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دبیرکل اوپک: ذخایر نفت 
سریعتر کاهش پیدا می کند

دبیــرکلاوپــکاظهــارکــردکهاوپــکومتحدانش
انتظــاردارنــدذخایــرنفــتدرماههــایآیندهســریعتر
کاهــشپیداکندکهنشــاندهندهموفقیتآمیزبودن
تالشهایاینتولیدکنندگانبرایحمایتازبازاراست.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد بارکینــدو در اظهــارات 
آنالیــن در کنفرانــس نفــت بیــن المللــی نیجریــه گفت: 
ذخایــر نفت در کشــورهای توســعه یافته بــه میزان ۶.۹ 
میلیون بشکه در آوریل کاهش پیدا کرد و ۱۶۰ میلیون 
بشــکه در روز کمتر از مدت مشــابه سال گذشته است. 
ما انتظار داریم سطح ذخایر در ماههای آینده به میزان 

بیشتری کاهش پیدا کند.
اوپــک و متحدانــش در قالــب گروه اوپک پالس در 
آوریل تصمیم گرفتند در فاصله مه تا ژوییه ۲.۱ میلیون 
بشــکه در روز بــه میــزان عرضــه خــود اضافه کننــد. این 
تولیدکننــدگان در نشســت هفته گذشــته خــود تصمیم 
مذکــور را تاییــد کردنــد کــه افزایش قیمتهــای نفت را به 

دنبال داشت.
بارکینــدو گفــت: بــازار بــه تصمیمــی کــه گرفتیــم 
و شــامل تنظیــم ســطح تولیــد از مــاه مــه امســال بــود، 

واکنش مثبتی نشان می دهد.
برنامــه  کــرد  اذعــان  اوپــک  دبیــرکل  اگرچــه 
واکسیناســیون و برنامه هــای محــرک مالــی عظیــم، بــه 
دورنمــای مثبــت بــازار نفــت کمک کرده اســت اما خاطر 
نشــان کــرد موانــع موجــود بــر ســر راه واکسیناســیون 
جهانــی و ادامــه شــیوع کوویــد ۱۹ همچنــان ریســکهایی 

برای تقاضا برای نفت به شمار می روند.
بارکینــدو گفت: نرخ پایبنــدی تولیدکنندگان اوپک 

پالس به محدودیت عرضه در آوریل ۱۱۴ درصد بود.

اعتراض ایران به رعایت 
نکردن حق آبه هیرمند

معاونآبوآبفایوزیرنیرودرجلســهمشــترک
کمیســارانآبهیرمنــددرخصــوصدریافــتنکــردن

حقآبهایراندرسالجاریاعتراضکرد.
به گــزارش وزارت نیــرو، قاســم تقــی زاده خامســی 
مشــترک  جلســه  ســومین  و  بیســت  در  روزگذشــته 
کمیســاران آب هیرمند که با حضور مقام های جمهوری 
اســالمی ایــران و افغانســتان برگــزار شــد، بــا توجــه بــه 
مســوولیت کمیســاری آب هیرمند که از طرف جمهوری 
اســالمی ایــران بــر عهــده دارد، ضمــن خوش آمدگویــی 
خواســتار تأمین حق آبه ایران بر اســاس معاهده ۱۳۵۱ 

فی مابین شد.

وی در ادامــه بــا یاداوری دغدغه های ایران نســبت 
بــه احــداث و آب گیــری بنــد کمال خان بــر روی هیرمند، 
گفــت: براســاس مــاده پنجــم معاهــده ۱۳۵۱ هیرمنــد، 
افغانســتان باید موافقت ایران را برای ســاخت این بند 
جلب می کرد و ما معتقدیم این بند پیامدهای اجتماعی 
توســعه  و  کشــاورزی  تعطیلــی  مهاجــرت،  از  ناشــی 

کانون های گرد و غبار را خواهد داشت.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفا خاطرنشــان 
کرد: مردم در منطقه سیســتان تشــنه هســتند و آن چه 
که ما نگران آن هستیم دریافت نکردن حق آبه در سال 
جاری و کمبود آب در سیستان است. ما پیگیر دریافت 
حق آبــه خــود بــه صــورت درســت و کامــل بــر اســاس 

معاهده هستیم.
احمد ویس بصیری کمیســار افغانســتان در ادامه 
عنوان کرد: امیدواریم با توجه به خشکسالی سال جاری 
بتوانیــم در این جلســه بــرای برنامه ریــزی تأمین حق آبه 
بــه نتایــج مثبتــی برســیم و معاهــده را اجــرا کنیــم. این 

مستلزم همکاری دو جانبه است.

اخبـــــــــــــــــار

وزیــرنفــتگفــتکهســالیانهرقمــیمعادل
۳۵میلیــارددالربــهمــردمبــهصــورتیارانــهگاز

دادهمیشود.
به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه روز گذشته در صحن 
علنــی مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به پرســش 
»علیرضا ورناصری قندعلی« نماینده مسجدســلیمان 
و اللــی و هفتــگل و اندیــکا دربــاره جمــع آوری گازهای 
مشــعل و »جالل محمودزاده« نماینده مهاباد درباره 
گازرسانی و کمبود گاز مایع افزود: گازهای مشعل یا 
همان گازهایی که به مشــعل می رود موضوعی اســت 
که بیش از ۶۰ سال مطرح بوده و اجرای آن  پیچیده، 

دشوار و پرهزینه  است.
وی بیان  کرد: مجلس شــورای اســالمی نیز به 
ایــن مســاله توجه داشــته و آخرین بــار در ماده ۴۸ 
قانــون برنامه ششــم توســعه، دولــت را موظف کرد 

تا گازهای مشعل به قیمت عادالنه واگذار شود.
وزیــر نفت اظهار کــرد: ما در اجرای این قانون 
یــک مزایــده برگــزار کردیــم و قیمــت هــر مترمکعب 

گاز بــرای پایــه مزایــده را  نیــم ســنت تــا ۲ ســنت 
تعییــن کردیــم کــه تقریبــا رایــگان بــود، امــا تعــداد 

مراجعه کنندگان اندک بود.
قراردادهایــی  اســاس  ایــن  بــر  ادامــه داد:  وی 
بــه مقــدار نیــم میلیــون مترمکعــب بــرای ایســتگاه 
جمع آوری گازهای مشعل میدان پارسی و مارون ۳ 
امضا و راه اندازی شــد و تاسیســات جمع آوری چند 
مــورد دیگــر نیز به ظرفیت یــک میلیون و ۷۰۰ هزار 

مترمکعب انجام شد، اما مقادیر بسیار کم بود.
این مقام مســئول اضافه کــرد: برای جمع آوری 
گازهــای مشــعل بایــد واحدهایی به نــام ان. جی. ال 
یــا  پاالیشــگاه گازی ســاخته شــود، در ایــن واحدها 
مختلــف،  چاه هــای  از  شــده  آوری  جمــع  گازهــای 
شیرین ســازی و تفکیــک و هــر کــدام بــرای هدفــی 
مصرف می شوند، اما این موضوع به سرمایه گذاری 

زیادی نیاز دارد.
وی دربــاره ســاخت پاالیشــگاه گازی بــا بیــان 
اینکــه ایــن بخــش نیازمنــد ســرمایه گذاری ســنگین 

اســت، تاکیــد کرد: این مهم پیشــتر فقط به صورت 
دولتــی انجــام می شــد، امــا در این دولــت به بخش 
خصوصــی مجــوز داده شــد تــا بــرای ســرمایه گذاری 

حضور یابد.
وزیــر نفــت با بیان اینکه اقدامات بســیاری در 
خوزســتان و فالت مرکزی در زمینه گاز انجام شــده 
است، اظهار کرد: تا آخر سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۰ 

درصد جمع آوری گاز دست خواهیم یافت.
وی افزود: البته در مسجد سلیمان گازهای به 
دســت آمده منتقل نمی شــود تا فرصت استفاده و 

بهره مندی از این منطقه سلب نشود.
زنگنــه دربــاره پاالیشــگاه بیدبلنــد خلیــج فــارس، 
تصریح کرد: سه میلیارد سرمایه گذاری در این پاالیشگاه 
انجــام شــده کــه ۳.۴ میلیــون متــر مکعــب خــوراک برای 

تولید کاالهای پتروشیمی جمع آوری می کند.
وی ادامــه داد: در شــرق کارون تولیــد گازها به 
دو پاالیشــگاه بیدبلند و مارون منتقل می شــود که 

۱۷.۵ میلیون متر مکعب تولید آن است.

وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه ان جــی ال ۳۲۰۰ 
در غــرب کارون ۱.۴ میلیــارد دالر هزینــه نیــاز دارد، 
ایــن پاالیشــگاه امســال  تاکیــد کــرد: فــاز نخســت 

راه انــدازی می شــود کــه ۹.۶ میلیــون متــر مکعــب 
بــرای پتروشــیمی بندر امام خمینــی )ره( گاز منتقل 

می کند.
زنگنــه اظهــار کــرد: پاالیشــگاه هنــگام کــه گاز 
جزیره قشم را جمع آوری می کند احداث شده و در 
دســت بهره برداری اســت، در این زمینه دولت قدم 
بزرگی برداشته و سال ۱۴۰۱ به اتمام خواهد رسید.
وی با بیان اینکه صادرات گاز در دولت فعلی 
۲ برابر افزایش را تجربه کرده اســت، تصریح کرد: 
صــادرات گاز خام فروشــی محســوب می شــود، بــه 
همیــن دلیــل اولویــت کشــور صــادرات محصــوالت 

پتروشیمی تولید شده از گاز است.
وزیر نفت خاطرنشــان کرد: دو سند تهیه شده 
کــه یکــی تــراز مصرف و تولید گاز اســت کــه در افق 
۱۴۲۰ بــر بهینــه ســازی تاکیــد می کنــد و دیگری در 

زمینــه حمــل و نقــل که بــه عنوان ریل گــذاری برای 
دولت آینده محسوب می شود.

گازرسانیبهبیشاز۹۰درصد
روستاها

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد روســتاها 
گازرســانی شــده اند، تاکیــد کــرد: ۴۳ هــزار میلیــارد 
تومان برای گازرســانی روســتایی و ۴۰ هزار میلیارد 

تومان برای خطوط انتقال هزینه شده است.
زنگنــه بــا بیــان اینکــه پوشــش گازرســانی کل 
خانوارهای شــهری و روســتای در حال حاضر به ۹۳ 
درصد رسیده است، اظهار کرد: این مهم در مهاباد 
بــه ۸۰ درصــد، سردشــت به ۳۴ درصد و پیرانشــهر 

به ۷۲ درصد رسیده است.
وی بــا مــرور اینکــه اکنــون فقط چهــار میلیون 
نفر در سراســر ایران از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
نیســتند، گفــت: در هــر ســال پاالیشــگاه ها هفــت 
هــزار تــن گاز مایــع تولیــد می کننــد کــه در دو ســال 

اخیر پنج هزار و ۵۰۰ تن آن در داخل توزیع شــده 
اســت، این در حالی اســت که بر اساس محاسبات 
هر نفر ۱۱ کیلو در ماه و در مجموع سالیانه ۲ هزار 

تن گار مایع مصرف می کند.
وزیــر نفــت تصریح کــرد: فاصلــه دو هــزار تــن 
مصــرف خانــوار تــا پنج هــزار و ۵۰۰ تــن توزیــع بــه 
مصــارف غیر می رســد کــه از جمله آنهــا خودروهای 

فرسوده است.
وی با بیان اینکه گاز مایع قاچاق نمی شود اما 
به سایر مصارف در داخل می رسد، خاطرنشان کرد: 
داخلــی  مصــرف  بــه  پاالیشــگاه ها  تولیــدات  همــه 

می رسد.
زنگنه با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم کشــور از 
گاز بهره منــد شــده اند، ادامــه داد: در برخــی مناطــق 
آذربایجان غربی مشــکالتی اســت که باید رفع شود 
و پوشــش گازرســانی در ایــن اســتان بــه ۷۸ درصد 
رســیده و در برخــی اســتان های دیگــر بــه ۹۰ درصد 

نیز رسیده است.

ســخنگویدولتبابیاناینکه،برخیبرای
اثبــاتخــود،ظاهــراچیــزیجــزنفیانــگاریو
تخریــبدولــتنیافتهاند،گفتکهبرغمتالش
عظیمــیکــهدولــتدرکنارمردمصــورتدادبه
طورعجیبیاینروزهاخیلیهادچارفراموشــی

بهشکلحیرتآوریشدهاند.
به گزارش ایرنا،  علی ربیعی روز ســه شــنبه 
در نشست خبری با بیان اینکه در آستانه یکی از 
رویدادهای مهم سیاســی در کشــورمان هستیم، 
گفــت: فضــای رقابت هــای انتخاباتــی بــا نزدیــک 
بــرای  مــردم  تصمیم گیــری  مهــم  روز  بــه  شــدن 

انتخاب رئیس جمهور آینده، گرم شده است.  
وی ادامــه داد: فــارغ از اینکــه نتیجــه آرا چه 
کســی خواهــد بــود، صنــدوق و مشــارکت، میراث 
گرانبهایــی اســت از زحمــات،  تالش هــا، زندان ها، 
تبعیدهــا و خونهایــی کــه خــاک وطــن را الله گــون 
کردنــد و جمهوریــت را بــرای فرزندان ایران برجای 
گذاشتند. همان طور که رهبر معظم انقالب تاکید 
کردنــد، امــام خمینــی)ره( دو کلمــه »جمهوری« و 
»اسالمی« یعنی »حاکمیت اسالم« و »حاکمیت 
مردم« را گره گشــای همه مشــکالت می دانستند. 
بــه تعبیــر صریــح بنیانگــذار جمهــوری اســالمی، 
جمهوری یعنی مقدرات ملت، دسِت ملت است.  
ربیعــی گفــت: ما همه در کنــار یکدیگر باید 
تالش کنیم تا جمهوریت، این ثمره چند نسل از 
پیشــینیان مان را، ثمــره دو انقــالب معاصــر ایران 
یعنــی مشــروطه و انقــالب اســالمی را همچــون 
گوهــری گرانبهــا پاس بداریــم و امروز فارغ از هر 
فــراز و نشــیب و گالیه هــا ایــن میــراث گرانبهــا را 
آنچنان باید قدر بداریم که هیچ تزلزلی بر پیکره 

آن وارد نشود.
در  فقــط  جمهوریــت  کــرد:  تصریــح  وی   
حالتــی بــه مخاطــره می افتــد کــه جمهــور و مردم 
خودبــاوری خــود را در تعییــن سرنوشــت جامعــه 
از دســت بدهنــد و عواقــب آن بــرای نســل های 
بعدی جامعه باقی خواهد ماند. سخنگوی دولت 
ادامــه داد: به رغم همــه دیدگاه های متفاوتی که 
مطرح می شــود،  با یک درک عمومی باید بدانیم 
مشارکت حداکثری ضرورت عبور موفق در جهان 
پرتالطــم ظالمانــه امــروز و در دوران پســا تحریــم 
داخلی، متضمن آینده همراه با پیشــرفت و امید 

در ایران عزیز ما خواهد بود.  
ربیعــی تاکیــد کرد: امروز و فردای ما در گرو 
حضــور در پــای صندوق هــا با مشــارکت حداکثری 
اســت. معتقدیم شــرایط پیچیــده جهانی، احقاق 
حقــوق ایــران از اقتصــاد جهانــی از یــک ســو و از 
آســیب های  رفــع  تحریــم  پســا  در  دیگــر  ســوی 
احتمالــی و احیــای زندگــی در پســاتحریم و کرونا 
نیازمنــد دولتی با ســرمایه اجتماعی باال و اعتماد 
روز افــزون اســت و می توانــد اعتمــاد بین جامعه 

دولت و مردم را افزایش دهد.
مشــارکت  بــا  دولتــی  وقتــی  افــزود:  وی 
غیرحداکثری و دولتی روی کار بیاید که پشتوانه 
حــل  بــرای  باشــد  نداشــته  را  مشــارکت جامعــه 
مســائل در هم تنیده داخلی و خارجی با مشــکل 
رو بــرو خواهــد بــود بنابرایــن بــرای امــروز ایــران 
و بــرای فــردای ایــران مشــارکت حداکثــری امــری 
حیاتی برای همه ما ایرانیان در این شرایط است.
ســخنگوی دولت بــا مرور مباحــث مطروحه 
ایــن روزهــا دربــاره عملکــرد دولــت، اظهــار کــرد: 
آنچــه در ایــن روزهــا در گفــت و گوهای سیاســی 
بــه چشــم می خــورد و به طــور عجیبــی آگاهانه و 
عامدانه ازسوی برخی دچار فراموشی شده است 
و آن جنــگ بــزرگ اقتصــادی و تــوام شــدن آن بــا 

پاندمی کرونا است.

شمابررنجمردمسوارشدهاید
انصاف هــا  بــی  چــرا  کــرد:  تصریــح  ربیعــی 
نمی گوینــد کــه کرونا حدود ســه میلیون شــغل را 
تهدیــد کــرده و نزدیــک بــه دو میلیــون شــغل هم 
مثــل همــه دنیــا، آســیب دیــد. مــن دربــاره نقش 
تحریــم بــر گســترش فقر و کاهش رفــاه، تحقیق 
کــرده ام. شــما بــر رنــج مــردم ســوار شــده اید و 
در تشــریح علــت، آدرس غلــط می دهیــد و حتــی 

بعضی ها، خود، علت ماجرا هستند.
وی ادامــه داد: ســوال مــن ایــن اســت اگــر 
تحریم هــا نبــود متوســط رشــد رو بــه بــاالی ما در 
دولت دوازدهم به همین ســیاق پیش می رفت؟ 
آیا وضع چنین می شــد؟ با آن متوســط نرخ رشــد 
اشتغال که با دولت های نهم و دهم اساسا قابل 
قیــاس نبــود آیــا امــروز وضــع اشــتغال مــا بــدون 

تحریم این چنین بود؟
ســخنگوی دولــت اظهار کــرد: نــگاه کنید به 
صــادرات نفتــی در حالی که همین مقدار بســیار 
کمتــر از دولت هــای نهــم و دهــم نفــت فروختــه 
ایــم در حالــی کــه انتقال پــول امکان پذیــر نبوده 
در  قضــاوت  آیــا  عامــل  ایــن  ندیــدن  بــا  اســت. 
مــورد تــورم کاال و نقدینگــی قضــاوت منصفانه ای 
اســت. اتفاقــا آنانــی کــه دم از کمبــود تولیــد و 
نــگاه نکــردن بــه داخل داشــتند این آمــار گواهی 
 ۱۴.۴۳۲ دهــم  دولــت  در  چگونــه  کــه  می دهــد 
میلیــون دالر صــادرات غیرنفتــی مــا داشــته ایــم 
و در دولــت یازدهــم ۳۱.۳۱۷ میلیــون دالر و در 
دولــت دوازدهم با وجود تحریم بیش از ۳۰.۰۱۸ 
میلیــون دالر. آیا این شــاخصی بــر افزایش تولید 

داخلی نیست؟
ربیعــی یــادآور شــد: از ســال ۹۷ بــا شــروع 
دولــت ترامــپ و خــروج از برجــام، فــروش نفــت را 
بــه پایین تریــن ســطح رســاندن و از میلیاردها دالر 
باورانــه  پیــروی غیرقابــل  نبــود. متاســفانه  خبــری 

همه همســایه ها تا کشــورهایی از آســیا تا آفریقا، 
دوســتان  حتــی  و  اروپایــی  قدرتمنــد  کشــورهای 
قدرتمنــد مــا، باعث فشــار بــی اندازه ای بــر اقتصاد 

ایران شد.
وی افــزود: امــروز همگان به یــاد بیاورند که 
مقامــات آمریکایــی گفتنــد که جمهوری اســالمی 
ایــران ۴۰ ســالگی خــود را نخواهــد دیــد و ۳ مــاه 
دیگــر در ایــران رژیــم تغییــر خواهــد کــرد و بــرای 
آینده تصمیم خواهند گرفت اما در ۱۳۹۹ گفتند 
که شکست خوردیم. این پیروزی ایران به نحوی 
بــود که در مبارزه انتخاباتی آمریکا کاندیدایی به 
نــام بازگشــت به برجام بــه کارزار انتخاباتی رفت 

و پیروز شد.
حالــی  در  کــرد:  تصریــح  دولــت  ســخنگوی 
خســارت های ناشی از پاندمی کرونا باعث توقف 
رشــد اقتصادی در کشورهای صنعتی جهان شد، 
ایــران ناگزیــر بــود مقابلــه با پاندمی خســارت بار 
را تــوام بــا مقابلــه تحریم هــای یکجانبــه و فراگیر 
آمریکا ادامه دهد. به رغم این تالش عظیمی که 
دولــت در کنــار مــردم صورت داد بــه طور عجیبی 
ایــن روزهــا خیلی هــا دچــار فراموشــی بــه شــکل 
حیرت آوری شــده اند و برخی افراد رنج وارده به 
تالش مردم و مقاومت مردم در برابر آن مسائل 

را به هیچ گرفتند.
دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری 
بــا بیــان اینکــه در مرحلــه پســاترامپی بــا اذعــان به 
شکســت دولــت آمریکا این بــار نیز دولت با نظریه 
تعامل عزتمندانه با جهان با استفاده از ظرفیت ها 
و بی نظیرتریــن افــرادی کــه دانــش و فهــم جهانــی 

باالیــی دارنــد، تحریم ها را تا امروز به اندازه بســیار 
خوبی به عقب رانده ایم و به چشم انداز لغو همه 
تحریم های برجامی و فرابرجامی با نتایج عزتمندانه 
نزدیــک شــده ایم، گفت: در کنــار این تالش دولت 
با اســتفاده از فضای تحریم شکنی اولیه و سرمایه 
گذاری های صورت داده، زیرساخت های عظیمی در 
راه، تولیــدات صنعتی از قبیل فوالد، پتروشــیمی و 
خودکفایــی بنزیــن و پروژه عظیــم انتقال آب خلیج 
فــارس و هــزاران پــروژه عظیم دیگر را ســامان داده 
است. قطعا آثار این سرمایه گذاری ها در سال های 
آینده بر وضع اشــتغال و بهبود اقتصاد ایران تاثیر 

خواهد گذاشت.  

دولت،سختیهاونامالیمات
 آیندهایرانراهمپیشخور

کردهاست
صفــت  یــک  خواهــم  مــی  مــن  افــزود:  وی 
دیگری به دولت اضافه کنم، دولتی که سختی ها 
و نامالیمات و دشواری های سال های آینده ایران 

را نیز پیشخور کرده است. 
دســتیار ارتباطات اجتماعــی رئیس جمهوری 
نامزدهــای  جــدی  انتقــادات  دربــاره  ادامــه  در 
انتخابات به عملکرد دولت آقای روحانی و اینکه 
درصــورت احیــای برجــام، و روی کار آمــدن دولت 
بعــد چــه تضمینــی بــرای اجــرای آن وجــود دارد، 
گفــت: آمریــکا در ســال های گذشــته یــک جانبــه 
از برجــام خــارج شــد و تحریم هــای غیرقانونــی و 
غیرانســانی تــازه ای را خــالف تعهــدات خــود علیه 

ایران وضع کرد.
تحــت هــر  مــا نشــان داده ایــم  افــزود:  وی 
بــه تعهــدات بین المللــی خــود  پایبنــد  شــرایطی 
هســتیم و ایــن تصمیم ملی بــود، برخالف آمریکا 
که کارنامه سیاهی در پایبندی نکردن به تعهدات 
خــود و توافقــات بیــن المللی خــود دارد جمهوری 
اســالمی ایــران تــا کنــون از هیــچ یــک از توافقات 
بیــن المللــی خارج نشــده اســت و تعهــدات خود 
را نقــض نکــرده اســت چــون تصمیمــات در ایــن 
خصــوص یــک اجماعــی ملــی و در ســطوح ملــی 
اســت تــا زمانــی کــه همــه طــرف  هــای برجــام بــه 
تعهــدات خــود پایبنــد بماننــد می تواننــد مطمئــن 
باشند جمهوری اسالمی ایران از تعهدات خود را 

نقض نخواهد کرد.
و  تعهــدات  بــه  پایبنــدی  دولــت  ســخنگوی 
احتــرام بــه حقــوق و قوانیــن بیــن المللــی را یکی 
از اصول ثابت سیاســت خارجی دانست و گفت: 
ایــن سیاســت بــا تغییــر دولت هــا دچــار تغییــر و 
دگرگونــی نمی شــود. بــه صراحــت اعــالم می کنــم 
پرونــده هســته ای یــک پرونــده ملــی اســت که با 
اجمــاع در جمهــوری اســالمی ایــران بــه جلو رفته 
اســت،  بــه تحــوالت داخلــی مــا مرتبــط نیســت و 

دستگاه های حاکمیتی آن را انجام می دهند.
وی ادامــه داد: در موضوعــات ملــی و کالن 
ماننــد همیشــه هــر نتیجــه ای کــه در چارچــوب 
حاکمیت به دست بیاید در همان چارچوب عمل 
می شــود و بــا تصویــب و اجمــاع مجموعــه نظــام 
درخصوص مذاکرات و نتیجه آن،  از سوی دولت 

آینده نیز قطعا محترم شمرده خواهد شد.

زنگنه:ساالنه۳۵میلیارددالریارانهگازبهمردمدادهمیشود

ربیعی:برخیبرایاثباتخودچیزیجزتخریبدولتنیافتهاند

 واعظی:نامزدهابرایکسبرایحرفهایدولت
راتکرارمیکنند

رئیــسدفتررئیسجمهوریگفت:کســانی
کهنامزدانتخاباتریاســتجمهوریشــدهاندو
رایمیخواهنــد،حرفهایــیمیزننــدکهدولت
اســت. راگفتــه آنهــا اخیــر درهشــتســال
ایــنافــراد۸ســالبــهدولــتحملهکردنــداالن
برگشــتند.خوباســتاینهاحرفهاییکهدر

اتاقهایدربستهمیزنندرابامردمبگویند.
محمــود واعظــی در گفت وگو بــا ایرنا درباره 
اظهارات و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهــوری و رویــه گذشــته آنهــا در قبال مســائلی 
ماننــد لوایــح FATF گفــت: متاســفانه وقتــی یک 
کار از لحاظ سیاســی درســت اســت، آن را انجام 
نمی دهنــد و امــروز کــه از مــردم رای می خواهنــد 

دیگر نمی توانند حرف گذشته شان را بزنند.  

وی ادامه داد: مشــخص اســت چه کســانی 
در مجلــس شــورای اســالمی و مجمــع تشــخیص 
 FATF مصلحــت نظــام مخالــف لوایــح مرتبــط بــا
بوده انــد و حتــی زمانــی ایــن را بــه مقــام معظــم 
رهبــری منتســب می کردنــد درحالــی کــه ایشــان 
هــر  مجلــس  و  قانونــی، مجمــع  مراجــع  گفتنــد 

تصمیمی بگیرند من قبول دارم.
واعظی یادآور شــد: االن که نامزد انتخابات 
رای می خواهنــد،  و  ریاســت جمهــوری شــده اند 
را  حرف هــا  آن  دولــت  کــه  می زننــد  حرف هایــی 
گفتــه اســت. ایــن افــراد ۸ ســال به دولــت حمله 
کردنــد االن برگشــتند. خــوب اســت اینهــا بیاینــد 
حرف هایی که در اتاق های دربســته می زنند را با 

مردم بگویند.

یــادآوری  بــا  رئیس جمهــوری  رئیس دفتــر 
شعارها و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری 
گفــت: طبیعی اســت برخــی افراد که ســابقه کار 
اجرایی ندارند یا مشکالت کشور را نمی شناسند، 
کــه  مطــرح می کننــد  را  ایده هایــی  شــرایطی  در 
عملیاتــی نیســت یــا باعــث بــروز مشــکالت دیگر 

برای مردم می شود.
 وی اضافــه کــرد: البتــه مــا بــه روی خــوش 
نشــان دادن نامزدهــا به تعامــل و مذاکره، انتقاد 
خوشــحال  موضــوع  ایــن  از  اتفاقــا  نمی کنیــم. 
هســتیم که خط و مشــی و رویکردی که از ســال 
برنامه هــای  رویکردهــاو  از  یکــی  عنــوان  بــه   ۹۲
دولــت و رئیس جمهــوری بــوده اکنــون عملیاتــی 
شده است و به نوعی همه به آن اتکا می کنند.

تاکیدروحانیبروضعقوانینودستورالعملهایالزم
برایرمزارزها

در فعالیتهــا دربــاره رئیسجمهــوری
حــوزهارزدیجیتــالورمــزارزهــابــاتاکیــدبــر
ضرورتحفظوحمایتازمنافعملیبرلزوم
وضعوابالغقوانینودســتورالعملهایالزم

دراینحوزهتاکیدکرد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، حجت االســالم والمســلمین حســن 
روحانــی روز ســه شــنبه در دویســت و ســی 
اقتصــادی  ســتاد هماهنگــی  ویکمیــن جلســه 
دولــت پــس از ارائــه گــزارش از وضــع قیمــت 
کاالهــای اساســی و اقــالم مصرفــی و ضــروری 
مردم و اقدامات انجام شده برای حفظ تعادل 
در قیمــت از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت، بــر مصوبــه دولت بر کنتــرل و جدیت 

در افزایش نیافتن قیمت ها تاکید کرد.
و  تاکیــد  دولــت صریحــا  داد:  ادامــه  وی 
اعالم کرده است افزایش قیمت کاالها به ویژه 
اقــالم ضــروری مــردم بــه هیــچ وجــه پذیرفتنی 

نیســت و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
موظــف اســت با جدیت و بــا هماهنگی 
دســتگاه های ذیربط ، )اصنــاف و تولید 
کنندگان ( نسبت به کنترل قیمت ها و 

ممانعــت از افزایــش آنهــا اقدام کنــد و مانع از 
فشــار مضاعف به زندگی و معیشــت مردم در 

شرایط کنونی اقتصادی شود.
در ادامــه ایــن جلســه وضــع 

عرضــه و تقاضای رمز ارزها در 
اقتصــاد ایــران مــورد بحــث 

و بررســی قــرار گرفــت و 
بانــک مرکزی گزارشــی 
از وضع تولید وتبادل 
رمزارزها در اقتصاد 

ایران را ارایه کرد.

در  فعالیت هــا  دربــاره  رئیس جمهــوری 
رمــز  و  دیجیتــال  ارز  حــوزه 
ارزهــا بــا تاکیــد بر 

ضــرورت حفظ و حمایــت از منافع ملی در این 
حــوزه، گفــت: امــروزه برنامــه هوشمندســازی 
اقتصاد یک الزام محیطی اســت و باید نســبت 
به الزامات حقوقی و فنی این موضوع با دقت 
و حساســیت عمــل کــرد و برای تدویــن راهبرد 
پویــا در ایــن حوزه و نقش آن در اقتصاد کالن 

کشور اقدامات الزم انجام شود.
بــودن  ضــروری  بــر  تاکیــد  بــا  روحانــی 
از  اجتنــاب  و  حــوزه  ایــن  در  مــردم  آگاهــی 
ورود غیرکارشناســانه در ایــن حــوزه بــا توجــه 
بــه مخاطــرات قابــل توجــه در حــوزه مبــادالت 
رمزارزهــا، تصریــح کــرد: بایــد بــرای قانونمنــد 
شــدن فعالیت رمز ارزها و صیانت از ســرمایه 
مــردم در ایــن حوزه 

و  قوانیــن  و  اندیشــید  چــاره  زودتــر  هرچــه 
دستورالعمل های الزم را وضع و ابالغ کرد.

رئیس جمهــوری بــا یــادآوری پدیــده جدید 
رمــز ارزهــا و اقتضائــات و الزامــات آن افــزود: 
دســتگاه های مســئول در حوزه بازار سرمایه با 
همــکاری رســانه ها و فضــای مجــازی در زمینــه 
اطالع رســانی، آمــوزش و آگاهی بخشــی مردم 
و  دســتورالعمل ها  و  پدیــده  ایــن  بــه  نســبت 

قوانین آن فعالیت موثر داشته باشند.
روحانــی خاطرنشــان کــرد: تولیــد رمــزارز 
تــا پایــان شــهریور مــاه اکیــدا ممنــوع اســت و 
وزارت خانه هــای اطالعات، ارتباطات و فناوری 
اطالعــات و نیــرو مســئول برخــورد و قطــع برق 

این مراکز هستند.


