس
کمیسیون مشترک را نشانه عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی
دو کشور عنوان کرد .وی پیشنهاد کرد ،با توجه به ظرفیت های فوق و جهت عملیاتی کردن
همکاری شرکت های ایرانی با جمهوری آذربایجان ،کمیته ای متشکل از نمایندگان ایران
و جمهوری آذربایجان در چارچوب کمیسیون مشترک تشکیل شود تا این کمیته نسبت به
تبیین مراتب نحوه مشارکت ایران در بازسازی مناطق آزاد شده آذربایجان ،تدارک خدمات و
اقالم مورد نیاز و ساز و کار همکاری دو جانبه اقدامات و پیگیری های الزم را به عمل آورد.
معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این اجالس اظهار داشت :بی صبرانه آماده
همکاری با شرکت های توانمند ایرانی در بازســازی اراضی جنگ زده و احداث پروژهای
اقتصادی و حمل و نقلی در منطقه هستیم.به گزارش ایرنا ،چهاردهمین اجالس کمیسیون
مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان امروز در محل وزارت امور
اقتصادی و دارایی برگزار و سند توسعه همکاری های دو جانبه اقتصادی ایران و آذربایجان
به امضای وزیر اقتصاد کشورمان و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به عنوان روسای
کمیسیون های اقتصادی طرفین رسید.

ورود صنعت بیمه به پروژههای طرح اقدام ملی
مسکن

معاون مسکن و ساختمان از ورود صنعت بیمه به پروژههای طرح اقدام ملی مسکن خبر داد و گفت:
بیمه واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن رویکرد مثبتی در ارتقای کیفیت صنعت ساختمان
و اطمینان متقاضیان و بهرهبرداران برای آینده این واحدهاســت« .محمود محمودزاده» جزییات
تفاهمنامه همکاری وزارت راه و شهرسازی با بیمه البرز به منظور بیمه ساختمانی پروژههای طرح
اقدام ملی مسکن را اعالم کرد و گفت :انعقاد تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با شرکت بیمه البرز
با هدف ورود صنعت بیمه به صنعت ساختمان به منظور ایجاد کیفیت در ساختمانها به امضا رسید.
وی ادامه داد :این تفاهمنامه با این هدف به امضا رســید تا متقاضیان نسبت به کیفیت واحدهای
مســکن ملی ،اطمینان داشته باشند و بدانند که واحدهایشان تا چند سال از نظر کیفی ،بیمه شده
اســت .در عین حال ،این اطمینان برای متقاضیان ایجاد شود که هزینههای احتمالی بعدی برای
آنها وجود ندارد .محمودزاده با اشاره به نظارت مضاعف شرکت بیمه البرز در پروژههای ساختمانی
طرح اقدام ملی مسکن ،در خصوص روند انتخاب شرکت بیمهگر ،توضیح داد :با استعالم گسترده
و مذاکرات نزدیک به هشت ماه ،شرکت بیمه البرز برای انعقاد تفاهمنامه همکاری بیمه پروژههای
ساختمانی مسکن ملی ،انتخاب شد .شرکت بیمه البرز با عدد نیم در هزار قیمت تمام شده برای رفع
عیوب اساسی و پنهان طرح اقدام ملی مسکن در همکاری با معاونت مسکن و ساختمان اقدام به
بیمه واحدهای مسکن ملی خواهد کرد.

صفحه 4

شرکتهایپیمانکاری
ایران آماده همکاری
با جمهوری آذربایجان
هستند

صفحه 8

خودرو تا پایان سال گران نمیشود

رییس شورای رقابت گفت :با توجه به روند نزولی بازار خودرو در روزهای گذشته این شورا
تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی در خصوص خودروها تا پایان سال اعمال نشود.
«رضا شــیوا» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،افزود :در جلسه روز گذشته شورای
رقابت تورم بخشی از بانک مرکزی به دستمان رسید که درخصوص خودرو نزدیک به ۱۴
درصد بود.وی گفت :با توجه به شاخص میزان بهرهوری و کیفیت که مطابق فرمول باید
از قیمتها کاسته شود و همچنین در نظر گرفتن تورم بخشی  ۱۴درصدی باید حداکثر ۱۰
درصد تورم شامل حال خودرو سازان میشد.
شیوا ادامه داد :از آنجایی که بازار خودرو در روزها و هفتههای گذشته روند ریزشی قیمتی
به خود گرفته و امیدواریم این کاهش ادامه داشــته باشــد این شورا نخواست تا با افزایش
دادن قیمتها دوباره بازار را هیجانی کند.وی افزود :براین اســاس تصمیم گرفتیم تا پایان
سال هیچ افزایش قیمتی در خودروها نداشته باشیم.رییس شورای رقابت یادآور شد :زمانی
تورم کشور بسیار بد و لجام گسیخته بود به همین دلیل تصمیم گرفتیم هر سه ماه یک بار
با درنظر گرفتن تورم بخشی قیمتهای جدید ارائه کنیم اما اکنون میزان تورم در مسیری
قابل کنترل افتاده و همه بازارها روند کاهشی گرفته است براین اساس شاید در آینده نسبت
به تغییر هر  ۶ماه یک بار قیمتها و شــاید همچون گذشته به تغییر همه ساله قیمتها
اقدام کنیم.وی خاطر نشان کرد :تا پایان امسال با توجه به اتفاقات مختلف جهانی ،وضعیت
تحریمها ،فروش نفت و غیره بازار را رصد خواهیم کرد و براســاس آن تصمیم میگیریم
که چه اقدامی انجام دهیم.شیوا همچنین درخصوص تصمیم پیشین شورای رقابت درباره
تفاوت قیمتگذاری خودروهای لوکس و با قیمت باالتر ایران خودرو و ســایپا خاطر نشان
کرد :آن فرمول یک شــرط مهم داشت و آن افزایش تولید  ۵۰درصدی در دی ماه بود اما
ظاهرا این شــرط اجرایی نشده و افزایش تولید یادشده به راحتی امکانپذیر نیست.وی در
عین حال یادآور شد :خودروسازان به انواع و اقسام شیوهها مخالفت خود را با فرمول قبلی
اعالم کرده بودند و این فرمول زمانی کارآیی خواهد داشت که خودروسازان ،ایدرو ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با یکدیگر همکاری داشته و افزایش تولید اتفاق بیافتد.وی در پایان
یک بار دیگر تاکید کرد :قیمت گذاری خودروها تا پایان ســال و با توجه به نیمه تعطیل
بودن فروردین ماه  ۱۴۰۰از همان فرمول قبلی تبعیت خواهد کرد و هیچ افزایش جدیدی
در قیمتها اعمال نخواهد شد.
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