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* ضمن تشکر از اقدامات قوای مقننه و قضائیه در جهت حل مشکالت 
مردم، از این دو قوه درخواســت می شــود با جدیت به مســئله ارز و 
مشــکالت و مفاسد اقتصادی ناشی از آن ورود کنند و نگذارند عده ای 

فاقد وجدان و یا نفوذی مردم را به خاک سیاه بنشانند.
1648---0915 و 2085---021
* از دادستان محترم درخواست می شود یک بار برای همیشه تکلیف 
این به اصطالح ســلبریتی ها را روشن کند تا در سخنان خود اندیشه 
کنند و آب به آســیاب دشمن نریزند چرا باید اجازه داشته باشند در 
دفاع از یک قاتل و قتل عمد با ترامپ هم صدا شوند؟ این طیف بی سواد 
ولی پرمدعا با عملکرد خود موجب تشــویش اذهان شــده و جامعه را 

ملتهب می کنند.
0915---3707

* الزم اســت یک حرکت بزرگ مردمی در برابر عربده کشی های ضد 
انقالب و منافقین و برخی نفوذی ها و نادان  های داخلی که درباره اعدام 
قاتلــی به نام »نوید افکاری« به هیاهو و جنجال پرداختند به حمایت 
فراگیر از دســتگاه قضایی در اجرای فرمان الهی در فضای مجازی به 
راه بیفتد و با هشتگ های حمایت از قوه قضائیه، حربه هیاهو و جنجال 

از ضد انقالب گرفته شود.
0990---2914
* چرا قیمت مایحتاج عمومی مردم را که اغلب از تولیدات داخلی است 
به دالر گره زده  اند؟ دولتمردان جواب بدهند این چه مدیریتی است؟! 
مگر همین آقایان ســال 92 نمی گفتند مشکل کشور تحریم نیست و 
مدیریت اســت! تخم مرغ حدود دویست تومان را به باالی هزار تومان 
رساندند؟ دالر 3500 را به 27 هزار تومان. مسکن و سکه و... هم که 

قصه پرغصه خودشان را دارند.
آخوندی
* عــدم معرفی وزیر الیق برای وزارت صمت آن هم در این شــرایط 
خاص اقتصادی کشــور از گناهان نابخشودنی است! از مجلس شورای 

اسالمی درخواست می شود به این موضوع ورود کنند.
0912---6273
* کمر مردم زیر بار گرانی و تورم خم شــده ولی عده ای مرفه بی درد 
جامعه با بهره گیری از ســوء مدیریت دولت و مسئولین مشغول داللی 
دالر، ســکه، ماسک و خودرو هســتند. این ها از خون شهدا خجالت 

نمی کشند.
0917---8003
* یکی دیگر از وعده های عمل نشده دولت راستگویان، سامان دادن و 
شفاف سازی هزینه  های باشگاه  های فوتبال کشور است که هرگز عملی 
نشــد و سال به سال بدتر هم شــد! چرا باید یک فوتبالیست در سال 

3 میلیارد بگیرد ولی یک کارگر در طول سال 70 میلیون تومان؟!
0916---4958

* در این شرایط ارزی کشور، باشگاه استقالل چه اصراری به استخدام 
مربی خارجی آن هم با مبلغ باال دارد؟ مگر با مربی داخلی نمی شــود 

قهرمان شد؟ اسراف تا به کجا؟!
توکلی
* نشریات زنجیره ای با تحسین رفتار ذلیالنه رئیس جمهور صربستان، 
زمینــه را برای توجیه رفتارهــای تحقیرآمیز غربی ها با دولتمردان را 

فراهم می کنند!
8688---0938 و سید مجتبی مداین- تبریز
* از سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود درخواست می شود به جریان 
 فروش سهام عدالت و نارضایتی به حق فروشندگان که تعداد کثیری 
از مردمند ورود کند که واقعا به یک قضیه فرسایشــی و خسته کننده 
تبدیل شده است. برای مثال شرکت سمات، کارگزاری را عامل تأخیر 
می دانــد و کارگزاری مذکور بالعکس. بنده هم که ســهام عدالت یک 
میلیونی خود را صد روز است فروخته  ام، متأسفانه فقط یک میلیون و 
پانصد هزار تومانش به حسابم واریز شده و از بقیه خبری نیست. چرا؟!
0991---3171
* روزنامه هایی مانند ایران ارگان دولت کدام خدمات سرشــار دولت 
و مجلس دهم را توانســته طی چند ماه اخیر کشــف کند که حاال به 
مجلس تازه کار یازدهم رســیده و می پرســد که مجلس یازدهم برای 
معیشــت مردم طی 100 روزه اخیر چه کرده اســت؟! گویا این 100 
روز برای انحصارطلبان مدعی اصالح طلبی از 7 ســال دولت و 4 سال 

مجلس دهم بیشتر گذشته است!
0933---2977

* از کشورهای خبیث اروپایی انتظار نداریم در برابر جسارت به ساحت 
پیامبر رحمت موضــع بگیرند ولی تعجب از روزنامه های زنجیره ای و 
اصالح طلبان است که خود را به کری و کوری زده اند و خفقان گرفته اند.
وحیدی
* با خیانت رژیم پهلوی، بحرین که استان چهاردهم ایران بود و نماینده 
در مجلس داشــت از کشور جدا شد و مردم شیعه این منطقه گرفتار 
عده ای وهابی شدند. امیدواریم روزی برسد که بتوانیم این قطعه جدا 

شده از خاک کشورمان را برگردانیم و مردم آن نجات یابند.
علیمردانی
* ســردمداران رژیم جنایتکار خلیفــه در بحرین بدانند که به همراه 
رژیم جعلی و نجس صهیونیستی در باتالق خفت و ذلت غرق خواهند 

شد و هیچ راه نجاتی برایشان متصور نیست.
نوربخش - مشهد مقدس
* قیمــت یک قالب کره یا یک جعبه دســتمال کاغذی را نمی توانند 
ثابت نگه دارند ولی شــعار دادنــد که کاری می کنم که مردم نیازمند 
دریافت یارانه نباشــند! چقدر فاصله اســت بین شعار تا عمل؟! این ها 
همه اش نتیجه دوری از توده مردم و برگزاری جلســات پشت درهای 

بسته است که از درد واقعی مردم بی خبر می مانند.
مفیدی- بازنشسته
* با پخش گزارش هایی که در رسانه ملی از اوضاع نابسامان الستیک 
و خودرو و... صورت می گیرد، دل مردم بیشتر به درد می آید، زیرا هیچ 
اتفاقی با پخش این گزارش ها نیفتاده و آب از آب تکان نخورده است.
0911---3280
* اخیــرا با افت شــاخص بورس همه مســئولین به فکــر حمایت از 
ســرمایه گذاران بورســی افتاده اند و در پی حل این معضل هســتند، 
ســؤال بنده این است که سپرده گذاران بانکی که طی 3،2 سال اخیر 
بــه بانک ها و در حقیقت به دولت اعتماد کردند و سرمایه هایشــان را 
در آنجا قرار داد ه اند طی همین ســال ها که ارزش سپرده هایشــان به 
خاطر افت ارزش پول به یک ششــم کاهش یافته به کجا باید شکایت 
کنند چرا کسی همانند حمایت از بورس از سرمایه های این گونه افراد 

حمایت نمی کند؟!
0613---6630

* یکــی از افتخارات دولت آقــای روحانی این بود که بیمه درمانی را 
همگانی کرده اســت. ولی االن 3 ماه است که 90 درصد این بیمه ها 
قطع شده است االن سالی 760 هزار تومان باید بابت بیمه واریز کنیم.
0990---9219

* 6تا 7 ماه گذشته در چندین مرحله پیگیری  و بررسی متوجه شدم 
با هر خرید و برداشت از حسابم، مبلغی هم به صورت اضافه از حسابم 
کسر می شود و هیچ گونه پاسخ قانع کننده و درستی هم دریافت نکرده ام.
محمود درویشی- قم
* مســئولین وزارت صمت کارشان ناراضی ساختن مردم شده است. 
این وزارتخانه در توزیع الستیک ماشین هم مشکل درست کرده و از 

عهده این کار هم برنمی آید.
0912---7345

کانال اصالح طلب: جو بایدن
دشمنی خطرناک تر از  ترامپ است

کانال تلگرامی  »رســانه های اصالح طلب« با  اشاره به موضع گیری اخیر جوزف 
بایدن نوشت: او از  ترامپ خطرناک تر است.

در حالی که برخی رســانه های اصالح طلب تالش دارند ضمن تحریف مواضع 
دموکرات ها، از بایدن چهره ای مثبت به نفع ایران بتراشند، کانال مذکور نوشت: در 
بستر رابطه پُرتنش ایران با تیم  ترامپ، جو بایدن نامزد دموکرات ها در این انتخابات 
از راهکار متفاوتي در قبال ایران در صورت پیروزي سخن گفته است. در حالي که 
 ترامپ با خروج یکجانبه از برجام، بازگرداندن تحریم هاي هسته اي و تنبیه کمپاني ها 
و نهادهاي مالي غیرآمریکایي در صورت ارتباط با ایران عمالً از متحدان اروپایي اش 
فاصله گرفته و خود را در گوشه رینگ قرار داده، بایدن مبناي سیاست اعالمي خود 

در برابر ایران را تالش براي بازگرداندن اجماع در پرونده ایران مي داند. 
جــو بایدن که در زمان حصول توافق هســته اي، جامه معاون بــاراک اوباما، 
رئیس جمهور وقت  آمریکا را بر تن داشــت، اعــالم کرده که در صورت پیروزي به 
توافق هســته اي بازمي گردد. البته این بازگشت با پرانتزهایي همراه است. بایدن در  
یادداشت خود از بازگشت به برجام سخن گفت اما این بازگشت را به اجراي کامل 
تعهدات فني از سوي ایران منوط کرد. مسئله اي که تهران به صراحت از آن با عنوان 
خط قرمز یاد کرده و تاکید دارد که آمریکا به عنوان کشوري که از پاي میز مذاکره 

برخاست، باید به این میز بازگردد. 
از ســوي دیگر بایدن بازگشت به برجام را به منزله نقطه آغاز مذاکرات بیشتر 
براي اصالح )تغییر( توافق برجام و تمدید بندهاي مربوط به محدودیت فعالیت هاي 
هسته اي ایران مي داند. نقطه نظري که با مخالفت صریح ایران روبه رو شده و به عنوان 
نمونــه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه بارها به صراحت اعالم کرده که برجام قابل 

مذاکره مجدد نیست.
از سوي دیگر بایدن درست مانند باراک اوباما راهکار مقابله با آنچه تهدیدهاي 
ایــران در منطقه خوانده را جلب اجماع بین المللي مي داند. نکته اي که براي دونالد 
 ترامپ از کوچک ترین اهمیتي برخوردار نبود و نتیجه آن نیز انزواي آمریکا در شوراي 

امنیت سازمان ملل در قبال ایران است. 
این کانال اصالح طلب در ادامه می افزاید: الزم به یاد آوري است در جریان انتخابات 
سال 2016 ایاالت  متحده نیز برخي تحلیلگران خطر هیالري کلینتون دموکرات را 
براي ایران بیش از دونالد  ترامپ جمهوري خواه مي دانستند و اصلي ترین دلیل آنها نیز 

تأکید هیالري کلینتون به چندجانبه گرایي در پرونده هایي نظیر ایران بود. 
جو بایدن در این یادداشت به صراحت به شرکاي اروپایي  آمریکا که از سیاست هاي 
یکجانبه  ترامپ در 4 سال گذشته به ستوه آمده اند، نوید مي دهد که در صورت راهیابي 
به کاخ سفید زمین بازي جمعي را براي مقابله با ایران مهیا مي کند. این مسئله به 
خــودي خود براي ایران که در حال حاضر موفــق به منزوي کردن تیم  ترامپ در 

صحنه هاي بین المللي شده از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. 
جو بایدن در همین یادداشت تالش کرده زمینه هاي همکاري با اروپا در مقابله 
با ایران را مشــخص کند؛ از فعالیت هاي ایران در منطقه تا آزمایش هاي موشکي و 
ادعاهایي درخصوص نقض حقوق بشر در ایران. بایدن در صورت پیروزي در انتخابات، 
از بستر مین گذاري شده اي که دونالد  ترامپ در 4 سال گذشته ساخته، براي مقابله با 
ایران استفاده خواهد کرد اما همان طور که از تیتر یادداشت او برمي آید قرار است با 
پنبه سر ببرد و برخالف سکاندار فعلي کاخ سفید، با تدبیر این کار را انجام خواهد داد.
یادآور می شــود بایدن در یادداشت خود خبر داده بود »فشار حداکثری  ترامپ 
بر ایران شکســت خورده و موجب انزوای آمریکا و نزدیکی ایران و چین و روســیه 
شده است«. او در عین حال با اظهار دشمنی علیه ایران تصریح کرده بود »راه های 

زیرکانه تری هم برای فشار و سخت گیری علیه ایران وجود دارد«.
تعیین شاخص بورس

چه ربطی به رئیس دفتر رئیس جمهور دارد
آقای واعظی توضیح دهد که در کجای دنیا رئیس دفتر رئیس جمهور برای شاخص 

بورس تعیین تکلیف می کند؟
روزنامه وطن امروز با اشاره به نوسانات غیرواقعی بازار بورس نوشت: عدم تطابق 
»افت شاخص بورس« با »واقعیات بازار« و »تحلیل های تکنیکال«، سبب شد بازار 

بورس و مخاطبان آن دچار نوعی »شوک ناگهانی« شوند.
آقــای محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور درباره آنچه این روزها در بازار 
سرمایه می گذرد، می گوید: »اینکه ما از نظر اجرایی با مصوبات شورای عالی بورس 
همراهی کنیم، اســمش دخالت نیست، بلکه همراهی است. مردم باید امید داشته 
باشند بورس برای حفظ سرمایه شان جای مناسبی است اما در هیچ  جای دنیا کسی 

نمی تواند بگوید بازار بورسی داریم که همیشه مثبت است«. 
البته صحبت آقای واعظی درست است! در هیچ جای دنیا نمی توان تضمین داد 
بازار سرمایه همواره در وضعیت »رشد« قرار دارد و در مقابل »اصالح بازار« یا »افت 
ارزش سهام« در کار نخواهد بود! اما باید به استحضار آقای واعظی برسانیم در دیگر 
نقاط دنیا قواعد و اصول دیگری نیز وجود دارد که خوب بود ایشان اشاره ای نیز به آنها 
داشتند! مثال خوب است آقای واعظی به این سؤال پاسخ دهند که در کجای دنیا رسم 
است رئیس دفتر رئیس جمهور برای »شاخص بورس« تعیین تکلیف کرده و بازه دقیق 

نوسان آن را نیز مشخص کند؟! امیدواریم آقای واعظی منکر این موضوع نشوند که 
ایشان حرکت بازار بورس را بین »یک میلیون و 600 هزار« تا »یک میلیون و 700 
هزار واحد« تعیین کرده و قرار گرفتن شاخص بورس در باالتر از سطح مشخص شده 
را غیرمنطقی دانسته اند! یعنی آقای واعظی واقعا آگاه نیستند شاخص بورس، میانگین 
و عددی است که کنش سهم ها و میزان خرید و فروش آنها در بازار سرمایه توسط 
افراد حقیقی و حقوقی آن را به صورت روزانه تعیین می کند؟ همچنین خوب است 
آقای واعظی بدانند در هیچ جای دنیا رســم نیست دولت به یکباره وعده »بهشت 
اقتصادی« را به مردم دهد و مسئوالن دولتی به مردم توصیه کنند یک هفته، برای 
اتخاذ هر گونه تصمیم جدی مالی در زندگی شخصی خود دست نگه دارند و پس از 
آن به صورت ناگهانی اعالم کنند منظور آنها از »گشایش اقتصادی«، فروش سهام 
نفت در بورس آن هم بدون اجازه نهادهای نظارتی و باالدســتی است! کاش ایشان 
می دانستند اگر »عرضه یک سهام دولتی پرحجم« تحت تاثیر دعوای 2 وزیر کابینه 
قرار گیرد و مردم از آن متضرر شوند، دولت باید مسئولیت ضرر هنگفت مردم از این 
دعوای پرهزینه را بپردازد و در حداقلی ترین اقدام ممکن، وزرای مربوط را عزل کند. 
آقای واعظی همان فردی بودند که درست فردای همان روزی که مسئوالن دولتی از 
»گشایش اقتصادی« سخن به میان آوردند، مدعی شدند »تحریم ها رو به پایان است« 
و »شرکای آسیایی و اروپایی ایران« اقدامات مؤثری را در این باره انجام داده اند! بهتر 
است ایشان به جای »مشاوره به مردمی که از سیاست های دولت آسیب دیده اند«، به 
آنها درباره بیان این ادعا و آثار و تبعات آن در ایجاد یک »هیجان کاذب و خطرناک 
مقطعی در بازار« و متعاقبا »ســقوط بازار« توضیح دهند! براستی »نگاه هیجانی و 

کوتاه مدت به بازار بورس« معلول »ناآگاهی مردم« بود یا »بی مباالتی دولت«؟! 
کسانی که به بهانه اعدام یک قاتل

بلندگوی ترامپ شدند
یک روزنامه همسو با اصالح طلبان ضمن انتقاد از هم پوشانی برخی عناصر داخلی 

با عملیات روانی دشمن انتقاد کرد.
روزنامه جمهوری اسالمی با اشاره به اعدام یک قاتل نوشت: با اینکه تمام اسناد 
و مدارک نشان می دهند فرد اعدام شده مرتکب قتل گردیده و حکم اعدام حکمی 
قانونی و دقیق بوده، یک جریان منفی در خارج از کشور برای مظلوم جلوه دادن فرد 
اعدام شده به راه افتاده که تالش می کند درست خالف این واقعیت را به خورد افکار 
عمومی بدهد و در داخل نیز عده ای به ابزار تبلیغاتی این جریان تبدیل شــده اند و 
به تحقق اهداف شوم عناصر پشت پرده آن کمک می کنند. در آلمان بعضی رسانه ها 
به دروغ، شخص اعدام شده را یک معترض جا زده اند، و همین دروغ منشأ تبلیغات 

جدیدی علیه جمهوری اسالمی ایران شده است. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور دروغگو، شیاد و بازیگر آمریکا و همدستان صهیونیست 
او در بوق و کرنا دمیده اند که جمهوری اسالمی ایران یک معترض سیاسی را اعدام 
کرده است. رسوایی به قدری باال گرفت که حتی ته مانده رژیم فاسد و مطرود پهلوی 
نیز ولگردی ها و هرزه گردی های خود را نیمه تمام گذاشت و به سراغ این موضوع آمد 

و حمایت خود را از شخص اعدام شده اعالم کرد!
هرچند همین حمایت ها به تنهایی برای شناخت ریشه پیدایش این جریان آلوده 
کافی اســت، ولی بدون آنکه به این نکته نیازی باشــد اسناد و مدارک شفاف نشان 
می دهند قوه قضائیه یک قاتل را قصاص کرده و به خاطر اینکه در اجرای قانون به 
فشارها و تبلیغات انحرافی اعتنا نکرده باید مورد تحسین قرار گیرد. دشمنان ملت 
ایران در شرایطی که اهانت به پیامبر خدا و قرآن کریم را اقتضای آزادی جا می زنند، 
تالش می کنند اجرای قانون درباره یک قاتل در ایران را زیر ســؤال ببرند تا خود را 
از زیر سؤال خارج کنند و با خیال راحت نقشه های شوم استعماری و صهیونیستی 
خود در منطقه را پیاده نمایند. از دشــمن، انتظاری غیر از این نیست ولی ما نباید 

بلندگوی دشمن باشیم.
 اصالح ساختار بودجه و مالیات

یا تأمین کسری بودجه با روش های تورم زا؟
باید کمیته ای از اقتصاددان ها تشــکیل شود تا راهکارهای اصالح نظام بودجه، 
بانک و مالیات را به دولت بیاموزد و راهکار تأمین کسری بودجه از مسیر غیرتورمی 

را جهت اجرا ارائه دهد.
این موضوع را روزنامه جوان در گزارشی با عنوان »تأمین کسری بودجه از تورم« 
مورد توجه قرار داده و می نویسد: در حالی که با خلق نقدینگی بدون پشتوانه و در 
رکود و رشد منفی اقتصاد می توان برای هزینه های دولت تأمین منابع کرد، اما این 
اقدام به کاهش ارزش پول ملی و تولید تورم می انجامد، اگر چه گفته می شود سیاست 
فوق به مثابه تورم پنهان عمومی از نقدینگی موجود در اقتصاد اعم از پول و شبه پول 
)سپرده های بلندمدت بانکی و ذخایر( می باشد، اما به دلیل آنکه تورم ارزش دارایی های 
فیزیکی صاحبــان دارایی و ثروتمندان را افزایش می دهد، از این رو نمی توان مقوله 
فوق را تورم پنهان عمومی نامید، بدین ترتیب بهتر است به جای اینکه بانک مرکزی 

نقش سازمان امور مالیاتی را برای تأمین کسری بودجه بازی کند، این نقش به خود 
سازمان امور مالیاتی اعطا شود تا به واسطه شناسایی کلیه دارایی و درآمد اشخاص 
مالیات بر مجموع دارایی و درآمد ساالنه در کشور را عملیاتی کند تا دیگر دولت با 

چالش کسری بودجه روبه رو نشود.
خرداد ماه سال 97 حجم نقدینگی در محدوده هزارو 500 هزار میلیارد تومان 
بود اما در خرداد ماه سال 99 حجم نقدینگی در محدوده 2 هزار و 650 میلیارد تومان 
قرار گرفت. فاکتور های رشــد حجم نقدینگی طی دو سال گذشته را وقتی در کنار 
مؤلفه تورم قرار می دهیم، مشخص می شود رشد حجم نقدینگی و حجم پول عالوه بر 
اینکه از ارزش پول ملی کاسته،  اشتهای سفته بازی و نوسان گیری در بازار های مختلف 
را تشــدید کرده  است. امروز سیاست هایی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی 
را نسبت به تضعیف بیشتر پول ملی و تشدید تورم و ایجاد بدهی های بیشتر برای 
دولت آتی نگران می کند، مواردی، چون تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی یا 
کمک گرفتن از منابع صندوق توسعه ملی برای نگهداری شاخص ها در بازار سرمایه 
جزو موضوعاتی است که کارشناسان معتقدند قبل از عملیاتی شدن باید در رابطه با 

تبعات تورمی آنها سخن گفت.
باید دانست وقتی سازمان برنامه و بودجه در بودجه ریالی دستگاه های مختلف 
مقوله بودجه ریزی عملیاتی را رعایت نمی کند و اصالحات را در حوزه بودجه ریزی 
نادیده می گیرد، عمالً کسری بودجه ایجاد می شود و وقتی بانک مرکزی برای تأمین 
بودجه می خواهد از ماشین چاپ پول و منابع بانکی استفاده کند، عمالً به تولید تورم 
کمک می کند که تورم ارزش درآمد اندک مردم دهک های پایین را محدود می کند 
و ارزش دارایی اشخاص برخوردار از دارایی های گوناگون در جامعه را افزایش می دهد.

حاال هم که از دولت انتقاد می کنند
سنگ خود را به سینه می زنند

زمان برای انتقاد اصالح طلبان از دولت و فاصله گذاری با آن دیر شده است.
روزنامه جوان در گزارشی نوشت: اصالح طلبان در سال آخر دولت منتقد دولت 
شده اند. سهم خواهی دیگر موضوعیت ندارد و صندلی و پستی خالی نیست که بخواهند 
بر سر آن بجنگند، اما از این منتقد روحانی شدن در ماه های واپسین عمر دولت او، باز 
هم بوی تعهد و دلسوزی به مشام نمی رسد. باز باید دقیق شد و دید چه تحلیلی در 
پشت پرده ها و محافل درونی اصالحات، آنان را به این راهبرد رسانده که باید میان 
خود و دولت روحانی فاصله گذاری کنیم. آیا پای انتخابات 1400 وسط نیست؟ آیا 
اصالح طلبان از بیم تکرار شکست اسفند 9۸ در خرداد 1400، پی جدانمایی خود از 
دولت روحانی نیستند؟ آیا دغدغه های آنان با دغدغه های مردم در اعالم نارضایتی 
از دولت روحانی یکســان اســت؟ آیا گزاره های آنان برای نقد دولت روحانی همان 

گزاره های نقد دولت توسط مردم است؟
اصالح طلبان این روز ها گاه منتقد دولت می شوند. اما دقت در جزییات تیتر های 
انتقادی آنان علیه روحانی نشان می دهد که انتقادات آنان از جنس انتقادات مردم 
نیست. از جمله روزنامه اعتماد، تیتر اول خود را اینگونه زده: »ناتوان در برابر انتظارات 
اصالح طلبان« با روتیتر »اعتماد از دالیل ضعف دولت روحانی در پیشبرد و تحقق 
شــعار های اصالح طلبانه انتخابات 92 و 96 گــزارش می دهد«، اما با خواندن متن 
متوجه می شویم این شعار های اصالح طلبانه که از عدم تحقق آنها گالیه دارند، ربطی 
به مردم ندارد: »بیش از هفت ســال از روزی که اصالح طلبان پشت حسن روحانی 
ایستادند به این امید که اندکی به خواسته های اصالح گرایانه برسند و اندکی روابط 
پیچیده شــان با حاکمیت را آن هم پس از وقایع ۸۸ ترمیم کنند، می گذرد. امروز، 
اما نه آن خواســته ها محقق شــد و نه اثری از ترمیم این رابطه به چشم می خورد. 
پیشنهاد »آشتی ملی« به محوریت سیدمحمد خاتمی به محاق رفت و »گفت وگوی 
ملی« که از ســوی برخی چهره های اصالح طلب، مطرح شد بی سرانجام ماند. اخیراً 
پیشنهادی مبنی بر تشکیل دولت »مصالحه ملی« نیز مطرح شده که بعید به نظر 
می رســد در ماه های پایانی دولت، حسن روحانی در این زمینه کاری از پیش ببرد. 
یکی از جدی ترین درخواست های اصالح طلبان که بدنه اجتماعی آنها موجب رأی آوری 

حسن روحانی شد، رفع حصر بود.«
فرض کنید بروید سراغ کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته و به او بگویید 
نظرت در مورد رفع حصر چیست! همین کافی است تا میزان یکی بودن دغدغه مردم 
و اصالح طلبــان را درک کنیم. باقی دغدغه های گزارش مذکور هم از همین جنس 
است؛ »سیاست داخلی، فعالیت های مدنی و فرهنگی« گزاره های گالیه اصالح طلبان 

از دولت روحانی است و هیچ گونه دغدغه معیشتی و اقتصادی ندارند.
اصالح طلبان به انتقاد از دولت روحانی دیر رسیده اند. البته هنوز هم از فریب دادن 
مردم با شعار های کذایی انتخاباتی ابراز پشیمانی نمی کنند و همین یکی از دالیل 
بی اعتمادی مردم به آنان اســت. با این حال هم اکنون هم همچنان از سیاست های 
کلی دولت روحانی دفاع می کنند. سیاست خارجی او را می ستایند و برجام نافرجام 
او را تحسین می کنند. اگر روحانی هم نبود و حتی میرحسین موسوی، فتنه ۸۸ را 
رقم نمی زد و پس از احمدی نژاد به جای روحانی رئیس جمهور می شــد، کابینه اش 
فرقی با آنچه روحانی تشکیل داد، نمی کرد و سیاست هایش روال متفاوتی از نحوه 
اداره کشور توسط دولت روحانی نداشت. با این حساب، تورم و رکود مسکن و بازار 
به هم ریختــه ارز و طال و خودرو همچنان همین بود که اکنون وجود دارد؛ بنابراین 
نمی توان جدانمایی و فاصله گذاری اصالح طلبان از روحانی را جدی گرفت و باور کرد.

»جو بایدن« معــاون اول باراک اوباما و نامــزد دموکرات ها در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه طی مقاله ای که 
پایگاه ســی.ان.ان آن را منتشر کرد، به بیان دیدگاه های خود درباره 
جمهوری اسالمی ایران پرداخت. از کنار مقاله بایدن نباید به سادگی 
گذشت. اصلی ترین دلیل این مسئله به عملکرد جریان داخلی تحریف 
باز می گردد. جریانی که سعی دارد واقعیات را به نفع برنامه های خود 
تحریف و به خورد افکار عمومی دهد. درباره این مقاله و راهبرد بایدن 

و ترامپ در قبال ایران، برخی نکات مهم و قابل تامل وجود دارد؛
1- بایدن در آغاز مقاله خود به شکست سیاست ترامپ در رسیدن 
به توافقی بهتر از برجام با ایران اشاره کرده و می نویسد: »وقتی ترامپ 
ریاست جمهوری را به  دست گرفت؛ وعده یک توافق بهتر برای محدود 
کردن برنامه هسته ای ایران را داد و متعهد شد که به تهران برای مهار 
رفتار تهاجمی اش در سراسر خاورمیانه فشار وارد می کند. مثل خیلی 
از وعده های رئیس جمهور ترامپ، مشخص شد که این وعده ها فقط 

شعارهای تو خالی است.« 
اگر چه بایدن این نکته را از منظر رقابت سیاســی و انتخاباتی با 
ترامپ مطرح می کند اما یک واقعیت است. دولت ترامپ گمان می کرد 
پس از خروج از برجام، ایران حداکثر ظرف چند ماه دچار فروپاشــی 
درونی شده و به زانو درخواهد آمد. احتماالً ترامپ و مشاورانش تصویری 
شبیه دیدار با رئیس جمهور صربستان را در ذهن خود انتظار داشتند. با 
این آرزو که مسئولی بلند پایه از جمهوری اسالمی مقابل آنها مودب و 
البته تحقیر شده بنشیند و دیکته آنها را امضا  کند. دیکته ای که مفاد 
آن را مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور ابتدای خرداد سال 97 طی 
12 بند در بنیاد هریتیج مطرح کرد؛ از محدودیت های بیشتر هسته ای 

گرفته تا برچیدن نفوذ منطقه ای و مهار قدرت موشکی و...
از هر منظر و با هر متر و معیاری، راهبرد ترامپ در تحمیل چنین 
دیکته ای به ایران شکســت خورده است. سنگینی این شکست را 
می توان در راضی شدن ترامپ به گرفتن یک عکس یادگاری، حتی با 

وزیر امور خارجه کشورمان دید. 
2- بایدن در ادامه مقاله خود نوشــته است؛ »من هیچ تردیدی 
درباره چالش ها و مشــکالتی که رژیم ایران بر منافع امنیتی آمریکا، 
دوستان و شــرکای ما و بر مردم خودش تحمیل می کند، ندارم. اما 
همان گونه که راه ترامپ وجود دارد، همزمان راه هوشمندانه و حساب 
شده دیگری نیز برای سخت گیری علیه ایران هست.« تیتر مقاله وی 
نیز »راه هوشمندانه تری برای سخت گرفتن بر ایران وجود دارد« است. 
عده ای در ایران اصرار دارنــد این دروغ بزرگ را به خورد مردم 
بدهند که در صــورت پیروزی بایدن اوضاع متفاوت خواهد شــد. 
همان روزی که بایدن در ســی.ان.ان مقاله مذکور را نوشت، یکی از 
روزنامه های اصالح طلب در سرمقاله خود درباره تاثیر پیروزی بایدن 
بر اقتصاد ایران اینگونه رویاپردازی کرد: »روی کار آمدن دموکرات ها 
در آمریکا در سال آینده میالدی به احتمال بسیار زیاد فشار کنونی 
اقتصادی ای را که ترامپ بــر ایران وارد کرده، تعدیل خواهد کرد. از 
جمله این تعدیل ها، آزادی هرچند نسبی ایران در زمینه فروش نفت 
خواهد بود... بحران اقتصادی کنونی ایران به تدریج فروکش خواهد 
کرد. با آزادی تدریجی صــادرات کاالهای دیگر، هم درآمد دولت و 
هم درآمد مردم افزایش خواهد یافت، زیرا 70 درصد اقتصاد کنونی 
ایران در دست دولت یا نهادهای حکومتی است. حرکت به سوی رفاه 
نسبی شتاب خواهد گرفت. ارزش برابری دالر به تدریج کاهش خواهد 
یافت که به مفهوم باالرفتن ارزش پول ملی خواهد بود. فقر کنونی در 
طبقات پایین اقتصادی به تدریج کاهش خواهد یافت، زیرا مشــاغل 
وابسته به صنعت نفت که به خاطر تحریم و با بروز و گسترش کرونا در 
ایران از دست رفته اند، به تدریج باز خواهند گشت. مسکن و اجاره بها 
نیز پایین خواهد آمد. چنین تحولی در بهای کاالهای مورد نیاز مردم 

تاثیر خواهد گذاشت.«
از این دست مطالب و اظهارات مضحک در رسانه های اصالح طلب 
کم نیســتند. تحلیل هایی یا در واقع افسانه هایی که کمترین نسبت 
ممکن با واقعیت را داشــته و در خوشبینانه ترین حالت می توان آن 
را اهانت به شــعور جمعی مردم دانست. مردمی که روزگاری منتظر 
گشایش های پسابرجامی بودند و اینک با دالر 27 هزار تومانی و سکه 
13 میلیونی و پراید صد و چند میلیونی دست به گریبانند و حاال باید 
منتظر و دست به دعا باشــند تا جناب بایدن رای بیاورد و گرهی از 

کارشان بگشاید!
3- بایدن در یادداشت خود به صراحت اعالم می کند در پی توافقی 
جدید با ایران است؛ »ما با متحدان مان برای تقویت و گسترش مفاد 
توافق هسته ای کار خواهیم کرد و همزمان به دیگر نگرانی ها نیز توجه 
خواهیم کرد.« نگرانی هایی که بایدن در ادامه لیســت می کند دقیقًا 
همان چیزهایی اســت که پمپئو در هریتیج مطرح کرده بود. نامزد 
دموکرات ها چیزی را از قلم نمی انــدازد؛ از مداخله در امور داخلی 
ایران و پیش کشیدن ادعاهای حقوق بشری تا مسائل منطقه ای و توان 
موشــکی ایران؛ »ما به تالش ها برای عقب راندن ایران از فعالیت های 
بی ثبات کننده که دوســتان و شرکای ما را در منطقه تهدید می کند، 
ادامه خواهیم داد... ما همچنین به اســتفاده از تحریم های هدفمند 
علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و برنامه 

موشک  های بالستیک ادامه خواهیم داد.«
آنهایــی که عماًل نقش ســخنگویان و فعاالن ســتاد انتخاباتی 
دموکرات ها در ایران را بازی می کنند، باید به این ســؤال ساده پاسخ 
دهند که چه تفاوتی میان راهبرد فیل و االغ در برابر ایران وجود دارد؟ 
آیا این تفاوت جز در تاکتیک ها و روش های دشمنی و فشار است؟ فیل ها 
از فشار حداکثری می گویند و االغ ها دنبال فشار هوشمند هستند. یکی 
با چماق تهدید می کند و دیگری با چاقو. آن که چاقو دارد خطرناک تر 
است یا آن که چاقو را مرهم و نوشدارو جلوه می دهد؟! چنین تحریفی 

را فقط به حساب بالهت گذاشتن، خود نوعی بالهت است.
4- ترامپ دیشب در دیدار عبداهلل بن زاید، وزیر خارجه امارات 
گفته است؛ »ما مطمئن هستیم که ایران بعد از انتخابات برای توافق پا 
پیش می گذارد. من خودم پیشنهاد دادم که ایران بگذارد برای بعد از 
انتخابات. من اگر در انتخابات پیروز شوم مطمئن هستم که یک توافق 
با ایران خواهم داشت.« او پیش از این نیز بارها گفته در صورت پیروزی 

مجدد ظرف چند هفته و حتی یک هفته با ایران توافق خواهد کرد. 
نکته مضحک اظهارات دیشــب ترامپ آنجاست که می گوید او 
می خواهد ایران کشور بزرگی باشد و امارات را به دلیل سازش با رژیم 
صهیونیستی کشوری بسیار قوی می خواند! ترامپ خود را به نادانی 
می زند. ایران 42 سال پیش با خارج شدن از زیر یوغ آنها بزرگ، مقتدر 
و عزتمند شد. دیروز سالروز فرار رضاشاه از تهران است. سردار سپهی 
که شیر خانه بود و شغال بیرون. وقتی قوای اجنبی پایش را داخل ایران 
گذاشت، ارتش مدرنش سه روز هم دوام نیاورد و از هم پاشید. شاهنشاه 
قدر قدرت و قوی شــوکت چنان با خفت و خواری آواره و تبعید شد 
که هیچ حاکمی در تاریخ چند هزار ساله ایران چنین ذلیل و خفیف 
نشده بود. البته پسرش از او خوش شانس تر بود. چرا که پس گردنی 
خوردن از سوی مردم خود به مراتب بهتر از تیپا خوردن از بیگانه است. 
بزرگی و عظمتی که با زانو زدن مقابل امثال ترامپ و بایدن به دست 
آید چیزی شبیه همان عظمت و بزرگی رضا پاالنی و پسرش است. این 
هندوانه ها مناسب نوکرانی مانند حکام امارات و بحرین و امثال آنهاست 

که هم دوشیده می شوند و هم تحقیر. 
برجام کالهی بود که آمریکایی ها با فریب و نیرنگ بر ســر ایران 
گذاشتند و با خود گفتند اگر کاله گذاشتیم چرا ادامه ندهیم؟ ملت ایران 
چهار دهه پیش با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« سرنوشت 
خود را به دست گرفتند. بهتر است بایدن و ترامپ هم از خواب بیدار 
شوند. دور نیست هنگامی که وادار شوند پاالنی که بر دوش برخی از 

حکام وابسته و عیاش عرب گذاشته اند را بر دوش خود تحمل کنند.

دلتنگی فیل و االغ
برای پاالن 

یادداشت روز

محمد صرفی
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گزارش کیهان از فرافکنی های وزیر نفت در مجلس

قرارداد توتال و لغو كارت سوخت
دستپخت دولت بود نه نظام

سرویس سیاسی- 
 روز گذشــته که زنگنه برای 
نفت  وزارت  عملکرد  گزارش  ارائه 
به مجلس آمده بود، در سخنانش 
قرارداد توتال و لغو کارت سوخت 
را به نوعی تصمیم نظام عنوان کرد؛ 
این در حالی است که وزیر نفت در 
سال های گذشته با بیان این نکته 
که کارت سوخت هیچ تأثیری در 
را  آن  حذف  ندارد  مصرف  کنترل 

کلید زد.
خانه ملت دیروز کار خود را با جلسه 
غیرعلنی برای بررســی مسائل داخلی 
مجلس آغاز کرد. پس از آن در جلســه 
علنی مجلس، بیژن زنگنه در راســتای 
اجرای مــاده 235 آئین نامــه داخلی 
مجلس، گزارش عملکرد وزارت نفت و 
طرح های توسعه ای را مطرح کرد. سؤال 
از وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 
در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس 

شورای اسالمی قرار داشت.
بیژن زنگنه در جلسه علنی دیروز 
مجلس و در جریان ارائه گزارش عملکرد 
وزارت نفت و برنامه های توسعه، گفت: 
امروز آمریکا و صهیونیســت ها جنگ 
تمام عیار اقتصــادی را علیه ملت ایران 
تحمیل کرده اند و هر روز تالش می کنند 
به ابعاد آن بیفزایند و در این شرایط الزم 
اســت همه ارکان نظام با هم اندیشــی 

به صورت یکپارچه عمل کنند.
وی با  اشــاره به برنامه های وزارت 
نفت، افزود: افزایــش ظرفیت تولید از 
میادین مشــترک نفت و گاز، دوری از 
خام فروشی، توسعه گازرسانی، افزایش 
صادرات گاز، حمایت از ســاخت داخل 
و شــرکت های دانش بنیان و مقابله با 
تحریم های نفتی از جمله برنامه های در 
دستور کار ما بوده و آن را ادامه می دهیم. 
پارس جنوبی محلی است که حدود 150 
میلیارد دالر در آن سرمایه گذاری کردیم 
و این از افتخارات ما اســت و باید گفت 
بی تردید صنعت گاز و پتروشــیمی  هر 

دو محصول جمهوری اسالمی هستند.
وزیــر نفت متذکر شــد: صادرات 
فرآورده های نفتی نســبت به سال 92، 
دو برابر شده اما مشکالتی هم داشتیم 
که خارج از اراده ما بود و مربوط به اراده 
سیاسی کشــورهای خارجی بود اما با 
وجود این ما همچنان جزو بزرگ ترین 
صادرکنندگان فرآورده های نفتی هستیم 
و همچنین صادرات پتروشیمی  به خوبی 

انجام می شود.
زنگنه درباره اقدامات این وزارتخانه 
بــرای مقابله بــا تحریم هــای نفتی، 

گفت: تالش های زیادی برای دور زدن 
تحریم های نفتی صورت گرفته، ما از هر 
کسی که امکان بوده کمک گرفتیم، از 
نیروهای امنیتی و خارجی کمک گرفتیم 
البته ما باید بتوانیم راهی را باز و صادرات 
مویرگی را آغاز کنیم. در این راســتا ما 
حاضریم هر طور که اطمینان برای شما 
حاصل شود، اقدام کنیم و حتی حاضریم 

عرضه در بورس هم انجام شود.
وزیر نفت در مورد ســهمیه بندی 
بنزین کــه علیرضا زاکانی رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح کرده بود 
که 150 هزار میلیــارد تومان به دلیل 
لغو سهمیه بندی بنزین خسارت دیدیم،  
گفت: مگر سهمیه بندی بنزین را من لغو 
کردم؟ سهمیه بندی بنزین تصمیم دولت 
بوده و مجلس نیز در زمان خودش هیچ 

مخالفتی با آن نکرد.
تصویــب  داد:  توضیــح  زنگنــه 
ســهمیه  بندی بنزین در ســال 1394 
تک نرخی شــد و هیچ کسی هم به این 
اعتراض نکرد. حــاال از من بعد از 6-5 
سال می پرسند چرا این مصوبه در دولت 
تصویب شده است. افزایش مصرف هم 

ناشی از آن نبوده است.
وزیر نفت  بار دیگر خواستار تشکیل 
کارگــروه نفتی دولــت و مجلس برای 
بررسی تخصصی مسائل این حوزه شد.

وی تصریح کرد: خــط لوله گوره 
جاسک یکی از راهکارها برای نجات از 
تحریم ها اســت که این خط لوله برای 
تنوع مبادی صادرات تا پایان ســال به 
اتمام می رســد و از ایــن طریق حدود 
یک میلیون بشــکه نفت خام از گوره 

جاسک صادر می شود.
وی دربــاره قرارداد با توتال، اظهار 
داشــت: در مورد قرارداد با توتال ما به 
تکنولوژی آنها نیاز داشتیم و چینی ها 
هم از تکنولوژی مورد نیاز در این بخش 
برخــوردار نبودنــد.  همچنین نه تنها 
توتال، بلکه چینی ها هم به دلیل تحریم 
حاضر نشدند برای فعالیت در این بخش 

همکاری کنند. از آنجایی که ترکمنستان 
گاز ایران را قطــع کرد، در مقابل آنان 
ایستادیم و البته این کشــور 4 بار در 
گذشــته این اقدام را انجام داده بود و 
هر بار امتیازاتی از ما گرفته بود که این  

بار امتیازی نمی دهیم.
وی با بیان اینکه پنجره واحد نفتی 
برای تهاتر را پیگیری می کنم، افزود: اصل 
در این است که CNG سوخت اصلی 
باشد و در مورد LPG که کپسول گاز 
مردم است، در بعضی مناطق به مردم 
ظلم می شود و تدابیری اندیشیده شده 
تا هر ماه 4 کپسول به مردم داده شود.

نیاز به انسجام مدیریتی
فریدون عباســی در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان 
ارائه گزارش از وضعیت نفت و برنامه های 
توسعه این وزارتخانه گفت: نیاز است که 
در حوزه انرژی، انسجام مدیریتی وجود 
داشته باشد و وزرای نیرو، نفت، کشور 
و صنایع انسجام بیشتری داشته باشند 
و در این راســتا الزم اســت وزیر نفت 
به عنوان فرمانده انجام وظیفه کند. در 
استان های مختلف نفتی و گازی شاهد 
عــدم همکاری مدیران نفتی با مدیران 
استانی هســتیم. الزم است به مدیران 

اختیارات بیشتری داده شود.
عباســی خطاب به زنگنه، گفت: 
خسارت هایی به جهت مدیریت شما و 
همکاران شــما در وزارت نفت به  وجود 
آمــده که بنده به صــورت مکتوب این 
موارد را به شــما ارائــه می کنم که در 
آینده این مسائل را حل کنیم. ابهامات 
زیادی درباره برخی از قراردادهای نفتی 
اعم از کرســنت و توتال وجــود دارد، 
پیشنهاد می کنیم جنابعالی با برخی از 
وزرای قبلی چه منتقد و چه همراه شما، 
جلساتی برگزار کنید تا این ابهامات به 

طور کلی رفع شود.
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط 
کشــور و اهمیت حوزه انرژی و به ویژه 
نفت، الزم است فرصت بیشتری جهت 

بررســی این موضوعات در نظر گرفته 
شود.

کنار گذاشتن
پیمانکاران ایرانی

مالک شریعتی در جلسه علنی دیروز 
و در جریان بررسی برنامه های توسعه ای 
وزارت نفت اظهار داشــت: متأسفانه در 
میادین مشترک به خصوص در میدان 
آزادگان جنوبی شاهد توسعه نامتوازن 
هســتیم و همچنین اخیراً ما از میدان 
»آذر« و »چنگولــه« بازدید کردیم که 
چاه ها وضعیت مناسبی ندارند و امکان 
بهره برداری خوبی از این میادین وجود 

ندارد.

گفت و شنود

حشره ُكش!
گفــت: نتانیاهو به اعدام قاتلی که انســان بی گناهی را به طرز 

فجیعی به قتل رسانده است اعتراض کرد! 
گفتم: همان که تروریســت های زخمــی داعش را در 
بیمارســتان های تل آویو و حیفا مداوا می کرد و عکس های 

مالقاتش را در رسانه ها منتشر می کرد؟!
گفت: از او که انتظاری جز این نمی رود! دیروز خبرنگار یکی از 
روزنامه های زنجیره ای از سخنگوی دولت خواسته بود برای بررسی 
موضوع، تحقیق و تفحص شــود! معلوم نیست چرا هیچ کس با این 
پادوهای کاسه لیس دشمن کاری ندارد؟! فقط قمپز در می کنند که 

با عوامل جیره خوار دشمن برخورد می کنیم!
گفتم: یارو می گفت؛ یک قوطی حشره ُکش توی اتاقم خالی 
کردم. خودم از سردرد کالفه شده ام ولی پشه ها روی آیینه 

چسبیده و دارند شاخک هاشونو مرتب می کنند!

رئیس جمهــور با  اشــاره به 
تهیه دســتورالعمل اجرایی نحوه 
ارزی  تســهیالت  بازپرداخــت 
تولیدکنندگان  توســط  دریافتی 
و ســرمایه گذاران، گفــت: بــا 
توجه به اســتجازه دولت از مقام 
معظم رهبــری، تولیدکنندگان و 
صندوق  از  که  ســرمایه گذارانی 
توســعه ملی، تســهیالت ارزی 
تا  می توانند  کرده انــد،  دریافت 
انتهای سال 1399 تسهیالت ارزی 
خود را به صورت ریالی با صندوق 
توسعه، تســویه و بدهی خود را 

پرداخت کنند.
حجت االسالم روحانی روز سه شنبه 
در یکصدوشــصت و پنجمین جلسه 
ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولت، 
خاطرنشــان کرد: دولت با سیاست ها 
و برنامه ریزی هــای خــود در جهــت 
تقویت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
به ویژه بخش خصوصی تالش داشته 
که در شرایط خاص و سخت اقتصادی 
تمهیداتــی را در نظر بگیرد که چرخه 
تولید کشور متوقف نشود و تحریم های 
غیرقانونی آمریکا نتواند لطمه و ضربه ای 

بر اقتصاد کشور وارد کند.
روحانــی مصوبــه امروز ســتاد 
هماهنگــی اقتصادی دولــت درمورد 
ارزی  تســهیالت  ریالــی  تســویه 
تولیدکنندگان از صندوق توسعه ملی 
را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای 
تولیدکنندگانی برشمرد که از صندوق 

توسعه ملی تسهیالت دریافت کرده اند 
و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از 

این طرح قدردانی کرد.
رئیس جمهــور در ادامه با  اشــاره 
به فراهم شدن شــرایط جدید تسویه 
ریالی بدهــی وام ارزی شــرکت ها و 
بنگاه های تولیدی، گفت: این شــرایط 
می تواند زمینه عرضه ســهام بسیاری 
از ایــن بنگاه های تولیدی در بورس را 
فراهم کند که هم موجب تقویت بازار 
سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای 
تسویه آسان تر بدهی های این شرکت ها 
فراهم می کند و هم اجرای طرح توسعه 
در این واحدها و بســتر سازی الزم را 

تامین می کند.
 روحانی در این جلسه همچنین از 
دستگاه های ذیربط خواست تا مراحل 
تصویب و اجرای دستورالعمل اجرایی 
این مصوبه را به ســرعت انجام داده و 
نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام نمایند 
تا در ماه های باقیمانده از ســال جاری 
بنگاه های اقتصادی بتوانند اقدامات الزم 

را در این زمینه انجام دهند.
در این جلســه سرپرست وزارت 
صمــت گزارشــی از وضعیــت تولید 
کاالهای اساســی درکشــور و خودرو 
در کشــور و نوســانات قیمت در بازار 
خــودرو ارائه کرد و رئیس جمهور پس 
از ارائه این گزارش، تاکید کرد: وزارت 
ویژه  مراقبت های  می بایســت  صمت 
درخصــوص قیمت کاالهای اساســی 
داشته باشد و دستگاه های ذیربط چه 

در تنظیم قیمت هــا و چه در نظارت 
بر آن و تنظیــم چرخه تولید و توزیع 
می بایست با هماهنگی دقیق به وظایف 

خود عمل کنند.
روحانی با بیــان اینکه با توجه به 
واقعیت افزایش تولید و عرضه خودرو 
در دو ماه اول سال 99 نسبت به سال 
گذشته، نباید شاهد عدم تعادل در بازار 
خودرو باشیم، گفت: اخالل در چرخه 
توزیــع، عرضه و فــروش کاال و ایجاد 
آشفتگی در بازار هم زندگی و معیشت 
مردم و هم آرامش روانی جامعه را دچار 

مشکل می کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: وزارت 
صمت می بایســت طبــق ماموریت و 
وظایــف خود با هماهنگــی اصناف و 
تولیدکنندگان اقدامات فوری و الزم را 
برای تنظیم قیمت کاالهای اساسی و 
اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای 

بر زندگی مردم دارند، انجام دهد.
روحانــی بــا تاکید بــر اینکه در 
این مسیر باید سیســتم واسطه گری 
رانت جویانــه حذف و نحــوه خرید و 
بــرای مصرف کنندگان واقعی  فروش 
اصالح شود، افزود: این اقدامات باید به 
فوریت انجام گرفته و ســریعا به مردم 
در این خصوص اطالع رســانی شود و 
اگر در این مســیر مواردی وجود دارد 
که می تواند مورد استفاده و سودجویی 
قرار بگیرد باید سریعا رفع و با هماهنگی 
و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر 

متوقف شود.

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت خبر داد

فراهم شدن امکان تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدكنندگان 
و سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی
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