
 صالحی خطاب به اروپا: 

 قبل ازآنکه دیر شود، به قول خود عمل کنید

 نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس:
قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی از گرفتن سود سپرده بانکی منع می شوند

نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز این 
کمیسیون قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی مجاز به دریافت سود از 

حساب های بانکی نخواهند بود.
علی اصغر یوسف نژاد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با 
اشاره به مصوبات صبح امروز جلسه تلفیق مجلس گفت: طبق مصوبه امروز 
کمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی، قوای سه گانه، وزارت خانه ها، سازمان ها و 
مؤسسات، دانشگاه ها و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها 
و نهادهای انقالب مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی )حساب جاری، 
پشتیبان، سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت( مفتوح در بانک های دولتی 

و غیر دولتی نیستند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه و در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیر 
دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین 
و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، شرکت های بیمه دولتی، 
سازمان بورس، صندوق ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و هر یک از دستگاه های 

اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود هستند از شمول 
این حکم مستثنی هستند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه از ابتدای سال 97 سود دریافتی ناشی از سپرده های 
دارای مجوز دستگاه های مشمول به استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و 
صندوق ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز 
خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صد در صد دریافت و مطابق قوانین 
و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هر گونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و 

اموال عمومی محسوب می شود.
نماینده مردم ساری در مجلس گفت: بر اساس آن کلیه دستگاه های اجرایی 
برنامه ششم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  موضوع ماده 29 قانون 
که در قانون بودجه 97 اختیار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دارند و نیز بر 
اساس مقررات، مجوز کمک های بالعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، 
موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی ماه به 

کمیسیون برنامه و کمیسیون های تخصصی ذیربط مجلس ارائه کنند.
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صفحه 7

این بار ونزوئال
 هیاهوی بی نتیجه آمریکا در شورای امنیت

صفحه 8

ایران فینالیست شود
قهرمان است

عاقبت تیم های حاضر در نیمه نهایی جام ملت ها به روایت آمار

دخل و خرج شرکت های دولتی در پستو
در حیاط خلوت شرکت های دولتی بودجه بگیر چه می گذرد؟

شرکت  به عنوان  شرکت  حدود 307  بودجه 98  اليحه  در  درمجموع 
سودده و 65 شرکت به عنوان شرکت  زيان ده ثبت شده اند. اين در حالي 
است که در قانون بودجه 97 تعداد شرکت هاي زيان ده فقط 9 فقره بوده 
است؛ يعني 56 شرکت دولتي که تاکنون سودده بوده اند، ديگر امکان 
بازدهي مثبت ندارند. دوسوم حجم بودجه متعلق به شرکت هاي دولتي 
است، اما هيچ کس نمي داند در اين شرکت ها چه مي گذرد، چه سهمي از 

درآمدهاي اين شرکت ها به خزانه واريز مي شود و چه سهمي از آن صرف 
براي  امسال  حاال  شرق،  گزارش  به  مي شود.  شرکت ها  خود  هزينه هاي 
اولين بار مجلس تصميم گرفته بودجه شرکت هاي دولتي را بررسي کند؛ 
شرکت هايي که کارشناسان آنها را حياط خلوت دولت مي نامند و درآمد 
و هزينه هاي آنها در اليحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه امسال، 52 
درصد رشد داشته که معادل رقم قابل توجه 400 هزار ميليارد تومان است. 

هرچند هيچ تصوير شفافي از بودجه شرکت هاي دولتي در دسترس نيست، 
اما ترکيب آن مي تواند نمايي کلي از انحصارگري موجود در اين بخش به 
دست دهد. وقتي از رقم هزار و 270 هزار ميلياردتوماني بودجه شرکت هاي 
دولتي سخن به ميان مي آيد، يک نکته بيش از هرچيز برجسته است؛ بيش 

از 600 هزار ميلياردتومان اين رقم تنها به دو شرکت اختصاص دارد.

بازنشستگاندرپیچوخِم»همسانسازی«
ده هزار میلیارد تومان نصیب چه کسانی می شود؟
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صفحه 3

گوشخراش هایی که پر و بال می گیرندنظر کارشناسان درمورد آینده بنزین چیست؟
 مسووالن موسیقی و صدا و سیما پاسخ دهندپرونده بنزین همچنان باز است

 جهانگیری: صالحی خطاب به اروپا:

 قبل ازآنکه دیر 
شود، به قول خود 

عمل کنید

همه باید مقابل 
ملت پاسخگو 

باشند
صفحه 8 همین صفحه

 علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
قرار است  که  ایران  برای  مالی  ویژه  درباره سازوکار 
گفت:  شود،  اندازی  راه  اروپایی  کشورهای  ازسوی 
امیدواریم قبل از آنکه خیلی دیر شود، به ویژه اروپایی 

ها به آنچه ماه ها قبل قول داده اند، عمل کنند.
»صالحی«روز یکشنبه درگفت و گو با خبرنگاران برون 
مرزی ایرنا افزود: در صورتی که اروپایی ها به وعده هایشان 
عمل نکنند، ممکن است تحوالت و اقدامات آینده نه برای 
برجام  اعضای  سایر  برای  نه  و  ها  اروپایی  برای  نه  ایران، 

خوشایند نباشد.
معاون رئیس جمهوری گفت: »تالش های زیادی شد تا 
برجام شکل گیرد. لذا ما تمایل نداریم که این توافق توسط 

هریک از اعضای باقی مانده در آن، شکسته و نقض شود.«
رئیس سازمان انرژی اتمی که پاسخ خبرنگار بخش برون 
مرزی ایرنا رابه زبان انگلیسی می داد، تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده 
است و 13 گزارش پی در پی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
شاهدی روشن برای این موضوع است.اما اروپایی ها چندین 
 )SPV(ماه است که وعده داده اند سازوکار ویژه مالی با ایران

را راه اندازی کنند اما این امر هنوز محقق نشده است.
صالحی ادامه داد: اخیرا شنیده ام که احتمال دارد اروپایی 
ها تا روز دوشنبه )8 بهمن( راه اندازی سازوکار ویژه مالی را 
رسما اعالم کنند. امیدواریم آنها این گام مهم را بردارند و این 
گامی موثر و امیدبخش خواهد بود و به ایجاد اعتماد متقابل 
که تالش های زیادی برای شکل گیری آن صورت گرفته 

است، کمک خواهد کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: »اما اگر اعتماد از 
بین برود، همه بازی را خواهند باخت. ما به دنبال آن هستیم 
که همه در این میدان برنده باشند و با همکاری یکدیگر می 
توانیم همه از برجام سود ببریم. اگر برجام برنده ای نداشته 

باشد، قطعا به نفع اروپایی ها نخواهد بود به ویژه اینکه این 
توافق به لحاظ امنیت آفرینی هم برای اروپایی ها بسیار 

حیاتی است.«
این مقام عضو تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: 
امروز خاورمیانه گرفتار مشکالت زیادی است و اگر برجام هم 
به مشکالت این منطقه اضافه شود، دیگر چه کسی می تواند 

از آن سود ببرد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: آخرین حرف 
من به اروپایی ها این است که در روند اجرای سازوکار ویژه 
مالی، سریع تر حرکت کنند قبل از آنکه زمان به پایان برسد. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه 
سال جاری خروج کشورش را از توافق هسته ای ایران اعالم 
کرد. این اقدام با انتقاد شدید دیگر امضا کنندگان این توافق 
روبرو شد آنها اعالم کردند که به توافق هسته ای پایبند بوده 
و راهکارهایی را برای ادامه تجارت کشورهای مختلف با ایران 

ارایه می کنند.
فعال کردن قانون انسداد برای حمایت از تجارت شرکت 
ها با ایران و همچنین ارایه سازوکار مالی ویژه ایران از جمله 
اقدامات اروپا با حمایت چین و روسیه است که قرار است فعال 
شوند. قانون انسداد راه اندازی شده است و برخی رسانه ها 
گفته اند که سازوکار و مالی نیز قرار است فردا رونمایی شود.
 ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه 

هسته ای است
با  و گو  اتمی همچنین در گفت  انرژی  رئیس سازمان 
براینکه  تاکید  با  ایرنا،  عربی  مرزی  برون  بخش  خبرنگار 
جمهوری اسالمی ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه 
در زمینه فناوری های هسته ای است تشکیل یک کمیته 

فنی در زمینه ایمنی نیروگاههای هسته ای را پیشنهاد کرد.
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره افق های همکاری 
بین ایران و کشورهای منطقه در زمینه فناوری هسته ای 

و آنچه ایران می تواند به این کشورها در زمینه دانش هسته 
ای ارایه کند،با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران تجارب 
بزرگ و انبوهی در زمینه هسته ای دارد، افزود: ما از دهه 
پنجاه شمسی وارد عرصه هسته ای و فناوری های هسته 
ای شده ایم و ایران بیش از شصت سال است که در این 

زمینه فعال است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران بارها اعالم کرده 
که آماده تعامل با برادران خود در منطقه بخصوص منطقه 
خلیج فارس است، گفت: کشورهای عربی اقدام به راه اندازی 
نیروگاههای هسته ای کرده اند و ما اعالم کرده ایم که آنها نیاز 
به کارشناس در این عرصه خواهند داشت و ایران کارشناسان، 
فناوری و تجارب عالی در این زمینه دارد و آماده است در این 

عرصه با آنها همکاری کند.
برای  بارها  ما  کرد:  تصریح  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
همکاری بخصوص در زمینه ایمنی هسته ای اعالم آمادگی 
کرده ایم چرا که این موضوع مربوط به همه ما است بطور 
مثال اکنون یک نیروگاه هسته ای در بوشهر داریم ، بنابراین 
امنیت این نیروگاه برای ما مهم است، کویت در مجاورت 
بوشهر قرار دارد و کشورهای حوزه خلیج فارس در مجاورت 
بوشهر قرار گرفته اند .همچنین اکنون در امارات چهار نیروگاه 
هسته ای در دست تاسیس است و ایمنی این نیروگاه های 
هسته ای پس از تاسیس آنها برای ما دارای اهمیت است 
به همین دلیل ما به کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد 
کردیم که همگی گردهم آمده و یک کمیته فنی در زمینه 

ایمنی نیروگاههای هسته ای تشکیل دهیم.
وی افزود:این کمیته فنی متشکل ازکارشناسان فنی ایرانی 
در زمینه هسته ای و کشورهای دیگر خواهند بود تا با یکدیگر 
درباره ایمنی نیروگاه های هسته ای گفت و گو و تبادل نظر 
کنند و این نقاط مثبت بسیاری برای همه خواهد داشت. ما 

دائما این پیشنهاد را تکرار کرده و برای آن آماده ایم.


