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33916546 تمام ساعات شبانه روز جماعتی را در نظر بگیرید که سوار بر اتوبوسی قصد عزیمت به مشهد مقدس 

را دارند. هر چند ســاعت، راننده تازه نفسی با ادعای بهتر راندن، پشت فرمان 
می نشیند و مقدرات مسافران را به دست می گیرد. اگر رانندگان متعدد، بدون 
در نظر گرفتن مسیر و نقشه راه و مختصات جغرافیایی، هریک فرمان را به سویی 
بکشد و راه شرق و غرب در پیش گیرد، روزها و ماهها می گذرد و مسافران به 

مقصد نمی رسند، فرصت ها از دست می رود و راه های رفته را بر می گردند و...
برای پرهیز از چنین وضعی است که مقررات رانندگی وضع و مختصات و 
عالئم راهداری نصب شده تا کسی نتواند سرخود عمل کند و زودتر یا دیرتر 
طی طریق کند. در عین حال حاکمیت قانون باعث می شود هیچ یک از رانندگان 
نتواند ادعا کند من چنین برنامه و چنان نقشه ای دارم و اگر فرصت می یافتم 
چنان می کردم! قانون باعث می شــود او حد و انــدازه اش را به عنوان راننده 
بشناســد ، حدود اختیاراتش را بداند و خودش را با جاده ساز و قانون نویس و 
پلیس و ... اشتباه نگیرد. ضمانت اجرای این هم ، اعمال قانون توسط مامورانی 
است که برای همین منظور استخدام شده اند و حقوِق همین کار را می گیرند. 
مجموعه این فرآیند باعث می شــود تا یک مسافر اطمینان داشته باشد اگر 
امشــب از تهران به سمت مشهد مقدس عزیمت کند، دوازده ساعت بعد، به 

مقصد رسیده و می تواند برنامه های بعدی اش را بر این اساس تنظیم کند. 
این تمثیل ســاده و این گزاره بدیهی عقلی را هیچکس نمی تواند رد کند 
چرا که نمی خواهد به مخالفت با مشهورات عقلی متهم شود. در قیاس با این 
سفر چند ســاعته، اداره امور یک کشور که هزاران بار خطیرتر است ، منطقا 

باید ضابطه مند تر باشد و چارچوب های جدی تر و بازدارنده تری داشته باشد. 
نظامــات سیاســی مختلفی برای به ســامان کردن امــور و پرهیز از 
فرصت ســوزی ها و حتی جلوگیری از رخنه عوامل دشمن در ساختار خودی 
و به عقب رانده شدن کشــور، راهکارهای قانونی مهم و بازدارنده ای طراحی 
کرده اند. در کشور ما، قانون اساسی با تقسیم قوا، جلوی خود رایی در بخش های 
گوناگون حاکمیت را گرفته و ترتیبی داده که یک مقام اجرایی تنها مجری باشد 
نه تئوریسین و نظریه پرداز، یک مقام تقنینی، فقط قانون گذار باشد و نه قاضی 
و محکوم کننده این و آن و یک مقام قضایی، تنها و تنها قاضی باشد نه البی گر 

و مصلحت اندیش و مذاکره کننده.
با این حال به دلیل عدول این دستگاه ها از وظایف ذاتی و فرو غلتیدن در 
ورطه رودربایستی و برخی مراودات، در وضعیتی قرار داریم که یک مقام دولتی 
بعد از چند سال اعترافاتی می کند که دقیقا مصداق همان رانندگانی است که 

یکی به شرق رفته و دیگر راه او را معکوس کرده و به غرب رفته!
به این مصادیق توجه کنید:

 اخیرا وزیر ارتباطات گفته: » در ابتدا فکر می کردیم که تمامی تحریم ها در 
12 ماه لغو می شود اما این موضوع به طور کامل تحقق نیافت «! فکر می کردیم! 
یعنی سرنوشت یک ملت متوقف به فکر کردن افراد است! آن هم در شرایطی 
که هر نخبه و دلسوز و اندیشمندی بارها و بارها بر واهی بودن همه آن وعده ها 
و سراب بودن همه آن رویاها تاکید کرده و هشدار داده بود اما گوش شنوایی 

وجود نداشت و منتقدین دلسوز به جهنم حواله می شدند! 
رئیس جمهور محترم هم در باره تحریم ها به تازگی ســخنان متفاوتی در 
خوزستان گفته است. ایشان با عبور از آنچه قبال گفته بود ناگهان وعده چند 
ده سال آینده را به مردم می دهد و می گوید: » چند تا ده سال طول می کشد 
تا تمام آن آثار تحریم از بین برود. فکر کردیم سه روزه مشکل حل می شود«! 
رئیس جمهور محترم امروز در شرایطی این حرف را می زند که سخنان دوسال 
قبل خود را فراموش کرده اســت. آنجا که گفته بود: » ما وقتی می گوییم باید 
تحریم های ظالمانه رفع شود بعضی ها چشمان شان زیاد نچرخد. تحریم های 
ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت 
و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک ها احیا شوند« ! حاال 
کدام فکر درست بود!؟ آن فکری که آب خوردن را هم به تحریم ربط داده بود 
یا آن فکری که می گفت دشــمن به عهدش وفادار نخواهد ماند!؟ و آیا اکنون 
رئیس جمهور به اشتباه بودن آن اندیشه های باطل اذعان دارد !؟ آیا اکنون که 
عدوات و دشمنی آمریکایی ها و اروپایی های دنباله رو باعث استمرار تحریم های 
ظالمانه شده و این خوش بینی به دشمن باعث کاهش شدید محبوبیت دولت 
یازدهم در نزد افکار عمومی شده، رئیس جمهور محترم حاضر به پذیرش این 
فقره هست؟ منطقا از کسی که علی رغم این همه مشکالت و مصائب مردم و 
با وجود رکود و تورم و بیکاری فراگیر، می گوید »شــرمنده مردم نیستیم« و 
اعالم می کند که همه چیز در کشور به سامان است و ریزگرد و مشکالت مردم 
جنوب هم »عذاب الهی « است، به سختی می توان انتظار پذیرش خطا و سپس 
حرکت و کار خاصی داشــت و بیم آن می رود که اگر ده بار دیگر هم فرصتی 

باشد، اتفاق تازه ای روی ندهد!
اما اشــکال از کجاست؟ صرف نظر از قوت و ضعف ذاتی افراد، وقتی سایر 
دستگاه ها به وظایف خود عمل نکردند، کشور بدین شکل دستخوش روزگار 

گذراندن با »فکر می کردیم«ها می شود.
 قرار بود مجلس در راس امور باشد و بر اساس قانون اساسی به همه امور 
مملکت نظارت کند. اما نگاهی به گردش کار مجلس، گویای فاصله فاحش آن 
با جایگاه رفیعی است که باید باشد . نایب رئیس  مجلس مشغول توئیت نوشتن 
درباره »کولبران« است و از مســئولیت خود و دولت مورد عالقه اش چیزی 
نمی گوید! نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه، با انبوهی از مراجعان که از 
بیکاری و بی پولی رنج می برند مواجه هستند، اما همزمان علی رغم اذعان و اخطار 
کارشناسان - که رکود مسکن را یکی از مهمترین علل گسترش رکود و بیکاری 
در کشور می دانند- وزیر مسکن را با رایی باالتر از روز نخست راهی وزارتخانه 
می کنند! تا عمال به همه غصه ها و درد دل های موکلینشان پوزخند زده باشند!
وقتی یک مقام مسئول ) در هر دستگاهی( نگران این نکته ساده و ابتدایی 
نباشد که ممکن است در اثر تخلف، تبانی، کوتاهی و ... از سوی دستگاه قضا 
مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد و انتساب او به اشخاص و جریانات سیاسی ، 
برایش مصونیت به ارمغان می آورد، احتمال هر خطر و اتفاقی را باید داد. وزیر 
صنعت اخیرا در ســخنانی عجیب و غریب که بیشتر به دوران قبل از برپایی 
جمهوری اسالمی شبیه اســت، در واکنش به نگرانی  نخبگان و دلسوزان از 
محرمانه بودن قراردادهای خودروســازان با شــرکاي خارجی، گفت: »هیچ 
نگرانی ای در این زمینه وجود ندارد و من مســئولیت ها را قبول می کنم«! وی 
سپس در مقابل پرسش درباره اطالع دیوان محاسبات از آنچه در این قراردادها 
گذشته مي گوید: »قراردادها نباید به هیچ جا فرستاده شود)!( دیوان محاسبات 
اگر شک و شبهه اي دارد، مي تواند رسیدگي کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطي 
به بعضي دستگاه ها ندارد)!( دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و این طور 
نیســت که قراردادها را تأیید و بررسی کند«! چه چیزی می تواند یک وزیر را 
که مدت کوتاهی بر کرســی یک وزارتخانه تکیه می زند، به این نقطه برساند 
که خود را پاسخگو به هیچ مرجعی نداند و حاضر نباشد به عالی ترین مراجع 
قانونی کشــور لطف کند و قرار دادهایش را نشــان بدهد!؟ اگر فردا از همین 
قرار دادها، یک »کرسنت« دیگر درآمد، تکلیف ملت مظلومی که با هنرمندی 
مدیرانش، میلیارد میلیارد پول از کیسه اش می رود چیست!؟ اکنون بدهی و 
خســارت ناشی از کرسنت دهها هزار میلیارد تومان است و هرروز هم به آن 
افزوده می شود. آیا باید منتظر تولد یک فساد عظیم دیگر بود!؟ آیا اگر دستگاه 
قضایی در موقع مقتضی و در بزنگاه حادثه، سراغ آن پرونده جنجالی رفته بود 
و عواملش را محاکمه و مجازات می کرد، امروز کسی جرات می کرد گردن کشانه 
بگوید »قرار داد ها را نمی دهیم«!؟ اکنون که برخی از عوامل قرار داد کرسنت 
محکوم شــده اند، عزمی برای اجرای حکم وجود دارد یا اینکه همان افراد در 
همان سمت ها و مسئولیت ها ، مشغول عقد قرار داد با خارجی ها هستند!؟ آنها 
مجازات نشدند و در نتیجه علیرغم همه اخطارها و هشدارها، اثر همین حاشیه 
امنیت، توتال را برای توسعه یک میدان مشترک با قطری ها استخدام کردند، 

در حالی که پیمانکار طرف قطری هم توتال بود!!
باید برای این بلیه عظیم فکری کرد وگرنه ماجرای عوض شــدن دائمی 
راننده ها در ابتدای این نوشتار، کار را به جایی خواهد رساند که مسافران هرگز 
به مقصد نرسند. ساختار قانونی و قانون اساسی ما ، در این موارد کامال شفاف 
و روشن است و نمی توان نقصی متوجه آن کرد. ضعف در اجراست. در آنجا که 
اصل تفکیک قوا و عمل هر قوه به وظایف ذاتی و قانونی و شــرعی اش رعایت 
نمی شود و مالحظات و البی ها و رودربایستی ها و ... جانشین مصالح عمومی و 
منافع ملی می شــود. بهانه همه دوره ها )از جمله این دوره( این است که فالن 
اقدام یا جلوگیری از فالن تخلف ، موجب تضعیف دولت مســتقر می شود! به 
پرونده فالن شــخص پس از دوره مسئولیتش رسیدگی می شود )اگر بشود(! 
اگر فالن اقدام صورت بگیرد، این گونه اعالم می شــود که در برابر برنامه های 
دولت سنگ اندازی شده و...! اینها و مواردی مشابه ، نه پیش خدا حجتی است 

برای سکوت در برابر تخلفات و نه گره ای از کار فرو بسته مردم باز می کند. 

پوست موزناكارآمدی یا اشکال قانونی؟!

حسین شمسیان

* به رئیس جمهور عرض می کنم چرا عذاب الهی سراغ دولتمردان نیامد و به 
سراغ مردم مظلوم خوزستان رفت که علی رغم عبور لوله های گاز و نفت در اکثر 

شهرهای استان، هنوز برخی از داشتن نعمت گاز یا نفت محرومند؟!
6960---0936 و 4648---0913
* در موضوع ســاختمان پالسکو رســانه های حامی دولت اتهامات فراوانی به 
افــراد مختلــف زدند که بعداً خالف تمام آنها اثبات شــد اما در مورد حوادث 
اخیر اســتان خوزستان که کوتاهی سازمان محیط زیست و دیگر سازمان های 
دولتی مشهود است و رئیس جمهور هم به جای رفع موانع و تعامل بیشتر بین 
دستگاه ها اقدام مفیدی داشته باشند آن را عذاب الهی و ناشی از گناهان مردم 
دانســت، درحالی که در استان خوزستان هزاران شهروند ایرانی درگیر گرد و 
غبار و بی آبی و نبود برق بودند در تیترهای این نشریه ها هیچ اثری از همدردی 
با مردم و رســیدگی به بحران نبود. در چنین مواقعی اســت که مردم ادعای 

دوستی افراد را محک می زنند.
0513---9070
* عذاب الهی وجود مدیران ناکارآمد و حرامخوار نجومی بگیر است که همچنان 
بر اریکه قدرت تکیه کرده و به عنوان ذخائر نظام معرفی می گردند! عذاب الهی 
اختالس از صندوق ذخیره فرهنگیان اســت که به عنوان معوقات رنگ عوض 
می کند! عذاب الهی دروغ ها و گفتار ناصوابی است که در نشست برجام صورت 
گرفت و به منافع ملی چوب حراج زد و وعده های پوچ تحویل گرفت! عذاب الهی 
وعده های فریبنده انتخاباتی و اعالم رونق اقتصادی در صد روز بود که همچنان 

باقی است! عذاب الهی فسادهای کالن مالی، بیکار کردن جوانان و ... است.
طالعی
* جای شــهدایی مانند شــهید باکری خالی است که امروز با نگاه انقالبی در 
مشکل به وجود آمده برای هم وطنان خوزستانی میز و صندلی مدیریت را رها 

کند و آستین باال زده، خود وارد معرکه بشود و موانع را برطرف سازد.
0919---8313
* با روند کنونی بیم آن می رود که وضعیت مدیران دوتابعیتی نیز به سرنوشت 
حقوق بگیران ختم شــود. وزارت اطالعات که خود باید ملجأ و منبع خبر فوق 
باشد ادعا می کند که لیستی از این افراد ندارد! در حالی که دستگاه قضا ارسال 
لیســت بیش از 10 نفر به وزارت اطالعات را اعالم می کند در این بین مردم 

متحیر می مانند که عاقبت قضیه چه می شود!
محمودی
* آقای زنگنه صنعت نفت قطر توسط توتال و شل و... احداث شده است و دور از 
انتظار نیست که اطالعات محرمانه در اختیار قطر قرار گرفته باشد. ترس از افشای 
موارد محرمانه موجب بستن چشم ها و امضای قراردادهای پرزیان شده است.
0912---9452
* آقای ظریف! گستاخی مقامات ترک بر علیه کشورمان برای چندمین بار تکرار 
شد، پس کی قرار است پاسخ این هرزه زبانی و گزافه گویی آنان را بدهید؟ مردم 
ایران انتظار دارند وزارت امور خارجه در برخورد با جســارت برخی کشورها بر 
علیه مردم ایران این گونه انفعالی برخورد نکند و خیلی واضح و صریح پاسخ دهد.
0912---5608
* بعد از آنکه حضرت آقا در کنفرانس حمایت از انتفاضه فلســطین، یادی از 
مالکوم ایکس رهبر شهید سیاهپوستان مسلمان آمریکا کردند، رسانه ملی فقط 
چند ثانیه به معرفی او پرداخت! رسانه ملی باید به طور مستمر چهره کثیف و 
آدم کــش ایاالت متحده آمریکا و غرب را در معرض دید مردم قرار دهد. چون 

عده ای در داخل دائماً به بزک چهره منفور آمریکا مشغولند.
0253---3561
* ما به نمایندگانی رأی داده ایم و آنان را به مجلس فرستاده ایم ولی متأسفانه 
به جای خدمت به ملت به دالیل نامعلومی خدمه دولت شده اند. چه باید بکنیم؟
0919---5571
* در فازهــای 5 و 6 تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران حقوق مهر ماه به بعد 

کارکنان را پرداخت نکرده اند.
0921---5451
* یک دســتگاه خــودرو پژو پارس از ایران خودرو خریــداری کردم که دارای 
نقایــص متعددی بود. پیگیری های بنده برای دریافت یک اتومبیل ســالم به 
نتیجه ای نرســید. ایران خودرو از انجام تعهداتش سرباز می زند! پس احترام به 

حقوق مشتری چه می شود؟
سپاهی
* به چه دلیل 5 ماه است حق الزحمه معلمان حق التدریسی آموزش و پرورش 

پرداخت نشده است؟!
021---2714

* حفظ ســالمت شهروندان ساکن شرق تهران ایجاب می کند مامورین اداره 
بهداشت این منطقه نسبت به بازدید از کارگاه های خیابان های اتحاد و احسان  

اهتمام ویژه داشته باشند.
0919---2315
* ارائه تســهیالت ویژه بیمه برای مالکان حدود 10 میلیون موتورسیکلت در 
کشور اقدام قابل تقدیری است. اما این موضوع مهم، نباید سبب منتفی شدن 
طرح تبدیل موتورهای بنزینی به برقی شود. در هر شرایطی برای کاهش تدریجی 

آلودگی هوا، اجرای سریع این طرح از اهم ضروریات است.
0938---6263
* رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش لطف کنند سری به منطقه 11 یعنی 
مرکز پایتخت جمهوری اســالمی و دبستان ]...[ بزنند که تا سال قبل دولتی 
بود و امســال هیئت امنائی شــد و هر دانش آموز هم باید سیصد هزار تومان 
پرداخت کند. در روزهای بارانی ســقف کالس به قدری چکه کرد که غیرقابل 
تحمل بود و آجرهای آن در حال فرو ریختن است. کودکان امنیت ندارند. گویا 
نجومی بگیران نمی گذارند پولی به مدارس برسد! این است تدبیر و امیدی که 

قولش را داده بودند!
0912---0925
* قیمت انشعاب برق خانگی در دولت نهم 199 هزار تومان بود. در این دولت 
یعنــی دولت یازدهم قیمت آن را به یــک میلیون و 280 هزار تومان افزایش 
داده اند. جالب اینکه با وجود این گرانی ها می گویند تورم را تک رقمی کرده اند.
0919---2881

این 380 هزار میلیارد تومان کجاست
که مردم اثر آن را نمی بینند؟!

رئیس ســازمان انرژی اتمی مدعی شــد 100 میلیارد دالر از  پول های بلوکه 
شده ایران آزاد شده است.

علی اکبر صالحی در مصاحبه با ایســنا و در پاســخ به این پرسش که باالخره 
پول های بلوکه شده ایران به خاطر تحریم های سال های اخیر چقدر بود؟ گفت: چیزی 
حدود 100 میلیارد دالر پول جمهوری اســالمی ایران آزاد شده است و می توانیم 
از آن اســتفاده کنیم. اما این پول ها متعلق به همه نهادهای ذی ربط در جمهوری 

اسالمی است نه صرفا دولت یا بانک مرکزی.
این اظهارات در حالی است که اوال درآمدهای ارزی در صورت بازگشت و امکان 
دسترسی، در خزانه واریز می شود و ثانیا اگر واقعا 100 میلیارد دالر پول ایران آزاد 
شــده باشد، باید پرســید این رقم )معادل 380 هزار میلیارد تومان( کجا رفته که 
مردم کمترین اثر مثبت آن را در حل مشــکالت معیشــتی و رفع رکود و بیکاری 
نمی بینند. چنین رقمی در واقع معادل درآمد چند سال کشور است و این در حالی 
است که دولت همین امسال اعالم کرده 58 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد.

ترامپ: هیچ جنگی برنده نشدیم
اما بدهی آمریکا 2 برابر شد

دونالد ترامپ گفت بدهی های ملی آمریکا ظرف 8 سال دولت اوباما دو برابر شد.
رئیس جمهور جدید آمریکا ضمن سخنانی در کنگره اتحادیه محافظه کاران آمریکا 
ضمن تمسخر دولت اوباما گفت: »ما بدهی در سطح ملی را به ارث برده ایم که در 
مدت 8 ســال، دو برابر شد و به 23 هزار میلیارد دالر رسید. این رقم دو برابر شد. 
ما میراث دار سیاســت خارجی هستیم که به صورت مرتب و یکی پس از دیگری، 
شاهد فاجعه های مختلف هستیم. ما دیگر نمی خواهیم فاجعه دیگری داشته باشیم. 
آخرین باری که ما برنده شدیم چه زمانی بود؟ آیا ما در جنگی برنده شده ایم؟ آیا 

ما در جایی برنده شده ایم؟
مومنی: اقتصاددان های مستقل
آمارهای دولت را قبول ندارند

یک اقتصــاددان حامی دولت می گوید: دولت با اشــتباهات فاحش در اتخاذ 
سیاست های اقتصادی کارآمد روبرو است.

فرشــاد مومنی در مصاحبه با روزنامه اصالح طلب ســتاره صبح ضمن تخطئه 
عملکرد دولت سابق گفت: واقعیت این است که دولت جدید هم در اتخاذ سیاست های 
کارآمد با اشتباهات فاحش روبرو است و باید سهم مسئولیت ندانم کاری های خود را 

بپذیرد، به واسطه این که این ندانم کاری ها می تواند مخرب باشد.
وی درباره انتقادات می گوید: هم اکنون در روند جهت گیری های اقتصادی دولت 

فعلی هم نقدهای کارشناسی عالمانه وجود دارد و هم نقدهای مخرب.
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد: از ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم 
تاکنون اســناد مهمی نظیر برنامه ششم توسعه که تاکنون دولت انتشار داده است 
از نظر بنیه کارشناســی در کشور به شدت ضعیف است. به طوری که کارشناسان 
اقتصادی به دلیل احساس مســئولیتی که می کنند در مورد منافع و کاستی های 

موجود در این جهت گیری ها نقدهایی را مطرح کردند.
وی در پاسخ این سؤال که »در حال حاضر دولت فعلی مدعی افزایش نرخ رشد 
اقتصادی اســت، در این خصوص شما چه نظری دارید؟« گفت:  هم اکنون در مورد 
آمارهایی که درخصوص نرخ رشد اقتصادی و اشتغال از سوی دولت مطرح می شود 
تردیدهایی وجــود دارد چرا که دولت باید همراه آمارهای فوق، منطق ادعای خود 
را نیز ارائه کند. به دلیل این که دولت در این خصوص منطقی را ارائه نکرده است. 
بنابراین اقتصاددان های مستقل نشان دادند که این ادعاها در مورد این دو متغیر کلیدی 
اقتصاد مورد تایید نیست. به طوری که رشد اقتصادی که مبتنی بر خام فروشی باشد 
ناپایدار است. چرا که مسئله اساسی که در این خصوص وجود دارد برمی گردد به این 
موضوع که رشد اقتصادی فاقد کیفیت الزم برای بهبود کیفیت زندگی مردم است.

مومنی همچنین درباره این سؤال که »در شرایط کنونی فکر می کنید اجرای 
برجام در بهبود وضعیت اقتصادی موثر بوده یا خیر؟« گفته است: اگر دولت برنامه 
منســجمی نداشته باشد اجرای برجام می تواند به معنای از دست دادن فرصت در 
اقتصاد تلقی شود. دولت باید از این زاویه به دوران پسا توافق نگاه کند، به این معنا 
که برای رونق بخشی  به اقتصاد صرفا رفع تهدیدها موثر نیست. باید برنامه ریزی های 
مشــخص به منظور افزایش ظرفیت تولید در کشــور فراهم شود. برنامه ای که با 
فســاد مقابله کند و با تمرکز ویژه به بنگاه های کوچک و متوســط امکان این که 
این تنش زدایی کام بخش های بزرگی از جمعیت را شیرین کند فراهم شود. از این 
رو همه این مسائل نیازمند برنامه است که تاکنون متاسفانه از سوی دولت برنامه 

جامعی در این خصوص تدوین نشده است.
روزنامه ستاره صبح همچنین از قول بهمن آرمان بر لزوم ارائه صحیح آمار تصریح 
کرد و نوشت: در حال حاضر مهم ترین آماری که مردم نسبت به انتشار آن حساس 
هستند و مسئولین آن را جدی نمی گیرند آمارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در 
حال حاضر بررسی های آماری بیانگر این هستند  که نرخ بیکاری واقعی در حدود 
35 درصد است. این در حالی است که نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز 
بر اساس برآوردهای صورت گرفته 67 درصد مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین 

اعالم آماری مبنی بر این که نرخ بیکاری یک درصد و یا نیم درصد کاهش یافته است، 
از ســوی مردم غیرقابل باور اســت. به دلیل بحران بیکاری هم اکنون خانواده ای  در 
ایران وجود ندارد که دارای یک و یا دو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار نباشد. بنابراین 
با وجود این شــرایط اعالم رقم هایی دال بر ایــن که نرخ بیکاری 10 و یا 12 درصد 

است مایه شگفتی است.
وی می افزایــد:  در حال حاضر ما در حالی شــاهد اختالفات آماری  بزرگ نرخ 
بیکاری و یا تورم در میان دولت ها هســتیم که آمار رشد اقتصادی نیز که به صورت 
واقعی برآورد شده است از سوی مردم با تردید مواجه شده است. در حال حاضر خود 
مسئله آمار تبدیل شده است به ابزاری  برای استفاده های خاص از سوی مسئولین. به 
یاد دارم در زمانی که خزائی رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی بود از وی در مورد 
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سوال کردم اما خزائی با اظهار بی اطالعی از حجم 
ســرمایه گذاری خارجی عنوان کرد؛ آمار دقیقــی در مورد میزان آن وجود ندارد. در 
این شرایط ارائه آمارهای این چنینی به یک ملغمه ای انجامیده که همه کارشناسان 

ذی ربط را در کشور گمراه می کند.
ادامه محدودیت دسترسی ایران

به درآمدهای نفتی با وجود برجام
بانک مرکزی باید شــفاف کند که آیا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعالیتی 
از جمله دادن بودجه های عمرانی و... مصرف می شــود، یا اینکه صرفا این پول هزینه 

تامین کاالهای مصرفی می شود که اکثرا در ایران نیز تولید می شود؟
پایگاه اینترنتی »فردا« در گزارشــی به بررسی این مسئله پرداخت که »آیا پول 
حاصل از فروش نفت را آزادانه مدیریت می کنیم؟ تحریم های بانکی چگونه اقتصاد ما 
را کنترل می کند؟« این سایت می نویسد: یکی از موضوعات بسیار مهم پس از برجام، 
افزایش فروش نفت ایران بوده است. اما نکته ای که هنوز نیز به طور شفاف مشخص 
نشده، نحوه دسترسی آن به پول های نفت و یا حتی پول های بلوکه شده است. عالوه 
بر نبود آمار شفاف، این موضوع که بعد از اجرای برجام هیچ یک از بانک های بزرگ 
حاضر به همکاری با ایران و ایجاد روابط کارگزارانی نشــده اند و گفته های بسیاری از 
مسئولین، گزارش های مجلس و وزارت خارجه صرفا حکایت از همکاری برخی بانک های 
کوچک و متوســط با ســقف تبادل پایین پول دارد و پاسخ به این سوال که آیا ایران 

می تواند پول نفت را آزادانه خرج کند یا نه همچنان نامشخص است.
عالوه بر این ابهام، دولت در مدت اخیر تمایل شدیدی به واردات  از سایر کشورها 
نشان داده است در این مدت تعرفه واردات 8 کاالی مهم کشاورزی کاهش چشمگیر 
داشــت و تقریبا همه به زیر 10 درصد کاهش پیدا کــرد، بر واردات لوازم خانگی از 

ترکیه تعرفه ترجیحی وضع شد.
چالش همکاری بانک های بزرگ و نقل و انتقال پول، این سوال را مطرح کرده که 
آیــا بانک مرکزی به علت همکاری نکردن بانک های بزرگ و به این دلیل که بانک ها 
حاضر به پذیرش ریسک هر نوع همکاری از ترس درگیری با نهادهای تحریمی نیستند، 
پول نفت را با واردات بیش از حد مواد مصرفی وصول و نقد می کند؟ بانک مرکزی باید 
شفاف کند که آیا پول نفت، اکنون آزادانه و در هر فعالیتی از جمله دادن بودجه های 
عمرانی و ... مصرف می شــود، یا اینکه صرفا این پول هزینه تامین کاالهای مصرفی 

می شود که اکثرا در ایران نیز تولید می شود.
عدم تک نرخی شدن ارز، پایین آوردن بیش از حد تعرفه واردات کاال،  تخصیص ارز 
با قیمت پایین تر از بازار برای واردات و باقی ماندن پول در بانک هایی که برخی از آنها 
حتی برای نگهداری پول از ایران هزینه می گیرند و... عواملی است که باعث تقویت این 
شائبه شده که، با توجه به عدم رفع تحریم های بانکی و عدم همکاری بانک های بزرگ 
با ایران به علت ترس درگیری تراکنش هایشــان با نهادهای باقی مانده در تحریم های 
ثانویه، وضعیت قبل و بعد از برجام تغییر چندانی نکرده است و تنها حواله های ارزی 
برای واردات مشــخص به روز شده اســت که قطعا نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ایران 
ندارد. در واقع در پسابرجام ایران تنها می تواند کاالهای خاصی را از کشورهای خاصی 
وارد کند تا پول خود را نقد کند و در غیر این صورت، پول نفت همچنان در بانک های 
خارجی بلوکه می ماند و بعضی از آنها حتی برای نگهداری این پول، مبلغی را نیز دریافت 
می کنند. این چرخه باطل عمال مبادله نفت در برابر غذا و سایر کاالهای نهایی است.

عالوه بر این، عدم برقراری روابط بانکی  به علت ترس از تحریم های باقی مانده، 
باعث شده تا تنها کسانی بتوانند از سرمایه گذاری های محدود و یا حتی واردات کاال بهره 
ببرند که درگیر هیچ نوع همکاری با نهادهای باقی مانده در تحریم نباشند. بانک های 
داخلی و خارجی نیز تنها حاضر به شــرکت در فعالیت هایی از این دســت هستند و 
ریسک همکاری با نهادهای تحریمی را نمی پذیرند. نامه بانک ملت به یکی از نهادهای 
تحریمی و عدم ارائه خدمات ارزی به آن نهاد، موید همین نکته است. در واقع پس از 
برجام، از یکســو واردات کاال و سرمایه های محدود به ایران کنترل می شود که کامال 
مشخص، محدود و در چارچوب سیاست های تحریمی آمریکا باشد و از سوی دیگر تنها 
کســانی می توانند از سود این اقدامات استفاده کنند که اقدام به خود تحریمی کرده 

باشند. اقدام اخیر بانک تجارت در خرید و نصب نرم افزار در جهت عدم خدمات دهی 
به تروریست ها )لیست تحریم( با نظارت صندوق بین المللی  پول و تخصیص ارز با 
قیمت پایین تر از قیمت بازار برای گشــایش ال سی  جهت واردات می تواند شاهدی 
بر این موضوع باشد. به نظر می رسد، آمریکا با نگه داشتن تحریم های بانکی ثانویه، 
هم از داخل و هم از خارج اقتصاد ایران را به سمت منافع خود کانالیزه کرده است. 

نکته ای که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
اعمال نفوذ برخی نزدیکان دولت
عامل عمده ورشکستگی بانک ها

ضرر گســترده برخی بانک ها و ســهامداران آنها، نتیجه عدم شفافیت و البی 
گسترده برخی افراد با نفوذ است.

به گزارش رجانیوز آنچه منافع سپرده گذاران و حتی حقوق سهامداران بانک ها 
را در معرض خطر قرار می دهد، شخصی نگری مدیریت بانک در عملیات بانکی است. 
به عبارت دیگر، وقتی خارج از ضوابط تسهیالت اعطا کنند، مقررات ذینفع واحد را 
دور بزنند، و به برخی از افراد و اشخاص وابسته )عمدتاً سهامداران بانک( تسهیالت 

اعطا کنند، بانک را به سمت سقوط هدایت می کند.
به نظر می رسد عالقه مندان واقعی به سهام بانک ها کسانی هستند که به منابع 
مالی استقراضی نیاز دارند. زیرا بانک ها در شرایط عادی نمی توانند مثل یک شرکت 
تولیدی دیگر سود داشته باشند، زیرا که نرخ سود سپرده و نرخ سود کارمزد )بهره( 
وام ها تابع مقررات بانک مرکزی است. سهامدار عمده با حضور مؤثر در هیئت مدیره 

می تواند به راحتی برای استفاده از تسهیالت تصمیم گیری کند.
نمونه عینی آن را می توان در بانک سرمایه مشاهده کرد. صندوق فرهنگیانی که 
این روزها با فساد 12 هزار میلیارد تومانی شناخته می شود، طبق اعالم فراکسیون 
مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، به 30 نفری که جزو باند صندوق بودند تسهیالت 
کالن پرداخت می شد و در یک مورد 3900 میلیارد ریال تسهیالت به یک سهامدار 

اعطا شده است.
اگرچه بانک مرکزی از سال 1385 به بعد بحث آیین نامه و دستورالعمل مربوط 
بــه ذینفع واحد را آغاز کرد، اما به نظر می رســد به طور جدی ابعاد اجرایی آن را 
پیگیری نکرده است. ریشه بسیاری از معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول و 

غیره عمدتاً در همین موارد است.
عدم رعایت این مسائل باعث شــده تا صورت های مالی بانک ها مریض باشد، 
مرضی که عمدتاً ناشی از مطالبات معوق مشکوک الوصول است. شفافیت صورت های 
مالی بانک ها نماد گزارش گری آنهاست و عدم واقعی بودن بسیاری از معامالت، به 
پاشنه آشیل آن تبدیل شده است. سال 94 این دستورالعمل الزامی برای بانک های 
خصوصی اعمال شد که شاهد سقوط ارزش سهام بانک هایی چون پارسیان پس از 
اعمال دســتورالعمل بودیم و امسال نیز پس از اجرایی شدن در بانک های دولتی، 
در بانکی به نام ملت که به یکباره 3600 میلیارد تومان از ارزش سهام آن کاست و 

سهامداران آن دچار ضرر غیر قابل جبرانی شدند.
اما این شخصی نگری در زمانی به اوج خود رسید، که چهره های شاخص با اعمال 
نفوذ و فشار سیاسی خود، افراد مد نظر خود را در بانک های دولتی بعنوان مدیرعامل 
مشغول به کار کردند. افرادی چون »علی صدقی« و »علی رستگار سرخه« با البی 
فریدون به ســمت مدیرعاملی بانک ملت و بانک رفاه کارگران درآمدند که در یک 
نمونه آن رســتگار با حساب سازی ســود 2 هزار میلیارد تومانی را برای بانک ملت 

اعالم نمود که در حسابرسی مجدد به زیان 3 هزار میلیارد تومانی تبدیل گشت.
در پرونده اخیر فساد باز شده بانکی از سوی مقامات رسمی کشور اخذ وام های 
کالن بانکی از طریق بعضی مفســدین اقتصادی به واسطه برخی از اقوام مسئوالن 

دولت نیز فاش شده است.
بعد از افشای تخلفات رسول دانیال زاده از زبان سخنگوی قوه قضائیه، جزئیاتی 
از پرونده شب دوســت ماالمیری توســط نماینده خمینی شهر در مجلس شورای 

اسالمی فاش شد.
»ماالمیری« ارتباطات نزدیکی با خانواده اقوام درجه یک برخی مقامات داشته 
اســت. اسناد واریز پول، به حساب دختر این مقام در لندن و کانادا وجود دارد که 
نشان دهنده ارتباطات مالی بین وی و ماالمیری است. از طرفی آقای رستگار از شعبه 
دوبــی بانک ملت برای ماالمیری وام های کالن اخذ می کند و ماالمیری این وام ها 
را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده گذاری با سود باال می کند! ماالمیری 

مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده است.
علی رستگار سرخه خود نیز از محل دو شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه 
در سال 94 حداقل مبلغ 125 هزار دالر و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 
1 میلیارد و 400 میلیون تومان می شود، این در حالی است که ماهانه 37 میلیون 

تومان هم حقوق از بانک ملت می گرفته است.
وضعیت مخاطره آمیز در بانک ها از زمانی آغاز می شــود که تســهیالت معوق 
می شــود، و باید برای چنین مطالباتی ذخیره مطالبات مشکوک در نظر گرفت. با 
ضعف در مقررات و تداوم بخشنامه های ناکارآمد دست مدیران سیاسی بانک ها )اعم 
از دولتی و خصوصی( برای ذخیره گرفتن و پنهان سازی باز بوده است. کم محاسبه 
کــردن مقوله های مطالبات معوق، ذخیره مطالبات مشــکوک الوصول و همچنین 
سهل انگاری ارزیابی وثایق، مسئله ای است که مدیران سیاسی بانک هایی چون ملت 

با هدف سود سازی و با تمدید بدهی معوق انجام داده اند.

تسلیت به همکار
بانهایت تاســف مطلع شدیم همکارمان آقای اباذر فضلعلی در غم از 
دســت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحوم رحمت الهی خواستاریم.

و  پنتاگــون  هشــدارهای 
به  نسبت  اروپایی  کشــورهای 
تبعــات وارد کردن نام ســپاه 
پاسداران به فهرست سازمان های 
تروریستی، کاخ سفید را نسبت 
به اجــرای این طرح مردد کرده 

است.
خبرگزاری »رویترز« روز شنبه به 
نقل از منابع آگاه نوشته است که کاخ 
سفید نسبت به وارد کردن نام سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به فهرست 
ســازمان های تروریستی دچار تردید 

شده است.
مقام های مطلع به رویترز گفته اند 
که تردید کاخ سفید ناشی از هشدار 
مقامات دفاعــی و اطالعاتی آمریکا 
نســبت به تبعات این کار، نشــات 

می گیرد.
یک مقام آمریکایی که خواســته 
نامش فاش نشــود، گفته است: اگر 
این کار را انجــام دهید، دیگر راهی 
برای مباحثه نخواهد بود و هر امکانی 
برای گفت وگو با ایرانی ها در مورد هر 

مسئله ای از بین می رود.
منابع اروپایی می گویند شــتاب 
اولیه ای که بــرای اجرایی کردن این 
طرح وجود داشت، در پی بحث های 
داخلی دولت در مورد تبعات این اقدام، 

کند شده است، چراکه تصور می شود 
ممکن اســت چنین اقدامی تالش ها 
برای مبارزه با داعش را تحت تأثیر قرار 
داده، امکان بهبود روابط دیپلماتیک 
دو کشور را از میان برده و اجرای توافق 

هسته ای را هم پیچیده کند.
در صورتی که کاخ سفید نهایتا این 
طرح را اجرایی کند، واشنگتن سپاه 
پاســداران را یک سازمان تروریستی 
خوانــده و مجموعه گســترده ای از 
تحریم های تازه را علیه شــرکت ها و 

افراد ایرانی وضع می کند.
دولت »دونالــد ترامپ« از چند 
هفته قبل در حال کار روی این طرح 
اســت و انتظار می رفت کــه در ماه 
جاری میالدی رســما اعالم شود، اما 
منابع آگاه که خواسته اند نامشان فاش 
نشود، گفته اند که هرچند این طرح 
هنوز در دســت بررسی است، اما اگر 
قرار بر اجرای آن هم باشد، مشخص 
نیست این امر چه زمانی اتفاق بیافتد.

کاخ سفید درخواست رویترز برای 
اظهارنظر رسمی در مورد این گزارش 
را بی پاســخ گذاشته اســت. با وجود 
اینکه ایران همــواره هرگونه ارتباط 
با گروه های تروریســتی را رد کرده، 
واشنگتن از ســال ها قبل ایران را در 
فهرســت دولت های حامی تروریسم 

قــرار داده و به این بهانه تحریم هایی 
را علیه جمهوری اسالمی وضع کرده 

است.
به گزارش فارس، به نوشته رویترز، 
اســتعفای »مایکل فلین« از سمت 
مشاور ملی ترامپ هم یکی از دالیل 
کند شدن روند بررسی این طرح بوده 
اســت. فلین در رأس هــرم مقامات 
ضدایرانی در دولت ترامپ قرار داشت 
و تدوین راهبردی برای مقابله با ایران 

هم بر عهده او بوده است.
بــا ایــن وجــود، حتــی پیش 
از اســتعفای وی هــم پنتاگــون و 
و  آمریکا  ســرویس های اطالعاتــی 
اروپا نسبت به وارد کردن نام سپاه به 
فهرست گروه های تروریستی هشدار 

داده بودند.
ایــن مقامات همچنین هشــدار 
داده اند که این طرح موجب تضعیف 
»حسن روحانی« رئیس جمهور ایران 
و تقویــت منتقدین وی می شــود. 
ایــن اقدام همچنین می تواند به بروز 
اختــالف میان آمریکا و اروپا در روند 

اجرای برجام منجر شود.
یک مقام امنیتی اروپایی به رویترز 
گفته کــه از همتــای آمریکایی اش 
شنیده است که این طرح فعال متوقف 

شده است.

رئیس  مجلس شــورای 
در  زمانی  گفت:  اســالمی 
از  یکی  مذاکرات هسته ای 
رجال غربــی مطلبی را به 
من گفت با این مضمون که 
مقاومت  موضع  شما  چون 
فلسطین  مسئله  قبال  در 
دارید، مــا در زمینه انرژی 
هسته ای موضع گیری علیه 

شما داریم.
به گزارش فارس، علی الریجانی 
در حاشــیه برگزاری ششــمین 
کنفرانــس بین المللی حمایت از 
انتفاضه مردم فلسطین در گفت وگو 
با خبرنگار روزنامه »الخبر« الجزایر، 
در پاسخ به این سؤال که آیا ایران 
در خصوص ایستادگی سر مسئله 
فلسطین دچار هزینه شده است، 
یا خیر گفت: همین طور است؛ ما 
فشارهای زیادی را در این خصوص 

متحمل شدیم.
وی بر همین اســاس به زمان 
مذاکرات هســته ای اشاره کرد و 
یادآور شــد: زمانــی در مذاکرات 
هســته ای یکی از رجــال غربی 
مطلبــی را به من گفــت با این 

مضمــون که چون شــما موضع 
مقاومت در قبال مسئله فلسطین 
دارید، ما در زمینه انرژی هسته ای 

موضع گیری علیه شما داریم.
رئیس  مجلس شورای اسالمی 
در ادامــه در خصوص پراکندگی 
قدرت یابی  و  اسالمی  کشورهای 
اسرائیل از این منظر، بیان داشت: 
پراکندگی و بحران های تروریستی 
در کشورهای اسالمی باعث شده 
رژیم صهیونیستی در دخالت در 
مسئله فلسطین حریص شده و به 
عامل محرکی برای افزایش و دامن 
زدن به مسائل داخلی کشورهای 
مسلمان تبدیل شــود، چنانچه 
خود ســران رژیم صهیونیستی، 
حمایت هــا از جبهــه النصره را 

اعالم کردند.
غرب به دنبال

 ایران مصرف کننده است
الریجانی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار روزنامه الخبر در خصوص 
دشمنی غرب با جمهوری اسالمی 
بعد از وقوع انقالب، اظهار داشت: 
البته تمام کشورهای غربی در این 
موضع گیری یک جور نیستند ولی 

کشورهای بزرگ این وضع را دارند.
وی در خصــوص علــت آن، 
توضیــح داد: علت این اســت که 
ایران نمی خواهد اســتقالل خود 
را از دســت بدهــد و می خواهد 
روی پای خود بایســتد، لذا غرب 
می گوید انقالب کردید اما کار ما 
را انجام دهید و موضع خود نسبت 
به فلسطین را تغییر دهید، از طرفی 
هــم آنها می خواهند در مســائل 
تکنولوژیک صرفــا مصرف کننده 
باشــیم در حالی که قصد داریم 

مستقل باشیم.
تحریم ها، ضرر مقطعی

 و فواید طوالنی مدت داشت
رئیس  مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
هزینه استقالل سیاسی، فرهنگی 
و اقتصــادی را می دهد که البته 
بی فایده نبوده اســت، خاطرنشان 
کرد: تحریم ها باعث شده خودمان 
روی تکنولوژی ها کار کنیم و حتی 
اگر تحریم ها ضررهای مقطعی برای 
ما داشــت اما فواید طوالنی مدت 
هم داشت از این رو در مسیر خود 

مصر هستیم.

انرژی  سازمان  سخنگوی 
اتمی با اشاره به گزارش فصلی 
میزان  اینکه  بر  مبنی  آژانس 
ذخایر اورانیوم کم غنای ایران 
تعیین شده  از محدوده  کمتر 
داشت:  اظهار  است  برجام  در 
می دهد  نشان  آژانس  گزارش 
تعهدات خود  به  ایران نسبت 

پایبند بوده است.
ســخنگوی  کمالوندی  بهروز 
سازمان انرژی اتمی درباره گزارش 
فصلی آژانس مبنی بر اینکه میزان 
ذخایــر اورانیوم کــم غنای ایران 
کمتر از محدوده تعیین شــده در 
برجام است اظهار داشت: گزارش 
آژانس نشان می دهد ایران نسبت 
به تعهدات خود پایبند بوده است.

کمالوندی افزود: از جمله این 

تعهــدات میزان ذخایــر اورانیوم 
کشور بوده که نباید بیش از 300 
کیلوگرم باشد لذا در این گزارش 
میزان ذخایر ایران 100 کیلوگرم 

اعالم شده است.
وی ادامه داد: در طول دو ماه 
گذشته اختالف محاسباتی وجود 
داشت که به آن اشاره شد و مبنای 
محاسبه کشورمان از سوی آژانس 
مورد پذیرش قرار گرفت به همین 
دلیل کار PIT )نوعی انبارگردانی( 
که مربوط به محاسبه مواد می شود 
به تاخیر انداخته شد تا آژانس نحوه 

محاسبه ایران را بپذیرد.
اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 
گفت: این موضوع باعث شــد وارد 
مرحله جدیدی بنام eupp شــویم 
کــه مربوط به کار تخلیــه مواد در 

لوله ها و مخازن می شود بر این اساس 
در حالت تخمینــی 118 کیلوگرم 
اورانیوم غنی شــده مورد محاسبه 
آژانس بود، اما ما میزان آن را از 118 

کیلوگرم کمتر می دانستیم.
کمالوندی با اشــاره به دلیل 
میزان ذخایــر اورانیوم کم غنای 
ایران تاکید کرد: در حال حاضر 
علت این امر آن اســت که وارد 
فرایند توافق شده eupp شدیم 
که ایــن فرایند ظرف چند هفته 
آینده به پایان می رسد و پس از 
آن نتیجه حاصل شــده با میزان 
فعلی مورد محاسبه قرار می گیرد. 
مطابق قوانیــن آژانس زمانی که 
وارد این فرایند می شــویم عدد 
تخمینی صفر محاســبه شده و 
به همین دلیل کاهشــی ایجاد 

کمالوندی:

گزارش آژانس 
نشان دهنده تعهد ایران به برجام است

می شود که پس از طی این فرایند 
خروجی آن به میزان فعلی اضافه 

خواهد شد.
وی با اشــاره به ورود اورانیوم 
به کشــور خاطرنشــان کرد: 25 
تن محموله وارد کشــور شده و 5 
کیلوگرم مواد 20 درصدی که در 
روسیه هم به امانت بود وارد کشور 
شد در واقع این مسائل نشان دهنده 
پای بندی ایران به تعهدات بوده و 
کار تحقیق و توسعه ایران به خوبی 

در حال پیشرفت  است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
اتمی  انرژی  ســازمان  سخنگوی 
یادآور شــد: ایــران و طرف های 
مقابل در بحث های فنی نسبت به 

تعهدات خود پایبند هستند.

الریجانی در گفت وگو با روزنامه الخبر الجزایر:

یکی از رجال غربی گفت مخالفت با انرژی هسته ای ایران 
به  دلیل حمایت جمهوری اسالمی از فلسطین است

در پی هشدار پنتاگون و سرویس های اطالعاتی
رویترز: کاخ سفید در »تروریستی« اعالم کردن سپاه 

مردد شده است

 سرپرست طرح توسعه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی گفت: 
عملیات راه اندازی سکویB 17 هشتم بهمن ماه امسال آغاز شد و 
با ثبت یک رکورد بی سابقه در طول 26 روز به بهره برداری رسید.
به گزارش ایرنا، محمد رضا چلیپا افزود: در حالی مشعل سکوی 500 
میلیون فوت مکعبیB 17 در مدت 26 روز روشن شده است که با توجه 
به شرایط بد آب و هوایی در یک ماه گذشته، محدودیت رفت و آمد نیروها 

و غیره این عملیات به بیش از 2ماه زمان نیاز داشت.
وی درباره این ســکو بیان کرد: سکوی 2300 تنیB 17 در مجموع 
با 9 میلیون و 423 هزار و 226 نفر ساعت کار و 75 درصد ایرانی سازی 
در ای پی ســی قرارداد به منظور افزایش تولید روزانه 500 میلیون فوت 
مکعب گاز طبیعی، 20 هزار بشــکه میعانــات گازی و 100 تن گوگرد 

طراحی شده است.
همچنین در این سازه 56 کیلومتر کابل کشی ، 36 هزار اینچ لوله کشی 

43 پکیج کار شده است.
هم اکنون ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی 480 میلیون مترمکعب 
در روز اســت که با ترمیم خطوط دریایی فازهای 16 و 19 و راه اندازی 
سکوی B 17 ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی تا پایان اسفند ماه جاری 

به 540 میلیون مترمکعب در روز می رسد.

مشعل سکوی فازB 1۷ پارس جنوبی 
روشن شد

گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که ذخایر اورانیوم 
ایران بسیار بسیار کمتر از میزانی است که در مذاکرات هسته ای روی آن 

توافق شده بود.
گفتم: یعنی دولتمردان کشورمان خیلی بیشتر از آنچه حریف 
انتظار داشت به آنها امتیاز داده اند! قرار بود 300 کیلو اورانیوم غنی 

شده داشته باشیم ولی اکنون فقط 100 کیلوگرم داریم! 
گفت: تازه ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی کشورمان به جای اینکه 
توضیح بدهد چرا نزدیک به 200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم را بیشــتر از 
آنچه در توافق هســته ای آمده بود از بین برده اند، با افتخار اعالم می کند 

که این نشان می دهد ایران به تعهدات خود پایبند بوده است!
گفتم: با این حساب اگر باقیمانده سانتریفیوژها را هم از دور 
خارج کنیم و عالوه بر بتن ریزی در راکتور اراک، در ورودی نطنز 
و فردو را هم ِگل بگیریم نشانه آن است که کامال به تعهدات خود 

پایبند بوده ایم؟!
گفت: کاش افرادی را در امور هسته ای به کار می گرفتیم که ضعف را 

قوت و زیان را سود جلوه ندهند! و از حریف گول نخورند!
گفتم: چه عرض کنم؟!  طرف در پیاده رو یک پوست موز دید، 

با ناراحتی گفت؛ ای بابا! باز هم که باید زمین بخورم!


