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کرونا 85درصد ناشنوایان را بیکار کرد

استیصال در لب خوانی 
مخاطب ماسک زده

به استقبال یک شب دلچسب در لیگ قهرمانان اروپا

قاتالن ماه کامل

روابط عمومی سپاه اعالم کرد؛

بازداشت 9 نفر از اعضای 
 عرفان حلقه در قم، 

البرز و تهران

 درگیری مرزی میان صربستان و کوزوو 
ابعاد گسترده تری یافت؛

 ورود ناتو به نزاع 
میان دو همسایه

 گروسی در گفت وگو با بی بی سی
 و در واکنش به اظهارات بنت:

 قرار نیست سانتریفیوژ ها 
در ایران متوقف شود 

جهان 8

شهرنوشت 6

سياست 2

آدرنالين 7

سياست 2

همين صفحه

 رئیس جمهور در جلسه 
 ستاد هماهنگی اقتصادی:

 تورم خط قرمز 
دولت است

بنگاه ها 4

 با تصویب هیأت مدیره شرکت؛

 مدیرعامل جدید  فوالد
 مباركه منصوب شد
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رئیس جمهــور تــورم را خــط قرمز 
دولت دانســت و گفــت: دســتگاه های 
یــی از هرگونــه اقدامــی کــه  اجرا
 منجــر بــه افزایــش تــورم می شــود، 

پرهیز کنند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی دیروز 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در راســتای کنترل تورم، بانک مرکزی را 
موظف کرد سیاست های پولی را متناسب 
 با مدیریــت نقدینگــی و کنتــرل تورم

 پیگیری کند.
رئیس جمهور همچنیــن تصریح کرد: 
سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه 
ســال ۱۴۰۱ را با تاکید بر اصالح ساختار 

 و حــذف هزینه هــای غیرضــرور بودجه
 تدوین کند.

 رئیســی با بیان اینکه حمایت از تولید 
داخل در اولویت سیاســت ها و برنامه های 
اقتصادی دولت قــرار دارد، گفت: وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت برنامه ریزی و 
سیاست های متناسب با این اولویت  بویژه 
توســعه تولیــدات داخلــی و بی نیازی از 
واردات کاالی خارجی و اعمال محدودیت 
و ممنوعیت بــرای ورود کاالهای خارجی 
دارای مشــابه داخلی یا کاالهای وارداتی 
غیرضروری را در دستور کار خود قرار دهد.

در این جلسه ســازمان برنامه و بودجه 
و ســتاد اقتصادی دولت گزارشی از منابع 

و مصــارف بودجــه ۱۴۰۰ ارائــه کردند 
که بر اســاس این گــزارش ظرفیت های 
قانونــی بــرای تامیــن منابــع بودجــه 
عمومــی مشــخص و مقــرر گردید همه 
دســتگاه های اجرایی نســبت بــه انجام 
تکالیف منــدرج در بودجه ســال ۱۴۰۰ 
به نحوی اقدام نمایند کــه منابع بودجه، 
تامیــن شــود و از این محــل مخاطره ای 
 که نتیجــه آن افزایش نقدینگی باشــد، 

ایجاد نگردد.
در این جلسه همچنین سازمان برنامه و 
بودجه موظف شد با اولویت بندی هزینه ها، 
حداکثر صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای 

را به عمل آورد.

وزیر جهــاد کشــاورزی با بیــان اینکه 
موافق قیمت گذاری دســتوری نیســتم، 
گفــت: دولــت ســیزدهم و وزارت جهاد 
کشــاورزی اعتقــاد دارد تصمیم گیــری و 
سیاســت گذاری در حوزه هــای مختلــف 
 باید بــا کمک بخش خصوصی و تشــکل ها 

انجام شود.
به گزارش ایرنا، »سید جواد ساداتی نژاد« 
دیــروز در نشســت صبحانــه کاری که با 
حضور مســئوالن اتاق بازرگانــی تهران و 

نمایندگان تشــکل های بخــش خصوصی 
برگزار شــد، با بیان اینکه جلســات متعدد 
ما با اهالی صنعت حوزه کشــاورزی نشــان 
می دهد که دغدغه بین تشــکل ها و وزارت 
جهاد کشــاورزی، دغدغه مشترکی است، 
افزود:  کشــور ما بــا وجود تنــوع اقلیمی و 
ظرفیت های سرمایه ای بسیار زیاد در حوزه 
 منابــع طبیعی و انســانی می توانــد دارای 

قدرت غذایی شود.
وزیــر جهاد کشــاورزی گفــت: امنیت 
غذایــی در هــر کشــوری تولیــد قدرت 
می کنــد و طبیعی اســت که کشــور ما با 
وجود ثــروت و مواهــب موجــود،  نیروی 
انســانی و بخــش خصوصــی توانمند در 
حوزه کشــاورزی که تقریبا خصوصی ترین  
 بخش کشور اســت به این نقطه در منطقه 

دست پیدا کند.
ساداتی نژاد گفت:  اکنون ایران از کرسی 
قدرت و اقتدار غذایــی در منطقه خاورمیانه 

و جنوب غرب آســیا برخوردار نیست، یعنی 
ظرفیت و پتانســیل دارد امــا این صندلی 
دراختیار ما نیســت و در اختیار کشورهای 
همسایه قرار دارد تا جایی که حتی از ظرفیت 
ما بــرای تولید قــدرت غذا در کشورشــان 

استفاده می کنند.
وزیر جهاد کشــاورزی براین باورست که 
باید با کمک بخش خصوصــی در این دوره 
چهار ســاله حرکت کنیم تا بــه قله هدف 
دستیابی به قدرت و اقتدار غذایی در منطقه 

برسیم.
وی بــا  بیان اینکــه در طول ۴۲ ســال 
گذشــته زیرســاخت های خوبی در بخش 
کشــاورزی ایجاد شــده اســت، گفت: در 
تصمیم گیری هــا و سیاســتگذاری ها بین 
حوزه عملیات )بخش خصوصــی( و حوزه 
تصمیم گیری )دولــت( فاصله زیادی وجود 
 دارد که این مهم باید توســط اتاق بازرگانی

 حل و فصل شود.

رئیس ســازمان انــرژی اتمــی ایران 
گفت: اصرار آژانس برای نصب دوربین در 
مکان هایی که در اثر عملیات تروریســتی 
صدمــه دیده اســت، در راســتای همان 
عملیاتی است که علیه ایران صورت گرفته 
است و ما هرگز آن را نمی پذیریم. ایران ۵۰ 
سال است که عضو آژانس بین المللی است و 
این نهاد باید به رفتار تبعیض آمیز و سیاسی 

خاتمه دهد . 
به گزارش ایرنا از مسکو، محمد اسالمی 
که دیروز در راس هیاتی وارد مســکو شد، 
در گفت و گو با خبرنــگاران تصریح کرد: 
روسیه عضو گروه۱+۴ است و در مذاکرات 
با طرف روسی در خصوص برجام گفت و گو 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه ایران و روســیه روابط 
راهبــردی و دربــاره مســائل گوناگون 
همکاری دارند، ادامــه داد:  تالش موثر ما 
این اســت که همکاری های دو کشور در 
باره انرژی  هســته ای  و نتایجی که مورد 
 انتظار  اســت را  نیــز با ســرعت باالتری 

دنبال کنیم.
معــاون رئیس جمهوری ایــران اظهار 
کرد: امیدواریم در این مقطع زمانی بتوانیم 
از طریق این گفت وگوها روند همکاری ها را 

تقویت کنیم و به آن شتاب دهیم.
وی در پاسخ به بیانیه ادعایی آمریکا که 
گفته بود اجازه دسترســی به سایت کرج 
را بدهید، اظهار داشــت: آمریکا حق ندارد 
با ملت بزرگ ایران به این صورت برخورد 

کند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح 
کرد: ایــران در یک توافق به اســم برجام 
به صــورت داوطلبانه در حوزه هســته ای 
اقداماتی را کاهش داد و بــه این تعهدات 
داوطلبانه بیش از دو نیم و سال به صورت 
یک طرفه عمل کرده است اما طرف مقابل 

به تعهدات خود عمل نکرد.
اسالمی یادآور شد: آمریکا هم خودش 

تعهداتش را انجام نداد و هم باعث شد که 
دیگران انجام ندهند. در همین راســتا نه 
تنها ایران را تحریم کرد بلکه هر شــرکتی 
که خواست با ایران کار کند را مورد تحریم 

قرار داد.
وی با بیــان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران در چارچــوب پادمــان و ان پی تی   
)پیمان عدم اشــاعه سالح های هسته ای( 
به قوانین متعهد و مقید اســت، گفت: بر 
همین اساس طبق بیانیه مشخص توافق 
کردیم کــه به درخواســت آژانس، کارت 
حافظه دوربین های مشخص شده تعویض 
شود و این واضح و روشــن است که شامل 
محل هایی که بر اثر عملیات  ترورریستی 
صدمــه دیده اســت، نمی شــود و ما این 
 موضوع را هم در بیانیه تهران و هم در وین 

به آنها گفته ایم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید 
کرد: خیلی متاســفم آژانس تحت فشــار 
آمریکا و رژیم صهیونســتی رفتار سیاسی 
و گزینشــی دارد که کامال غیر منطقی و 

مردود است.
اســالمی اظهار کرد: اگر  آنها در بحث 
هسته ای به صلح  بین المللی اعتقاد دارند، 
ابتدا باید به قوانین بین المللی اعتقاد داشته 
و مقید باشــند، چون جمهوری اسالمی 

ایران همچنان از قوانین تبعیت می کند.
وی بــا بیــان اینکــه »آنهــا عملیات 
تروریستی در سایت هسته ای ما را محکوم 
نکردند«، افــزود: بنابراین اصــرار آنها در 

مکان هایی که مورد حمله تروریستی قرار 
گرفته است، پذیرفته نیست و انتظار داریم 

آژانس به قانون عمل کند.
معاون رئیس جمهوری ایران ادامه داد: 
اصرار آنها برای نصب دوربین در مکان هایی 
که در اثر عملیات تروریستی صدمه دیده 
است، در راستای همان عملیاتی است که 
علیه ایران صورت گرفته است و ما هرگز آن 

را نمی پذیریم.
اسالمی تصریح کرد: ایران ۵۰ سال است 
که عضو آژانس بین المللی است و این نهاد 
باید به رفتار تبعیض آمیز و سیاسی خاتمه 
دهد . ما در روزهای گذشــته با حسن نیت 
کامل با آنها رفتار کردیــم. بنابراین انتطار 
آنها در مورد جاهایی که صدمه دیده و در 
حال بازسازی است و هنوز پرونده قضایی 

دارند، بی اثر خواهد بود.
وی همچنین گفت: رافائل گروســی، 
مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
تقاضا داشــته اســت که با اعضای دولت 
جدید آشنا شود، مطالب مسئوالن جدید 
را بشــنود و نظرات خود را هــم بیان کند 
 که ما این موضوع  را هــم در بیانیه تهران 

اعالم کردیم.
ن  و معــا   ، ش ر ا گــز یــن  ا بر بنا
رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی 
اتمی ایــران به منظــور دیــدار و گفت و 
گو بــا همتــای روســی خود، آلکســی 
لیخاچــف، رئیس شــرکت دولتی روس 
اتم، روزسه شنبه وارد مســکو شد و مورد 
اســتقبال کاظم جاللی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران درمســکو، اعضای سفارت 
 و مســئوالن شــرکت دولتــی روس اتم

 قرار گرفت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر 
به مسکو، آخرین تحوالت و همکاری های 
سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی 
روس اتم را مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 

خواهد داد.
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رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی:

تورم خط قرمز دولت است

وزیر جهاد کشاورزی:

دولت سیزدهم معتقد به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری هاست

اسالمی در مسکو: 

اصرار آژانس برای نصب دوربین در سایت های صدمه دیده را نمی پذیریم

اسالمی در مسکو:

اصرار آژانس برای نصب دوربین در 
سایت های صدمه دیده را نمی پذیریم

چرتکه 3

همين صفحه

یک اقتصاددان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ارزهای بلوکه شده با 
گردند دستور بازنمی 

 ابراهیم رئیســی به بانک مرکزی دستور 
داده ارزهــای خــارج از کشــور را به داخل 
برگرداند. وی در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت مهار تورم را مســاله مهم 
و اولویــت دولت دانســت و از بانک مرکزی 
خواست تا سیاســت های پولی را متناسب 
بــا مدیریــت نقدینگــی و کنتــرل تورم 
پیگیری کند. دســتور صادر شــده از سوی 
رئیس جمهوری برای بازگرداندن منابع بانک 
مرکزی اما ابعاد بسیار مهمی دارد. اینکه در 
شــرایط تحریمی و زمانی که پول های ایران 
در کشــورهای دوســت نظیر کره جنوبی و 

عراق بلوکه مانده اســت، چگونه می توان به 
بازگرداندن منابع فکر کرد، مهمترین دغدغه 
کارشناسان است.    نکته مهم اینجاست که در 
شرایط کنونی، نه فقط دولت رئیسی، که در 
دولت روحانی نیز تحرکات دیپلماتیک برای 
بازگرداندن پول های بلوکه شــده در عراق و 
افغانســتان و ژاپن و ... صورت گرفت، اما در 

نهایت دستاورد همچنان هیچ بوده است. 
 رقم منابع بلوکه شده ایران 

چقدر است؟
اما رقم منابع ارزی بلوکه شده ایران چقدر 

است؟ آمار دالرهای بلوکه شده ایران...

چرتکه 3

برق را هم 

 بازسر برج شد 
و باید قسط    بدیم

  برای نخستین بار در کشور؛

پرداخت قبض برق  قسطی شد


