سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
رشد نقدینگی مهارشود در غیر این صورت
بایــد در نیمه دوم ســال نیــز منتظر موج
بعدی گرانیها باشیم .همچنین ریشه رشد
نقدینگی را باید در سه عامل جستوجو کرد.
عامل نخســت ،در افزایش کسری بودجه
دولت مستتر اســت .در زمان بستن بودجه
طی سال گذشته برآوردها نشان میداد که
کسری بودجه دولت امسال حدود ۱۵۰هزار
میلیارد تومان است؛ اما شیوع کرونا وضع را
وخیمتر کرد و به نظر میرسد این میزان االن
به بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش
پیدا کرده است .در چنین شرایطی دولت با
استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون
پشتوانه نقدینگی زیادی را خلق میکند که
این منابع به بازارهای مختلف هجوم برده و
موجب التهاب میشود .افزایش سود بانکی
نیز دیگر عاملی اســت که نقدینگی موجود
را در جامعه را افزایــش میدهد؛ زمانی که
سود سپردههای بانکی زیاد میشود ،بانکها
برای پرداخت سود ســپردهگذارن خود نیز
روی بــه خلق پول میآورند کــه این امر به
افزایش تورم دامن میزند .این درحالی است
که بانک مرکزی نخست ،نرخ سود را کاهش
دادغ به دلیــل اینکه پرداخت ســود باال به
بانکها فشــار میآورد و تراز مالی آنها را
منفی میکند ،اما دوبــاره و به فاصله زمانی
کوتاهی نرخ سودها با افزایش همراه شد.
ناترازی بانکها عامل سوم افزایش نقدینگی
اســت .درحالحاضــر میــزان داراییها و
بدهیهای بانکها به هیچ عنوان تناســبی
با هم ندارد .به بیان دیگر ،بدهیهای بانکها
خیلی بیشتر اســت و برای اینکه این نسبت
را متناســب جلوه دهند ،اقدام به خلق پول
میکنند؛ از ســوی دیگر داراییهای موهوم
بانکها نیز زیاد اســت؛ بدین معنا که آنها
تســهیالت معوق با ســود و دیرکرد آن را
جزو درآمد و دارایی خود حســاب میکنند
درصورتی که این تســهیالت به هیچ عنوان
وصول نشده است.
با رفتــار پلیســی نمیتوان
گرانیها را مهار کرد
کارشناسان معتقدند که مشکل چسبندگی
قیمتها در بازار با نوسان نرخ ارز ،پدیدهای
نامیمــون و رویــهای غلــط در سیســتم
اقتصاد کشور اســت؛ چراکه با افزایش نرخ
ارز قیمتها در بازار افزایــش مییابد اما با
کاهش نرخ آن قیمت کاال و خدمات به روال
قبل برنمیگردد که نتیجه اتحاد نوســانات
قیمت ارز و تورم انتظاری در جامعه اســت.
انتظار بجا و منطقی مردم از مســئوالن این
اســت که با کاهش نــرخ ارز ،قیمت کاال و
خدماتی که به تبع گرانی ارز در بازار افزایش
یافته،کاهشــی شــود؛ زیرا خیلی از کاال و
خدمات بدون اینکه با ارز مرتبط باشــند در
پی رشــد قیمت ارز ،قیمتهایشان در بازار
باال رفته اما با کاهــش نرخ این کاال تغییری
در قیمتها ایجاد نمیشــود .از طرف دیگر
باید گفت دولت نمیتواند به شیوه پلیسی با
گرانیها مقابله کند .مدام در رسانهها از طرف
مسئوالن اعالم میشود که با گرانفروشان
مقابله جدی میشــود؛ اما در عمل شــاهد
آن هســتیم که این روشهای تعزیراتی به
هیچ عنوان جوابگو نیست .از طرفی اینکه
مســئول ســتاد تنظیم بازار بیاید و بگوید
افزایش قیمتها در کاالهای مختلف ناشی
از تغییر شــاخصهای کالن اقتصادی بوده
و در این زمینه برای کنترل وضعیت موجود
اقدامی صورت ندهد ،به هیچ عنوان منطقی
نیســت .باالخره ایــن چرخه یــک معادله
دو طرف متشــکل از عرضه و تقاضاســت؛
اگر طــرف تقاضا قدرت خرید متناســب با
افزایش قیمتها را از دســت بدهد ،طبیعتاً
رکود موجود در اقتصاد تشدید خواهد شد.
بنابراین دولت به عنوان سیاســتگذار باید
تمهیداتی بیندیشــد تا اقتصاد کشور از این
وضعیت نابسامان خارج شود .در حالحاضر
بر اســاس آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی
در خردادماه با رشــد ۳۴درصــدی روبهرو
بوده و این مســئله یکــی از باالترین نرخها
طی سالیان گذشته اســت .از سوی دیگر با
توجه به نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصد
غیر نفتی و رشد اقتصادی منفی 7درصدی
نفتی ،این مســئله یکی از تبعات منفی آن
تورم ۴۰درصدی اســت .اما نکته مهم این
است که تورم ســبد مصرفی خانوارها بیش
از این حرفهاســت؛ زیرا این تورم اعالمی
میانگین تورم  ۱۸۰قلم کاالست ،درصورتی
که ســبد مصرفی مردم مشــتکل از چند
قلم عمده اســت که با توجه به این افزایش
فزاینده قیمتها از ابتدای سال تاکنون،این
همراه

تورم یه طور سرســامآوری با رشــد
بوده است.
درحال حاضر بورس به عنــوان بازاری که
میتواند دولت از طریــق آن اقدام به تأمین
مالی کند ،بسیار مورد توجه است .البته نکته
مهم این است که باید تأمین مالی از طریق
بازار اولیه بورس صورت گیرد ،نه ثانویه که
سهام شــرکتها در آن معامله میشود؛ در
صورتی که دولت بتواند چنین رویکردی را
در پیش بگیرد ،قدر مسلم اوضاع به سمتی
خواهد رفت که دولت بدون اســتقراض از
بانک مرکزی و چاپ پول میتواند کســری
بودجه خود را جبران کند.

مداحان معروف به سخنان رهبر معظم انقالب درباره
عزاداریهای ماه محرم واکنشهای مثبتی نشان دادند

لبیک مداحان به فرمان رهبری

نورنیوز :مداحان معروف کشور پس از بیانات رهبر
معظم انقالب بر پیروی از این رهنمودها و بهکار بردن
توصیهها و معیارهای بهداشــتی ستاد ملی مبارزه با
کرونا در برگزاری مراســم ســوگواری محرم ،تاکید
کردند.
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رهبر معظم انقالب در سخنان خود به مناسبت عید
سعید قربان فرمودند« :همه ســوگواران حسینی،
هیئتها و مداحان موظف هستند به هرچه ستاد ملی
مبارزه با کرونا اعالم میکند ،عمل کنند ».برخی از
مداحان معروف ،به این سخنان واکنش نشان دادند
که در زیر میخوانید:
میثم مطیعی :سالمت مردم بیش از دیگران ،برای
هیئتیها مهم است .ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا
برای محرم هستیم؛ اما یک حرف بزنید ،نه که نهاد «آ»
صبح یک چیز بگوید ،ظهر نهاد «ب» یک چیز و عصر

همه خالف هم!
ســیدمجید بنیفاطمه :رهبر عزیزتر از جان ما!
فرمایش حضرتعالی پیرامون چگونگی پاسداشــت
عزای حضرت سیدالشهدا علیهالسالم و تعظیم شعائر
حسینی ،مطابق معمول ،فصلالخطاب است .ما نیز
دست اطاعت و ادب بر سینه میگذاریم و در جمیع
امور گوش به فرمان جنابتان خواهیم بود.
سیدرضا نریمانی :سالمت مردم برای ما خیلی مهم
و واجب است؛ از طرفی تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا
شود
هستیم .فقط چند نکته باید مدنظر قرار گرفته 
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اوالً ،حتماً از متخصصان استفاده شود.
ثانیا ً،هرچه زودتر شرایط و پروتکلهای محرم را اعالم
کنید .ثالثاً ،اگر تصمیمی گرفته و اعالم شد ،به هیچ
عنوان تغییر  نکند.
محمدرضا بذری :بیانات حضرت آقا درمورد عزاداری
محرم بار دیگر به ما گوشــزد کرد که بچه شیعه امام
حسینی ،باید نماد عقالنیت باشد .هیئتها میتوانند
امسال و در شرایط کرونا با ابتکار خود ،الگویی جدید
برای برگزاری تجمعات در شرایط بحرانی ،به جامعه
جهانی ارائه کنند.
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تجمع مشکوک در پارک ملت تهران سوژه جدید  BBCشد!

«حامیانطالبان»سرقرارحاضرشدند؛جمعه6بعدازظهر

حدود ساعت ۱۸عصر جمعه (10مرداد)
بیبیســی به نقــل از یکــی از کاربران
فیسبوک به نام «عارف احمدی» خبری
را منتشر کرد که در آن عکسهایی از تجمع
کســانی در پارک ملت دیده میشــد که
«حامیانطالبــان» خوانده شــدهاند .اما
ماجرا چــه بود؟ زهرا منصــوری خبرنگار
انصافنیوز حدود ساعت  ۲۰به پارک ملت
رفت ولی در آن ساعت ،نشانهای از تجمع
و تجمعکنندگان در هیــچ کجای پارک
نبود .بنا بر این گزارش ،در آن ساعت فضای
پارک کامــ ً
ا عادی بود و هیــچ خبری از
تجمعکنندگان و پلیس نبــود .مردم هم
مانند همه عصرهای جمعه مشغول تفریح
بودند .دو افغان با لباسی مشــابه افراد در
عکس کاربر فیسبوک در پارک دیده شدند
و از آنها درباره تجمع پرسیده شد .یکی از
آنها ســکوت کرد و دیگری که کمی هم
ترســیده بود،گفت :ما در تجمع شرکت
نکردیم ،از صبــح خبر داشــتیم که قرار
است تجمع شود ولی ســر کار رفتیم و به
تجمع نرسیدیم .او درباره جزئیات تجمع
به انصافنیوز گفت :حدود بعد از ظهر بود
که در پارک جمع شده بودند .پلیسها چند
نفر را گرفتهاند و بقیه هم احتماالً رفتهاند.
احتماالً یا رفتهاند میــدان آزادی یا پارک
آب و آتش .آنها خواستند که عکسهای

منتشر شده تجمع را ببینند .وقتی عکسها
را دیدند ،آنکه ابتدا سکوت کرده بود گفت:
«اینها که کار بــدی نکردهاند ،همانطور
که شــما با پرچم کشــور خود در جاهای
دیگر عکس میگیریــد اینها هم عکس
گرفتهاند ».آنها دیگر به هیچ پرسشــی
پاسخ ندادند .یکی از نگهبانان پارک ملت
درباره این تجمع میگوید :حدود ســاعت
 14 :30بعد از ظهر چند نفر افغانســتانی
وارد پارک شــدند و ما نمیتوانســتیم در

خاورمیانه

اقتصاد

سخنگوی فراکسیون «الصادقون» وابسته به جنبش
«عصائب اهلالحق» عراق:

موافقانتخاباتزودهنگامهستیم

ایسنا :سخنگوی فراکسیون «الصادقون» وابسته به جنبش «عصائب
اهلالحق» عراق گفــت :این فراکســیون موافق برگــزاری انتخابات
زودهنگام است و با این انتخابات ،وزن و عیار احزاب مشخص میشود.
«نعیم العبودی» سخنگوی فراکسیون «الصادقون» وابسته به «عصائب
اهل الحق» عراق در واکنش به برگزاری انتخابات زودهنگام که شــب
گذشته «مصطفی الکاظمی» اعالم کرد ،گفت :باید تا پیش از برگزاری
انتخابات مسئله فراکسیون اکثریت برای همیشه حل و فصل شود .به
نوشته وبگاه بغدادالیوم ،العبودی در صفحه توئیتر خود نوشت :برگزاری
انتخابات زودهنگام گام مثبتی تلقی شــده که با آن وزن واقعی احزاب
و فراکسیونها مشخص میشــود .او افزود :بنابراین خواستار مشارکت
فعال هر کسی که خواستار اصالح و تغییر است ،هستیم .در همین حال
«محمدالغبان» رئیس فراکسیون «الفتح» در پارلمان عراق نیز گفت:
ائتالف فتح موافق برگزاری انتخابات زودهنگام است و این موضوع جزو
اولویتهای دولت فعلی به شمار میرود .به گفته وی ،ائتالف فتح نیز در
کنار دیگر فراکسیونها در راستای تکمیل قانون انتخابات و دادگاه فدرال
جهت آمادهسازی زمینه انتخابات زودهنگام در موعد مقرر خود تالش
میکند« .مصطفیالکاظمی» نخســتوزیر عراق  ،جمعه  ۳۱ -ژوئیه،
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را -که یکی از وظایف دولت انتقالی
او به شمار میرود ۶ ،-ژوئن سال  ۱۶( ۲۰۲۱خرداد  )۱۴۰۰اعالم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس از رایزنی قوه مقننه و
قضائیه برای حل مشکل «هفت تپه» خبر داد و گفت:
مشخص شده است که خصوصیسازی این شرکت از
اساس غیر واقعی بوده است.
«احمد نــادری» نماینده مردم تهــران در مجلس
شورای اسالمی ،ضمن تشریح جزئیات بازدید از هفت
تپه که انجام شد ،اظهار داشت :به همراه سیدنظام
الدین موسوی و علیخضریان برای بررسی وضعیت
امور شــرکت هفت تپه و اعتراضات کارگران آن ،به
شوش سفر کردیم.

حالت عادی از ورود آنها جلوگیری کنیم.
پرچمها را هم گویا در کیف خود گذاشته
بودند .آنها در قسمت باالی پارک پرچم
طالبان را در دســت گرفتند و به دیگران
نشــان میدادند .چند عکس هم گرفتند.
نگهبان پــارک تعداد آنهــا را حدود ۱۰
نفر خواند و درباره جزئیــات گفت :مدت
زمان زیادی نتوانستند تجمع کنند .فقط
به اندازهای که ما خبردار شویم و به آنها
برسیم و بگیریمشان .آنها را گرفتیم و به

کالنتری  ۱۴۵تحویل دادیم .یعنی زمان
محدودی بود و برای ما عجیب اســت در
همین زمان کم ،اخبار آن منتشر شد؛ چون
به آنها اجازه ندادیم ادامه بدهند .او ادامه
داد :در طی روز ،افغانستانیهای زیادی به
این پارک میآیند؛ حاال یکبار هم این اتفاق
افتاد .بالخره کار ده نفر بیشتر نبود اما سریع
رسانهای شد .مث ً
ال ممکن است در روز یک
نفر بیاید و اینجا پرچم داعش را برافراشته
کند ،احتماالً سریع در شبکههای بیبیسی

دیدگاه

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

ضرورت اجرای طرح کاال برگ الکترونیک
در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر

فارس :یک کارشناس اقتصادی گفت :در راستای دستیابی مردم به
کاالهای اساسی با قیمت مناسب در شرایط فعلی اقتصادی ،الزم است
طرح کارت هوشمند کاالهای اساسی اجرایی شود.
«یحیی آلاسحاق» درمورد اجرای طرح کاال برگ یا کوپن الکترونیک
گفت :با توجه به شــرایط خاص اقتصادی و فشار ناشی از مشکالت
اقتصادی ،اجرای طرح کاال برگ یا کوپن الکترونیک بســیار مهم و
ضروری است .این کارشناس مسائل اقتصادی افزود :در حال حاضر
برخی کاالهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی به کشور وارد میشود با
قیمت مناسب به دست مصرف کننده نمیرسد؛ بنابراین باید سیستم
توزیع در راستای حمایت از مردم بهخصوص اقشار آسیبپذیر جامعه
تغییر کند .وی بیان داشت :راههای زیادی برای اجرای طرح کاال برگ
الکترونیک وجود دارد تا به شیوه مناسب و با قیمت مناسب کاالهایی
که با نرخ ارز ترجیحی به کشور وارد میشود ،به دست مصرف کننده
برسد .آل اسحاق ،با اشاره به اینکه دولت اعالم کرده که ذخایر کاالهای
اساســی به اندازه کافی وجود دارد ،بیان داشــت :سیستم توزیع به
گونهای نیست که کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی و به قیمت مناسب
به مصرف کننده برسد؛ بنابراین درشــرایط فعلی اقتصاد و با وجود
مشکالت فراوان اقتصادی بهتر است راهکاری برای رسیدن کاالهای
اساسی مردم به قیمت دولتی طراحی شود.

عضو هیئترئیسه مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد:

دستاورد سفر به شوش

«محمدباقر قالیباف» رئیس
مجلس شورای اسالمی در
توئیتی با اشاره به بیانات روز
گذشته مقام معظم رهبری
نوشت :مسائل دارای اولویت
و اصالحات اساسی اقتصادی
را که رهبر معظم انقالب در
ســخنرانی خود مجددا ً بر
آن تاکیــد کردنــد باید به
طــور «عملیاتی» در محور
فعالیتهای تقنینی،نظارتی
و اجرایی کشور قرار داد .با
همکارانم در مجلس ،کارشناسان و در جلسه سران قوا این اولویتها را پیگیری خواهیم کرد.
منبع :خانه ملت

روبهروی فرمانداری شــوش تجمع و دو خواســته
اساسی را مطالبه میکنند .نماینده مردم تهران در
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد :پرداخت حقوق
معوقه که سه ماه اســت پرداخت نشده از مطالبات
جدی کارگران است و البته خواستار این هستند که
خصوصیسازی رابطهای متوقف شود تا این شرکت

سخنرانی «جورج دبلیوبوش»
رئیسجمهوری اســبق آمریکا
در مراســم تشــییع جنــازه
«جانلوییس» از رهبران جنبش
ضدتبعیض نــژادی آمریکا در
کلیساییی در شــهر «آتالنتا»
مرکز ایالت «جورجیا» آمریکا
منبع :رویترز

حفظ سالمت واجب
عقلی و شرعی است

ایرنا :عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ،حفظ سالمت را
یک واجب عقلی و شرعی عنوان کرد و گفت :بیانات رهبر انقالب برای
روسای مجالس عزاداری و خطبا و مداحان فصلالخطاب است .آیتاله
«ســیداحمد خاتمی» درباره بیانات رهبر انقالب مبنی بر اینکه در
عزاداریها مالک ،ستاد ملی مقابله با کروناست اظهار داشت :مبنای
سخن رهبر انقالب درباره مالک بودن ستاد ملی مقابله با کرونا این
است که حفظ سالمت یک واجب عقلی و شرعی است .دلیل عقلی
آن روشن است و دلیل نقلی آن هم آیه  ۱۹۵سوره بقره است .روایات
فراوان و نیز دلیل اجماع همراه آن است .آیتاله خاتمی تصریح کرد:
زمانی که حفظ سالمت واجب شد ،جمعی از متخصصان متعهد به
نام ستاد ملی مبارزه با کرونا دور هم نشستهاند و مقام معظم رهبری
فرمودند که حتی ایشان هم با این ســتاد همراهی دارند و همگان را
دعوت کردند به اینکه رهنمودهای ســتاد ،اجرایی شود .وی تاکید
کرد :بنابراین این سخن هم برای روسای مجالس عزاداری و هم خطبا
و مداحان فصلالخطاب است و بهنظر میرسد در این عرصه دیگر بگو
و مگو باید به پایان برســد .امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد:
خوشبختانه ستاد ملی مبارزه با کرونا ،همه جوانب را ارزیابی کرده و
حفظ سالمت مردم را در نظر میگیرد و مردم هم با ستاد ملی مبارزه
با کرونا همراهی میکنند.

نماینده تهران درمجلس از رایزنی قوه مقننه و قضائیه برای حل مشکل «هفتتپه» خبر داد

وی افــزود :وضعیــت غمانگیــز ایــن روزهــای
هفتتپه محصــول سیاســتهای نئولیبــرال و
خصوصیســازیهای بیضابطه و کام ً
ال رابطهای
است که باید فکری جدی به حال عامالن آن کرد.
نادری ،در بیان جزئیات ایــن بازدید گفت ۴۹ :روز
است که کارگران هفتتپه در دمای باالی ۵۰درجه

و منوتو میگویند :پرچم داعش در پارک
ملت تهران برافراشته شد!
کاربر فیسبوک :بیش از  ۷۰نفر
بودند
«محمدعارف احمدی» شــخص افغانی
که اولین بار عکسها را منتشــر کرده بود
حدود ســاعت  ۲۱در گفتوگو با خبرنگار
انصاف نیوز گفت :حدود ســاعت 15 :30
بود که با خانواده به پــارک رفته بودم بعد
دیدم تعداد زیادی با لباس محلی ،پرچم و
شمایل خاص خودشان آزادانه میچرخند
و تعجب کردم .آرام نزدیکشان شدم؛ اول
با من حرف نزدند ولی وقتی کمی به زبان
پشــتو حرف زدم به من اعتمــاد کردند و
گفتند تجمع در حمایت از طالبان اســت.
آقای احمدی درباره جزئیات تجمع ادامه
داد :تعدادشــان زیاد بود ،حدود  ۷۰تا ۹۰
نفر ولی چون دســته دسته نشسته بودند
در عکس مشخص نیســت .دقیقاً ساعت
 16به پلیس زنگ زدم و وقتی پلیس حدود
 ۲۰دقیقه بعد آمد ،پرسید مشکل چیست؟
گفتم طالبان آزاد اســت که پرچماش را
دربیاورد؟ شــاید شما نترســید ولی ما از
اینها میترسیم .وقتی پلیس آمد تجمع
پراکنده شد؛ ولی ندیدم کسی را دستگیر
کند .نگهبانان پارک کاری نداشتند وقتی
پلیس آمد آنها هم آمدند.

عظیم وقدیمی به روال سابق خود برگردد.
نادری ،با تاکید بر اینکه دولت نئولیبرال باید صدای
کارگران را بشنود ،بیان کرد :شاید حتی من هم نتوانم
این را درک کنم که سه ماه زن و بچه ما حقوق نداشته
باشند؛ این خیلی دردناک و قابل تأمل است و مطالبه
این افراد هم بحق بوده است و باید مورد توجه جدی و
فوری قرار گیرد .این نماینده مجلس یازدهم در ادامه
خاطرنشان ساخت :ما حتماً با آقای «رئیسی» مفصل
پس از بازدید صحبت خواهیم کــرد تا قوه قضائیه
ورود جدی به این قضیه داشته باشد.

جهان سیاست

کنکور سراسری و ارشد لغو شود

خانه ملت :عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره
به نحوه برگــزاری آزمون دکتری ،خواســتار
لغو برگزاری کنکور ارشــد و سراســری شد.
«موســویالرگانی» نوشــت :پروتکلهــای
بهداشــتی در برگزاری کنکور دکتری رعایت
نشد .اگر کنکور کارشناسی و کارشناسیارشد
با این شرایط برگزارشود احتمال وقوع فاجعه
بهداشــتی باالســت .لذا با همکاری دولت و
مجلس شــرایط بررســی و اگر امکان رعایت
پروتکلها نیست ،برای لغو کنکور اقدام شود.

دیدار رئیس کمیته روابط
خارجی دومای روسیه با قالیباف

مهر :رئیــس کمیته روابــط خارجی دومای
روســیه با «قالیباف» رئیس مجلس شــورای
اسالمی دیدار و گفتوگو کردو درباره تحکیم
همکاریهای دوجانبه تبادلنظر کردند.

خداحافظی توکلی از «الف»

ایرنا :سیاستمدار ایرانی ،عضو مجمع تشخیص
پیشین مرکز پژوهشهای
مصلحت نظام ،رئیس
ِ
مجلــس و نماینده ســابق مجلس شــورای
اسالمی با انتشــار نامهای از صاحب امتیازی
سایت خبریتحلیلی «الف» خداحافظی کرد.
«احمدتوکلی» نوشت :از ســال ۱۳۶۴که در
تأسیس روزنامه «رســالت» نقشبازی کردم
تا بعد کــه روزنامه «فردا» را در ســال ۱۳۷۶
پایهگذاری نمودم و ســالهای طوالنی اخیر
که به خدمت مردم در «الف» فعال بودهام ،به
روزنامهنگاری به عنوان یک وظیفه شرعی نگاه
کردهام .وی نوشت :از روزنامه رسالت تا امروز از
همکاری ایشــان بهرهمند بودهام و از این پس
نیز به عنوان یک روزنامهنگار و در همین حد از
همکاری دست نخواهم کشید.

توسعه میدان نفتی عراق
به سود ایران است

ایلنا« :اویل پرایس» در گزارشــی به توسعه
میدانهای نفتی عراق پرداخت .اگر عراق بتواند
میادین مشترک نفتی خود را توسعه دهد ،ایران
میتواند با استفاده از این شرایط ،نفت خود را در
پوشش نفت عراق به فروش برساند و با این روش
تحریمهای آمریکا را دور بزند .از ســوی دیگر
میتواند جایگزین عربســتان در منطقه برای
صادرات نفت به کشور چین شود .درحالحاضر
دالیلی وجود دارد که عراق به توسعه در تعدادی
از میادین مهم نفتی خود پرداخته است؛ نخست
اینکه به پول احتیاج دارد .دوم رسیدن به اهداف
تولیدی به عراق اجازه میدهد که عربستان را
در بازارهای شرقی به چالش بکشد .سوم اینکه
به ایران اجازه میدهد صــادرات نفت خود را
افزایش دهد و چهارم اینکه این امر همان چیزی
است که چین میخواهد.

دولت با تخصیص قیر رایگان
مخالف است

فارس :سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی
درباره طرح «قیر رایگان» که توســط مجلس
ارائه شــده تأکید کرد :دولت با تخصیص قیر
مخالف است؛ چراکه منبع مالی برای اینگونه
طرحها وجود نــدارد .اگر مجلــس بخواهد با
تکلیف به وزارت نفت یا پاالیشگاهها قیر مجانی
تأمین کند ،منابع مالــی هدفمندی که باید
صرف پرداخت یارانههای نقدی ،خرید گندم
تضمینی،حمایت از خانوارهای تحت پوشش
کمیته امداد ،بهزیســتی و تولید شود کاهش
خواهد یافت که این موضوع به مصلحت نیست.

حضور وزرای نفت و نیرو
در کمیسیونها

خانه ملت :وزرای نفت و نیرو روزهای یکشنبه
و سهشنبه به منظور پاسخگویی به پرسشهای
نمایندگان در کمیسیون انرژی مجلس حاضر
خواهند شد .دســتور کار کمیســیون انرژی
مجلس در روزهای ۱۲مــرداد و ۱۴مردادماه
به شــرح ذیل اعالم شــد :نمایندگان در روز
یکشنبه ضمن جمعبندی اولویتهای کاری
کمیســیون ،بررســی و برنامهریزی بازدیدها
ازمناطق و طرحهای مرتبط بــا حوزه کاری را
در دســتور کار خود قرار دادهاند .روز سهشنبه
وزیر نیرو جهت پاســخگویی به پرسشهای
نماینده شیراز و زرقان ،نماینده اراک ،کمیجان
و خنداب  ،نماینده زابل ،زهک ،هیرمند ،نیمروز
و هامون به کمیسیون انرژی میآید.

