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رئیس جمهور در دویســت 
و ســی و هفتمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت که 
دیروز  برگزار شــد، اســتفاده 
از منابــع ارزی برای تســریع 
واکسیناســیون عمومی چه 
از طریق تولیــد داخل و چه از 
طریق واردات واکســن را با توجه به اهمیت واکسیناســیون همه افراد 

جامعه در سریع ترین زمان ممکن مورد تاکید قرار داد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی 

از تامین و پرداخت خرید تضمینی کاالهای اساسی مردم ارایه کرد. 
بر اســاس این گزارش خرید گنــدم تولید داخلی، انجــام و تاکنون 
بیش از 90 درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شــده است و بر اساس 
برنامه ریــزی های انجام گرفتــه مطالبات باقیمانده کشــاورزان نیز تا 
پایان ماه تسویه خواهد شــد، همچنین تالش شده است عالوه بر تامین 
کافی ذخایر، در مســیر تامین نیازهای آینده بگونــه ای برنامه ریزی و 
 اقدام شــود که در ادامه کار در دولت آینده نیز هیچ گونه مشکلی وجود

 نداشته باشد.
حســن روحانی گفت: عوارض اقتصادی ناشــی از محدودیت های 
پاندمی کرونا موجب افزایش قیمت های جهانی در تمامی کاالها به ویژه 
کاالهای اساسی شده است و از ســوی دیگر خشکسالی هم تولید برخی 
محصوالت را کاهش داده است از این روی دولت با برآورد واقع بینانه، پیش 
بینی های الزم را انجام داده و با وجود همه مشکالت بویژه دو مانع بزرگ 
کرونا و جنگ اقتصادی ، اجازه نخواهد داد، دولت سیزدهم در آغاز فعالیت 

خود  با مشکلی در زمینه تامین کاالهای اساسی روبرو شود.
همچنین در این جلســه پیرو مباحث مطرح شده درخصوص تامین 
کاالهای اساسی، بانک مرکزی گزارش مدیریت بهینه منابع ارزی و تامین 

کاالهای اساسی مورد نیاز را ارائه کرد.
روحانی با بیان اینکه با مقاومت مردم امروز شــاهد طلیعه های امید 
بخش شکست جنگ اقتصادی دشــمن و لغو تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران هستیم، گفت: با آزادســازی منابع ارزی کشور که به ناحق و 
غیرقانونی در کشورهای مختلف بلوکه شده است، ان شا اهلل شاهد به ثمر 
نشستن مقاومت ملت ایران در برابر جنگ اقتصادی و اعتراف دشمن به 

ناکارآمدی تحریم ها خواهیم بود
رئیس جمهور افزود: نحوه هزینه منابع ارزی آزاد شــده می بایســت 
بگونه ای برنامه ریزی شود که بر سرعت و سهولت جریان تامین کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تولید داخلی کشور افزوده شــود و مناسبات بانکی 

بین المللی در مسیر رونق تولید کشور تقویت شود.

روحانی تاکید کرد

ضرورت استفاده از منابع ارزی برای 
تسریع واکسیناسیون عمومی

خبر

در ایران تکذیب افزایش قیمت؛ مقدمه گرانی است

 سایه روشن 
طرح های بنزینی مجلس 

سياست 2

چرتکه 3

نگاهی به ادعای تشکیل کابینه فراجناحی در دولت سیزدهم؛

زده یا  شعار
شگفتی ساز؟

وحدتی که اصولگرایــان برای حمایت از 
ابراهیم رئیسی به آن رسیدند حاال تبدیل به 

معضل »سهم خواهی« شده است. 
آنطور که شــورای ائتالف اصولگرایان به 
ریاســت غالمعلی حداد عادل اعالم کرده، 
68 حزب و تشــکل در پایگاه شورای ائتالف 
نیروهــای انقــالب ثبت نام کــرده بودند و 
47 حزب و گروه سیاســی نیز بــا محوریت 
جامعتین و شــورای وحــدت اصولگرایان 

حرکت انتخاباتی خود را سامان دادند. 
همگی این احزاب و تشــکل ها در جریان 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری، از 

ابراهیم رئیســی حمایت کردند و حاال اگر بر 
فرض به طور میانگین نیمــی از این احزاب 
خواهان سهم خود در کابینه رئیسی باشند، 
کار چیدن کابینه برای رئیس دولت سیزدهم 

بسیار سخت خواهد بود! 
تکثر آنهایی که مدعی صندلی در کابینه 
و دولت رئیســی هســتند به قدری اســت 
که این روزها در آســتانه تحلیــف ابراهیم 
رئیســی، اصولگرایان مکرر یکدیگــر را از 
»ســهم خواهی« بر حذر می دارند و برخی 
نیز موکدا از رئیسی می خواهند که در کابینه 
خود از تمام نیروهای سیاسی استفاده کند...

روند خشک شدن تاالب انزلی شدت گرفت؛

مرثیه ای برای عروس تاالب های ایران
شهرنوشت 6

سخنگوی دولت گفت: ضمن تاســف عمیق خود از 
حوادث اخیر پیش آمده برای فرزندان ســرزمینمان، با 
تسلیت از جان و دل به خانواده این عزیزان خاضعانه از هر 

گونه نقصان متصوری پوزش می طلبم. 
 به گزارش ایرنا علی ربیعی دیروز در نشست خبری،  با 
اشاره به دو حادثه جانسور پی در پی در هفته گذشته یعنی 
درگذشت خبرنگاران ایرنا و ایسنا و هفت سرباز معلم، گفت: 
مهشاد کریمی و ریحانه السادات یاسینی دو خبرنگاری 
که با قلم و دوربین خود به دنبال زیست بهتر مردمان مان 
می نوشــتند در حادثه ای خونبار جان خود را حین انجام 
ماموریت از دست دادند. این حادثه را به خانواده داغدیدگان 
و همکاران رسانه ای بویژه ایسنایی ها و ایرنایی ها تسلیت 

می گویم.
وی ادامه داد: همچنین درگذشت 7 سرباز معلم عزیز 
در مســیر دانش افروزی برای کودکان در مناطق محروم 
را غم از دست دادن خبرنگاران محیط زیستی را مضاعف 
کرد. ایران این فرزندان فداکار راه علم و آگاهی بخشــی را 
از یاد نخواهد برد. فقدان این عزیزان به خانواده های شان و 
همه ایرانیان تسلیت می گویم. دستیار ارتباطات اجتماعی 
رییس جمهوری با گرامیداشــت دهم تیــر روز صنعت، 
معدن و تجارت، اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 
و سیاســت گزاری های صنعتی همراه با به ثمر رسانیدن 
برجام دوره ای بسیار درخشان در رشد صنعتی داشتیم. 
حتی در یک سالهایی ۱۲ درصد رشد را در بخش هایی از 
صنعت تجربه کردیم. ربیعی گفت: دشمن ما را تحریم کرد 
تا در بخش صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به زانو در بیاییم 
در حالی که در دوران تحریم با ممنوعیت واردات کاال، از 
صنعت داخلی حمایت کردیــم و زمینه صادرات بیش از 
گذشته فراهم شد و صنعت جای بخشی از صادرات نفت را 

در این سه سال گرفت.
  نزدیک به ۹ هزار واحد تعطیل

 در دولت های یازدهم و دوازدهم احیا شد
ســخنگوی دولت با تبریک روز صنعــت و معدن به 
کارگران صنایع و معادن کارآفرینان و صنعتگران اظهار کرد: 
اقدامات و دستاوردهای مهمی را در بخش صنعت و معدن 
در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد بوده ایم 8900 واحد 
تعطیل در این دولت ها احیا شــده است 6000 محدوده 
و معدن غیر فعال در این زمیــن زمان از طریق واگذاری با 

برگزاری مزایده های قانونی فعال شده است.

 وی اضافه کرد: عالوه بر این ۱4 میز تعمیق ســاخت 
داخل با ارزبری معادل ۳۱ میلیارد یورو طراحی و اجرا شده 
است. برای ۱۵۳9 ردیف تعرفه ای با تعرفه گذاری مناسب 
ممنوعیت و تولید کاالهای مشابه را در داخل داشته ایم و 
تولید بیش از گذشته شده است. تدوین 4 برنامه اثرگذار 
شامل لوازم، پوشــاک فلزات گرانبها در این هشت سال 
اجرا شده است. ربیعی ادامه داد: در دوران جنگ اقتصادی 
نتایج اقدامات دولت مشخص شد. در این مدت هیچ گاه 
فروشــگاه های ما خالی از کاالها و تولیدات داخلی نبوده 
اســت. راه اندازی ۳0۵ طرح ملی با سرمایه گذاری بسیار 
زیاد و اشتغال 9۲ هزار نفر از سال 9۲ تا 99، افتتاح فاز اول 
پروژه شیرین ســازی آب و قطعه اول انتقال آب از خلیج 
فارس به فالت ایران با سرمایه گذاری ۳60 هزار میلیارد 
ریال و اشتغال هزار ۲00 نفر از دیگر اقداماتی است که آثار 
این پروژه تا سال های آینده همچنان در بخش صنعت و 

خدمات ما باقی خواهد ماند.
 دســتیار ارتباطــات 
اجتماعی رییس جمهوری 
گفت: انعقاد تفاهم نامه توسعه 
ســرمایه گذاری در راستای 
اجرای اقتصــاد مقاومتی با 
شرکت های برتر در دو مرحله 
بــه ارزش 4۵۱ هزار میلیارد 
تومان، بازگشــت به چرخه 
تولیدی ۱۵۵7 واحد تولیدی 

در شهرک های صنعتی کشــور که عمدتاً دودکش های 
شــهرکهای صنعتی خاموش بوده اند، از دیگر اقدامات 

محسوب می شود.
 دیدگاه های ایران تأمین نشود،

 ادامه مذاکرات به دولت آینده موکول خواهد شد
سخنگوی دولت در بخش دیگری از نشست در پاسخ به 
ایرنا درباره آخرین وضعیت توافق برجام، اظهار کرد: از نظر 
ما تاکنون هر آنچه باید در میز مذاکرات مورد گفت و گو قرار 
بگیرد به بحث میان طرفین گذاشته شده است. دیدگاه ما 
برای همه طرف ها کاماًل روشن است و ما بر این دیدگاه ها 

تاکید داریم.
وی ادامه داد: گفت و گوها به جایی رســیده که همه 
طرف ها باید تصمیمات خود را اتخاذ کنند. ما تصمیمات 
خود را اتخاذ و اعالم کرده  ایم و منتظر هستیم طرف های 

مقابل به شمول ایاالت متحده آمریکا تصمیمات سیاسی 
خود را اعالم کنند تا بتوانیم بر اســاس آن در دوره بعدی 
مذاکرات، روشــن تر صحبت کنیم. دســتیار ارتباطات 
اجتماعی رییس جمهوری با تاکید بر اینکه هر توافقی الزاماً 
در برگیرنده رفع تحریم های ظالمانه در حوزه اقتصاد علیه 
ایران خواهد بود، گفت: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اینکه که اگر رفع تحریم ها امکان پذیر باشد 
حتی یک روز نباید تعلل کرد، دولت خود را متعهد می داند 
صرفنظر از حاشــیه ها مذاکرات را با عزم کامل ادامه دهد 
و مصمم هستیم رفع تحریم ها را در اولین فرصت محقق 
کنیم. اما عجله ای هم نداریم در طــول زمان باقیمانده از 
تصدی دولت بخواهیم برای به نتیجه رسیدن مذاکرات، از 

حقوق خود صرف نظر کنیم.
 از هرگونه شفافیت استقبال می کنیم

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با رد این 
ادعا که تعامل خوبی بین دولت 
و دستگاه های نظارتی وجود 
ندارد، گفــت: دولت اقدامی 
خــارج از چارچــوب قانونی 
انجام نــداده و از ابتدای این 
دولت تعامل بسیار خوبی بین 
دولت و دستگاه های نظارتی 
وجود داشته است.  از هرگونه 
شفافیتی استقبال می کنیم و 
پیشگام شفافیت و دسترسی 
آزاد به اطالعات بوده ایم. وی افزود: متاســفانه عده ای بر 
اساس سیاست خود این موضوعات اتهامی را رها نمی کنند 
که امیدواریم قوه قضاییه به ســرعت درخواست مطالبه 
اسناد و مدارک را بکند و برای روشنگری افکار عمومی این 
اسناد را منتشر کند. ربیعی خاطرنشان کرد: البته از هرگونه 
تصمیم مجلس برای بررسی صادقانه، منصفانه و به دور از 
سیاست زدگی استقبال کرده و می کنیم اما نمی توانم نگویم 
کاش به جای اینکه وقت خود را صرف اموری کنند که ده ها 
دســتگاه های نظارتی و اطالعاتی برای آن رصد دارند و 
نظارت می کنند، یک سری لوایحی که دولت به مجلس 

ارسال کرده، مورد بررسی قرار دهند.
 دولت کسی را برای رئیس جمهور منتخب 

پیشنهاد نکرده است
دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری افزود: 

البته اگر دولت طرف مشورت در این رایزنی ها قرار بگیرد، 
دلسوزانه و بی طرفانه نظرات خود را خواهد گفت اما اینکه 
دولت افرادی را به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد کرده 
باشد را تکذیب می کنم. ربیعی تصریح کرد: میان رئیس 
جمهور و رئیس جمهور منتخب تا جایی که من اطالع دارم 
درباره کابینه دولت سیزدهم اصالً صحبتی نشده است و هر 
آنچه است، انتقال تجارب و در اختیار قرار دادن فهم اداره 
کشور است. امیدواریم در هفته های پایانی طرح اینگونه 
مباحث باعث نشود روند بسیار خوبی که از انتقال تجارب 

شکل گرفته آسیب ببیند.
 طالبان بخشی از افغانستان
 و راه حل آتی این کشور است

ســخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی درباره موضع 
جمهوری اســالمی ایران در برابر تحرکات اخیر طالبان 
در مناطق مختلف افغانســتان و نتایج رایزنی های اخیر 
نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در کابل و اسالم آباد 
درباره تحوالت این کشور گفت: به دولت و مردم افغانستان 
اطمینان می دهیم که جمهوری اسالمی ایران همواره در 
کنار آنها بوده و باقی خواهد ماند و با حسن نیت کامل از همه 
اقوام، گروه ها و نیروهای سیاسی افغانستان می خواهیم که 
با یکدیگر متحد بمانند و با دست رد زدن به هرگونه مداخله 
خارجی، به راه حل های صلح آمیز برای رفع اختالفات میان 
خود متعهد باشــند. وی ادامه داد: حفظ تمامیت ارضی 
افغانستان، حفظ وحدت ملی و رعایت حقوق اقلیت ها و 
دستاوردهایی که ملت افغانستان در طول دو دهه گذشته 
به سختی به دست آورده برای ما بسیار مهم است و همواره 
تاکید داریم که گفت وگوهای اصیل بین االفغانی تنها راه 

حل پایدار برای مسئله افغانستان است.
ربیعی گفت: طالبان بخشی از افغانستان است و بخشی 
از راه حل آتی افغانستان است؛ آنچه که برای ما مهم است 
تشکیل دولتی فراگیر با حضور تمامی گروه های افغانستانی 
و رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز و پایدار در این کشور 
است. دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری تاکید 
کرد: ما همچنان به عدم مداخله در امور داخلی افغانستان 
از سوی همه کشورها اصرار داریم و برای تحقق این اهداف 
و همینطور به دلیل اهمیت پیوندهای فرهنگی، تاریخی و 
جغرافیایی میان افغانستان و ایران، به رسالت خود برای 
ارتباط با دولت این کشور و ارائه هرگونه مساعدت ضروری 

ادامه خواهیم داد.

نشست خبری

ربیعی با اشاره به جانباختن خبرنگاران و سربازمعلمان در حوادث اخیر؛

خاضعانه از هرگونه نقصان متصوری پوزش می طلبم


