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 رئیس دفتــر  رئیس جمهوری بــا انتقاد از 
تالش ها و فعالیت هــای اتاق فکــر و تبلیغات 
  FATFگسترده رسانه ای آن علیه لوایح مرتبط با
گفت: در شرایطی که با تحریم های سخت و فشار 
حداکثری دشمنان مواجه هستیم، با پیامک های 
تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس 
می خواهند مانع از تصویب کلیات بودجه در این 

کمیسیون شوند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهوری، محمــود واعظی دیروز در جلســه 
سرمایه گذاری و توسعه استان ایالم تالش برای 
تخریب دولت به عنوان بخش بزرگی از نظام را 
موجب صدمه و آســیب به کلیت نظام برشمرد 
و تاکید کرد: امروز بیــش از هر زمان دیگری به 
انســجام، وحدت، همدلی و همکاری در مسیر 
توسعه کشور نیاز داریم و باید بدانیم با دشمنی 
مواجه ایم که برای او اصالح طلــب، اصول گرا، 
دولت، مجلس و دیگــر ارکان نظام هیچ تفاوتی 

ندارد.
واعظی گفت: نبایــد اجازه دهیــم رفتار و 
اقدامــات تخریبی علیه دولت، بســتری برای 

افزایش فشار دشمنان به مردم باشد.
وی ضمن ابراز خرســندی از اینکه فعاالن 
اقتصادی و بخش خصوصی، مدیران دستگاه های 
اجرایی در اســتان ها و بانک های کشور اهتمام 
ویژه ای به توســعه بخش های مختلف دارند، 
گفت: خوشبختانه امروز همه با نیت های مثبت 
در مسیر توسعه کشور برنامه ریزی کرده و اقدام 
می کنند و جناحی هم بدون توجه به منافع ملی 

به دنبال تخریب دستاوردهای دولت است.
 واعظی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار 
داریم که گویا یک اتــاق فکری تالش می کند و 
اصرار دارد که به مردم بگوید که دولت هیچ کاری 
انجام نداده و نمی دهد، گفت: برجام براســاس 
آنچه دیگر کشورها عنوان می کنند، اقدام بزرگی 
بود که توســط دولت به انجام رســید و عده ای 
زمانی این را فهمیدند که ترامپ به واسطه اینکه 

برجام را برخالف منافع آمریکا می دانســت، از 
آن خارج شد.

 رئیس دفتر  رئیــس جمهوری با اشــاره به 
تبلیغات منفی و تخریب دستاوردهای برجام از 
جمله حضور شرکت های بزرگ خارجی در ایران، 
اظهار داشت: عده ای در یک اتاق فکر چنان علیه 
برجام کار کردند که گویا هیچ دســتاوردی از 

طریق آن برای کشور حاصل نشده است.
واعظی با اشــاره به بررســی لوایح مرتبط با 
FATF در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
خاطرنشــان کرد: امروز هم همــان اتاق فکر با 
تبلیغات گســترده ای که علیه ایــن لوایح در 
رسانه های خاص خود دارند، باعث شده اند ایران 
در لیســت ســیاه قرار گیرد که این اقدام نوعی 
خودتحریمی اســت و در آینده به ضرر اقتصاد 
کشور و موجب مسدود شــدن روابط بانکی با 

خارج می شود.
 وی یادآورشــد: زمانی که کمیســیون به 
تصویب بودجه رأی داد در شــایعه ای مضحک 
گفتند که رئیــس جمهور اعالم کــرده که اگر 
بودجه در صحن مجلس رأی نیاورد، اســتعفا 
خواهد داد. باعث تعجب اســت که چگونه یک 
نماینده مجلس به طور آشــکار این موضوع را 

بیان می کند.
 رئیس دفتر  رئیس جمهــوری با بیان اینکه 
در این شرایط و در ایامی که نزدیک به انتخابات 
هســتیم آنچه اهمیت دارد، اصل نظام است و 
ما باید تــالش کنیم که انســجام نظام را حفظ 
کنیم، تأکید کرد: نباید بــرای اینکه جناح مان 

در انتخابات پیروز شود، اقدام به تخریب دولت 
کنیم، بدون اینکه توجه داشته باشیم چه آثاری 

را به دنبال خواهد داشت.
 استان های مرزی پیشانی ایران هستند

واعظی با اشاره به اینکه معتقدیم استان های 
مرزی پیشانی ایران عزیز هستند، خاطرنشان 
کرد: استان ایالم به واسطه رفت و آمد فراوانی 
که از طریــق آن انجــام می شــود، بویژه در 
ایام اربعیــن که عالوه بر مردم ایــران و عراق، 
مسلمانان سایر کشورها نیز از طریق مرزهای 
این اســتان رفت و آمد می کننــد، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه باید تالش ها و خدمات 
دســتگاه های اجرایی و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی به خوبی برای مردم تشــریح شــود، 
افزود: مسئوالن اســتان، مردم و رسانه ها باید 
بدانند که در کنار آنچــه دولت به عنوان بودجه 
برای توســعه اســتان در نظر گرفته، یک اقدام 
بزرگتر چند برابری توســط بخش خصوصی با 
همکاری بانک های عامل کشــور نیز به میدان 
آمده و در مسیر توســعه روزافزون بخش های 

مختلف استان تالش می کند.
 واعظی اســتان ایالم را دارای توانمندی ها 
و ظرفیت های فــراوان در بخش های مختلف 
برشــمرد و تصریح کــرد: تقویت هــر یک از 
ظرفیت هــا و توانمندی های اســتان می تواند 
موجب تحول در اشتغال و رفاه بیشتر مردم شود.
 رئیس دفتر  رئیس جمهــوری با بیان اینکه 
نباید اســتان ایالم با این همه ظرفیت به عنوان 
اســتانی کمتر برخوردار یا محروم در کشور به 
شمار برود، گفت: باید همه اهتمام داشته و دست 
به دست هم دهند تا این استان روز به روز بیشتر 

توسعه یافته و پیشرفت کند.
 واعظی افزود: باید حداکثر استفاده از آمادگی 
بانک ها برای مشــارکت در پروژه های گوناگون 
اقتصادی توسط مسئوالن استان انجام شود و با 

جدیت در این مسیر گام بردارند.

خبر

در جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان ایالم مطرح شد؛

 واعظی: با پیامک های تهدیدآمیز می خواهند 
مانع تصویب بودجه شوند

يك اقتصاددان در گفتگو با »توسعه ايرانی« 
هشدار داد:

تشديد نوسان ارزی 
FATF در بالتكليفی

چرتکه 3

بعد از گران شدن قیمت بنزین و افزایش انتظارات تورمی ناشی از 
آن، نرخ دالر از بازه ثبات خود عبور کرد و در مسیر صعودی قرار گرفت. 
پیامد آن نیز موضع گیری های سیاســی در مورد بودجه 99 و احتمال 
قرار گرفتن ایران در فهرســت ســیاه FATF با توجه به پایان مهلت 
داده شــده، بود که موجب پدید آمدن جو روانی شد که دالر را در مرز 
13 هزارتومان همچنان در نوسان نگه دارد تا جایی که اقدامات بانک 
مرکزی نیز برای بازگرداندن نرخ آن به قیمت قبل نه تنها کارساز نبود 

که افزایش خرید را هم در پی داشت.
عوامل سیاســی در کنار تقاضای فصلی در هفته اول دی ماه قیمت 
دالر را تحت تاثیر قرار داد. کارشناســان می گویند ارز تابعی از عوامل 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اســت، بنابراین با توجه به دالیلی نظیر 
کسری شدید بودجه دولت، افزایش تورم و انتظارات تورمی، افزایش 
قیمت بنزین، عــدم اخذ مالیات از دهک های بــاالی جامعه، افزایش 
هزینه های دولت، ریسک های سیاسی و مشــکالت اجتماعی و رشد 
باالی نقدینگی؛ قیمت دالر دوباره در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. 
بر این اصل اعتراضات بنزینی شــوک قابل پیش بینی را به قیمت دالر 
وارد کرد که به ســبب آن انتظارات تورمی نیز بیشتر شد زیرا کاهش 
سرمایه اجتماعی از جمله شاخص هایی است که در تعیین نرخ ارز تاثیر 
مستقیمی دارد. براین اساس تداوم نگرانی و بالتکلیفی FATF خود 
یکی از عوامل افزایش تقاضا برای خرید دالر و هم زمان افزایش قیمت 
آن اســت که تنها تصویب لوایح مرتبط با FATF  می تواند اثرگذاری 

الزم را روی کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش نرخ داشته باشد...

ازسوی روحانی صورت گرفت 

ابالغ »قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی« 
چرتکه 3

سياست 2

دریادار خانزادی از تداوم مانورهای دریایی مشترک با چین و روسیه خبر داد؛

نزدیکی بیش از پیش ایران به دو قدرت شرقی


