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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شرایط اقتصادی کشور
باعث ناکارآمدي دولت، شوراها و مجلس شده است!

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »برخي معتقدند، به دليل برخي عملکردهاي انتقادآميز دولت، 
فراکسيون اميد مجلس و شوراي شهر، مردم نوعي رويکرد منفعالنه و بي تفاوت نسبت به انتخابات پيش 
رو از خود بروز مي دهند. اين در حالي اســت که به نظر مي رســد شرايط اقتصادي در کشور به گونه اي 

است که موجب ناکارآمدي دولت، شوراها و مجلس شده است«.
اين روزنامه زنجيره ای در ادامه نوشت: »گرچه مطرح مي شود که عملکرد ضعيف فراکسيون اميد 
موجب نااميدي مردم از جريان اصالحات و اين فراکسيون شده، اما واقعيت اين است که فراکسيون اميد 
تمام ظرفيت جريان اصالح طلب نبوده و بدون شک نتوانسته انتظارات را برآورده کند و حرکتي جدي 
که بتواند طي 4 سال در خاطر مردم بماند، در اين مجموعه ايجاد کند. فقدان يک مديريت کارآمد و 
بدنه منســجم باعث شــده که امروز مجلس به اسم فراکسيون اميد، اما به کام بخش هايي از منتقدين 

جريان اصالحات باشد«.
طيف مدعی اصالحات اکثريت مطلق دولت را در اختيار دارد. اين طيف همچنين فراکسيون اميد 
مجلس و شوراهای شهر در برخی کالنشهرها از جمله تهران را نيز در اختيار دارد؛ اما به جای پاسخگويی 
به مردم و گزارش عملکرد به افکار عمومی، از پذيرش مسئوليت وضع موجود طفره رفته و به فرافکنی 

مشغول است.
عملکرد ضعيف دولت و مجلس و شوراهای شهر، موجب شده تا مطالبات اقتصادی مردم بر زمين 
بماند. اما مدعيان اصالحات با توهين به شعور مردم مدعی هستند که شرايط اقتصادی کشور موجب 

ناکارآمدی دولت، شوراها و مجلس شده است.
کدام مذاکره؟!

روزنامه ايران ديروز تيتر يک خود را »دوگانه کاذب مقاومتـ  مذاکره« قرار داد و نوشت: »کشتی آزاد 
شده ايرانی هنوز سواحل جبل الطارق را  ترک نکرده که يک جريان سياسی به سياق هميشه، مصادره به 
مطلوب های جناحی در راستای القای دوگانه سازی های مختلف را کليد زده است. ديروز روزنامه کيهان 
در گزارش آزادی کشتی ايرانی تيتر زد »مقاومت 20-  مذاکره صفر«. نويسنده اين گزارش هم شاکی 
از آنکه چرا رئيس دفتر رئيس جمهوری آزادی اين نفتکش را پيروزی ديپلماسی دانسته، نوشته است: 
»نفتکش حامل نفت ايران را اقدام متقابل سپاه پاسداران، از چنگ دزدان دريايی بريتانيای صغير درآورد. 
و اّل اگر به مذاکره صرف بود، در اين 15 ماهه اخير بايد آبی از مذاکره خالی گرم می شــد و اروپايی ها 
به اجرای تعهدات برجامی  بازمی گشتند که برنگشتند. چون احساس می کنند تيم مذاکره کننده ايرانی، 
قاطعيت و اقتدار از خود نشان نمی دهد و همچنان کوتاه می آيد.« کيهان در ادامه توصيه کرده که »دولت 
و وزارت خارجه بايد خود را به  تراز استانداردهای اقتدار و اعتبار نظام جمهوری اسالمی  ايران ارتقا دهند 
تا بتوانند از حقوق ملت در جنگل نظام بين الملل صيانت کنند. ديپلماسی التماسی هرگز مدلی موفق 
از انواع ديپلماسی در دنيا محسوب نمی شد و با برجام، کاماًلً از اعتبار افتاد.« اين قبيل موضع گيری ها 
به  نام حاميان »مقاومت« و دميدن بر دوگانه ســازی های تفرقه برانگيز معلوم نيست در چارچوب کدام 
راهبرد ملی انجام می شود. مخالفت با ظريف و شيوه های وی در حوزه سياست خارجی آيا دليلی برای 

ناديده انگاشتن برخی واقعيات موجود در ساختار کشور است؟«.
روزنامه ايران پس از نقل ســخنان سيدحسن نصراهلل و سردار قاسم سليمانی درباره ظريف پس از 
تحريم وی، نوشت: »توصيف ظريف از زبان اين دو چهره شاخص جريان مقاومت با توصيفاتی که جريان 
مدعی مقاومت از وزير خارجه جمهوری اسالمی  ايران دارند، زمين تا آسمان فاصله دارد. و در حقيقت 
پاسخ صريحی است به ادعاها و تهمت های گزاف جريان مقاومت نمای هزينه تراش برای کشور. جريانی 
کــه در خصومــت با ظريف تا آنجا پيش رفته که بديهی ترين اصول در دفاع از تأمين منافع ملی را نيز 
ناديده گرفته و همه چيز را از زاويه تنگ جناحی خود می بيند. جريان خود حق پنداری که پشت مقاومت 

پنهان شده و هيچگاه هم پاسخگوی هزينه تراشی های خود برای کشور نبوده است.«
کاماًل عيان و واضح است که مقصود از مذاکره در دوگانه »مقاومتـ  مذاکره« ديپلماسی مبتنی بر 
عزت، حکمت و مصلحت نيســت بلکه مشابه آنچه در گزارش  اشاره شده کيهان آمده، منظور، مذاکره 
منفعالنه است که با وجود علم بر صفت پيمان شکنی و غيرقابل اعتماد بودن دشمن، امتيازات نقد می دهد 
و وعده نســيه می گيرد، حيات و ممات کشــور را به آنـ  مذاکره و توافقـ  گره می زند، اخد تضمين، 
مکانيسم شکايت و برگشت پذيری و توازن تعهدات را ناديده می گيرد و از خط قرمزها هم عبور می کند. 
رويه ای که علی رغم اعتراف مقامات ارشد دولت بر خسارت بار بودن آن، در کمال تعجب، هنوز هم در 
آنان ديده می شود و پيامد آن از دست رفتن فرصت ها، معطل گذاشتن ظرفيت ها و تحميل هزينه های 

سنگين به کشور است.
تکنوکرات ها و لیبرال ها سرگرم دعواهای داخلی

روزنامه ســازندگی در شماره اخير خود گفت وگوی مرعشی با ايرنا را منتشر کرد. مرعشی در اين 
مصاحبه درباره انتقادهای کرباســچی به عملکرد عارف گفته اســت: »کارکرد دو دوره گذشته شورای 
عالی سياست گذاری اصالح طلبان را مناسب ارزيابی می کنم. محمدرضا عارف اصالتاً شخصيت فرهنگی 
و دانشگاهی است جوهره وجودی عارف نشان می دهد وی شخصيتی سياسی نيست. بايد بپذيريم ما 
کس ديگری را نداريم اين طور نيست که موسوی خوئينی ها، عبداهلل نوری يا بهزاد نبوی و حتی عبدالواحد 
موســوی لری و کرباسچی را نخواستيم به مجلس بفرستيم سقف پرش ما در انتخابات مجلس دهم 

محمدرضا عارف بود.«
مرعشی در اين مصاحبه گفته است: »از نظر من در سياست، عارف ذيل رئيس دولت اصالحات تعريف 
می شود و مادامی که عارف در اين جهت حرکت کند بايد به او احترام بگذاريم و تقويتش کنيم. اگر عارف 
بخواهد ســاز جدا بزند و لباس سياســی را از تنش دربياورد و آن لباسی که عارف جدا از اصالح طلبان 

بپوشد بی قواره و تنگ خواهد بود.«
وی درباره اين گفته محمدرضا عارف که »عامالن تصميم سال ۹2، امروز مدعی و طلبکارند«، يادآور 
شد: »جبهه اصالحات به دولت انتقاد دارد و اين حرف عارف سوارشدن بر موج انتقادی است. انتقاد ما 

از دولت،  ترديدی در اصالت تصميم ما ايجاد نمی کند چون انتخاب درستی کرديم.«
شايان  ذکر است که پيش  از اين و بعد از اظهارات کرباسچی در مورد رهبری اصالحات و انتقادات 
او با فراکســيون اميد، محمدرضا عارف در گفت وگو با ايلنا گفته بود: »گاهی در شيوه اداره فراکسيون 
مطالبی بيان می شــود که بوی ديکتاتوری از آن به مشــام می رسد. نمی خواهم وارد بحث دولت شوم؛ 
اما معتقدم آن هايی که نقد جدی می کنند بايد پاسخگوی اين 6 سالی که گذشته است باشند. جالب 
اســت همان دوســتانی که عامل تصميم سال ۹2 شدند، امروز مدعی و طلبکارند. بااين حال ما از روند 

اصالح طلبی در مجلس دفاع می کنيم.«
عارف با  اشاره به شرايط بسته شدن ليست اميد در سال ۹4 با ادبياتی اعتراضی و تهديدآميز گفته 
بود: »همه می دانند ليست اميد در چه شرايطی بسته شد و چه کسانی به اين ليست تحميل شدند. 
همان هايی که امروز ما را در مجلس گرفتار کردند. جالب اســت اين افراد امروز حضور ما در انتخابات 
سالنه هيئت رئيســه را نقد می کنند! نمی گويند چه عاملی باعث شد که اين گونه در انتخابات سالنه 
ورود کرديم. آيا جز تحميل افرادی به ليست بود؟ حضور اين افراد را پذيرفتيم و تمکين کرديم اما حال 
مشاهده می کنيد که مدعی شده اند! همين جا اين را هم تأکيد کنم اگر ضرورت داشته باشد و برای ارتقای 
جايگاه گفتمان اصالحات احساس کنم برخی مطالب گفته شود حتماً اين موضوعات را باز خواهم کرد.«

باید جلوي وعده دادن را گرفت!
روزنامــه اعتمــاد روز گذشــته در گــزارش اقتصادی خود بــا موضوع سياســت های بودجه ای 
دولــت بــه نقل از يک کارشــناس اقتصــادی نوشــت: »دولت هر چقدر کــه به ادامــه روند فعلي 
مبادرت بيشــتري نشــان دهد در واقع تنهــا حفظ وضع موجود مي کنــد. در صورتي که بايد برخي 
 از تبعــات اجتماعــي اصالح نظــام اقتصادي و بودجــه را بپذيرد و مشــکالت را از پايه حل  و فصل 

کند.
 به  طور مثال صندوق بازنشســتگي که در شــرف ورشکستگي است دليل مختلفي دارد از جمله 
ناکارآمدي مديريت، نامتناسب بودن قوانين بازنشستگي و کاهش سن افراد براي بازنشسته شدن. يک 
زنجيره در هم تنيده است که سبب ورشکستگي يک سيستم يا صندوق مي شود. بايد اين زنجيره را از ابتدا 
بررسي کرد نه اينکه با وعده و کمک مستقيم نفتي آنها را سرپا نگه داشت. با پول پاشيدن شايد بتوان جلوي 
اعتراض هاي اجتماعي را براي مدتي گرفت اما در نهايت ساختارها معيوب باقي مي ماند. دولت لزم است 
از پول پاشي براي رفع مشکالت اقتصادي دست بکشد. همه اينها نشانه  اين است که تفکر دولت نسبت به 
تعهداتش بايد واقع بينانه و متناسب با نياز روز جامعه باشد. اگر درآمدهاي دولت کاهش مي يابد دولت بايد 
 از هزينه هاي خود بکاهد. بايد يک جلوي وعده ها را بگيرد و دوم متناسب با درآمدها، هزينه ها را تعيين 

کند.«
گفتنی است پوپوليسم افراطی و مشهورات زدگی رسانه ای در سال ۹2 يا حتی ابتدای سال ۹6 به گونه ای 
شــديد بود که هشدار فراوان درباره نتايج ناگوار راهبرد سياسی-  اقتصادی »آرزوانديش، کم تحرک، و 

متکی به عزم و اراده خارجی«، ولو از زبان صاحب نظران اقتصادی ناشنيده ماند.
 اما حال همين مدعيان اصالحات که وعده های پر زرق و برق اما بی پشتوانه دولت را تيتر می زدند 
تا افکار عمومی  را مسخ کنند و به همين فضای پوپوليستی پيش ساخته )وارداتی( دامن  زدند می گويند 

برای اصالح ساختار اقتصادی بايد جلوی وعده دادن را گرفت!
5 ســال تمام، هر هشدار صاحب نظران را که همين روزها را می ديدند و تذکر می دادند، دستمايه 
استهزا و طعنه و هوچی گری قرار دادند و بخشی از مردم و بازار را با وعده های اغوا کننده به لحاظ روانی 

به بيرون مرزها وابسته کردند و چوب همين جفای بزرگ را کشور خورد.
حقيقت اين است که افراطيون غربگرايی که پوست خربزه اتکا به غرب را زير پای دولت و اقتصاد 
کشور گذاشتند، يک عذرخواهی بزرگ به مردم بدهکارند اما چون شهامت و بلوغ شخصيت کافی در 

خود سراغ ندارند، فرافکنی و طلبکاری پيشه کرده اند.

درمکتب امام

اختالفات باید از بین برود
اختالفات ]بايد[ از بني برود، اختالفاىت كه همه مى دانيم كه اگر- خداى نخواسته- 

پيش بيايد، ملت را به تباهى خواهد كشيد. اگر اختالفات در رسان قوم پيش بيايد، 

رسايت خواهد كرد و يك وقت مى بينيم كه دسته دسته شدند و هر كىس يك طبىل 
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سرويس سياسی- 
10 طرح  مجلس  هیئت رئیســه  دیروز 
ضدآمریکایی را اعالم وصول کرد که در میان 
قربانیان  پیگیری حقوق  مانند  آنها مواردی 
کودتای 2۸مرداد و شکایت از  هالیوود برای 
توهین به ملت و تاریخ ایران دیده می شود؛ 
همچنین علی ابراهیمی، نماینده شازند گفت 
بخش عمده ای از منابع قرض الحسنه که بیش 
از 15 هزار میلیارد تومان است به عنوان وام به 

کارکنان بانک ها داده شده است.
در جلسه علنی ديروز مجلس شورای اسالمی، 
تعدادی طرح، ليحه و ســؤال نمايندگان از سوی 
هيئت رئيسه مجلس اعالم وصول شد. يکی از اين 
موارد سؤال جالل محمودزاده نماينده مردم مهاباد 
در مجلس شورای اسالمی و 11 نفر از نمايندگان 
از وزيــر اقتصاد در مورد عــدم اجرای مفاد قانون 
راه اندازی سامانه »ثبت حقوق و مزايای شاغالن در 

دستگاه های ذی ربط.«
همچنين ديروز 11 فقره طرح نمايندگان اعالم 
وصول شد که 10 مورد آن طرح های ضدآمريکايی 
به شــمار می روند. اين 10 طرح شامل اين موارد 

هستند:
طرح الــزام دولت به بازپس گيری درآمدهای 
آمريــکا و انگليس از نفت ايــران پس از کودتای 

2۸ مرداد.
طرح الزام دولت به پيگيری حقوق قربانيان و 

خسارت ديدگان کودتای 2۸ مرداد 1۳۳2.
طرح الزام دولت بــه حمايت از مراکز علمی 

تحقيقاتی ضد استکباری.
طــرح الزام دولت به حمايت و پشــتيبانی از 

کنفرانس افق نو.
طرح ممنوعيت ورود خبرنگاران رســانه های 

تبعيت کننده از تحريم های آمريکا عليه ايران.
طرح الزام دولت به شکايت از هاليوود صنعت 
سينما و تلويزيون آمريکا به دليل توهين به ملت 

و تاريخ ايران.
طرح الزام نيروهای نظامی  به افشای اطالعات 
نظامی و امنيتی آمريکا در منطقه غرب آســيا در 

چارچوب منافع ملی.
طرح الزام وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به 

حمايت از ساخت فيلم های ضدآمريکايی.
طرح تحريم برخی از مقامات آمريکايی.

طرح الحاق يک ماده به قانون آئين نامه داخلی 
مجلس.

و همچنين طرح جريمه مديران متخلفی که در 
جهت تحريم های خارجی اقدام کنند.

ديگــر اينکه در اجرای تبصــره يک ماده 45 

آئين نامه داخلی مجلــس، طرح اصالح بند »هـ« 
تبصره 1 قانون بودجه ســال ۹۸، موضوع گزارش 
کميســيون عمران نيز در دستور کار مجلس قرار 

گرفت.
بی عدالتی بانک ها در منابع قرض الحسنه 
علی ابراهيمی در نشست علنی ديروز مجلس 
در تذکــری  به وزير اقتصاد اظهار داشــت: ضمن 
تشکر از زحمات شما در زمينه ايجاد ثبات نسبی 
در نرخ ارز و حرکت به سمت شفاف سازی، اما بايد 
به عملکرد بانک ها دقت داشــته باشيد زيرا عمدتا 
وارد بنگاه داری شده و رانت های فراوانی در بنگاه های 

تحت مديريت آنها قرار دارد.
نماينده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی 
بيان کرد: بخش عمده ای از منابع قرض الحسنه که 
بيش از 15 هزار ميليارد تومان است به عنوان وام به 
کارکنان بانک ها داده شده که خالف عدالت است، 
در صورتی که می توانســتند از محل اين اعتبارات 

وام ازدواج به جوانان داد.
سخنگوی کميسيون کشاورزی مجلس افزود: 
بانک ملی متأسفانه در زمينه بانکداری و پرداخت 
وام قرض الحســنه به کارکنان خود پيشتاز است، 
بانک پاسارگاد نيز عمدتاً تسهيالت را به شرکت های 
تحت پوشــش خود داده است. بانک سرمايه سال 
گذشته 11هزار ميليارد زيان انباشته داشت و اگر 
بانک مرکزی به موقع ورود پيدا کرده بود، امسال 
اين مبلغ به 1۸ هزار ميليارد می رسيد. اين مسئله 

بايد رسيدگی و گزارش آن به مجلس ارائه شود.
ابراهيمی  همچنين در تذکری به وزير بهداشت 
گفت: شهرستان شازند تنها شهرستانی است که از 

امکانات بيمارستان دولتی محروم است.
اصالح طرح ساماندهی صنعت خودرو

نمايندگان در نشست علنی ديروز مجلس، به 
منظور تأمين نظر شورای نگهبان با اصالح مواد 2، 
۳، 5 و 7 طرح ساماندهی صنعت خودرو با اکثريت 

آرا موافقت کردند.
ماده 2-  دولت موظف اســت طی مدت سه 
ســال از لزم الجراء شــدن اين قانون با اجرای 
صحيح سياست های کلی اصل )44( قانون اساسی 
و قانون اجرای سياست های کلی اصل )44( قانون 
اساسی و اصالحات بعدی آن و سياست های کلی 
توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی، زمينه رقابت پذيری 
در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نمايد که دولت 
صرفا اقدامات نظارتی و سياست گذاری و تنظيم گری 
را انجام دهد. در مــاده )2(، عبارت »تصدی گری 
دولــت« خاتمه يافته و بعد از عبارت فراهم نمايد 

که حذف می شود.
ماده ۳-  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف 

است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری 
اطالعات، نيرو و راه و شهرســازی و معاونت علمی 
و فناوری رياست جمهوری نسبت به تدوين سند 
راهبردی فناوری های نوين در صنعت خودروسازی 
از جمله خودروهای تمام برقی،  ترکيبی )هيربيدی-  
انواعی که قابليت پر شدن مخزن انرژی )شارژ( از 
طريق اتصال به منبع هــای خارجی را نيز دارند( 
و خودران و نيز امکان اســتفاده از ســوخت های 
غيرســنگواره ای )غيرفسيلی( ديگر حداکثر ظرف 
مدت يک سال پس از لزم الجراء شدن اين قانون 

اقدام کند.
مــاده 5-  وزارت صنعــت، معدن و تجارت با 
رعايت مواد )2( و )۳( قانون بهبود مستمر محيط 
کسب و کار مصوب 16 بهمن ماه 1۳۹0 مکلف است 
در افق سند چشم انداز بيست ساله بسترهای لزم را 
برای ورود فناوری های جديد و مستقل توليد خودرو 
با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان 
و يا به صورت سرمايه گذاری مشترک با شرکت های 
فعال موجود فراهم ســازد. آيين نامه اجرائی اين 
ماده ظرف مدت ســه ماه پس از لزم الجراء شدن 
اين قانون توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با همکاری اتاقها و انجمن های تخصصی توليدی 
ذی ربط تهيه می شود و به تصويب هيئت وزيران 

می رسد.
ماده الحاقی-  شرکت های خودروسازی موظفند 
هنــگام فروش، قيمت تمام شــده خودرو، درصد 
سود و قيمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت 
اعالم کنند. تخلف از اين امر، جرم محسوب شده 
و مرتکب به يکی از مجازات های تعزيری درجه شش 
موضوع ماده )1۹( قانون مجازات اسالمی مصوب 1 

ارديبهشت ۹2 محکوم می شود.
ماده 7-  در صورت وقوع تصادف تا پنج سال 
پس از اولين شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی يا 
نماينده رسمی شرکت سازنده خارجی يا واردکننده 
در صورتی که خريدار از عيب و نقص مذکور مطلع 
نباشد به ميزان دخالت عيب و نقص مذکور و ايمنی 
خودرو در وقوع تصادف در ميزان خسارت و تلفات 

حادثه، دارای مسئوليت مدنی هستند.
قرائت گزارش کمیسیون های تخصصی

 در صحن
در نشســت علنی ديروز مجلس درتذکری با 
استناد به تبصره 1 ماده 45 آيين نامه داخلی مجلس 
گفت: هنگامی که گزارش قير در مجلس قرائت شد، 
صحبت از بررسی کميسيون عنوان شد و درخصوص 
افرادی که تخلف در اجرای قانون داشتند يا کسانی 

که سوءمديريت داشتند، صحبتی نشد.
نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شورای 

اســالمی تصريح کرد: در ايــن گزارش به نکاتی از 
جمله تخلف دستگاه ها و افراد و سوءمديريت آنها 
پرداخته نشد و تنها شرح ماوقع بيان شد. از سوی 
ديگر  اشکالی در نظر سازمان برنامه و بودجه از اجرای 

اين تبصره قانونی به نظر می رسد.
وی با  اشــاره به عدم انتشــار گزارش سقوط 
هواپيمای آسمان در ياســوج پس از گذشت يک 
سال و نيم افزود: متأسفانه گزارش هايی در مجلس 
قرائت می شود اما دست های پنهان مانع انتشار آنها 
شده است، لذا به نظر می رسد تخلفات و استنکاف از 

قانون ناشی از عدم اقتدار مجلس است.
عضو کميســيون برنامه و بودجه مجلس دهم 
يادآور شد: ادامه روند کنونی و مشکالتی همچون 
عــدم توجه به هزينــه 14 ميليــارد دلر به نفع 
واردکنندگان و عدم توجه به اجرای ماده 12 قانون 
برنامه ششم توســعه درباره متناسب سازی حقوق 
کارگران و بازنشستگان، شرايط را سخت تر خواهد 
کرد، لذا مجلس بايد پيگير باشد. همچنين رئيس 
مجلس در جلسه سران قوا بايد به وضوح از حق و 

حقوق مجلس دفاع کند.
دولت کمی  سعه صدر داشته باشد

حجت السالم نصراهلل پژمانفر در نشست علنی 
ديروز مجلس، در تذکر به دستگاه ديپلماسی کشور 
ضمن محکوم کردن اعمال محدوديت و تحميل فشار 
به مسلمانان کشمير، گفت: از دولت هند انتظار داريم 
که درخصوص اقدامات ظالمانه که عليه مسلمانان 
کشمير صورت گرفته تدبيری بيانديشد ضمن اينکه 
دستگاه ديپلماسی کشور نيز بايد واکنش فعالنه ای 

در اين خصوص  داشته باشد.
نماينده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اســالمی در تذکر به دولت يادآور شد: برای اجرای 
قانون هدفمندی يارانه هــا مبلغ 14 ميليارد يورو 
معادل 210 هزار ميليارد تومان از صندوق برداشت 
شد و اگر در قالب يارانه مستقيم پرداخت شود به 
هر ايرانی سالنه مبلغ 2 ميليون و 625 هزار تومان 
يعنی ماهانه 21۸ هزار و 750 تومان می رسد و اين 
در حالی اســت که بعد از گذشت 5 ماه که بايد به 
هــر ايرانی مبلغ يک ميليــون و ۹۹۳ هزار و 750 
تومان پرداخت می شد اين اقدام صورت نگرفته، اين 
يارانه کجا رفته است که مردم با اين فشار اقتصادی 

مواجه شده اند.
عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
در تذکــری ديگر به دولت تصريح کرد: دولت بايد 
نسبت به منتقدين سعه صدر بيشتری داشته باشد 
و اين در حالی است که حسن عباسی که با داشتن 
ادله مطالبی را بيان کرد با شديدترين برخورد مواجه 

شد، چرا وی به زندان افتاده است.

نماینده مردم محالت در مجلس با بیان 
اینکه باید با کسانی که دستور توزیع ارز 4200 
تومانی را دادند برخورد شود، گفت: این افراد 

خود را پنهان کرده و سکوت کرده اند.
مردم  سليمی نماينده  حجت السالم عليرضا 
محالت در مجلس شورای اسالمی در صحن علنی 
ديروز مجلس گفــت: قوانين مختلفی در مجلس 
شورای اسالمی مصوب شده که دولت برای اجرای آن 
اهميتی قائل نيست. قانون  اقدام متقابل عليه آمريکا 
و قانون سامانه شفاف اموال مسئولن و قانون اعالم 
ثبــت حقوق و مزايای مديران از جمله موضوعاتی 

است که دولت در زمينه اجرای آن کوتاهی دارد.
نماينده مردم محالت در مجلس تصريح کرد: 
طبق قانون آيين نامه داخلی مجلس رئيس جمهور 

و وزرا بايد تا پايان مردادماه به قوه مقننه و مجلس 
گــزارش دهند در حالی که امروز آخرين جلســه 
مردادماه اســت. هيئت رئيسه مجلس بايد از شان 
قوه مقننه دفاع کنــد؛ چراکه دولت به مصوبات و 

قوانين مجلس اهميت نمی دهد.
وی گفــت: در بحث واگذاری ها شــرکت های 
دولتی بايد قوانين رعايت می شــد اما متأســفانه 
سازمان خصوصی ســازی اين کار را نکرده است و 
رئيس اين ســازمان هم هم اکنون بازداشت است، 
اين در حالی است که ما طبق قانون خواستار رعايت 
مفاد اين واگذاری ها شده و نامه های متعددی را به 
دولت درباره تخلفات موجود درخصوصی سازی ها 

ارسال کرده ايم.
نماينده مردم محالت در مجلس اظهار داشت: 

70 درصد مصوبات مجلس که قانون است، آيين نامه 
اجرايی آن از سوی دولت تدوين نشده و عمالً مجلس 
شورای اسالمی به کارخانه توليد قانون تبديل شده 
است، ولی تا وقتی که آيين نامه اجرايی تدوين و ابالغ 

نشود، عمالً آن قانون اجرا نشده است. 
سليمی افزود: آقای ســيف رئيس کل سابق 
بانک مرکزی بايد توضيح دهد که چرا و به دستور 
چه کسانی ارز 4200 تومانی را توزيع کرده است، 
همچنين کســانی که دستور اين کار را دادند بايد 
پاسخگو باشــند، اما هم اکنون خود را پنهان کرده 

و سکوت کرده اند.
مقاومت دولت در برابر اجرای قوانین

محمدرضا صباغيان بافقی در نشســت علنی 
ديروز مجلس شورای اسالمی در اخطار قانون اساسی 

اظهار داشت: مقاومت دولت برای اجرای قوانين وقت 
مجلس را می گيرد. برای مثال موضوع قير در برنامه 
ششم توسعه و بودجه سالنه آمده است، اما دولت 

در اجرای قانون تعلل می کند.
نماينــده مردم بافق و مهريز در مجلس گفت: 
مقاومت دولت برای اجرای قوانين در شأن مجلس 
نيست و لزم است رئيس مجلس تدبيری بيانديشد 
تا اجرا شــود و موضع صحيح اتخاذ شــود تا اين 

مشکل تکرار نشود.
اينها در حالی است که در زمان انتخابات رياست 
جمهوری برای دولت يازدهم، يکی از انتقادهايی که 
توســط رئيس جمهور نسبت به دولت های پيشين 
مطرح می شد کم توجهی آنها به قانون و عدم تمکين 

در برابر قانون اساسی بود.

معــاون سیاســی وزیــر خارجه در 
اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: تا زمانی که 

منافعمان تأمین شود در برجام می مانیم!
مهرداد لهوتی سخنگوی فراکسيون مستقالن 
مجلس شورای اسالمی  در تشريح جزئيات نشست 
صبح يک شنبه اين فراکسيون گفت: عباس عراقچی 
معاون سياسی وزارت امور خارجه در اين نشست 
حضور داشت و به اعضا اعالم کرد که وزارت امور 
خارجه به دنبال خنثی کردن توطئه های آمريکا 

در منطقه است.
وی افزود: عراقچی در اين نشست اعالم کرد 
که وزارت امور خارجه تدابيری انديشيده تا مانع 
ايجاد اجماع حول محور آمريکا عليه ايران شود و 
تا امروز در تمام تدابيری که در اين زمينه انديشيده 

موفق بوده است.
به گزارش فارس، ســخنگوی فراکســيون 
مســتقالن مجلس تصريح کرد: راه های مبادلت 
اقتصادی و فروش نفت در اين نشست مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و اعالم شد تدابيری انديشيده 
 شــده تا نفت ايران به فروش رسيده و کال وارد

 شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنين در اين جلسه 
اعالم شــد که فناوری هســته ای ايــران دارای 
مشروعيت است و تا زمانی که منافع ما در برجام 
تأمين شــود، در برجام می مانيم و با هر حرکت 

تهاجمی  دشمنان مقابله به مثل خواهيم کرد.
منافع ایران در برجام!

عراقچی در اظهارنظری تأمل برانگيز گفته است 

که تا زمانی که منافع ما در برجام تأمين شود، در 
برجام می مانيم! سؤال اينجاست که مگر تاکنون 

منافع ايران در برجام تأمين شده است؟! 
اگر منافع ايران در برجام تأمين می شده، پس 

ضرب الجل برجامی  برای چه بود؟! 
مقامات ارشــد دولت بارها به بی دستاوردی 
برجام اذعان کرده اند. تنها در يک نمونه، عراقچی 
-  اسفند ۹6-  گفته بود: »ايران برجام را داستانی 
موفق نمی داند چراکه ايران از آن بهره مند نشده 
و تحريم ها برداشته نشده است. دليل ساده است، 
آمريکا تقريبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض 
می کند و آمريکا دليل اين مسئله است که برجام 
برای ايران موفق نبوده است. حتی متن و کلمات 

برجام نقض شده اند«.

اين قبيــل اظهارنظرها هيچ ســنخيتی با 
ضرب الجل برجامی   ايران ندارد. فلســفه اصلی 
ضرب الجل، هزينه دار کردن عهدشــکنی طرف 
مقابل و وادارکردن او به عقب نشينی و در نهايت 

امتيازگيری از طرف مقابل است.
اما متأسفانه موضع گيری هايی نظير اظهارات 
اخير عراقچی که پيش از اين بارها توســط ديگر 
دولتمردان نيز مطرح شــده بود، بيش از آنکه به 
ضرب الجل ضريب بدهد، از تأثيرگذاری آن کاسته 
و بــه طرف مقابل اين پالس را می دهد که دولت 
همچنان در پی حفظ برجام به هر قيمت است و 
قرار نيســت در ضرب الجل برجامی   ايران اتفاق 
خاصی رخ دهد، خيالتان راحت به عهدشــکنی 

خود ادامه دهيد!

10 طرح ضدآمریکایی در مجلس اعالم وصول شد

وزیر امور خارجه در دیدار ولیعهد کویت 
عنوان کرد ما و شــما در این منطقه ماندنی 

هستیم و بیگانگان رفتنی هستند.
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه جمهوری 
اسالمی ايران که به کويت سفر کرده است، ديروز 
)يک شنبه( با نواف جابر الصباح وليعهد کويت ديدار 

و گفت وگو کرد.
در اين ديدار وليعهد کويت ضمن خوش آمدگويی 
گــرم و صميمانه به وزير امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ايران، از عالقه امير کويت برای ديدار با وزير 
امور خارجه جمهوری اسالمی ايران ياد کرد و افزود 
که به علت بيماری ديدار ايشان با شما ميسر نشد.

نواف جابر الصباح، مصالــح منطقه را بالتر و 

مهمتر از هر چيزی خواند و افزود: ما همواره برای 
همــکاری و گفت وگو آماده ايم و آن را به مصلحت 

منطقه و امنيت و ثبات آن می دانيم.
ظريف نيز در اين ديدار با آرزوی ســالمتی و 
شــفای عاجل برای امير کويت، ايشــان را يکی از 

رهبران با درايت در منطقه خواند.
وزير امور خارجه جمهوری سالمی ايران روابط 
ايران و کويت را دوستانه و برادرانه خواند و خواستار 

توسعه و تعميق روابط دو کشور شد.
ظريف با اشــاره به لزوم همکاری کشورهای 
منطقه با توجه به تحولت جاری و پيش روی، اظهار 
داشــت: ما و شما در اين منطقه ماندنی هستيم و 

بيگانگان رفتنی اند.

ظريف همچنين در ديدار با وزير امور خارجه 
کويت در خصــوص ابعاد مختلف روابط دو جانبه، 
مســائل منطقه ای از جمله سوريه و يمن، شرايط 
جاری در منطقه خليج فارس، مهم ترين مســائل 
بين المللی و ساير موضوعات مورد عالقه گفت وگو 

و تبادل نظر شد. 
از سوی ديگر جمعی از اعضای انجمن دوستی 
ايران و کويت شامگاه شنبه با محمدجواد ظريف وزير 
امور خارجه جمهوری اسالمی ايران که به کويت سفر 

کرده، ديدار کردند.
روابط دوستانه و ديرينه ايران و کويت، مسائل 
منطقه ای از جمله اوضاع فلسطين، ضرورت همکاری 
در خليج فارس، شرايط جاری در منطقه، تروريسم 

اقتصادی آمريکا عليه مردم ايران از جمله محورهای 
گفت وگو و تبادل نظر در اين ديدار بود.

همچنيــن همزمان بــا ســفر »محمدجواد 
ظريــف« وزير خارجه ايران به کويت، يک روزنامه 
کويتی نوشــت که ظريف در اين ســفر تنش در 
 تنگــه هرمــز و امنيت منطقه را بررســی خواهد 

کرد.
روزنامه الجريده کويت پيش بينی کرد که ظريف 
در ديدار با مقامات کويتی پيشنهاد مربوط به پيمان 
عدم تعرض که پيش از اين سيد »عباس عراقچی« 
معاون سياسی وزير خارجه ايران در سفر به کويت 
)خردادماه( مطرح کرده بود و همچنين مباحث ديگر 

مربوط به تنش در منطقه را بررسی کند.

سلیمی نماینده محالت:

دولت 70 درصد مصوبات قانونی مجلس را اجرا نکرد

عراقچی:

تا زمانی كه منافعمان تأمین شود در برجام می مانیم!

ظریف در دیدار ولیعهد کویت:

ما و شما در این منطقه ماندنی هستیم و بیگانگان رفتنی اند

جبل الطارق درخواست آمریکا
 برای توقیف نفتکش ایران را رسمًا رد کرد

مقامات جبل الطارق درخواست آمریکا برای توقیف نفتکش ایران را 
رسما رد کرده اند.

خبرگزاری آسوشيتدپرس در خبری اعالم کرد مقامات منطقه جبل الطارق 
درخواســت آمريکا برای توقيف نفتکش ايرانی گريس 1 )آدريان دريا( را رسما رد 

کرده اند.
دولت محلی جبل الطارق در بيانيه ای درباره رد درخواست آمريکا برای توقيف 
نفتکش ايرانی اعالم کرد: با توجه به اينکه قوانين مربوط به تحريم های آمريکا با 
قوانين تحريمی  اتحاديه اروپا متفاوت است، امکان اجرای درخواست آمريکا وجود 
ندارد و جبل الطارق نيز از سياست های تحريمی  اتحاديه اروپا عليه ايران در اين 
منطقه پيروی می کند.از سوی ديگر سفير ايران در لندن با تشريح علت تغيير نام 
نفت کش گريس 1 عنوان کرد اين کشتی تحت هيچ گونه تحريمی  قرار ندارد و نفت 

آن نيز بر اساس بارنامه رسمی، متعلق به شرکت ملی نفت ايران است.
حميد بعيدی نژاد سفير ايران در صفحه توئيترش نوشت: »تغييرنام نفتکش 
حامل نفت ايران در جبل الطارق اين برداشت نادرست را برای برخی ايجاد کرد که 
اين اقدام برای دور زدن تحريم ها صورت گرفته اســت. در حالی که ضرورت اين 
اقدام از مخالفت پاناما با ادامه مسير اين نفتکش تحت پرچم آن کشور آغاز شد. بر 

اساس قوانين دريايی، پرچم کشتی تابع محل ثبت آن است.«
وی در توئيتی ديگر می افزايد: »با تصميم به قرارگرفتن نفتکش تحت پرچم 
جمهوری اسالمی ايران، لزم بود که ثبت نفتکش نيز در ايران انجام شود. طبعا با 
ثبت کشتی در ايران، نام جديد ايرانی برای آن انتخاب شد. تأکيد می شود که اين 
کشتی تحت هيچ گونه تحريمی قرار ندارد و نفت آن نيز بر اساس بارنامه رسمی، 

متعلق به شرکت ملی نفت ايران است.«
همچنين تارنمای خبری روزنامه لبنانی »ديلی استار« در گزارشی نوشت که 
پرچم ايران روی نفتکش ايرانی »گريس 1« بال آمده و نام جديد »آدريان دريا« 
روی بدنه آن نقش بسته است.بر اساس اين گزارش، عکس ها و تصويری ويدئويی، 
اين نفتکش را با پرچم سه رنگ ايران به نمايش گذاشته و نام »آدريان دريا« روی 

بدنه نوشته شده است.

تقدیم استوارنامه سفرای جدید ۴ کشور
 به رئیس جمهور

رئیس جمهور پس از دریافت استوارنامه سفیران جدید افغانستان، 
ایتالیا، بولیوی و بنگالدش، توسعه روابط در همه زمینه ها با این کشورها 

را خواستار شد.
سفرای جديد  4  کشور افغانستان، ايتاليا، بوليوی و بنگالدش ديروز )يکشنبه( 
استوارنامه های خود را به  حجت السالم روحانی رئيس جمهور  کشورمان تقديم 

کردند.
رئيس جمهوری اسالمی ايران هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد دولت 
بوليوی در تهران، بر توسعه روابط با بوليوی در همه زمينه ها تاکيد کرد و گفت: 
منطقه ما و آمريکای لتين همواره با مشــکالتی مواجه بوده اند که ريشــه اين 
 مشــکالت را از يک جا می دانيم که آن مداخله و ســودجويی قدرت های بزرگ

 است.
روحانی هنگام دريافت استوارنامه سفير جديد بنگالدش در تهران، با بيان اينکه 
روابط کشورمان با بنگالدش به عنوان يک کشور بزرگ اسالمی همواره دوستانه 
بوده است، ابراز اميدواری کرد که روابط دو کشور در همه زمينه های دوجانبه و 

بين المللی همچنان نزديک و صميمانه ادامه يابد.
رئيس جمهور  همچنين پس از دريافت استوارنامه »عبدالغفور ليوال« سفير 
جديد جمهوری اســالمی افغانستان، نيز گفت: تهران از حاکميت ملی و اتحاد و 
يکپارچگی افغانستان حمايت می کند و برای کمک به ايجاد امنيت پايدار، استحکام 

صلح و انسجام ملی در اين کشور همواره آمادگی دارد.
حجت الســالم روحانی  هنگام دريافت اســتوارنامه سفير ايتاليا نيز  روابط 
جمهوری اســالمی ايران و ايتاليا را تاريخی و دوستانه توصيف کرد و گفت: اراده 
جمهوری اســالمی ايران مثل هميشــه وجود روابط بسيار نزديک و صميمانه با 
 ايتاليا بوده و تالش برای تقويت هر چه بيشتر روابط اقتصادی را به نفع دو ملت 

می دانيم.

تکذیب واگذاری بندر چابهار 
به روسیه 

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: واگذاری بندر 
چابهار بعنوان یک بندر راهبردی و متصل به آبهای آزاد به روسیه دروغ 

محض است و قویا تکذیب می شود.
بهروز آقايی در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين شايعه از سوی شبکه های 
رسانه ای ضد انقالب و معاند چند روزيست که مطرح می شود کما اينکه در گذشته 
هم ادعا کرده بودند که اين بندر به هند واگذار شــده اســت.وی افزود: چابهار به 
عنوان نخستين بندر ايرانی متصل به آب های آزاد اقيانوس هند در جذب اپراتور 
خارجی اســت و کشور هند در آن طرف ســواحل مکران و نزديک بندر چابهار 
به عنوان نخســتين اپراتور خارجی محسوب می شود.وی بيان کرد: »ميلوشکين 
ســرگی« مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی آستراخان روسيه هفته گذشته صرفا 
برای آشنايی بيشتر با ظرفيت های تجاری، ترانزيتی، اقتصادی و بازديد از تجهيزات 

و زيرساخت ها به چابهار سفر کرده بود.
وی ادامه داد: مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی آستراخان روسيه در اين بازديد 
به اهميت و نقش بندر چابهار در اتصال بنادر حاشيه دريای خزر به اقيانوس هند 
اشاره کرده و گفته بود دولت روسيه و شخص رئيس جمهوری پوتين برای استفاده 
از اين بندر در انتقال کال به ساير کشورها بويژه شبه قاره هند تمايل دارند و هيچ 

صحبتی برای واگذاری يا اجاره اين بندر به روس ها مطرح نشده است.
مدير کل بنادر و دريانوردی سيســتان و بلوچستان تصريح کرد: ميلوشکين 
سرگی روز پنجشنبه 24 مردادماه جاری از امکانات و زيرساخت های بندر چابهار 
بازديد و اين بندر را در اتصال بنادر حاشــيه دريــای خزر به اقيانوس هند مهم 
دانسته و گفته روسيه برای انتقال کال از اين بندر استفاده می کند. آفايی گفت: از 
ديگر سخنان مطرح شده اين مقام روسی سرمايه گذاری در زمينه ايجاد و ساخت 
ترمينال اختصاصی از قبيل ترمينال اختصاصی کانتينر و فله مايع در بندر شهيد 
بهشــتی بوده است. وی افزود: بندرچابهار می تواند نقش مهمی در توسعه روابط 
کشورهای CIS، روسيه، افغانستان با کشورهای حوزه دريای عمان و اقيانوس هند 
داشته باشد. مدير کل بنادر و دريانوردی استان سيستان و بلوچستان ادامه داد: 
ظرفيت ها و زيرساخت های ايجاد شده، تخفيف ها و تشويق ها برای صاحبان کال و 
سرمايه گذاران در بندر چابهار سبب شده تا هيچ محدوديتی برای سرمايه گذاری 
و انتقــال کال از طريق بندر چابهار برای صاحبان کال و ســرمايه گذاران وجود 

نداشته باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید با کسانی 
که نظم عمومی را مخدوش می کنند با قاطعیت 
برخورد کرد و در برابر افراد یاغی نگاه رحمانه 

نداشت. 
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس از رشــت، 
حجت السالم والمســلمين غالمحسين محسنی 
اژه ای در مراسم معارفه رئيس  کل دادگستری گيالن 
با تأکيد بر برخورد قاطعانه با هنجارشکنان اظهار 
کرد: عده ای تالش می کنند تا مردم را به بی غيرتی 
و بی مبالتی بکشانند درحالی که بايد قاطعانه عمل 
کرد و جلوی نفوذ کســانی که با خألهای قانونی و 
ســاير موارد ثروت نامشروع جمع کرده و با آن در 

حکومت نفوذ می کنند، گرفته شود.
وی با  اشــاره به هزينه هنگفت توسط برخی 
نامزدهــای انتخاباتی مجلس گفت: عده ای تالش 
می کنند تا با پول بی حساب و نامشروع در انتخابات 
هزينه کنند و برای خود پايگاه درست کنند و بايد 

با اين افراد با قاطعيت برخورد کرد.

معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: برخی ها با 
اموال نامشروع خود و چندين برابر حقوق دريافتی 
طول خدمت خــود، ثروت اندوزی کرده  و در بين 
کارگــزاران نفوذ کردند درحالی که بايد جلوی اين 
نوع درآمدها را گرفت و ســپس بــا آنها قاطعانه 

برخورد کرد.
محسنی اژه ای با تأکيد بر اينکه نمی توان در 
مقابل مجرمان و مفســدان ساکت نشست، گفت: 
امنيــت و آرامش ملت تنها توســط داعش برهم 
نمی خورد بلکه امروزه سودجويان آرامش مردم را 

برهم زده  و بايد با آنها برخورد کنيم.
معاون اول قوه قضائيه افزود: سرقت، توهين، 
ضرب و شــتم عمدی و غير عمــدی و تهديد از 
عمده پرونده های در کشــور هســتند و بايد روند 
پرونده های قضايی به معنای واقعی به سمت صلح 

و سازش برده شود.
وی با تأکيد بــر برخورد با بانک های متخلف 
گفــت: بايد قبل از اينکه دســتگاه قضا به دنبال 

مشتری بانک که تخلف کرده است بروند سراغ بانکی 
که تسهيالتی را پرداخت کرده و عليرغم ضمانت 
کافی نگرفتن دنبال معوقات نيز نرفته است، باشند.
معاون اول قوه قضائيه با  اشاره به ارائه تسهيالت 
غيرمنطقی به مشتريان توسط بانک ها گفت: نبايد 
تســهيالت بانک با نيت  اشتغال صرف خريد سکه 
آن هم به اندازه ۳۸ هزار عدد باشــد و در کشــور 

نابسامانی ايجاد کند.
معاون اول قوه قضائيه گفت: قاضی بايد بی طرف 

و بدون تبعيض، و مالحظه کاری حکم دهد.
معاون اول قوه قضائيه همچنين گفت: برخورد 
با گران فروشان و دســت اندازان به بيت المال بايد 

بازدارنده باشد. 
حجت السالم اژه ای افزود: دشمن فشار اصلی را 
بر معيشــت مردم و اقتصاد کشور وارد آورده و اگر 
کسانی خواسته يا ناخواسته، با احتکار، گران فروشی، 
دســت اندازی به بيت المال و يا دور زدن قانون در 
زمين دشــمن بازی کرده و فشار را بر مردم زياد 

کنند؛ بايد با اينان به شدت برخورد کرد به نحوی 
که بازدارنده باشد.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائيه به جد مصمم 
است با همه مفســدان اقتصادی و غير اقتصادی 
برخورد کند. حجت السالم اژه ای ادامه داد: از برخی 
افراد متناسب با جرمشان وثيقه ای گرفته می شود و 
تا زمان رسيدگی به اتهامشان وقتی از زندان  آزاد 
می شوند، ممکن است از کشور خارج شوند که الزاما 
نمی توان نام آن را فرار گذاشت و البته امکان دارد 

برخی ها فرار نيز کرده باشند.
وی اضافــه کرد: برخی از اين متهمان ممکن 
اســت از زندان به  خارج از کشور بروند که چه به 
صورت قانونی و يا غيرقانونی اگر بر نگردند، به ضرر 
خودشان اســت چرا که  صرفنظر از اينکه امکان 
دارد وثيقه شــان ضبط و حکمی برای آنان صادر 
شود، چون در دادگاه برای دفاع از خودشان حضور 
ندارند، ضرر می کنند از اين رو به نفعشان است که 

برگردند و از خودشان دفاع کنند.

معاون قوه قضائیه:

نباید در مقابل مجرمان و مفسدان اقتصادی سکوت كرد رئیس کل بانک مرکزی در حاشــیه بازدید از چند واحد صنعتی و 
تولیدی استان کرمانشاه گفت: در تامین ارز واحدهای تولیدی مشکلی 
نداریم و هرچقدر که این حوزه نیاز به اعتبارات ارزی داشته باشد تامین 

خواهد شد. 
به گزارش فارس، عبدالناصر همتی، گفت: در برخی از موارد، تحريم ها به سود 
صنعت بوده است؛ به طوری که در بخشی از روند توليد به خودکفايی رسيده ايم.

وی همچنين به برخی از مشــکالت ارزی و نوسانات بازار اشاره کرد و افزود: 
با توجه به مشکالتی که داريم روند کيفی مناسبی در حوزه صنعت و توليد ديده 
می شود و همين امر باعث شده تا عزم ما برای انجام امور مالی و تامين اعتبار در 
خط توليد جزم تر شود و اين آمادگی در ما وجود دارد تا نياز مالی واحدهای توليد 

مولد را تامين اعتبار کنيم.
همتی در ادامه به نظارت بيشــتر بر بانک های عامل از روز های آتی خبر داد 
و افزود: نظارت بيشــتری بر بازار ارز و نوسانات آن خواهيم داشت و در اين راستا 
نظارت خواهيم داشت که بانک ها اعتبارات خود را فقط در مسير توليد به کار گيرند.
رئيس کل بانک مرکزی همچنين گفت: رويکرد اصلی سيستم بانکی توجه به 
واحدهای مولد و توليد کننده کشور است. همچنين همتی در حاشيه بازديد از سه 
کارخانه در حال احداث و فعال شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: ضرورت 

ندارد کالهايی که در داخل می توانيم توليد کنيم وارد کشور شوند.
وی گفت: در روند توليد داخلی برنامه های خوبی در دست اقدام است و سيستم 

بانکی از نظر تامين نقدينگی و ارز واحدهای مولد آمادگی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی:
هیچ مشکلی در تأمین ارز 
واحدهای تولیدی نداریم


