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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز لطفا جمالت زیر را با دقت و با توجه به تاریخ آنها بخوانید، اینها جمالتی است که 

در تاریخ ایران ثبت شده است.
11 اردیبهشت 93:  سال 93 را سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعالم 

می کنم.
28 اردیبهشت 93:  برنامه دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.

5فروردین 94: سال 94 را سال رونق تولید معرفی می کنم.
16 فروردین 94 :سال 94 سال رونق و اشتغال است.

17 اسفند 94: سال 95 سال رونق اقتصادی است.
شــاید به ســختی بتوان پذیرفت، اما واقعیت این است که همه اینها، سخنان 
رئیس جمهور محترم در ایام و زمان های مختلف اســت و نشان از وعده ای دارد که 
ظاهرا هیچ سررســیدی برای آن متصور نیست و مدام تمدید می شود! با این همه به 
ســختی می توان پذیرفت که سال آینده کوچکترین حرکتی در جهت بهبود اوضاع 
معیشــتی پدید آید و اگر در اثر سوءتدبیر و یا برخی نیات دیگر، اوضاع بدتر نشود، 

باید خدا را شکر کرد! 
ممکن است برخی به این موضوع خرده بگیرند و آن را سیاه نمایی بدانند که چرا 

در باره اتفاقات سال آتی چنین پیش بینی می کنید!؟ در پاسخ باید گفت:
 الف: تجربه عملکرد اقتصادی سال های گذشته دولت یازدهم مثل آینه ای شفاف 

پیش روی ماست و نمی توان آن را نادیده گرفت!
ب: وعده های رئیس جمهور محترم که بخش بسیار کوچکی از آن ها فهرست شد، 
نشان دهنده مسیر حرکت از گذشته تا حال است، مسیری پر از وعده و خالی از عمل!
ج: سند بودجه سال 95 که توسط دولت محترم تنظیم و در قالب الیحه تقدیم 
مجلس شده است، فاقد هرگونه نوآوری و تحرک و پویایی در اقتصاد سال آینده است 
و معلوم نیست با این وضعیت بودجه نویسی، کدامین دست معجزه گر قرار است سال 

آینده را به سال رونق اقتصادی تبدیل کند!؟
د: و باالخره باید گفت برخالف سخن رئیس جمهور محترم که باز هم وعده گشایش 
و عبور از رکود می دهد،موسسه عالی آموزش و  پژوهش مدیریت و برنامه ریزی که تحت 
ریاست مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور اداره می شود و کار آن موسسه، بررسی های 
دقیق علمی و کارشناســی در موضوعات مختلف و دادن رهنمود به رئیس جمهور و 
مقامات اســت، در گزارشی، رسما اعالم کرده »اقتصاد ایران در سال 95 با مشکالت 

بزرگی مواجه خواهد شد«! 
اکنون باید پرسید مردم کدام حرف را باید قبول کنند!؟ پیش بینی کارشناسانی 
که قرار است مغز اقتصادی دولت باشند یا اظهارات پر تکرار رئیس جمهور محترم که 
به سیاق سال های گذشته با حرارت و پرجوش و خروش در مقام سخن و کم فروغ و 

بی اثر در مقام عمل بیان شده است!؟
در باب چرایی این وضعیت و تکرار پایان ناپذیر این وعده ها و حال و روز ناگفتنی 
اقتصاد و معیشــت مردم،گفتنی بسیار است اما اجماال می توان گفت؛ علت العلل آن، 
بی توجهی مطلق دولت یازدهم به ظرفیت های درونی کشور و در مقابل امید به گشایش 
ناشــی از اجرای برجام و رفع تحریم ها است. امیدی که تا کنون محقق نشده است 
اما در عوض، همه توان و اندیشــه دولت را به خود مشغول و معطوف نموده است، به 
نحوی که در سه سال گذشته، نمی توان نسخه ای از دولت یازدهم برای حتی یک مورد 
گشایش اقتصادی سراغ گرفت! همان وعده ای که قرار بود صد روزه به انجام برسد! 

امــا اکنون و با پایان هیاهوی برجام و انجام یک طرفه تعهدات ایران بدون  صبر 
و انتظار برای همزمانی اجرای تعهدات طرفین، اندک اندک،آفتاب از پشت ابر بیرون 
می آید و حقایق آشکار می شود. همان آفتابی که رئیس جمهور محترم در وصف برجام 
از آن ســخن گفته بود! البته بسیاری از این حقایق قبال توسط بسیاری از نخبگان و 
دلســوزان به زبان های مختلف بیان شده بود و گوش شنوایی برای شنیدن آن نبود، 
اما ماجرای بدعهدی دشــمنان ما چنان باال گرفته که اندک اندک، اعتراض به آن از 
دایره منتقدان به درون دولت کشیده شده است و افرادی همچون علی اکبر صالحی 
هم حقایق تلخ آن را افشــا می کنند! صد البته کامال قابل پیش بینی است که هرکه 
فریاد برآورد که پادشــاه لخت است و برجام، میوه ای برای ملت ایران نداشته است، 
با عتاب و خطاب مواجه می شود، حتی اگر صالحی باشد که چند هفته قبل از دست 
رئیس جمهور مدال لیاقت گرفته باشد! اما این تنها صالحی نبود که بخشی از واقعیات 
را گفت، بلکه هســتند مدیران دیگری که خواسته یا ناخواسته، هریک به بخشی از 
حقایق تلخ برجامی اشاره می کنند. مثال روز گذشته، معاون اول رئیس جمهور در عین 
تعریف و تمجید معمول از برجام گفته بود: »با وجود اینکه تحریم ها لغو شده اما هنوز 
نتوانســته ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می گویند بانک های 
ما از آمریکایی ها می ترسند!« و یا مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات تصریح کرده 
بود: »بانک هایی که رفع تحریم شده اند، نمی توانند سوئیفت دالری باز کند!« به جز 
این قبیل سخنان، مواردی دیگر را هم می توان نشان داد که حاکی از تغییر رویکرد 
جدی مدافعان ســینه چاک دیروز برجام است! مثال  عباس عراقچی این روزها همه 
آنچه گذشته را فراموش کرده و صراحتا می گوید:»از باز شدن سوئیفت انتظار معجزه 
نداشــته باشید«! و به یاد نمی آورد که تا همین چندی قبل، برجام، فتح الفتوح بود و 

باعث شکسته شدن کمر ابرقدرت ها شده بود!
نمی توان انکار کرد که دولت تا کنون به آنچه از برجام انتظار داشــته دست پیدا 
نکرده است و واقعیت این است که منطقا در آینده هم تغییر وضعیتی را مشاهده نکنیم. 
در چنین شرایطی دولت در داخل و خارج از کشور، رویکردهایی را در پیش گرفته است.

رویکرد دولت برای خارجی ها و آنها که بدترین شرایط را در برجام بر ما تحمیل 
کردند، رویکرد درخواست و تمنا است. ظاهرا قرار است با این روش و با خاموش کردن 
صدای اعتراضات، آنها را به ســرمایه گذاری در ایران امیدوار کنند! مثال رئیس دفتر 
رئیس جمهور در همایش تجاری ایران و اروپا، بعد از کلی وعده درباره اینکه ما قصد 
برگشت به گذشته را نداریم، قصد تعامل با دنیا را داریم، سال آینده از رشد 6 درصدی 
اقتصادی برخوردار خواهیم شد)!( و...گفته بود: »در مذاکرات با شرکت های اروپایی 
آنهایی که از زمان استفاده کردند توانستند قرارداد امضا کنند و آنهایی هم که فرصت 
را غنیمت نشمردند شاید زمانی متوجه فرصت های سرمایه گذاری در ایران بشوند که 
دیگر فرصتی نباشد«! او بدون اینکه بگوید کدام شرکت ها تاکنون قراردادی بسته اند 
که به سرمایه گذاری در ایران منجر شود، مصرانه از اروپایی ها درخواست می کند که 
فرصت سرمایه گذاری در ایران را از دست ندهند! در نمونه ای دیگر، عراقچی معاون 
وزیر امور خارجه می گوید: »دوستانی که می گویند چرا تحریم ها برداشته نشده است 
باید بدانند که با این حرف ها زمینه آمدن دیگران به بازار ایران را تخریب می کنند«! 
و توضیح نمی دهد که اگر تحریمی در کار نیســت، چرا یک کشــور خارجی یا یک 
سرمایه گذار بین المللی، به خاطر حرف این و آن بازار بزرگ و هشتاد میلیونی ایران را 

کنار می گذارد!؟ فقط به خاطر حرف منتقدان!؟
اما در حوزه داخل وضع اندکی فرق می کند.مســعود نیلی، مشــاور اقتصادی 
رئیس جمهور قبال گفته بود سال 97، سال بروز آثار برجام خواهد بود- البته اگر غربی ها 
قصد اجرا داشته باشند! - اکنون موسسه زیر نظر او، رسما از بدتر شدن اوضاع در سال 
95 سخن می گوید و نسخه خطرناکی از جنس نسخه های کارگزاران برای اقتصاد نحیف 
و رنجور ایران تجویز می کند! آنها پس از تبیین شــرایط رکود عمیق )همان که از آن 
عبور کرده بودیم!(  در مقام چاره جویی می گویند:» به نظر می رسد تزریق نقدینگی 
به شیوه صحیح به اقتصاد، بدون تهدید اهداف تورمی منجر به بهبود تقاضا در کوتاه 
مدت خواهد شــد.« هرچند در همان نوشته درباره باال رفتن تورم هشدار داده شده 
است، اما این نســخه یعنی پس از یک دوره انقباض شدید مالی که به نابودی ده ها 
هزار شــغل و کارگاه و مزرعه و بیکاری جمع کثیری از مردم منجر شد، اکنون دولت 
با تزریق پول قصد تحریک تقضای جامعه را دارد! در چنین شــرایطی حجم پول باال 
می رود و نقدینگی سرگردان جامعه را با شوک تورمی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر 
زیرســاخت های تولیدی در سه سال گذشته به شدت آسیب دیده و کاالی درخوری 
برای پاسخگویی به عطش تقاضای جامعه وجود ندارد. در نتیجه، چاره کار یک چیز 
بیشتر نیست و آن واردات است! موضوعی که دولت در سه سال گذشته نشان داده 
که به شدت به آن عالقمند است! این رویکرد خطرناک  و طی کردن مسیری بر خالف 
سیاست انقباضی سه سال گذشته، قطعا به کاهش اعتماد عمومی  منجر خواهد شد 
و ظاهرا برخی اتاق فکر ها برای پرت کردن حواس ها، نسخه های عملیات روانی برای 
ایجاد موضوعات فرعی و دوقطبی های مصنوعی می پیچند و مثال در حالی که اقتصاد 
و معیشت مردم به خاطررکود و بیکاری و... به معنای واقعی در حصر است، رئیس در 
پی رفع حصر برخی از سران فتنه است! و در این راه، مقررات و مصوبات قانونی شورای 
عالی امنیت ملی  را فراموش می کند! یا به جای ارائه یک بسته شش ماهه اقتصادی و 
یک برنامه ساده در یکی از صدها موضوع مغفولی که مردم را به شدت رنج می دهد، 
از برجام دو سخن به میان می آید و ابدا به یاد نمی آورند که طرح های بر زمین مانده ای 
مثل مســکن مردم، از بازی هایی مثل برجام 2 و ... ضروری تر و راهگشا تر است. یا به 
جای عبرت گیری از سه سال فرصت سوزی و فرجام آن که عهدشکنی آمریکایی ها بود، 
رئیس جمهور برای رفع همه تحریم ها، اعزام دوباره تیم مذاکره کننده و آغاز دیگر باره 
مذاکرات را پیشنهاد می دهد! ظاهرا فراموش شده که براساس گفته های پیشین مقامات 
ارشد دولتی، قرار بود برجام مشکالت را حل کند! اکنون، نتیجه مذاکرات پیشین چه 
شده که آرزوی مذاکرات جدید را دارید!؟ آیا به جزآنچه در مذاکرات هسته ای از کف 
ملت ایران رفت، بازهم باید  قرارداد یک طرفه دیگری امضا شود و امتیازات باالتری 
بدهیم!؟ به طور خالصه، به نظر می رســد رویکرد در حوزه داخلی، ایجاد چالش ها و 
هیجانات مصنوعی از یک سو و  تزریق عطش بیشتر به جامعه با ایجاد امید به مذاکرات 

تازه با غرب از سوی دیگر است.
وعده های اقتصادی دولت پیش روی مردم اســت. چند نمونه آن در ابتدای این 
نوشتار فهرست شد. وعده رشد شش درصدی در سال آینده را هم فراموش نمی کنیم. 
آنچه از زبان کارشناسان و صاحبنظران نزدیک به دولت درباره واقعیت های اقتصادی 
بیان شــده را هم می بینیم و ماهیت عینی آن را هــم در زندگی روزمره همه آحاد 
جامعه شاهدیم. اما کاش مسئوالن هم از منظر مردم و از منظر واقعیات موجود و نیز 
عبرت گیری از گذشته ها به موضوعات می نگریستند و  به جای تکیه مطلق به گشایش 

از غرب، اندکی هم به توان داخلی و اقتصاد درون زا بها می دادند.

حکایت همچنان باقی است!

حسین شمسیان

* در وصف عظمت نظام مقدس جمهوری اســامی همین بس که نامزدهای 
ریاست جمهوری در آمریکا در هر روز تاش می کنند با محور قرار دادن جمهوری 
اسامی در راس مسائل خارجی خود برای خود رای بیشتری کسب کنند. همه 
این عظمت و قدرت را مدیون عنایت های الهی و رهبری های داهیانه رهبر معظم 
انقاب با پشتوانه هم وطنان خود هستیم. چشم کسانی که این موقعیت ممتاز 

جمهوری اسامی را نمی توانند ببینند کور بشود.
علیمردانی
* رئیس جمهور هر سال در نشست خبری با رسانه ها و خبرنگاران اظهار می دارند 
وضع اقتصادی ســال آینده بهتر از امســال می شود ولی دریغ از پارسال! ما هر 
چه رکود و تورم و گرانی و افزایش بهای آب و برق و گاز مصرفی و... را ماحظه 

می کنیم می گوییم دریغ از پارسال!
عینی- قم
* به رئیس جمهور عرض می کنم شــاید عده ای از برجام به نان و نوایی رسیده 
باشــند ولی مردم از برجام تغییری در معیشــت خود به غیر از خم شدن کمر 
ملت زیر فشار تورم، گرانی، بیکاری و... احساس نکردند. پس این قدر از برجام 

چماقی نسازید و بر سر ملت نکوبید!
0914---9590

* آقای رئیس جمهور در مورد وضعیت اقتصادی کشور حداقل نامه چهار وزیرش 
در خصوص حقیقت وجود رکود در کشور را ماک قرار می داد!

0919---9571
* آقای رئیس جمهور به جای استفاده از ادبیات تند و تفرقه افکنانه که سودی به 

حال ملت ندارد فکری برای رفع رکود، گرانی و بیکاری جوانان بکند.
0912---0530
* آقــای روحانی به جای صحبت های گل و بلبل از آثار لبخند اســتراتژیک با 
استکبار جهانی ببیند که هرچه جلوتر می رویم وضعیت اقتصادی عامه مردم بدتر 

می شود. از آن طرف ریشخندهای آمریکایی هم بیشتر شده است.
0912---1008

* جناب رئیس جمهور برجام را به آفتاب تابان تعبیر کردند! یک ســوال دارم 
اگر ثمره این آفتاب درخشــنده )برجام( در عرصه اقتصادی تورم و رکود و در 
عرصه سیاســی گستاخ تر شدن دشمن برای تهدید کردن ما و در عرصه علمی 
و هسته ای اخراج نخبگان دانشمندان هسته ای و خروج آنها از کشور باشد که 

هست، این تاریکی و ظلمات است یا آفتاب تابان؟
0918---0291

* آقای روحانی گفته مردم آثار برجام را در زندگی لمس می کنند اما نگفتند که 
منظورشان از این لمس کردن دقیقا چیست، رکود، تورم، فشارهای اقتصادی و 
مشکات اقتصادی و رها کردن آن به حال خود، ورشکستگی تولیدی ها به خاطر 
واردات  بی رویه که دولت در پیش گرفته و تهدید غربی ها به سرکردگی آمریکا 
علیه امنیت ملی و اتهام زنی به ایران از سوی آمریکا در مورد نقض حقوق بشر و 
ادامه تحریم ها علیه کشور، آیا این ها همان دستاوردهای درخشان همان برجام 

است که رئیس جمهور با افتخار آن را مطرح کردند.
0971---5411
* رئیس جمهور که می گوید برجام را مردم حس می کنند بله درســت اســت. 
مــردم به ویژه قاچــاق کاالی خارجی به داخل را پس از توافق برجام به خوبی 

حس می کنند.
021---0062

* آقای رئیس جمهور درست گفته که مردم برجام را قدم به قدم لمس می کنند 
چرا که فقیر قدم به قدم فقیرتر و ثروتمند قدم به قدم ثروتمندتر می شود.

حیدری نیک
* آقای روحانی مگر در سال 92 ماک شما برای نبود گرانی و تورم در جامعه 
جیب مردم نبود؟ اعام این خبر که کارمندان دولت می توانند آجیل عیدی را 
قسطی هم بخرند، آیا بیانگر این نیست که مردم به چه حال و روزی افتاده اند که از 
خرید 2 کیلو آجیل عاجز مانده اند و نمی توانند زندگی شان را به خوبی اداره کنند!!
041---3844

* برخی صحبت هایی که از زبان رئیس جمهور می شنویم واقعا مایه تعجب است. 
ایشــان می گوید هیچ موانعی بر سر راه توسعه ایران و آمریکا وجود ندارد! پس 
این همه جنایتی که در ســوریه، عراق و یمن سال هاست با پشتیبانی حامیان 
داعش و تروریست ها علیه مردم مظلوم منطقه انجام می شود دستپخت کیست؟ 

چه مانعی از چنین کارهایی مهم تر!
041---3866

* ممنوع التصویر بودن رئیس دولت اصاحات با دستور دادستانی مطابق مصادیق 
تعیین شده از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته نه با حکم  
این شــورا. غرض اینکه آقای رئیس جمهور که خود را حقوقدان می داند چگونه 

خودش را به بی اطاعی می زند و فرافکنی می کند.
مینایی
* از صحبت های کنایه آمیز آقای رئیس جمهور بعد از انتخابات فهمیده می شود 
که ماجرای برجام2 که از زبان ایشان نمی افتد تبرئه کردن سران فتنه از خیانت 
است. اما ملت همیشه در صحنه اجازه نمی دهد خائنین به کشور بدون مجازات 

از چنگ قانون فرار کنند.
0912---6775
*  دادستان محترم کل کشور مستحضرند که اظهارات سخیف آقای حسین مرعشی 
مبنی بر عقب ماندگی شهرستان ها براساس ماده 698 قانون مجازات اسامی جرم 
محســوب می شود و مرتکب آن بزه مستحق تحمل کیفر متناسب با بزه ارتکابی 
اســت چرا که موجب هتک حرمت مردم را فراهم کرده است. لذا انتظار می رود 
که برخورد قانونی با وی صورت گیرد تا شاهد گسترش این بداخاقی ها نباشیم.
همتی - رشت
* آقای مرعشی که به واسطه فامیلی با خاندان آقای هاشمی به جاه و مکنتی 
رســیده باید هم به ما شهرستانی ها توهین کند. استفاده از این نوع ادبیات در 

این خانواده چیز معمولی بوده است و چیز جدید و عجیبی نیست.
سوری
 * با انتخاب نامزدهای شــناخته شده اصول گرایان در بیشتر شهرهای کشور 
خواب مدعیان اصاح طلبی آشــفته شد. بنابراین تاش کردند با ناسزاگویی و 

فحش دادن به ما شهرستانی ها قدری خودشان را تخلیه بکنند.
0915---2088

* ما شهرستانی ها به وظیفه خود که رای به اصول گرایان بود عمل کردیم. حال 
نوبت این نمایندگان اســت که بتوانند برای کشور و ملت کار کنند و از آرمان 

شهدا تحت هر شرایطی دفاع نمایند.
0918---3888

* دولت مدعی کاهش تورم و تک رقمی شدن نقطه به نقطه آن ظاهرا از قشر 
حقوق بگیــر هیچ اطاعی ندارد کــه با حقوق زیر یک میلیون چطور برای یک 
منزل 60-50 متری هر چهل روز با قبوض صد هزار تومانی گاز مواجه می شوند؟! 
واقعا کمر بازنشستگان و حقوق بگیران تامین اجتماعی زیر چرخ فشار اقتصادی 

و افزایش چند باره بهای آب، برق و گاز له شده است.
محسنی

* قدیم ها می گفتند کمال همنشــین در من اثــر کرد. حاال گویا کمال 
کدخدا! در دولتی ها اثر کرده است. این همه دکتر صالحی دوندگی کرد 
تا به سؤاالت ارنست مونیز پاسخ دهد و  نگرانی دروغین کدخدا ! برطرف 
شود و حال امروز رئیس جمهور این گونه حق او را به جا آورده، از تاش های 

او قدردانی می کند!!
0912---7977
* مســئولین استان یزد اعام نمودند شماره 111 برای ارتباط با رئیس جمهور 
در نظر گرفته شــده است طی 3 نوبت و بیش از دو ساعت هر چه سعی کردم 
نتیجه ای نداشــت و به نظر می رسد اعام شــماره تلفن برای دل خوشی مردم 
بوده تا از پذیرش نامه های مردم سر باز زنند و اعام کنند فقط از طریق تلفن 

مشکات را می پذیرند.
0910---2500

* آیا قانون فقط باید در مورد بابک زنجانی ها به اجرا گذاشته شود؟ چرا پای 
متهمان پرونده فســاد کرسنت به دادگاه کشیده نمی شود. بنویسید تکلیف 
حیــف و میل های صورت گرفته در قرارداد کرســنت در زمان وزارت آقای 

زنگنه چه شد؟
0912---4862
* در زمان جنگ در اهواز معلم بودم در اثر بمباران مجروح شدم االن در سن 62 
سالگی به هنگام راه رفتن تعادل ندارم همان موقع در فرمانداری برای مجروحیت 
بنده پرونده تشکیل دادند ولی پیگیری نکردم. در حال حاضر فرزندم سرباز است 
ولی به خاطر نگهداری از بنده که مادرش باشم مرتب فرار می کند درخواستم 
این است که دولت برای معافیت فرزند سربازم که 31 سال سن دارد کاری بکند.
خانم حیدری
* در خبرها اعام شد مبارزه با سوءتغذیه در حاشیه شهرها از سال آینده شروع 
می شــود. امیدواریم این موضوع مثل سایر وعده های دولت در حد شعار باقی 

نماند و در عمل اتفاق بیفتد.
0938---6263

ادعای سود روزانه 170 میلیون دالر
فقط برای اجرای برجام بود؟!

بنابر ادعای مقامــات دولتی باید از زمان اجرای برجام تا امروز بالغ بر 
10 میلیارد دالر به کشور آمده باشد اما کمترین خبری دراین باره نیست.

برخی مقامات دولتی و مشاوران آنها در یکی دو ماه باقی مانده به اجرای 
توافق به شکل ترجیع بند تکرار می کردند تاخیر در اجرای برجام موجب از 
دســت رفتن روزانه 170 میلیون دالر می شود. اکنون که قریب 50 روز از 
شروع اجرای برجام می  گذرد با یک حساب سرانگشتی می توان فهمید که 
طبق ادعای مذکور باید بیش از 7/5 میلیارد دالر به دســت کشور رسیده 

باشد. چنین رقمی در طول یک سال، بالغ بر 60 میلیارد دالر می شود)!(
از سوی دیگر با گذشت یک ماه و نیم از اجرای برجام، مسئوالن دولت 
و بانــک مرکزی تاکنون درباره سرنوشــت 32 میلیارد دالری که قرار بود 
آزاد شــود، توضیح نداده انــد و در بازارهای داخلی نیز هیچ اثری از تزریق 

دالرهای جدید نیست.
47 دالر تخفیف ویژه دولت
بر سر میانگین  قیمت نفت!

رئیس جمهــور در حالی در جمع مردم یزد از اداره کشــور با نفت 25 
دالری سخن گفت آمارها نشان می دهد که میانگین قیمت نفت در دولت  

وی 72 دالر بوده است.
روزنامه جوان در گزارشــی خاطر نشــان کرد: دولت 12 ماه از 30 ماه 
فعالیت خود را با نفت باالی 100 دالری سر کرده است و در سال 94 بود که 
به دلیل بازی نفتی عربستان سعودی با قیمت نفت، بهای بشکه های طای 
سیاه با کاهش رو به رو بوده است. حسن روحانی و تیم وی تاکید فراوانی 
بر نفت 25 دالری دارند به طوری که رســانه های همسو در یک سناریوی 
تهیه شــده سعی دارند این دروغ را به مردم القا کنند که دولت یازدهم با 
نفت زیر 30 دالر به اداره کشــور مشغول است. در حالی که دولت با نفت 
72 دالری کشور را اداره کرده است که دولت نهم در همین زمان - 30 ماه 
نخست فعالیت خود - با نفت 66 دالری کنار آمد و خبری از نفت 72 دالری 
نبود. ضمن آنکه قیمت دالر هم به مانند امروز 3 هزار و 600 تومان نبود و 
درآمد ارزی این روزهای دولت یازدهم وجود نداشت. میانگین قیمت نفت 
در هشت سال حضور دولت های نهم و دهم 86 دالر بود که مدیران ارشد 
دولت یازدهم ســعی دارند آن را 148 دالر نمایش دهند در واقع میانگین 
قیمت نفت در 96 ماه فعالیت دولت گذشته تنها 16 دالر با میانگین قیمتی 

نفت در 30 ماهه فعالیت دولت یازدهم فاصله دارد.
کار افراطیون مدعی اصالحات

به دشمنی با تقویم اسالمی کشید
تئوریسین ارشــد جریان اصاحات در ســالنامه روزنامه شرق، در 
مقاله ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه سیاســت  و امنیت ندارد، 
ضمن تمسخر روایات معصومین، خواستار حذف تقویم قمری از زندگی 

ایرانیان شده است!
به گزارش مشــرق گویا موفقیت لیســت اصاح طلبان در انتخابات 
مجلس دهم در شهر تهران، باعث شده که برخی سران تجدید نظر طلب 
این جریان، به این توهم برسند که رأی آوری این لیست در این شهر، نه 
با هدف خدمت به مردم و رفع مشکات کشور بلکه به معنای درخواست 
مردم برای حذف دین و مقدســات از عرصه کشــور و زندگی مردم بوده 
است؛ توهمی که با اظهارات یکی از زنان راه یافته این جریان به مجلس 
درباره ضرورت آزادی کشف حجاب، نمود عینی یافت و اکنون با انتشار 
مطالب دین ستیزانه در ویژه نامه های نوروزی نشریات اصاح طلب، در حال 

تقویت و گسترش است.
در تازه ترین اقدام دین زدایانه سردمداران این جریان، »سعید حجاریان« 
تئوریسین ارشد جریان اصاحات که سالنامه نوروزی روزنامه اصاح طلب 
شــرق، از او به عنوان » نظریه پرداز و فعال سیاســی« یاد کرده است، در 
مقاله ای که ارتباطی با تخصص وی در حوزه های سیاســت و امنیت ندارد، 
ضمن تمسخر روایتی از پیامبر اسام)ص( و امام جعفر صادق علیه السام، 

خواستار حذف »تقویم هجری قمری« از زندگی ایرانیان شده است!
وی با بیان اینکه »مسلمانان باید در آستانه قرن جدید هجری، در میان 
بربریت و مدنیت، دست به انتخاب سترگی بزنند«، نوشته است: »طبعاً ]در 
صدر اســام[ محیط بی آب و علف بیابانی اقتضا می کرد با نجم و قمر راه 
بجویند و زمان را نظم دهند. آیا واقعاً تقویم قمری، قداستی برای ما دارد؟!«

حجاریان افزوده است: به نظر می رسد راه حل برای سامان  دادن به مسائل 
شرعی، در نگه داشتن دو ماه ذی الحجه و رمضان است. اگر این دو ماه را نگه 
داریم، باقی تقویم قمری را می توان به شمسی تطبیق داد و ثابت نگه داشت.

تئوریســین اصاحات همچنین با »بدوی« خواندن متشرعان معتقد به 
عمل به اعمال و مناسبت های تقویم قمری، با اختراع یک گناه کبیره جدید، 
نوشته است: »کسانی که مدنیت اختیار کرده اند، اگر به صحراگردی، بدویت 

و بربریت بازگردند، مرتکب گناه کبیره شده اند.«
وی همچنین برای تقویت استدالل خود، به روش خشک مفتی های وهابی 
از جمله ابن تیمیه اشاره کرده و با نسبت دادن روایت مشهور امام جعفر صادق 
علیه السام به این مفتی فرقه وهابیت، به تمسخر این دیدگاه پرداخته و نوشته 
است: »در نفی عقانیت و سرایت فقه به همه چیز، بعضی از مجّددین مانند 
ابن تیمیه تا جایی پیش رفتند که حتی منطق را چون واضعش ارسطو، فیلسوف 
یونانی است و ابزاری بیگانه با معارف دینی است، با آنکه دیگر مجددین، از جمله 
غزالی، بهره گیری از این ابزار را برای فهم احکام فقهی ضروری می شمردند، 
حکم به تحریم این فن دادند؛ چرا که استفاده از منطق را موجب دور شدن از 
روح ایمان دینی می انگاشتند. معتقد بودند اولین کسی که از قیاس به عنوان 
شیوه اســتنتاج در فن منطق استفاده کرد، شیطان رجیم بود، برای توجیه 
عمل شیطانی اش در برابر بارگاه حضرت باری تعالی. یوتوپیای سلف صالح به 

آنان سویه ای رادیکال و گرایشی کل گرایانه می بخشد...«
نظریه پرداز ارشــد جریان اصاحات در حالی رد ابزار »قیاس« در فقه را 
به مفتی های وهابی و مجددان نســبت می دهد و از آن با لحن تمسخر بار و 
تحقیر آمیز یاد می کند که مردود بودن استفاده از ابزار »قیاس« در منابع مهم 
شیعه و حتی برخی منابع اهل سنت، از شخص رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله 

و امام جعفر صادق علیه السام نقل شده است.
در کتــاب وسائل الشــیعه )27/ 46( در روایتی از امام ششــم این گونه 
می خوانیم: »عن ابن شبرمهًْ قال دخلت انا و ابو حنیفهًْ علی جعفر بن محمد 
)علیه السام( فقال البی حنیفهًْ: اتق اهلل و ال تقس فی  الدین برایک فان اول 
من قاس ابلیس.« )ترجمه: از ابن شبرمه نقل شده که گفت؛ من و ابو حنیفه 
نزد جعفر بن محمد علیه الســام رفتیم؛ پس ایشان به ابو حنیفه فرمود: »از 
خدا پروا کن و در دین با نظر خودت قیاس مکن زیرا نخســتین کســی که 

قیاس کرد، ابلیس بود.«
وقتی تحریم ها سر جای خود باقی است

با چه منطقی می گویند سوئیفت برقرار شده؟
حتی رئیس جمهور ســوئیس نیز اذعان می کند که سوئیفت برای ایران 
فعال نشــده است اما دولت از بیان حقیقت دراین باره علی رغم اخبار منتشر 
شده درباره لغو تحریم های سوئیفت، این تحریمها همچنان پابرجاست و لغو 
آن میسر نشده است. وبسایت الف در تحلیلی نوشت: مشکل اصلی در برقراری 
سوئیفت و اجرای آن در حال حاضر مشکات عنوان شده از سوی بانک مرکزی 
و مسئوالن سیاسی و اقتصادی در کشور نیست بلکه عامل اصلی، عدم تمایل 
بانکهای بین المللی )چه بانکهای درجه اول چه درجه ســوم(  است چنانچه 
این موسســات اعتباری با توجه به ریســک این نوع از تبادالت ارزی تمایلی 

برای روابط بین  بانکی با ایران ندارند.
در واقع موسســات و بانکهای بین المللــی هنوز اجرای برجام را نهایی و 
عملیاتی نمی دانند و این موضوعی اســت که بانک مرکزی به دالیل هزینه بر 
بودن آن برای افکار عمومی آن را پنهان می کند!  می بایست از مسئوالن این 
بانک سوال شود که بانکهایی که از ایران بنا بر ادعای مطرح شده به سوئیفت 
بین المللی متصل شده اند ولو یک بانک آیا می تواند با تمامی بانکهای بین المللی 
تبادالت اســنادی داشته و پول حواله کند؟ متاسفانه در حال حاضر به هیچ 
عنوان این نوع از خدمات در دســترس نمی باشد!  بانکهای خارجی از قبول 
حواله های بانکی و یا اعتبارات اسنادی ایران خودداری می کنند زیرا به شدت 
از جریمه های احتمالی ایاالت متحده به دنبال برقراری ارتباطاتی که از مجاز 
بودن آنها بعد از برجام اطمینان ندارند هراس دارند هم چنان که چندین بانک 
خارجی در زمان تحریمهای کشورمان به دلیل ارتباطات بانکی و مالی با ایران 
جریمه های سنگینی را به ایاالت متحده پرداختند و به همین دلیل هم اکنون 
به دنبال اطمینان کامل از محدودیتهای موجود رفتار محتاطانه را در مبادالت 

اعتباری با ایران اتخاذ کرده اند.
پرواضح است که درچنین شرایطی هیچ بانک خارجی حاضر به پذیرش 
ریسک به منظور برقراری سوئیفت با ایران نخواهد شد زیرا هر لحظه بیم آن 
می رود که وزارت خزانه داری آمریکا با اعام اینکه تبادالت خارج از توافقات 

برجامی است بانک خاطی را مواخذه نماید.

بعد از توافق ژنو در آذرماه 92 تنها یک بانک بین المللی با ایران تبادالت 
ارزی و اسنادی دارد و آن یک بانک سوئیسی است که مبادالت آن با بانکهای 
ایرانی به قبل از اجرای برجام مربوط می شــود )مبادالت ارزی با این بانک 
در ســطح محدودی صورت می پذیرد( و به جرات می توان گفت به غیر از 
این بانک که ارتباطی به روز اجرایی شدن برجام و ادعای برقراری مبادالت 
بانکی بین المللی در دولت یازدهم ندارد هیچ مبادله ســوئیفتی تا به حال 
صورت نگرفته است! )نه فقط بانکهای اروپایی بلکه حتی با بانکهای ترکیه 
و بانکهای شــرق آسیا( موضوعی که حتی رئیس جمهور سوئیس در هفته 
گذشته با اذعان به آن، ادعاهای بانک مرکزی درخصوص برقراری سوئیفت 

را خاف واقع نشان داد.
سوال دیگری که مجموعه بانک مرکزی می بایست پاسخگوی آن باشد 
نام و لیست تعداد بانکهایی که اعتبارات اسنادی ایران را پذیرش می کنند. 
این مجموعه می بایســت بطور واضح عنوان کنــد که کدام بانکها و با چه 
شرایطی اعتبارات اسنادی بازرگانان ایرانی را قبول می کنند و حتی المقدور 
با توجه به ادعای برقراری ســوئیفت نام این موسسات و یا بانکها را مطرح 
نمایند. متاســفانه بانک مرکزی از اعام این بانکها خودداری می کند زیرا 
بانکی وجود ندارد که اجرایی شدن برجام و برقراری سوئیفت را قبول داشته 
باشد به نظر می رسد با توجه به ابهام در عدم تعاریف مشخص خزانه داری 
آمریکا از محدودیت های تحریمی ایران )تحریمهای اولیه و ثانویه و تداخل 
برخی از این تحریمها با یکدیگر( افق مشــخصی نیز از برقراری این نوع از 

مبادالت در دسترس نمی باشد.
بطور دقیقتر می توان مدعی شــد برجــام به هیچ وجه در زمینه بانکی 
اجرایی نشده و خوش بینی دولت در برقراری سوئیفت و مخابره خبر 1000 
ال سی در روز اجرایی شدن برجام محقق نخواهد شد هم چنان که این مهم 
با اراده ایاالت متحده و مکانیسمهای پیچیده خزانه داری آمریکا گره خورده 

است و ارتباطی به اجرایی شدن برجام ندارد.
وعده اقتصادی 100 روزه

در سال چهارم دولت عملی می شود؟!
دولت یازدهم در سال های گذشته سنتی را مبنی بر ارائه وعده برای هر 
ســال داشته که اکثراً به موارد اقتصادی و رفع رکود مربوط می شده است، 
اما وضعیت اقتصادی که اکنون آحاد جامعه با آن دست به گریبانند، بیانگر 

چیز دیگری است.
به گزارش مشــرق، دولت یازدهم را می توان به نوعی دولت وعده های 
اقتصــادی نامیــد. ایــن روزها که دولت 900 روزه شــده، یــادآور وعده 
رئیس جمهــور مبنی بر احیای اقتصــاد در 100 روز و ارائه گزارش در این 
مدت به مردم اســت. »اقتصــاد را 100 روزه احیا می کنم« جمله معروف 
تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود. اما وضعیت 
اقتصادی کشور رکودی را نشان می دهد که حتی در مقطعی صدای چهار 

وزیر مهمی که در امور اقتصادی کشور فعال هستند را درآورد.
روحانی اما در ابتدای هر سال به کار ویژه دولتش در سال آینده اشاره 
کرده و وعده هایی برای اجرای این امور به مردم داده است که این وعده ها 
نیز در جای خود جالب توجه اســت و می توان براساس آن کارنامه کاری 

دولت را در ارائه وعده ها و عمل به آن مورد بررسی قرار داد.
روحانی در همایش روز کارگر )11 اردیبهشــت 93( گفت: سال 93 را 
سال رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعام می کنم. دولت مصمم است 

قفل تمام تحریم ها را بشکند.
وی در بیست و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران، گروه ها و واحدهای 
نمونه کشور که در سالن 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد، گفت: 
دولت تدبیر و امید دولتی است که در سایه حمایت شما سال 93 را سال 
رونق تولید و شکســتن رکود اقتصادی اعام می کند. من سال 93 را سال 
رونق تولید و شکستن رکود اقتصادی اعام می کنم. روحانی در نشست با 
وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی )28 اردیبهشت 93(: 

برنامه دولت تبدیل سال 93 به سال رونق اقتصادی است.
روحانی در نخســتین جلسه هیئت دولت )5فروردین 94(: سال 94 را 

سال رونق تولید معرفی می کنم. 
روحانی گفت: شعار امسال نباید تنها روی کاغذها و تابلوها بماند بلکه باید 
بر دل های مان حاکم شود و همه تاش ها برای تحقق عینی آن متمرکز شود.

روحانی در اجتماع مردم اســتان یزد )17 اسفند 94(: سال 95، سال 
شــکوفایی و رونق اقتصادی ایران خواهد بود. دولــت یازدهم ارزش پول 
ملی، ثبات بازار ملی و روند کاهنده تورم را با وجود کاهش شــدید و کم 
سابقه درآمدهای نفتی حفظ نموده است. قول می دهم سال 95 سال رونق 

اقتصادی خواهد بود.

معاون وزیــر امور خارجه 
کشورمان گفت: نباید در روند 
معجزه  انتظار  اتصال سوئیفت 

داشته باشیم.
معاون  عراقچی«  »سیدعباس 
وزیــر امــور خارجه در نشســت 
شــورای هماهنگی امــور حقوقی 
و دســتگاه های اجرایــی در دفتر 
مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت 
امــور خارجه با اشــاره بــه اینکه 
تحریم ها علیه ایران برداشته شد، 
گفت:برداشتن تحریم ها نیز بخشی 
از خواسته کان ما در جریان این 
مذاکرات بود که خوشــبختانه این 
تحریم های ظالمانه نیز برطرف شد.
عراقچی افزود: با اجرای برجام 
تحریم هایی که به دســتور رئیس 
جمهور آمریــکا علیه ایران اعمال 
شده بود،  لغو شــد و البته باید به 
این نکته اشاره کرد که تحریم های 
کنگره لغو نشده اند ولی آمریکایی ها 
متعهد شده اند که این تحریم ها را 
نباید اجرا کننــد و اگر آن را اجرا 
کنند این بــه معنای نقض برجام 

است.
وی در ادامه گفت: بعد از برجام 
تمام پول های ما در خارج از کشور 
آزاد شــد و در حال حاضر اختیار 
خــرج کردن آن در دســت بانک 
مرکزی و کشــور خودمان اســت. 

اینکه پول ها وارد کشــور شوند یا 
نشــوند یک بحث ثانوی است ولی 
مســئله این اســت که اکنون این 
پول ها آزاد شده اند و اختیار آن در 

دست بانک مرکزی است. 
معــاون وزیر امــور خارجه در 
بخش دیگری از صحبت های خود 
به موضوع اتصال بانک های ایرانی 
به ســوئیفت اشــاره کرد و گفت: 
علیرغم تمام حرف هایی که در این 
مورد زده می شود بانک های ایرانی 

به این سیستم وصل شده اند.
عراقچی با ارائه توضیحاتی در 
مــورد پیچیدگی شــبکه بانکی و 
همچنین چگونگی عملکرد سیستم 
سوئیفت، ادامه داد: از فردای اجرایی 
شدن برجام ســوئیفت بیانیه داد 
و اعام کرد کــه بانک های ایرانی 
و غیرتحریمــی می تواننــد به این 

سیستم وصل شوند.
وی با بیــان اینکه روند اتصال 
36 بانــک ایرانی به این سیســتم 
انجام شده و یا در حال انجام شدن 
است و سوئیفت قراردادهایی را با 
آنها منعقد کرده است، گفت: آنها 
بر  را گرفته اند،  نرم افزار مربوطــه 
روی سیســتم بانکی نصب شده، 
کدگذاری های الزم انجام شــده و 
آموزش هــای الزم نیــز به نیروی 
انسانی داده شده است. بانک های 

ما نیز در حال حاضر به این سیستم 
الگین شده اند و از طریق سوئیفت 
ایــن نقل و انتقال ها در حال انجام 

شدن است. 
معاون وزیر امور خارجه با بیان 
اینکه مــا نباید در این روند انتظار 
معجزه داشته باشیم و اینکه تمام 
خریدها با این اتصال یکباره انجام 
شود، گفت: ولی تأکید می کنم که 
به ســوئیفت  بانک های ما  اتصال 
برقــرار شــده و ایــن ارتباط بین 
بانکی کم و بیش برقرار شده است. 
البته ممکن اســت در این فرآیند 
مشکاتی نیز وجود داشته باشد که 
دوستان و متخصصان امر می گویند 
رفع مشکات در این زمینه کمی 

زمان بر است. 
عراقچی تصریــح کرد: باید به 
این موضوع توجه داشته باشیم که 
بانک های طرف مقابل ما خصوصی 
هستند و خودشــان باید تصمیم 
بگیرنــد که با مــا کار کنند یا کار 
نکننــد.  وی بــا بیــان اینکه این 
ارتباطات بانکی در حال ایجاد شدن 
است و تاکنون تبادالت مالی چند 

میلیاردی انجام شده است. 
معاون وزیر خارجه افزود: برخی 
از تحریم هــا کــه از آن به عنوان 
تحریم های اولیه یــاد می کنیم و 
با بهانه هایی مانند حقوق بشــر و 

عراقچی:

نباید در روند اتصال سوئیفت انتظار معجزه داشته باشیم

اینکه  بیان  با  دولت  سخنگوی 
مجلس طــرح 2دوازدهمی بدهد، 
دولت مخالفت نمی کند، گفت: قصد 

لجاجت با مجلس نداریم. 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت  
در نشســت خبری با اصحاب رســانه، 
در پاسخ به سؤالی درباره سخنان اخیر 
معاون اول قوه قضائیه درباره شــوخی 
رئیس جمهور نسبت به ممنوع التصویری 
رئیس جمهور اســبق گفت: مرجع این 
موضوع شورای عالی ملی است و شایسته 
می دانم به جای طــرح این مباحث در 
فضای رســانه ای، این مسئله در اولین 
جلسه شــورای عالی ملی بحث شود و 
اگر قرار اســت تصمیم قاطعی در این 
باره گرفته شود، شــورای عالی هیئت 

ملی مرجع این موضوع است.
وی درباره برنامه های دولت نسبت 
به اجرای برجام 2 در کشور اظهار داشت: 
سال گذشته با ورود تحریم ها، دارای رشد 
اقتصاد متوسط 3درصد بودیم و اکنون 
که تحریم ها برداشــته شــده و با اقبال 
شرکت ها و مقامات خارجی مواجهیم، 
انشاءاهلل بطور متوســط در سال آینده 
530 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

تفکیک شده خواهیم داشت.
سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی 
که با توجه به اظهارات روز گذشته نایب 
رئیس مجلس شورای اسامی آیا دولت 
قصد ارائــه الیحه 2دوازدهم قوه مقننه 
دارد یــا خیر، گفت: قانون وقت کافی را 

بــرای تصویب الیحه بودجه در حد 30 
تا 40 روز تعیین کرده اســت که البته 
فرصــت تصویب بودجه بعضاً تا 50 روز 
مطرح می شود، با همه این توصیفات ما 
شاهد تعطیلی سه هفته مجلس بودیم، 
اما با این حــال تصور می کنیم فرصت 
بــه اندازه کافی وجود دارد که با اهتمام 
جدی تری الیحه بودجــه 95 تصویب 
شود، حتی اگر تصویب بودجه به هفته 
سوم فروردین ماه نیز کشیده شود، این 
آمادگی وجود دارد تا آن را در هفته های 

آخر فروردین تحویل بگیریم.
وی تأکید کرد: تصویب بودجه چند 
دوازدهم در سال 92 و مابه التفاوت قیمت 
ارز مشکاتی را بین دولت و بانک مرکزی 

ایجاد کرده و همچنان پایدار است.
ســخنگوی دولت خاطرنشان کرد: 
بحث ارائه الیحــه بودجه چنددوازدهم 
قابل حل اســت زیــرا دولت منطقی و 
قانونمــدار بوده و اگر مطمئن شــویم 
تصویب بودجه تا پایان سال امکان پذیر 
نیست و حتی اگر مجلس هم طرح دو 
دوازدهمی بدهد، دولت مخالفتی نخواهد 
کرد و ما دفاع می کنیم و همچنین اگر 
دولت هــم الیحه دودوازدهــم بدهد، 

مجلس استقبال خواهد کرد.
نوبخت در پاســخ به این سؤال که 
بخش خصوصــی آمریکایــی خواهان 
تشکیل اتاق تجاری مشترک بین ایران 
و آمریکا هســتند، آیا دولت موافق این 
موضوع اســت یــا خیر، گفــت: دولت 

مخالفتــی بــا این موضوع نــدارد و ما 
می توانیم همــکاری اقتصادی مان را در 

چارچوب منافع ملی مان انجام بدهیم.
وی درباره عملکرد رســانه ملی در 
زمان انتخابات و برخی انتقادها نسبت 
به پرداخت نشدن بودجه این سازمان از 
سوی دولت، اظهار داشت: اگر الزم باشد 
با عدد و رقم ثابت می کنیم اعتبارات صدا 
و ســیما در سال 94 نسبت به سال 93 
افزایش یافت و صددرصد تخصیص داده 
شد، همچنین اعتبارات این سازمان در 

سال 95 افزایش یافته است.
ســخنگوی  فــارس  گــزارش  به 
دولت تأکید کــرد: اینکه اگر به برخی 
سیاســت های رایج در ســازمان صدا و 
سیما منتقدیم، به این معنی نیست که 
دولت نسبت به انتقاد و گزارش مشکات 
بی توجه باشد، لذا ما پیکره سازمان صدا و 
سیما را بسیار منصف، متعهد و شایسته 
می دانیم، البته بیشتر برنامه هایی که در 
صدا و سیما منتشر می شود منفی است، 
منتها از برخی شبکه ها انتظار دارم که 

منافع ملی را درنظر داشته باشند.
وی دربــاره ســخنان اخیر رئیس 
کل بانک مرکزی نسبت به حل مشکل 
سوئیفت در بانکها تصریح کرد: تعدادی 
از بانکهــای کشــور به دلیل مســائل 
غیرهســته ای از گذشته تحریم بوده اند 
که به نظر مشکل سوئیفت در این بانکها 
مانند گذشته وجود داشته باشد، اما سایر 

بانکها مشکل سوئیفت ندارند.

نوبخت: 

مجلس اگر برای بودجه طرح 2 دوازدهمی بدهد
 دولت مخالفت نمی کند

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: نحــوه گزارش دهی ایران از 
فعالیت های هسته ای نسبت به روزهای قبل از برجام تغییری نکرده و عالوه 
بر این، بازرسی های شدید و دسترسی بی سابقه اطالعاتی پسابرجامی هنوز 

به قوت خود باقی است.
»جان کربی« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در برابر سوال 
چند باره خبرنگار آسوشیتدپرس قرار گرفت که براساس روال دو هفته اخیر، واکنش 
آمریکا به نتایج انتخابات مجلس شــورای اسامی و مجلس خبرگان رهبری ایران را 
جویا بود. کربی پاسخ داد: مهم است که در این خصوص ابتدا دولت ایران اظهار نظر 
کند و پس از آن، ما نظر خود را خواهیم گفت؛ ایران هنوز نظر رســمی در خصوص 
نتیجه انتخابات اعام نکرده است. یکی از خبرنگاران به سخنگو یادآور شد که »حسن 
روحانی« رئیس جمهور ایران در خصوص انتخابات سخن گفته؛ کربی سخنان انتخاباتی 
روحانی در جمع مردم یزد را اینگونه ارزیابی کرد: »می دانیم که روحانی در جمع مردم، 
سخنرانی کرده ولی دولت ایران هنوز بیانیه رسمی در خصوص نتایج انتخابات صادر 
نکرده است. به گزارش فارس، خبرنگار آسوشیتدپرس سؤال ایرانی دوم را هم پرسید 
و با ادعای اینکه در گزارش گیری های اخیر از فعالیت های هســته ای ایران، شفافیت 

سابق دیده نمی شود، علت را از سخنگو جویا شد.
جان کربی پاسخ داد: در روش گزارش دهی از فعالیت های ایران تغییری ایجاد نشده، 
هنوز هم بازرسی های شدید و دسترسی بی سابقه به اطاعات ایران برای ما موجود است.

واشنگتن: برجام دسترسی بی سابقه اطالعاتی 
برای ما ایجاد کرد

مدیر مسئول کیهان با سپاس از مردم درباره 
وضعیت سالمت خود گفت: از همه کسانی که پیگیر 
حال اینجانب بودند ممنونم و از خداوند برایشان 
خیر طلب می کنم.مســئله خاصی نبود و به لطف 

خداوند تعالی برطرف گردید.
صبح روزگذشته و همزمان با مراسم هفتگی زیارت 
عاشــورای موسســه کیهان،حال عمومی حاج حســین 
شریعتمداری نامساعد و بافاصله به بیمارستان منتقل 

شد.
پس از انجام آزمایش های اولیه،اختال در فشارخون 
به عنوان عامل رخداد چنین وضعی تشخیص داده شد. به 
لطف الهی و اقدامات مفید پزشکان،مشکل برطرف و ایشان 
قصد بازگشت به موسسه کیهان را داشتند که پزشکان 

توصیه به استراحت و انجام معاینات بیشتر نمودند. 
 اکنون حال عمومی ایشان مساعد است  و در بخش 
عمومی یکی  از بیمارستان های تهران بستری هستند  و 

با تماس های تلفنی و بررسی اخبار و گزارش هایی که قرار 
است در روزنامه منتشر شود امور روزنامه را مثل هر روز، 

تحت نظر و اشراف خود دارد.
ایشان در گفت وگویی با خبرنگار کیهان اظهار داشت: 
صبح سه شنبه در اواخر زیارت عاشورا،حس کردم سرگیجه 
دارم.به همین علت به بیمارستان مراجعه کردم.افت فشار 
خون محسوس بود ولی ظاهرا چیز مهمی نبود. پزشکان 
مقرر کردند برای اطمینان بیشتر، آزمایشات و معاینات 
دیگری هم انجام شــود.  به هرحال مسئله خاصی نبود 
و به لطف خداوند برطرف گردید.به برکت دعای عزیزان 
و دوســتان حالم خوب اســت و مثل همیشه درخدمت 
انقاب هســتم. از همه کسانی که پیگیر حال اینجانب 

بودند ممنونم و از خداوند برایشان خیر طلب می کنم.
پیش بینی می شــود با پایان آزمایش ها و اطمینان 
از ســامت کامل مدیر مســئول کیهان، وی به زودی 

مرخص شود.

یا تروریسم علیه ایران ایجاد شده 
باقی مانده اســت. این تحریم های 
اولیــه مربوط به قبــل از موضوع 

هسته ای هستند. 
عراقچــی در ادامــه در مورد 
برجام و مسائل مرتبط با آن ادامه 
داد: یکی دیگر از مشکات مربوط 
به کشورهایی اســت که در طول 
سال های تحریم پول های ایران را 
در بانک های خود نگه داشــته اند. 
این پول ها بعد از رفع تحریم ها چه 
بلوکه شده یا بلوکه نشده بودند آزاد 
هستند و لزومی ندارد که آنها را در 
بانک های آن کشورها نگه داریم ولی 
بعضی از این کشــورها زیر بار این 
موضوع نمی روند که به سرعت این 

پول ها برگردانده شود.

مدیرمسئول کیهان در بیمارستان بستری  شد

شریعتمداری: به بركت دعای عزیزان و دوستان حالم خوب است
مثل همیشه در خدمت انقالب هستم


