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حضرت آیت اهلل خامنه ای :

 نباید از دشمن ترسید
و دچار اشتباه محاسبه شد

در سالروز والدت با سعادت ام االئمه حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، 
فضای حسینیه امام خمینی)ره( معطر به عطر فضائل و مناقب آن بانوی 
بزرگ اسالم بود و جمعی از ذاکران اهل بیت علیهم السالم در حضور 

رهبر معظم انقالب اسالمی به مدیحه سرایی پرداختند.
ضمن  سخنانی  در  اسالمی  انقالب  رهبر  مراسم،  این  ایسنا،در  گزارش  به 
تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، ذاکران و مدیحه سرایان 
حسینی را سرمایه و ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسالم و انقالب خواندند و با 
تأکید بر اینکه از این سرمایه باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین 
معارف انقالب استفاده شود، گفتند: امروز صف بندی جبهه حق و باطل همان 
علیهم السالم  اطهار  ائمه  دوران  و  الهی  بزرگ  پیامبران  دوران  صف بندی های 
است و همانگونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات 
و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل انقالب 

اسالمی است و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تأثیرگذاری باالی مضامین اشعار مدیحه 
سرایان، افزودند: این مضامین باید قرآنی و اسالمی و همراه با اندیشه عمیق و 
دیِد روشن و با استفاده از شیوه های هنری در جهت اهداف انقالب اسالمی بکار 
گرفته شوند که در این صورت، تأثیر زیادی در حرکت عظیم ملت ایران و حتی 

حرکت امت اسالمی خواهند داشت.
ایشان با تأکید بر لزوم استفاده از فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف 
دین و انقالب خاطرنشان کردند: امروز همه مسئول هستیم و وظیفه ذاکران 
و مدیحه سرایان، سوق دادن مردم به سمت اهداف انقالب یعنی شکل گیری 
جامعه ای مؤمن، سالم و امن، همراه با رفاه مادی و شوکت بین المللی و بهجت 

معنوی است.
مقابل  در  الهی  دین  آرایی دشمنان  یادآوری صف  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
پیامبران بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السالم، افزودند: امروز هم صف 
آرایی همان صف بندی است و همان سرنوشت نابودی در انتظار جبهه باطل 
است اما شرط آن، توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است تا اشتباه 

محاسباتی رخ ندهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مصداق عینی این موضوع را دوران چهل ساله 
انقالب دانستند و گفتند: در این چهل سال، دشمنان با همه توان و امکانات در 
مقابل انقالب اسالمی صف آرایی و ضرباتی را هم وارد کردند اما ملت ایران با 
توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر 

از هر دوره ای شده ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته است.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه موضوع 
خانواده، خاطرنشان کردند: نظام خانواده، سنت الهی است اما دشمنان بشریت 
که همان جریان سرمایه داری بین المللی و صهیونیستی است تصمیم به نابودی 
بنیان خانواده در جهان گرفته اند، بنابراین باید برای حفظ و تقویت ارکان نظام 

خانواده در جامعه، همت گماشته شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ازدواج های دیرهنگام و سخت، فرزندآوری کم 
و ترویج پدیده های زشتی همچون ازدواج های سفید را که سیاه ترین ازدواج 
است، به همراه تالش برای از بین بردن حیا و عفت از موارد و زمینه های در 
برای  ایجاد زمینه  تأکید کردند:  و  برشمردند  نظام خانواده  قرار گرفتن  خطر 
طهارت و پاکیزگی جوان، مؤثرترین راهکار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ 

انقالب و نظام جمهوری اسالمی است.

پیام ظریف به دیپلمات ها و مدیران وزارت خارجه:

 استعفا ندهید
وزیر خارجه خطاب به جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت خارجه 
با صالبت وظایف خود در  آنها خواست که  از  استعفای جمعی  برای 
پرهیز  به شدت  اقداماتی  از چنین  و  کرده  دنبال  را  از کشور  دفاع 

کنند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به خبر استعفای جمعی از 
دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه عنوان کرد: از چنین اقداماتی به شدت 

پرهیز کنند.
به گزارش آفتاب نیوز به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمد جواد ظریف 
در واکنش به خبر استعفای جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه 
در صورت قطعی شدن استعفای او ضمن تأکید بر پرهیز از چنین اقداماتی، 
تصریح کرد: برای بنده خدمت در کنار شما افتخار بود و امیدوارم استعفای 
بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی اش در روابط 

خارجی باشد.
برخی رسانه ها و خبرنگاران پس از اعالم خبر استعفای ظریف به نقل از برخی 
منابع آگاه اخباری منتشر کردند که تعدادی از مدیران و دیپلمات های وزارت 
خارجه  اعالم کرده اند که در صورت موافقت با استعفای ظریف، آنها نیز استعفا 

خواهند داد.
ظریف در همین خصوص در صفحه اینستاگرام خود، نوشت: »از بزرگواری 
مردم عزیز و دالور ایران و مسئولین محترم در ۶۷ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. 
از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت 

صمیمانه پوزش میخواهم. شاد و سربلند باشید.«
به نوشته خبرگزاری فارس، ظریف در حالی استعفایش را در اینستاگرام اعالم 
کرد که مدت ها بود در صفحه اینستاگرامش پستی نگذاشته بود و  آخرین پست 
اینستاگرامش در روز عاشورای حسینی )29 شهریور ماه /20 سپتامبر 2018( 
منتشر شده بود و در این مدت فقط در توئیتر به انتشار مواضع و نظراتش می 

پرداخت.
گفتنی است ساعتی پس از انتشار خبر استعفای ظریف، محمود واعظی رئیس 
دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری خبرهای منتشر شده مبنی بر پذیرش 

استعفای وزیر خارجه توسط روحانی را تکذیب کرد.
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بازتاب گسترده سفر بشار اسد به ایران در رسانه های عربی
سفر روز دوشنبه رئیس جمهور سوریه به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور کشورمان بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشت. به گزارش ایسنا، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه روز دوشنبه در اولین سفر خود به ایران بعد از 

آغاز بحران در کشورش در سال ۲۰11، در تهران مورد استقبال مقامات عالی کشورمان قرار گرفت. او در این سفر دیداری صمیمانه با مقام معظم رهبری داشت و پس از آن با دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفت وگو کرد که 
این دیدارها بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی داشت.

واکنش ها به استعفای ظریف؛

 ننشین برادر، پاشو بایست جواد جان!، مردم نگرانند
برخی از شخصیت های سیاسی، بامداد سه شنبه به استعفای 
»محمد جواد ظریف« وزیر امورخارجه کشورمان واکنش نشان 

دادند.
ارتباطات  وزیر  جهرمی«  آذری  جواد  »محمد  ایرنا:  خبرگزاری 
و فناوری اطالعات در واکنش به استعفای محمد جواد ظریف در 
صفحه توئیتری اش نوشت: ننشین برادر، پاشو بایست جواد جان! 

مردم نگرانند.
 سفیر ایران در دانمارک

»مرتضی مرادیان« سفیر ایران در دانمارک در واکنش به خبر 
استعفای ظریف گفت: فقط ببینید در خارج از کشور چه کسانی از 
استعفای ظریف خوشحال هستند، ایشان کسی است که باالترین 
مقامات آمریکا، اسرائیل و سعودی به صورت مستقیم به او حمله 

کرده اند.
وی افزود: او مانعی بزرگ برای آنها بود. کاش قدر سرمایه های خود 
را می دانستیم. قضاوت تاریخ در مورد فضای سیاسی این روزهای 

کشور خواندنی خواهد بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه«  فالحت  اهلل  »حشمت 
سیاست خارجی مجلس با اشاره به این که ظریف در گذشته چندین 
بار استعفا کرده بود، گفت: اینکه این بار آقای ظریف استعفایش را 
عمومی کرده، بیانگر آن است که می خواهد رئیس جمهوری با استعفا 
موافقت کند. فالحت پیشه تاکید کرد: در شرایط کنونی ظریف بهترین 
گزینه برای اداره سیاست خارجی کشور است و دلیلی برای استعفای 
ما  و  باشد  داشته  منتها شاید دالیل شخصی  ندارد.  ایشان وجود 
امیدواریم، دوباره در خدمت ایشان در عرصه سیاست خارجی باشیم.

وی با بیان اینکه ناهماهنگی بین مجلس و وزارت خارجه و مشخصاً 
کمیسیون امنیت ملی و آقای ظریف وجود نداشته است، گفت: تمامی 
برنامه های ما کامل و سر وقت در سیاست خارجه دنبال شد و حتی 
چند ماه اخیر گسترش پیدا کرد. امیدواریم در نهایت موضوع استعفای 
آقای ظریف حل و فصل شود و ایشان را به عنوان وزیر امور خارجه 

داشته باشیم.
مصطفی کواکبیان

عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  کواکبیان«  »مصطفی 
کمیسیون سیاست خارجی در صفحه شخصی اش در توئیتر نوشت: 
بی شک از استعفای دکتر ظریف در وضعیت کنونی، نه تنها مردم و 
دولت و نظام نفعی نخواهد برد، بلکه دشمنان سرافرازی ملت ایران، 

خرسند خواهند شد.
دبیرکل حزب مردم ساالری در ادامه نوشت: نه تنها اکثریت اعضای 
کمیسیون سیاست خارجی مجلس بلکه اکثریت قاطع نمایندگان از 

رئیس جمهوری می خواهند، هرگز چنین استعفایی را نپذیرد.
علیرضا رحیمی

نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در 
واکنش به این استعفا گفت: ظریف دومی ندارد.

رحیمی افزود: جانشین او یا با کرنش مدیریتی خسارت ساز خواهد 
شد و یا به نام انقالبی گری دستاوردهای زیادی را بر باد خواهد داد. 
اگر استعفای ظریف جدی و قطعی باشد ثابت می کند خنجر مخالفان 

داخلی اثرگذار بوده است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود: فردا پیش از جلسه 
علنی مجلس پشت پرده های استعفا را بحث خواهیم کرد.

 دبیر شورای اطالع رسانی دولت
علیرضا معزی نیز در صفحه توئیتری اش در واکنش به این استعفا 
نوشت: برای ظریف پایانی نیست آنچنانکه برای هیچ قهرمانی از وطن.

معزی از ظریف به عنوان »اعتبار دیپلماسی ایران« یاد کرد و نوشت: 
او تا همیشه خواهد ماند. وی نوشت: پایکوبی ترامپ، بن سلمان، 
نتانیاهو را دوامی نیست؛ طلوع آفتاب فردا غروب شادی شان است و 
بی تردید روحانی اجازه نخواهد داد آنها به استقبال رویاهایشان برای 

ایران بروند.
علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت

شکوری راد در واکنش به استعفای ناگهانی محمد جواد ظریف 
گفت: او یک دیپلمات تمام عیار است، ظرایف سیاست را می شناسد 

و پیامدهای هر اقدامی را می داند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود: او بخوبی می دانسته است یا نباید 
استعفا بدهد یا اگر استعفا داد ناگزیر باید پایش بایستد چرا که 
می فهمد، استعفا پایان کارظریف نیست. بازگشت به کار پس از اعالم 

کناره گیری پایان کار اوست.
از  اینستاگرام،  در صفحه  پستی  انتشار  با  ظریف دوشنبه شب 

استعفای خود از سمت وزارت امور خارجه خبر داد.
وی نوشت: با عرض تبریک به مناسبت میالد خجسته حضرت 

فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، روز مادر و روز زن، از بزرگواری مردم عزیز 
و دالور ایران و مسئولین محترم در ۶۷ ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. 
ظریف ادامه داد: از ناتوانی برای ادامه خدمت و تمام کاستی ها و 
کوتاهی ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می خواهم. شاد و سربلند 

باشید.
»سید عباس موسوی« معاون سخنگوی وزارت امور خارجه در 
گفت وگو با ایرنا، اصالت پست اینستاگرام و استعفای وی را مورد 

تایید قرار داده است.
یوسف تازش:

هشدار وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس درباره عواقب خروج ظریف 
از دولت محمدعلی وکیلی  هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی خروج 
ظریف از دولت را دارای عواقب ناگوار از جمله در برجام دانست و وی 
را نقطه قوت دولت حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی دانست.

به  واکنش  در  اسالمی  در مجلس شورای  تهران  مردم  نماینده 
استعفای محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به ایرناپالس گفت: 
من از پشت صحنه این استعفا بی خبرم ولی این استعفا قابل تحلیل 
است چرا که آقای ظریف چند بار استعفا داده است. این استعفا نوعی 
اعتراض به تکثر دستگاه های دخیل در حوزه سیاست خارجی و عدم 
وحدت رویه در این حوزه است. آقای ظریف باید پاسخگوی حوزه 
سیاست خارجی باشد اما حوزه اختیارات و حوزه وظایفش با هم 

تناسب ندارد از این رو ایشان استعفا داده است.

او در پاسخ به این سوال که آیا استعفای ظریف به دلیل تعلل مجمع 
در تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است گفت:  خیر اینطور نیست. هر نهادی وظایفی دارد. تصمیم گیری 
درباره این لوایح نیز اکنون در دست مجمع است و این وظیفه قانونی 
آنان است. به عقیده من هم استعفای آقای ظریف ربطی به این مساله 
ندارد. اگر آقای ظریف به این دلیل استعفا داده باشد استعفایش 

منطقی نیست.
آیا استعفای ظریف پذیرفته  این سوال که  به  وکیلی در پاسخ 
می شود گفت: من فکر می کنم وقتی ظریف در فصای مجازی این خبر 
را اعالم کرده یعنی استعفا پذیرفته شده است. اگر پذیرفته نمی شد 

بعید بود که خودش خبر را علنی کند.
این عضو فراکسیون امید همچنین در پاسخ به این سوال که آیا 
برجام است  از  ایران  به معنای خروج  امور خارجه  استعفای وزی 
گفت: پایان ظریف یعنی پایان نقطه قوت دولت آقای روحانی در 
حوزه سیاست خارجی. وکیلی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس 
و فراکسیون امید درباره این موضوع جلسه ای خواهد داشت یا خیر 
گفت: مجلس بر اساس آیین نامه نمی تواند دستور جلسه را به دلیل 
بررسی بودجه تغییر دهد. ما در فراکسیون امید هم امروز مشورت 

می کنیم و بعد تصمیم گیری خواهیم کرد.
پیش از این وکیلی در توییتی به استعفا وزیر واکنش نشان داد:

امیدوارم پایان ظریف پایان یک وزیر باشد نه یک رویکرد!!
واکنش آذری جهرمی به خبر استعفای ظریف: ننشین برادر، 

پاشو بایست جواد جان! مردم نگرانند
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به خبر استعفای ظریف 
واکنش نشان داد و نوشت: ننشین برادر، پاشو بایست جواد جان!، 

مردم نگرانند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز به خبر استعفای 
ظریف واکنش نشان داد و نوشت: ننشین برادر، پاشو بایست جواد 

جان!، مردم نگرانند.
واکنش آمریکا به استعفای ظریف

همزمان »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار یک توییت 
در مورد استعفای ظریف نوشته است که حتی در صورت پذیرفته 
»بدون  ایران  قبال  در  متحده  ایاالت  سیاست  استعفا،  این  شدن 
تغییر« خواهد ماند.  دولت آمریکا بامداد سه شنبه )به وقت تهران( 
به گزارش های منتشر شده در مورد استعفای »محمدجواد ظریف« از 

وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان داد.
به گزارش فارس، به نوشته خبرگزاری »رویترز«، یک سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت: »داریم به دقت گزارش ها 
در مورد استعفای وزیر خارجه ایران را دنبال می کنیم. در حال حاضر 
حرف بیشتری برای گفتن در این مورد نداریم.« همزمان »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار یک توییت در مورد استعفای 
ظریف نوشته است که حتی در صورت پذیرفته شدن این استعفا، 

سیاست ایاالت متحده در قبال ایران »بدون تغییر« خواهد ماند.
اواخر وقت دوشنبه ظریف با انتشار متنی در اینستاگرام، از سمت 
خود اعالم استعفا کرد. منابع آگاه نیز استعفای ظریف از وزارت خارجه 
را تایید کرده اند، با این حال هنوز خبری در مورد پذیرش استعفای وی 

توسط »حسن روحانی« رئیس جمهور منتشر نشده است.

رییس جمهور : دور دولت دیوار نکشید

رهبری چندین بار به من گفته اند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند
رییس جمهور با اشاره به این که وزارت امور خارجه ، بانک مرکزی و وزارت 
نفت در خط مقدم مبارزه در برابر آمریکا هستند، گفت: من از هر سه وزیر 
امور خارجه، وزیر نفت و رییس بانک مرکزی بابت تالش هایشان تشکر 

می کنم.
به  گزارش  ایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در جمع مدیران بانک مرکزی 
در پنجاه و هشتمین مجمع عمومی این بانک سخن می گفت،  با اشاره به این که گزارشی که 
امروز به من داده شد، امیدوار کننده بود، اظهار کرد: آمریکا تمام توان خود را در تحریم سیستم 
بانکی ما گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و 
وزارت نفت است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط دوم قرار دارند. اما خط اول مربوط به این 

سه نفر می شود.
ایستادگی و  بانک مرکزی به خاطر  امور خارجه، وزیر نفت و رییس  از وزیر  افزود:  وی 
توانمندی شان تشکر می کنم.ظریف ، همتی و زنگنه نیروهایی بودند که در خط مقدم ایستاده 

اند. عمدتا فشارها هم بر این سه بخش است.
روحانی با اشاره به این که با وجود تحمل سختی ها موفقیت های بسیار خوبی هم داشته ایم، 
خاطر نشان کرد: هم سختی ها و هم موفقیت ها را باید در کنار هم قرار دهیم. ما هم سختی داریم 
و مردم هم توقعات درستی از ما دارند، اما پیشرفت هایی هم داشته ایم و باید مردم در جریان 
این پیشرفت ها قرار بگیرند. اگر وزارت امور خارجه کاری می کند، نماینده مردم است. دولت در 
کل منتخب مردم است. همه تالش ها در واقع تالش ملت ایران است،  ولی هر کسی در حد 

مسئولیت خود بار سنگینی را بر دوش دارد.
روحانی با اشاره به توفیق دولت در حوزه واردات و صادرات گفت: بر اساس آمار واردات و 
صادرات تراز ما مثبِت یک و نیم است. در کاالهای اساسی وارداتمان بیش تر شده است. در برخی 

موارد هم کمتر شده است.
وی با بیان اینکه جزء مباحث امروز موفقیت های حقوقی و بانکی ما در برابر آمریکا بوده است 
تصریح کرد: درست است که آمریکا بر ما فشار آورده اما سه بار در دادگاه بین المللی موفق شدیم 
آمریکا را شکست دهیم؛ یک بار برای اینکه دادگاه صالحیت خودش را در زمینه خروج آمریکا از 
برجام، تأیید کند، بود که صالحیتش تأیید شد. این موفقیت اولمان بود. بعد خواستیم قرار موقت 

صادر کند، عال رغم تالش آنها موفق شدیم و این قرار موقت به نفع ما صادر شد.
رئیس جمهور ادامه داد: سومی اش صالحیت دادگاه در مورد در حدود دو میلیاردی بود که 
برای مردم ایران بود. این را هم دادگاه تأیید کرد که برای بررسی اش صالحیت دارد. دو بار هم 

در همین ماه های اخیر در دادگاه های اروپایی موفق شدیم.
وی تاکید کرد: ما در صحنه سیاسی و صحنه بین المللی موفق هستیم. ما در منطقه کار 
بزرگی انجام دادیم. این کار بزرگ بر دوش همه نیروهای مخلص بوده است. بخشی از این بار را 
سپاه بر دوش داشته است. بخشی از این بار بر دوش وزارت خارجه بوده و بخشی از این بار را 

اقتصاد کشور بر دوش داشته است.
روحانی خاطرنشان کرد: دیروز رئیس جمهور سوریه، آقای بشار اسد از دمشق پرواز می کند 
و به دیدار مقام معظم رهبری می رود و ما هم با هم دیدار داشتیم. او گفت برای تشکر از ملت 
و رهبر ایران آمده است. اتفاقاً در بحث هایش از وزارت خارجه تشکر کرد؛ این کارها را همه ما 

با هم در منطقه انجام می دهیم.
رییس جمهور با اشاره به آمار ارائه شده در جلسه امروز )سه شنبه( از سوی مدیران بانک 
مرکزی، اظهار کرد: بر اساس آماری که اعالم شد دیدیم که رشد نقدینگی تا ابتدای دولت 
یازدهم به طور متوسط 2۷ درصد بود، اما از ابتدای دولت یازدهم تا امروز این رقم به 23 درصد 

رسیده است. ما توانسته ایم نقدینگی را کنترل کنیم.
وی با تاکید بر این که دولت در پایه پولی حرف های بسیار مهمی برای گفتن دارد، خاطرنشان 
کرد: پیش از دولت یازدهم بخش بزرگی از پایه پولی بر مبنای استقراض دولت و طلب بانک 

مرکزی از دولت بود، اما امروز اگر پایه پولی افزایش می یابد به دلیل بدهکاری بانکها به بانک 
مرکزی است نه دولت؛ امروز بانک ها باید تالش کنند که از این پایه پولی استفاده نکنند؛ چرا که 

وقتی به بانک مرکزی فشار وارد می شود به کل اقتصاد این فشار وارد می شود.
روحانی با اشاره به این که روند مطالبه بانک ها از بانک مرکزی در ماه های اخیر کاهشی بوده 
است، تصریح کرد: بر اساس آمار وضع بانک های دولتی از این نظر بهتر از بانک های خصوصی 
و بانک های اصل 44 است. با این حال بانکها باید یاری کنند تا اضافه برداشت شان از بانک 

مرکزی را کنترل نمایند.
به  گزارش  ایسنا، رییس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود  رسیدگی به حل 
و فصل مشکالت ایجاد شده در پی فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز را یکی از دیگر از 
موفقیت های بانک مرکزی عنوان کرد که با کمک دولت و قوای دیگر انجا م شده است و در این 
باره گفت : در زمانی که آقای سیف به عنوان رییس بانک مرکزی وقت به مصاف آمد، مشاهده 
کردیم که چه فشارهایی روی او وجود داشت؛ همه بر او فشار وارد می کردند، اما کار بزرگی انجام 

شد و این کار بزرگ هنوز هم ادامه  دارد.
وی ادامه  داد: اگر چه در این موضوع بار سنگینی بر دوش دولت قرار گرفته است و این 
موسسات غیر مجاز مقداری پایه پولی بانک مرکزی را باال بردند، اما این موضوع هیچ ارتباطی 

به دولت ما نداشت.
رییس جمهور با اشاره به این که در جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه نیازهای بانک 
مرکزی در زمانی کوتاه حل و فصل می شود ، خاطر نشان کرد: در زمینه  حل و فصل نیازهای 
بانک مرکزی مصوبات خوبی در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه داشته ایم. آن چه که مهم 

است این است که بانک مرکزی نظارت خود بر کلیه بانکها را افزایش دهند.
روحانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته شده از سوی دولت در زمینه اصالح ساختار 
بانک ها، اضافه کرد: در حین اعمال فشارهای اقتصادی دشمن بر دولت، اصالح بانک ها 
همزمان با روندی سریع تر از قبل ادامه  دارد و این کار برای اقتصاد امروز و آینده کشور 
و همچنین سالم سازی بانکها بسیار اهمیت دارد و ان شاء اهلل به زودی چند بانک متعلق 
به نیروهای مسلح در هم ادغام خواهند شد و این اقدام به اصالح روند اصالحات کلی در 

زمینه بانکها کمک خواهد کرد.
روحانی با تاکید بر این که دولت و بانک مرکزی بار سنگینی بر عهده دارند، گفت : اگر عده 
ای بخواهند دور  کشور را دیوار بکشند، کار دولت را سخت می کند؛ ما از همه با هر ایده ، خط 
و جناحی که هستند خواهش می کنیم دور دولت را دیوار نکشید، چرا که این به نفع مردم 
نیست؛ بگذارید دولت کار خود را انجام دهد. یک دفعه هیاتی با ماشین پر سرعتی با عجله به 
سمت مرز می روند به مرز که می رسند تماس می گیرند و می گویند که این جا دیوار کشیده 
اند؛ مگر می شود ما در تهران تصمیمی بگیریم و کسی که باید آن را اجرایی کند، لب مرز با 

دیوار مواجه شود؟ نمی شود.
رییس جمهور تصریح کرد: این دیوار باید برداشته شود؛ برخی جاها دیوار نیست و تاکنون نیز 

نتوانسته اند دیوار بسازند،  ولی جاهایی که دیوار است باید برداشته شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این شرایط بانک ها چگونه می توانند راحت تر کار کنند، 
گفت: اگر شما بانک ها بتوانید رابطه راحت تری با دنیا داشته باشید آیا مسائل اقتصادی راحت تر 

شکل نمی گیرد. شما باید در این باره صحبت کنید.
وی ادامه داد: چرا ما در مجامع پولی و مالی دنیا شرکت می کنیم؟ چون می خواهیم تحوالت 
پولی و سیستمی را دیده و با بانک های دنیا ارتباط مالی برقرار کنیم تا بتوانیم نفت فروخته و 
واردات داشته باشیم. با چمدان که نمی توانیم تجارت کنیم. نمی شود میلیون تن نهاده های دامی 
را با پول چمدانی جابجا کرد. بانک ها باید فعال شوند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، 
فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه می شود. اگر یک  بانکی در حرف من تردید دارد 

حتماً مصاحبه کند و بگوید.

رئیس جمهور ادامه داد: درست نیست که گفته می شود اگر لوایح باقیمانده تصویب شود هم 
هیچ تأثیری ندارد. ذره ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی 
شرکت کرده اند. یعنی هیچ کدامشان عقل و تدبیر ندارند. دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران 
تدبیر نداشته است. نمی شود کشور را دست 10، 20 نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند 
ما تابع آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. حتماً ملت، بانک مرکزی و بانک های 

ما حرف می زنند.
روحانی همچنین بیان کرد: در دو سه هفته گذشته در نقل و انتقال مشکلی پیش آمد و 
مشکل گوشت ایجاد شد. 90 درصد گوشت ما از داخل تأمین می شود، اما همان 10 درصد وقتی 
نمی آید در بازار تأثیر می گذارد. گوشت به گمرک رسیده بود اما سیستم بانکی نمی تواند مشکل 
را حل کرده و آن را ترخیص کند. می گویند دولت چه بی انصاف است. در حالیکه یک شرکت 

خصوصی گوشت را وارد کرده بود و مشکل مالی اش باید حل می شد.
روحانی با اشاره به اینکه واقعیات را به مردم نمی گویند ادامه داد: تا مشکلی پیش می آید 
می گویند مدیریت دولت. آیا مدیریت دولت مشکل ایجاد کرده است؟ چرا امروز فردا می کنید؟ 
تصمیم گیر در کشور یا دولت است یا مجلس یا رهبری، رهبری چندین بار به من گفته اند با این 
لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت هم که الیحه را داده، مجلس آن را تصویب کرده است. 

پس چه کسی مخالف است؟ می خواهید چه کار کنید؟
روحانی در ادامه گفت: همین قدر که من حرف می زنم، اگر شماها به این حرف ها معتقد 
هستید باید حرف بزنید و مصاحبه کنید. یک تحریم را آمریکا درست کرده و یک تحریم را 

سلیقه ما درست کرده است؛ این نمی شود، به نفع کشور و مردم نیست.
وی ادامه داد: اگر در داخل، خودمان خودمان را تحریم نکنیم، احترام خودمان را نگه داریم و 
بدانیم صاحب کشور مردم هستند از این وضعیت عبور می کنیم . تقاضای من این است که همه 

حرف حق را به گوش مردم برسانند.
رئیس جمهور خطاب به فعالین اقتصادی کشور گفت: شما متخصصین امور مالی و بانکی 
هستید، به مردم کمک کنید. نکته دیگر که برای ما مهم است تالش بانک مرکزی برای تولید 
و اشتغال است. وی افزود: حتماً اگر فعالیت بانک ها نباشد، تولید ما می خوابد. وزیر صنعت و 
معدن برای گردش سرمایه موسساتی اعتبار بانکی می خواستند. ما تصویب کردیم 40 هزار 
میلیارد برای این موارد با شرط برگشت سرمایه اختصاص گیرد. همه این وام ها در بخش های 
اقتصادی اشتغال ما را به حرکت می آورد. اشتغال ما در سایه تولید مسکن و خدمات است. ما 
تاکید داریم تحولی در مسکن ایجاد شود که مشکالت اقتصادی و اشتغالی را بر طرف کند. باید 

بتوانیم مردم را خانه دار کنیم.


