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 سخنگوی دولت، اینترنت ماهواره ای را ضرورت عصر اقتصاد دیجیتال عنوان 
کرد و گفت: هر شرکت بین المللی برای ارائه خدمات می تواند پس از اخذ مجوز، 
در ایران خدمت رسانی کند و دولت نگاه تهدید محوری به این فناوری ندارد. به 
گزارش ایرنا، علی ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری و در پاسخ به پرسش 
خبرنگاران در واکنش به اظهارات نماینده بایدن مبنی بر تاثیر نداشتن جدول 
زمان بندی مذاکره هسته ای از سوی ایران در سیاست این کشور گفت: ما از این 
موضع غافلگیر نشدیم چون انتخابات پیشین آمریکا هم تاثیری بر سیاست ما 
در آمادگی برای بازگشت فوری ایران به اجرای کامل تعهداتش در برجام پس از 
پایبندی دوباره آمریکا به تعهدات، لغو تحریم ها و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت نداشت.  وی گفت: ما حتی در دولت قبلی آمریکا هم اعتقاد داشتیم که 
اتالف وقت در بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان، اشتباه و همراه با پیامدهای 
زیانباری خواهد بود. امروز، روزنه  فرصت باقی مانده برای حل اختالف به شیوه 
رضایت بخش برای همه طرف ها تنگ تر از سابق است و اگر از این زمان طالیی 
استفاده کند، در آینده نزدیک بخاطر از دست دادن آن افسوس خواهد خورد. 
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری افزود: از نظر ما، برجام سندی است 
که قابلیت باز شدن ندارد و لزومی به انجام مذاکرات بر سر آن نیست. مهم، بازگشت 
سریع آمریکا به برجام و اجرای تعهداتش بویژه لغو عملی تحریم هاست. سخنگوی 
دولت در پاسخ به سوالی در خصوص نظر دولت درباره دسترسی مردم ایران به 
اینترنت ماهواره ای گفت: اینترنت ماهواره ای ضرورتی است که در عصر اقتصاد 
دیجیتال و برای توسعه صنعت اینترنت اشیا و همچنین دسترسی به اینترنت در 
مناطق دورافتاده در همه دنیا در حال پیگیری است.  وی افزود: دولت هم برای 
توسعه دسترسی به اینترنت در سیستان و بلوچستان و همچنین اخیرا در بشاگرد 
از آن بهره گرفته است و در ســازمان فضایی ایران و کمیسیون های تخصصی 
شورای عالی فضایی، برنامه مدونی برای توسعه و نیز همکاریهای بین المللی در 
جهت بهره برداری از این تکنولوژی، ترسیم شده است.  دستیار ارتباطات اجتماعی 
رئیس جمهوری اضافه کرد: هر شرکت بین المللی برای ارائه خدمات می تواند پس 
از اخذ مجوز، در ایران خدمت رسانی کند و دولت نگاه تهدید محوری به این فناوری 
ندارد.   ربیعی گفت: آنچه تحت عنوان مقابله با این فناوری ابتدا در مجلس مصوب 
شده بود، نیز پس از ایراد شورای نگهبان، در قانون بودجه مجددا توسط مجلس 

محترم از قانون حذف شد.
 از تالش جامعه بین الملل برای بازگرداندن آمریکا 

به برجام استقبال می کنیم
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات سرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه که اعالم کرده روسیه درصدد است با میانجی گری میان ایران 
و آمریکا دو کشور را بر تعهدات خود به برجام بازگرداند، گفت: اطمینان داریم 
آقای الوروف با حسن نیت کامل آمادگی روسیه را برای میانجی گری ابراز کرده 
اما نحوه بازگشــت طرفین به تعهدات و زمینه تحقق آن مطابق توافق برجام و 
قوانین بین المللی بسیار ساده و برای همه طرف ها روشن است. وی با اشاره به 

اینکه واشنگتن به رغم تغییر دولت در آمریکا و شعارهای آن، همچنان به نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱ ادامه می دهد، افزود: آمریکا کشوری بود که از برجام خارج شد 
و امروز هیچ عقل ســلیمی این انتظار را از ایران نمی پذیرد که قبل از پایبندی 
دوباره آمریکا به اجرای قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات 
جبرانی خود را که در واکنش به آن نقض عهد صورت گرفته متوقف کند. دستیار 
ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: البته از تالش روسیه و سایر 
اعضای جامعه بین المللی برای متقاعد کردن آمریکا به اجرای اصول ساده قوانین 
بین الملل استقبال می کنیم و مشورت نزدیکی با روس ها در مورد اجرای کامل 
برجام داشته و داریم. طبعا روسیه نسبت به چالش عظیمی که آمریکا با خروج 
خود از برجام و تعلل بیش از حد در بازگشت آن برای سایر طرف های برجامی ایجاد 

کرده، کامال آگاه است.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد: دولت آمریکا با انتخاب هرچه سریع تر 
تنها گزینه درست، توانایی اش را برای خارج کردن آمریکا از سردرگمی، آشفتگی 

و قانون شکنی اثبات کند.
 سود و ضرر ارز ترجیحی را با هم ببینیم

ربیعی درباره ارز ترجیحــی و احتمال وجود 
رانت در این ارز گفــت: بارها اعــالم کردیم ارز 
ترجیحی هم فواید و هم ضرر دارد. رانت به احتمال 
قوی در ارز ترجیحی وجــود دارد و هیچ کس آن 
را انکار  نکرده اســت اما در نظر داشته باشیم ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که اقتصاد از 

تعادل خارج شده است چه تاثیری دارد.
وی ادامه داد: قبال هم گفته بودم قیمت کاالهای 
ما متصل به ارزی شده بود که هر روز باال و پایین 
می رفت. زمانی لوازمی می خریم که عمر طوالنی 

دارند. در این شرایط اگر برخی کاالها به زندگی روزمره مردم مربوط هستند،   روزی 
به تهدید به جنگ و روزی به اظهار نظر و آثار روانی آن روی ارز بسپاریم، تاثیر این 
کار را بر زندگی مردم باید ارزیابی کنیم. ما ارز ترجیحی را از ۲۵ میلیارد به ۸ میلیارد 
رساندیم و به دنبال این بودیم با یک برنامه مشخص به سمتی برویم افزایش قیمت 
نداشته باشیم. سخنگوی دولت گفت: با پدیده سودجویی مواجه هستیم و قطعا 
باید در مقابله با سودجویی ها و کنترل ها برنامه قوی تر می داشتیم که امروز با نظام 
شبکه اطالع رسانی که در سامانه تجارت شکل گرفت و نظارت هایی که هست 

امیدواریم از این تنش خارج شویم.
 دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری درباره نظارت بر کاالها و حذف 
ارز ترجیحی روغن توسط دولت گفت:  در حال حاضر کمبودی درباره روغن وجود 
ندارد، تولید کارخانجات ما نسبت به گذشته افزایش نیز داشته است، مطابق آمار 
نیاز ماهانه روغن کشور ۱۳۰ هزار تن بوده اما از اسفند ماه ۲۰۰ هزار تن تولید و 
توزیع شد. وی افزود: جلسه گذشته ســخنی داشتم که برخی رسانه ها خود را 

مدعی العموم می دانند و سخنان را با حذف قسمت هایی منتشر می کنند. اساسا 
در مورد روغن، اثر روانی احتمال گران شدن و برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی 
و رفتار مصرف کنندگان مبنی بر خرید بیشتر و از طرفی قیمت جهانی روغن 
افزایش داشته است. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری با بیان اینکه 
افزایش قیمت جهانی باعث برخی نارسایی در عرضه شده است، اظهار کرد: در 
یک سال گذشته قیمت جهانی روغن پالم ۷۵ درصد و روغن خام آفتاب گردان 
۱۳۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است در سال گذشته افزایش این 

کاال نهایتا ۴ تا ۵ درصد بود.
 سفارش ۴۰ هزار تن میوه برای شب عید

ربیعی با اشاره به ســفارش۴۰ هزار تنی میوه شب عید، اظهار کرد: حمل و 
توزیع میوه شب عید در حال انجام است و در نقاط متعدد در تهران و شهرهای 
بزرگ از اول هفته جاری تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰ در میادین میوه و تره بار و 
شبکه های منتخب و متعدد عرضه خواهد شد.  سخنگوی دولت اضافه کرد: بنابر 
گزارش همکاران در وزارت صمت انبارها از میوه پر است. مشکل ما تفاوت قیمت 
بین مغازه ها با میادین اســت که تصمیم گرفته 
شد با اســتفاده از ظرفیت تعاونی های مختلف و 
فروشگاه های بزرگ توزیع به نحوی انجام شود که 
از صف ها کاسته شود. همچنین براساس مصوبه 
دولت مقرر شد واردات برخی میوه های گرمسیری 
از نقاط مرزی آزاد شود و فعال ممنوعیت صادرات 

میوه اعمال می شود.
 وزارت جهاد مکلف به افزایش جوجه ریزی  

برای کنترل قیمت مرغ شد
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص 
تشکیل صف های طوالنی برای خرید مرغ با قیمت 
دولتی و اینکه مقصر تشکیل این صف های طوالنی چه دستگاه هایی  هستند و 
آیا رئیس جمهور نسبت به این موضوع اطالع دارد یا نه، گفت: یک خط عملیات 
روانی چند سالی آغاز شده که برچســب زنی های مختلف را به منظور تخریب 
دولت دنبال کرده است، هر ماه یک برچسب، این هم یکی از آن القائات و برچسب 
زنیهاست که آیا دولت از گرانی ها و صف ها خبر دارد یا خیر؟   وی افزود: بارها در این 
تریبون اعالم کرده ام اعضای هیات دولت مثل همه مردم عالوه بر حضور شخصی و 
خانواده آنها در بازار، گزارش های روزانه از قیمت اقالم مشخص تهیه می کنند و هر 
روز به اطالع تصمیم گیران می رسد. در کنار آن گزارش بازرسان و ناظران میدان 
برای رئیس جمهور و معاون اول ارسال می شود.  ربیعی اضافه کرد: عالوه بر اینها 
دستگاه های اطالعاتی هم مدام گزارش های اجتماعی و قیمت کاال را تهیه و ارسال 
می کنند. ضمن اینکه در همه جلسات دولت، شورای اقتصادی، ستاد اقتصادی 
دولت، مساله گرانی ها و چگونگی تامین ارز با وجود تحریم و FATF  مورد بحث 
قرار می گیرد. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: بنابر 

تصمیم ستاد اقتصادی دولت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی بر تحویل مرغ از 
مرغ داری ها تا کشتارگاه ها نظارت کند و وزارت صمت از کشتارگاه ها تا توزیع در 
بازارها نظارت و کنترل مستقیم داشته  باشند تا مرغ  به دست مصرف کنندگان 
برسد. عالوه بر این  وزارت جهاد مکلف شد جوجه  ریزی ها را برای کنترل قیمت 
مر غ افزایش دهد. وی ادامه داد: اتفاقاتی که در برخی میادین میوه رخ می دهد 
قاعدتا منتفی می شود ضمن اینکه مجوز خرید ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با استفاده 

از ارز ۴۲۰۰ تومانی از خارج از کشور صادر شده است.
دولت درحال قبوالندن واقعیت تلخ تحریم به عده ای در داخل است

سخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی  مبنی بر اینکه نظارت جدی در بازار 
مشاهده نمی شود، گفت: دولت این روزها با اینکه عده ای نمی خواهند ببینند 
دشوارترین دوران دولت ها در تاریخ معاصر ایران را دارد طی می کند. وی افزود: 
دولت با همه این دشواری ها باید در داخل هم به عده ای بقبوالند که واقعیت تلخ 
تحریم چیست و رفتار شما اوضاع را پیچیده تر می کند و باید اجماع سازی هم 
کند. عالوه بر این باید به اتهامات غیرمنصفانه جریانات سیاسی داخلی نسبت به 
اعضای دولت و از جمله وزیر امور خارجه هم پاسخ دهد. دولت در بخش دیگری 
از کارش باید تدبیر کند که در تحریم و عدم اجازه تراکنش مالی با ویروس مرگ 
کرونا هم مبارزه کند. ربیعی گفت: دولت با همه سختی ها باید چهار مسیر تولید 
واکسن کرونا را حمایت کرده و سامان دهد و با هزار مانع و روش های مختلف، برای 
خرید و واردات واکسن کرونا ارز تامین کند تا نگرانی های جانی مردم رفع شود. 
در همین حال باید به عده ای بقبوالند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این شرایط به 
مصلحت نیست و قیمت ها و صف ها را چندین برابر می کند.   دستیار ارتباطات 
اجتماعی رئیس جمهوری ادامه داد: همه این ها را بگذارید کنار، دولت این روزها 
مشغول به ثمر نشاندن پروژه های آینده ساز هست و در همین سال پروژه های 
متعددی هر هفته در حوزه های نفت، پتروشیمی، گاز، جاده، ریل و آبیاری در 
حال افتتاح است تا در سال های آتی با اشتغال پایدار تضمین شود که کشور را 
از رکود خارج می کند.  سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اما در مورد نظارت بر 
بازار، با توجه به حساسیت های امسال مبارزاتی انجام شده است. البته می تواند 
ناهماهنگی ها باشد و هیچ نهادی نمی تواند بگوید خالی از اشکال هستم اما در 
بحث نظارت و مقابله با سودجویی هم اقداماتی انجام شده و ناجا اخیرا وارد شده 
و احتکارکنندگان را بازداشت کرده است. طرح تشدید نظارت ها بر بازارها در ایام 
پایانی سال بر خالف سال های گذشته نیز از موعد مقرر و از ۱۵ بهمن ماه آغاز شده 
است.   ربیعی با بیان اینکه فقط در دو ماه گذشته ۱۵ هزار و ۴۵۰ پرونده تخلف 
به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان به تعزیرات ارسال شده است، گفت: دولت به منظور 
تعادل بازار و در پیش بودن ماه مبارک رمضان و افزایش ذخایر گوشتی و به رغم 
جوجه ریزی مناسب و تولید قابل قبول مرغ برای حمایت از مصرف کنندگان به 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داد تا ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با استفاده 
از ارز ۴۲۰۰ تومان خریداری و وارد کشــور کند. همچنین ۱۳۰ میلیون قطعه 

جوجه ریزی در داخل کشور برای ماه رمضان انجام شده است.

 نشست خبری

ربیعی در نشست خبری:

 دولت فناوری اینترنت ماهواره ای را تهدید تلقی نمی کند

ای.اف.سی، مشکالت زیرساختی را دلیل اصلی ندادن میزبانی به ایران عنوان کرد

 این تصویر 
همیشه »سیاه...«

شهرنوشت 6

آدرنالين 7

 شب عید، کوچک شدن سفره ها و 
کاهش قدرت خرید مردم؛ نمود عینی تری دارد؛

اندکی شادی و 
یایی حسرت در

نوروز با لباس و کفش نو و میوه و شیرینی 
و آجیل و هفت سین و ســبزی  پلو ماهی و... 
پیوندی دیرینه دارد. کرونــا و غیرکرونا هم 
نمی شناسد. اگر در خانواده کودکی هم باشد 
که این ملزومات ضروری تر می نماید و با نبود 
آنها شادی  ها رنگ می بازد و حسرت رخ عیان 
می کند. با این حال امسال ظاهرا در خانه های 
بسیاری از ایرانیان این اقالم تشریفاتی! تلقی 
می شــود که باید از خیر آن گذشت. گرانی 
افسارگسیخته، سرسام آور و دم  به دم فزاینده 
از یک ســو و حقوق هایی که کفاف نیازهای 
اولیه زندگی را هم نمی دهد، به عید امســال 

رنگ و بویی متفاوت تر از ســال های گذشته 
بخشیده است. نوروز ۱۴۰۰ مانند سال های 
گذشــته حتی ۱۳99 هم نخواهد بود. »هر 
سال دریغ از پارسال« در زندگی ما ایرانیان 
مصداق بــارزی دارد. قیمت برخی مغزهای 
آجیل نســبت به یکی دو سال گذشته ۲۰ تا 
۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۵۰ درصد و شاید 
۸۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی 
است که مسئوالن به جای کاهش فاصله بین 
قدرت خرید مردم و قیمت مواد غذایی و دیگر 
اقالم، همواره وعــده بهبود اوضاع می دهند؛ 

وعده هایی که محقق نمی شود...

تاکید بازیگران موثر سوریه بر صلح، در دهمین سالگرد بحران شام؛

یک دهه نزاع و درنهایت راهکار سیاسی! 
جهان 3


