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جریان فکری ظریف

محمدعلی ابطحی، فعال معروف اصالح طلب معتقد است ظریف خارج از 
جریان اصالحات نیست.ابطحی از اعضای دولت اصالحات با اشاره به نکات مثبت 
ظریف تاکید کرد، اگر ظریف نامزد شود، قدرت اجماع سازی باالیی دارد و همچنین 
می تواند بســیار رأی آور هم باشد.وی در ادامه افزود از طرفی می دانیم پاشنه آشیل 
اقتصاد، مشکالت سیاست خارجی است و ظریف به دلیل آنکه تبحر ویژه ای در رفع 

مشکالت سیاست خارجی دارد، می تواند باعث بهبود اوضاع اقتصادی هم شود.

اخبار ویژه ...

 ضربه اطالعات سپاه 

مصطفی تاج زاده

نمی تواند رای بیاورد

سازمان اطالعات سپاه عاشورای آذربایجان شرقی در اطالعیه ای از متالشی شدن 
گروه معاند "هبوط ایران" توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج( در آذربایجان شرقی 
خبر داد.براساس این اطالعیه، "هبوط ایران" گروهی است که از دی ماه 96 اعالم 
موجودیت کرد تا بتواند با استفاده از ظرفیت گروه های مختلف برانداز و موج سواری 
روی مشــکالت صنفی و معیشتی مردم، به زعم خود، براندازی در ایران را محقق 
کند.سلطنت طلبان، اصلی ترین حامی این گروه بودند که با تکیه بر دولت های غربی 
و عربستان برنامه های خود را در ایران اجرایی می کردند. در این اطالعیه آمده است، 
یکی از ترفندهای رسانه ای این جریان، استفاده از فریب خوردگان و عناصر داخل 
کشور برای فعالیت در شبکه های اجتماعی بود که این افراد با شکل و شمایل مختلف 
به خصوص در لباس نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، جلوی دوربین حاضر 
می شدند و خود را یک نظامی جدا شده معرفی کرده و با قرائت بیانیه ها و فراخوان ها 

مردم را به شورش خیابانی دعوت می کردند.

جواد امام، رئیس کمیته ی استان ها در جبهه اصالحات ایران، درباره ی نامزد شدن 
مصطفی تاجزاده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: آقای تاجزاده به دنبال 
این اســت که مردم را برای شــرکت در انتخابات تشویق کند.وی در پاسخ به این 
پرســش که برخی معتقدند، تاجزاده کاندیدایی است برای رد صالحیت شدن تا 
طیفی از اصالح طلبان بهانه ای برای تحریم انتخابات داشته باشند، می گوید: اگر قرار 
بر تحریم بود، ایشان عمالً نامزد نمی شدند، اینکه چقدر امکان تایید صالحیت ایشان 
وجود دارد، موضوع دیگری است. آقای تاجزاده در واقع سابقه ی سوئی، دزدی و 
اختالس که نداشته است. هیچ جرمی به جز فعالیت سیاسی هم مرتکب نشده و اتهام 
ایشان فقط سیاسی بود. او افزود: وقتی مدعی انتخابات آزاد هستیم. وقتی کسی جرمی 
مرتکب نشده است، چه ایرادی دارد نامزد شود؟ ایشان حتی اگر امروز زندانی بود، 
باز هم می  توانست از داخل زندان کاندید شود. حق طبیعی او این بود که بیاید و ثبت 
نام کند. باید دید تا روز ثبت نام جمع بندی ایشان به چه صورت است، در حقیقت 
مردم باید تشخیص دهند که او صالحیت دارد یا خیر. اینکه دیگران بخواهند این 

حق را از او سلب کنند، یک موضوع دیگر است. 

نماینده مجلس ششــم شانسی برای اصالح طلبان در این دوره انتخابات ریاست 
جمهوری قائل نیست. آیتی معتقد است حتی اگر رئیس دولت اصالحات یا حتی 
سید حسن خمینی کاندیدا شود هم رای نمی آورد.مهدی آیتی، نماینده دوره ششم 
مجلس در پاسخ به این که با انتشار فایل صوتی آقای ظریف فکر می کنید این امر به 
ضرر اصالح طلبان تمام می شود، گفت: انتشار یک فایل صوتی محرمانه یک کار 
غیراخالقی بود، از طرف هر کسی این اتفاق افتاده باشد یک کار مجرمانه است. از 
طرف هر کسی که اتفاق افتاده باشد، حتماً باید دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور 
این موضوع را جدی رسیدگی کنند و ببینند چه کسانی باعث نشر این خبر شدند 
و ایــن خبر را از حالت محرمانه به صورت عمومی درآوردند و بصورت خوراک 

تبلیغاتی برای بیگانگان و رسانه های بیگانه شده است. 

          ســرویس سیاســی- دبیر کل انجمن مهندسان ایران درباره معرفی داوطلب 
این تشکل به جبهه اصالحات ایران، نوشت: شرایط را برای ورود به عرصه رقابتی، 
آبرومند و منصفانه مناسب نمی بینم و رسما به دبیرخانه جبهه اصالحات ایران اعالم 

کردم که اینجانب برای دوره فعلی داوطلب نمی شوم. 
سید ابراهیم اصغرزاده درباره معرفی گزینه انجمن اسالمی مهندسان ایران به جبهه 
اصالحات ایران، خطاب به اعضای تشکل متبوع خود اعالم کرد که شرایط را برای 
ورود به عرصه رقابتی آبرومند، منصفانه و نسبتا آزاد مناسب نمی بینم. طبعا به تکلیف 

تاریخی در آگاهی بخشی و تبیین مواضع اصالح طلبانه عمل خواهم کرد.  
دبیر کل انجمن مهندسان ایران افزود: رسما به دبیرخانه جبهه اصالحات ایران اعالم 

کردم که اینجانب برای دوره فعلی داوطلب نمی شوم.
اصغرزاده خاطرنشــان کرد: امیدوارم انجمن مهندســان بتواند با طرح موشکافانه 
مباحث کلیدی و مســائل بنیادی و ارائه راه حل های ریشــه ای گام موثری جهت 

ارتقای گفتمان اصالحات ساختاری در درون سیستم بردارد.
انجمن اسالمی مهندســان ایران روز جمعه دهم اردیبهشت در بیانیه ای،  ابراهیم 
اصغرزاده را به عنوان داوطلب اجماعی این تشکل اصالح طلب معرفی و اعالم کرده 
بود که در صورتی که به هر علت اصغرزاده به عرصه انتخابات ورود نکند؛ انجمن 

بر اساس اولویت از اشخاص زیر حمایت می کند:
۱- سید مصطفی تاج زاده
۲- محمد جواد ظریف

۳- شهیندخت موالوردی
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد برگزار می شود.

اعالم انصراف اصغرزاده برای 
داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری

آگهی دعوت به مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت اول  

کت شهریر صنعت کیش )سهایم خاص(  �ش
به شناسه میل 10861575910و شماره ثبت 7764

ن برگه وکالت  (  بدینوســیله از کلیه ســهامداران  ویا نمایندگان ســهامداران )بادردســت داشــ�ت
کت شهریر صنعت کیش دعوت بعمل یم آید تا درروز دوشنبه  مورخ 1400/2/20 راس  �ش
ن الملیل  پانیذ – ط2 - دف�ت  کت واقع در جزره کیش – بازار ب�ی ســاعت 10 صبح در دف�ت �ش

کت شهریر صنعت کیش حضور بهم رسانند .  شماره 2�ش

دستور جلسه :
- انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

- انتخاب بازرسان 

شرکت شهریر صنعت کیش

 تهیه و تامین واکسن اولویت اصلی برنامه های
 دولت است

سرویس سیاسی -  رییس جمهوری با بیان اینکه تهیه و 
تامین واکسن اولویت اصلی برنامه های دولت است، گفت: 
دولت با اختصاص ارز الزم، مشــکل تامین منابع را برای 

خرید و واردات واکسن حل کرده است. 
دویست و بیست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت صبح  روز گذشته به ریاست حجت االسالم حسن 
روحانی رییس جمهوری برگزار شد و در ابتدای جلسه 
اقدامات انجام شده برای تامین اعتبار ریالی و ارزی تامین و 

خرید واکسن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ســرعت بخشــیدن در تولید و واردات واکسن، تسریع 
در تخصیــص اعتبــار ارزی و ریالــی از ســوی بانک 
مرکزی، هماهنگی میان دســتگاه های مختلف در داخل 

و نمایندگی های ایران در خارج از کشــور برای تسهیل 
واردات و اســتفاده وزارت بهداشت و درمان از ظرفیت 
بخــش خصوصــی بــرای واردات واکســن از جمله 

موضوعات مورد بحث درخصوص تامین واکسن بود.
رییس جمهوری با تاکید بر اولویت تهیه و تامین واکسن 
در برنامه های دولت گفت: مقابله با کرونا در گرو دو اصل 
رعایت دستورالعمل ها و واکسیناسیون است. همانطور 
که رعایت دستورالعمل ها وظیفه همه اقشار مردم است، 
دولت نیز تامین و ساخت واکسن را به عنوان اصل اول همه 

فعالیت های خود تعیین کرده است.
روحانی ادامه داد: دولت با اختصاص ارز الزم مشکل تامین 
منابع را برای خرید و واردات واکســن، حل کرده است 

و از این نظر هیچ یک از دســتگاه های ذیربط نباید اجازه 
دهند تامین فوری واکســن در پیــچ و خم مراحل اداری 
معطل شود و واکسن الزم طبق اولویت های تعیین شده، در 
اختیار گروه های مختلف جامعه قرار گیرد. به دنبال تزریق 
به کادر درمان، افراد در گروه های ســنی بیش از 6۵ سال 
و افــراد با بیماری های زمینه ای در اولویت ارائه خدمات 

قرار می گیرند.
گزارش بانک مرکــزی از وضعیت بازار ارز و افق مثبت 
با توجه به تحوالت مورد انتظار پیش رو، موضوع بعدی 
جلسه بود و استفاده از شرایط مساعد برای تعادل در بازار 
و واقعی شدن نرخ ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس جمهوری با تاکید بر شکســت دشمن در جنگ 
اقتصادی و اذعان آنان به بی نتیجه بودن سیاســت فشار 
حداکثری گفت: با شکست دشمن در جنگ اقتصادی و 
نزدیک شدن به آستانه رفع تحریم ها با توجه به مذاکرات 
اخیر، می توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به مسیر تعادل 

و شکوفایی سال های 9۳ تا 96 بازگردد.
روحانی با اشاره به سواستفاده عده ای در داخل و خارج از 
تحریم ها، اظهار داشت: این عده برای ممانعت از کاهش 
احتمالــی نرخ ارز، کماکان به دنبــال ایجاد مانع در برابر 
گشایش های احتمالی و ایجاد هراس و ناامیدی در میان 
جامعه و مردم به ویژه فعاالن اقتصادی هستند ولی یکی 
از اهــداف مهم دولت و بانک مرکزی، تعادل قیمت ارز، 
باالبردن ارزش پول ملی و شرایط مناسب قیمت کاال است.

رییس جمهوری تصریح کرد: بدون تردید با حفظ انسجام 
و هماهنگی در کشــور می توانیم در هفته های آتی شاهد 

گشایش های امیدبخش باشیم.

          سرویس سیاسی- عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری گفت: مصطفی 
کواکبیان برای انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب داوطلب واحد اصالح طلب 

به جبهه اصالحات ایران معرفی شده است. 
داریوش قنبری درباره گزینه معرفی شده حزب مردم ساالری برای انتخابات ریاست 
جمهوری به جبهه اصالحات ایران، گفت: در حزب مردم ساالری مصطفی کواکبیان 
آمادگی داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری را دارد. اگرچه  حزب در نظر دارد 
که داوطلب خود را معرفی کند اما یقینا در چارچوب جریان اصالحات عمل می کند 
و مساله تعیین کننده، نظر جبهه اصالحات و کمک به تشکیالت انسجام بخش است.
عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری درباره تمایل اصالح طلبان برای معرفی 
محمد جواد ظریف برای انتخابات ۲۸ خرداد یادآور شد: ظریف یکی از گزینه های 
جدی جبهه اصالحات اســت و یقینا نظر جمع کثیری از اصالح طلبان بر اعالم 

داوطلبی او است.
قنبری ادامه داد: جریان های مختلف اصالح طلب نمی توانند به تنهایی در انتخابات 
ریاست جمهوری وارد عمل شوند، نیاز است احزاب به شکل اجماعی وارد عمل 

شوند چون انتخابات ریاست جمهوری به کار جبهه ای نیاز دارد.
وی تاکیــد کرد: در حال حاضــر اصالح طلبان داوطلبان زیادی چون اســحاق 
جهانگیری، محمدرضا عارف، محسن هاشمی، علی الریجانی، مسعود پزشکیان و 
سید مصطفی تاجزاده را در لیست خود دارند و ممکن است زمان ثبت نام به تعداد 

داوطلبان افزوده شود.
قنبری با اشاره به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در سال 9۸، افزود: 
در انتخابات مجلس به دلیل ردصالحیت اصلالح طلبان فرصتی برای این جریان 
فراهم نشد تا بتوانند لیستی ارائه کنند و حتی لیست داوطلبان اصالح طلب در تهران 

نیز ناقص بود و حتی مورد اجماع همه اصالح طلبان نبود.
عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری تصریح کرد: انتخابات ریاست جمهوری 
در تمام دوره ها دو قطبی بوده است و جناح اصالح طلب در تمام دوره ها داوطلب 

حضور داشته است.
قنبری با اشاره به شانس پیروزی اصالح طلبان در انتخابات تصریح کرد: اصالحات 
جریان مردمی است و شانس پیروزی آنها بستگی به میزان مشارکت باال دارد که در 
حال حاضر به دلیل فشارهای اقتصادی،  وعده های انباشته شده و عدم حضور برخی 

داوطلبان ممکن است نرخ مشارکت کاهش داشته باشد.
وی عنوان کرد: در ارتباط با وعده های انباشته شده نیز باید جریان های سیاسی برای 
مردم شفاف سازی کنند و از ضعف های خود عذرخواهی کنند که این موضوع نیز 

روی مشارکت مردم تاثیر خواهد گذاشت.

کواکبیان گزینه حزب مردم ساالری 
برای انتخابات ریاست جمهوری

واکنش عضو هیات رئیسه 

پیش بینی نمازی 

تردید دارم

راهش را جدا کرد

۵ خرابکاری عمده 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: اگر دولت کارآمدی روی کار بود و امور کشور را در 
دست داشت، حتما می شد بودجه ای ضد فساد مصوب کرد، اما متاسفانه این دولت 
توان چندانی ندارد و بیم آن بود که حتی اصالحات خوب بودجه ای را هم در اجرا به 
تهدید تبدیل کند. »احمد امیرآبادی فراهانی« در واکنش به اظهارات جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور در فضای مجازی مبنی بر اینکه دیدید مجلس چه بر سر بودجه 
آورد و آن را رد کرد، گرانی های ناشی از مصوبات مجلس بسیار است و مانده ایم 
چگونه این مصوبات را اجرا کنیم، گفت: مجلس الیحه بودجه ۱۴۰۰ پر از فساد و 
تبعیض را تحویل گرفت و تا حدی که توان دولت اجازه می داد از آسیب های آن 

کاست و تبعیض ها را کاهش داد. 

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران درباره فعالیت های جریان اصولگرا گفت: 
اگر ابراهیم رییسی اعالم نامزدی کند، داوطلبان اصولگرا از انتخابات کنار می کشند 
و اگر نیاید رقابت جدی بین نامزدهای اصولگرا به وجود خواهد آمد. علی محمد 
نمازی درباره برخی خبرها در مورد معرفی محمد شریعتمداری وزیر تعاون به عنوان 
گزینه حزب کارگزاران سازندگی ایران برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: از 
این موضوع بی خبرم و تاکنون حزب روی معرفی محسن هاشمی و محمدجواد 
ظریف اجماع داشته است و حتی اگر اسحاق جهانگیری بخواهد به این جمع اضافه 

شود، این موضوع را حزب بررسی می کند و جوانب را می سنجد. 

فعال سیاسی اصالح طلب درباره احتمال تایید صالحیت جهانگیری گفت: آقای 
جهانگیــری در آن مناظره مباحثی را مطرح و در همان دوره نیز شــورای نگهبان 
صالحیت ایشان را تایید کرد. به نظر نمی رسد، اتفاق خاص جدیدی رخ داده باشد 
که احراز صالحیت ایشان با مشکلی یا مانعی مواجه باشد. اما در مورد اجماع روی 
ایشان تردید دارم. هاشمی طبا گفت: من در اینکه آقای جهانگیری را به عنوان نامزد 
مورد اجماع تمام اصالح طلبان بدانم، کمی تردید دارم و این احتمال وجود دارد که 

فعال اجماع کامل در حمایت از ایشان نباشد.

داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری در اعتراض به روند ممیزی قبل از ثبت 
نام داوطلبان جبهه اصالحات ایران، خواستار خودداری این نهاد از معرفی او به عنوان 
یکی از نامزدهای این جبهه شد. محسن رهامی داوطلب نامزدی انتخابات ۲۸ خرداد 
ریاست جمهوری در بیانیه ای ضمن اتخاذ روش فراجناحی و ملی برای کمپین خود، در 
واکنش به روند ممیزی قبل از ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری جبهه اصالحات ایران، 
نوشت: اینجانب راه حل مشکالت کشور را برخورداری داوطلبان ریاست جمهوری از 
رویکرد ملی و فراجناحی برای حل مسائل و مشکالت کشور می دانم و با همین رویکرد 

ملی و فراجناحی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی کرده ام.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس جزئیات عملیات خرابکاری در نطنز را تشریح کرد. 
فریدون عباسی، رییس سابق سازمان انرژی اتمی گفت: در پانزده سال گذشته، پنج 
انفجار »بزرگ« در تاسیسات هسته ای نطنز رخ داده و به جز آن انفجار های کوچک 
هم انجام داده است. خرابکاری های صورت گرفته در نطنز نو و جدید است، ولی 
موضوع خرابکاری و استفاده از مواد منفجره در این تأسیسات برای اولین بار نیست؛ 
با مواد منفجره خیلی کوچک که در گیج های خأل یا سنسور هایی که میزان فشار کم 
را در ماشین های سانتریفیوژ اندازه گیری می کند و انفجار آن ماده که اندازه یک عدس 
بود موجب تخریب شد که این خرابکاری ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز ۱۵ شعبان 
ســال ۱۳9۰ صورت گرفت. به گفته عباســی، بعضی از این انفجار ها در روز های 

نمادین و ایدئولوژیک مانند روز قدس و نیمه شعبان انجام شده است.

عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری خبر داد:

          سرویس سیاسی-  دبیر اجرایی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای 
اسالمی کشور از نهایی شدن مرحله آماده سازی دستگاه های اخذ رای الکترونیک تا 

۲۰ اردیبهشت ماه خبر داد. 
حســین بحیرایی در توضیح روند بازبینی، آماده سازی و انجام تعمیرات مورد نیاز 
دســتگاه های اخذ رای الکترونیک گفت: برای حدود ۱۰ هزار شــعبه اخذ رای  ۳۴ 
هزار دســتگاه الکترونیک تهیه شده است و در حال حاضر مرحله بازآماد )اورهال( 
دستگاه ها با حضور مسئوالنی از وزارت کشور و مرکز تحقیقات  انفورماتیک ایران 

در حال انجام است.
بحیرایی با بیان اینکه ناظران فنی دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شــوراهای اسالمی کشــور نیز بر روند کار نظارت دارند، گفت: تنظیف و حذف 
برچســب های انتخابات دوره قبل از بدنه دستگاه، بررسی اجزای سخت افزاری و 
نرم افزاری دستگاه ها، رفع مشکالت احتمالی و اطمینان از سالمت باتری ها از مراحل 

این آماده سازی است.
وی افزود: در نهایت پس از نصب شماره سریال و پلمپ دستگاه، ثبت می شود که هر 

دستگاه با شماره سریال مشخص به کدام استان و شهر ارسال خواهد شد.

آماده سازی ۳۴ هزار دستگاه اخذ 
رای الکترونیک تا ۲۰ اردیبهشت ماه

عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه مطرح کرد؛ 

موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادها
 از فهرست تحریم ها

سرویس سیاسی -  معــاون سیاسی وزیر خارجه گفت: 
موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادها از فهرســت 
تحریم ها صورت گرفته اما دیگرانی هنوز به دالیل مختلف 
در فهرست وجود دارند و مذاکره ما برای این کار ادامه دارد.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه پس 
از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام اظهار کرد: این 

دور از رایزنی ها، دور سوم مذاکرات در وین بود که انجام 
شد. امروز تصمیم گرفتیم توقفی برای جمع بندی درباره 
بحث های صورت گرفته در پایتخت ها بدهیم. مذاکرات 
در سطوح و قالب های مختلف برگزار شده و بسیار فشرده 

بود.
عراقچــی گفــت: می توانم بگویم کــه مباحث هم در 

حوزه های مورد اختالف و هم در حوزه های مورد توافق 
به یک پختگی رسیده است. بحث ها روشن تر، فاصله ها 

دقیق تر و اختالف ها شفاف تر شده است.
وی افزود: ما هم در حوزه هسته ای و هم در حوزه تحریم ها 
نکات ریز فنی و جزئیاتی داریم که باید بر روی آنها بحث و 
بررسی صورت بگیرد. در بسیاری از موارد نقاط مشترک و 

در برخی موارد نقاط اختالف وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: در نتیجه رایزنی های 
انجام گرفته نقاط اختالف روشن تر شده است. در برخی 
حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و این جایی است که کار 
خیلی آهسته صورت می گیرد. کار روی متن دقت خود را 
می طلبد و با توجه به اینکه برخی موضوعات کماکان مورد 
اختالف است کار به آهستگی پیش می رود. در عین حال 

روند رو به جلو است اگرچه آهسته است.
عراقچی گفــت: موافقت با خروج نــام اکثریت افراد، 
اشخاص و نهادها از فهرست تحریم ها صورت گرفته اما 
دیگرانی هســتند که هنوز به دالیل مختلف در فهرست 
وجــود دارند و مذاکره ما برای این قســمت از کار هنوز 

ادامه دارد.
وی گفت: خواســته های ما، مبتنی بر مواضع قطعی نظام 

باید تأمین شود.

دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا:

مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی تمدید شد

سرویس سیاسی -  دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از 
تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه 

بانکی بر اساس اقدام مؤثر بانک مرکزی خبر داد. 
بابک دین پرســت به موضوع بند )۴( مصوبات شصت و 
چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد 
و گفت: طبق مفاد مصوبه ستاد به سبب استمرار شرایط ناشی 
ازبیماری کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل 
وکسب وکارها، مهلت های زمانی مندرج دربند هفتم مصوبه 
چهل و هفتمین جلســه ستاد ملی مدیریت کرونا- تاریخ 
۱۵/9/۱۳99 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران 

شبکه بانکی کشور، به مدت شش ماه تمدید شد.
همچنین در همین راســتا  در اجرای مصوبه ستاد ملی، و 
بخشنامه بانک مرکزی، به مدیران عامل بانک های دولتی، 
غیر دولتی و موسســات اعتباری غیربانکی، ابالغ و طبق 
آن تصریح شــده است که مهلت مندرج در قانون مزبور، 
برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته اند از مزایای 
قانون مذکور بهره مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی، تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰، برای 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه 
مانده بدهی مشــتری، وفق ضوابط ابالغی بانک مرکزی، 

تا پایان مرداد ماه ســال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به 
منظور تسویه نقدی مانده بدهی، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، 

تمدید می شود.


