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| ميخائيل اوليانوف نماينده روسيه در آژانس بين المللى انرژى اتمى با بيان اينكه سياست

ديدگاه مسكو نسبت به تحريم هاى آمريكا عليه ايران منفى است، گفت: براى ادامه برجام 
تمام تالش خود را به كار مى گيريم.

ایران و روسیه به تقویت نیروهای مسلح 
سوریه ادامه می دهند

| نماينده ويژه رئيس جمهور روســيه 
كه بــراى ارايه گزارش از نشســت چهارجانبه 
اســتانبول به تهران ســفر كرده است با «على 
شمخانى»، نماينده مقام معظم رهبرى و دبير 
شوراى عالى امنيت ملى ديدار و گفت  وگو كرد.
دريابان شــمخانى در اين مالقات با اشاره به 
سه اصل راهبردى و غير قابل تغيير كه مبناى 
همكارى هاى دفاعى، امنيتى و سياسى ايران و روسيه در بحران سوريه 
بوده است، اظهار داشت: حمايت از دولت قانونى سوريه و همكارى با اين 
كشور براى مبارزه با تروريسم، حفظ تماميت ارضى سوريه و فراهم شدن 
سازوكارهاى سياسى براى تعيين آينده اين كشور توسط مردم سوريه، 
اهدافى است كه مجموعه موفقيت هاى سياسى و ميدانى حاصل شده بر 

مبناى آن شكل گرفته است.
وى تعامل و هماهنگى بسيار مناســب ميان ايران، روسيه و سوريه را 
عامل اصلى ايجاد برترى ميدانى ارتش سوريه و اضمحالل طيف دشمنان 
و مخالفان اين كشور و ايجاد شكاف ميان آنها عنوان و خاطرنشان كرد: 
ايران و روسيه در چارچوب ائتالف موجود عالوه بر پيگيرى فعال روندهاى 
سياســى به تقويت نيروهاى مسلح ســوريه در مبارزه با تروريسم ادامه 
خواهند داد.دبير شوراى عالى امنيت ملى كشــورمان، با اشاره به اقدام 
شايسته روســيه در استقرار ســامانه دفاعى اس 300 در سوريه افزود: 
سطح همكارى و مواضع مشترك ايران و روسيه نشان مى دهد، بازيگرى 
منفى رژيم صهيونيســتى و اقدامات ايذايى و مذبوحانه آنان تاثيرى بر 

همكارى دو كشور ندارد.

پناهگاه های رژیم صهیونیستی بدل به 
گورهای دسته جمعی خواهد شد

| جانشين رئيس ســتاد كل نيروهاى 
مسلح گفت: ان شــاءاهللا رژيم صهيونيستى در 
جنگ بعدى كه در روايات خودشان هم هست 
و مى گويند 11 روز طول مى كشد، پناهگاه هاى 

شان بدل به گورهاى دسته جمعى مى شود.
امير سرلشــكر ســيد عطــااهللا صالحى طى 
سخنانى در مراسم هفتمين همايش ملى پدافند 
غيرعامل با بيان اينكه در شــرايطى كه اين همايش برگزارشد، پدافند 
هوايى هم مانور خود را انجام مى دهد، گفت: پدافند غير عامل هنوز در 
كشور جارى و سارى نشده است كه اگر بتوانيم اين كار را بكنيم بهترين 
مكمل را براى پدافند عامل به دست آورده ايم. شاخصه هاى پدافند غير 
عامل از جهت تعريف، چندان سخت نيســت اما اينكه در تمام سطوح 
جارى شود كارى است كه بايد انجام شود و هميت اين كار را مسئولين 
بايد به دستش آورند.جانشين رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح با بيان 
اينكه در گذشته نيز پيروزى در جنگ ها مخصوصا در فرانسه به گونه اى 
بود كه اين هدف با اســتفاده از پدافند غير عامل انجام مى شــد، اظهار 
كرد: در لبنان نيز حزب اهللا با اســتفاده از پدافند غير عامل و با چاشنى 
دفاع عامل توانستند در جنگ 33 روزه پيروز ميدان باشند و اين امر در 
جنگ 22 روزه در غزه هم عملى شد.صالحى با تاكيد بر اينكه اگر رژيم 
صهيونيستى از پدافند غير عامل و پناهگاه ها استفاده كند چون كشورى 
است كه عمق ندارد به جايى نيز نخواهد رسد، تصريح كرد: ان شاءاهللا آنان 
در جنگ بعدى كه در روايات خودشان هم هست و مى گويند كه 11 روز 
طول مى كشد، اين پناهگاه هاى شان بدل به گورهاى دسته جمعى شان 
مى شود.وى با بيان اينكه توجه به تامين امنيت كافى در شرايط جنگى 
بايد جزو مولفه هاى اصلى ساختمان سازى در شهرها باشد، گفت: بايد 
پيش بينى دقيقى از محل ساخت كارخانه ها و ساختمان هاى مسكونى 
توسط مسئوالن استانى و فرماندران رعايت شود.جانشين رئيس ستاد 
كل نيروهاى مسلح در پايان گفت: ان شاءاهللا بتوانيم با مولفه هايى كه در 
سطح كشور جارى و سارى و از آن تبعيت مى كنيم، فرهنگ پدافند غير 

عامل را كامال جا بيندازيم.

| وزير امور خارجه با بيان اين كه آمريكا مى خواســت فروش نفت ايران را به صفر 
برساند، گفت: آمريكايى ها مجبور شدند از ادعاهايشان عقب نشينى كنند.

محمد جواد ظريف كه براى پاسخ به سواالت حسينعلى حاجى دليگانى و جمعى ديگرى 
از نمايندگان درباره  رديابى اموال بابك زنجانى در خارج از كشــور، امضاى اسنادى بعد از 
برجام و اين كه چرا در مذاكرات، زور ايران به آمريكايى ها نرســيده است؟ به مجلس آمده 
بود، اظهار كرد: سوال اول در مورد حمايت وزارت خارجه از تالش هاى جمهورى اسالمى 
براى استرداد اموال بابك زنجانى به كشور بود كه در اين موضوع نقش وزارت خارجه نقش 
حمايتى اســت ما موظفيم اقدامات دستگاه قضايى را پيگيرى كنيم و درخواست هايى كه 
دستگاههاى مختلف براى تخلفات صورت گرفته داشتند را دنبال كنيم كه وزارت خارجه 

اين كار را انجام داده و درخواستى نبوده كه پيگيرى نكرده باشد. محمد جواد ظريف گفت: 
چرا افتخارات ملت را به ننگ تبديل ميكنيم؟

وى افزود: براى اين كه دهها مالقات تنظيم شده اما براى اين كه اقدامى از سوى وزارت 
خارجه انجام شــود يا بايد حكمى باشد يا معاضدت قضايى با آن كشــور داشته باشيم يا 
دادخواست و شرايطى باشد كه وزارت خارجه آن را دنبال كند. اما چنين چيزى نبوده است. 
ما گزارش پيگيرى هاى وزارت خارجه را ارائه مى كنيم وزارت خارجه در اين موارد مسئول 

پيگيرى و تسهيل انجام كار است اما اقدام بايد توسط دستگاه قضايى ذيربط انجام شود.
وزير امور خارجه در ادامه درباره ى سوال ديگر نمايندگان گفت: در مورد امضاى اسنادى 
بعد از برجام هر ســندى كه امضا شــده در معرض ديد عموم قرار گرفته و در ســايت ما، 

اروپايى ها و محافل خبرى منتشر شده اســت. در واقع سندى بعد از برجام امضا نشده اما 
عالوه بر برجــام چند توافق براى اجراى برخى مواد فنى برجام در حوزه انرژى هســته اى 
صورت گرفته كه در معرض ديد عموم قرارگرفته و بر اساس نظر كارشناسان هسته اى در 

جهت منافع ملى كشور بوده است.
وى در پاسخ به اين ســوال كه چرا در مذاكرات زورتان به آمريكايى ها نرسيد و به مردم 
گزارش نداديد؟ خاطرنشان كرد: برجام حاصل توافق چند جانبه است. در توافق چند جانبه 
هيچ طرفى نمى تواند تمام خواسته هايش را بگيرد. آمريكا مى خواست برنامه  هسته اى ما 
متوقف شود، فردو تعطيل شود، درش را گل بگيرند، راكتور آب سنگين اراك بسته شود. و 

ايران فقط روى سانتريفيوژ آى آر وان تحقيق و توسعه داشته باشد. 

مسکو: دیدگاه ما نسبت به تحریم های آمریکا علیه ایران منفی است

خبرنامه

ظریف در مجلس:
چرا افتخارات ملت را به 
ننگ تبدیل می کنیم؟

نباید انتظار داشت تمام کشورها از تحریم های 
ضدایرانی آمریکا تبعیت کنند

| معاون اردوغان نسبت به بازگرداندن تحريم هاى آمريكا عليه جمهورى 
اسالمى ايران واكنش نشان داد.فواد اوكتاى، معاون رئيس جمهور تركيه با حضور 
در خبرگزارى آناتولى در آنكارا درباره بازگشت دور دوم تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران گفت: نبايد انتظار داشت كه تمامى كشورها از تحريم هاى آمريكا عليه ايران 

تبعيت كنند. تركيه در اين خصوص موضع خود را پيشتر اعالم كرده است.
بسيارى از ناظران سياسى و تحليلگران اقتصادى بر اين باورند كه تحريم نفت 
ايران در بلندمدت همراه با افزايش بهاى نفت به تضعيف دالر در سطح بين المللى 
منجر شده و به شكست و عقب نشينى آمريكا مى انجامد؛ روندى كه بخشى از آن 

در صحبت هاى برخى مقامات آمريكا ديده مى شود.
جان بولتون، مشاور رئيس جمهورى آمريكا با لحنى كه حاكى از ناكامى آمريكا 
در تحريم ايران است، به همراهى نكردن شركاى تجارى مهم تهران در تحريم هاى 

يكجانبه كاخ سفيد عليه ايران اعتراف كرد.
وى كه سخنانش در موسسه آمريكايى «هميلتون» بيانگر عقب نشينى آمريكا 
از راهبرد به صفر رساندن صادرات نفت ايران است، براى توجيه اين عقب نشينى و 
عدم همراهى كشورها گفت كه قصد نداريم به دوستان و هم پيمانان خود آسيبى 

بزنيم.
شبكه رسانه اى بلومبرگ در گزارشى با اشاره به مخالفت كشورها با تحريم هاى 
يكجانبه آمريكا عليه ايران نوشــت: بسيارى از كشــورهاى خريدار نفت ايران يا 
آشــكارا تحريم هاى آمريكايى را نقض مى كنند يا خواستار معافيت از تحريم هاى 

ضدايرانى آمريكا هستند.

باهنر: مسیر را برای امضای CFT باز کنیم
| دبير جامعه اسالمى مهندسين با اشاره به ايرادات و ابهامات شوراى 
نگهبان به اليحه الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تامين مالى تروريسم 
(CFT) گفت: معتقــدم در اين برهه ضرورت دارد مســير را باز كنيم تا اين 

اليحه امضا شود.
محمدرضا باهنر در نشست هفتگى خود با خبرنگاران با اشاره به مطلب فوق 
افزود: برخى اجراى FATF را با برجام و مذاكرات هســته اى با 1+5 و مسايل 
ديگر خلط مى كنند اما بايد گفت كه طبيعى است برخى مفاد كنوانسيون هاى 
بين المللى با برخى از قوانين داخلى و اعتقادات و مواضع ما منطبق نيســت. 
مهم تر از FATF اعالميه حقوق بشر بوده است كه ايران به آن پيوست در حالى 
كه با بسيارى از مبانى ارزشــى و قانونى ما منطبق نبود و البته پذيرش آن به 
معناى آن نيســت كه به طور كامل آن را قبول داريم. ما اين موارد را تا جايى 
قبول داريم كه قانون اساسى مان اجازه دهد. از اين رو معتقدم مجموعه لوايح 
چندگانه مربوط به FATF را بايد با تحفظ هايــى تصويب كرد.وى ادامه داد: 
 CFT در حال حاضر شوراى نگهبان به اين لوايح وارد شده است و گفته است
با برخى احكام اســالمى و قوانين ما منطبق نيست اما اين ايرادات به معناى 
نپيوستن ايران به CFT نيست چرا كه اگر اين اتفاق نيفتد با تحريم هايى فراتر 
از تحريم هاى هسته اى و حقوق بشــر مواجه خواهيم شد. برخى در مجلس 
اظهارنظر كردند كه ايرادات شوراى نگهبان قابل رفع نيست و برخى مى گويند 
با ارايه يك يا دو تحفظ (رزرو) مشكل قابل حل است.باهنر تصريح كرد: به نظر 
من بهترين تحفظ اين است كه بگوييم اين لوايح را تصويب مى كنيم اما براى 

اجراى آن تا جايى كه قانون اساسى اجازه دهد اجرا مى شود.

 تحریم های ترامپ، غیرقانونی
و ضدانسانی است

| يك حقوقدان بين الملل گفت: تحريم هــاى دونالد ترامپ تحريم هاى 
غيرمجاز، غيرقانونى و ضد انسانى است.

على خرم درباره بررسى تحريم هاى آمريكا عليه ايران از منظر حقوق بين الملل 
گفت:تحريم هاى دونالد ترامپ تحريم هاى غيرمجاز، غيرقانونى و ضد انسانى است. 
آمريكا شمشيرى را بلند كرده اســت؛ در حالى كه ايران به تمام تعهداتش عمل 
كرده و طبق آژانس همه كارهايش را درست انجام داده و به تعهداتش در توافقات 

هسته اى جامه عمل پوشانده است.
وى افزود: اولين خطاى حقوقى امريكا اين است كه از توافق هسته اى يك طرفه 
بيرون آمده اســت. دوم اينكه براى ايران تحريم هاى «من درآوردى» خودسرانه 
گذاشته است. ســوم اينكه تحريم هاى خودســرانه خود را به زور – با زور دالر و 
اقتصادش- به جهان تحميل كرده است. چهارم اينكه ديوان بين المللى دادگسترى 
اعالم كرده كه تا رسيدگى به حكم نبايد تحريم ها را پياده كند ولى اين خالف را 

هم انجام داده است.
خرم تصريح كرد: آمريكا اين چهار خالف يعنى خالف بّين و روشن را در سطح 
بين المللى از نظر حقوقى انجام داده است و از اين بابت هيچ جايگاه مشروعى ندارد.
اين حقوقدان بين الملل يادآور شــد: در دوره جورج بوش، او اين كار را بر اساس 
مصوبات شوراى امنيت سازمان ملل انجام داده بود ولى  دونالد ترامپ مى داند كه 
چنين جايگاهى وجود ندارد و هيچ كــس از او حمايت نمى كند و به همين دليل 
نوع تحريم هايش به عنوان تحريم هاى يك جانبه و فرا قانونى و «من درآوردى» از 

نظر حقوقى تلقى مى شود و هيچ مبنايى ندارد. 

میز خبر

| رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه هيئت 
حاكمه آمريكا بايــد در جهت اصالح فهم خود 
گام بردارد و رئيس جمهور اين كشــور فريب 
دروغ گويى هاى مشاورين خود را نخورد، گفت: 
بر اساس اين محاسبات غلط تصور كرده اند كه 
اگر سه ماه به ايران فشار بياورند نظام جمهورى 

اسالمى ساقط مى شود.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلســه مسئوالن 
عالى قضايى، ارتحال پيامبر اكرم (ص) و شهادت 
حضرت امام حســن مجتبى (ع) و امام رئوف 
حضرت على بن موسى الرضا(ع) را پيشاپيش 
تسليت گفت و تصريح كرد: محبت اهل بيت(ع) 
از طرق سير الى اهللا است و اين محبت از الطاف 
الهيه و نعمات بزرگى است كه براى ما شيعيان 
وجــود دارد.رئيس قوه قضاييه بــا بيان اينكه 
اهل بيت (ع) مســير وفود به حق تعالى را به ما 
نشان داده اند، آن بزرگواران را اقرب طرق الى 
اهللا توصيف كرد و افــزود: قرب الى الحق جز از 
مسير محبت اهل بيت (ع) امكان پذير نيست 
البته ممكن اســت در ظاهر، طرق ديگرى نيز 
ديده شود اما در عالم باطن صرفاً اهل بيت(ع) 
نزديك ترين طريق الى الحق هســتند و بلكه 
تنها طريق الى الحق اند چرا كه همه فيوضات 
الهى و معنوى از ناحيه آنان به ما مى رسد.آملى 
الريجانى با تاكيد بــر اينكه محبت و اطاعت از 
اهل بيت(ع) صرفاً به گفتار نيست بلكه نيازمند 
به حركت واقعى در اين اطاعت و محبت است و 
طبيعتاً بايد داراى نشانه هايى باشد، اظهار كرد: 
محبت اهل بيت(ع) همانند محبت حق تعالى 
به نشــانه هايى نياز دارد؛ چنانكه مى بينيم در 
مناجات حضرت موسى با حق متعال، خداوند 
مى فرمايد: دروغ مى گويد كســى كه مدعى 

است مرا دوســت دارد، ولى وقتى شب او را فرا 
مى گيرد، مرا رها كرده و مى ُخسبد. آيا اينگونه 
نيست كه هر محبى خلوت با محبوب خويش را 
َُّه يِحبُِّنى،  دوســت مى دارد؟ «كَذَب َمْن َزَعَم أَن
َفإَِذا َجنَُّه اللَّيُل نَاَم َعنِّى؛ أَ لَيَس كلُّ ُمِحبٍّ يِحبُّ 
َخلَْوَة َحِبيِبــِه؟» بنابراين يكى از نشــانه هاى 
محبت و طاعت، توجه به محبوب و اقوال اوست 
و عمل و رفتارمان بايد بر ميزان اين اقوال باشد.
رئيس قوه قضاييه راهپيمايى اربعين را از نشانه 
هاى محبت به اهل بيت(ع) دانست و خاطرنشان 
كرد: آنچه در راهپيمايى عظيم اربعين متجلى 
مى شود براى همه ما حيرت انگيز است. اينكه 
حســب گزارش ها بيــش از 20 ميليون زائر با 
كمترين امكانات دولتى و صرفاً با بهره مندى از 
خدماتى كه مردم عــادى با جان و دل ارائه مى 
كنند، در يك مكان گــرد هم بيايند، خلوص و 
ايثار و هم نوايى عجيبى را به نمايش مى گذارد 
و عالوه بر اينكه تجلى يك معنويت عظيم است، 
اقتدار شيعيان و محبان اهل بيت را نيز نشان مى 
دهد كه بايد همگى ما قدردان اين نعمت مهم 
الهى باشيم.آملى الريجانى، اين حركت عظيم 
را از بركات انقالب اســالمى دانست و تصريح 
كرد: گرچه زيارت اربعيــن از ابتدا مورد تاكيد 
و تحريض بوده اســت اما چنين حركت بزرگى 
از ناحيه شيعيان در شكل فعلى آن، بى ترديد 
متأثر از آرمان هاى بلند انقالب اسالمى و تالشى 
است كه اين انقالب در جهت ترويج معارف اهل 
بيت(ع) داشته است.رئيس قوه قضاييه با اشاره 
به امدادهاى ائمه اطهار(ع) به آرمانها و ارزشهاى 
انقالب اسالمى، افزود: همه مشاهده كردند كه 
در همين ايام اخير چگونه آمريكايى ها و اذناب 
آنها خصوصاً جريان هــاى وهابى و تكفيرى در 

بوقهاى تبليغاتى خود مى دميدند تا اين حركت 
عظيم معنوى را مخدوش كنند و بر اين اساس 
سالها مردم را از جنايات داعش مى ترساندند و 
ســپس بحث گران بودن ارز و كاهش تمايل به 
حضور در راهپيمايى اربعين را مطرح كردند اما 
همگان ديديم كه محبت مردم به اهل بيت(ع)، 
با ايــن قبيل هياهوهاى تبليغاتــى پوچ از بين 
نمى رود و مردم در كنار شيعيان عراق، حركتى 
را خلق كردند كه نشــان داد آرمانهاى عاشورا 
همچنان زنده اســت و اين دقيقاً همان چيزى 
اســت كه آمريكا و اذنابش از آن هراس دارند.
آملى الريجانى گفت: بايد شكرگزار اين نعمات 
باشيم زيرا دلها در اين ايام به يكديگر نزديك مى 
شود و همين امر، اثرات منفى تبليغات دشمن 
را خنثى مى كند. بر اين اساس مى توان حركت 
اربعين را يك لطف بى بديــل الهى براى همه 
شيعيان و محبان اهل بيت(ع) دانست.رئيس قوه 
قضاييه در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
به گراميداشت سالروز تسخير النه جاسوسى و 
روز ملى مبارزه با استكبار جهانى، اظهار كرد: 
راهپيمايى اين روز بسيار پرشكوه تر و بانشاط 
تر از سالهاى گذشته برگزار شد و مردم بار ديگر 
با مشتهاى گره كرده، انزجار خود را از استكبار 
جهانى و سركرده آنها يعنى آمريكا نشان دادند.
آملى الريجانى، آمريــكا را طاغوت اصلى زمان 
دانســت و ادامه داد: در هر نقطــه از جهان كه 
جنايتى عليه مردم اعم از انواع كودتاها و ناامنى 
ها رخ مى دهد رد پاى آمريكا را مى توان ديد. 
اين روند را چهل ســال اســت كه درخصوص 
جمهورى اســالمى مشــاهده مى كنيم و اگر 
آمريكا بخواهد بداند كه چــرا مردم ما از حكام 
اين كشور متنفر هستند مى تواند نيم نگاهى به 

فهرست بلندباالى اقدامات گذشته حكام خود 
عليه جمهورى اسالمى و مردم ايران بياندازد.
رئيس قــوه قضاييه افــزود: كودتــاى ننگين 
28 مرداد 1332، ايســتادگى در مقابل مردم 
درجريان نهضت ملى شدن صنعت نفت و كمك 
به نظام شاهنشاهى در سركوب مردم تنها گوشه 
اى از اقدامات آمريكا در سالهاى پيش از انقالب 
عليه ملت ايران است. آمريكا تا آخرين روزهاى 
منتهى به پيروزى انقالب اسالمى نيز تالش كرد 
كه حكومت پوشــالى و پوسيده پهلوى را كه با 
ريختن خون هزاران نفر مى خواست باقى بماند، 
ســرپا نگه دارد. پس از انقالب نيز شاهد انواع 
كودتاها، تحريك اقوام، تحميل جنگ هشــت 

ساله و اعمال تحريم هاى بى سابقه اقتصادى از 
ناحيه آمريكا بوده ايم. حال چرا مردم ازآمريكا 
متنفر نباشــند؟!آملى الريجانى با اشــاره به 
راهپيمايى ديروز خاطرنشــان كرد: امسال به 
دليل نحوه برخورد آمريكايى ها با مردم، شاهد 
حضور معنادار ملت بصير ايران در سراسر كشور 
بوديم؛ از اين جهت كه آمريكا بويژه در سالهاى 
اخير تالش كرده كه با اعمال فشارهاى سنگين 
اقتصادى، مردم را از نظام جمهورى اســالمى 
جدا كند و اخيراً نيز با بكارگيرى سخيف ترين 
ترفندهاى عمليات روانى مانند درج روزشــمار 
براى شروع تحريم ها، ملت ايران را عليه نظام 

تحريك كند. 

تصور کرده اند اگر سه ماه به ایران فشار بیاورند نظام جمهوری اسالمی ساقط می شود

| رئيس جمهور با قدردانى از همه تالشگران 
در عرصه اقتصاد كشور، اقتصاد را خط مقدم مبارزه 
با توطئه هاى آمريكا دانســت و تاكيد كرد : در ميان 
بخش هاى اقتصادى ، وزارت اقتصاد نوك پيكان اين 

استقامت و حمله در برابر توطئه هاى آمريكا است.
حجت االســالم و المسلمين حســن روحانى در 
ديدار معاونيــن و مديران وزارت امــور اقتصادى و 
دارايى همچنين از حضور گسترده و شكوهمند مردم 
ايران اســالمى در راهپيمايى 13 آبان قدردانى كرد 

و اظهارداشــت: مردم با حضور گسترده و شكوهمند 
خود در اين راهپيمايى و اعالم آمادگى براى وحدت 
، انسجام ، مقاومت و ايستادگى در برابر دشمنان،  بر 

توطئه هاى جديد آمريكا خط بطالن كشيدند.
رئيس جمهور حضور گســترده مردم در مراســم 
باشكوه راهپيمايى اربعين حسينى را نيز كه با امنيت 
كامل  و نظم بســيار خوب برگزار شد ، بسيار با معنا 
و پرمفهوم خواند و فرا رسيدن ايام رحلت نبى معظم 
اسالم پيامبر اكرم(ص) به عنوان فخر همه موجودات 

و پيامبر رحمت براى همــه عالميان و همچنين ايام 
شهادت پرچمدار صلح امت پيامبر حضرت مجتبى(ع) 

و امام هشتم(ع) را تسليت گفت.
روحانى با قدردانى از زحمات كرباسيان در دوران 
مسووليت وزارت اقتصاد و همچنين آقاى اكرمى در 
دوران مسووليت سرپرستى اين وزارتخانه ، به گزارش 
مسووالن اين وزارتخانه از اقدامات انجام شده اشاره 
كرد و افزود: در شرايطى هســتيم كه بازار بورس و 
فرابورس ما امروز نقش بســيار خوب و ســازنده اى 

داشته است. اين حرف درست اســت كه ما بخشى 
از مسئوليت بانك ها را به تدريج بايد به بازار سرمايه 
منتقل كنيم و بازار ســرمايه ما اين توان را دارد كه 
بخشــى از نيازمندى ها و تجهيز منابع مالى كشور را 
به عهده بگيرد.دولت تالش كــرد تا اوراق در جامعه 
جايگاه مطمئنى پيدا كند، چراكه اين كار بازار سرمايه 

را هم تسهيل مى كند.
اهم اظهارات روحانى به شرح زير است:

چند بار در دولت تأكيد كــردم كه حتى يك روز 
تاخير چه در سود اوراق و چه در بازپرداخت آن جايز 
نيست، مردم بايد دقيقاً بدانند دولت پاى قولى كه به 
آنها داده ايستاده است؛ اين ســرمايه و اعتمادى كه 
مى گوييم البته بسيار گسترده و وسيع است، اما يك 
بخش  آن در همين اســت كه دولت به مردم اعتماد 
دهد كه چگونــه به اوراق همانند اســكناس اعتماد 
 كنند و اين در جامعه بســيار مهم است و اميدواريم 
از اين فرصت بســيار مناســب و خوبى كه در بازار 
سرمايه ايجاد شــده مخصوصاً در اين شرايط بتوانيم 
بهره بردارى و اســتفاده بيشترى كنيم.تحريم هم به 
بازار ســرمايه كمك كرده به اين معنا كه باعث شده 
قيمت ارز باال برود و خود به خود به ارقام بازار سرمايه 
كمك كرده است، در عين حال بازار سرمايه مسئوليت 
سنگينى هم بر دوش دارد و مى تواند در شرايط تحريم 
نقش بسيار خوبى را ايفا كند چراكه به همان مقدار 
كه ممكن اســت بانك ها دست و پايشان بسته شود، 
دست بازار سرمايه دست بازتر خواهد بود و بايد فعال 
شود.در زمينه سهام عدالت، كامًال موافق هستم كه 
مردم هم ســودش را بگيرند و هم بتواننــد در بازار 
تبادل كنند، چون اين ســهام براى مردم است و آنها 
بايد بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابجا كنند 
و البته اين حركت خواص اقتصادى براى توليد كشور 
هم دارد و در واگذارى به بازار سرمايه و اقتصاد كمك 
مى كند.هر چه ما بتوانيم ميان اقتصاد و بخش دولتى 
و شبه دولتى فاصله بيندازيم به نفع مردم است؛ بايد 
اقتصاد را به خود مردم واگذار كنيم؛ خيلى چيزها را 
بايد به مردم واگذار كنيم. اگر مردم و ســازمان هاى 
مردم نهاد ، در كمك به اقشــار آســيب پذير درست 
فعال شــوند، از دولت بهتر كار مى كنند.اگر بتوانيم 
بخش هاى فرهنگى مردمى را در جامعه سازماندهى 
كنيم، بهتر از بخش دولتى و شبه دولتى مى توانند در 
فرهنگ جامعه تأثيرگذار باشــند، قبل از انقالب چه 
كسانى بودند كه دين مردم و قرآن را ترويج و تبيين 

مى كردنــد؟ پايه هاى انقالب در همين حســينه ها، 
مساجد، حوزه هاى علميه و هيأت ها استقرار پيدا كرد 
و اينها هيچ كــدام دولتى نبودند؛ همه مردمى بودند.
بعد از انقالب تالش مى كنيم كه مردمى ها را دولتى 
كنيم و خيلى خاصيتى هم نمى بريم، هر چه بتوانيم 
امور را بــه مردم واگذار كنيم، حتماً به نفع ماســت. 
مردم بهتر از ما تالش مى كنند اين روشن است و مثال 
ساده عوامانه  اين است كه بخش خصوصى مغازه اش 
را كى باز مى كند؟ ما خيلى سر وقت باشيم 8 كارمان 
را شــروع مى كنيم، اما آن مغازه دار گاهى 5 صبح در 
مغــازه اش را باز مى كند. اين نشــان كار مردم و كار 
دولت اســت. از آن طرف ساعت 4 نشده كيف مان را 
بسته و آماده فرار هستيم نه آماده رفتن و اگر يك ثانيه 
بخواهيد اينها را نگه داريد، برايشان يك ساعت طول 
مى كشد. از آن طرف مغازه دار تا مشترى است او هم 
است،  هر ساعتى كه مى خواهد باشد.اگر در دولت تا 
مراجعه كننده بود ما هم بوديم آن وقت بخش دولتى 
مثل بخش خصوصى مى شود؛ ما ساعتى كار مى كنيم، 
آنها هدفى كار مى كنند و مى خواهند زندگى و جامعه 
را رشــد دهند؛ ولى ما مى خواهيم ســاعت مان را به 
نحوى پر كنيم. البته برخى مسئوليت هاى حاكميتى 
همه جاى دنيا بــه عهده بخش خصوصى نيســت؛ 
نيروهاى مسلح و بخشى از اقتصاد حالت هاى خاص 
خودشان را دارند؛ اما مى توانيم بخش عمده اى را به 
مردم واگذار كنيم و اين سياست هاى اصل 44 قانون 
اساسى به معنى واقعى كلمه بايد اجرا و پياده كنيم.
به آقاى دژپســند گفتم كه در اين دوران مسئوليت، 
باالترين وظيفه او،  بانك و اصالح امور بانك ها است. 
بقيه مسئوليت ها با همه اهميتى كه دارند، درجه 2 
هستند. بانك ها بايد به جايى برسند تا بتوانند به دولت 
كمك كنند.در شــرايط كنونى بانك ها گاهى به ما 
كمك مى كنند، گاهى بار بر دوش ما مى گذارند. همه 
اين نقدينگى كه ما از آن شــكايت داريم و مى گوييم 
غول نقدينگى و كجا خوابيده و كجا حركت مى كند. 
چه كسى اين نقدينگى را درست مى كند؟ ممكن بود 
در زمانى دولت نقدينگى ايجاد و اســتقراض كرده و 
پايه پولى را باال ببرد اما االن كه اينگونه نيست و ما كه 

پايه پولى را باال نمى بريم.
بانك هــا بايــد سالم ســازى شوند،متأســفانه يا 
خوشــبختانه امروز اقتصاد وصل به بانك ها است. به 
تدريج بايد اين وابســتگى و تكيه اقتصاد به بانك ها 
را به بازار ســرمايه شــيفت كنيم. بانك مسئوليت 

بســيار ســنگينى دارد؛ وقتى آمار اضافه برداشت را 
ماهانه يكبار نگاه مى كنم، بعضى از آنها تكان دهنده 
اســت. بانك هاى خصوصــى كه وضع شــان خيلى 
بد اســت. بعضى از بانك هاى دولتى هم وضع شــان 
خوب نيست. اين وســط خصولتى هم كه هستند.
اين مشكل جدى اســت. اين هنر نيست كه از منابع 
بانك مركزى استفاده كنيم. چرا استفاده كنيد؟ خود 
دولــت از منابع بانك مركزى اســتفاده مى كند و به 
توليدكننده مى دهد. شما كارى نكرديد، پس اندازى 
را از مردم گرفتيد، چه مقدارش را استفاده كرديد و 
چه كار كرديد؟ چقدر از پول هايتان منجمد اســت؟ 
از آنها بگذريم، شــركت هايتان چــه كار مى كند؟به 
آقاى دژپســند گفتم اولين مسئوليت شما در وزارت 
اقتصاد، مســئوليت اصالح نظام بانكدارى اســت و 
شــما كارى كنيد كه اوال بانك ها از بنگاه دارى خارج 
شوند. در حال حاضر تسهيالتى كه بانك ها مى دهند، 
اول به بنگاه هاى خودشــان مى دهنــد. بانك بايد از 
بنگاه دارى خارج شــود تا بتواند عادالنه رفتار كند.
نكته ديگر ســرمايه هاى منجمد است، سرمايه هاى 
منجمد براى چيســت؟ اين همه ساختمان و شعبه 
براى چه؟ در كجاى دنيا اينطورى است. اخيراً وقتى 
به كشورهاى خارجى سفر مى كنم يكى از چيزهايى 
كه نگاه مى كنم، شعبات بانك هاست. اصًال در تهران، 
اول، وسط و آخر خيابان، نبش خيابان و جاى حساس 
شهر را شما پيدا نمى كنيد كه بانك ها نگرفته باشند. 
چرا؟ يك رقابت ناسالم بين بانك ها پيدا شده است. 
رقابت سالم خوب است، اما امروز رقابت ناسالم ايجاد 
شده است.نظارت بانك مركزى بايد به مراتب افزايش 
پيدا كند. االن نظارت بانك مركزى بر بانك ها ضعيف 
اســت. ديديم يك مؤسســه غيرمجاز چه باليى سر 
كشور آورد. چه باليى سر مردم آورد. چقدر به اعتماد 
عمومى مردم لطمه زد و چه هزينه سنگينى بر دوش 

ما گذاشت.

به آقای دژپسند گفتم 
کــه در ایــن دوران 
ین  تر ال با  ، لیت مســئو
وظیفه او،  بانک و اصالح 
امور بانک ها است. بقیه 
مســئولیت ها بــا همه 
اهمیتی که دارند، درجه ۲ هستند. بانک ها باید 
به جایی برسند تا بتوانند به دولت کمک کنند
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