صفحه 2
شنبه  ۲۰مرداد ۱۳۹۷
 ۲۸ذیالقعده  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۷۵

اخبار كشور
یادداشت روز

نیاز ما ،انقالب در مدیریت

«ایران از جنبه تهدید خارجی و تهدید اجتماعی ،فرهنگی و امنیتی مشکل ندارد
چه رسد به اینکه بحران داشته باشد ،مشکل ایران ،مشکل مدیریتی است» این یک
جمعبندی است که میتوان با آن موافق یا مخالف بود اما نمیتوان آن را نادیده گرفت
به خصوص در این روزها که  -البته مثل بعضی مقاطع دیگر -وجود مشکل را همه
درک کردهاند .در این خصوص گفتنیهایی وجود دارد:
 -1وضع امنیتی ایران در دو محیط خارجی و داخلی الاقل  10ســال است که
تثبیت شده است .تهدید خارجی علیه ایران عمال وجود ندارد و پرقدرتترین دشمن
ایران -یعنی آمریکا -به این جمعبندی قطعی رسیده است که حمله نظامی به ایران
سبب ویرانی کامل قدرت نظامی آمریکا در منطقه میشود و به هیچوجه به مصلحت
ایاالت متحده نیست .در بُعد امنیت داخلی نیز عوامل تهدیدکننده امنیتی ایران در
مقایسه با نیروهای مدافع امنیت کشور اساسا به حساب نمیآیند ،از بعضی رخدادهای
امنیتی -که در هر جای دیگری هم امکان وقوع دارند -که بگذریم ،تردیدی نداریم
که در  30سال گذشته وضع امنیتی مطلوبی داشتهایم این در حالی است که در دو
دهه گذشته ،ایران به کمک ملتها و بعضی از دولتهای منطقه ،طرحهای امنیتی
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و عوامل دولتی و شبه دولتی و غیردولتی آنها را در منطقه،
خنثی کرده و دایره امنیت منطقه را به طور مرتب توسعه داده است .خب بحث امنیتی
چیزی نیست که منکری داشته باشد تا برای اثبات آن به بحث زیادی نیاز باشد .از
قضا دشــمن االن در پی راههایی است که وجود مطلق امنیت درون و برون مرزی
ایران را در «ذهنیت و روان ایرانی» مخدوش کند و بگوید دوران ثبات امنیتی ایران
به پایان رسیده است و حال آنکه واقعا اینطور نیست و میتوان با قاطعیت گفت :طی
دهههای آینده نیز ایران نه در درون مرز و نه در بیرون مرزهایش «تهدید موثر امنیتی»
نخواهد داشت .البته حتما خواننده فرهیخته این سطور توجه دارد که وقتی سخن
از تهدید موثر میکنیم ،مراد آن حمله و تخریب امنیتی است که بتواند وضع و روند
فعلی را معکوس گرداند وگرنه تهدیدات لفظی دشمنان و یا اقدامات محدودی که اثر
واقعی بر «روند امنیتی» ندارند ،حتما خواهیم داشت و البته اینها چیزهایی نیستند
که «تصویر ایران مقتدر» را در ذهنیت دشمنانمان بشکند و آنان را امیدوار گرداند.
 -2از بعد مخالفان شــناخته شده داخلی ،هیچ تهدیدی متوجه کشور نیست
و قضایای دیماه گذشــته و مردادماه جاری این را اثبات کرد .در این دو ماه -دی و
مرداد -با همه تبلیغات گســتردهای که صورت گرفت و با همه تاکیدی که از سوی
رسانههایی مانند بیبیسی مبنی بر اینکه نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی ایران به
هیچوجه قصد درگیر شدن با مخالفان را ندارند ،صورت گرفت ،تعداد کسانی که در
استانهای مختلف کشور به میدان آمدند از  4000نفر تجاوز نکرد که البته همه هم
یکتیپ بودند و تنها چیزی که از وجنات آنان برنمیآمد داشتن مشکل اقتصادی
بود! این در حالی است که همه به یاد داریم که در حوادث خرداد سال  1360و بطور
کلی در سالهای  60و  61چند ده هزار نفر از عوامل منافقین به شکلی کامال عملیاتی
به صحنه آمدند و آن همه جنایت کردند که در آن ماجرا تعداد شــهدا به چندین
هزار نفر رسید االن از آن سازمان رسوا و سایر گروهکها و در شرایطی که به آنان
اطمینان داده شده که نظام قصد برخورد ندارد ،به عدد نمیرسد که بتوان آن را در
حد تهدید یک کالنتری هم به حساب آورد .بنابراین دشمنان شناخته شده خارجی
به خصوص آمریکا که از تهدید خارجی به یأس کامل رسیدهاند ،در مرحله تهدید از
ک شدهاند .در این بین آنچه دشمن را وسوسه میکند و
داخل نیز به یأس کامل نزدی 
به نظر میآید دوره زیادی هم نپاید ،انجام عملیات روانی با استفاده از ظرفیت فضای
مجازی است .فضای مجازی البته جاذبههای خود را دارد ولی آنچه در دی و مرداد در
شهرهای مختلف ایران روی داد ،نشان میدهد رویت دروغپراکنیها و خبرسازیها
از سوی مخاطب ایرانی الزاما به معنای «پذیرش» آنها نیست چرا که خیلیها از روی
کنجکاوی مایلند از همهچیز سر دربیاورند و طبعا در این موضوع حریم و حدودی
قایل نیستند اما پذیرش این رؤیتها وقتی توسط مخاطب هوشمند ایرانی با فضای
واقعی کشور محک میخورد ،پذیرش آن را به حداقل میرساند .بله فضای مجازی
مهم است و حضور نیروهای مومن در این فضاها  -البته به شکلی موثر -الزم است
اما فضای مجازی به خصوص در ایران اسالمی فقط «حدی از تاثیر» را دارد.
 -3این کشور شرایط به شدت پیچیدهای را در حالی که قدرت امروز هم نداشت،
پشت سرگذاشته است .در سال  1359یعنی کمتر از  20ماه پس از پیروزی انقالب
که به هر حال برای تثبیت نظم و نظام جدید به زمانی بیش از این نیاز بود ،ما توامان
با سه جنگ مواجه بودیم اولین جنگ ،جنگ داخلی نظام میان دو طیف لیبرالها با
حزباللهیها بود که درست از روز  23بهمن  57شروع شده بود و در ادامه به درگیری
خیابانی سالهای 59و 60منجر شد؛ دومین جنگ ،جنگ نظامی با گروهکهای مسلح
و مســلط در بخشهای زیادی از استانهای مازندران ،گیالن ،کردستان ،آذربایجان
غربی و ...بود بعضی از شهرهای این مناطق در مقاطعی کامال در سیطره گروهکهای
آمریکایی قرار گرفت که دستور کارشان فروپاشی زودهنگام جمهوری اسالمی از
ن زمینی،
طریق ایجاد تنشهای شدید قومی و مذهبی بود؛ سومین جنگ ،جنگ سنگی 
هوایی و دریایی رژیم بعث عراق به نمایندگی از آمریکا ،اسرائیل ،انگلیس ،عربستان
و ...بود که با استراتژی فتح سه روزه تهران شروع شد.
به سالهای  59و  60نگاهی بیاندازیم .در آن مقطع تعداد نیروهای پاسدار حدود
 30هزار نفر بود که به جز تعداد محدودی فاقد هرگونه تجربه نظامی و امنیتی بودند،
به همین میزان و بسیار مشکلتر ،وضع نیروهای امنیتی بود که آن هم عمال وجود
خارجی نداشت و سپاه همزمان به طور محدود متکفل آن بود ،در آن شرایط ارتش
و قوای انتظامی در شــرایط بسیار بدی قرار داشتند به گونهای که برای حفاظت از
پادگانهای نظامی نیز به کمک نیاز بود و عدهای هم با شــعار انحال ل ارتش ،امید
به بقا را از این نیروها که فقط به چند ده هزار نف ر میرسیدند ،گرفته بودند .در آن
شرایط ملت ایران توانست با اتکای به خداوند متعال و تحت رهبری مدبرانه حضرت
ی از
امام خمینی(س) و با کمک «نیروهای انقالبی» و «روحیه انقالبی» با وجود انواع 
ضعفها به پیروزی برسد و در زمان کوتاهی همه این توطئهها را خنثی کند .یادمان
باشد ملت ایران در ســال  1367بر صدام پیروز نشد ،این پیروزی در سوم خرداد
 1361و پس از عملیات خرمشهر یعنی درست  20ماه پس از شروع جنگ روی داد.
به تعبیری مردم ایران در کمتر از  40ماه ،در ســه جنگ بسیار سنگین که هر کدام
برای فروپاشی کشوری کفایت میکرد ،به «پیروزی مطلق» رسید؛ پیروزی در جنگ
داخلی با خط نفاق و غربگرایی ،پیروزی در جنگ امنیتی با گروهکهای مسلح و
پیروزی در جنگ نظامی با مجموعهای از دشمنان خارجی .امروز همان ملت وجود
دارد با انواعــی از قدرتهای خیرهکننده! امروز وقتی از ارتش صحبت میکنیم از
ارتشی بسیار قدرتمند حرف میزنیم وقتی از قوای انتظامی کشور صحبت میکنیم
از قوایی بسیار توانمند سخن میگوئیم وقتی از نیروهای اطالعاتی سخن میگوئیم از
یک شبکه اطالعاتی بسیار قوی سخن میگوئیم و ...وقتی از سپا ه پاسداران و بسیج
سخن میگوئیم از چند میلیون انسان با تجربه و بسیار توانمند یاد میکنیم و این
همه در حالی است که امروز نه آن دشمن داخلی -نفاق و غربگرایی -در موقعیت
قدرتمند سالهای 59و  60است ،نه گروهکهای تجزیهطلب و برانداز در آن اندازه از
توانایی هستند و نه هیچ دشمنی در خارج از مرزهای ایران ،به تکرار تجربه شهریور
 1359وسوسه میشود.
 -4از جنبه اقتصادی هم کشور به هیچوجه ضعیف نیست و به طور واقعی ،دشمن
نمیتواند از طریق اقتصاد -هرچند برای آن در وزارت خزانهداری آمریکا ،ستاد جنگ
اقتصادی درســت شده است -به ایران لطمه بزند .نیاز ایران به ارز در باالترین رقم
 100میلیارد دالر و در اندازه «نیاز واقعی» کمتر از  40میلیارد دالر است و این در حالی
است که چند برابر این رقمها را میتوان در بازه زمانی ،دو تا پنج ساله مدیریت کرد.
االن وضع جهان طوری نیست که آمریکا بتواند درهای آن را روی ایران ببندد و اقتصاد
ایران را قفل کند .بله ما در حوزه اقتصادی و بقیه حوزهها یک مشکل دیگر داریم که
اساس مشکالت جمهوری اسالمی است و در عین حال عامالن این مشکل کلیدی
آدرس غلط داده و اسالمیت نظام یا جمهوریت نظام یا استقالل کشور و یا تعارض آن
با سیاستهای استعماری را اساس مشکل کشور معرفی مینمایند!
 -5ما در یک کلمه مشــکل مدیریتی داریم .اما مشکل مدیریتی ما ربطی به
توانمندی مدیریتی ما ندارد .ایران به اندازهای که برای اداره مناسب توامان امورات
چندین کشور به فکر و نیروی مدیریتی نیاز باشد ،نیروی کارآمد دارد کما اینکه در
بعد امنیتی و سیاسی شاهد بودیم که ایران همزمان نقش اول در حل مشکالت بزرگ
امنیتی چندین کشور همسایه ایفا کرد ،نقشی که نه از عهده آمریکا ،نه از عهده ناتو و نه
از عهده هیچ قدرت یا مجموعه قدرتی در دنیا برنمیآمد .پس ما مشکلمان توانمندی
مدیریتی و یا کارآمدی فکر مدیریتی نیست .مشکل ما حاکم شدن مدیرانی است که
روحیه «حل مسئله» ندارند و نیز باور ندارند که امروز جمهوری اسالمی ایران یک
«فکر کارآمد» ،یک «قدرت تعیینکننده» و یک «کشور توانمند» است.
مشکل این است که حداقل  30سال است که کشور را در اکثر پستهای مدیریتی
بدست نیروهایی سپردهایم که به توانمندی داخلی در حل مسائل باور ندارد و مسائل
ایران را بدون مشارکت غرب ،قابل حل نمیداند .مشکل این است که برخی از مسئوالن
ارشد و میانی جمهوری اسالمی به «فکر جمهوری اسالمی» باور نداشته و در نتیجه به
فکر آن نیستند .شما این یک فقره را ببینید که معاون بانک مرکزی کشور در رابطه با
اتالف میلیاردها دالر در مسائل اخیر ارزی بازداشت شده است و مسلما اگر پای محاکمه
وسط بیاید ،باالترین مدیران قوه مجریه از او حمایت خواهند کرد! چرا؟ برای اینکه از
نظر آنان او به توصیهای عمل کرده است که نهادهایی شبیه بانک جهانی و صندوق
بینالمللی پول آن را شرط گشایش روابط مالی با ایران قرار دادهاند.
برای حل مشکل ایران باید به جمهوری اسالمی بازگردیم ،مدیرانی مسئولیت
بگیرند که خود جمهوری اسالمی را «مشکل» ندانند .اگر مدیران انقالبی بودند ،مردم
برای کمک کم و کسری نمیگذارند .اگر روحیه انقالبی در مدیران پیدا شود ،مشکل
نقدینگی کنونی که گره اول است به دست همین مردم باز میشود ،مردم میتوانند
اندوختههای کوچک را به انباشتی بزرگ تبدیل کرده و نیز خودشان انبارهای احتکار
باندهای فاسد را بگشایند و امکان احتکار و یا هر خیانت دیگری را مسدود نمایند.
بله مردم هستند ،مسئوالن باید باشند.

سعداهلل زارعی

حمایت گسترده مردم و مسئوالن عراق از ایران
در مقابل تحریمهای آمریکا

تنها چند ساعت پس از اظهارات
قابل تأمــل نخســتوزیر عراق
درخصوص پایبندی به تحریمهای
ضدایرانی ،شخصیتهای مختلف
سیاســی ،احــزاب و جریانهای
مقاومت و ملت عراق با نکوهش این
اظهارنظر ،ضمن یادآوری همسایگی
و نیز کمکهــای ایران به عراق در
دوران تهاجم داعش ،تاکید کردند
که عراق باید در چنین شرایطی از
ایران حمایت کند.
«حیدر العبادی» نخستوزیر عراق
هفته گذشته در پاسخ به این سؤال که آیا
این کشور از تحریمهای آمریکا علیه ایران
پیروی خواهد کرد یا خیر گفت :اساساً ما
مخالف تحریم در منطقه هستیم .محاصره
و تحریم ،نظامهــا را تضعیف نمیکند
بلکه جوامع را نابود میکند ...ما تحریم را
خطایی راهبردی و نادرست میدانیم ،اما
برای حفظ منافع مردم خود به آن پایبند
خواهیم بود .از آن حمایت نمیکنیم اما
به آن پایبندیم.
تنها چند ساعت پس از این اظهارات
بود که در فضای سیاســی این کشــور
موجــی به راه افتاد که به تحلیل چرایی
این موضعگیری میپرداخت و بسیاری نیز
با نکوهش این اظهارات ،ضمن یادآوری
همسایگی و نیز کمکهای ایران به عراق
در دوران تهاجم داعش ،تصریح کردند
که عراق باید در چنین شرایطی از ایران
حمایت کند.
شــخصیتهای مختلف سیاسی از
جمله فواد معصوم رئیسجمهور ،سید
عمار حکیــم رهبر جریان حکمت ملی،
نوری مالکی معاون رئیسجمهور ،همام
حمودی رهبر مجلــس اعلی ،مقتدی
صدر رهبر جریان صدر و ائتالف سائرون
و بسیاری از سازمانها ،نهادها و احزاب
از جمله حزب فضیلــت ،جنبش اراده،
جنبش کتائب سیدالشهدا ،عصائب اهل
الحق ،مقاومت اسالمی نجبا و سازمان بدر
نیز با محکوم کردن اقدام یکجانبه آمریکا
در خروج از برجام و تحریم ایران ،بر عدم
پیروی عراق از این تحریمها تاکید کردند.
بیانیه وزارت خارجه
وزارت خارجه عراق نیز در بیانیهای
با ســتایش اقدامات و موضــع ایران در
قبال عراق ،از جامعه جهانی خواســت
تا با فشــار به آمریکا ،مانع تحریمهای
ضدایرانی شوند.
به نوشته پایگاه خبری السومریه نیوز،
در این بیانیه آمده است که عراق با اصل
تحریم در قبال هر کشوری مخالف است،
چرا که ضربه اصلی به ملتها وارد میشود
و عراق مواضع همسایه خود ،ایران را در
هنگام بحرانها به خاطر دارد.

این بیانیه میافزاید :وارد آمدن ضرر
و زیانی به یکی از کشورهای منطقه ،بر
امنیت و ثبات تمامی منطقه تأثیر منفی
میگــذارد و وزارت خارجــه همزمان با
ستایش موضع جمهوری اسالمی ایران
در مواجهه با تروریسم ،از جامعه جهانی
میخواهــد برای توقف تحریمها ،دولت
آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
واکنش نوری المالکی
دفتر معاونت ریاست جمهوری عراق
دیروز پنجشنبه در بیانیهای اعالم کرد که
«ایرج مسجدی» سفیر جمهوری اسالمی
ایران روز چهارشنبه گذشته در بغداد با
نوری المالکی معاون رئیسجمهور عراق
دیدار کرده است.
معــاون اول رئیسجمهور عراق در
دیدار با ســفیر ایران در بغداد اعالم کرد
که بــا تحریمهای تحمیلی آمریکا علیه
ایران مخالف است.
واکنش حکیم
دفتــر عمار حکیم رئیــسجریان
حکمت ملی عراق در بیانیهای اعالم کرد:
ایرج مسجدی ســفیر ایران در عراق با
عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی
این کشور دیدار کرد و دو طرف تحوالت
عرصه سیاسی داخلی و منطقهای و روابط
دو کشــور همسایه و تحریمهای آمریکا
علیه جمهوری اسالمی ایران و تبعات آن
بر منطقه را بررسی کردند.
رئیس جریان حکمــت ملی عراق
اعمال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران را زیرپا گذاشتن اراده بینالمللی و
تفاهمنامهها و تعهدات امضا شده دانست.
از ســوی دیگر آیتاهلل محمدتقی
المدرســی از علمای عراقی در واکنش
به موضــع تاملبرانگیــز حیدرالعبادی
مبنی بر پایبندی دولتش به تحریمهای
ضدایرانی آمریکا دربــاره تالشها برای
اختالفافکنی میــان ملتهای عراق و
ایران هشدار داد و گفت پیوند ملت عراق
با برادرانش(ایران) قویتر از همه مکر و
نیرنگهاســت و ما هرگز لطف و کمک
برادرانمــان در ایام محنت بزرگ هنگام
بیرون راندن تروریستها و نیز حمایت
از اقتصادمان در ســختترین شرایط را
فراموش نخواهیم کرد.
بدر و حزباهلل عراق
ســازمان بدر و گردانهای حزباهلل
عراق نیز در بیانیههای جداگانه تحریمهای
آمریکا علیه ایران را محکوم کردند.
حزباهلل عراق تأکید کرد که هنگامی
کــه گروه تروریســتی داعــش مناطق
گســتردهای از عراق را بهاشــغال خود
درآورد ،ایران در کنار این کشور ایستاد.
حزباهلل عــراق تصریــح کرد که
تحریمهای ضد ایرانی آمریکا بیانگر آن

هفت ماه تعلل دولت
موجب میلیاردها دالر فساد و خسارت شد
عضو مرکزیت حزب کارگزاران تصریح کرد سیاســت ارزی اشــتباه دولت،
موجب میلیاردها دالر خسارت به کشور شد.
ســعید لیالز در گفتوگو با آفتاب یزد گفت :این بســته جدید ارزی همان
چیزی بود که من و بســیاری از اقتصاددانان از ابتدا پیشــنهاد میکردیم .یعنی
این اقدام را باید هفت ماه پیش انجام میدادند .در چند ماه گذشــته به صورت
بسیار عجیبی بازار آزاد انکار شده بود .به نظر من این بسته جدید یک بازگشت
دیرهنگام به مسیر درست است.
او ادامــه میدهد :من در فروردین ماه امســال به آقــای دکتر جهانگیری
نوشــتم که تصمیمی را که میخواهید روز آخر بگیرید روز اول بگیرید و بسیار
متاسفم که این تصمیم روز آخر گرفته شد و کشور میلیاردها دالر از دست داد
که بخشــی از آن فساد دولتی و بخشی دیگر فساد خصوصی بود .از ابتدا هم به
پیامدهای آن تصمیم نادرست قبلی آگاه بودند.
لیالز افزود :من دستاندرکاران تصمیمات اقتصادی و ارزی را که آن تصمیم
غلط قبلی را گرفتند ،متهم میکنم زیرا میدانستند نتیجه و پیامد آن تصمیمشان
چیســت و علیرغم علم به تبعات و رانت موجود در تصمیم قبلی در آن مســیر
گام برداشتند .اصالحطلب و اعتدالی و غیره هم ندارد .چون ما دائماً به مقامات
گفته بودیم از آن تصمیم ،قطعا دزدی و فســاد خارج میشود و دیدیم که شد.
در همین چند ماه چقدر اخبار فساد و رانت منتشر شد؟ چه تعداد مدیر دولتی
به همین علت در حال حاضر بازداشت هستند؟!
اصالحات ضروری
در سیاست ارزی جدید دولت
سیاست ارزی جدید دولت هرچند حاوی اصالحات جدی و خوب نسبت به
سیاست  20فروردین است اما همچنان کارکرد کوتاهمدت دارد و باید اصالح شود.
وبســایت الف با انتشار این تحلیل مینویسد :سیاست اعالمی با بیتفاوتی
از کنار دمجنباندن غول نقدینگی گذشــته است ،حال آنکه در تحلیل اقتصادی
بخــش مهمی از مســئله ارزی ،نه به تهدید رئيسجمهــور آمریکا ،بلکه به انبار
باروت نقدینگی داخلی باز میگشــت .تغییر قاعده برای ســپردهگذاران بزرگ و
دریافت کنندگان ســودهای موهومی و منضبط ســاختن تراکنشهای بزرگ و
امثالهم باید بخشــی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.
پیمان ســپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل
مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که
طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی ،وزرای مربوطه تعهد دادهاند که مراقبت
بیشــتری روی بازگشت ارز پتروشیمیها و امثالهم بنمایند .به نظر نمیرسد در
نظامات نوین حکمرانی اقتصادی ،موکول شــدن چنین بخش مهمی از سیاست
به قول زبانی منطقی باشد.
بخشی از تقاضای معامالتی نرخ ارز را میتوان از طریق سازوکارهای جایگزین
اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانهای مالی ،دنبال کرد.
اساســا نقشه تجاری کشور در ســالهای آینده را میتوان به شکلی طرحریزی
نمود که فشــار ارزی کمی بر کشــور وارد کند .علیرغم تجارت جدید جهانی در
این خصوص ،سیاســت دولت کامال بیتفاوت از این بخش عبور کرده است.
در خصوص واردات کاالهای ضروری متاســفانه هیچ ســاز و کار حرفهای و
دقیقی بــرای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یــا مصرفکننده نهایی دیده
نشــده و با توجه به تجارت بســیار تلخ ماههای اخیر ،ایــن یکی از عجیبترین
غفلتها در سیاســت دولت اســت که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه
محول شــده است! (اگر با این روش میشد که تا حال محقق شده بود) چنانچه
اجرای سیاســتهای نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست ،استفاده
از تجاربی مانند حقالعملکاری دو یا ســه شــرکت تحت نظارت (مثل)GCT
در واردات غذای اساســی ( و تعبیه مشــابهی در خصوص دارو) میتواند نظارت
کل مسیر ،شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.
یکی از ابهامات در سیاســت جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه
عمومــی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میــزان از ارزهای نفتی را به
واردات کاالهای ضروری اختصاص میدهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه
میکند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا باالتر از نرخ دولتی است،
درآمد نفتی ،درآمد گمرکی و درآمدهای ناشــی از فروش خوراک پتروشیمیها
و غیــره چقدر افزایــش خواهد یافت؟ هزینهها بهویژه بخش ســرمایهگذاری و
عمرانــی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به ســودآوری بازار دارائیها و بورس
در ســال  ،1397دولت برای فروش اوراق خود در ســال جاری باید چه نرخی
پیشــنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخهای سود
باال برای اوراق دولت میســر نباشد ،بر سر بدهیها و اوراقی که امسال سررسید
میشوند چه خواهد آمد.
بعد از چهارماه محروم کردن اقتصاد از نقشآفرینی جدی بازیگران ســنتی
به نام صرافیها (آنهم دقیقا در  90روز فرصت شروع تحریمهای جدید!) ،انتظار
میرفت بازگرداندن نقش صرافیها که جزو بخشهای مثبت سیاست ارزی اخیر
بود ،با قاعدهگذاری مدرن و منضبط ســاختن صرافیها صورت گیرد .عدم ایجاد

اســت که البی صهیونیستی و دالرهای
سعودی «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهوری
آمریکا را کنترل میکند.
در این بیانیه تأکید شــده اســت:
تودههای مردم وفادار عراق در یک صف
در کنار برادران خود در ایران میایستند
و از آنها حمایت میکنند.
سازمان بدر عراق به رهبری «هادی
العامری» نیز در بیانیهای اعالم کرد که
تحریمهای آمریکا علیه ایران در تضاد با
همه قوانین و مقررات بینالمللی است.
گفتنــی اســت فــؤاد معصــوم،
رئیسجمهوری عراق نیز سهشنبه هفته
گذشــته تاکید کرده بود کــه بغداد با
تحریمهای آمریکا همراهی نخواهد کرد.
ن َُجباء ،الصدر ،عصائب الحق
به گزارش مرکــز ارتباطات و امور
رسانههای ن َُجباء« ،سید هاشم الموسوی»
سخنگوی این گروه مقاومت عراقی ،در
واکنش به تحریمهای ضدایرانی از سوی
آمریکا گفت :ایران امروز بهخاطر حمایت
واقعی از فلسطین ،عراق ،سوریه و همه
کشــورهای اســامی مورد هجمه قرار
گرفته است.
الموســوی با تأکید بر اینکه دولت
عراق نباید از تصمیــم یکجانبه آمریکا
بــرای تحریم ایران بترســد ،افزود :این
تصمیم شورای امنیت نیست که در برابر
آن تسلیم شویم .دو سوم جهان از روسیه
و چین گرفته تا هند ،پاکســتان و سایر
کشورها در کنار ایران ایستادهاند.
سید مقتدی صدر نیز در این باره طی
بیانیهای ،با اشاره به شعار دینی «هیهات
منــا الذله» تاکید کرد اگــر آمریکا این
تصمیمات(تحریم علیه کشورها) خود را
کنار نگذارد ما در برابر خسارتهایی که به
ملتهای منطقه وارد میشود دستبسته
و ساکت نخواهیم ماند.
معاون اول رهبر جریان الصدر عراق
نیز با انتشار مطلبی در صفحه شخصی
خود ،گفت که دفاع از جمهوری اسالمی
ایــران در برابر قدرتهای اســتعماری
همیشه ساری و جاری است.
«جلیل النوری» معاون اول «مقتدی
الصدر» رهبر جریان الصدر عراق میگوید
این جریان از ســالها پیش تصمیم به
دفاع از ایــران در برابر هرگونه تهاجمی
گرفته است.
جنبش «عصائب الحق» عراق نیز با
صدور بیانیهای ،تحریمهای آمریکا علیه
ایران را ناقض تمامی ارزشها و سنتهای
بینالمللی دانست.
هشتگ همبستگی با ایران
به گزارش تسنیم ،موج محکومیت
تحریمهای ضدایرانی و حمایت از ایران
در سطح مقامات سیاسی و نظامی و نیز

احزاب و تشــکلها محدود نماند و ملت
عراق نیز به این موضوع واکنش نشان داد.
در شبکههای مجازی ،کاربران یادآور
شدند که ایران در شرایط سخت در کنار
ملت عراق بوده و اکنون زمان آن اســت
که عراق نیز جبران کند به خصوص اینکه
این تحریمهای ظالمانه تنها از سوی یک
کشور و برخالف تمام موازین بینالمللی
صورت میگیرد.
در همین رابطه برخی از کاربران این
شبکههای اجتماعی با هشتگ «متضامن
مع الشعب االیرانی» (اعالم همبستگی با
مردم ایران) نوشتند ما در ازای ایستادگی
ایران به هنگام ســختیها در کنار عراق
احساس مســئولیت کرده و تحریمهای
آمریکا را محکوم میکنیم.
عدنان ســراج رئیس مرکز توسعه
رســانههای عراق نیــز در این خصوص
اظهار داشــت کــه «از حیــث قانونی،
نخســتوزیر عــراق نمیتواند در قضیه
اقدامات یکجانبه ظالمانه آمریکا علیه ملت
ایران موضعگیری کند بلکه این موضوع از
اختیارات پارلمان است .اقدامات آمریکایی
علیه ایران از حیث سیاسی غیرقابل قبول
است زیرا یکجانبه است و از طرف شورای
امنیت اعمال نشده و حتی اروپاییها یا
کشورهای اسالمی و عربی با آن همراهی
نکردهاند.
در کنار هم
اظهارات عبادی درخصوص تحریم
یکجانبه آمریکا علیه ایران و پیروی عراق
از آن با هر نیت و هر محاسبهای که صورت
گرفته باشــد با واکنش ســخت و قاطع
رهبران سیاسی ،احزاب و تشکلها و نیز
عموم مردم عراق روبهرو شد و نشان داد
علیرغم بسیاری از فراز و نشیبهای چند
دهه گذشته بین ایران و عراق ،ملتهای
دو کشــور در کنار هم بوده و برای ثبات
و امنیت و نیز موفقیت دو کشــور تالش
خواهند کرد.
شاید در ابتدای امر برخی کشورها از
جمله آمریکا یا عربستان سعودی از این
موضعگیری خرسند شده باشند اما سیر
ماجرا نشان داد که ایران و عراق «عمق
استراتژیک» یکدیگر محسوب میشوند
و نمیتــوان به ســادگی و با چند اقدام
سطحی یا موضعگیری ناپخته آنها را از
یکدیگر جدا کرد.
ابهام در اثربخشی تحریمها
گزارشــی که یکــی از آژانسهای
زیرمجموعه دولت آمریکا در چهارشنبه
هفته گذشته منتشر کرده ،نشان میدهد
که کاخ ســفید درباره میزان اثربخشی
تحریمهای یکجانبه نفتی علیه ایران با
ابهام مواجه است.
بقیه در صفحه ۱۰

خبر ویژه
بازار مبادالت مدرن برای صرافیها ،همچنان فقدان اطالعات از مبادالت صرافی
و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.
انتظار میرود دولت با توجه به تجارت سالهای  93-91تنها به یک متغیر
(سیاست ارزی) بسنده نکند و در کالن اقتصاد مطالعات کارشناسی انجام دهد.
از منظر کالن ،اقتصاد کشــور دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را
در پیش خواهد داشــت (در موج نخست رکود ،متاثر از کاهش تولید نفت و اثر
تحریــم و جهــش ارزی و در موج دوم رکود ،متاثر از کاهش بودجه ،افول تولید
بخشهای غیرنفتی ،تورم و کاهش تقاضای موثر) .سیاســت برای ترمز گذاشتن
بر رکود و تحریک تولید چیســت؟ از آن مهمتر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ
تورم چیســت؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم اســت اما طبیب و سیاستگذار
ارزی اگر بخواهد دمدمی مزاج نشــود باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش،
نسخه بپیچد.

خاتمی ،عبور از روحانی را کلید زد
چون میداند او تمام شده است
یــک دیپلمات اصالحطلب بازنشســته ادعا کرد با تمام شــدن نان برجام،
روحانی تمام شده است.
سایت دیپلماسی ایرانی (وابسته به صادق خرازی) در تحلیلی به قلم صادق
ملکی (دیپلمات بازنشسته و اصالحطلب وزارت خارجه) نوشت :در ایام و ضرورت
روزهای همدلی ،نالیدن از دوســت دشوار و به نوعی خودزنی است .اما نگفتن و
ســکوت نیز شاید فرصت اندک اصالح را به قربانگاه مصلحت ببرد .ترامپ گفته
بود از برجام خارج میشود و شد .آقای روحانی ،عملکرد دولت شما در مواجهه
بــا این اقدام و ...در این ماههای بحرانی چــه خروجی جز افزایش نگرانی مردم
و دامنه بحران داشــته اســت .دولت شــما قرار بود تبلور تدبیر و امید و مظهر
عقالنیت شود نه شریک رانت.
در بنبســت انتخاب ،ما خطا کردیم .اعتراف به اشــتباه تلخ است و سخت.
روحانی پس از مدتها غیبت و ســکوت ،در حالی بر پرده تصویر ظاهر شــد که
چیزی برای گفتن نداشت.
به نظر میرسد روحانی تمام شده است .در وضعیت بغرنج که حل معضالت
متنــوع و متعــدد آن به اعجاز نیاز دارد از روحانی نه تنهــا نباید انتظار معجزه
داشــت ،بلکه از روحانی به تصویر کشیده شــده حتی نمیتوان انتظار مدیریت
مناسب بحران را داشت.
روحانی در واکنش به پرســش مجلس گفته اســت نمایندگان حق دارند از
او ســؤال کنند و او نیز حق دارد به مــردم حقایقی را بگوید .آقای روحانی این
حقایق چرا باید در گرو سؤال مجلس باشد.
میتوان بهکارگیری ادبیات تهدید و ســکوت ،تــداوم گفتاردرمانی و عدم
قطعیت در تصمیم بهنگام را نشــانه تمامشــدن روحانی دانسته و شاید نه تنها
بایــد از او عبور کــرد بلکه باید برای خداحافظــی از وی آماده بود .عذرخواهی
خاتمی در این چارچوب قابل تعمق است.
تکرار اشــتباهات ماههای گذشــته در زمان باقی مانده از ریاستجمهوری
روحانی ،تداوم ریاســت جمهــوری وی را میتواند تهدید کنــد .البته تغییرات
اساسی در شیوه مدیریت روحانی و تغییر چیدمان کابینه ،خصوصا تیم اقتصادی
شاید بتواند نقطه امید شود.
در ماههای اخیر عملکرد دولت وی و اخبار درج شــده از میزان و وســعت
سوءاستفادهها و رانتها ،مردم را دچار عوارض ناشی از افسردگی فریب کرده است.
به نظر میرسد روحانی بیش از همه به مردم یک عذرخواهی با صدای بلند
بدهکار اســت .نه روحانی و نه دولت او نتوانســته بــه وعدههای انتخاباتی خود
نزدیک شــده و در شأن فداکاریهای مردم ایران ظاهر شوند.
اگر جای روحانی بودم اول با خود آغاز کرده و اطرافیان مسئلهدار در کابینه
و حاشــیههای آن را به دست عدالت ســپرده و با این حرکت ،امتحان صداقت
مــیدادم .من اگر جای روحانی بــودم بابت تاخیر در برخــورد با صندوقهای
غیرمجاز ،تاراج ارز ،ســقوط ریال ،عدم آمادگی در مواجه شــدن با تحریم و ...از
مرد عذرخواهی میکردم.
و اما چون من جای او نیستم به نوبه خود از مردمی که تحت تاثیر یادداشتها
و مصاحبههایــم به او رای دادند ،عذرخواهــی میکنم .هر چند همچنان بر این
باور هســتم که در آن شرایط راهی جز رای به روحانی نبود.
مشاور خاتمی :اشتباه روحانی
گره زدن همه چیز به برجام بود
مشاور رئیس دولت اصالحات میگوید رئیسجمهور ساعت ده صبح سرکار
میرود .عبداله ناصری گفت روحانی هم مثل خاتمی ،آدم اقتصادی نیســت.
به گزارش رجانیوز ،ناصری در مصاحبه با خبرگزاری مهر اینگونه عنوان کرد
که حسن روحانی ساعت ده صبح در محل کارش آماده میشود .وی در پاسخ به

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

دیوار!

گفت :تازه چه خبر؟!
گفتم :رسانههای رژیم صهیونیستی تصاویری از یک دیوار حائل
دریایی را منتشــر کردهاند که برای جلوگیری از حمالت غواصان
نیروهای مقاومت درحال احداث است.
گفت :یک دیوار حائل زمینی هم که قبال دور خودشان کشیده بودند و
برای اینکه نیروهای مقاومت نقب نزنند ،زیر زمین هم حائل بتونی زده بودند!
گفتم :حیوونکیها آن سالها که دوتا خط آبی به نشانه از نیل
تا فرات روی پرچم رژیم جعلی خود گذاشته بودند ،به ذهنشان هم
خطور نمیکرد که بعد از پیروزی انقالب اسالمی به جای از نیل تا
فرات ،مجبور شوند دور خودشان دیوار بکشند!
گفت :با این حال زار و نزاری که دارند ،برای این و آن هم شاخ و شانه
میکشند!
گفتم :گدایی به در خانهای رفت و مبلغی پول خواســت ،پسر
صاحبخانه که دم در آمده بود گفــت پولی نداریم.گدا گفت یک
پیراهن کهنه بدهید ،گفت نداریم .گدا گفت مقداری نان بدهید و
بازهم پاسخ منفی بود .پرسید پسرجان به پدرت بگو بیاید دم در و
گفت پدرم رفته مجلس عزا! گدا گفت برو بهش بگو برگرده ،عزای
اصلی همین جاست!

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:

هدف ترامپ از پیشنهاد مذاکره
تفرقهافکنی در جامعه است

ســردار شــکارچی هدف از
پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران
را تفرقه افکنی در کشور دانست و
تأکید کرد :آمریکا به دنبال نابودی
اسالم است و اگر قرار باشد مذاکرات
جواب بدهد ،باید قید اسالم را بزنیم
تا آمریکا راضی شود.
به گزارش رسا ،ســردار ابوالفضل
شکارچی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل
از خبرنگاران استان قم که از سوی سپاه
علی بن ابیطالب(ع) این استان در تاالر
نخلستان برگزار شد اظهار داشت :به رخ
کشیدن قدرت جمهوری اسالمی کاری
با اهمیت بوده و میتوان گفت به مراتب
مهمتر از خود جنگ تلقی میشود؛ این
کار ســخت را خبرنگاران انجام دادند و
حتی در این راه شــهید ،جانباز و قطع
نخاعی اهدا کردند.
وی بــا بیــان این که دشــمنان
جمهوری اســامی در همه حوزههای
جنگ سخت با شکست مواجه شدهاند،
تأکید کرد :اقتدار جمهوری اسالمی ایران
هم اکنون زبانزد همه کشــورها است و
بدون شک نزدیک است زمانی که ما به
اوج قله اقتدار برسیم و دشمن نیز سقوط
کرده و نابود شود.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح
بــه حوزه جنگ نرم اشــاره کرد و ابراز
داشــت :در حوزه جنگ نرم عمق کار
خبرنگاران و اصحاب رسانه بیشتر از دوره
جنگ ســخت است؛ یکی از ترفندهای

دشمن این اســت که نقطههای اقتدار
جمهوری اســامی را وارونه جلوه داده،
حــق را ناحق کرده و حتی نقاط ضعف
خود را به صورت نقاط قوت بنمایاند.
ســردار شــکارچی با بیان این که
خبرنگاران ســرباز خط مقــدم جبهه
جنگ نرم هستند ،مطرح کرد :رسانههای
امروزی باید متصف به صفاتی همچون
درک سیاسی ،درک انقالبی ،مسئولیت
پذیــری ،عمق نگری ،اندیشــه مندی،
تحلیلگــری و مواردی از این دســت
باشــند تا بتوانند در حــوزه جنگ نرم
اثرگذار واقع شوند.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح
به بحث مذاکره پیشنهادی ترامپ بعد
از موضعگیری انقالبی مسئوالن نظام
جمهوری اسالمی اشاره و عنوان کرد:
منظــور ترامپ از ایــن کار آن بود که
مردم را با حاکمیــت رو به رو کرده و
میان آنها تفرقه بیاندازد تا هدف خود
را پیش ببرد.
وی بــا تأکید بــر این کــه ما در
منطقه به دنبال تأمین امنیت هستیم و
نمیخواهیم سرزمینها را تصرف کنیم،
ابراز کرد :همه توطئههای آمریکا برای
این است که اسالم را از بین ببرد و گواه
بر این مطلب آن اســت که آمریکا وارد
منطقه شده و با توطئههای گوناگون در
حال از بین بردن مســلمانان است و در
این راستا به همپیمانان خود در منطقه
هیچ آسیبی وارد نمیکند.

این سوال خبرنگار که پرسید« :از کجا این مسئله را شنیدید؟» گفت« :نیازی به
شنیدن ندارد .وقتی میبینم نه یک روز ،نه دو روز بلکه روزهای متعدد ،اسکورت
آقای روحانی ،چه ســاعتی دم درب خانه ایشان حضور پیدا میکند تا ایشان را
به نهاد ریاستجمهوری ببرد ،دیگر شنیدن نمیخواهد!»
مشــاور خاتمی خبر داد که در اوایل شکلگیری دولت اعتدال حتی قبل از
تاریکی هوا به منزل بازمیگشــته اســت« :آقای روحانی قبل از اینکه به پاستور
برود ،در نیاوران و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
بود .بازه زمانی دو ماهه ،قبل از اســتقرار رســمی دولت ،برای فرد انتخاب شده
بســیار مهم است که باید وقت بگذارد و کار کند .اصل سازه دولت در همان دو
ماه گذاشــته میشــود .آقای روحانی در این دو ماه (از زمان انتخاب شــدن در
خرداد  92تا اســتقرار رســمی دولت در مرداد  )92اکثر روزها وقتی هوا روشن
بود ،به خانه بازمیگشت».
وی بــا بیــان اینکه نمیداند چــرا روحانی در تغییر تیــم اقتصادی دولت
اهمال میکند عنوان داشــت« :پس از اجماع عمومی کــه میان اقتصاددانان و
جامعهشناســان اصالحطلــب و اصولگرا مبنی بر ایجــاد تغییر در تیم اقتصادی
دولت حاصل شده ،سکوت ،انفعال و بیتحرکی آقای روحانی و اینکه چرا دست
به کار نمیشــود ،برای من ســوال ایجاد کرده است :این مشکلی است که آقای
روحانی و اتاق فکرش دارد».
ناصری ادامه داد«:رفتار آقای روحانی متاســفانه این تلقی را میان گروههای
نخبه و مرجع ایجاد کرده که البته صحیح نیست اما واقعیت دارد؛ آن هم اینکه
روحانی کار را به امان خدا رها کرده اســت .روحانی پوزیشــنی که در دوره اول
(دولت یازدهم) داشت را االن ندارد».
وی از ســرخوردگی جامعه از رای دادن به روحانی ابراز نگرانی کرده و در
قســمتی از گفتوگوی خود اظهار داشــت« :فاصله آقای روحانی با گفتمان و
وعدههای انتخاباتیاش در ســال  ،96تقریبا بیشــتر از انتخابات ســال  92بود.
این روند عملکرد ،انتظار ،ناامیدی و یاســی را نسبت به دولت ایجاد کرد .انتظار
من به عنوان کســی که در جبهه آقای روحانی فعالیت کردم ،این بود که آقای
روحانی با توجه به رای معناداری که در دولت دومش به دســت آورد ،بســیار
جدیتر وارد عرصه میشد».
مشاور رئیس دولت اصالحات اقتصاد ندانستن خاتمی و روحانی را هم عیان
کــرد و گفت« :آقای روحانی هم مانند آقای خاتمی اقتصاددان نیســت  ...آقای
روحانی هم آدم اقتصادی نیســت و آمار و ارقام ندارد».
وی از گره زدن برجام به دولت و مانور دادن روی این دســتاورد بیثمر هم
انتقاد کرد و گفت« :این اشتباه دولت و آقای روحانی بود که برجام را به دولت
گــره زد  ...این را قبــول دارم که آقای روحانی و تیمــش تمام حیات و ممات
دولت را منوط به برجام میدانستند اما اصالحطلبان قائل به این مسئله نبودند؛
میگفتند حیات و ممات کشور در گروی امضای برجام است اما دولت و شرایط
مدیریت اقتصادی و سیاســی ،نباید تماماً به برجام گره بخورد».

واکنش سازمان اداری و سوال کیهان
اگر الیحه مهم بود ،چرا دولت پس گرفت؟!
در پی انتشــار خبر ویژهای با عنوان «مهمتــر از تفکیک وزارت کار و رفاه،
الیحهای نبود که دولت به مجلس بدهد» ( 9مرداد  ،)97روابط عمومی سازمان
اداری و اســتخدامی کشور توضیحی به این شرح ارائه کرد:
«الیحــه تفکیک وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و
تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» براساس مطالعات انجام شده ازسوی سازمان
اداری و اســتخدامی کشــور و به منظور بهبود ارایه خدمات دولت در حوزههای
یاد شــده تدوین شده است .توجه به رفاه اجتماعی و اشتغال در شرایط کنونی
کشور و در آستانه تحریمهای جدید ،امری ضروری است که اصالح ساختار این
وزارتخانه را اجتنابناپذیر میکند.
شــایان ذکر است؛ توســعه کارآفرینی به ویژه در شــرایط بحران اقتصادی
یکی از راهکارهای خروج از شــرایط کنونی بوده و میتواند به کاهش بیکاری و
همچنین اثرات سوء تحریمهای ظالمانه منجر شود.
از آنجاکه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از ادغام سه وزارتخانه «وزارت
کار و امــور اجتماعی»« ،وزارت رفاه اجتماعی» و «وزارت تعاون» ایجاد شــده
اســت ،به دلیل گستردگی و تنوع وظایف و فعالیتهای این وزارتخانه ،ضرورت
استقالل بخش حمایتی وزارتخانه از بخش اشتغال و کارآفرینی یکی از راههایی
اســت که منجر به توسعه ارائه خدمت در هر یک از این حوزهها خواهد شد.
گفتنی است؛ تالش برای ایجاد یک وزارتخانه چابک با هدف حمایت از قشر
آسیبپذیر و انسجام بخشی به سیاستها و برنامههای دولت در حوزه رفاه و تامین
اجتماعی نشــان از توجه و حساسیت دولت به این قشر مهم جامعه بوده است».

کیهان :ارســال این توضیح و تائید بر ضرورت تفکیک وزارت کار و رفاه
در حالی است که دولت دو هفته قبل ،الیحه مذکور را از مجلس پس گرفت.
احمد بیدگلی ،عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بررسی
الیحه تفکیک وزارتخانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در دســتور کار جلسه
امروز کمیســیون اجتماعی قرار داشــت ،گفت :به کمیسیون اعالم شد که
دولت این الیحه را پس گرفته است .لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی
بررسی نشد.

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
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سامانه پیام کوتاه 30002323

*  16مرداد که آغاز تحریمهای جدید شیطان بزرگ علیه کشورمان بود ارز و سکه به
پایینترین حد خود طی این چند هفته رسید .معلوم شد عدهای رانتخوار و مفسد
داخلی بازار را مهندســی میکنند و مشکل از خارج نیست! دستگاههای اطالعاتی
امنیتی قضایی به داد ملت برسند!
 0901---0700و 0912---3949
* فشار همهجانبه ناشی از تحریم و بیتدبیری مسئوالن و غربگراها ،ایمان امت مومن
و والیتمدار و پایبندیشان به آرمانهای متعالی انقالب اسالمی را ذرهای متزلزل
و خدشهدار نخواهد کرد ،بلکه با توکل و تمسک به خداوند عزیز و مقتدر و توسل
به حضرات معصومین(ع) عزمشان را برای عزت و سربلندی خود و میهن اسالمی
بیش از پیش جزم خواهند کرد و صبر و استقامت را سرلوحه خود قرار خواهند داد.
0938---6263
* مهمترین ویژگی شیطان غیرقابل اعتماد بودن است که حرف و قول خود را زیر پا
میگذارد .وانگهی با توجه به تجربه برجام و بدعهدی او ،به قول رئیسجمهورمان مگر
کسی دیوانه باشد بخواهد دوباره با آمریکاییها مذاکره کند .ولی نمیدانم چرا با عدهای
خودفروخته ،غربزده هر از چندگاهی ،سخن از مذاکره با شیطان را به میان میکشند!
0911---5240
* رئیسجمهــور محترم در مصاحبه زنده تلویزیونی به گونهای صحبت کردند که
به جای پاســخگویی به مشــکالتی که دولت ایشان به وجود آورده ،به طرح سؤال
میپرداختند! گویا از افزایش سه برابری قیمتها در بازار بیاطالعاند و خرد شدن
استخوان قشر مستضعف را نمیشنوند! ایشان دربرابر بیش از  80میلیون ایرانی اظهار
میدارد امسال 90هزار فرصت شغلی بوجود آوردهاند! از ایشان دعوت میکنم سری
به  40کیلومتری پایتخت (عباسآباد و علیآباد) بزنند و از نزدیک از کارخانههایی
که فقط امسال تعطیل شدند بازدید کنند؟! واقعا مردم را چه فرض کردهاند؟ چطور
میگویند کارخانهای تعطیل نشده است؟!
یک هموطن از ورامین
* سخنان رئیسجمهور به گونهای بود که گویی از فشارهای اقتصادی خردکننده
اخیر هیچ اطالعی ندارند! البته طبیعی اســت برای افراد دارای زندگیهای بسیار
مرفه اینکه چگونه بسیاری از مردم با حقوق یک و دو میلیونی با چند دانشآموز،
ن گرانیهای افسارگسیخته سر میکنند ،قابل
دانشجو ،بچههای دم بخت و  ...با ای 
لمس و درک نیست.
0915---1713
* درحالی که کشور شدیدا ً نیاز به اشتغال دارد ،رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی
 96وعده ایجاد ســایت کاریابی به جای اشتغال دادند که همان هم اتفاق نیفتاد!
ای کاش در مصاحبــه تلویزیونی به خاطر کارنامه خالــی دولت ،حداقل از مردم
عذرخواهی میکردند.
0936---5530
* آقای روحانی! احساس شما از تعهد و وظیفهتان به عنوان یک رئیسجمهور چیست،
با این حال و روز مردم که با سوگند جالله قول حل  100روزه مشکالتشان بوجود
آمد و حاال مردم را به این وضعیت نشــاندهای و دالر  3هزار تومانی را به  11هزار
تومان رساندی و بعد میخواهی به  8هزار تومان راضیشان کنی؟
0912---2909
* اظهارات تلویزیونی اخیر رئیسجمهور از صدا و سیما هیچگونه سنخیتی با وضعیت
به هم ریخته اقتصاد کشور و مردم نداشت.
امیری  -کرمانشاه
* حقوق ماهانهام نهصد هزار تومان است! مدرسه دولتی بابت حق ثبتنام فرزندم
ششصد هزار تومان از من گرفت .رئیسجمهور محترم! شما به جای من باشید چه
کار میکنید؟! این نیاز به همهپرسی دارد یا به تدبیر؟!
0912---5485
* مسئوالن وزارت بهداشت اظهار میدارند هیچ مشکل دارویی در کشور وجود ندارد.
من  4-5سال است دو داروی کانادایی -فرانسوی را برای آرتروز مصرف میکنم ولی
چند روزی است که بسیاری از داروخانههای شبانهروزی را در این سن  64سالگی
خود زیر پا گذاشتهام و پیدا نکردهام! چرا؟!
لطیفی
* چطور دولت از یک طرف اظهار میدارد وظیفه دولت فقط تنظیم روابط اســت
نه پروژههای عمرانی ،از طرفی اصرار دارد مساجد را هم در کنترل خود بگیرد! این
تناقضها بسیار معنیدار است.
0912---8853
* معاون وزیر نیرو در کیهان  97/5/16صفحه 4که گفته ،حق انشعاب فاضالب در
تهران یک میلیون تومان است .ولی ما در تابستان سال  96برای هر واحد دو میلیون
و نهصد هزار تومان پول پرداخت کردیم! پیدا کنید صداقت را!
امیری -تهران
* از پیامهای مکرر و بیحاصل صفحه مجازی جناب ظریف خطاب به دولتمردان
شیطان بزرگ متشکرم! فقط لطفا یک بار هم از تریبون رسمی آنها را مورد عتاب
و خطاب قرار دهند!
0937---1214
* خودروهای یک میلیاردی پورشه خارجی سوار میشوند .آن وقت میخواهند شعار
حمایت از کاالی ایرانی را نیز تحقق بخشند و مشکالت اقتصادی مردم را که خود
درست کردهاند حل کنند! خود را فریب ندهیم ،مشکل تیمی که مرتب میبازد در
سرمربی است نه چند بازیکن.
0911---5240
* چرا کسی با نمایندگان متخلف و پرحاشیه (صادقی -مطهری) که وقت مجلس
را در این برهه مهم انقالب تلف کرده و به حاشیهها میپردازند ،برخورد نمیکند؟
در این وضعیت جنگ اقتصادی ،نمایندگان مجلس باید خطشکن و در خط مقدم
باشــند نه در جبهه دشــمن؟! اینها که خودشان مصلحت کشورشان را تشخیص
نمیدهند .پس قوه قضائیه زودتر با اقدام قانونی مانع مشکلسازی بیشترشان شود.
قاسمی -تهران و 0913---0597
* آقای روحانی مردم منتظر عمل دولت به اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان داخلی
کشور و حمایتهای دولت از تولیدکننده داخلی هستند .آحاد فهیم این ملت اگر
ببینند دروازه واردات همچنان به روی کاالهای مشابه داخلی و قاچاق کاال باز است،
دولت را هرگز نخواهند بخشید.
مهاجری -آلمان
* زمانی که تخممرغ گران شد و شانهای  12هزار تومان فروخته شد عنوان کردند
بیماری دلیل افزایش قیمت تخممرغ بوده اســت و به زودی حل میشود .بیماری
رفع شد ولی قیمت همان  12هزار تومان باقی ماند! اما توجیه امروز مسئوالن در
مورد تخممرغ شــانهای  25هزار تومان آن هم در فصل تابستان که معموال قیمت
تخممرغ روندی کاهشی باید داشته باشد ،چیست؟
021---3152
* در این وضعیت دست و پنجه نرم کردن مردم با گرانی افسارگسیخته متاسفانه
ســازمان آب منطقه دهقان ویالی اســتان البرز با ارائه قبوض آب با قیمتهای
سرسامآور و چندین برابر قیمت آب مصرفی ،موجب دامن زدن به نارضایتی مردم
گردیده و در پاسخ اعتراضات مشترکان برای تصحیح ارقام قبوض ،درخواستهای
عجیــب و غیرقانونی نظیر نصب اجباری تانکر آب ،پمپ و غیره مینماید که این
امر موجب استرس و ناراحتی مشترکان گردیده است .از مسئوالن امر درخواست
تسریع در رسیدگی داریم.
جمعی از ساکنان دهقان ویالی استان البرز
* بهمن ســال گذشته ثبتنام خودرو کردهام و قرار بود خرداد  97تحویل بدهند.
اما خبری نشــد تا اینکه دیروز به بنده پیام دادند به شرکت مراجعه کنم .به جای
تحویل خودرو به بنده فرم انصراف را برای امضا دادهاند! این بیحرمتی به شهروندان
توسط خودروساز داخلی را قوه قضاییه باید پیگیری کند.
021---5209
* چرا در اغلب ایستگاههای مترو آبسردکن وجود ندارد و مسافران ناچارند گرما و
تشــنگی را با هم تحمل کنند .نصب یک آبسردکن نیاز به بودجهای کالن ندارد و
ثواب این حرکت هم برای بانیان آن زیاد خواهد بود.
021---2703
* بــرای رفتــن به مترو چیتگر از میدان آزادی به غیر از خط مترو ،متاســفانه نه
خط تاکســیرانی وجود دارد و نه خط اتوبوس شرکت واحد ،چرا؟ از مسئوالن امر
درخواست رسیدگی دارم.
طاهری فرد و نظری
پاسخ روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه به تاریخ  ،97/4/26با عنوان «انتقاد مسافران
از خط سهراه ضرابخانه -سوهانک» اعالم میدارد :طبق بررسی بعمل آمده در خط
( 215ســوهانک -سه راه ضرابخانه) تعداد  7دستگاه اتوبوس شاغل بوده که طبق
برنامه زمانبندی و بر اساس میزان تقاضای سفر ،هر  25دقیقه اقدام به سرویسرسانی
مینمایند و با توجه به کاهش اســتقبال شهروندان از خط مذکور ،امکان کاهش
سرفاصله زمانبندی خط مذکور میسر نمیباشد.
لذا در جهت رفاه حال شهروندان و تکریم ارباب رجوع ،به عوامل مربوطه در خصوص
نظارت بر اجرای برنامه زمانبندی و سرویسرسانی مطلوب ،تذکر داده شد».

