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رئیس جمهور تاکید کرد: صنعت نفت در تاریخ 
ما از یک سو با سیاســت و اقتصاد و از سوی دیگر با 

بودجه گره خورده است.. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در آیین 
بهره برداری از طرح های ملــی وزارت نفت با بیا ن 
این که سال ۹۹ سال بسیار ســختی برای مردم و 
دولت بوده است، گفت: در سالی که گذشت، شدت 
تحریم و جنگ اقتصادی بسیار زیاد بود اما در عین 
حال طرح های  بسیار مهمی را در سال جهش تولید 

افتتاح کردیم.
رئیس جمهور تاکید کرد: صنعت نفت درکنار 
صنعت پتروشیمی برای ما بسیار حائز اهمیت، البته 
صنعت نفت در تاریخ ما از یک سو با سیاست و  اقتصاد 

و از سوی دیگر  با بودجه  گره خورده است.
وی با اشــاره به این که بار بودجه در سال های 
قبل بر دوش صنعت نفت بوده اســت، عنوان کرد: 
در سال های اخیر مخصوصا در سالی که گذشت ما 
تقریبا اتکایی به نفت نداشتیم و کشور با کمترین اتکا 
به نفت اداره شد.البته در سال ۹۸ و ۹۷ کشور با اتکای 
بسیار کم به نفت اداره شد در واقع بودجه کشور که 
به طور متوسط در دولت قبل ۷۰ یا ۸۰ میلیارد در 
برخی سال ها باالی ۱۰۰ میلیارد به نفت متکی بود 
در این دولت با کمترین اتکا به بودجه نفت مخصوصا 

در سه سال اخیر کشور را اداره کردیم.
رئیس قوه مجریه تاکید کرد: بخش اعظمی از 
بودجه ما از زمانی که نفت کشف شده است یعنی 
بیش از یک قرن اســت بر دوش صنعت نفت بوده 
است و فعالیت اقتصادی کشور و بسیاری از پروژه 

های عمرانی به نفت متکی بوده است.
وی با بیان این که  نفت یک صنعت مهم و عظیم 
است، گفت: همین امروز اگر خدای نکرده شیر نفت 
و گاز بسته شود همه فعالیت ها متوقف می شود و از 
حمل و نقل گرفته تا سایر صنایع کل برق کشور و 
سیاری از فعالیت ها و خدمات متکی به نفت و گاز و 

میعانات است.
وی ادامه داد: بودجه جاری به نفت باید برداشته 
شــود، البته صنعت نفت مهمترین صنعت کشور 
اســت و بقیه صنعت ها و خدمات کشور وابسته به 
این صنعت هستند بنابراین اهمیت این صنعت را ما 

از یاد نبریم. رئیس دولت  ادامه داد:  در طول دولت 
یازدهم و دوازدهم کارهــای بی نظیری در بخش 
نفت انجام گرفت، امروز اگر به تاریخ کشــور نگاه 
کنیم مقدار گازی که در دولت تدبیر و امید افزوده 
شده، باالی هزار میلیون متر مکعب است یعنی از 
۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز امروز به باالی هزار 
میلیون یعنی باالی یک میلیارد مترمکعب رسیده 

که کار بسیار بزرگی است.
رییس جمهوری گفت: در برداشــت از منابع 
مشترک کارعظیمی انجام گرفته است. بعضی ها 
فکر می کنند که دولت یازدهم و دوازدهم در احقاق 
حقوق مردم فقط در ســایه برجام کار کرده است. 
البته برجام کار بســیار بزرگی برای احقاق حقوق 
مردم بوده است و چنان بزرگ بوده است دنیا توطئه 

کرد که کمر برجام را بشکند.
وی افزود: آدم خاصی مثل ترامپ آمد و مجری 
توطئه های صهیونیست ها و ارتجاع در منطقه علیه 

برجام شد. 
روحانی تاکید کرد: بنابرایــن کار دولت برای 
احقاق حقوق مردم فقط برجام نبوده است؛ یکی 
از مواردی که برای احقاق حقوق مردم تالش شده 
است مساله بهره برداری از منابع مشترک نفتی و 
گازی است که در این بخش کار بسیار بزرگی انجام 
گرفته است. وی بیان کرد: در منطقه پارس جنوبی 
که میدان مشترک ایران با قطر است، قطر دو برابر 
استفاده می کرد و ما عقب بودیم و امروز هم طراز و 
حتی یک مقدار جلوتر از این منابع عظیم مشترک 
استفاده می کنیم. روحانی خاطر نشان کرد: فرق 
منبع اختصاصی با مشترک در این است که از منبع 
اختصاصی هر زمانی که بخواهید می توانید استفاده 
کنید اما در منبع مشترک همسایه استفاده می کند 

یعنی هر ساعتی بخشی از منافع ما از دست می رود 
بنابراین از این منبع مشترک هم همسایه عزیز ما 
باید استفاده کند و هم ما این کار را انجام دهیم که 

این کار را کردیم.
وی ادامه داد:  امروز در غرب کارون منابع نفتی 
مشترک با همسایه عزیزمان عراق داریم، تولید ما 
در این منطقه ۵ برابر شده است بنابراین حقوقی که 
از دست می رفته این دولت با سرمایه گذاری در این 
بخش و حتی بخش های دیگر توانسته جلوی آن را 
بگیرد. روحانی اظهار کرد: امروز در میدان آذر یک 
میدان مشترک توســعه یافت یعنی دولت در دو 
مرحله از این میدان بهره برداری کرده است. تالش 
هایی که از سال ۹۲ تا سال ۹۵ انجام گرفت موجب 
شد که ما به ۳۰ هزار بشکه برسیم یعنی از این میدان 
مشترکی که هیچ استفاده ای نمی کردیم ۳۰ هزار 
بشــکه بهره برداری کردیم. امروز فاز دوم افتتاح 
شد؛ ۶۵ هزار بشکه در روز می توانیم از این میدان 
بهره برداری کنیم. جوانان، مهندسان و کارگران 
ایرانی این کار را کردند بنابراین کار عظیم و بزرگی 
انجام گرفته و امروز شاهد افتتاح مرحله دوم و فاز 

دوم این طرح هستیم.
رئیس جمهور گفت: افتتــاح دوم امروز ما در 
زمینه پتروشیمی بود؛ یکی از افتخارات بزرگ دولت 
صنعت پتروشیمی است. آقای زنگنه باید طرحی را 
برای دولت بعدی آماده کند. امسال تا امروز ۱۲ طرح 
بزرگ پتروشــیمی افتتاح کردیم؛ ما امروز در این 
شرایط سخت ۲.۵ میلیارد یورو طرح افتتاح کردیم.

وی اضافه کــرد: در بخش پتروشــیمی ما در 
ســال ۱۴۰۰ دو برابر آنچه ظرفیتــی که تاکنون 
بهره برداری شده دارد، می رسد یعنی پتروشیمی 
ما در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ میلیون تن می رسد و این 

کار عظیمی است که صورت گرفته است. 
وی با بیان اینکه  تاکنون ۳۱ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشته ایم، افزود: بخش بزرگ صادرات 
غیر نفتی برای پتروشیمی است یعنی پتروشیمی 
و فوالد در صادرات غیر نفتی ما نقش عمده دارند. 
امروز عملیات اجرایی یک طرح عظیم و بزرگ آغاز 
شــد و بیش از ۲ میلیارد دالر سرمایه گذاری آغاز 

خواهد شد. 

معــاون اول رئیس جمهور از بانــک مرکزی و 
بانک های عامل که در طرح مقاوم سازی و بازسازی 
واحدهای مسکونی روستایی مشارکت داشته اند 
قدردانی کرد و گفت: کســانی که حتی یک پروژه 

را مدیریت نکرده اند دولت را ناکارآمد می خوانند. 
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معــاون اول 
رئیس جمهور،  اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در 
آیین تجلیل از عملکرد شبکه بانکی کشور در طرح 
ویژه بهسازی و بازسازی مناطق سانحه دیده با گالیه 
از برخی کم بی مهری ها درباره بانک های عامل افزود: 
کار کردن برای مردم کشور به قدری شیرین و لذت 
بخش است که نباید زخم زبان ها کمتری تأثیری در 
روحیه افرادی که عاشق خدمت هستند ایجاد کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکیــد بر این که  
اقتصاد ایران به شدت به عملکرد نظام بانکی کشور 
متکی است گفت: نظام بانکی در همه بخش های 
اقتصادی کشور از جمله بخش صنعت، کشاورزی، 
خدمات و مســکن نقش موثری دارد و هیچ طرح 
کوچک و بزرگ صنعتی در کشور نیست که نظام 
بانکی در اجرای آن کمک نکرده باشد بنابراین باید 
همواره با دید احترام نسبت به مدیران بانکی کشور 
نگاه کرد. جهانگیری در ادامه به شرایط اقلیمی و 
زمین شناسی ایران اشاره کرد و افزود: با توجه به این 
شرایط ایران همواره در معرض بحران های شناخته 
شده نظیر زلزله، خشکسالی و سیل و بحران های 

ناشناخته نظیر کرونا قرار دارد.
وی ادامه داد: همانگونه که وجود منابع نفت و 
گاز و معادن مختلف در کشور نتیجه فعل و انفعاالت 
زمین در طول میلیون ها سال است، در عین حال 
گسل های زلزله خیز و بحران هایی نظیر خشکسالی 
نیز از جمله اتفاقات اجتناب ناپذیر اســت که باید 
نسبت به آنها شناخت داشته باشیم و تالش کنیم 

آثار و عوارض آنها را به حداقل برسانیم.
معاون اول رئیس جمهــوری در ادامه به زلزله 
استان کرمانشاه اشــاره کرد و گفت: در این حادثه 
اقشار ضعیف که نتوانسته بودند خانه های خود را 
مقاوم سازی کنند دچار خســارات و آسیب های 
جدی شــدند که بخشــی از ایــن خانوارها تمام 
خانه هایشــان تخریب شــد و عده ای نیز زیر آوار 

جان خود را از دســت دادند. جهانگیری افزود: در 
جریان وقوع سیل سال گذشته نیز مناطقی از کشور 
که دولت موفق نشــده بود آنطور که باید اقدامات 
پیشگیرانه نظیر سیل بند ایجاد کند آسیب های 
جدی دیدند و در جریان وقوع بارش های شدید و بی 
سابقه زندگی مردم در برخی مناطق دچار تخریب 

و آسیب شد و کشاورزی و اقتصاد آنها لطمه دید.
وی با بیان این که  از ۱۵ سال پیش در دولت آقای 
خاتمی موضوع مقاوم سازی خانه های روستایی در 
دستور کار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار گرفته 
است گفت: رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
همواره در دولت های مختلف پیشــنهاداتی برای 
تصدی وزارتخانه داشته است اما روحیه خدمت در 
او به گونه ای است که در جایگاه فعلی خود یعنی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی احساس رضایت بیشتری 
دارد و در این مدت نیز با همین روحیه موفق شده 
است مسئولین کشور و نظام بانکی را پای کار مقاوم 

سازی مسکن روستایی بیاورد.
معــاون اول رئیس جمهور یادآور شــد: بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در دوره ای  موفق شد از پنج 
میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی که ۹۳ درصد 
این واحدها از اســتحکام خوبی برخوردار نبودند 
بخش زیادی را مقاوم ســازی کند و این واحدها 
امروز به دو میلیون واحد رسیده است. جهانگیری 
در ادامه به بازدیدهای خــود از مناطق زلزله زده 
اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها شاهد آن بودم که 
واحدهای مسکونی مقاوم سازی شده در زلزله های 
بعدی آسیب ندیده اند چرا که از مصالح ساختمانی 
استاندارد و طراحی و نقشــه مناسب برای مقاوم 
سازی و ساخت آنها اســتفاده شده بود که این کار 
باعث حفاظت از جان و مال مردم در زلزله های بعدی 

شــده بود. وی با تأکید بر اینکه در زمینه بازسازی 
مناطق آسیب دیده کاری کارستان در کشور انجام 
گرفت گفت: یکی از ظلم ها به مدیریت کشور این 
اســت که نمی گذارند ارزش کارهای بزرگ انجام 

شده به اطالع مردم رسانده شود.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: در زلزله 
آبان سال ۱۳۹۸ در کرمانشاه تعداد زیادی شهر و 
روستا تحت تأثیر این زلزله قرار گرفت و حدود ۱۴۰ 
هزار واحد مسکونی یا آسیب دید و یا به طور کامل 
تخریب شد که ظرف دو سال با کمک خود مردم، 
دولت، اعتبارات نظام بانکی و نظــام اجرایی این 

واحدها بازسازی شدند.  
جهانگیری در ادامه به وقوع سیل سال ۱۳۹۸ و 
درگیری بیش از ۲۰ استان کشور با این سیل  اشاره 
کرد و گفت: برخی استان ها نظیر گلستان، لرستان و 
خوزستان آسیب های بیشتری در جریان وقوع سیل 
متحمل شدند اما با سازمان دهی و مدیریت مناسب 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی گام های موثری در 

زمینه جبران این خسارات برداشته شد.
وی افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اتکا به 
تجربه و دانش مدیریتی خود طراحی خوبی را انجام 
داد و امروز با افتخار اعالم می کند که کل واحدهای 
آسیب دیده ناشی از سیل بازسازی و تعمیر شده اند.

معاون اول رئیس جمهور با اشــاره به سخنان 
تعدادی از مدیــران عامل بانک هــا در خصوص 
اقدامات صورت گرفته برای بازسازی و مقاوم سازی 
واحدهای مسکونی روســتایی افزود: در سخنان 
مدیران بانک ها و همچنین رئیس کل بانک مرکزی 
احساس رضایت درونی به چشم می خورد و مشخص 
است که این مدیران از اینکه تسهیالت را برای کمک 
به خانوارهای آسیب دیده پرداخت کرده اند احساس 
خرسندی و رضایت دارند. جهانگیری طرح مسکن 
محرومین را از کارهای ابتکاری بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی عنوان کرد و افزود: این طرح با کمک دولت 
و نظام بانکی در روســتاها به انجام رسیده است و 
تاکنون بیش از ۵۰ هزار واحد مسکن محرومین از 
تعهد ۱۲۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و زمینه 
برخورداری محروم ترین اقشار جامعه از سرپناهی 

مطمئن را فراهم کرده است.

خبرخبر

روحانی در آئین بهره برداری طرح های ملی:

صنعت نفت ما با سیاست  و بودجه  گره خورده است
معاون اول رئیس جمهوری:

یک پروژه هم مدیریت نکرده اند، اما  دولت را ناکارآمد می خوانند

نخستین نشست مزدی شورای عالی کار امروز برگزار می شود

 تصمیم گیری برای 
فقیرترین کارگران جهان

چرتکه 3

دسترنج 4

 براساس مصوبه مجلس کارگران و کارمندان 
باید مالیات بدهند، اما نجومی بگیران معافند

 تکرار حکایت 
وغة رابین هود! دار

مجلــس بــا رفتــاری عجیــب برخی 
نجومی بگیــران را از پرداخت مالیات معاف 
کرد. بر اساس مصوبه تازه بهارستان نشین ها 
در قالب بررســی الیحــه بودجه، اســاتید 
دانشگاه، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت 
مالیات در سال ۱۴۰۰ معاف شده است. این 
در حالی است که دولت پیشــنهاد دریافت 
مالیات از کشاورزان را به مجلس برده است 
و کارگــران و کارمندانی که در مــاه باالتر 
از ۴ میلیون تومان حقــوق می گیرند، باید 
مالیــات بپردازند. البته باید اشــاره کرد که 

معافیت مالیاتی اساتید دانشــگاه و قضات 
تنها امتیاز آنها نیست و سهمیه کنکور برای 
آنها و فرزندانشان بارها خبرساز شده است. با 
این وجود و درست در شرایطی که دولت در 
تنگنای شدید کســری بودجه به سر می برد 
مشخص نیست که نمایندگان مجلس با چه 
هدفی یکی از پردرآمدترین اقشار ایران را از 
پرداخت مالیات معاف کرده اســت؟ برخی 
منتقدان این مصوبه به شــغل پزشــکی و 
هیات علمی برخی نمایندگان مجلس اشاره 

کرده و این مصوبه را ناشی از تضاد...

آخرین تحوالت برجامی همزمان با نشست شورای حکام؛

»نه« ایران به »مذاکره« و موضع جدید آژانس
سياست 2


