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در هیــچ دوره ای در بررســی الیحــه بودجــه بــا ایــن حجــم از 
نبوده ایــم.  مواجــه  غیرکارشناســی  و  غیراقتصــادی  ادبیــات 
کله آن به  مجلــس حــق دارد دربــاره بودجــه بــدون اینکــه شــا
کنــد. بودجــه از اختیــارات  هــم بخــورد اظهارنظــر و قضــاوت 
دولــت و رئیــس جمهــوری اســت و نبایــد الیحــه بودجــه بــه 
ح مجلــس تغییر داده شــود. البته ما شــنیده ایم که گفتند  طر
گزیــر  کنــد و نا کــه شــورای نگهبــان رد  آنقــدر تغییــر می دهنــد 
بودجــه ســه دوازدهــم اجــرا شــود؛ اینها هــم شنیده هاســت و 
امیدواریم به هیچ عنوان صحت نداشــته باشــد. اینها بخشی 
از صحبت هــای علی ربیعی در نشســت خبری ظهر سه شــنبه 

است.
کــه بــه روال  ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری هفتگــی 
چندماه گذشــته، به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، بخش 
زیــادی از صحبت هایــش را به موضــوع بودجه و حواشــی این 

الیحه اختصاص داد.
گفــت: »بودجــه از اختیــارات  او در ابتــدای صحبت هایــش 
ح  دولــت و رئیس جمهوری اســت و نباید الیحــه بودجه به طر

مجلس تغییر داده شود.«
ربیعی اضافــه کرد: »اظهارات کلی، مبهم، ســلبی و شــعاری 
مشــکلی از بودجه و از مردم حل نمی کنــد. در هیچ دوره ای در 
بررســی الیحه بودجه بــا این حجــم از ادبیــات غیراقتصادی و 

غیرکارشناسی مواجه نبوده ایم.«
ســخنگوی دولت به برخــی شــنیده ها درخصــوص احتمال 
کــرد و در  ســه دوازدهمــی شــدن بودجــه ســال 1400 اشــاره 
این باره گفت: »ما شــنیده ایم که گفتنــد آنقدر تغییر می دهند 
گزیــر بودجه ســه دوازدهم اجرا  که شــورای نگهبان رد کند و نا

شود که امیدواریم صحت نداشته باشد.«

انتقادجدیبهشوراینظارتبرصداوسیما
او در ادامــه دربــاره بودجــه ســازمان صداوســیما و در نظــر 
گرفتــن ۳ میلیــارد و 1۲۸ میلیون تومــان برای تهیــه هر گزارش 
هــم توضیــح داد: »ایــن اطالعــات از پیوســت شــماره 4 الیحه 
کــه مربــوط بــه بحــث بودجه ریــزی مبتنی بــر عملکرد  بودجه 
و احصــای برنامه هــا و ســنجش  های عملکــرد دســتگاه های 
اطالعــات  فلســفه  اســت.  شــده  اســتخراج  اســت،  اجرایــی 
پیوســت مذکور، تفکیک کل هزینه های هر دستگاه بر حسب 

برنامه های اصلی  آن دستگاه است.«
ربیعــی اضافه کرد: »شــورای نظارت بر ســازمان صداوســیما 
براســاس اصــل 1۷۵ قانــون اساســی، تنهــا نهــاد نظارتــی بــر 
صداوســیما اســت. تعداد گزارش های تهیه شــده در شــورای 
نظــارت، در طول یک ســال بالغ بــر ۲00 عنــوان گزارش اســت. 
ایــن  رئیــس محتــرم جمهــوری در طــول  نماینــدگان  البتــه 
هفت ســال، انتقــادات جدی به ســاختار فعلی و رویکرد شــورا 
داشــته اند و همواره نســبت بــه انفعال این شــورا بــه خصوص 
محــدود بــودن آن بــه نظــارت پــس از پخــش و عــدم تحقــق 
اختیــارات نظارتــی آن، منتقــد بوده انــد و مکاتبــات متعددی 
هــم در ایــن بــاره داشــته اند. بازنگــری در ســاختار شــورای 
نظــارت از طریــق الیحه قانــون خط  مشــی مدیریــت و نظارت 
صداوســیما، مهم ترین اقدام ضروری اســت. دولت همواره بر 
گر این نظارت درســت انجام شود،  این اعتقاد بوده اســت که ا

به نفع کل جامعه است.«
او همچنیــن دربــاره هزینه کــرد یــک میلیــارد یــورو صنــدوق 

کنــون بانک  توســعه ملی بــرای مقابلــه با کرونــا هم گفــت: »تا
مرکــزی معــادل ریالــی ۷۷۶ میلیــون یــورو را تخصیــص داده 
که از ایــن مبلــغ 1۲۸۵ میلیــارد تومــان به بیمــه بیــکاری برای 
کارگران بیکار شــده ناشــی از کرونا و الباقی به وزارت بهداشــت 
و همچنیــن برای جبــران خدمــات کارکنــان وزارت بهداشــت 

تعلق گرفته است.«

برایغربالگریژنتیکیمنابعمالیبیشترینیازاست
ربیعی در بخش دیگــری از صحبت هایش بــه موضوع حذف 
بودجــه غربالگری ژنتیکی از ســوی مجلس اشــاره کــرد و گفت: 
ح شده در خصوص غربالگری ژنتیکی ناشی  »دیدگاه های مطر
از عــدم اطــالع و تحلیل هــای غلــط بی مبنــا صــورت می گیــرد. 
غربالگــری یک اســتراتژی بــرای پیشــگیری از بــروز چالش های 

پزشکی و زیستی برای خانواده ها و جامعه است.«
او ادامــه داد: »تصویــب برنامــه غربالگــری ژنتیکــی نیــز بــا 
هدف پیشــگیری از معلولیت های ناشــی از اختــالالت ژنتیک 
در کشــور ما بــه ســال ۷۶ باز می گــردد. از ســال ۹4 هــم دولت، 
مشــاوره ژنتیک برای افــراد معلول تحت پوشــش توانبخشــی 
را اجرا کــرد. در مجمــوع از ســال ۹4 تا ۹۸ بــرای تعــداد ۷1 هزار 
و ۵۹۲ فــرد دارای معلولیت تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی 
کشــور، مشــاوره ژنتیک انجام شــده است. در راســتای همین 
برنامــه، از ســال قبــل، پــروژه شناســایی اختــالالت ژنتیکی در 
خانواده های دارای معلول تحت پوشــش ســازمان بهزیستی 
کشــور تا ســال 1400 با هدف پیشــگیری از تکــرار معلولیت های 
ناشی از اختالالت ژنتیک در خانواده های دارای معلول تحت 

پوشش سازمان در دست اقدام است.«
کنــون، ۲۲۲خانواده  به گفتــه ربیعی بــا اجرای ایــن پــروژه تا
دارای ۵ معلــول و بیشــتر، مشــاوره ژنتیــک شــده اند و بــرای 
1۸4 مــورد هــم آزمایشــات ژنتیکــی درخواســت شــده اســت. 
همچنیــن، ۹۵۶ خانــواده دارای 4 معلــول، مشــاوره ژنتیــک 
شــده اند. در حال حاضــر ۲۸4 مرکز دولتــی و غیردولتی داریم. 
اتفافــا مــا نیازمنــد منابــع مالی بیشــتری بــرای ایــن غربالگری 
دارای  و  کم درآمــد  خانواده هــای  از  بایــد  قطعــا  و  هســتیم 

معلولیت حمایت کنیم.

تحریمدلیلافزایشنرخارز
ربیعی در ادامــه صحبت هایش درباره اتفاقــات این روزهای 
گفــت: »همــه مــردم، دالیــل  خ دالر هــم  کاهــش نــر بــازار ارز و 
خ ارز را می داننــد. تحریــم یــک دلیــل اصلــی ایــن  افزایــش نــر
موضــوع بــوده اســت. منابــع مالــی مــا و عرضــه و تقاضــای مــا 
بــه دلیــل تحریــم به هــم خــورده اســت؛ پس وقتــی ایــن عامل 
خ ارز هم پایین می آید. البته امــروز افرادی با  برداشــته شــود نر
نگرانــی از این تغییرات و با ســیاه دیدن شــرایط، فکــر می کنند 
دولــت ارزی در اختیــار داشــته و وارد بــازار نکــرده اســت.« او 
خ ارز، براســاس مبانی بنیادی بازار شــکل  ادامــه داد: »روند نر
می گیرد، لذا براســاس آنچه طی دوســال و نیم گذشــته شاهد 
آن بودیــم، فشــار ناشــی از تحریم هــا ، عــدم امــکان انتقــال ارز 
بــه دالیــل توامــان تحریــم و FATF و به هــم خــوردن عرضــه و 
تقاضــای ارز به خصــوص تشــدید انتظــارات در افزایش قیمت 
خ ارز بوده  کاالهــا و ارز، عوامل موثــر و تعیین کننده در رشــد نــر

است.«
به گفتــه ربیعی انتظار می رفت در مرحله اول خروج از شــوک 

خ ارز نیز به سمت تعادل  با فروکش کردن انتظارات، افزایش نر
و ارزش اقتصــادی حرکــت کنــد. همیــن کــه آرای ترامــپ رو به 
خ ارز احســاس شد. همین  ضعف گذاشته شــد، تأثیرش در نر
کــه ترامــپ در آمریــکا ناامنــی ایجاد کــرد و همین کــه اطمینان 
حاصل شــد کــه تحریــم بــا تالش های صــورت گرفته شکســت 
خــورده اســت و مقاومت مــردم نتیجــه داده اســت، اثــرش در 

جامعه ما گذاشته شد.

کرهباآمریکابدونبازگشــتبهقطعنامه2231بیمعنا مذا
است

سخنگوی دولت همچنین به موضوع روی کار آمدن دولت 
جدیــد ایاالت متحده اشــاره کــرد و درایــن باره گفــت: »دولت 
کــه دولــت  جدیــد آمریــکا نبایــد میــراث و در واقــع لکــه ننگــی 
پیشــین به جــا گذاشــته را بطور گزینشــی جبــران کنــد. آمریکا 
به جــای عمل به وسوســه هایی که حاصل آن نقض گســترده 
حقوق بین الملل و جنایت علیه بشــریت به شیوه هایی ظاهرا 
متمدنانــه بــه بهای به خطــر انداختــن صلح و امنیــت جهانی 
و منافــع مــردم ایــران و آمریکاســت، با نیــت و عمــل صادقانه، 
تعهــدات خــود مطابــق قطعنامــه ۲۲۳1  بــه  بی قیدوشــرط 
شــورای امنیــت بازگــردد و افق هــای جدیــدی را پیــش روی 

مناسبات خود با ایران و جامعه جهانی ترسیم کند.«
کرات ایران با آمریکا بر سر بازگشت  او با اشــاره به موضوع مذا
بــه برجــام و موضوعات موشــکی هم گفــت: »تمرکز مــا احیای 
کامــل برجــام از ســوی همــه طرف هــای توافــق اســت. موضع 
ایران درباره بازگشــت آمریــکا به برجام بارها اعالم و تکرار شــده 
اســت. دولت آمریکا باید ابتــدا به تعهدات خــود بازگردد و این 
تنها مســیر پیــش روی دولت جدیــد آمریکاســت. در ضمن ما 
هیــچ پیامی از طرف تیم بایــدن دریافت نکردیــم و تا زمانی که 
اطمینان پیدا نکنیم که آمریکا ضمن بازگشــت بی قیدوشــرط 
بــه تعهدات خودش بــه این مــوارد قانونی به طــور کامل عمل 

کره اساسا بی معناست.« نکند، مذا

۲1۶۹ ســال هشــتم | شــماره     1۳۹۹ 1 بهمــن  چهارشــنبه  | 

گالیههایسخنگویدولتازاظهاراتغیرکارشناسیدربارهالیحهبودجه

ح مجلس تبدیل شود الیحه دولت نباید به طر

قانونیکهاقتصادرابهتعطیلیمیکشد!
رئیس سازمان محیط زیست: در شرایط حاضر اگر قانون 
هوای پاک اجرایی شود، 70درصد اقتصاد تعطیل می شود

ک ۷0درصــد اقتصاد را بــه تعطیلی  شــهروند| قانون هوای پــا
می بــرد! ۳00 روز از ســال تحصیلــی می گــذرد و شــهروندان 10۷ 
روز را بــا آلودگــی ســرکرده اند، یعنــی یک ســوم روزهــای ســال. 
آلودگی هایی که ۹۹درصدشــان انســان محورند؛ از ســه میلیون 
کاربراتوری تا تهیه برق. جایگزین نشــدن خودروها  موتورســوار 
به دلیل تحریم ها هم یکی از متهمان آلودگی هواســت، هرچند 
اصــل آالینده هــا مربــوط بــه موتورهــای گازوییل ســوز و صنایع 

مازوت سوز است.
گر قانــون هوای  رئیس ســازمان محیط زیســت معتقد اســت ا
ک اجرایی شــود، ۷0درصد اقتصاد تعطیل می شود. به گفته  پا
عیسی کالنتری قرار بود ۷0هزار کامیون جایگزین کامیون های 
فرســوده شــود و ۶هــزار اتوبــوس هــم جایگزیــن اتوبوس هــای 

فرسوده شود، اما چون درآمد ارزی نداشتیم، نتوانستیم.
کالنتــری از نبــود یک میلیــارد دالر پــول بــرای خریــد اتوبــوس 
گفته، در حالی که تولید داخلی هم نتوانست کمبود اتوبوس ها 
را جبــران کنــد. »در بخش ســوخت بنزیــن و گازوییــل وضعیت 
مناســبی داشــتیم، تقریبا اســتاندارد هســتند.« به بــاور رئیس 
می کنــد.  فــرق  نیروگاه هــا  ســوخت  محیط زیســت  ســازمان 
»پول های مــا در کره جنوبــی، ترکیــه و هند بلوکه شــده و بخش 
عمــده مشــکل هــوا هــم،  ارزی اســت و سیاســت های خارجــی 

ک به ما نشان می دهد.« اثراتش را در هوای پا

به بــاور کالنتــری وقتی ســه میلیــون موتورســیکلت مســتهلک 
کاربراتــوری در تهــران اســت چنــد برابــر خــودرو آلودگــی ایجــاد 
می کند. »ما آن  را کوچک تلقی و فکر می کنیم سیاســت خارجی 
بــا داخلــی ارتباطــی ندارنــد.« رئیــس ســازمان محیط زیســت 
شــدت تخریب محیط زیست در کشــور را باال می داند. به باور او 
خودروهــا، کامیون ها، اتوبوس های شــهر تهــران عمر باالی ۳0 
ســال دارد و  بایــد جایگزیــن شــود. »حداقــل 400 هــزار کامیون 
گر در  ســنگین بایــد اســقاط شــود، مشــکل اعتبــاری نداریــم و ا
ک در حوزه پژوهشــی ســرمایه گذاری نشــود،  موضــوع هوای پــا
فایده ندارد.« رئیس ســازمان محیط زیســت معتقد اســت: »ما 
هنوز فکر می کنیم هر چه آب داریم باید مصرف کنیم و این تفکر 

ریشه محیط زیست را می زند.
گفته انــد مســأله محیط زیســت  مقــام معظــم رهبــری بارهــا 
مســأله این دولت و آن دولت نیست. مســأله امنیت و سیاست 
ج کنیــد و بگذاریــد محیط زیســت  را بایــد از محیط زیســت خــار

برای مردم باقی بماند.«
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