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مردم این روزها حق دارند توضیح مسئوالن دولتی درباره علت گران شدن افسارگسیخته 
ارز را بشنوند اما به شکل اشباع شده، همچنان با آنها درباره کماالت برجام سخن گفته می شود! 
مردم توقع دارند تدابیر دولت برای مدیریت بازار ارز را ببینند. اما ازدولتی که هنوز جمع بندی 
ندارد که آیا گران شدن ارز به قول آقای نوبخت، »ناگوار، موجب تکدر خاطر و حاصل توطئه 
رقباست« و باید مهار شود، یا به تعبیر آقایان مسعود نیلی و اکبر ترکان، »اقدام خوبی است 

و باید گران تر شود«، چگونه می توان توقع داشت برای مهار قیمت تدبیر کند؟
چالش بازار ارز، چه قدر واقعی اســت؟ این عارضه، خوِد بیماری نیست بلکه نشانه آن 
است؛ درست مانند تبی که بیماری را نشان می دهد. تب بازار ارز، نشانه ای از نابسامانی در 
ستاد اقتصادی دولت و نقشه راه برجام زده آن است. دشمن 6 سال است که درگیر جنگ 
ارزی با ماست و آن را توسعه می دهد. اما این طرف تلقی )یا تلقین( کسانی این بوده که با 
آمریکا و اروپا پسر خاله شده ایم؛ بنابراین پیش به سوی گسترش بی رویه واردات و پر کردن 
بازار از انواع اقالم مصرفی )دارای مشابه داخلی( و حتی تجمالتی وارداتی. برخی مدیران، در 
روزگار تداوم تحریم، به سبک زندگی مصرفی تر و ولنگارانه تر نسبت به منابع ارزی کمیاب 

و پس انداز و سرمایه گزاری و تولید ملی دامن زده اند.
این در حالی است که دشمن اوال دنبال انسداد بیشتر مجاری بازگشت درآمدهای ارزی 
به کشور بر خالف برجام بود. ثانیا بر خروج بیشتر ارز از کشور اصرار داشت و با شگردهای 
مختلف و کمک داخلی، برای آن در مقاصدی نظیر دوبی و ترکیه و... برنامه ریزی کرد. این 
اتفاق از جمله از طریق تشویق مسافرت های بی رویه، تشویق هدایت شده واردات غیر ضرور 
مصرفی و تجمالتی، و همچنین سازماندهی شبکه جمع آوری و انتقال ارز - با کمک برخی 
کشورهای مرتجع و شبکه صهیونیستی بهائیت- رقم خورد. ثالثا دشمن، نقشه دستکاری و 
اختالل در بازار ارز )تروریسم اقتصادی( را به روز رسانی کرد تا بتواند به تقاضای کاذب و تورم 
انتظاری دامن بزند.پیش فرض اتاق جنگ اقتصادی آنها این بود که از دو مسیر »ایجاد مضیقه و 
کاهش دسترسی منابع درآمدی برای عرضه ارز« و »افزایش تقاضای کاذب و هیجانی« می توان 
توازن بازار را به هم زد و از این طریق، دومینوی کاهش ارزش پول ملی را که می تواند سایر 
متغیرهای اقتصادی را متاثر کند، به حرکت انداخت. توافق موسوم به برجام از این جهت، یک 
عملیات فریب محسوب می شود که توانست بالش نرم زیر سر برخی مدیران خوش گمان و 

سهل اندیش بگذارد و برای شبیخون ارزی و جنگ اقتصادی دشمن زمان بخرد!
برخی مدیران دولتی، این فرصت دو ساله - وبه یک معنا پنج ساله- را به حریف بدطینت 
دادند، چون از یک توافق تاکتیکی، تلقی شراکت راهبردی داشتند. این رویا ظرف چند ماه 
بلکه چند هفته اخیر با خاک یکسان شده است. منطق آمریکا در مذاکرات روشن بود؛ آنها 
با وجود نیــاز راهبردی به توافق با ایران، در تاکتیک و تبلیغات، خود را بی نیاز و به دور از 
عجله نشان می دادند و تکیه کالمشان این بود که»عدم توافق، بهتر از توافق بد است«. در 
مقابل در این طرف، گارد برخی دولتمردان و متولیان وزارت خارجه ما این بود که علی الدوام 
از چهارچوب ها و خطوط قرمز تنازل کنند و شیدایی برای توافِق هرچه سریع تر را جار بزنند. 
روزنامه ها و سایت های حامی یا متظاهر به حمایت از دولت، همین شیفتگی را چند برابر به 
رخ کشیدند و جای افکارعمومی جا زدند. هنوز هم کسی توضیح درستی نمی دهد که چرا 
توافقی نامتوازن، ناهمزمان به لحاظ اجرای تعهدات، فاقد ضمانت اجرا و مکانیسم شکایت 
و جبران خسارت را با طرف مقابل تنظیم کردند و چگونه فریب دوتابعیتی های نفوذی نظیر 
دّری اصفهانی را خوردند تا امروز با جدی تر شدن مشکل انتقال درآمدهای ارزی به کشور 

روبه رو باشند؟
مجلس در این میان نقشی کامال منفعل در حد روابط عمومی دولت ایفا کرده تا جایی 
 که بر خالف نتایج هشــدار آمیز 40 روز بررسی متن توافق در کمیسیون ویژه، در کمتر از 
20 دقیقه، آن را تایید کرد. توافقی پر منفذ، منعقد شــد بی آنکه کسی از این طیف سهل 
اندیش از خود بپرسد اصال برای چه سراغ مذاکرات رفتیم و آیا توافق، حداقل ها را برای ما 
تامین می کند؟ این انفعال مجلس، متاسفانه همچنان ادامه دارد. آنها شریک بی احتیاطی 

دولت هستند و خود باید جبران کنند.
تحریم ها به شــکل کج دار و مریز، برداشته شد و نشد. رفت و پرحجم تر، برگشت. یا 
برخی از آنها اصال نرفت. هم کشورهایی مانند کره جنوبی و هند و... برای انتقال هزینه های 
سفارتشــان یا پرداخت بدهی ها به ایران با مشکل مواجه شدند و هم ما در تامین و ارسال 
هزینه های سفارتخانه های مان مثال در لندن با مشکل مواجه شدیم. کار رسید به جایی که 
وزیر خارجه، شهریور 96 در نیویورک و در جمع همتایان خود در گروه 1+5، از اینکه 20 ماه 
پس از برجام هنوز نمی توانیم در لندن یک حساب بانکی باز کنیم، گالیه کرد. آقای روحانی 
در تمام این مدت - تا همین اواخر- به جای پذیرفتن واقعیت، ابتدا منتقدان را با توهین و 
هتاکی پیاپی نواخت و سپس، روسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی را مورد التفات قرار 
داد که چرا می گویند دبّه های آمریکا نقض برجام است و باعث شده عایدی ما از برجام »تقریبا 
هیچ« شود؟! دو سال زمان برد تا برسیم به آنجا که آقای روحانی 7 آبان 96 گفت »داستان 
مضحکي اتفاق افتاده،  برخي مي گویند تعهدي که قبال بستیم، فعال محکم نباشد،  بیایید در 
مورد موضوع دیگر مذاکره کنیم. این از حرف هاي خنده دار تاریخ است. آمریکایي ها اعالم 
مي کنند اهل تعهد و مذاکره نیستند و اصول اخالقي را نمي شناسند. به برخي از کشورهاي 
شرق آســیا اعالم مي کنند که با ما مذاکره کنید،  مگر دیوانه اند که مذاکره کنند؟ شما به 

مذاکره اي که به تایید سازمان ملل رسیده پایبند نیستید«. 
یک خطای بزرگ این بود که کسانی کمک کردند تلقین فریبکارانه و دروغین دشمن 
مبنی بر اینکه کلید کنترل و حرکت اقتصاد کشور در خارج است و نه در مدیریت و تدبیر 
و ظرفیت ها و توانمندی های انبوه داخلی، نفوذ و شیوع پیدا کند. این نوع شرطی سازی و 
تلقین مهندسی شده، دقیقا خالف منطق موفق انقالب اسالمی است مبنی بر اینکه می شود 
و می توانیم. این رویکرد ارتجاعی که برخی مشاوران بی صداقت اصرار بر تحمیل و تلقین 
آن دارند، وقتی تغلیظ و پوسته آن برداشته شود، به همان منطق قابلیت دوشیده شدن و 
سواری دادن محمد بن سلمان ختم می شود و با چند من سریش هم نمی توان به روشنفکری 

و آزادی خواهی چسباند.
حاال چه باید کرد؟ آیا اراده ای برای جبران وجود دارد؟ آقای روحانی 7 خرداد 92 معتقد 
بود »مشکل ارز کجاست؟ مشکل در عدم مدیریت و خودشیفتگی است«. اولین شرط اثبات 
جدیت برای اصالح وضعیت، پذیرش خطا بودن راه طی شده و اِعمال لوازم تغییر مسیر است. 
وقتی اصرار دارند همچنان مسئله و حاشیه بسازند و مردم را سرگرم دوقطبی های دروغین 
کنند، در جدیت برای اصالح مسیر تردید ایجاد می شود. اگر آقای روحانی اردیبهشت 96 
می گفت »صبح پا می شدیم اما نمی دانستیم ارز ساعت یازده چند می شود«، امروز نمی توانند 
وضعیت بازار ارز را انکار یا ســکوت کنند و یا به مردم بگویند خیالتان تخت و... تمام! اصال 
وضعیت االن با سال 90 قابل مقایسه نیست. آن روز عمده برنامه هسته ای را تعطیل نکرده 
بودیم و دالر 3400 تومان بود؛ اما حاال، هم برنامه هسته ای متوقف شده و هم ظرف دو ساله 

پسابرجام، قیمت ارز 60 درصد گران شده است. 
عالج واقعی چیست؟ شش دانگ و تمام عیار پای این منطق ایستادن که حاضر نیستیم 
به هر قیمت در توافق بمانیم و آماده به هم زدن بازی دو ســر باخت حریف )و انفعال ناشی 
از آن( هســتیم. اگر نه، ماندن و ادامه دادن به بازی نَرمالیزاسیون غرب که به مفهوم خلع 
قدرت تدریجی است، ما را به شکل تصاعدی، دچار خسارت خواهد کرد. اگر طیف حاکم بر 
دولت ســال 91ـ  90 می گفتند 10 تا 30 درصد مشکل اقتصاد، ناشی از تحریم است و 70 تا 
90 درصد آن به سوء مدیریت دولت وقت بر می گردد، امروز باید به لوازم همین حرف پایبند 
باشند. اینکه آقای روحانی بگوید  »می گویند تازه فهمیدیم در برجام کاله سرمان رفته... 
برجام باشد یا نباشد، بدون آمریکا یا با آمریکا؛ برای هر شرایطی آماده ایم و برنامه داریم«، 
دادن آدرس غلط است. برجام بدون آمریکا یعنی چه؟ پس چرا آقای صالحی عضو ارشد تیم 
مذاکره کننده می گوید »ما با آمریکا مذاکره می کردیم نه مجموعه 1+5«؟ و اصال اگر با اروپا 
می شد توافق کنند، چرا هزینه مذاکره با آمریکا را پرداختند؟ می بینید که بنیان استدالل های 

دولت چه قدر سست است.
یک موضوع مهم، غفلت از ظرفیت های درونزای اقتصادی در ایجاد اشــتغال و رونق 
تولید است که به تقویت بنیه اقتصاد به عنوان ضرورت تقویت پول ملی در برابر ارز خارجی 
می انجامد. به موازات این مسئله، از ظرفیت بزرگ همسایگان برای دور زدن تحریم و شکستن 

حلقه های زنجیر آن غفلت شده است. مسئله ارز، فرع بر این اولویت مهم ملی است.
یک چالش بزرگ، آلوده شــدن برخی مدیران دولتی به وسوسه های افراطیونی است 
که بارها ثابت کرده اند در نقش پیاده نظام جنگ نیابتی دشمن بازی می کنند. اخیرا یکی از 
همین ها )که از سوی محسن هاشمی به تقلب در انتخابات مجلس ششم علیه آقای هاشمی 
هم متهم شد(، ادعا کرده »به نقطه عطف حذف یکی از دو دولت نزدیک می شویم. یا دولت 
پنهان، از مســتوری دست می کشد و با کنار زدن دولت قانونی ارکان حکومت را در دست 
می گیرد یا مجبور به عقب نشینی از قلمروهای مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد و سیاست 
خارجی می شود. اجازه ندهیم جامعه مدنی از حزب پادگانی شکست بخورد«. این رفتار منافقانه 
وسط جنگ ارزی دشمن و بی محل از آب درآمدن وعده های افراطیون چه معنایی می دهد؟ 
چرا داعشیان وطنی، اصرار دارند با مواضع ساختارشکنانه انتحار کنند؟ این پرسش همواره 
یک پاســخ مشترک داشته است: ناکارآمدی مدیریتی و ناراضی و شاکی کردن مردم. آنها 
هر گاه مدیریت اجرایی را در اختیار گرفته اند، عیار کفایت نداشته شان آشکار شده است.

در چنین موقعیت هایی، یا باید سرشــان را از شرمندگی پایین بیندازند و عذرخواهی 
نمایند. و یا اینکه با گستاخی و به اشتباه انداختن مردم، از پاسخگویی شانه خالی کنند. آنها 
نوعا، رویکرد دوم را ترجیح داده اند. مدتهاست قافیه شعر افراطیون تنگ آمده است. آنها که 
دولت را رحم اجاره ای می خوانند، اگر سر سوزنی انصاف و شرافت و صداقت داشتند، حتما باید 
از خجالت آب می شدند. اما چون به دغل بازی و ال قیدی خو کرده اند، دم از برجام های تازه 
می زنند و مدعی بی اختیاری دولت می شوند. به کالهبرداران مدعی اصالح طلبی که دولت را 
گرفتار کردند، باید گفت چک های برگشتی تان را پاس کنید؛ شما در موضع اتهام هستید نه 

در مقام قضاوت یا صدور چک جدید.
این طیف وطن فروش که حتی وقیحانه از داعش حمایت کردند، به امید دشــمن 
العالج و شکست خورده در منطقه تبدیل شده اند؛ همان که دانیل کوتز مدیر »جامعه 
اطالعاتی آمریکا« در گزارش خود به کنگره عنوان کرد: »ایران شــبکه ای از عوامل 
را در سرتاســر جهان گرد هم می آورد. ایران از مبارزه علیه داعش برای تقویت خود 
بهره برداری و از دستاوردهای جنگ در جهت توافق های سیاسی، امنیتی و اقتصادی 
استفاده خواهد کرد... سیاستمداران میانه رو و تندرو در تالش جهت اجرای چشم انداز 
خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با یکدیگر درگیر خواهند شد. این رقابت ، عامل 
کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران، رفتار خود را در راستای 

منافع ایاالت متحده، تغییر خواهد داد یا نه«.

راز تب بازار ارز

محمد ایمانی

* بیش از 300 نفر از فرزندان این کشور جلوی چشمان بنده شهید 
شدند و این بنده عاصی خداوند زنده ماند و امروز کارم شرمندگی است 
و مرتب از خداوند خواســته ام که عاق والدین و شهدا نشوم. امیدوارم 
دیگران از جمله مســئوالن کشــور هم بیدار بشوند و بدانند که باید 
روزی پاسخگوی خون های ریخته شده بهترین های این کشور باشند.
0913---4513
* درست در زمانی که مردم در تعطیالت نوروز بودند و بعد از تعطیالت 
هم چندان در جریان اخبار قرار نداشــتند دالر و سکه افزایش قیمت 
پیدا می کند و جبهه ای علیه حمایت از کاالی ایرانی شکل گرفت، قوه 
قضائیه موظف است با این داعشی های وطنی برخورد جدی داشته باشد.
0919---3767
* کســانی که دالر را به مرز 6000 تومان رساندند و آنانی هم که در 

این مورد سکوت کرده اند، از مسیر اصلی انقالب منحرف شده اند.
بخشنده- رشت
* وقتی اجناس خارجی دارای مشابه داخلی به صورت قانونی و یا قاچاق 
از مرزهای کشور وارد می شود و مسئوالن اقدامی نمی کنند حمایت از 
کاالی ایرانی معنا و مفهومی ندارد. حمایت دولت از کاالی ایرانی در 
این است که جلوی واردات بی رویه کاالهای خارجی و قاچاق را بگیرد.
0912---9438
* کدام را از دولت قبول کنیم، رونمایی از خودروی خارجی در کرمان 
توســط معاون اول رئیس جمهور یا شعار حمایت از کاالی ایرانی را؟ 
تناقضات در این دولت چرا موجب پرسیدن سوال در مجلس از رئیس 

دولت نمی شود؟
021---2811

* همان آبگوشــت که آن آقا گفت تنها هنر ایرانیان اســت در سال 
گذشته به میزان شگفت انگیزی واردات به کشور شده است! این ننگ 

دیگری بر پیشانی مدعیان اصالح طلبی است.
0912---6731
* از نزدیکان شهید قربانعلی آقازاده هستم. کیهان قبل از عید امسال 
اقدام به چاپ قســمتی از وصیت نامه این شــهید واالمقام کرده بود. 
مسئوالن و مدیرانی که با خون این شهدا به پست و مقام رسیده اند با 
این مشکالتی که برای کشور درست کرده اند چگونه می خواهند جواب 
شهدا را بدهند؟ متاسفانه شــجاعت آن را هم ندارند که عذرخواهی 

بکنند!
محبی
* برای پیروزی در جنگ باید پیاده نظام دشــمن را نابود کرد تا به 
مرکز توپخانه و ســکوهای پرتاب موشک دست یافت. پس باید ابتدا 
پیاده نظام آمریکا در داخل را نابود بکنیم تا نوبت به خود آمریکایی ها 

و اسرائیلی ها برسد.
0913---7471
* دولت باید در این شــرایطی که آل سعود عربستان شمشیر را علیه 
ایران و فلسطین از رو بسته دیپلماسی خود را در این زمینه فعال کند 

و آل سعود را در انزوا قرار بدهد.
0902---3107

* نماینده ای که درآمدی باالی 20 میلیون دارد دیگر نمی توان انتظار 
داشت اطالعی از زندگی سخت معیشتی مردم داشته باشد.

031---8714
* چرا در کشــور ما دریافتی مسئوالن از چشم مردم پنهان است؟ از 
سازمان امور اداری و استخدامی کشور می خواهیم سامانه اعالم عمومی 

پرداخت حقوق مسئوالن و مدیران را راه اندازی کند.
0915---7417
* بنــده معتقدم این گفته دولت که اعالم کرده در طول 6 ماه تعداد 
800 هزار شــغل  ایجاد کرده صحت دارد. به این صورت که هر کی 
که عکس کاالهای خود را در تلگرام بارگذاری کرده هر عکس او یک 

شغل به حساب آمده است.
0912---6552
* در سخت ترین دوران تحریم این شرکت کوکاکوال بود که این محصول 
مضر و ضدسالمت را به ایران وارد می کرد و از تحریم ها ایمن بود، به 

راستی چرا آمریکا این شرکت را در ایران تحریم نکرد؟
021---0129

* طرح تحول ســالمت به فکر سالمت روحی مردم هم باشد. ویزیت 
8 هزار تومانی در ســال 96 به 32 هزار تومان رسید و امسال به 50 

هزار تومان! 
0915---4952
* با سالم به دست اندرکاران کیهان، از حسن توجه شما دست اندرکاران 
به گزارش های مردم و انعکاس آن به مبادی مربوط تشکر می کنم. امید 

است در راه خدمت به انقالب اسالمی موفق باشید.
موسوی
* رؤسای قوای مقننه و مجریه خبر دارند که 6 تا 11 میلیون جوان در 
نظام جمهوری اسالمی بیکارند؟! این دستاورد دولتی است که مدعی 
تدبیر و امید اســت ولی 4 سال وقت کشور را صرفا پای برجام تقریبا 
هیچ گذاشت که اگر همان دوره و مدت را برای حل مشکالت داخل 

کشور صرف می کرد وضع جامعه امروز ما این نبود.
021---2085

* به آقای احمدی نژاد توصیه می کنم اگر فرصتی پیدا کردید 4 سال 
اول و دوم خود را مرور کنید و ببینید چرا در 4 سال اول از شما این 
همه حمایت شد ولی در 4 سال دوم به ویژه 2 سال پایانی، بسیاری 
از شما فاصله گرفتند حتی برادر جانبازت؟! به در و دیوار زدن مشکل 

را حل نخواهد کرد باید از سیم خاردار نفس گذشت؟!
3949---0912 و 7250---0919 و 7345---0912
* مردم هم پاداش زحمت های آقای حاتمی کیا برای ساخت فیلم فاخر 
به وقت شام با موضوع جنگ با داعش و داعشی ها را دادند و این فیلم 
موفق شده فروش باالیی را تا االن به خودش اختصاص بدهد و از این 

بابت خوشحال هستیم.
0912---5364
* یک باســواد در دولت بگوید افزایش مجدد قیمت مرغ و گوشت و 

لبنیات اگر به معنی افزایش تورم نیست پس چیست؟
0918---8631
* یک کارمند شــاغل دو برابر دریافتی یک بازنشســته همتراز خود 
حقــوق دریافت می کند. چــرا دولت برای رفع این تبعیض آشــکار 

اقدامی نمی کند؟
0916---2805

* بیشــتر نمایندگی های شرکت ســایپا در زاهدان جوابگوی عیوب 
خودروهای صفر کیلومتر فروخته شــده شرکت نیستند. باالجبار با 
هزینه شخصی و آزاد اقدام به رفع عیب اتومبیل خود می کنیم. بنویسید 
خدمات پس از فروش این شرکت در این شهرستان بی معنا شده است.
0915---1648
* آموزش و پرورش حق التدریس معلمان رســمی را 9 ماه است که 

پرداخت نکرده است. چرا؟
0912---6205
* من  برای تهیه داروی بیماری ام اس به داروخانه هالل احمر شــهر 
قزوین مراجعه کردم تا کپسول »سینتک« تهیه کنم. گفتند در حال 
حاضر موجود نیست و اگر برای فروش عرضه کنیم همانند سال قبل 
53 هزارتومان نخواهد بود بلکه حدود 170 هزار تومان اســت و باید 
هزینه کنید!  از مســئولین در وزارت بهداشت می پرسم که آیا شعار 

حمایت از بیماران خاص فقط در نشست های خبری بوده است؟
0912---6568

* در جاده روســتایی اســفه از توابع اصفهان عالئم هشــداردهنده برای 
سرعت گیرهای جاده وجود ندارد. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی داریم.
0912---1003

گفت و شنود

خبر ویژه

كود!

ازشعار»ارزنخریدارزانمیشود«
تاشعار»گرانیدالرخوباست«؟

بازخوانی وعده های دولتمردان نشان می دهد که آنها به مردم می گفتند »ارز 
نخرید ارزان می شود« اما اکنون همان ها از گران شدن ارز استقبال می کنند.

بــه گزارش الف٬ گرانــی دالر در بازار ارز در حالی ادامه دارد که پیشــتر 
رئیس جمهــور و رئیس کل بانک مرکــزی تاکید کرده بود که دالر به زودی و 
طی روزهای آینده ارزان می شــود؛ ولی گرانی ها در بازار ارز در حالی هر روز 
رنــگ جدیدی به خود می گیرد که با اوج گیری نرخ دالر هم حســن روحانی 
رئیس جمهوری و هم ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی به مردم اطمینان داده 
بودند که دالر به زودی ارزان می شود؛ ولی به نظر می رسد وعده های مسئوالن 
در عمل تحقق نیافت و در روزهای آخر آذرماه 96 بود که ولی اهلل سیف از ارزانی 
دالر در ماه های بهمن و اسفند خبر داد؛ اما این وعده هیچ زمانی محقق نشد.

رئیس کل بانک مرکزی در اولین واکنش ارزی خود در ســال جاری و به 
دنبال گرانی دالر تا 5100 تومان اعالم کرد که تقاضای کنونی  بازار ناشــی از 

مصارف واقعی نیست و انتظارات نقش مهمی در آن ایفا می کند.
گرچه رئیس کل بانک مرکزی به گونه ای بار دیگر وعده ارزانی دالر را داد، 
اما توضیحی دراین باره نداد که اگر این وعده واقعی اســت چرا  تاکنون عمدتا 

بازار خالف این جریان حرکت کرده است؟
اخیرا اکبر ترکان مشاور عالی روحانی گفته بود اینکه قیمت دالر باال رفت 

کار خوبی بود.
سخنان مشــاور رئیس جمهور برعکس تمام سخنان خود رئیس جمهور و 
وعده های داده شــده بود؛ محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه 23 آذرماه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و 
توسعه، با بیان اینکه رئیس جمهوری در جلسه امروز با وی تاکید کرده که درباره 
افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، ادامه داد: آقای روحانی اصال و به هیچ عنوان 

افزایش نرخ ارز را برنمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.
ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی هم 26 دی ماه 96  درباره نوسانات نرخ 
ارز در ماه های اخیر، گفت:  نرخ ارز ثبات نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته 

داشته است و بانک مرکزی تالش می کند، این نوسانات را به حداقل برساند.
حسن روحانی، رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی خود در 2 بهمن ماه 
96 تاکید کرده بود که مشکلی از بابت دالر وجود ندارد و مردم خیالشان راحت 
باشــد. روحانی درباره شــایعه باال بردن نرخ ارز در پایان سال اظهار داشت: به 
نفع دولت نیســت که دالر را باال ببرد تا مخارجش را تامین کند. ما اول سال 
یک پیش بینی درخصوص نرخ ارز می کنیم و من به مردم به صراحت می گویم 
دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نیست و همواره من در دولت به مقامات مسئول 
این تاکید را داشتیم چرا که نوسانات مختلفی بر زندگی مردم خواهد گذاشت. 

روحانی تاکید کرد: خیال مردم از بابت دالر راحت باشد.
بعــد از ســخنان رئیس جمهور نرخ دالر در  بــازار در روز  بعد، با افزایش 

روبرو شد.
ولی اهلل سیف  رئیس کل بانک مرکزی 3بهمن 96  درباره روند حرکتی نرخ ارز 
گفت: پیش بینی ما این است که با توجه به سیاست ها و اقدامات بانک  مرکزی در 
روزهای اخیر و کاهش التهابات جامعه این روند، کاهشی خواهد شد و به تعادل 
ماه های گذشته بازخواهد گشت. او 8 بهمن 96 هم گفت: دالر باز هم ارزان تر 

می شود و رئیس جمهور 17 بهمن 96 اعالم کرد؛ دالر 4800 تومان نیست.
17 بهمن 96، وزیر اقتصاد گفت: قیمت ارز پایین می آید. 6 اسفند مجدداً 

رئیس بانک مرکزی اظهار داشت:» قیمت ارز به تدریج متعادل خواهد شد«.
مردمراازرقبایروحانیترساندند
اماارزدردولتروحانیگرانشد

»چگونه با پیروزی روحانی، قیمت دالر افزایش پیدا کرد«؟ وبسایت مشرق 
در گزارشی به بررسی پاسخ این پرسش پرداخت.

مشــرق می نویسد:  در فضای هیجانی انتخابات ریاست جمهوری سال 96 
روزنامه هــای اصالح طلب از تاکتیک های جنگ روانی بســیاری برای تخریب 
کاندیدای رقیب اســتفاده می کردند. در این جهت عالوه بر اینکه گفته می شد 
رقیب حســن روحانی اگر انتخاب شود آزادی های مدنی را محدود می کند و 
حتی در خیابان ها دیوار می کشد )که از نظر عقلی بسیار موضوع غیرقابل باوری 
است( روزنامه های اصالح طلب به وخیم شدن وضعیت اقتصاد کشور با رای آوری 

کاندیدای رقیب اشاره می کردند.
در همین راستا یکی از روزنامه های اقتصادی حامی روحانی )دنیای اقتصاد( 
با طرح این ســؤال در تیتر خود که »پیروزی قالیباف یا رئیسی قیمت دالر را 
به کجا می برد؟« نوشــت: »با جمع بندی این موارد می توان انتظار داشــت در 
صورت انتخاب آقایان رئیســی یا قالیباف به عنوان رئیس جمهور آینده ایران، 
فارغ از گرایش های سیاسی شــان ما دوباره شاهد نوسانات و تنش باال همانند 
سالهای90 و 91 در بازار ارز کشور باشیم و نظام ارزی ایران همچنان چند نرخی 
باقی می ماند و به نظر نگارنده در ســناریوی انتخاب یکی از این دو کاندیدا به 
عنوان رئیس جمهور آینده ایران، قیمت دالر به سرعت افزایش یافته و در پایان 

همین سال 1396 به راحتی می تواند باالی قیمت 5000 تومان قرار گیرد.«

با این حال به نظر می رسد که پیش بینی این روزنامه به وقوع پیوسته است 
و تا پایان امســال شــاهد اوج قیمت دالر تا به سطح 5 هزار تومان بوده ایم اما 
به جای کاندیدای رقیب این روزنامه در دوران مســئولیت  کاندیدای مورد نظر 
آنان این اتفاق افتاده است. مشخص نیست که اصالح طلبان چه پاسخی به این 
موضوع دارند اما دولت در این زمینه به سراغ سوداگران و دالالن ارز رفته است و 
»ولی اهلل سیف«، رئیس بانک مرکزی قول داده که بساط دالالن را جمع می کند.

یادآور می شود گزارش دنیای اقتصاد، از گزارش سایت خبر آن الین وابسته 
به دولت تهیه شده بود.

کدامدولتمردانگفتند
برجاممعجزهمیکند؟!

»اینکه برجام همه مشــکالت اقتصادی را حل خواهــد کرد، ما نگفتیم، 
جریان مقابل دولت روحانی گفت! این جدیدترین سخنان آقای صادق زیباکالم، 
تحلیلگر مسائل سیاسی بود. سخنانی که تازگی ندارد. دولتمردانی که از زمان 
انتخابات 92 تحریم ها را مشــکالت بر سر راه اقتصاد کشور دانسته و برجام را 
چاره آن بعد از شکســت در این گفتمان، به انکار روی آورده و تمامی سخنان 

خود را تکذیب کردند«.
به گــزارش روزنامه صبح نو از ابتدای آغاز دولت یازدهم، مذاکره با آمریکا 
برای روابط تجاری یا گشایش اقتصادی و رفع تحریم ها زیربنای کار قرار گرفت 
و دولتمردان حتی موضوع کم آبی و خشکسالی را هم به برجام گره زده بودند 
اما بالفاصله بعد از برجام و شکســت های پی در پی آن مواضع دولت تدبیر و 
امید و حامیان آنها به یک باره و پس از تهیه برجام به کلی تغییر کرد و نقش 
تحریم ها و آزاد شــدن پول های بلوکه شده به یک امر غیرمهم تبدیل شد که 

نمی تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند.
حال صادق زیباکالم، تمام تقصیر را گردن منتقدان توافق هسته ای و مذاکره 
با آمریکا دانست و گفت: »اینکه# برجام همه مشکالت اقتصادی را حل خواهد 

کرد، ما نگفتیم، جریان مقابل دولت روحانی گفت!«
این نخســتین بار نیست که ارتباط برجام با معیشت و مسائل اقتصادی از 
ســوی اصالح طلبان انکار می شــود، روزنامه وقایع اتفاقیه در مطلبی به نقل از 
»محمود ســریع القلم« در 26 دی ماه نوشت: »یک اشتباه بزرگی که رابطه با 
برجام صورت گرفت، ایجاد انتظارات کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود... قرار 
نبود برجام، مســائل ایران و غرب را حل کند یا گشایش های اقتصادی فراوان 
به همراه آورد. این بیشتر پروپاگاندا بود.« آقای روحانی هم چندی قبل گفت: 
می گوینــد با برجام دولت برای ملت رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آورده ایم؟ ما 
خادم مردم هســتیم، برجام را خدا آورد. پیروزی ملت اراده حق بوده و همان 

خدا هم برای ملت سربلندی بیشتر و رفاه بیشتر خواهد آورد.
جالب اینکه مرور سخنان برخی مقامات دولتی، نشان از وعده های عجیب 

و غریب قبل از اعالم توافق می دهد: 
- حســن روحانی: تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا ســرمایه بیاید و 
مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی 

زیاد شده و بانک ها احیا شوند.
- اســحاق جهانگیری: اینکه می گویند تحریم ها روی آب آشامیدنی مردم 

هم تاثیر گذاشته کامال درست است.
- مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور: با لغو تحریم ها یک ساله به 

شرایط پیش از تحریم ها باز می گردیم.
- ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی: امسال )سال 94( اقتصاد ایران بعد از 

توافق هسته ای شکوفا خواهد شد.
- علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم: سال 94 با توافق هسته ای بذر 

اقتصاد ایران به ثمر می نشیند.
- اکبر ترکان، رئیس مناطق آزاد دولت یازدهم: منتظر هجوم سرمایه های 

خارجی بعد از توافق هسته ای باشید.
- محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور:بعد از توافق منتظر رشد 

اقتصادی، کاهش تورم و خروج از رکود باشید.
- حسن روحانی: ما در سال 95 بهاری را آغاز می کنیم که در آن بانک ها 
و بیمه های ما تحریم نیســتند و می توانیم با کشورهای مختلف تجارت داشته 
باشیم و سرمایه گذاری ها در کشور ما آغاز شده و قراردادهای بسیار مهمی در 

سطوح مختلف با کشورهای دنیا به امضا رسیده است.
- روحانی: تحریم های بانکی، مالی، پولی، نفتی، پتروشیمی، بیمه، حمل و 
نقل و همه تحریم های هسته ای برداشته شد و شرایط برای فعالیت اقتصادی 

مردم ما آماده تر شد.)فروردین95(
- روحانی: فقط ســه ماه از اجرای برجام گذشــته اما برخی فکر می کنند 
30 ســال گذشته است. در این سه ماه ببینید چه گشایش های فراوانی ایجاد 

شده است؟
- محمدعلی نجفی، دبیر وقت: توافق هسته ای موجب خروج سریع  کشور 

از رکود خواهد شد.
ایسنا:روحانیکجاست

کهازنرخارزمکدرنمیشود؟!
یک خبرگزاری اصالح طلب به کنایه نوشــت آقــای رئیس جمهور اکنون 

کجاست که از دالر 5700 تومانی مکدر نمی شود!
ایسنا از قول مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: 
زمانی که دالر 4200 تومان شد. سخنگوی دولت گفت که »خاطر رئیس جمهور 
مکدر شده است«، اما حاال نمی دانیم امروز که به بیش از 5000 تومان رسیده 
خاطر رئیس جمهور در چه حال است! بهتر است به جای این صحبت ها، مسائل 
را با مردم درمیان بگذاریم. اگر منابع ارزی در دسترس دولت نیست و نمی تواند 
همــه ارزی که در خارج دارد را مدیریت کند به مردم بگوید که توقعات مردم 

با اتفاقات واقعی که در اقتصاد می افتد هم سطح شود.
وی اضافه کرد: این ندانستن مردم و نبود اطالعات کافی به توقعاتی دامن 

می زند که خودش می تواند باز هم قیمت ارز را دچار نوسان کند. 
وی ادامه داد: دو مسئله می تواند به آرامش در بازار ارز کمک کند؛ یکی بیان 
حقایق وضعیت اقتصادی و ارزی با مردم و دومی شفاف بودن روابط اقتصادی 

و گردش های حساب های کالن.
دولتبهجایشعاروکلیگویی

ازتولیدملیحمایتکند
کلی گویی درباره حمایت از تولید داخلی، زیبنده مدیران دولتی نیست. آنها 

باید در عمل این شعار را اجرایی و پیاده کنند.
روزنامــه جوان در این زمینه نوشــت: وزیرکار در یادداشــتی تأکید کرد: 
پشتیبانی از تولید ملی و کاالی ایرانی به منزله حمایت از اشتغال، سرمایه، کار 
و کارگر ایرانی اســت. ارج و کرامت کارگر ایرانی در یک جامعه تولید محور نه 
مصرفی معنا و مفهوم پیدا می کند. الزمه رونق بازار فروش مبتنی بر این است 
که کاال از مطلوبیت الزم به جهت استاندارد، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات 
پس از فروش مناسب برخوردار باشد. از سوی دیگر جدا از ترویج مصرف کاالهای 
داخلی و پرهیز از مصرف کاالهای مشــابه خارجی، افزایش قدرت خرید مردم 
با ارائه کارت های مصرف کاالهای ایرانی، جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه، 

همه و همه در تحقق بخشی شعار سال مؤثر هستند.
ســیف رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی تلگرامی در کانال خود نوشته 
است: ارتقای نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه های بزرگ و اصالح نظام 
بانکی از مؤلفه های الزم جهت امکان حمایت از تولید کاالی ایرانی اســت. وی 
نیز مانند وزیر کار حمایت از کاالی ایرانی را حمایت از اشتغال دانسته و بر نقش 
کاهش قاچاق، برندسازی و مفاهیم اولیه اقتصادی درباره موفقیت یک بنگاه در 
فروش محصوالت تأکید کرده اســت. اگر سه موضوع باال را با دقت بنگریم به 
خوبی می توان دریافت که حتی مردان اقتصادی دولت به دنبال موفقیت های 
کوچک در مســیر تحقق شعار امسال نیستند، در حالی که شعار امسال نقش 

مهمی در روند توسعه کشور، ایجاد اشتغال و رفاه دارد.
متأســفانه رویه ای در میان مســئوالن وجود دارد که نه تنها در چارچوب 
وظایف محوله خود برنامه ریزی نمی کنند، بلکه بیشتر راهکارهای کلی را برای 

سایر همکاران کابینه و مسئوالن رده باال گوشزد می کنند.
این راهکارها که برخاســته از کتاب اقتصاد خرد یا مبانی اقتصاد است 
و در هر دانشــگاهی و هر رشته ای از علوم انسانی به آن اشاره دارد، کلیاتی 
است که تحقق آن وضع را بهتر می کند اما مشکل عمده ما در اجرای همین 

کلی گویی هاست.
به نظر می رسد، مســئوالن اقتصادی برای تحقق شعار امسال به جای 
یادداشت نویســی و تکرار مبانی علم اقتصاد در یادداشــت های تلگرامی و 
غیرتلگرامی خود باید به فکر موفقیت های کوچک در مســیر شعار امسال 
یعنی حمایت از کاالی ایرانی باشند و به جای یادآوری وظایف دیگران که 
در اینجــا رئیس کل بانک مرکزی و وزیــر کار و رفاه اجتماعی بر مقابله با 
قاچاق تأکید کرده اند، به فکر چاره اندیشی و کمک رسانی در حطیه وظایف 
خود باشــند. به عنوان مثال، وقتی رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم اصالح 
نظام بانکی برای حمایت از تولید کاالی ایرانی تأکید دارد و این موضوع نیز 
بارها از این رســانه و رسانه های دیگر تأکید شده، دیگر نباید آقای سیف با 
تکرار این موارد فضای رســانه ها را اشغال کند، بلکه در این چارچوب باید 
به ارائه برنامه مدت دار در بانک مرکزی اشــاره کند و از خود این ســؤال را 
بپرسد، یادداشت ها و راهکارهایی که در حمایت از کاالی ایرانی می نویسد، 

خطابش کیست؟
آیا کســی به غیر از سیف می تواند نقش پررنگ تری در اصالح نظام بانکی 
ایفا کند؟ اگر جواب منفی است که باید راهکارهای خود را برمبنای برنامه ای 
زمانبندی شده ارائه کند و اگر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را مؤثرتر می داند 
باید از ســمت خود اســتعفا داده و اجازه بدهد آن شخص در تحقق مأموریت 

حمایت از کاالی ایرانی نقش خود را ایفا کند!

گفت: یکی از محکومان فتنه آمریکایی- اســرائیلی 88 توئیت کرده که در 
کشــور یک دولت قانونی داریم که حاکم است و یک دولت پنهان که متعلق به 

حزب پادگانی است!
گفتم: ولی حزب پادگانی تهمت مخصوص منافقین به سپاه پاسداران 
است و تا به حال غیر از آنها هیچ گروهک دیگری از این غلط ها نکرده 

است. 
گفت: نوشته است باید مراقب بود که حزب پادگانی دستاوردهای جامعه مدنی 

را مخصوصا در دو عرصه اقتصادی و سیاست خارجی از بین نبرد!
گفتم: در عرصه سیاست خارجی که مدعیان اصالحات غیر از وادادگی 
در مقابل دشــمن و فاجعه برجام و بی ارزش کردن پاسپورت ایرانی و ... 
دستاوردی نداشته اند ولی در همین عرصه، اقتدار منطقه ای، قلع و قمع 
داعش، فتح سنگرهای کلیدی غرب در منطقه و... فقط بخشی از دستاورد 

سپاه بوده است.
گفــت: در عرصه اقتصادی هم که غیــر از گرانی و بیکاری و رکود و تورم و 
دالر 6000 تومانی دســتاوردی نداشــته اند، پس نگران چه دستاوردی است که 

می ترسد از دست برود؟! 
گفتم: اختیار دارید! یکی از دستاوردهای استراتژیک را که از دست 

رفتن آن می تواند باعث نگرانی فتنه گران باشد، جا  انداخته ای!
گفت: کدام دستاورد استراتژیک؟!

گفتم: کود انسانی! که هم حزبی های ایشان از ترکیه وارد کرده اند و 
می ترسند از دست برود!

سکوت دولت در روز ركوردشکنی دالر
روحانی: برجام برد-برد بود!

سرویس سیاسی-
همزمان با سخنرانی روحانی در 
روز ملی فناوری هسته ای، دالر در 
یک رکودشکنی حیرت آور از 6000 
تومان نیز عبور کرد. اما رئیس جمهور 
در اقدامی تأمل برانگیز هیچ اشاره ای 

به این موضوع مهم نداشت.
روحانی در مراســم »دوازدهمین 
سالروز ملی فناوری هسته ای« که صبح 
دوشــنبه در سالن اجالس سران تهران 
برگزار شــد، با تبریک روز ملی فناوری 
هسته ای و تقدیر از همه کسانی که در 
سالیان گذشته و دولت های مختلف در 
این فناوری قدم برداشتند، اظهار داشت: 
رونمایی دستاوردهایی که در این مراسم 
انجام شــد، پیام های زیادی دارد برای 
کسانی که فکر می کنند حرکت هسته ای 
ما در دولت یازدهم و دوازدهم متوقف و 
یا کند شده است. به ملت بزرگ ایران با 
صراحت و شفافیت می گویم که صنعت 
هســته ای ما با توان، دقت و محاســبه 
دقیق تر امروز نســبت به دیروز سرعت 

بیشتری دارد.
همزمان با ســخنرانی روحانی در 
روز ملی فناوری هسته ای، دالر در یک 
رکودشکنی حیرت آور از 6000 تومان 
نیز عبور کرد. اما رئیس جمهور در اقدامی 
تأمل برانگیز هیچ اشاره ای به این موضوع 

مهم نداشت.
سکوت روحانی درخصوص افزایش 
افسارگســیخته دالر در حالی است که 
وی- بهمن 96- در گفت و گوی تلویزیونی 
تاکید کرده بود که:»خیال مردم از بابت 

نرخ دالر راحت باشد«!
در حال حاضر قیمت دالر از 6000 
تومان نیز عبور کرده است. این در حالی 
اســت که 26 دی ماه 94 -روز اجرای 
برجام-قیمت دالر حدود 3500 تومان 
بود. نکته قابل توجه اینجاست که پس 
از تبلیغات گسترده دولت و رسانه های 
زنجیره ای درباره گشایش های اقتصادی 
در پســابرجام، عده ای با اسکناس یک 
دالری آمریکا و هــزار تومانی و پانصد 
تومانی ایــران در خیابان هــای تهران 

جشن گرفتند.
120 دستاورد!

رئیس جمهور در مراسم »دوازدهمین 
سالروز ملی فناوری هسته ای« تأکید کرد: 
بیش از 120 دستاورد مهم در طول دو 
سال گذشــته پس از برجام در صنعت 
هسته ای داشتیم پس برجام حرکت ما 
را کند نخواهد کرد و اتفاقاً پس از برجام 
توانستیم از همکاری کشورهای دیگر هم 

به خوبی استفاده کنیم.
متاســفانه دولتمــردان بارها دهها 

دستاورد برای برجام شمرده اند اما هیچگاه 
درمورد آنها توضیحاتی ارائه نداده اند.این 
اقدام نشان دهنده این است که گویا این 
اعداد بیشتر به دستاوردسازی شبیه است 

تا دستاورد واقعی!
گفتنی است دولت یازدهم بی آنکه 
تضمین محکــم و غیرقابل تغییری از 
حریف بگیرد، بسیاری از تعهدات خود 
را به صورت کامال یک جانبه و به گونه ای 
که قابل بازگشت نیست، عملیاتی کرد. 
خروج بیش از 12 هزار ســانتریفیوژ از 
چرخه غنی سازی، توقف تحقیق و توسعه 
برای غنی ســازی در فــردو، بتن ریزی 
در قلب رآکتــور اراک و خروج 9700 
کیلوگرم از ده  هــزار کیلوگرم اورانیوم 
غنی شده زیر 5 درصد- که طی ده سال 
با تالش دانشمندان هسته ای کشورمان 
به دســت آورده بودیــم- از جمله این 
اقدامات اســت که هزینه های سنگینی 

را در پی داشت.
الزم به ذکر است که پس از اجرای 
شتابزده برجام از سوی دولت روحانی-که 
تعجب رسانه های غربی را در پی داشت- 
طرف مقابل هیچــگاه به تعهدات خود 
عمل نکرد. برای نمونه تحریم های مرتبط 
با هسته ای لغو نشد. مثال تحریم چرخه 
دالر یا همان u-turn که سال 2008 
به بهانه هسته ای علیه ایران اعمال شد، با 
وجود برجام همچنان در حال اجراست و 
به خاطر پابرجا بودن همین تحریم حتی 
یک دالر از طریق مبادی رسمی و بانکی 

وارد کشور نمی شود!
آقــای روحانــی و اعضــای تیم 
مذاکره کننــده بایــد توضیح دهند که 
چــرا بعــد از محدودیت گســترده در 
توان هســته ای ایران، یک تحریم مهم 
کــه مربوط به پرونده هســته ای بود را 

نتوانستند لغو کنند؟!
تجارت هسته ای 

یا امتیازدهی یکطرفه؟!
روحانی اظهار داشت: ما برای اولین 
بار پس از برجام، وارد تجارت هسته ای 
شــدیم. مــواد هســته ای را خریدیم، 
فروختیم و حدود 400 تن کیک زرد را 
از خارج خریداری و وارد کشــور کردیم 
و مقداری مواد غنی شــده را توانستیم 
بفروشیم. بنابراین ما در تجارت هسته ای 
ورود پیدا کرده ایم و در همکاری هسته ای 

با دنیا، مسیر جدیدی را آغاز کردیم.
پیــش از ایــن نیز اعضــای تیم 
مذاکره کننده هسته ای با  اشاره به خروج 
حدود 98 درصد از اورانیوم غنی شده و 
خرید حدود 400 تن کیک زرد مدعی 
شــده بودند که ایران برای اولین بار به 
جمع صادرکنندگان مواد غنی شــده 

هسته ای پیوست!
متاســفانه دولتمردان، امتیازدهی 

یکطرفه را تجارت می نامند!
ادعای عجیب دولتمردان در حالی 
است  که غنی سازی اصالتا برای تامین 
نیازهای کشور در مقیاس صنعتی صورت 
گرفته اســت و نه برای صادرات آن! از 
سوی دیگر غنی سازی 11 تن اورانیوم 
10 ســال طول کشیده و طبیعتا انجام 
دوباره این کار در روند فعلی حداقل 10 
ســال طول می کشد و این البته غیر از 
دوره ممنوعیت 10 ساله ای است که در 
برجام قید شده است. در این دوره ایران 
نباید بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی 
شده داشته باشد و بنابراین یا اصال نباید 
غنی ســازی کند و یا اینکه در صورت 
غنی سازی، بالفاصله مازاد 300 کیلوگرم 
باید از کشور خارج شود و بنابراین ذخیره 
این مواد عمال امکان پذیر نیســت؛ در 
حقیقت گویا قرار است که ایران چرخه ای 
از تبدیل کیک زرد به مواد غنی شده و 
سپس تبدیل مواد غنی شده به اورانیوم 
طبیعی و کیک زرد را به اجرا بگذارد و 
اصل این عمل چنانکه از سوی غرب به 
عنوان افزایش »زمان گریز« مطرح شده، 
خلع قدرت ایران است و نه پذیرفتن ایران 
به عنوان صادرکننده اورانیوم غنی شده!

متاســفانه اقدام دولت درخصوص 
خروج حدود 98 درصد از اورانیوم غنی 
شده و خرید حدود 400 تن کیک زرد 
و پذیرش محدودیت اورانیوم غنی شده 
به معنای چوب حراج زدن به دسترنج 

10 ساله متخصصان ایرانی است.
مگر دیوانه اند!

روحانی افزود: روی دیگر این سکه 
قدرت دیپلماسی است. دیپلماسی نشان 
می دهد که ملت ایران تنها ملتی نیست 
که در دفاع مقدس پیشــتاز باشد، بلکه 
منطق حرف زدن پــای میز مذاکره را 
دارد و می تواند با بزرگترین قدرت های 
دنیا حرف بزند و حق ملت ایران را تثبیت 
کند و به توافقی برسد که بار را بر دوش 

مردم ما کم کند.
وی تاکید کرد: دیپلماسی به راه ما 
سرعت می دهد و هزینه ما را کم می کند. 
بدون دیپلماسی هم می توان کار کرد، 
اما با هزینه بیشتر. دیپلماسی موانع را بر 
می دارد و هزینه های ما را برای دستیابی 

به منافع ملی می کاهد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 15 
ماه است آقای جدیدی که در آمریکا بر 
سر کار آمده و ادعاهای بسیار زیادی هم 
دارد و فراز و نشــیب فراوانی در کالم و 
سخن و عمل وی شاهد هستیم، تالش 
می کنــد که برجام را بشــکند و ظاهراً 

می گویند که ما تازه متوجه شدیم که در 
برجام کاله بر سر ما رفته است.

آقای روحانی در اظهارنظری تأمل 
برانگیز گفته است که آمریکایی ها اذعان 
کرده اند که در برجام کاله بر سرشــان 

رفته است!
این اظهارنظر خالف واقع در حالی 
اســت که روحانی و دیگــر دولتمردان 
بارهــا و بارها بر بی دســتاوردی برجام 

اذعان کرده اند.
برای نمونه، روحانی- آبان 96- در 
جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی نیرو و 
علوم در مجلس تصریح کرد:»به بعضی 
از کشورهای شرق آسیا پیغام می دهند 
که با ما مذاکره کن، این کشــورها مگر 
دیوانه شده اند که با شما مذاکره کنند. 
شما علناً مذاکره دیروز را زیرپا می گذارید 
و به مذاکره امضا شــده ای که به تأیید 
شــورای امنیت ســازمان ملل رسیده 

بی اعتنا هستید«.
بقیه در صفحه 10

بخش های  در  83دســتاورد 
مختلــف صنعت هســته ای در 
دوازدهمین ســالروز ملی فناوری 
هســته ای با حضور رئیس جمهور 
و رئیس ســازمان انرژی هسته ای 

رونمایی شد.
مراســم بزرگداشــت دوازدهمین 
سالروز ملی فناوری هسته ای صبح دیروز 
- دوشــنبه - با حضور حجت االسالم 
حســن روحانی و با حضــور جمعی از 
وزیــران، نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی و معاونیــن رئیس جمهوری 
و دیگر مســئوالن کشــور و همچنین 
نمایندگانی از دیگر کشــورها در سالن 
اسالمی  کشــورهای  ســران  اجالس 

گشایش یافت.
رئیس جمهــوری در ابتــدای این 
مراســم با حضور علی اکبــر صالحی 
رئیس سازمان انرژی اتمی از نمایشگاه 
دستاوردهای سازمان انرژی اتمی ایران 
بازدید کرد و با توضیحات مهندســان، 
مدیران و متخصصان صنعت هسته ای 
کشــور در جریان آخرین دستاوردها 
و پیشــرفت های دانشمندان ایرانی در 
حوزه هــای مختلف انــرژی اتمی قرار 

گرفت.
در این مراسم از چهار دستاورد در 
سالن اصلی و پنج دستاورد هم به صورت 
ویدئو کنفرانس و از 74 دســتاورد در 

نمایشگاه جانبی رونمایی شد.

این دستاوردها در حوزه های مختلف 
از جمله ســانتریفیوژها، جداســازی، 
رادیودارو، ســرریز دانش در حوزه آب ، 

بهداشت و درمان و نیروگاهی است.
به گــزارش خبرگــزاری ایرنا، در 
مراسم بزرگداشت دوازدهمین سالروز 
ملی فناوری هسته ای پیش از سخنان 
رئیس جمهوری، علی اکبر صالحی معاون 
رئیس جمهوری و رئیس  سازمان انرژی 
اتمی کشور گزارشی از روند فعالیت ها 
و دســتاوردها و برنامه ریزی های این 
ســازمان در راستای توســعه و ارتقا 
دانش و صنعت هســته ای کشور ارائه 
کرد. بیستم فروردین روز ملی فناوری 

هسته ای است.

رونمایی از دستاوردهای جدید هسته ای


