ایران و جهان

پنجشنبه  2آبان  25 1398صفر 1441

سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

تفاوتها چه میکنند!

میگوینـد تعـداد تلفنهـای شـهر توکیـو ده برابـر
شـهر تهـران اسـت امـا میـزان کارکـرد تلفـن در
توکیـو یک دهـم تهران اسـت علـت آن را میتوان
اسـتفاده نامعقـول و اسـراف در اسـتفاده از تلفـن
د ا نست .
در مـورد آب ،بـرق ،گاز و حتـی ایـاب و ذهـاب و
مصـرف بنزین هم همین مقایسـه درسـت و منطقی
ا ست .
متأسـفانه در کشـور مـا اسـتفاده بهینـه و
غیرمسـرفانه از حاملهـای انـرژی نمیشـود و مـا
عـادت نکردهایـم ماننـد اروپاییهـا وقـت ،انرژی و
پـول خـود را هـدر ندهیـم.
در تغذیـه و تهیـه خـوراک هـم بـا همیـن وضـع
مواجهیـم و روزانـه مقـدار قابـل توجهـی خـوراک
دورریـز داریـم و یا تنـوع غذاهـا به گونهای اسـت
کـه بعضـاً به جـای یک نـوع غـذا چند نوع غـذا در
مهمانیهـا و رسـتورانها سـرو میشـوند.
نحـوه اسـتفاده از وقـت هـم حکایـت تلـخ دیگری
اسـت .در ادارات معمـوالً بیـکاری پنهـان و آشـکار
داریـم .یعنـی اگـر بـه ادارهای مراجعـه کردیـد و
مشـاهده نمودیـد کـه فلان کارمند بـا تلفـن اداره
مشـغول درددل و گـزارش مهمانی با دوسـتان خود
اسـت و در حـال سـفارش خرید و سـاخت و سـاز
و چـه و چـه کارهـای شـخصی اسـت بدانیـد که یا
بـه کار اداریاش چنـدان اهمیتـی نمیدهـد و یـا
معطـل کـردن اربـاب رجـوع برایش مهم نیسـت و
یا نظارتـی در کار نیسـت.
درددلهـای درون خانه و مغـازه و اتوبوس و اتومبیل
و خیابـان هـم بـه نوعـی اتلاف وقـت و اسـراف
در اسـتفاده از تلفـن اسـت کـه معمـوالً بدگویـی و
غیبت دیگـران هم چاشـنی صحبتهاسـت و بعضاً
عصبانیتهـا از شـنیدن حـرف و حدیثهـای طرف
دیگـر مخاطـب بـه نقـل یا بـه قول.
نتیجـه اینکـه ایـن مـوارد بـرای مـا هزینههایـی
دربردارنـد کـه بـرای مردمـان دیگر ندارند .چشـم
و همچشـمیها ،بـه رخ کشـیدن داراییهـا و
توانمندیهـا رقابـت در زندگـی اشـرافی هـر چنـد
کوچـک باشـد و تنـوع دادن در وسـایل و تجهیزات
خانگـی و اداری کـه ما چندان بـه هزینهها و عواقب
آن فکـر نمیکنیـم درد دیگری اسـت که متأسـفانه
عـادت شـدهاند و روز بـه روز بیـش و بیشـتر هـم
میشـوند ایـن وضعیـت مخصـوص قشـر خاصـی
نیسـت .فقیـر و غنـی ،روحانی و معلم و دانشـگاهی
و کارگـر و کسـبه همه به نوعـی آلوده ایـن عادتند.
حتـی در شـرایط سـخت اقتصـادی هـم هزینـه
تلفنهـا ،آب و بـرق و گاز و امثالهم کاهش نداشـته
ا ست .
پـس بجاسـت کـه یـک کارمنـد نتوانـد بـا میـزان
حقـوق دریافتـی خود تعادلـی در زندگـیاش ایجاد
کنـد و بـا کسـری و کمبـود مواجـه نشـود هـر چند
تـورم ،گرانی و کاهـش ارزش پول ملـی در ناتوانی
برنامهریـزی اقتصـادی خانوادههـا بسـیار مؤثرنـد.
بـه نظـر میرسـد رسـانههای ملـی و مطبوعـات به
نـدرت به ایـن مهـم وارد شـدهاند و پژوهشـگران
هـم مقایسـههای تطبیقـی مسـتندی در خصـوص
خرجیهـا ارائـه نکردهانـد.
کافـی اسـت بـه ادارات نوسـازی شـده نگاهـی
بیاندازیـم کـه اکثـرا ً سـالنهای پـرزرق و بـرق و
پرهزینـهای در کنـار اتاق مدیران بنـا کرده و تجهیز
نمودهانـد کـه به نـدرت مورد اسـتفاده معقـول قرار
میگیرنـد .بالطبـع هزینـه نگهـداری آنها بـاری بر
سـایر هزینههـای ضـروری اسـت .درصـد باالیـی
از میوههـا در میوهفروشـیهایی کـه بـه صـورت
فلـهای ارائـه میشـوند خـراب و معیوب میشـوند.
مسـلماً آموزشها میباید از مدارس شـروع شـوند
و مـدارس با جلسـاتی کـه تشـکیل میدهنـد بهتر
اسـت اولیـاء دانشآمـوزان را در اسـتفاده معقـول
از مـواد غذایـی و کاالهـای مصرفـی آمـوزش دهند
تـا فرزندانشـان از همـان آغـاز از اسـراف و تبذیر
خـودداری کنند.
بـا توجـه بـه زندگـی ماشـینی قطعـاً میبایـد در
بعضی سـنتهای نامطلـوب تجدیدنظـر کنیم برای
تحقـق چنیـن خواسـتهای راه گریزی جز توسـل به
کار فرهنگی نیسـت زیرا شـرایط فعلی بـه ما اجازه
ریخـت و پاشهـای عـادت شـده را نمیدهد.
وقتـی یـک توریسـت خارجـی بـه ایـران میآید و
در برابـر سـؤال دیگران کـه ایـران را چگونه دیدید
پاسـخ میدهـد :مهماننـوازی ایرانیـان بـا آن
غذاهـای خوشـمزه برایـم خیلـی جالب بـوده یعنی
کمتـر بـا سـفرهای مواجـه بوده کـه چندیـن غذای
متنـوع در آن باشـد.
وقتـی مـا بـرای خرید یـک بسـتنی هـم از اتومبیل
شـخصی اسـتفاده میکنیم و یـا در خیابـان اتومبیل
را یـک وسـیله تفریحـی بـه حسـاب میآوریـم
غافلیـم از هزینههـای بیمـوردی کـه بـه خـود
تحمیـل میکنیـم.
زمانـی کـه بـرای خرید میـوه اقـدام میکنیـم چند
کیلـو میـوه میخریـم و یخچالهـا را پـر میکنیـم
گویـی فرصتـی برای خریـد روزهـای آتـی نداریم!
مثالـی مـیآورم .یکـی از دوسـتان کـه تحصیلات
دانشـگاهی خـود را در هندوسـتان گذرانـده تعریف
میکـرد کـه بـه مهمانی یـک مـرد ثروتمنـد رفتم.
نصـف یـک سـیب در بشـقاب گذاشـت و بـه مـن
تعـارف کرد .بسـیاری از مـردم دنیا سـیب و پرتقال
اد امه د  ر ستون روبرو
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رئیس جمهوری:

اجازه ندهیم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما بچسبد
رئیــس جمهــوری در جلســه هیــات دولــت
گفــت :افتخــار مــا ایــن اســت کــه بــا
تروریســتها و فســاد میجنگیــم و مقابلــه
میکنیــم .نبایــد اجــازه دهیــم کــه در
سیســتم بانکیمــان اتهــام پولشــویی بــه مــا
بچســبد چــون ایــن بــه زیــان کشــور اســت.
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانــی
روز چهارشــنبه در جلســه هیــأت دولــت
افــزود :هنــوز هــم بــرای مذاکــره پیــام
میدهنــد و پیــام خواهنــد داد و البتــه دولــت
راه خــود را بــا عــزت ادامــه خواهــد داد.
رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه شــرایط
اقتصــادی در ســال جــاری نســبت بــه
پیشبینیهایــی کــه اواخــر ســال گذشــته
کــرده بودیــم ،بســیار بهتــر اســت ،گفــت:
آمــار تــورم نقطــه بــه نقطــه کــه بعضــ ًا
تــا  ۵۲درصــد بــاال رفتــه بــود در شــهریور
مــاه  ۳۴.۵درصــد و امــروز بــه  ۲۸.۳درصــد
رســیده اســت و ایــن رونــد کاهــش تــورم
نقطــه بــه نقطــه تــا پایــان ســال ادامــه
خواهــد یافــت .تــورم ســالیانه نیــز در بــازه
دوازده ماهــه از  ۴۱.۹درصــد امــروز ۴۱.۳
درصــد شــده اســت؛ لــذا  ۰.۶درصــد کاهــش
داشــتهایم.
وی ،قــوای مقننــه و قضائیــه ،رســانهها،
صــدا و ســیما و همــه مســئولین کشــور را
بــه همدلــی و یــاری فــرا خوانــد و گفــت:
بیتردیــد اگــر در ایــن مســیر همــه بــا هــم
باشــیم نــه تنهــا شکســت نخواهیــم خــورد،
بلکــه موفــق شــده و آمریــکا شکســت
خواهــد خــورد ،لــذا بیاییــد بــا بــرادری و
اخــوت بیشــتر همدیگــر را یــاری کنیــم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اهمیــت ایجــاد
اشــتغال در کشــور ،اظهــار داشــت :اقدامــات

خوبــی در ایــن زمینــه آغــاز شــده اســت و
آن را بــا قــوت ادامــه خواهیــم داد چــرا کــه
معتقدیــم بیــکاری پایــه همــه گرفتاریهــا و
مفاســد اســت.
وی افــزود :امــروز همــه کاالهــای ضــروری
در بــازار موجــود اســت و ایــن موضــوع
بســیار مهمی    اســت و همــه دســتگاههای

روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا
فســاد بــه طــور واقعــی در دولــت پیگیــری
میشــود ،گفــت :ســه الیحــه شــفافیت،
مبــارزه بــا فســاد و تعــارض منافــع در
ایــن راســتا ،تدویــن و بــه تصویــب رســیده
اســت و معتقدیــم تــا زمانــی کــه در کشــور
شــفافیت نباشــد ،بقیــه امــور در مســیر مبارزه

نظارتــی بایــد نظــارت دقیــق داشــته باشــند،
تــا شــاهد وضعیــت بهتــری در زمینــه قیمــت
کاالهــا نیــز باشــیم.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه در
زمینــه شــرکتهای دانشبنیــان نیــز
اقدامــات خوبــی آغــاز شــده اســت ،اظهــار
داشــت :ایــن شــرکتها فارغالتحصیــان
دانشــگاهی را جــذب میکنــد و ایــن
میتوانــد بــرای جوانــان روحیهبخــش
باشــد .بــا حمایــت از ایــن شــرکتها
توانســتهایم بســیاری از قطعاتــی را کــه
تحریــم بــوده ،در داخــل کشــور تولیــد کنیــم.

بــا فســاد جنبــه نمایشــی دارد و بــه درد ملــت
نمیخــورد .البتــه اگــر ایــن گونــه اقدامــات
بــرای انتخابــات اســت ،حرفــی در آن نیســت
امــا اگــر واقعــ ًا بــه دنبــال از بیــن بــردن
فســاد هســتید ،بایــد شــفافیت ،رقابــت ســالم
و صــادرات غیرنفتــی توســعه پیــدا کنــد.
رئیــس جمهــور نشــانه اصلــی اقتصــاد ســالم
را برخــورداری از قــدرت رقابــت دانســت
و گفــت :اگــر در بازارهــای منطقــهای و
جهانــی نتوانیــم بــا دنیــا رقابــت کنیــم،
نمیتــوان در اقتصــاد بــه جایــی رســید.
لــذا اگــر در بخشهــای مختلــف از جملــه

صنعــت ،کشــاورزی ،تکنولــوژی ،داروســازی
و خدمــات ،توانســتیم بــا کشــورهای منطقــه
و جهــان رقابــت کنیــم میتوانیــم در مســیر
توســعه اقتصــادی گام برداریــم و اگــر
چنیــن رقابتــی شــکل نگیــرد ،راه بــه جایــی
نخواهیــم بــرد.
روحانــی تصریــح کــرد :راه ایــن اســت کــه
در بازارهــای مالــی و اقتصــادی جهــان
حضــور و رقابــت داشــته باشــیم و در ایــن
راســتا وظیفــه مــا ایــن اســت کــه در صحنــه
بینالمللــی زمینــه را بــرای حضــور و رقابــت
اقتصــادی آمــاده ســازیم ،چــرا کــه اگــر درها
قفــل باشــد ،کاری نمیتــوان از پیــش بــرد.
رئیــس جمهــور تصریــح کــرد :بایــد در
مجامــع و کنوانســیونهای جهانــی در مســیر
تحقــق منافــع کشــور و روانســازی مبادالت
مالــی و بانکــی اقــدام کــرد و در ایــن مســیر
شــعار ،کارســاز نیســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :افتخــار مــا ایــن
اســت کــه بــا تروریســتها و فســاد
میجنگیــم و مقابلــه میکنیــم ،لــذا نبایــد
اجــازه دهیــم کــه در سیســتم بانکیمــان
اتهــام پولشــویی بــه مــا بچســبد چــون ایــن
بــه زیــان کشــور اســت ،البتــه در خصــوص
 FATFکــه برخــی بــه آن حساســیت دارنــد
ســخنی نمیگویــم ،امــا چــرا یــک عــده در
مقابــل  ۴الیحـهای کــه در دولــت و مجلــس
بــه تصویــب رســیده ،مانعتراشــی میکننــد
و جلــوی دولــت و مجلــس ایســتادهاند؛
اینگونــه اقدامــات بــه نفــع کشــور نیســت.
رئیــس جمهــور گفــت :بایــد روابــط خــود
را بــا جهــان روان کنیــم بــه نحــوی کــه
بتوانیــم کاالهــای خــود را صــادر کــرده و
بازارهــای کشــورها را فتــح کنیــم.

سخنگوی سپاه پاسداران:

جزئیاتی از سرشبکه"آمدنیوز" در آیندهی نزدیک منتشر میشود
ســخنگو و مســئول روابــط عمومــی    کل
ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه ســازمان
اطالعــات ســپاه اجــازه نخواهــد داد عملیــات
بــزرگ دســتگیری سرشــبکه کانــال معانــد
آمدنیــوز بــا تالشهــای شــوم و مذبوحانــه
عــدهای ،فرصتــی بــرای اختــاف در اقشــار
جامعــه ایجــاد کنــد ،گفــت :در آینــدهی
نزدیــک افــکار عموم ـی    در جریــان بخشــی
از مســائل مربــوط بــه سرشــبکه کانــال
معانــد آمدنیــوز قــرار خواهنــد گرفــت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی ســپاه،
ســردار ســرتیپ دوم پاســدار «رمضــان
شــریف» روز چهارشــنبه بــا اشــاره بــه
دســتگیری سرشــبکه کانــال ضدانقــاب
آمدنیــوز توســط پاســداران گمنــام
امــام زمــان (عــج) در ســازمان اطالعــات
ســپاه و تاکیــد بــر اینکه ایــن اقــدام مقتدرانه
و غافلگیــر کننــده ســردرگمی    و حیــرت تــوام
بــا هــراس ضدانقــاب و حامیــان ایــن عنصر
مــزدور از اشــراف و اقتــدار اطالعاتــی ســپاه
را بــه همــراه داشــته اســت ،اظهــار داشــت:
تــاش سراســیمه و منفعالنــه ســرویسهای
اطالعاتــی حامی    مدیــر کانــال آمدنیــوز کــه
طــی روزهــای اخیــر از زبــان رســانههای

آنهــا ،بــا "هیجــان ســازی" بــه منظــور
ایجــاد اختــال در رونــد اطالعرســانی
صــورت می    پذیــرد ،حربــه ای ناکارآمــد و
نخنمــا شــده اســت.

ضرورتــی بــرای تعجیــل در بیــان مطالــب
و جزئیــات درخصــوص سرشــبکه آمدنیــوز
وجــود نــدارد
شــریف بــا تاکیــد بــر اینکــه ضرورتــی
بــرای تعجیــل در بیــان مطالــب و جزئیــات
درخصــوص ســر شــبکه ایــن کانــال

ضــد انقــاب وجــود نــدارد ،بیــان کــرد:
بــا تدبیــر ،حکمــت و عقالنیــت جزئیــات
بیشــتری در خصــوص ایــن اقــدام اطالعاتــی
پیچیــده ،در زمــان الزم بــه اطــاع افــکار
عمومــی    و ملــت شــریف ایــران خواهــد
رســید.
ســخنگوی ســپاه بــا اشــاره بــه گمانهزنیهــا
و مباحــث مطــرح شــده در روزهــای اخیــر در
خصــوص افــراد مرتبــط بــا سرشــبکه کانــال
معانــد آمــد نیــوز ،عنــوان کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه فراینــد رصــد و کنتــرل اطالعاتی این
عنصــر مــزدور در مــدت طوالنــی صــورت
گرفتــه اســت ،بخــش عمــدهای از اعضــای
شــبکه زم شناســایی شــده انــد و دسترســی
نســبت ًا مطمئنــی بــه عوامــل داخلــی
کمــک کننــده بــه ایــن شــبکه ضــد انقــاب
و ســرویسهای خارجــی حامــی    آن وجــود
دارد و نیــاز چندانــی بــه اعترافــات مرســوم
توســط نامبــرده نیســت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :بدیهــی
اســت مرتبطــان و حامیــان ایــن کانــال
ضــد انقــاب کــه متحمــل ضربــه ســهمگین
و ســختی از ســپاه شــده انــد ،نــوک پیــکان
تهاجــم خــود را بــه ســمت مســئوالن

ســازمان اطالعــات ســپاه قــرار دهنــد و در
تــاش هســتند افــکار عمومـی    را از عملکــرد
ایــن شــبکه ضــد انقــاب و ضــد نظــام و
مــردم منحــرف کننــد ،امــا دروغپردازیهــا
و ایجــاد ســناریوهای فرعــی خللــی در رونــد
پیگیــری و اطالعرســانی دقیــق ایــن
پرونــده ایجــاد نخواهــد کــرد.
شــریف کارکــرد کانــال ضدانقــاب
آمــد نیــوز را ناامــن ســازی افــکار و اذهــان
مــردم ،ایجــاد اختــاف بیــن ارکان مختلــف
نظام و شــبهه افکنــی در خصــوص کارآمدی
نهادهــا و بخشهــای مختلــف عنــوان و
تاکیــد کــرد :ســازمان اطالعــات ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی    اجازه نخواهــد
داد ایــن عملیــات بــزرگ و افتخارآمیــز بــا
تالشهــای شــوم و مذبوحانــه عــدهای،
فرصتــی بــرای اختــاف در اقشــار جامعــه
ایجــاد کنــد.
ســخنگوی ســپاه اعــام کــرد :در آینــدهی
نزدیــک افــکار عموم ـی    در جریــان بخشــی
از مســائل مربــوط بــه سرشــبکه کانــال
معانــد آمدنیــوز قــرار خواهنــد گرفــت و
گزارشــی در ایــن خصــوص از رســانه ملــی
پخــش خواهــد شــد.

پیکر پاک  ۷۰شهید تازهتفحص شده به وطن بازمیگردد
پیکــر پــاک و مطهــر  ۷۰شــهید
تازهتفحصشــده دوران دفــاع مقــدس از
مــرز شــلمچه در شهرســتان خرمشــهر بــه
خــاک وطــن بازمیگــردد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اهــواز،
همزمــان بــا دهــه آخــر مــاه صفــر و در
آســتانه ســالروز شــهادت امــام هشــتم
حضــرت علیبــن موســی الرضــا(ع) پیکــر
پــاک و مطهــر  70شــهید تازهتفحصشــده
دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس بــه خــاک
پــاک وطــن بازمیگــردد.
آئیــن اســتقبال از پیکــر پــاک و مطهــر 70
شــهید تازهتفحصشــده دوران هشــت
ســال دفــاع مقــدس روز دوشــنبه  6آبــان از
ســاعت  9صبــح انجــام میشــود و مــردم
ایــران از نقــاط مختلــف کشــور بهویــژه
از سراســر اســتان خوزســتان بــه اســتقبال
مســافران تــازه از ســفر برگشــته خــود
میآینــد.
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ایــن برنامــه در مــرز شــلمچه در شهرســتان
خرمشــهر برگــزار میشــود کــه جمعــی از

و اروندکنــار در آن حضــور مییابنــد.
همچنیــن جمعــی از خانــواده معظــم

مســئوالن لشــکری و کشــوری بههمــراه
مــردم شــهرهای مختلــف کشــور از جملــه
اهــواز ،آبــادان ،خرمشــهر ،مینوشــهر ،چوئبــده

شــهدا و ایثارگــران نیــز بــا حضــور در مــرز
شــلمچه از پیکــر پــاک و مطهــر  70شــهید
تازهتفحصشــده دوران هشــت ســال دفــاع

مقــدس اســتقبال میکننــد.
بهگفتــه ســردار ســید محمــد باقــرزاده
فرمانــده کمیتــه جســتوجوی مفقودیــن
ســتادکل نیروهــای مســلح ،پیکــر پــاک و
مطهــر ایــن شــهدا در مناطــق عملیاتــی
شــلمچه ،کتیبــان ،مجنــون ،شــرق دجلــه،
شــرهانی و فکــه شــمالی عــراق تفحــص
شــد ه اند.
ایــن  70شــهید تازهتفحصشــده دوران
هشــت ســال دفــاع مقــدس در عملیاتهــای
کربــای ،5بیتالمقــدس ،7رمضــان ،قــدس،
بــدر ،والفجــر ،1محــرم و تکهــای دشــمن
بــه شــهادت رســیدند کــه از یگانهایــی از
جملــه لشــکر  14امــام حســین(ع) ،لشــکر
 27محمــد رســول اهلل(ص) ،لشــکر  5نصــر،
لشــکر  7ولیعصر(عــج) 32 ،انصــار48 ،
فتــح ،لشــکر  19فجــر ،لشــکر  9بــدر ،لشــکر
 16قــدس ،لشــکر  25کربــا و لشــکر 21
حمــزه(ع) بــه جبهــه اعــزام شــدهاند.

رهبر انقالب اظهارنظری درباره
پالرمو و  CFTنداشتهاند
روابــط عمومی    مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اظهــارات
معــاون اول رئیــس جمهــور مبنــی بــر نظــر موافــق رهبــر
انقــاب در خصــوص لوایــح پالرمــو و  CFTرا تکذیــب
کــرد .بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،روابــط عمومــی    
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام اظهــارات اســحاق
جهانگیــری مبنــی بــر نظــر موافــق مقــام معظــم رهبــری
در خصــوص لوایــح پالرمــو و  CFTرا رد کــرد.
متن این اطالعیه به شرح زیر است:
رهبــر معظــم انقــاب ،هیــچ گونــه اظهــار نظــر یــا مکتوبــی
دال بــر موافقــت بــا تصویــب و اجــرای لوایــح پالرمــو و
 CFTنداشــته انــد .انتظــار م ـی    رود مســئوالن دولتــی در
نقــل قــول از مقــام معظــم رهبــری جانــب امانتــداری را
رعایــت کننــد .مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،جلســات
و بررســی  های خــود را در خصــوص ایــن لوایــح فــارغ از
هــر گونــه فشــار و اعمــال نظــر و بــا در نظــر گرفتــن منافــع
ملــی پیگیــری خواهــد کــرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور:

مخالفان "اف ای تی اف"
مسئولیت مخالفت خود را
برعهده گیرند
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بــا اعــام خبرتصویــب
لوایــح گــروه ویــژه اقــدام مالــی( )FATFدر جلســه ســران
ســه قــوه ،خاطرنشــان کــرد :متاســفانه ایــن لوایــح بانکــی
و اقتصــادی را سیاســی و جناحــی کردهانــد و کســانی
کــه مخالفــت می    کننــد بایــد مســئولیت مخالفــت خــود
را بپذیرنــد« .محمــود واعظــی» روز چهارشــنبه در حاشــیه
جلســه هیــات دولــت در پاســخ بــه پرســش ایرنــا در بــاره
سرنوشــت لوایــح  FATFگفــت :موضــع دولــت روشــن
اســت؛ مــا بحــث عضویــت در  FATFرا نداریــم ،آنچــه
بــرای کشــور مهــم اســت چهارالیحــه ای اســت کــه بــر
اســاس قوانیــن داخــل ایــران مراحــل آن طــی و تصویــب
شــده اســت .دولــت پیــش از رفتــن ایــن لوایــح بــه مجلــس
نظــرات مختلــف را دریافــت کــرد و آنچــه کمیســیونهای
مختلــف مجلــس هــم نظــر داشــتند اعمــال و همراهــی
کردیــم و خوشــبختانه ایــن لوایــح در مجلــس هــم تصویــب
شــد .واعظــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور بــه ایــن لوایــح
نیــاز دارد؛ گفــت :بــرای شفافســازی ،مبــارزه بــا پولشــویی
و مقابلــه بــا اتهاماتــی کــه بــه ایــران بــه دلیــل کمــک
بــه برخــی گروه  هــا زده می    شــود بــه ایــن لوایــح احتیــاج
داریــم و نظــر قاطــع دولــت ایــن اســت کــه ایــن لوایــح در
راســتای منافــع مــا و تســهیل روابــط بانکــی اســت.
وی ادامــه داد :متاســفانه ایــن لوایــح را کــه لوایــح بانکــی
و اقتصــادی اســت سیاســی و جناحــی کردهانــد و در حــال
مخالفــت هســتند امــا آنچــه کــه امــروز مطــرح اســت ایــن
اســت کــه کســانی کــه مخالفــت می    کننــد بایــد مســئولیت
مخالفــت خــود را بپذیرنــد
واعظــی افــزود :لوایــح دوبــار در شــورای عالــی هماهنگــی
اقتصــادی مطــرح و بحــث شــد؛ وزرای مختلــف توضیــح
دادنــد و مــا نتیجــه آن را خدمــت مقــام معظــم رهبــری
تقدیــم کردیــم .مــا ایــن گونــه مــوارد را خدمــت معظــم لــه
گــزارش میدهیــم امــا اینکــه تاییــد شــده یــا نــه،
نمی    دانــم ولــی در جلســه ســران قــوا تصویــب شــده اســت.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه در آخریــن تصمیــم گرفتــه
شــده ،گــروه ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFبــه ایــران
 ۴مــاه فرصــت داد و در طــول ایــن مــدت اگــر ایــن اقدامات
صــورت نگیــرد ،جلســه دیگــری تشــکیل نمیشــود و بــه
شــکل خــودکار بــه لیســت ســیاه وارد میشــویم و عم ـ ً
ا
"خودمــان خودمــان" را در بــاره روابــط بانکــی بــا دنیــا
تحریــم میکنیــم.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری تاکیــد کــرد :بایــد ایــن
موضــوع را بــه صــورت شــفاف بــه مــردم اعــام کنیــم
کــه دولــت و مجلــس کارهــای الزم را انجــام دادنــد و هــر
جــا مانــع تراشــی بــوده بایــد همانجــا مســئولیت را بپذیــرد.
واعظــی در بــاره حضــور رئیــس جمهــوری در اجــاس
کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد گفــت :جلســه وزرای
کشــورهای عضــو ایــن ســازمان دیــروز تشــکیل شــد ،امروز
هــم روســای کشــورها حضــور پیــدا خواهنــد کــرد و روز
جمعــه صبــح هــم جلســه اصلــی اجــاس ســران تشــکیل
خواهــد شــد.
اد  امه از ستون روبرو

و بعضـی میوههـای دیگـر را دانهای خریـد میکنند
در صورتـی کـه مـا کیلویـی خریـد میکنیـم آن هم
بعضـاً بیـش از یـک کیلو البتـه این مطالـب در مورد
تمامی    مـردم مـا صـادق نیسـت زیـرا بسـیاری از
مـردم تـوان خریـد میـوه ندارنـد و شـاید گاهی در
فصـل میـوه بـه ارزان خریـد روی آورند.
روی سـخن بـا کسـانی اسـت که کـم هم نیسـتند
امـا آدمهـای مسـرفی هسـتند چنانکـه خـود
هـم نمیداننـد چـون عـادت کردهانـد .در مـورد
سـخنرانیها هـم اسـراف میکنیم و وقـت مخاطب
را تلـف کـرده حوصلـه او را سـر میبریـم .ایـن
مطالـب گرچـه حـرف جدیـدی بـه همـراه نـدارد
امـا یـادآوری آن ،آن هـم در مقطـع زمانـی فعلـی
بیمناسـبت نیسـت.
والسالم

