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عکس روز
حاشیه های نود و یکمین شهرآورد پایتخت

IRNA
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بــا همــه
همســایگان دســت رفاقــت دراز میکنیــم و
آمــاده ایــم از خطاهــای گذشــته آنهــا بگذریــم،
گفــت :امســال بــا شــعار ائتــاف امیــد و ابتــکار
صلــح هرمــز در ســازمان ملــل حضــور خواهیــم
یافــت.
حجــت االســام والمســلمین حســن روحانــی
در مراســم گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در
حــرم امــام راحــل گفــت :مــا امســال در ســازمان
ملــل متحــد بــا شــعار ائتــاف امیــد ،هرمــز ،صلح
بــرای منطقــه و ابتــکار صلــح هرمــز حضــور
خواهیــم داشــت
مــا طرحــی را در روزهــای آینــده در ســازمان
ملــل پیــش روی جهانیــان خواهیــم گذاشــت
کــه ایــران بــا همــکاری کشــورهای مختلــف
میتوانــد و اعــام میکنــد کــه امنیــت خلیــج
فــارس دریــای عمــان و تنگــه هرمــز را بــا
کمــک کشــورهای منطقــه ایجــاد کنــد و بــه
دنیــا اعــام میکنــد حضــور نیروهــای خارجــی
بــرای منطقــه و آبراهــه هــای خارجــی و امنیــت
کشــتی رانــی و امنیــت نفــت و انــرژی مشــکل زا
و خطرنــاک باشــد.
رئیــس جمهــوری تصریــح کــرد :مســیر مــا و راه
مــا ایجــاد وحــدت و هماهنگــی بــا کشــورهای
منطقــه اســت ،آن هایــی کــه میخواهنــد
حــوادث منطقــه را بــه ایــران نســبت دهنــد
هماننــد همــه دروغ هــای افشــا شــده آنــان اســت
اگــر راســت میگوینــد و دنبــال امنیــت منطقــه
هســتند ایــن همــه ســاح و هواپیمــا و بمــب
و ســاح هــای خطرنــاک بــه منطقــه ارســال
نکننــد .اگــر راســت میگوینــد منطقــه مــا را
تبدیــل بــه مســابقه تســلیحاتی در ایــن منطقــه
ننماینــد .اگــر واقعــا بــه دنبــال امنیــت منطقــه
هســتند از ایــن منطقــه فاصلــه بگیرنــد.
رئیــس حضــور تصریــح کــرد :شــماها همــواره
بــرای منطقــه نقمــت و بــا بــوده و هــر مقــدار
از منطقــه و ملتهــای مــا فاصلــه بگیریــد بــه
همــان انــدازه امنیــت بیشــتر بــرای منطقــه مــا
بــه ارمغــان خواهــد آمــد.
باید بار دیگر فراز و نشیب دهه اول
انقالب را بازخوانی کنیم
روحانــی اضافــه کــرد :امــروز ســی و نــه ســال
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مدیر عامل بورس انرژی ایران :

تامین برق صنایع از طریق بورس انرژی گامی در جهت رونق تولید
مدیــر عامــل بــورس انــرژی ایــران گفــت :عرضــه بــرق
در بــورس انــرژی ایــران همــگام بــا شــعار ســال ،۹۸
گامــی در جهــت کاهــش هزینــه هــا و رونــق تولیــد
در کشــور اســت.
ســیدعلی حســینی در گفتوگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره
بــه تعــدد عرضــه و معامــات بــرق در بــورس انــرژی
ایــران طــی روزهــای گذشــته اعــام کــرد :تــا کنــون
 ۲۷شــرکت مصرفکننــده بــرق باقــدرت قــراردادی
بــاالی  ۵مــگاوات در کنــار  ۱۹شــرکت خــرده فروشــی
در بــازار بــرق بــورس انــرژی ایــران حضــور یافتهانــد،
ارزش معامــات طــی شــش مــاه ابتــدای ســال جــاری
در بــازار بــرق بیــش از  ۷۷۲میلیــارد ریــال اعــام
شــده اســت.
وی در ادامــه افــزود :از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون
بیــش از دو میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق در دو
بــازار فیزیکــی و مشــتقه بــورس انــرژی ایــران و بــا
متوســط قیمــت  ۴۳۳ریــال توســط مصرفکننــدگان
بــزرگ و شــرکتهای خــرده فروشــی بــرق معاملــه
شــده اســت کــه بــا احتســاب متوســط هزینــه ترانزیــت

بــرق در ســال  ۹۸بهــای تمــام شــده بــرق بــرای
مصرفکننــدگان در حــدود  ۵۷۱ریــال بــر کیلــووات
ســاعت اســت ایــن در حالــی اســت کــه در صــورت
عــدم تامیــن بــرق از طریــق بــورس انــرژی ایــران ،بــرق
مصرفــی مصــرف کننــدگان بــا تعرفــه مصــوب وزارت
نیــرو کــه متوســط آن حــدود  ۷۵۰تــا  ۸۵۰ریــال بــر
کیلــووات ســاعت اســت ،تامیــن میشــود.
حســینی افــزود :مصرفکننــدگان بــزرگ بــرق تنهــا
بــا جایگزیــن کــردن تامیــن کننــده بــرق خــود از
شــرکتهای بــرق منطقـهای و توزیــع و تامیــن بخشــی
یــا تمــام بــرق مصرفــی خــود از طریــق بــورس انــرژی
ایــران یــا شــرکتهای خــرده فروشــی میتواننــد
نســبت بــه کاهــش حداقــل  ۱۵تــا  ۲۰درصــدی
هزینههــای بــرق مصرفــی خــود اقــدام کننــد.
عضــو هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران اســتقبال
مصرفکننــدگان بــزرگ بــرق را از انجــام ایــن
معامــات چشــمگیر اعــام کــرد و اظهــار داشــت:
بــرای نمونــه یکــی از مصرفکننــدگان بــزرگ بــرق
کشــور در ســه ماهــه اخیــر بــا افزایــش خریــد بــرق

از طریــق بــورس بــه ترتیــب نســبت بــه خریــد ۲۰۰
مــگاوات ۵۰۰ ،مــگاوات و  ۵۹۰مــگاوات بــرق بــرای
هــر یــک از ماههــای مــرداد ،شــهریور و مهــر ۹۸
اقــدام کــرده اســت .وی بــا بیــان اینکــه انجــام معاملــه
بــرق در بــورس نســبت بــه قراردادهــای دوجانبــه
مزیتهــای قابــل توجهــی دارد ،تصریــح کــرد:
بــه عنــوان نمونــه هزینــه ترانزیــت در قراردادهــای
دوجانبــه فــارغ از اینکــه مقــدار بــرق معاملــه شــده
توســط خریــدار مصــرف شــود یــا خیــر ،از مشــترک
دریافــت شــده ولــی در معامــات بــورس انــرژی هزینه
ترانزیــت فقــط بــر اســاس میــزان مصــرف واقعــی بــرق
خریــداری شــده توســط مصرفکننــدگان محاســبه و
دریافــت میشــود .حســینی بــا بیــان اینکــه عرضــه
بــرق در بــورس بــرای نیروگاههــا نیــز دارای مزایــای
فراوانــی اســت ،یــادآور شــد :تمایــل نیروگاههــا بــرای
عرضــه بــرق تولیــدی خــود در بــورس انــرژی بیشــتر
شــده چــرا کــه مطالبــات نیروگاههــا در مقاطــع
مختلــف از دولــت رشــد میکنــد ایــن در حالــی اســت
کــه اگــر بــرق تولیــدی از طریــق بــورس انــرژی ایــران
عرضــه شــود بــرای پرداخــت مطالبــات تضامینــی
وجــود دارد و همچنیــن نیروگاههــا میتواننــد
بخشــی از نقدینگــی مــورد نیــاز خــود را از طریــق
معاملــه در بــورس تامیــن کننــد.

رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

امسال با ابتکار صلح هرمز در سازمان ملل حضور خواهیم یافت

از تجــاوز عفلقیــان بــه ســرزمین پــاک ایــران
میگــذرد و امــروز زمانــی اســت کــه بایــد یــک
بــار دیگــر فــراز و نشــیب دهــه اول انقــاب را
بازخوانــی کنیــم ،انقالبــی کــه بــرای اســتقالل و
آزادی مردمــش و بــرای تحقــق حکومــت مردمــی
و اســامی مســیر خــود را یافتــه و بــه پیــروزی
رســیده بــود و میتوانســت خیــر و نعمــت بــرای
کل منطقــه و جهــان اســتضعاف باشــد.
وی ادامــه داد :دشــمنان ایــن انقــاب از همــان
روز اول رو بــه روی ملــت و اراده ملــت تــاش
مذبوحانــه خــود را آغــاز کردنــد ،از ایجــاد ناامنــی
هــا ،توطئــه بــرای تجزیــه کشــور ،ترورهــا تــرور
بزرگانــی چــون شــهید عالمــه مطهــری ،کســی
کــه تفکــر اعتــدال اســامی را بــرای نســل جــوان
مــا تبییــن کــرد و مدیــران بزرگــی چــون آیــت
اهلل بهشــتی شــهید رجایــی ،شــهید باهنــر و
دیگــر عزیــزان مــا را بــه شــهادت رســاندند و
بــه ایــن هــم اکتفــا نکردنــد ،طراحــی کردنــد
تــا زیربناهــای قــدرت امنیتــی و دفاعــی مــا را
متزلــزل کننــد.
رئیــس جمهــوری افــزود :اولیــن توطئــه دشــمنان
طراحــی انحــال ارتــش بــود کــه توســط هــم
مــزدوران راســت و هــم مــزدوران چــپ طراحــی
شــده و تبلیــغ شــده بــود و از طرفــی هــم تــاش

میکردنــد بــا کلمــه حــق باطلــی را دنبــال
کننــد کلمــه الحــق یــراد بهــا الباطــل .بــه نــام
شــورا میخواســتند اســاس نظــم فرماندهــی را
برهــم زننــد
روحانــی ادامــه داد :امــام عزیــز و بزرگــوار مــا
بــا درایــت خــود اولیــن فرمانــش بــه مــردم
ایســتادگی و مقابلــه در برابــر همــه توطئــه
گــران بــود از خوزســتانش ،تــا کردســتانش ،تــا
گلســتانش ،تــا سیســتان و بلوچســتانش ،همــه
آن هایــی کــه بــه عنــوان مــزدور مــی خواســتند
اســاس ایــن انقــاب و پایــه هــای ایــن انقــاب
را سســت کننــد ،جوانــان غیــور مــا و نیروهــای
مبــارز مســلح مــا در برابــر آنهــا ایســتادند
و باالخــره جنگــی بــه نــام جنــگ افلقیــان بــر
مــا تحمیــل کردنــد .وی تصریــح کــرد :امــام از
پیــش در برابــر چنیــن توطئــه ای بــا هوشــیاری
و مدیریــت و درایــت خــود در اولیــن قــدم بــه
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران اســتحکام
بخشــید و ثانیــا نیــروی انقالبــی جدیــدی را
بــه نــام ســپاه پاســداران بنیانگــذاری کــرد و
در کنــار ایــن دو نیــرو فرمــان تشــکیل بســیج
مســتضعفین و ســازماندهی ســازمان ایــن
بســیج را صــادر کــرد.
رئیــس جمهــور کشــورمان افــزود :ایــن هــا ســه

پایــه اصلــی بــرای حفاظــت و حراســت از انقالب،
کشــور و امنیــت ملــی مــا بــود .اگــر ایــن درایــت
امــام در آن شــرایط ســال هــای اولیــه انقــاب
بــا همــه پیچیدگــی هایــی کــه کشــور بــا ان
هــا مواجــه بــود ،وجــود نداشــت ممکــن بــود
دشــمنان بــه اهــداف شــوم خــود دســت یابنــد.
رئیــس شــورای امنیــت ملــی افــزود :نیروهــای
مســلح مــا بــا فرمــان امــام (رض) و بــا وحــدت،
هماهنگــی و یکپارچگــی نیــروی هــای مســلح و
حضــور مــردم در همــه صحنههــای نبــرد هشــت
ســال در برابــر مــزدوران و دشــمنان اســام
مقاومــت کردنــد .دشــمنانی کــه بــا ایدئولــوژی
شــرق ،ســاح غــرب ،چــراغ ســبز آمریــکا و بــا
پــول ارتجــاع منطقــه بــه جنــگ مــردم مبــارز
و انقالبــی ایــن ســرزمین رفتنــد و ســاح هــای
خــود را بــر ســینه مــردم نشــانه رفتــه بودنــد.
امــا ایــن ملــت بــزرگ بــا وحــدت ،ایســتادگی و
یکپارچگــی نــه از هیمنــه شــرق و غــرب ترســید
و نــه از ســاح هایشــان.
جرات تصمیم گیری دربرابر نیروهای
مسلح و ملت بزرگ ایران را ندارند
روحانــی تصریــح کــرد :ملــت مــا در برابــر
حمایــت قــدرت هــای سیاســی شــرق و غــرب
و پــول ارتجــاع عــرب و بندرهایــی و پایــگاه

هایــی کــه در اختیــار عفلقیــان قــرار داده
بودنــد ،تردیــد و هراســی بــه خــود راه ندادنــد.
جنگــی کــه در کنــار خســارت هــای بیشــمار
ارزش هــای فراوانــی را بــرای مــا ارمغــان آورد
و بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب جنگــی بــود
کــه بــرای ملــت مــا گنــج بــه ارمغــان آورد .وی
در ادامــه خاطرنشــان کــرد :همیــن ایســتادگی
باعــث شــده اســت کــه امــروز دشــمنان بــزرگ
ایــن ســرزمین ،بــرای تجــاوز بــه آب وخــاک
مــا و بــرای تجــاوز بــه ســرزمین اســامی مــا و
بــرای تحمیــل جنگــی دیگــر بــر ایــن ملــت بــه
تردیــد و پشــیمانی واداشــته شــده انــد .آنهــا
جــرات تصمیــم گیــری در برابــر نیروهــای مســلح
بــزرگ و ملــت بــزرگ ایــران عزیــز مــا را ندارنــد و
نخواهنــد داشــت .روحانــی تصریــح کــرد :در عیــن
حــال دشــمن راه دیگــری را در ســال هــای اخیــر
برگزیــده اســت و بــه جــای جنــگ نظامــی بــه
تعبیــر خودشــان جنــگ اقتصــادی و بــه تعبیــر
صحیــح تروریســم اقتصــادی را علیــه ملــت مــا
آغــاز کــرده انــد .امــا مــردم مــا کــه در طــول
 ۴۰ســال گذشــته و بــه ویــژه  ۱۰ســال اخیــر،
فشــار تحریمهــا را در مقاطــع مختلــف تحمــل
کــرده انــد ،امــروز هــم بــا ایســتادگی ،هوشــیاری،
اتجــاد و جهــاد در میــدان اقتصــادی از ایــن تنگــه
ســخت عبــور خواهنــد کــرد.
رئیــس جمهــوری یادآورشــد :امــروز همــه
کارآفرینــان ،ســرمایه داران ،کارگــران ،شــرکت
هــای دانــش بنیــان و مبتگــران کشــور بــه عنــوان
ســراداران و ســربازان خــط مقــدم جنــگ در برابــر
دشــمن مســتکبر و صهیونیســم جهانــی هســتند.
حضور نیروهای مسلح ایران برای مردم
منطقه امنیت را به ارمغان آورده است
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت:
مــا میتوانیــم بــا اراده ،ایســتادگی و اتحــاد از
ایــن مســیر ســخت عبــور کنیــم و دشــمن را
وادار کنیــم در برابــر ملــت انقــاب اســامی و
کشــور عزیــز ایــران یکبــار دیگــر ســر تعظیــم
فــرود آورنــد .مــا اهــل مذاکــره و منطــق و مــرد
دفــاع و ایســتادگی هســتیم؛ امــا اهــل ذلــت و
تســلیم نیســتیم .اهــل تجــاوز بــه مرزهــای
دیگــران نیســتیم همانگونــه کــه اجــازه نخواهیــم
داد کســی بــه مرزهــای مــا تجــاوز کنــد.

