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روحانی:
 وزارت بهداشت به  درستی 
درخواست خارجی ها برای 
آزمایش واکسن روی مردم 

ما را نپذیرفت
برخی  اینکــه  بیــان  با  رئیس جمهــور 
شرکت های خارجی می خواستند واکسن 
را روی مــردم ما آزمایــش کنند، گفت: 
وزارت بهداشت ما به درستی این درخواست را قبول 
نکرد. مردم بدانند وسیله آزمایش برای شرکت های 

سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
حســن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی 
مبارزه بــا کرونا گفــت: با همکاری خــوب مردم 
کشــورمان روند، بحمد اهلل کاهشی بوده است و در 
مجموع آماری که داده شــد با تالشی که در آذرماه 
انجام شد موجب شده ۸۰ درصد از مبتالیان و ۷۰ 

درصد از فوتی ها کاهش یافت. 
رئیس جمهور بیان داشت: همکاری مردم باعث شد 
در مصوبات ما یک وضعیت جدید تصویب شد و آن 
وضعیت شــهرهای آبی برای مناطق زردی بود که 
تعداد کرونای مثبت آن، ۲ در صد هزار خواهد بود 

و شرایط نزولی دارند. 
وی ادامــه داد: در مناطق آبی تقریبا همه کســب 
و کارهــا فعالیت می کننــد و در مناطق زرد هم با 
مراعات پروتکل های شــدید کسب و کارها فعالیت 

خود را ادامه خواهند داد.
روحانی ضمن تاکید بر اینکه ان شــاء اهلل وارد موج 
چهارم بیماری کرونا نشویم، خاطرنشان کرد: مسئله 
پایدارسازی شرایطی که امروز به آن رسیدیم بسیار 
مهم است تا به شــرایط سخت گذشته برنگردیم و 
همچنین اقدامات پیشــگیرانه برای اینکه وارد موج 
چهارم نشویم و تا پایان سال مشکل نداشته باشیم. 
همانطور که ماسک زدن ضروری است، عدم تشکیل 
اجتماعات و دورهمی هم مهم اســت هر یک از این 
حلقه ها ضعیف شود کل مدیریت را از بین می برد. 

رئیس جمهور تاکید کرد: همیشه یک مثال امنیتی 
در ذهن من است که االن در مورد بهداشت می زنم 
کــه اگر مراعات نکنیم هر عددی پیدا کنیم ضربدر 
صفر می شــود و همه آثار و نتایج را از بین می برد. 
وی تصریح کرد: یکی از مطالبات مردم این اســت 
که ما ســریعتر بتوانیم واکســن را در اختیار مردم 
قرار دهیــم و مرجع ما برای واکســن خارجی هم 
وزارت بهداشت و درمان است. به دنبال این هستیم 
که در داخل هرچه ســریعتر به نتیجه برسانیم که 
البته اقدامات خوبی انجام گرفته است. در خارج هم 
علیرغم همه محدودیت ها و همه مشــکالت دنبال 
این هستیم که بتوانیم واکسن مطمئنی را خریداری 

و وارد کنیم.
روحانی افزود: برای ســاخت واکسن یا برای خرید 
واکســن هر ارزی و هر ریالی نیاز باشد بالفاصله به 
هر قیمتی علیرغم مشــکالت تأمین خواهیم کرد. 
ما در واکســن خارجی بیش از یک ماه تا چهل روز 
درگیر نقــل و انتقاالت بودیم که یکــی از موارد و 
مثال های بسیار روشن جنایتی که آمریکا علیه ملت 

ایران انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود.
روحانــی با بیان اینکه برخی شــرکت های خارجی 
می خواســتند واکســن را بر روی مردم ما آزمایش 
کنند، گفت: وزارت بهداشــت ما به درســتی این 
درخواســت را قبول نکــرد. مردم بدانند وســیله 
آزمایش برای شــرکت های ســازنده واکســن قرار 
نخواهنــد گرفت. رئیس جمهــور تصریح کرد: اگر 
در روز به ۵۰۰ هزار نفر واکســن تزریق و این عدد 
ضربدر ۶۰ میلیون شود، تزریق واکسن گرونا حدود 
۳ ماه زمان می برد و اگــر بخواهد این عدد دوبرابر 
شود، زمان انجام آن هم بیشتر خواهد شد. بنابراین 
تزریق واکسن و اجرای آن زمان بر است که همه این 

موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
روحانی با اشاره به برخی شــایعات درباره واکسن 
کرونا اظهار داشــت: از رســانه ها و صدا و ســیما 
می خواهــم با این شــایعات مقابله کنند؛ شــایعه 
می کنند فالن جا واکســن دارد، فالن جا واکســن 
عرضه شده اســت و مردم را با این شایعات درگیر 
می کنند. مــردم به متخصصان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، قرارگاه عملیاتی و ستاد 
گوش بدهند و فریب افراد ســوء استفاده گر در این 

شرایط را نخورند.
وی با تاکید بر اینکه حتما خرید و تهیه واکسن جزو 
اولویت های ما اســت، اظهار داشت: خرید واکسن و 
تهیه آن جزو اولویت هایی است که انجام می شود و 
ان شاء اهلل در زمان آن با شرایطی که اعالم می شود، 
در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. مردم بدانند اگر 
واکسن هم آمد به معنی آن این نیست پروتکل ها را 
انجام ندهند بلکه باید چند ماه بعد آن نیز پروتکل ها 

رعایت شود تا نتیجه واکسن را ببینیم.  فارس

سخنگوی نیرو های مسلح با بیان اینکه خط 
انتقام تا بیرون کردن آمریکایی ها از منطقه 
غرب آسیا اســتمرار خواهد داشت، گفت: 
این ها باید برونــد و ناگزیر به رفتن از این 

منطقه هستند.
ســردار ابوالفضل شــکارچی در تشــریح 
جایگاه شــهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
گفت: حاج قاسم سلیمانی به عنوان شهید 
بــزرگ و واال مقام ملی و بین المللی ســید 
الشــهدای جبهه و رزمندگان مقاومت قبل 
از شــهادت و قبل از اینکه دســت جنایت 
کاران آمریکایی ترور شود، دشمن را به زانو 
درآورده بود، به خصوص هیبت آمریکا را در 
سطح بسیاری از کشور ها به ویژه کشور های 

مقاومت شکسته بود.
وی افــزود: شــهید ســپهبد حاج قاســم 
ســلیمانی و ابومهدی المهندس و ســایر 
هم رزمان ایشــان هیمنــه توخالی و پوچ 
آمریکا را شکستند و این همینه ساختگی و 
کاذبی که برای خود درســت کرده بود، آن 

را فرو ریخت.
شکارچی تأکید کرد: آمریکایی ها 

هم استنباط  شان این بود 
بزرگوار  اگر شهید  که 
سلیمانی  قاسم  حاج 
را به شهادت برسانند، 
هم جبهه مقاومت را 
می کننــد  تضعیــف 
و  و هــم مشــکالت 

ادامــه قلدری و  موانع 

غارت گــری و زورگویــی و ظلــم به مردم 
مسلمان کشور های منطقه و غارت آن ها را 

می توانند بردارند.
سخنگوی نیروهای مسلح تأکید کرد: شهید 
ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی با شکست 
هیمنه رژیــم آمریکا در منطقــه، توخالی 
بــودن آمریکایی هــا را نشــان داد و رژیم 

صهیونیستی را به مرز فروپاشی رساند.
شکارچی تأکید کرد: بعد از شهادت شهید 
سلیمانی، به واسطه اخالص، عنایت خداوند 
متعال و نیت پاک شهید سلیمانی به عنوان 
مجاهدی که ۴۰سال به شکل شبانه روز در 
مسیر انقالب اسالمی، والیت فقیه و التزام 
عملی به والیت فقیه امتحانات ســختی را 
پس داده بود و از همــه این امتحانات هم 
موفق بیرون آمده بود، خداوند به خون این 
شهید برکت داد و ضربات ویران کننده ای به 

آمریکای جنایت کار وارد کرد.
سخنگوی نیرو های مســلح افزود: ما وقتی 
می گوییم انتقام ســخت، انتقام سخت یک 
ورود و یک پایــان دارد، آمریکایی ها تصور 
انتقام  نمی کردند یــک روزی به واســطه 
جویی سخت، سیلی محکم و رسوا کننده ای 
از شاگردان شهید ســلیمانی کسانی که 
دست پرورده این شهید بزرگوار بودند، 
رزمندگان جبهــه مقاومت، رزمندگان 

ایرانی بخورند.
آمریکایی ها  آبــروی  کرد:  تصریح  وی 
بعد از موشک باران پایگاه شان در عین 
االسد، پایگاهی که در سرزمین اشغالی 
و غصبی در اختیار رژیم 
در  آمریکاســت، 
دنیا رفت و رسوا 
شــدند، با آن 
موشک باران 
غرور  بــاد 
مریــکا  آ
لــی  خا

شــد. ســخنگوی ارشــد نیرو های مسلح 
افزود: دنیا متوجه شد که رژیم آمریکا یک 
طبل توخالی است، پشــتوانه تجهیزاتی و 
تکنولوژی دارد، ولــی واقعیت امر وقتی با 
یک روحیه مجاهدانه تقابل می کند همیشه 
شکست خورده است در کشور های منطقه 
مقاومت ســوریه، افغانستان، عراق شکست 
خورد و عربستان ســعودی و امارات را در 
حمله به یمن پشتیبانی کرد و در آن حمله 
هم شکست خورد و یمنی ها موفق، برجسته 
و پیشــرفته شــدند و بروی پای خودشان 

ایستادند، این ها را به ذلت کشیدند.
شکارچی بر تبدیل خون شهید سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی به سیلی خروشان در سراسر 
جهان علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی 
تأکید کرد و افزود: جســم شهید سلیمانی 
قابل ترور بود، ولی مکتب شــهید سلیمانی 
خط جهاد، شــهادت و ایثار شهید سپهبد 

حاج قاسم سلیمانی قابل ترور نیست.
مسلح شهادت  نیرو های  ارشــد  سخنگوی 

شهید ســلیمانی را توسعه دهنده و تعمیق 
بخشــنده جبهه مقاومت برشمرد و اضافه 
کرد: جبهه مقاومت را مستحکم تر کرد، این 
مکتب همچنان اســتمرار پیدا خواهد کرد 
تا ان شــاءاهلل کانون ظلــم را از این منطقه 

برچیند.
شکارچی با بیان اینکه خط انتقام تا بیرون 
کــردن آمریکایی ها از منطقه غرب آســیا 
استمرار خواهد داشت، اظهار داشت: این ها 
باید برونــد و ناگزیر به رفتن از این منطقه 
هستند و ان شــاءاهلل به حول و قوه الهی ما 
که جامانده از این غافله هستیم، بتوانیم به 
تکلیف خودمان عمل کنیم و مروج مکتب 
شهید سلیمانی باشیم تا این مکتب هم در 
داخل کشور و هم عمق بخشی خارجی در 
جهان اسالم و سطح بین الملل ریشه ظلم 
را به حول و قوه الهی ریشــه ظلم را بکند.

 میزان

امیرآبادی فراهانی:
تحریم ها رفع نشود، بازرسان 

آژانس ۳ اسفند از کشور
 اخراج می شوند

عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اســالمی گفت: اگر تحریم ها 
رفع نشود، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی را سوم اسفند 
اخراج می کنیم. احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه صبح بخیر ایران 
شبکه یک سیما، اعالم کرد که اگر تا سوم اسفند ماه تحریم ها علیه 
جمهوری اســالمی ایران به ویژه در زمینه های مالی، بانکی و نفت 
برداشته نشود، قطعاً بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی را از 

کشور اخراج خواهیم کرد.
وی گفت: در صورت برداشــته نشــدن تحریم ها تا تاریخ ذکر شده 
)ســوم اســفند(، جمهوری اســالمی ایران حتماً اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کــرد، این موضوع قانون مجلس 

شورای اسالمی بوده و دولت موظف به اجرای آن است.
عضو هیئت رئیســه مجلس افــزود: ما یک فرصت یــک ماهه به 
آمریکایی هــا داده ایم و دوم بهمن ماه دولت جدید آمریکا مســتقر 
می شود، آن ها تا سوم اسفند فرصت دارند اقدامات خود را برای رفع 
تحریم ها انجام دهند در غیر این صورت جمهوری اسالمی ایران پای 
منافع ملت خود خواهد ایســتاد. امیرآبادی با اشاره به اینکه هدف 
اصلی برجام رفع تحریم ها بود که این امر اتفاق نیفتاد، تأکید کرد: تا 
زمانی که تحریم ها رفع نشود هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات خود 
نمی بینیــم. وی گفت: قطعاً اجرای تعهدات، بدون رفع تحریم ها به 
ضرر ملت ایران اســت و تاکنون از این موضوع ملت ایران خسارات 

دیده و آمریکایی ها و اروپایی ها نیز هیچ ضرری نکرده اند.  مهر

نایب رئیس اول مجلس گفت: 
شنیدم، با اینکه ما منابع ارزی 
داریم، بعضــاً این منابع ارزی 
بــرای روی کار آمدن بایدن 
حفظ شده است که با تزریق 
آن قیمــت ارز برای چند ماه 
تا ۱۱ هزار تومان کاهش یابد.

زاده  قاضی  سیدامیرحســین 
هاشــمی در گفتگویی درباره 
کشــور،گفت:  ارزی  منابــع 

متاســفانه بنده شــنیدم که با اینکه ما منابع ارزی 
داریــم، بعضاً این منابع ارزی بــرای روی کار آمدن 
بایدن حفظ شــده اســت که با تزریــق منابع ارزی 
قیمت ارز برای چند ماه تــا ۱۱ هزار تومان کاهش 

یابد.
وی بیان کرد: البته ان شــاءاهلل این مسائلی که گفته 
می شــود غلط باشــد اما گفته می شــود قیمت ارز 
چندین ماه کنترل شده تا فضای سیاسی کشور برای 
کارهای بعدی و با توجه به اینکه سال بعد انتخابات 
ریاســت جمهوری را داریم و عــده ای دنبال مذاکره 
هســتند، مهیا شود. نایب رئیس اول مجلس شورای 
اسالمی در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر واقعاً 
قیمت ارز را می توان ۱۱ هزار تومان کرد پس چرا با 
آن مخالف هستید، گفت: ما مخالفتی با این موضوع 
نداریم بلکه بحث ما آن اســت که باید این وضعیت 

همیشگی باشد و بازی نباشد.
قاضی زاده هاشــمی اظهار داشــت: اگر قیمت دالر 
واقعاً ۱۱ هزار تومان اســت و دولــت توان اینکه ارز 
را ارزان کند، دارد ما از آن اســتقبال می کنیم اما به 
شرطی که این مسئله بازی و موقت نباشد و اینگونه 
نباشــد که صرفاً برای یــک دوره ای خاص و راضی 

کردن باشد بلکه باید همیشگی باشد.

اینکه  بر  تاکیــد  با  وی 
نبایــد اقتصــاد و ارز را 
گفت:  کــرد  سیاســی 
برای اینکــه ادراکی در 
جامعــه اتفــاق بیفتد، 
نباید به طور ظالمانه ای 
از نیازهای مردم ســوء 
در  و  شــود  اســتفاده 
واقع ایــن موضوعات به 
گروگان گرفته شــود و 
این اقدامات به هیچ وجه درســت نیســت. نماینده 
مردم مشهد در مجلس متذکر شد: برای مثال ۵ ماه 
پیش ما به تکنولوژی ســاخت واکسن کرونا رسیده 
بودیم و ســوالی پیش می آید که چــرا این موضوع 
چند ماه عقب افتاد و به چه دلیل فرآیندهای تســت 
انســانی آن از چند ماه پیش اتفاق نیفتاد و اینکه ما 
چنین مســائلی از جمله ســاخت واکسن را سیاسی 

کنیم خوب نیست.
قاضی زاده هاشــمی افزود: البتــه بنده نمی خواهم 
بگویم اینگونه اســت اما ســوال خود را مطرح کردم 
امــا ذکر ایــن نکته حائز اهمیت اســت که ســتاد 
اجرایی فرمان امام و انستیتو رازی از چهار ماه پیش 
اعالم کردند آمادگی شــروع تست انسانی را دارند و 
مستندات آن هم موجود است اما اینکه چرا چندین 
ماه این موضوع طول کشیده است، جای سوال دارد 

و می گوییم که نکند مطالبی پشت این ماجرا باشد.
وی بیــان کرد: حضرت آقا نفرمودنــد که با مذاکره 
مخالفیــم بلکه ایشــان گفتند طــرف مقابل باید به 
تعهداتش عمل کند و تحریم های ظالمانه را بردارند 
و بــود و نبود آمریکا در برجــام موضوعیتی ندارد و 
موضــوع اصلی برای ما آن اســت کــه تحریم های 

ظالمانه علیه ایران برداشته شود.  تسنیم

گزارش

جوزدگی دولت باعث اجرای یک طرفه برجام شد
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: شتاب زدگی 
و جوزدگــی دولِت روحانی در اینکه پیروزی مذاکره با آمریکا را به اســم 
خودشــان ثبت کنند، باعث شد که تعهدات در »برجام« یک طرفه انجام 
شــود. وحید جالل زاده با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری مبنی 
بــر اینکه بنده از ابتدای برجام گفتم اقدامات باید به صورت متناظر و »کار 
و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما« باشــد، گفت: شرط عقل این است، زمانی 
که پای میز مذاکره ای حاضر می شــوید و توافقی بین طرفین انجام می شود، هر دو 

طرف مذاکره تعهداتشان را عملیاتی کنند.
وی با اشــاره به اینکه همه مردم ایران به خاطــر دارند که روحانی پس از امضای 
برجام گفت که همه تحریم ها بالمره لغو می شــود، افــزود: نه تنها تحریم ها بالمره 

برداشته نشد بلکه ما هیچ عایدی اقتصادی از برجام نداشتیم.  مهر

مراسم بزرگداشت آیت اهلل مصباح یزدی امروز برگزار می شود
مراسم بزرگداشــت آیت اهلل مصباح یزدی امروز در نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه ها و همچنین در مســجد دانشگاه تهران به 
صورت جداگانه برگزار می شــود. در این مراسم حجت االسالم رستمی 
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها، ســعید نمکی 
وزیر بهداشــت، حجت االسالم محمدیان رئیس شــورای نمایندگان مقام 
معظم رهبری در دانشگاهها، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگــی، حجت االســالم محمدی عراقی عضو مجلس خبــرگان رهبری و حجت 
االسالم پناهیان عضو هیئت رئیسه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
سخنرانی خواهند کرد. عاملی دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، روسای دانشگاه های 
مراکز استانی و مسئولین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های سراسر 

کشور به صورت مجازی در این برنامه حضور خواهند داشت.  فارس

 آمریکا باید خسارات وارد شده به ایران را پرداخت کند
نماینــده مردم محــالت و دلیجان در مجلس گفــت: اگر ایاالت متحد 
بخواهد به برجام بازگردد باید همه تحریم ها را لغو و همچنین خسارات 

وارده در این چند سال اخیر را نیز به کشورمان پرداخت کند.
علیرضا سلیمی با اشاره به بخشــی از فرمایش های رهبر انقالب مبنی 
بــر اینکه » ما هیچ اصرار و عجله ا ی نداریم که آمریکا به برجام برگردد« 
اظهار کرد: اینکه برخی ها عجوالنه به دنبال بازگشت آمریکا به برجام هستند 

غیر قابل پذیرش است. 
وی تصریح کرد: آمریکایی ها بایســتی ۱۵۰ میلیارد دالر خســارتی که در این 
چند ســال اخیر به کشورمان وارد شــده را پرداخت کنند پس از آن به برجام 
بازگردند که البته وزارت خارجه باید به صورت جدی پیگیر این موضوع باشــد. 

 خانه ملت

سخنگوی نیرو های مسلح: 

آمریکایی ها ناگزیر به رفتن از منطقه هستند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

آیا تصور می کنند که این دو کشــور حس انســان 
دوستی شــان بیرون زده و اکنون می خواهند کار 
خیر انجام دهنــد؟ چه تضمینی وجــود دارد که 
واکســن های آمریکایی و انگلیســی عوارضی برای 
مردم ایران نداشــته باشد؟ واکســن فایزر تاکنون 
ده ها کشــته برجا گذاشــته و ده ها نفــر دیگر نیز 
با عوارض وخیم این واکســن دســت و پنجه نرم 
می کنند. اگر این واکسن های آمریکایی و انگلیسی 
تأثیر گذار بود چرا هر دو کشــور بیشــترین آمار 

کشته ها و مبتالیان را به خود اختصاص داده اند؟
گســترش ویروس کرونا در انگلیس، لندن را فلج 
کرده اســت اما تهران بدون واکســن انگلیسی و با 
اجرای پروتکل های بهداشتی و برخی محدودیت ها، 
فعال اســت. در آمریکا نیز با وجود ساخت واکسن 
فایزر کشــور به شدت درگیر بیماری کرونا است و 

آمار کشته ها و مبتالیان رو به افزایش است.
بــا وجودی کــه ادعا می شــود واکســن فایزر در 
آمریکا به مردم تزریق شــده، چرا نشانی از کاهش 
مبتالیان و جانباختگان دیده نمی شود؟ ممنوعیت 
خرید واکســن آمریکایی و انگلیسی از سوی رهبر 
معظم انقالب را باید به حساب تدبیر و دوراندیشی 
ایشــان نوشت، که اگر ایشان واردات این واکسن ها 
را ممنوع نمی کردنــد باید در آینده نه چندان دور 
ایران درگیر تبعات آن می شد، تبعاتی که ناباروری، 

فلج و دیگر عوارض آن است.
ماجرای خون های آلوده ای که فرانسوی ها به ایران 
صادر کردند و باعث ابتــالی بیماران هموفیلی به 

ایدز شدند که فراموش نشده است؟

لوایح FATF در کمیسیون های مجمع 
تشخیص در حال بررسی است

عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت: هر 
جلســه ای در خصوص بررســی لوایــح FATF، در 
کمیســیون های مجمع بوده و ایــن لوایح هنوز در 
دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
نگرفته است. حجت االسالم مصباحی مقدم در رابطه 
با آخرین وضعیت بررسی لوایح FATF و پیش بینی از 
بررسی این لوایح، اظهار داشت: جلسه ای در خصوص 
FATF در صحن مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تشکیل نشده اســت. وی افزود: در حال حاضر هیچ 
پیش بینی از آخرین وضعیــت این لوایح در مجمع 
نمی توانم داشــته باشم و در رابطه با اینکه این لوایح 
چه زمانی در صحن مجمع بررسی می شود، اطالعی 

ندارم و چیزی به من گفته نشده است.  مهر

تفاوت کارشناس ما و 
کارشناس بالد کفر

یکی از کارشناسان بالد کفر چهار پنج سال پیش 
گفته اگر مردم فقط ده دالر ارز دیجیتالیبیت کوین 
بخرند چند سال بعد قیمتش به بیست هزار دالر می 
رسد. چند سال بعد گذشت و حاال قیمت هر بیت 
کوین از مرز چهل هزار دالر هم گذشته و این یعنی 

یک میلیارد و دویست هزار تومان!
حاال یک کارشناس و تنی چند از مسئوالن خدوم 
هموطن هم داریم که شش ماه پیش از مردم دعوت 
کردند صندوق پاالیش یکم دولتی را خریداری کنند 
و به ازای هر ده میلیون تومان، ده میلیون تومان هم 
سود کنند. شش ماه گذشت و اگر همین حاال مردم 
ببرند مشتری  بازار سداسمال هم  به  را  سهامشان 

شش میلیون تومانی هم ندارد!
یکی از کارشناسان بالد کفر یک سال پیش گفته: 
نیم  کفر(  بالد  )همان  اینجا  آینده  سال  تورم  نرخ 
درصد است.  یک سال گذشت و نرخ تورم به صفر 
رسید و کارشناس را پیش سر و همسر شرمنده کرد.
یک کارشناس وطنی همان موقع نرخ تورم ما را در 
طول یکسال بیست درصد پیش بینی کرد که به 
کوری چشم امپریالیسم و شرق و غرب و در رأس 
و شش  از شصت  نرخ  این  جهانخوار  آمریکای  آن 
درصد هم گذشت و کارشناس مربوطه را پیش سر و 

همسرش شرمنده نکرد.
شعار هفته:

حرف نزنیم می میریم
آروم نمی گیریم

وعده هفته:
صد سال تحمل کنید ما هم قول می دهیم از اولین 

شنبه بعد از صد سال همه چیز درست می شود.
درخواست مردمی هفته:

لطفا بعد از شکستن شاخ آمریکای جهانخوار یک 
تُک پا برگردید و قیمت تخم مرغ را هم اصالح کنید.

قاضی زاده هاشمی مطرح کرد 

دالیل کاهش قیمت ارز در آینده


