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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم:

تا ِکی قرار است بگویند 
گرانی ها »حباب« است؟

3

رئیس کل اسبق بانک مرکزی:

رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت 
بگویند که اشتباه کردند
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صفحه 5

 مظاهری: 
رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت 
بگویند که اشتباه کردند

رئیس کل اس��بق بان��ک مرکزی با اش��اره به 
وظای��ف بانک مرکزی گف��ت: وظیفه بانک مرکزی 
این اس��ت که باید نگران نوس��انات و تحوالت بازار 
باشد و آن ها را رصد کند و هر اتفاق غیرطبیعی و 
غیرمنتظره ای را برایش پیش��گیری کند و در غیر 

اینصورت برایش درمانی را بدست بیاورد.
طهماس��ب مظاهری یادآور ش��د: در طول 12 
س��ال گذشته دولت ها با بی توجهی اجازه دادند تا 
ما رش��د حدود باالی 20 درصد در سال نقدینگی 
را داشته باش��یم در کنار اینکه رشد تولید ناخالص 
س��ه تا چهار درصد را داشته باش��یم و این تبدیل 
ب��ه افزایش نرخ ت��ورم، افزایش ن��رخ همه کاالها و 

خدمات از جمله ارز شد.
مظاهری گفت: این تذکرات را با چنین تشبیهاتی 
به دولت ها گفتیم اما توجهی نکردند و اگر این نقدینگی 
شروع به حرکت کند، دیگر نمی توان جلودارش شد 
و همانند س��دی است که آب پش��ت آن جمع شده 
و س��د قدرت توان نگه��داری آن آب را ندارد. وی به 
عام��ل دوم این بی ثباتی و تحوالت و نگرانی که برای 
مردم به وجود آمده، اشاره کرد و گفت: دولت مفاهیم 
فن��ی اقتصادی و تکنیکی که در بحث های اقتصادی 
اینچنینی باید مالحظه کند، نادیده می گیرد و دلیلش 

را نمی دانم که چرا مفاهیم را عوض می کند.
مظاهری متذکر ش��د: نقدینگی بعد از تحوالتی 
که به وجود آمد، یکبار با کاهش نرخ س��ود بانکی و 
بعد دوباره افزایش آن و بعد هم با یکسری بیاناتی که 
آقای س��یف در بانک مرکزی و رئیس جمهور مطرح 
کردند، دلداری ها و اطمینان هایی را به مردم دادند 
که بر مبنای اص��ول اقتصادی نبود و به فاصله چند 
روز بعد از مصاحبه هر کدام از این بزرگواران اتفاقات 
بر عکس آنچه که وعده داده بودند، پیش آمد اعتماد 
مردم از بین رفت. طبیعی ترین اتفاقی که در چنین 
شرایطی پیش می آید، می توان منتظر بود، هر کسی 
در هر حدی که وس��عش می رس��د و دارایی دارد و 
سرمایه ای دارد فکر کند، ببیند که چگونه می تواند 
با ابزارهای مختلف در اختیارش دارایی اش را حفظ 

کند و ارزش دارایی اش را حفظ کند.
وی قبول اش��تباهات توسط تیم اقتصادی دولت 
را تنها راه مدیریت گرانی های اخیر دانس��ت و گفت: 
دولت به طور مش��خص آقای رئی��س جمهور، آقای 
نوبخت، آقای جهانگیری، آقای سیف و آقای مسعود 
کرباس��یان باید ب��ا اجتماع نظرات خودش��ان، قبول 
کنند تصمیماتی که گرفتند قابل تجدید نظر اس��ت 
و اشتباهاتشان را قبول کنند. سپس از اصول علمی و 
نظرات کارشناسان و تجارب کشور بهره مند شوند. در 
این صورت اگر با نهایت صداقت و شهامت اصالحات را 
انجام دهند و به مردم بگویند این اشتباهات را کردیم 
و اکنون داریم این ها را اصالح می کنیم در بحرانی که 
وجود دارد، کشور این ظرفیت را دارد که بتواند اصالح 
کند و اگر مردم هم احس��اس کنند با آن ها صادقانه 

برخورد می شود، همراهی الزم را می کنند.

گزارش یک

امروز توطئه اصلی 
دشمن عبارت از 
»فشار اقتصادی« 
به توده های مردم 

برای خسته و 
ناامید کردن آنان 

است

اقدام خصمانه کانادایی ها علیه ایران در شرایطی  
صورت گرفت که نخست وزیر این کشور پس از 

پیروزی خود و حزبش در رقابت های سیاسی در سال 
۲۰۱۵ وعده گشایش روابط با ایران را داده بود

نماز عید فطر امسال و چند نکته

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

نماز عید سعید فطر حال و هوای دیگری دارد 
به خصوص زمانی که »آق��ا« آن را اقامه می کنند 
صفای بیش��تری پی��دا می کند، ام��ا در این میان 
برخی اتفاقات و رفتارها می افتد که بخش��ی از آن 

خوشایند است، بخشی دیگر ناخوشایند.
مصالی تهران میزبان جمعیت زیادی از مردم 
ته��ران بود جمعیتی که پ��س از پایان ماه مبارک 
رمضان برای تکمیل موهبت این ماه ش��ریف، نماز 

عید را پشت سر رهبری اقامه کردند.
پیاده مس��یر خانه تا مص��ال را طی کردم و در 
می��ان راه مردمانی را دیدم ک��ه فوج فوج همچون 
س��ال های گذش��ته خ��ود را ب��ه مص��الی تهران 
می رس��اندند تا نماز عید را برپا کنن��د. در این راه 
شاهد اتفاقی بودم که از منظر حقیر خوشایند نبود، 
البت��ه برخی اتفاقات هم در جری��ان برگزاری نماز 
واقع ش��د که نمی تواند از شیرینی آن حال و هوای 
معنوی و معرفتی بکاهد. اما تذکری است به خود و 
دیگران تا شاید مسبب اصالح شود. مادر و دختری 
ب��رای رفتن به مص��ال و در نزدیکی مکان مصال به 
س��وی درب ورودی بان��وان حرک��ت می کردند که 
یکی از دست اندرکاران برگزاری که در حال پخش 
تراکت ه��ای دعای قنوت نماز بود، ناگهان با صدای 
بلند به آن دو گف��ت؛ »این چه وضعیه خواهر من! 

چرا با این سرو شکل به نماز آمده اید؟!«
شاید حق داشت، شاید هم نه! آن دو جلوی من 
راه می رفتند و کس��ی هم به آنها توجهی نمی کرد، 
همه در حال و هوای خود بودیم تا اینکه صدای بلند 
آن مردم توجه را جلب کرد، از کنارش گذشتم و با 
خود گفتم، آن دو و یا ده ها نفر دیگر که شاید تنها از 
دید آن فرد لباس نامناسب داشتند راهی مصال شده 
و ش��وق نماز عید فطر پشت س��ر رهبری آنها را به 
سوی نماز کشانده بود و قطعاً هنگام ورود به مصال 
چادر خود را بر سر می کردند، با خود می اندیشیدم 
که  ای کاش اینگونه درب��اره آدم ها قضاوت نکنیم و 
تصمیم نگیریم که همین رفتارهای سلیقه ای است 
که ش��اید چنین افرادی که دل روش��نی دارند و به 
اشتیاق عید و رهبر خود برای نماز آمده اند، از دست 

بدهیم که زیانی است بزرگ.
به یاد آن س��خن رهبر معظم انقالب افتادم که 
ایشان در س��فر به استان خراسان شمالی و در سال 
91 در جم��ع مردم فرمودند؛ »بعضی از همین هایی 
که در اس��تقبال امروز بودند و شما هم جناب آقای 
مهمان نواز )اس��تاندار(، هم بقیه آقایان، االن در این 
تریبون از آنها تعریف کردید، خانم هایی بودند که در 
عرف معمولی به آنها می گویند، خانم بدحجاب، اشک 
هم از چش��مش دارد می ریزد. ح��اال چه کار کنیم؟ 
ردش کنیم؟ مصلحت اس��ت؟ حق اس��ت؟ نه، دل، 
متعلق به این جبهه است. جان دلباخته به این اهداف 
و آرمان هاس��ت. او یک نقص��ی دارد. مگر من نقص 
ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص های این حقیر باطن 
است، نمی بینند. - گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم/ 
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ - ما هم یک نقص 
داریم او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه 
برخورد کنید. البته انس��ان نهی از منکر هم می کند. 

نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.«
و ام��ا اتفاق خوبی که در نم��از عید فطر افتاد 
ک��ه البته بیش��تر اتفاق��ات نماز عید خوش��ایند و 
مسرورکننده بود، حضور مردم تهران با وجود همه 
کمبودها و نامالیماتی اس��ت ک��ه به خاطر ضعف 
برخی مس��ئولین دیده می ش��ود و نکت��ه مهم آن 
اینجاس��ت که شعر انتقادی یکی از مداحان که آن 
را از تریبون نماز عید فطر همچون س��ال گذشته 

خواند، با استقبال اکثریت نمازگزاران همراه بود.
ش��عر انتقادی او به مسائل سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی مرتبط ب��ود و تاکنون اکثر 
م��ردم نیز آن را از رس��انه ها ش��نیده و خوانده اند. 
اش��راف ش��عر بیش��تر بر روی پایبن��دی مردم به 
انق��الب و آرمان ه��ای آن بود که حقیقی اس��ت و 
آن سوی دیگر شعر انتقاد از کارکرد در ناکارآمدی 

برخی مسئولین بود که واقعیت دارد.
ه��ر بار که بیتی از اش��عار به انتق��اد از ضعف 
مسئولین یا توصیه ای به آنها می رسید، مردم تکبیر 
می گفتند و دست می زدند و آن را تایید می کردند. 
و  ای کاش مس��ئولینی ک��ه در ص��ف اول نماز جا 
داش��تند نیز ج��زو تکبیرگویان می بودن��د و برای 
آن ش��عرهایی که انتقاد از صف اولی ها بود دس��ت 
می زدند و آنها را تأیید می کردند. اما تصاویر پخش 
ش��ده از چهره مسئولین، برخی از آنها را ناخرسند 
از اش��عار نش��ان داد. محتوای اش��عار و ادبیات آن 
نس��بت به نماز عید فطر س��ال گذشته، ظریف تر و 
هوش��مندانه تر سروده شده بود و از واژه های گزنده 
خب��ری نبود. همه مس��ئولین را در بر می گرفت و 
تفاوتی هم میان آنها نگذاش��ته بود. در واقع صدای 
م��ردم بود ک��ه در قالب این اش��عار از تریبون نماز 
عید فطر امسال از بلندگوهای مصال به گوش رسید 
و مردم حاض��ر نیز از آن اس��تقبال کردند و حتی 
آنهایی که به نماز نیامده بودند شعر خوانده شده را 

زبان حال خود پنداشتند. 

در خجس��ته عید س��عید  فطر، مردم موحد و مؤمن ب�ا والی���ت
ایران اسالمی به ش��کرانه یک ماه روزه داری و 
بندگی خداوند متعال، نماز عید را در سراس��ر 
کش��ور با ش��کوه ف��راوان برگ��زار و از خداوند 
کریم، بهترین ها را مس��ألت کردند. کانون این 
حضور پر شور و مؤمنانه، مصالی امام خمینی 
ته��ران بود که نماز عید س��عید فطر به امامت 
رهب��ر معظم انقالب اس��المی حضرت آیت اهلل 

خامنه ای اقامه شد.
رهبر انقالب اس��المی در خطب��ه اول نماز 
عید س��عید فطر، ضمن تبریک این عید بزرگ 
ب��ه ملت ایران و امت اس��المی، عید فطر را روز 
پ��اداش گرفتن و ماه مب��ارک رمضان را میدان 
مس��ابقه میان مؤمنین ب��رای اطاعت خداوند و 
نزدیکی ب��ه رضای الهی دانس��تند و گفتند: به 
لطف خداوند متعال، ملت ایران هر سال در این 
مس��ابقه معنوی و انجام کارهای نیک نسبت به 
سالهای قبل امتیازهای بیشتری کسب می کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، گسترش جلسات 
تالوت قرآن و افزایش ش��ور و حضور مردم در 
محاف��ل دعا، مناجات و موعظ��ه، و پر رونق تر 
ش��دن سنت حسنه افطاری س��اده در مساجد 
و معاب��ر عموم��ی را نمونه های��ی از پیش��رفت 
ملت ایران در مس��ابقه معن��وی در ماه رمضان 
امسال برش��مردند و افزودند: اوج درخشندگی 
ماه مب��ارک رمضان در ش��ب های قدر بود که 
قشرهای مختلف مردم بویژه جوانان با اجتماع 
عظیم خود در سراسر کشور، دست ها را به دعا 
بلند کردند و ضمن راز و نیاز با معبود، لطافت 

و صفای روح خود را افزایش دادند.
ایشان راهپیمایی روز قدس امسال را یکی 
دیگر از نقاط درخشنده در ماه مبارک رمضان 
دانستند و خاطرنش��ان کردند: راهپیمایی روز 
قدس حقیقتاً یک پدیده منحصر به فرد اس��ت 
و مردم در زیر آفتاب داغ با آن ش��ور و نش��اط 

به خیابانها آمدند و بر اساس گزارشها، جمعیت 
راهپیمایان در اغلب شهرهای کشور نسبت به 

سالهای قبل بیشتر و پر شورتر بود.
رهبر انقالب اس��المی تأکید کردند: ملت 
ایران بیدار و پر انگیزه است؛ این ملتی که بعد 
از یک شب احیاء با آن شور و هیجان به خیابانها 
می آید، خس��ته و ناامید نیست، آن کسانی که 
به پیروی از تبلیغات دشمنان، ادعای خستگی 
و بی نش��اطی م��ردم را دارن��د، در واقع حال و 
روز خ��ود را به همه م��ردم تعمیم می دهند و 

خودشان خسته و بی نشاط هستند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به 

افزای��ش ه��ر س��اله معنویت و 
صف��ای درون��ی م��ردم در ماه 
خاطرنش��ان  رمضان،  مب��ارک 
کردن��د: پیام ای��ن واقعیت این 
اس��ت که ملت و جوانان ایران 
به رغم سیاست هایی که تالش 
دارد انس��انها را از معنویت دور 
کن��د، بر معنوی��ت و ضدیت با 
فس��اد پافش��اری دارن��د و این 
معن��وی،  بی بدی��ل  س��رمایه 
اس��تقالل،  هویت،  نگه دارن��ده 

عزت و عظمت کشور است.
رهبر انقالب اسالمی در خطبه دوم نماز عید، 
به پر شور و گسترده بودن راهپیمایی روز قدس 
در کش��ورهای دیگر اشاره کردند و گفتند: پیام 
رونق و شکوفایی بیشتر راهپیمایی روز قدس در 
کشورهای مختلف این است که با وجود تبلیغات 
بیگانگان، نزدیکی و هم جهتی ملت های مسلمان 

با ملت ایران بیشتر شده است.
ایشان علت توطئه های مستمر قدرت های 
ش��یطانی ض��د ملت ای��ران را نگران��ی آنها از 
ایس��تادگی، اقت��دار، اس��تقالل و فک��ر بلند و 
ابت��کاری ملت ایران دانس��تند و تأکید کردند: 
البته این قدرت ها تالش خ��ود را می کنند اما 

همواره نیز شکست می خورند.
رهبر انقالب اسالمی، اذعان رئیس جمهور 
امری��کا به بی دس��تاورد بودن هف��ت تریلیون 
دالر هزینه این کش��ور در منطقه غرب آس��یا 
را به معنای شکس��ت آنها در منطقه دانستند 
و گفتند: این اعتراف نش��ان می دهد ش��یطان 
بزرگ با آن همه تالش نتوانسته است به اهداف 
خود دست یابد و از این پس نیز هر چه در این 
منطق��ه پول خرج کنند باز هم به مقصود خود 

نخواهند رسید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
ملت ایران باید بیدار و هوشیار باشد و توطئه ها 
را بشناس��د، افزودن��د: ام��روز 
توطئه اصلی دش��من عبارت از 
»فش��ار اقتصادی« به توده های 
م��ردم ب��رای خس��ته و ناامید 

کردن آنان است.
دس��تگاههای  همه  ایشان 
حاکمیت��ی و مس��ئوالن را ب��ه 
ت��الش بی وقفه ب��رای مقابله با 
این توطئه توصیه و خاطرنشان 
کردن��د: یک کان��ون مرکزی با 
حضور س��ران سه قوه و فعاالن 
اصلی ق��وا برای رس��یدگی به 
مس��ائل اقتصادی تشکیل ش��ده است که این 
کان��ون باید مس��ائل اقتصادی را ق��دم به قدم 
دنبال کند، تصمیم ه��ای قاطع بگیرد و آنها را 

اجرا کند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه آحاد 
مردم نیز ب��رای مقابله با ای��ن توطئه وظایفی 
دارند، افزودند: یکی از موضوعاتی که باید مورد 
توجه جدی مردم قرار بگیرد، »پرهیز از اسراف 

و زیاده روی« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به وجود 
نقدینگی باال در کش��ور افزودند: صاحبان این 
نقدینگی، آن را به سمت تولید هدایت کنند تا 

چرخ های زندگی مردم به حرکت در بیاید.
ایشان، دست اندرکاران تجارت و بازرگانی 
خارج��ی را نیز ب��ه پرهی��ز از واردات کاالهای 
غیرض��رور و کاالهای��ی ک��ه مش��ابه داخل��ی 
دارن��د، توصیه مؤکد کردن��د و گفتند: یکی از 
عادت های��ی که میان برخی از مردم رواج دارد 
و باید کنار گذاش��ته شود، سفرهای تفریحی و 

غیرضروری به خارج از کشور است.
رهب��ر انقالب اس��المی با اش��اره ب��ه برخی 
تصمیم های وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب 
و کار و برط��رف کردن موان��ع، این تصمیم ها را 
مثبت ارزیابی و بر پیگیری جدی آن تأکید کردند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنی��ن 
پیگی��ری ج��دی موضوع مب��ارزه با فس��اد را 
خاطرنش��ان کردند و با اشاره به حضور جوانان 
در بخش های تولیدی و سازندگی، لزوم تشویق 
آن��ان و حمایت از واحده��ای تولیدی را مورد 

تأکید قرار دادند.
ایش��ان، وحدت آحاد مردم و وحدت ملی 
و اجتماع��ی را موضوع��ی مه��م خواندند و با 
اشاره به رواج پدیده ناپسنِد توهین و تهمت به 
یکدیگر در فضای مجازی خاطرنش��ان کردند: 
اینگونه اقدامات که گناه کبیره است، به فضای 

عمومی کشور و وحدت ملی لطمه می زند.
رهبر انقالب اس��المی افزودن��د: همه باید 
نس��بت به وح��دت در جامعه اهتمام داش��ته 

باشند و از تهمت زنی به یکدیگر بپرهیزند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره به 
سیاس��ت تبلیغاتی دش��من برای ایجاد جنگ 
روانی در جامعه از برخی رس��انه ها و افراد که 
سخنان دشمنان را تکرار می کنند، انتقاد و آنها 

را به پرهیز از این اقدام دعوت کردند.
ایش��ان در پای��ان خطب��ه دوم نم��از عید 
گفتن��د: به لط��ف الهی آینده کش��ور با چنین 
ملتی و با وجود این روحیه وحرکت و معنویت 
و استقالل، از امروز به مراتب بهتر خواهد بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر:

مسئوالن 
 برای حل مسائل اقتصادی 
تصمیم های قاطع بگیرند 
و اجرا کنند

از دیوان دادگستری الهه تا اف.ای.تی.اف

دل بستن
به سراب

دی��وان دادگس��تری اله��ه ب��ه عنوان  بدیهی ترین محل استیفای حق در نظام دست ب�ه نقد
بین الملل نتوانس��ته به جریان ش��کایت ما از امریکا بر س��ر 
حمله به هواپیمای مسافری ایرباس رسیدگی کند، نتوانست 
در مس��اله قربانی شدن حجاج ما در سال 66، 94 ورود کند 
چون امریکا و عربس��تان صالحیت این دادگاه بین المللی را 

صفحه 3نپذیرفته اند! اما...

صفحه 7

سیاست روز ابهامات 
پیوستن به اف.ای.تی.اف را بررسي می کند؛

بندبازي روي تیغ 
با چشمان بسته

وقتی کانادا با مصوبه ضد ایرانی برای آمریکا 
و رژیم صهیونیستی خوش رقصی می کند 

همراهی بی چون و چرای
 اتاوا با واشنگتن 

مدیر بخش غیرنظامی ایرباس گفت: »بعید است که 
بتوانیم 97 هواپیمای باقی مانده از سفارش های ایران را 

تحویل دهیم.«
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
ب��ه نق��ل از پایگاه خبری آئرو، ش��رکت هواپیماس��ازی 
ایرب��اس انتظار دارد که تحریم ه��ای جدید آمریکا علیه 

ایران به قرارداد این شرکت با ایران پایان دهد.
گوئ��الم فائوری، مدیر بخ��ش غیرنظامی ایرباس به 
روزنامه آلمانی هامبورگر آبند بالت گفته است: »درحالی 

که ما هنوز در انتظار جزئیات تحریم های جدید هستیم، 
اما بعید اس��ت که بتوانیم 97 هواپیم��ای باقی مانده از 

سفارش های ایران را تحویل دهیم.«
به نوش��ته این گزارش، ایرباس از تحریم های آمریکا 
متاثر می ش��ود، زیرا در تمامی جت های این تولیدکننده 

اروپایی هواپیما، قطعات آمریکایی استفاده می شود.
پیش از این نیز ش��رکت آمریکایی هواپیما س��ازی 
بوئین��گ، قرارداد خود با ایران برای فروش هواپیما را به 

بهانه تحریم های جدید آمریکا لغو کرده بود.

یک مدیر ایرباس:
تحویل 97 هواپیمای باقی مانده ایرباس به ایران بعید است

روزنامه سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد


