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الزامات جهش تولید در دوران کرونایی
امسال در شرایطی به نام جهش تولید نام گــذاری شد
که سال هاست هدف گــذاری رهبر معظم انقالب برای
نام گذاری سمت و سوی اقتصادی دارد و طی سال های
اخیر به صــورت مصداقی تر به سمت تولید جهت گیری
شده است .پرسش این است که جهش تولید در شرایط
رکود سنگین ناشی از کرونا چه مقدار و چگونه قابل تحقق
است؟ برای پاسخ به این سوال که بین جهش تولید و شرایط
رکودی ناشی از کرونا چه نسبتی به چشم می خورد مروری
بر وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته و چشم انداز پیش
رو ضروری است.سال  1398در شرایطی سپری شد که
اقتصاد ایران سنگین ترین دوره تحریمی را سپری کرد و
فروش نفت به کمترین میزان در سال های پس از انقالب
رسید .وابستگی نسبی بودجه به نفت اگرچه در یک دهه
اخیر به تبع تحریم ها کاهش یافته بود ،اما همچنان همین
میزان وابستگی در کنار اثرات رکودی جهش نرخ ارز و تعلل
دولت در اصالحات اقتصادی از جمله تداوم فضای نامساعد
کسب و کار موجب ثبت رشد اقتصادی منفی شد .در چنین
شرایطی شیوع بیماری کرونا ،اقتصاد ایران را از  2ناحیه
تحت تاثیر قرار داد و اثرات آن همچنان ادامه دارد .نخست،
از مسیر تعطیلی بخشی از فعالیت های اقتصادی و رکود
شدید در آن بخش ها و دوم ،از مسیر رکود اقتصاد جهانی
و اثرات آن در کاهش درآمد نفتی و افت صادرات غیرنفتی،
اقتصاد ایران تحت تاثیر کرونا قرار گرفته و همچنان خواهد
گرفت .به این ترتیب و در شرایطی که تــورم در وضعیت
نسبتا با ثباتی قرار گرفته و روند نزولی دارد ،رکود ،اصلی
ترین معضل سال آینده اقتصاد ایران خواهد بود .در چنین
شرایطی برنامه ریزی برای خروج از رکود باید حتما در
اولویت دستور کار اقتصادی کشور باشد ،اما این خروج از
رکود چگونه و در چه سطحی باید صورت گیرد.طرح موضوع
جهش تولید در چنین شرایطی به منزله اقدامی فراتر از
برنامه های معمول رونق اقتصادی است .چرا که رکود
سنگیناینسالهاموجبشدهاستمیانگینرشداقتصادی
کشور در  10سال اخیر ،حدود صفر درصد باشد .با رکود
ناشی از کرونا ،این میانگین به سمت منفی حرکت خواهد
کرد و برای خروج از چاله رکود نیاز به پرشی بلند و جهش
گونه است.در چنین شرایطی که باالتر ذکر شد ،اقتصاد
با رکــودی سنگین مواجه است و همزمان منابع معمول
نیز ممکن است برای خروج از رکود مواجه نباشد .قطعا
محدودیت های بودجه ای ،بودجه عمرانی را کاهش خواهد
داد و منابع بودجه ای دولت برای کمک به بخش هایی نظیر
مسکن و دیگر بخش های پیشران اقتصاد را تحت تاثیر قرار
می دهد.بنابراین موضوع مهم برای جهش تولید به میزانی
که اقتصاد ایران را از رکود سنگین خارج کند ،تامین منابع
جدید مالی است .تجربه همه اقتصادهای درگیر کرونا از
آمریکا تا چین و اروپا نشان می دهد که همه ماجرا به تزریق
منابع مالی بر می گردد .سوال این است که چه منابع مالی
جدید را می توان در اقتصاد ایران یافت؟
 - 1به صورت مشخص ،تحقیقات مراکز مختلف از سازمان
امور مالیاتی تا مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد
که نظام مالیاتی با تعریف پایه های جدید مالیاتی از مالیات
بر عایدی سرمایه تا مالیات بر مصارف لوکس ،در مجموع
می تواند به اندازه درآمد فعلی مالیاتی ،منابع جدید ایجاد
کند - 2.دارایی های راکد دولت نیز منبع مالی بزرگی
است که می تواند استفاده شود .براساس دادههای قبلی
مجموع دارایی های دولت حدود  18هزار هزار میلیارد
تومان ( 18میلیون میلیارد تومان) برآورد شده که فعال یک
سوم آن شناسایی و ثبت شده است .براساس گفته ،رئیس
سازمان خصوصی سازی 100 ،هزار میلیارد تومان از این
اموال ،راکد و بدون استفاده باقی مانده است که این میزان
اموال نیز می تواند مولد و در جهت جهش تولید استفاده
شود .ظرفیت اموال راکد و مازاد نظام بانکی را نیز می توان
به این فهرست اضافه کرد.
 - 3منبع مهم دیگر ،امکان تامین مالی از طریق اوراق
بــهــادار اس ــت .نسبت بــدهــی دول ــت بــه تولید ناخالص
داخلی در اقتصاد ایران به مراتب کمتر از اقتصاد بزرگ
جهان است و در صــورت فعال ســازی بــازار اوراق بهادار
در کشور که مقدمات آن با عملیات بازار باز از سوی بانک
مرکزی فراهم شــده اســت ،می تــوان ،منابع مالی قابل
توجهی را از ایــن مسیر جــذب ک ــرد - 4.شفاف ســازی
بــودجــه بــه ویــژه در بخش بــودجــه هنگفت شرکت های
دولتی نیز بخش دیگری از منابع مالی مورد نیاز جهش
تولید اســت که باید بــرای آن نیز برنامه جــدی داشــت.
 - 5عالوه بر منابع مالی ،بهبود محیط کسب و کار و تغییر
در قوانین و مقررات مخل تولید نیز باید در دستور کار قرار
گیرد 2 .مورد مشخص در این زمینه شامل :نخست ،حذف
انحصارهایی که مانع شکل گیری کسب و کار در بخش
های خدمات است .دوم ،اصالح قانون کار و از جمله تعیین
دستمزد منطقه ای برای ایجاد صرفه اقتصادی تولید در
بخش های محروم و دور افتاده اســت.در مجموع جهش
تولید نیازمند برنامه جدی برای تغییر و تحول گسترده در
نظام مالی و بودجه ریزی دولت و اصالح قوانین و مقررات
است .این در حالی است که سال گذشته مطالبه صریح
رهبر انقالب برای اصالحات ساختاری بودجه با جدیت از
سوی دولت و مجلس پیگیری نشد .اکنون دولت پس از سال
ها اعتیاد به درآمد نفت ،باید منابع درآمدی دیگر را برای
جهش تولید تجهیز کند .بسیاری از این موارد در طرح ها و
برنامه های مشخص ،فهرست و تدوین شده است و در عمل
نیاز به عزمی جدی و برنامه ای عملیاتی برای اجرا دارد.
دولت در شرایطی که با غول رکود کرونایی مواجه است باید
از الک محافظه کاری خارج شود و به تغییرات و اصالحات
بنیادین تن دهد و بداند که با سالح های قبلی نمی توان به
جنگ این غول مخوف رفت.
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رهبر انقالب با نام گذاری سال  1399به عنوان سال جهش تولید هدف گذاری کردند:

جهش تولید برای تغییر محسوسدر زندگی مردم
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی بهمناسبت آغاز
سال  ۱۳۹۹هجری شمسی ،با اشــاره به تقارن روز
اول سال با سالروز شهادت حضرت موسیبنجعفر
(علیهالسالم) به پیشگاه مقدس آن حضرت سالم و
درود فرستادند و با تبریک عید سعید مبعث و عید پر
طراوت نوروز به همه ملت به ویژه خانوادههای معظم
شهیدان و جانبازان ،جهادگران عرصه سالمت و همه
خدمت گزاران سخت کوش ،سال جدید را سال «جهش
تولید» نام گذاری کردند و با اشاره به تحقق نسبی رونق
تولید در سال  98و این که رونق تولید در آن سال در
زندگی مردم محسوس نشد ،خطاب به مسئوالن تاکید
کردند :جوری عمل کنید که با جهش تولید ،تغییری
محسوس در زندگی مــردم بهوجــود آید .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی ، khamenei.irحضرت آیتا...
خامنهای با تسلیت و تبریک به خانوادههای شهدای
سال  ۹۸از جمله شهدای دفاع از حرم و مرزها و در رأس
آنان شهید بزرگوار سردار سلیمانی ،شهید ابومهدی
المهندس و همراهان آنها و همچنین شهدای حادثه
کرمان و حادثه هواپیما و شهدای سالمت ،سال  ۹۸را
سالی پر تالطم برای ملت ایران خواندند و خاطرنشان
کردند :سال قبل با سیل آغاز و با کرونا تمام شد و در
طول سال نیز حوادث گوناگونی مانند زلزله و تحریمها
پدید آمد اما اوج این حوادث ،جنایت تروریستی آمریکا
و شهادت سردار نامدار ایران و اسالم ،شهید سلیمانی
بود .رهبر انقالب اسالمی افزودند :سال قبل ،سال
سختی بود و گرفتار یهای مردم نیز کم نبود اما در
کنار سختیها ،سربلندیهای بعض ًا بیسابقهای وجود
داشت و ملت ایران واقع ًا خوش درخشید.
▪زیبایی های سال 98؛ اجتماع ده ها میلیونی مردم
در حادثه شهادت شهید سلیمانی

ایشان روانــه شدن سیل مــردم مؤمن و با همت برای
کمک به مناطق آسیبدیده در قضیه سیل اول سال
را از جمله زیباییهای سال  ۹۸برشمردند و افزودند:
هیجان عمومی و حضور ده ها میلیونی مردم در حادثه
شهادت بــزرگ شهید سلیمانی و خلق اجتماعات
شکوهمند در تهران ،قم ،اهــواز ،اصفهان ،مشهد و
کرمان که در دنیا و در تاریخ کشورمان بینظیر بود،
جلوه دیگری از سربلندی مردم و مایه آبروی کشور و
عزت ملت بود.
▪فداکاری تحسین برانگیز مردم و مجموعه های
درمانی در قضیه کرونا

حضرت آیــتا ...خامنهای فداکار یهای چشمگیر و
تحسینبرانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگری از
درخشش ملت در سال  ۹۸خواندند و گفتند :زحمات
مجموعههایدرمانییعنیپزشکان،پرستاران،بهیاران،
مدیران و کارکنان مراکز درمانی و در کنار آنها خدمات
مجموعههای داوطــلــب مردمی مانند دانشجویان،
طالب و بسیجیان ،همگی مایه عزت و آبروست .رهبر
انقالب اسالمی با برشمردن مصادیقی از همکاری و
تعاون اجتماعی مردم در این روزها مانند تولید و توزیع
اقالم بهداشتی ،ضدعفونی کردن معابر ،کمک به افراد
سالمند ،بخشودگی اجارهها و به تأخیر انداختن دریافت
مطالبات ،افزودند :ملت ایران زیباییها و فضایل خود را
در خالل حوادث سخت نشان داد و من قلب ًا و صمیمانه از
همه این فعالیتها و افراد تشکر میکنم و مژده میدهم
که پاداش الهی در انتظار آنهاست.
▪اشاره به آزمون های دشوار سال 98

ایشان آزمــونهــای ســال  ۹۸را آزمونهایی دشــوار
خواندند و با تأکید بر اینکه هیچ ملتی با راحتطلبی و
رفا هجویی محض به جایی نمیرسد ،گفتند :غلبه بر
دشوار یها و عبو ِر با روحیه از آ نها موجب قدرتمند
شدن یک ملت و کسب اقتدار و اعتبار است ،همچنانکه
ملت ایران تاکنون به این شکل بر مشکالت غلبه کرده و
بعد از این نیز خواهد کرد.
▪درخواست از خداوند برای قراردادن سال  99به
عنوان سال پیروزی های بزرگ

حضرت آیتا ...خامنهای درس دیگر حوادث مختلف
را شناخت ضعفهای درونــی ،خارج شدن از غرور و
غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانستند و با درخواست
از خداوند بــرای قــرار دادن سال  ۹۹بهعنوان سال
پــیــروزیهــای بــزرگ و بــا اســتــمــداد از پیشگاه امــام
زمان(عج) برای حمایت از مردم مؤمن ایران گفتند:
ملت همچنانکه در طول سالهای متمادی ،شجاعانه
و با روحیه با حــوادث مواجه شدند ،از این پس نیز با
روحیه و امید با همه حوادث برخورد کنند و مطمئن
باشند که تلخیها میگذرد و ُیسر و آسانی در انتظار
العس ِر ُیسرا.
ملت ایــران خواهد بــود چــرا که ا َِّن َمـ َ
ـع ُ
ایــشــان بــا اشـــاره بــه جــریــان داشــتــن کــار و تــاش در
بخشهای مختلف کشور از جمله در بخشهای علمی،
تحقیقی ،اجتماعی ،دولتی و قضایی ،افزودند :خداوند

متعال به همه این تالشها برکت میدهد و ملت را از این
گذرگاه با عافیت و سربلندی عبور خواهد داد.
▪تولید در  98تاحدی راه افتاد اما در زندگی مردم
ملموس نشد

حضرت آیــتا ...خامنهای در ادامــه به ارزیابی میزان
پیشرفت شعار سال  ۹۸یعنی رونق تولید پرداختند و
با اشاره به گزارشهای موثق از بازگشت به کار برخی از
کارخانههایراکدیاتعطیل،افزایشظرفیتتولیدبعضی
از واحدها ،به میدان آمدن شرکتهای دانشبنیان و
برداشتن گامهای جدی در پژوهش و تحقیق بهعنوان
سرچشمه تولید ،گفتند :این گزارشها نشان میدهد
در سال  ۹۸عالوه بر استقبال صاحب نظران از شعار
رونق تولید ،در عمل نیز از آن استقبال شد و با کار و تالش
دستگاههای مختلف ،تولید تا حدودی به راه افتاد البته
اثر آن در زندگی مردم محسوس نشد.

▪ 4محور جهش تولید؛ اصالحات بانکی ،گمرکی و
مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه باید با کار ده
برابری ،تولید به جایی برسد که در زندگی مــردم اثر
بگذارد ،افزودند :مسائل اقتصادی کشور متعدد است
از جمله «اصالحات بانکی ،گمرکی و مالیاتی» و «بهبود
فضای کسبوکار» اما نقش تولید بیهمتاست و با راه
افتادن تولید و استفاده از بازار فروش  ۸۰میلیونی در
داخــل و ضمن ًا ارتباط با فــروش و بــازارهــای خارجی،
مشکالت اقتصادی قطع ًا پایان مییابد و تحریمها به نفع
کشور تمام خواهد شد .ایشان افزودند :تحریم تاکنون در
کنار ضررهایش ،سودهایی نیز داشته و ما را وادار کرده
است که به فکر تهیه لوازم زندگی و نیازهای کشور از
طریق امکانات داخلی باشیم که این حرکت بسیار مغتنم
انشاءا ...ادامه خواهد یافت.
▪جهش تولید برای تغییر محسوس در زندگی مردم

حضرت آیــتا ...خامنهای با جمعبندی سخنانشان
در خصوص نیاز قطعی کشور به تولید ،ســال  ۹۹را
ســال «جهش تولید» نــام گــذاری کردند و خطاب به
دستاندرکاران تأکید کردند :جوری عمل کنید که
با جهش تولید ،تغییری محسوس در زندگی مردم
بهوجــود آیــد .ایشان افزودند :البته الزمــه تحقق این
هدف برنامهریزی است و بخشهای مختلف مانند
سازمان برنامه ،مجلس و مرکز تحقیقات آن ،قوهقضاییه،
مجموعههای دانشبنیان و گروههای پر شمار جوان،
مبتکر و فعال باید در این برنامهریزیها شرکت کنند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان با تبریک مجدد سال
جدید و عید مبعث و آرزوی جلب توجهات الهی ،از ملت
ایران خواستند بهطور روزافزون به توجهات ،توسالت و
معنویات خود بیفزایند.
▪سخنرانی نــوروزی رهبر انقالب؛ الزامات قوی
شدن ایران

رهبر انقالب همچنین روز یکشنبه ،سوم فروردین
مصادف با عید مبعث در سخنانی زنــده و تلویزیونی
خطاب به ملت بزرگ و شریف ایران ،ضمن تبریک این
عید بزرگ نکاتی را دربــاره جهش تولید و مواجهه با
بیماری کرونا مطرح کردند .حضرت آیتا ...خامنهای
با تأکید بر اینکه اگر «صبر و استقامت» با «عقل ،تدبیر
و مشورت» همراه شود پیروزی قطعی خواهد بود،
افــزودنــد :با قاطعیت می گویم که ملت ایــران ملت
صبوری است و ملت در این چهل سال صبر و استقامت
خود را نشان داده است ،اگرچه برخی اوقات مسئوالن
بیصبری کردهاند یا برخی روشنفکر نماها بیصبری
از خود نشان دادهانــد و تا مرز همکاری با دشمن هم
پیش رفتهاند .حضرت آیتا ...خامنهای افزودند :نقطه
مقابل این افراد بیصبر ،جوانان بسیار زیاد و مؤمنی
هستند که در عرصههای مختلف فرهنگی ،علمی،

نامه  182منتخب مجلس یازدهم به رهبر انقالب

 182منتخب مجلس یازدهم در نامهای به رهبر معظم
انقالب متعهد شد هاند که از ظرفیتهای تقنینی،
نظارتی و کارشناسی برای تحقق شعار سال در مجلس
آینده استفاده و زمینههای جهش تولید را فراهم
کنند.به گزارش فارس 182 ،منتخب یازدهمین دوره
مجلس با نگارش نامهای به محضر رهبر معظم انقالب
آمادگی خــود را بــرای تحقق عملی ســال  99اعالم

کردند .در این نامه ،به دو محور اصلی ناکامی تولید در
راستای جهش تولید اشاره شده و آمده است :بخشی از
موانع تولید ناشی ازنبود اطمینان فعاالن اقتصادی به
سیاستهای داخلی ،رویه های ناکارآمد و فاسد اداری
و اجرایی ،فقدان سیاست حمایتی هدفمند از بخش
های مزیت دار اقتصاد و همچنین نبود هماهنگی
میان دستگاه هاست و ارتباط چندانی به فشارهای

فناوری ،سیاسی و فهم بینالمللی مسائل حضور دارند
و هر روز نیز بر تعداد آنها افزوده میشود .ایشان در
جمعبندی این بخش از سخنانشان گفتند :صبر کردن
به معنای تسلیم نشدن ،دچار ضعف و تردید نشدن ،با
شجاعت و تدبیر جلوی دشمن را گرفتن و او را مغلوب
کردن است .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأکیدهای
اخیر خود مبنی بر لزوم قوی شدن کشور ،آن را فراتر از
عرصه دفاعی و نظامی دانستند و خاطر نشان کردند:
قو یشدن شامل ابعاد اقتصادی ،علمی ،فرهنگی،
سیاسی و تبلیغاتی هم میشود.
▪یکی از ابزارهای قوی شدن ،حفظ اکثریت جوان
کشور است

حضرت آیتا ...خامنهای با تأکید بر اینکه قویشدن
نیازمند ابزارهایی است ،گفتند :یکی از این ابزارها،
حفظ اکثریت جمعیت جوان کشور است و به همین
علت در سالهای اخیر بارها بر این موضوع تأکید شده
است .ایشان قوت و برتری در فضای مجازی و پیشرفت و
برتری در زمینه بهداشت و درمان را که کارها و تحقیقات
علمی فراوانی نیز در این عرصه انجام شده است ،از دیگر
ابزارهای قوی شدن برشمردند و افزودند :جهش تولید
یکی دیگر از ابزارهای قویشدن است که البته الزاماتی
از جمله مقابله با قاچاق کاال و واردات بی رویه ،اعطای
مشو قها به تولیدکنندگان و برخورد قضایی با سوء
استفاد هکنندگان از کمک های دولتی دارد که این
کارها باید امسال انجام شود .حضرت آیتا ...خامنهای
همچنین به موضوع بیماری همهگیر و بینالمللی
کرونا اشاره کردند و گفتند :این ویروس که تقریب ًا همه
کشورهای دنیا را گرفتار کرده و برخی کشورها حقایق
را درباره این بیماری و تلفات آن میگویند و برخی هم
پنهانکاری میکنند  ،مصداق آیه شریفه قرآن یعنی
ابتال با خوف و ترس ،مشکالت اقتصادی و گرفتهشدن
جانهاست اما خداوند متعال در مقابل این ابتال نیز به
صبر توصیه میکند.
▪واکنش به ادعای اعالم آمادگی آمریکایی ها برای
کمک های دارویی به ایران

رهبر انقالب اسالمی به اظهارات چندباره مقا مهای
آمریکایی مبنی بر آمادگی برای ارسال کمکهای دارویی
و درمانی در صــورت درخواست ایــران اشــاره کردند و
گفتند :صحبتهای آمریکاییها جزو حرف های بسیار
عجیب اســت زیــرا او ًال خــودشــان دچــار کمبود شدید
دارو و تجهیزات پیشگیری از بیماری هستند و برخی
مسئوالنشان صراحت ًا از این کمبودهای وحشتآور
سخن به میان آوردهاند ،بنابراین آنها اگر امکاناتی دارند
به مردم خودشان برسند .حضرت آی ـتا ...خامنهای
افزودند :ثانی ًا آمریکاییها خودشان متهم به تولید این
ویروس هستند البته نمیدانیم این اتهام چقدر صحت
دارد اما با وجود این اتهام ،کدام انسان عاقلی ،کمک از
این کشور را قبول می کند .ایشان گفتند :به آمریکاییها
هیچ اعتمادی نیست زیرا ممکن است داروهایی ارسال
کنند که ویروس را در ایران شایعتر یا ماندگار کند یا حتی
ممکن است افرادی را بهعنوان درمانکننده بفرستند تا
ببینند اثرگذاری این ویروسی را که گفته می شود بخشی
از آن فقط مخصوص ایران ساخته شده ،چگونه بوده و
اطالعات خود را تکمیل و دشمنی خود را بیشتر کنند،
بنابراین سخنان آمریکاییها قابل قبول نیست.
▪تعطیلی بی سابقه حرم های مطهر و اجتماعات
دینی برای مقابله با کرونا

ایشان در پایان بار دیگر همه مردم را به جدی گرفتن و
عمل به دستورهای مسئوالن ستاد ملی مبارزه با کرونا
توصیه کردند و افزودند :بر اساس این دستورالعملها
حتی اجتماعات دینی و حرمهای مطهر تعطیل شد که
در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه بود اما چارهای
نبود و مصلحت اینگونه اقتضا میکرد.

خارجی ندارد .در این زمینه امضاکنندگان این نامه
حداکثر تالش خود را برای استفاده از تمام ظرفیتهای
تقنینی و نظارتی کمیسیون های مجلس آینده ،مرکز
پژوهشها ،دیوان محاسبات و بدنه کارشناسی دستگاه
های اجرایی برای کاهش موانع تولید ،کاهش جذابیت
فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت
نیازهای بخش تولید کشور به کار خواهند بست.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آقای روحانی! اگر مردم از خانه بیرون نیایند چه کسی
خرج شکم زن وبچه را میدهد؟
•• گفتند بنشینید در خانه ،ما هم نشستیم .گفتند در مغازه
نروید و چندروزی محل کار را تعطیل کنید ما هم همین کار
را کردیم .حاال که اجاره خانه مان رسیده باید چه کار کنیم؟
جیبم خالی است؟
••کارگر و کاسب و کارمند باید سرکار حاضر شوند ،با آدمهای
زیادی در ارتباط باشند و بدون ترس ،جواب ارباب رجوع
را بدهند .آن وقت آقایان نماینده که با راننده شخصی به
مجلس می روند و در فاصله چندمتری همدیگر و در شرایط
ایزوله روی صندلی می نشینند باید تعطیل باشند .به خاطر
همین چیزهاست که مردان سیاست ،هیچ وقت درد مردم را
نمی فهمند.
••مایحتاج مردم ،ظرف یک هفته گذشته تصاعدی افزایش
قیمت داشته است .گویا بــازار به حال خود رها شده و هیچ
نظارتی نیست .برنج پاکستانی در مدت ۶روز  ۵۰هزار تومان
افزایش قیمت داشته است .مردم را حمایت نمی کنید الاقل
قیمتها را کنترل کنید.
••موقع تخلیه خانه است صاحبخانه فشار آورده و بنگاه ها
تعطیل است .ما چه کنیم؟ جالبه که بنگاه های امالک بسته
اند ولی لوازم لوکس ماشین و نصب ضبط و روکش ماشین
باز هستند!
••شان معلم به خاطر مشکالت مادی رخت بر بسته ومورد بی
مهری دولت ها قرار گرفته است .معلم به جای تمرکز بر کار،
به شغل دوم مشغول شده است.
••از اردیبهشت98درنمایندگی سایپاخودرویی ثبت نام
کردم وپول خودروراکامل واریز کردم قرارشد90روزه تحویل
بدهنداالن حدودیک سال است که به بهانه های مختلف
ازتحویل دادن خودرو طفره می روند.لطفاپیگیری کنید.
••باتوجه به شیوع بیماری کرونا که دراردیبهشت وخرداد
به اوج خود می رسد آموزش و پرورش تدابیری بیندیشد که
مدارس تعطیل باشد .چون جان فرزندانمان خیلی مهم تر
از آموزش است وبچه هادرمدارس نمی توانندنظافت فردی
راخوب رعایت کنند وخدایی نکرده فاجعه عظیمی رخ ندهد.
••لطفا از راهنمایی ورانندگی بخواهید جریمه های دوبله
شده را ببخشند .جیب مردم خالی است.
•• آقای روحانی! شکم و جیب شما پر است که می گویید در
خانه بمانید .چون تاکنون طعم تلخ فقر و گرسنگی را نچشیده
اید .شما چگونه مسئوالنی هستید که از سفره خالی مردم
خبر ندارید؟ چرا به حساب سرپرستان پول واریز نمی کنید
که ملت در خانه بمانند؟
••لطفا یک نفر پیدا کنید تا زبــان بازنشستگان کشوری و
لشکری مظلوم را برای آقای نوبخت ترجمه کند !
••سفرهای نــوروزی نشان داد که گروهی از ما ملت تشنه
زوریم ،نه مطیع فرهنگ دولت .کاش دولت ،کمی متوسل
به زور شود.
••ما دانشجویانی که در ترم آخر هستیم و دیگر نمی توانیم از
سنواتو...استفادهکنیمبرایخدمتسربازیمانبهمشکل
می خوریم .ترم آخر همه درس ها تخصصی است و با این
شرایط تعطیالت و آموزش مجازی شلخته نمی توانیم قبول
شویم .کاش یک ترم به ما مشموالن فرصت اضافه بدهند.
••کارگران در کارخانهها باید چه کار کنند؟ در کنار هم باید
کار کنند .مگر کرونا برای ما خطری ندارد؟
••نیاز نبود همه جا را تعطیل کنید .چون در تمام مراکز ،بسیج
داریم و می توانستید همه جا را ضدعفونی کنید .مثال بسیج
مــدارس و دانشگاه قبل از این که کالس ها شروع می شد
ضدعفونی می کردند .بسیج مساجد و اصناف ،بازار و مساجد
را قبل از بازگشایی و همچنین بسیج ادارات قبل ازشروع به
کار ضدعفونی می کردید و این همه خسارت به مردم وارد
نمیکردید.
••دولت چطور و به چه حقی به مغازهها در این شرایط بحران
اقتصادی ویروس کرونا اخطار می دهد و مغازه هاراپلمب می
کند؟ آیاخرج و مخارج خانواده ها را تأمین می کند یا کسبه
اقدام به دزدی کنند؟
•• آقــایــان دولــتــی چــرا نمی خــواهــیــدکــرونــاجــمــع بشه؟
چراقرنطینه نمی کنید؟ چــراورودی وخروجی شهرها را
نمی بندید؟
•• از دولت محترم خواهشمندم یارانه چندماه آینده را به
حساب مشمولین واریز کند تا گامی باشد برای ماندن در
منازل و قطع زنجیره کرونا.
••چرا خدمات برداشت و واریز بانک مسکن به کندی عمل می
کند؟ چرا وقتگیراست؟
••کو بسته معیشتی؟ ما که اگر یک روز سرکار نریم شش نفر
دیگه رو هم به غیر از خودمون می کشیم ،االن چه خاکی
باید به سرمان بریزیم؟ ما لباس نمی خواهیم ،ماشین
نمیخواهیم.سفر خارجی نمی خواهیم .فقط می گوییم
کاش سفره مان خالی نباشد.
••چرا دولــت بامردم روراســت نیست؟ من کارگر روزمــزد
هستم .قرار بود به ما کمک کنند بااین که سازمان بهداشت
جهانی به ایران کمک کرده ولی دولت به ما کمک نکرد سه
میلیون خانواده حدود  ۲۰میلیون نفر میشود .مثال بایدبه
خیلی ها کمک میشد اما از هرکسی پرسیدم ،کمک دولت
را نگرفته بود.
••هرچی پول گوشه و کنار خانه یا ته کارتمان بود در همین
چندروزه خرج شد .خدا می داند که االن یک هزارتومانی در
جیبم ندارم .اگه بین ما با شما همین روال باشد قصد دارم
برخالف میل باطنی از یک تایمی کال ارتباطم را با خراسان
قطع کنم.
••گفتید خونه بمونید .اما فکر نکردید از کجا پول بیاریم
بخوریم؟ طرح زوج و فرد را از در خانه اجرا کردید .توی این
روزهای بارانی در حالی که اتوبوس و مترو هم تعطیل شده
حاال هم به زور تعطیل می کنید من یک کارگر روز مزدم دیگه
نمی دونم باید چی بگم.

