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* رحلت عالم ربانی استاد اخالق حضرت  آیت اهلل فاطمی نیا را به بیت شریفشان 
و مریدان و شــاگردان این استاد برجسته تسلیت عرض می کنیم خداوند او را با 

شهید ماه شوال امام صادق)علیه السالم( محشور نماید.
طاهرنیا- لطفی 
* باصحبت های صریح آقای رئیس جمهور و همکارانشان با مردم و اینکه گفتند 
تا زنده هســتند نخواهند گذاشت عامه مردم از طرح اقتصادی آسیب ببینند به 

آینده بسیار امیدوار شدم.
عاطفی
* آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری هم می توانست مثل رئیس جمهور قبل 
نسبت به توزیع ناعادالنه یارانه ها به روش ارز ترجیحی 4200 تومانی و دزدی هایی 
که از این طریق فســادزا صورت می گرفت بی تفاوت باشــد و به خود و دولتش 
دردســر ندهد ، ولی برای برقراری عدالت و برای اینکه محرومین جامعه به حق 
خود برسند با وجود سختی های کار زیربار این مسئولیت رفتند و مطمئن هستم 

مردم هم این دولت را کمک می کنند.
محسنیان
* واقعا به آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری باید دست مریزاد گفت که صبح 
جمعه پــس از آغاز این اصالح بزرگ اقتصادی به میان مردم رفته و پای حرف 
ولی نعمتان نظام و انقالب نشسته است. با این رفتارهای مردمی مسئولین به کوری 

دشمنان تمام سختی ها را پشت سر می گذاریم و آمریکا را پشیمان می کنیم.
پوریان
* به درستی کارهای بزرگی که آقای رئیسی و دولتش انجام می دهد ایمان کامل 
دارم. کسی که آبروی خودش را پای کار آورده باید مطمئن بود که دلسوز کشور 
و محرومین جامعه است. با کمک خداوند و همراهی ملت ، آشفتگی اقتصادی که 
از دولت  روحانی به ارث رسیده در این دولت سامان پیدا خواهد کرد و اکثریت 

ملت راضی می شوند.
0937----9654
* با حذف ارز ترجیحی محصوالتی مانند آرد و روغن در کشــورهای پاکستان، 
ترکیه، عراق و افغانســتان کمیاب شده معنی آن این است که یارانه های پنهان 
در طول این ســال  ها ســر از خارج در می آورده و سر عامه مردم کشور خودمان 
بی کاله بوده است. فقط باید به آقای رئیسی گفت دمت گرم که واقعا به فکر ملتی.
ملک زاده

* بانیان تورم 60 درصدی امروز به پروژه ناامید سازی و هراس افکنی روی آورده اند 
تا دولت پرتالش را ناکارآمد نشان دهند. ولی اگر کمی از انصاف و منطق برخوردار 
باشند خدمات موفق دولت سیزدهم را در بخش واکسیناسیون عمومی، کاهش 
مرگ و میر ناشی از کرونای بیش از 700 نفری را به تک رقمی رساندن، سوآپ 
گازی، تالش برای مهار تورم و گرانی از 60 درصد به 43 درصد، رشــد صادرات 
و هدفمندی یارانه ها و دیپلماســی فعال در عرصه جهانی به ویژه با کشورهای 

همسایه شرقی و... خواهند دید.
پوراسحاقی
* از قوای قضائیه و مجریه درخواست می شود به وضعیت و سرنوشت تسهیالت 
کالن ارزی و ریالــی کــه به نام حمایت از تولیــد ، واردات و صادرات در دولت 
گذشته به افراد داده شده ولی طبقات پایین جامعه از آنها آسیب جدی دیده اند 

رسیدگی نمایند.
آقاباقری
* شــاهدیم که منتقدین سرسخت حذف ارز ترجیحی ، مسئولیت پذیری دولت 
جدید به ویژه آقای رئیسی را برای این جراحی بزرگ در اقتصاد کشور و درمان آن 
غده سرطانی می ستایند و ارج می گذارند. حقیقتا فرق است بین رئیس جمهوری 
که خودش صبح جمعه متوجه اخبار کشور می شود با رئیس جمهوری که صبح 

جمعه بین مردم کوچه و بازار می رود و پای درددل آنان می نشیند.
صفری
* برخی شــبکه های معاند به شــهروندان توصیه می کنند تا با نخریدن مرغ به 
کاهش قیمت آن کمک کنند. این توصیه ها از حنجر دشمنان برمی خیزد تا به 
تولید کشور آسیب و تولیدکنندگان را به ورشکستگی سوق دهند. مردم متدین 
ما ولی طبق روال گذشته با خرید به اندازه مصرف خود، تولیدکنندگان را امیدوار 
خواهند کرد ، چون می دانند اگر تولیدکننده دســت از تولید بردارد باید منتظر 

مرغ کیلویی باالی 120 تا 150 هزار تومان باشیم.
دیانی
*8 سال گذشته دغدغه مردم را به ورزشگاه مردان رفتن زنان و مسائلی از این 
دست عنوان می کردند تازه از خواب بیدار شده و از تورم و گرانی به عنوان مسئله 
اول کشور سخن می گویند. تورم و گرانی که حاصل 8 سال عملکرد دولت قبل 

است و همین حضرات سوت و کف برایش می زدند!
ده کهنه ای
* آقای سید حسن خمینی گفته اند، واقعا ناشکری است که از توانایی مجموعه 
مدیریتی چهار دهه گذشــته استفاده نشود. این مجموعه توانایی حل مشکالت 
در حوزه اقتصادی و سیاسی و خارجی را دارد. در این خصوص توجه به 2 نکته 
ضروری اســت: 1- این سخنان در زمانی گفته شده که هنوز در مدیریت کالن 
کشــور از افراد دولت های قبل حضور جــدی دارند برعکس دولت های قبل که 
حتی آبدارچی ها را هم عوض می کردند. کاش به این مطلب هم اشاره ای داشتند.
2- دولت در بیش از ســه دهه از این 4 دهه در دســت همفکران شــما بود.
 آن ها نشــان دادند در عرصه سیاســی و نه در عرصه اقتصادی توانایی ندارند...

خوش بود گر محک تجربه آید به میان!
شیخ االسالمی

* اگر مردم صبوری به خرج بدهند و به  اندازه نیاز و نه انبار کردن در یخچال ها 
اقــدام بــه خرید کنند هم با کاهش قیمت ها مواجــه خواهیم بود و هم با وفور 
نعمت ها. متاســفانه حرص ، بالیی است که به جان برخی افتاده است. اینکه من 
انبار کنم چون دارم و می توانم و همسایه ام نداشته باشد کمی بی انصافی است.

مرادی
* از وزارت آموزش و پرورش درخواست می شود نسبت به حذف مطالب غیرمفید 
در کتب درسی سال آینده اهتمام جدی نماید و ان شاءاهلل نقشه راهی را که رهبر 

حکیم و فرزانه مان برای این وزارت ترسیم نمودند جامه عمل بپوشد.
اسکندری
* به اعتقاد بنده اساســی ترین کاری که امروز بر عهده حوزه های علمیه اســت 
تولید فکر می باشد. برای رسیدن به تمدن اسالمی نیاز داریم تولید فکر صورت 

بگیرد چرا که تولید فکر حکم سوخت انقالب را دارد.
ایزدپناه
* یکی از تصورات غلط روشــنفکران این است که خیال می کنند اگر جامعه ای 
علم و صنعت غربی را بخواهد باید فرهنگ غربی را نیز بپذیرد. در حالی که این 
گونه نیســت. علم و صنعت را می تــوان با حفظ فرهنگ بومی و دینی آموخت. 
بسیاری از کشــورهای شرقی هنوز که هنوز است آداب و رسوم و لباس سنتی 

خود را حفظ کرده ، با این حال توسعه یافته و صنعتی نیز هستند.
سرآبادانی
* مدیر مســئول روزنامه جمهوری اسالمی مرید آقای هاشمی رفسنجانی است 
همان کســی که عصر جدید را عصر گفت وگو تلقی کردند و نه عصر موشک ها، 
پس طبیعی اســت که ایشان هم معتقد باشد که باید نسخه وزیر خارجه سابق 
آمریکا را اجرا کنیم تا مشــکل کشــور حل شود! ولی باید به ایشان گفت دولت 
مورد حمایت شما 8 سال حل مشکالت کشور را به کدخدا گره زد و دیدیم چه 

شد. لطفا بیش از این، از این نسخه های ذلت بار برای کشور نپیچید.
یک شهروند از قزوین
* اگر تصمیم گرفته شــده که با وارد کردن خــودروی خارجی بازار خودروی 
کشورمان رقابتی بشود باید خودرویی وارد بشود که در رقابت با خودروهای دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا قرار بگیرد منظورم این است که خودروهای لوکس 

رقیب داخلی ندارند و نباید اجازه ورود به این ماشین ها داده شود.
میکائیلی
* یاد و نام حکیم ابوالقاســم فردوســی بزرگ ترین حماسه ســرای جهان و روز 
پاسداشــت زبان فارسی را گرامی می داریم. و از حماسه سرایان مکتب فردوسی 
انتظار می رود نسبت به ادامه راه این حکیم در پاسداشت انقالب اسالمی، جریان 
مقاومت، پیروزی در جنگ 8 ســاله و فتنه گری ها و حماسه های مدافعان حرم 

و... اهتمام ورزند.
اعتمادی
* انتخابات لبنان نشــان داد جریان مقاومت پیروز میدان است و علی رغم همه 
ســنگ اندازی ها و فتنه گری ها و پول پاشی های شیطان بزرگ و اذنابش شکست 
مفتضحی نصیبشان شد. پیروزی جریان حزب اهلل را به مردم با بصیرت لبنان به 

ویژه رهبر عربی لبنان سید حسن نصراهلل عزیز و هم فکرانشان تبریک می گویم.
مفخمی

حقوق 15 تا 25 میلیونی
و مطالبه افزایش حقوق !

قفل کردن زندگی مردم، اسمش مطالبه گری نیست، زیاده خواهی است.
روزنامه فرهیختگان درباره شیطنت چند روز قبل چند راننده بی آرتی و عدم 
حمل مســافران به بهانه مطالبه افزایش حقوق نوشــت: چند روز پیش البه الی 
مجازی گردی های پشت ســرهم و تماشای عکس و اســتوری های دوستان، چند 
پست و استوری از ناراحتی برخی دوستان به خاطر نبود اتوبوس در بعضی خطوط 
اتوبوسرانی پایتخت جلب توجه کرد. ماجرای صف های نسبتاً طوالنی و معطلی های 
طوالنی تر در ایستگاه های اتوبوس و مترو ماجرای تکراری برای ما تهرانی هاست و 
اصال غیرطبیعی نیست. منتها وقتی این معطلی ها آن قدر زیاد می شود که به گالیه 

و شکایت می رسد، یعنی ماجرا از حالت طبیعی خارج شده.
رانندگان مذکور خواهان افزایش حقوق خود به همان میزان اعالم شده توسط 

وزارت کار بودند؛ همان 57 درصد.
این اعتراض و واکنش ها و نوشداروی بعد از آن، نکاتی را گوشزد می کند که 

اطالع از آن قبل از هر نوعی از بازخوردها، الزامی است.
نکته اول اینکه فیش های حقوقی برخی رانندگان شرکت واحد در فضای مجازی 
و رسانه ها منتشر شد و برخی مسئوالن هم در ارتباط با این فیش ها توضیح دادند که 
بازه دریافتی رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی از بیش از 15 میلیون تا ماهیانه بیش 
از 25 میلیون تومان است و این یعنی عدد دریافتی رانندگان عدد کمی به خصوص 
در مقایسه با بسیاری از مشاغل نیست و همین مسئله به نظرم اصل این اعتراض را 
زیر سؤال می برد که در شرایط موجود کشور، ولو با تمام سختی ها، اینکه صنفی، 
در اینجا رانندگان اتوبوس مردم را معطل و در فشــار بگذارند که بخواهند حقوق 
نه چندان پایین شــان را باالتر ببرند، در خوشبینانه ترین حالت نوعی زیاده خواهی 
است. به هر حال اعتراض حق تمام مردم و اصناف در شـــرایط سخت و نابرابری 
اســت، اما در جامعه ای که معلمان و پرستاران و بسیاری دیگر از اصناف، اعدادی 
به مراتب پایین تر از رانندگان اتوبوس های شرکت واحد دریافت می کنند، این طور 
تنش آفرینی ها کمی بودار به نظر می رسد. خالصه که آقای راننده ماهارو ایستگاه نکن! 
نکته بعدی اما معطوف به واکنش هایی اســت که بعد از این اعتراضات شکل 
گرفت. بعد از این واقعه در اقدامی خوب، شهردار تهران در جمع معترضان حاضر 
شــد و انتقادات و اعتراضات آنها را شــنید و نکاتی را هم گفت، منتها بعد از آن، 
خبر رسید که شــهرداری قرار است حقوق جدید را با افزایش 40 درصدی برای 
رانندگان واریز کند. این اقـــــدام با توجه به انتقــاد اولی که طرح کردیم، خود 

می تواند پایه گذار بدعتی جدید باشد.
ریشه تورم بی سابقه؛ 5 برابر شدن

پایه پولی در دولت روحانی
پایه پولی در دولت ســابق بیش از 400 درصد و نقدینگی 700 درصد رشد 

کرد که این دو عامل، عامل دامن زدن به تورم پایدار است.
این ارزیابی را روزنامه ایران منتشر کرده و نوشت: با آغاز به کار دولت یازدهم 
و پس از آن دوازدهم عوامل جدیدی ســوخت پایه پولی را تامین کرد. در همین 
راستا طی سال های گذشته پایه پولی به طور عمده از طریق رشد بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و سهم خالص 
بدهی دولت به بانک مرکزی حداقلی بوده است. درواقع براساس سیاست های دولت 
وقت دســت بانک ها به ویژه خصوصی ها برای خلق پول و برداشــت از منابع بانک 
مرکزی باز گذاشته شده بود، سیاستی که به تدریج آثار منفی خود را در متغیرهای 

اقتصادی و در نهایت معیشت و زندگی مردم برجای گذاشت.
آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که پایه پولی در دولت های یازدهم 
و دوازدهم پنج برابر شده است. به طوری که رقم پایه پولی از ۹5 هزار میلیارد تومان 
در ابتدای دولــت یازدهم به بیش از 500 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 

سال گذشته یعنی انتهای دولت دوازدهم رسیده است.
بر این اســاس در دولت حســن روحانی پایه پولی بیش از 422 درصد رشد 
داشته است، بدین ترتیب در دولت های یازدهم و دوازدهم 405 هزار میلیارد تومان 

پول چاپ شده است.
بررســی تفکیک شــده دولت های یازدهم و دوازدهم نیز نشــان می دهد که 
وضعیت این شاخص اثرگذار اقتصادی در دولت دوازدهم بدتر شده است. به طوری 
کــه در دولت یازدهم پایه پولــی ۹4/4 درصد و در دولت دوازدهم 168/۹ درصد 

رشد داشته است.

عالوه بر رشــد 5 برابری پایه پولی، مقایسه نقدینگی در دوره فعالیت دولت 
روحانی نیز نشان دهنده رشد 8 برابری این متغیر است. به عبارت دیگر نقدینگی 
بیش از 700 درصد بیشــتر شــده است. در ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی 
دراقتصاد ایران در حدود 47۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم 

این رقم به 3705 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
توهین به شعور مخاطب

در روزنامه وامدار هاشمی و روحانی
نشــریات حامی بی تدبیری های دولت سابق، کامال حافظه مردم را دست کم 

گرفته اند و به شعور مخاطبان توهین می کنند.
روزنامه جمهوری اســالمی تیتر اول خود را بــه اظهارات محمد طبیبیان 
اختصاص داده و با معرفی او به عنوان »اســتاد دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی« 
نوشــته است: جراحی اقتصادی باید از کاهش هزینه های دستگاه های حکومتی 

شروع شود.
وی می گوید: »بزرگواری از مقامات گفته اند که این رویکرد رها شدن قیمت ها، 

جراحی اقتصادی است.
 خـــود آن بزرگواری که گفته انـد جراحی اقتصادی در کار است، از سوابق 
به نظر نمی رســد جراحی اقتصادی کرده باشند حتی اگر آن کارد جراحی را در 

گذشته هم در دست داشته بوده اند. امید که این بار جراحی در کار باشد.
این اقدامات که انجام می شــود به نظر نمی رسد جراحی اقتصادی باشـــد، 
جراحی اقتصادی از بودجـه شـروع می شـود، از کاهـش هزینه های دستگاه های 
حکومتی در نوبت اول کاهش بودجه مجلس، شورای نگهبان، ریاست جمهوری 
... کاهش بودجه دستگاه های تبلیغاتی که کارشان ثمر مثبتی نداشته ... کاهـش 
و حذف ردیف های خاص افراد صاحـب نفوذ ... کاهش بودجه مراکزی که نتیجه 
کارشان هرگز تجزیه و تحلیل هزینه فایده یا هزینه اثر بخشی نشده است... جراحی 
اقتصــادی لزوماً بخش پولی را باید دربر گیرد آن هم نه در جهت پخش کردن 
بیشتر پول بلکه در جهت ایجاد یک نظام بانکی مثل آنچه در کشورهای پیشرفته 
وجود دارد. جراحی اقتصادی لزوما نیاز دارد که قسمت بزرگی از ثروت های جامعه 
که تحت کنترل خصولتی ها و بخش عمومی اســت به صورت سهام توزیع شود 
بین خانوارهای کم بهره از مناطق مرزی شروع شود )که فقیرترین و حساس ترین 
هستند و به ســایر مناطق تسری یابد و بسیاری از خصولتی سازی ها مهندسی 
عکس گردد... جراحی اقتصادی الجرم نیازمند روابط خارجی روان است و تجارت 
خارجی کار کردی ... جراحی اقتصادی نیازمند توجه به شایستگی است... جراحی 
اقتصادی نیازمند دور شدن بخش سیاسی و حواشی از فعالیت سودآور است.« و 

بسیار موارد که می توان فهرست کرد.«
اوالً روزنامه، جمهوری اســالمی، رویش نشده سمت و سوابق تابناک جناب 
طبیبیــان را در دولت هاشــمی به عنوان معاون ســازمان برنامه )1370-74( 
یــادآوری کند. »تعدیل اقتصادی« دولت ســازندگی که آقای طبیبیان یکی از 
معماران آن بود، موجب تورم بی ســابقه 4۹/6 درصدی شد که بعد از رکورد 60 
درصــدی دولت غربگرای دیگر )دولت روحانی( باالترین رکورد تورمی چنددهه 

اخیر محسوب می شود.
چند سال قبل روزنامه شرق با اشاره به عملکرد دولت های هاشمی و روحانی، 
تصریح کرده بود هرگاه مدعیان سیاست تعدیل و اعتدال سر کار آمده اند، باالترین 

رکوردهای تورمی و عامل نارضایتی مردم را پدید آورده اند.
ثانیا آقای طبیبیان از حامیان سیاســت های دولت روحانی است و پیش از 
ایــن نقد و قضاوتی باید درباره نتایج وخیم آن توضیح دهد. اگر مراد از جراحی 
در ذهن ایشــان زدن بیشترین خسارت ها بدون کمترین فایده است، قطعا هیچ 

دولتی به گرد پای دولت های مدعی اعتدال و سازندگی نمی رسد.
ثالثا در موضوع صرفه جویی و ساماندهی هزینه ها نیز باید به یاد ایشان آورد که 
فقط در فقره تعیین نرخ 4200 تومانی و طرح ذخایر ارزی در دولت روحانی، بالغ 
بر 60 میلیارد دالر )یارانه ای معادل 1260 هزار میلیارد تومان( توزیع شده که بالغ 
به 70 درصد آن هدر رفته و صرف حمایت از معیشت مردم یا تولید نشده است.

در موضوع واگذاری شــرکت و کارخانه هــای دولتی نیز بدترین اتفاقات در 
حیف و میل بیت المال در همین دو دولت سازندگی و اعتدال رخ داده است.

فاعتبروا یا اولی االلباب !
حرف های هپروتی دیپلماتی
که به زور قانون برکنار شد 

ســفیر ســابق ایران در آلمان مدعی شد تجارت اقتصادی و صادرات نفت 
و گاز به اروپا مطمئن تر از صادرات به آسیاســت، اما ما باید مســائل مان را با 

اروپا حل کنیم.
علی ماجدی که به اجبار قانون منع به کارگیری بازنشســتگان در دولت 
از سفارت کناره گیری کرد، چند نوبت قبل هم به جای اعتراض به دولت های 
اروپایی که خانه امن تروریست ها شده اند، آقای اسداهلل اسدی دیپلماتی بازداشت 

شده کشورمان در آلمان را متهم کرد!
این دیپلمات سابق و غربزده، درباره امکان صادرات گاز به اروپا، به خبرگزاری 
ایلنــا گفت: صادرات گاز به اروپــا از زمان دولت اصالحات و زمانی که ایران با 
E3 مذاکره می کرد، مطرح بود و یکی از شرایط ما در آن زمان این بود که هم 
امکان صادرات گاز به اروپا فراهم شود و هم عضو WTO شویم، حتی مذاکرات 
ابتدایی هم آغاز شد اما بعد از دولت اصالحات این موضوع کنار گذاشته شد. در 
زمان دولت روحانی هم در کنار صادرات گاز به کشور پاکستان و هندوستان، 
صادرات به اروپا نیز مطرح بود و آلترناتیوهایی هم عنوان می شــد اما به دلیل 

مصرف باالی داخلی اجرایی نشد. 
وی با بیان اینکه یکی از پایه های امنیت در تمام دنیا تامین پایدار انرژی 
اســت و اروپا هم به دنبال همین است، گفت: در جنگ اوکراین و روسیه یکی 
از مســائلی که دنبال تحریم آن هســتند، انرژی است اما در عمل نمی توانند، 
زیرا کشــورها با مشــکل مواجه می شوند. اروپا به خوبی درک کرده که نیاز به 
متنوع  سازی منابع انرژی نفت و گاز دارد و یکی از مهم ترین گزینه های اتحادیه 

اروپا برای دستیابی به این امنیت ایران است.  
وی با بیان اینکه ما می توانیم یک صادرکننده بالقوه گاز به اروپا باشــیم، 
افزود: اکنون به ما بســتگی دارد که چگونه از موقعیت اســتفاده کنیم. البته 
واقعیت این است که روس ها هم ما را به صورت یک رقیب نگاه می کنند و به 
لحاظ استراتژیک عالقه ندارند که ما هم سهمی در صادرات گاز به اروپا داشته 

باشیم، هرچند به طور علنی مانع نشدند. 
ماجدی درباره صادرات به آســیا اظهار داشــت: باید بپذیریم صادرات به 
اروپا بســیار راحت تر و حتی اقتصادی تر از کشــورهای همسایه است، بعبارت 
دیگر اگر روی صادرات به اروپا متمرکز شــویم هم به لحاظ بازگشــت پول و 
هم دسترســی آسان تر، عاقالنه تر است. عالوه بر  حفظ منافع ملی، باید با نگاه 
بلندمدت به صادرات گاز نگاه کنیم، بنابراین بازار اروپا به مراتب از آسیا برای 

گاز ایران بهتر است. 
اظهارات این دیپلمات سابق، منطقا نواختن شیپور از سر گشاد آن است و 
گرنه او بهتر از هر کس می داند که اروپایی ها با وجود نیاز به منابع انرژی ایران، 
نه اراده و نه اجازه تعامل با ایران را ندارند. به عبارت دیگر نه آمریکا به آنها اجازه 
تصمیم گیری مستقل را می دهد -چنانکه همین حاال منافع راهبردی و امنیت 
اروپایی ها را قربانی منازعات راهبردی خود با روســیه کرده است- و نه برخی 
دولت های مغرض و مستکبر اروپایی مانند انگلیس و فرانسه و آلمان، مایل به 

رونق گرفتن اقتصاد ایران در ازای تامین نیازهای خود هستند.
آنها این فقدان اجازه و اراده را در برجام نشان دادند و ضمن زیر پا گذاشتن 
11 تعهد برجامی خود، به مدت دو سال اقدام به وعده درمانی و فرصت سوزی 
کردند و ســرانجام حتی به وعده راه اندازی کانال مبادالت موســوم به اس پی 
وی و ایستکس هم که به فروش مواد غذایی و دارو در ازای نفت فروخته شده 

ایران به دیگر کشورها مربوط می شد، پایبند نماندند.
این شیطنت و کاهش مبادالت تجاری در حالی است که ایران هم اکنون 
بیشترین مبادالت تجاری و انرژی را با برخی شرکای آسیایی دارد و از همین 

طریق توانسته تحریم های آمریکا و اروپا را بی اثر کند.
با این وجود عجیب اســت که دیپلمات سابق همچنان سنگ اروپایی های 
بدعهد را به سینه می زند و حال آنکه اساسا درخواستی از سوی اروپایی ها برای 
خرید نفت و گاز از ایران مطرح نشده است.! یادآور می شود حجم تجارت ایران 

و اروپا در برخی سال های اخیر زیر یک میلیارد دالر بوده است.

بی شک مهم ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم طی ماه های اخیر 
اجرای طرح اصالح نظام یارانه ها یا همــان حذف ارز ترجیحی بوده 
اســت؛ طرحی که به اذعان اغلب کارشناسان باید زودتر از اینها و در 
زمانی که نرخ دالر آزاد در محدوده 10 هزار تومان بود انجام می شد تا 
تبعات منفی کمتری برای سفره مردم داشته باشد اما متأسفانه مدیریت 
منفعل دولت قبل با امروز و فرداکردن های متعدد  ترجیح داد تا اجرای 
این تکلیف قانونی به دولت بعدی محول شــود تا احیانا از اثرات سوء 

سیاسی اقتصادی اش در امان بماند. 
به هر حال، االن بیش از یک هفته است که تکلیف قانونی حذف ارز 
4200 تومانی را دولت سیزدهم بدون توجه به منافع زودگذر سیاسی و 
در نخستین سال صدارتش و فقط برای رعایت مصالح نظام و مردم انجام 
داده که اگر این گونه نبود یقینا عقل سیاست زده حکم می کرد همچون 
مدیران قبلی و برای حفظ محبوبیت اجتماعی، اجرای این عمل جراحی 
دردآور به سال های آخر دولت موکول شود تا اگر کاهش محبوبیتی هم 
رخ داد دیگر برای مدیران دولت مستقر مهم نباشد اما وقتی پای رضای 

خدا و مصلحت عامه در میان است این حرف ها خریداری ندارد.
نکته عجیب اینکه حاال همان جریان سیاست زده که هشت سال 
تمام فعالیت های کشور را معطل غرب کرده بود و حتی آب خوردن ما 
را هم منوط به برجام و نتیجه مذاکرات می دانست این روزها به جای 
کمک به اجرای بهتر طرح مردمی ســازی یارانه ها باز هم فیلش یاد 
هندوستان کرده و مدعی است »بدون حل برجام طرح حذف ارز 4200 

تومانی چشم انداز روشنی نخواهد داشت.«
در پاســخ به این ادعای نخ نما باید تأکید کرد برجام اگر خاصیتی 
داشت اول باید خودش را حفظ می کرد نه اینکه با امضای یک دیوانه در 
آمریکا بالفاصله به ضد خودش تبدیل شود و تحریم هایی که قرار بود 
بالمره لغو شوند را دو برابر کند! ضمن اینکه برجام کذایی حتی در دوره 
گل و بلبلش)اواخر سال 94و سال 95( هم نتوانست گره ای از اقتصاد 
ما بگشــاید؛ شاهد اینکه، ولی اهلل سیف نخستین رئیس بانک مرکزی 
دولت روحانی در فروردین ســال 95 )سه ماه پس از شروع برجام( با 
حضور در نشست شورای روابط خارجی آمریکا اذعان کرد »از تاریخ 
اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک)برجام( تقریبا هیچ چیزی اتفاق 
نیفتاده است... ما نمی توانیم از وجوه مسدود شده در خارج از کشور 
استفاده کنیم... شرکای ما در برجام به الزامات خود عمل نکرده اند.« 
همچنین مرحوم اسداهلل عسگراوالدی که سال 94 عضو اتاق بازرگانی 
 بود با رد بازگشایی ال سی در ســاعات اولیه اجرای برجام گفته بود: 
»بازگشــایی 1000 ال سی در ساعات اولیه برجام را به هیچ وجه قبول 
ندارم، چون یکشنبه کل دنیا تعطیل بوده و اصال امکان چنین مسئله ای 
وجود نداشته است. برای بازگشایی ال سی تعامل با بانک های خارجی 
نیاز اســت، بنابراین وقتی بانک های خارجی تعطیل هستند چگونه 
می توان ال سی باز کرد؟ متأسفانه علی رغم اخبار منتشر شده درباره 
لغو تحریم های ســوئیفت، تحریم سوئیفت همچنان پابرجاست و لغو 

آن دروغ است.«
جالب اینکه خود غربی ها هم برخالف شیفتگان داخلی شان اعتراف 
دارند که برجام حتی در صورت احیــا، آورده ای برای ایران نخواهد 
داشت. آذرماه سال قبل،جرارد آرود، سفیر سابق فرانسه در آمریکا در 
توئیتی نوشت: »حتی اگر برجام دوباره از سر گرفته شود، هیچ شرکت 
 غربی جرأت نمی کند که حتی یک سنت در ایران سرمایه گذاری کند. 
هیچ بانک غربی برای هیچ معامله ای، با وجود تهدید بازگشت تحریم های 
آمریکا علیه ایران در سال، در ایران سرمایه گذاری نمی کند. یک بار کافی 

بود. ایرانی ها می دانند.«
به ایــن اعترافات نتایج اقتصاد برجــام زده در پایان دولت قبل 
 را هم اضافه کنید: کســری بودجه 450 هــزار میلیارد تومانی، تورم 
60 درصدی، خزانه منفی تا حدی که پولی برای پرداخت حقوق یکماه 
کارمندان دولت هم وجود نداشت، رشد اقتصادی نزدیک به صفر،  نرخ 
 جذب سرمایه منفی 4/6 درصدی، رکود شدید ناشی از کرونا که روزانه 
تــا 700قربانی می گرفت و... همه اینها نشــان می دهد نه تنها برجام 
 به همان شــکل و شمایل ســابقش دردی از اقتصاد ما دوا نمی کند 
 بلکه بر دردها هم می افزاید مثل همین ارز 4200 تومانی که زائیده همان 
برجام کذایی است که عالوه بر افزایش 6 میلیارد دالری قاچاق، موجبات 

حراج 60 تن طال )سکه( و 1۸ میلیارد دالر ارز دولتی را فراهم کرد.
کســانی که امروز موفقیت جراحی اقتصــادی دولت را منوط به 
احیــای برجام می کنند در حقیقت بانیان افزایش فشــار به مردم و 
کوچکی سفره آنها در گذشته و حال هستند. اینان همانا هستند که تا 
پیش از اقدام دولت در حذف ارز  ترجیحی توئیت می زدند »دو پوست 
موز زیر پای دولت است. اول ادامه دالر 4200 تومانی. دوم حذف دالر 
4200 تومانی« و حاال که دولت حذف این ارز رانتی را با همراهی مردم 
به خوبی انجام داده و دســت رانت خواران را از بیت المال کوتاه کرده 
است از یکسو صدایشــان درآمده که چرا مردم آشوب نمی کنند؟! و 
از ســوی دیگر با احتکار ویا کارشکنی در مدیریت توزیع کاال سعی 
در اختــالل در طرح فوق را دارند. در همین روزهای اخیر معاون یکی 
از دستگاه های اجرایی با بیان اینکه قاچاقچیان و سودجویان درصدد 
بر هم زدن آرامش و معیشت مردم هســتند، تصریح کرد: »فقط در 
یکی از اســتان ها631 تن روغن مایع احتکار شــده بود.« سرپرست 
دادسرای انقالب مشــهد هم گفت: »هم اینک حداقل 2 پرونده  ترک 
فعل مســئوالن در دادسرای مشهد در دســت بررسی است. طبق 
 بررســی صورت گرفته در روز پنجشنبه هفته گذشته - در مشهد- 
300 تن کشتار مرغ صورت گرفت، اما فقط 150 تن آن در بازار عرضه 

شد«!
این کارشــکنی ها و احتکارات در کنار هجمه سنگین رسانه های 
غربگرای داخلی و خارجی به طرح یارانه ای دولت و یأس پراکنی های 
مداوم اینان علیه آینده این اقدام مهم نشان می دهد تیر دولت دقیقًا 
به هدف اصابت کرده و جیغ بنفش دشــمنان ملت ایران از کاخ سفید 
گرفته تا نوکران داخلی شــان را درآورده است . البته این سخن بدان 
معنا نیست که طرح دولت هیچ نقصی ندارد، اما آنچه که تاکنون انجام 
شده نشان از درســتی کلیت طرح دارد و در عین حال باید در ادامه 

مسیر به برخی مالحظات توجه کرد: 
اوال موضوع ارائه کاالبرگ بطور جدی از سوی دستگاه های مسئول 
دنبال شــود زیرا کاالبرگ اثر تورمی به مراتب کمتری از یارانه نقدی 
دارد ضمنا اگر می خواهیم در این طرح اصالحی، حمایت به جامعه هدف 
برسد و کم درآمدها به حداقلی از معیشت دست یابند با شیوه کاالبرگ 
این امر مطمئن تر خواهد بود، در مسیر تهیه کاالبرگ هم نباید مرعوب 
فضاسازی رسانه های برجام زده شد. ثانیا تکمیل سامانه های اطالعاتی 
کمک بزرگی به اجرای هرچه بهتر طرح اصالح یارانه ها می کند، نبود 
همین ســامانه موجب شد تا طیفی از حذف شدگان از دریافت یارانه 
نسبت به این امر معترض باشند. سامانه های اطالعاتی هرچقدر شفاف، 
کامل و به روز باشند قطعا دولت را در مسیر اجرای عدالت یاری خواهند 
کرد مثال تکمیل نهایی و افتتاح سامانه جامع تجارت تأثیر بسزایی در 
کاهش قاچاق و احتکار کاال و نیز شفافیت در روند واردات و صادرات 
خواهد داشــت. همچنین اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی 
موجبات کاهش شدید فرار مالیاتی می شود. خوشبختانه زیرساخت 
بسیاری از این سامانه ها فراهم شده و فقط بایستی با مدیریت جهادی 
نسبت به راه اندازی نهایی آنها اقدام کرد هرچند این اقدام مخالفانی هم 
دارد و دارندگان امضاهای طالیی تمام تالششان را برای عدم تکمیل این 
سامانه ها به خرج می دهند اما رویکرد دولت سیزدهم در شفافیت هرچه 
بیشتر اقتصاد و اقداماتی همچون انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بدون 
رعایت هیچ مالحظه ای امیدها برای افتتاح سامانه های فوق را مضاعف 
کرده است.ثالثا نظارت مداوم بر اجرای صحیح طرح اصالح یارانه ها و 
جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها در غیر از کاالهای مشمول طرح، 
کمک فراوانی به آرامش هرچه بیشتر بازار خواهد کرد همچنین برخورد 
جدی دستگاه های قضایی و تعزیراتی با محتکران و مفسدان اقتصادی 
و رسانه های دعوت کننده به آشوب اقتصادی نقش مهمی در موفقیت 

روزافزون اصالح یارانه ها خواهد داشت.

جیغ غربگراها از اصالح یارانه ها 

یادداشت روز

كمال احمدی 

صفحه 2
پنج شنبه 2۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره 2۳۰2۷

اشک تمساح بانیان وضع موجود برای معیشت مردم  

حمایت آشکار حزب اتحاد ملت
از قاچاقچیان و رانت خواران

آیت اهلل رئیسی در نخستین نشست ستاد ملی جمعیت: 

 آیین نامه های پرداخت تسهیالت فرزندآوری 
سریع تر آماده و توسط بانک ها اجرایی شود

و  یارانه ها«  عادالنه  توزیع  »باز 
»توقف هدررفــت ذخائر ارزی« به 
بانیان وضــع موجود خوش  مذاق 
نیامده و این جریان همسو با معاندان 
نفع  به  با دروغ و فرافکنی  خارجی 
قاچاقچیان و رانت خواران علیه این 
تصمیم مردمی و ضد فســاد دولت 

فضا سازی می کنند.
دولت سیزدهم در شرایطی زیر بار 
مسئولیت اداره کشــور رفت که فجایع 
مدیریتی دولت قبل همچون طاعونی به 
جان اقتصاد کشور و معیشت مردم افتاده 
بود و تبعات ســنگین تصمیمات غلط، 
غیرکارشناسی و همچنین سوءمدیریت 
دولت قبل را مردم با کاهش قدرت خرید 
و کوچک شدن سفره های خود متحمل 
می شدند، از این رو مهم ترین برنامه دولت 
مردمی سیزدهم، نجات اقتصاد کشور و 
معیشت مردم از میراث شوم دولت قبل 

قرار گرفت. 
در این میان اصالح تصمیم ویرانگر 
تخصیــص ارز 4200 تومانی در دولت 
دوازدهــم که میلیاردهــا دالر از ذخائر 
کمیاب ارزی را در شرایط جنگ اقتصادی 
بر باد داد و موجب ایجاد رانت و فسادهای 
جدی در کشــور شد، در دســتور کار 
قرار گرفتــه و اگرچه اکثــر دولت های 
گذشــته تصمیم ها و اصالحــات مهم 
اقتصادی به ماه هــای پایانی عمر دولت 
خود می گذاشتند تا تبعات آن به دولت 
بعدی برسد، اما آیت اهلل رئیسی و دولت 
مردمی سیزدهم با شجاعتی مثال زدنی، 
در سال اول فعالیت خود برای حل این 
معضل بسیار بزرگ و اصالحات اساسی 

آن اقدام کرده اند.
خود می ُکشند و خود تعزیه می دارند! 
در ایــن میــان اما طیــف مدعی 
بانیان مشــکالت  اصالحات یــا همان 
موجود اســت که اکثریت مطلق دولت 
روحانی را در اختیار داشتند و از طرفی 
کارنامه فضاحت بار دولت قبل در کاهش 
ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت 
مســکن و اجاره بهای مســکن، افزایش 
افسارگســیخته قیمت خودرو، ســکه، 
لوازم خانگی، اقالم خوراکی و...همگی از 
نتایــج حضور این جریان در قدرت بوده 
اســت، ظاهرا از ایــن تصمیم مردمی و 
ضدفساد دولت سیزدهم آشفته و پریشان 
شده همسو با معاندان خارجی با دروغ و 
فرافکنی به نفع قاچاقچیان و رانت خواران 
علیه این تصمیم مردمی و ضدفساد دولت 

فضا سازی می کنند.
در تازه ترین نمونه حزب اصالح طلب 
اتحاد ملت در بیانیه ای فرا فکنانه و سراسر 
دروغ ضمن تالش برای تشویش اذهان 
و فریب افــکار عمومی درباره اصالحات 
اقتصادی دولت، سعی داشته اند خود را 

دلسوز مردم نشان دهند. 
اینکه رسانه های وابسته به انگلیس، 
آمریکا، اسرائیل و سعودی، از اقدام دولت 
برای »بازتوزیع عادالنه یارانه ها« و »توقف 
هدررفت ذخائــر ارزی ایران« عصبانی 

باشند، کاماًل قابل فهم است.
اما مدعیان اعتدال واصالحات، چرا 

باید مثل رســانه های نشــاندار دشمن، 
عصبانی باشند و فضاسازی و هوچیگری 
کنند؟ یا مثل همان رســانه های بیگانه، 
تحریک به ایجاد اغتشاش و ناامنی کنند 
و البته شرمنده درایت و متانت ملت ایران 
شوند؟! این حجم از تطابق و هماهنگی با 

بیگانه، اتفاقی است؟
تشویش اذهان و فریب افکار عمومی 

با هجمه به دولت مردمی
ایــن حزب اصالح طلــب در بیانیه  
خود با وانمود سازی این مسئله که تورم 
به تازگی در کشور به وجود آمده است و 
مدعی شــده »جامعه این روزها شرایط 
ســخت و ناگواری را از ســر می گذراند 
و آحاد مردم زیر فشــارهای کم ســابقه 
معیشــتی قرار گرفته انــد و آینده ایران 
عزیز ما به علت بی تدبیری ها از هر جهت 
نگران کننده و دســتخوش بحران به نظر 

می رسد.«
همچنین  اصالح طلــب  حزب  این 
ضمن متهم کردن دولت ســیزدهم به 
برنامگی در اداره کشــور، تبعات 8 سال 
مدیریــت فاجعه بار دولت بــر آمده از 
اصالحــات را هم برای این دولت فاکتور 
کرده و مدعی شده اســت: »این بار که 
دولــت بی برنامه تــر از هر بــار به تکرار 
تجربه های شکســت خورده قبلی اقدام 
کرده، هرکسی که نگران حیات اجتماعی 
ایرانیان بوده، در یک ســطح باید نگران 
طبقه متوســط باشــد که مدام در حال 
فقیر شــدن و فاصله گرفتن از دغدغه ها 
و ارزش های متعالی و مشــغول شدن به 
بقا و معاش روزمره است و چندبرابر آن 
باید نگران بخش های فرودست و محروم 
جامعه باشد که به خصوص با سیاست های 
اخیر حاکمیت در گیرودار گرســنگی و 

زنده مانی گرفتار شده اند.«
این حــزب اصالح طلــب در ادامه 
همچنین در حمایتی آشکار از قاچاقچیان 
و رانتخــواران ادعا کرده اســت: »مردم 
قانع نمی شــوند که به بهانه سهم اندک 
قاچاق، همه کاالهای اساسی گران شود 
یا در شــرایط بحرانی و ناآرام اقتصادی، 
نســخه های مربوط به شــرایط نرمال 
اقتصــادی پیچیده و اجرا شــود. تامین 
مایحتاج اولیه غذایی مردم در شــرایط 
اقتصادی و سیاســی امــروز را نباید با 
وضعیت  بــرای  تجویزشــده  مدل های 
آرام و متعــادل تحلیل کرد. بیان اینکه 
اصل ایــن اقدام خــوب و مطلوب بوده 
و صرفا برای آن موج ســازی رســانه ای 
و زمینه ســازی کافــی در افکار عمومی 
 نشده، ناشــی از ســاده انگاری موضوع 

و مخاطبان است.«
 ایــن حزب که عنوان اتحاد ملت را 
ید می کشــد همچین در دروغی آشکار 
دولت را به حذف یارانه و افزایش قیمت 
گندم متهم کرده و مدعی شــده است: 
»ناصواب تریــن قســمت اقدامات اخیر 
دولت، حرکت به ســمت حذف یارانه و 
افزایــش قیمت گندم و دارو اســت که 
اگر ادامه یابد و به ســرانجام برسد، نان 
و جــان مردم این ســرزمین را به خطر 

خواهد انداخت.«

حامیان مفسدین و نجومی بگیران 
و دلسوزی برای مردم؟!

ایــن روزنامه همچنیــن در تالش 
برای القای دروغ بزرگ سنگ اندازی در 
مســیر برجام و پروژه تنش زدایی دولت 
تدبیر و امید ادعا کرده اســت: »کاسبان 
تحریــم و حامیان آنها که به هر بهانه ای 
در مقابــل رفع تحریم ها ســنگ اندازی 
کردند و با ابزارهای مختلف و هم صدا با 
تحریم کنندگان سنگدل نگذاشتند برجام 
و پروژه تنش زدایی در روابط خارجی به 
نتیجه برســد، باید پیش بینی می کردند 
که با این دولت فربــه و اقتصاد بیمار و 
هزینه های بی مهار، اداره کشور بدون اتکا 

به منابع ارزی ممکن نیست.« 
شرکای فاجعه مدیریتی دولت قبل 

علیه اصالح اقتصادی
مدعیــان اصالحــات در حالی در 
بیانیه ای در حالی سعی داشته اند خود را 
حامی و دلسوز مردم جا بزند که کارنامه 
مشعشع این جریان در حمایت از مفسدان 
اقتصادی پیش روی مردم است و از یادها 
نرفته که این جریان با القاب و عناوینی 
نظیر »ذخیره نظــام«، »امانتدار بزرگ 
کشــور«، »کارآفرینی در ســطح استیو 
جابــز«، »نابغه اقتصــادی« و... مدیران 
نجومی بگیر و مفســدان دانه درشــت 
اقتصادی را به زعم خود تطهیر می کردند.
همیــن جریان مدعــی طلبکار که 
ســعی دارد دولت 8-۹ ماهه رئیسی را 
مقصــر فجایع مدیریتی 8 ســاله دولت 
مورد حمایتشــان معرفی کند، در سال 
۹7 و پس از اعالم سیاســت گذاری دالر 
4200 تومانــی، آن قدر ذوق زده بود که 
بالفاصلــه تصویر جهانگیری را در لباس 
سوپرمن منتشر کردند و دولت روحانی 
را منجی وضع اقتصادی کشور جا زدند.

این جریان در حالــی از یک طرح 
ویرانگــر و غیرکارشناســی دفاع کردند 
که بعدها این طرح، خســارات هنگفتی 
به مردم تحمیل کرد. و اما اکنون دولت 
رئیســی در مســئله یارانه ها، در صدد 
توقــف خســارت های بی تدبیری دولت 
روحانی و جبران تــا حد ممکن آن در 
زندگی مردم اســت. به همین دلیل هم 
به جای پنهانکاری، شفاف سازی کرده و 
صادقانه با مردم سخن گفته است.   دولت 
قصد دارد برای کاهش شــکاف طبقاتی 
تشــدید شــده در اثر همان سوءتدبیر، 
یارانه کاال های اساســی را که در جیب 
رانت خواران می ریخــت، به خود مردم 
بپردازد؛ که البته در مرور زمان، به شکل 
کاال برگ خواهد بود. با این حال جریان 
اصالح طلب به جای پذیرش مســئولیت 
اشــتباه بزرگ خود وقیحانــه به اقدام 
مثبت دولت رئیسی هجمه می کند.  این 
جریان همچنین در حالی سعی می کند 
با یک رویه ناامیدکننده در جامعه دولت 
را غیرکارا نشــان دهند که در دو دولت 
گذشته با همه ناکارآمدی دولت را موفق 
جلوه می دادند اما امروز ســعی می کنند 
برای پوشــش دادن به ضعف عملکردی 
دولتی که تمام قد ســال ها پشــت آن 
ایستادند دولت رئیسی را تخریب کنند.

رسوایی کاسبان تحریم 
FATF و بزک کنندگان

این جریان تمام چالش های دولت 
قبــل را معطوف به برجــام و پس از آن 
ماجرای FATF می کردند و اینک نیز با 
ایجاد هر مسئله ای که به باور بسیاری از 
کارشناسان پس لرزهای مشکالت دولت 
روحانی و بیرون جهیدن مشکالت تلنبار 
شده 8 سال گذشته است، باز هم باورهای 
بر باد رفته خود یعنــی ماجرای برجام 
و FATF را دوباره یادآور می شــوند تا 
حدامکان هنوز جامعه را مجاب کنند که 
حرف های آنان درست بوده و مشکالت 

کشور ریشه خارجی دارد نه داخلی.
دروغ آشــکار این جریــان درباره 
سنگ اندازی برجام هم در حالی است که 
دولت روحانی با اختیارات تام و حمایت 
رهبری، مجلس و شــورای عالی امنیت 
ملی برجام را امضا کرد و بعد اعالم کرد 
ما توافقی را امضا نمی کنیم مگر اینکه از 
فردای آن روز تحریم ها برداشــته شود. 
اما با اینکه برجام را امضا کردند، چنین 
اتفاقی نیفتاد و بــدون اینکه حتی یک 
امتیاز بگیرند، امتیازاتی به طرف مقابل 
دادند لذا نه تنها تحریم ها برداشــته نشد 

بلکه چندبرابر هم شده است.
 همچنین سیاست موفقیت دولت در 
در اداره کشور بدون برجام با مصادیقی 
همچون، افزایش فروش نفت و بازگشت 
درآمدهــای نفتــی به کشــور، واردات 
واکســن و کنترل موفق کشــتار کرونا، 
آزاد ســازی اموال مسدود شده، عضویت 
در پیمان همکاری شانگهای و ... به مذاق 
غــرب زدگان و برخی مدعیان اصالحات 
خوش نیامده و آنها می کوشند همچنان 
با دروغ و تحریف مشکالت اقتصادی را 

تماما به گردن تحریم ها بیندازند.
این حجم از هماهنگی 

و تطابق با بیگانه اتفاقی است؟! 
نکتــه قابل تأمل دیگــر همزمانی 
انتشــار این بیانیه با تــالش معاندین و 
ضدانقالب در خارج از مرزها برای ایجاد 
آشوب و اغتشاش است که در شرایطی 
کــه نجابت و درایت مــردم، معاندان را 
از فتنه انگیــزی ناامید کــرده، مدعیان 
اصالحات سعی دارند با تشویش اذهان و 
فریب افکار عمومی به این پروژه تکراری 
و شکست خورده تنفس مصنوعی بدهند. 
ملــت ما به مدد الهــی و به برکت 
همدلی و اعتماد بــه دولت، این مقطع 
مهم در عالج بیماری اقتصاد کشــور را 
با موفقیت پشت ســر خواهد گذاشــت؛ 
اما روســیاهی برای رسانه های اجاره ای 
و سیاســت بازان مغرض خواهد ماند که 
هنوز تدبیر دولت برای توقف خسارت های 
ارز 4200 تومانــی به اجــرا در نیامده، 
فضاســازی کردنــد تا نگذارنــد درمان 
ضروری و بــه تاخیر افتاده، در محیطی 
آرام اتفاق بیفتد. در تاریخ ثبت شــد که 
اغلب مردم، با التهاب افکنی آن جریان 
فاسد و مفسد همراهی نکردند. خباثت 
خودفروخته های وطن فروش، و در مقابل، 
درایت و نجابت قاطبــه مردم ایران، در 

سینه تاریخ ثبت شد.

رئیس جمهــور با اشــاره به 
اهمیت پرداخت تسهیالت بانکی 
برای کمک به فرزندآوری، گفت: 
بایــد آئین نامه هــای مربوط به 
بانک ها  برای  تسهیالت  پرداخت 
آماده و هرچه ســریع تر اجرایی 

شود.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی روز 
چهارشنبه در نخستین نشست ستاد 
ملی جمعیت ضمن تشکر از تالش ها 
و گزارش های ارائه شده دستگاه های 
مسئول در اجرای »قانون جمعیت و 
تعالی خانواده«، گفت: همه دستگاه ها 
موظف هستند طبق مصوبات قانونی 
اقدامات خود را در راســتای عملیاتی 
کردن این قانون انجام دهند و گزارش 
فعالیت های خود را به دبیرخانه ستاد 

ملی جمعیت ارائه کنند.
وی افــزود: در گام اول تمامــی 
دســتگاه ها و نهادها موظف هستند 
قرارگاه هــای مربوط به جمعیت را در 
مجموعه های خود تشــکیل دهند و 
هرچه سریع تر آئین نامه های مرتبط با 
آن را آماده و به دبیرخانه ســتاد ملی 

جمعیت ارسال کنند.
رئیس جمهــور در ادامــه با مرور 
فرزندآوری  پیش نیازهای  و  مشوق ها 
در خانوارها، به موضوع مسکن اشاره 
و اظهار داشــت: دبیرخانه ستاد ملی 
جمعیت موارد مرتبط با مســکن که 
در قانــون جمعیــت و تعالی خانواده 
آمــده اســت را برای اجرایی شــدن 
پیگیری کند. چراکه مسکن از عوامل 
اصلی تشــویق کننده خانواده ها برای 

فرزندآوری است.
رئیســی با اشــاره بــه اهمیت 
پرداخت تسهیالت بانکی برای کمک 
به فرزندآوری، گفت: باید آئین نامه های 
مربوط به پرداخت تســهیالت برای 
بانک ها آماده و هرچه سریع تر اجرایی 

شود.
وی بــا تأکید بر اهمیت برگزاری 

جلسات ستاد ملی جمعیت از آمادگی 
خود برای برگزاری منظم این جلسات 
و پیگیری مصوبات آن در دستگاه های 

دولتی خبر داد.
خودکفایی در کاالها 
مسئله راهبردی است

رئیس جمهور صبح چهارشنبه در 
جلسه هیئت دولت، با اشاره به افزایش 
آالیندگی ها و گرد و غبار در استان های 
مختلف کشور به ویژه استان خوزستان، 
اظهار داشت: حل ریشه ای این موضوع 
نیازمند همکاری با کشورهای منطقه و 

همسایه است.
بر همین اساس رئیس جمهور به 
سازمان محیط زیست مأموریت داد با 
همــکاری وزارت امور خارجه و دیگر 
دستگاه های ذی ربط، از طریق رایزنی 
با کشورهای همسایه مشکل آالیندگی 

هوا را حل کنند.
رئیســی در بخــش دیگــری از 
ســخنانش با اشــاره به لزوم تأمین 
امنیت غذایی کشــور، خودکفایی در 
کاالهای اساسی را راهبردی دانست و 
اظهار داشت: در کنار کارهای روزمره 
نباید از اقدامات اساســی و زیربنایی 

غفلت شود.
ارائه تسهیالت تأمین مالی

 فعاالن اقتصادی 
حوزه  نهاده های دامی

در جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی که به ریاست رئیس جمهور و 
با حضور سران قوا و دیگر اعضا تشکیل 
شد، ارائه تسهیالت برای تأمین مالی 
و سرمایه در گردش فعاالن اقتصادی 
حــوزه نهاده های دامــی و طیور به 

تصویب رسید.
مصوبــه  یــن  ا مبنــای  بــر 
برای  بانک کشــاورزی منابــع الزم 
ســرمایه در گــردش بخــش تأمین 
نهاده هــای کشــاورزی را از طریــق 
 وصول طلــب خــود از دولت تأمین 

خواهد کرد.

گفت و شنود

كجا دیدمش؟!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: حزب اتحاد ملت)!( در بیانیه ای مشکالت اقتصادی کنونی 
را ناشی از سنگ اندازی در مقابل لغو تحریم ها دانسته است!

گفت: حرف حساب زده، باید کسانی که به اوباما نامه نوشتند و خواستار 
تحریم های فلج  کننده علیه ایران شدند به اشد مجازات برسند تا بار دیگر 

دست به وطن فروشی نزنند!
گفتم:  ای عوام! ایــن حزب اتحاد ملت همان اصالحاتچی ها و 
تدبیرچی ها هستند که از آمریکا خواسته بودند ایران را تحریم کند و 
همان هایی هستند که ۸ سال همه امکانات مملکت را هزینه مذاکره 
 با آمریکا کردند و نهایتاً به جای لغو تحریم ها، صدها تحریم دیگر هم

به تحریم های قبلی اضافه کردند!
گفت: یعنی خودشان را نمی شناسند؟!

گفتم: یارو تصویر خودش را در آیینه دید و با تعجب گفت؛ قیافه اش 
 خیلی آشناســت! کجا دیدمش؟! بعدش گفت؛ آهان، یادم اومد. 

هفته پیش توی سلمونی رو به روم نشسته بود!


