
 نمایش بی سوادی تاریخی 
سفیرِ انگلستان در ایران

اخیرا سفیر انگلستان در ایران، "سایمون شرکلیف"، 
موضع گیری عجیبــی را در مورد ایــران در جریان 
جلســه ای مشــترک با اعضای اتاق بازرگانی فارس 
انجام داده اســت. شرکلیف در این جلسه گفته است: 
"بــه نظِر منفی مــردم ایران به انگلیــس احترام می 
گذارم اما بدانید که مردم انگلیس هم همین حس را 

نسبت به ایران دارند." 
وی در ادامه و در پاسخ به اعتراض حاضرین در جلسه 
به نقش مخــرب دولت انگلســتان در بر هم خوردِن 
روابط تجاری دو کشــور، همراهی آن با تحریم های 
آمریکا علیه ایــران، و در عین حال اولویت دهِی این 
کشــور به غرض ورزی های سیاســی در مورد مسائل 
مرتبــط با ایران به جای روابــط اقتصادی، ادعا کرده 
کــه" 90 درصد از تقصیرها در حــوزه کاهش روابط 

اقتصادی دو کشور به عهده طرِف ایرانی است."
دراین راستا اینطور به نظر می رسد که این اظهار نظر 
شــرکلیف را صرفا نباید طرِح یک ایده ساده در نظر 
گرفــت بلکه برعکس این موضــع گیری در دِل خود، 
ابعــادی دارد که توجه به آن ها کامال ضروری به نظر 
می رسد. در این چهارچوب، به طور خاص به سه نکته 

در این رابطه می توان اشاره می کرد.
یکی از ابتدایی ترین اصول در عرصه روابط بین الملل 
و مناســبات میان کشــورها این نکته اســت که باید 
بدانیم روابط میان ملت ها و دولت ها، در محیط خال 
شــکل نمی گیرد. بلکه بر عکس، کشورها و ملت ها بر 
اساِس سازه های ذهنی که از یکدیگر در ذهن دارند، 
نسبت به تنظیم روابط خود با دیگران اقدام می کنند 
و آن ها را دوســت، دشــمن و یا به مثابــه بازیگرانی 
خنثی )نه دوست و نه دشمن( در نظر می گیرند. این 
مســاله به طور خاص در قالــِب نظری در چهارچوب 
تئوری سازه انگارِی روابط بین الملل، فرموله و تبیین 
شــده است. اگر از این منظر به روابط تاریخی ایران و 
انگلستان بنگریم، این نکته به وضوح آشکار می شود 
که این انگلستان بوده که در تاریِخ ایران همواره نقشی 
مخرب و منفی را ایفا کرده و تصویِر یک اســتعمارگر 
فریبــکار را از خود در اذهان افکار عمومی ملت ایران 
برســاخته اســت. البته که وقایع تاریخی فراوانی نیز 

گواهی بر این مساله هستند. 
کافی اســت در ایــن رابطه به مــواردی نظیر: نقش 
مخرب انگلیس در جداســازی افغانستان و بحرین از 
خاک ایران، ایجاد فرق ضاله در کشورمان و حمایت از 
آن ها، تحمیل قراردادهای اســتعماری به دولت های 
دست نشانده در کشورمان)قراردادهایی نظیر 1907 
یــا 1919 و یا رویترز(، ایفای نقش مخرب از ســوی 
دولت انگلســتان در چهارچوب کودتای 28 مردادماه 
سال 1332، و یا تحوالت پس از انقالب اسالمی نظیر 
حمایت انگلیس از گروه های تروریســتی و خشونت 
طلب علیه کشــورمان، تالش جهــت ایجاد منازعات 
داخلــی در قالــب وقایعی نظیر فتنــه 88، تحرکات 
مشــکوک و گســترده انگلیس با هدف جاسوســی و 
ایجــاد ناآرامی در ایران و البتــه همراهی قابل توجه 
دولت انگلستان با جریان های رسانه ای و چهره های 
معاند با کشورمان و پناه دادن به آن ها، توجه کنیم.  
در این چهارچوب، اساســا این انگلســتان بوده که به 
صورت تاریخی با اقدامات و رویه های غیرقانونی خود، 
حقوق ملت ایران در مســائل و حوزه های گوناگون را 
تضییع کرده و موجب وارد آمدن خســارت و ظلم به 
این ملت شده است. در واقع در گاِم اول این انگلستان 
بوده کــه به تصویرســازی منفی از خود نــزد افکار 

عمومی ایرانیان پرداخته است. 
حال دراین فضا، مشــخص نیســت که چرا ســفیر 
انگلستان در ایران خود را در موقعیت طلبکار می داند 
و فکر می کند که در ایــن معادله، ایرانیان نیز مقصر 
بوده انــد؟ بهتر اســت وی جــدای از تاریخ ظلم های 
اســتعماری بریتانیــا در حق ملت ایــران، رویه های 
نادرست و غیرقانونی کشورش در قبال دیگر کشورها 
نظیر هندوســتان را نیز مرور کند تا شاید این مساله 
قدری به قوام و اســتحکاِم موضع گیری های آتی وی 
کمک کند. شــاید یکی دیگر از پیام های موضع گیری 
بی پایه اخیر ســفیر انگلســتان در ایران این باشــد 
که این دیپلمات به وضوح نشــان می دهد که چطور 
سیاســتمداران انگلیســی همچنان در مورد مسائل 
بین المللی و در قبال دیگر ملت ها، با ذهنیتی زیســت 
می کنند که خیلی وقت اســت تاریــخ انقضای آن به 
سر آمده و اساسا ردی از آن دیگر باقی نمانده است. 

اینکه شرکلیف معتقد است مسوول بیش از 90 درصد 
از کاهش روابط تجاری ایران و انگلیس بر عهده طرف 
ایرانی اســت، با هیچ متر و مالکی قابل فهم نیســت. 
مگر همین انگلستان نبود که با کارزار فشار حداکثری 
غیرقانونی دولت  ترامپ علیه ایران همراهی کرد و در 
اتحاد با این کشور بنا داشت کمر ملت و دولت ایران را 
بشکند؟ حال چه شده که سفیر انگلستان فقط بدون 
توجــه به همین یک قلم که اساســا ذکر موارد دیگر 
را چندان الزم نمی ســازد، اقدام به موضع گیری های 
اخیر خود کرده، امری اســت کــه حقیقتا قابل درک 
نمی باشــد. یکی دیگر از پیام های موضع گیری های 
اخیــر شــرکلیف در رابطه با کشــورمان بــه ملت و 
دولتمردان ایرانی این اســت که انگلستان، همچنان 
همان استعمارگِر پیر است و هیچگاه نباید اشتباهات 

تاریخی را در مورد انگلیسی ها تکرار کرد.  
یکچنیــن دولتی صرفا زبان قدرت را می فهمد و ایران 
برای پیشــبرد دســتورکارها و اهداف خود در رابطه با 
این دولت)دولت انگلستان( باید با همان منطقی رفتار 
کند که وقتی کشــتی نفت کش ایرانی در تنگه جبل 
الطارق به صورت غیرقانونی توقیف می شود، ایران نیز 
در واکنــش به آن، اقدام بــه توقیِف متقابل نفت کش 
های انگلیسی می کند. در واقع، دیپلمات های انگلیسی 
برخالف شــعارهای دور و دراز خــود در مورد ضرورت 
اســتفاده از دیپلماســی و مذاکره، زباِن قدرت را بهتر 
می فهمند و وقتی با این زبان رو به رو می شوند، بیش 
از پیش افول هژمونی خود و ملکه را درک می کنند. در 
این میان هیچ بعید نیست که ایراِن قدرتمند نیز سفیِر 
فراموشکار را اندکی مشوش کرده باشد و او را به موضع 

گیری اخیرش واداشته باشد!  الف

یادداشت

وزیر کشــور با بیان اینکه برای بازگشایی مرزهای عراق 
باید مطمئن می شــدیم که امنیت در این کشور حاکم 
است، بیان کرد: ما در این مورد هم با مسئوالن عراقی و 
هم با سفارتخانه و دست اندرکاران خودمان در این کشور 

هماهنگی کردیم.
احمــد وحیــدی در گفت وگو با فارس، دربــاره آخرین 
وضعیت حضور زائران ایرانی در مراســم اربعین حسینی 
گفت: بحمداهلل با آرام شــدن اوضاع داخلی عراق و اعالم 
آمادگی اســتقبال و پذیــرش زوار عزیز ما و احســاس 
اطمینانــی که از امنیت آنجا به ما داده شــد، مرزها باز 

شــد تا زوار عزیز به عتبات عالیات مشــرف شوند. وی 
افزود: امیدواریم همین وضعی که االن داریم و آرامشــی 
که بحمداهلل در این کشــور حاکم شــده، در طول سفر 
نیز داشــته باشــیم و عزیزان ما بتوانند سفر خودشان را 
به خوبی انجام دهنــد. وی با بیان اینکه ما باید مطمئن 
می شدیم که امنیت در این کشور حاکم است، بیان کرد: 
ما در این مورد هم با مسئوالن عراقی و هم با سفارتخانه 
و دست اندرکاران خودمان در این کشور هماهنگی کردیم 
و آن ها نیز باید ارزیابی انجام می دادند که این کار انجام 

شد و شرایط حضور زائران ایرانی مجددا احیا شد.

برای بازگشایی مرز با مسئوالن عراقی و سفارت ایران 
هماهنگی کردیم

معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهوری از درخواســت 
یکی از روســای ارشــد اروپای غربی برای میانجی گری 
سیدابراهیم رئیسی در جنگ روسیه و اوکراین خبر داده 

بود، اما این مقام اروپایی کیست؟
محمد جمشــیدی دیروز در حســاب کاربری خود در 
توئیتر با اعالم این موضوع، از ارســال »یک ابتکار صلح 
در کنار یک پیام مهم« از تهران به مسکو خبر داد. مقام 
ارشد اروپایی که خواستار میانجی گری رییس جمهوری 
 ایران شــده اســت، امانوئل مکرون رییــس جمهوری

فرانسه است. 

جمشــیدی در توئیت خود توضیح داده بود که پس از 
مجموعه ای از رایزنی ها، این بســته ابتکار صلح در کنار 
یک »پیام مهم« از ســوی امیر عبداللهیــان وزیر امور 

خارجه به مسکو ارسال شده است.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجــه عصر روز 
سه شــنبه در خصوص اهدافش از سفر به روسیه اظهار 
کرد: هدف اصلی از سفر به مسکو تالش برای حل بحران 
اوکراین براساس درخواســت به عمل آمده از جمهوری 
اســالمی ایران اســت. برخی طرف های غربی خواهان 

نقش آفرینی فعال تهران در این موضوع هستند.

 پیام محرمانه مکرون به رئیسی 
و درخواست میانجیگری ایران در جنگ روسیه و اوکراین

رئیس جمهور گفت: رشد کشور و رشد اقتصادی در گروی 
افزایش بهره وری است؛ برخی دســتگاه ها بودجه و اعتبار 
زیادی دارند ولــی باید خروجی و بهره وری آن دســتگاه 

سنجیده شود؛ باید در بهره وری دستگاه ها بازنگری شود.
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور دیروز در هفدهمین 
جشنواره شهید رجایی اظهار داشــت: شهید رجایی نماد 
خدمتگــزاری، حرکت جهادی و دغدغه مندی نســبت به 
دین و ارزش هاســت. وی افزود: توجه به نیروها و تقدیر از 
عزیزانی که انجام خدمت می کنند، یک اصل اسالمی است 
که باید همواره مد نظر باشــد. در همه دستگاه ها ارزیابی 

دقیق موجب رشد و تعالی نظام اداری کشور می شود.
رئیس جمهور گفت: نگاه مدیریتی در کشــور وجود دارد و 
سلسله  مراتب اداری هست اما نکته مهم این است که؛ چه 
باید کرد ســازوکار اداری در هر کشوری کارآمد باشد؟ این 
دغدغه همه کســانی است که در موضوع مدیریت فعالیت 
می کنند. رئیســی بیان کرد: چهار حوزه پاسخگویی را در 
فرهنگ اســالمی داریم؛ اول پاسخگویی به خداوند متعال،  
عموم شــهروندان، اربــاب رجوع و سلســله مراتب و نظام 
اداری. همواره برای افزایش بهره وری عالوه بر اعتماد، باید 
کنترل هم تعریف شود و باید ببینیم آیا در نظام مدیریتی 
مــا اصل بر اعتماد و یا کنترل اســت، با نــگاه به عهدنامه 
امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشــتر، اصل بر هر دو یعنی هم 
بر اعتماد و هم کنترل دیده می شود. هر فرد و کارمند باید 
خود را موظف به اجرای قانون، رعایت اخالق، پاسخگویی 
صحیح به ارباب رجوع بداند؛ چه باالی سر او بازرس باشد 
یا نه. نظام خودکنترلی در فرهنگ دینی ما مد نظر است و 
هر کس خود را ابتدا در محضر خدا ببیند و خطایی مرتکب 

نشود، اما کنترل هم الزم است.
وی ادامه داد: کنترل برای مچ گیری نیست بلکه برای تداوم 
اعتماد است؛ اعتماد امر لحظه ای نیست و نیاز به تداوم دارد 
و این مســئله در گروی کنترل و نظارت است. نظارت باید 
سیستمی وجود داشته باشد و موجب سلب اعتماد نخواهد 
بــود؛ ارزیابی ضرورت دارد. وجود ســازمان های نظارتی از 
وجود سازوکارهای درون سازمانی کفایت نمی کند و درون 
بخش ها هم باید کنترل باشد. وی گفت: نیازمند به تحول 

اداری هســتیم و برای عدالــت اداری باید این اقدام انجام 
بگیــرد، عدالت در تمامی شــئون اداری؛ مدیران باید نگاه 

تحولی داشته باشند.
رئیس جمهــور اظهار داشــت: مقــام معظــم رهبری در 
فرمایش های روز سه شنبه، نکات ارزشمندی را فرمودند و 
برای عملیاتی کردن بیانات ایشان جلسه گذاشتیم. برخی 
دســتگاه ها بودجه و اعتبار زیادی دارند ولی باید خروجی 
و بهره وری آن دســتگاه سنجیده شــود؛ باید در بهره وری 
دستگاه ها بازنگری شــود. بودجه ها تخصیص می یابد ولی 
مهم تر، بهره وری اســت؛ عمر افراد صرف می شــود و این 
هزینه اســت، ولی بهره وری چقدر اســت؟ دستگاه ها باید 
کارکنان خود را فراخوان کنند و آسیب شناســِی مجموعه 
خود را انجام بدهند. رئیسی عنوان کرد: 43 سال از پیروزی 
انقالب گذشته اســت و مردان و زنان مصمم ما امروز دنیا 
را در مقابل اراده خود حیرت زده کردند؛ چرا امروز باید در 
نظام اداری دچار مشکل باشیم؟ ما »اصحاب ما می توانیم« 

هســتیم و باید تحول در نظام اداری انجام بگیرد. سرمایه 
انسانی ما کم نیست و این ها ذخایر ما هستند ولی این نیرو 
در نظام اداری ما، متوقف شــده است و یا به او میدان داده 
نمی شود و همین فرد در بخش خصوصی، اقدامات مؤثری 

انجام می دهد.

 ضرورت اقدمات عملی دولت و استانداران 
برای ارتقای امید و اعتماد مردم

سید ابراهیم رئیسی همچنین در نشست مشترک اعضای 
هیأت دولت با استانداران سراسر کشور، ضمن قدردانی از 
لطف و محبت رهبر معظم انقــالب در دیدار هیات دولت 
با ایشــان، با اشاره به اولویِت صیانت از امید و اعتماد مردم 
در جهت گیری هــای کالن دولت، گفــت: امید و اعتمادی 
که در مردم ایجاد شــده سرمایه ای برای دولت است و باید 
با تصمیمات اثربخــش، پیگیری های مجدانه، گزارش های 

صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا یابد.

وی در ادامــه بــه ویژگی مســئولیت پذیری دولــت که از 
ســوی رهبر انقالب مــورد تاکید قرار گرفت، اشــاره کرد 
و اظهار داشــت: از همان ابتدا تاکید داشــتیم که دولت در 
عرصه تصمیم گیری، مصمم، بدون بهانه تراشــی و با روحیه 
مســئولیت پذیری تصمیمات الزم را اتخاذ نماید و در عرصه 
عمل، با دقــت، جدیت و اجرای به موقــع تصمیمات را به 
ثمر برساند. رئیسی صادق الوعد بودن دولت را یک شاخص 
مهــم ارتقای امید و اعتماد در کشــور خواند و گفت: حتماً 
تالش کنیم، چه وعده های مقطعی و موردی و چه وعده های 
کالن، به شــکل صحیح و به موقع پیگیری و محقق شوند 
و اگــر اجرای وعــده ای در جایی و به هر دلیلی با اشــکال 
مواجه شــد، برای مردم توضیح داده شــود. رئیس جمهور 
بر ضرورت تقویت اطالع رســانی در دستگاه های اجرایی به 
ویژه اســتانداری ها برای تبیین اقدامات خوب و مؤثر دولت 
تاکید کرد و اظهار داشــت: روابط عمومی اســتانداری ها با 
همت مضاعف به وظایف خــود در زمینه تبیین اقدامات و 
دستاوردهای دولت در فضای مجازی و رسانه ها عمل کنند.

رئیســی در ادامــه توجه به تولید را به عنــوان یکی دیگر 
از توصیه هــای رهبر انقالب بــه دولت مورد اشــاره قرار 
داد و اظهار داشــت: اســتانداران موظف اند با پیگیری های 
مستمر موانع تولید را شناسایی و رفع و واحدهای تولیدی 
تعطیل یــا نیمه تعطیل را فعال کنند. گاهی مشــکل یک 
واحد تولیدی تعطیل شــده با یک پیگیری ســاده رفع و 

ظرفیت های تولیدی و اشتغال آن فعال می شود.
رئیســی تامین مســکن برای مردم را یکــی از مهم ترین 
دغدغه های دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین 
مســکن و کنترل اجاره بها را به شــکل ویژه دنبال کنند و 
در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دســتور یا اجازه از 
مرکز نباشــند. فعال سازی معادن و استفاده از ظرفیت ها و 
منابع خدادادی، مسأله دیگری بود که رئیس جمهور آن را 
مورد تأکید قرار داد و افزود: قابل قبول نیست که با گذشت 
یک ســال از عمر دولــت همچنان شــاهد معطل ماندن 
معادنی برای بهره برداری باشیم. هیچ نهاد و سازمانی مجاز 
نیست به هر بهانه ای فعال سازی و بهره برداری از معادن را 

متوقف کند.

سرلشکر باقری: 

پدافند هوایی امنیت آسمان ایران را تامین کرده است
رئیس ســتادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل قرارگاه پدافندهوایی تاکید کرد: پدافند هوایی با 

هوشمندی و هوشیاری توانسته است امنیت پهنه ی آسمان ایران اسالمی را صیانت کند.
سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح با صدور پیامی فرار رسیدن سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی 

را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:
فرارسیدن دهم شهریور ماه »روز پدافند هوایی«  را به فرماندهان و آحاد مدیران و کارکنان مجاهد شبکه یکپارچه و 
مطمئن پدافند هوایی کشور که مایه امنیت و افتخار ملت ایران و نیروهای مسلح هستند، تبریک و تهنیت می گویم.

خــدای بزرگ را خاضعانه  شــاکریم کــه  پدافند هوایی با برخورداری از جایگاه و نقش راهبردی و سرنوشت ســاز در 
نیروهای مســلح و شــبکه دفاعی کشور با هوشمندی و هوشیاری توانسته اســت امنیت پهنه ی آسمان ایران اسالمی 
را صیانت و آمادگی های خود در پاســخگویی ســریع و قاطع به تهدیدات و خطرات فراروی فضای میهن اسالمی را از 

نمادهای قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی قرار دهد.
شجاعت و صالبت محافظان و مدافعان سرافراز قلمرو هوایی کشور که با بیداری نافذ و هوشیاری مثال زدنی و خالقیت، 
نوآوری و روزآمدســازی تجهیزات و تاکتیک ها و آمیختن آن  با ایمان و توکل الهی، سد محکمی برابر دشمنان میهن 
عزیز  اســالمی ایجاد کرده اند که برای ملت عظیم الشــأن ایران آرامش بخش و غرور آفرین و برای بدخواهان انقالب و 

نظام اسالمی موجب هراس، نا امیدی  و ناکامی است.
به مناســبت این روز مبارک و خجســته که به پاس رشــادتها، مجاهدتها وحضور مســتمر و مقاوم به نام دالورمردان 
پدافند هوایی نیروهای مســلح مزین گشــته است بر خود وظیفه می دانم از هّمت سترگ و تالش های خستگی ناپذیر 
و شــبانه روزی نگهبانان غیور و مقتدر مجموعه پدافند هوایی نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به ویژه فرماندهی و کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ع(  قدردانی کرده و با اظهار 
خرســندی از اشــراف اطالعاتی و آمادگی های همه جانبه آنان برای رویارویی موفق با تهدیدات متصور، توفیق آنان در 
اجــرای ماموریتهای خطیر و راهبردی محوله تحت تدابیر فرامیــن و منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا 

حضرت امام خامنه ای عزیز )مد ظله العالی ( را از درگاه خداوند قادر متعال طلب می کنم.

سرلشکر موسوی پیشنهاد کرد: 

برگزاری رزمایش هوایی مشترک ایران وپاکستان
فرمانده کل ارتش با اشــاره به برگزاری رزمایش های مشــترک دریایی ایران و پاکســتان گفت: در حوزه هوایی نیز 

می توانیم این رزمایش های مشترک را داشته باشیم.
سرلشکر موسوی در دیدار ژنرال »ظهیر احمد بابرسدهو«، فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان و هیئت همراه، ضمن 
اظهار تأســف و عرض تسلیت حادثه سیل اخیر پاکستان و درگذشت تعدادی از مردم این کشور در این حادثه، گفت: 
احســاس ما نسبت به ملت پاکستان، فراتر از همســایگی و همجواری بوده و یک احساس صمیمانه برادری است که 
ریشــه های تاریخی و فرهنگی خیلی عمیقی دارد. وی افزود: امروز هم خوشبختانه هیئت اعزامی نیروی هوایی ارتش 
پاکســتان نشست بســیار خوبی را با فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران داشتند و مواردی که مطرح 
شــده و موارد مورد عالقه طرفین از قبیل بازدیدها و مراودات علمی و فناوری، تبادالت آموزشــی و رزمایش ها که ما 
می توانیم بیش از این توسعه دهیم امیدواریم هرچه زودتر تحقق یابد. االن در حوزه دریایی این رزمایش های مشترک 

وجود دارد که در حوزه هوایی نیز ما می توانیم این رزمایش های مشترک را داشته باشیم.
فرمانده کل ارتش تاکید کرد: از همان زمانی که نیروی هوایی در صحنه نبردها وارد شــده، تأثیر تعیین کننده ای در 
جنگ و بازدارندگی داشته و در دوران اخیر نیز تأثیر نیروی هوایی و هوافضا در صحنه نبردها بسیار فزاینده تر و بیشتر 
شــده است بویژه در حوزه پهپادی. سرلشکر موسوی تصریح کرد: نظام سلطه تمایل ندارد کشورهایی مثل ما مستقل 
باشند و پیشرفت کنند و با انواع ترفندها سعی می کنند ما را به خود وابسته نگهدارند از جمله بیش از چهاردهه است 
که تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را علیه ملت ایران اعمال کرده اند اما این تحریم ها که می توانست برای هر کشوری 
تهدیدی جدی و نابودکننده داشــته باشــد، برای ما به فرصت شکوفایی تبدیل شد و در حوزه های مختلف جنگ های 

نوپدید و عرصه های نوظهور و شالوده شکن از جمله هوافضا و پهپاد ما به توانمندی های بسیار خوبی دست یافتیم.
ژنرال ظهیر احمد بابر سدهو، فرمانده نیروی هوایی ارتش پاکستان نیز در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی شایسته ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، گفت: همانگونه که فرمودید احساســی که بین دو ملت ایران و پاکســتان وجود دارد، احساس 
برادرانه اســت و ریشه در تاریخ دارد. ممکن است که دولت مردان و سیاست مداران به دلیل شرایط سیاسی و ژئوپلتیکی 
اتخاذ تصمیم های متفاوتی را داشته باشند اما آنچه مهم است اینکه مردمان دو کشور حس خیلی نزدیکی به یکدیگر دارند.
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گزارش
رئیس جمهور: 

دولت پیگیر اجرای دستورات مقام معظم رهبری است

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: هدف از تصویب طرح بانکداری اسالمی، 
تحکیم نقش نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت های شبکه بانکی کشور 

است.
محمد باقر قالیباف دیروز در نطق پیش از دســتور خود در جلسه عامی مجلس 
نکاتی را درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسالمی در حال تصویب 
است به اطالع مردم رساند. وی با اشاره به اینکه طرح بانکداری جمهوری اسالمی 
ایران پــس از مدت ها بحث، مراحل نهایــی کار را در مجلس می گذراند، گفت: 
هدف از تصویب این طرح راهبردی که پس از پنج دهه ســاختار بانک مرکزی را 
متحــول می کند، تحکیم نقش نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت های 

شبکه بانکی کشور است.
رئیس مجلس شــورای اسالمی، افزود: در ســالهای اخیر و بویژه پس از توسعه 
بانک هــای خصوصی، خالهای قانونی فراوان دســت بانک مرکزی را برای اعمال 
اقتدار الزم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و 
اعمال مجازات  الزم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک 
بوده و پشــتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات 

شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
قالیباف در توضیح سطح دوم عملیات نظارتی، گفت: این سطح مربوط به اقدامات 
پیشــگیرانه اســت که از طریق آنها بانک مرکزی تالش خواهد کرد تا از بروز بی 
انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای الزم 
محدود کرده و یا متوقف ســازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصالحی است 
که در صورت عبور کردن موسســات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شــده 
توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این طرح، برای محدود کردن خلق پول درون زا توســط شبکه 
بانکی از طریق وضع محدودیت بر اضافه برداشــت بانک هــا و قاعده مند نمودن 
خطــوط اعتباری بانک مرکــزی و همچنین محدود کــردن اقداماتی که منجر 
بــه خلق پایه پولی از ســوی دولت می شــود، ابزارهای مؤثــری در نظر گرفته 
شــده اســت و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجــود دارد اما با 
افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توســط شبکه بانکی قاعده مندتر 
خواهد شــد و بر این اســاس اجرایی شــدن این قانون تاثیر زیــادی بر کنترل 
 تــورم خواهد داشــت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشــت مردم 

محسوب می شود.
رئیس مجلس یادآور شد: خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسالمی 
که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران 
و تســهیالت گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کســب و کار را تنظیم خواهد 
کرد، این طرح در کمیســیون اقتصادی در حال نهایی شــدن است و به زودی 
در صحن بررســی خواهد شد که انشــااهلل با همکاری دولت، آن نیز به سرانجام 

خواهد رسید.

رئیس مجلس:

 هدف از طرح بانکداری اسالمی
 تحکیم اقتدار و افزایش نقش نظارتی 

بانک مرکزی است


