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جذب فاینانسورهای خارجی 
برای اجرای طرح های 

توسعه ای راه آهن
معــاوناقتصادیراهآهنازجذبفاینانســورهای

خارجیبرایطرحهایتوسعهایریلیخبرداد.
نورهللا بیرانوند در گفت وگو با تســنیم با یادآوری 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید اظهار کرد: خوشبختانه 
در حــوزه نــاوگان، تامیــن لکوموتیــو، واگن هــای بــاری و 
مسافری سرمایه گذاران منابع را از طریق شرکت نفت و 
تایید راه  آهن جمهوری اسالمی ایران دریافت می کنند.
وی ادامه داد: شــرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
نقش بسیار موثری در ایجاد یک فضای امید و افزایش 
بازدهی ســرمایه گذاری طرح های ریلی در کشــور داشته 

است.

بیرانونــد بیــان کــرد: ســرمایه گذاران نســبت بــه 2 
عامل بســیار حســاس هســتند؛ بازدهی ســرمایه گذاری 
یکــی از مولفه های مهم در تصمیم گیری ســرمایه گذاران 
برای حضور در طرح های ریلی اســت. بر اســاس قانون 
دسترســی آزاد به شــبکه ریلی باید تمهیداتی اندیشیده 
شــود تا ســرمایه گذاری در بخش ریلی نســبت به ســایر 

بخش ها از بازدهی بیشتری برخوردار باشد.
اســالمی  جمهــوری  آهــن  راه   اقتصــادی  معــاون 
ریســک  مدیریــت  دوم  مولفــه  این کــه  بیــان  بــا  ایــران 
بســته های  کــرد:  اضافــه  اســت،  ســرمایه گذاری  در 
ســرمایه گذاری متعــددی را حســب بخش هــای مختلــف 
تدویــن کرده ایــم هــم بازدهــی و هــم ریســک در ایــن 
بســته ها در نظــر گرفتــه شــده اســت. عــالوه بــر این کــه 
زمینــه  تامیــن مالی در حوزه های الزم از طریق سیســتم 
بانکــی، دولــت، بورس و فاینانســورهای خارجی طراحی 

شده است.
بیرانوند با بیان این که تولید واگن  باری، مسافری، 
لکوموتیــو و... از همیــن طریــق در حــال انجــام اســت، 
گفــت: تمام ســرمایه گذاری های انجام شــده در راه آهن 

از همین روش های ذکر شده صورت گرفته است.
نــورهللا بیرانونــد اواخــر مــاه گذشــته از انصــراف 
در  پــروژه«  »صنــدوق  بکارگیــری  از  ســرمایه گذاران 

طرح های ریلی خبر داده بود.

 مشترکان اینترنت ثابت

از ۱۰ میلیون عبور کردند
مشترکانخانگیوتجاریارتباطاتپهنباندثابت
تــاپایــانســال۱۳۹۹،بیــشاز۱۰میلیــونو۶۰۰هزار
عددبودهکهازفناوریهایاینترنتپرســرعت،شامل
ســرعتهای بــا TD-LTE و ADSL،VDSL ،  FTTX

متفاوتبهرهمیبرند.
طبــق آمــار ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویی تا پایان سه ماهه پایانی سال 1۳۹۹، مشترکان 
خانگــی و تجــاری ارتباطــات پهن بانــد ثابــت، 1۰ میلیــون 
و ۶۰۰ هــزار و ۵۰ نفــر را شــامل  می شــود کــه تعــداد 

مشترکان به تفکیک در جدول زیر آمده است.
اینترنــت ADSL بــا اســتفاده از خطــوط تلفن ثابت 
و بــدون ایجــاد مزاحمت برای تماس های صوتی )اتفاقی 
مراکــز  از  را  اطالعــات  مــی داد(،  رخ  دایــال آپ  در  کــه 
 ADSL مخابراتی به روی مودم می آورد. اتصال اینترنت
را می تــوان روی خطــوط تلفــن ثابــت ایجاد کــرد و نیازی 
به کابل کشی و نصب خطوط جدید ندارد. این سرویس 
بــا محدودیت هایــی از جمله ســرعت دانلود کمتر از 2۴ 
مگابیــت بــر ثانیــه و ســرعت آپلــود کمتــر از دو مگابیت 

روبه روست.
بســترهای  روی   VDSL اینترنــت  مقابــل،  در 
کابل های شبکه است و برخالف ADSL از خطوط تلفن 
ثابت شــهری برای انتقال اطالعات اســتفاده نمی کند و 
نیــاز بــه کابل کشــی دارد. ســرعت دانلــود روی اینترنــت 
VDSL نزدیک به پنج برابر ســرعت دانلود ADSL اســت 

و سرعت آپلود آن نیز 1۰ برابر ADSL است.
ایــن آمــار ســازمان تنظیــم مقــررات تــا پایان ســال 
1۳۹۹ حاکــی از آن اســت کــه تعــداد مشــترکان خانگــی 
اینترنت X-DSL مربوط به شرکت مخابرات ایران، بیش 
از چهار میلیون و ۵۹۹ بوده و تعداد اشتراک های اداری 
و تجــاری ایــن ســرویس، بیــش از ۳۳۶ هــزار بــوده کــه 
مجمــوع اشــتراک های ســرویس را بــه چهــار میلیــون و 

۹۳۵ هزار و ۶۶2 می رساند. 
اینترنــت فیبــر نــوری )FTTx( مبتنــی بــر کابل های 
فیبــر نــوری اســت و از کابل های مســی یا خطــوط تلفن 
اســتفاده نمی کنــد و کابل های فیبر نــوری انتقال دهنده 
اطالعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبر نوری 
از سیگنال های نوری، کیفیت و سرعت بیش تری نسبت 
به ADSL و VDSL دارد و می تواند یک کیفیت و سرعت 
را بــدون در نظــر گرفتن فاصله کاربر تا ســرویس دهنده 

ارایه دهد و سرعتی بالغ بر یک گیگابیت دارد.
تعــداد  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  رگوالتــوری  آمــار 
مشــترکان خانگــی اینترنت فیبر نــوری مخابرات ایران تا 
پایان ســه ماهه چهارم ســال 1۳۹۹، بالغ بر 1۴۹ هزار و 
1۵۴ مشــترک بود و تعداد اشــتراک های اداری و تجاری 
این سرویس، 1۰ هزار و 2۶۸ مشترک بوده که مجموع 
اشتراک های فیبر نوری مخابرات را به 1۵۹ هزار و ۴22 

می رساند.

ابراز تنفر میلیاردرهای مسن 
آمریکایی از بیت کوین

چارلی منگر رمزارزهای دیجیتال را مغایر 
با »اهداف تمدن انسانی« توصیف کرد

مترجم:علیاسدیخمامی

در حالی که پدیده های نوظهور جهان سرمایه داری 
نوظهــور  قدرت هــای  همزمــان  و  ماســک  ایــالن  ماننــد 
جهانــی ماننــد چیــن، از بیت کویــن بــه عنــوان یــک ابزار 
ســرمایه گذاری اســتقبال کرده اند، ســرمایه داران مســن 

آمریکایی علیه این رمزارز دیجیتال موضع گرفته اند.
بــه گــزارش سی ان بی ســی، بــا وجــود رشــد ارزش 

دیجیتــال  ســرمایه های 
در ســال جــاری میــالدی، 
منگــر«،  »چارلــی  تنفــر 
معاون مدیرعامل شــرکت 
هــث اوی«  »برکشــایر 
میلیاردرهــای  از  یکــی  و 
از  آمریــکا  مشــهور 
شــده  تشــدید  بیت کویــن 

است. 
منگــر در گردهمایــی ســهام داران ایــن شــرکت در 
روز یکشــنبه گفــت: » البتــه من از موفقیــت بیت کوین 
بیزارم. من نه تنها از ارزی که مورد استفاده آدم ربایان 
کــه  نمی کنــم،  اســتقبال  اســت،  غیــره  و  زورگیــران  و 
نمی خواهــم بــه دلیــل فــردی کــه از ســر بیــکاری یــک 
از  اســت،  کــرده  اختــراع  )بیت کویــن(  مالــی  محصــول 

میلیاردها میلیارد دالر سرمایه شما صرف نظر کنم.«
این ســرمایه گذار اســطوره ای ادامه داد: » من فکر 
می کنــم کــه بایــد بــا تواضــع بگویــم کــه کل این توســعه 
لعنتی )توسعه رمزارزهای دیجیتال( نفرت انگیز و مغایر 

با اهداف تمدن انسانی است.«
وارن بافــت، دیگــر میلیــاردر آمریکایــی کــه پیشــتر 
از اظهــار نظــر در مــورد بیت کویــن خــودداری کــرده بود،  
دربــاره نظــر مونگر در مورد ایــن رمز ارز دیجیتال گفت: 

» من با این نظر کامال موافقم«.
»معجــزه اوماهــا« )لقــب وارن بافــت( همچنیــن 
مــورد رمزارزهــای دیجیتــال  کــه نمی خواهــد در  گفــت 
مســتقیما اظهــار نظــر کنــد، چراکه نمی خواهد از ســوی 
کســانی کــه طرفــدار این محصول هســتند، بــه او حمله 

شود. 
بزرگتریــن رمــزارز دیجیتــال جهــان )بیت کویــن( در 
ســال جاری میالدی رشــدی بزرگ را تجربه کرده اســت. 
در مــاه آوریــل، پــس از آنکــه اســتفاده شــرکت تســال و 
بانک های بزرگ وال اســتریت از این رمزارز آن را به یک 
ارز جریان اصلی تبدیل کرد، قیمت بیت کوین به ۶۰ هزار 
دالر به ازای هر واحد رسید. تسال به تازگی اعالم کرده 
اســت کــه 1.۵ میلیــارد دالر در بیتکویــن ســرمایه گذاری 
می کنــد و اکنــون نیــز اســتفاده از رمزارزهــای دیجیتــال 
در خریــد محصــوالت خــود را پذیرفتــه اســت. همزمــان 
»گولدمن ســاکس« و » مورگان اســتینلی« )بانک های 
بزرگ آمریکایی( به دنبال آن هســتند که به مشــتریان 

ثروتمند خود استفاده از بیتکوین را توصیه کنند. 

بیت کویــن کــه آخرین قیمت معاملــه آن ۵7 هزار 
دالر بــه ازای هــر واحــد بــوده اســت، نســبت بــه ابتدای 
ســال جاری میالدی که قیمت آن ۳۰ هزار دالر به ازای 
هــر واحــد بــود، رشــد قابــل مالحظــه ای را تجربــه کــرده 

است. 
مونگر مدت هاست که از بیتکوین به دلیل نوسان 
شــدید آن و فقــدان قانون گــذاری انتقــاد می کنــد. او در 
نشســت ســالیانه ســهام داران »دیلــی ژورنــال« در مــاه 
فوریه گفته بود که بیت کوین بیشتر از حدی که بتواند 
بــه عنــوان یــک ابزار مبادله اســتفاده شــود، در نوســان 

است.
منگــر در آن تاریــخ گفتــه بود: » این )بیتکوین( در 
واقــع نوعــی جایگزین مصنوعی برای طالســت و از آنجا 
کــه من هیچــگاه طال نمی خــرم، هیچگاه نیــز بیت کوین 

نخواهم خرید.«
او اضافــه کــرده بــود: » بیت کویــن مــرا راجــع بــه 
آنچــه کــه اســکار وایلــد در مــورد شــکار روبــاه بــه کمک 
ســگ ها گفتــه بــود، می انــدازد. او گفتــه بــود کــه شــکار 
روباه، تعقیب آنچه قابل خوردن نیست، به کمک آنچه 

نمی توان از آن سخن گفت، است.«
موضع گیــری  اقتصــاد«،  »عصــر  گــزارش  بــه 
ســرمایه داران مســن آمریکایــی در مــورد بیت کویــن در 
حالی اتفاق می افتد که هم سرمایه داران جوان تر مانند 
ایــالن ماســک و هم قدرت های در حــال ظهور اقتصادی 
ماننــد جمهــوری خلــق چیــن بــه رمزارزهــای دیجیتال، و 
به طور مشــخص بیت کوین روی خوش نشــان داده اند. 
بــه طــوری کــه چین بــه تازگی عنــوان کرده اســت که به 
بیت کویــن بــه عنوان یــک جایگزین ســرمایه گذاری نگاه 
ایــالن ماســک،  می کنــد و شــرکت های تحــت مالکیــت 
ماننــد تســال نیــز اســتفاده از بیت کوین به عنــوان واحد 
سرمایه گذاری و مبادله را آغاز کرده اند. به نظر می رسد 
کــه دنیــای نــو، در حال پذیرفتن رمزارزهــای دیجیتال به 
عنــوان جایگزیــن ارزهای چاپی هســتند و دنیــای کهنه، 

علیه آن موضع گرفته است. 

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

نماینــده حاجیدلیگانــی حســینعلی
شاهینشــهرطرحتحقیقوتفحصازنحوه
هزینهکرداعتباراتنهادریاستجمهوریرا

تهیهوپیشنهاددادهاست.
به گزارش تســنیم، این طرح هم اکنون 
در  و  شــده  بارگــذاری  مربوطــه  ســامانه  در 

مرحله جمع آوری امضا است.
متــن کامــل تحقیــق و تفحــص از نحــوه 
ریاســت جمهوری  نهــاد  اعتبــارات  هزینه کــرد 

به شرح ذیل است:
اخیــراً اخبــاری مبنی بر پرداخت بیســت 
میلیــون ریــال از ســوی جنــاب آقــای حســن 
بــه  دوازدهــم  دولــت  رئیس جمهــور  روحانــی 
حســاب هریک از طلبه هــای حوزه های علمیه 
بابت کمک هزینه افطار پرداخت شــده اســت 
کــه بــا توجــه بــه تعــداد طلبه هــای حوزه هــای 
بــه حســاب  علمیــه کل مبلــغ پرداخت شــده 
طلبه های حوزه های علمیه مجموعاً چهارهزار 
میلیــارد ریــال اســت، ایــن در حالی اســت که 
در قانون بودجه ســال 1۴۰۰ کل کشــور هیچ 
ردیــف بودجــه ای در ایــن خصــوص پیش بینی 
نشــده اســت و ایــن نحــو پرداخت هــای بدون 
ضابطه با دســتور جناب آقای حســن روحانی 
رئیس جمهــور دولــت دوازدهــم در یــک ســال 

اخیــر چندیــن بــار اتفــاق افتــاده اســت کــه از 
جملــه ایــن موارد می توان  بــه افزایش حقوق 
ســال  مــاه  آبــان  در  کشــوری  بازنشســتگان 
1۳۹۹ بــدون اینکــه در قانــون بودجــه ســال 
ایــن  در  بودجــه ای  ردیــف  کشــور  کل   1۳۹۹
خصــوص پیش  بینی شــده باشــد یا کــه مجوز 

قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.
در  پرداخت هــای مذکــور  کــه  در صورتــی 
راســتای تأمیــن کاالهای اساســی موضوع قانون 
الــزام دولــت به پرداخت یارانه کاالهای اساســی 
مصــوب 1۳۹۹.۸.2۸ می باشــد بایــد بیــان کــرد 
کــه در ایــن قانــون نیز یک گروه خــاص به عنوان 
یارانــه مشــخص نشــده اســت  دریافت کننــده 
بنابراین جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور 
دولــت دوازدهــم عالوه بر اینکه قانــون مذکور را 
اجرا نکرده است اقدام به پرداخت های بی ضابطه 
از محل بیت المال نموده که باید بررسی شود که 
این پرداخت ها از چه محلی انجام شده و مستند 

قانونی آن کدام قانون است.
بــر اســاس اصــل یکصــد و ســی و چهارم 
بــا  وزیــران  هیئــت  ریاســت  اساســی  قانــون 
رئیس جمهــور اســت که بــر کار وزیران نظارت 
هماهنــگ  بــه  الزم  تدابیــر  اتخــاذ  بــا  و  دارد 
ســاختن تصمیم هــای وزیــران و هیئــت دولت 

و  برنامــه  وزیــران،  بــا همــکاری  و  می پــردازد 
خط مشــی دولــت را تعییــن و قوانیــن را اجــرا 
می کنــد. در مــوارد اختالف نظر و یا تداخل در 
وظایف قانونی دستگا ه های دولتی در صورتی 
کــه نیــاز بــه تفســیر یــا تغییــر قانون نداشــته 
باشــد تصمیــم هیئت وزیــران که به پیشــنهاد 

رئیس جمهور اتخاذ می شود الزم االجراست.
رئیس جمهوری در برابر مجلس مسئول 
اقدامــات هیئــت وزیــران اســت، بــا توجــه بــه 
اتفاقات پیش آمده در نهاد ریاســت جمهوری،  
عــدم رعایت قانون بودجه ســاالنه و هم عدم 
از ســوی  قوانیــن  نقــض  و  رعایــت شــئونات 
مقامــات نهــاد ریاســت جمهوری بــا توجــه بــه 
اصــل مذکــور رئیس جمهور بــه وظیفه قانونی 
خــود عمــل نکــرده اســت و نقــض اصــل 1۳۴ 
قانون اساســی از ســو ی آقای حســن روحانی 

آشکار و مسلم است.
بــا توجــه به مطالب فوق الذکــر الزم و ضروری 
اســت بررسی شــود که از هزینه کردهای نهاد 
ریاست جمهوری بررسی شود و بررسی گردد 
کــه؛ ایــن پرداخت ها بر اســاس کدام مســتند 

قانونی انجام شده است؟
حســینعلی  درخواســت کننده:  نماینــده 
حاجی دلیگانــی، حوزه انتخابیه:  شاهین شــهر 

و میمه برخوار
موضوعاصلیتحقیقوتفحص:

ریاســت جمهوری  نهــاد  هزینه کردهــای 
بــر اســاس کــدام مســتند قانونی انجام شــده 
اســت؟  پرداخــت مبلــغ بیســت میلیون ریالــی 
بــه حســاب هریــک از طلبه های حــوزه علمیه 
از  روحانــی  آقــای حســن  جنــاب  طــرف  از  و 
محل کدام ردیف بودجه انجام شــده اســت و 

مستند قانونی آن کدام است؟
موضوعاتفرعیتحقیقوتفحص:

و  حقیقــی  اشــخاص  از  کدام یــک  ـ   1
حقوقــی از نهــاد ریاســت جمهوری و شــخص 
رئیس جمهــور جنــاب آقــای حســن روحانی از 
ســال 1۳۹2 تاکنــون کمک دریافــت نموده اند 
و میــزان کمک های دریافتــی هریک چه میزان 

بوده است؟
نهــاد  پرداخت هــای  از  هریــک  ـ   2
ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور جناب 
آقای حســن روحانی از ســال 1۳۹2 بر اســاس 

کدام مستند قانونی انجام شده است؟
نهــاد ریاســت جمهــوری و  انحــراف  ـ   ۳
حســن  آقــای  جنــاب  رئیس جمهــور  شــخص 
روحانی از احکام قانون در هر سال چه میزان 

بوده است؟

رئیسجمهــوریاهــدافمهــمدولــتو
بانــکمرکــزیراتعــادلقیمــتارز،باالبردن
ارزشپولملیوشرایطمناسبقیمتکاال

عنوانکرد.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، دویســت و بیســت و دومین جلسه 
ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت به ریاســت 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهوری 
برگزار شد و در ابتدای جلسه اقدامات انجام 
شــده بــرای تامین اعتبار ریالــی و ارزی تامین 
و خریــد واکســن مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گرفت.
واردات  و  تولیــد  در  بخشــیدن  ســرعت 
واکســن، تســریع در تخصیــص اعتبــار ارزی 
و ریالــی از ســوی بانــک مرکــزی، هماهنگــی 
و  داخــل  در  مختلــف  دســتگاه های  میــان 
نمایندگی هــای ایــران در خارج از کشــور برای 
تســهیل واردات و اســتفاده وزارت بهداشــت 
و درمــان از ظرفیــت بخــش خصوصــی بــرای 
مــورد  موضوعــات  جملــه  از  واکســن  واردات 

بحث درخصوص تامین واکسن بود.
اولویــت  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
تهیــه و تامیــن واکســن در برنامه هــای دولــت 
گفت: مقابله با کرونا در گرو دو اصل رعایت 
اســت.  واکسیناســیون  و  دســتورالعمل ها 
همانطــور کــه رعایــت دســتورالعمل ها وظیفه 
همــه اقشــار مردم اســت، دولت نیــز تامین و 
ســاخت واکســن را بــه عنــوان اصــل اول همه 

فعالیت های خود تعیین کرده است.
روحانــی ادامــه داد: دولــت بــا اختصاص 
ارز الزم مشــکل تامیــن منابــع را برای خرید و 
واردات واکسن، حل کرده است و از این نظر 

هیــچ یــک از دســتگاه های ذیربط نبایــد اجازه 
دهنــد تامیــن فــوری واکســن در پیــچ و خــم 
مراحل اداری معطل شود و واکسن الزم طبق 
اولویت های تعیین شده، در اختیار گروه های 
مختلف جامعه قرار گیرد. به دنبال تزریق به 
کادر درمان، افراد در گروه های سنی بیش از 
۶۵ ســال و افــراد بــا بیماری هــای زمینــه ای در 

اولویت ارائه خدمات قرار می گیرند.
بــازار  وضــع  از  مرکــزی  بانــک  گــزارش 
ارز و افــق مثبــت بــا توجــه بــه تحــوالت مــورد 
انتظــار پیــش رو، موضــوع بعــدی جلســه بود 
و اســتفاده از شــرایط مســاعد برای تعادل در 

بــازار و واقعــی شــدن نــرخ ارز مــورد بحــث و 
بررسی قرار گرفت.

بــر شکســت  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
دشــمن در جنــگ اقتصــادی و اذعــان آنــان به 
حداکثــری  فشــار  سیاســت  بــودن  بی نتیجــه 
گفت: با شکســت دشــمن در جنگ اقتصادی 
و نزدیــک شــدن بــه آســتانه رفــع تحریم هــا با 
توجــه به مذاکرات اخیر، می توان امیدوار بود 
که اقتصاد کشور به مسیر تعادل و شکوفایی 

سال های ۹۳ تا ۹۶ بازگردد.
روحانــی با یادآوری سواســتفاده عده ای 
اظهارکــرد:  تحریم هــا،  از  خــارج  و  داخــل  در 

ایــن عــده بــرای ممانعــت از کاهــش احتمالی 
نــرخ ارز، کمــاکان بــه دنبــال ایجــاد مانــع در 
برابــر گشــایش های احتمالــی و ایجــاد هراس 
و ناامیــدی در میــان جامعــه و مــردم بــه ویــژه 
فعاالن اقتصادی هســتند ولی یکی از اهداف 
مهم دولت و بانک مرکزی، تعادل قیمت ارز، 
باالبــردن ارزش پــول ملــی و شــرایط مناســب 

قیمت کاال است.
بــدون  کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــوری 
در  هماهنگــی  و  انســجام  حفــظ  بــا  تردیــد 
کشــور می توانیــم در هفته هــای آتــی شــاهد 

گشایش های امیدبخش باشیم.

مــورد ارز کــه یــادآورشــد نیــرو وزیــر
نیــازخریــدواکســنکروناازروســیهازمحل
مطالبــاتایــرانازعــراقتامیــنوبــهزودی

نخستینپرداختانجاممیشود.
روز  اردکانیــان  رضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
یکشــنبه در حاشــیه دیــدار بــا ماجــد مهــدی 
حنتــوش وزیــر بــرق جمهــوری عــراق در محل 
افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در  نیــرو  وزارت 
براســاس دســتور رئیس جمهــوری از یــک مــاه 
پیــش مقــرر شــده بــود ارز مــورد نیــاز خریــد 

واکسن از نقاط مختلف جهان تامین شود.
وی بــا بیــان اینکــه خریــد واکســن طبــق 
نظر وزارت بهداشــت، از منابع مختلف انجام 
خواهــد شــد، افــزود: بــر اســاس قــرارداد بین 
ایــران و روســیه، بخشــی از طلب مــا از عراق، 

صرف خرید واکسن های روسی می شود.
وزیــر نیــرو اضافــه کــرد: ســفر وزیــر برق 
عــراق بیشــتر بــرای تنظیــم مطالبــات ریالــی 

وزارتخانه های نفت و نیرو انجام شده است
وزیر نیرو با مرور جزییات دیدار با وزیر 
برق عراق، گفت: جلســه خیلی خوبی با وزیر 
برق جمهوری عراق برگزارشد، وی روز گذشته 
به تهران سفر کرده و دیدارهایی با وزیر نفت 
انجام داد و امروز نیز جلسه ها و بازدیدهایی 

با بخش برق و گاز کشورمان دارد.
اردکانیان ادامه داد: کمیســیون مشترک 
همکاری هــای ایــران و عراق ســال گذشــته در 
تهران برگزار شد و از طرف ایران، وزیر نیرو و 
از ســوی عراق، وزیرتجارت در این کمیســیون 

حضور دارند.
بــرق  اینکــه همکاری هــای  بیــان  بــا  وی 

انجــام  حــال  در  قبــل  از مدت هــا  دو کشــور 
اســت، افــزود: ایــن ســفر عمدتــا بــرای تنظیم 
ترتیبــات مالی بــرای پرداخت بدهی های عراق 
بــه شــرکت ملــی گاز ایــران و مقــداری هــم به 
شــرکت توانیــر بــوده و هماهنگــی خوبــی نیــز 
بــا وزیــر نفــت انجــام شــده اســت کــه اطــالع 

خواهند داد.
وزیــر نیرو با یــادآوری پرداخت پول خرید 
از عــراق، گفــت:  از محــل مطالبــات  واکســن 
شرایط این اقدام باید در تهران، بغداد و مسکو 
انجــام مــی شــد کــه همــه ترتیبــات قــراردادی 
مهیا شــده و انتظار ما این اســت که نخســتین 

پرداخت ها در همین روزها انجام شود.
اردکانیان خاطر نشــان کرد: قراردادهای 
جــاری شــامل دو قــرارداد دو میلیــون دوز و 
۶۰ میلیــون دوزی اســت کــه تالش مــی کنیم 

مسایل مالی شان به موقع حل شود.
وی ادامه داد: تالش می شود با اختصاص 
ایــن پرداخت هــا هیچ وقفــه و اختاللی در روند 
واردات واکسن های مورد تایید وزارت بهداشت 
رخ ندهد.عــالوه بــر تامیــن واکســن از مســکو، 
مسیرهای دیگری هم در حال انجام است، اما 
مانند هر کار دیگری، نیاز به زمان دارد تا همه 

چیز آماده شود.

ایرانوعراقبرایتداوم
تامینانرژیوپرداختبدهی

توافقکردند
در ادامه وزیر برق جمهوری عراق گفت: 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق برای 

تــداوم تامیــن انرژی مورد نیــاز عراق در زمینه 
برق و گاز و پرداخت بدهی ها توافق کردند.

افــزود:  حنتــوش  مهــدی  ماجــد 
جمهــوری  بیــن  خــوب  بســیار  همکاری هــای 
ایــران و جمهــوری عــراق بــر کســی  اســالمی 

پوشیده نیست.
وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران در 
ســال های گذشــته بــرای تامین ســوخت مورد 
نیــاز نیروگاه هــای جمهــوری عــراق و صــادرات 
برق به این کشــور کمک های بســیاری داشته 
اســت. وزیــر بــرق عــراق خاطرنشــان کرد:  در 
جلسه هایی که داشتیم درباره همه راهکارها 
و راه حل هــای تامیــن انــرژی صحبــت شــد و 
به طــور قطــع همکاری هــا مســتمر و ادامــه دار 

است.
حتنــوش گفت: در این جلســه ها درباره 
جمهــوری  بــه  عــراق  بدهی هــای  بازپرداخــت 
اسالمی ایران در دو بخش گاز و برق صحبت 
شد و به طور حتم همکاری های بین دو کشور 

رو به گسترش است.
برابــر  ســه  عــراق  در  کــرد:  بیــان   وی 
وجــود  کمبــود  واردات،  بــرای  درخواســت 
ایــن  بــه  پاســخ گویی  توانایــی  دولــت  و  دارد 
درخواســت ها را نــدارد و نمی تواند با افزایش 
درخواســت ها همگام باشــد، بــه  همین دلیل 
دولــت عراق بایــد برای تامین انرژی مورد نیاز 
خــود انــرژی وارد کنــد تا با کمبود ســوخت در 

نیروگاه ها مواجه نشود.
وزیر برق عراق افزود: امســال توانستیم 
در عــراق مصــرف 22 هــزار مــگاوات بــرق را 
پوشــش بدهیــم، ایــن در حالــی اســت کــه در 

ســاعت اوج مصــرف برق این رقــم از 22 هزار 
مگاوات به 2۸ هزار مگاوات می رسد.

بیــن  مقایســه  ای  اگــر  گفــت:  حنتــوش 
ســرانه برق در دو کشــور ایران و عراق داشته 
باشــیم، شهروندان عراقی ۶ برابر مردم ایران 
بــرق مصــرف می کنند و این موضــوع به دلیل 

درجه حرارت باالی عراق است.
جمهــوری  بــرق  وزارت  ادامــه داد:  وی 
عــراق در ایــن زمینــه و تفاوت هایــی کــه بیــن 
میــزان مصرف انــرژی در تهران و بغداد وجود 
دارد مقایســه ای را بــا وزارت نیــروی جمهــوری 

اسالمی ایران انجام داده است.
اکنــون  عــراق،  بــرق  وزیــر  گفتــه  بــه 
شــرکت های ایرانی در عــراق در همه زمینه ها 
از جملــه ســاخت و راه انــدازی نیروگاه هــا در 

حال فعالیت هستند.
نباشــد  الزم  شــاید  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
گفــت:  کنیــم،  امضــا  جدیــدی  تفاهم نامــه 
تفاهم نامه الزام آور نیست اما قراردادها الزام 
آور اســت که این قراردادها بین شــرکت های 

ایرانی و عراقی در حال انجام است.
بــه گفتــه حنتــوش، اکنــون شــرکت های 
ایرانــی در نیروگاه هــای عراق در حال فعالیت 
هســتند و همکاری هــای گســترده ای در ایــن 

زمینه بین دو کشور وجود دارد.
وزیر برق جمهوری عراق خاطرنشان کرد: 
تامین انرژی از ســوی ایران به صورت مستمر 
ادامه دارد، مشــکلی که ما داشــتیم در زمینه 
تامیــن ســوخت نیروگاه هــا اســت؛ البتــه در 
ایــن ســفر در زمینه این موضــوع و روش های 

پرداخت به توافق های خوبی رسیدیم.

پیشنهادتحقیقوتفحصازنحوههزینهکرداعتباراتنهادریاست
جمهوریکلیدخورد

پرداختپولواکسنهایروسیازمحلمطالباتایرانازعراق
تهران و بغداد برای تداوم تامین انرژی و پرداخت بدهی توافق کردند
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