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سرمقاله

خبر
دبیرکل حزب سبز ایران:

باید موانع FATF
را از سر راهمان برداریم
دبیرکل حزب سبز ایران تاکید کرد :قطعا
ما اگر بخواهیم در جهان تعامالت اقتصادی
داشته باشیم باید ابزارش را هم در اختیار
داشته باشیم و موانع بر سر راه آن را رفع
کنیم FATF .یکی از موانع سر راه ما است و
باید آن را برداریم تا بتوانیم وارد بازار و اقتصاد
جهانی بشویم.
به گزارش ایلنا ،حسین کنعانیمقدم درباره
موج جدید تحریمها و اعمال مجدد آنها
از سوی آمریکا گفت :به نظر میرسد آقای
ترامپ با همان روحیه قماربازی خود ،عمده
کارهایی که انجام میدهد بلوفهای سیاسی
است برای اینکه ایران را تحت فشار قرار بدهد
و همچنین برای اعمال برخی از خواستههای
خود این تحریمها را اعمال کرده است.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد :آمریکا
آن چیزی را که از اعمال تحریمها در سر
داشت ،انجام داده و چیز دیگری باقی نمانده
که بخواهد انجام دهد.
تجربه هم نشان داده که ایران در برابر
تحریمهای اقتصادی مقاومتش بیشتر از
شرایط عادی است و با افزایش فشارها ،اتحاد
و انسجام ما بیشتر خواهد شد.
آمریکا در این شرایط اقتصادی برای خودش
مشکل ایجاد میکند کمااینکه همپیمانان او
هم دارند از رفتارهای آمریکا سر باز میزنند،
درنتیجه آمریکا در این رویکردهایش تنها
است.

خبر

حسن روحانی در دیدار با معاونین وزارت امور اقتصادی

 500میلیارد دالر دارایی تاریخی
ایران در چنگ دیوانساالران
ادامه از صفحه یک
به نظر میرسد میتوان با دادن آزادی عمل
به یک گروه ورزیده از ایرانیان میهنپرست که
به هیچ جریان سیاسی بدهکار نیست و ایران را
آباد و سربلند میخواهد ،این دارایی را میتوان
به درآمد تبدیل کرد و ایران را از دلسردی
و شرایط اندوهبار امروز نجات داد .یادمان
باشد این داراییها که به احتمال قوی سرمایه
تاریخی انباشت شده که درکارخانهها ،جاده
و راه آهن و سد و نیروگاه و پاالیشگاه نهفته
شده است تا ابد به همین میزان ارزش نخواهند
داشت .نفت و گاز مانده در ژرفای بیابان و دریا
چه سودی برای ایران امروز و فردا دارد ،درحالی
که به طور مثال تنها آمریکا از یک بازیگر بزرگ
در سمت تقاضا به یک بازیگر بزرگ در سمت
عرضه نفت درآمده است و برایش مهم نیست
که عراق و عربستان و ایران به این کشور نفت
بفروشند یا نه .آیا دارایی تاریخی و فراموش
شده ایران در دهها بندر بزرگ و کوچک که با
روآمدن بنادر دیگر در کشورهای همسایه فاقد
ارزش شده اند را نمیبینیم ؟ آیا با راه اندازی
بندر جبل علی در امارات ارزش امروز قشم
و کیش همان ارزش تاریخی 50سال پیش
است؟ آیا راه اندازی بندر گوادر در پاکستان
راه را برای کم ارزش شدن بندر چابهار ایران
فراهم نکرد؟ به نظر بسیاری از کارشناسان با راه
اندازی طرحهای تولید فلزات اساسی در عمان
و بحرین و پتروشیمی در عربستان باز هم
ایران دارای مزیت نسبی در این صنایع نخواهد
بود؟ آیا به چشم ندیدیم صنعت نساجی ایران
زیر ماشین کوه پیکر نساجی ترکیه له شد؟ آیا
شاهد خروج نیروهای ورزیده فنی ،دانشگاهی
و تحصیلکرده ایران نیستیم؟ این تاسفآور
است که ایران نتواند از 500میلیارد دالر دارایی
تاریخی خود با با فرض 4درصد میانگین
نرخ سود در جهان ،ساالنه  20میلیارد دالر
درآمد داشته باشد و آن گاه تیم ملی فوتبال
و کشتیاش با کمبود ارز کمتر از یک میلیون
دالر خشمگین و نگران باشند؟ داراییها برای
هیچ سرزمینی تا ابد نمی مانند.

سیاستروز
وزیر اطالعات:

دولت پای قولی که به مردم داده ایستاده است
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،حسن
روحانی روزگذشته در دیدار معاونین و مدیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت :در شرایطی
هستیم که بازار بورس و فرابورس ما امروز نقش
بسیار خوب و سازندهای داشته است .این حرف
درست است که ما بخشی از مسئولیت بانکها را
به تدریج باید به بازار سرمایه منتقل کنیم و بازار
سرمایه ما این توان را دارد که بخشی از نیازمندیها
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 میکند.
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 میگوییم
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 اعتمادکنند
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
بهرهبرداری 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 جابهجا کنند و البته این حرکت خواص
اقتصادی برای تولید کشور هم دارد و در واگذاری به
بازار سرمایه و اقتصاد کمک میکند.
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 سازمانهای مردم
نهاد ،در کمک به اقشار آسیبپذیر درست فعال
شوند ،از دولت بهتر کار میکنند .هر چه بتوانیم
امور را به مردم واگذار کنیم ،حتما به نفع ما است.
مردم بهتر از ما تالش میکنند؛ این روشن است.
رئیس جمهوری افزود :البته برخی مسئولیتهای
حاکمیتی همه جای دنیا بر عهده بخش خصوصی
نیست .نیروهای مسلح و بخشی از اقتصاد
د اما میتوانیم
حالتهای خاص خودشان را دارن 
بخش عمدهای را به مردم واگذار کنیم و این
سیاستهای اصل  44قانون اساسی را به معنی
واقعی کلمه باید اجرا و پیاده کنیم.
باالترین وظیفه دژپسند اصالح نظام بانکداری
است
رئیس جمهوری افزود :در شرایط کنونی بانکها
گاهی به ما کمک میکنند ،گاهی بار بر دوش ما
میگذارند .همه این نقدینگی که ما از آن شکایت
داریم و میگوییم غول نقدینگی کجا خوابیده و کجا
حرکت میکند ،چه کسی این نقدینگی را درست
میکند؟ 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 نمیبریم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه رشد نقدینگی در
دولت یازدهم و دوازدهم ،عمدتا مربوط به پایه
پولی نبوده و به ضریب فزاینده مربوط میشود،
گفت :آن جایی هم که این افزایش به پایه پولی
مربوط میشود ،دولت نیست که این پایه پولی را
باال میبرد ،عمدتا بانکها هستند .بانکها پایه پولی
را باال میبرند؛ یعنی از یک طرف با یک دست به
مردم خدمت میکنند ،با یک دست دیگر فشار بر
جامعه میآورند.
روحانی تصریح کرد :به آقای دژپسند گفتم اولین
مسئولیت شما در وزارت اقتصاد ،مسئولیت اصالح
نظام بانکداری است و شما کاری کنید که اوال
بانکها از بنگاهداری خارج شوند .در حال حاضر
تسهیالتی که بانکها میدهند ،اول به بنگاههای
خودشان میدهند .بانک باید از بنگاهداری خارج
شود تا بتواند عادالنه رفتار کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ما بسیار بیشتر از دشمن حقوق بشر
را رعایت میکنیم

رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه در این ماجرا و تخلف اخیر آمریکا ،آمریکاییها از همیشه منزویتر 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.

با زبان زور و
فشار و تحریم
و تهدید با ملت
بزرگ ایران
حرف نزنند
 250هزار میلیارد تومان از نقدینگی امروز،
مربوط به مؤسسات غیرمجاز است
رئیس جمهوری ادامه داد :نکته دیگر سرمایههای
منجمد است ،سرمایههای منجمد برای چیست؟
این همه ساختمان و شعبه برای چه؟ در کجای دنیا
اینطوری است .اخیرا وقتی به کشورهای خارجی
سفر میکنم یکی از چیزهایی که نگاه میکنم،
شعبات بانکها است .اصال در تهران ،اول ،وسط
و آخر خیابان ،نبش خیابان و جای حساس شهر را
شما پیدا نمیکنید که بانکها نگرفته باشند .چرا؟
یک رقابت ناسالم بین بانکها پیدا شده است.
نظارت بانک مرکزی باید به مراتب افزایش پیدا کند.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه  250هزار میلیارد
تومان از نقدینگی امروز ،مربوط به مؤسسات
غیرمجاز است ،گفت :این موسسات باعث شدند
که از پایه پولی بیش از  30هزار میلیارد تومان پول
پرداخت کنیم .شما ضریب فزاینده را نگاه کنید250 ،
هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار آمده است.
چرا؟ چون یک عده متخلف ،یک عده افرادی که به
مردم خیانت کردند و معموال این خائنین آدمهایی
در دور و بر خودشان دارند را جمع میکنند.
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 نامههایی را با  40الی  90امضاء از
آدمهای مختلف میآورد که تهدیدش میکردند و
من میگفتم کار خودت را انجام بده و نترس .کار
بزرگی انجام داد.
رئیس جمهوری تاکید کرد :این مؤسسات
غیرمجاز ،مؤسسات مجاز ،بانکهای خصوصی
و دولتی ،همه اینها باید سالمسازی شوند .این
مهمترین وظیفهای است که امروز وزارت اقتصاد و
بانک مرکزی توأما بر عهده دارند و باید انجام دهند
و همه مدیران دلسوز بانکها باید این کار را بکنند.
مدیران بانکها رسالت بسیار سنگینی بر عهده
دارند .آنها بهتر از ما میتوانند کمک کنند .آنها بهتر

شمخانی در دیدار فرستاده ویژه پوتین:

از ما راهش را بلد هستند.
آمریکاییها 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 آمریکاییها 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 بهانهای را درست
کردن ،این برای ملت ایران غیرقابل قبول است.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :امروز کاری که
آمریکاییها انجام میدهند ،صرفا فشار به مردم
است ،فشار به هیچ جای دیگر نیست .به مردم
و به ملتهای دیگر و به شرکتهای دیگر و به
دولتهای دیگر است ،امروز تنها ما از سیاستهای
ی نیستیم حتی شرکتها و دولتهای
آمریکا عصبان 
ی هم از سیاستهای آمریکا عصبانی هستند.
اروپای 
رهبران  4کشور بزرگ ،واسطه شده بودند که با
ترامپ مالقات کنم
روحانی گفت :این ما نیستیم که دلمان
میخواهد این دوره حکومت آمریکا خیلی کوتاه و
کوتاهتر شود ،متحدین اروپایی خودشان در جلسات
به خود من میگویند که یکی از آرزوهایشان این
است .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 درست شود .در همین ایامی که
نیویورک بودم ،رهبران  4کشور 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
میکنیم.
رئیسجمهوری 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 میتواند
بنشیند حرف بزند و به نتیجه برسد.
آمریکاییها از همیشه منزویتر هستند
روحانی با تاکید بر اینکه امروز خوشبختانه در
این ماجرا و تخلف اخیر آمریکا ،آمریکاییها از
همیشه منزویتر هستند ،گفت :شما ببینید االن
چند کشور از کار آمریکا حمایت میکنند؟ و آنهایی
که مخالف هستند ،چقدر هستند؟ ما در بخش
سیاسی ،افکار عمومی و حقوقی ،موفقیتهای
بسیار خوبی به دست آوردیم.
رئیسجمهوری خاطرنشان کرد :این کار ساده
نیست که آمریکا روی حرفی بایستد و کل اتحادیه
اروپا با آن نباشد ،این یعنی پیروزی دیپلماسی و
پیروزی سیاست خارجی .بعضیها فکر میکنند
در برجام که مذاکره کردیم و به نتیجه رسیدیم این
موفقیت بزرگی بود که آمریکاییها این موفقیت را
از بین بردند نه اینگونه نیست .این تفسیر اشتباه
است.
وی گفت :رسانههای ما و صداوسیمای ما باید
این موفقیت را با صدای رسا بیان کنند و همه مردم
باید بدانند که نمایندگان و دیپلماتهای آنها ،چقدر
فعالیت کردند و موفق بودند .ما این بار با افتخار
تحریم را میشکنیم چون ظالمانه است و برخالف
قانون ،معاهدات و بر خالف قطعنامه سازمانملل
است پس ما افتخار میکنیم ،این تحریم ظالمانه را
بشکنیم و همه باید این کار را بکنند.
روحانی تصریح کرد :به نظر من اگر کشور
بخواهد در مسیر درست حرکت کند راه حل دیگری
جز دولت الکترونیک ندارد .مردم نباید با چهرهها
مواجه شوند .این ارتباط رو در رو که میگویند
خوب است ،در اقتصاد و گرفتن تسهیالت و
سرمایهگذاری خوب نیست.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان
اینکه  3سال از این دولت مانده ،گفت :تعصبات
بخشی را رها کنیم .اطالعاتمان را به یکدیگر بدهیم
و متمرکز کنیم .از اطالعات هم استفاده کنیم.

وزیر اطالعات با طرح این پرسش که چرا
دشمن با ما دشمنی میکند ،گفت :آیا دلیل
این است که ما حقوق بشر را رعایت نمیکنیم؟
مگر عربستان رعایت میکند؟ ضمن اینکه ما
بسیار بیشتر از حتی دشمن حقوق بشر را
رعایت میکنیم.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمود علوی روز
گذشته در هفتمین همایش ملی پدافند غیر
عامل با طرح این پرسش که چرا دشمن با
ما دشمنی میکند ،گفت :آیا دلیل این است
که ما حقوق بشر را رعایت نمیکنیم؟ مگر
عربستان رعایت میکند؟ ضمن اینکه ما بسیار
بیشتر از حتی دشمن حقوق بشر را رعایت
میکنیم و این موضوعی است که در احکام
اسالمی ما نیز هست و میگوید خداوند از حق
خود میگذرد ولی از حق مردم نه.
وزیر اطالعات ادامه داد :ما نه از باب اینکه
بخواهیم پایبند به منشور سازمان ملل متحد
باشیم بلکه چون به ارزشها و باورهای اسالمی
معتقدیم و در این ارزشها ،جایگاه خاصی
برای انسان قائل شدهاند این تاکید را بر حفظ
حقوق انسان داریم.
علوی با بیان اینکه دشمنان با بهانه قرار دادن
حقوق بشر دشمنی شان با ما را توجیه میکنند
وگرنه دشمنی آنان با ما از باب تضییع حقوق
بشر نیست.
وی افزود :آیا پایمال شدن حقوق زنان دلیل
دشمنی آنان با ما است؟ یا به خاطر اینکه
حکم اعدام در جمهوری اسالمی وجود دارد
با ما دشمن هستند؟ در بسیاری از کشورها
مجازات اعدام وجود دارد .در عربستان با آن
حالت غیرانسانی هم اجرا میشود که هرگز در
جمهوری اسالمی اجرا نشده است ،پس چرا با
آنان دشمنی نمیکنند؟
وزیر اطالعات تاکید کرد :راز و رمز دشمنی
آنان با ما تاثیرگذاری منطقهای جمهوری
اسالمی است و توان دفاعی جمهوری اسالمی
که امروز میدانند وارد فاز نظامی شدن با
جمهوری اسالمی برای آنان هزینه بر است و
جمهوری اسالمی از بازدارندگی بسیار باالیی
برخوردار شده است و نیز از توان علمی باالیی
در دانش هستهای برخوردار شده که اینها راز و
رمز دشمنی آنان با ما است.
وی با تاکید بر اینکه نخبگان جامعه سرمایه
هستند ،گفت :در دنیا جاذبههای زیادی را
برای جذب نخبگان ایجاد کردهاند و بنابراین
نخبگان خود به خود گریزپا میشوند ،این
گریزپاهای ارزشمند را باید با اختیار خودشان
در کشور تثبیت کنیم .دشمن سعی میکند
فضای فرار آنان را فراهم کند چرا که راه کارهای
دانش پایه و خرد پایه برای حل مشکالت را
این نخبگان به نظام ارائه میکنند .حرکتی که
نخبگان را دچار واگرایی کند و آنان را به هجرت
از کشور وادار کند ،حرکتی همسو با دشمن
تلقی میشود ،لزومی ندارد آگاهانه با دشمن
همسو شویم.
وزیر اطالعات تصریح کرد :امنیت بیبدیلی
در جمهوری اسالمی وجود دارد و از هر صد
اقدام تروریستی یکی منجر به رخنه شده
است .سربازان گمنام امام زمان در مدت
گذشته بیش از سیصد تیم تروریستی را
زیر ضربه بردهاند .در ایام اربعین یازده تیم
تروریستی را در شهرهای مختلف شناسایی و
عناصرش را دستگیر کردند.

وظیفه هیات عالی نظارت مجمع تطبیق
قوانین با سیاستهای کلی است

فرآیند پایان دادن به استفاده ابزاری آمریکا از سالح
مخرب دالر باید به سرعت اجرا شود

دبیر جامعه اسالمی مهندسین:

مسیر را برای امضای
 CFTباز کنیم

در جلسه شورای اقتصاد:

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید
کرد :وظیفه هیات عالی نظارت بررسی کلیه
مصوبات دولت ،مجلس و قوه قضائیه برای
تطبیق با سیاستهای کلی نظام و اصالح
مغایرتها است.
به گزارش ایلنا ،محسن رضایی در حاشیه
مراسم آخرین نبرد به مناسبت گرامیداشت ۱۳
آبان که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد،
گفت :در صورتی که مجلس ایرادات شورای نگهبان درخصوص الیحه
 CFTرا نپذیرد ،این الیحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد آمد
و بررسی میشود .وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون هیات عالی
نظارت و بررسی الیحه  CFTدر این هیات نیز گفت :وظیفه هیات عالی
نظارت بررسی کلیه مصوبات دولت ،مجلس و قوه قضائیه برای تطبیق با
سیاستهای کلی نظام و اصالح مغایرتها است .دبیر مجمع تشخیص
مصلحت نظام ادامه داد :لوایح و قوانینی که توسط شورای نگهبان مغایر
با قانون اعالم میشود ،بر اساس اصل  ۱۱۰قانون اساسی به مجلس
بازمیگردد و رفع ایراد میشود.

الکساندر الورنتیف ،نماینده ویژه رئیس فدراسیون
روسیه که برای ارائه گزارش از نشست چهارجانبه
استانبول به تهران سفر کرده است ،با علی
شمخانی ،و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار
و گفتوگو کرد .به گزارش ایلنا ،شمخانی در
این مالقات با اشاره به سه اصل راهبردی و غیر
قابل تغییر که مبنای همکاریهای دفاعی ،امنیتی
و سیاسی ایران و روسیه در بحران سوریه بوده است،
اظهار کرد :حمایت از دولت قانونی سوریه و همکاری با این کشور برای مبارزه
با تروریسم ،حفظ تمامیت ارضی سوریه و فراهم شدن سازوکارهای سیاسی
برای تعیین آینده این کشور توسط مردم سوریه ،اهدافی است که مجموعه
موفقیتهای سیاسی و میدانی حاصل شده بر مبنای آن شکل گرفته است.
س فدراسیون
الکساندر الورنتیف نیز در این مالقات اظهار کرد :با دستور رئی 
روسیه برای اجرای دو ماموریت شامل ارائه گزارش از اجالس چهار جانبه
روسیه ،ترکیه ،آلمان و فرانسه در مورد سوریه که در شهر استانبول برگزار
شد و همچنین اعالم حمایت قاطع از ایران در برابر تحریمهای غیر قانونی
آمریکا که دور دوم آن آغاز شده است به تهران سفر کردهام.

دبیر جامعه اسالمی مهندسین با اشاره به
ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به الیحه
الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم ( )CFTگفت :معتقدم در
این برهه ضرورت دارد مسیر را باز کنیم تا
این الیحه امضا شود.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا باهنر در
نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به
مطلب فوق افزود :برخی اجرای  FATFرا با برجام و مذاکرات هستهای
با  5+1و مسائل دیگر خلط میکنند اما باید گفت که طبیعی است
برخی مفاد کنوانسیونهای بینالمللی با برخی از قوانین داخلی و
اعتقادات و مواضع ما منطبق نیست.
مهمتر از  FATFاعالمیه حقوق بشر بوده است که ایران به آن
پیوست در حالی که با بسیاری از مبانی ارزشی و قانونی ما منطبق
نبود و البته پذیرش آن به معنای آن نیست که به طور کامل آن را
قبول داریم .ما این موارد را تا جایی قبول داریم که قانون اساسیمان
اجازه دهد.

معاون اول رئیسجمهوری بر رعایت میزان
استفاده از تجهیزات ساخت داخل در
طرحهایی که با استفاده از تسهیالت مالی
خارجی اجرا میشوند ،تاکید کرد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در
جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش
ارائه شده درخصوص عملکرد تسهیالت
مالی خارجی از کشور چین ،بر لزوم استفاده
از تجهیزات ساخت داخل در طرحهایی که از طریق فاینانس اجرایی
میشود ،تاکید کرد.
در این جلسه گزارشی از عملکرد تسهیالت مالی خارجی (فاینانس)
کشور چین ارائه شد که براساس این گزارش از  ۴۶طرح مصوب با
استفاده از تسهیالت مالی خارجی ۲۸ ،طرح با مالکیت دولت و  ۱۸طرح
با مالکیت بخش خصوصی و غیر دولتی است.
همچنین در این جلسه درخواستهای برخی دستگاههای اجرایی
مطرح شد و پس از ارائه توضیح در خصوص دالیل فنی و توجیحات
مالی و اقتصادی با برخی از این درخواستها موافقت صورت گرفت.

تاکید جهانگیری بر استفاده از تجهیزات داخلی
در طرحهای اجرایی از طریق فاینانس

