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نماینــده دائم ایران در ســازمان ملل متحــد در واکنش به ادعای
آمریکاییها که برجام را با ســازمان ملل متحد بی ارتباط میدانند،
گفــت :برجام ضمیمه قطعنامه  ۲۲۳۱اســت و آمریکا در اجرای هر
دوی آنها وظایف قانونی دارد.
مجید تخت روانچی در یادداشــت توئیتری خود ،نوشــت :ایاالت

تختروانچی :برجام ضمیمه قطعنامه شورای امنیت است

متحده با زور رســانه ها ادعا میکند کــه برجام هیچ موضع قانونی
در ســازمان ملل ندارد اما برجام به قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت،
ضمیمه شده است و ایاالت متحده برای اجرای هر دوی آنها وظایف
قانونی دارد.
وی تاکید کرد :ماده  ۲قطعنامه  ۲۲۳۱از اعضا میخواهد که از اجرای

برجام حمایت کنند :آمریکا از مسئولیت خود شانه خالی میکند.
مقامــات آمریکا که از هجدهم اردیبهشــت  ۱۳۹۷به طور یکجانبه
از توافق بینالمللی هســتهای ایران خارج شــد ،بر این ادعا متوسل
شدهاند که برجام یک پیمان بینالمللی نیست و ارتباطی به شورای
امنیت ندارد.

ایــن ادعا از آن جهت دنبال میشــود که دولــت ترامپ در پی آن
اســت که برجام را از قطعنامه  ۲۲۳۱جدا کند و در ادامه مدعی شود
این کشــور مشارکت کننده در قطعنامه است و میتواند برای تمدید
ممنوعیت تســلیحاتی ایران که در مهر ماه امسال به پایان میرسد،
اقدام کند.

بیانات حضرت آیتاهلل خامنهای در عید قربان

یادداشت

«نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره؟»

«نمیشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره؟ /نمیشه این قافله ما رو تو خواب
جا بذاره؟ /دوست دارم یه دست از آسمون بیاد»...،
بــه گزارش اعتــدال ،علی ربیعی در یادداشــتی با این عنوان به مناســبت
فرارسیدن سالروز درگذشت محمد نوری نوشته است:
« -برخــی از ترانههــا در مقاطعــی از تاریخ اجتماعی هر کشــوری معنای
عمومیتــری پیــدا میکنند .شــاید روزی کــه ترانه «حســین منزوی»
عاشقانهســرای اهل زنجان و بچه جوادیه را «نــوری» میخواند تعدادی از
آدمها در برخی از روزهای زندگیشــان با آن نوعی همذات پنداری میکردند.
اما چقدر این ترانه؛ امروز در ســالروز درگذشــت این آهنگساز و ترانهسرای
کشورمان بیشتر به دل مینشیند.
 امروز خیلیها خوشحال نیستند ،داشتههای ساده اوقات فراغت و شادی ازدست رفتهاند ،هراس از مبتال شدن و مبتال کردن ،دلواپسی برای عزیزانت در
کنار فشار بیرحمانه تحریم اقتصادی که آرزوهای «داشتنها» را به دورترها
سوق داده است ،سبب شده دلتنگی و غصه در خانه دل بیش از هر دورهای،
خیمه بزند.
 بعضی از شــعرها ،ترانهها و آهنگها جاودانه و نوستالژیک میشوند .از آنجمله میتوان به موسیقی متن «قیصر» ساخته «اسفندیار منفردزاده» اشاره
کرد .هنــر منفردزاده در به کارگیری ضرب زورخانه در این موســیقی متن،
نوعی حرکتی تهییجی ناشــی از غیــرت و کار فوقالعاده را به خوبی نمایان
میکند .و یا ســوتی که در ترانه «جمعه» فرهاد زده میشــود ،شنونده را با
حزن جمعه همراه میسازد .این آهنگها ،اصوات و نواها مفهوم یک شرایط
و حــاالت خاص روحی را بینیاز به واژگان به خوبی بیان میکنند و در ذهن
برای همیشه ماندگار میشوند.
یــا وقتی «جان مریم» با صــدای «نوری» را میشــنوی ،پیوند عاطفی با
عزیزانت رنگ و بوی دیگری میگیرد.
 آنان که فرهنگ؛ ادبیات و موســیقی کشــورمان را جاودان کردند بخشیاز بزرگی ایران و تداوم نام «ایران» و «ایرانی» هســتند .یادشــان را گرامی
میداریم.
صداهایی مثل صدای دلنواز «نوری» مرا به یاد شعری از «فروغ» میاندازد :
«تنها صداست که میماند»...
 در این حال و هوای کرونایی با لباســهایی که مدام خیس میشوند و تنتبــدار و لرزانم ،بیاختیار از کودکی تا بــه امروز را مدام دوره میکنم .هرچه
فکر میکنم به خاطر نمیآورم کسی را دانسته آزرده باشم.
 برخــاف نارواییهایی که در عرصه نامردمیهای سیاســت به این و آننسبت داده و میدهند ،همواره تالش کردهام طوری زیست کنم که بتوانم در
مرور گذشته خود ،در پیشگاه خدا و خود راضی و آرام باشم.
 به گذشته که برمیگردم و دوستان دهه پنجاه و هم نسالنم را که در ذهنمرور میکنم به خاطر میآورم چگونه دلمان میخواســت آسمان را به زمین
بدوزیم و بتوانیم در بنای جامعهای پر از عدالت ،زیســت اخالقی و انســانی
سهم داشته باشیم .روزی که به وزارت کار رفتم آرزویم این بود که لبخند بر
لبان بچههای کارگر بنشانم و شادی را به خانههای معلوالن و بیسرپرستان
مهمان کنم .شــاید به آرمانهای خود نرسیدم اما تنها به دنبال خیرخواهی و
پررنگ کردن مفهوم خیر جمعی در جامعه بودم.
 امروز هم امیدوار بودم که بتوانم با افکار عمومی ســخن درست بگویم وارتباطات با گروهها و نهادهای مدنی و خیریهای را گسترش دهم و هرگز به
افکار عمومی به جز راست نگویم اما یک خاطره از سخنگویی آزارم میدهد
کــه نمیخواهم داغها را تازه کنم! چرا که برخی اطالعات نادرســت و غلط
باعث گمراهی همه ما شد.
 و بــاز هم این تعبیر فروغ را به خاطر مــیآورم که« :طوری زندگی کنیمکــه معدود آدمهای اطرافمان ،پرواز را بخاطر بســپارند چرا که پرنده مردنی
است»»

روند پذیرش شرکتها در بازار
سرمایه تسریعمیشود

نایب رئیس اتــاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشــاورزی ایران گفت :بازار
ســرمایه در ماههای اخیر هم از نظر ارزش بازار و هم از نظر تعداد فعاالن
و حجم معامالت افزایش چند برابــری را تجربه کرده و باید روند پذیرش
شرکتها در بورس تسریع شود.
به گزارش فارس ،حسین ســاحورزی ،نایب رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشــاورزی ایران گفت :بازار ســرمایه در ماههای اخیر هم از نظر
ارزش بازار و هم از نظر تعداد فعاالن و حجم معامالت افزایش چند برابری
را تجربه کرده است ،اما از سوی دیگر به رغم افزایش چشمگیر ارزش بازار و
معامالت ،بخش واقعی اقتصاد از حیث تامین مالی از بازار سرمایه بهره کافی
کسب نکرده و رقم ناچیزی از این ظرفیت صرف تامین مالی شده است.
بخشی از این ایرادات ،به بنگاهها بازمیگردد .بسیاری از شرکتها به دلیل
ســاختاری که از گذشــته تاکنون حفظ کردهاند ،صورتهای مالی شفافی
نداشته و آمادگی الزم برای پذیرش در بورس را ندارند.
بازار سرمایه نیز در بخش پذیرش شرکت ها ،دچار یک بوروکراسی پیچیده
و کمبود زیرساخت و نیروی کافی بود ،اما در این شرایط برای جلوگیری از
تالطم و البته برای عمقبخشــی به بازار ،الزم است پذیرش شرکتها در
بورس تسریع شود.
به تازگی طی توافقی چهارجانبه که میان اتاق بازرگانی ایران ،شرکت بورس،
شــرکت فرابورس ایران و جامعه حسابداران رســمی به عمل آمد ،سامانه
هوشــمندی به نام رهسار طراحی شد و به بهرهبرداری رسید .کارکرد اصلی
این ســامانه ،سنجش میزان آمادگی شــرکتها برای ورود به بازار سرمایه
است.
شرکتها با ورود به این ســامانه و بررسی اطالعاتشان متوجهمیشوند،
امکان پذیرش در چه بازاری را دارا هســتند و چه ایرادات و ضعفهایی در
اطالعات آنها وجود دارد .متقاضیان ورود به بازار سرمایهمیتوانند اطالعات
اولیهای کــه برای پذیرش در بازار الزم اســت ،از جمله صورتهای مالی
سالهای قبل ،اطالعات هویتی شرکت و اقالم دیگری مانند میزان فروش
و تعهدات و برنامه آتی را وارد کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

هدفاصلیامریکاییهاازادعایمذاکره،گرفتنتوانایی
های حیاتی ملت ایران است
بــه گزارش اعتــدال به نقــل از پایگاه
اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری،
حضرت آیتاهلل خامنــهای رهبر معظم
انقالب اســامی در خجسته عید قربان
در سخنرانی زنده تلویزیونی ،ملت شریف
ایران را به حضور پر نشــاط و گستردهتر
در مســابقه معنوی «کمک مؤمنانه به
قشرهای آســیب دیده و یاری مجاهدان
ســامت» فراخواندند و با تشریح اهداف
کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت امریکا
در جنایت تحریم ملت ایران تأکید کردند:
دشمن به موازات جریان تحریم ،جریان
تحریف حقایــق را هم دنبال می کند اما
به فضل الهی و با هوشــیاری ،زیرکی و
شــناخت عمیق ملت ایران از امریکا به
هیچکدام از اهدافش نرســیده و نخواهد
رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات ،تالش
بیشــتر مســئوالن برای حل مشکالت
اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه
بیشتر از ظرفیت های داخلی به راه روشن
خود ادامه خواهد داد.
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید
کردند :همه سوگواران حسینی ،هیأتها و
مداحان موظفند به هرچه ستاد ملی مبارزه
با کرونا اعالم میکنــد ،عمل کنند زیرا
موضوع بسیار مهم است.
رهبر انقالب با تبریک عید سعید قربان به
ملت عزیز ایران ،مسلمانان جهان و پیروان
ادیان ابراهیمی ،دهه اول ذیحجه را دهه
خاطرات پر شکوه و هدایتگر و دهه تضرع
و توسل خواندند و افزودند :دهه دوم این
ماه پر برکت ،با توجه به عید سعید غدیر
دهه والیت است که این موضوع از همه
احکام الهی جایــگاه برتری دارد چرا که
والیت تضمین کننده اجرای همه احکام
الهی است.
ایشــان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با
مناسبتهایی از جمله مباهله ،دهه مهمی
اســت که امیدواریم ملت دهه اول را به
مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب
رضای الهی و خوشــبختی ملت اســت،
سپری کنند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای دیدارهای
مردمی را از دلخوشــی ها و دلبســتگی
های پرجاذبه خود خواندند و خاطرنشان
کردند :این دشــمن حقیر اما بسیار خطیر
یعنی کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده
است.
ایشــان در همین زمینه افزودنــد :قرار
بود این دیــدار به صــورت تصویری با
خدمتگــزاران عرصه ســامت و کمک
مؤمنانه انجام شــود اما چون ستاد ملی
مبارزه با کرونا گفته اجتماع بیش از ده نفر
ممنوع است ،متأسفانه این دیدار تصویری
هم ممکن نشد.
ایشان ایثارگری را از خصوصیات بارز ملت
ایران برشــمردند و افزودند :امروز نیز که
مجموعههای درمانی اعم از پزشــکان،
پرســتاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود
در خدمــت بیماران کرونا هســتند الزم
است داوطلبان در کارهای غیرتخصصی
و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشــاره به آســیب دیدن
اقتصــادی اغلب مــردم در دوران کرونا
افزودنــد :البته در این میان عده ای دچار
آســیب ها و مشکالت جدی شده اند که
باید با گســترش نهضت کمک مؤمنانه
مردمی ،به کمک این قشرها شتافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اســتناد به
آیات قرآنی ،مردم را به حضور پرنشــاط
و فعالتر در این مســابقه معنوی دعوت
کردنــد و افزودند :ســبقت در کار خیر از
دســتورات مؤکد و مکــرر الهی در قرآن
مجید اســت و موجب شــوق و انگیزه
دیگران به کارهای خیر نیز می شود.
رهبر انقــاب اینگونه کارهــا را معنای
واقعی انقالبیگری خواند و افزودند :اطعام
ماهمحــرم نیز میتواند بــا رعایت کامل
دستورالعملهای بهداشتی به شکل کمک
مؤمنانه به دست خانوادهها برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به
تالشــهای جدی علمی در کشور برای
شناخت ویروس کرونا و راههای مقابله و
درمــان آن افزودند :اینگونه تالش ها در
همه ابعاد باید گسترش یابد.
رهبر انقالب در بخش دوم سخنانشــان،
تحریمهای امریکا را جنایتی بزرگ علیه
ملت ایران برشــمردند و افزودند :دشمن
خبیث از ایــن تحریمها که همه ملت را
نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان «خســته کردن و به ستوه آوردن
ملت» را هــدف کوتاهمــدت تحریمها
برشمردند و گفتند :دشــمن می خواهد
مردم را آشفته کند تا در خیابانها در مقابل
حکومت بایســتند به همین علت مدام از
تابســتان داغ سخن گفته و می گوید اما

اکنون خودشان به تابستان داغ مبتال شده
اند.
«ایجاد محدودیت و جلوگیری از پیشرفت
کشــور بخصوص در بعد علمی» هدف
میان مــدت امریکاییهاســت که رهبر
انقــاب با تبیین آن گفتند :دشــمن در
درازمدت هــم دنبال به ورشکســتگی
کشاندن و فروپاشی اقتصادی ایران است
چرا کــه در آن صورت ،ادامه حیات برای
یک کشور ،امکان پذیر نخواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای «قطع رابطه
جمهوری اســامی با مراکز و جریانهای
مقاومــت در منطقــه» را هــدف جنبی
امریکاییها از تحریم ایران دانســتند و
در جمع بندی این بخش از سخنانشــان
گفتند :به فضل الهی و با هوشیاری ملت،
دشــمن در تحقق همه این اهداف ناکام
مانده و به قول ما ایرانیها شتر در خواب
بیند پنبه دانه!
رهبر انقالب افزودند :البته کشــور دچار
مشکالتی اســت که بخشــی از آن به
تحریمها ،بخشی به ضعفها و مدیریتها
و بخشــی هم به کرونا باز می گردد اما
همانگونه که شــماری از اندیشمندان و
فعــاالن غربی هم بــه صراحت اعتراف
می کنند دشمن با همه شدت عمل خود
نتوانسته به اهداف خود در جنایت تحریم
دست یابد.
رهبر انقالب اســامی با تأکید بر اینکه
بــه موازات جریان تحریــم ،یک جریان
«تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن
واقعیات هم وجود دارد ،گفتند :هدف این
جریان ،ضربه زدن به روحیه مردم و دادن
آدرس غلط درباره عالج تحریم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به
ســخنان مداوم مقامهــای آمریکایی و
تبلیغات گسترده رسانههای وابسته به آنها
برای واژگون نشــان دادن واقعیات ایران
افزودند :هدف دشمن ،گرفتن نشاط و امید
از ملت بویژه جوانان است تا اینگونه القا
کنند که کشور به بن بست رسیده و امکان
حل مشکالت وجود ندارد.
ایشــان تحریف واقعیــات را خط ثابت
تبلیغاتی رسانه های غربی در طول چهل
و یک سال گذشته خواندند و خاطر نشان
کردند :در ایــن خط تبلیغاتی ،نقاط قوت
بهطور کلی انکار و یا در مورد آن سکوت
می شود اما اگر نقطه ضعفی باشد ،دهها
و حتی صدها برابر بزرگنمایی می شود.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص آدرس
غلط دادن برای رفع تحریمها نیز گفتند:
در این خط تبلیغاتی گفته میشــود اگر
میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه
بیایید و ایستادگی نکنید و متأسفانه برخی
در داخل هم این آدرس غلط را تکرار می
کنند اما این خط بــر روی اکثریت ملت
ایران با شــناختی که از دشمن و غرض
ورزی او دارند ،مؤثر نیست.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر
اینکه جریان تحریف واقعیات به مقاصد
خود نرسیده اســت ،خاطر نشان کردند:
اگر جریان تحریف شکست بخورد ،قطع ًا
جریان تحریم هم شکست خواهد خورد،
زیرا عرصه کنونی ،میدان جنگ اراده ها
است و اگر اراده ملت ایران مستحکم باقی
بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اسالمی به
آن اشاره کردند ،استفاده ملت زیرک ایران
از تحریم برای شکوفایی علمی کشور بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :با اینکه
تحریم یک جنایت بزرگ است اما مردم
بویژه جوانان ،مســئوالن ،دانشمندان و
فعاالن سیاســی از این موضــوع برای
افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اســامی در همین زمینه
افزودنــد :تولید جت آموزشــی و قطعات
حســاس و ظریف ،راه اندازی چند هزار
شــرکت دانش بنیان ،ساخت پاالیشگاه
ستاره خلیج فارس به دست سپاه ،اقدامات
بزرگ در پارس جنوبی ،طرح های وزارت
نیرو در زمینه آب و برق ،طرح های وزارت
راه و تولیدات شگفت انگیز دفاعی ،همه
در دوران تحریم انجام شده است.
حضرت ایت اهلل خامنــه ای یکی دیگر
از آثار دوران تحریم را تمرین جداســازی
اقتصاد کشور از نفت برشمردند و گفتند:

به علت آنکه نفت کشور کمتر فروش می
رود ،جداسازی اقتصاد از نفت خام بهطور
طبیعی درحال روی دادن اســت که این
موضــوع باید با پیگیری دولت و مجلس
به سرانجام برسد.
رهبر انقالب اســامی در پاســخ به این
سؤال مهم که «آیا تحریم ها قابل عالج
است؟» گفتند :تحریم ها قطع ًا قابل عالج
اســت اما عالج آن ،عقب نشینی و کوتاه
آمدن در مقابل امریکا نیســت زیرا عقب
نشینی موجب پیشروی متجاوز می شود.
ایشان افزودند :خواســته امروز آمریکا از
کامل صنعت هسته
ایران ،کنار گذاشتن ِ
ای ،کاهش بسیار شدید توان دفاعی و رها
کردن اقتدار منطقه ای است اما پذیرفتن
این خواستهها قطع ًا موجب عقبنشینی
آمریکا نخواهد شد و هیچ عقلی نیز حکم
نمی کند که برای توقف متجاوز ،خواسته
های او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اســامی با اظهار تأسف از
تکرار حرف های دشــمن مبنی بر فایده
نداشتن صنعت هســته ای از زبان عده
ای در داخل گفتند :صنعت هسته ای نیاز
قطعی فردای کشور برای تولید برق است
و امروز باید به فکر فردا باشیم.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر
اینکه با وجود خســارات فــراوان برجام،
اصل صنعت هسته ای حفظ شده است،
درخصــوص ادعــای آمریکاییها برای
مذاکره با ایران ،خاطر نشــان کردند :من
علت مذاکره نکردن با امریکاییها را بارها
گفته ام اما برخی یا متوجه نمی شوند و یا
وانمود می کنند که متوجه نشده اند.
ایشــان تأکیــد کردنــد :هــدف اصلی
امریکاییهــا از ادعــای مذاکره ،گرفتن
توانایی های حیاتی ملت ایران است .البته
رییس جمهور فعلــی امریکا هم بهدنبال
برخی منافع شــخصی و انتخاباتی است
همچون استفاده تبلیغاتی از مذاکره با کره
شمالی.
ایشان با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی
ایران با همه کشــورها بــه جز آمریکا و
رژیم جعلی صهیونیستی مذاکره می کند،
افزودند :عالج تحریمها ،عقب نشینی و
مذاکره با دشمن نیست بلکه عالج واقعی
آن ،تکیه بر توانایی های ملی ،وارد کردن
جوانان به میــدان و احیای ظرفیت های
فراوان کشــور ،و در یک کالم عمل به
ارکان اقتصــاد مقاومتی یعنی درون زایی
و برون گرایی است.
رهبر انقالب اســامی تاکیــد کردند :ما
امکانات و توانایی های داخلی و ظرفیت
های بیــن المللی فراوان داریم که باید با
مدیریت جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت
در بیایند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای با
تأکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران
دوستان مؤثری در دنیا دارد اما تکیه واقعی
نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند:
تکیه بر امکانات و اســتقالل داخلی ،هم
دشــمنان خارجی و هم بدخواهان داخلی
دارد .آن کســی که برای منافع خودش
حاضر است کاالیی را که در داخل تولید
می شود ،از خارج وارد کند ،در واقع خیانت
می کند و با وجود تأکیدهای مکرری که
شده است اما همچنان واردات کاالهایی
که در داخل تولید می شوند ،ادامه دارد.
آخرین نکته ای که رهبر انقالب اسالمی
درخصوص تحریم ها گفتند «دل نبستن
توخالی دیگران» بود.
به وعده های
ِ
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای گفتند :در
ســال  ۹۷و بعد از خروج آمریکا از برجام،
متاسفانه کشور ماهها معطل وعده های
اروپایــی ها باقی ماند و اقتصاد کشــور
شرطی شد در حالیکه معطل کردن اقتصاد
به وعده های دیگران ،بسیار مضر است.
ایشان افزودند :اروپایی ها هیچ کاری برای
مقابله با تحریم های آمریکا نکردند و آنچه
که به نام اینســتکس نیز مطرح کردند،
بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبر انقالب اســامی در جع بندی این
بخش از سخنان خود تاکید کردند :عالج
تحریم ها فعال کردن ظرفیت های داخلی
است که نیازمند مجاهدت است.
حضرت آیــتاهلل خامنــهای در بخش
دیگری از سخنانشان با اشاره به گرانیها
و مشــکالت جدی خانوارهــا در تأمین

معیشــت ،گفتند :کارهای الزم برای رفع
این مشــکالت را در جلسات خصوصی
با مســئوالن از جمله آقای رئیسجمهور
مطرح کردهایم و باز هم به دستگاههای
مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اسالمی مســئله فوری در
بخش اقتصاد را «مهار نوســان قیمتها،
ایجاد ثبات در بــازار و حفظ ارزش پولی
حالت هر
ملی» دانســتند و افزودند :این ِ
روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره
مضر است و
کردن قیمت ارز برای کشور ّ
افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند
که این مســئله با برخورد دستگاههای
اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل
مهار است.
ایشــان افزودنــد :در قضیــه ارز ،بانک
مرکزی تالشــهای زیادی انجام میدهد
که انشــاءاهلل موفق خواهد شــد البته
گزارشهــای مطمئنی وجــود دارد که
دالیل سیاسی ،امنیتی در افزایش قیمت
ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که
در این صورت باید با کســانی که به این
آتش دامن میزنند ،جداً مقابله شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای مسئله «هدایت
نقدینگی به سمت تولید» و همچنین «رفع
موانع جهش تولید» را از دیگر اولویتهای
اقتصاد کشور خواندند و گفتند :عدهای از
کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه
قوه کارگروهی را برای شناســایی و رفع
موانع تولید تعیین کنند.
رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی
در اقتصاد کشــور را «اصالح ســاختار
بودجــه»« ،اصالح نظام بانکی»« ،ارتقاء
سرمایهگذاری و اشتغال» و «بهبود محیط
کســب و کار» برشــمردند و گفتند :این
موارد دو ســال قبل و همزمان با تشکیل
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
به ســران قوا ابالغ شد که البته با وجود
تالشها پیشــرفت قابل توجهی نداشته
است البته مهم این است که ما میدانیم
چه میخواهیــم و به دنبال چه برنامهای
هستیم.
ایشــان« ،صبر» و «ثبــات» را دو نیاز
اساســی برای آینده کشــور دانستند و با
تأکید بــر اینکه بر اثر ایمــان مذهبی و
اعتماد مردم به نظــام ،ثبات ملت خوب
است ،افزودند :مســئولین هم باید با کار
جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان دهند و
مضر اجتناب کنند.
از تردید و نگرانیهای ّ
حضــرت آیت اهلل خامنهای ،مشــکالت
دشمن اصلی یعنی آمریکا را بسیار بزرگ و
غیرقابل مقایسه با مشکالت ایران خواندند
و با برشــمردن مصادیقی از مشــکالتِ
امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب،
تبعیض نژادی ،مشــکالت اقتصادی و
بیکاریهای گسترده ،مشکالت مدیریتی
در قضیه کرونا و مدیریت اجتماعی ضعیف
که منجر به بیرحمی و قتل و شکنجه به
دست پلیس آمریکا میشود ،گفتند :امروز
آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی است.
ایشان تأکید کردند :حوادث جاری آمریکا
آتش زیر خاکستری است که شعلهور شده
و اگرچه آن را ســرکوب کنند اما دوباره
شعلهور میشــود و نظام کنونی آمریکا
را از بین میبرد چرا که فلســفه سیاسی
و اقتصــادی این نظام غلط و محکوم به
نابودی است.
رهبر انقالب اســامی ســخنان مکرر
مقامهــای آمریکایــی علیه ایــران را
نشاندهنده ســردرگمی آنها دانستند و
افزودند :مدیریت آمریکا دچار ســرگیجه
و آشفتگی اســت .آمریکاییها به دنبال
پیدا کردن دشمن هستند بنابراین گاهی
از ایران اســم میبرند و گاهی از روسیه
و چیــن ،اما امروز رژیم آمریکا دشــمنی
بزرگتر از ملت خود ندارد و همین دشمن
آن رژیم را به زانو درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل خامنهای با تأکید مجدد
بر صبر ،ثبات و کار جهادی افزودند :دولت
در اواخر دوران مســئولیت خود قرار دارد
البته در طول این  ۷سال هر چه توانستند
تالش کردند و در برخی بخشهای دولت
نیز واقع ًا کارهای خوبی انجام گرفت ،پس
از این دولت هم ،دولت تازهنفسی خواهد
آمد که کارها را با جدیت بیشتر دنبال کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان
به مسئله عزاداری در محرم اشاره و تأکید
کردند :در عزاردایها معیار آن چیزی است
که ستاد ملی کرونا اعالم میکند .بنده هر
چه آنها الزم بدانند مراعات خواهم کرد.
توصیــه و تأکید من به همــه عزاداران،
هیئات ،منبریها و مداحان نیز این است
که ضوابط ســتاد ملی کرونا باید رعایت
شــود ،چرا که اگر همین مقدار مراقبت و
کنترل هم سســت شود ،فاجعهای بزرگ
پدید خواهد آمد.

خبر

نوبخت :تحقق  ۱۳۵۱میلیارد تومان
سرمایهگذاری رهاورد سفر به فارس است

معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه بیان کرد :در ســفر به
اســتان فارس  ۳۸طرح و پروژه ناتما م تولیدی دولت برای تحقق جهش تولید ،با
مشــارکت بخش خصوصی ،بانکها و خود دولت مقرر شــد هزار و  ۳۵۱میلیارد
تومان سرمایهگذاری میشود.
محمد باقر نوبخت ،پنجشــنبه نهم مرداد  ۹۹در دومین روز از سفر خود به استان
فارس ،با شرکت در جلسه مشترک شورای برنامهریزی و توسعه و ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی اســتان فارس ابراز داشت:به این ترتیب با این برنامه ۵هزار و ۳۵
فرصت شــغلی ایجاد خواهد شــد که در قالب موافقتنامه و تفاهمنامه با استاندار
فارس عملیاتی میشود.
وی ادامه داد :در طی چند سال گذشته از  ۵۰پروژهای که در سفر رئیسجمهوری
و هیئت دولت باعنوان مصوبات دولت در دســتور کار سازمان برنامه و بودجه قرار
گرفت ،هزار و  ۱۸میلیارد تومان منابع تعیین شــده بود که تا امروز  ۳هزار و ۳۰۰
میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با اشــاره به اینکه هنوز برخی طرحها به پایان نرســیده اســت ،اظهار کرد:
برخی طرحهــا به دلیل افزایش قیمت ،افزایش حجم کار و کمیت پروژه به طول
انجامیده است.
معاون رئیس جمهوری عنوان کرد :سهم  ۱۲۰۰میلیارد تومانی دولت برای تکمیل
آزادراه شــیراز به اصفهان تا ایزدخواســت پرداخت شده اســت و استاندار فارس
باعنوان نماینده عالی دولت قاطعانه این موضوع را تا به ســرانجام رســیدن آن،
پیگیری خواهد کرد.
نوبخت افزود :در ارزیابیهای صورتگرفته در سفر کنونی ،دو هزار و  ۴۷۰میلیارد
تومان برای  ۱۵پروژه که میتواند تا پایان ســال به ســرانجام برسد ،نیاز است و
سیاست دولت این است که طرحهایی که هزاران میلیارد تومان برای به سرانجام
رســیدن آنها هزینه شده است با پرداخت چند صد میلیارد تومان به بهرهبرداری
برسد و وارد چرخه تولید شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت :با همه محدودیتهای اعتباری
دولت تا ســقف  ۸۰هزار میلیارد تومان از مجلس برای تکمیل طرحهای یادشده
مجوز گرفته است و براساس اولویتها میتواند تا پایان سال جاری به بهرهبرداری
رسد.
نوبخت با اشــاره به اینکه انتظار است طرحهای یادشــده تا پایان سال به نتیجه
برسد ،گفت :درراســتای تحقق منویات رهبری درخصوص جهش تولید ،جلسات
ستاد جهش تولید در هر استان برگزار شده است و تکلیف هر استان درباره بودجه
و حاصل کار پروژهها مشخص است.
وی اظهار کرد :با تمام دشــواریها چرخ اقتصاد درحال چرخیدن است ،هماکنون
استان فارس کارگاه بزرگی است که در این شرایط تحریم در حال فعالیت است و
دولت بدون درجا زدن کار خود را انجام میدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ایران در جنگ اقتصادی است ،گفت:
ملــت بزرگ و با تمدن ایران از پــا درنخواهد آمد و با همه اینها اقتصادی بدون
نفت را هم تجربه میکنیم و از این منظر تجربه مثبتی است.
نوبخــت افزود :از اینکه در کنار کارهای بزرگ همچــون احداث راهآهن و ایجاد
بزرگــراه ،به امور اجتماعی نیز میپــردازد و برای مددجویان و افراد کمدرآمد نیز
 ۳۵۰۰واحد مســکن در بنیاد مسکن با پشــتیبانی سازمان برنامه و بودجه صورت
میپذیرد.
در پایان این جلســه تفاهمنامه جهش تولید برای تعداد  ۳۸طرح اقتصادی استان
باهدف ایجاد ۵هزار  ۳۵نفر شغل جدید در استان با سرجمع  ۱۳۵۷میلیارد تومان،
تفاهمنامه بنیاد مســکن انقالب اسالمی و ســازمان برنامه و بودجه برای احداث
 ۳۵۰۰واحد مســکن محرومین و تفاهمنامه توسعه و بروز رسانی زیرساختهای
فنی صدا و ســیمای مرکز فارس و تکمیل پوشش دیجیتال شبکههای رادیویی و
تلویزیونی استان به ارزش ۸۸۵میلیارد ریال به امضا رسید.
محمد باقر نوبخت ،معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه ،عصر
چهارشــنبه (هشــتم امردادماه  )۹۹در راس هیاتی به منظور انجام سفر  ۲روزه و
افتتاح و کلنگزنی چند پروژه عمرانی وارد شیراز شد.

ایران حقآبه هیرمند را از افغانستان میگیرد

رئیس کمیســیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان گفت :در
ســال آبی جاری حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت میکنیم و در شــرایط خوبی
به سر می بریم.
به گزارش اعتدال به نقل از صداوسیما؛ رضا اردکانیان با اشاره به مسئولیت وزارت
نیرو به عنوان مسئول کمیسیون همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان ،گفت:
به اعتقاد من زمینه خوبی برای توســعه همکاریها بین ایران و افغانستان وجود
دارد.
وزیــر نیرو گفت :در آینده نزدیک دو نمایشــگاه در زمینــه فعالیتهای تجاری،
بازرگانــی و صنعتــی را برپا خواهیم کرد و کمیســیون مشــترک همکاریهای
اقتصادی را در افغانستان برگزار میکنیم.
اردکانیان افزود :در زمینه برق ،همکاریها را با افغانســتان توســعه خواهیم داد و
زمینه بسیار خوبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور وجود دارد.
وزیر نیرو دربــاره حق آبه ایران از رودخانه هیرمند هم گفت :در چارچوب معاهده
ســال  ۱۳۵۱بین ایران و افغانستان عمل میکنیم که در آن معاهده ،ساز و کاری
تحت عنوان تشکیل هیئت کمیساریای هیرمند پیش بینی شده است که از هر دو
طرف یعنی از جمهوری اسالمی ایران و افغانستان در آن عضو هستند.
اردکانیان گفت :از جمله وظایف این کمیساریای هیرمند ،نظارت بر اجرای معاهده
بوده و خوشــبختانه با توجه به فضای خوب همکاری ،این بخش از معاهده فعال
است.
وی افزود :جلســات کمیساریای هیرمند به صورت مرتب در تهران و کابل برگزار
میشود.
وزیر نیرو همچنین گفت :اقدامــات خوبی هم برای پایش اجرای معاهده هیرمند
در حال انجام اســت و سفر اخیر سرپرســت وزارت خارجه افغانستان به ایران هم
تأکیدی بر این موضوع در گفتگوهای دو جانبه بود.
اردکانیان تصریح کرد :در سال آبی فعلی هم طبیعت َا آن میزان از حق آبه رودخانه
هیرمند را دریافت میکنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم.
وی درباره احداث سد جدید در مسیر رودخانه هیرمند تصریح کرد :به طور طبیعی
هر نوع ســازه آبی که در مســیر این رودخانه احداث شود ،نباید بر قرارداد ایران و
افغانستان در زمینه هیرمند تأثیر بگذارد و ما امیدوار هستیم این مسئله مورد توجه
همکارانمان در افغانستان هم باشد.
وزیر نیرو افزود :قرارداد بین ایران و افغانســتان دربــاره بهره برداری از رودخانه
هیرمند یک قرارداد رســمی و تأیید شــده دو کشــور بوده که برای هر دو طرف
قابل احترام است.
اردکانیان درباره رودخانه هریرود هم گفت :این رودخانه یک رودخانه مرزی است
و در انتها ،ایران و ترکمنستان از این رودخانه فصلی بهره مند هستند.
وی افزود :رودخانه هریرود رودی اســت که در ماههایی از سال پرآب میشود که
ما سد دوستی را روی این رودخانه احداث کردیم.
اردکانیان در ادامه با اشــاره به اینکه مذاکرات با مقامات افغانستان درباره هریرود
در جریان اســت ،گفت :وزارت امور خارجه در قالب ســند همکاریهای جامع و
بلندمدت دو کشور بحثی را به این امر اختصاص داده است.

