انتقاد محسن هاشمی از عملکرد شورای شهر

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
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مجوز ورود ارز
به صرافیها
و صادرکنندگان

 4شهردار و سرپرست
برای شهرداری تهران
درعرض یک سال
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تيترهايامروز
توسط ستاد اجرایی فرمان امام انجام شد

ارسال ۲۰۰۰
جهیزیه برای
زوجهای محروم

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام:
■■ساالنه  650تا  700هزار ازدواج در کشور اتفاق
میافتد که  15درصد این ازدواجها دچار مشکالت
اقتصادی از جمله تأمین جهیزیه میشوند

■■بعد از اینکه بنیاد برکت احسان سامان گرفت
تأمین جهیزیه با هدفگذاری انجام شد
■■در حال پیگیری در  3مرکز در تهران هستیم
تا  100هزار پک لوازمالتحریر را تا اول مهرماه
آماده کنیم

■■تاکنون  400هزار شغل بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم طی  5سال اخیر ایجاد کردهایم
صفحه 16

وزارت امور خارجه خواستار اشد مجازات برای
متعرضان به کنسولگری ایران در بصره شد

فتنه مزدوران
سعودی در بصره
■■انگشت اتهام عراقیها به سوی بعثیها
صفحات 2و15

خبر
دادستان تهران:

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان
خودرو دستگیر شد

 ۱۵روز پیش ش��خصی به ن��ام میثم رضایی
از مرزهای غربی کش��ور در حال خروج بود که با
هوشیاری وزارت اطالعات دستگیر شد و در اختیار
مراجع قضایی قرار گرفت؛ این شخص شاکیهای
خصوصی بس��یار دارد و خودروهای بس��یاری را
تعهد کرده و اکنون پرونده وی در مرحله بازجویی
است .بهگزارش ایسنا ،عباس جعفریدولتآبادی،
دادس��تان تهران با بیان این مطلب گفت :تنها در
یک مورد در س��لفچگان  3500خودروی وارداتی
که مربوط به یک ش��رکت است توقیف شد .وی
اظهار داشت :این شرکت از آن چندین برادر است
و مجموع خودروهای توقیفی این ش��رکت به ۵
هزار دس��تگاه میرسد که در قالب یک پرونده در
حال پیگیری است .جعفریدولتآبادی ادامه داد:
همچنین اخیرا دستگیریهایی هم انجام شده و
پروندههای مهمی در حوزه مواد پتروشیمی ،ارز،
واردات کاالی خارجی و سکه تشکیل شده است
و متهمان بزرگی نیز دستگیر شدند .وی تصریح
ک��رد :دادس��تانی از  19تیرماه در  3ش��عبه ویژه
بازپرس��ی ش��روع بهکار کرده و  ۳۳کیفرخواست
در این مدت صادر کرده و کس��انی که دس��تگیر
ش��دند نیز ارزهای زیادی دریافت کرده و در بازار
فروختهاند یا کاالهایی ب��ا ارز دولتی خریدهاند و
با قیمت چندبرابری در بازار به فروش رساندند و
این مطلب که این دستگیرشدگان مظنونان سطح
پایین هستند قابل قبول نیست .دادستان تهران
افزود :در یک مورد نیز در حوزه سکه بیش از ۱۲۰
کیلوگرم طال در منزل  2نفر کش��ف ش��ده است
که نش��ان میدهد پولها به جای سرمایهگذاری
به س��که و ارز تبدیل میشود و این زنگ خطری
برای کشور اس��ت .وی افزود :قوهقضائیه مسؤول
برخورد با مفس��دان است و بستن منافذ فساد به
عهده دولت است و باید جلوی ورود فساد توسط
آنها گرفته شود .وی خاطرنشان کرد :در جلسهای
که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد،
قرار ش��د بانک مرکزی به استعالمها زودتر پاسخ
دهد و همچنین در ح��وزه نظارت بر صرافیها و
بانکها نسبت به کسانی که کارهای ارزی میکنند
نظارت بیشتری بکند ،از جمله اینکه در بحث انجام
تعهدات ارزی کسانی که برای واردات کاال به کشور
ارز دریافت میکنند این بانک پس از مهلت مقرر
اگر ارز گرفتن��د و کاال وارد نکردند ،پیگیریهای
الزم را باید انجام دهد .گفتنی است شرکت مفتاح
رهنورد ،از ش��رکتهای فع��ال در واردات خودرو
متعلق به میثم رضایی است.

يادداشتامروز

در پاسخ به تحرکات تروریستی در غرب کشور ،سپاه پاسداران
با شلیک  6موشک زمین به زمین به مقر تروریستهای گروهک
دموکرات ،تعدادی از سران و عوامل آنها را به هالکت رساند

با « اقتصاد مفتخوری
و مفتبری» مقابله کنید

سیلی سخت

بعد از سیلی سخت به تروریستها در دیرالزور،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اینبار انتقام سختی
از تروریستهای فعال در مرزهای غربی جمهوری
اس�لامی گرفت .به گزارش «وطنامروز» ،س��پاه
با شلیک  6موش��ک زمین به زمین در عمق 65
کیلومتری مرز ایران ،مقر تروریستهای گروهک
تروریستی حزب دموکرات کردستان ایران و گروه
تروریس��تی حزب دموکرات را هدف قرار داد .بنا
بر اخبار منتش��ر شده ،موش��کهای سپاه رأس
ساعت  10:45صبح روز گذشته از آذربایجانغربی
شلیک شد .هدف موشکهای سپاه ،دفتر مرکزی
حزب دموکرات واقع در کوی س��نجق در فاصله
 65کیلومت��ری مرز ایران ب��ود .در پی این حمله
موش��کی ،دهها تن از اعضای ای��ن گروهکهای
تروریس��تی از جمله س��رکردگان آنها کش��ته و
زخمی ش��دند .بر اساس گزارشهای اعالمی ،این
ش��لیکها پدافندی نبوده و پایگاه موشکی سپاه

امیر استکی

پاس��داران در ش��مالغرب مواضع گروهکهای
تروریس��تی را ه��دف قرار داده و این موش��کها
ش��ده ب��ا دقت به

که به صورت آفندی ش��لیک
اهداف خود اصابت کرده است .همچنین بهدلیل
نزدیکی مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران
(حدکا) و حزب دموکرات کردس��تان (حدک) هر
 2حزب اعالم کردند م��ورد هدف قرار گرفتهاند.
وبس��ایت «کردستان  »24در این رابطه به نقل از
منابع رس��انهای کرد خبر داد دفتر مرکزی حزب
دموکرات کردس��تان (حدک) در «کوی سنجق»
در اس��تان اربیل در کردستان عراق هدف حمله
موشکی قرار گرفته است .به گزارش خبرگزاریها،
این منب��ع به نقل از «ابراهیم جوکلی» نوش��ت:
«تعدادی موش��ک از جانب [خاک] ایران به دفتر
مرک��زی حزب [گروهک دموکرات] در فاصله 65
کیلومتری مرز ایران اصابت کرده است».

عكس :مریمکامیاب ،مهر

■■مسکن محرومان را ساماندهی کردهایم
که تاکنون  11هزار واحد آن تکمیل و تحویل
شده است
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صفحه  2را بخوانید

گزارش «وطن امروز» از مراسم چهلو نهمین سالگرد درگذشت جالل آل احمد
که برای اولین بار در خانهاش برگزار شد

میهمان جالل

دادگاه  ۱۹متهم به اخالل در بازار سکه و ارز
روز گذشته در شعبه  2دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی برگزار شد

محاکمهسلطانسکه

توگو با خواهرزادههای جالل
به همراه گف 

محمدحسین دانایی :هنوز هم با جالل دشمنی دارند
مهدی آلاحمد :آنقدر شلوغ بود ،انگار ماشین عروس میبردیم!

قاضی زرگر :اگر بانک مرکزی به وظیفه خود عمل میکرد این دادگاه تشکیل نمیشد
صفحه 5

صفحه 13

این امروز به عن��وان پیشفرض
دیدگاه
ذهنی تحلیلگران موافق و مخالف
دولت پذیرفته ش��ده اس��ت که دولت روحانی ،نه
ایدهای برای مرکزیت برنامه اداره کش��ور دارد و نه
توان اجرایی برای انجام هر ایدهای را! و به واس��طه
این پیشف��رض طرحها و نگاهه��ای مختلفی در
تحلیل وضع موجود ارائه میشود.
«فق��ر ای��ده» و «بیعرضگی اجرای��ی» دولت
روحان��ی گاه خود منجر به ارائه طرحهایی ش��ده
که از اس��اس محل چالش بوده است .یکی از این
ایدهه��ا راهاندازی یک «س��اختار م��وازی بهجای
دولت» اس��ت ک��ه وظایف دولت در عرص��ه اداره
کش��ور را بر عهده بگیرد و خألها را پوشش دهد.
نقد درس��تی که اخیرا رهبر انقالب در جلس��ه با
خبرگان مطرح کردند ناظر به ارائه اینگونه ایدهها
بوده است .ایشان فرمودند« :ایجاد تشکیالت موازی
با دولت هم راه اصالح نیس��ت .اینکه آقای جنتی
فرمودند کار جهادی ،کام ً
ال حرف درس��تی است؛
کار جهادی باید انجام بگیرد ،اما بهوسیل ه چهکسی؟
بهوسیل ه خود مسؤوالن؛ در مجاری قانونی باید این
کار انجام بگیرد ...کار را باید خود مسؤوالن مربوط
انجام بدهند .کار موازی در کنار دستگاه دولتی کار
موفقی نیس��ت؛ این تجرب ه قطعی این حقیر است
در طول این س��الها .بله! بایس��ت کار را جهادی
انجام داد ،منتها جهادی را چهکسی انجام بدهد؟
مسؤوالن مربوط باید این را انجام بدهند».
رهبر انق�لاب در دی��دار اعضای
نگاه
مجلس خب��رگان ب��ا حمایت از
دولت دوازدهم بار دیگر بر حاکمیت قانون و احترام
به قانونمداری تاکید کردند .بخشی از سخنانشان
که مربوط به دولت بود حائز نکات مهمی از جمله
ع��دم موازیکاری با دولت ،نیاز دولت به پش��توانه
مردمی و کار جهادی مسؤوالن است.
اخیرا ش��اهد بودهای��م از داخل کش��ور و خارج
تمایالت��ی برای برکن��اری دولت مطرح میش��ود.
جالب این است فشار بر دولت با کلیدواژه برکناری
روحانی ،بیش��تر از جانب افرادی تکرار ش��ده که تا
همین سال گذشته طرفدار پروپاقرص تکرار دولت
روحانی بودند که قسمتی از این اظهارنظرها آگاهانه
یا از روی غفلت ،ب��ازی در زمین براندازان ،منافقان
و مخالفان نظام اس��ت .قسمت طنز ماجرا آنجاست
که بخش عمدهای از جماعت معتقد به ساقط شدن
دولت روحانی ،پشت تریبونها ژست مردمساالری
و احترام به دموکراس��ی میگیرند و جریان خود را
منادی دموکراس��ی در ایران میدانن��د اما بر امری
پافشاری میکنند که پشت پا زدن به رأی و انتخاب
مردم است که این نشان میدهد قواره مردمساالری
برای تن آنها گشاد است.

ظرفیت دولت را فعال کنید!
میکائیل دیانی

 -1مساله اول این است که همه ما باید به ساختار
قانونی کشور ملتزم باشیم؛ اگر قرار باشد به واسطه
هر خل��ل یا بحرانی در دولته��ا تصور ذهنیای
ش��کل بگیرد که باید از ساختار قانونی عبور کرد
و س��اختار موازی ش��کل داد ،دیگ��ر هیچ وقت
نمیشود بر ساختار سیاسی کشور تکیه کرد .در
این نوع نگاه عالوه بر آنکه اقتدار سیاسی حاکمیت
را تضعیف میکنیم ،مردمس��االری در کش��ور را
نیز مخ��دوش میکنیم .نتیجه نهایی نیز بهجای
بسامان شدن اوضاع ،حرکت به سمت هرج و مرج
و آنارشیسم است؛ وضعیتی که دیگر هیچ ایدهای
بهکار نخواهد آمد!
 -2تغیی��رات بزرگ در وضعی��ت موجود نیازمند
قدرت و اختیارات وس��یع است .در کشور بیش از
 90درصد اختیارات و قدرت در اختیار دولت است،
ساختارهای رگوالتوری و تنظیمکننده اقتصاد که
تصمیمات کالن و سیاستگذاریها در آن شکل
میگیرد مانن��د بانک مرکزی ،س��ازمان برنامه و
بودجه و ...جزئی از دولت است و دیگر نهادها کمتر
از  20درص��د اقتصاد را در اختی��ار دارند و آن هم
در شرایطی است که ساختارهای رگوالتوری را در
اختیار ندارند.

اینکه کارهای بزرگ را باید دولتها انجام دهند
و باید به لحاظ قانونی پایبند ساختار سیاسی بود،
البته محدود به ایران نمیش��ود ،در هیچ ساختار
سیاس��ی در دنیا عملیات برنامهری��زی و اجرایی
کش��ورها خارج از دولتها نیس��ت و اداره کشور
در نظ��م س��اختاری مدرن بدون وج��ود دولتها
امکانپذیر نخواهد بود.
« -3کار جه��ادی» و خدمترس��انیها ب��ه
مستضعفین از س��وی مردم خوب است و فراگیر
ش��دن آن هم مهم اس��ت و هم باید انجام ش��ود
اما تص��ور آنکه این کارها میتواند جایگزین نقش
دولت در حل مس��ائل کش��ور ش��ود یک اشتباه
بزرگ اس��ت؛ حقیقتا اداره و حل مشکالت کشور
با ساخت و سازهای گروههای جهادی در مناطق
محروم قابل قیاس نیست ،اگرچه وجود این روحیه
برای کار در کش��ور الزم اس��ت .برای آنکه به این
مساله پی ببریم خوب است به کمکهای مردمی
در ط��ول دوران دفاعمقدس توجه کنیم .کمتر از
یک درصد هزینههای جنگ از مجرای کمکهای
مردمی تامین میشد و همه هزینههای جنگ در
بودجه دولت تصویب و پرداخت میشد .این روحیه
ب��رای آنکه وحدت ملی را ایجاد و حس همدلی و

وظایف متقابل دولت و ملت
سمیرا کریمشاهی

حمایته��ای چندب��اره رهبر انق�لاب از دولت
روحانی ،تبیین راهکار و نصایح ایشان به دولتمردان
تجلیبخش این نکته است که در مردمساالری دینی
حاکمیت باید حافظ رأی مردم باش��د و حرکت در
م��دار قانون انجام ش��ود .اما این نکته را باید مدنظر
قرار داد که بیشترین اختیارات و قدرت اجرایی ،بویژه
در زمینه اقتصادی در دس��ت دولت است .راهاندازی
دس��تگاههای موازی یا محول کردن وظایف به یک
بخش دیگر امری بینتیجه خواهد بود.
ت��ا قب��ل از س��خنان اخی��ر رهب��ری ،موافقان
م��وازیکاری  2گروه بودند؛ گروهی که بیعرضگی
دول��ت روحانی را مبنا گرفته بودن��د و گروهی که
اس��تدالل میکردند دست و پای دولت بسته است،
در حالی که همانطور که گفته شد دولت باالترین
حوزههای اختیارات را داراس��ت اما در شرایط ویژه
کنونی ممکن است نیاز به یکسری اختیارات ویژهای
باشد که خارج از قدرت دولت است و با اتکا به همین
اختیارات ویژه ،دولت ،دست و پا بسته عنوان میشد

که رهبری اعالم کردند هر کجا قانون جواب ندهد
و دولت احتیاج به کمک داشته باشد ایشان کمک و
همراهی خود را دریغ نخواهند کرد.
بنابراین پس از این جلسه حجت بر دولتمردان
تمام شده و بنبست در مسیر کار بیمعنی است .اما
برداشته شدن موانع قانونی ،تنها عامل برای تحرک
موتور دولت نیس��ت؛ مردم حق دارن��د از وضعیت
ناراضی باش��ند ،دولت را نقد کنند ،خواس��تههای
خود را مطرح کنند اما دولت بدون پشتوانه مردمی
نمیتواند مرجع حل مشکالت باشد.
حمایت مردم از پس اعتماد به مس��ؤوالن خود
شکل میگیرد .رهبر انقالب در سخنانشان ،ضمن
اش��اره به این نکته که هیچ دولتی بدون پشتیبانی
مردم قادر به انجام کاری نیست ،به این نکته اشاره
کردند که نیاز به اعتمادسازی است و بخش عمدهای
از این روند اعتمادس��ازی به عهده خود مس��ؤوالن
است.
مردم اگر اراده حل مشکالت را از سوی مسؤوالن

همبس��تگی را تقویت کند که جلوی بس��یاری از
آس��یبها را میگیرد ،الزم است اما برای تغییرات
بزرگ اصال قابل تصور هم نیس��ت .نهادهای دیگر
بی��رون از دولت نی��ز وزنی بی��ش از این خدمات
مردم��ی ندارند و هم��ه در نهایت خألهای جزئی
پیرام��ون دولت را پر میکنند و نه نقش دولت در
مدیریت و حل مش��کالت کشور را .اینکه رهبری
میفرمایند به تجربه برایش��ان ثابت شده که کار
خارج از دولت امکانپذیر نیست هم ناظر به همین
مساله است.
اما چه باید کرد؟!

بهجای ایدههایی که در آن دولت را از محوریت
تصمیمها خ��ارج میکند ،باید دول��ت را در متن
تغییرات قرار دهیم و نخس��تین تغییر را در خود
دولت ش��کل دهیم .فشار رسانهای جریان انقالبی
و مردم باید بهگونهای باش��د ک��ه دولت از حالت
کرختی و ایس��تایی خارج شود و به وضعیتی پویا
بدل شود .نگاه کارشناسی که برای تغییر و بهبود
وض��ع موجود برنام��ه دارد بای��د در اختیار دولت
ق��رار گیرد و باید دولت به این جمعبندی برس��د
که بنبس��تی در وضعیت اقتص��ادی وجود ندارد
و راهحله��ای بس��یاری برای برونرف��ت از وضع
موجود قابل احصاس��ت .در حقیقت بهجای آنکه
دنبال نهاد موازی جهادی باشیم ،باید نهاد دولت و
ظرفیتهای آن را جهادی کنیم و دولت را در این
مسیر قرار دهیم.
ببینند ،پش��تیبانی و انسجام خود را دریغ نخواهند
کرد .نکته الزم به ذکر عدم برداشت اشتباه از حمایت
است .حمایت از دولت و تعامل مردم با مسؤوالن به
کوتاهی و ضعفها سانسور شود

این معنی نیست که
یا یک وضعیت آشفته را به گل و بلبل تعبیر کرد،
بلکه به معنی درخواست رفع مشکالت از مسؤوالن
است نه پشت کردن به آنها و پافشاری به فروپاشی
دولتی که خود مردم بر سر کار آوردهاند یا همراهی با
اخبار کذب و موج تخریبها.
در این راستا نوعی «فش��ار مثبت» که در واقع
نوعی از «انتقاد خیرخواهانه»ای اس��ت که رهبری
بر آن تاکید کردند ،به دولت وارد میشود که نتیجه
آن هدایت قطار دولت به سمت ریل اقدام جهادی و
انجام وظایف است و این در مقابل نوعی از فشار است
که هدف هدایت دولت به سمت بیرون از گود را دارد.
نیاز اس��ت ما مردم جامعه در نقطهای به اتفاق
نظر برسیم و آن اعتقاد به اینکه دولت نیروی بالقوه
حلوفصل مس��ائل ،بویژه مشکالت اقتصادی است
اما در این میان عملیات روانی و رس��انهای و انفعال
دولتمردان باعث شده این نیرو نادیده گرفته شود و
موازیکاری به عنوان عالج تلقی شود.
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جنجال پیشف��روش اخیر س��ایپا را همه
مشاهده کردیم .خبرها حاکی از هجومی بزرگ
برای ثبتنام ماشینهای این خودروساز بود50 .
هزار خودرو باید پیشفروش میش��د که گویا
آنگون��ه که از اظهارات مقامات این ش��رکت در
رس��انهها برمیآید ،چیزی نزدیک به  700هزار
متقاضی به دنب��ال خرید این خودروها بودهاند.
به روشنی مشخص است این جمعیت جز تعداد
قلیلی ،مصرفکننده این خودروها نیستند ،بلکه
به دنبال خرید و س��پس ف��روش در بازار آزاد و
بهرهمندی از اختالف قیمت باالی کارخانه و بازار
آزاد هستند .به روشنی در پیشفروش پراید هم
رانت��ی نزدیک به  10میلیون تومان وجود دارد!
و هم��گان با علم به وجود ای��ن رانت به دنبال
اس��تفاده از آن بودهاند .شرایط به گونهای شده
است که برای کسب سود در اقتصاد کنونی ایران
بیش از آنکه ب��ه فکر بهرهوری ،نوآوری و تولید
باشند ،به فکر شناسایی و شکار رانتها هستند.
این یک وضعیت بیمار اس��ت .از نگاه کالن این
وظیفه حکومت اس��ت که شرایط را به گونهای
فراهم کند که کسب سود در اقتصاد از روندهای
طبیعی و مشروع و با گرایش به تولید و فعالیت
مولد پیروی کند .باز کردن پنجرههای کوچک و
بزرگ رانت این ش��رایط را خواه ناخواه به دنبال
خود خواهد آورد .بس��تن ای��ن پنجرهها کاری
است که باید توسط دولت و مجلس انجام شود.
س��ادهترین راه هم شناسایی همه اشکال ثروت
در کشور و بستن مالیات به آنهاست تا تمایل به
چرخاندن بیش از حد معمول نقدینگی در هر
بازاری که سود داشته باشد کاهش یابد .مردمی
که این همه پول دارند که به هر پیشفروش��ی
هجوم بیاورند ،چرا نباید سهم بخش عمومی از
این انتفاع را پرداخت کنند؟!
اگ��ر در بدن انس��ان بخشهایی مواد غذایی
دس��ترنج دستگاه گوارش را مصرف میکنند ،در
عوض خدمتی به کل بدن ارائه میکنند .این فقط
انگلها و کرمهای روده هس��تند که بدون هیچ
فایدهای از بدن میزبان استفاده میکنند .اکنون
در کشور ما کس��انی هستند که هیچ خیری به
جامعه نمیرس��انند و فقط به بهای کسب سود
خود به تخریب اقتصاد کشور مشغولند و از هر نوع
گزند و بازخواستی نیز در امان هستند .اما میزان
انگلی که هر سیستم میتواند تحمل کند و بدون
فروپاش��ی به کار خود ادامه دهد ،حد مشخصی
دارد .اگر همه بدن انسان را انگل و ویروس پر کند،
خواه��د مرد و اگر در اقتصاد ایران همه در قامت
سوداگرانی غیر مولد حاضر شوند ،بدون شک این
اقتصاد از هم خواهد پاش��ید؛ اقتصادی که صرفا
مبتنی بر مفتخوری و مفتبری است!
باز کردن راه برای کار اقتصادی انگلی ،نشان
دادن چراغ سبز به فروپاشی اقتصاد ایران است.
دولت به عنوان نه��اد اصلی رگوالتور در اقتصاد
ایران -صحیح یا غلط -باید با این شرایط مقابله
کند اگرنه در صورتی که همه به دنبال کس��ب
سود از رانتهای پیدا و پنهان باشند ،کشور ویران
خواهد شد.
اما برای ما ایرانیان به عنوان کس��انی که در
این خاک ریش��ه داریم و در آن زندگی میکنیم
آی��ا هیچ وظیفهای وجود ندارد؟ ما باید با کثرت
انگلهای اقتصادی مقابله کنی��م و این کار را از
خودمان شروع کنیم؛ حقیقتا این باید نقدی باشد
بر خویشتن که چرا با خود چنین میکنیم؟ به
طور طبیعی آن دس��ته از ایرانیان��ی که در این
کشور در هر شرایطی ماندگار هستند و راهی به
خارج از ای��ران ندارند ،بازندگان اصلی تداوم این
شرایط هستند .در این شرایط ما باید اوال از فراهم
ش��دن زمینه برای انتفاع بی دردسر سودجویان
جلوگیری کنیم و ثانیا خود به این آتش ندمیم!
این وظیفه همه ما است که در همه زمینهها به
یاری یکدیگر بشتابیم و به دست خود کار را برای
زندگی خود سختتر نکنیم .ما این مهم را باید از
طریق افزایش فش��ار بر دولت و مجلس به پیش
ببریم .از آنها بخواهیم از ابزارهایی که در اختیار
دارند ب��رای جلوگیری از انتفاع انگلی در اقتصاد
جلوگیری کنند .اول نقدینگی دست خودشان را
که در بانکها تبدیل به سودجویی و بنگاهداری
ش��ده به چرخه تولی��د بیندازن��د و بعد جلوی
س��ودجویی مردمی را که نقدینگی را ممر بازی
با ثبات اقتصادی کردهاند بگیرند .ریال در اختیار
دولت است و خاصه در این روزگار که اسکناس و
مسکوک در نقدینگی کشور سهم ناچیزی دارد و
همه چیز از جنس عدد و ...
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