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 سخنگوی فراکسیون امید خبر داد:

دعوت فراکسیون امید از وزارت اطالعات برای بررسی 
ادعای اسماعیل بخشی

سخنگوی فراکسیون امید مجلس گفت: ادعای اسماعیل بخشی یکی از 
نمایندگان کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه با حضور مسئوالن اطالعات 

در این فراکسیون بررسی می شود.
»فاطمه سعیدی« روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: در 
جلسه امروز فراکسیون امید مجلس مقرر شد از مسئوالن وزارت اطالعات برای 
بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت صنعتی هفت 

تپه و حاشیه های ایجاد شده برای وی دعوت شود.
وی همچنین از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز این فراکسیون 
خبر داد و گفت: »رضا رحمانی« در این جلسه گزارشی از انتصابات در این وزارتخانه 
ارائه و اعالم کرد که انتصابات بر اساس شایسته ساالری و توانمندی افراد بوده است.
سخنگوی فراکسیون امید اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه 

امروز فراکسیون امید گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه ارائه کرد.
سعیدی افزود: رحمانی همچنین گزارشی درمورد پیگیری فساد در وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت و آخرین وضعیت انتصابات و قیمت کاالها و خودرو ارائه کرد.
وی ادامه داد: رحمانی در اظهارات خود بیان کرد که مالک انتصابات شایسته 

ساالری و توانمندی افراد بوده و این موضوع را مدنظر قرار داده است.

با تصویب مجلس؛

تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه ایرانی ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، تبلیغ کاالی خارجی دارای مشابه با 
نمونه کاالی ایرانی را به منظور حمایت از کاالی تولید داخلی در صدا و 
سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل همگانی، 

اوراق چاپی تلفن و فضای مجازی ممنوع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یکشنبه- 
مجلس ماده 18 طرح اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی را با 165 رای موافق، 6 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 

مجموع 218 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: دستگاه های دولتی در تدارک و تأمین کاالهای 
مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی)پروژه ای( مورد نیاز خود 

ملزم به خرید محصوالت داخلی و کاالهای ایرانی هستند.
همچنین فهرست محصوالت داخلی و کاالهای ایرانی ساالنه توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم می شود. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهاد 

کشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعالم می شود.
نمایندگان مجلس در ماده 19 این طرح که با 155 رای موافق، 19 رای مخالف و 
پنج رای ممتنع از 216 نماینده حاضر تصویب شد، مقرر کردند: به منظور حمایت از 
کاالی ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کاالهای خارجی دارای مشابه یا نمونه کاالی 
ایرانی در صدا و سیما، مطبوعات، تابلوهای شهری یا دیواری، وسایل حمل و نقل 
همگانی، اوراق چاپی، تلفن و فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش کننده آگهی هر 

یک به جزای نقدی معادل 10 برابر قرارداد پخش آگهی محکوم می شود.
نمایندگان در تبصره 1 این ماده تصویب کردند تبلیغ کاالهای خارجی که بخشی 
از قرآیند تولید آنها در داخل کشور انجام می شود و مورد تایید وزارت صنعت باشد، 
مجاز است. همچنین با تصویب نمایندگان در تبصره 2 این ماده، در تبلیغ کاالهای 
ایرانی و محصوالت داخلی و تقویت نشان های تجاری داخلی ماده هشت قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت 94 و آیین 

نامه مربوطه الزم االجراست.

اخبار

انطباق اسالم و دموکراسی در خاورمیانه
منطقه  در  غرب  که  نظری  چالش  ترین  مهم 
خاورمیانه با آن دست و پنجه نرم میکند نسبت 

دادن مذهب و دموکراسی است.
غربی ها طی چند دهه اخیر در خاورمیانه با بهانه 
های مختلف از جمله عدم انطباق مذهب، سیاست 
و دموکراسی و نا دیده گرفتن حقوق بشر سعی در 
تجاوز و یا ایجاد انقالب های مخملی، سلطه داخلی 
بر حکومت های کشور های خاور میانه را در پیش 
گرفته اند. با گذری بر تاریخ اسالم،متوجه میشویم دموکراسی و اسالم با هم جمعند 

نه در نقش نفی یکدیگر.
ما در زمان پیامبر اعظم)ص(»اجماع«را داریم که با انتخابات دموکراتیک در 
بالد اسالمی هم خوانی دارد دموکراسی باید ارگانیک باشد و قابل تزریق از بیرون 
نیست،مردم هر کشوری باید  خودشان سرنوشت سیاسی نظام حقوقی حاکمیتشان 
بلکه  و جو کرد  نباید جست  فقط در سیاست  را  زنند،البته دموکراسی  رقم  را 

دموکراسی در اندیشه،فکر،فرهنگ،اقتصادوحقوق پنهان و پیداست.
چالش های دموکراسی در خاورمیانه را از دو منظر در حقوق بین الملل و علوم 

سیاسی میتوان بررسی کرد
الف(چالش های درونی:فقدان تعامل منطقی میان اسالم و دموکراسی را باید با 
استفاده از تفاسیر مراجع در حوزه های علمیه و حقوقدانان در دانشگاه ها جست 

و جو کرد.
ب(چالش های برون منطقه ای:نقش شی استکبار جهانی و اقدام نظامی به بهانه 

حفظ حقوق بشر در منطقه،خاورمیانه را بحرانی تر می سازد.
بر اساس مواد 5،4،3 اعالمیه ی جهانی حقوق بشر هر کس حق زندگی،آزادی 
و امنیت دارد هیچ کس را نمیتوان به بردگی گرفت شکنجه و مجازات بر خالف 

انسانیت و شئون بشری است.
بر اساس بخش یکم،ماده نخست میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: 

کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند و به موجب حق مزبور ملل وضع 
سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی،اجنماعی و فرهنگی خود را آزادانه 
تامین میکنند،برای نیل  به هدف های خود در منابع و ثروت های طبیعی خود بدون 
اخالل به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی و بین المللی مبتنی بر منافع مشترک 
و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی بنماید،در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از 

وسایل معاش خود محروم ساخت
در پایان متذکر میشوم 

در هیچ مطلب و منبعی در مورد دموکراسی در حقوق بین الملل و اسالم که 
خاور میانه نیز جزئی از آن است نه تصرف و نه تحدید و نه بردگی را مورد تایید قرار 
نداده اند جز اینکه کشور های به اصطالح طرفدار دموکراسی با هدف چپاول منابع 
اقتصادی،قوانین حقوق بشری را زیر پا گذاشته و با تمام وجود بر جان و مال و ناموس 
به اسم دموکراسی تاخته و می تازند. تئوری تغییر ایدئولوژی اسالم،نظم در منطقه را 
آنچنان بر هم زده است که دموکراسی را نمی دانیم چگونه در خانه های ویران سوریه 

و تجاوزات در زندان ابوقریب را بر اساس قوانین حقوق بین الملل توصیف کنیم.
تهیه و تنطیم:زهره فوالدی وندا،دانشجوی دکتری حقوق بین الملل 
دانشگاه آزاد واحد بین الملل کیش
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دوشنبه / 17 دی 1397 / شماره 322

 تمامی استیضاح ها از دستور کار مجلس خارج شده است
 عضو هیات رییسه مجلس گفت: تمامی استیضاح های وزیران دولت از دستور کار مجلس شورای اسالمی خارج شده است. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی اصغر یوسف نژاد در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران در 

مورد آخرین وضعیت استیضاح ها گفت: هیچ استیضاحی در دستور کار مجلس قرار ندارد و تمامی استیضاح ها از دستور کار مجلس خارج شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا با طراحان استیضاح صحبت شده یا خیر گفت: طراحان تمامی 
استیضاح ها امضاهای خود را پس گرفتند. نماینده مردم ساری در مجلس در مورد استیضاح وزیر کشور گفت: حدود 20 امضا برای استیضاح جمع شده بود که همگی آن را پس گرفتند.

نگاهی به سخنان تازه آیت اهلل مصباح یزدی

رئیس جمهور ایده آل مصباح یزدی کیست؟
»طبیعتا امثال آقای احمدی نژاد و آقای سعید جلیلی در 
گذشته افراد ایده آلی از نظر آیت اهلل مصباح یزدی بوده اند. 
چرا که ایشان از آن ها بسیار تعریف و تمجید کرده است 
و مشابه آن ها را هم افراد ایدئال می داند. احتماال کاستی 
مورد نظر آیت اهلل مصباح این است که نظام نتوانسته است 
از جنس افرادی مانند احمدی نژاد و دکتر جلیلی فراوان 

تکثیر و تولید کند.«
که  است  معتقد  یزدی  مصباح  تقی  محمد  فرارو- آیت اهلل 
ندارد  ریاست جمهوری وجود  برای  در کشور  ایده آل  نیروی 
از میان چهره ها موجود گزینه  و چاره ای نیست جز این که 
بهتر را انتخاب کرد. او عدم نیروسازی را به عنوان یک "غفلت" 

مطرح می کند.
آیت اهلل مصباح در سال 92 کامران باقری لنکرانی را 

اصلح برای ریاست جمهوری دانست
مؤسسه  رئیس  یزدی  مصباح  اهلل  فرارو، آیت  گزارش  به 
برخی  از  نظری  اظهار  در  خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی 
کاستی ها و اشتباهات در گذشته برای تربیت نیرو های موثر و 
مدیر در کشور سخن گفت. به عقیده او " برخی جا ها اشتباهاتی 
رخ داد و کم کاری و غفلت صورت گرفت و نیروسازی برای 
آینده با برنامه دقیق و صحیح صورت نگرفت. اگر هوشیارانه تر 
برای  را  این که کسی  برای  ما  نظام  امروز  بودیم،  عمل کرده 

پستی تعیین کند، این قدر در تنگنا نبود! "
نامزد  چند  امروز  »همین  افزود:  همچنین  یزدی  مصباح 
چاره ای  دارید؟  سراغ  کشور  ریاست جمهوری  برای  ایده آل 
نیست که بین افراد کسی را مدنظر قرار دهیم که نسبت به 
دیگران بهتر باشد، نه این که کامل و ایده آل باشد. این یعنی به 
فکر ساختن نیروی معتقد متخصص نبوده ایم. یکی از عوامل 
ضعف ما، همین غفلت بوده است و جا دارد تا فرصت هست، 
این غفلت را جبران کنیم؛ البته اگر امروز شروع کنیم، 20 سال 

دیگر نتیجه خواهد داد.«
دقیقا مشخص نیست که می توان این سخنان مصباح یزدی 
را به روسای جمهور پیشین و رییس جمهور کنونی تعمیم 
داد یا خیر، با این حال به نظر می رسد او دلخوشی از روسای 

جمهور ندارد.
می گوید:  نیرو  تربیت  برای  نظرش  مورد  مدل  درباره  وی 
سپاه  در  سیاسی  عقیدتی  نهاد  همین  نیز  کار  این  "الگوی 
موقعیت های  شناخت  دشمن شناسی،  دین،  است.  پاسداران 
اجتماعی، جلوگیری از ورود نفوذی ها از جمله اموری است که 
این نهاد، تجربه ای حدود چهل سال برای آن دارد که باید این 
تجربه را با رفع نواقص آن، تکمیل و تدوین کرده و در اختیار 

دیگران قرار دهد. "
عقیدتی  مسئوالن  دیدار  در  را  سخنان  این  یزدی  مصباح 

سیاسی حافظت اطالعات سپاه بیان کرد.
برگزار  انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگر در کشور 
برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  آینده  سال  خواهد، 
اصولگرا  جریان  می دهد  نشان  شواهد  وجود  این  با  می شود. 
دو  این  در  حضور  برای  آهسته  آهسته  را  خود  فعالیت ها 

انتخابات آغاز کرده است.
آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی از جمله روحانیونی است 
که حضور فعالی در عالم سیاست دارد. موسسه او طیف مهمی 
از سیاستمداران اصولگرا را پرورش داده است. سیاستمدارانی 
که برخی از آن ها تحت لوای جبهه پایداری در کشور فعال 

هستند.
مصباح یزدی از جمله چهره هایی است که کامال در تقابل با 
جریان اصالح طلب قرار دارد. او در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 84 به حمایت تمام قد از محمود احمدی نژاد پرداخت و 
در همان زمان بود که جریان سیاسی منتسب به او در ساختار 

قدرت نفوذ زیادی پیدا کرد.
یزدی  مصباح  انتخابات  آن  در  نژاد  احمدی  پیروز  از  پس 
در اظهار نظری جنجالی درباره رییس جمهوری وقت گفت: 
»وقتی رئیس جمهوری از جانب رهبری نصب و تأیید می شود 
به عامل او تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود. 
وقتی ریاست جمهوری حکم، ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت 

از او نیز، چون اطاعت از خداست.«
مصباح یزدی با وجود اینکه از حامیان جدی محمود احمدی 

نژاد بود، اما در دور دوم ریاست جمهوری او پس از چرخش 
احمدی نژاد به سمت مشایی و شکل گیری حلقه موسوم به 
"انحرافی"، او نیز همچون دیگر اصولگرایان سعی کرد که خود 
را از احمدی نژاد جدا کند. مصباح یزدی در آن زمان حتی از 

"جادو شدن" رییس جمهور وقت سخن گفت.
آیت اهلل مصباح یزدی پس از آن در انتخابات سال 92 سعی 
به  را  نظر خود  مورد  نامزد  اصلح  انتخاب  بحث  با طرح  کرد 
اصولگرایان دیکته کند. آن فرد کسی نبود جز کامران باقری 
لنکرانی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد، کسی که 
شباهت زیادی به رییس پیشینش داشت، اما برخالف احمدی 

نژاد مطیع به نظر می رسید.
تیر آیت اهلل مصباح و همراهانش یعنی جبهه پایداری با عدم 
احراز صالحیت باقری لنکرانی از سوی شورای نگهبان به سنگ 
خورد. کامران باقری لنکرانی شب اعالم صالحیت ها و پس از 
اطالع از ردصالحیت به نفع سعید جلیلی کناره گیری کرد. 
این یک شکست بزرگ برای مصباح یزدی به حساب می آمد 
چرا که او در تائید باقری لنکرانی گفته بود: »بینی و بین اهلل 
شهادت می دهم که روی زمین و زیر آن آسمان کسی اصلح از 
آقای لنکرانی نمی شناسم. امیدوارم که این شهادت برگ زرینی 

در نامه 80 ساله ام باشد.«
نامزدی سعید  از  به حمایت  نیز  یزدی  آن مصباح  از  پس 
جلیلی پرداخت و گفت: »من و جبهه پایداری پیشتر کامران 
را  نژاد  احمدی  دولت  بهداشت  پیشین  وزیر  لنکرانی،  باقری 
اصلح تشخیص داده و بدین خاطر از وی حمایت کرده بودم، اما 

با انصراف لنکرانی به نفع جلیلی شرایط عوض شده است ...«
پس از شکست جلیلی در انتخابات حضور آیت اهلل مصباح 
یزدی در عرصه سیاسی کشور کم شد. حسن روحانی پیروز 
انتخابات شده بود کسی که اصال مورد تائید مصباح یزدی نبود. 
جریان وابسته به او نیز آرام آرام از سوی اصولگرایان به گوشه 
رینگ هدایت شد. شکست در انتخابات مجلس گام بعدی بود 

که جبهه پایداری و آیت اهلل مصباح تجربه کردند.
اما سنگین ترین شکست آیت اهلل مصباح یزدی به انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری باز می گردد. او که از حوزه انتخابیه 
تهران نامزد شده بود شکست سختی را تجربه کرد و نتوانست 
پیدا کند. وی در آن مقطع حمایت  راه  به مجلس خبرگان 
انتخابات ریاست  برای  ابراهیم رئیسی  نامزد  از  قاطع خود را 
جمهوری اعالم نکرد. به این حال جریان منتسب به او برای 
رئیسی فعالیت انتخاباتی کردند. این جریان تمایل داشتند که 

سعید جلیلی نامزد اصولگرایان باشد.

نژاد در  از حامیان جدی محمود احمدی  آیت اهلل مصباح 
انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بود

کاندیدای ایده آل مصباح کیست؟
حاال با این توضیحات سوال این است که کاندیدای ایده آل 
آیت اهلل مصباح یزی در مقطع کنونی چه کسی می تواند باشد 

و چه خصوصیاتی می تواند داشته باشد.
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصالح طلب در 
و  نژاد  احمدی  آقای  امثال  »طبیعتا  فرارو گفت:  باره به  این 
آقای سعید جلیلی در گذشته افراد ایده آلی از نظر آیت اهلل 
مصباح یزدی بوده اند. چرا که ایشان از آن ها بسیار تعریف و 
تمجید کرده است و مشابه آن ها را هم افراد ایده آل می داند. 
احتماال کاستی مورد نظر آیت اهلل مصباح این است که نظام 
دکتر  و  نژاد  احمدی  مانند  افرادی  جنس  از  است  نتوانسته 

جلیلی فراوان تکثیر و تولید کند.«
و  تئوریسین  اینکه  بیان  با  سیاسی  مسائل  تحلیلگر  این 
است،  بوده  مصباح  آقای  نژاد  احمدی  جریان  فکری  منشا 
گفت: »طبیعی است که آقای مصباح این رویکرد را مناسب 
ریاست جمهوری می دانند و بدیل آن را مناسب این مقام 
نمی دانند. به همین خاطر است که او می گوید قحط الرجال 

شده است.«
اتکایی  قابل  شخصیت  مصباح  آقای  جریان  »در  افزود:  او 
مثل احمدی نژاد دیگر پیدا نمی شود که بتوانند به او اعتماد 
کنند و بعد هم این اعتماد ادامه داشته باشد. چراکه درباره 
آقای احمدی نژاد نظر ایشان و بسیاری تغییر کرد و گفتند که 

احمدی نژاد اول با احمدی نژاد دوم متفاوت است.«
این فعال سیاسی معتقد است: »مسئله ای که این حضرات 
تمام  وقتی  که  است  این  باشند  داشته  توجه  آن  به  باید 
بستر های تولید فکر و اندیشه افراد را در گزینش  انتخابات های 
متوسط  افراد  همین  آن  خروجی  می کنید  مسدود  مختلف 
الحالی می شود که به قول خودشان دیگر چاره ای ندارند که از 
همین افراد استفاده کنند. در مدیرت های اجرایی امکان رشد 
که  موثر  نظارت  مجلس  در  نمی شود.  داده  غیر همسو  افراد 
همان نظارت استصوابی بوده اجازه رشد همه سالیق را نداده و 

گزینش ها همه از یک سلیقه صورت پذیرفته است.«
جوادی حصار در پاسخ به این پرسش که با رویکرد، منش و 
روش آیت اهلل مصباح و جریان منتسب به او آن ها در انتخابات 
»جریان  گفت:  می گیرند؟،  قرار  کسی  چه  سر  پشت  آینده 
اصولگرا می تواند در انتخابات آینده پشت سر آقای الریجانی، 
قالیباف، ضرغامی قرار گیرد البته این جریان نیز چهره نو و 

آقای  کند.  باز  حساب  او  روی  بخواهند  که  ندارد  کارآمدی 
رئیسی هم که در دوره قبل مورد اجماع بود بعید است که 
در این انتخابات وارد شود. اما طیف آقای مصباح برای معرفی 
گزینه قابل اعتنا و موثر در کنش های انتخاباتی دستشان بسیار 
تنگ است و نمی توان در این باره پیش بینی دقیقی داشت. 
من بعید می دانم که حتی آقای جلیلی حاضر باشد در بازی از 

پیش باخته شرکت کند.«. 
آیت اهلل مصباح یزدی در سال 92 پس از  عدم احراز 
صالحیت باقری لنکرانی از سعید جلیلی حمایت کرد

اما حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا هم درباره 
درباره  نکته  »چند  فرارو گفت:  مصباحبه  اهلل  آیت  سخنان 
سخنان آیت اهلل مصباح وجود دارد، اول اینکه کسانی که در 
40 سال گذشته رییس جمهور شده اند یا محصول دانشگاه 
بوده اند و یا محصول حوزه. اگر محصوالت حوزه مثل مرحوم 
آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای روحانی آنگونه که باید عمل 
نکرده اند این ایراد به حوزه و امثال آیت اهلل مصباح وارد است 
مختلف  مسند های  مناسب  را  کسانی  اند  نتوانسته  چرا  که 
کشور تربیت کند. محصول دانشگاه هم آقای بنی صدر و آقای 
احمدی نژاد بوده اند، اینجا باید دانشگاه ها هم زیر سوال بروند 

که چرا نتوانسته اند این کار را انجام دهند.«
به گفته کنعانی مقدم "نکته بعدی این است که کادرسازی 
تکلیف احزاب سیاسی است. در کشور های دیگر تربیت افراد 
برای مسئولیت های اجرایی و حکومتی را احزاب بر عهده دارند. 
در ایران همه کسانی که رییس جمهور شده اند به نحوی خود 
را غیر حزبی می دانستند، اما در نهایت برخی از آن ها وقتی سر 
کار آمدند حزب تشکیل دادند و به نوعی احزاب دولت ساخته 
را به راه انداختند تا قدرت را حفظ کنند. روشن است که این 

روش غلط است."
درباره  سوم  نکته  توضیح  در  اصولگرا  سیاسی  فعال  این 
سخنان مصباح یزدی گفت: »ما باید ببینیم که آقای مصباح 
اساسا چقدر مقام رییس جمهوری را به عنوان کسی که قانون 
اساسی او را نفر دوم کشور می داند، به رسمیت می شناسند. 
این آقایان تا مدت ها بحث می کردند که رای اکثریت معنی 
ندارد، مقبولیت و مشروعیت هم نمی آورد. می گفتند که رای 

اکثریت مالک تشخیص خوب و بد نیست.«
باید  که  است  این  چهارم  »نکته  داد:  توصیح  ادامه  در  او 
کرده  رییس جمهوری حمایت  از چه  تاکنون  ایشان  ببینیم 
است. درباره این نکته هم بهتر است خود ایشان اظهار نظر 

کنند و ما تحلیلی ارائه ندهیم.«

 جهانگیری:

 آمریکایی ها معیشت مردم ایران را نشانه گرفتند
و  برنامه دشمنان،شناسایی  اینکه  بیان  با  اول رییس جمهوری  معاون   
مردم  قراردادن  تنگنا  در  و  کشور  اقتصاد  اصلی  های  گلوگاه  تحریم 
در  موانع  ایجاد  و  جلوگیری  ها  آمریکایی  هدف  مهمترین  است،گفت: 
جریان واردات کشور از جمله مواد اولیه تولید و کاالهای اساسی مورد 

نیاز مردم است.
اسحاق  رییس جمهوری،  اول  معاون  رسانی  اطالع  پایگاه  از  ایرنا  گزارش  به 
جهانگیری افزود: در این شرایط و در دوره تحریم، کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور، بار سنگینی بردوش دارد.
وی زوز شنبه این سخنان را در جلسه دیدار مدیر عامل کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران و جمعی از مدیران شرکت های مرتبط با کشتیرانی بیان کرد و 
افزود: در شرایطی که شرکت های کشتیرانی خارجی به دلیل تحریم، همکاری 
خود را با ایران قطع کرده اند، مسئولیت و بار مضاعفی بر دوش شرکت های 
داخلی قرار دارد تا روند واردات و صادرات کاال به دلیل محدودیت در بخش حمل 

و نقل متوقف نشود.
با بیان این که دولت برای حل مشکالت شرکت های کشتیرانی اهتمام جدی 
دارد، گفت: کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در شرایط تحریم بار سنگینی بر 

دوش دارد.
جهانگیری از تالش و همت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و سایر شرکت 
های مرتبط با حمل و نقل دریایی به خاطر کمک به پیشبرد برنامه های اقتصادی 
کشور و استمرار فعالیت با وجود فشارها و تحریم های آمریکا قدردانی و اظهار 
کرد: با توجه به نقش مهم هزینه های حمل و نقل در تعیین قیمت کاال، انتظار 
دولت از شرکت های کشتیرانی این است که در مقطع فعلی و شرایط حساس 
کنونی، با همت مضاعف، هزینه های حمل و نقل را تا حد امکان کاهش دهند و 

اجازه ندهند جریان واردات و صادرات کشور با کندی مواجه شود.
وی همچنین با اشاره به تکمیل ناوگان دریایی و واردات انواع کشتی و شناور 

به کشور، این اقدام را کاری مهم و بزرگ توصیف و خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
با کمک همه بخش ها، قرارداد و ساز و کارهای الزم برای این موضوع ظرف 
مدت زمانی کوتاه به سرانجام رسید و تعدادی کشتی و شناور در اختیار کشور 

قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت بصورت جدی در صدد رفع مشکالت 
و موانع پیش روی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت های مرتبط نظیر 
تامین سوخت، مسائل مالیاتی، کمبود کانتینر و سایر موانع است ، و در صورت 
نیاز تالش خواهد شد در دوره تحریم، مقررات و قوانینی که مانع فعالیت این 
شرکت ها هستند اصالح شود تا کشتیرانی و شرکت های فعال در حوزه حمل و 

نقل دریایی بدون دغدغه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
جهانگیری همچنین با اشاره به ظرفیت های گسترده کشور در بخش حمل و 
نقل دریایی، تصریح کرد: ایران می تواند خدمات فراوانی در بخش حمل و نقل 
دریایی و ترانزیت کاال به سایر کشورها ارائه دهد و از این طریق کسب درآمد کند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: آمریکا در تالش است تا مهمترین 
منبع درآمدی کشور یعنی فروش نفت ایران را متوقف کند و به تصور خودشان می 

خواستند میزان فروش نفت ایران را به صفر برسانند که به فضل الهی موفق نشدند.
نفت  نیاز  مورد  میزان  به  ایم  توانسته  کنون  تا  خوشبختانه  کرد:  اضافه  وی 
بفروشیم و به منابع مالی آن دست پیدا کنیم ضمن آنکه میزان صادرات غیرنفتی 
از آن می توان کشور را  با درآمدهای حاصل  اندازه ای است که  نیز به  کشور 

اداره کرد.
کشتیرانی  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رییس  محمد سعیدی  جلسه  این  در 
ها  دغدغه  مهمترین  کشتیرانی،  مدیران  از  تعدادی  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
و موانع پیش روی فعالیت خود را مطرح کردند و با اشاره به نقش پر اهمیت 
کشتیرانی در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم، خواستار حمایت و نگاه ویژه 

دولت برای رفع تنگناها از این بخش مهم شدند.


