
دروازه های از دو سو باز!

وزارت کشاورزی به اســتناد آمارهای به دست آورده 
ادعا دارد ســال 1400 میزان گندم خریداری شده از 
کشاورزان توسط دولت جمعاً 4/5 میلیون تن بوده که 
مازاد نیاز داخلی تا 12 میلیون تن از خارج خریداری 
شده است و البته دلیل این کمبود را خشکسالی های 
پیاپی عنــوان می کنند درحالی که باید ســوأل کرد 
چگونه ظرف کمتر از سه سال تناژ تولید این محصول 
در داخــل که به بیش از ده میلیــون تن ارتقاء یافته 
بود به افت 4/5 میلیون تن نزول کند؟! شاید این هم 
مانند مشکالت موجود برای دام تولید داخلی است که 
به راحتی از دروازه های دو ســو باز، خارج می شوند تا 
محصوالتی ارزان و باکیفیت برای خوراک همسایگان 

غرب و شرق باشند! 
حاال دیگر نمی توان ســایه ســنگین جنگ روســیه 
و اوکراین را بر ســر بسیاری از کشــورهای جهان و 
بخصــوص منطقه نادیده انگاشــت و انــکار کرد که 
علی رغم ممنوعیت هــای موجود برای صــادرات اما 
ســود ناشــی از قاچاق آن در وضعیت ارزانی کاالی 
به ســبب وجود یارانه هــای اختصاصــی و مدیریت 
نشده توسط ســازمان هدفمندی آن پیرامون بعضی 
از محصوالت اســتراتژیک ازجمله گندم، دندان طمع 
بسیاری از سوداگران داخلی و بیرونی را برای آن تیز 
کــرده بودند. دولت تمام تالش هــای در توان خود را 
بــه کار برد تا ضمن افزایــش قابل توجه قیمت خرید 
گندم از کشاورزان و پرداخت سریع وجه آن این قشر 
زحمتکش جامعه را امیدوار سازد تا بار دیگر تولید را 
بــا حداکثر توان خود و امکانات موجود ازجمله زمین 
و مصرف آب مدیریت شده برسانند اما همه این تدابیر 
کافی به نظر نمی رســید زیرا زخم ایجاد و عفونی شده 
طی این ســال ها عمیق تر از آنی بود که بشــود آن را 
به راحتی پانســمان کرد و چاره ای به جز یک جراحی 

بزرگ مشگل گشای آن نمی شد. 
سال ها بود که کارشناسان مواد غذایی فریاد می زدند 
این میزان مصرف ســرانه بــرای بعضی از محصوالت 
اســتراتژیک ازجملــه گندم با جمعیت کشــور وفق 
نمی دهد و حتــی افت تولید هم با ارائه دالیل نقصان 
آب همخوانــی ندارد کــه حلقه گمشــده دراین بین 
قاچاق آســان و راحت گندم عرضه نشــده کشاورزان 
به دولت بــه بهانه مصرف شــخصی و آرد حاصل از 
گندم وارداتی به آن ســوی مرزهاست که همه این ها 
باعث فرار ســرمایه های ارزی و نیــاز مصرف داخلی 
می شــد. از سوی دیگر طی ســنوات گذشته با توجه 
به پایین بودن نرخ گندم در داخل کشــور نسبت به 
قیمت جهانی قاچاق آن را تشــدید می کرد اما امروز 
این نگرانی را مضاعف می کند که ممکن اســت ادامه 
جنــگ موجود بین روســیه و اوکراین و توســعه آن 
شرایط تولید و یا واردات را سخت تر یا غیرممکن کند 
که تکانه های موجود در بازار جهانی نشــانه های اولیه 
آن اســت و بیش از همه عراق، افغانستان، پاکستان و 
معــدودی از بلوک های ســواحل خلیج فارس را در بر 
گرفته تــا به مرورزمان دیگر کشــورها را هم مترصد 
ذخیره ســازی های اســتراتژیک کند چون روسیه و 
اوکراین نزدیک به یک سوم گندم و جو جهان را تا به 
امروز تأمین می کرده اند و حاال نه تنها کشوری نیست 
که جای آن ها را پر کند بلکه تولیدکنندگان خرد نیز 

محصوالت خود را دپو خواهند کرد. 
نظر اکثر کارشناســان بر این محــور دور می زند که 
موضوع امنیت غذایی اروپا، آســیا و آفریقا با تعطیلی 
ده ها بندر و خانه نشین شدن هزاران کشاورز، درگیری 
این دو کشــور زمانی شــدت بیشــتری خواهد یافت 
کــه غالت و حبوبات روســیه هم در فهرســت اقالم 
تحریمی اتحادیه اروپا قرار گیرند تا بازارهای کاالهای 
غذایی دنیا را ناگزیر به تســلیم بی قیدوشــرط نماید 
بنابراین نیاز است تا کشــورهای مشمول تحریم های 
غرب کمربندها را محکــم ببندند و در اولین فرصت 
بــه مدیریــت مصرف صحیــح و حفظ داشــته ها از 
طریق بســتن دروازه هــای خروجی مبــادرت ورزند 
زیرا »آرنــو پتی« مدیــر شــورای بین المللی غالت 
به صراحــت گفته اســت: »اگر جنگ طوالنی شــود، 
کشــورهایی که به صادرات گنــدم مقرون به صرفه از 
 اوکراین متکی هســتند، از ماه ژوئیه با کمبود مواجه 

خواهند شد«.
برای نمونه می توان همسایه غربی ایران یعنی عراق را 
نام برد که ازجمله این کشورهاست زیرا رئیس اتحادیه 
کشاورزی آن اخیراً گفته است: »عراق، تنها برای  دو 
مــاه ذخیره گنــدم دارد« و این اعتــراف پیام مدیر 
شــورای بین المللی غالت را تأییــد می کند. امروز هر 
قرص نان لواش در کشور همسایه غربی به مبلغ پنج 
هزار تومان عرضه می شــود که محاسبه قیمت جدید 
آن در مرحله بحران ایجادشده قابل تصور نیست مگر 
اینکه میزان قاچاق آرد و گندم ضمن ادامه داشــتن، 
استمرار یابد که امروز جنگ روسیه و اکراین و افزایش 
قابل مالحظه قیمت سوخت و کاالهای اساسی در این 
کشــور بیش از سیصد آسیاب خصوصی عراق تعطیل 
شده اند تا فشار برای تهیه آرد قاچاق از ایران مضاعف 
شــود زیرا در حال حاضر و پیش از طغیان بحران نان 
قیمت آرد در آن ســوی مرزهای عربی از مرز کیلویی 
بیســت هزار تومان گذشته تا دالالن این سوی تالش 
خود را برای خرید گندم یکجا در ایران بخصوص برای 
اقلیم کردســتان و استان های واسط و دیالی مضاعف 

کرده اند. 
اگرچه مقامات عراقی دراین باره شــدت عمل نشــان 
داده اند تــا هرگونه تحــرک بــرای جابجایی گندم، 
آرد، حبوبــات و ذرت را در داخــل کشــور کنتــرل 
نماینــد اما الزم اســت تا مقامات مــرزی بخصوص 
در امر خروج کاالهای اساســی و اســتراتژیک شدت 
عمل بیشــتری نشــان داده و اجازه ندهند برداشت 
ایــن گام بلند و جراحی بزرگ اقتصادی که توســط 
دولت ســیزدهم و بــرای اولین بار طی چهل وســه 
سال گذشــته کلید خورده با ناکامی مواجه شود زیرا 
 تنها پاشنه آشــیل آن حفظ و مراقبت از دروازه های 

دو سو باز است!

بی توجهی تاکی؟!

رئیس جمهور با اشاره به کاهش چشمگیر آمار قربانیان 
و مبتالیان بیماری کرونا در کشــور به مسئوالن وزارت 
بهداشــت توصیه کرد با استفاده از این فرصت نسبت به 
تهیه شناسنامه سالمت و تکمیل بانک اطالعات سالمت 

شهروندان اقدام کنند.
سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با اشــاره به کاهش چشــمگیر آمار قربانیان و مبتالیان 
کرونا، از زحمات و تالش های کادر درمان کشــور برای 
صیانت از جان مردم و همچنین مشــارکت و همکاری 
دســتگاه های مختلف با وزارت بهداشــت بــرای تامین 

نیازهای کادر درمان قدردانی کرد.

رئیس جمهــور در عین حــال بر تــداوم آموزش های 
عمومــی و همچنین تقویــت پیشــگیری و نظارت بر 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی تاکیــد و با توجه 
به کاهش شــدت شــیوع کرونــا به مســئوالن وزارت 
بهداشــت توصیــه کــرد از ایــن فرصت بــرای تهیه 
 شناسنامه و تکمیل بانک اطالعات سالمت آحاد جامعه 

استفاده کنند.
رئیســی همچنین گفــت: همه بیمارســتان ها و مراکز 
درمانــی کشــور و مجموعه هالل احمر بایــد با تجهیز 
امکانات و تامین داروها، همواره آمادگی خود را در برابر 

سویه های جدید و احتمالی بیماری کرونا حفظ کنند.

رئیس جمهور:

آمادگی  برای سویه های جدید کرونا حفظ شود
با رصد و اشــراف اطالعاتی بر شــبکه دالالن غیرمجاز 
ارزی، معامالت پنهان و مشــکوک ارزی و رمزارز کشور، 
حســاب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در 

سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
با رصد و رهگیری هــای اطالعاتی این وزارتخانه، ضمن 
اشراف بر شبکه دالالن غیرمجاز ارزی، معامالت پنهان و 
مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی 
و با دســتور مقام قضائی، حســاب های بانکی 545 نفر 
از عوامل غیرمجاز ارزی در ســطح کشــور شناسایی و 
مســدود شــدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و 
ســتد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹21۹ فقره حساب 

بانکی با گردش بیــش از ۶00 هزار میلیارد ریال از این 
عناصر در سطح کشور مسدود شد.

وزارت اطالعــات ضمــن اعالم پایش دقیق و مســتمر 
فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم 
شــریف ایران اطمینان می دهد که عالوه بر رهگیری و 
برخورد بــا عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه 
با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه ها، اجازه سوء استفاده از فضای معامالت غیرقانونی 
و قاچاق کاالهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تالشی 
برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشــت 

مردم دریغ نخواهد کرد.

وزارت اطالعات اعالم کرد:

مسدودسازی حساب های بانکی ۵۴۵ عامل غیرمجاز ارزی

حامیـان دولـت تدبیـر و امید کـه کارنامه عملکرد هشـت 
مطالبه گـر  روزهـا  ایـن  اسـت،  دسـترس  در  ساله شـان 
فرامـوش کرده انـد کـه وضـع موجـود،  گویـا  و  شـده اند 

آنهـا در دوره »بی تدبیـری« اسـت. محصـول عملکـرد 
تصمیـم دولـت سـیزدهم بـرای اجرایـی کردن طـرح کاال 
بـرگ الکترونیـک بـا موجـی از هجمـه و تخریب از سـوی 
مثلـث »تاک« یعنـی تدبیری ها، اصالحـات و کارگزارنی ها 
مواجـه شـده اسـت، جماعتی که پیـش از این ۸ سـال در 
دولـت تدبیر و امید و چهارسـال در مجلس سـابق صاحب 
نفـوذ و کرسـی بودنـد؛ همـان افـرادی کـه خـود مسـبب 
بخـش عظیمـی از شـرایط نابسـامان موجـود هسـتند و 
بـه وقـت پاسـخگویی، تالشـی برای اقنـاع اذهـان عمومی 
تـا  و  بـه دسـت گرفته انـد  نقـد  و حـاال سـالح  نکردنـد 
می تواننـد روی مـوج بـه راه افتـاده موج سـواری می کنند 

و خـود را مطالبه گـر می داننـد!
بـر اسـاس گـزارش مهر،این دسـت از کنشـگران سیاسـی 
بـرای آنکـه پیـش از ایـن از سـپهر سیاسـت دورنمانند، با 
انتشـار پیوسـته توئیـت، یادداشـت و ده ها ترفنـد دیگر به 
دولتمـردان مسـتقر »متلک پرانی« می کننـد و انتقادهایی 
کـه در برخـی از مواقع از مـدار انتقاد خارج می شـود، نثار 
دولـت مردمـی می کننـد؛ دولتـی کـه می خواهـد اقتصـاد 
در ریـل درسـت خـود قـرار گیـرد و بسـاط تبعیـض و 
ناعدالتی هـا کـه بـا رمـز »دالر 4200 تومانـی« در عصر به 

اصـالح تدبیـر شـکل گرفت جمع شـود.

لزوم اصالح نظام اقتصادی 
پیـش از ایـن هـم حجـت االسـالم سـید ابراهیم رئیسـی 
رئیـس  جمهـور 2۷ آبـان مـاه در سـفری کـه بـه اسـتان 
زنجـان داشـت در دیـدار بـا فرهیختـگان ایـن اسـتان بـر 
لـزوم حـل مشـکالت از طریق روحیـه انقالبـی تاکید کرد 
و اظهـار داشـت: »مـا باید نظـام اقتصادی کشـور را اصالح 
کنیـم و ایـن اصـالح حتماً بـا نظر نخبـگان و اقنـاع مردم 
اسـت، دولـت در این زمینه شـوک اقتصـادی وارد نخواهد 
اقتصـادی  کـرد و در اجـرای تصمیمـات و جراحی هـای 

مـردم را غافلگیـر نمی کنیـم.«
او کـه دوشـنبه شـب جهت تشـریح ابعـاد مردمی سـازی 
و توزیـع عادالنـه یارانه هـا بـا مـردم سـخن می گفـت، بـار 
دیگـر بـر اصـالح نظـام اقتصاد تاکید کـرد و با بیـان اینکه 
اصـالح نحـوه پرداخت یارانه کاالهای اساسـی کار سـختی 
اسـت اما نبایـد از این تصمیم سـخت فرار کـرد، اطمینان 
داد: در قـوه قضائیـه با مفسـدان اقتصادی برخـورد کردیم 

و در دولـت بسـترهای فسـاد را اصـالح می کنیم.

وقتی جیغ تدبیری ها در می آید
منتقدیـن  از سـوی  فضاسـازی ها  بیشـترین  روزهـا  ایـن 
دولـت سـیزدهم در حال مطرح شـدن اسـت. بـرای نمونه 
یکـی از مـوج سـواران اتفاقـات اخیـر در کشـور، »محمـد 
جـواد آذری جهرمـی« وزیـر ارتباطـات دولـت دوازدهـم 
اسـت کـه در رقـم خـوردن وضعیـت موجود کم بـی تأثیر 
نیسـت و حـاال در واکنـش بـه توزیـع عادالنـه یارانه هـا، 
دسـت بـه قلـم شـد و در یادداشـتی نوشـت: »آنچـه از 
سیاسـت  اسـت،  مشـخص  دولـت  سـخنان  و  اقدامـات 
اقتصـادی آنهـا، حرکـت خامـوش بـه سـمت پیاده سـازی 
ناقـص اقتصـاد نئولیبرالیسـتی با شـعارهای انقالبی اسـت. 
نـه  ناقـص،  پیاده سـازی  دلیـل  بـه  کارکـرد  مـدل  ایـن 
دسـتاوردهای مثبـت اقتصـاد لیبرالـی را به همـراه خواهد 
داشـت، نـه به بهبـود عدالـت اجتماعی منجر خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط بـه هـم خـوردن معادالت 
امنیـت غذایـی در دنیـا بـه دلیـل جنـگ در اوکرایـن و 
همچنیـن عـدم وجـود افـق روشـنی بـرای احیـای توافق 
ایـن  انجـام  ایـران،  هسـته ای  موضـوع  در  بین المللـی 
تغییـرات بسـیار پرریسـک و پرتنـش اسـت، مدعـی شـد: 
امیـدوارم تصمیم گیـران همـه جوانـب را بـه طـور کامـل 

دیـده و پیش بینـی کـرده باشـند.
و  مرکـزی  بانـک  اسـبق  رئیـس کل  عبدالناصـر همتـی 
ایـن  از  نیـز  سـیزدهم  رئیس دولـت  انتخاباتـی  رقیـب 
غافلـه جـا نمانـد و در ایـن راسـتا توئیتـی منتشـر کـرد و 
نوشـت: »4 مـاه پیش نوشـتم به خاطر تأثیـرات حذف ارز 
ترجیحـی خصوصـاً بـر دهک های پایین جامعـه، حذف آن 
بایسـتی در چهارچوب یک تصمیم منسـجم بـرای جبران 
آثـار آن و همـراه بـا تنویـر افـکار عمومی باشـد. بـا توجه 
بـه آثـار حذف آن بـر محصوالتی نظـر ماکارونـی توجه به 

آن نـکات را مجـدداً تاکیـد می کنـم.«
او کـه ایـن روزهـا در فضـای مجـازی انتقادهـای یکطرفه 
و تنـدی را نسـبت بـه عملکـرد دولـت سـیزدهم مطـرح 
می کنـد، مدعـی شـد: دولت رئیسـی یـک رکـورد تاریخی 
چـاپ  پـول،  تومـان  میلیـارد  هـزار   142 کـرد؛  ثبـت 

کرده انـد؛ پشـت پـرده گرانـی همیـن چیزهاسـت!

دست خالی اصالحات در انتقاد از دولت
زنجیـره انتقـاد از اجرایی شـدن طرح اقتصـادی دولت این 
بـار بـا موضـوع گیـری اصـالح طلبـان ادامـه یافـت؛ آنهـا 
هـم همـان خـط همفکـران خـود در اردوگاه تدبیری هـا 
)حامیـان روحانـی( دنبـال می کردنـد؛ خـط: به نـام انتقاد 
و بـه کام تخریـب دولـت بـرای توزیـع عادالنـه یارانه هـا 
اسـت. آذر منصـوری دبیـرکل حـزب اصالح طلـب اتحـاد 
ملت-بخوانیـد بـدل جبهـه منحـل شـده مشـارکت- در 
واکنـش بـه اجرای طـرح اقتصـادی دولت که در راسـتای 
توزیـع عادالنـه یارانه هـا انجـام می شـود، نوشـت: »نـان 
قـوت الیمـوت مردم اسـت. آخریـن جز از سـبد خانوار که 
اگـر از سـفره ها حـذف شـود، نتیجـه آن ناگفته پیداسـت. 
نمـی دانـم از خشـمی که زیر پوسـت این شـهر در جریان 

اسـت خبـر دارید یـا نه؟«
مسـیح مهاجری مدیر مسـئول روزنامه جمهوری اسـالمی 
کـه از این رسـانه بـرای انعـکاس انتقادهای تند نسـبت به 
دولتمـردان تـازه نفس اسـتفاده می کند در یادداشـتی که 
مثـل اغلـب یادداشـت های این روزهـای او مورد اسـتقبال 
بی بی سـی و دیگـر رسـانه های معانـد قرار گرفـت، خطاب 
فاقـد  کشـور  نکنیـد  »تصـور  نوشـت:  رئیس جمهـور  بـه 
نیروهای کاردان و مدبر اسـت. حاال که روشـن شـده شـما 
نمی توانیـد از عهـده حل مشـکالت برآیید، شـجاعانه کنار 
برویـد و کار را بـه افراد کاردان بسـپارید تا مردم و کشـور 

را از ایـن گـرداب خطرناک نجـات بدهند.«
ادعـای او بـی پاسـخ نمانـد، روزنامـه کیهـان در مطلبـی 
نوشـت: در تمـام دورانـی که اقالم مختلـف ۷00 تا 1000 
درصـد افزایـش پیـدا کـرد، »مسـیح مهاجـری« رویش را 
بـه سـمت دیگـری چرخانـده بـود و به جـای بازخواسـت 
یـا  می گفـت  را  آنهـا  مجیـز  روحانـی،  دولـت  مدیـران 

حداکثـر لکنـت زبـان داشـت.
محققیـن  مجمـع  عضـو  میبـدی،  فاضـل  تقـی  محمـد 
از  سـال   ۸ کـه  قم-تشـکلی  علمیـه  حـوزه  مدرسـین  و 
دولـت تدبیـر و امیـد حمایـت می کـرد- ایـن بـار لـب بـه 
انتقـاد گشـود و بـا اشـاره بـه اینکه آقـای رئیـس جمهور، 
مهـار  گرانی هـا  و  نیابـد  سـامان  کشـور  اقتصـاد  اگـر 
نگـردد، خـدای نکـرده بایـد منتظـر شـورش گرسـنگان 
بیاییـد  گفـت:  و  داد  قـرار  خطـاب  را  دولتمـردان  بـود، 
می دانیـم  همـه  بیاندیشـید.  چـاره ای  نشـده  دیـر  تـا 
کـه اقتصـاد کشـور بـا تحریم هـا گـره خـورده. تـا کـی 
 می تـوان مـردم را بـا خطبـه و سـخنرانی و وعـده وعیـد 

امیدوار کرد؟!
ارگان رســمی کارگــزاران ســازندگی کــه مدتــی بــه دلیــل 
ــا  ــزی تکنوکرات ه ــورای مرک ــه ش ــر در بدن ــالف نظ اخت
منتشــر نمی شــد و مدتــی اســت انتشــار خــود را از 
ــل  ــه تقاب ــه ۶0« ب ــه ده ــر »بازگشــت ب ــا تیت ســرگرفته ب
ــه یارانه هــا پرداخــت و ســعی کــرد نظــر  ــع عادالن ــا توزی ب
مجلــس را در مقابــل نظــر و برنامــه اقتصــادی دولــت قــرار 
دهــد! ایــن در حالــی اســت کــه در جلســه 1۸ اردیبهشــت 
ــدگان در  ــر نماین ــم اکث ــس و ه ــس مجل ــم رئی ــاه ه م
نطق هــای خــود ضمــن تاکیــد بــر اصــالح نظــام اقتصــادی-
ــر اجرایــی شــدن کاال  اصــالح نحــوه پرداخــت یارانه هــا- ب

ــد. ــد می کردن ــک تاکی ــرگ الکترونی ب

 چرا نباید بی تدبیری دولت روحانی را 
فراموش کرد؟

فقـدان وجـدان و رعایـت انصـاف در اظهـار نظرهایـی که 
مطرح شـد نشـان از آن دارد که مخالفان دولت سـیزدهم 
بـا دسـت خالـی، از برنامه هـا و سیاسـت های اقتصـادی 
دولـت انتقـاد می کننـد؛ خبـری از پیشـنهاد بـرای اجرای 
از  بخشـی  بـه  کـه  اکنـون  نیسـت!  دولـت  طـرح  بهتـر 
مواضـع اصالحـات و تدبیری هـا پیرامـون تصمیـم دولـت 
بـرای اجرایـی شـدن توزیـع عادالنـه یارانه ها اشـاره شـد، 
نبایـد  »چـرا  کـه  می شـود  مطـرح  مهـم  پرسـش  ایـن 
 بـی تدبیـری دولـت روحانـی را در عصـر تدبیـر و امیـد 

فراموش کرد؟« 
علیرضـا سـلیمی عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای 
می گویـد:  شـده،  مطـرح  سـوال  بـه  پاسـخ  در  اسـالمی 
»شـکاف طبقاتـی و کاهـش ضریـب جینـی بدتریـن حال 
را در دولـت روحانـی داشـت و تـورم نقطـه بـه نقطـه بـه 
۷0 درصـد رسـید و سـاالنه 45 شـد؛ ابر سـیاه بـر اقتصاد 
ایـران توسـط آنها سـایه افکنـد و رتبـه جهانـی اقتصاد از 
1۸ بـه 25 تنـزل یافـت و سـرمایه گـذار خارجـی کـه در 
سـال ۹1، 4 میلیـارد دالر بود بـه ۳، 2 و یک میلیارد دالر 
در سـال های بعـد رسـید و درآمـد هـر فـرد کـه در سـال 
۹0، ۹.2 میلیـون تومـان بـود در سـال ۹۸، ۸.4 میلیـون 
تومـان شـد و حقوق هـای نجومـی ۹0 تـا 1۸0 میلیـون 
تومانـی بـاب شـد و در یـک بانـک فقـط 5 نفـر 2 میلیارد 
و ۷54 میلیـون تومـان دریافـت کردنـد؛ کسـری بودجـه 
بـه رقـم عجیـب 500 هـزار میلیـارد رسـید و معنـای آن 
ایـن اسـت کـه سـیل تـورم ۷0 درصـدی در پیـش اسـت 
راسـت  کـه  کردیـم  آمـاده  را  سـفره  می گوینـد  بعـد  و 
 می گوینـد و ایـن سـفره فقـر مـردم اسـت که گسـترده تر 

شده است.

دولتی به ناکارآمدی دولت روحانی به یاد ندارم
محسـن کوهکـن عضـو جبهه پیـروان خط امـام و رهبری 
نیـز بـه صراحـت دوره تدبیـر و امیـد را دوره ناکارآمـدی 
ناکارآمـدی  بـه  دولتـی  »تاکنـون  می گویـد:  و  می دانـد 
دولـت روحانـی بـه یاد ندارم چـرا که در میـان دولتمردان 
اراده محکمـی برای حل مشـکالت کشـور وجود نداشـت. 
مویـد ایـن مسـئله ایـن اسـت کـه بسـیاری از پروژه هـای 
عمرانـی کشـور علـی رغـم آنکه اعتبـار کافی هم داشـتند 
امـا بـر زمیـن مانده انـد. بـرای نمونـه در سـال ۹۷ دولـت 
برنامـه ای بـرای سـاماندهی بحران هـای اقتصـادی و بـه 
ویـژه تثبیـت نرخ ارز و قیمت کاالهای اساسـی نداشـت.«

اصالح طلبان و کارگزاران در وضعیت اقتصادی 
کنونی سهیم هستند؛ پاسخگو باشند

پرویـز سـروری دبیـر شـورای ائتـالف نیروهـای انقـالب 
یـادآوری  بـا  شـده  مطـرح  سـوال  بـه  پاسـخ  در  هـم 
ناکارآمدی هـای دولـت روحانـی، گفـت: »رئیسـی دولـت 
ناکارآمدی هـای  گرفـت،  تحویـل  شـرایط  بدتریـن  در  را 
دولـت روحانـی بـه شـدت بـه ظرفیت هـای کشـور ضربـه 
وارد کـرد. امـروز بـر هیچکـس پوشـیده نیسـت و همه در 
جریان هسـتند که مسـئول اصلـی اقتصاد در این ۸ سـال 

چـه کسـانی در دولـت بودنـد.
را  بیشـترین سـهم  اینکـه همـه می داننـد  بیـان  بـا  وی 

اصـالح طلبـان و کارگـزاران بـر عهـده داشـتند، می گوید: 
از ایـن رو آنهـا در وضعیـت کنونـی اقتصـادی سـهیم اند، 
چـرا کـه اگر اصالحـات نبود، ایـن همـه ناکارآمدی ها بروز 
نمی کـرد. آنهـا بودنـد کـه زمینه سـاز بـه قدرت رسـیدن 
روحانـی در دو انتخابـات ۹2 و ۹۶ شـدند و امـروز بایـد 
پاسـخگو باشـند. امـا می خواهند خـود را از مشـکالتی که 
دولـت بـه وجـود آورده، مبرا کننـد که به نظـر بنده مردم 

ایـن نـوع نـگاه را نمی پذیرند.

دولت روحانی از اصالح یارانه ها عقب نشینی کرد
از عملکـرد  انتقـاد  اینجـا اسـت کـه  توجـه  قابـل  نکتـه 
دولـت روحانـی فقط محـدود به فعـاالن سیاسـی اصولگرا 
نمی شـود، بلکـه کارشناسـان اقتصـادی نزدیـک بـه دولت 
سـابق هـم به صراحـت از تصمیمـات اقتصـادی تدبیری ها 
انتقـاد می کننـد. در همیـن راسـتا، حسـین راغفـر- عضو 
هیئـت علمـی دانشـگاه الزهـرا، گفـت: مـن بـه عملکـرد 
اقتصـادی دولـت قبـل نقدهـای جـدی دارم. بـه جـرأت 
می توانـم ادعـا کنـم در حـوزه اقتصـاد هیچ کار مشـخص 
و روشـنی انجـام نـداد و تصمیمـات در ایـن حـوزه بسـیار 

کنـد اتخـاذ می شـد.
وی بـا بیـان اینکـه یکـی از نقدهـای جـدی بـه دولـِت 
روحانـی جزیـره ای عمـل کـردن او در برخـی امـور بـود، 
بـا  رویارویـی  بـرای  را  الزم  قاطعیـت  دولـت  آن  گفـت: 
عمق مسـائل و مشـکالت نداشـت بـه عنوان مثـال همین 
موضـوع اصـالح نحـوه پرداخـت یارانه هـا یکـی از مواردی 
اسـت که نشـان می دهد آنهـا قاطعیت الزم بـرای برخورد 
بـا امور اقتصادی را نداشـتند. در صورتی که می توانسـتند 
حداقـل در ایـن شـیوه غلـط پرداخـت یارانه هـای نقـدی 
اصالحـی انجـام دهـد کـه متأسـفانه عقـب نشـینی کـرد 
و مسـئله را بـه زمـان مجهـول دیگـری موکـول کـرد کـه 
همیـن نکتـه نشـان دهنـده ی عمـق اشـتباهات در تیـم 

اقتصـادی آنهـا بود.

دولت روحانی »ارزپاشی« می کرد
حسـینعلی حاجـی دلیگانـی هـم بـا اشـاره بـه اقدامـات 
مخـرب اقتصادی دولـت روحانی، اظهار داشـت: مهم ترین 
ضربـه اقتصـادی دولـت روحانـی بـه کشـور که هنـوز هم 
آثـار مخـرب آن موجود اسـت، ارزپاشـی بـود. دولتمردان 
سـابق فقـط در یـک مرحلـه بیـش از 21 میلیـارد دالر 
ارز ترجیحـی را کامـاًل بـدون حسـاب و کتـاب در اختیـار 
یکسـری از افـراد قـرار دادنـد و در نهایـت هـم مشـخص 

نشـد ایـن ارز در کجـا هزینـه شـد.
وی بــا بیــان اینکــه ارز ترجیحــی بیشــتر از آنکه به دســت 
ــذارد،  ــان بگ ــفره آن ــرش را روی س ــد و تاثی ــردم برس م
ــت ســو  ــن ظرفی ــان از ای ــب رانت خــواران شــد و آن نصی
اســتفاده کردنــد و ارز ترجیحــی را محلی برای ســودآوری 
ــی  ــه نوع ــی ب ــت روحان ــت: دول ــد، گف ــرار دادن ــود ق خ
ادامــه دهنــده همــان منــش دولــت هاشــمی رفســنجانی 
ــه شــدت  ــورم و نقدینگــی کشــور ب ــود و باعــث شــد ت  ب

رشد کند.
نقـد و انتقـاد تـا جایی کـه در چارچـوب عدالـت و انصاف 
شـد  خواهـد  روبـرو  پذیـرش  و  اقبـال  بـا  شـود  مطـرح 
امـا اگـر ایـن نقدهـا صرفـاً بـا رویکـرد انتقـام  جویـی و 
بهره برداری هـای خـاص سیاسـی همـراه باشـد، مقبولیت 
نخواهـد داشـت. مـردم فرامـوش نمی کننـد دولتمـردان 
سـابق که ۸ سـال در مسـند قدرت بودند، روزهـای پایانی 
فعالیـت سیاسـی خـود را بـا حجـم وسـیعی از نارضایتـی 

جمعـی به اتمـام رسـاندند.
ــردم در  ــر م ــوان، تحقی ــت نمی ت ــوز اس ــه هن ــوز ک هن
ــی اجــرا  ــت روحان ــه در دول ــای اساســی ک ــع کااله توزی
ــت  ــن جماع ــع همی ــرد؛ در آن مقط ــوش ک ــد را فرام ش
ــی  ــاد از شــیوه اجرای ــه جــای انتق ــی[ ب ــان روحان ]حامی
شــدن توزیــع کاالهــای اساســی در وصــف رئیــس دولــت 
ــن-  ــه خبرآنالی ــرای نمون ــد. ب ــه ش ــب تهی ــت مطل وق
رســانه نزدیــک بــه روحانــی- در مــورخ 1۹ بهمــن ۹2 در 
مطلبــی، نوشــت: روش توزیــع کاالهــای اساســی در دولت 
مناســب نبــود، امــا اگــر بــا ایــن نمایش بتــوان جایــزه اول 
بهتریــن اثــر را در فســتیوال سیاســت جهانــی بــه خــود 
 اختصــاص داد، بــه تحقیــر چنــد روزه ای کــه بازیگــران آن 

شدند می ارزید!
بـه هـر حـال آنهـا بایـد مسـئولیت عملکـرد ۸ سـاله خود 
را بپذیرنـد بـه ایـن دلیل کـه نارضایتی موجـود در جامعه 
قطعـاً مرتبـط بـه هشـت مـاه فعالیـت دولـت سـیزدهم 
نیسـت بلکـه حاصـل هشـت سـال بـی تدبیـری و تزریـق 
از سـوی برخـی دولتمـردان  ناامیـدی بـه بدنـه جامعـه 
دولـت یازدهـم و دوازدهـم بـوده اسـت که حـاال در نقش 

طلبـکار ظاهـر شـده اند!
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