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 رئیسی: باید توانایی
بخش خصوصی در فرآیند 
واگذاری مورد توجه قرار گیرد

رئیــس قــوه قضائیــه با یادآوری مشــکالتی که از 
طــرف برخــی واگذاری هــای معیــوب و بــدون ضابطــه 
برای بخش تولید کشور ایجاد شده است، تاکید کرد 
کــه در فرآینــد واگــذاری بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش 
بخــش خصوصــی  توانایــی  و  بایــد مالئــت  خصوصــی 

مــورد توجه قرار گیرد.
بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضائیــه، آیــت هللا 
رئیســی دوشــنبه در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیه 
بــه مقولــه خصوصــی ســازی و تکلیــف اصــل ۴۴ قانــون 
اساســی ناظــر بــر کاهش تصــدی گری دولــت و افزایش 
مشــارکت مــردم در امــور اقتصادی و تولیــدی پرداخت و 
گفــت: خصوصــی ســازی از نیاز های کشــور برای رونق و 
توســعه تولید و اشــتغال اســت و همواره باید از بخش 
خصوصــی و فعــاالن ایــن عرصــه کــه وارد میــدان تولیــد 
شــده اند، حمایت هــای مالــی و تســهیالتی و حقوقــی و 

قضایی به عمل آید.
ســوی  از  کــه  مشــکالتی  بــه  ادامــه  در  رئیســی 
ایجــاد  ضابطــه  بــدون  و  معیــوب  واگذاری هــای  برخــی 
واگــذاری  فرآینــد  در  افــزود:  و  پرداخــت  اســت،  شــده 
بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی بایــد مالئــت و 
توانایــی بخــش خصوصــی مــورد توجه قــرار گیــرد و این 
موضوع از تکلیف های قانونی اســت؛ در حال حاضر در 
برخــی از مناطــق کشــور چند مــورد نگران کننــده از این 
واگذاری هــای بــدون ضابطــه و رها شــده وجــود دارد که 

حتما باید پیگیری شوند.
رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد: در همــان قانــون 
خصوصــی ســازی که فرآینــد واگذاری بنگاه هــای دولتی 
در آن تشــریح شــده اســت بر نظارت دولت نســبت به 
توانمنــدی بخــش خصوصــی نیز تاکید گردیده اســت؛ از 
همیــن رو نبایــد واگذاری هــای بنگاه هــای دولتــی همراه 
بــا توقــف تولیــد و تعدیــل نیــروی کار در آن بنگاه هــا و 

واحد ها باشد.

قالیباف: ۲ هاب مالی و 
لجستیکی برای حل مشکالت 
تجاری و اقتصادی میان ایران 

و روسیه ایجاد می شود
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا تاکید بــر این 
کــه رهبــران دو کشــور ایــران و روســیه بــر روی ایجــاد 
ارتباطــات عمیــق و دقیــق در همــه حوزه ها بــه ویژه در 
بحــث اقتصــادی تاکیــد دارنــد گفــت کــه برایــن اســاس 
دو هــاب مالــی و لجســتیکی میــان دو کشــور بــه زودی 

شکل خواهد گرفت.
بنــا بــه اعــالم خانــه ملــت، محمدباقــر قالیبــاف در 
دومین روز ســفر خود به روســیه در نشســت با جمعی 
از تجــار ایرانــی و روســی، گفــت: با توجه بــه توضیحات 
شــما دربــاره مســائل و مشــکالت موجــود متوجه شــدم 
که تاکنون مســیرم را برای پیگیری امور درســت انتخاب 

کرده ام.
وی ادامه داد: رهبران دو کشور ایران و روسیه بر 
روی داشــتن ارتباطات عمیق و دقیق در تمامی حوزه ها 
بــه ویــژه در بحــث اقتصــادی تاکید داشــته و اراده جدی 

برای حل مشکالت میان دو کشور وجود دارد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکــه 
شاهدیم که با وجود تاکیدات، پیشرفت خوبی در بحث 
اقتصادی وجود ندارد، اظهار کرد: باید مشکالت موجود 
را شناســایی و حــل کــرد، مــا می خواهیــم دو ملت ایران 
و روســیه بــه یکدیگــر متصل شــوند و مهم ترین موضوع 
در این میان شناخت دو ملت از فرهنگ یکدیگر است.
قالیبــاف بــا تاکید بر اینکه  شــناخت نداشــتن دو 
کشــور از فرهنــگ یکدیگــر خطــر بیشــتری نســبت بــه 
وجود تحریم ها و کرونا دارد، افزود: مشــکالت ناشــی 
از تحریم ها و شــیوع کرونا به زودی حل می شــود، اما 
شــناخت نداشــتن و اطالع درســت از یکدیگر ســال ها 
بــه طــول خواهــد انجامید و شــاید ادامه هــم پیدا کند 
بنابرایــن هرگونــه فعالیــت بــزرگ یــا کوچــک میــان دو 
کشــور ایــران و روســیه بایــد بــا یــک پیوســت فرهنگی 

صورت بگیرد.
یک هــاب  نیازمنــد  مــا  براینکــه  تاکیــد  وی ضمــن 
مالی و هاب لجســتیک هستیم، تصریح کرد: همچنین 
در مســیر حــل مشــکالت دو کشــور نیازمنــد یــک مرکز 

هستیم. گارانتی 

آغاز به کار سومین همایش 
فرصت های سرمایه گذاری 
قشم در حوزه نفت، گاز، 

پتروشیمی و انرژی 
ســومین همایــش تخصصــی معرفــی فرصت هــای 
ســرمایه گذاری قشــم در حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی 
و  مســووالن  مقامــات،  حضــور  بــا  امــروز  انــرژی  و 

صاحب نظران  این حوزه برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقــه آزاد قشــم، در ایــن همایــش دوروزه)20 و 21 
بهمن مــاه 1399( مقامــات، مســووالن، صاحب نظــران، 
مدیران و کارشناســان در خصوص ابعاد توســعه پایدار 
در قشــم بــا محوریت معرفی طرح هــای هاب نفت، گاز 
و پتروشــیمی منطقه آزاد قشم)سلخ(، ارائه راهکارهای 
تأمین مالی در شرایط تحریم، بهره مندی از شرکت های 
دانش بنیــان و نــوآور جهــت تأمین دانش فنــی موردنیاز 
و استفاده از توان ساخت داخل جهت تأمین تجهیزات 
طرح های مذکور و همچنین بررسی چالش های اجرایی 
طرح هــای حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و انــرژی قشــم 

سخنرانی می کنند.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــر امــور خارجه تاکید کــرد که کل توافق 
هســته ای غیرقابل مذاکره است زیرا که به طور 
کامل مذاکره شــده و باید همان توافقی را اجرا 
کــرد کــه دربــاره آن مذاکــره شــده اســت؛ زیــرا 

»ایران یک اسب را دو بار نمی خرد.«
و  رســانی  اطــالع  کل  اداره  گــزارش  بــه 
دیپلماســی رســانه ای  وزارت امور خارجه، محمد 
جــواد ظریــف در گفت وگــو بــا شــبکه تلویزیونــی 
ســی.ان.ان. به ســواالت فرید زکریا خبرنگار این 
شــبکه خبــری پاســخ داد که درادامــه گزیده ای از 

آن آورده شده است.
آیــت هللا ســید علی خامنه ای اعــالم کرد که 
اگــر غــرب می خواهــد ایــران بــار دیگــر بــه توافــق 
هســته ای بپیونــدد، تمام تحریم ها باید برداشــته 
ایــران  شــوند. امــا کاخ ســفید گفتــه اســت کــه 
بایــد بــه عنوان گام نخســت بــه انطباق بــا توافق 
بازگــردد. بنابراین، هر دوطرف، برای از ســرگیری 
گفت وگوها یا دســتکم از ســرگیری توافق، سطح 
توقــع باالیــی را در نظــر گرفته اند. پس از این چه 

اتفاقی می افتد؟
کامــالً واضــح اســت، این ایــاالت متحده بود 
کــه توافــق را تــرک و آن را نقض کــرد. این ایاالت 
متحده بود که هر کشوری را که به توافق احترام 
می گذاشــت و پایبند به آن بود، مجازات می کرد. 
بنابرایــن، این ایاالت متحده اســت کــه باید برای 
اجرای تعهدات خود به توافق بازگردد. ایران هرگز 
از ایــن توافــق خارج نشــد و در ایــن توافق حضور 
دارد. ایران در راستای توافق برخی تعهدات خود 
را کاهش داده اســت. روش بازگشــت به انطباق 
کامــل از نظــر ایــران، بازگشــت ایــاالت متحده به 
توافــق اســت کــه کامــالً از این توافق خارج شــده 
بــود و ایــن آمریکا اســت که باید به تعهدات خود 
عمل کند. اکنون مســاله روشــن است این که آیا 
آنها می خواهند از سیاســت های شکست خورده 
رییــس جمهــوری ترامــپ جــدا شــوند، یــا اینکــه 
می خواهنــد بــر روی آن هــا سیاســت خــود را بنــا 
کنند، تصمیمی اســت کــه رییس جمهوری بایدن 
و مشــاورانش باید اتخاذ کنند. اگر آنها بخواهند 
سیاستشــان را بر شکســت های ترامپ بنا کنند، 
نتیجه ای جز ناکامی برای آن ها نخواهد داشت.

در گذشــته تقاضاهایــی مطــرح شــده بود که 
عــالوه بــر بازگشــت ایــاالت متحــده به ایــن توافق، 
ایــران بایــد بــرای خــروج آمریــکا از توافق خســارت 
دریافــت کنــد. آیــا می تــوان این اظهــارات آیت هللا 
خامنــه ای را ایــن طــور برداشــت کــرد کــه تقاضــای 
خسارت دیگر مطرح نیست، تنها مساله این است 
که ایاالت متحده ایران را از تحریم ها معاف کند؟

خــوب، ایــاالت متحده بایــد تحریم ها را لغو 
کنــد نه اینکه معافیت صــادر کند. ایاالت متحده 
بایــد تحریم هــا را رفــع کنــد و جبــران خســارت 
هرگــز یــک پیش شــرط نبود. گفتیم کــه هنگامی 
کــه ایــاالت متحده به توافق بازگشــت، درباره آن 

بحــث خواهیــم کــرد و ایــن دلیــل کامــالً واضحــی 
درب  بین المللــی  توافــق  هــر  یــا  معاملــه  دارد 
چرخشــی نیســت، آن هــا نمی تواننــد بــه ســادگی 
مطابــق میــل خــود برونــد و بیایند ایــاالت متحده 
بایــد شفاف ســازی کنــد و بایــد بــه ایــران و ســایر 
اعضــای توافــق ضمانــت دهــد کــه رفتــار رییــس 
جمهــوری ترامــپ تکرار نخواهد شــد، زیرا جامعه 
بین المللــی به اندازه کافی از بی قانونی شــخصی 
کــه بــر اســاس یــک هــوی و هــوس عمــل می کند 
آســیب دیده اســت. شــما دیده اید که در ایاالت 
متحــده چــه اتفاقی افتاده اســت، آنچه در کنگره 
اتفــاق افتــاده اســت را دیده اید. مــردم ایران طی 
چهار ســال بســیار بســیار طوالنی، این مسئله را 
لمــس کرده اند. حاضر نیســتیم کــه دوباره چنین 

چیزی را لمس کنیم.
ســفیر شما در سازمان ملل متحد گفت که 
پنجــره پیوســتن مجــدد ایــران بــه توافــق در حال 
بســته شــدن اســت. می توانید یک جــدول زمانی 
به من بدهید؟ معنی آن چیست؟ و ایران حاضر 
اســت پیــش از آنکــه به شــکل قابــل توجه تری از 

توافق فاصله بگیرد، صبر به خرج دهد؟
 ظریــف: مــا یک الــزام قانونی بــرای کاهش 
حضــور بازرســان ســازمان ملــل متحــد داریــم. نه 
بــرای پایــان بخشــی کامــل بــه حضور آنــان، بلکه 
برای کاهش حضور بازرســان خارجی و بازرســان 
فکــر  فوریــه.   21 حوالــی  متحــد،  ملــل  ســازمان 
می کنــم اتفاقــی کــه در ایــن صورت خواهــد افتاد 
ایــن اســت که شــاهد اجــرای پروتــکل الحاقی در 
ایــران نخواهیــد بــود. ایــن بــدان معنا نیســت که 
پنجــره کامالً بســته شــده اســت، زیرا اگــر ایاالت 
متحــده و شــرکای آن بــه توافــق بازگردنــد و بــه 
انطبــاق کامــل برگردنــد، ایــران اقدامــات خــود را 

معکــوس خواهــد کــرد و بازخواهــد گشــت. تمام 
اقداماتــی کــه مــا انجــام می دهیــم قابل برگشــت 
بــوده، امــا بدیهــی اســت کــه اگــر ایــاالت متحــده 
تصمیــم بگیــرد زودتــر و نــه بــا تأخیر بــه تعهدات 
خود عمل کند، بســیار ســاده تر خواهد بود و این 
بــرای اعتبــار ایاالت متحده هم خوب اســت، زیرا 

رییــس جمهــوری ترامــپ نــه تنهــا اعتبــار ایــاالت 
متحده را در داخل کشور از بین برد، بلکه اعتبار 
بین المللــی ایــاالت متحــده را نیــز زائــل ســاخت. 
بنابرایــن، هرچــه زودتر دولت فعلــی به تعهدات 
بین المللی بازگردد، زودتر می تواند اعتبار خود را 

در سراسر جهان بازسازی کند.

مشــاور امنیــت ملــی آمریــکا در ایــن برنامه 
گفــت کــه گــر توافق احیا شــود، بالفاصلــه دولت 
بایــدن می خواهــد مذاکــره بــا ایــران را در مــورد 
محدودیت برنامه موشک بالستیک آغاز کند. آیا 

این احتمال وجود دارد؟
تیــم  از  بخشــی  ســالیوان  جیــک  خــوب، 
مذاکره کننــده ایــن توافق بــود. او باید بهتر بداند 
کــه مــا درباره این مســائل بحــث کردیم و این به 
دلیل عدم توانایی ایاالت متحده در پرداختن به 
بحــث فــروش تجهیــزات نظامــی خود بــه منطقه 
مــا بــود - صدهــا میلیــارد دالر فــروش تجهیــزات 
نظامی در منطقه ما به کشورهایی که در یمن و 
جاهای دیگر مرتکب نسل کشی و جنایات جنگی 
می شــوند، صــورت می گیــرد- آنهــا نمی توانند به 
ایــن مســائل بپردازند. بنابراین، مــا توافق کردیم 
کــه بــه چــه مــواردی بپردازیــم و بــه چــه مــواردی 
سیاســت  نمی توانــد  متحــده  ایــاالت  نپردازیــم. 
خــود را بــر اســاس »آنچــه برای من اســت، برای 
مــن اســت و آنچه برای شماســت، قابــل معامله 
می باشــد« تنظیــم کنــد. ما در مورد این مســائل 
ایــاالت  کــه گفتــم،  تصمیــم گرفتیــم. همانطــور 
متحــده بایــد یــا از شکســت های گذشــته رییس 
جمهــوری ترامــپ جــدا شــود، یــا ســعی کنــد بــر 
آن ها بنا نماید. اگر آنها ســعی در بنا کردن روی 
شکســت ها داشــته باشــند، نمی توانند به چیزی 

غیر از ناکامی دست یابند.

سخنگوی وزارت امورخارجه: برجام نیاز به میانجی ندارد
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که اگر آمریکایی ها 
بخواهنــد رفتــار عاقالنــه ای در پیــش بگیرنــد ایــران 
نــه تنهــا جلــوی آنهــا را نمی گیــرد بلکه ازایــن موضوع 

استقبال کرده و آنها را تشویق می کند.
بــه گــزارش ایســنا، ســعید خطیــب زاده در 
نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود که با حضور 
وزارت  محــل  در  خارجــی  و  داخلــی  خبرنــگاران 
خارجــه برگــزار شــد، گفــت: محمد جــواد ظریف، 
وزیر امورخارجه کشــورمان صبح امروز)دوشــنبه( 
بــا نماینــده دبیــرکل ســازمان ملــل در امــور یمــن 

دیدار کرد.
ســخنگوی وزارت خارجــه در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه بــه تازگــی مکــرون رئیــس جمهــوری 
فرانســه اعالم کرده که حاضر اســت در ارتباط با 
موضــوع برجــام بین ایــران و آمریــکا میانجی گری 
کنــد، اظهــار کــرد: برجــام نیــاز بــه میانجی گــری 
ندارد. همه چیز در این توافق بین المللی نوشته 
شــده اســت و در زمان تدوین این توافق حتی در 
مــورد ویرگول هــا و کاماهــا نیــز بحــث و گفت وگو 

شده است.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــورهای اروپایــی عضــو 
برجــام بایــد بــه تعهدات خود برگردنــد، گفت: در 
خصوص اروپا قدم اول این است که اروپایی ها به 
تعهــدات خود برگردنــد؛ چرا که یکی از طرف های 

نقض برجام کشورهای اروپایی هستند.
خطیــب زاده بــا تاکیــد مجــدد بــر ایــن موضــوع که 
برجــام نیازمنــد میانجی گری نیســت، افــزود: اروپا 
مــی توانــد نقــش بســیار تاریخی و درســتی را ایفا 
کند. با اجرای تعهدات خود و اینکه از این برداشت 
کــه مــی توانــد از اهرم های غیر انســانی که دولت 
ترامپ ایجاد کرده استفاده کند فاصله بگیرد؛ چرا 

که این سیاست شکست خورده است.
تاکیــد  بــا  کشــورمان  ارشــد  دیپلمــات  ایــن 
مجــدد مبنــی بــر اینکــه اروپایی هــا و آمریکایی ها 
بایــد بــه صورت موثر از گذشــته فاصلــه بگیرند و 
نشــان دهنــد کــه طــرف قابــل اعتمادی هســتند، 
افزود: متاســفانه این اعتماد با نقض تعهدات از 

سوی آنها مخدوش شده است.
مــی خواهنــد مســیر  آنهــا  اگــر  گفــت:  وی 
گذشــته را همچنــان ادامــه دهنــد. پاســخ مــا بــه 

ایــن موضــوع در باالتریــن ســطح مقامات کشــور 
مشخص شده است.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســوال ایرنــا مبنی بــر اینکه برخــی از نمایندگان 
مدعــی شــده انــد، لغــو دیــدار قالیبــاف و پوتین 
بــوده  خارجــه  امــور  وزارت  کــم کاری  از  ناشــی 
اســت، گفت: حیف اســت این ســفر به اهمیت 
و ســازنده بودن توسط رئیس مجلس که حامل 
پیــام رهبری هســتند، تحت حاشــیه قــرار گیرد. 
برخــی از آنهایــی کــه نمی داننــد و می خواهند از 
هــر مســئله بــرای برخوردهای حناجی اســتفاده 
کــرده و ماهی گیــری کننــد، منافــع ملــی را تحت 

تاثیــر قرار می دهند.
خطیــب زاده بــا بیــان اینکــه برخــی اظهــارات 
سازنده نیست، تصریح کرد: قالیباف که جای خود 
را دارد. حتــی اگــر یــک تاجــر هــم بخواهــد ســفری 
بــرود و از مــا کمــک بخواهــد، وزارت امــور خارجــه 
ایــن ســفر  تســهیالت الزم را فراهــم می کنــد. در 
حداکثــر همراهی و همکاری بین ظریف و قالیباف 

و مجلس و وزارت امور خارجه وجود داشت.

در 9 ماهه امسال، صرفا کمتر از 10 درصد 
درآمدهای پیش بینی شده از محل فروش نفت 
و میعانات گازی و گاز و همچنین فروش و مولد 

سازی اموال مازاد دولت محقق شده است.
بــه گــزارش فارس، در 9 ماهه امســال 371 
هزار و 306 میلیارد تومان منابع وصول شده که 
حکایت از تحقق 86 درصدی سهم منابع 9 ماهه 
دارد. منابــع عمومــی بودجه از درآمدها، واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی 

تشکیل می شود.

چقدر مالیات و عوارض گرفته شد؟
درآمدها که عمده آن شامل مالیات، حقوق و 
عوارض گمرکی و سایر درآمدهای متفرقه می شود 
بیش از 192 هزار میلیارد تومان عملکرد داشته که 
88 درصــد مصــوب 9 ماهه را محقق کرده اســت و 

کمتر از مصوب سال را پوشش می دهد.

منابع نفت و گاز چقدر بود؟
در نــه ماهــه امســال، میــزان تحقــق منابــع 

حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای شامل منابع 
ناشــی از فــروش نفــت و میعانــات گازی و گاز و 
همچنیــن منابــع ناشــی از فــروش و مولد ســازی 
اموال مازاد دولت بســیار پایین بوده به گونه ای 
کــه عملکــرد آن نســبت بــه پیــش بینی نــه ماهه 
کمتــر از 10 درصــد و نســبت بــه کل ســال صرفــا 
حــدود 2 درصــد بــوده اســت. بخش اعظــم منابع 
محقق شده در این بخش، ناشی از فروش نفت 

و میعانات گازی و گاز بوده است.
و   99 بودجــه  الیحــه  تهیــه  هنــگام  دولــت 
طــی شــدن رونــد تصویــب آن در مجلــس معتقد 
بشــکه  میلیــون   1.5 از  کمتــر  ارقــام  نبایــد  بــود 
صادرات نفت را در بودجه گنجاند و به دنیا پیام 
خودتحریمــی داد. دولــت همیــن رویکــرد عجیــب 
را در تنظیــم الیحــه بودجــه 1۴00 نیــز تکرار کرده 
است. حال آنکه موهوم بودن این درآمد با توجه 
به ثابت بودن هزینه ها منجر به افزایش کســری 
بودجــه و فشــار به بخش هــای مختلف درآمدی و 
اســتقراض از صندوق توســعه ملی و یا چاپ پول 

می شود.

واگذاری دارایی مالی
در 9 ماهه امسال 171 هزار و 559 میلیارد 
تومــان محــل واگــذاری دارایی مالی درآمد کســب 
شــد کــه تحقــق 130 درصــدی نســبت بــه مصوب 
9 ماهــه خــود دارد و ناشــی از اســتفاده دولت از 
مجــوز شــورای عالــی هماهنگــی ســران قــوا بــرای 
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قانون بودجه است.

مصارف بودجه
مصارف نیز از سه بخش اعتبارات هزینه ای 
)حقوق و دســتمزد(، تملک دارایی های سرمایه ای 
)طرح هــای عمرانــی( و تملــک دارایی هــای مالــی 
سررســید  تعهــدات  و  مالــی  اوراق  )بازپرداخــت 

شده( تشکیل شده است.
در این دوره زمانی، 311 هزار و 7۴5 میلیارد 
تومــان پرداختــی وجــود داشــته کــه 9۴.6 درصــد 
تحقــق در 9 ماهــه دارد. همچنیــن بــه طرح هــای 
عمرانــی نیز حــدود 59 هزار میلیارد تومان منابع 

تزریق شده که 88 درصد عملکرد دارد.
بــرای تعهدات سررســید شــده نیــز 32 هزار 
میلیــارد تومــان پرداختــی مشــاهده می شــود در 
مجمــوع عملکــرد بخش مصــارف ۴02 هزار ۴38 
میلیــارد تومان اســت کــه بیشــتر از منابع وصول 
شده بوده و ناترازی به وضوح نشانگر وضع کالن 

بودجه عمومی است.

تنخواه گردان خزانه
و  ناتــرازی  جبــران  بــرای  دولــت  معمــوال 
هزینه هــا در طــول ســال از تنخــواه گــردان خزانه 
اســتفاده می  کنــد. ســقف تنخــواه گــردان خزانــه 
موضوع ماده 2۴ قانون محاسبات عمومی کشور 
و تبصــره ذیــل ماده یــک قانون تنظیم بخشــی از 
مقــررات مالــی دولت مصوب ســال 1380 تا ســه 
درصــد بودجــه عمومی دولت اســت. همچنین بر 
اســاس ماده 10 قانون تنظیم بخشــی از مقررات 
مالی دولت و بند م ماده 28 قانون الحاق برخی 
مــواد بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی 

دولت تا سه درصد نیز قابل افزایش است.

تراز عملیاتی بودجه
تــراز عملیاتــی بــر اســاس قانــون بودجه ســال 
1399 کل کشور، اعتبارات هزینه ای مصوب نسبت 
بــه درآمدهــای عمومــی پیــش بینی شــده بــه میزان 
1۴7,232 میلیارد تومان دارای کسری تراز عملیاتی 
دارد کــه پیــش بینــی شــده 19,507 میلیــارد تومــان 
از آن از محــل منابــع حاصــل از واگذاری دارائی های 
ســرمایه ای و مبلــغ 127.725 میلیارد تومان آن نیز 
از محــل واگــذاری دارائی هــای مالی تامین شــود. بر 
همیــن اســاس ســهم نــه ماهــه آن بــه ترتیــب برابر 
111.332 میلیــارد تومــان، 1۴.751 میلیــارد تومان و 
96.581 میلیــارد تومــان می گــردد. لیکن در عمل 9 
ماهه اول ســال، کســری تراز عملیاتی بالغ 119,519 
میلیــارد تومــان شــده اســت. این کســری اعتبــار به 
میزان مبلغ 110.811 میلیارد تومان از محل واگذاری 
دارائی هــای مالــی و مابقی به مبلــغ 8.708 میلیارد 
تومــان آن نیــز از محــل تنخواه گردان خزانه و وجوه 
موضوع ماده )125( قانون محاسبات عمومی کشور 

)سپرده های نزد خزانه ( تامین شده است.

معــاون امــور بین الملــل و بازرگانــی وزارت 
نفت یادآور شــد که  قرارداد کنونی صادرات گاز 
بــه ترکیــه تا ســال ۲0۲۶ میــالدی پابرجــا بوده و 
مذاکره هــا بــرای تمدید آن از ســوی شــرکت ملی 

گاز ایران آغاز شده است.
بــه گزارش ایرنــا، امیرحســین زمانی نیا« در 
مراســم آغــاز بــه کار ســومین همایــش تخصصــی 
معرفــی فرصت هــای ســرمایه گذاری منطقــه آزاد 
قشم در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم زمان با 
نمایشــگاه ایران پالســت،  با بیان اینکه بر اساس 
مطالعــات موسســه IEF جایــگاه ایــران بــه عنوان 
هشــتمین تولیدکننــده بــزرگ گاز جهــان تا ســال 
20۴0 میــالدی حفظ خواهد شــد، افزود: ایران تا 
20۴0 میــالدی هم چنــان رتبــه نخســت بزرگترین 
دارنــده ذخایــر گاز جهــان را یــدک می کشــد و در 
رتبــه پنجــم باالتریــن رشــد تولیــد گاز جهــان قرار 

خواهد داشت.
معــاون امــور بین الملل و بازرگانی وزارت 
نفــت بــا اعــالم اینکــه تــا ســال 20۴0 میــالدی 
باالترین رشــد صادرات گاز جهان در اختیار 6 
کشــور قطر، روســیه، آمریکا، اســترالیا، کانادا 
و الجزایــر قــرار خواهــد داشــت، بیــان  کرد: به 
دلیــل رشــد مصرف داخلــی گاز ایران، در عمل 
گازی بــرای صــادرات باقــی نمی گــذارد و بایــد 
در فرهنــگ مصــرف این حامل انــرژی تغییراتی 

شود. اعمال 
تشــریح  در  نفــت،  وزارت  دیپلمــات  ایــن 
مهمترین چالش های پیش روی تولید و صادرات 
نفــت و گاز ایــران توضیــح داد: افزایــش تولیــد و 
صادرات نفت و گاز کشورهایی همچون آمریکا و 
روسیه از چالش های پیش روی صنعت و تجارت 

نفت و گاز ایران است.

زمانی نیا، از افزایش تولید گاز قطر از محل 
افزایــش تولیــد نفــت  پــارس جنوبــی و  توســعه 
عــراق از محل توســعه میدان های مشــترک نفتی 
غــرب کارون بــه عنــوان یکی دیگــر از چالش های 
پیــش روی صنعــت نفــت ایــران نام بــرد و افزود: 
اعمــال تحریم هــای غیرقانونی آمریــکا و مهاجرت 
شــرکت های بزرگ نفتی از ایران و عراق، در کنار 
افزایــش ظرفیــت تولیــد روزانــه نفــت این کشــور 
همســایه به بیش از چهار میلیون بشــکه در روز 
و افزایــش صــادرات نفــت بــه حدود ســه میلیون 
بشــکه در روز، از دیگــر مشــکالت و چالش هــای 

پیش رو است.
معــاون بیــن الملــل و بازرگانــی وزارت نفت 
اظهــار کــرد: رشــد تولیــد گاز عــراق و جمــع آوری 
گازهــای همــراه نفــت در این کشــور قــدرت چانه 
زنــی ایــران بــرای صــادرات گاز را بــه ایــن کشــور 

همسایه کاهش خواهد داد.
محصــوالت  صــادرات  افزایــش  از  وی 
ایــن  پتروشــیمی عربســتان و ســهم محصــوالت 
کشــور در هنــد، چیــن و اندونــزی به عنــوان یکی 
نفــت  پیــش روی صنعــت  از چالش هــای  دیگــر 
ایــران نــام بــرد و افــزود:  انتقــال نــدادن دانش و 
فنــاوری پیشــرفته و جذب نکردن ســرمایه گذاران 
خارجــی بــه صنعــت نفــت ، گاز و پتروشــیمی بــا 
ادامه تحریم های غیرقانونی، از دیگر مشکالت و 

چالش های پیش روی است.
ایــن مقــام مســوول از مصــرف بــاالی گاز و 
تغییــر نکــردن فرهنــگ مصــرف داخلی انــرژی به 
عنوان یک چالش بزرگ نام برد و گفت: افزایش 
مصرف داخلی انرژی در ایران در عمل ســهمی را 
در بازار متناسب با ذخایر نفت و گاز ایران باقی 

نخواهد گذاشت.

از  قشــم  اینکــه  یــادآوری  بــا  زمانی نیــا 
ظرفیت و پتانســیل الزم برای تبدیل به یکی از 
کانون هــای تولیــد و صــادرات انــواع حامل های 
انــرژی به ویژه محصوالت پتروشــیمی برخوردار 
اســت، خاطرنشــان کرد: برای رشد توسعه هاب 
)مرکــز( پتروشــیمی و پاالیــش نفــت در جزیــره 
و حاکمیتــی  دولتــی  بایــد تضمین هــای  قشــم، 
به ســرمایه گــذاران خارجی و بخــش خصوصی 

داده شود.
وی در پایان از کاهش 18 درصدی سرمایه 
گــذاری در صنایــع نفــت گاز پتروشــیمی و زغال 
ســنگ پــس از شــیوع کرونــا بــه عنــوان یکــی از 
چالش هــای پیــش روی صنعــت نفــت جهان نام 
بــرد و بیــان  کــرد: کاهش ســرمایه گذاری در یک 
بــازه زمانــی پنج تا 10 ســاله افزایش تولید نفت 

و گاز را در جهــان تحــت تاثیــر قرار خواهد داد.

آغاز مذاکره ایران با ترکیه برای تمدید قرارداد صادرات گاز

تحقق 10 درصدی درآمدهای نفتی و فروش اموال مازاد در 9 ماه گذشته

ظریف: باید همان توافقی را اجرا کنیم که درباره آن 
مذاکره کردیم


