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 کرمانشاه، کرمان، رشت و شیراز
میزبان سرو نقره ای 

رویدادهای تجسمی به استان های مختلف می رود

ِبتو پدیده این دوره از انتخابات آمریکا
در پی انتخابات میان دوره ای کنگره :

بتو حاال تبدیل به نمادی از مقاومت در برابر سیاست های ترامپ شده است. او 
مخالف تحریم های ایران است و کرسی سنای جمهوریخواهان در ایالت تگزاس 
را به چالش کشیده است. عصرایران- رابرت فرانسیس اورورک موسوم به بِتو 
- بتو مخفف التین اسم رابرت است- را می توان پدیده این دور از انتخابات 
میاندوره ای کنگره آمریکا محسوب کرد. این نامزد 46 ساله از ایالت تگزاس 
که ریشه ایرلندی دارد، تبدیل به چالشی جدی برای حزب جمهوریخواه و  تد 

کروز نامزد جمهوریخواهان برای حفظ کرسی سنای ایالت تگزاس شده است. 
شاید ۱ سال پیش که بتو کمپین انتخاباتی خود را آغاز کرد کسی فکر نمی کرد 
که او بتواند تبدیل به چالشی بزرگ برای تد کروز شود. جمهوریخواهان تمام 
قد پشت کروز هستند و غالب نظر سنجی ها حاکی از پیشتازی او در ایالت 
محافظه کار تگزاس است. حتی دونالد ترامپ که ۲ سال پیش رقیبی جدی 
برای تد کروز به منظور کسب نامزدی نهایی حزب جمهوریخواه بود و در جریان 

رقابت های انتخابات ۲۰۱6 ریاست جمهوری، حرف ها و حمالت درشتی را به او 
بار کرده بود- از جمله زدن تهمت دروغ دست داشتن پدر تد کروز در توطئه 
ترور جان اف کندی رییس جمهوری اسبق آمریکا- زحمت سفر از واشنگتن 
به تگزاس و شرکت در کارزار انتخاباتی تد کروز به منظور حمایت از این سناتور 

جمهوریخواه برای حفظ کرسی سنایش را به جان خرید.
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رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه 
در این ماجرا و تخلف اخیر آمریکا، آمریکایی ها از 
همیشه منزوی تر هستند، گفت: شما در سازمان 
ملل دیدید که استقبال افکار عمومی دنیا از سخنان 
مسئوالن ایرانی چه مقدار و از مسئوالن کاخ سفید 

چه مقدار بود.
روحانی  دولت، حسن  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
امور  وزارت  مدیران  و  معاونین  دیدار  در  روزگذشته 
اقتصادی و دارایی گفت: در شرایطی هستیم که بازار بورس 
و فرابورس ما امروز نقش بسیار خوب و سازنده ای داشته 
است. این حرف درست است که ما بخشی از مسئولیت 
بانک ها را به تدریج باید به بازار سرمایه منتقل کنیم و 
بازار سرمایه ما این توان را دارد که بخشی از نیازمندی ها و 

تجهیز منابع مالی کشور را به عهده بگیرد.
رئیس جمهوری گفت: دولت تالش کرد تا اوراق در 
جامعه جایگاه مطمئنی پیدا کند، چراکه این کار بازار 

سرمایه را هم تسهیل می کند.
روحانی با بیان اینکه چند بار در دولت تأکید کردم که 
حتی یک روز تاخیر چه در سود اوراق و چه در بازپرداخت 
آن جایز نیست، گفت: مردم باید دقیقا بدانند دولت پای 
قولی که به آنها داده ایستاده است؛ این سرمایه و اعتمادی 
که می گوییم البته بسیار گسترده و وسیع است، اما یک 
بخش  آن در همین است که دولت به مردم اعتماد دهد 
که چگونه به اوراق همانند اسکناس اعتماد  کنند و این در 
جامعه بسیار مهم است و امیدواریم از این فرصت بسیار 
مناسب و خوبی که در بازار سرمایه ایجاد شده مخصوصا 
در این شرایط بتوانیم بهره برداری و استفاده بیشتری کنیم.
روحانی ادامه داد: در زمینه سهام عدالت، کامال موافق 
هستم که مردم هم سودش را بگیرند و هم بتوانند در بازار 
تبادل کنند، چون این سهام برای مردم است و آنها باید 
بتوانند هر وقت بخواهند استفاده و جابه جا کنند و البته این 
حرکت خواص اقتصادی برای تولید کشور هم دارد و در 

واگذاری به بازار سرمایه و اقتصاد کمک می کند.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: هر چه ما بتوانیم میان 
اقتصاد و بخش دولتی و شبه دولتی فاصله بیندازیم به نفع 
مردم است. باید اقتصاد را به خود مردم واگذار کنیم. خیلی 
چیزها را باید به مردم واگذار کنیم. اگر مردم و سازمان های 
مردم نهاد ، در کمک به اقشار آسیب پذیر درست فعال 
شوند، از دولت بهتر کار می کنند. هر چه بتوانیم امور را به 
مردم واگذار کنیم، حتما به نفع ما است. مردم بهتر از ما 

تالش می کنند؛ این روشن است.
مسئولیت های  برخی  البته  افزود:  جمهوری  رئیس 
حاکمیتی همه جای دنیا بر عهده بخش خصوصی نیست. 
خاص  حالت های  اقتصاد  از  بخشی  و  مسلح  نیروهای 
خودشان را دارند  اما می توانیم بخش عمده ای را به مردم 
واگذار کنیم و این سیاست های اصل 44 قانون اساسی را 

به معنی واقعی کلمه باید اجرا و پیاده کنیم.
باالترین وظیفه دژپسند اصالح نظام بانکداری است

رئیس جمهوری افزود: در شرایط کنونی بانک ها گاهی 

به ما کمک می کنند، گاهی بار بر دوش ما می گذارند. همه 
این نقدینگی که ما از آن شکایت داریم و می گوییم غول 
نقدینگی کجا خوابیده و کجا حرکت می کند، چه کسی 
این نقدینگی را درست می کند؟ ممکن بود در زمانی دولت 
نقدینگی ایجاد و استقراض کرده و پایه پولی را باال ببرد اما 

االن که اینگونه نیست و ما که پایه پولی را باال نمی بریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه رشد نقدینگی در دولت 
یازدهم و دوازدهم، عمدتا مربوط به پایه پولی نبوده و به 
ضریب فزاینده مربوط می شود، گفت: آن جایی هم که این 
افزایش به پایه پولی مربوط می شود، دولت نیست که این 
پایه پولی را باال می برد، عمدتا بانک ها هستند. بانک ها پایه 
پولی را باال می برند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به 
مردم خدمت می کنند، با یک دست دیگر فشار بر جامعه 

می آورند.
اولین  گفتم  دژپسند  آقای  به  کرد:  تصریح  روحانی 
اصالح  مسئولیت  اقتصاد،  وزارت  در  شما  مسئولیت 
نظام بانکداری است و شما کاری کنید که اوال بانک ها 
از بنگاه داری خارج شوند. در حال حاضر تسهیالتی که 
بانک ها می دهند، اول به بنگاه های خودشان می دهند. 
بانک باید از بنگاه داری خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار 

کند.
250 هزار میلیارد تومان از نقدینگی امروز، مربوط به 

مؤسسات غیرمجاز است
سرمایه های  دیگر  نکته  داد:  ادامه  جمهوری  رئیس 
این  برای چیست؟  منجمد  است، سرمایه های  منجمد 
همه ساختمان و شعبه برای چه؟ در کجای دنیا اینطوری 
است. اخیرا وقتی به کشورهای خارجی سفر می کنم یکی 
از چیزهایی که نگاه می کنم، شعبات بانک ها است. اصال 
در تهران، اول، وسط و آخر خیابان، نبش خیابان و جای 
حساس شهر را شما پیدا نمی کنید که بانک ها نگرفته 
باشند. چرا؟ یک رقابت ناسالم بین بانک ها پیدا شده است. 

نظارت بانک مرکزی باید به مراتب افزایش پیدا کند. 
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 250 هزار میلیارد 
تومان از نقدینگی امروز، مربوط به مؤسسات غیرمجاز 
است، گفت: این موسسات باعث شدند که از پایه پولی 
بیش از 30 هزار میلیارد تومان پول پرداخت کنیم. شما 
ضریب فزاینده را نگاه کنید، 250 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در بازار آمده است. چرا؟ چون یک عده متخلف، 
یک عده افرادی که به مردم خیانت کردند و معموال این 
را جمع  دارند  بر خودشان  و  دور  در  آدم هایی  خائنین 

می کنند.
 روحانی اضافه کرد: یکی از کارهای خوبی که دکتر 
سیف انجام داد، بستن این مؤسسات غیرمجاز بود. نام وی 
همیشه در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شد. کار بسیار 
سنگینی بر عهده گرفت. ایشان نامه هایی را با 40 الی 90 
امضاء از آدم های مختلف می آورد که تهدیدش می کردند 
و من می گفتم کار خودت را انجام بده و نترس. کار بزرگی 

انجام داد.
رئیس جمهوری تاکید کرد: این مؤسسات غیرمجاز، 

مؤسسات مجاز، بانک های خصوصی و دولتی، همه اینها 
باید سالم سازی شوند. این مهم ترین وظیفه ای است که 
امروز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توأما بر عهده دارند و 
باید انجام دهند و همه مدیران دلسوز بانک ها باید این کار 
را بکنند. مدیران بانک ها رسالت بسیار سنگینی بر عهده 
دارند. آنها بهتر از ما می توانند کمک کنند. آنها بهتر از ما 

راهش را بلد هستند.
آمریکایی ها باید برای همیشه تاریخ تنبیه شوند

 روحانی با تاکید بر اینکه تحریم را باید به خوبی بشکنیم 
و این کار را خواهیم کرد، گفت: با کمک مردم و با اتحاد 
و وحدتی که در جامعه است باید به آمریکایی ها با زبان 
روشن تفهیم کنیم که با زبان زور و فشار و تحریم و تهدید 
با ملت بزرگ ایران حرف نزنند. باید برای همیشه تاریخ 
تنبیه شوند. با قلدرمآبی در برابر یک ملت بزرگ و با سابقه 
کهن فرهنگی، ایستادن و هر روز بهانه ای را درست کردن، 

این برای ملت ایران غیرقابل قبول است.
که  کاری  امروز  کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهوری 
آمریکایی ها انجام می دهند، صرفا فشار به مردم است، فشار 
به هیچ جای دیگر نیست. به مردم و به ملت های دیگر و 
به شرکت های دیگر و به دولت های دیگر است، امروز تنها 
ما از سیاست های آمریکا عصبانی  نیستیم حتی شرکت ها 
و دولت های اروپایی  هم از سیاست های آمریکا عصبانی 

هستند.
رهبران 4 کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با ترامپ 

مالقات کنم
 روحانی گفت: این ما نیستیم که دلمان می خواهد این 
دوره حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاه تر شود، متحدین 
اروپایی خودشان در جلسات به خود من می گویند که یکی 
از آرزوهای شان این است. بعد از آن مرتب برای ما پیغام 
می دهند که بیایید با هم مذاکره کنیم. مذاکره برای چه 
چیزی انجام دهیم؟ شما اول آن مذاکره ای که انجام دادیم 
و به نتیجه رسیدیم، به آن احترام بگذارید تا زمینه برای 
مذاکره بعدی درست شود. در همین ایامی که نیویورک 
بودم، رهبران 4 کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با 
رئیس جمهوری فعلی آمریکا مالقات کنم در حالی که 
این موضوع نیاز به واسطه و اینقدر پیغام ندارد، به تعهدات 

عمل کنید، با هم صحبت می کنیم.
رئیس جمهوری اضافه کرد: ما برای حرف زدن مشکل 
نداریم به شرط اینکه طرف ما، طرفی باشد که برای حرف، 
قول و عهد خودش ارزش قائل باشد. اگر طرف مقابل برای 
عهد به پیمانش ارزش قائل باشد حرف زدن مشکلی ندارد. 

آدم می تواند بنشیند حرف بزند و به نتیجه برسد.
آمریکایی ها از همیشه منزوی تر هستند

روحانی با تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه در این ماجرا 
و تخلف اخیر آمریکا، آمریکایی ها از همیشه منزوی تر 
هستند، گفت: شما ببینید االن چند کشور از کار آمریکا 
حمایت می کنند؟ و آنهایی که مخالف هستند، چقدر 
هستند؟ ما در بخش سیاسی، افکار عمومی و حقوقی، 

موفقیت های بسیار خوبی به دست آوردیم.


