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خطیب زاده: تالش مشکوک 
برای انتساب حادثه اربیل 

به ایران محکوم است
ســخنگوی وزارت امور خارجه حادثه شب گذشته 
اربیــل و برخــی شــایعات مشــکوک را رد کــرد و گفــت 
که تالش های مشــکوک برای انتســاب حادثه اربیل به 

ایران محکوم است.
بــه گــزارش اداره کل اطالع رســانی و امور ســخنگویی 
وزارت امــور خارجــه، ســعید خطیب زاده با توجــه به اخبار 
منتشر شده در خصوص حادثه شب گذشته اربیل و برخی 
شــایعات مشــکوک در ایــن ارتباط اظهار کــرد: ضمن این که 
ایــن شــایعات رد می شــود، تــالش مشــکوک برای انتســاب 
آن بــه ایــران نیــز محکــوم اســت. خطیــب زاده تاکیــد کرد: 
ایــران، ثبــات و امنیت عراق را یــک امر کلیدی برای منطقه 
و همســایگان دانســته و هرگونــه اقداماتــی که برهم زننده 

نظم و آرامش در این کشور است را مردود می شمارد.

حداکثر زمان تقسیط مالیات 
به ۶۰ ماه افزایش یافت

زمــان  مــدت  جمهــوری،  رئیــس  ابالغیــه  اســاس  بــر 
تقســیط منــدرج در مــاده ۱۶۷ قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
برای بنگاه های تولیدی غیر دولتی به حداکثر شــصت )۶۰( 

ماه افزایش یافت.
رئیــس  روحانــی،  حســن  تســنیم،  گــزارش  بــه 
جمهــوری مصوبــات اخیــر ســتاد هماهنگــی اقتصــادی 
ســران قوا را به وزیر اقتصاد و وزیر صمت  در خصوص 
مباحــث مالیاتــی ابــالغ کــرده اســت. بر اســاس ابالغیه 
مــورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ریاســت جمهــوری بــه وزرای امــور 
اقتصــادی و دارایــی و صنعــت، معــدن و تجــارت، مــدت 
زمــان تقســیط منــدرج در مــاده ۱۶۷ قانــون مالیات های 
مســتقیم صرفــا بــرای بنگاه هــای تولیدی غیــر دولتی که 
برنامــه احیــای تولیــد و ســاماندهی مالی آن هــا به تایید 
ســتاد ملی تســهیل و رفع موانع تولید رســیده اســت به 

حداکثر شصت ) ۶۰ ( ماه افزایش می یابد.

رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد کــه اهداف شــوم 
کاالهــای  تهیــه  در  قحطــی  ایجــاد  بــرای  دشــمن 
ضــروری و بهــم ریختگــی در کشــور بــه طــور کامل 

ناکام مانده است.
ریاســت  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
جمهــوری، در دویســت و چهارمیــن جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت االسالم 
والمســلمین حسن روحانی گزارش »وضع تأمین و 
توزیع کاالهای اساســی و ضروری مردم در ماه های 
پایانی سال ۱۳۹۹ و برنامه سال ۱۴۰۰« ارائه شد.

در ایــن گــزارش فعالیت هــا و اقدامــات بانــک 
مرکــزی، وزارتخانه هــای جهادکشــاورزی و صنعــت، 
معــدن و تجــارت در ایجــاد سیســتم های هوشــمند 
ســفارش، تخصیــص اعتبــار، ترخیــص کاال و چرخه 
توزیع کاالهای اساسی و تمهیدات الزم برای تامین 
کاالهــای اساســی در ماه هــای پایانــی ســال و ســال 

۱۴۰۰ تشریح شد.
در ایــن جلســه همچنیــن، قائــم مقــام وزیــر 
صمــت در امــور بازرگانــی گزارشــی از برنامه هــا و 
وظایــف دســتگاه های ذیربــط بــرای کنتــرل قیمت و 

نظارت بر بازار کاال ارائه کرد.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر اجــرای برنامه هــا 
و مولفه هــای مطــرح در گــزارش ارائه شــده، گفت: 
موفقیــت و پیــروزی بزرگــی در خنثــی ســازی هدف 
شــوم و اصلــی دشــمن مبتنــی بــر ایجــاد قحطــی و 
فشــار غیرقابــل تحمــل و کمبــود در تهیــه کاالهــای 
ضــروری و در نتیجــه ایجــاد بهم ریختگی در کشــور 
به دســت آمد و هدف گذاری دشــمن کامال ناموفق 

و ناکام ماند.
وی در مــورد برنامــه ســال ۱۴۰۰ بــرای تامیــن 

کاالهــای اساســی گفــت: دولــت بــا قــوت تدابیــر و 
سیاســت های معیشــتی خود را ادامه خواهد داد و 
هــر جــا کــه حقــوق مــردم در میان باشــد، تمــام قد 
از معیشــت مــردم و تامیــن کاالهــای اساســی با ارز 
ترجیحــی کــه در الیحــه بودجــه ۱۴۰۰  نیــز گنجانده 
شــده، دفــاع می کند تا در ســال آینــده نیز مردم در 

تأمین کاالهای خود با مشکالت روبرو نشوند.

روحانی اضافه کرد: سیاست های بازرگانی کشور 
از مرحلــه تامیــن تــا حمــل و توزیــع باید بــا هماهنگی 
کامل مدیریت شــود و قائم مقام وزیر صمت در امور 
بازرگانــی بــا هماهنگــی همه دســتگاه های ذیربط این 

ماموریت را دنبال خواهد کرد.
 وی تصریــح کــرد: ایــن چرخــه و زنجیــره بایــد 
بــه نحــو موثــری کنتــرل شــود و اجــازه داده نشــود 

نوســانات قیمت بیش از این بر معیشــت و اقتصاد 
خانوار فشار بیاورد.

رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکه مــردم و فعاالن 
 بــازار نبایــد در ایــن حــوزه احســاس رهاشــدگی و

بــی ســامانی داشــته باشــند، گفــت: ســامانه جامع 
تجــارت بایــد در این مقطع به نحو موثر در راســتای 
ارتقــای شــفافیت مــورد بهــره بــرداری قــرار گیــرد و 

ضروری اســت همه دســتگاه ها به سرعت اقدامات 
خود را در این سامانه اطالع رسانی کنند.

ایــن  تقویــت  بــا  بایــد  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
سیســتم هوشــمند و شــفاف، تمامــی دســتگاه های 
ذیربــط در زمینــه مدیریــت نوســانات قیمــت کاال بــه 
ویژه در آستانه سال نو هماهنگ و دقیق عمل کنند.
بر اســاس تصمیم ســتاد هماهنگــی اقتصادی 

صمــت  و  جهادکشــاورزی  وزارتخانه هــای  دولــت، 
و ســایر دســتگاه های ذیربــط موظــف هســتند، در 
چارچــوب برنامه های دولت و بــا هماهنگی یکدیگر 
در یــک وضــع نظام منــد، با تأمین کاالهای اساســی 
مردم، قیمت کاالها را به  ویژه در مورد اقالمی که با 
ارز ترجیحی تأمین شــده اند، به شــکل دقیق کنترل 

و مدیریت کنند.

ســخنگوی دولــت گفــت کــه نامــه معــاون 
اول رئیس جمهــوری به رهبــر معظم انقالب هم 
بــه موضــوع ارز و هــم کلیــات بودجــه اختصاص 
داشت و پاسخ ایشان زمینه همکاری های خوبی 

را فراهم کرد.
به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز ســه شــنبه 
در نشســت خبــری و در پاســخ بــه پرســش های 
خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای جهانگیری، پاسخ 
رهبــری به نامه شــان خطاب بــه رئیس مجلس را 
دربــاره بودجــه عنــوان کردند و برخــی نمایندگان 
ایــن نامــه را مربــوط بــه بحــث ارز ۴۲۰۰ تومانــی 
می دانســتند، کــدام درســت اســت، گفــت: طبــق 
گفتــه آقــای جهانگیری در این نامه به موضوعات 
مثــال  بــرای  اســت.  شــده  پرداختــه  مختلفــی 
تغییراتــی کــه کمیســیون تلفیــق در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ ایجاد کرده، تاکید شده است این تغییرات 

به معیشت مردم لطمه نزند.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن نامــه بحــث کلی 
دربــاره تغییــرات اعمــال شــده مطــرح شــده بود، 
هــم  ارز  نــرخ  دربــاره  جهانگیــری  آقــای  گفــت: 
اعــالم کــرده بــود کــه دولــت موافــق و معتقــد بــه 
تک نرخــی بــودن ارز در ایــن اوضــاع نیســت تــا با 
یک برنامه ریزی به سمت چنین تصمیمی برویم.
 ســخنگوی دولــت اظهــار کــرد: تــک نرخــی 
بــودن ارز در موقعیــت فعلی هم جــزو نامه بوده 
و گفته شده بود که حذف آن موجب کمبود کاال 
و تورم و گرانی و تاثیر بر افزایش سایر قیمت ها 
می شــود. خوشــبختانه پاسخی هم که داده شده 
این بود که توجه جدی به این مساله شود و این 
پاســخ زمینــه همکاری هــای خوبــی را هــم فراهــم 

کرده است.

توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی به معنای قطع همکاری 

با  آژانس نیست
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهوری 

در پاســخ به ســوالی دربــاره قانون اقــدام راهبردی 
مجلــس و مهلــت پیــش بینــی شــده درآن دربــاره 
پروتکل الحاقی گفت: بر اساس بند ششم قانون 
مجلس از آنجایی که تحریم ها تا امروز لغو نشده، 
دولــت و ســازمان انــرژی اتمــی مجبــور بــه تعلیــق 
اجرای داوطلبانه این پروتکل الحاقی  هســتند که 
این امر موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فرا 
پادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد 
بود. البته این مساله امری زمان بر نیست و وقتی 
موعد آن برسد اجرای داوطلبانه پروتکل به سرعت 

متوقف می شود.  
و  اســت  پادمــان  عضــو  ایــران  افــزود:  وی 
براســاس تعهــدات پادمانــی بخــش عمــده ای از 
نظارت هــا یعنــی نظارت هایــی کــه در چارچــوب 
باقــی  همچنــان  نیســتند،  الحاقــی  پروتکل هــای 
خواهــد مانــد. بنابرایــن توقــف اجــرای داوطلبانــه 
آژانــس  بــا  همــکاری  قطــع  معنــای  بــه  پروتــکل 

نیست.
 ربیعــی گفــت: جمهوری اســالمی ایران طی 
نامــه ای اعــالم کرده که مــوارد را از قبل به اطالع 
آژانــس رســانده اســت، کمــا اینکــه تاکنــون نیــز 

روش ما همکاری کامل بوده است.  

 پیش بینی درآمدهای نفتی

 ۱۹۹ هزار میلیارد تومان

 سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره 
تغییــرات در الیحــه اصالحــی بودجــه گفــت: در 
خصــوص قیمــت ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان 
منظور شده است. همچنین به دولت اجازه داده 
شــده اســت طی ۶ ماه ابتدای ســال در خصوص 
تغییــر نــرخ ارز و بهبــود معیشــت مــردم برنامــه 

ریزی الزم را صورت دهد.
وی با بیان اینکه در خصوص مالیات نیز ۲۵ 
هزار میلیارد تومان منظور شده است، افزود: این 
عدد بیشتر از الیحه اولیه است. در عوض از میزان 
انتشار اوراق مالی اسالمی که مورد نقد نمایندگان 

محترم بود، کاسته شده است.

ربیعــی اضافــه کرد: در ایــن الیحه همچنین 
درآمــد گمــرک ۶.۵ هــزار میلیــارد تومــان؛ ســایر 
درآمــد ۱۷.۸ هــزار میلیــارد تومــان پیــش بینــی 
شــده اســت. واگذاری ســرمایه ای تغییری نکرده 
و واگــذاری دارایــی مالــی نفت ۳.۵ هــزار میلیارد 

تومان کسر شده است.
بــه گفتــه ســخنگوی دولــت در مجمــوع ۱۳ 
هزار میلیارد تومان نسبت به الیحه اول افزایش 
داشــته ایــم و نســبت بــه مصوبــه تلفیــق ۳۵۰ 
هزارمیلیــارد تومــان کاهــش داشــته ایــم و ایــن 
موضــوع با توافــق وزارت امور اقتصــادی و دارایی 

انجام شده است.
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
گفــت: در بخــش فــروش نفــت همــان رقــم ۲.۳ 
میلیــون بشــکه در روز و درآمــد نفتی همان ۱۹۹ 
هــزار میلیارد تومان اســت. البته موضوع مالیات 
با توجه به کشش مالیات و فشاری که به جامعه 
می آیــد، بــا نظــر وزارت اقتصــاد بــه نحــوی تنظیم 
می شــود کــه عــدد بیشــتر نشــود تــا بــه تولیــد و 

خدمات لطمه وارد نشود.
ســخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی مبنی 
براینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد رانت کرده و برای 
اینکــه ایــن کار بــه ســود مــردم تمــام شــود دولت 
چــه برنامــه ای دارد، گفت: قبل از پاســخ از پیش 
فــرض ســوال و واژگان بــکار گرفتــه شــده بســیار 
متعجــب شــدم کــه گفته ایــد »در عمــل شــاهد 
بودیــم کــه ارز ۴۲۰۰، نصیب یک عده رانت خوار 
شــد! « و در پایان ســوال هم یادآور شــدید »آیا 
رویــه ســال های قبل یعنــی دادن رانت به عده ای 
خــاص ادامــه خواهــد یافــت؟«، بــه نظــرم شــان 
رســانه شــما، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف 

دولت نیست.  
ربیعــی اضافــه کــرد: اگــر طراحــان ســوال و 
همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا 
این حد قطعیت دارند، حتما مدارک و مستندات 
خــود را بــه قــوه قضاییــه ارســال کننــد. امــا فــارغ 
از نــوع ســوال کــه سرشــار از پیش داوری اســت، 

بایــد بــه آثار مثبت و منفی هر تصمیمی در دوره 
زمانی خود واقف بود و ســپس راجع به درســتی 

یا نادرستی آن قضاوت کرد.
وی با بیان اینکه به تمامی افرادی که قصد 
واردات کاالهــای اساســی را طبــق ضوابــط کشــور 
داده  تخصیــص  ترجیحــی  ارز  باشــند،  داشــته  
می شــود، گفت: اطالق » عــده ای خاص« در این 

فرآیند، بی مفهوم است.  
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
دربــاره طــرح موضوع بازگشــت به عقــب و دوران 
جنــگ و اعطــای کوپــن از ســوی برخــی افــراد هم 
گفــت: کوپن را انــگ کرده بودند در حالی که باید 
بــه اوضــاع جنــگ بروند و بعد تصمیــم بگیرند که 
ایــن کار درســت بود یا نــه؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی هم 

از این فرمول تبعیت می کند.  
ربیعــی گفــت:  دولــت در چهــار و نیــم ســال 
قبــل از آغــاز جنــگ اقتصــادی، سیاســت تعــادل 
و ثبــات نســبی در بــازار ارز و حرکــت بــه ســمت 
یکسان سازی نرخ ارز را با هدف ریشه کنی فساد 
و رانــت ارزی، دنبــال کــرد و بــه شــهادت آمار، در 
ایجــاد ثبات نســبی نــرخ ارز موفق بــود که امکان 
برنامه ریزی فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری 

و تولید را فراهم می کرد.
 وی ادامه داد: از ۲۵ میلیارد در یک مرحله 
به ۱۴ میلیارد و سپس به ۸ میلیارد دالر رسیدیم 

و این سیاستی بود که به مرور اعمال شد.  
ســخنگوی دولــت ادامــه داد: بــا آغــاز جنگ 
اقتصــادی و اعــالم خــروج آمریــکا از برجــام، کاخ 
ســفید هدف بحران ســازی و باال بردن انتظارات 
تورمــی بــا ایجــاد شــوک در بــازار ارز را دنبال کرد 
که در این اوضاع، دیگر سیاســت ارزی متناســب 
بــا وضــع عــادی و ثبــات، بــه صــالح مــردم نبــود و 
نمی شــد ســفره مــردم را تابع نوســانات پرالتهاب 

نرخ ارز کرد.  
وی گفت:  باید کاالهای اساســی از افزایش 
نــرخ ارز و تغییــرات روزانــه، مصــون نگهداشــته 
می شــد. بــه همیــن دلیــل علیرغــم میــل دولــت، 

نــرخ ارز ترجیحــی بــرای کاالهــای اساســی،  اعالم 
و اعمــال شــد و برنامه ریزی هــای تامیــن و توزیــع 
بــر ایــن اســاس، بــه اجــرا درآمــد. البته هــر زمان 
ترجیحــی  نــرخ  و  شــود  نرخــی  دو  کــه سیســتم 
داشــته باشــیم،  امکان رانت و سوء استفاده پیدا 
می شــود کــه بایــد تدابیر الزم بــرای مقابله با این 

سوءاستفاده اتخاذ شود.  

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر 
فاحشی بر قیمت گوشت،  مرغ و 

روغن خواهد داشت
وی اضافه کرد: برای مقابله با سوءاستفاده 
از ارز، مقــرر شــد که لیســت همــه واردکنندگانی 
اســتفاده می کننــد در ســایت  ارز ترجیحــی  کــه 
قــرار  عمــوم  اطــالع  معــرض  در  مرکــزی،  بانــک 
بگیــرد و وزارت صمــت و جهــاد کشــاورزی، همــه 
نظارت هــای الزم را اعمــال کــرده و تقویــت کنند. 
هر کس هم از هر سوء استفاده ای مطلع شود، 
وظیفه دارد دستگاه های نظارتی را مطلع کرده و 
 دستگاه قضایی نیز با افراد سوءاستفاده کننده،

برخورد کند.
ربیعی گفت:  البته در طول این ســه ســال، 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای ارزی و مالحظــات 
بــازار، بــه تدریــج برخــی کاالهــا مثــل چــای، برنج 
و الســتیک از ایــن لیســت خــارج شــدند کــه آثــار 
آن در قیمت هــا ظاهر شــده اســت. امــروز هم با 
محاســبات بانــک مرکــزی، اگــر ارز ترجیحــی برای 
روغن و خوراک دام برداشــته شــود، آثار فاحشی 
بــر قیمــت مرغ و گوشــت و روغن خواهد داشــت 
و بار تورمی شــدیدی بر دیگر کاالها وارد خواهد 

کرد.  
وی ادامــه داد: سیاســت قطعــی دولــت این 
اســت کــه نــرخ ارز کاالهای اساســی بــه یکباره و 
فعــال، تغییــر نکند و دولت، به هیچ وجه افزایش 
قیمــت این کاالها و تحمیل فشــار بیشــتر تورمی 

بر مردم را نخواهد پذیرفت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیان 
اینکــه ایران به دنبال صادرات گاز به اروپاســت، 
گفــت کــه فضــای آینده کشــورها، نــوع همکاری 
و اتفاق هایــی کــه در روابــط دیپلماســی کشــور 

می افتد بر موضوع تجارت گاز مؤثر است.
منتظرتربتــی،  حســن  ایســنا،  گــزارش  بــه 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تازه ترین تحوالت 
صــادرات گاز ایــران را تشــریح و تأکید کرده اســت 
که ایران با بررســی دقیق تغییرات بازار، دورنمای 

صادرات گاز به اروپا را هم دنبال می کند.
بــا  قــرارداد گازی  وی دربــاره وضــع تمدیــد 
ترکیــه و صحبت هــای وزیــر نفــت در ایــن باره که 
دولــت بعــد بــرای تمدیــد آن وقــت دارد، اظهــار 
کــرد: صحبــت وزیــر نفــت بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه قراردادمــان تــا چنــد ســال دیگر ادامــه دارد و 
طبیعی اســت که بحث این موضوعات هرچه به 
انتهای قرارداد نزدیک می شــود، داغ تر اســت، اما 
این موضوع کنار گذاشته نبوده و ما مطالب خود 
را مطــرح کردیــم و ترکیــه هــم مــواردی را مطــرح 

کرده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران افــزود: 

واقعیــت ایــن اســت که فضــای تجــارت گاز ترکیه 
نســبت بــه قــرارداد پیشــین تغییــر کــرده، یعنــی 
بخش خصوصی آنها در حال ورود به حوزه توزیع 
گاز اســت که نقش دولتشان کمرنگ تر می شود، 
بنابرایــن بایــد الگــوی قراردادمــان را بــرای فضــای 
آینــده ترکیــه متناســب بــا بــازار آنها آمــاده کنیم. 
ممکــن اســت بخشــی از گازمــان را بــه روش های 
کنیــم،  عرضــه  فصلــی  به صــورت  یــا  کوتاه مــدت 
در حالــی کــه بــازار ترکیــه هــم بخش عمــده ای از 
خریدهایش را تک محموله انجام می دهد و همه 
را در قالب قراردادهای بلندمدت دنبال نمی کند.
تربتــی بــا بیــان اینکــه مــا در قالــب قــرارداد 
بــا ترکیــه دنبــال می کنیــم و  کنونــی موضــوع را 
امیدواریــم مذاکراتمــان هــم بیشــتر شــود، اما در 
کنــار آن مطالعاتــی را انجــام می دهیــم کــه بــرای 
فضــای آینــده کشــور ترکیــه نیــز آمــاده باشــیم و 
سهممان را در بازار این کشور چه از طریق دولت 
و چــه از طریــق بخش خصوصی یــا حفظ کنیم یا 
افزایش دهیم، گفت: ممکن اســت هم ما و هم 
بخــش خصوصــی بــا توجه به فضای آینــده ترکیه 
انواع قراردادهای مختلف را داشــته باشــیم و در 

قالب یک قرارداد نباشد.
تجــارت  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  وی در 
گاز بــا ترکیــه برقــرار خواهــد بــود؟ اظهار کــرد: ما 
بایــد تجــارت گاز را به عنــوان یکــی از اصلی تریــن 
آن  از  یکــی  ترکیــه  و  کنیــم  دنبــال  موضوعــات 
مســیرهای مناســب بــرای تجــارت گاز اســت. چه 
در خــود بــازار ترکیــه، زیــرا این کشــور می خواهد 
مبــادی مختلفــی بــرای تأمیــن گاز داشــته باشــد 
و خــود را بــه یــک کشــور وابســته نخواهــد کــرد؛ 
طبیعتــاً بخشــی از آن بــازار را هــم از ایران تأمین 
می کنــد کــه هــم به نفع ترکیه اســت هــم به نفع 
ایــران، از ســویی مســیر ترکیه مســیر خوبی برای 

تجارت گازی با اروپا در آینده است.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان 
اینکــه شــرکت ملــی گاز ایــران دورنمــای تجــارت 
گازی بــا اروپــا را دنبــال می کنــد، تصریــح کــرد: 
دیگــر  از  متأثــر  موضوعــی  گاز  تجــارت  اوضــاع 
مسائل سیاسی و بین المللی است و به هر حال 
فضــای آینــده کشــورها، نوع همــکاری و اتفاقاتی 
که در روابط دیپلماسی کشور می افتد بر موضوع 

تجارت گاز مؤثر است.

طبــق اعالم وزارت نفــت، تربتی در خصوص 
طرح صادرات گاز به افغانستان و مذاکرات انجام 
شده برای این مساله گفت: تاکنون نشست هایی 
در ایــن بــاره برگزار شــده اســت، ســه هفته پیش 
هم نشســتی با مقام های افغان داشــتیم و دنبال 
ایــن هســتیم کــه بتوانیــم هــم تضامیــن دولتی را 
برای این کار از دولت افغانستان بگیریم و هم تا 
جایی که می توانیم بخش خصوصی را به این کار 
وارد کنیــم، زیــرا ورود بخش خصوصی به این کار 
برای توســعه کار در افغانســتان هم بهتر اســت، 
فکــر  و  می شــود  دنبــال  مطلوبــی  مســیر  در  کار 
می کنــم مقدمات آن به خوبی انجام شــده اســت، 

نگرانی در این باره وجود ندارد.
را  کار  کــه  مجموعه هایــی  داد:  ادامــه  وی 
دنبــال می کننــد ایــن قول را دادند کــه بتوانیم در 
چنــد مــاه آینده بــه یــک توافق نامــه و تفاهم نامه 
اولیه برســیم. هرچند در کشــور افغانستان هیچ 
بســتری بــرای ایــن کار وجود ندارد؛ تفــاوت آن با 
کشورهای دیگر این است که بازاری برای مصرف 
گاز وجــود ندارد و مــا باید به موازات قراردادهایی 
کــه می بندیــم بــازار را هــم آنجا ایجــاد کنیم و به 

ایــن دلیل کار مقــداری متفاوت تر از صادرات گاز 
به کشورهای دیگر است.

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بــا بیــان 
اینکــه  اکنــون هرکــس می خواهــد بــرای کار بــه 
افغانســتان بــرود و ایــن توســعه را انجــام دهــد 
بایــد تضامینــی داشــته باشــد تــا کار را آغــاز کند. 
بــه  کــه  ایــن منظــر اســت  از  زمان بــری آن هــم 
مــوازات امضــای تفاهم نامــه و موضــوع قــرارداد، 
توسعه بازار هم باید در آنجا انجام شود. گفت: 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه عرضــه گاز طبیعی 
فشــرده )ســی ان جی( را هم در افغانستان دنبال 
کنیــم. این موارد زمینه های مختلفی هســتند که 
چون اکنون این کشــور مصرف کننده گاز نیســت 
بایــد هــر دو طرف با همــکاری کار را پیش ببرند، 
ایران خطوط لوله گاز را تا مرز توسعه دهد و به 
مــوازات آن بایــد بتوانیــم مصــرف گاز را در بــازار 

افغانستان ایجاد کنیم.
تربتــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن طرح 
یک برنامه بلندمدت است، گفت: هرچند مقدار 
صــادرات در ابتــدا اندک خواهد بود، اما این بازار 

به مرور رو به رشد می رود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز: ایران به دنبال صادرات گاز به اروپاست

ربیعی: رهبر انقالب باعث همگرایی دولت و مجلس در اختالفات 
بودجه ای شدند

روحانی: اهداف دشمن برای ایجاد قحطی کاالهای ضروری ناکام ماند

ادامه از صفحه ۱

اعتراض مدیران روزنامه های 
غیردولتی به مصوبه دولت 
درباره آگهی های مناقصه و 

مزایده
ثانیــاً قانــون مصــوب مجلــس را نادیده گرفتــه و آن 
را تغییــر داده بــه نحــوی که یــک عمل الــزام آور قانونی را 

ممنوع نموده است.
ثالثاً با روح قانون اساسی )بند ۲ اصل ۳( که اصل 
را بــر شفاف ســازی و باالبــردن ســطح آگاهی هــای مــردم 
از طریــق مطبوعــات گذاشــته، مخالــف اســت. یقینــاً این 
مصوبــه تعطیلــی مطبوعات را کلید خواهد زد و موجی از 
بیکاری برای اصحاب رســانه ایجاد خواهد نمود زیرا تنها 
روزنــه مالــی غیریارانه ای غیرمرتبط با بودجه کل کشــور، 

که مطبوعات از آن بهره مند می شدند را خواهد بست.
ولی ســوال مطرح این اســت که آیا با این به ظاهر 
صرفه جویی در هزینه ها،  قرار است بخشی از ویژه خواران 

از این موضوع منتفع شوند؟
در پایــان الزم به یادآوری اســت کــه در صورت عدم 
اصالح یا لغو ماده ۱۴ این مصوبه  در جلســه آتی هیات 
محتــرم وزیــران در روز چهارشــنبه مــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹، 
ایــن انجمــن به عنوان نهاد صنفی روزنامه های غیردولتی 
تمام توان خانواده مطبوعاتی کشــور را در جهت صیانت 
از حقوق شــهروندی برای جلوگیری از شــروع فســادهای 

محتمل و مطالبات صنفی به کار خواهد بست.


