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یک فعال سیاســی اصالح طلب درباره 
صحبت هــای رئیــس جمهــور مبنی بر 
این که »بانیان وضع موجود نباید بر مسند 
مدیریــت بمانند« ،  گفت: بلــه، ما موافق 
هســتیم افرادی که بانی وضــع موجود 
هســتند در مدیریت ها نباشد و الزمه این 
حرف این است که بگویم دولت بساطش را 
جمع کند، چرا که یقیقناً اطرافیان رئیس 
جمهور و وزرایش جزو همین افراد هستند. 
مردم هم می دانند کســانی کــه دیروز با 
مذاکرات مخالفت کردند جار و جنجال در 
کشور راه انداختند و مسئله سازی کردند 

بانیان وضع موجودند.
 آیت اهلل مصطفی درایتی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا، بیان کرد: امیدواریم مسیر 
جدیدی که باز شــده اســت و حرف های 
جدیدی که زده می شــود، فارغ از اینکه 
این که تاکنون چه اتفاقی افتاده است، به 
مرحله عمل برســد و کشور را از این حالت 

خارج و موانع را از سر راه بردارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید 
کرد: جامعه به خوبی درک می کند بانیان 
وضع موجود چه کسانی هســتند و هیچ 
چیز بر آنان پوشــیده نیســت. با این حال 
خرسندیم که امروز،  آن هایی که روزی با 
مذاکره و برداشتن تحریم ها مخالف بودند، 
راه برون رفت کشور از مشکالت را برداشتن 
تحریم ها و مذاکره با دنیا و درســت کردن 

ارتباطات با جوامع بین المللی می دانند.
وی ادامه داد: حضور افــراد کم تجربه 
و کســانی که اطالعات کافی در خصوص 
مسائل موجود، سواد رسانه ای، اجتماعی 
و مدیریتی نــدارد، اشــکالتی را در رفتار 
سیاسی مسئوالن ایجاد خواهد کرد و این 

مســئله را به همه افراد سیاسی می توان 
تعمیم داد رئیس جمهور، وزیر و وکیل هم 
ندارد، بنابراین خود فرد باید از مشــاورین 
بسیار زبده و خبره استفاده کند تا هنگامی 
که در منظر عمومی قــرار می گیرد امید را 
به جامعه بیاورد و حرفی که می زند از سوی 

افکار عمومی پذیرفته شود. 
این فعال سیاســی اصالح طلب اظهار 
داشت: امیدواریم مســیر جدیدی که باز 
شده اســت و حرف های جدیدی که زده 
می شود، منهای این که تاکنون چه اتفاقی 
افتاده است، به مرحله عمل برسد و کشور 
را از این حالت خارج و موانع را از ســر راه 

بردارد.
 وی یادآور شــد: البته با رفتارهایی که 
امروز مشــاهده می شــود به نظر می رسد 
معیارها چیز دیگریست و مشکل روحانی 
بوده اســت. اما با این وجود، حال که قرار 
اســت اتفاقاتی رخ دهد ای کاش کار را به 
دست افراد با تجربه دنیا دیده واگذار کنند 

تا خسارت کمتری به کشور وارد شود.
درایتی تاکید کرد: خســارت زیادی به 
کشور وارد شده اســت با این حال همین 
که جلوی مشکالت و معضالت گرفته شود 
بسیار اقدام خوبی است و رئیس جمهور هم 
هر اقدامی که در این راستا انجام دهد برای 

ما خوشحال کننده است.

رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس 
شورای اسالمی اصالحات انجام شده در برخی 

از بندهای الیحه بودجه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، متن نامه ابراهیم رئیسی به 
محمدباقر قالیباف در مورد اصالحات در چند 

بند از الیحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
»جناب آقای دکتر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسالمی
با ســالم، پیرو ارســال الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، بدین وســیله اصالحات 
الیحه یاد شــده که در جلســه ۶/۱۱/۱۴۰۰ 
هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به شرح 
زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

۱-متن زیر به عنوان جــزء )۵( به بند )و( و 
تبصره )۵( الحاق می شود:

۵-در راستای صیانت از ثبات بازار سرمایه، 
دولت موظف است جهت انتشــار اوراق مالی 
اسالمی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
بخشی از سهام متعلق به خود در شرکت های 
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را با رعایت 
مقررات مربوط بــه توقیق اوراق بهــادار در 
بازار ســرمایه، به مدت سه ســال نزد شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، 
مجاز است نسبت به انتشــار اوراق اسالمی به 
پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام نماید. 
ســود اوراق مالی اسالمی منتشــره توسط 
صندوق تثبیت، از محــل منابع این صندوق، 
به دارندگان اوراق پرداخت می شــود. تعداد،  
نوع و نحوه ارزش گذاری سهام تعلق به دولت 
که به موجب این حکم در وثیقه قرار می گیرد، 
توســط کمیته بند )و( تبصره )۵( این قانون، 

تعیین می گردد.
۲- متن زیر به عنوان بند )م( به تبصره )۵( 

الحاق می شود:
م- دولت مجاز است معادل ده درصد )%۱۰( 

از کل وجــوه حاصل از عرضه اولیه هر ســهم 
متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در بازار 
سرمایه در روز عرضه اولیه را )بعد از ایفای تعهد 
بودجه( به منظور انجام عملیات بازارگردانی 
همان سهم، توسط شرکت ســپرده گذاری 
مرکزی در صندوق ســرمایه گذاری مشترک 

توسعه بازار کارسازی نماید.
۳- عنوان ردیف )۵( قســمت دریافتی ها 
)منابع( جدول تبصره )۱۴( به شرح زیر اصالح 

می شود:
منابع حاصــل از اصالح نــرخ گاز خوراک 
پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها و صنایــع 
پایین دســتی و مجتمع های احیای فوالد و 
مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال 
سقف نرخ گاز صادراتی )حداکثر پنجاه هزار 
)۵۰.۰۰۰( ریال( و نرخ گاز ســوخت معادل 
چهل درصد )۴۰%( خوراک گاز پتروشیمی ها 
)حداکثر به مبلغ بیست هزار )۲۰.۰۰۰( ریال 
و قیمت سوخت صنایع ســیمان ها ده درصد 
)۱۰%( نرخ پتروشــیمی ها )حداکثر به مبلغ 

پنج هزار )۵.۰۰۰( ریال(.
۴- مبلغ یکصــد و هفتاد هــزار میلیارد 
)۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریــال از مبلغ 
ردیف )۵( قسمت دریافتی ها )منابع( جدول 
تبصره )۱۴( و مبلغ چهارصد هــزار میلیارد 
)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از ردیف 
)۲۴( قســمت پرداختی ها )مصارف( کاهش 

می یابد.«

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در حالی 
که بازار عراق ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالری است، ما در 
حال از دست دادن این بازار هستیم تنها به دلیل 
اینکه مسئولین نگاه شان با بخش خصوصی فرق 
دارد.حمیدرضا صالحی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، دربــاره اجرای پروژه نیروگاهی 
توسط ایران در دیگر کشــورها از جمله روسیه 
اظهار داشت: امروزه در دنیا عالوه بر تکنولوژی 
موضوع فاینانس بر اجرای پروژه ها اهمیت دارد، 
با توجه به این مسئله ممکن است در قلب اروپا 
هم بتوانیم پروژه اجرا کنیم به شرطی که مسئله 
فاینانس حل شده باشد و به لحاظ کمی و رقابت در 
مناقاصات بتوانیم برنده شویم، بعبارت دیگر باید 
بتوانیم در بعد فاینانس برای شرکت سرمایه پذیر 

مزایایی ایجاد کنیم. 
پروژه نیروگاهی؛ از افریقا تا روسیه

وی با بیان اینکه ایران به لحاظ فنی و ساخت 
نیروگاه مشکل ندارد و خوشبختانه در جایگاه 
خوبی قرار دارد، افزود: ما نیروگاه آبی در آفریقا 
و کشــورهای مختلف و هم نیروگاه حرارتی در 
عراق و سوریه عمان داشته ایم، در روسیه هم یک 
شرکت ایرانی موفق شده پروژه ساخت نیروگاه 

داشته باشد. 
باید و نباید حضور روس ها در سیریک

این عضو اتاق بازرگانــی در ادامه به اجرای 
پروژه سیریک توســط روس ها اشاره و تصریح 
کرد: مزیتی که روســیه در اجرای پــروژه در 
ایران داشــته آوردن اســت، در هر حال وقتی 
ســرمایه گذار خارجی وارد پروژه شود موجب 
رشد و ارتقای اقتصاد کشــور می شود اما وقتی 
یک پروژه را فاینانس کند و قیمت تمام شــده 
باال برود قطعا مسیر اشتباه است. مثال در پروژه 
ســیریک قرار اســت روس ها ۱۰۰۰ مگاوات 
نیروگاه احداث کنند اما با توجه به اینکه فایناس 
به عهده خودشان است قیمت تمام شده را باال 
گرفته اند هرچه که با توجه بــه اینکه با کمبود 

اعتبار مواجهیم این یک مزیت است که روس ها 
فاینانس کنند.وی گفــت: تامین مالی نیروگاه 
سیریک به صورت وام است اما قیمت نیروگاه به 
جای مثال ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو یک میلیارد 
و ۲۰۰ میلیون یورو شده است و این در حالی است 
 BOT که اکنون شرکت های ایرانی به صورت
یا BOO پروژه نیروگاهی اجرا و یا فایناس هم 
می کنند، اما اینگونه نیست که چون فاینانس 
به عهده خودشان است قیمت را دو برابر کنند. 
صالحی خاطرنشان کرد: شــرکت های ایرانی 
هم توان فنی دارند و هم  قیمت تمام شده با نرخ 
پایین تر پروژه اجرا می کنند، ممکن است از لحاظ 
تجهیزات همتراز با شــرکت خارجی باشند اما 
به لحاظ اجرا پایین تر هستند. در کل به لحاظ 
موقعیت رقابتی که داریم، می توانیم پروژه های 
زیادی در خارج از کشــور از جمله کشورهای 
همسایه عراق، افغانستان و پاکستان که برق نیاز 
دارند اجرا کنیم. این عضو اتاق بازرگانی در ادامه 
به موضوع صادرات برق و از دست رفتن بازارهای 
ایران از جمله عراق توســط کشــورهایی مثل 
عربستان و مصر پرداخت و گفت: نگاه دولت ها 
به بازار منطقه ای صادرات حداقلی است برخی 
معذوریت ها هم ایجاد می شــود که نمی توانند 
استراتژی های بلندی را طراحی کنند؛ بنابراین 
به مشکل می خورند. در مورد بازار عراق در ابتدا 
مشخص بود که دولت به تنهایی نمی تواند برق 
بفروشد و پول را هم بازگرداند چون با مانعی به نام 

تحریم مواجه است. 

گفتوگوگفتوگوخبر

درایتی در گفت وگو با ایلنا:

 مردم به خوبی می دانند، 
بانیان وضع موجود چه کسانی هستند

اصالح نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها ازجمله موارد است؛ 

 نامه رئیسی به قالیباف 
برای اعمال اصالحات در بودجه ۱۴۰۱

عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با ایلنا:

 در حال از دست دادن بازار
 ۳۰ میلیارد دالری عراق هستیم 

تحلیل کارشناسان مسائل بین الملل از نامه جلیلی به رهبر انقالب؛

 صرفا از سِر مخالفت
 و مبتنی  بر خام اندیشی

چرتکه 3

سياست 2

 رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی 
دستور مدیریت قیمت ها را داد؛

 برنج 90 هزار تومانی
  و   دستورات

 جهادی جدید!
 رئیس جمهوری در حالی به وزارت جهاد 
کشاورزی دستور مدیریت قیمت ها را داده 
است که رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی 
از روند کاهشی تورم و وضعیت بازار ارز ابراز 
رضایت کــرد.  رئیس کل بانــک مرکزی در 
تازه ترین اظهارات خود با بیــان اینکه تورم 
ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ 

درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهریور ماه 
نیز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم 
خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی 
و نرخ تورم در ماه های اخیر کنترل و کاهشی 
شــده، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ 
درصد ماه های گذشته به ۱.۳ درصد در دی 

ماه رسیده است.

اوضاع وخیم زنان افغانستان، محور اصلی نشست دو روزه پارلمان اروپا

نگاه خیره به یک زخم کهنه 
جهان 6

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد:

 مصوبه وام بدون ضامن،
  به معنای اعطای وام
 به همه جامعه نیست

واکنش به یک نقد و دو نمایش

هنر فردگرا/هنر جمع گرا

6 نکته از پیروزی دلچسب تیم ملی 
روبه روی امارات

 برنده به جا! 

 رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی
 با همتای قزاقستانی:

 هرگونه دخالت خارجی 
 ثبات منطقه را

 به چالش می کشد

درایتی در گفت وگو با ایلنا:

 مردم به خوبی می دانند، 
 بانیان وضع موجود 

چه کسانی هستند

سياست 2

چرتکه 3

آدرنالين 7

فرهنگ و هنر 8
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