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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز  امام علي )ع( بعد از تشــکیل حکومتشان در بیانی که حاکی از گزارش وضعیت آن زمان 

کوفه بوده است، می فرمایند:
هیچ کس در کوفه نیســت که در زندگي او ساماني نیافته باشد، پایین ترین افراد نان گندم 
مي خورند و خانه دارند و از آب آشامیدني گوارا استفاده مي کنند. - بحار االنوار، ج40،ص327 -

حضرت وقتی می خواهند گزارش کار بدهند، می گویند من برای ضعیف ترین اقشار جامعه 
سه مسئله نان، مسکن و آب آشامیدنی را حل کرده ام.

امام خمینی )ره( نیز در یکی از پیام های اولیه خود پس از پیروزی انقالب، در مسیر ریشه کن 
کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره می کنند. در بخشی از پیام حضرت امام 

برای افتتاح حساب 100 در 21 فروردین 1358 آمده است:
» قشــر عظیمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زوایاي 
بیغوله ها و اطاقکهاي تنگ و تاریک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد 
ناچیزشان را بایستي براي اجاره آن بپردازند و این میراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون 

جامعه با چنین مصیبتي دست به گریبان است.
 نظام اســالمي چنین ظلم و تبعیضي را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد 
است که باید مسکن داشته باشد، مشــکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این 

موهبت الهي استفاده کنند.
همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه 
محروم باشد. بر دولت اسالمي است که براي این مسئله مهم چاره اي بیندیشد و بر همه مردم 

است که در این مورد همکاري کنند.
اینجانب حسابی به شماره 100 در تمام شعب بانک ملی افتتاح کرده و از همه کسانی که توانایی 
دارند دعوت می کنم که برای کمک به خانه سازی برای محرومان به این حساب پول واریز کنند. 
و در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد، گروهی حداقل مرکب از ســه نفر از مهندسان و 
کارشناســان شهرسازی و خانه سازی و یک نفر روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با 
صرفه جویی و دقت کامل خانه های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار بدهند، و در 

این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود. «
این پیام حضرت امام، بهترین الگو و راهبرد برای حل مسئله مسکن مستضعفین و محرومین 
جامعه و در نتیجه حل معضل فقر و اســتضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره می کنند که 
می بایســت زمین به رایگان در اختیار محرومین قرار گیرد و این پیام بعد از سه دهه در دولت 
قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرایی شد و در این دولت با نفوذ دالالن مسکن، متوقف گردید.

اگر بخواهیم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنیم، باید از مسئله مسکن وارد شویم. حال چرا 
باید از مسکن شروع کنیم؟ این مسئله ای است که در ادامه سعی می شود به آن پاسخ داده شود.
در مسئله عدالت اقتصادی یک مشکل اجرایی وجود دارد و آن اینکه تعریف جامع و مورد 
تفاهم همگانی از عدالت وجود ندارد. وقتی در تعریف به جامعیت نمی رسیم، در اجرا دچار مشکل 
می شویم. با رویکرد ایجابی و اثباتی طی مسیر پیش رو بسیار دشوار است، ولی در رویکرد سلبی 
طی مسیر هموارتر خواهد بود. حداقل این است که بگوییم در اقتصاد نباید رانتی باشد. بر روی 
این مســئله، می توان به تفاهم رسید. وقتی می گوییم رانت نباشد یعنی اینکه در دسترسی به 

منابع طبیعی، اعتباری و اقتصادی نباید رانتی وجود داشته باشد.
مثال: فردی ســه هزار میلیارد تومان وام از بانک می گیرد در حالی که با این مبلغ می توان 
صدهزار مسکن با وام 30 میلیون تومانی ساخت. با این عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده 
و به یک نفر اختصاص داده شده است. آن یک نفر هم آن پول را در تولید و ایجاد اشتغال نمی برد، 
رشدی را ایجاد نمی کند و مسئله ای حل نمی کند. وثیقه مناسبی را هم به بانک ارائه نمی کند، در 
صورتیکه سند آن صد هزار ملک می توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آید، تولید و 

اشتغال هم صورت گیرد و بستری از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
تعریف مختصر و ساده ای از فقر اقتصادی وجود دارد و آن اینکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد 
خود نتواند هزینه نیازهاي اساسي خانوار را پرداخت نماید، آن خانوار دچار فقر اقتصادی است.
در این تعریف دو مولفه هزینه و درآمد وجود دارد. آیا یک خانواده با درآمد خودش می تواند 

هزینه نیازهای اساسی خود را تامین کند؟
نیازهای اساسی هم یک بحث حقوقی است. قانون اساسی، نیازهای اساسی را به صراحت 

تعریف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسی این تعریف بدین صورت آمده است:
» ضرورت تأمین نیازهای اساسی: مســکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و 

پرورش و امکانات الزم برای تشکیل خانواده برای همه«
این اصل منشور عملکردی نظام و دولت در زمینه تامین نیازهای اساسی است.

دو دسته راهبرد اصلی برای حل مسئله فقر وجود دارد. یا باید درآمد خانوار افزایش یابد، 
یا باید هزینه خانوار کم شود. وقتی دولت یارانه نقدی می دهد، در جهت افزایش درآمد خانوار 
قدم بر می دارد. ایجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزایش درآمد. طرح دولت یازدهم در مسئله 

بهداشت و درمان و پوشش بیمه همگانی، در جهت راهبرد کاهش هزینه است.
این دو دســته راهبرد کالن به سه دسته سیاست اقتصادی منجر خواهد شد. 1- سیاست 
افزایش درآمد، بدون کاهش هزینه  2- سیاست کاهش هزینه بدون افزایش درآمد 3- سیاست 

کاهش هزینه به همراه افزایش درآمد.
مطمئنا آنچه برای ما در این سه سیاست اولویت دارد، سیاستی است که هم منجر به افزایش 
درآمد شــود و هم کاهش هزینه ها. ولی آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سیاست های غلط 
اقتصادی شاهدیم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزایش هزینه ها است. در شرایط فعلی، افراد 
فقیر بیشتر از اغنیا در معرض بی عدالتی قرار می گیرند و از فرصت های اقتصادی کمتری برخوردار 
می شوند و این عامل خود موجب فقیرتر شدنشان در سیر زمانی بی انتها می شود. به  عبارتی حد 
اقتصادی آنها به سمت فقر میل می کند و منابع عمومی کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته 

است. سوال اساسی این است که این سیر چرا و چگونه به وجود آمده است؟
به این ســوال می توان در قالب مثالی پاسخ داد و آن اینکه وقتی تسهیالت بانکی به یک 
عده خاصی پرداخت می شود، یعنی مردم عادی را از دسترسی به این تسهیالت محروم کرده ایم. 
وقتی فرودگاه بین المللی از منابع عمومی کشور ساخته می شود، باز هم این منابع به عده خاصی 
که به سفرهای خارجی می روند، اختصاص می یابد. در حالی که این مبلغ باید از طریق عوارض 
فرودگاهی تامین گردد. چرا باید از منابع عمومی فرودگاهی ساخته شود که تنها 5 درصد مردم 

از آن استفاده می کنند؟
این نوع عملکرد یعنی قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن 
فرصت های اقتصادی به همه آحاد جامعه. به عبارتی دیگر یعنی در کانال تولید ارزش همه مردم 
حاضر هستند ولی در کانال توزیع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزیع بی عدالتی وجود دارد 

و در نتیجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بیشتر فاصله طبقاتی خواهیم بود.
به ســرمایه ده میلیون تومانی در نظام مالی و بانکی بیست درصد سود تعلق می گیرد و به 
سرمایه صد میلیارد تومانی به علت وجود فرصت های سرمایه گذاری خاص، تا صد درصد. شاید 
برابری ســود این دو سرمایه عقالنی نباشد ولی می توان در جهت برابری فرصت های اقتصادی 

گام برداشت.
توقف طرحی چون مسکن مهر که به توزیع برابر ارزش افزوده در کشور می پرداخت، باعث 
افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم گشت به طوری که ضریب جینی به عنوان یک شاخص 
در تشخیص فاصله طبقاتی در این دولت افزایش یافته است.  طبق اعالم مرکز آمار ایران، ضریب 
جینی در ســال 93 معادل 0/378 است که در مقایسه با رقم 0/365 اعالم شده برای سال 92 
افزایش یافته اســت. این ضریب در سال 94 نیز 0.01 درصد افزایش یافت و نشان می دهد نظام 

توزیع ارزش در کشور مسیر منحرفی را دنبال می کند.
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسی، صراحتا به مسئله مسکن اشاره می کند. یعنی در قانون 
اساسی به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخالف قانون اساسی، عده ای مسئله مسکن 
اجاره ای را مطرح می کنند. البته اگر فرد ثروتمندی بخواهد در صنعت مسکن سرمایه گذاری کند 
و امالک خود را به اجاره در اختیار مردم قرار دهد، مشکلی نیست ولی اینکه راهبردهای اساسی 
کشور به این سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم باید اجاره نشین باشند و مسکن 
اجتماعی باید ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعی دولت یازدهم، همان مسکن 
اجاره ای است. فارغ از مســائل فرهنگی موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسی و 

منویات حضرت امام)ره( موضوعیت دارد.
عدم توجه به تامین مسکن، باعث افزایش قیمت آن و در نتیجه با توجه به وزن یک سومی 
مسکن در شــاخص کل تورم، اثر تورمی در کل شاخص ها دارد. اگر قیمت مسکن جهش کند، 
قیمت کل اقالم و نیازهای اساســی مردم جهش خواهد کرد. یکی از دالیلی که دولت اصالحات 
موفق به ایجاد تورم تک رقمی نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. این مسئله به 
دولت نهم و دهم کمک شایانی کرد، چرا که در شوک ارزی سال 90، مسکن مهر به عنوان یک 
ضربه گیر مانع باالتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنین شوکی در دولت سازندگی، تورم 
50 درصدی را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمی تامین مسکن، کاهش هزینه های 

خانوار را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر به ازای ساختن هر 100 متر خانه، 1/44 شغل مستقیم و 1.1 شغل غیرمستقیم 
در کشــور ایجاد می شــود که 50 میلیون تومان از منابع عمومی کشور را در بر می گیرد. سهم 
اشتغال مردان در ساخت مسکن باالســت و از آنجا که ساختن مسکن برای همه آحاد مردم، 
تمامی پهنه کشور را در بر می گیرد نظام توزیع آن نیز در سراسر کشور برابر می باشد. در نتیجه 

درآمد مردم نیز افزایش می یابد.
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتیو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن 
تعداد بســیاری از کارخانه ها و ایجاد رونق در بازار صنایع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ایجاد 
می کند و باعث افزایش درآمد خانوار می شود و هم تورم را کاهش می دهد و از شیب هزینه های 
جاری مردم می کاهد و از آنجا که تحت تاثیر عوامل بین المللی و خارجی قرار ندارد، یک رشــد 

اقتصادی درون زا را موجب خواهد شد.
از سوی دیگر از آنجا که بخش عمده ای از درآمد مردم صرف اجاره مسکن می شود، تامین 
به یکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع یارانه آب، انرژی، نان و ... بی نیاز می کند و خانوار را 
در مقابل شوک های اقتصادی وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرایطی که مسکن نباشد، با افزایش 
قیمت مسکن، هزینه اجاره نیز افزایش می یابد و خانوار هر روز ضعیف تر از روز قبل خود می گردد.

ان شاء اهلل دولت آتی، به مســکن به عنوان یکی از حیاتی ترین بخش های اقتصاد جامعه، 
توجه بیشتری را خواهد داشت.

باغ وحشرابطه مسکن با فقر و عدالت

محمد طاهری

* رئیس جمهور اظهار داشت 700 هزار شغل ایجاد کرده اند. محل اشتغال اینها را 
هم اعالم کنند تا مردم ببینند و یا بپرسند و مطمئن شوند که واقعاً نیاز به عینک 

دارند! متأسفانه مسئولین پاسخ ها و آمارهای غیرواقعی ارائه می کنند.
0913---2437

* آقای رئیس جمهور تمام نتیجه برجام را در این می داند که به دنیا ثابت کردیم 
ایران به دنبال سالح هسته ای نیست درحالی که غربی ها مدام مصاحبه می کنند 

و می گویند با برجام جلوی هسته ای شدن ایران را گرفتیم. کدام واقعیت دارد؟
 نیک نام

* ضمن تشکر از روزنامه کیهان به خاطر طرح  12 سؤال از رئیس جمهور، به نظرم 
سؤال سیزدهم و چهاردهم را هم ای کاش مطرح می کردید که:

13- شما در سال دوم ریاست جمهوری اظهار داشتید که خزانه خالی است! اگر 
خزانه خالی بود پرداخت حقوق های نجومی چگونه صورت می گرفت؟!

14- اگر خزانه خالی بود اختالس های هزاران میلیاردی در برخی بانک ها و صندوق 
ذخیره فرهنگیان و... از کجا آمده است؟ 

گیالنی
* دولت اعالم کرده است که معضل بیکاری را مهار کرده است! اما در هر خانواده 
می توان چالش جویای کار بودن فردی از اعضای خانواده را مشــاهده کرد. بنده 
پیشنهاد می کنم سامانه ای طراحی شود تا افرادی که بیکارند در آن حضور یابند 
چنین ســامانه ای رشد یا کاهش آمار اشــتغال را بهتر نشان خواهد داد و بدین 
ترتیب کارایی تصمیماتی که برای رشــد و اشتغال گرفته شده سنجیده می شود 
و در این طرح مردم خدمات دولت را در طرحی مردمی و غیرمحرمانه می بینند.
021---6929

* وقتی آمریکا در برجام تحریم ها را به طور عملی برنداشته و تهدیدات خود علیه 
ایران را بیشــتر کرده کجای این برجام برد- برد اســت؟ مطلب به این روشنی را 

چگونه منکر می شوند و توجیه غلط می کنند؟
0912---0331

* یکی از مســئوالن دولتی در مقابل تجدید تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا 
مطــرح کرد چنان جوابی خواهیم داد که دنیا در بهت فرو برود، بنویســید پس 
چه شــد؟ لطفاً خودشــان را موضوع مطایبه دیگران قرار ندهند و شأن ایران را 

پایین نیاورند.
سینکی
* حــاال آنهایی که اوباما را فردی مؤدب دانســتند و با اعطای هدایا و قدم زدن 
با مقامات آمریکایی ســوژه های داغ رســانه ای ایجاد کردند، سیب و گالبی ها را 
برداشت کنند! محصول امتیاز دادن ها این شد که اوباما توصیه هایی ضدایرانی به 
رئیس جمهور منتخب کند و خواســتار فشار بیشترشود! برجام بزک شده درست 

مثل تخم مرغ های شانسی بود که پوچ از آب درمی آمد.
021---6172

* اوباما که برجام را دستاوردی تاریخی می دانست بارها آن را نقض کرد. ترامپ 
که اصال برجام را قبول ندارد. واقعا چگونه می شود به برجام تکیه کرد؟ آن چه که 
مشخص است حتی اگر برجام یک معاهده بین المللی باشد، آمریکا در آن ادعای 
کدخدایی دارد. بنابراین فقط عزت و اقتدار ملی می تواند راهگشــا باشد نه مدارا 

کردن با دشمن حیله گر.
0919---5506

* کم عقل فردی است که قدرت موشکی و دفاعی کشور را در بازدارندگی از تهاجم 
دشمنان کوچک شمارد و بی عقل کسی است که پرچم برافراشته مقاومت در منطقه 

و تأثیر آن در سرتاسر جهان را برگرفته از انقالب اسالمی و پیام عاشورا نداند.
021---9866

* آقای مطهری شما نماینده مردم هستید نه دشمنان نظام، با تحرکاتی که در 
منطقه شکل گرفته و می گیرد اگر توان دفاعی و موشکی کشور ارتقا و رشد پیدا 
نمی کرد کشور با کوچک ترین تهدید کشورهای منطقه حامی تروریسم ضربه پذیر 

می شد. مجلس خانه ملت است و تریبون نمایندگان باید صدای ملت باشد. 
7652---0911 و 4633---021
* مقاومت خارچشــم دشــمنان اســت این موضوع را می توان در خروجی های 
اندیشــکده های آمریکایی شنید، اندیشکده آمریکن اینتر پرایز پیشنهاد داده که 
سردار مقاومت در منطقه حاج قاسم سلیمانی را ترور کنند، این گونه نظرها نشانه 
ضعف دشمنان در برابر مقاومت است اگر در برنامه های هسته ای مقاومت می کردیم 
چرخه علمی و اقتصادی کشور تمام گزینه های ادعایی دشمنان را غرق می کرد نه 

این که به تداوم و شدت  آن بینجامد.
021---2026

* اروپائیان مدعی اند ترامپ نمی تواند برجام را برهم زند و ما قاطعانه جلوی ترامپ 
می ایستیم! به نظر من اروپایی ها اگر صداقت دارند ابتدا باید مشکل مبادالت ارزی 
و پولی خود را با ما حل کنند. چطور بدون اجازه شــیطان بزرگ توانائی معامله 
ارزی با ما را ندارند؟ آنها بخشی از توافق برایشان مهم است که خواسته خودشان 

را برآورده کند نه حقوق ما را.
جعفر روشنائی
* در مورد بی اطالعی وزیر اقتصاد از پرداخت یارانه ها و اینکه چرا باید یارانه بدهیم 
عرض می کنم؛ ایشان که حقوق بیش از ده میلیونی می گیرند درباره حقوق بگیران 
و قشر مستضعف جامعه که با 500-400 هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارند 
نمی توانند درکی داشــته باشند وقتی وزیر دیگری در پاسخ خبرنگار می گوید ما 
با این حقوق دریافتی قناعت می کنیم، چگونه می خواهد شــرایط کسانی را که 
زیر یک میلیون می گیرند درک کند؟ این گونه اظهارات نشانه شکاف عمیق بین 

مسئولین و مردم است که عواقب خطرناکی دارد.
0935---3698

* از دلســوزان نظام درخواست می شــود از فروش پاالیشگاه کرمانشاه به ثمن 
بخس جلوگیری کنند.

1216---0918 و 7836---0918
* در بازی فوتبال پرسپولیس جمعه بعدازظهر برای احترام به مرحوم هاشمی به 
جای خواندن فاتحه، یک دقیقه سکوت کردند! این یک عمل غربی و غیراسالمی 

است. تدریجا همه آداب اسالمی و میهنی مان را دارند می گیرند.
0918---2931

* میدان شــهدا یکی از میادین اصلی شهر تهران است که اتوبوس های شرکت 
واحد خطوط از آن عبور می کنند. )پیروزی، افسریه، امامت، 17 شهریور، بزرگراه 
شهید محالتی، میدان خراسان و...( تا چند سال پیش در ضلع جنوب غربی 17 
شهریور جنب کفش ملی کیوسکی برای خرید کارت اعتباری و شارژ آن )بلیط( 
وجود داشت که متاسفانه آن را جمع کردند و حال مسافرین این مسیر مجبورند 
برای خرید بلیط یا کارت اعتباری و شــارژ آن مســیر میدان تا زیرزمین متروی 
شهدا را طی کنند و برگردند )پیرمرد، پیرزن و... حوادث احتمالی تصادف و...( از 
مسئولین ذی ربط درخواست می شود برای رفاه حال همشهری هایمان نسبت به 

این مشکل تدبیری بیندیشند.
شاه محمدی
* »دایرهًْ المعارف اســالمی« واقع در اول دارآباد چندین ســال است که حقوق 
کارمندان خود را 6-5 ماه یک بار و آن هم یکی دو ماه حقوق پرداخت می کند! 
کوچکترین اعتراضی هم به راحتی به تســویه با معترض منجر می شود، البته به 
بهانه تعدیل نیرو! کارکنان که اکثرا مســتاجرند و بدهی دارند در مضیقه و تنگنا 

قرار دارند. از مسئولین امر درخواست رسیدگی دارم.
یکی از کارکنان دایرهًْ المعارف اسالمی
* وعده های دروغ سبب دلسردی و بی اعتمادی مردم می شود. سه سال است که 
در انتظار دریافت پاداش پایان خدمت خود هستیم ولی هیچ خبری از پرداخت 

نیست. چرا؟! آقایان خود حقوق های کالن دارند و از قشر محروم بی خبرند.
یکی از 47 نفر بازنشسته جهاد کشاورزی لرستان
* بیمارستان نرگس شهرستان درود پذیرش بیمار را منوط به گرفتن نوبت 
از طریق ســامانه تلفن گویا نموده اســت. 13 روز است که هر روز صبح که 
ساعت 6 نوبت دهی آغاز می شود مشغول گرفتن شماره بیمارستان می شوم 
ولی دائم تلفن مشــغول اســت. حال اگر کسی در وضعیت حاد قرار داشته 

باشد باید بمیرد؟!
0933---7634

یادداشت میهمان

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای مرادافشم در دفتر نمایندگی 
کیهان در کرج در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته 
است مصیبت وارده را به ایشان تسلیت می گوییم و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

سخنگوی کاخ سفید:

اوباما برای آینده برجام در دولت بعد 
تضمینی نداده است

آخرین  در  ارنســت«  »جــاش 
کنفرانس خبری به عنوان سخنگوی 
اظهار  بــه جدیدترین  اوباما،  دولت 
رئیس جمهور  روحانی«  »حسن  نظر 
پاسخ  برجام،  در خصوص  کشورمان 

داد.
در کنفرانــس خبری روز سه شــنبه 
روحانی در پاسخ به این سؤال که نظرش 
در خصــوص تصمیم ترامپ برای مذاکره 
مجدد در خصوص برجام چیست؟  گفته 
بود: »ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا 
تا حاال اظهاراتی که درباره برجام انجام داده 
این بوده که خوشحال نیست و این توافق 
، توافق خوبی نیست که اینها بیشتر شعار 
است و من بعید می دانم که در مقام عمل 
اتفاقی بیفتد به دلیل اینکه این توافق یک 
توافق دوجانبه نیست که ایشان بگوید من 

خوشم می آید یا بدم می آید.«
جاش ارنست در پاسخ به این سؤال که 
»آیا ترامپ می تواند برجام را یکجانبه ملغی 
کند و آیــا دولت اوباما در خصوص آینده 
برجام، به ایرانی ها تضمینی داده است؟« 
پاسخ داد: »پرزیدنت اوباما بارها گفته که 
این دولت به رهبران خارجی در خصوص 
آنچه دولت بعــد می کند، هیچ تضمینی 

نداده است.«
وی ادامــه داد: »رئیس جمهور بعدی 
بر اساس آنچه اعتقاد دارد بهترین مسیر 
برای کشور است، تصمیم خواهد گرفت.«

تماس اتحادیه اروپا
 با تیم ترامپ 

یک منبــع در اتحادیه اروپا از تماس 
مقام های این اتحادیه با تیم رئیس جمهور 
منتخب آمریکا بــرای هدف حفظ برجام 

خبر داده است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: 
اتحادیه اروپا، در تماســی غیر رســمی با 
تیم رئیس جمهور منتخب آمریکا مزایای 
توافق هسته ای ایران را برای آنها توضیح 

داده است.
موگرینی، مســئول سیاست  فدریکا 
خارجــی اتحادیه اروپا، روز چهارشــنبه 
درباره لغو توافق هســته ای ایران و گروه 

1+5 موسوم به برجام هشدار داده بود.
منبع مورد استناد خبرگزاری فرانسه 
که نخواســت نامش فاش شود گفت: این 
تماس هــا به منظور توضیح مزایای توافق 

هسته ای انجام شده است. 

وی گفت: برخی تعامل های غیررسمی 
با دولت آمریکا جهت توضیح ارزش افزوده 

این توافق انجام شد.
صدمات جبران ناپذیر

 خروج از برجام برای آمریکا
جان کری، وزیر خارجــه آمریکا نیز 
روز سه شنبه با لحنی مزاح آمیز گفت: در 
صورتی که دونالــد ترامپ رئیس جمهور 
منتخب این کشور توافق هسته ای را لغو 
کند، دولتش بیش از یکی دو ســال دوام 

نخواهد آورد.
به گزارش »بیزنس اینســایدر«، کری 
هنگام اســتدالل در ســخنرانی خود در 
اجالس داووس دربــاره اینکه چرا دولت 
ترامپ نمی تواند به صورت یکجانبه توافق 
هســته ای ایران را لغو کند به این موضوع 

اشاره کرده است.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد؛ خروج 
کشــورش از توافق هسته ای چندجانبه با 
ایران صدمــات جبران ناپذیری به اعتبار 

واشنگتن در دنیا وارد خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریــکا در ادامه افزود: 
»قول می دهم که دوستان و متحدان ما که 
برای دستیابی به این توافق مذاکره کردند، 
با هم هم پیمان شده و خواهند گفت، این 
توافق خوبی اســت و ما می خواهیم آن را 

نگه داریم.
برجام و تشدید بی اعتمادی 

ایرانیان به آمریکا
اندیشــکده »گروه بحران« که توسط 
»جورج سوروس« سرمایه دار صهیونیست 
بنیان گذاری شده، در مقاله ای به مناسبت 
اولین ســالگرد اجرای برجام نوشت: حاال 
اوباما«  »باراک  کاخ  سفیدنشینی  روزهای 
به شــمارش افتاده و »دونالد ترامپ« در 
راه است؛ ترامپی که قباًل گفته بود: »توافق 
با ایران، بدترین توافقی اســت که تا حاال 
برای رســیدن بــه آن، مذاکره ای صورت 

گرفته است«.
در ادامه، این اندیشــکده آمریکایی به 

ناراحتی های ایرانی ها از برجام یعنی کامل 
و روان اجراء نشدن آن پرداخته و به عنوان 
شاهد، به ســخنان »محمدجواد ظریف« 

وزیر خارجه ایران اشاره کرده است.
گروه بحران به آن روزی اشاره کرده که 
ظریف از طوالنی شدن روند صدور مجوز 
برای فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران 

انتقاد کرده بود.
این اندیشکده آمریکایی به نظرات یک 
ایرانی دیگر در خصوص برجام هم پرداخته؛ 
یک مقام مســئول بلندپایه که به شرط 
ناشناس ماندن به خبرنگار اندیشکده گروه 
بحران گفته که تعلل های آمریکا در اجرای 
برجام، در حکم نقض چشمگیر این توافق 
نیست ولی در بهترین حالت، یک تعلل و در 
بدترین حالت، وارد آوردن ضربات عمدی 
به برجام است و بی اعتمادی میان ایران و 

آمریکا را عمیق تر کرده است.
وی افزود : برجام نســبتاً در شــرایط 
خوبی به ســر می برد ولی اعتماد ایرانیان 
به تعامل با آمریکا، لکه دار شــده و رو به 

احتضار است.
اشتراک نظر ترامپ و اسرائیل 

درباره برجام
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از 
پست«، »اســحاق  روزنامه »جروزالــم 
هانغبی« وزیر امور همکاری های منطقه ای 
رژیم صهیونیستی نیز در نشست خبری به 
میزبانی یک موسسه صهیونیستی گفت: با 
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا  اینک 
خیالمان راحت است، یعنی ترامپ برخالف 
سلف خود در مورد دو موضوع مهم یعنی 
توافق ایران و این  که شهرک سازی مانعی 
در مسیر صلح نیست، احساسی همچون 

اسرائیل دارد.
هانغبی در بخش دیگری از ســخنان 
خود ضمن اشــاره به جابجایی ســفارت 
آمریکا به قدس اشغالی، توافق اتمی ایران 
را یک عمل انجام شده که به آسانی قابل 

تغییر نیست، نام نهاد.

نمازجمعه تهران به امامت 
حجت االسالم والمسلمین صدیقی اقامه می شود

روابط عمومی ستاد نمازجمعه تهران اعالم کرد:  نماز عبادی - سیاسی این هفته 
تهران به امامت حجت االسالم والمســلمین صدیقی و سخنرانی سردارآبادی، نماینده 
جنبش عدالتخواه دانشجویی و دکتر سیدمحسن طباطبائی، دبیر انجمن علمی اقتصاد 

شهری ایران در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود.
این مراسم از ساعت 10/50 صبح با زیارت آل یاسین آغاز می گردد.

وزیر امور خارجه کشورمان 
و مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در داووس درباره 
برجام و ســوریه به گفت وگو 

پرداختند.
به گزارش فارس، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
که برای شرکت در چهل و هفتمین 
نشست مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس ســوئیس به سر می برد، 
در حاشــیه این اجالس با فدریکا 
موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد. 
برجام و ســوریه موضوعات اصلی 

رایزنی طرفین بود.
بــا »دیدیه  ظریف همچنین 
بورک هالتر« وزیــر امور خارجه 
سوئیس در حاشیه اجالس مزبور 

دیدار و گفت وگو کرد.
وزرای خارجــه ایران و فنالند 
نیز در حاشــیه این نشست ابعاد 
و  دوجانبه  مناســبات  مختلــف 
تحوالت منطقه ای و بین المللی را 

بررسی کردند.
ترامپ شگفت زده خواهد شد

وزیر امور خارجه کشــورمان 
اجالس  حاشــیه  در  همچنیــن 

داووس گفت : آتش بس در سوریه 
باید گســترش یافته و همچنین 
ایران و عربستان باید حول بحران 

سوریه همکاری کنند.
در  ســخنرانی  طــی  ظریف 
نشستی در حاشیه اجالس مجمع 
جهانی اقتصاد در داووس سوئیس 
با موضوع آینده سیاست خارجی 
ایران گفــت موفقیت را نمی توان 
با هزینه دیگران به دســت آورد و 
در حالی که دیگر کشــورها ناامن 

هستند، نمی توان امنیت داشت.
وی با اشاره به مذاکرات صلح 
پایتخت  ســوریه در »آســتانه« 
قزاقســتان تاکید کرد انتظارات از 
این نشست باید در سطح متعادل 
باشد اما امیدواریم که حداقل بتوان 
آتش بس را در ســوریه گسترش 

دهیم.
کشــورمان  خارجــه  وزیــر 
همچنین در بخشــی از سخنان 
خــود با بیان اینکــه دلیلی برای 
خصومــت میان تهــران و ریاض 
نمی بیند ، خواستار همکاری میان 
ایران و عربستان برای حل سیاسی 

بحران سوریه شد.
بقیه در صفحه 10

رایزنی ظریف و موگرینی درباره 
سوریه و برجام در داووس

گفت: »مک کین«، ســناتور معروف آمریکایی در مصاحبه ای با 
عصبانیت گفته است: کار آمریکای ابرقدرت به جایی رسیده است که 
باید ایران و روسیه اجازه بدهند تا در اجالس »آستانه« شرکت کند.

گفتم: چشــم آمریکا کور، خودش به اعتراف کلینتون، 
تروریســت های داعش را پدیــد آورده و به جان ملت های 
مســلمان انداخته و حاال انتظار دارد در اجالس آستانه هم 

حضور داشته باشد؟!
گفت: مک کین این حرکت ایران را تحقیر آمریکا دانسته است.

گفتم: مگر قرار بود ایران از آنهمه جنایات آمریکا تقدیر 
کند؟!

گفت: این ســناتور آمریکایی می گوید، آمریکا باید مثل شــیر، 
قدرتمند و مثل عقاب تیزبین باشد و به دشمنانش اجازه تحقیر ندهد.

گفتم: از یارو پرسیدند؛ این رفیقت که اینهمه تعریفش را 
می کنی چه جور آدمی است؟ گفت؛ مثل شیر قوی پنجه، مثل 
پلنگ قدرتمند، مثل اسب دونده، مثل عقاب تیزبین، مثل شتر 
مقاوم و... گفتند؛ دیگر توضیح نده! خودمون میریم باغ وحش 

و از نزدیک او را می بینیم!

علیزاده طباطبایی: هاشمی
به عملکرد اقتصادی دولت معترض بود

وکیل خانوادگی هاشــمی می گوید هاشــمی با وجــود ثبت نام در 
انتخابات ریاســت جمهوری 92 اعتقاد داشت که توان گذشته را ندارد. 
علیزاده طباطبایی همچنین برخی اعتراض های مرحوم هاشمی به آقای 

روحانی را بازگفته است.
محمود علیزاده در مصاحبه ای که با عنوان 30 سال با خانواده هاشمی 
از سوی روزنامه شرق منتشر شده، درباره عدم احراز صالحیت هاشمی در 
انتخابات سال 92 می گوید: »هاشمی گفت من یک تکلیفی داشتم و باید 
خودم را عرضه می کردم. قانون هم یک مکانیســمی دارد. وقتی شورای 
نگهبان رد کرد، دیگر تکلیف من هم انجام شــده اســت.  وی گفت یک 
تکلیفی از دوش من برداشته شد. راحت شدم...هاشمی می گفت من االن 

مانند دهه 70 توان ندارم«.
وی با بیان اینکه »هاشمی دیدارهای مرتب با روحانی نداشت اما بعضا 
نکاتی را به روحانی تذکر می داد«، به اعتراض هاشمی به عملکرد اقتصادی 
دولت اشــاره کرد. علیزاده در پاسخ به این سؤال که »به چه مواردی در 
عملکرد دولت اعتراض داشت؟«  تصریح کرد: به مسائل اقتصادی معترض 
بود و به موضوع ســرمایه گذاری نقد داشت. هاشمی می گفت زمانی که 
من دولت را تحویل گرفتم، مسائل و مشکالت آن خیلی زیاد بود، ولی ما 
مســائل را حل کردیم. این انتقادات را می گفت؟ قطعا می گفت. روحانی 
نظر خودش را دارد. خیلی جاها به نظر هاشــمی عمل می کرد و خیلی 
جاها هم عمل نمی کرد. یکی از اختالفات بین هاشمی و روحانی که من 
دیدم درباره اســتقالل سازمان برنامه بود. هاشمی می گفت حرف آخر را 
در تصمیم گیری های اقتصادی باید کارشناس بزند و نه آدم های سیاسی.
یادآور می شود هاشمی پیش از این نیز در برخی دیدارهای عمومی 
گفته بود دولت حمایت مالی از کارخانجات را 3 سال دیر شروع کرد و با 
20 درصد از نقدینگی موجود که در حال افزایش است، می توان مشکل 

بیکاری جوانان را که معضلی بسیار خطرناک  است حل کرد.
ادبیات متلک و تمسخر

دون شأن ریاست جمهوری است
متلک گویی و تمسخر آقای روحانی نسبت به منتقدان تداعی خالی 

بودن دست دولت از منطق را می کند.
ســایت الف با اشــاره به کنفرانس مطبوعاتی اخیر نوشت: مصاحبه 
مطبوعاتی آقای رئیس جمهور برگزار شد. ادبیات آقای رئیس جمهور در 
این مصاحبه تأسف برانگیز بود. ایشان طی 3 سال گذشته همواره از ادبیات 
متلک، تکه اندازی، تمسخر و تحقیر استفاده کرده اند. در مصاحبه اخیر هم 
برخی جمالت را بیان نمودند که واقعا جای تأسف و تأثر دارد. نویسنده 
می افزاید. در شأن رئیس جمهور کشور نیست که با تمسخر و متلک گویی 
بگوید »آنهایی که هواپیماهای نو نمی خواهند، ســوار هواپیماهای کهنه 
شوند و یا آنها که رشد اقتصادی کشور را نمی بینند، عینک بزنند«!!! این 
تعابیر نه در شأن یک روحانی است و نه در شأن آقای روحانی است که 
تکه پرانی کند. ایشان می توانند با ادبیات فاخر و محترمانه، پاسخ منتقدین 

را بدهند حتی اگر نخواهند که ولو یکی از انتقادات را قبول کنند.
مشاورین مطبوعاتی آقای رئیس جمهور باید به ایشان تذکر دهند که 
بازتاب این متلک پرانی ها در افکار عمومی، بیانگر کم صبری و کم تحملی 

در مقابل منتقدین است و اثر معکوس نزد مردم دارد.
ایرادات و انتقادات را باید با منطق و استدالل و ادبیات محترمانه پاسخ 
داد نه با تحقیر و تمســخر. متلک  گویی فقط به این معناست که گوینده 
از دلیل و منطق تهی اســت و چاره ای جز تکه پرانی و تحقیر ندارد. این 
رویه ای اســت که متاسفانه  در اکثر مصاحبه های ایشان در دوره ریاست 
جمهوری تکرار شــده و در قواره رئیس جمهور ایران که یک روحانی هم 

می باشد، نیست.
 تناقضات آماری و ناگفته ها
درباره درآمد فروش نفت

اظهارات اخیر رئیس جمهور با واقعیت ها منطبق نیســت. چرا آقای 
روحانی به بلوکه شدن درآمدهای نفتی در پسابرجام اشاره نمی کند.

به گزارش رجانیوز، رئیس جمهور در بخشی از نشست خبری خود از 
افزایش درآمد نفتی به عنوان یکی از دستاوردهای برجام نام برد و مدعی 
شد که در قبال افزایش فروش نفت در پسابرجام، ایران امسال 112 درصد 
نسبت به شرایط زمان تحریم، درآمد نفتی بیشتری خواهد داشت، این در 

حالی است که آمارهای رسمی این سخنان وی را رد می کند.
رئیس جمهور در نهمین نشســت خبری گفت: برجام تعلق به همه 

ملت از جمله اقشار مستضعف دارد. فرض کنیم برجام اجرایی نمی شد و 
تحریم هایی هم که آنان می خواستند تصاعدی باال ببرند، صورت نمی گرفت 
و وضع نفت ما مانند آذر 92 ادامه پیدا می کرد. در این وضعیت کل درآمد 
نفتی امسال ما 33 هزار میلیارد تومان بیشتر نمی شد. این در حالی است 
که با اجرای برجام ما امسال نزدیک 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی 
خواهیم داشت. اگر این وضعیت نبود ما این پول را می خواستیم از کجا 
کم کنیم؟  از حقوق کدام قشــر؟  از حقوق پرستاران، معلمان یا بخش 

امنیتی و دفاعی؟
وی پیش از این در 12 مرداد امســال درخصوص میزان تولید نفت 
کشور در پسابرجام گفته بود: پیش از برجام و در 10 ماهه نخست سال 
94، مجموع تولید نفت خام و میعانات گازی ما 3 میلیون و 250 هزار و 
صادرات یک میلیون و 348 هزار بوده است. در 4 ماهه سال 95 ،  تولید 
ما 4 میلیون و 122 هزار بشکه در روز و صادرات 2 میلیون و 382 هزار 
بشــکه بوده است. در تیرماه تولید نفت خام و میعانات 4 میلیون و 154 
هزار بشکه و صادرات نفت خام و میعانات ما 2 میلیون 428 هزار بشکه 
اســت که نشــان می دهد طی چند ماه از تولید 3 میلیون و 250 به 4 
میلیون و 154 هزار رسیدیم که قریب به یک میلیون بشکه نفت خام و 

میعانات افزایش پیدا کرده است.
براساس آمار منتشر شده در سایت اوپک، میزان تولید نفت ایران در 
پسابرجام همیشه کمتر از 3 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده  است.
طبق صحبت های اخیر روحانی درآمد نفتی کشــور در پسابرجام، 
بــه لطف برجام 112 درصد افزایش خواهد یافت. ولی آیا واقعیت امر با 
ســخنان رئیس دولت تدبیر و امید مطابقت دارد؟ با توجه به آمارهای 
اوپک در آذر 92  میزان تولید نفت خام کشــور 2 میلیون و 700 هزار 
بشکه در روز بوده و این میزان هم اکنون به سه میلیون و 690 هزار بشکه 
رسیده است. یعنی به عبارتی حدود یک میلیون بشکه نفت بیشتری در 
پسابرجام تولید می شود و با احتساب 1 میلیون و 348 هزار بشکه نفت 
صادراتی قبل میزان صادرات نفت کشور به حدود 2 میلیون و 350 هزار 
بشــکه رسیده اســت و این یعنی درآمد نفتی کشور در شرایط  قیمتی 
برابر 74 درصد افزایش یافته اســت و آمار منتشــر شده اخیر، اشتباه و 

خالف واقعیت است.
از ســوی دیگر، در بخش افزایش درآمــد نفتی، یکی از بخش های 
آن افزایش میزان فروش نفت خام اســت؛ ولی  مهمتر از آن این اســت 
که دستگاه دیپلماسی دولت نتوانست به کامل تعلیق یا لغو تحریم های  
هســته ای کشــور را در مفاد برجام احصاء کند و کشور همچنان مانند 
پیشــابرجام،  امکان دریافت نقدی پول نفت فروخته شده خود را ندارد 
و تمامی پول های نفتی کشــور در حسابی بانکی در کشور خریدار نفت، 
بلوکه می شــود و به همین جهت بدلیل عدم امکان برداشت از حساب، 
دولت یازدهم در تمامی این سال ها به جای تالش برای رفع این مشکل، 
به بانک مرکزی دستور چاپ پول معادل ارز نفتی بلوکه شده داده است 
و با این عمل میزان نقدینگی کشور را از 470  هزار میلیارد تومان سال 
92 به 1200 هزار میلیارد تومان رســانده که مطابق نظر کارشناسان و 
اساتید اقتصادی، این میزان نقدینگی بدون پشتوانه به منبع عظیمی پر 
از باروت می ماند که تنها به یک جرقه )شــوکه اقتصادی( نیاز دارند تا 

کشور را به قهقرای اقتصادی سوق دهد.
دو ماه قبل دکتر سیدمســعود میرکاظمی در نشست خبری به این 
مســئله مهم اشاره کرد و گفته بود: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته 
که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی باال رفته اســت. در غیر این 
صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی تواند پول نفت 
را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده اســت که این 
خود سبب افزایش نقدینگی شده است. هم اکنون ذخایر بانک مرکزی رو 
به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می توان بدهی 
بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی 

همچون صکوک نیز موثر بوده است.
هم اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران 
به جای گذاشــته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی 
استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی 

افزایــش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری 
در اقتصــاد ایران را نــدارد. وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی باال 
رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم باال می رود. مگر اینکه دولت 
موتور اقتصاد را خامــوش کند تا افزایش نقدینگی باعث باال رفتن تورم 
نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر 
نفت باال رود و 80 درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، 
آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.
با این شیوه صادر کردن نفت اگر نفت هم صادر نکنیم تفاوت چندانی 
نمی کند چرا که اثر این شیوه صادرات و نقد کردن پول آن به صورت ریال 
می تواند مشــابه اثر استقراض برای کشور باشد. قبال می گفتند نقدینگی 
بی تردید باعث افزایش تورم می شــود اما در این دولت همان افراد مبانی 
علم اقتصاد را ظاهرا عوض کردند و منکر ارتباط نقدینگی و تورم شده اند.

خیانت و ظلم به کشور
مشمول مرور زمان نمی شود

یکی از دســت اندرکاران فتنه و آشوب نیابتی 88 می گوید امیدوارم 
آشتی نسبی که از اثرات درگذشت آیت اهلل هاشمی شکل گرفته، با محوریت 

مقام معظم رهبری تداوم داشته باشد.
محمد خاتمی در بنیاد باران گفته است: انشقاق و محدود کردن افراد 

انقالبی که می توانند منشأ خیر باشند به نفع هیچ کس نیست.
وی می افزاید: امیدوارم بزرگان کشور به خصوص مقام معظم رهبری 
ما را وارد عرصه جدیدی از زندگی برای خدمت به مردم و اعتالی کشور 
کنند؛ نباید در گذشــته بمانیم و آقای هاشمی هم همین را می خواست. 
امیدوارم آشتی نسبی که از اثرات درگذشت آیت اهلل هاشمی شکل گرفته 

با محوریت مقام معظم رهبری تداوم داشته باشد.
این اظهارات مزّورانه در حالی است که خاتمی شجاعت عذرخواهی 
از مردم به خاطر دروغگویی و اغواگری و فتنه انگیزی ســال 88 را ندارد؛ 
حال آن کــه او در محافل خصوصی اصالح طلبان چندبار اقرار کرده که 
تقلب )استارت فتنه و آشوب 88( در انتخابات واقعیت ندارد؛ مشابه همین 
حرف را تاج زاده نیز در ویدئوی معروفی که از وی منتشــر شده تصریح 
می کنــد مبنی بر اینکه »من که خود تجربه برگزاری انتخابات دارم، 11 

میلیون تقلب امکانپذیر نیست«.
خاتمی در آن سال به همراه برخی افراطیون مدعی اصالحات در حال 
پر کردن خانه های جدول  دشــمن بود و نشــانه خیانت وی آن است که 
حتی با وجود مشاهده و شنیدن شعارهایی مانند حذف جمهوری اسالمی، 
مرگ بر اصل والیت فقیه، انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است و... 
بی حرمتی فتنه گران در روز عاشورا حاضر نشد از فتنه گران برائت بجوید 
و در کنار نظام و انقالب بایســتد. بنابراین اکنون چگونه می تواند خود را 
انقالبی و منشأ خیر جا بزند یا از دوره جدید سخن بگوید؟ مگر قرار است 
مجال خیانت و جنایت و وطن فروشــی دوباره ای برای طیف متبوع وی 
فراهم شــود؟ در این میان برخورد کریمانه نظام با مرحوم هاشــمی، به 
معنای فراموشی خیانت مدعیان اصالح طلبی نیست؛ کسانی که به خود 
هاشمی نیز رحم نکردند و او را عالیجناب سرخپوش قتل های زنجیره ای، 

پدرخوانده )مافیا( و... معرفی نمودند.
... و سرانجام اینکه ارتکاب جرم و جنایت و خیانت آن هم در مقیاس 
ملی مشــمول مرور زمان نمی شــود و عامالن آن ظلم بزرگ به کشور و 

نظام باید مجازات شوند.
از وعده 100 روزه گشایش اقتصادی

تا وعده اعالم 100 عملکرد برجسته دولت
در حالــی که تکلیف اولین وعده اقتصــادی 100 روزه دولت معلوم 
نیست، وزیر اقتصاد در آخرین ماه های عمر دولت یازدهم وعده صد روزه 

دیگری را مطرح کرد.
علی طیب نیا در نمایشگاه دستاوردهای پنجره واحد تجارت فرامرزی با 
اشاره به اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در خصوص ایجاد شفافیت و 
بهبود محیط کسب و کار گفته است: در طی 100 روز آینده 100 عملکرد 

برجسته دولت برای مردم اعالم خواهد شد.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 تصریح کرده بود مردم در 
همان صد روزه اول دولت من آثار رونق و گشایش اقتصادی را خواهند دید.
یادآور می شــود از عمر 1460 روزه دولت یازدهم کمتر از 200 روز 

باقی مانده است. 
آقای روحانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتی در حالی که رسانه های 
منتقد اجازه طرح سوال نیافتند، گفت رونق اقتصادی اتفاق افتاده و کسانی 

که نمی بینند خود را درمان کنند و عینک بزنند.


