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فشار برای استعفای روحانی با بهانه اصولگرایان
آماده باش اصالح طلبان برای انتخابات 1400

صفحه 8

سیاست روز اولویتهای رزمحسینی در
جنگ اقتصادی را بررسی می کند؛

سرمقاله

بایدها و نبایدهای
انتخابات1400

مقابله با بی کفایتی
مدیریت صمت
در بازار بیسامان
اقتصاد کشور

محمد صفری
m.director80@yahoo.com

انتخابات ریاس��ت جمهوری در ایران سال 1400
برگزار میش��ود ،کمتر از  9م��اه تا آن زمان باقی
مانده است ،هم زمان کمی نیست هم زود به پایان
میرسد .اولویت در انتخابات ریاست جمهوری سال
آینده ایجاد فضایی است که مردم برای حضور در
آن رغبت نش��ان دهند .اگر در دورههای گذش��ته
گفته میش��د که شرایط ویژه و حساس است ،اما
این دوره ب��ه معنای واقعی کلمه ش��رایط ویژه و
حس��اس اس��ت ،پس حضور حداکثری مردم در
این اوضاع اهمیت صدچندان نس��بت به دورههای
پیشین انتخابات ریاست جمهوری دارد.
اکنون ش��رایط اقتصادی و فشارهایی که به مردم
وارد میش��ود ،به نوعی باعث ش��ده تا نس��بت به
انتخابات آینده چشم انداز روشنی به دست نیاید.
طبیعی اس��ت که مردم از ای��ن وضعیت دلگیر و
ناراض��ی هس��تند ،گرچ��ه باید توجه داش��ت که
انتخ��اب کنون��ی برآیند خروجی رایی اس��ت که
مردم به دولت تدبیر و امید و آقای روحانی و البته
هواداران اصالح طلب او داده اند.
ش��اید بتوان گفت رایی که مردم داده اند براساس
آنچ��ه ک��ه در ش��عارها و وعدههای نام��زد پیروز
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری س��الهای  1392و
 1396به مردم عرض��ه کرد ،باعث روی کارآمدن
دولت تدبیر و امید ش��د .در واقع م��ردم به گونه
ای تحت تاثیر وعدهها و شعارهای انتخاباتی آقای
روحان��ی و هواداران اصالح طلب او قرار گرفتند و
رای دادن��د .اکنون ماههای پایان��ی دولت تدبیر و
امید س��پری میش��ود ،دولتی که همه امید خود
را ب��ه نتایج برجام گره زده بود تا جایی که بهبود
همه مشکالت کشور به دستاورد توافق هسته ای
بستگی داش��ت .اما آنگونه که دولت تدبیر و امید
تصور میکرد ،اتفاق نیفتاد و برعکس هر آنچه که
وعده داده ش��ده بود ،فشارهای اقتصادی به مردم
بیشتر شد و شرایط اقتصادی نابسامان تر گشت.
راه��کاری که اکن��ون اص�لاح طلبان پیش��نهاد
میدهن��د تا از ش��رایط موجود اقتصادی کش��ور
عبور کنیم ،استعفای رئیس جمهور و دولت است،
راهکاری که میتواند حتی بر مشکالت سیاسی و
اقتصادی کشور بیفزاید و باعث دلسرتر و ناامیدتر
شدن مردم شود.
استعفا آن هم در آستانه پایان دوران قانونی دولت
یازدهم ،پیش��نهاد نهایی اصالح طلبانی است که
خود در به وجود آمدن ش��رایط حال حاضر کشور
نقش اصلی و اساسی را داشته اند.
روشن است که پیشنهاد اس��تعفا از سوی اصالح
طبان که اکنون تبدیل به اس��تعفا در اعتراض به
جناح اصولگرا ش��ده است ،پیشنهادی در راستای
ایجاد فتنه ای جدید در کشور است .ایران با توجه
به ش��رایط اقتصادی حاکم ،در وضعیت عادی قرر
ندارد .همه کاالها و اجناس در بازار موجود است،
ام��ا قدرت خرید مردم بس��یار پایین آمده و حتی
افزایش سرس��ام آور قیمت خرید و اجاره مسکن،
نگران��ی زیادی را ب��رای خانوادهها به وجود آورده
اس��ت .در این ش��رایط غیرعادی ط��رح موضوع
اس��تعفا که به نظر میرسد برنامه ای دیکته شده
از سوی دش��منان جمهوری اسالمی ایران با بهره
گیری از نفوذیهای داخلی باش��د ،نه تنها اوضاع
را بهبود نخواهد بخش��ید ،بلکه به وخیم تر شدن
اوضاع کمک خواهد کرد.
آمریکا به ایجاد نارضایتیهای اجتماعی و سیاسی
به خاطر ش��رایط اقتصادی حاکم شده در کشور،
امی��د بس��ته اس��ت و وضعیت موج��ود را حاصل
اقدام��ات و تالشهای خ��ود میداند در حالی که
کارشناس��ان و تحلیل گران اقتصادی و سیاس��ی
اعتقاد دارند ،نابس��امانیهای اقتصادی و س��ختی
معیش��ت مردم بیش��تر به خاط��ر ناکارآمدیها و
تصمیمات اش��تباه دولت اس��ت و ب��رای ماههای
باقی مانده از دولت تدبیر و امید ،بخشهای دیگر
حاکمی��ت باید عالوه بر آن که دولت را در اجرا و
اتخاذ تصمیمات درست یاری کنند ،خود نیز برای
بهبود وضعیت تالش کنند.
مجلس ش��ورای اس�لامی ،قوه قضاییه ،نیروهای
مس��لح و دیگر دستگاهها و س��ازمانها اکنون در
ادامه صفحه 2
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سفیر جمهوری صربستان در گفت وگو با سیاست روز:

من هم در ایران
یک ایرانی هستم

مداخالت جانبدارانه و اعزام
جنگجویان خارجی بحران قرهباغ
را تشدید میکند

آتش افروزی اسرائیل
میان باکو -ایروان
صفحه 6

دست پ ُر نیروی دریایی سپاه در
آسمان و دریا با پهپاد انتحاری

صفحه 5

ایدهای که یکساله
به محصول رسید

صفحه 2
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همتی:

درباره دالیل افزایش قیمت ارز بعدا ً
توضیح خواهم داد
خبرهای مثبتی از منابع مسدودی دارم
همتی به بیان توضیحاتی درباره پشت پرده افزایش قیمت ارز پرداخت و اعالم کرد :بانک مرکزی
اجازه نیزنداده اس��ت که واضعان تحریم به هدف اصلی خودش��ان در دوسال گذشته  ،که همانا
فروپاشی اقتصاد کشور بود ،برسند.
عبدالناصر همتی در تازهترین یادداش��ت اینس��تاگرامی خود به بیان توضیحات درباره افزایش
ش��دید قیمت ارز و حواش��ی اخیر پرداخت و نوشت :در اوج فش��ار حداکثری و بعد از دو سال
مقاوم��ت بانک مرکزی درخط مقدم جنگ اقتصادی و درمقابل ش��دیدترین وبی س��ابقه ترین
تحریمهای پولی وبانکی وعلیرغم محدودیت دسترسی به درآمد های ارزی کشور،بانک مرکزی
با تمرکز بر تأمین کاالهای اساسی،دارو و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ،نیازهای اساسی
و ضروری کش��ور را با تمام س��ختی ها به خوبی وکفایت تامین کرده واجازه نیزنداده اس��ت که
واضعان تحریم به هدف اصلی خودش��ان در دوس��ال گذشته  ،که همانا فروپاشی اقتصاد کشور
بود ،برس��ند .با افزایش نرخ ارز در چند هفته اخیر ،که در مورد دالیل آن به موقع خود توضیح
خواهم داد ،هجمه های سازمان یافته وبعضاًبا هدفهای خاص،علیه بانک مرکزی آغاز شده است.
با وجود س��ختی ها و دش��واری ها ،کنترل نرخ ارز دغدغه مهم بانک مرکزی اس��ت،مردم عزیز
مطمئن باش��ندبانک مرکزی بدون توجه به حواش��ی،به تالش خود،برای ثبات سازی بیشتر در
بازارها و انش��ااهلل عبورمطمئن از آخرین مراحل فشار حداکثری ،ادامه خواهد داد .وی در بخش
دیگری از این یادداش��ت نوشت :این روزها بعدازطرح مکانیزم ماشه،اخباری در موردقطع کامل
ارتباط نظام مالی ایران مطرح میش��ود،فارغ ازقابلیت عملیاتی داش��تن و میزان تأثیر عملی آن،
متأسفانه تأثیر روانی آن دربازار ارز سایه افکنده است.درحالیکه درمقابل آن،خبرهای مثبتی از
منابع مسدودی دارم .ونیز،همانطور که قبال ًگفتم روند عرضه و معامالت حواله های ارزی در بازار
دوم،دربسترسامانه نیما  ،بخصوص سه ماهه اخیر،بهتر ازقبل شده است.
صادر کنندگان بالغ بر  8میلیارد دالر از تعهدات ارزی  27میلیارد دالری ایفا نشده خود ،مربوط
به پروانه های صادراتی سالهای 1398 -- 1397خود را ،به تدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و
مانده تعهدات آنهابه حدود19میلیار دالرکاهش یافته است .میانگین وزنی نرخ ارز در سامانه نیما
نیز ،با روند کاهشی به محدوده  23هزار تومان به ازای هر دالر رسیده است،که البته تأثیرخود
را بتدریج درنرخ های بازار نشان خواهد داد .تسنیم
شناسایی  3552بیمار جدید مبتال به کووید 19

جانباختن  ۱۸۷نفر

س��خنگوی وزارت بهداشت گفت :از روز پنجش��نبه تا روز جمعه  ۱۱مهر  ۱۳۹۹و بر اساس
معیارهای قطعی تشخیصی 3552 ،بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شدند
که  1443نفر از آنها بستری شدند.
وی ب��ا بیان اینکه تا کنون چهار میلیون و  ۶۷هزار و  ۸۶۱آزمایش تش��خیص کووید ۱۹در
کش��ور انجام شده اس��ت ،افزود :مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۴۶۴هزار و  ۵۹۶نفر
رس��ید .سیما سادات الری ادامه داد :متاسفانه در طول این مدت  ۱۸۷بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۲۶هزار و  ۵۶۷نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد :خوشبختانه تا کنون  ۳۸۵هزار و  ۲۶۴نفر از بیماران،
بهبود یافته و یا از بیمارس��تانها ترخیص ش��ده اند و متاسفانه  ۴۱۳۷نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی گفت :استانهای تهران ،اصفهان ،قم ،آذربایجان شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین،
لرس��تان ،اردبیل ،خوزستان ،کرمانش��اه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گیالن ،بوشهر ،زنجان ،ایالم،
خراس��ان رضوی ،مازندران ،چهارمحال و بختی��اری ،البرز ،آذربایجان غربی ،مرکزی ،کرمان،
خراسان شمالی ،همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند و همچنین استانهای کردستان،
هرمزگان ،فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند .فارس
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