
  

سیاسی 2
واکنش »ذوالنور« به تحریم »ظریف« و فرماندهان سپاه

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که 
»تحریم های اخیر آمریکا بی خاصیت، است« گفت: ظریف تروریست 
نیست که آمریکا او را تحریم کرده است. هیچ مبنایی برای تحریم ظریف 
وجود ندارد جز آنکه آمریکایی ها به دلیل آگاهی از بی خاصیتی تحریم ها 

دست به هر حرکتی می زنند.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با ایسنا در واکنش به 
تحریم برخی فرماندهان سپاه، وزیر خارجه و رهبر معظم انقالب توسط 
آمریکا گفت: آقای ظریف نه تروریست است و نه کار قاچاق انجام داده 
و جزء نیروهای مسلح هم نیست که تحت تحریم قرار بگیرد. این یعنی 
هیچ مبنایی برای تحریم او وجود ندارد جز آنکه آمریکایی ها به این موضوع 
رسیده که تحریم هایشان بی خاصیت است به همین دلیل می خواهند 

دست به هر کاری بزنند تا دیپلماسی ما را تحت تأثیر قرار دهند.
وی توضیح داد: ترامپ فکر می کند با خروج از برجام همه اروپا پشت 
سرش خواهد رفت و می تواند اجماع جهانی علیه ما درست کند حال اینکه 
بعد از هر سفر مقامات آمریکا به هر کشوری، مقامات ایرانی بالفاصله با 
سفر به آن کشور اقدامات آنها را خنثی می کردند. دیپلماسی ما فعال تر 
شد حاال آنها در مواجهه می خواهند محدودیتی برای ما ایجاد کنند کاری 
که بیخود و بیجا است چون طبق قوانین بین المللی نمی توانند ارتباطات 
بین المللی مقامات و دیپلمات های ما را محدود کنند. ذوالنور ادامه داد: 
در سفرهای دیپلمات های ما یک کشور میزبان و ما میهمان هستیم، این 
کشور میزبان است که پذیرای دیپلمات های ماست و طبیعتاً کشور ثالث 
نمی تواند در این امر مداخله کند جز آنکه اثبات شود طرف جنایتکار جنگی 
است و از طرف اینترپل و راههای دیگر بخواهند او را دستگیر کنند در 
غیر این صورت بر اساس هیچ  انونی نمی تواند جلوی رفت و آمدهای 
دیپلمات های ما را بگیرد. وی تاکید کرد: رفت و آمدهای دیپلمات های 
ما و وزیر خارجه مثل سابق و پرشورتر از گذشته انجام می شود این هم 
بر افتضاحات آمریکایی ها اضافه خواهد کرد. رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه »آمریکایی ها 
از مدت ها قبل تحریم ها را علیه ایران آغاز کرده و آن را ادامه می دهند« 
گفت: آنها نیروی قدس سپاه را به بهانه ای تحریم کردند و از قبل آن به 
سپاه فشار آوردند و سپاه را کامل تحریم کردند. در آغاز سال جدید هم 
تحریم سپاه عملیاتی شد که در واکنش نمایندگان مجلس در یک جلسه 
علنی در حمایت از سپاه، لباس سبز رنگ سپاه را پوشیدند و بعد از آن 
دشمن نتیجه عکس گرفت. وی افزود: اکنون ترامپ با اعمال تحریم های 
جدید همچون کسی است که در بشقاب میوه اش خیاری را پوست کنده 
و خورده اما هنوز گرسنه است و پوست خیار می خورد. دیگر چیزی نمانده 
که آمریکایی ها بخواهند تحریم کنند. آنها فرمانده ۵ منطقه دریایی سپاه 
را تحریم کردند حال اینکه سپاهیان پولی در خارج از کشور ندارند که 
بخواهند جابجا کنند. حساب های شخصی شان هم همان حقوق در سطح 
متوسط جامعه است و چیز بیشتری در آن نیست. حساب های سازمان 
هم داخلی و چند امضایی است و در خیلی از موارد حساب ها به اسم 

فرماندهی نیست.
ذوالنور ادامه داد: آنها مقام معظم رهبری را تحریم کردند انگار که قبل 
از آن، ایشان ماهی یک بار به آمریکا و خارج از کشور رفته و حاال با این 
تحریم نمی توانند بروند. یا اینکه حساب بانکی دارند و کاال جابجا می کنند. 
نمی داند چه  اوت شده و خودش هم  وارد  دیوانه ای  یعنی  این تحریم 
می کند، ولی کاری بی خاصیت و بی نتیجه و بی ثمر باشد پشت آن تنها 
فرد سبک مغز و بی خردی است که نمی داند جه کاری را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: تحریم کار بی خاصیت و صرفاً در مقابله با فضاحت 
آمریکایی ها بعد از سقوط پهپاد جاسوسی با آتش پدافند سپاه انجام شد. 

این کار رابرای تسکین آالمشان انجام می دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به 
تشکر اخیر ترامپ از ایران گفت: بعد از سرنگونی پهپاد جاسوسی آنها با 
ژست آماده باش نظامی القای عملیات نظامی انجام دادند که بعد از چند 
روز فروکش کرد بعد از ما معذرت خواهی و تشکر کردند که هواپیمای 
جاسوسی آنها با ۳۵ سرنشین را سرنگون نکردیم. اینها همه نشان می دهد 
که امروز جمهوری اسالمی در موضع اقتدار قرار دارد و حنای آنها بی رنگ 
شده است و نتوانستند به اهدافشان دست پیدا کنند. درست است که 
این تحریم ها باعث فشار بر ما می شود اما از طرف دیگر با اتکا به خود، روز 
به روز دوام آوری و تاب آوری ما بیشتر شده و کارها بهتر صورت می گیرد.

منتظری خبر داد
توضیح دادستان کل کشور درباره زن نفوذی در وزارت 

نفت و دستگیری یک مقام نفتی

دادستان کل کشور در رابطه با حضور یک زن نفوذی در وزارت نفت و 
دستگیری یک مقام نفتی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری در 
گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به سوالی درباره "یک زن نفوذی در وزارت 
نفت و دستگیری یک مقام نفتی« اظهار کرد: پرونده های این چنینی 
که در دادسرا تشکیل می شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند و 
بازپرس تحقیقات الزم را انجام می دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم 
که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را 

دنبال کنیم و یا اطالعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم.
وی افزود: یک جرمی واقعی شده است و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به 

مرحله ای رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر خواهد شد.

اخبار
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رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه:

کاری کنید که تحول در قوه قضائیه در مدت زمانی، ملموس شود

الریجانی در مراسم تشییع پیکر نماینده نطنز در مجلس:

صفاری نطنزی فردی خدمتگزار برای مردم بود

رهبر معظم انقالب خطاب به رئیس و مسئوالن قوه 
قضائیه بیان کردند: کاری کنید که تحول در این قوه در 

مدت زمانی، ملموس شود.
الله  آیت  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  گزارش  به 
العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب امروز -چهارشنبه- 
قوه  گفتند:  قضاییه  قوه  مسووالن  و  رییس  دیدار  در 
قضائیه در جمهوری اسالمی یک بنای جدید بود و با قبل 
از انقالب تفاوتهای اساسی داشت. این نهال باید روزبه روز 
رشد کند و هر دوره نسبت به دوره قبل پیشرفت داشته 
باشد. حاال هم دوره جدیدی شروع شده و این دوره جدید 
باید یک فضل و امتیاز و آورده ای عالوه بر آنچه گذشتگان 
انجام دادند به قوه قضائیه اهدا کند. این آورده، تحول در 

قوه قضائیه است.
ایشان تاکید کردند: تحول معنایش این است که شما 
برای پرداختن به یک اصول مشخصی که براساس اسالم، 
قرآن و جمهوری اسالمی دارید و برای رسیدن به آرمانها، 
شیوه های ابتکاری و موثر و نو را ابداع و از آن استفاده 

کنید و نقصها و خالءهای گذشته را هم جبران کنید.
برنامه  بدون  تحول  کردند:  بیان  انقالب  معظم  رهبر 
امکان ندارد. قبل از مسئولیت رئیس محترم جدید قوه 
از ایشان خواسته شد و ایشان هم یک برنامه  قضائیه 
جامعی تهیه کردند. لکن اگر بخواهیم این برنامه، تحقق 

خارجی پیدا کند، احتیاج به کار دارد.
ایشان تصریح کردند: بنده توصیه اولم این است که 
همین برنامه ی خوبی که تهیه و تدوین شد طبق زمانبندی 

و بدون اغماض پیش ببرید و عملیاتی کنید.
رهبر معظم انقالب بیان کردند: کاری کنید که بعد از 
گذشت یک مدت قابل قبولی کامالً احساس شود که قوه 

قضائیه دچار تحول شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای عنوان کردند: بحمدالله ملت 
ایران به معنای واقعی کلمه، یک عزت و عظمت و اقتداری 
از خود نشان داده است. این هم فقط مربوط به قضایای 
اخیر نیست، در ۴۰ سال اخیر این گونه بوده است. اینکه 
می بینید در خبرگزاری های خارجی می گویند که ایران را 
نمی شود به زانو درآورد، این ناشی از ۴۰ سال حرکت ملت 
ایران است، نه به خاطر قضایای یک ماه و دو ماه و ۶ماه 

اخیر.
رهبر معظم انقالب تصریح کردند: ملت ایران با انقالب 
اسالمی، خود را از الک توسری خوری خالص کرد و هویت 
ایرانی با خصوصیات اسالمی در آن بروز کرد. این ملت 
طالب عزت و استقالل و پیشرفت است، لذاست که هرچه 
دشمنان ظالم فشار می آورند تأثیری در او نمی گذارد. 
راه پیمایی ها و انتخاباتها را ببینید؛ این همه کارشکنی می 

کنند لکن مردم باز هم با عزم فراوان حاضر می شوند.
آخر  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  الله  آیت  حضرت 
امسال هم یک انتخاباتی هست؛ من میدانم که ملت ایران 
با وجود تردیدآفرینی هایی که بعضی میکنند، با شور و 

شوق در این انتخابات هم حضور پیدا می کند.
فرمانده کل قوا گفتند: حاال این ملت بزرگ و شجاع و 

آبرومند ایران را شریرترین حکومت های دنیا یعنی آمریکا 
که عامل جنگ و خونریزی و تفرقه و چاپیدن و غارت 
ملت ها در طول تاریخ است، متهم می کند. منفورترین 
چهره های چنین دولتی، ملت ایران را متهم می کنند و 
دشنام می دهند. ملت ایران با این توهین ها جا نمیزند و 

عقب نشینی نمی کند.
حضرت آیت الله خامنه ای اضافه کردند: ملت ایران در 
همین تحریم های ظالمانه، مظلوم واقع شده لکن ضعیف 

نیست، مقتدر است.
ایشان یادآور شدند: به فضل الهی، ملت ایران با قوت 
و اقتدار، خودش را به همه ی مقاصدی که ترسیم کرده 
خواهد رساند. رهبر معظم انقالب، پیروزی نظام اسالمی 
بر همه توطئه ها از جمله جنگ، فتنه، نفوذ، تحریکات 
تروریستی و دیگر اقدامات خباثت آمیز امریکا را نشانه 
آشکار حمایت پروردگار از این ملت خواندند و افزودند: 
بخش اصلی اقتدار ملت مرهون اعتقاد عمیق به حمایت 

های الهی است.
حضرت آیت الله خامنه ای پیشنهاد مذاکره امریکا را 
یک »فریب« خواندند و خاطرنشان کردند: دشمن وقتی 
نتوانسته با فشار به هدفش برسد، با تصور سادگیِ ملت 
ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد و می گوید ملت ایران باید 
پیشرفت کند، البته این ملت حتماً پیشرفت خواهد کرد اما 

بدون شما و به شرطی که شما نزدیک نشوید.
ایشان با یادآوری همه کاره بودن آمریکا و انگلیس در 

دوران رژیم پهلوی گفتند: شما عامل عقب ماندگی ملت 
ایران در آن دوره منحوس هستید و االن هم حضور شما 
جز عقب ماندگی و توقف پیشرفت ایران هیچ نتیجه ای 

نخواهد داشت.
رهبر انقالب هدف اصلی پیشنهاد آمریکا برای مذاکره 
را »خلع سالح ملت و حذف عوامل اقتدار ایران« خواندند 
از  وحشت  با  اکنون  آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  و 
عوامل اقتدار ملت ایران، می ترسند جلو بیایند بنابراین می 
خواهند با مذاکره، این اسلحه و عامل اقتدار را از دست 

ایران بگیرند تا هر بالیی می خواهند سر ملت بیاورند.
ایشان افزودند: اگر در مذاکرات حرف او را قبول کردی 
پدر ملت در می آید و اگر قبول نکردی همین فضاسازی 

های سیاسی، تبلیغات و فشارها ادامه خواهد یافت.
به سوءاستفاده  اشاره  با  ای  الله خامنه  آیت  حضرت 
آمریکایی ها از ابزار حقوق بشر گفتند: شما حدود ۳۰۰ 
مسافر بی گناه را در آسمان می کشید، با کمک به سعودی 
ها در یمن جنایات مکرر می کنید، آن وقت از حقوق بشر 

دم می زنید.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: ملت 
ایران با ادامه راهی که اسالم، انقالب و امام ترسیم کرده 
اند، اهداف با ارزش و جذاب خود یعنی دستیابی به عزت، 
رفاه مادی، پیشتازی در علم و آرامش و امنیت اجتماعی 

را محقق خواهد کرد.
 تحول در دستگاه قضایی ضرورت دارد

پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین رئیسی در گزارشی با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید آیت الله بهشتی، ضمن ارج نهادن به تالش های 
صورت گرفته در قوه قضائیه در ادوار گذشته، خاطرنشان 
کرد: تحول در دستگاه قضایی که خواست رهبری، همه 

مردم و کارکنان دستگاه قضایی است، ضرورت دارد.
و  قضات  آمادگی  به  اشاره  با  قضایی  دستگاه  رئیس 
کارکنان قوه قضائیه برای تحول زمان بندی شده در این 
دستگاه، افزود: ما در دستگاه قضایی به دنبال کاهش 
نظام  اصالح  پرونده،  ورودی  کاهش  کیفری،  جمعیت 

دادرسی و برطرف شدن موانع فرایند دادرسی هستیم.
های  الیه  همه  در  »امیدآفرینی  قضائیه  قوه  رئیس 
اجتماعی« را الزمه تحول دانست و افزود: تالش می کنیم 

دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود.
والمسلمین رئیسی گفت: قوه قضائیه  حجت االسالم 
وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر حُسن 
اجرای امور را بر عهده دارد و این قوه در موضوع حقوق 

عامه به عنوان مطالبه گری جدی اقدام خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه از فعال شدن بخشهای مبارزه با فساد 
به ویژه فساد اقتصادی در چارچوب بیانیه گام دوم خبر 
داد و خاطرنشان کرد: خود را موظف می دانیم که با همه 
قوا و بخشهای حاکمیتی همکاری و همیاری کنیم و با 
صدور حکم عادالنه، متجاوزان به قانون و حقوق مردم و 

بیت المال را سر جای خود بنشانیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: صفری نطنزی فردی 
خدمتگزار برای مردم بود که در برهه های سخت، خدمات 

صادقانه ای انجام داده است.
مراسم  در  حضور  با  چهارشنبه-  امروز-  الریجانی«  »علی 
تشییع »مرتضی صفاری نطنزی« عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس که در محل تاالر آفتاب مجلس برگزار 
شد، اظهار داشت: امروز روز بسیار سختی برای همه ماست. 
خدمتگزار  یک  و  صمیمی  دوست  یک  شریف،  همکار  یک 
سخت  بسیار  ما  همه  برای  که  دادیم  دست  از  را  ارزشمند 
است. این برادر عزیز سال های طوالنی در وزارت خارجه در 
بخش های مختلف به این ملت خدمت کرد و خدمت صادقانه 

در برهه های سخت از دستاوردهای او بود.
وی ادامه داد: این عزیز در کارنامه خود خدمت صادقانه 
را در این دنیا به جای گذاشت. ونی در این دوره مجلس هم 

حضور فعال داشت. فردی شریف، آرام، سلیم النفس، پرکار 
بود که خدمات بسیار خوبی در مجلس انجام داد. این مرد 
عزیز فردی بود که در کار اداری کشوری پخته شده و اظهاراتش 
برای ملت از سر صدق بود. رئیس مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: در مسائل بسیار پرفراز و نشیبی که در این دوره 
در مجلس داشتیم هر گاه او را می دیدم حرف های سنجیده 
با آرامش و دقت نظر  آینده ملت داشت و  و پخته ای برای 
دنبال می کرد. ما امروز فردی ارزشمند را از دست دادیم که 
همه برای آن عزادار هستیم. وی با بیان اینکه مرحوم صفاری 
نطنزی سال ها در وزارت خارجه کار کرده و از نزدیک با او تعامل 
داشتند، خاطرنشان کرد: عزیزانی که در مجلس در این سال ها 
در خدمت او بودند حس و رفتار نسبت به مسائل کشور را 
دیدند و به این نکته همه اشاره می کنند که فردی فداکار را از 
دست دادیم. امروز همه نمایندگان و کارکنان مجلس عزادار 

عضو  نطنزی  صفاری  مرحوم  داد:  ادامه  الریجانی  هستند. 
کمیسیون امنیت ملی مجلس به دلیل تجربیاتش بود امروز 
همه اعضای کمیسیون امنیت ملی همکاری بسیار صدیق را 
از دست دادند که ضایعه ای برای همه ما بود. خداوند وی را 
قریبن رحمت کرده و با اولیای خود محشور کند. وی با تسلیت 
به خانواده محترم مرحوم صفاری نطنزی، همسر و فرزندان و 
همه بیت شریف وی یادآور شد: ما را در غم خود شریک بدانید 
ان شاء الله خداوند به همه شما صبر دهد. می دانم که خیلی 
سخت است. از دوره آغاز بیماری شان خیلی طول نکشید که 
او را از دست دادیم. خدا به همه صبر دهد.مرتضی صفاری 
نطنزی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسالمی که از چندی 
قبل در بیمارستان بستری شده بود امروز به علت بیماری 
درگذشت. صفاری نطنزی دیپلمات بود و تجربه سفیری در 
چند کشور را داشته است، وی همچنین رئیس کمیته روابط 

خارجی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.
مرتضی صفاری نطنزی در ۷ اردیبهشت ۱۳۳۵ در محله 
علیای نطنز به دنیا آمد، وی سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
کشور اسپانیا از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳، مدیر کل کشورهای 
مشترک المنافع و همسایگان شمال غرب وزارت امور خارجه 
ایران در  اسالمی  الی ۱۳۸۹، سفیر جمهوری  از سال ۱۳۸۳ 
کشور قزاقستان از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳، ریاست اداره اول 
اروپای مرکزی و شمالی وزارت امور خارجه از سال ۱۳۷۴ الی 
۱۳۷۹، سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور مجارستان از 
سال ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۴، معاون اداره دوم سیاسی و رئیس اداره 
دوم اروپای شرقی در وزارت امورخارجه تهران از سال ۱۳۶۶ الی 
۱۳۷۰، کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در بخارست از 
سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۶۶، کارشناس ارشد نهاد نخست وزیری در 

سال ۱۳۶۰ بوده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اطالعات کل نظام بانکی را در اختیار دیگران قرار دادن، به مصلحت نیست

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطالعات کل نظام بانکی و 
تراکنش ها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور نیست؛ بخش 
 fatf زیادی از عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع
مربوط نیست و ناشی از ترس بانک های خارجی از تحریم های ظالمانه بانکی 

است.
به گزارش ایسنا،  آیت الله صادق آملی الریجانی رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در دیدار با شورای هماهنگی بانک های دولتی، گفت: خدمات 
بانکی در کشور بسیار وسیع و ارزشمند است و از میزان خدمات بانک ها به 
مردم و تسهیالتی برای رونق چرخه تولید انجام می شود، همه آگاه هستند. 
چون به نحو طبیعی این خدمات انجام می شود، خیلی دیده نمی شود. اطالع 
دارم که مشکالت زیادی وجود دارد و از این لحاظ بنده در جایگاه های مختلف 
از مدیریت بانک ها برای خدمت رسانی به مردم حمایت کرده ام. بین اشکاالت 
و خدمات تعادل کاملی وجود ندارد. برخی سوء استفاده ها در گوشه و کنار 

وجود داشت، اما این موارد نباید چهره بانک ها را مشوه نماید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی فشارهای داخلی 
علیه نظام بانکی کشور گفت: بانک ها وقتی تحت فشار قرار می گیرند در 
ارائه خدمات محدود می شوند. در بانک های خصوصی الزام به پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت یک مشکل مضاعف داردبه عالوه قضایی نمودن پاره ای 

از اشکاالت در بانک ها بدون تدبیر ممکن است به بحران تبدیل شود.
وی افزود: در خصوص بانک ها باید با تدبیر اقدام کنیم و برخوردهای انتقادی 
و تخریبی با همه بانک ها و شایعه سازی در مورد عملکرد بانک ها صحیح 
نیست. برخی ها تسهیالت ارزان قیمت می گیرند و با فریب کاری و نیرنگ و 
حتی توصیه گرفتن از برخی مقامات از پرداخت تسهیالت خودداری می کنند؛ 
بنابراین در فضایی که بانکها ملزم به انجام انحای خدمات و تسهیالت هستند، 

تخریب نظام بانکی به نفع هیچکس نیست.
البته  که  نکته  این  بر  تاکید  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 

مشکالتی نیز در بانک های ما وجود دارد، گفت: از جمله این مشکالت، ورود 
برخی بانک ها به فعالیت اقتصادی است. این ورود منجر به رقابت ناصحیح 
و نامتعادل می شود. باید در راه اندازی تولید مشارکت کنند اما ورود خود 
بانک ها به امور اقتصادی و بنگاه داری بعضا خالف قانون است و باید به 
طرف اصالح گام برداشت. صادق آملی الریجانی تاکید کرد: البته نظارت های 
بانک مرکزی و اصالحات درون بانک ها را باید جدی گرفت و با اهتمام کامل 
پیگیری کرد. در موضوع مطالبات معوق هم باید به گونه ای عمل کرد که 

میزان معوقات انباشت شده از حد متعارف جهانی فراتر نرود.
وی افزود: افرادی از مردم هستند که تسهیالت خرد از بانک ها گرفته اند و 
می توان آنها را موردی حل کرد. اما برخی از اشخاص که تسهیالت کالن گرفته 
اند و پول را بر نمی گردانند. حتی برخی از اینها اموالی برای پرداخت معوقات 
خود دارند اما در این شرایط حاضر نیستند تسهیالت ارزان قیمت را پس 

بدهند باید افراد سو استفاده گر از دیگر مشتریان بانک ها، جدا شوند و برای 
برگرداندن مطالبات معوق از دستگاه قضایی و اطالعاتی کشور یاری خواست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در مورد تسهیالت دستوری به 
بانک ها باید به هیات مدیره ها و مدیران عامل اختیار داد که متضرر نشوند و 
بیشتر از حد مجاز تسهیالت ارزان قیمت ارائه نکنند تا بانک ها آسیب نبینند 
و به نقطه بحران نرسند. حضور بانک ها در شرایط سخت و همراهی با مردم 
در بالیای طبیعی، کاری الزم است اما میزان تسهیالت دستوری به بانک ها 

باید با اعتبارات اعطایی بانک مرکزی متناسب باشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث fatf در مجمع خیلی 
کار شده است و بحث های فنی فراوانی در مورد fatf و لوایح مربوط به آن 
صورت گرفته است، این لوایح ماهیت های متفاوتی دارد. پالرمو مخالفان و 
موافقانی دارند و باید در کنار کنوانسیون های دیگر بررسی شود. پالرمو را باید 
در کنار fatf و cft ببینیم. کشورهای غربی در لوایح و توافق ها، تفسیرهایی 
به نفع خود می کنند و با گردن کلفتی از اجرای تعهدات شانه خالی می کنند. 
در برخی از لوایح، جهات امنیتی مهمی نیز مطرح است و افرادی که شان و 
جایگاه و تخصص مسائل امنیتی دارند، هشدارهایی می دهند. اطالعات کل 
نظام بانکی و تراکنش ها را در اختیار دیگران قرار دادن به مصلحت کشور 
نیست بخش زیادی از عدم همکاری بانک های خارجی با شبکه بانکی ما، به 
موضوع fatfمربوط نیست و ناشی از ترس بانک های خارجی از تحریم های 
ظالمانه بانکی است.بنابراین بایدبه این نکته مهم در بحثfatf توجه داشت.

در ابتدای این دیدار مدیران عامل بانک ها، جداگانه گزارشی از فعالیت های 
صورت گرفته از سوی شبکه بانکی تحت مدیریت خود در داخل و خارج کشور 
در خصوص تسهیل امور اقتصادی مردم و واحدهای تولیدی و بازرگانی را 
ارائه کرده و به برخی اقدامات صورت گرفته برای مدیریت نرخ ارز و کمک به 
صنایع کشور در شرایط تحریم های ظالمانه اشاره کرده و به طرح دیدگاه ها 

و نظرات خود پرداختند.

روزنامه صبح ایران


