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* آیت اهلل رئیسی با رسیدگی بی وقفه به پرونده های تروریست های اقتصادی 
خارچشم دشمنان هم شده است. ولی دشمنان خارجی و عوامل داخلی شان 
بداننــد که مردم ایران از آیت اهلل رئیســی و اقدامــات اخیرش تمام و کمال 

حمایت می کنند.
021----3152
*  حتی  آن روز که آقای روحانی در روز خبرنگار گفت نباید قلم ها را شکست 
و... شاهد رفتار توهین آمیز دولتی ها با منتقدان بودیم بنابراین حاال هم که آقای 
روحانی گفتند بدون لکنت زبان می توان از دولت انتقاد کرد باید منتظر رفتاری 

برخالف آن از سوی دولت باشیم.
0918---4691
* کسانی دم از گفت وگوی ملی می زنند که خودشان حاضر نیستند از مردم 
بابت خسارت هایی که با برجام زده اند عذرخواهی کنند. آنان هنوز هم نقدهای 

دلسوزانه را نامحترمانه پاسخ می دهند.
011----3199

* به نشریات زنجیره ای باید گفت یک قهرمان ملی، کارنامه ای دارد که مردم 
آن را تأیید کرده اند اگر می خواهند از آقای ظریف یک قهرمان ملی بســازند 
ابتدا باید از کارنامه عملکرد ایشان دفاع کنند آنها مجبورند فقط از برجام هیچ 
که آواری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی را بر سرکشور ریخته است نام ببرند.
0902---4610

* آیا واقعاً مطالبه بانوان از خانم ابتکار که نماینده دولت در امور زنان هستند، 
ورود به ورزشگاه مردان است؟ تا زمانی که مسئولینی در رأس کار باشند که 
زندگی اشرافی و مرفه دارند نباید انتظار داشت درک صحیحی از واقعیات زندگی 
اقشار دیگر داشته باشند. چه بسیار دخترانی که به  خاطر این مشکالت ازدواج 

نکرده اند ولی این مسئولین امور زنان اصاًل ککشان هم نمی گزد.
دکتر طوسی زاده- اصفهان

* جرائم اینترنتی 300 برابر رشد داشته است این آمار نشان دهنده خألهای 
قانونی و نظارت ناکافی در اســتفاده از اینترنت است. با راه اندازی شبکه ملی 

اطالعات می توان نظارت مؤثرتری در این فضا داشت.
021----2703
* مذاکره با جبهه استکبار یعنی تسلیم در برابر زورگویی دشمنان و کسانی 
که از مذاکره حمایت می کنند دارند نقش ستون پنجم دولت را بازی می کنند 
و در این روزها تشخیص این افراد در داخل کشور با صحبت هایی که می کنند 

کار دشواری نیست.
0912---2113

* آنانی که می گفتند نباید در هنگام اجرای تعهدات برجام ســپاه موشــک 
آزمایش می کرد متوجه نبودند که آمریکا در حین مذاکرات هسته ای با اعمال 
تحریم های جدید نشان داده بود به دنبال ترساندن ایران است و اگر نبود آن 

اقدامات بازدارنده نیروهای مسلح معلوم نبود که تا کجا پیش می رفت.
0936---1700
* تحریم ظریف نشــان داد که برجام از ماه ها قبــل به توافقی ُمرده تبدیل 

شده است.
021----0465
* درباره مطلبی با عنوان روشنفکران در زمان مشروطیت سیاهی لشگر انگلیس 
بودند بنده ســؤالم این است که جریان شبه روشنفکری در طول فعالیت شان 
آیــا می توان حتی یک روز را پیدا کرد که برخالف خواســته روباه پیر رفتار 

کرده باشند؟
0513----7978
* مسئولی که بازنشسته تأمین  اجتماعی نباشد نمی داند به زندگی این قشر 
جامعه چه می گذرد. در حال حاضر در یک مدرســه دولتی از ما یک میلیون 
و 300 هزار تومان شــهریه گرفته  اند. با این گرانــی چگونه جوانان ازدواج و 

فرزندآوری کنند؟
0917---3912
* با دفترچه بیمه ســالمت وابسته به آموزش وپرورش 60 هزار تومان هزینه 
درمان پرداخت کردم ولی بیمه آن را قبول نکرده است، پس هزینه بیمه تکمیلی 
که از بنده دریافت می کنند به چه دردی قرار است بخورد؟! از مسئولین امر 

تقاضای رسیدگی دارم.
0912---6943

* با داشــتن مدرک لیســانس از ابتدای استخدام کمترین حقوق را در بین 
همه همکاران داشتم. )اعم از تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری( مسئوالن 
امر لطفاً ابتدا رتبه بندی را برای امثال ما اجرا کنند تا کمی فاصله ما با سایر 
حقوق بگیران کمتر شــود )حقوق ما نصف حقوق دبیران شــاغل است( بعد 

یکسان سازی را اجرا نمایند.
دبیر بازنشسته پیش از موعد سال 88
* بســیاری از وسایل شهربازی خرم آباد لرستان قدیمی، فرسوده و غیرایمن 
هستند از مسئوالن امر جهت نوسازی و بازسازی آنها درخواست مساعدت داریم.
0916---0685

* دهیار روســتای ما یک فرد متعهد و آشــنا به روستا بود که همه مردم از 
عملکرد او راضی بودند و هر روز نیز در محل کار خود حاضر بود و به مشکالت 
مردم رسیدگی می کرد به علت بازنشستگی عذرش را خواستند و فرد دیگری 
را از روستای دیگر به جای ایشان گذاشتند که تنها در هفته یک روز در محل 
کار خود حاضر می شود و هیچ شناختی هم از روستا و مشکالت ما ندارد. از 
مسئوالن امر درخواست می شود برای جلوگیری از هرج ومرج و ناامنی و اختالف، 
دهیار قبلی روستا را به محل کارش برگردانند تا مردم نگرانی و دغدغه فرهنگی، 

اجتماعی و... نداشته باشند.
»جمعی از اهالی برزرود نطنز«
* نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک دوره نمایندگی و داشتن لیسانس 
حقوق می توانند وکیل دادگســتری شوند ولی اعضای شوراهای حل اختالف 
با 10 سال کار قضایی و داشتن لیسانس و فوق لیسانس حقوق نمی توانند از 

مزایای وکالت استفاده کنند، چرا؟!
0911---8495
* وضعیت به کارگیری پذیرفته شدگان آزمون دستگاه قضایی به کجا رسید؟! 

آیا رئیس سازمان برنامه و بودجه مشکل به کارگیری آنها را مرتفع می کند؟!
0901---0037
* جاده سیاه آباد - نیکوئیه در استان قزوین جاده پرترددی است ولی آسفالت 
آن کامال از بین رفته و نیاز به ترمیم مجدد دارد. امیدواریم مسئوالن استان 

مساعدت داشته باشند.
رحیمی
* وقتی واگن هایی از مترو به خانم ها اختصاص یافته باید از ورود خانم ها به 

قسمت آقایان جلوگیری شود متاسفانه این موضوع رعایت نمی شود.
0935---0701

* این چه دولت الکترونیکی است که فردی به خاطر فوت همسرش باید 600 
هزار تومان هزینه کند و در این هوای گرم خود را از شهرستان به تهران برساند، 
چند روز را در مهمان پذیر و... بگذراند تا مشکل سند ازدواج که در یکی از دفاتر 
مفقود شده پیگیری نماید؟! پس اینترنت و پست و ... برای چه مواقعی است؟
0911---6810
* از شهرداران محترم درخواست می شود برای حفظ سالمت کارگران زحمتکش 
شهرداری، پیمانکاران را موظف نمایند که برای آنها در هنگام جمع آوری زباله ها 

»ماسک« تهیه نمایند.
0990---7603

* درخواســت دستگاه پوز برای مغازه ام کرده ام بانک اظهار می دارد باید سه 
میلیون تومان موجودی همیشــه در حسابت باشد! در صورتی که دستمزد و 

مبلغ کل اجناس مغازه این حدود است؟!
0916---8410

* برای درخواست صدور کارت سوخت به پلیس+10 رفتم، گفتند برای شما 
صادر شده است! چطور ممکن است کسی که تقاضا نکرده برای او کارت صادر 
شــده باشد؟! چطور از تاریخ 98/4/26 که برایم ارسال شده هنوز )98/5/15( 

به دستم نرسیده است؟!
خ - چگینی
* برای مصرف برق با یک یخچال معمولی و یک فریزر و یک کولر از 7 صبح 
تا 5 بعدازظهر در روســتا 222 هزار تومــان برایم تعیین کرده اند. برای همه 

این گونه محاسبه می کنند؟!
0912---9968

* خیابان خواجه عبداهلل انصاری در روبه روی کوچه تیسفون باغچه کوچکی 
بود که کودکان محل در آنجا بازی می کردند اما بدون حساب و کتابی دارند 
در آن محل ساختمان سازی می کنند! چرا شهرداری مجوز ساخت به مکانی 
می دهد که فضای سبز برای اهالی و مکان تفریح و بازی کودکان بوده است؟!
021----2533

4سال لجبازی با کارت سوخت
و هدررفت روزانه 12 میلیون لیتر بنزین

یک روزنامه اصالح طلب می گوید بازگشت کارت سوخت که در دولت روحانی 
حذف شــد، موجب صرفه جویی 10 تا 12 میلیون لیتری روزانه در مصرف بنزین 

می شود.
روزنامه آرمان با  اشاره به بازگشت کارت سوخت می نویسد: گفته می شود دولت 
این سیاســت را با هدف کنترل مصرف ســوخت و کاهش میزان قاچاق که از سال 

گذشته به شدت رو به فزونی نهاده، عملیاتی می کند.
پیشینه استفاده از کارت سوخت در ایران به تیرماه سال 1386 و اجرای سیاست 
هدفمندی مصرف سوخت در کشور باز می گردد. پس از آنکه در این سال، سهمیه بندی 
بنزین به قانون بدل شد، دولت برای تمامی خودروها، کارت هوشمند سوخت صادر 
و همه جایگاه های ســوخت کشــور را نیز به کارتخوان و پین پد مجهز کرد. از سال 
گذشته و با افزایش روزافزون قاچاق بنزین از یکسو و رشد بی رویه مصرف داخلی از 
سوی دیگر، دولت درصدد آن برآمد که قانون سهمیه بندی و افزایش قیمت را با هدف 
کنترل مصرف مجدداً اجرا کند. از همین رو این ایده به شکل بندی از الیحه بودجه به 
مجلس ارائه شد. اما مجلس در این مسیر با دولت همراه نشد و با رد این بند از الیحه 
بودجه، با تمامی پیشنهادهای دیگر در این رابطه نیز مخالفت کرد. پس از آن بود که 
دولت تصمیم خود مبنی بر بازگرداندن کارت سوخت را به مرحله عملیاتی رساند تا 
دست کم بتواند از این راه اطالعات مصرف انرژی در کشور را دقیق تر دریافت کرده و 
با قاچاق سوخت مبارزه کند و مجلس نیز تنها احیای کارت سوخت را مجاز دانست.
بر اســاس آمارهای رســمی، در حال حاضر مصرف روزانه بنزین کشور به طور 
میانگین به حدود 100 میلیون لیتر رسیده که همچون اغلب مصارف دیگر در کشور، 
از حد استاندارد فراتر است. البته باید توجه داشت که قاچاق سوخت، بخش بزرگی از 
مصرف را در ایران به خود اختصاص داده و سبب اصلی آن نیز، قیمت به شدت ارزان 
این کاال در کشور در مقایسه با همسایگان خارجی  است. کارشناسان تخمین زده اند 
اســتفاده از کارت سوخت در این شرایط، کاهش 10 تا 12 میلیون لیتری مصرف 

بنزین را به دنبال خواهد داشت. 
در بازه زمانی سال های 1386 تا 1394، استفاده از کارت سوخت و به تبع آن، 
سهمیه بندی بنزین توانسته بود مصارف بیهوده سوخت را تا حد چشمگیری کاهش 
دهد. در حال حاضر نیز در صورتی که این طرح در همین حد یعنی استفاده از کارت 
شــخصی برای خرید بنزین باقی بماند تنها می تواند معیاری برای سنجش مصرف 
باشد. البته نمی توان از این امر غافل شد که با آنالیز اطالعات مصرف، دولت می تواند 
حفره های قاچاق سوخت را نیز به خوبی کنترل کند. اما این کافی نیست و نیاز است 
نمایندگان مجلس، با اغماض از نتایج انتخابات اسفندماه و هم راستا با قانون هدفمندی 
یارانه ها به کمک دولت آمده و با سهمیه بندی مجدد بنزین و افزایش منطقی قیمت 
آن موافقت کنند تا از این منظر، الگوی مصرف، اصالح شده و به تدریج یارانه سوخت 

و انرژی نیز در جهت خود قرار گیرد.
خود شما جزو کدام دسته هستید

آقای مطهری؟!
علی مطهری از اظهارات اخیر آیت اهلل یزدی درباره برخی نامزدهای نمایندگی 

مجلس انتقاد کرد.
مطهری با اشــاره به این سخنان آیت اهلل محمد یزدی عضو شورای نگهبان که 
»نباید اجازه دهیم افراد ســودجو به مجلس شــورای اسالمی راه یابند زیرا برخی 
نمایندگان به این امید وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار به وزرا رشوه خواری 
کنند«، می نویسد: »اوالً این سخن، همه نمایندگان مجلس را زیر سؤال می برد. بهتر 
بود ایشــان به فرض صحت کالمشــان و اثبات اتهام وارده نام آن نمایندگان را ذکر 

می کردند تا ذّمه سایر نمایندگان بری می شد. 
ثانیاً در میان نمایندگان به ندرت چنین کســانی پیدا می شوند و علت آن هم 
نوع رفتار شورای نگهبان است که افراد حّر و آزاده و پاکدست و پاکدامن را به دلیل 
انتقــاد از نظام به جرم ضدیت با والیت  فقیــه ردصالحیت و چنان افرادی را تأیید 

صالحیت می کند.
بنابراین به فرض صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع این نقیصه، شورای نگهبان 
بایــد روش خود را عوض کند و صرفاً افرادی را که جرم قابل توجه مالی یا اخالقی 
دارنــد ردصالحیت کند نه این که کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام دارند اما 

افراد سالم و صالحی هستند ردصالحیت نماید«.
درباره واکنش علی مطهری گفتنی اســت: اوالً مصادیق متعدد از نمایندگانی 
که در ادوار مختلف اقدام به زدوبند با مفسدان اقتصادی یا امتیازخواهی از مدیران 
کرده اند، وجود دارد و مصادیق آن قابل انکار نیســت؛ نظیر نمایندگانی که با شهرام 
جزایری در ارتباط بودند، به ســفرهای خارجی برده شــدند، از او هدیه گرفتند و او 
را به عنوان مشاور ویژه، به مجلس راه دادند و به کمیسیون اقتصادی بردند و درباره 
لزوم حذف اخذ وثیقه از وام گیرندگان بزرگ بانکی از وی مشورت گرفتند! برخی از 
همین نمایندگان هم اکنون صاحب روزنامه هستند و اتفاقاً آقای مطهری را نیز در 

تیترهای نشریه خود کم تحویل نگرفته اند.
ثانیاً آیت اهلل یزدی تصریح می کند »نباید اجازه دهیم افراد سودجو به مجلس 
وارد شــوند و برخی با همین امید به مجلس وارد می شــوند«. کجای این سخنان، 

اطالق و عمومیت دارد؟!
ثالثاً آقای مطهری که با وجود تخلفات و رویکردهای مخالف خواهانه اش، مورد 
سماحت و سعه صدر شورای نگهبان قرار گرفته و چندین بار تأیید شده، جزو کدام 
عده است؟ افراد حّر و آزاده و پاکدست که ردصالحیت می شوند یا »چنان افرادی« 

که تأیید صالحیت می شوند؟
خامساً همه ردصالحیت ها، صرفاً براساس جرائم مالی نیست بلکه افراد می توانند 
به دلیل ارتکاب تخلفات عدیده غیراقتصادی و غیرمالی هم، فاقد صالحیت نمایندگی 
مجلس باشند. ضمناً افراد می توانند منتقد و مخالف نظام باشند اما مجلس شورای 
اسالمی ذاتاً بخشی از ساختار جمهوری اسالمی است و کسی که به این ساختار در 
قول و فعل التزام و اعتقاد ندارد، طبیعتاً نمی تواند جایی در مجلس جمهوری اسالمی 
داشته باشد اما به صرف انتقاد نیز کسی ردصالحیت نمی شود، که خود آقای مطهری 

نمونه آن است؛ مگر این که او ادعا کند انتقادهایش ظاهرسازی و غیرواقعی است!
بی بی سی: آمریکا سردرگم است

ایران همچنان در منطقه پیشروی می کند
شــبکه دولتی انگلیس در گزارشی تصریح کرد آمریکا طی چند دهه اخیر در 
مقابل نفوذ انقالب اســالمی در منطقه ســردرگم بوده و منطق جمهوری اسالمی 

پیش رفته است.
وبسایت بی بی سی فارسی نوشــت: »بنابر شواهد موجود، افزایش تهدیدهایی 
که ادامه موجودیت اســرائیل را هدف قرار داده اند از یک ســو، و چالش های جدی 
در منطقه خلیج  فارس، از عمده نگرانی های پیش رو واشنگتن به شمار می رود. به 
عبارتی، ارزیابی میزان موفقیت سیاست خارجی آمریکا آن روی دیگر سکه ای است 
که دامنه پیشــروی جمهوری اسالمی در عرصه ژئوپلتیک را نشان می دهد. فارغ از 
خواست و اراده سیاسی موجود در تهران برای تغییر نظم منطقه ای که از ابتدای انقالب 
همواره وجود داشته، مجموعه ای از تحوالت منطقه ای که آمریکا و هم پیمان هایش در 
شکل گیری آن نقش داشته اند، امکان پیشروی جمهوری اسالمی درعرصه ژئوپلتیک 

و توازن قوای جاری در منطقه را فراهم نموده اند. 
توازن قوا در منطقه خاورمیانه بر مبنای هویتی سکوالر استوار بوده، هم در دوران 
رقابت های شوروی و آمریکا و هم بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظم 
دو قطبی. وقوع انقالب اســالمی در ایران و برتری یافتن اسالم رادیکال در ساختار 
سیاسی منطقه، در طول دهه های گذشته به این سو، چالش هایی هستند که نظم 

سکوالر را به چالش طلبیده اند.
انقالب اسالمی ایران بیانگر خواست و اراده سیاسی برای به هم زدن نظم موجود 
در منطقه خاورمیانه بود. انقالب با شعار دفاع از مستضعفین جهان و مسلمانان منطقه 
پا به عرصه مناسبات سیاسی گذاشت. عالوه بر هویت سیاسی انقالب ایران، اسالم 
رادیکال در لبنان و فلسطین از ابتدای 1980 میالدی به این سو، به عامل مطرح و 
تعیین کننده در معادالت منطقه تبدیل شده است. نیروی سیاسی که متحد استراتژیک 
جمهوری اسالمی در لبنان است عماًلً به بخشی از ساختار سیاسی آن کشور تبدیل 
شده است. در رابطه با مسئله فلسطین، حماس و دیگر نیروهای اسالمی نیز از موقعیت 

برتری نسبت به جریان سکوالر در میان فلسطینی ها برخوردار شده اند. 
وقوع انقالب اسالمی در ایران و برتری یافتن اسالمگرایان نزدیک به جمهوری 
اسالمی در ساختار سیاسی در این بخش از خاورمیانه نماد اراده سیاسی برای تغییر 

نظم منطقه ای است که توازن قوای موجود محصول آن است. 
تمرکز بر فعل و انفعاالت سیاسی عراق بعد از صدام حسین یکی از نکات کلیدی 
اســت که درک پیشــروی جمهوری اسالمی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را ساده تر 
می ســازد. از نظر موقعیت ژئواستراتژیک، توان بازدارندگی عراق موثرترین مانع در 
مقابل پیشروی جمهوری اسالمی برای رسیدن به آب های مدیترانه و همسایگی کشور 
اســرائیل به شمار می رفت. با توجه به این ویژگی، از میان برداشتن صدام حسین، 
مهلک ترین خطای استراتژیک طراحان سیاست خارجی آمریکا محسوب می گردد، 

خطایی که ماشه پیشروی جمهوری اسالمی در عرصه ژئوپلتیک منطقه را چکاند.
همچنین سوریه از نقطه نظر قابلیت های ژئوپلتیکی شباهت های قابل توجهی به 
عراق تحت رهبری صدام حسین دارد. قابلیت هایی که امنیت اسرائیل را به میزان قابل 
توجهی تحت شعاع قرار می دهد. به عنوان گذرگاهی که راه رسیدن به لبنان، فلسطین 
و دریای مدیترانه را میسر می سازد، سوریه دارای جایگاهی کلیدی در سیاست خارجی 
نظام اسالمی است. سوریه می توانست بندر چابهار در جنوب شرقی ایران را به بندر 

طرطوس در حاشیه دریای مدیترانه وصل نماید. 
جنگ داخلی سوریه فرصت حیاتی در اختیار آمریکا جهت جلوگیری از پیشروی 
تهران در منطقه قرار داد اما اکنون، با تثبیت حاکمیت اسد و ادامه نفوذ بیشتر تهران 
در دمشــق، سایه سنگین اضطراب بر اسرائیل چیره شده است. سوریه ای که عمده 
اختالفش با اســرائیل به دعوا بر سر بلندی های جوالن خالصه می شد در عمل به 
کشوری تبدیل شده است که موجودیتش را وامدار نیروهایی است که امنیت اسرائیل 

را نشانه گرفته اند. با توجه به این موارد، واشنگتن کنترل توازن قوا در این منطقه را به 
میزان قابل توجهی و تا این مرحله، به نیروی مقابل واگذار کرده است. امنیت انرژی 
در خلیج  فارس و توازن قوای موجود وابستگی مستقیم به حضور نظامی آمریکا در 
این منطقه دارد. اما حضور نظامی آمریکا به تنهایی جهت امنیت انرژی وادامه صدور 

جریان نفت به بازارهای بین المللی از این منطقه کافی به نظر نمی رسد. 
بی ثباتی و ادامه نارضایتی های داخلی در بحرین، موضع گیری های غیرخصمانه 
کشورهای کویت، قطر و عمان در رابطه با ایران، فرسایشی شدن درگیری های نظامی 
عربستان سعودی و امارات متحده با حوثی های یمن از جمله مواردی هستند که کارایی 

حضور نظامی آمریکا در رابطه با تداوم توازن قوا را با پرسش مواجه ساخته است.
سیاست ستیزه جویانه بخشی از کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس، علی رغم 
حضور پرقدرت نظامی آمریکا، نه تنها موجبات ترس و انفعال تهران و کاستن از حضور 
چالش برانگیز نظامی در منطقه را فراهم نیاورده بلکه اراده تهران برای پیشروی هر 
چه بیشتر در راستای تغییر ساختار سیاسی منطقه را دست نخورده باقی گذاشته 
اســت. سیاست خارجی غیرمنسجم و سردرگم واشنگتن در خاورمیانه به پیشروی 
تهران در ژئوپلتیک منطقه کمک های فراوان کرده است. اینکه این پیشروی تا کجا 

و تا کی ادامه داشته باشد را آینده پاسخ خواهد داد«.
اعتراف بی بی سی به وارونه در آمدن نقشه های دشمنان انقالب و اقتدار مضاعف 
جمهوری اسالمی در حالی است که رهبر انقالب در پایان پیام اخیر به کنگره حج، 
مســلمانان جهان را به این آیه قرآن حکیم داللت کردند: »اَم یُ ریدوَن َکیًدا َفالَّذیَن 
َکـــَفروا ُهُم ال َمکیدون.. آیا دشمنان قصد کید و حیله را دارند؟ پس، آنان که کفر 

ورزیدند، خود در دایره مکر الهی قرار دارند«.
ریخت وپاش 18 میلیارد دالر

جای دفاع و توجیه ندارد
روزنامه دولتی ایران درباره محاکمه )دیرهنگام( معاون ارزی بانک مرکزی مدعی 
شد برخورد با متخلفان دولتی حیف ومیل 18 میلیارد دالر ارز، ریسک تصمیم گیری 

را از مدیران می گیرد!
روزنامه ایران ضمن تشکیک و تردیدافکنی درباره اتهامات چند مدیر بانک مرکزی 
)معاون، مدیرکل حراست و...( در حیف ومیل 18 میلیارد دالر ارز دولتی در سال گذشته 
می نویسد: ریسک تصمیم گیری را از مدیران نگیریم. نه در ساختار کشور ما و نه در 
هیچ ساختار اقتصادی دیگری نمی توان آنچنان بدون اشتباه تصمیم گرفت که هیچ 
نقدی به خروجی کارها وارد نباشد. اساساً اگر چنین بود و ما مدیریتی بدون اشتباه 
داشــتیم هم اکنون در وضعیتی کاماًلً متفاوت به سر می بردیم. داستان مدیریت و 
تصمیم گیری  های هر کسی در هر سیستمی هم چنین است و افرادی چون متهمان 
فعلــی پرونده »اخالل ارزی« که از مدیران بانک مرکزی بودند هم این گونه اند. کما 
اینکه نگارنده نیز در جای خود و از نظر فنی انتقادات جدی و اساســی به عملکرد 
این افراد دارد. مســئله اما این است که آیا روا است یک مدیر را به دلیل  اشتباهات 
قبلی  اش در تصمیم گیری محاکمه کرد؟ آن هم در شرایطی که قصدی برای اخالل، 

خیانت یا هر فعل دیگری از این دست وجود نداشته است. 
از منظری دیگر باید توجه داشت که اگر تصمیمات  اشتباه در دستگاهی چون 
بانک مرکزی مستحق محاکمه و مجازات است، این تصمیمات صرفاً توسط یک نفر 
یا جمع متمرکز اتخاذ نمی شوند. اگر در مورد تصمیمات بانک مرکزی برخی مدیران 
مستحق محاکمه هستند تکلیف بخش های دیگر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی 

مانند شورای پول و اعتبار یا شورای اقتصادی دولت چه می شود؟
اما مهم ترین مسئله ناظر به این محاکمه جایی است که پیامی بشدت منفی و 
منفعل کننده به بدنه مدیریتی کشــور ارسال می شود. پیامی که خصوصاًً در دوران 
تحریم می تواند آثاری خطرناک در پی داشته باشد. واقعیت این است که دوران تحریم 
دوران تصمیمات بزرگ و احتماالً پرریسک است. محاکمه مدیران به دلیل تصمیمات 
 اشــتباه اولین پیامی که به این طیف می دهد آن است که در چنین شرایطی هیچ 
تصمیمی نگیرند، چون خطر محاکمه و مجازات وجود دارد. چنین پیامی می تواند نقطه 
آغاز بحران تصمیم گیری در کشور باشد؛ بحرانی که یکی از 4 بحران هالک کننده در 
سیستم های حاکمیتی است. این مغالطه در حالی است که اوال در واگذاری بی حساب 
18 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی، هیچ تدبیر و محاسبه و مالحظه و ریسکی - جز 
چوب حراج زدن به بیت المال با وجود پیش بینی و هشدار کارشناسان- انجام نگرفته 
است. ثانیا دادگاه به اتهامات 9 متهم پرونده رسیدگی می کند و ممکن است برخی 
از آنها تبرئه و برخی مجرم شناخته شوند. و به قول معروف، آن را که حساب پاک 
است، از محاسبه چه باک است. قبیل این مغالطه هم قباًل مطرح شده که برخورد با 
مفسدان اقتصادی، موجب فرار سرمایه و سرمایه گذار می شود و حال آن که متخلف 

و مفسد، ذاتاً ضد آرامش و ثبات و سالمت اقتصاد ملی است.
ثالثاً اگر فراتر از معاون بانک مرکزی در حیف و میل 18 میلیارد دالری تخلف 
کرده و قصور و تقصیر هم داشته اند، آنها هم باید به دادگاه فرا خوانده شوند ولو جزو 

شورای اقتصاد و وزیر و معاون باشند.
و باالخره این که؛ کدام بحران و چالش، بدتر از این که مدیرانی در اوج تالطم 
اقتصادی، بنزین بر آتش التهاب اقتصادی بریزند و نقدینگی سرگردان و سودجو را 
به قلب اقتصاد کشور )بازار ارز( بکشانند و از طریق تولید تورم مصنوعی، این تورم را 

به بقیه اجزای اقتصاد کشور سرریز کنند؟!

تا چند روز دیگر، دولت وارد هفتمین ســال فعالیت خود از مجموع فرصت 8 
ساله می شود. واقعیت و چالش پررنگ در این چند سال، »رکودزدگی« دولت است. 
یک میز، حداقل چهار پایه دارد و البته در میزهای بسیار بزرگ، تعداد پایه ها بیشتر 
می شود تا بتواند میز را به شکل متوازن نگه دارد. مسئولیت ها و تکالیف دولت نیز 
چند بُعدی است و نمی توان همه مسئولیت های بیست و چند وزارتخانه و معاونت 
ریاست جمهوری در حوزه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
را بر دوش یک پایه، یعنی وزارت خارجه گذاشت و این وزارت را هم به نوعی منقبض 
کرد که صرفا متولی توافقی پایمال شده توسط غرب باشد. برخی مدیران دولتی، 
پانزده ماه پس از ابطال برجام توسط طرف اصلی آن )کدخدای اروپایی ها به تصریح 
آقای روحانی(، همچنان بر سر جنازه نشسته اند گویا که قرار است معجزه ای رقم 
بخورد و مرده زنده شــود تا پس از آن به جای همه مسئولیت های تدبیر و تالش، 

برای اقتصاد ما معجزه کند!
برجام مرده، چون قرار بود مبتنی بر تعامل دو طرفه باشد. برجام حتی اگر سفره 
مردم را رنگین و معیشت آنها را فراخ کرده بود -که برعکس این عمل کرده- اکنون 
وجود خارجی ندارد. امــا برخی دولتمردان همچنان اصرار دارند ماهیت برجام را 
وارونه روایت کنند و بر فراز یک دوقطبی مصنوعی، موج سواری ترتیب دهند. 15 
ماه پس از خروج آمریکا و شانه خالی کردن اروپا از تعهدات، دولت همچنان ژست 
تعلیق و انتظار گرفته است. رفتار برخی مدیران به گونه ای است که گویا می خواهند 
عهدشکنی غرب را مشمول مرور زمان کنند و در عین حال برای مذاکره جدید پالس 
بفرستند؛ نظیر پالس خطرناک و پر خسارتی که در جریان سفر نیویورک و مذاکره 

درباره دائمی کردن برخی تعهدات موقت برجامی مرتکب شدند.
این هویت تک بعدی به حدی غلیظ اســت که اگر برجام را )فارغ از مفید یا 
خسارت بار بودن( از کارنامه شش ساله دولت برداریم، تقریبا هیچ چیزی ته سبد باقی 
نمی ماند. این رکودزدگی حاّد، پدیده ای کم نظیر است. آنچه به عنوان رکود تورمی 
به اقتصاد ما سر ریز شده، آورده همین بی عملی یا سوء رفتار مفرط است. به تعبیر 
برخی چهره های همسو، دولت روحانی با اعالم توافق -و نه حتی نقض و ابطال آن 
توسط غرب- به پایان رسید؛ چرا که برنامه و ایده دیگری نداشت. این بی تحرکی، 

موجب کاهندگی و تحلیل رفتن نیروها و توانمندی های ملی می شود.
یک سال قبل، به خاطر سوء مدیریت، 18 میلیارد دالر از ذخایر ارزی حیف و میل 
شد؛ هم 150 هزار میلیارد تومان رانت را نصیب رانت خواران ساخت و هم تورم را به 
زندگی مردم و فضای کسب و کار سر ریز کرد. اما برخی محافل، ضمن لوث کردن 
این خسارت بزرگ می گویند شد که شد، یک ریسک مدیریتی بود و نباید دست و 
دل مدیران ذی ربط را با احضار به دادگاه لرزاند)!( همچنین، به خاطر سوء مدیریت، 
حجم نقدینگی ظرف شش سال از 430 هزار میلیارد، به بیش از 1900 هزار میلیارد 
تومان افزایش یافت و موجب آسیب های گسترده شد. این در حالی است که بسیاری 
از تولید کنندگان، معطل نقدینگی حداقلی برای خروج از رکود هستند. دولت در 
چنین میدان مهمی که باید تهدید نقدینگی سرگردان به فرصت سرمایه گذاری تبدیل 

می شد، غائب بود و آرزواندیشانه در انتظار سرمایه گذاران خارجی بود.
بنا بر اعالم مرکز آمار، نرخ تورم در حوزه مسکن به 128 درصد رسیده است. این 
بخش که همواره جزو بازار های پر رونق بوده و موجب رونق تولید و  اشتغال می شده، 
اکنون با رکود بی سابقه در نیم قرن گذشته دست و پنجه نرم می کند. معامالت مسکن 
نســبت به مرداد 97، با کاهش 78 درصدی در تهران و 53 درصدی در کل کشور 
روبه رو شده است. این روند معیوب، به معنی دریغ کردن ظرفیت های میلیونی اشتغال 
از جوانان، زمین خوردن صدها صنعت مرتبط با بخش مسکن، و گرفتاری مردم به 
گرانی آزاردهنده اســت. مشابه همین کارنامه رکود تورمی را می توان در بسیاری 
دیگر از بخش های تولیدی و فنی رصد کرد. علت چیست؟ اینکه بعضی مدیریت ها 
دچار رکود فکر و برنامه، و فاقد روحیه و نشاط جوانانه هستند. معامله ای که برخی 
مدیران و مدعیان حمایت از آنها با سامانه فناوری هسته ای و عقبه انسانی آن کردند، 

ماکتی از رویکرد های مشابه در بسیاری از حوزه های فناوری و کار آفرینی است.
واگذاشتن مسئولیت های قانونی و انقالبی، موجب رکود و تعلیقی در مدیریت 
می شود که فقط یک نتیجه آن، رکود فعلی اقتصادی است. اما در کنار فقر برنامه و 
کارکرد و برجام زدگی بخشی از مدیریت اجرایی، با چالش مهم دیگری هم رو به رو 
هستیم. پوسته برجام و مشاجرات پیرامون آن، با همه اهمیت، موجب شده بسیاری 
از سوء مدیریت ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حاشیه 
بماند. و حال آنکه اگر برجام یک خسارت بود، نفوذ زدگی در قالب برجامیزاسیون و 
نُرمالیزاسیون روندها )انقالب زدایی و آرمان زدایی از مدیریت و فضای زیست عمومی( 
حاوی ده ها برابر خسارت است. این روند تحلیل برنده توانمندی ها و ظرفیت های ملی 
قابل تداوم نیست. در عین حال، برخی مدیران و حامیان سیاسی آنها با وجود این دو 
نقیصه بزرگ و استفاده سوء از انبوه اختیارات، میل به خودکامگی هم از خود نشان 
می دهند که در قالب منفعل و مطیع خواستن مجلس یا شانتاژ علیه قوه قضائیه قابل 
رصد است. به خاطر داریم که یک معاون رئیس جمهور29 تیر 95 گفت »رئیس جمهور 
و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از این جهت نباید در مجلس برای آنان دغدغه 
ایجاد شود. سؤاالت بی جا و بی مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ 

چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می شود«.
اخیرا هم کسانی مانند سخنگوی کارگزاران مدعی شدند قوه قضائیه باید در 
وزارت دادگستری ادغام شود و اختیارات دولت -با کاستن از اختیارات قانونی مجلس 
و قوه قضائیه- افزایش یابد. این در حالی است که عضو مرکزیت همین حزب، چند 
ماه قبل در گفت و گو با یورونیوز تصریح کرد »دولت از اختیارات فوق العاده برخوردار 
است و اگر رهبری این اختیارات را به چوب خشک داده بود، در مدیریت اقتصادی 
)باعرض پوزش( بهتر از آقای روحانی عمل می کرد«. متاسفانه دولت هرچه اختیارات 
بیشتری گرفت، ناکارآمد تر عمل کرد چرا که همچنان جز خاطره بازی و خاطره پردازی 
درباره توافق منقضی، برنامه درون زایی برای رفع مشکالت کسب و کار، رونق تولید 
و اقتصاد، سالم ســازی فضای فرهنگی و رسانه ای، و تامین شبکه ملی اطالعات و 

ارتباطات نداشته است.
در قبال این وضعیت کاهنده توانمندی های ملی چه باید کرد؟ یک مسیر این 
است که تیم دولت و مدیریت آن تغییر کند که این مسیر متوقف به انتخابات سال 
1400 است. راه دوم این است که در انتخابات اسفند ماه امسال، مجلسی مطالبه گر و 
مستقل از دولت، و دارای شایستگی های نظارتی روی کار بیاید. مجلسی که بتواند 
مدیریت اجرایی را به ریل برنامه ریزی برای پیشرفت درون زا، اهتمام به ظرفیت های 
ملی و منطقه ای، و خالقیت و تالش مضاعف برگرداند. بدترین احتمال این است که 
دولت در عمل نشان دهد کفایت مسئولیت و اراده تغییر و اصالح عملکرد خود را 
ندارد؛ که در این صورت، حجت بر مردم و نظام تمام می شود تا تصمیمی دیگر بگیرند.
از آغاز امســال، تغییرات و اتفاقات خوبی در قوه قضائیه در حال وقوع است 
که بشارت حاکمیت قانون و عدالت، مبارزه با فساد و تبعیض، و سالم سازی برخی 
روندهای معیوب را می دهد. این البته راهی صعب اســت که تنها با پای کار آمدن 
دستگاه قضایی کوبیده و پیموده نمی شود. این روند تغییر، باید به دو قوه دیگر تسّری 
پیدا کند و به تدریج شاهد مجلس و دولتی جوان، پرنشاط، با انگیزه، انقالبی، شجاع، 
مجامله ناپذیر و کاربلد باشیم. مقدمه ضروری برای تشکیل مجلس و دولتی در تراز 
دهه پنجم انقالب اسالمی، بازسازی تشکیالتی و برنامه ای در جبهه بزرگ نیروهای 
انقالب است. این نیروها در عین حال که باید بر معیارهای انقالبی تاکید کنند، نباید 
چنان دچار وسواس و سوءظن و منفی نگری نسبت به همدیگر شوند که نتوانند با 

یکدیگر هم پوشانی و همکاری و هم افزایی )تعاون( داشته باشند.
شرط هم افزایی و همکاری، یافتن فعاالن سیاسی و رسانه ای و اجتماعی معصوم 
از هر نوع خطا نیست؛ البته این تکلیف برعهده همه ماست که هم خود به رعایت 
اخالص و مراعات معیارها پایبند باشیم و هم دیگران را به خلوص دعوت کنیم. اما 
در عین حال در مسیر تحول برای تعالی، باید اغماض و تنازل داشت تا بتوان برای 
برداشــتن بارهای بزرگ و مسئولیت های بر زمین مانده، جمعیت فراهم کرد. اصال 
بخشی از رشد ما و مقدمه آن، همین تحمل تفاوت ها و احیانا نقص هاست )و البته 
حســاب خیانت و تخلف جداست(. وحدت با تواضع و حسن ظن طرفین به دست 
می آید و نه برخورد از موضع باال و یا ســوء ظن. فراموش نکنیم که جزو سنت های 
الهی برای موفقیت، مجتمع شدن و جمعیت ساختن است؛ همچنان که تفرقه، موجب 
نابودی نعمت ها و فرصت هاست. در مقابل، حرکت موذیانه و پرحجمی از سوی جبهه 
معارض سازماندهی شده که به بهانه های مختلف، بر دامن زدن به اختالف و شکاف 
در جبهه نیروهای انقالب اصرار دارد. آنها همدلی نیروهای انقالبی را پایان جوالن 

خود و بن بست شکن در مسیر انقالب اسالمی می دانند.
وحدت همه وفاداران به انقالب اسالمی، ضرورتی همیشگی و فرا انتخاباتی برای 
خدمت گزاری است. باید میان دو مسئولیت دشوار »مطالبه آرمان ها« )امر به معروف 
و نهی از منکر( و »مصلحت وحدت« جمع کرد. رهبر انقالب در همین زمینه 31 مرداد 
89 در دیدار دانشجویان فرمودند »بعضی ها می گویند وحدت، بعضی ها می گویند 
خلوص. من می گویم هر دو. خلوصی که شما مطرح می کنید که باید غربال و یک عده 
ناخالص را از دایره خارج کنیم، چیزی نیست که با دعوا و کشمکش و گریبان این و آن 
را گرفتن و حرکت تند و فشار آلود به وجود بیاید... در صدر اسالم اگر پیغمبر)ص( 
در همان جامعه چند هزار نفری -که کار خالص سازی آسان تر بود از یک جامعه 70 
میلیونی ما- می خواست خالص سازی کند، چی برایش می ماند؟... امروز هم همین 
جور اســت. این جوری نیست که شما بیایید افراد ضعیف االیمان را از دایره خارج 
کنید به بهانه اینکه می خواهیم خالص کنیم. هر چه می توانید دایره خلصین را توسعه 
بدهید... وحدت هم منظور من اتحاد بر مبنای اصول است. با آن کسی که این اصول 
را قبــول دارد به همان اندازه که قبول دارد، به همان اندازه ما مرتبط و متصل ایم؛ 
این می شود والیت بین مؤمنین. آن کسی که اصول را قبول ندارد، نشان می دهد یا 
تصریح می کند که قبول ندارد، او قهراً از این دایره خارج است. بنابراین هم طرفدار 

وحدتیم، هم طرفدار خلوص«.

ركود دولت ركود می آورد

گفت و شنودیادداشت روز

آجیل مشکل گشا!
گفت: ماجرای میلیاردها دالر ارزی که توی حلقوم رانت خواران ریخته شده 

به کجا کشید؟
گفتم: دادگاه متهمان در جریان است و ُقرُقر بعضی ها به هوا بلند شده!

گفت: مگر آقایان شعار شفافیت نمی دادند؟! پس چرا حاال که دستگاه قضایی 
با قاطعیت وارد شده و ماجرا دارد شفاف می شود، ُقر ُقر شان بلند شده؟!

گفتم: روزنامه دولت درباره این 18 میلیارد دالر نوشته است؛ یک 
ریســک مدیریتی بوده و نباید با محاکمه مدیران جرأت ریسک را از 

سایر مدیران بگیرید!
گفت: اوالً؛ چرا از کیسه مردم ریسک می کنند؟! ثانیاً؛ چه بهتر که محاکمه 
آنها باعث شود که دیگر مدیران از این جیب ملت دست به این ریسک های 18 
میلیارد دالری نزنند! ثالثاً؛ اعتراف کرده اند که در این ماجرا برخی از مدیران دیگر 
هم دست داشته اند و نگرانند پای آنها به میان کشیده نشود! و... با این وضعیت 

ادعای حل مشکالت اقتصادی مردم را دارند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! چه کســی فکر می کرد آجیل  مشکل گشا، 

خودش به مشکل مردم تبدیل شود؟! 

محمد ایمانی

صفحه 2
چهار شنبه 2۳ مرداد ۱۳۹۸ 
۱2 ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره 222۵۸

سرویس سیاسی- 
در حالی کــه ماجرای چگونگی 
تعییــن قیمت 4200 تومــان برای 
ارز دولتــی و نحوه بربــاد رفتن 18 
میلیــارد دالر ارز دولتی هنوز حل 
نشــده و هیچ کس حاضر به پذیرش 
مسئولیت این خسارت بزرگ نیست، 
عده ای می کوشــند ماجرا را در حد 
سوءمدیریت تقلیل داده و از برخورد 
با عوامل اصلی قضیه جلوگیری کنند.
اوایل ســال گذشته و در پی افزایش 
تصاعدی قیمت ارز، تصمیم دولت مبنی 
بر تعیین نرخ دولتی 4200 تومانی برای 
دالر که به »دالر جهانگیری« معروف شد، 
توسط معاون اول رئیس جمهور اعالم شد.

تصمیم دولت در جلسه فوری ستاد 
اقتصادی )20 فروردین( به خاطر این بود 
تا قیمت ها در بازار تنظیم و مدیریت و از 
افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری شود 
اما سیر رشــد قیمت ها و تورم روزافزون 
گواه آن بود که دولت نتوانســته حتی با 
اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات هم 
قیمت ها را ثابت نگه دارد. همین امر سبب 
شد که انتقادات زیادی در خصوص چرایی 
اختصــاص ارز 4200 تومانی به واردات و 
ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز 

را دریافت کرده اند، پیش آید.
قیمتی که هیچ کس مسئولیت

 آن را نپذیرفت!
به دنبال مــوج انتقــادات از دولت 
بود که حســام الدین آشنا مدعی شد که 
روحانی تنها مخالف این طرح بوده است. 
بعد از آن هم مســعود نیلی، دستیار ویژه 
سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی در 
واکنش به اظهارت حســام الدین آشنا در 
مورد جلسه دالر 4200 تومانی خواستار 
انتشار فایل صوتی آن جلسه شد و گفت: 
»چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه 
با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید 
است نکته محرمانه ای داشته باشد انتشار 
عمومی پیدا می کرد. این باعث می شد که 

برداشت های نادرست تصحیح شود.«
گرچه این پیشنهاد مشاور اقتصادی 
رئیس جمهور می توانست در روشن شدن 
ابعاد پشت صحنه این جلسه کمک کند اما 
وی کــه امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی 
نداشــت، بــرای نجات خــود از اتهامات 
اســتعفا داد. جالب آنکه پیــش از نیلی، 
عباس آخوندی و ولی اهلل ســیف، رئیس 
بانک مرکزی نیز با تقدیم استعفایشان به 
حسن روحانی بر مشکوک بودن تصمیمات 

اقتصادی دامن زده بودند.
ازاین روست که هیچ کسی حاضر به 
پذیــرش تصمیم گیری بــرای ارز 4200 

گزارش خبری تحلیلی کیهان

بر باد دادن 18 میلیارد دالر
سوء مدیریت یا خیانت در امانت؟!

تومانی نیست و البته همچنان ارز 4200 
تومانی در هاله ای از ابهام قرار داد و هنوز که 
هنوز است معلوم نیست برای کدام کاالها، 
چگونه و به چه شــرکت هایی اختصاص 

یافته است؟
گرچه هنوز هم پاســخ مشــخصی 
نمی توان یافت اما به زعم همه کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصادی، سرانجام ارزی که 
قرار بود در راســتای کنترل قیمت ها در 
بــازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ 
تورم بــرای واردات همه کاالها اختصاص 
یابد، تورم، گرانی، فساد و ایجاد »رانت 18 

میلیارد دالری« بود.
رانت سنگینی که ایجاد شد

ارز دولتــی  »10 هــزار شــرکت، 
گرفتند!«، خبری بود که اردیبهشــت ماه 
امسال در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. 
بر اساس این خبر، بانک مرکزی با انتشار 
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی اعالم 
کرد در طول یک سال گذشته )فروردین 
97 تا اردیبهشــت 98( حــدود 10 هزار 
شرکت، ارز دولتی 4200 تومانی دریافت 
کرده اند؛ فهرســتی که در چند مرحله از 
سوی نهادهای متولی ازجمله بانک مرکزی 
و وزارت صمت منتشر و به روزرسانی شد 
و در آن نام بسیاری از شرکت های دولتی، 
عمومی، خصوصی و همچنین اشــخاص 
حقیقی خودنمایی می کند؛ واقعیتی که 
باعــث گمانه زنی و تقویت شــائبه رانت 

دولتی شده است.
فارغ از فهرست مذکور، کارشناسان 
و تحلیلگران سیاسی معتقدند که اساساً 
در تخصیــص ارز 4200 تومانی، چیزی 
عاید مردم نشده و سود آن صرفاً به جیب 
دالالن و رانت خواران رفته اســت. آن ها 
معتقدند که بسیاری از مشکالت اقتصادی 
در حــوزه تولید و توزیع و همچنین تورم 
افسارگســیخته در کاالهای ضروری که 
اخبار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 
دست به دســت می شــود مانند کمیابی 
و گرانی گوشــت، پیاز، شــکر، ماکارونی، 

برنج، تن ماهی و ... ماحصل سیاست های 
اقتصــادی دولت و به ویــژه تخصیص ارز 
4200 تومانــی و ایجــاد رانت 180 هزار 

میلیارد تومانی است.
نکتــه دیگر آمارهــای گمرک ایران 
اســت که بررسی آن نشان می دهد با ارز 
دولتی، چه مقــدار کاالهای غیرضروری 
سؤال برانگیزی وارد کشور شده اند. بررسی ها 
نشــان می دهد در هشــت ماهه سال 97 
حــدود 29 قلم کاالی لوکــس یا دارای 
مشابه داخلی به ارزش 157 میلیون دالر 
وارد کشــور شــده که ارزش این اقالم به 
بیش از هزار و 570 میلیارد تومان می رسد.
رانــت 928 میلیــاردی 29 کاالی 
میلیــاردی  واردات 700  غیرضــروری، 
مکمل های غذایی، واردات 190 میلیاردی 
لوازم آرایشی، واردات 153 میلیاردی شامپو 
و صابــون، واردات 152 میلیاردی ژیلت، 
واردات 55 میلیاردی غذای سگ و گربه و 

... گواه بر این ادعاست.
جالب توجــه آنکه همان موقع، بانک 
مرکزی فهرســت ارز بگیــران دولتی را 
به روزرسانی کرد. در این فهرست که برای 
اولین بار منتشر شد نام برخی شرکت ها 
کــه در زمینــه غذای حیوانــات خانگی 
فعال می باشــند شائبه هایی را ایجاد کرد. 
متأســفانه ارزهای دولتی که می بایست 
بــرای کاالهای ضــروری اختصاص یابد، 
در موارد بســیاری برای واردات کاالهای 
غیرضــروری اختصاص یافت ازجمله این 
کاالها می توان به واردات کاالهای مربوط 

به حیوانات خانگی اشاره کرد.
شــرکت هایی مانند شرکت مانوک 
سبزدشــت، شرکت ســاعی گل تهران، 
شرکت آراد طب سامان و... شرکت هایی 
هستند که در زمینه غذای حیوانات خانگی 
فعالیت دارند و توانسته اند ارز دولتی جهت 

واردات دریافت نمایند.
ازایــن رو بــود که حجت االســالم 
منتظری، دادستان کل کشور در نشستی 
با فعاالن اقتصادی تأکید کرده بود: »کاالیی 

که مشــابه آن در داخل کشور وجود دارد 
نباید بــا ارز دولتــی وارد و مانع افزایش 
تولیدات ملی و بیکاری شود. عده ای با ارز 
4 هزار و 200 تومانی کاالیی نظیر خوراک 
سگ و گربه وارد کرده اند که اصالً مورد نیاز 

نیست و این یک ظلم به کشور است.«
سوءمدیریت یا خیانت در امانت؟!

نکته مهم و قابــل تامل در ماجرای 
بر باد دادن 18 میلیــارد دالر ارز دولتی 
آنجاســت که برخی رســانه های وابسته 
و حامی دولت ســعی دارنــد ماجرا را در 
حد ســوءمدیریت تقلیــل دهند. یکی از 
این رســانه ها حتی پا را از این نیز فراتر 
گذاشته و دادگاه رسیدگی کننده به این 
پرونده سنگین را تسویه حساب قوه قضائیه 

با دولت خوانده است! 
روزنامه دولت نیز چند روز پیش در 
گزارشی اساس تشکیل این دادگاه را زیر 
ســوال برده و آن را دارای ابهام دانســت 
و مدعی شــد؛ »مدیــران بانک مرکزی 
سیاست های مصوب را اجرایی کرده اند و 
توزیع ارز توسط بانک مرکزی برای تنظیم 
بازار سیاســتی رایج در طــول دهه های 
گذشــته بوده و عملی غیر قانونی نبوده 
است. مضاف بر اینکه ورود بانک مرکزی و 
توزیع ارزی در نهایت منجر به کاهش روند 

صعودی نرخ ارز در کشور شده است.«! 
این روزنامه در مطلبی با تطهیر کسانی 
که در این پرونده دخیل هســتند مدعی 
اســت برخورد قضایی با چنین مسائلی 
باعث می شود جرات ریسک از مدیران در 
شرایط حساس گرفته شود! مشخص نیست 
این چگونه ریسکی است که 18 میلیارد 
دالر از خزانــه مملکت را به باد می دهد و 
قیمت دالر را تا نزدیک 20 هزار تومان می 
رساند و تورم را چند برابر می کند و هنوز 
هم باید از آن دفاع کرد! آیا همانگونه که 
در این مطالب آمده متهمان صرفاً مجری 
اوامر بوده اند و سرنخ به کسان دیگری می 
رسد که اینگونه از برگزاری این دادگاه به 
هراس افتاده اند؟          بقیه در صفحه11

عملیات احداث مرکز تحقیقات 
ملی جداســازی و توسعه کاربرد 
ایزوتوپ های پایدار با حضور رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در مجتمع 
شــهید علی محمدی »فردو« قم 

آغاز شد.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمی در این مراســم گفت:  این 
پروژه، پروژه سنگینی است و ساختمان 

آن هــم ســاختمان ویژه ای اســت و 
تجهیزاتی هم نیاز دارد که باید از خارج 
خریداری شود. اگر همه چیز به خوبی 
پیش برود شاید تکمیل این مرکز 3-2 

سال طول بکشد.
وی بــا بیان اینکــه ایزوتوپ های 
پایدار از روش های متنوعی به دســت 
می آیند که یکی از این روش ها استفاده 
از سانتریفیوژهاست، اظهار داشت: در این 

مرکز از روش هایی چون تبادل شیمیایی، 
تقطیر تبریدی، نفوذ حرارتی و تقطیر 

غشایی استفاده می شود.
به گــزارش ایرنا، رئیس ســازمان 
انرژی اتمی گفت:  مــا پیش از این در 
حد آزمایشگاهی اقداماتی را آغاز کرده 
بودیــم اما االن ســطح کار ارتقا یافته 
به طوری که 5 هزار متر مربع شــامل 8 
کارگاه و 8 آزمایشگاه برای این عملیات 

احداث می شود.
صالحــی یــادآور شــد: چنیــن 
مجموعــه ای در غرب آســیا بی نظیر 
خواهد بود و در این منطقه کشــوری 
سراغ نداریم که به این میزان وارد عرصه 

جداسازی ایزوتوپ شود.
وی خاطرنشــان کرد: فــردو از با 
ارزش ترین مجموعه های سازمان انرژی 
اتمی اســت و حدود 16 هزار متر مربع 

تاسیسات در این مرکز احداث شده است 
که از جمله مراکز آن می توان به مرکز 
ملی مواد  که دو سال قبل تاسیس شد 
و همچنین مرکز ملی خأل  اشاره کرد که 

20 فروردین امسال رونمایی شد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی  اظهار 
داشــت: فردو با لحــاظ کردن بهترین 
اســتانداردها خدمات ارزشمندی را به 

مجموعه صنایع کشور ارائه می کند.

رئیس جمهور کشورمان در تماس 
تلفنی بــا رئیس جمهور آذربایجان 
روابط دو کشور را دوستانه، برادرانه 

و روبه گسترش دانست.
حجت االســالم روحانــی دیــروز 
)سه شــنبه( در تماس تلفنــی »الهام 
علی اف« رئیس جمهوری آذربایجان، با 
تبریک متقابل عید سعید قربان به دولت 
و ملت جمهوری آذربایجان، اظهار داشت: 
خوشبختانه شاهد روند پیشرفت مثبت 
در همکاری هــای فــی مابین با تالش 

مسئوالن دو کشور هستیم.
وی سفر متقابل مسئوالن و وزرای 
ایران و جمهوری آذربایجان به دو کشور 
را دارای نتایج تأثیرگذار در توسعه روابط 
و همکاری ها برشمرد و اظهار امیدواری 
کرد که با تالش و اهتمام بیشتر مسئوالن 
شاهد تسریع در به ثمر رسیدن توافقات و 

همکاری های متقابل باشیم.
روحانی در ادامه خاطرنشان کرد: 
جمهــوری آذربایجان همواره کشــور 
دوست و برادر ایران بوده و مطمئنا این 
دوستی و برادری میان دوملت بیش از 

پیش گسترش خواهد یافت.
»الهام علی اف« نیز در این تماس 
تلفنی با تبریک عید ســعید قربان به 
دولت و ملــت ایران، گفــت: روابط و 
همکاری های ایران و جمهوری آذربایجان 
رو به توسعه و گسترش است و این ثمره 
تالش، اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه 

مسئوالن در تهران و باکو است.
ابراز  با  آذربایجــان  رئیس جمهور 
امیدواری بــرای دیدار با دکتر روحانی 
در آینده نزدیک، اظهار داشت: مطمئناً 
روابط دو کشور و دوملت بهتر از گذشته 

و روبه توسعه خواهد بود.

روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهور آذربایجان:

روابط و همکاری های تهران- باكو 
دوستانه و رو به گسترش است

در فردو و با حضور صالحی

عملیات احداث مركز تحقیقات ملی ، جداسازی و توسعه كاربرد ایزوتوپ های پایدار آغاز شد


