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سخنگویوزارتخارجه:

اسرائیل پیامی برای ایران نفرستاده است

سخنگویوزارتامورخارجهازروندسازندهنهاییشدنسازوکار
تسهیلسازیارتباطاتمالیایرانواروپاخبرداد.بهرامقاسمی
گزارش
در نشست خبری با نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی در
پاسخ به این پرسش که ساز و کار مالی ( )SPVچه زمانی اجرایی میشود ،گفت« :این
موضوع بخوبی پیش میرود ،ما در تماس دائم با اتحادیه اروپا و 4+1هستیم .این نوع
مکانیزمهادرحوزههایمالیپیچیدهبوده،زمانبرهستندوبایدبادقتالزمرویآنکار
شود.فکرمیکنماگرکمیهمصبوریکنیم،خیلیزودبایدکلیات«اسپیوی»(،ساز
و کار ویژه مالی اروپا) مشخص و اعالم شود و امیدواریم در زمان کوتاهتری هم اجرایی
شــود ».ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان افزود« :عالئم و نشانهها نشان میدهد که
اروپا جدی است .امیدوارم که بتوانند به عنوان جامعه بزرگ نقش تاریخی خود را در
سطحجهاناعمالکنند».

ëëدسیسه معاندین برای تخریب رابطه ایران و جهان
ســخنگوی وزارت خارجه ایران با اشــاره به حوادثی که علیه کشــورمان در دو کشور
اروپایــی شــکل گرفت ،گفــت« :بعــد از حوادثی که علیه ایــران در یک یا دو کشــور
اروپایــی رقم زده شــد ،اتهامات و توطئهها و دسیســههایی را طراحی کردند ،ایران
موضــوع را دنبــال کــرد و اقدامات خــود را انجــام داد .اخیراً درخصــوص موضوع
دانمارک اقدامات الزم در تهران و کپنهاگ انجام گرفت و روز یکشنبه هم رؤسای
نمایندگیهــای چنــد کشــور بــه وزارت خارجه احضار شــدند .مــا این نــوع رفتار را
محکــوم میکنیــم و آن را بخشــی از دسیســههایی میدانیــم که معاندیــن روابط
ایــران و جهان آن را طراحی کردهانــد و روابط ایران و اروپ ا را هدف قرار میدهند».
قاسمی با بیان اینکه خیلی از کشورها بعد از مواضع جدید امریکا اعالم کردند که
مواضــع این کشــور را دنبال نمیکنند و به همکاری خو د با ایــران در دوران تحریم
ادامــه خواهنــد داد ،افــزود« :برخی سیاســت جنگ روانــی را دنبــال میکنند که از
آن ســودی نخواهند برد .به کشــورهای اروپایی اعالم کردهایم که آماده گفتوگو و
نشســت مشــترک برای تبیین و روشن شــدن موضوع و اینکه از این موضوع از چه
کانونهایی ناشــی میشــود ،هســتیم .من از تمامی ایرانیانی که در خارج از کشــور
زندگــی میکنند میخواهم که دقت کنند که از هرگونه تماس با افرادی مشــکوک
تحت عنوان نیروهای امنیتی ایران مراقبت کنند و موارد را به سفارت ایران گزارش
داده و اعــام کننــد تــا اینکه برخی گروههــا و کانونها مستمســکی را برای تخریب
روابط ایران دنبال کنند».
ëëرژیم صهیونیستی نمیتواند شرط تعیین کند
ســخنگوی دستگاه سیاســت خارجی درخصوص شایعات مربوط به سفر نتانیاهو
به عمان و ارســال پیام برای ایران گفت« :چنین خبری نیست .رژیم صهیونیستی
هــم در جایگاهــی نیســت که شــرط و شــروط تعیین کنــد .پــس موضعگیری هم
نخواهــد بــود ».ســخنگوی وزارت خارجــه درخصوص قتــل جمال خاشــقجی در
کنســولگری عربستان ســعودی در اســتانبول گفت« :تحقیقات هنوز کامل نشده و
من صبر میکنم که تحقیقات تکمیل شــود و بعــد اظهارنظر میکنم .این پرونده
هنوز تکمیل نشــده و هر وقت نتایج آن مشــخص شد ،ما هم با صراحت بیشتری
صحبت خواهیم کرد».
ëëما قرار نیست در هر جلسه و نشستی مشارکت کنیم
دیپلمات ارشــد کشــورمان در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا ایران در نشست
اســتانبول که با محوریت موضوع ســوریه با حضور ترکیه ،روســیه ،آلمان و فرانسه
برگزار شــده بود حضور نداشــت ،گفت« :علت خاصی نداشــت .ما قرار نیست در
هر جلســه و نشســتی مشــارکت کنیم .ممکن است حول مســائل پیچیده جهان و
بحرانهایی که وجود دارد نشســتهای متعددی برگزار شــود و لزومی ندارد که ما
در همه آنها حضور داشته باشیم ».قاسمی خاطرنشان کرد« :ما از ابتدا در جریان
برگزاری این نشســت بودیم .در جریان مذاکرات قرار داشــتیم و اطالعات کافی از
این نشست دریافت کردیم ».سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه «دو عضو روند
آستانه یعنی روسیه و ترکیه در این نشست حضور داشتند» ،گفت« :همان طور که
گفتم ،ممکن است در ارتباط با موضوع سوریه نشستهای مختلفی برگزار شود و
ما از هر اقدام و گامی که بتواند به تثبیت صلح در سوریه و حاکمیت مردم سوریه
بر کشورشــان کمک کند اســتقبال میکنیم و میتواند به عنوان بخشــی از راهکار و
راهبرد در سطح جهانی برای حل موضوع سوریه مورد توجه قرار بگیرد».
ëëامیدواری به آزادی مرزبانان ربوده شده
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درخصوص آمادگی پاکستان برای میانجیگری
بین ایران و عربســتان و درخصوص جنگ یمن گفت«:ســفر آقای ظریف در رأس
هیأتی سیاسی و نظامی در ادامه تالشهای مستمر ایران برای پیگیری موضوع به
گروگان گرفته شــدن تعدادی از مرزبانان ایرانی توســط تروریستها بود .این یکی
از موضوعات اساســی ما با مقامات پاکستانی بود که امیدواریم بتواند به نتیجهای
مشــخص و آزادی همــه نیروهــای جــان بــر کــف بینجامد .در حاشــیه این ســفر و
موضوع ،روابط دوجانبه و تحوالت منطقه و بینالمللی را صحبت کردیم».
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روحانی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مأموریت داد

سالمسازی بانکها

رئیس جمهــوری دیروز در جمع معاونان
وزارت اقتصــاد یک مأموریت مهم به این
وزارتخانه و بانک مرکزی داد؛ «سالمسازی
بانکهــا» .او بــا انتقــاد از نظــام بانکداری
در کشــور ،اقتصــاد را خط مقدم مبــارزه با
توطئههای امریکا دانســت و تأکید کرد :در
میان بخشهای اقتصادی ،وزارت اقتصاد
نوک پیکان این استقامت و حمله در برابر
توطئههایامریکااست.
به گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت
جمهوری ،روحانــی با قدردانی از زحمات
دکتر کرباسیان در دوران مسئولیت وزارت
اقتصاد و همچنین آقــای اکرمی در دوران
مســئولیت سرپرســتی ایــن وزارتخانه ،به
گزارش مسئوالن این وزارتخانه از اقدامات
انجام شــده اشاره کرد و افزود :در شرایطی
هستیم که بازار بورس و فرابورس ما امروز
نقــش بســیار خــوب و ســازندهای داشــته
است .این حرف درست است که ما بخشی
از مسئولیت بانکها را بتدریج باید به بازار
سرمایه منتقل کنیم و بازار سرمایه ما این
تــوان را دارد کــه بخشــی از نیازمندیهــا و
تجهیز منابع مالی کشور را به عهده بگیرد.
وی بــا بیان اینکه چند بــار در دولت تأکید
کــردم که حتی یک روز تأخیر چه در ســود
اوراق و چه در بازپرداخت آن جایز نیست،
گفت :مردم بایــد دقیقاً بدانند دولت پای
قولــی که به آنها داده ایســتاده اســت؛ این
سرمایهواعتمادیکهمیگوییمالبتهبسیار
ش آن
گســترده و وسیع اســت ،اما یک بخ 
در همین است که دولت به مردم اعتماد
دهد که چگونه به اوراق همانند اسکناس
اعتمادکنند .روحانی ادامــه داد :در زمینه
ســهام عدالــت ،کامــاً موافــق هســتم که
مردم هم ســودش را بگیرند و هم بتوانند
در بازار تبادل کنند ،چون این ســهام برای
مــردم اســت و آنهــا باید بتواننــد هر وقت
بخواهند ،اســتفاده و جابهجــا کنند و البته
این حرکت خــواص اقتصادی برای تولید
کشور هم دارد و در واگذاری به بازار سرمایه
واقتصادکمکمیکند.
ëëاقتصادرابایدبهمردمواگذارکنیم
رئیس جمهوری خاطرنشــان کرد :هر چه
ما بتوانیم میان اقتصــاد و بخش دولتی و
شبه دولتی فاصله بیندازیم ،به نفع مردم
اســت؛ باید اقتصاد را به خود مردم واگذار
کنیم؛ خیلی چیزها را باید به مردم واگذار
کنیم .اگر مردم و ســازمانهای مردمنهاد
درکمکبهاقشارآسیبپذیردرستفعال
شــوند ،از دولت بهتــر کار میکنند .رئیس
جمهوری با اشــاره به اینکه بعد از انقالب
تــاش میکنیــم کــه مردمیهــا را دولتی
کنیــم و خیلــی خاصیتی هــم نمیبریم،
گفــت :هــر چــه بتوانیــم امــور را بــه مردم
واگــذار کنیم ،حتماً به نفع ماســت .مردم
بهتر از ما تالش میکنند این روشــن است
و مثال ســاده عوامان ه این اســت که بخش
خصوصی مغازهاش را کی باز میکند؟ ما
خیلی سر وقت باشیم 8 ،کارمان را شروع
میکنیــم ،اما آن مغــازهدار گاهی  5صبح
در مغــازهاش را باز میکند .این نشــان کار
مردم و کار دولت اســت .رئیس جمهوری
افزود:البتهبرخیمسئولیتهایحاکمیتی
همه جای دنیا به عهده بخش خصوصی
نیست؛نیروهایمسلحوبخشیازاقتصاد
حالتهــای خــاص خودشــان را دارند اما
میتوانیــم بخــش عمــدهای را بــه مردم
واگذار کنیــم و این سیاســتهای اصل 44
قانون اساسی را به معنی واقعی کلمه باید
اجرا و پیاده کنیم.
 ëëمتأسفانه اقتصاد وصل به بانکها شده
است
روحانــی با اشــاره بــه موضــوع بانکها در
نظــام اقتصــادی کشــور ،گفــت :بــه آقای
دژپسند گفتم که در این دوران مسئولیت،
باالتریــن وظیفــه او ،بانــک و اصــاح امور
بانکها اســت .بقیه مســئولیتها با همه
اهمیتی که دارند ،درجه 2هستند .بانکها
بایــد به جایی برســند تا بتواننــد به دولت
کمککنند.
رئیس جمهــوری با بیان اینکه در شــرایط
کنونی بانکها گاهی به ما کمک میکنند،
گاهــی بــار بر دوش مــا میگذارنــد ،گفت:
بانکهابایدسالمسازیشوند،متأسفانهیا
خوشبختانهامروزاقتصادوصلبهبانکها
اســت .بتدریــج باید این وابســتگی و تکیه
اقتصادبهبانکهارابهبازارسرمایهشیفت
کنیم.بانکمسئولیتبسیارسنگینیدارد؛
وقتی آمار اضافه برداشــت را ماهانه یکبار
نــگاه میکنم ،بعضــی از آنها تکاندهنده
است .بانکهای خصوصی که وضعشان
خیلیبداست.بعضیازبانکهایدولتی
هــم وضعشــان خوب نیســت .این وســط
خصولتیهمکههستند.
وی اظهار داشت :این مشکل جدی است.
این هنر نیســت که از منابــع بانک مرکزی
اســتفاده کنیم .چرا اســتفاده کنیــد؟ خود
دولــت از منابــع بانــک مرکــزی اســتفاده

از دکتر سیف بهخاطر بستن مؤسسات غیرمجاز ،در تاریخ ایران به نیکی یاد خواهد شد
مردم باید دقیقاً بدانند دولت پای قولی که به آنها داده ایستاده است
در زمینه سهام عدالت ،کامالً موافق هستم که مردم هم سودش را بگیرند و هم بتوانند در بازار تبادل کنند

اصل  44قانون
اساسی به معنی واقعی
کلمه باید اجرا و پیاده
شود
چند نفر از مردم
ایران میدانند ما سه
بار در مصاف حقوقی
جهانی در برابر امریکا
پیروز شدیم؟

اولین مسئولیت دکتر دژپسند در وزارت اقتصاد ،اصالح نظام بانکداری است
برخی از بانکها روزانه و ماهانه برای ما گرفتاری درست میکنند
اگر کشور بخواهد در مسیر درست حرکت بکند راه حل دیگری جز دولت الکترونیک ندارد
در شرایط کنونی بانکها گاهی به ما کمک میکنند ،گاهی بار بر دوش ما میگذارند
بنگاههــا را ســریعتر در بازار و بــورس و فرابورس عرضه کنید و مــن هم بهطور مرتب دولــت و هم نیروهای
مســلح و هــم نهادهــای عمومــی غیردولتی را تشــویق میکنم کــه به صالح کشــور و ملت اســت کــه اموال و
سهامشان را بفروشند
با افتخار تحریم را میشکنیم چون ظالمانه ،خالف قانون و قطعنامه سازمان ملل است
اینکه امروز امریکا ناچار میشــود  8کشــور را به زبان خودش در خرید نفت ایران استثنا بکند ،در حالی که قبالً به
صراحت گفته بود فروش و صادرات نفت ایران را به صفر میرسانم ،این پیروزی ما و عقبنشینی امریکا نیست؟
می توانیم امریکا را پشیمان کرده و سرمایه خارجی را به کشور برگردانیم
حتی اگر  8کشور را استثنا نمیکردند باز هم ما نفتمان را میفروختیم
خیلی غصه نخورید فالن ســرمایهگذار اروپایی رفته و برنمیگردد ،سرمایهگذار در جای دیگر داریم و کشورهای
دیگر هستند .آنها را جذب کنید
میکند و به تولیدکننده میدهد .شما کاری
نکردید ،پساندازی را از مردم گرفتید ،چه
مقدارش را استفاده کردید و چه کار کردید؟
چقدر از پولهایتان منجمد اســت؟ از آنها
بگذریم ،شــرکتهایتان چــه کار میکند؟
روحانیتصریحکرد:بهآقایدژپسندگفتم
اولین مســئولیت شــما در وزارت اقتصاد،
مســئولیت اصالح نظام بانکداری است و
شما کاری کنید که اوالًبانکها از بنگاهداری
خــارج شــوند .در حــال حاضر تســهیالتی
کــه بانکهــا میدهنــد ،اول بــه بنگاههای
خودشانمیدهند.بانکبایدازبنگاهداری
خارج شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.
رئیــس جمهــوری ادامــه داد :نکتــه دیگر،
ســرمایههای منجمد است؛ ســرمایههای
منجمدبرایچیست؟اینهمهساختمان
و شــعبه بــرای چــه؟ در کجــای دنیــا ایــن
طــوری اســت؟ اخیــراً وقتی به کشــورهای
خارجی سفر میکنم ،یکی از چیزهایی که
نگاه میکنم ،شــعب بانکهاســت .اصالً
در تهران ،اول ،وســط و آخر خیابان ،نبش
خیابان و جای حســاس شــهر را شــما پیدا
نمیکنید که بانکها نگرفته باشند .چرا؟
یک رقابت ناســالم بین بانکها پیدا شده
است .رقابت ســالم خوب است ،اما امروز
رقابت ناسالم ایجاد شده است.
روحانی خاطرنشــان کــرد :نظــارت بانک
مرکــزی باید بــه مراتب افزایــش پیدا کند.
االن نظــارت بانــک مرکــزی بــر بانکهــا
ضعیــف اســت .دیدیــم یــک مؤسســه
غیرمجــاز چه بالیــی ســر کشــور آورد .چه
بالیــی ســر مــردم آورد .چقــدر بــه اعتماد
عمومــی مــردم لطمــه زد و چــه هزینــه
سنگینی بر دوش ما گذاشت.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه 250هزار
میلیــارد تومــان از نقدینگی امــروز مربوط
به مؤسســات غیرمجاز اســت ،گفــت :این
مؤسساتباعثشدندکهازپایهپولیبیش
از  30هــزار میلیــارد تومــان پــول پرداخت
کنیم .شــما ضریــب فزاینده را نــگاه کنید،
 250هــزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار
آمده است .چرا؟ چون یک عده متخلف،
یک عده افرادی که به مردم خیانت کردند
و معموالً این خائنین آدمهایی در دور و بر
خودشــان دارند و جمع میکنند .روحانی
اضافه کرد :یکــی از کارهای خوبی که دکتر
ســیف انجــام داد ،بســتن ایــن مؤسســات
غیرمجــاز بــود .نــام وی همیشــه در تاریخ
ایــران بــه نیکی یاد خواهد شــد .کار بســیار
سنگینی برعهده گرفت .ایشان نامههایی
را بــا  40الــی  90امضــا از آدمهای مختلف

مــیآورد کــه تهدیــدش میکردنــد و مــن
میگفتم کار خودت را انجام بده و نترس؛
کار بزرگی انجام داد.
رئیس جمهوری تأکید کرد :این مؤسسات
غیرمجــاز ،مؤسســات مجــاز ،بانکهــای
خصوصــی و دولتــی ،همــه اینهــا بایــد
سالمسازیشوند.اینمهمترینوظیفهای
اســت کــه امــروز وزارت اقتصــاد و بانــک
مرکــزی توأماً برعهــده دارنــد و باید انجام
دهنــد و همه مدیران دلســوز بانکها باید
ایــن کار را بکننــد .اختیــارات بســیار زیاد و
وســیعی را بــه بانــک مرکــزی دادیــم .در
همین مصوبات چند هفته گذشته ،کامالً
دست بانک مرکزی را باز گذاشتیم و همه
اختیارات قانونی مورد درخواست را به آن
دادهایم تا بتواند بانکها را اصالح کند.
رئیــس جمهوری گفت :برخــی از بانکها
روزانه و نه ماهانه برای ما گرفتاری درست
میکنند ،هر روز و ســاعتی برای ما مشکل
درست میکنند .همان طور که بانکهای
سالم میتوانند کمک بسیار بزرگی باشند
و تولیــد بــدون بانــک راه نمیافتد و نقش
مهمی در روابط ما با دنیا دارند.
ëëموفقیتهایرسان هایشود
روحانی با اشــاره به موفقیتهای سیاسی
و حقوقــی ایران در چند وقت اخیر در برابر
امریکا گفت :رســانهها و صدا و سیمای ما
بایــد این موفقیــت را با صدای رســا ،بیان
کنندوهمهمردمبایدبدانندکهنمایندگان
ودیپلماتهایآنها،چقدرفعالیتکردند
و موفق بودند.روحانی اظهارداشت :اینکه
امروز امریکا ناچار میشــود 8 ،کشــور را به
زبان خــودش در خرید نفت ایران اســتثنا
بکنــد ،در حالی که قبالً بــه صراحت گفته
بود فروش و صادرات نفت ایران را به صفر
میرســانم ،این پیروزی ما و عقبنشــینی
امریــکا نیســت؟ اینکــه امریکاییهــا بــه
صراحــت اعالم کردند کــه ما نمیگذاریم
اقتصاد ایران ،فعال باشــد و رشد بکند اما
صادرات ما در همین مدت  7ماه گذشــته
به نســبت  7ماه صادرات پارســال ،بیشتر
اســت ،به معنای موفقیت ایران نیســت؟
اینکــه جمهــوری اســامی ایــران ،امــروز
میتواند نفت خودش را بفروشد و خواهد
فروخت،موفقیتنیست؟
رئیــس جمهــوری با بیــان اینکه امــروز در
جایگاهــی قــرار داریــم کــه ســازمانهای
بینالمللی دنیــا و افکار عمومی همراه ما
بوده و امریکاییها از هر زمان دیگر ســر به
زیرتر هســتند ،گفت :ماجــرای قتل فجیع
در اســتانبول ،آبــروی امریــکا را در تاریخ و

در دنیا بــرد .بحث در مورد جنایت  15الی
 18نفــر و ســاخی یــک فرد نیســت؛ بلکه
امریکاییهــا که این همه حمایــت کرده و
حمایــت میکنند ،امروز چگونه شــرمنده
و ســر به زیر هســتند؛ هــر روز راجــع به این
داستان یک حرف میزنند و آخرش هم از
اینمنجالبنجاتپیدانمیکنند.
روحانی با اشاره به اینکه باید متحد باشیم
و مســائل جناحــی را کنار بگذاریــم ،افزود:
این نمیشــود پس از یک انتخابــات2.5 ،
ســال دنبــال آن انتخابــات بــوده و همــان
رقابــت را میخواهیــم ادامــه دهیــم .تــا
میخواهــد تمام شــود ،انتخابــات بعدی
شــروع میشــود و دوباره شــروع به رقابت
میکنیــم؛ انتخابــات در ایران زیــاد داریم،
حداقل هر 2سال یکبار انتخابات داریم؛،2
 3مــاه قبل آن عیب ندارد جناحها رقابت
کنند اما وقتی تمام شد روز بعد باید بشود
رفاقت ،نه رقابت.
ëëنتیجــهآرایصنــدوقبایــدتمامکنندهو
فصلالخطابباشد
رئیس جمهوری اظهار داشــت :این مرگ
بــر امریکایــی کــه میآییــم در خیابانهــا
میگوییم و عملــیاش میکنیم ،صرفاً با
گفتن حل نمیشود .عمل آن این است که
بهامریکافشاربیاوریموامریکاازمابهراسد
و جرأت نکنــد ،توطئههایش را ادامه دهد.
تمــام امیــد امریــکا در ایــن تحریــم ،ایــن
است که اینقدر فشار بیاورد تا مردم ناامید
شوند .ناامید بریزند در خیابان و بگویند آقا
استقالل و آزادی و آقایی را که گفته بودیم،
نخواستیم .برمیگردیم به  40سال پیش؛
اما این اشتباه امریکا است .روحانی با تأکید
بر اینکه دعواهای جناحی و حزبی باید کنار
صنــدوق آرا ،خاتمه یابد اظهار داشــت :تا
اول صندوق رقابت و دعواست ولی نتیجه
صندوق باید تمامکننده و فصلالخطاب
باشــد و آرای صندوق که شمرده شد ،باید
با هم برادر و متحد شویم و در کنار هم قرار
بگیریم.
رئیس جمهوری با اشــاره به اینکه در چند
مــاه گذشــته ســه مرتبــه از لحــاظ حقوقی
پیروز شدیم ،گفت :چند نفر از مردم ایران
میداننــد مــا ســه بــار در مصــاف حقوقی
جهانی در برابر امریکا پیروز شدیم .اگر االن
برویم نظرســنجی کنیم .آیا  20 ،10درصد
میدانند؟نمیدانندبرایاینکهرسانههای
مــا ایــن موضــوع را بــاز نمیکنند .صــدا و
ســیمای ما باید این را برای مردم تشــریح
کنــد .روحانی افــزود :آیــا مــردم میدانند
که  3بــار در مصاف حقوقــی بینالمللی،

دو روایت از تالش ترامپ برای دیدار با روحانی

رئیس جمهوری کشورمان روز گذشته در بخشی
از سخنان خود به رفتار دوگانه دولتمردان امریکا
بـــرش که در عین عهدشکنی خواســتار مذاکره با ایران
هستندپرداختوگفت«:اینمانیستیمکهدلمانمیخواهدایندوره
حکومت امریکا خیلی کوتاه و کوتاهتر شود ،متحدین اروپایی خودشان
در جلســات به خود من میگویند که یکی از آرزوهایشــان این اســت.
بعد از آن مرتب برای ما پیغام میدهند که بیایید با هم مذاکره کنیم.
مذاکره برای چه چیزی انجام دهیم .شما اول آن مذاکرهای که انجام
دادیم و به نتیجه رسیدیم ،به آن احترام بگذارید تا زمینه برای مذاکره
بعدی درســت شــود ».حســن روحانی با اشــاره به حضور اخیرش در
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،گفت« :همین ایامی که نیویورک
بــودم ،رهبــران چهار کشــور بزرگ ،واســطه شــده بودند کــه با رئیس
جمهــوری فعلی امریــکا مالقات کنــم در حالی که ایــن موضوع نیاز
بهواسطه و اینقدر پیغام ندارد ،به تعهدات عمل کنید ،با هم صحبت
میکنیم ».رئیس جمهوری افزود« :ما برای حرف زدن مشکل نداریم
به شــرط اینکه طرف ما ،طرفی باشــد بــرای حرف ،بــرای قول و عهد
خودش ارزش قائل باشد .اگر طرف مقابل به عهد و به پیمانش ارزش
قائل باشد حرف زدن مشکلی ندارد .آدم میتواند بنشیند حرف بزند
و به نتیجه برسد».

حقوقدانانوسیاسیونمادربرابرابرقدرتی
مثــل امریکا که بهترین وکال را به کار گرفته
بــود موفــق و پیــروز شــدند .اینکــه در یک
دعــوای  5میلیارد و  900میلیونی در ایتالیا
پیــروز شــدیم و در یک دعــوای صالحیت
نســبت بــه موضوع برجــام در الهــه پیروز
شدیم و همچنین در گرفتن حکم موقت
علیهامریکامابرندهشدیم.
وی ادامــه داد :رئیــس دادگاه بینالمللــی
چند روز پیش در مجمع عمومی سازمان
ملــل اعالم کرد که امریکا محکوم اســت و
تحریمهایش علیه ایــران غلط و برخالف
مقررات بینالمللی اســت اما این پیروزی
مــا را چه کســی میدانــد؟ درحالــی که اگر
کوچکتریــن مشــکلی باشــد و فــردا یــک
چیــزی یــک روز و یــک هفتــه کــم شــود،
ایــن موضــوع خبــر اول همــه بخشهای
مختلف شــبکههای خبــری میشــود .اما
این پیروزیهای حقوقی چه؟ درمورد این
پیروزیها یک گوشــهای گفته میشــود که
بله ایران هم موفق شد.
رئیس جمهوری با بیــان اینکه آن گوینده،
یواش میگوید پیروز شــد در حالی که باید
محکــم و قاطع بگوید ،گفــت :این پیروزی
ملت ایران است؛ نباید تصور کنیم که این
پیروزی دولت دوازدهم است؛ حقوقدانان
و دیپلماتهــای مــا ،دیپلماتهــای ایــن
جنــاح و آن جناح و ایــن دولت و آن دولت
نیســتند ،دیپلماتهــای کشــور و ملــت
ایــران هســتند .رئیــس جمهــوری افــزود:
امریکاییها میگویند ایران تحریــم را دور
میزنــد؛ بله ما اعــام میکنیم که تحریم
غیرقانونی و ظالمانه شما را با افتخار تمام
دور میزنیم چرا که تحریم شما ظالمانه،
غلطوبرخالفمقرراتبینالمللی است.
ëëتأکیدبرواگذاریبنگاهها
روحانــی افــزود :اینجا اســت که بــه وزارت
اقتصادتوصیهمیکنم،اگرشمامیخواهید
در اقتصاد پیشرفت کنید ،صاحبان تجربه
را هم بیاورید .همانطور که استاد دانشگاه
را هــم بایــد بیاوریــد .بــا اســتاد دانشــگاه
مشورت کنید ،با صادرکننده و واردکننده و
تولیدکنندهوبخشخصوصیهممشورت
کنید.بااتاقهاهممشورتکنید.همهعلم
اقتصاد در دانشــگاه تهران و دانشگاههای
دیگر نیست .مقداری هم در بازار و فضای
اقتصاد جهانی است .این را باور کنید.
روحانــی فــروش بنگاههــای دولتــی را
بهعنوان وظیفه بزرگ مورد تأکید قرار داد
و اظهارداشــت :بنگاهها را سریعتر در بازار
و بــورس و فرابــورس عرضــه کنیــد و مــن

ëëروایتعراقچیازتالشترامپبرایدیدارباروحانی
عبــاس عراقچی ،معاون وزیر خارجــه هم در این باره با بیان اینکه تا
قبــل از خروج ترامــپ از برجام ما با امریکاییها در چارچوب برجام و
در جهت مســائل اجرایی آن تماس داشــتیم ،به ارتبــاط خود با «تام
شــانن» معاون سیاســی وزارت خارجه امریکا در حاشــیه کمیســیون
مشترکبرجاماشارهکردوگفت«:سالگذشتهترامپاولینسخنرانی
خــود را بهعنوان رئیس جمهوری امریکا در مجمع عمومی ســازمان
ملــل انجام داد که بســیار تند بــود و حمالت لفظی زیادی نســبت به
ایران انجام داد ،برخی معتقدند این تندترین ســخنرانی یک رئیس
جمهوری امریکا علیه ایران در طول چهل ســال گذشــته بوده اســت،
با این حال چند ســاعت بعد تام شــانن به موبایل من زنگ زد ،من و
دکترظریفاحتمالمیدادیمکهتقاضایدیدارتیلرسونوزیرخارجه
ســابق امریکا و اولین وزیر خارجه ترامپ با دکتر ظریــف را دارد .لذا با
صالحدید دکتر ظریف جواب تماس او را ندادم ،وی چندین بار دیگر
هم تماس گرفت ولی من جواب ندادم».
بهگــزارش آخرین خبر ،عراقچی در ادامه افــزود« :پس از بیتوجهی
ما ،از نمایندگی امریکا با نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در سازمان
ملــل تمــاس گرفته و اصرار میکننــد که من جواب تلفن «شــانن» را
بدهم .نمایندگی داســتان را به ما گفت و قرار شــد من جواب تلفن را

هــم بهطور مرتــب دولت و هــم نیروهای
مسلح و هم نهادهای عمومی غیردولتی
را تشویق میکنم که به صالح کشور و ملت
اســت که اموال و سهامشــان را بفروشــند.
اشکالی ندارد سهامی داشته باشند .اما هم
بنگاه و هم مدیریت را واگذار کنند .حاال یک
ســهمی هم در یک جایی داشته باشند در
یک حدی اشکالی ندارد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه کار اصلی
ما این است که بازار سرمایه را ترویج کنیم،
گفت :بازار سرمایه میتواند به ما و به بانک
و تولیــد کمک کند .بازار ســرمایه میتواند
به مردم امید دهد .باید مالیات را ســامان
دهیم.وضــع مالیاتی در ســالهای اخیر از
گذشــته بهتر شــده اســت امــا همانطوری
که گفته شــد ،معلوم نیســت از آنهایی که
مالیــات میگرفتیم ،شــاید بعضــی جاها
الزم باشــد کمتــر بگیریــم .چــون شــرایط
امروز شرایط رونق نیست که مالیات بیشتر
بگیریــم امــا خیلیها هســتند کــه مالیات
نمیدهند.بایــد بــرای فرارهــای مالیاتــی
راهحلعلمیپیداکنیم.
ëëدولتالکترونیکالزمهپیشرفت
روحانی تصریح کرد :به نظر من اگر کشــور
بخواهد در مســیر درست حرکت بکند راه
حــل دیگری جز دولــت الکترونیک ندارد.
مردم نبایــد با چهرهها مواجه شــوند .این
ارتباط رو در رو که میگویند خوب است ،در
اقتصاد و گرفتن تسهیالت و سرمایهگذاری
خوبنیست.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه بایــد
کمــک کنیم همه مردم از طریق سیســتم
الکترونیکیمشکالتشانراحلکنند،گفت:
شــاید الزم نباشــد مردمی که میخواهند
یــک مجــوز بگیرنــد چهــره مبــارک یــک
مدیــر را زیارت کنند ،مــردم باید بتوانند با
صفحه رایانه خودشان کارهایشان را انجام
دهند .آنهــا را با صفحه رایانه رفیق کنید و
نمیخواهد با آدمها و مدیرها رفیق کنید.
مشکل درست میشود .روحانی با تأکید بر
اینکه برای تقویت دولت الکترونیک همه
وزارتخانهها باید کمک کنند ،خاطرنشــان
کرد :از نظر زیرساخت ،شرایط ما بد نیست
و شرایط خوبی داریم اما این دستگاه به آن
دستگاه نمیخواهد اطالعات بدهد و من
نمیدانمچرا؟چیزعجیبیاست.
روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود افــزود :خیلــی غصــه نخوریــد فالن
ســرمایهگذار اروپایی رفتــه و برنمیگردد،
ســرمایهگذار در جــای دیگــر داریــم و
کشورهای دیگر هستند .آنها را جذب کنید.

بدهم و بگویم که امکان دیدار وزیران خارجه وجود ندارد ،این بار وقتی
شــانن تمــاس گرفت جــواب دادم و او گفت رئیس مــن میخواهد با
رئیس شــما صحبت کند ،من پاســخ دادم وزیر خارجه ایران آمادگی
این دیــدار را ندارد ،اما او گفت منظورم رئیس جمهوری امریکاســت
کــه تقاضای دیــدار با رئیس جمهــوری ایــران را دارد نه وزیــر خارجه.
ناخودآگاه خندهام گرفت و گفتم من پیام شما را انتقال میدهم ولی
امیدی نداشته باشید .شانن حتی ساعت و محل پیشنهادی مالقات
را هم گفت!»
معاون ظریف در ادامه گفت« :در راهروی ســازمان ملل دکتر ظریف
را پیدا کردم .مشــغول صحبت با وزیر خارجه تاجیکســتان بود .وقتی
صحبتش تمام شــد ماجرا را به او گفتم .ایشان هم خندهاش گرفت.
بــه اتفاق نزد دکتر روحانــی رفتیم و موضوع درخواســت ترامپ را به
رئیــس جمهوری گفتیم .ایشــان هم بــاور نمیکرد ،حتی بــا توجه به
سخنان بسیار تند چند ساعت قبل ترامپ سؤال کرد آیا مطمئنید خود
شانن بود؟! نکند کسی دست انداخته است! گفتم مطمئنم خودش
بود .بههرحال قرار شــد اصالً پاســخ ندهیم .یک ســاعت بعد رئیس
جمهوری یک کشــور اروپایی را واســطه کردند و او در تماس تلفنی با
دکتــر روحانی درخواســت کرد مالقات صورت گیرد کــه آقای روحانی
قبولنکردند».

