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رئیس جمهور: 

تولیدکنندگان واکسن کرونا می توانند مازاد نیاز کشور را صادر کنند
با افتخارآمیز  رئیس جمهور بر تداوم رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی تاکید کرد و 
برشمردن اقدام شرکت های ایرانی در تولید واکسن کرونا گفت: این شرکت ها می توانند با 

در نظر گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد نیاز را صادر کنند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل »سیدابراهیم رئیسی« دیروز )شنبه( در این نشست با تبریک 
والدت با سعادت امام حسن مجتبی)ع( و قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با بیماری 
کرونا، گفت: مسئوالن و متولیان امور در رفتار خود، با الگو گرفتن از سلوک رهبر معظم 
انقالب، تالش کنند رعایت اصول بهداشتی و احترام به توصیه های متخصصان و مصوبات 

ستاد ملی کرونا را در جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کنند.
رئیس جمهور در ادامه به تداوم رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی تاکید کرد و افزود: 
گذشت زمان و کاهش شدت بیماری کرونا نباید موجب عادی انگاری و سستی در رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی شود.
آیت اهلل رئیسی مرجع رسمی و اصلی اطالع رسانی درباره بیماری کرونا را وزارت بهداشت 
و ستاد ملی مقابله با کرونا دانست و تصریح کرد: بیان سخنانی خارج از این ساختار در 
خصوص کرونا که موجب عادی سازی یا اضطراب و نگرانی در جامعه می شود و زندگی 
روزمره مردم و کسب  وکارها و تحصیل را تحت تاثیر قرار می دهد، حتما باید از این کار 

خودداری شود.
رئیس دولت مردمی در ادامه به ضرورت همیاری کشورها در مقابله کرونا اشاره می کند و 
از اراده جمهوری اسالمی ایران بر تداوم سیاست های انسان دوستانه و کمک به کشورهای 

نیازمند منطقه و سایر نقاط جهان خبر می دهد.
آیت اهلل رئیسی به ضرورت یاری رسانی به کشور چین برای مقابله با شیوع کرونا در مقطع 
فعلی تاکید کرد و افزود: چین در زمان بحرانی کرونا در کشورمان با ارسال محموله های 
واکسن، کمک بزرگی به مردم ما کرد و امروز در شرایطی هستیم که می توانیم با انتقال 

تجربه های علمی کشورمان در مقابله با کرونا به مردم و دولت چین کمک کنیم.
رئیس  جمهور درپایان  اقدام شرکت های ایرانی در تولید واکسن کرونا را افتخارآمیز دانست 
و گفت: این شرکت ها می توانند با در نظر گرفتن ذخیره الزم برای آینده، واکسن های مازاد 

نیاز را صادر کنند که افغانستان در این زمینه مورد توجه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مرکز تجارت ایران در کشورهای همسایه راه اندازی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، دیپلماسی اقتصادی 
دولت سیزدهم رامبتنی بر صادرات و ارزآوری برای کشور عنوان کرد و گفت: باید مرکز 

تجارت ایران در کشورهای همسایه راه اندازی شود.
ابراهیم رضایی در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم در دیپلماسی 
اقتصادی، ارتباطات با همسایگان است. چرا که در این سال ها چالش های جدی با برخی 
از همسایگان وجود داشت که در این دولت خوشبختانه این چالش ها حل شده و برکات 

بسیاری برای کشور خواهد داشت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال به دلیل 
عملکرد غلط وزیر نفت و وزارت خارجه در دولت گذشته،  ارتباط ما با کشور ترکمنستان 
سرد شده بود. اما پس از سفر آیت اهلل رئیسی و اقداماتی که دستگاه دیپلماسی دولت 
سیزدهم در این باره انجام داد، روابط ایران با ترکمنستان بازسازی شد و میزان صادرات 

کشور در نفت و گاز، انرژی و ترانزیت افزایش یافت.
نماینده مردم دشستان در مجلس با اشاره به روند بسیارخوب دیپلماسی اقتصادی دولت 
سیزدهم گفت: بهبود ارتباط با کشورهای پیرامونی و همسایه از نظر اقتصادی و امنیتی 

بسیار ارزشمند است و آورده قابل قبولی برای ملت به همراه خواهد داشت.
بهبود  در  سیزدهم  دولت  رییس  خارجی  سفرهای  تاثیر  درباره  مجلس  نماینده  این 
دیپلماسی اقتصادی کشور عنوان کرد: در سفری که رییس جمهور به روسیه داشتند، 
وی را همراهی کردم و قراردادها و تفاهم نامه های بسیار خوبی دراین سفر امضا شد که 

بیاورد. ارمغان  به  آثار بسیار خوبی  می تواند 
رضایی تاکید کرد: ارتباط با همسایگان به افزایش و بهبود امنیت کشور منجر خواهد شد و 
از لحاظ اقتصادی به صرفه است. چرا که به عنوان مثال واردات نهاده های دامی از آمریکای 
جنوبی هزینه زیادی دارد ولی می توان این محصول را از کشورهای همسایه به صورت 

مستقیم یا کشت فراسرزمینی تامین کرد.
صادرات  طرفی  از  شد:  یادآور  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
به همراه  برای کشور  را  ارز آوری  و  اقتصادی  انتفاع  به کشورهای همسایه،  محصوالت 

داشت. خواهد 
وی با ذکر پیشنهادی برای بهبود دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: در این 
باره پیشنهاد می شود مرکز تجارت ایران در کشورهای همسایه راه اندازی شود. همچنین 
زیرساخت های حمل و نقل و صادرات کشور نیاز به تقویت دارد. به عبارتی خطوط ریلی 
ما به همه کشورهای همسایه باید بهبودیافته و در مرزهای دریایی نیز کشتی های رو - رو 
استفاده شود و مسیرهای دریایی هم توسط دولت راه اندازی شود تا در مجموع به تقویت 

زیرساخت های این بخش بینجامد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه گمرک و پایانه مرزی هم نیاز به بهبود زیرساخت دارد، 
اظهار داشت: این بخش مشکالت جدی دارد و گاهی کامیون دارها در پایانه های مرزی 
با معطلی زیادی متوقف می شوند. همچنین در کشور مقصد مشکالتی برای صادرات 
محصوالت کشور وجود دارد که باید این دغدغه ها بر طرف شده و کشورهای همسایه برای 

رایزنی بازرگانی در اولویت قرار بگیرند.
رایزن های  نقش  خصوص  در  مجلس  خارجی  وسیاست  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
بازرگانی در دیپلماسی اقتصادی، خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم میزان رایزن های 
بازرگانی افزایش یافت و آنها می تواند تسهیل گری الزم را در صادرات محصوالت مختلف 

کشور ایفا کنند.
یک نماینده:

  موضوع کاهش سرعت اینترنت در مجلس در حال پیگیری است
  رویکرد مجلس درباره افزایش قیمت اینترنت

نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز اینترنت 
تبدیل به یک خدمت عمومی شده بنابراین باید همچون سایر خدمات عمومی از قیمت 

مناسب و پایینی برخوردار باشد، تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.
احسان ارکانی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با رویکرد مجلس در خصوص افزایش قیمت 
اینترنت اظهار کرد: در رابطه با بحث پهنای باند، نظر مجلس این است که وزارت ارتباطات 
و دولت باید زیرساخت پهنای باندی که برای فعالیت دانشگاه ها و مدارس و برای استفاده 

عموم مردم و پیام رسان های اجتماعی نیاز است را با سرعت قابل قبول آماده سازد.
وی ادامه داد: در صورت آماده سازی، تهیه و پایدار ساختن پهنای باند مورد نیاز امکان 
افزایش قیمت وجود خواهد داشت. امروز استفاده از اینترنت تبدیل به یک خدمت عمومی 
شده است. همینطور که مردم از برق، مخابرات و تلفن استفاده می کنند، از اینترنت نیز برای 
برطرف کردن نیازهای مختلف خود در بحث ارتباط و فعالیت های دانشگاهی و اجتماعی 
استفاده می کنند؛ لذا اینترنت که تبدیل به یک خدمت عمومی شده باید همچون سایر 
خدمات عمومی از قیمت مناسب و پایینی برخوردار باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند از 
آن استفاده کنند.  نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: قرار است تا جلسه ای با حضور وزیر ارتباطات برگزار شده و دالیل و توضیحات ایشان 

را بررسی کنیم، سپس بر اساس آن مجلس تصمیم خواهد گرفت.
ارکانی در خصوص کاهش سرعت اینترنت در چند وقت اخیر بیان کرد: در این رابطه 
اینترنت گالیه مند  به کاهش سرعت  نارضایتی های مختلفی وجود دارد و مردم نسبت 

هستند، این موضوع در مجلس در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مجلس وظیفه نظارتی دارد؛ 
ما به عنوان نمایندگان ملت باید نظارت کنیم که اقدامات اجرایی دستگاه ها و وزارتخانه ها 

به گونه ای پیش نرود که موجب نارضایتی و گالیه مندی مردم شود.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه و زبرخان در مجلس شورای اسالمی در مجلس خاطرنشان 
کرد: در دستور کار است که در رابطه با موضوع اینترنت و فناوری اطالعات جلسه ای را در 
خدمت وزیر مربوطه باشیم تا مشکالت مختلف آن حوزه از جمله سرعت و قیمت اینترنت 

را مورد بررسی قرار دهیم و به جمع بندی و نتیجه ای برسیم که به نفع مردم باشد.

با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
محکومیت شدید »حمله وحشیانه و جنایتکارانه رژیم 
صهیونیستی به مسجد االقصی« ظهور انتفاضه نوین 
و حضور حماسی و شجاعانه نسل جوان فلسطین در 
و  کابوس صهیونیست ها  را  مبارزه  و  مقاومت  میدان 

دانست. آنها  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  حامیان 
از روابط عمومی کل سپاه  به گزارش ایسنا، به نقل 
بیانیه  این  از  بخشی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
جدید  جنایات  و  تجاوزگرانه  اقدامات  است:  آمده 
از  پس  که  االقصی  مسجد  علیه  صهیونیستی  رژیم 
اخیر مجاهدان  عملیات های شهادت طلبانه روزهای 
قلب  در  بویژه  فلسطینی  غیور  جوانان  و  مومن 
وحشت  بیانگر  است،  یافته  شدت  رژیم  مرکزیت 
انتفاضه  شکل گیری  از  صهیونیست ها  هراس  و 
متن  به  فلسطین  ملت  مبارزه  یافتن  عمق  و  نوین 
 جوانان و نوجوانان فلسطینی و ارتقای ظرفیت ها و 

توانمندی های مقاومت ضدصهیونیستی است.
این بیانیه می افزاید: هتک حرمت ارزش های مقدس 
مسلمانان و تعرض به مسجد االقصی در ماه مبارک 
رژیم  امنیتی  نیروهای  و  نظامیان  توسط  رمضان که 
یورش  و  نظامی  تجهیزات  استقرار  با  صهیونیستی 
وحشیانه به مبارزان غیرتمند و نمازگزاران بی دفاع 
مجروحیت  به  منجر  و  پذیرفت  صورت  فلسطینی، 
به  محکوم  گردید،  ۱۵۰تن  از  بیش  مصدومیت  و 
شکست بوده و تاثیری در خیزش قهرمانانه و شعله 

 ور شده این روزهای مجاهدان انتفاضه نداشته، بلکه 
صهیونیست ها را با کابوس و چالش های جدی تری 

مواجه خواهد ساخت.
جهانی  جامعه  واکنش  لزوم  بر  تاکید  با  بیانیه  این 
روزهای  این  جنایات  و  فلسطین  تحوالت  به 
دیگر  و  االقصی   مسجد  در  شریف  قدس   غاصبان 
سرزمین های اشغالی تصریح کرده است: بی تردید 
پیامدها و تبعات این اقدام و توطئه خطرناک دامان 
سکوت کنندگان در کشورهای اسالمی و نیز مدعیان 
حقوق بشر در مجامع بین المللی را خواهد گرفت و در 
 افکار عمومی جهانیان عقوبت سختی برای آنان متصور 

می سازد.
این بیانیه اقدامات محکوم نمایشی و بی خاصیت سازش 
و برقراری رابطه با رژیم پلید و جعلی صهیونیستی از 
گستاخی  موجب  را   عربی  کشورهای  برخی  سوی 
به  تعرض  در  صهیونیست ها  مهابای  بی  جسارت  و 
اشغالی  فلسطین  در  مسلمین  نوامیس  و  مقدسات 
توصیف و تأکید کرده است:  اراده مردم فلسطین در 
رویارویی مستقیم با صهیونیست ها در بیت المقدس 
و حمایت های هوشمندانه و هوشیارانه  مردم منطقه 
رخدادی  در   ، قدس  آزادی  از  جهان  طلبان  حق  و 
تاریخی و تحولی شگفت انگیز، رژیم صهیونیستی و 
گر  نظاره  را   آن   فرامنطقه ای  و  منطقه ای   حامیان 
ضدصهیونیستی  مقاومت  از  جدیدی  های  جلوه  
حرکت  روند  تشدید  آن  نشانه  که  داد  خواهد  قرار 

پایان سمت  به  فلسطین  تحوالت  و  انتفاضه   موفق 
رژیم جعلی و کودک کش و مهاجرت معکوس غاصبان 

فلسطین عزیز خواهد بود.
با محکومیت شدید حمله رژیم  پایان  بیانیه در  این 
مرگبار  سکوت  و  االقصی  مسجد  به  صهیونیستی 
مجامع جهانی حقوق بشری و سران برخی کشورهای 
عربی، رمزگشایی از تشدید حمالت و تجاوزگری های 
شکل گیری  و  االقصی  مسجد  به  صهیونیستی  رژیم 
نوین  انتفاضه  از  حمایت  در  جدید  حمایتی  موج 
فلسطین را امری مهم و تاثیرگذار در صحنه تحوالت 
جاری در فلسطین اشغالی قلمداد و تاکید کرده است: 
گفتمان  به  تأسی  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  راهبردها  و  امام)ره(  حضرت  جاودان  وصایای  و 
خامنه ای  امام  رهبری،  معظم  مقام  رهنمودهای 
اصلی  حامیان  از  یکی  به عنوان  و  العالی(  ظله  )مد 
مجاهدان  همه  اراده  فلسطین،  انتفاضه  راهبردی   و 
طریق القدس را می ستاید و در حمایت از آنان دریغ 
نکرده و به فضل الهی همراه با سایر حامیان شجاع و 
غیرتمند ملت فلسطین در جبهه ای متحد و مقتدر 
را  فلسطین  مظلوم  ملت  و  مقاومت  به  بخشی  یاری 
تداوم بخشیده و  اجازه نخواهد داد آمال و آرزوهای 
نظام سلطه و صهیونیسم برای خروج مسئله فلسطین 
از اولویت جهان اسالم محقق و غده سرطانی اسرائیل 
اسالمی  امت  پیکره  و  اسالم  جغرافیای  بر  همچنان 

تحمیل گردد.

 

 بیانیه سپاه پاسداران در محکومیت جنایات صهیونیست ها در مسجد االقصی

 ظهور انتفاضه نوین کابوس صهیونیست ها و حامیان آنها است

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

استکبار جهانی توان رزمی و اقتدار امروز ایران را بر نمی تابد 
 فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت: استکبار جهانی توان رزمی و اقتدار امروز 

ایران که موجب فرار آمریکا از منطقه خاورمیانه شده را بر نمی تابد.
در گردهمایی جهاد  )شنبه(  دیروز  ایسنا، سرتیپ کیومرث حیدری  گزارش  به 
تبیین ویژه فرماندهان، سرانگشتان و روسای بازرسی یگان های نزاجا در منطقه 
فارس بیان کرد: استکبار جهانی توان رزمی و اقتداری که برای کشور ایجاد شده و 
موجب فرار آمریکا از منطقه خاورمیانه شده را بر نمی تابد و قصد دارد ما را منزوی 

کرده و اجازه ندهد تا ملت ما با این اقتدار ارتباط برقرار کند.
او خاطرنشان کرد: امروز قابلیت های نهفته در نیروی زمینی بروز و ظهور پیدا کرده 
و با تحول عمیقی که در آن به وجود آمده به یک نیروی زمینی متحرک هجومی 
و واکنش سریع تبدیل شده و جا دارد که تمامی این اقدامات و تالش های صورت 

گرفته در جهاد تبیین مورد توجه واقع شود.
فرمانده نزاجا عنوان کرد: چون ما در نیروی زمینی توانایی های زیادی در عرصه 
تولید تسلیحات و تجهیزات داریم، امسال را به عنوان سال ارتباط با شرکت های 
دانش بنیان و نهادینه کردن تولید دانش بنیان نام گذاری کرده و امیدواریم در این 

بحث نیز به اقتصاد کشور کمک کنیم.
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نزاجا نیز در سخنانی اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
اوامرشان را در باب جهاد تبیین مبنی بر سه امر جنگ روایت ها، تحریف حقایق 
و از بین بردن زنجیره تواصی به حق بیان فرموده واقدام بایسته وشایسته در این 
خصوص را ضرورت امروز متولیان امر دانستند که برما واجب است در این ارتباط 
با تبیین واقعیت ها جلوی دسیسه های دشمنان را که با روایت خالف وارد میدان 

جنگ با ما شده اند بگیریم وبر آنها فائق بیاییم.
حجت االسالم صالحی نسب، با بیان اینکه تنها دستگاه های اجرایی کشور متولی 
جهاد تبیین نیستند و ما موظفیم از خانواده خود شروع کنیم، اضافه کرد: در 
سخنرانی  مورد  24هزار  از  بیش  ارتش  زمینی  نیروی  در  امروز  راستا  همین 
تبیینی، تشریح فرمایشات رهبری، حلقه های محبت و معرفت، بین الصالتین 
اجرا  تبیین  جهاد  با  ارتباط  در  رمضان  مبارک  ماه  قرآن  کالس های  ضمن  و 
پیدا  بیشتری  آشنایی  اسالمی  نظام  حقایق  با  وظیفه  و  پایور  کارکنان  تا   شده 

کنند.

و همکاری دولت در  پیگیری  اسالمی  نود مجلس  اصل   سخنگوی کمیسیون 
خصوص شفاف سازی در نظام بانکی کشور را قابل تحسین خواند و در عین حال 
گفت: نوع انتشار لیست ها و اطالعات افشا شده دارای ابهام و نقص هایی است و به 

گفته مقامات دولتی، لیست های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، 
اظهار کرد: نظام بانکی در ایران به خصوص در دو دهه گذشته و با ظهور بانکداری 
پول  خلق  همچون  مسائلی  و  است  شده  بسیاری  چالش های  دچار  خصوصی، 
بی ضابطه، رشد تصاعدی ترازنامه ساالنه، رقابت های مخرب در بخش پرداخت 
بانکداری  در  ویژه  به  اعتبار  هدایت  مقوله  و  تولید  به  توجه  عدم  تسهیالت، 

خصوصی، مشکالتی از این قبیل است.
شورای  مجلس  در  پردیس  و  اسالمشهر  ری، شمیرانات،  تهران،  مردم  نماینده 
اسالمی ضمن اشاره به جایگاه  نظارتی بانک مرکزی در نظام پولی و اقتصادی کشور 
اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان مرجعیت بانکداری در کشور و قانون گذار و 
ناظر بر نظام بانکی، در مواجهه با بانک های تجاری از اقتدار کافی برخوردار نیست. 
بالغ بر 2هزار مقرره، بخش نامه و دستورالعمل از جانب بانک مرکزی به بانک ها 
ابالغ شده اما بخش قابل توجهی از این دستورها مورد بی اعتنایی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: دخالت های دولتی در سال های گذشته و کفایت بانک مرکزی به 
ایراد توصیه های اخالقی در مقابل تخلفات بانک ها، باعث شده ترازنامه بانک های 
دولتی سالیانه حدود 2۵درصد رشد کند اما مقامات نظارتی و نمایندگان مجلس، 
دیگر  تعبیر  به  ندارند.  آنها  ذی نفعان  و  تسهیالت  پرداخت  کیفیت  از  اطالعی 
بانک های دولتی و خصوصی و شرکت های زیرمجموعه آنها به تاریک خانه ای در 
اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک های تجاری مبدل 

شده است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسالمی در خصوص افشای 
عمومی لیست بدهکاران بانکی بیان کرد: رویکرد شفافیت در نظام بانکی کشور 
در دوره جدید مدیریت وزارت اقتصاد و با انتشار عمومی صورت های مالی بانک 

ملی ایران و چند بانک دولتی دیگر از سال گذشته آغاز شد. در ابتدای سال جاری 
و در مرحله بعدی، وزارت اقتصاد اقدام به انتشار لیستی از ابربدهکاران بانک های 

دولتی و وابسته به دولت مبادرت ورزید.
و  ابهام  دارای  افشا شده  اطالعات  و  لیست ها  انتشار  نوع  البته  افزود:  خضریان 
بدهکاران  از  افشا شده  لیست های  دولتی،  مقامات  گفته  به  و  است  نقص هایی 
شده  منتشر  گروه های  و  افراد  اسامی  دقیق تر  بررسی  با  نیست.  کامل  بانکی 
می توان دریافت که بانک ها صرفا لیست بدهکاران حقیقی و یا فعال در بنگاه داری 
بخش خصوصی را منتشر کرده اند و خبری از اعالم میزان بدهی ابربدهکاران در 

شرکت های دولتی و وابسته به دولت نیست.
خضریان با اشاره به پیشنهاد خود در خصوص ساماندهی و نظارت بر تسهیالت 
بانکی که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه ۱4۰۱ و مجلس نیز رسید، افزود: 
خوشبختانه مجلس شورای اسالمی طی مصوبه ای در بند »د« تبصره۱۶ قانون 
تعیین کرده  بانکی  برای شفافیت تسهیالت کالن  و کاری  بودجه ۱4۰۱، ساز 
است. طبق این قانون، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی 
خود و دریافت اطالعات تکمیلی از بانک ها، مانده تسهیالت و تعهدات کالن و 
میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر 
یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با 
تعریف شورای پول و اعتبار )مرتبط یا ذی نفع واحد، نرخ سود، مدت بازپرداخت، 
یا  معوق  گذشته،  سررسید  جاری،  از  اعم  بازپرداخت  وضعیت  تنفس،   دوره 
مرکزی  بانک  تارنمای  بر  شده،  دریافت  وثیقه  میزان  و  نوع  الوصول،  مشکوک 
جمهوری اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی 
نماید.وی در پایان ایراز امیدواری کرد که دولت و به ویژه بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران با همکاری بانک های تجاری و با استفاده از ظرفیت سامانه سمات 
بانک مرکزی، نسبت به تکمیل اطالعات و شفافیت تسهیالت بانکی اقدام نماید. 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون اصل نود نیز طبق قانون به صورت مستمر 

بر چگونگی اجرای این قانون و به روز رسانی اطالعات، نظارت خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود:

 لیست های افشا شده از بدهکاران بانکی
 کامل نیست

 
 توقیف دو شناور حامل سوخت قاچاق توسط نیروی دریایی سپاه

 رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه یک فروند شناور، حامل 2۵۰هزار لیتر و دریادالن پایگاه 
امامت جاسک ۱۳۰هزار لیتر سوخت قاچاق را در خلیج فارس و سواحل دریای عمان توقیف کردند.

به گزارش ایسنا، رزمندگان دریادل منطقه دوم و پایگاه امامت نیروی دریایی سپاه، صبح روزجمعه 
موفق شدند یک فروند شناور متخلف حامل 2۵۰هزار لیتر و یک شناور دیگر ۱۳۰هزار لیتر سوخت 
قاچاق را در آب های ساحلی بندر عامری بوشهر در خلیج فارس و بندر جاسک در دریای عمان 
توقیف کنند.شناورهای متخلف به همراه خدمه های آن توقیف، دستگیر و برای تکمیل روند تحقیقات 
و سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی محلی تحویل داده شدند .در هفته اخیر یگان های عملیاتی 
نیروی دریایی سپاه موفق شدند با رصد و اشراف اطالعاتی مؤثر در مجموع بیش از ۶۵۰هزار لیتر  
 سوخت قاچاق کشف، ضبط و شناورهای متخلف را توقیف و به مقامات قضایی محلی تحویل نمایند.

عملیات های توقیف قاچاق سوخت در هفته اخیر توسط  یگان های عملیاتی شناوری نیروی دریایی 
سپاه در منطقه چهارم ندسا و پایگاه امامت جاسک و اخیرأ امروز هم توسط رزمندگان دریادل منطقه 
دوم نیروی دریایی سپاه و پایگاه دریایی امامت جاسک نیروی دریایی سپاه بوده است.مبارزه با قاچاق 
به ویژه قاچاق سوخت از اولویت های مهم و مورد پیگیری مستمر نیروی دریایی سپاه است که در 
راستای حمایت از تولید ملی و شکوفایی اقتصاد کشور صورت می گیرد و این مهم با ابالغ و دستور 
سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه به یگان های عملیاتی این نیرو در سراسر سواحل دریایی 

برای مقابله جدی با قاچاق های سازمان یافته بویژه  قاچاق سوخت انجام می شود .


