سیاست
اخبار

دولت برای اداره کشور و عبور از

مشکالت،به همکاری و یاری قوای دیگر
نیازمند است

رییــس دفتر رییــس جمهور عنوان کــرد :دولت برای اداره کشــور و عبور از
مشــکالت ،بدون تردیــد به همکاری و یاری قوای دیگر نیازمند اســت و این
دســت جلسات ،نویدبخش همکاری نزدیک سه قوه برای اعتال و آبادانی کشور
است.
به گــزارش اعتدال ،محمود واعظی روز دوشــنبه در اینســتاگرام خود اظهار
داشــت :همدلی و یکپارچگی همه ارکان کشــور ،شرط الزم غلبه بر مشکالت
در شرایط فعلی است.
رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد :دیروز اولین جلسه سران سه قوه پس
از روی کار آمدن مجلس یازدهم بود .بحمدهلل جلسه در فضایی صمیمی برگزار
و مباحث بسیار خوبی در آن مطرح شد .به گفته آقای روحانی رییس جمهوری،
این مباحث در جلسه آتی سران پیگیری خواهد شد.
واعظی خاطرنشــان کرد :دولت برای اداره کشــور و عبور از مشکالت ،بدون
تردید به همکاری و یاری قوای دیگر نیازمند اســت و این دســت جلســات،
نویدبخش همکاری نزدیک ســه قوه برای اعتال و آبادانی کشور است.

رئیس مجلس :ملتها هرگز تسلیم توطئه

دشمنان نمیشوند

رییس مجلس شــورای اسالمی گفت :اگر امروزه مشاهده می شود برخی دولت
های عربی تحت فشــار مستکبران درصدد عادی سازی اجباری روابط با رژیم
صهیونیستی هستند ،باید به ملت های آنها توجه شود زیرا مردمان این کشورها
حاضر به تحمل رژیم صهیونیستی نیستند.
به گزارش ایســنا ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی که پیش از
ظهر روز(دوشنبه ۲۴ ،شــهریورماه) با نوری مالکی ،رئیس ائتالف دولت قانون
و نخستوزیر اســبق عراق دیدار و گفت گو کرد ،با اشــاره به اهمیت فعالیت
پارلمان ها در پیشــرفت کشورها ،گفت :نمایندگان پارلمان می توانند با نظارت
دقیــق بر اجرای قوانین ،زمینه رضایتمندی مردم را ایجاد کنند و دســتیابی به
این مهم عامل وحدت خواهد بود.
رییس قوه مقننه با اشاره به خصائص حکمرانی در جامعه اسالمی تصریح کرد:
اگر مســئوالن کشورها خصوصا کشــورهای مسلمان به وظایف خود به خوبی
عمل کنند ،بدون شــک توطئه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اگر مشارکت و نقش مردم و ملت ها قوی شود ،دولت ها
نیز قوی خواهند شــد ،گفت :بر این اساس اگر امروزه مشاهده می شود برخی
دولت ها تحت فشــار مستکبران درصدد عادی ســازی اجباری روابط با رژیم
صهیونیستی هستند ،باید به ملت های آنها توجه شود زیرا مردمان این کشورها
حاضر به تحمل سلطه مستکبران نیستند.
رییــس مجلس با تمجیــد از رای پارلمان عراق مبنی خــروج آمریکا از عراق،
تحقق آنرا گامی مهم خواند.
تقدیــر از مواضع رهبر معظم انقالب برای اتخــاذ مواضع انقالبی و حمایت از
محور مقاومت و پشتیبانی از عراق
در ادامه این دیدار نوری مالکی ،رهبر ائتالف دولت قانون و نخســتوزیر سابق
عراق ضمن قدردانی از رهبر معظم انقالب اسالمی و سایر مسئوالن جمهوری
اسالمی ایران در حمایت مستمر از محور مقاومت ،امنیت و ثبات منطقه و بویژه
عراق گفت :قطعا مواضع جمهوری اسالمی ایران موجب شده جبهه مقاومت در
برابر توطئه های دشمنان اسالم و مسلمانان ایستادگی کند و به پیروزی برسد.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه عادی ســازی روابط برخی کشورها با رژیم
صهیونیســتی موجب بروز چالش برای جامعه اسالمی شده است ،تصریح کرد:
باید با همفکری و همگرایی در مقابل روند عادی ســازی روابط با اشــغالگران
قدس ایستادگی شود.
رهبــر ائتالف دولت قانون عــراق ،گفت :روابط انور ســادات در مصر با رژیم
صهیونیســتی در جریان جنگ و شرایط پس از این مهم رخ داد اما این دسیسه
اکنون با فشــارهای سیاســی و اقتصادی در حال رخ دادن است که باید برای
آن تدبیر شود.
مالکی اظهار کرد :اعتقاد دارم ملت های قوی می توانند در برابر نفوذ بیگانگان
ایســتادگی کنند از این رو اگر دولت ها تســلیم فشار دشــمنان شوند ،ملت ها
مقاومت خواهند کرد.

رئیس سازمان غذا و دارو :پیگیر تامین و

ذخیره دارو هستیم

جمعی از بیماران «امپیاس» و خانوادههایشــان بــه دلیل نبود دارو و افزایش
شــدت بیماری امروز در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
به گــزارش اعتدال ،جمعی از بیمــاران «امپــیاس» و خانوادههای آنان در
اعتراض به عدم دسترســی به دارو مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند ،این
بیماران به دلیل مشکالت تخصیص ارز در شرایط تحریم ،با مشکل تامین دارو
مواجه شــدند و نبود داروی مستمر عامل شدت گرفتن بیماریشان شده است.
یکی از مادرهای حاضر در تجمع که کودک شــش ســاله مبتال به ام پی اس
دارد ،گفت :پســر من حدود شش ســال دارو مصرف کرده ،ولی حدود دو سال
اســت که داروی مصرفیاش قطع شده اســت و در نهایت هم به ما گفته شد
فرزنــدش برای تاییــد بیماری باید آزمایش بدهد و حاال بعد از دو ســال هنوز
جواب آزمایش را هم ندادهاند و این در حالی است که کودک من عالوه بر تایید
پزشکش ،حتی نشانههای بالینی این مریضی را دارد.
«محمد رضا شــانه ساز» رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه بین تجمعکنندگان
که از شــهرهای مختلف کشــور آمده بودند ،حاضر شد و بعد از گوش دادن به
مشــکالت آنها و اعتراضشــان مبنی بر نبود داروی کافــی قول پیگیری این
موضوع را داد.
شانهســاز در مورد مشــکل تامین داروی بیماران ام پــی اس ،گفت :ما کامال
بــه این خانوادهها حــق میدهیم و نگران تامین داروی آنها هســتیم .یکی از
مشــکالت اساســی ما این اســت که تنها تولید کننده این داروها یک شرکت
تولید کننده آمریکایی اســت ،البته ما به شرکتهای دانش بنیان سفارش تولید
آنها را دادهایم.
وی ادامه داد :یک مدت دارو به ما داده نمیشــد ،اما با کمک ســازمان جهانی
بهداشت و وزارت خارجه ،آن شرکت گفته است که داروها را تحویل میدهم،
مشــکل بزرگ ما تامین ارز اســت و برای خرید دارو بانکهای واسط از ترس
تهدیدهای آمریکا جرات انتقال ارز را ندارند.
شانهساز افزود :در هر حال قرار شد که ما پیگیری کنیم تا داروهای این بیماران
برای چند ماه در کشــور ذخیره باشد تا مشــکل پیدا نکنند ،یک مقدار افزایش
مصرف دارو گزارش داده شــده که قرار شــد همکاران در معاونت درمان آن را
به ما اعالم کنند و بر اســاس آزمایشهای انجام شده این دارو برای تعدادی از
این بیماران اثربخشی ندارد که آنهم باید بررسی کنیم.
وی بیان کرد :همچنین قرار شــد والدین این بیماران در سازمان نماینده ثابت
داشــته باشند تا با کمک آنها این پیگیریها را انجام دهیم و همچنین قرار شد،
یک جلســه با معاونت درمان در ســازمان برنامه و بودجه بگذاریم تا با تامین
اعتبار برای تهیه داروهای این عزیزان خیالشــان را راحت کنیم.
شانه ساز گفت :خیلی از کشورها مثل فرانسه ،انگلیس و آلمان اصال هزینههای
ایــن چنینی را تقبل نکردند ،اما ما اصال به خودمان اجازه نمیهیم چنین کاری
را انجــام دهیم ،این بیماری هزینه درمان بســیار باالیــی دارد و هزینهی هر
بیمار ماهیانه چند ده میلیون تومان میشــود که باید تالش کنیم تا این مقدار
را تامین کنیم.
وی در پایان گفت :تعداد بیماران ام پیاس اعالم شده ریجستری بیش از 200
نفر اســت و در کل کشور بیش از  300نفر گزارش داده شده است.
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جهانگیری:

در بودجه سال آینده به دنبال استمرار کمکهای
معیشتی به مردم هستیم

معــاون اول رئیــس جمهــور گفت:با
توجه به آثــار مثبت کمک های حمایت
معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض
الحســنه یک میلیون تومانی در ســال
جــاری ،باید در بودجه ســال آینده نیز
به دنبال اســتمرار برنامه های حمایتی
و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
به گزارش اعتدال ،اســحاق جهانگیری
در جلســه شــورای اقتصاد با تاکید بر
اینکه بایــد جهت گیری هــای اصلی
بودجه ســال  ۱۴۰۰کل کشور متمرکز
بر حــل مســائل و رفــع دغدغه های
اصلی اقتصاد کشــور باشد ،گفت :یکی
از این مســائل گرانی و تورم اســت که
باید برنامه هایــی دقیق برای کنترل و
مهار تورم و گرانی در الیحه بودجه سال
آینده تدوین شود و بعنوان جهت گیری
های اصلی آن لحاظ شود.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به
اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشــتی
در شــرایط دشواری قرار دارند ،افزود :با
توجه به آثــار مثبت کمک های حمایت
معیشتی و نیز پرداخت تسهیالت قرض
الحســنه یک میلیون تومانی در ســال
جــاری ،باید در بودجه ســال آینده نیز
به دنبال اســتمرار برنامه های حمایتی
و کمک های معیشتی به مردم باشیم.
وی از کاهش سرمایه گذاری به عنوان
یکــی از دغدغــه های اصلــی اقتصاد
کشــور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید
برای افزایش ســرمایه گذاری در بخش
های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین
راهکارهــای اجرایی و عملی باشــیم،
تصریح کرد :بایــد برنامه های حمایتی
نظیــر ارائه تســهیالت بانکی با حداقل
نرخ ســود مدنظر قــرار گیرد و با روش
هایی از این دســت از بخش خصوصی
حمایــت و آنها را نســبت به ســرمایه

گذاری در بخش های مختلف اقتصادی
ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کســب و کار
را از دیگر ضرورت های اقتصاد کشــور
برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع
نیــز باید در تنظیم الیحه بودجه ســال
آینده لحاظ شود ،از استعالم های متعدد
و دســت و پاگیر و زمان بر برای صدور
مجوزهای کســب و کارهــای جدید در
دستگاه ها انتقاد کرد و از هیات مقررات
زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر
حذف مقررات دســت و پاگیر و استعالم
های تکراری و موازی ،زمینه راه اندازی
کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به
اینکه کارگروه ویــژه رفع موانع جهش
تولیــد بنا به تاکید مقــام معظم رهبری
تشکیل و اولین جلســه آن فردا برگزار
خواهد شــد ،گفت :در این کارگروه نیز
تالش خواهد شد تصمیمات الزم برای
حمایت از سرمایه گذاری و بهبود کسب
و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
وی جهت گیری توســعه صــادرات در
تدوین بخشــنامه بودجه سال  ۱۴۰۰را
مثبــت ارزیابی و خاطر نشــان کرد :در
کنار توســعه صادرات ،مدیریت واردات
نیز موضوعی پراهمیت اســت که البته
الزم اســت بــه مدیریت تــراز تجارت
خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیــری با قدردانــی از تالش ها و
ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و
فروش نفت در شــرایط فشار و تحریم،
افزود :با وجود صدور مجوز های متعدد
برای دســتگاه هایی که داوطلب فروش
نفت شده بودند ،اما در نهایت دستگاهی
جز وزارت نفت نتوانســت در این زمینه
اقــدام موثری انجــام دهــد .بنابراین
ضــرورت توجه به ســرمایه گذاری در

بخــش نفت برای افزایش تــوان تولید
و صــادرات وزارت نفــت بیش از پیش
احســاس می شــود.معاون اول رییس
جمهور همچنین با اشــاره به پیشــنهاد
و طرح فروش اوراق ســلف نفتی گفت:
متاسفانه این طرح که گفته می شد می
تواند تــا  ۱۴۰هزار میلیارد تومان درآمد
برای دولت ایجاد کنــد ،به دلیل برخی
ناهماهنگی ها از دســتور کار خارج شد
اما باید در بودجه ســال آینده طرح ها و
ایده های مشابهی که بتواند درآمد الزم
را برای دولت ایجاد کند ،تدوین شود.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت توجه به
موضــوع خصوصی ســازی بــه عنوان
یکی دیگــر از جهت گیری های بودجه
ســال  ۱۴۰۰خاطر نشان کرد :متاسفانه
برخی از مقامات کشــور تا رسانه های
مختلف هر روز علیه خصوصی ســازی
ســخنانی مطرح می کنند و با توجه به
طرح شــبهات و مطالب منفی ،موضوع
خصوصی ســازی در کشور با مشکالت
زیادی مواجه شــده است .باید در جهت
گیری های بودجه سال آینده به شکلی
دیگر بر موضوع خصوصی سازی تمرکز
داده شــود تا شاهد توســعه خصوصی
سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلســه که وزرای نفــت ،نیرو،
جهــاد کشــاورزی ،تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،ارتباطات و فناوری اطالعات،
سرپرســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت ،رییس سازمان برنامه و بودجه،
معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور
و رییــس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور
داشتند ،نماینده سازمان برنامه و بودجه
گزارشی از بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰
ارائــه کرد و به تشــریح تصویر کلی از
اقتصــاد کالن مشــتمل بر رونــد بلند
مدت اقتصاد و پیــش بینی های آینده

و نیز سیاست های حمایتی بودجه سال
 ۱۴۰۰پرداخت.
در ایــن گزارش همچنین به سیاســت
هــای مالی پیشــنهادی ســال آینده و
مقابله فعاالنه با اثرات اقتصادی شــیوع
ویروس کرونا نیز پرداخته شــد و جهت
گیری هــای مختلف بخشــنامه بودجه
ســال  ۱۴۰۰مورد بحــث و تبادل نظر
قرار گرفت.
در این نشست همچنین خرید تضمینی
محصوالت زراعــی و باغی مورد بحث
و بررســی قرار گرفت و تصمیمات الزم
در خصوص قیمــت خرید تضمینی این
محصوالت اتخاذ شد.
در ادامه این جلســه برخی درخواســت
های دستگاه های اجرایی نیز مطرح شد
و پس از بحث و بررسی به تایید شورای
اقتصاد رسید.
اصــاح مصوبــات مربوط به ســرمایه
گــذاری از محل منابع داخلی شــرکت
ملی پاالیــش و پخش فــرآورده های
نفتی ،ســرمایه گــذاری از محل منابع
داخلی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی
بــرای پــروژه تجهیز و تغییــر کاربری
اسکله های پتروشــیمی در بندر پارس
ـ عســلویه ،طرح احداث ایستگاه های
تقویت فشــار میادین گازی هما ،وراوی
و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده
 ۱۲قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور ،اصالح مصوبه
شــورای اقتصاد برای افزایش ســرمایه
گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض
خطوط نفــت خام و فــرآورده از جمله
درخواســت های وزارت نفت بود که در
این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواســت وزارت نیرو مبنی
بر انتشــار اوراق مالی اســامی توسط
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق
حرارتــی جهت اجرا ،تکمیل و توســعه
طرح های نیروگاهی نیز در این جلســه
مورد بررســی قــرار گرفت کــه با این
درخواست موافقت شد.
تعیین میزان خریــد تجهیزات ،موضوع
بنــد (ب ) مــاده ( )۵قانــون حداکثــر
اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتی
کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب
 ۱۳۹۸/۲/۱۵مجلس شــورای اسالمی
برای پــروژه خرید و تامیــن تجهیزات
مرکز داده شــبکه ملــی اطالعات نیز
درخواســت وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات بــود که مــورد موافقت قرار
گرفت.

صالحی:
در ادامه غنیسازی اورانیوم میتوانیم به غنیسازی عناصر دیگر بپردازیم

مراسم آغاز احداث زیرساخت های فاز
دوم پــروژه تولید ایزوتوپ های پایدار
به روش ســانتریفیوژ گازی روز شنبه
با حضور رییس ســازمان انرژی اتمی
ایران و جمعــی از معاونان و مدیران
ایــن ســازمان در مجتمع هســتهای
شهید علیمحمدی فردو برگزار شد.
به گزارش اعتدال ،فاز اول این پروژه
با عنوان امکان سنجی ایزوتوپ های
پایــدار بــا تلوریم و زنون با ماشــین
ســانتریفیوژ  IR۱و با همکاری روسیه
پیشتر با موفقیت به اجرا در آمده بود
علی اکبر صالحــی با بیان اینکه غنی
ســازی فقط غنــی ســازی اورانیوم
نیســت ،گفت :در ادامه پــروژه غنی
ســازی اورانیوم می توانیــم به غنی
سازی عناصر دیگر بپردازیم .تعدادی
از عناصر جــدول مندلیف حدود ۲۵۶
ایزوتوپ پایــدار دارند .ایزوتوپ های
پایدار کاربردهای وســیعی از جمله در
صنعت ،بهداشــت ،کشاورزی ،میراث
فرهنگی و باستان شناسی دارند.
رئیس ســازمان انرژی اتمی با اشاره
به همــکاری پس از برجام ســازمان
انــرژی اتمــی ایران بــا روس ها در
حوزه تولید ایزوتوپ هــای پایدار در
ســطح آزمایشــگاهی ،اظهار داشت:
وارد عرصــه جدیــدی شــده ایم و
خوشــبختانه قدم های بلندی برداشته
ایم .در این راســتا زیرســاخت های
اولیــه تولید نرم افزارهــای مورد نیاز
نیز فراهم شــده است .در حال حاضر
از ســانتریفیوژهای  IR۱بــرای غنی
ســازی ایزوتــوپ های پایــدار مثل
تلوریــم و زنــون به صــورت پایلوت
استفاده می کنیم و در نظر داریم این
مســئله را به ســطح صنعتی برسانیم.
لذا امروز ســاخت مجموعه ساختمانی
با حدود  ۷۰۰۰متر مساحت که دارای
آزمایشــگاهی مجهز است را آغاز می
کنیم .این آزمایشــگاه تجهیزات بسیار
پیشــرفته ای خواهد داشت که بخشی
از آن را تامین کرده ایم و بخشــی را
انشاءهلل در آینده تامین خواهیم کرد.
وی ادامه داد :در مجموع ما علم غنی
سازی ایزوتوپ های پایدار و فناوری

مربوط بــه آن را بدســت آورده ایم.
نرم افزارهای بزرگی را مهندســین و
متخصصین ما نوشــته اند که یکی از
آنهــا برای مثال  ۳۰۰هزار خط برنامه
دارد .طراحــی مربــوط بــه چیدمان
زنجیــره های غنی ســازی ایزوتوپ
هــای پایدار را متخصصیــن ما انجام
میدهند.
صالحی ابــراز امیدواری کــرد تا دو
ســال آینده این پروژه ارزشــمند به
بهره برداری برســد و افــزود :برخی
از ایزوتوپ هــای پایدار قیمتی حدود
 ۱۴۰هــزار دالر در هر گرم دارد .اگر
این را بــا قیمت نفت که بشــکه ای
 ۳۰تا  ۴۰دالر اســت مقایســه کنیم
پــی بــه ارزش افزوده بســیار باالی
این محصول می بریم .خوشــبختانه
جمهوری اسالمی ایران در این مسیر
قدم های بلندی برداشــته است و در
زمــره معدود کشــورهایی اســت که
توانایی تولیــد ایزوتوپ های پایدار را
ایجاد کردهاند.
معاون رییس جمهور در بخش دیگری
از ســخنانش با اشاره به جمله معروف
شــهید حاج قاسم ســلیمانی با عنوان
«ما ملت امام حســینیم» ،گفت :امام
حسین (ع) شهید شــدند تا به زندگی
معنا ببخشــند و حرکــت در آن ایجاد
کنند نــه اینکه ما مایــوس و متوقف
بشویم .پیام ایشــان آزادی و آزادگی
است و اینکه نباید غالم حلقه بگوش
کســی باشــیم .با این پیام جمهوری

اســامی ایــران علیرغــم تمامــی
محدودیت ها و مشکالتی که برایش
ایجــاد کرده و می کننــد ،حرکتی رو
به جلــو دارد و به لطــف الهی هرگز
متوقف نمی شــود .سیدالشهداء برای
بیداری جهان اســام و حرکت رو به
تعالی امت اسالمی شهید شدند.
صالحی با اشــاره به بخشی از آیه ۷
ســوره مبارکه ابراهیم که می فرماید
ِــن شَ َ
ــم»« ،اگر
« لَئ ْ
ــک ْرت ُْم َ َل ِزی َدنَ ُّک ْ
شــکرگزاری کنید( ،نعمت خود را) بر
شــما خواهم افزود؛» ،گفت :ملت ما
بیدار شده اســت و کارهای بزرگی را
انجام داده اســت .ما دشمن و کید او
را می شناســیم .اگر کلــی هزینه می
شــد که بگویند حکومت آمریکا مکار
اســت و قابل اعتماد نیســت ،کسی
باور نمی کرد .اما کشــوری همچون
جمهوری اســامی ظهور کــرد و با
کســب بواطن قدرت توانســته شیوه
حکمرانی این کشــور را مفتضح کند.
بطوریکه در شــورای امنیت سازمان
ملل برای بار ســوم آمریکا تنها شده
است .قدرت جمهوری اسالمی قدرت
ناشی از خداباوری و برخاسته از توکل
به خداوند است.
وی با اشاره به ســفر مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی به کشــورمان
و کار بزرگی که ســازمان انجام داد،
گفت :شــرایط غامض و مبهمی بود.
الحمدهلل به لطف خدا و تدبیر بزرگان
نظــام و در حالیکــه دشــمنان روی

چالــش پیش آمــده خیلی ســرمایه
گــذاری کرده بودند کارها در مســیر
صحیــح قرار گرفت .مــا می خواهیم
در مســئله ای که حقمان است اراده
خودمان را بــه جبارترین نظام جهان
تحمیــل کنیم و در مقابــل او تمکین
نکنیم .باید برای نســل هــای آینده
مشخص شود نسل شــما چه حماسه
ای را بوجود آوردند.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش
بــا قدردانــی از مجموعــه صنعــت
هســته ای از مدیــران و متخصصان
تا پرســنل خدماتی کــه در گمنامی
کارهــای بزرگــی انجام مــی دهند،
گفــت :امیدواریم به گونه ای کارها را
تحویل مدیران آینده بدهیم که پیش
وجدان خودمان راضی باشــیم .چون
انســان به وجدان خودش نمی تواند
دروغ بگوید .با اخالص و خداپسندانه
آنچه در تــوان داریم انجام می دهیم
تــا در آینده نیز عزیزانــی که به این
سازمان می آیند ،با قوت و قدرت امور
را پیش ببرند.
وی افــزود :برخی پــروژه ها در این
دوره انشــاءهلل بــه نتیجه می رســند
و برخــی نیمه کاره مــی مانند .البته
بخش عمده کارها انجام شــده است.
ســازمان الحمــدهلل در حــوزه های
بهداشت و سالمت ،رادیوداروها ،رصد
فناوری های جدیــد از جمله فناوری
های کوانتومی ،غنی سازی ،ایزوتوپ
های پایدار ،اکتشــاف و اســتخراج،
نیروگاه های جدیــد و دیگر حوزه ها
دستاوردهای ارزشــمندی داشته و با
قوت پیش می رود.
رییس ســازمان انرژی اتمــی ایران
گفت :سازمان انرژی اتمی ایران یکی
از نماد های اقتدار جمهوری اسالمی
ایــران اســت .هرچنــد فعالیتهــای
صلحآمیــز آن همــواره در چالــش با
جهان اســتکباری بوده اما همیشــه
خوش درخشــیده اســت .این امر به
برکــت الطاف الهی ،حمایتهای مقام
معظم رهبری ،ملت شــریف ایران و
همت عزیزان ما در مجموعه سازمان
انرژی اتمی ایران اتفاق افتاده است.
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اخبار

طرح مالیات خانههای خالی دوباره به
شورای نگهبان رفت

طرح مالیات بر خانههای خالی مصوب مجلس شــورای اسالمی که شورای
نگهبان ایراداتی به آن گرفته بود هفته گذشــته پس از رفع ایرادات مجدداً
به شورا ارسال شده است.
به گزارش اعتدال ۱۵ ،مردادماه امسال ،مجلس شورای اسالمی ،اصالحیه
ماده  ۵۴مکرر قانون مالیات های مســتقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه
های خالی را در حالی به تصویب رســاند که برای واحدهای خالی از سکنه،
ضرایب مالیاتی  ۶برابر  ۱۲برابر و  ۱۸برابر مالیات متعلقه بر اجاره ســالیانه
وضع کرد؛ طرحی که البته شــورای نگهبان  ۱۶ایراد به آن گرفت.
روز گذشــته علی نیکزاد ،نایب رئیس دوم مجلس خبر داده که طرح مالیات
بر خانههای خالی هفته گذشته بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان بار دیگر
به شورا ارسال شده است.
روز  ۲۸مرداد  ۱۳۹۹ســامانه امالک و اســکان که اطالعــات واحدهای
مســکونی کل کشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسید.
قرار اســت این اطالعات با همکاری سایر دستگاههای مرتبط جمع آوری و
برای وضع مالیات متعلقه در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
طبق ماده  ۵۴قانون مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی خالی در سال
اول مشــمول شش برابر مالیات متعلقه خواهند شد که البته شورای نگهبان
ایراداتی به آن گرفته است.
وزارت راه و شهرسازی قول داده تا پایان تابستان اولین اطالعات واحدهای
مســکونی را در اختیار ســازمان امور مالیاتی بگذارد .تا روز  ۲۸مرداد ۱۳
میلیون و  ۴۰۰هزار واحد مســکونی شناســایی و شناسنامه دار شده است
که  ۴۰تا  ۴۵درصد از واحدهای مســکونی کشور را شامل میشود .پروانه
اصالنی گفته کــه روزانه  ۱۰۰هزار پیامک به مالــکان بیش از یک واحد
مســکونی ارســال می شــود و این افراد دو هفته زمان دارنــد تا وضعیت
سکونت واحدهای خود را اعالم کنند.

اظهارات اولیانوف درباره ذخایر
اورانیوم ایران قبل و بعد خروج آمریکا از
برجام

نماینده روسیه در آژانس در واکنش به آمار ارائه شده از سوی هیئت روسیه
در وین درباره ذخایــر اورانیوم ایران در قبل و بعد از برجام ،به نقش مثبت
این توافق در پایین بودن میزان این ذخایر اشاره کرد.
به گزارش اعتدال ،هیئت روســیه در ســازمان های بیــن المللی در وین
همزمان با برگزاری نشســت روزگذشته شــورای حکام آژانس بین المللی
انرژس اتمــی در پیامی توییتری با انتشــار یک نمودار که نشــان دهنده
«تغییــرات ذخایر اورانیــوم با غنای پایین ایران» اســت ،بیان کرد :دوران
برجام( توافق هسته ای) کمترین میزان از آغاز غنی سازی در سال ۲۰۰۷
بوده است.
میخائیل اولیانوف نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در وین در
این باره نوشــت :اعداد و ارقام گویا درباره تغییرات ذخایر اورانیوم در ایران،
نشــانگرنقش موثر برجام و نقش منفی تصمیم آمریکا برای توافق هســته
ای و اعمال تحریم های غیرقانونی فراســرزمینی علیه تهران هستند.
آمریکا در ماه مه ســال  ۲۰۱۸با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن
خارج شد.

اروپا باید برای نجات برجام ریسک کند

مدیر مســئول لوبالگ ادعاهای ترامپ برای فعالسازی ماشه را مسخره و
پوچ دانســت و گفت :تداوم همکاری ایران و آژانس تالشهای اسرائیل و
آمریکا را تضعیف میکند.
جیم لوب ( )Jim Lobeروزنامهنگار حوزه سیاســت خارجه و مدیر مسئول
نشــریه لوبالگ اســت .وی به صورت تخصصی در حوزه سیاست خارجی
آمریکا و نیروی نظامی کار کرده است.
وی در گفتوگو با ایلنا نظرات خود را درخصوص تنش میان ایران و آمریکا
بیان کرده است.
اروپا باید برای نجات برجام ریسک کند
جیــم لوب در ابتدا آینده برجام را غیرقابل پیشبینی دانســت و تاکید کرد:
ادامه برجام وابســته به مواردی مختلف است؛ از جمله به این بستگی دارد
که چه کســی به عنوان رئیسجمهور ایاالت متحده در ژانویه  ۲۰۲۱روی
کار بیاید و به تمایل اتحادیه اروپا برای حفظ این توافق بســتگی دارد .باید
دید آیا اروپا ریســک خواهد کرد و برای نجات توافق تالش میکند یا خیر؛
چراکه ممکن است این تالش آمریکا را عصبانی کند .اروپا باید این ریسک
را برای نجات برجام کند.
ادعاهای ترامپ در مورد حقوق برجامی آمریکا پوچ و مســخره است
این کارشــناس رسانه در مورد فعالسازی اســنپ بک اضافه کرد :آمریکا
عضو برجام نیست ،من استدالل دولت ترامپ مبنی بر اینکه این کشور حق
اســتفاده از اسنپبک را دارد مسخره میدانم .ادعاهای ترامپ درباره حقوق
برجامی آمریکا پوچ است.
اگر ترامپ در انتخابات پیروز نشــود ،طرفداران خود را به ایجاد خشــونت
دعوت میکند
جیم لوب تاکید کرد :پیشبینی آینده ترامپ غیرممکن اســت من فکر می
کنم اکثر تحلیلگران اصلی سیاســت ایاالت متحــده معتقدند که او برای
ادامــه کار در مقــام خود هــر کاری را انجام میدهد ،ایــن روحیه ترامپ
خطرناک اســت .اگر او پیروز نشود ،صحت انتخابات را زیر سوال میبرد و
طرفداران خود را به ایجاد خشونت دعوت میکند.
تداوم همکاری ایــران و آژانس تالشهای اســرائیل و آمریکا را تضعیف
میکند
وی در مورد سفر گروسی به ایران و گزارشهای آژانس گفت :سفر گروسی
امیدوارکننده بود ،به خصوص که ایران در مورد درخواســتهای برجسته
آژانس انرژی هستهای برای بازدید از سایت های مورد نظر کام ً
ال همکاری
کرده اســت .تداوم همکاری ایران و آژانس اگر ســایتهای انرژی هسته
ای مــورد بازرســی قرار گیرند و اگر گــزارش تأیید کند کــه ابعاد نظامی
احتمالی در کار هســتهای ایران وجود ندارد و تعهدات ایران به برجام تایید
شــود ،تالشهای اسرائیل و ایاالت متحده علیه ایران به طور قابل توجهی
تضعیف میشود و موضع ایران تقویت خواهد شد.

نگرانی هند نسبت به از دست دادن
بازار برنج در ایران

هندوســتان به دلیل تحریمها در حال از دســت دادن بازار برنج در ایران
است.
به گــزارش ایلنا به نقل از د پرینت ،هند ممکن اســت موقعیت خود را به
عنــوان صادرکننده اصلی برنج باســماتی به ایران از دســت بدهد؛ چراکه
اکنون تهران خرید محصوالت خود را از پاکســتان آغاز کرده است.
برای اولین بار در دهههای گذشــته ،صادرات برنج باسماتی از هند به ایران
به دلیل اختالل در پرداختها در نتیجه تحریمهای ایاالت متحده به شدت
کاهش یافته است.
دهلی نو و تهران اکنون در حال بررســی یک سیستم معامالتی مبادلهای
هســتند تا نگرانیهای فزاینده را برطرف کند .از طرفی ایران خرید برنج از
پاکستان را آغاز کرده اســت .مقامهای هندی باید هر چه سریعتر سیستم
بانکی را برای انجام مبادالت با ایران ایجاد کنند.

