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کارگروهي براي حل
مشکالت خانواد ه
شهداء و ايثارگران
تشکيل شود

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم خواستار تشکيل کارگروهي در بنياد شهيد
براي حل مشکالت خانوادههاي شهداء ،جانبازان و ايثارگران شد.به گزارش ايسنا
منطقه قم ،آيتاهلل ناصر مکارم شيرازي در ديدار نماينده ولي فقيه و رئيس بنياد
شهيد و امور ايثارگران ،با تاکيد بر اينکه همه ما بايد قدردان جانفشانيهاي شهداء،
جانبازان ،ايثارگران و خانوادههاي آنان باشيم ،اظهار کرد :نه تنها ما بلکه نسلهاي بعد
ما نيز مديون شهداء هستند.وي ،عزت ،احترام و خدمت به خانواده شهداء را نوعي
قدرداني از گذشته و تضمين آينده انقالب و کشور دانست و تاکيد کرد :در آموزههاي
ديني نيز نسبت به اصل تکريم و تعظيم شهداء بسيار تاکيد و توصيه شده است.وي با
توصيه اکيد به حل مشکالت خانوادههاي شهداء و ايثارگران ،بيان کرد :البته ما امروز
در کشور دچار مشکالت و مضيقههاي مالي هستيم و ميبايست اين موضوع را نيز به

سياسي
» خبر

درستي تبيين کنيد.وي توجه به خانوادههاي شهداء ،جانبازان و ايثارگران را منحصر
در کمکهاي صرفا مادي ندانست و خطاب به مسئوالن اين سازمان گفت :بايد به طرق
مختلف به گونهاي عمل کنيد که رضايت خانواده شهداء را به دست آوريد تا آنها در
جامعه احساس احترام و عزت کنند.آيتاهلل مکارم شيرازي با اشاره به عنايت و توجه
ويژه رهبر معظم انقالب به خانواده شهداء ،تاکيد کرد :ديدارها و سرکشيهايي که رهبر
انقالب از خانوادههاي شهداء دارند ،رضايتمندي معنوي آنان را به دنبال دارد.استاد
برجسته درس خارج حوزه علميه قم خواستار تشکيل کارگروهي در بنياد شهيد براي
حل مشکالت خانوادههاي شهداء ،جانبازان و ايثارگران شد و خطاب به حجتاالسالم
والمسلمين شهيدي گفت :يقين بدانيد هر نوع فعاليت شما در مسير خدمت به خانواده
شهداء و حل مشکالت آنان ،ذخيره يومالمعادتان خواهد بود.

اخبار برگزيده »

انتخابي مهم در خليج فارس

»
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نمایندگان ملت در واكنش به پاسخ هاي روحاني مطرح کردند:

قانع نشديم

با حکم رهبر انقالب؛

اعضاي هيئت امناي سازمان
تبليغات اسالمي منصوب شدند
حضرت آيتاهلل خامنهاي رهبر معظم انقالب اسالمي ،در حکمي اعضاي هيئت امناي سازمان
تبليغات اسالمي را منصوب کردند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حضرت آيتاهلل
خامنهاي ،در حکمي اعضاي هيئت امناي سازمان تبليغات اسالمي را منصوب کردند.متن
حکم رهبر ّ
معظم انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بدينوسيله حضرات حج ج اسالم سيد مهدي خاموشي ،محمد قمي ،احمد واعظي ،محمدحسين
روحانينژاد و محمدرضا فالح را بر اساس ماده  ۸و  ۹اساسنامه سازمان تبليغات اسالمي به
عنوان اعضاي هيأت امناي آن سازمان منصوب ميکنم.
الزم است آقايان محترم در چارچوب وظايف آمده در اساسنامه و با جهتگيريهاي مذکور
در حکم رئيس سازمان اقدامات مقتضي را مجدّانه دنبال نمايند.
توفيقات الهي براي همگان را مسألت مينمايم.
سيد علي خامنهاي
 ۵شهريور ۱۳۹۷

آي تاهلل سبحاني:

کارها بايد به دست مردم سپرده شود
استاد برجسته حوزه علميه قم گفت :کارها بايد به دست مردم سپرده شود.به گزارش خبرگزاري
مهر ،آيتاهلل جعفر سبحاني در ديدار نماينده ولي فقيه و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
با تأکيد بر اينکه انقالب اسالمي ايران به برکت خون پاک شهدا تا زمان ظهور امام زمان(عج)
پابرجاست ،گفت :در مقابل ايثارگري شهدا و جانبازان ما نيز وظيفهاي داريم و بايد نسبت به
انجام آنها اهتمام داشته باشيم.وي با بيان اينکه بنيانگذار بنياد شهيد و امور ايثارگران کار
بسيار بزرگي را براي نظام جمهوري اسالمي انجام داد ،افزود :بنياد شهيد و امور ايثارگران
با عملکرد خود خانوادههاي ايثارگران را از نگراني درآورد .کار بنياد شهيد و امور ايثارگران
کار بابرکتي است و اگر با نيت خالص و صادق همراه باشد ،بهترين اعمال خواهد بود.استاد
برجسته درس خارج حوزه علميه قم با اشاره به سخنان حجتاالسالم شهيدي در خصوص
ايجاد اشتغال براي ايثارگران ،گفت :به صورت کلي ايجاد اشتغال براي افراد جوياي کار
امري مفيد و ارزشمند است و اميدواريم خداوند نظام و دولت را براي توسعه اشتغال کمک
کند.وي افزود :اعتقاد دارم کارها بايد به دست مردم سپرده شود تا شاهد اشتغال بيشتري
باشيم ،زيرا اگر کار در اختيار دولت باشد ،اشتغال زيادي انجام نميشود.

خرازي:

حيثيت اروپا ايجاب ميکند
در برابر آمريکا مقاومت کند
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي گفت :حيثيت اروپا ايجاب ميکند در برابر آمريکا
مقاومت کند.به گزارش خبرگزاري مهر ،سيد کمال خرازي در ديدار هيئتي از بنياد آلماني
برگهوف به موضوع سوريه پرداخت و با بيان اينکه روند آستانه در کاهش بحران سوريه موثر
بوده است و همه بايد از اين روند و مذاکرات حمايت کنند تصريح کرد :حمايت آمريکا و
برخي کشورهاي غربي و عرب منطقه از گروههاي تروريستي در سوريه و سکوت اروپا از
اين وضع ،عامل اصلي بحران در سوريه بوده است.وي با تاکيد بر اينکه آمريکا و عربستان
سعودي از گروههاي تروريستي در سوريه حمايت ميکنند و اين حمايت بايستي متوقف
شود گفت :همکاري نظامي ايران با دولت سوريه ،کامال مشروع و حضور ما در سوريه به
درخواست دولت قانوني اين کشور بوده است.خرازي با بيان اينکه در شرايط کنوني همه
کشورها بايستي از ابتکارات سياسي براي حل بحران سوريه حمايت کنند ،افزود :جمهوري
اسالمي ايران همکاري و تالش خود را براي حل سياسي بحران سوريه ادامه خواهد داد.
وي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسالمي ايران همواره در جهت ثبات منطقه تالش کرده
است ،درباره توافق هستهاي هم گفت :حيثيت اروپا ايجاب ميکند در مقابل فشارهاي
آمريکا در قضيه برجام مقاومت کند.

دبير کل جامعه انجمنهاي اسالمي اصناف و بازار:

دولت به وضعيت معيشت مردم
رسيدگي کند

دبير کل جامعه انجمنهاي اسالمي اصناف و بازار گفت :دولت به وضعيت معيشت
مردم رسيدگي کند.احمد کريمي اصفهاني در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب
گروه سياسي خبرگزاري آنا ،از برخي وعدههاي دولت که اجرايي نشده انتقاد
کرد و گفت :رئيسجمهور و دولت ،مجري مصوبههاي قوه مقننه است و بايد بر
مبنايي که قانون براي او بهعنوان خطمشي تعيين کرده حرکت کند که متأسفانه
دولت در برخي موارد اين را رعايت نميکند.وي تصريح کرد :امسال به خاطر
سوءمديريت و ضعفهاي دولت ،در شرايط بد و نابسامان اقتصادي قرار گرفتيم.
مردم در هفته دولت به دنبال افتتاح پروژهها نيستند بلکه بهقولمعروف سفره
آنها برايشان مهم است که حداقلها در سفره مردم رعايت نشده است و هر روز
خاليتر ميشود .در کشور با بحران مديريتي مواجه هستيم نه بحران اقتصادي.
طي چند ماه اخير ارزش پول ملي کشور به يکسوم تقليل يافته است .در شرايط
کنوني اکثريت جامعه به افتتاح پروژه نگاه نميکنند بلکه بررسي ميکنند که
توان و کشش آنها در بحث مسائل اقتصادي چقدر است و به سفره خود نگاه
ميکنند که چقدر به دليل گراني خاليتر شده است.وي با تأکيد بر اينکه تيم
اقتصادي دولت کام ً
ال فشل است ،گفت :دولت در کنار تمامي افتتاح پروژهها که
بايد انجام شود ،حتماً به وضعيت معيشت مردم هم رسيدگي کند.

مصري:

شاهد گفتوگوي ملي مجلس و دولت
در جلسه سوال از رئيسجمهور بوديم
عضو فراکسيون نمايندگان واليي مجلس گفت :شاهد گفتوگوي ملي مجلس
و دولت در جلسه سوال از رئيسجمهور بوديم.به گزارش خبرنگار گروه سياسي
خبرگزاري ميزان ،عبدالرضا مصري در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه مجلس
و به عنوان نماينده طراحان سوال از رئيس جمهور در جمع خبرنگاران گفت:
امروز ما شاهد يک تغيير رويه اساسي و جدي در مجلس شوراي اسالمي بوديم.
نسبت به رويههايي که ناخواسته در جلسات قبلي مجلس ايجاد شده بود.وي با
بيان اينکه نقطه اوج اين رويههاي ناخواسته در جلسه استيضاح وزير تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي اتفاق افتاد افزود :متاسفانه اين جلسه استيضاح مورد پذيرش
قالب نمايندگان مجلس نبود.مصري تاکيد کرد :امروز تمامي برادران و خواهران
شاهد اين بودند که سوال کنندگان از رئيس جمهور صرفا بر محتواي کالمي
که سوال آن بر آن مترتب بود ،سوال خود را مطرح کردند؛ رعايت حرمت در
موضوع سوال از رئيس جمهور مدنظر قرار گرفت و تريبون مجلس کامال به
مسائل استداللي اشاره داشت؛ چه از ناحيه سوال کنندگان و چه از ناحيه رئيس
جمهور.عضو فراکسيون نمايندگان واليي با بيان اينکه براي سوال از رئيس جمهور
برنامه ريزي توسط سوال کنندگان شده بود ،اظهار داشت :علت اين مسئله اين
بودکه ما ميخواستيم به دنيا بفهمانيم که آنچه در قانون اساسي ما وجود دارد
بر اساس مردم ساالري ديني و در قالب منطق و چارچوب منظم قانون پيش
خواهد رفت؛ لذا در اين جلسه ما ديديم افراد حرف همديگر را شنيدند ،ولي در
نهايت نظر آنها در قالب رأي گيري مشخص شد بنابر اين ما ميخواستيم به
دنيا بفهمانيم که مجلس شوراي اسالمي جاي تخاصم نيست و جاي ارائه کالم
است که در نهايت اگر کالم هر طرفي مورد آحاد مردم قرار گيرد ،نماينده مجلس
رأي خود را در قالب نظر منظور کند.وي تاکيد کرد :اين رويه باعث خواهد شد
که در چنين مواقعي که نمايندگان از رئيس جمهور سوال داشتند اين جلسه
به جاي اينکه به يک تخاصم سياسي تبديل شود به شروع يک حرکت عملياتي
و اصالحي در کشور منجر شود.نماينده طراحان سوال از رئيس جمهور افزود:
امروز نمايندگان محترم مجلس با ارائه يک الگوي گفتگوي ملي توسط مجلس
ودولت به اين نتيجه رسيدند که سوال مطرح و پاسخها شنيده شود و بعد از
آن در قالب رأي نظر خود را ارائه کنند.

نمايندگان مجلس از پاسخهاي رئيسجمهور درباره «بيکاري»،
«ارز»« ،رکود» و «قاچاق» قانع نشدند و بدين ترتيب اين
سواالت براي بررسي به قوه قضائيه ارسال ميشوند.
به گزارش فارس ،نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در
نشست علني ديروز پارلمان طرح سوال از رئيسجمهور
را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
علي الريجاني ،رئيس مجلس شوراي اسالمي پس از پايان
توضيحات طراحان سوال از رئيسجمهور و همچنين
پاسخهاي حسن روحاني ،از طراحان سوال پرسيد که آيا
از پاسخهاي رئيسجمهور قانع شدند يا نه که طراحان
اعالم کردند قانع نشدند و خواستار رأيگيري از صحن
علني مجلس شدند.
بدين ترتيب رئيس مجلس نيز طبق آييننامه داخلي
پارلمان ،تکتک سواالت را به صورت جداگانه به رأي
وکالي ملت گذاشت که نتايج اين رأيگيريها به شرح
ذيل است:
سوال اول :چرا دولت جنابعالي در کنترل قاچاق که
يکي از مهم ترين عوامل فلج توليد ملي است ،موفق
نبوده است؟
وکالي ملت با  123رأي موافق 138 ،رأي مخالف و 6
رأي ممتنع از مجموع  271نماينده حاضر در صحن
علني ،پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده
ندانستند.
سوال دوم :علت استمرار تحريمهاي بانکي با گذشت
بيش از دو سال وعلي رغم اجراي همه تعهدات برجامي
ايران چيست؟
وکالي ملت با  137رأي موافق 130 ،رأي مخالف و 3
رأي ممتنع از مجموع  271نماينده حاضر در صحن
علني ،پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده
دانستند.
سوال سوم :چرا دولت تدبير و اميد نسبت به کاهش
بيکاري مفرط اقدام شايستهاي ندارد؟
وکالي ملت با  74رأي موافق 190 ،رأي مخالف و 8
رأي ممتنع از مجموع  272نماينده حاضر در صحن
علني ،پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده
ندانستند.
سوال چهارم :علت رکود اقتصادي شديد چندين ساله،
در دولت جنابعالي ،عليرغم وعدهها و اعالمهاي عبور
از رکود چيست؟
وکالي ملت با  116رأي موافق 150 ،رأي مخالف و 6
رأي ممتنع از مجموع  272نماينده حاضر در صحن
علني ،پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده
ندانستند.
سوال پنجم :علت افزايش شتابان ارزهاي خارجي و
کاهش شديد ارزش پول ملي چيست؟
وکالي ملت با  68رأي موافق 196 ،رأي مخالف و 8
رأي ممتنع از مجموع  272نماينده حاضر در صحن
علني ،پاسخهاي رئيسجمهور به اين سوال را قانعکننده
ندانستند.
همين خبر حاكي است نمايندگان پرسش كننده ديدگاه هاي
خود را مطرح كردند :
***
دهقان :چرا دولت ليست دريافت كنندگان ارز
را منتشر نمي كند
دهقان گفت « :آقاي رئيس جمهور همه مردم ،مقامات و
نمايندگان از شما و دولت ميخواهند که فهرست دريافت
کنندگان ارز  ۴۰۰۰توماني را مشخص کنيد ،چون کساني
بودند که ارز  ۴۲۰۰توماني را گرفته و کاالهايي با قيمت
ارز  ۱۰هزار توماني به فروش رساندند .شما هم تاکيد
داشتيد که بايد اين کار انجام شود ،اما شما رئيس جمهور
هستيد چه کس ديگري بايد اين کار را انجام دهد؟ برخي
از دولتمردان از چه چيزي ميترسند؟»
وي با بيان اينکه زماني که مردم تحت فشار تورم و گراني
بودند ارز دولتي براي سفرهاي غيرضروري اختصاص يافت
و باعث شد افرادي رايگان به آنتاليا ،مالزي و کشورهاي
ديگر بروند ،خاطرنشان کرد :چرا کاري کرديد اين افراد
مديريت کشور را به تمسخر گيرند ،آيا تشخيص قطع
شدن ارز مسافرتي آنقدر سخت بود که دولت شما
چهار ماه طول کشيد که آن را قطع کند« .ارز ناشي از
صادرات کاال توسط شرکتهاي شبهدولتي و خصولتي ۱۰
ميليارد دالر است ،اما کمتر از دو ميليارد دالر آن در بازار
توزيع شد .اين شرکتها زيرنظر پنج وزارتخانه نفت ،صنعت،
دفاع ،رفاه و اقتصاد هستند .در اين شرايط وزارتخانهها يا
ارز را احتکار کرده يا خالف قانون اقداماتي را انجام داده
است .بايد اين وضعيت مشخص شود».
وي در همين زمينه گفت :بعد از اين همه خسارت ،وزير
نفت مامور شد با شرکتهاي شبهدولتي و خصولتي که
ارز نميفروشند ،برخورد کنند ،چرا اين کار چهار پنج ماه
پيش انجام نشد .اگر شما توان نداشتيد چرا بازار را تحريک
کرديد و مردم را به سوي خريد سکه سوق داديد؟ اين
باعث شد بيش از  ۶۱تن سکه به تعداد محدودي به فروش
رسيده و هزاران ميليارد تومان به جيب دالالن رود .بعد از
آن اگر ذخائر کافي بود ،چرا فروش سکه را مجددا گرفتيد
که به  ۴۰۰۰ميليون تومان برسد.
دهقان با بيان اينکه يک فرد با پنج کالس درس ،حساب
اموال خود را دارد ،چرا دولت با اين همه ژنرال ،مدير و
کارشناس حتي مسائل بديهي را هم تشخيص نداد ،اظهار
داشت :اين اشکاالت و بيتدبيريها باعث شد ارزش پول
ملي تا يک چهارم کاهش پيدا کند که نتيجه آن خالي
شدن جيب و سفره مردم است .اين خسارات را چگونه
ميخواهيد جبران کنيد؟
***
نقوي حسيني :اينقدر مرعوب تحريم نباشيم
سيدحسين نقويحسيني نماينده مردم ورامين اظهار
داشت :همه ما ميدانيم که مشکل اساسي کشور بيکاري
و عدم اشتغال است.
وي افزود :آقاي روحاني! خانوادهاي را در نظر بگيريد که
دو تا سه فرزند با مدرک عالي حتي دکترا با سن  20و

ادامه از صفحه اول

 40سال به دليل عدم اشتغال مجرد هستند.
نقويحسيني با اشاره به وجود  5ميليون بيکار در کشور
عنوان کرد:آقاي رئيسجمهور ،شما مجري قانون اساسي
هستيد.اصل 34قانون از شما خواسته اشتغال مناسب ،تامين
اجتماعي و دستمزد مکفي براي ملت فراهم کنيد.
وي همچنين خطاب به حسن روحاني گفت :به نمايندگان
ملت بگوييد شوراي عالي اشتغال در طول  5سال مديريت
شما چه کرده است و بانک اطالعات اشتغال سرانجامش
چه شد و سرانجام طرح کارورزي شما چه شد؟
نماينده مردم ورامين در مجلس بر همين اساس اضافه کرد:
ما به دشمنانمان اعالم ميکنيم آمريکا را له و تحريم ها را
نابود ميکنيم .آقاي رئيسجمهور پشت سر شما هستيم و
آناني که ادعا دارند ميتوانند بين مسئوالن و قواي کشور
اختالف ايجاد کنند کور خواندهاند.
وي همچنين خاطرنشان کرد :آقاي رئيسجمهور پشت
رهبري باشيد ما هم همه از شما حمايت ميکنيم .بايد
به ظرفيتهاي دروني کشور توجه کنيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش عنوان کرد :مشکل
اشتغال امروز مصيبت کشور است .اين قدر روي بودجه
براي اشتغال مانور ندهيم.
نقويحسيني با اشاره به اينکه  300نوع شغل در حوزه
صنعت نهفته است ،گفت :بنا بر گفته خودتان بيش از
 5هزار مرکز توليدي و خدماتي تعطيل شدهاند .آقاي
رئيسجمهور! کمک کنيد اينها حل شود.
***
فوالدگر :با وجود امکان توليد شاهد واردات رسمي
برخي ماشينآالت از خارج هستيم
حميدرضا فوالدگر  ،گفت :اينجانب در آغاز کار دولت
يازدهم از کليات برنامه اقتصادي شما آقاي رئيسجمهور و
وزير پيشنهاديتان در وزارت امور اقتصادي و دارايي دفاع
کردم لکن اولين سوال اينجاست که چرا به همان برنامه و
برنامههاي اقتصادي دولتهاي يازدهم و دوازدهم پايبند
نبوديد و شرايط کشور امروز به سمت و سويي رفته است
که هم معيشت مردم در تنگنا قرار گرفته و اين روزها مردم
سختترين شرايط اقتصادي را تحمل ميکنند .
فوالدگر خاطرنشان کرد :آقاي رئيسجمهور شما در آغاز
کار دولت يازدهم هم در تبليغات انتخاباتي و مصاحبههاي
مطبوعاتي و هم در ارائه برنامههاي دولت در هنگام معرفي
ت وزيران بر اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب و
هيا 
کار که در دولت دهم اجرا نشده بود تاکيد کرديد گزارشهاي
مجلس نهم و دهم نشان ميدهد که هنوز بيش از نيمي
از احکام اين قانون اجرا نشده است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس اضافه کرد :در ماده  2و 3
قانون بهبود فضاي کسب و کار بر حضور تشکلهاي اقتصادي،
توليدي و کارگري و کارفرمايي در کميسيونهاي دولت و در
تصميمگيريها تاکيد دارد .ماده  7بر تشکيل پنجره واحد
مواد  9و  10آن بر استفاده از توان ديپلماسي در اقتصاد و
ماده  24دولت و دستگاههاي اجرايي را مکلف کرده به منظور
شفافسازي سياستها و برنامههاي اقتصادي و ايجاد ثبات
و امنيت سرمايهگذاري هرگونه تغيير سياستها مقررات و
رويههاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق
رسانههاي گروهي به اطالع برسانند و هيات وزيران زمان
موضوع اين را با مشورت شوراي گفتوگوتعيين و اعالم
کند .آيا در تصميمات اخير ارزي و بخشنامههاي مکرر
اين موارد را رعايت کرديد؟ شما که به بيثباتي برخي
تصميمگيريهاي دولت قبلي به درستي ايراد داشتيد چرا
خود به اين روش مبتال شديد؟
***
فرهنگي :تورم نقطه به نقطه ماهانه خبر از تورم
 ۶۰درصدي در سال جاري را ميدهد
محمد حسين فرهنگي نماينده مردم تبريز اظهارداشت:
آقاي رئيس جمهور! شما در ابتداي آغاز دولت تصوير موفقي
از دورههاي مديريتي آتي خود در اقتصاد ترسيم کرديد اما
رکود از مسائلي نيست که در ماههاي اخير رخ نموده باشد.
حال که در طول دوره شما رکود در اقتصاد کشور حاکم بود
و فقدان مديريت کارآمد باعث استمرار آن شد.
فرهنگي ادامه داد :اين رکود سنگين و بيسابقه در شرايطي
است که در طول اين سالها مدام بودجه جاري کشور
افزايش پيدا کرده است ،چرا دولت در مهار و هدايت
نقدينگي موفق نبوده است؟ ،افزايش حجم نقدينگي ۲.۳
درصد کشور نسبت به سال گذشته عبور از مرز ۱۶۰۰
تريليارد تومان براي اولين بار موجب التهاب در بازار از
جمله بازارهاي ارز ،مسکن و طال شد.
وي اضافه کرد :براساس گزارشهاي رسمي ،در حال حاضر
نقدينگي بيش از جيپيجي شده است در حالي که گفته
بوديد سياستهاي مالي خود را به گونهاي تنظيم کردهايد
که نقدينگي رشد نکند ،تورم اعالم شده بانک مرکزي در
مردادماه  ۹/۷درصد بوده است در حالي که واقعيتهاي
ملموس و مردم آن را تائيد نميکنند ،تورم نقطه به نقطه
ماهانه نويد تورم  ۶۰درصدي در سال جاري را ميدهد
که باالترين ميزان تورم در تاريخ معاصر کشور است،
افزايش نقدينگي و فشار تو امان عرضه و تقاضا ،رکود
تورمي را شکل ميدهد.

س جمهور همان طور که پيشبيني کرده بود از مجموع ه گفتگوهاي
رئي 
ديروز در مجلس و پاس خ هاي وي ،دشمنان ايران در کاخ سفيد خوشحال
نشدند .شايد اين يکي از بهترين و ملموسترين نتايج مذاکرات ديروز
مجلس باشد.
مسائل دولت و مجلس مربوط به خودمان است .اين دو نهاد از مردم
رأي گرفته اند و با يک نظم دموکراتيک در جايگا ه هاي خود انجام
وظيفه مي کنند .رفتار آنها بايد نمادي از استقالل کشور در برخورد
با مسائل باشد و از تحريکات دشمن به دور باشند .چامسکي ،نظريه

***
کرمپور :چگونه صدها کانتينر کاال به کشور قاچاق
ميشود و کسي آن را نميبيند
کوروش کرمپور حقيقي ،نماينده مردم فيروزآباد در مجلس
اظهار داشت:آقاي رئيسجمهور ،مگر رهبر معظم انقالب
نفرمودند اگر کااليي به صورت قاچاق وارد کشور شد در
انظار عمومي به آتش کشيده شود .همه ما شنيديم ايشان
فرمودند مراد من از قاچاق فالن کولهبر ضعيف نيست.
قاچاقهاي سازمان يافته بزرگ را ميگويم.
کرمپور خاطرنشان کرد :عدم توانايي دولت در مهار قاچاق
کاال و ارز چيست .موانع و مشکالت پيش روي شما در
جلوگيري از قاچاق کاال و ارز چيست؟ آقاي رئيسجمهور!
خطر جدي است و الزم است با جديت تمام با آن مبارزه
شود .لطفا نفرماييد نميشود و نميگذارند.
نماينده مردم فيروزآباد در مجلس شوراي اسالمي در
پايان گفت :چگونه صدها کانتينر کاال قاچاق ميشود و
کسي آنها را نميبيند .آقاي رئيسجمهور  ،مگر نه اينکه
معضل بزرگ کشور ما ،بيکاري است .آيا مبارزه جدي با
قاچاقچيان عمده خدمت بزرگ در جهت ايجاد اشتغال
جوانان نيست؟
***
ذوالنور :مشكل كشور سوء مديريت ،مشورت نكردن
و خودشيفتگي است
ذوالنور يكي از پرسش كنندگان يادآور شد :درخصوص
مسائل ارزي بايد بگويم شما ميگوييد ما ساعت  9نميدانيم
قيمت ارز در ساعت  11چه ميشود کليپهاي آن هم
موجود است مشکل کجاست؟ مشکل سوء مديريت و
مشورت نکردن با کارشناسان و استفاده نکردن از ابزارهاي
علمي است ،مشکل خودشيفتگي است.
ذوالنور عنوان کرد :هميشه کاسه و کوزهها بايد سر مردم خرد
شود؟ قيمت ارز اگر باال برود گناه آن گردن مردم است؟ چه
اتفاقي افتاده که بازار ما به هم ميريزد .فقط تهديد تحريمها
بوده ،هنوز که نفت تحريم نشده و صدور نفت ما که قطع
نشده است اين فضا را چه کسي درست کرد؟
وي در بخش پاياني سخنانش گفت :آقاي رئيسجمهور!
فضا اينگونه درست شد که يک کاخ آرزو به نام برجام
ساختيد که ته آن به رابطه با آمريکا منتهي شود وقتي
با يک لگد ترامپ اين کاخ خراب شد و بيرون رفت شما
گزينه بعدي نداشتيد،اقتصاد مقاومتي جدي گرفته نشد
و تکيه بر توانمندي داخلي جدي گرفته نشد ارتباط با
همسايگان فراموش شد و با ترس از اينکه غربيها قهر
نکنند! آقاي رئيسجمهور! بارها فرموديد اگر آمريکاييها
خارج شوند ما براي گزينههاي مختلف سناريو داريم ما
دو گزينه بيشتر نداشتيم يا آقاي ترامپ ميماند که نياز
به سناريو نبود يا آقاي ترامپ ميرفت که بايد بگوييد
سناريوي شما با رفتن ترامپ چه بود؟
به گزارش خبرگزاري ها ،رئيس جمهور در پاسخ به
سواالت نمايندگان گفت :سواالت شما سواالت همه ملت
ايران است.
رئيس جمهور گفت :نه ترس از آينده داريم و نه از آمريکا
و مشکالت وحشت داريم بلکه به سالمت از مشکالت عبور
خواهيم کرد .رئيس جمهور گفت :امروز را براي دموکراسي
و مردم ساالري کشور مبارک ميدانم.
وي افزود :بايد به ملت بزرگ ايران عرض کنيم که نميگذاريم
توطئههاي آمريکا پيروز شود ،ملت مطمئن باشيد! نميگذاريم
يک مشت ضد ايراني که امروز در کاخ سفيد دور هم جمع
شدهاند عليه ما توطئه کنند.
روحاني گفت :نه ترس از آينده داريم و نه از آمريکا و
مشکالت وحشت داريم بلکه به سالمت از اين مسائل عبور
خواهيم کرد.
رئيس جمهور در مورد اولين سوال نمايندگان در زمينه
قاچاق کاال و ارز گفت 600 :ميليارد تومان براي تشکيل
سامانههاي الزم براي مبارزه با قاچاق و اتصال اين سامانههاي
به يکديگر اختصاص داديم.
رئيس جمهور بيان کرد :سؤال بايد اين باشد که چطور دولت
به کمک مجلس و قوه قضائيه و نيروهاي مسلح به خوبي
رقم  25ميليارد را به  12رساند و اکنون برنامه دولت براي
به صفر رساندن اين  12ميليارد چيست؟ اگر سؤال اين بود
با ذوق بيشتري برنام ه آينده را بيان ميکردم.
وي ادامه داد :سؤال بعدي اين است که چرا با وجود اجراي
برجام تحريمهاي بانکي همچنان باقي مانده است؟ سؤال
من اين است برجام براي چه بود؟ برجام براي اين بود که
به دنيا بگوييم فعاليت صلحآميز و هستهاي که آنها به دروغ
آن را غيرصلحآميز خواندهاند و بر مبناي همين دروغ و اتهام
ناروا قطعنامههاي فراواني را عليه ما تصويب کردهاند و به
دنيا اينچنين رساندهاند که برنامههاي هستهاي ايران خطري
براي صلح جهاني است و لذا ما را به فصل هفتم منشور
سازمان ملل متحد بردهاند؛ برنام ه هستهاي ايران صلحآميز
است و هيچ صلح و امنيتي را هم تهديد نميکند.روحاني
تاکيد کرد :شوراي امنيت سازمان ملل بجاي تحريم بايد
کشورهاي جهان را براي کمک به ايران تشويق کند.رئيس
جمهور اضافه کرد :اگر دولت يازدهم و دوازدهم مثل دولت
دهم در اشتغال کار ميکرد ؛امروز رقم بيکاري بجاي 12

توگو
نمادي از ادب گف 

پرداز آمريکايي چند روز پيش گفته بود؛ آمريکا از استقالل دولت ايران
عصباني و ناراضي است و دليل خصومت کاخ سفيد عليه ملت همين
است .ما ميتوانيم از زبان سيدالشهداي انقالب اسالمي ،شهيد بهشتي
خطاب به مقامات کاخ سفيد بگوييم؛ «اي آمريکا! از ما عصباني باش و
از اين عصبانيت بمير».
س جمهور مهم است .بايد ديد چرا
محتواي گفتگوي مجلس با رئي 
نمايندگان از پاسخ  5سؤال فقط از يک سؤال قانع شدند؟ قطعاً همين
داوري هم ممکن است در مردم وجود داشته باشد که رئيسجمهور در
هفته دولت بايد تکتک وزرا را موظف کند براي اقناع افکار عمومي يک

درصد 22 ،درصد بود .اين هنر دولت يازدهم و دوازدهم
است و مجلس شوراي اسالمي و قواي ديگر نيز در اين امر
تاثير بسزايي داشتند.
رئيس جمهور با اشاره به اينکه سوال آخر در خصوص ارز
بود؛ گفت :به چه دليل ارز شرايطش اين چنين شد ،آيا
عامل اقتصادي بود يا عامل سياسي بود؟ عامل رواني سبب
چنين شرايطي شد يا همه اين عوامل؟ من نوبت دوم اشاره
بيشتري به اين مسئله ميکنم.
روحاني تصريح کرد :از وزرا ميخواهم که در زمينه  5سوال
مطرح شده نکات الزم را به نمايندگان ارائه دهند و براي مردم
نيز توضيحات بيشتري در رابطه با مسائل روز بدهند.
رئيس جمهور گفت :تاريخ اين تغيير  5دي ماه سال 96
است و هرکس تاريخ ديگري بگويد به اعتقاد بنده به مردم
آدرس غلط داده است 5 ،دي ماه سال  96بود که مرد
ناگهان ديدند که عدهاي در خيابانها شعار ميدهند و اين
شعارها کم کم به شعارهاي هنجارشکنانه تبديل شد که
براي همه مردم غير قابل قبول بود.
روحاني بيان کرد :مردم در آن دوران دچار حيرت شدند ،اين
حادثه کمنظير بود و در سال هاي گذشته چنين مسئله اي
اتفاق نيفتاده بود حادثه دي ماه آقاي ترامپ را به طمع
انداخت تا اينکه در اواخر دي ماه اعالم کند که من در برجام
نميمانم مگر آنکه اروپا با آمريکا راجع به منطقه و مسئله
موشکي ايران همراه شود و اگر چنين نشود به صورت يک
جانبه از برجام خارج خواهم شد.
روحاني اظهار کرد :همه ما بايد دست به دست هم بدهيم
و پشت رهبر معظم انقالب حرکت کنيم ،ميگوييد چرا
قيمت ارز باال رفته است ،چرا همه مفاد برجام اجرا نشد؟
ما قبول داريم که طرف ما در برجام تخلفاتي انجام داده
و هيچ شکي در اين مسئله نيست و بارها اين امر از زبان
خودمان بيان شده است ،اما بياييم منصفانه قضاوت کنيم،
اگر برجام هيچ بود پس امروز چه غصهاي داريم؟
رئيس جمهور خاطر نشان کرد :حتي آقايي که متخصص
همين امور بود به يکي از بزرگان نامه نوشته بود که اگر
هرچه بشود ،سوئيفت امکانپذير نيست اما اين اتفاق افتاد.
شما ميگوييد که آيا ما به اهداف مان رسيدهايم؟ در برخي
موارد  70و يا  80درصد و در برخي زمينهها نيز  60درصد
به اهداف مان رسيديم.
روحاني گفت :ما در بسياري از موارد به صد در صد اهداف
خود رسيديم و  PMDموضوعي بود که تمام کارشناسان
بر اين باور بودند که حل آن غير ممکن است ،اما ديديد
که چگونه امکانپذير شد ،قطعنامهها عليه ايران برچيده
شد و تحريم نظامي بلند مدت به  5سال کاهش يافت و تا
سال آينده نيز برداشته خواهد شد.
وي تصريح کرد :در زمينه اقتصادي نيز قدمهاي بسياري
برداشته شد ،ما بايد چه کنيم؟ مردم بايد نسبت به آينده
خود آرامش داشته باشند ،نمايندگان محترم شما ميگوييد
زندگي مردم مطلوب و ايدهآل نيست ،اين حرف کامال درست
است اما از شما ميپرسم آيا دولت يازدهم براي رفاه مردم
کاري نکرد؟ آيا اگر تورم در طول چهار سال حدود  60و
چند درصد شد حقوق کارمند به دوبرابر افزايش نيافت؟
اگر زندگي مردم سخت شد ما براي مبارزه با فقر مطلق
پرداختي مستمريبگيران را  3.4برابر و حتي در برخي از
موارد به  4برابر افزايش نداديم؟
رئيس جمهور ادامه داد :در زمينه اشتغال نيز کل افرادي که
وارد بازار کار شدهاند را منهاي افرادي که خارج شدهاند کرديم
که اشتغال خالص بدست آمد و اين سخن بنده نيست بلکه
اين مسئله را مرکز آمار و بانک مرکزي ارائه کرده است.
رئيس جمهور تصريح کرد :ما اکنون در مرحله آسيب قرار
داريم و گاهي لبه تهديد قرار ميگيريم چرا ميگوييم در
بحران قرار داريم ،بايد دست به دست يکديگر بدهيم البته
ممکن است کارهايي که ما انجام دادهايم صحيح نباشد لذا
به ما بگوييد تا آنها را اصالح کنيم ،ما به شما قول ميدهيم
که هيچ گاه کاري بدون مشورت و خرد جمعي انجام ندادهام
و تمام دولت و کارشناسان را به شهادت ميطلبم ،چرا که
حتي وقتي تصميمهاي قاطعانه و صد درصدي داشتهام،
وقتي در جلسات ميديدم که سايرين نظر مخالف من را
دارند تجديد نظر ميکردم.
روحاني بيان کرد :ما حتما اشتباه داشته و داريم که بايد
اصالح شود ،در مسئله ارز آنهايي که ارز گرفتند تا کاال وارد
کنند اما اين کار را انجام ندادند ،پروندههايشان توسط وزارت
سمت و بانک مرکزي الزاماً به ما ارائه خواهد شد و با اين
افراد برخورد خواهيم کرد ،اگر کسي کاالي کمي وارد کرده
با او برخورد ميکنيم و اگر فردي ارز  4200توماني گرفته و
کااليش در گمرک است ،مابه التفاوت ميگيريم.
روحاني افزود :برادران عزيز شما ميفرماييد ما دو راه بيشتر
نداريم يا بايد در برجام بمانيم يا بايد خارج شويم ،ما راه
سومي نيز داريم.
ما امروز يکي از عالمتهايي که به جهان ميخواهيم بدهيم
اين است که متحد هستيم شما براي دلسوزي سوالهايي را
مطرح کرديد که من در چارچوب وظيفه به آنها پاسخ دادم
نتيجه آن اگر اين باشد که عدهاي از مردم قانع شده باشند
ما از کار امروز موفق شديم و اگر نتيجه ديگر اين باشد که
با توجه به  40سالگي انقالب اگر اختالف نظري هم بين
مجلس و دولت وجود دارد برادرانه و در کمال اخالق با هم
تعامل ميکنند و اين به معناي باالترين هديه هفته دولت
به ملت ايران است که اين کار روح شهيدان رجايي و باهنر
بهشتي مطهري و امام عزيز را راضي نگه ميدارد ما راهي
جز وحدت و اتحاد براي رسيدن به اهداف نداريم و اين
هدف را دنبال ميکنيم.
وي با بيان اينکه ذخاير ارزي را در داخل بانک مرکزي و
بانکهاي ديگر دنيا اضافه شده است ،بيان کرد :با اين کار
احتياطي را براي ماه و سالهاي آينده انجام ميدهيم .اگر
من به رئيس بانک مرکزي دستور ميدادم که همانند شهريور
سال گذشته مسائل ارزي را انجام ميداد در طول دو هفته
قيمت ارز مانند گذشته ميشد .من به ايشان دستور دادم
که حق استفاده از ذخاير بانک مرکزي را نداريد اين در حالي
است که برخيها ميگويند طال را ميتوانستيم در جامعه
بياوريم که امکان اين مسئله نيز وجود نداشت.

بار ديگر با نگاه خريداري به سؤاالت نمايندگان و توضيحات آنها بنگرند و
چون در مجلس فرصت کافي وجود نداشت ،آنها اين پاسخگويي را متکفل
شوند .البته در شرايط حساس کنوني که دولت فاقد سخنگوست ،آن هم
در شرايطي که انبوهي از سؤاالت در جامعه وجود دارد ،آقاي روحاني بايد
فکري براي روشن کردن افکار عمومي نسبت به کارکرد دولت کند.
س جمهور نشان
به هر حال مجموعه گفتگوها در مجلس و پاس خ هاي رئي 
دهنده بلوغ سياسي اين دو مجموعه از نظام در برخورد با مسائل حياتي
انقالب است .ادب گفتگو و نظم دموکراتيک ،پرداختن به اين موضوع مثا ل
زدني و از تجربيات خوب مرد م ساالري ديني محسوب ميشود.

باشگاه خبرنگاران نوشت :روز پنجشنبه با حکم فرماندهي کل
قوا ،سردار عليرضا تنگسيري ب ه عنوان فرمانده نيروي دريايي سپاه
پاسداران انقالب اسالمي معرفي و جانشين سردار فدوي شد .براي
بررسي بهتر اين مسئله کافي است به واکنش رسانههاي غربي ،به
ويژه آن دسته از رسانههايي که مستقيم بودجه خود را از مراکز
نظامي و اطالعاتي غربي دريافت ميکنند ،توجه کرد .براي همه
آنها انتخاب دريادار تنگسيري به اين عنوان ،تقريبا حالت يک
ي توانند به سادگي از کنار آن بگذرند .تقريبا
شوک را داشته و نم 
بيشتر نيروهاي دريايي کشورهاي فرامنطقهاي در خليج فارس
بهعنوان محدوده تحت نظر نيروي دريايي سپاه ،دريادار تنگسيري
را مي شناسند و همه آنها ميدانند که اين انتخاب در روزهاي
فشار اقتصادي شديد بر کشور ،بدون دليل نيست .تاکنون دو بار
انگليسيها ،دو بار آمريکاييها ،يک بار استرالياييها و يک بار هم
کاناداييها در خليج فارس توسط نيروي دريايي سپاه به دليل
تجاوز به آبهاي سرزميني ايران دستگير شدهاند ،در قلب همه
اين دستگيريها ،نام يک نفر بيش از همه به چشم ميخورد،
سردار عليرضا تنگسيري.
***

نقدينگي در  ۱۳سال  ۲۵برابر شد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت :در سال  ۸۴و در پايان
دولت خاتمي مجموعه نقدينگي کشور  ۶۳هزار ميليارد تومان
بود که اين رقم امروز به يک تريليون و  ۶۶۰هزار ميليارد تومان
رسيده که از رشد  ۲۵برابري حجم نقدينگي در کشور حکايت
دارد .به گزارش تسنيم ،غالمرضا مصباحي مقدم افزود :رشد ساالنه
نقدينگي  ۲۵تا  ۳۰درصد است و يکي از عوامل خلق نقدينگي
بانک مرکزي و بانک هاي عامل هستند که با انتشار پول پُرقدرت
که قادر است معادل  ۷.۵برابر ميزان واقعي خود خلق پول کند،
حجم نقدينگي را افزايش مي دهند .دولت در اين سال ها به بهانه
هاي مختلف از بانک مرکزي استقراض کرده ،مانند آنچه اواخر
پارسال براي سامان دهي طلبکاران موسسات مالي رخ داد که
بعدها رئيس جمهور گفت  ۱۰هزار ميليارد تومان از جيب ملت
به طلبکاران داديم.
***

ب اهلل
با درخواست دولت سوريه ،حز 
ي ماند
در اين کشور م 

روزنامه االخبار لبنان گزارش داده که دولت سوريه از حزباهلل درخواست
کرده که پس از پايان نبردهاي نظامي شمالي سوريه هم در اين کشور
ب اهلل بنابر درخواست رسمي دولت سوريه در
حضور داشته باشد و حز 
اين کشور باقي ميماند .بر اساس خبري که روزنامه االخبار منتشر کرده
مقدمات الزم براي باقي ماندن حزباهلل در سوريه براي مدت نسبتاً طوالني
فراهم شده و قرار است حزباهلل به دولت سوريه در زمينه آشتي داخلي
و کمک به بازگشت آوارگان از لبنان کمک کند و بر وضعيت مرزي بين
لبنان و سوريه نظارت داشته باشد .پيشتر يکي از نمايندگان حزباهلل در
س جمهور سوريه با پيشنهاد وليعهد عربستان
پارلمان لبنان از مخالفت رئي 
مبني بر باقي ماندن مادامالعمر در قدرت و بازسازي کامل سوريه در
ب اهلل و ايران خبر داده بود که به گفته او
مقابل قطع روابط دمشق با حز 
س جمهور سوريه مواجه شده است.
با مخالفت رئي 
***

پشت پرده هجوم ايرانيها به گرجستان

روزنامه خراسان نوشت :عالوه بر سفر به گرجستان خروج سرمايه
ايراني ها به واسطه خريد ملک در اين کشور موضوع نگران کننده
است که افزايش داشته است« .محمود» جواني ايراني که يک سال
قبل با رقمي حدود  300ميليون تومان ملکي را در تفليس خريداري
کرده است مي گويد :شنيده ام قرار است گرجستان تا سال 2020
عضو اتحاديه اروپا شود ،به همين دليل سرمايه اي را که داشتم در
اين جا سرمايه گذاري کردم ،هم براي خودم ملک خريدم و هم
به راحتي مي توانم با خانواده ام در ايران در ارتباط باشم.
***

م پور و فرمايشات مراجع
بين سخنان رحي 
اختالفي نديدم

عزتاهلل ضرغامي از ه م صبحانه بودن خود با رحيمپورازغدي خبر داد و
محتواي اين جلسه را تشريح کرد.به گزارش تسنيم ،ضرغامي تصريح کرد:
با آقاي رحيمپور ازغدي هم صبحانه بوديم و در مورد جنجال رسانهاي
سخنرانياش در فيضيه باهم صحبت کرديم .سخنان او در مورد توليد انبوه
مرجعيت با آنچه در رسانهها به او نسبت داده شده کام ًال متفاوت است.
او ميگفت مرجعيت مقامي نيست که بهراحتي در اختيار هر عالمي قرار
گيرد.وي گفت :دهها سال مطالعه ،رنج و تحقيق شبانهروزي و خودسازي
فردي ميخواهد که بااستعداد ذاتي همراه شود تا اين توانمندي به فعليت
برسد و در يک فرآيند طبيعي و علمي مورد تاييد و رجوع ديگران قرار
بگيرد .بين سخنان آقاي رحيمپور و فرمايشات مراجع بزرگوار اختالفي
نديدم .البته راجع به برخي توجهات رسانهاي هم گفتوگو کرديم.
امر مهمي که باعث ميشود يک سخنراني جامع ،عالمانه و دلسوزانه
تحتالشعاع ادبيات خاص يک بخش کوتاه آن قرار گيرد .ضرغامي تأکيد
کرد :شخصاً هم معتقدم تحول در دروس حوزه هم موضوعي نيست که
بزرگان حوزه با آن مخالف باشند .چراکه در طول سالهاي اخير به ويژه
در دوره مديريت جديد حوزه ،اقدامات مهمي انجامشده ،ميشود و بايد
بشود .تجربه تاريخي جنجال بزرگ فقه سنتي و فقه پويا و پاسخ ساده
آن بزرگوار که پويايي در متن و ذات خود فقه سنتي جواهري نهفته
است ،پيش چشم ماست.
***

ک تر شد
سفره مردم در دولت دوازدهم کوچ 

روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشت :اين که تورم چقدر است از
نظر عدد مهم نيست چرا که در  ۶ماه گذشته با توجه به تغييراتي
که در قدرت خريد مردم روي داده است ميزان تورم به خوبي در
زندگي مردم به رخ کشيده شده و سفره مردم کوچکتر از قبل
شده است .به اين جهت شايد براي مردم چند درصد بودن تورم
ديگر نکته مهمي نباشد؛ اين يک واقعيت است که طي سالهاي
گذشته از فقدان برنامه مدون اقتصادي رنج بردهايم.
***

اعالم همکاري کرديم اما پاسخي دريافت نکرديم

رئيس سازمان بسيج مستضعفين در پاسخ به درخواست اخير رئيس
جمهور که «دولت را تنها نگذاريد» ،گفت :بيش از يک سال است که به
شما اعالم آمادگي و همکاري کرده ،نامه زده و در تربيون هاي مختلف
اعالم کرده ايم ولي پاسخي دريافت نکرده ايم .به گزارش فارس ،سردار
غالمحسين غيب پرور در همين زمينه افزود :شما اگر بخواهيد تنها
نيستيد؛ فرهيختگان بسيج در اصناف ،پزشکي و صنعت و اقشار مختلف
بسيج در خدمت شما هستند اما راه بسته است ،راه را باز کنيد .بسيج
متعلق به نظام و نسخه شفابخش است .شما بخشي از توانايي بسيج
را در عرصه سازندگي و در زلزله کرمانشاه ديده ايد و مردم حالوت
خدمت رساني بسيج را چشيده اند.
***

تشکر از قاچاقچيان ترياک!

روزنامه خراسان در ستون حرف مردم خود نوشت :تنها کااليي
که در اين ايام افزايش قيمت نداشته« ،ترياک» است .دست
قاچاقچيان محترم درد نکند! از مسئوالن محترم خواهانيم که از
مشاوره با آنان در اداره امور مملکت و کاهش قيمت ها حداکثر
استفاده را ببرند!

