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ناوالنی به زندان "والدیمیر" روسیه منتقل شد

دبیر اجرایی کمیسیون نظارت عمومی مسکو ( )ONKاظهار کرد :الکسی ناوالنی ،چهره
اپوزیسیون روس برای گذراندن دوره مجازات خود ،به یک مرکز اصالح در منطقه والدیمیر
منتقل شده است .به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،کمیسیون نظارت عمومی مسکو در
بیانیهای اعالم کرد :الکسی ناوالنی وارد مؤسسه خدمات ندامتگاه فدرال روسیه در منطقه
والدیمیر در  190کیلومتری شرق مسکو شد تا مجازات خود را سپری کند.

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

روی خط مورخ 12/8
 -2245کرهایها ادعا کردند پس از رایزنی با
آمریکا پول ایران آزاد میشود .پس کار به اما
و اگر کشید)12/5( .
 -2220جریــان بدگوییها و حمله به وزیر
نفت چیست؟ پشت این ماجرا چه چیزهایی
وجود دارد؟ ()12/5
 -2210این روزها خبر زیاد از ورزش بانوان
حتی کشــتی بانوان میشــنویم .خبرهای
جالبی است)12/5( .
 -2145مردم از گرانیها جان به لب شدهاند
و توان خرید ندارند .شرمنده خانوادههایمان
شدهایم)12/5( .
 -2130آیا واکسن کرونا به اندازه کافی برای
مصرف داخلی موجود است؟ ()12/5
 -2120از نیــروی انتظامــی بــه خاطــر
دســتگیری اراذل و اوباش حمایت و تشکر
میکنیم)12/5( .
 -2102چــرا بــه خاطر حرفهــای وزیر
بهداشــت برخی اعضای شورای شهر با هم
درگیر شدند؟ ()12/5
 -2051جریان قطعــی آب در اهواز آن هم
در این شــرایط کرونایی و وضعیت بد اهواز
چیست؟ ()12/5
 -2045اینکه خلبان هواپیما یک مســافر
بدون ماسک را پیاده کرد قابل تقدیر است.
مســافری که از زدن ماسک امتناع میکند
همان بهتر که اجازه حضور در هواپیما به او
ندادند)12/5( .
 -2037متاســفانه مجلــس یازدهــم بــا
برخی حرکات خود عامل ایجاد حاشــیه و
جنجالآفرینی میشود .این برای یک مجلس
خوب نیست)12/5( .
 -2021در خبرها شایعه شده که ماهی قرمز
عامل انتقال کروناست .چقدر این خبر صحت
دارد؟ ()12/5
ل روغن جامد
 -2012این داســتان و جنجا 
کی تمام میشــود؟ مردم برای پیدا کردن
روغن هم باید در به در باشند؟ ()12/5
 -1951شــاید نظرات متفاوتی نســبت به
توافق دولت با آژانس وجود داشــته باشد اما
در کل این توافق به نفع ماست)12/5( .
 -1941چرا برخی طرفداران اســتقالل که
جلو مجلس تجمع کردند علیه وزیر ورزش
شعار دادند و او را به طرفداری از پرسپولیس
متهم کردند؟ ()12/5
 -1921بــه علــت گرانیهــا بســیاری از
فروشــگاهها خالی از مشــتری است .مردم
قدرت خرید ندارند)12/5( .
 -1910ورود به خوزســتان تا عادی شدن
شرایط این اســتان باید ممنوع اعالم شود.
()12/5
 -1902آقــای جهانگیــری گفتــه روزها
و ماههــای امیدوارکنندهای در راه اســت.
امیدواریم چنین باشد چون دیگر تاب تحمل
زیر بار فشارها را نداریم)12/5( .
 -1820طبق خبرها آمار مسافران مترو رو
به افزایش است .آیا این عامل افزایش به ابتال
نمیشود؟ ()12/5
 -1810آیا این بــار کرهایها به وعده خود
عمل میکنند پولهای بلوکه شــده را آزاد
میکنند؟ ()12/5
 -1750خواستم سوال کنم آیا ماسکهای
پارچــهای بهتر اســت یا ماســکهایی که
داروخانهها ارائه میدهند؟ یا واقعا استفاده از
 2ماسک باعث کاهش ابتال به کرونا میشود؟
()12/5
آفتاب یزد :یک عدد ماســک  3الیه
و یک عدد ماســک پارچهای روی آن
توصیه شده است.
 -1720مسئوالن این همه از متعادل کردن

نرخ برنج گفتند اما چه شد؟ برنج کیلو  25تا
 35هزار تومان)12/5( .
 -1710به خاطر گرانیها حتی توان خرید
مواد ویتامینهای که برای مقابله با کرونا مفید
هستند را هم نداریم)12/5( .
 -1705ســود سهام عدالت چه زمانی واریز
میشود؟ ()12/5
 -1651آقــای آذری جهرمی وزیر محترم
ی زدید که حاال طرفداران
ارتباطات! چرا حرف 
استقالل را خشمگین کند علیه شما شعار
بدهند؟ ()12/5
 -1641مــا مردم میدانیــم که همه چیز
گرانتر میشــود حتما برای ســال آینده
اینترنت هم گرانتر میشود .اگر چیزی ارزان
شد تعجب میکنیم)12/5( .
 -1631این درســت نیست که حقوقهای
نجومی برخی مدیران برابر با یک سال حقوق
یک کارگر باشد .این انصاف نیست)12/5( .
 -1631افراط گرایــی و تندروی در عرصه
سیاســت و اجتماع از ســوی هرکه صورت
بگیرد به ضرر جامعه و منافع مردم اســت.
برخیها خصوصــا در مجلــس رفتارهای
غیرقابــل قبولــی نشــان میدهنــد که
نگران کننده است)12/5( .
 -1620آمریکا خیلی ســریع بــه توافق با
پاریس بازگشت پس به برجام هم میتواند
برگردد و تحریمها را لغو کند)12/5( .
 -1610اگر نیاز است با توجه به این روزهای
خوزســتان و وضعیت کرونایی شاید نیاز به
اعمال قرنطینه باشد)12/5( .
 -1541آیا با کرهجنوبی بر سر انتقال اموال
بلوکه شده توافق کامل حاصل شده یا فقط
یک احتمال است؟ ()12/5
 -1531آیا واکســن ایرانــی روی ویروس
انگلیسی هم موثر بوده؟()12/5
 -1520آقای بهــروز افخمی کارگردان چه
عالقهای به ایجاد حاشیه برای خود دارد؟ چرا
گفته عمدا کرونا گرفتم؟ ()12/5
 -1510آقای باهنر! نگویید من از احمدینژاد
حمایت نکردم .شــما و طیف شــما از وی
حمایت کردید در مقابل رفتارهایش سکوت
کردید)12/5( .
 -1501بــا این شــرایط کرونایی و افزایش
مبتالیان خدا بــه داد کادر درمان برســد.
یک سال است بیامان درحال مبارزه با این
ویروس منحوس هستند)12/5( .
 -1440چرا سخنان در تلویزیون سخنگوی
دولت هنــگام توضیح درباره توافق با آژانس
یک مرتبه قطع شد؟ ()12/5
 -1435آنقدر به مســائل و مشــکالت تیم
اســتقالل توجه نشــد تا هواداران این تیم
مجبور به تجمع جلو مجلس بشوند)12/5( .
 -1421اگر قرار باشد مجلس سر راه دولت
مانع ایجاد کند چطور میتوان توقع داشت
تحریمها لغو شود؟ ()12/5
 -1410جوانهــای ما بیــکار و بیانگیزه و
بیهدف شدهاند ،آیندهای برای خود متصور
نیســتند .تکلیف این جوانان چه میشود؟
()12/5
 -1402آیــا جنجال آفرینیهای مجلس به
نفع کشور است یا زیان؟ ()12/5
 -1350آیا با تغییر دولت آمریکا کشورهایی
که پول مــا را بلوکه کردند هنوز امکان آزاد
کردن آن را ندارند؟ ()12/5
 -1345فکری برای این ترافیکهای سنگین
شــبانه تا قبل از ســاعت منع تردد بکنند.
ترافیکها وحشتناک و سنگین است)12/5( .
 -1331وقتــی فقط هزینــه اقالم خوراکی
را دو میلیــون و پانصد هــزار تومان در نظر
میگیرند وای به حال آدم های طبقه ضعیف
و حقوقهای اندک آنان که حتی کفاف اقالم
خوراکی را هم نمیدهد)12/5( .
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

جوابیه

جوابیه مترو به یک پیام مردمی

شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران
و حومه در پاسخ به پیام مردمی با مضمون
«گالیه مسافر از مترو» جوابیه ای به شرح
زیر ارسال کرده است:
با ســام ،احتراما ضمن تشــکر از مسافر
گرامی و همچنین ســپاس از آن روزنامه
وزین به خاطر انعــکاس دیدگاهها و نقطه
نظرات خوانندگان و ظرفیت ایجاد شــده
جهت تعامل و پاسخگویی به شهروندان و
مســافران محترم ،به اطالع میرساند قبل
از هر ســخن به خاطر مشکل پیش آمده،
از این مسافر محترم عذرخواهی میکنیم؛
متصدیان فروش و شارژ کارت بلیت باید تا
حرکت آخرین قطار از ایستگاه در خدمت
مسافران گرامی مترو باشند و سپس محل

کار خود را ترک کنند .ای کاش ایشان به نام
ایستگاه موردنظر اشاره میکردند تا موضوع
هرچه سریعتر بررسی و پیگیری شود .الزم
به توضیح است که به خاطر شیوع ویروس
کرونا ،تا اطالع ثانوی پایان زمان کاری مترو
و حرکت آخرین قطــار در تمامی خطوط
ساعت  22:00میباشــد و این موضوع به
اندازه کافی اطالعرسانی شده است .گفتنی
است؛ با وجود کمبودهای موجود در سامانه
مترو از جمله کمبود ناوگان ،شــهروندان
و مســافران محتــرم مطمئن باشــند که
شرکت بهرهبرداری مترو با تمامی امکانات
موجــود و توان اجرایی خود تالش میکند
تا بیــش از پیش رضایت ایــن عزیزان را
فراهم نماید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

خبر

ضمانتنامهوام1.2میلیاردیوروییروسیهبراینیروگاهسیریکصادرشد
وزیر نیرو گفت :ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار
برای اســتفاده از وام  1.2میلیارد یورویی از ســوی
دولت روسیه به دســت ما رسید .به گزارش فارس،
رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشــیه مراســم افتتاح
 ۳۵پروژه ســازوکاری صنعت آب و برق ،در پاســخ
به ســوالی مبنی بر آخرین وضعیت قرارداد تامین مالی نیروگاه
ســیریک گفت :نیروگاه ســیریک در منطقــهای به همین نام
در اســتان هرمزگان با ظرفیت  1400مــگاوات در نظر گرفته

شــده که به لحاظ پایداری شبکه برق در جنوب
و جنوب شرق کشــور از اهمیت باالیی برخوردار
اســت .وزیر نیرو با اشــاره به شــیوه تامین مالی
ســاخت این نیــروگاه تاکید کرد :از چند ســال
پیش با هماهنگیهای به عمل آمده ،مقرر شد تا
تامین مالی این نیروگاه از منابع وام دولتی فدراســیون روسیه
انجام شــود .این مقام مســئول در بیان اینکه نیروگاه سیریک
به ســرمایه  1.4میلیارد یورویی برای ساخت نیاز دارد ،گفت:

سال ۱۳۹۵براساس قرارداد تجاری که آن زمان آماده شده بود،
اقدامهایی برای شــروع این پروژه انجام گرفت اما روند اجرایی
به دلیل برخورد با مشکالت و موانع متعدد اداری ،مالی و نظایر
آن طوالنی شــد .وی در تشریح اینکه از شهریور ۹۷مسئولیت
کمیسیون مشــترک همکاریهای اقتصادی ایران و فدراسیون
روســیه به وزارت نیرو واگذار شــد ،گفت :تامین مالی نیروگاه
سیریم در کنار سایر طرحها برای استفاده از وام دولتی روسیه
مدنظر قرارگرفت.

فالحت پیشه:

بازگرداندن لوایح  FATFبه مجلس یعنی دور زدن قانون

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم گفت:
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت و حتی نمایندگان مجلس اعم از
رئیس مجلس و دو رئیس کمیســیون امنیــت ملی و قضائی ،وقتی
روی صندلی مجمع نشستهاند باید درباره مصالح ملی صحبت کنند.
به گزارش خبرآنالین ،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام و از مخالفان جدی پیوســتن ایران بــه  ،FATFاخیرا با بیان
اینکه مجمع تشخیص تا پایان ســال نظر نهایی خود را در این باره
اعالم خواهد کرد ،از ارسال پیشنهاداتی از سوی مجلسیها به مجمع
تشــخیص خبــر داده و گفته بود؛«فعال  ۴ ،۳پیشــنهاد در رابطه با
 FATFتوسط مجلس به مجمع تشــخیص ارسال شده که پس از
بررسی در نهایت گویا ماجرا از این قرار است که مجتبی ذوالنوری ،به
عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در
جلســات مجمع حضور داشته ،از مجمع درخواست کرد ه تا  CFTو
پالرمو بهمنظور بررسی مجدد به مجلس برگردد که البته با مخالفت
مجمعیها روبرو شده است.
دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز ،مغایرت خواسته مجلس
یازدهمیها با قانون اساســی و سایر قوانین موضوعه است چراکه بر
اساس قانون ،مجمع نمیتواند مصوبه اختالفی را برای بررسی بیشتر
به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای
نگهبان یکی را انتخاب کند.
فارغ از پیشنهادات مجلس که به نظر میرسد در فرآیند بررسی CFT
و پالرمو تاثیری ندارد ،کمیسیون مشترک در مجمع ،چهار جلسه با
دولتیها برگزار کرده و نتیجه آن شده که باید تکلیف نهایی در صحن
مشخص شــود؛ تعیین تکلیفی که هنوز زمان آن مشخص نشده و
تنها طبق گفته محسن رضایی قرار است باز هم مانند سال گذشته،
کار  CFTو پالرمو به پایان سال بیفتد .حال هر چند به گفته مجید
انصاری از موافقان پیوســتن ایران به  ،FATFدر چهارمین نشست
کمیسیون مشترک مجمع با دولتیها ،قرار شد جمعبندی کمیسیون
به همراه پیشــنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به
تعیین تکلیف نهایی آن اقدامات الزم صورت گیرد ،اما او هم نســبت
به زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع تشخیص ابراز بیاطالعی
کرده است حال باید دید گفته محسن رضایی مبنی بر تعیین تکلیف
لوایح  FATFدر پایان سال محقق خواهد شد یا خیر.
>مجلس یازدهم در قبال  FATFمانند مجلس هفتم عمل کرد

حشــمت اهلل فالحت پیشه ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس دهم در پاســخ به این ســوال که آیا لوایح FATF
میتواند به مجلس بیاید و مجددا مورد بررسی قرار گرفته یا مجلس
پیشــنهاداتی درباره آن ارائه کند؟ گفت :بنــده در بهمن یا دی ماه

ی در بررسی FATF
>دومین کار غیرقانون 

فالحت پیشه :بر این باورم که بحثهای مصلحتی مربوط
به لوایح مطرح اســت مجمع تشخیص مصلحت باید به
وظیفه مصلحتی خود ،در رد یا تایید این لوایح عمل کند و
بازگشت آن به مجلس جایز نیست ،خصوصا در شرایطی
که همگان صحبت از کاهش تحریمها اعم از آزادسازی
بخشهایی از منابع مالی ایران میکنند ،الزمهاش تصمیم
مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهودهای صورت گیرد
که پایه قانونی هم ندارد
گذشته ،مصاحبهای انجام دادم و در آنجا گفتم مجلس آینده که همان
زمان مشخص بود چه شکل و شمایلی خواهد داشت سعی میکند به
روال ابتدای مجلس هفتم عمل کند یعنی آن کاری که مجلس هفتم
با قانون برنامه چهارم توســعه انجام داد ،مجلس یازدهم یا مجموعه
جریاناتی که مخالف تصویب  CFTو پالرمو بودند نیز سعی میکنند
همان کار را با لوایح  FATFصورت دهند.
>قانون در بررسی لوایح  FATFکامال دور زده شد

او خاطرنشــان کرد :در آن زمان ،مجلس هفتم ،قانون برنامه چهارم
توسعه که در دوران آقای خاتمی و به تصویب مجلس ششم رسیده
بود ،در مجمع تشخیص در حال بررسی و رفع اختالفات بین شورای
نگهبان و مجلس بود .با این وجود مجلس هفتم درخواست داد قانون
برنامه چهارم مجــددا به مجلس برگردد که بازگشــت و در نهایت
مجلس هفتم قانون برنامه چهارم را برای شورای نگهبان فرستاد .بنده
هم پیشبینی کردم که همین اتفاق درباره لوایح  FATFرخ دهد .به
هر حال این موضوعی که آقای رضایی گفته است به نظر میرسد قابل
پیشبینی است هرچند در مجلس انکار شده است اما واقعیت قضیه
این است که قانون در بررسی لوایح  FATFکامال دور زده شده است.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد سازگار نیست

در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،گزارشی از برنامههای
اجرا شــده و در دســت اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز
از سوی دســتگاههای ذیربط ارائه شــد .به گزارش ایسنا ،رئیس
جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینکه دغدغه دولت کاهش
و رفع فشــارهای معیشــتی در زندگی مردم است ،گفت :در طی
سه سال گذشــته دولت با مقابله ،مبارزه و خنثیسازی تحریمها
در جنــگ اقتصادی که با هدف ایجــاد قحطی و ناامنی اقتصادی
بوده اســت ،توانســته با تامین کاالهای ضروری این هدف شوم
دشــمن را خنثی کند ،اگرچه به علت تحمیــل هزینه اضافی بر
روابط بانکی و تجاری از ســوی تحریم کنندگان ،دچار نوســانات
ناخواسته قیمتها شــدیم که عوارض آن باعث فشار بر معیشت
مردم شد.حســن روحانی با تاکید بر فضای جدید به وجود آمده،

افزود :در این مرحله نباید اجازه دهیم سختیها و فشارها بر زندگی
مردم و معیشــت آنان تداوم یابد از این نظر باید برای ثبات قیمت
کاالها به عنوان سیاستی عاجل و اصلی دولت ،قیمتها به تعادل
برســد.رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به اینکه دولت همواره در
پی آن بــوده که بتواند ارز را به قیمت واقعــی آن نزدیک کند و
قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته ،تصریح
کرد :اخالل تحریمها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی
کاسبان تحریم ،عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمداهلل
این فضا در حال کم رنگ شــدن اســت.روحانی خاطرنشان کرد:
دولــت تالش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دســتگاهها
و بخشهای مختلف کشــور و کاستن عوارض غیر اقتصادی موثر
بر فضای اقتصادی کشــور و بازار سرمایه و تالش برای آزادسازی

پولهای بلوکه شده ایران در چین چقدر است؟

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار
داشت :تا جایی که من اطالع دارم ما از بابت نفت،
طلبی از چین نداریم .به چین نفت میفروشیم و
در مقابل آن کاال وارد میکنیم .بنابراین این خرید
و فروش جاری مازادی ندارد و هر کاالیی که نیاز
داشته باشیم از جمله تکنولوژی و ماشینآالت را
میتوانیم از چین خریداری کنیم.به گزارش ایلنا،
مجیدرضا حریری در مورد پولهای بلوکه شــده
کشــور اظهار کرد :پولهایی که مــا در خارج از
کشور داریم ماهیتهای متفاوتی دارند ،بعضی از
آنها ذخایر ارزی بانک مرکزی و بعضی پولهای
جاری و حاصل از فروش نفت هستند .فقط بانک
مرکزی میداند که چه مقدار ذخایر ارزی در خارج
از کشور داریم و بانک مرکزی نیز چنین آماری را
منتشر نمیکند چراکه جزو آمار محرمانه است.
وی افزود :پولهایی که جزو ذخایر ارزی هستند
در هر کشوری که باشند ،دیگر برای دولت قابلت
خرج کردن ندارند یعنی یک بار این پولها خرج و
به جای آن ریال چاپ شده و دست مردم است .در
واقع این ذخایر پشتوانه ریال و پول ملی هستند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح
کرد :یکســری دیگر از پولها که در کره جنوبی،
هند و چند کشور دیگر داریم ،حاصل فروش نفت
هستند یعنی قبل از تحریمهای اخیر آمریکا در
دوران آقای ترامپ 6 ،ماه به این کشــورها مهلت
داده شد تا از ایران نفت بخرند اما نمیتوانستیم

پول آن را از این کشــورها دریافت کنیم .بعضی
از کشــورها مانند مانند چیــن و هند در مقابل
نفت به ما کاال میفروشــند اما بعضی کشــورها
مانند کره و ژاپن در مقابل این پولها کاال هم به
ایران نمیفروشند .باید توجه داشت که به دلیل
تحریمها امکان جابجایی پولهای بانک مرکزی در
هیچ کجای دنیا وجود ندارد.
وی افــزود :تا جایی که من اطالع دارم ما از بابت
نفت ،طلبی از چین نداریم .به طور جاری به چین
نفت میفروشیم و در مقابل آن کاال وارد میکنیم.
بنابراین این خرید و فروش جاری مازادی ندارد و
هر کاالیی که نیاز داشته باشیم از جمله تکنولوژی
و ماشینآالت را میتوانیم از چین خریداری کنیم.
اما برای مثال از هند کاالیی جز برنج نمیتوانستیم
وارد کنیم که مناســب بازار ما باشــد که آن هم
اشباع شد .یا کره جنوبی که در مقابل نفت هیچ
کاالیی به ما نفروخته است و شاهد بودیم حتی
کمپانیهای کرهای از ایران خارج شدند.
حریری همچنین خاطرنشــان کرد :عدد و رقم
پولهای بلوکه شــده را جز بانــک مرکزی که
خزانهدار کشور اســت ،نمیداند .بقیه ارقام را بر
اســاس حدس و گمان اعــام میکنند که این
حدس و گمانها کار درســتی نیســت ،آن هم
در مورد موضوعی که جزو محرمانههای کشــور
اســت و فقط متولی اصلــی آن باید در مورد آن
صحبت کند.

فالحت پیشــه تصریح کرد :در واقع این لوایح تاکنون یا باید رد شده
باشند یا اینکه قانون میشدند و زمان بررسی آن در مجمع تشخیص،
سپری شده اســت از این رو تفاوت آن با کاری که در مجلس هفتم
صورت گرفت این اســت که در مجلس هفتم ،قانون برنامه چهارم،
امکان بررســی داشت و در آن زمان به طور طبیعی در همکاری بین
نهادهای کشــور ،مجلس این درخواســت را ارائه داد و قانون برنامه
چهارم به مجلس آمد و اصالح شــد ،در نتیجه تبدیل به قانون شد
اما در موضوع و شــرایط کنونی خود مجمع تشــخیص ،یک بار کار
غیرقانونی صورت داده و در مــدت زمان مربوطه CFT ،و پالرمو را
بررسی نکرده اســت ،بنابراین اگر این لوایح به مجلس برگشت داده
شود ،دومین کار غیرقانونی است که صورت میگیرد.
>تنها اقدام مجلس در قبال  FATFمصلحتی و مشورتی است
نه قانونگذاری!

این نماینده پیشــین مجلس عنوان کرد :بنده بر این باورم حتی اگر
لوایح به مجلس بیاید و بازگردد تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد
اقدامات مصلحتی است یعنی کارهای قانونگذاری با حق شرطهای
قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید در این مجلس عملی شود.
بعد از آن فقط یک سری اقدامات مشورتی میتواند صورت بگیرد یا
اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خالف قانون است.
>اعضای مجمع و نمایندگان مجلس ،مصالح ملی را در نظر بگیرند!

او ادامه داد :به هر حال لوایحی که وجود دارد با مسائل کشور ارتباط
پیدا کرده است مجمع تشخیص مصلحت و حتی نمایندگانی که به
نمایندگی از مجلس به مجمع میروند باید مصالح ملی را درنظر بگیرند.
بارها بنده که در مجمع به عنوان نماینده مجلس حضور داشتم اشاره
کردم که ما کارهای مبتنی بر قانون و مقتضیات قانونی خودمان را در
مجلس انجام دادیم وقتی این لوایح به مجمع تشخیص آمده ،همگان
در مجمع تشخیص ،حتی کسانی که به نمایندگی از مجلس حضور
پیدا میکنند یعنی رئیس مجلس و دو رئیس کمیسیون امنیت ملی
و قضائی ،وقتی روی صندلی مجمع نشستهاند باید درباره مصالح ملی
صحبت کنند.فالحت پیشــه تاکید کرد :بر این باورم که بحثهای
مصلحتی مربوط به لوایح مطرح است مجمع تشخیص مصلحت باید
به وظیفه مصلحتی خود ،در رد یا تایید این لوایح عمل کند و بازگشت
آن به مجلس جایز نیست ،خصوصا در شرایطی که همگان صحبت
از کاهش تحریمها اعم از آزادســازی بخشهایی از منابع مالی ایران
میکنند ،الزمهاش تصمیم مصلحتی است نه اینکه یک دور بیهودهای
صورت گیرد که پایه قانونی هم ندارد.
منابع ارزی بلوکه شده ،بتواند سریعتر قیمت ارز را به قیمت واقعی
آن نزدیک کند.رئیس جمهور همچنین با اشــاره به شرایط جدید
ایجاد شده در روند مذاکرات با کشورهایی که منابع ارزی ایران را
با فشار آمریکا مسدود کرده بودند ،ابراز امیدواری کرد شاهد روند
کاهشی نرخ ارز باشیم .در این جلسه قائم مقام وزیر صنعت ،معدن
و تجارت گزارشــی از عملکرد صادرات و واردات کشــور در یازده
ماهه سال  99ارائه کرد که براساس این گزارش آثار منفی کرونا بر
صادرات کشور در ماههای اخیر رو به کاهش گذاشته است.رئیس
جمهور با اشاره به بررسی برنامه توسعه صادرات غیرنفتی با توجه
به شرایط جدید روابط بینالمللی در جلسه امروز ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،با تاکید بر توسعه صادرات غیر نفتی برای تحقق
حق حضور ایران در اقتصاد جهانی ،اظهار داشت :توسعه صادرات
غیر نفتی به عنوان یکی از ابزارهای توانمند اقتصاد مقاومتی برای
مقابله با تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا بسیار حائز اهمیت
است.

تحریمها چه بر سر صادرات ایران به اروپا آورد؟

با وجود آنکه کشــورهای اروپایی در ســه سال
گذشته از تالش برای اجرای برجام میگفتند اما
آمارهای رسمی میگوید که تجارت مشترک دو
طرف در این سالها به شدت کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا ،اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین
گزارش خود به بررســی روند تجارت مشــترک
ایران و اروپا در طول  ۱۰ســال گذشته پرداخته
و برآوردها نشــان میدهد که در سالهای اخیر
میزان تجارت مشــترک میان دو طرف به شدت
کاهش یافته است .بر اســاس آمارهای رسمی،
در ســال  ۲۰۱۱میزات تجارت مشترک ایران و
اروپا ۲۷ ،میلیارد یورو بوده که از این عدد حدود
 ۱۷میلیارد یورو مربوط به صادرات ایران و حدود
 ۱۰میلیارد یورو نیز به واردات از کشورهای اروپایی
اختصاص داشته است .به این ترتیب تراز تجاری
ایران با اروپا مثبت هفت میلیارد یورو بوده است.
از ســال  ۲۰۱۲اما این آمار کاهشــی شده و در
سالهای اخیر به پایینترین سطح خود رسیده
اســت .میزان کل تجارت میان دو طرف در سال
 ۲۰۱۲به حدود  ۱۳میلیارد یورو رســیده و پس
از آن در کاهشــی جدی در سال  ۲۰۱۳به عدد
شش میلیارد یورو رسیده است .در سالهای بعد
این عدد بار دیگر رشــد کرده و پیش بازگشــت
تحریمهای آمریکا ،در سال  ۲۰۱۷بار دیگر از مرز
 ۲۰میلیارد یورو گذشته است .با این وجود در دو
سال گذشته این عدد به شدت کاهش یافته و در

سال  ۲۰۲۰که البته شیوع کرونا را نیز بر داشته
به عدد بسیار پایین  ۴.۴میلیارد یورو رسیده است.
پس از ســال  ،۲۰۱۱تراز تجاری ایــران با اروپا
هرگز مثبت نشده و تنها در سال  ،۲۰۱۷به عدد
صفر نزدیک شــده است .در سال  ۲۰۲۰نیز تراز
تجاری منفی ســه میلیارد یورو بوده اســت .در
حوزه صادرات ،باالترین عــدد پس از  ۲۰۱۱به
ســال  ۲۰۱۷باز میگردد که در آن ایران حدودا
 ۱۰میلیارد یورو به اروپا صادرات داشته است .این
عدد در سال گذشته میالدی حتی به یک میلیارد
یورو نیز نرسیده است.
در حــوزه واردات نیز با حدود  ۱۰.۵میلیارد یورو
ســال  ۲۰۱۷رکورددار بوده و در ســال ،۲۰۲۰
میزان کل واردات از اروپا به کمتر از چهار میلیارد
یورو رسیده است .در طول یک دهه گذشته میان
مقاصد صادراتی ایران در اروپا نیز تغییرات جدی
به وجود آمده است .در سال  ،۲۰۱۱ایتالیا ،اسپانیا،
یونان ،فرانسه و هلند اصلیترین واردکنندگان کاال
از ایران بودهاند اما در سال  ۲۰۲۰به ترتیب آلمان،
هلند ،ایتالیا و اسپانیا اصلیترین واردکنندگان کاال
از ایران بودهاند.در حوزه واردات اما تغییرات کمتر
بوده است .در سال  ،۲۰۱۱ایران بیشترین واردات
خود را به ترتیب از آلمان ،ایتالیا ،فرانسه و سوئد
داشته و پس از  ۱۰سال همچنان آلمان و ایتالیا
بیشترین صادرات را به ایران داشتهاند و تنها هلند،
جایگاه سوم را از فرانسه گرفته است.

باز هم استمداد از قوه قضائیه تا پنج سال بعد شاهد پرونده های جدید نباشیم

پیامروشنواگذاریمعادنبهشرکتهایفوالدیگرانینرخفوالددرسالآیندهاست!؟

آفتاب یزد -محمد رضا شوق الشعراء:در مزایده معدن شیطور بافق
که قبل از سفر وزیر صمت به یزد برگزار شده «،کیان فوالد» به عنوان
شــرکت اول نرخ  ۹۱درصد را اعالم کرده است «،ذوب آهن اصفهان»
اصفهان و «فوالد مبارکه» ۹۰درصد ،و این در حالیست که «سنگ آهن
مرکزی بافق» رقم  ۷۷درصد را اعالم کرده و «چادرملو»  ۶۷.۲درصد را
و بین رقم اعالمی چادرملو با ســنگ آهن ده درصد و بین رقم اعالمی
سنگ اهن با فوالد مبارکه و ذوب سیزده درصد اختالف است ،و شبهه

در اینست که وقتی شرکت های فوالدی بجای شرکت های معدنی برنده
مزایده می شوند ،چه اتفاقی می افتد و قرار است که نرخ فوالد تولیدی
را بر چه مبنایی اعالم کنند!؟ بطور حتم مبنای نرخ گذاری فوالد تولیدی،
نرخ تمام شده سنگ آهن خواهد بود و حال در این میان تکلیف مردم چه
خواهد شد!؟ بهراستی این همه تفاوت نرخ برای بهره برداری از یک معدن
در چیست و آیا کارشناسان بررسی کرده اند که نرخ های اعالم شده برای
بهره برداری از معدن شیطور ،منطقی و اصولی می باشد یا نه!؟ خوب است

کارشناسان معدن و فوالد ،با در نظر گرفتن همه شرایط و جوانب اعالم
کنند که تقسیم چندرصد بین دولت و بهره بردار منطقی و به صرفه و
صالح شرکت ها و دولت و مردم است ،وگرنه زخم این تفاوت نرخ ها تا
سالها بر پیکر صنعت و معدنی باقی می ماند و مهمتر اینکه در این میان
تکلیف چگونگی واگذاری  D19هم باید روشن شود ،که چرا همچون
معدن شــیطور به مزایده گذاشته نشده و چادرملو قرارست که از این
معدن ،چند درصد به دولت بدهد!؟

