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اقتصاد دولت روحانی در راند دوم
با رای مجدد مردم به حســن روحانی برای تصدی
پســت ریاســت جمهوری ،اکنــون و پس از ســپری
شدن فضای شادی حاصل از پیروزی در انتخابات،
بــار دیگــر بحث بــر ســر برنامــه هــا و چالــش های
اقتصادی باال گرفته است .اکنون این سوال مطرح
است که روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود
با چه چالش هایی روبه روســت و یا رو به رو خواهد
بود و چه تدبیری برای مواجهه بــا این چالش های
اقتصادی خواهد داشت.
از چند منظر می توان چالش های اقتصادی موجود
را دســته بندی و مهمتر از آن اولویت بندی کرد .از
منظر مردم ،براساس پیمایش ها و نظرسنجی های
متعدد در رتبه نخست ،اشــتغال و پس از آن قدرت
خرید اولویت های اصلی هستند .با این حال جنس
نگاه سیاســتگذار باید این باشد که موضوعی نظیر
اشــتغال اکنون چه ســطحی از بحــران را دارد؟ تا
پایان دولت این بحران در چه وضعیتی قرار خواهد
داشــت؟ چه ظرفیــت هایی در کشــور بــرای ایجاد
اشــتغال و غلبه بر بحران بیکاری وجود دارد؟ و در
نهایت ،چه طــرح هایی را برای ایجاد اشــتغال می
توان در پیش گرفت؟
از ســوی دیگر اگــر بخواهیــم چالش هــا را از منظر
بخش هــای اقتصــاد دســته بنــدی کنیــم ،رکود و
تعطیلــی بخــش قابــل توجهــی از صنایــع ،چالش
های انباشــته شــده نظام بانکــی به ویــژه در زمینه
موسســات مالی و ســطح هشــدار آمیز توان برخی
بانــک هــا بــرای پاســخگویی به ســپرده هایــی که
با ســودهای بســیار باال جذب شــده اســت و رکود
 5ســاله بخش مســکن ،نشــان می دهد کــه بخش
های صنعت ،مســکن و نظام بانکی بــا چالش های
جدی تری دست و پنجه نرم می کنند.
در این میان ســطح پیچیدگی چالــش ها در بخش
هایــی نظیر نظام بانکی بیشــتر و در بخش مســکن
کمتر اســت ،اما در هر صورت دولــت باید برای هر
یک از این موارد تدبیری اساسی بیندیشد.
از منظر اقتصاد کالن ،چالش های اقتصادی پیش
رو به تردید درباره تداوم رشــد اقتصادی باال و تورم
تک رقمــی بر مــی گردد .براســاس گــزارش مرکز
آمار ایــران که دیروز منتشــر شــد ،نرخ تــورم برای
دومین مــاه متوالی روند رو به رشــد داشــته و پیش
بینی می شــود که امســال نرخ تورم به بیش از 10
درصد برسد.

از ســوی دیگر با ثبت رشــد اقتصــادی بیش از 11
درصدی در  9ماهه نخست سال گذشته که بخش
اعظم آن مربوط به رشد  2برابری صادرات نفت در
پسابرجام بوده است ،اکنون این سوال مطرح است
که در ســال  96در مقایســه با  95و همچنین سال
های بعد امکان رشــد جهشــی اینچنینــی در هیچ
بخشی از اقتصاد کشــور وجود ندارد و ما با رشدی
نسبتا کمتر در مقایسه با  9ماهه  95در کل اقتصاد
مواجه خواهیم بود.
همــه این مــوارد نه از ســر ســیاه نمایی و نــه از باب
تسلیم شدن نسبت به وضع موجود مطرح می شود،
بلکه بحث بر ســر این اســت که دولت دوازدهم در
چنین شــرایطی باید اقتصاد کشــور را سامان دهد
و برای این کار باید طرحی مشخص داشته باشد.
خوشــبختانه رئیــس جمهــور در دوران تبلیغــات
انتخاباتــی برنامــه ای بــا عنــوان «دوبــاره ایــران»
منتشــر کــرده اســت کــه برنامــه هــای مفصلی در
بخش اشتغال و بهبود قدرت خرید خانوار دارد اما
ناظر به مشــکالت بخش ها به ویژه معضل تعطیلی
واحدهای صنعتی و معضل در مرحله هشدار نظام
بانکی حرف چندانی ندارد .این در حالی است که
از نگاه بخشی ،بحران های موجود به ویژه در بخش
های صنعت و نظــام بانکی توجه ویژه و حساســیت
بیشــتری می طلبد چرا که تداوم معضالت دومینو
وار موسسات مالی ناتوان در پاسخگویی به مردم و
کارخانه های تعطیل شــده می تواند چالشی فراتر
از اقتصاد را برای کشور ایجاد کند.
در هــر صــورت بــه نظر مــی رســد مــردم بــا وجود
نارضایتــی که از شــرایط اقتصادی کشــور داشــته
انــد ،همچنــان اعتماد بــه دولــت فعلــی را بهترین
گزینه موجود می دانند.
در حقیقــت رای روز جمعــه مردم از منظــر اقتصاد
لزوما نه به منزله تایید عملکرد دولت فعلی بلکه به
منزله عدم تاییــد گزینه های جایگزیــن و در نتیجه
اعتماد به روند ولو نســبتا ضعیف فعلی بوده اســت
و ایــن اعتمــاد در دوره دوم دیگــر منتظــر اتفاقات
بزرگی نظیر رفع تحریم ها نخواهد بود ،بلکه منتظر
عملی شدن وعده های دولت برای بهبود اشتغال و
افزایش قدرت خرید است .وعده هایی که از سوی
دولت بــا عدد و رقم مشــخص مطرح شــده اســت و
انتظار می رود حداقل در بازه های یک ساله تحقق
این وعده ها از سوی دولت به مردم گزارش شود.

اعضای هیئت رئیسه مجلس دهم در سال دوم
هفته آینده انتخاب می شوند

گمانه ها از تثبیت الریجانی
در جایگاه ریاست مجلس

با پشت سر گذاشته شدن  2انتخابات ریاســت جمهوری و شوراهای
اســامی شــهر و روســتا هفته آینده نیز مجلس شورای اســامی در
پایان دوره یک ســاله ،انتخابات هیئت رئیســه را دردســتور کار خود
خواهد داشــت .در این ارتباط اکبــر رنجبرزاده ،عضو هیئت رئیســه
مجلس در گفت وگو با ایرنا ضمن بیان اینکه طبق آیین نامه داخلی،
انتخابات هیئت رئیسه برای سال های بعدباید در تاریخی انجام شود
که ترکیب هیئت رئیسه دائم در سال اول مشخص شده است ،گفت:
از آنجا که انتخابات هیئت رئیســه دائم دهم خرداد ســال  95برگزار
شد،انتظارمیرود،هفتهآیندهسهشنبهیاچهارشنبهانتخاباتهیئت
رئیسه برگزار شود.وی گفت :البته شاید اعضای هیئت رئیسه برنامه
ریزی کنند کــه روز برگــزاری انتخابات چند روزی جابجا شــود ،ولی
سرانجام باید هفته آینده انتخابات صورت گیرد.
اما در این میان ،گزینه های چندانی برای ریاست مجلس وجود ندارد
و با توجه به جو آرامی که در میان بهارســتان نشین ها حاکم است ،به
نظر می رسد که ریاست الریجانی بر صحن علنی همچنان ادامه یابد و
شاید تنها در چند کرسی از اعضای هیئت رئیسه مجلس تغییراتی رخ
دهد.بهگزارشتابناکباتوجهبهاینکهمحمدرضاعارفتاکنوندراین
باره اظهار نظری نکرده است گمانه ها حاکی است عارف اساسا اعالم
کاندیداتوری نیز برای ریاست مجلس نداشته باشد .همچنین با توجه
به انسجام بین فراکسیون امید و فراکســیون اعتدال ،احتمال تغییر
نواب رئیس مجلس نیز بسیار کم است.با این حال ،برخی نمایندگان
مجلس بر این باورند که هیئت رئیســه مجلس نیاز به تغییراتی دارد و
برای بهتر شدن ترکیب این هیئت نیاز است که برخی افراد آن تغییر
کنند .براســاس این گزارش برخی نمایندگان مجلس ،در حال تهیه
لیستی از برخی افراد تأثیرگذار در مجلس هستند تا گزینه های خود
را جایگزین برخی چهره های حاضر در هیئت رئیسه مجلس کنند.در
عینحالسیدحسیننقویحسینیسخنگویفراکسیوننمایندگان
والیی مجلس در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به انتخاب اعضای هیئت
رئیسه مجلس برای سال دوم پارلمان دهم ،گفت :اعضای فراکسیون
امروز(سهشنبه 2خرداد) بهمنظوربررسیوتبادلنظردربارهانتخاب
اعضایهیئترئیسهمجلستشکیلجلسهمیدهند.

پاسخ استادراهنمایرسالهدکترای
روحانیدربارهحواشیاخیر
ایرنا  -در ایــام انتخابــات دو کاندیدای رقیب حســن روحانی علیه
مدرک و رســاله دکترای وی انتقاداتی را مطرح کردند .پس از این
به درخواست محســن الویری ،یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب
دانشگاه گالسکو درنامهای به "سید حسن امین" ،استاد راهنمای
رساله دکترای حسن روحانی ،از او خواست که نظرش را درباره این
رساله بیان کند .حسن امین دراین باره نوشته است :متن پایاننامه
دکترا و اصالــت آن مورد تایید بنده و نیز هیئت ممتحنه متشــکل از
استاد راهنما و استاد مشاور و دو استاد داور قرار گرفته است.

مهر-درآستانه سوم خرداد سالروزآزادسازی خرمشهر۱۲ ،فروند بالگرد بازآماده شده ارتش درپایگاه چهارم هوانیروز اصفهان ،با حضور سرتیپ «کیومرث
حیدری» فرمانده نزاجا به ناوگان هوانیروز ملحق شد.فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :نیروی زمینی توانایی بازآماد بالگردهای خود را داشته و تالش میکند تا
منویات فرمانده معظم کل قوا را مبنی بر اهمیت نهضت قطعه سازی و ارتقای سامانههای اویونیکی ،الکترونیکی و تسلیحاتی بالگردها به نحو احسن انجام دهد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••امیدواریم وزیر جدید بهداشت ،خدمات دندانپزشکی را
که نجومی است و پزشکان و ثروتمندان ،توانایی پرداخت
هزینه آن را دارند به نصف کاهش دهد و این قدر هزینه
هــای کالن از مــردم نگیرد .وزیــر فعلی که فقط به فکر
همکارانش بود.
••از آقای دکتر حسن روحانی درخواست می کنم حقوق
شهروندی را رعایت و به یارانه جا مانده ها توجه کنه.
فکر کنم از رئیس جمهور یک کشور باعظمت درخواست
زیادی نیست.
•• ایشان به طرفداران آقای رئیسی در مشهد با عنوان
اقلیت خطاب کردند اما آمار رای مردم برعکس بود و اقلیت
طرفداران روحانی بودند .آقای رئیسی حدود  500هزار
رای بیشتر از روحانی کسب کردند .بنابراین اقلیت در
مشهد شمایید.
••چرا آقای شریعتمداری نمی خواهد واقعیت را قبول
کند؟ این بازی با آمار و اعداد و ارقام لجاجت ایشان را
می رساند.
••دولت قول داده حداکثر تالشش را برای تحقق شعار
آبادانی کشور به کار گیرد؟ و این وظیفه ما مردم را بیشتر
می کند .دلگرمی دولت ها به مردم و مردم به دولت هاست
و همه باید در جهت منافع مردان و زنان سراسر کشور گام
بردارند.
•• انتخاب دوبـــاره آقــای روحــانــی را بــه سمت ریاست
جمهوری تبریک عرض می کنم و از ایشان خواهش می
کنم فراجناحی عمل کنند و از جناح های دیگر هم در
کابینه جدید استفاده کنند تا دولت واقعی اعتدال را شاهد
باشیم .به این صورت اتحاد و اعتماد و امید بین مردم و
مسئوالن بیشتر می شود.
•• دولت باید نظارت بیشتری بر کارمندان دولتی داشته
باشد چرا که برخی از آنها متاسفانه از زیرکار در رو هستند
و همه شون هم آقای دکترند و ارباب رجوع رو تحویل نمی
گیرند .دولت باید نظارت بیشتری کنه.
•• آقای روحانی ضمن تبریک لطفا خواسته های مردم به
ویژه اشتغال ،رسیدگی به وضع محرومان و فقرا و مبارزه
با مفاسد اقتصادی را طبق بیانات مقام معظم رهبری در
اولویت کاری تان قرار دهید .علی برکت ا...
•• برای گرفتن سمعک باید بروم مشاوره بشوم و هزینه
هم پرداخت کنم  .باز این چه قانونی است که پزشکان راه
انداخته اند؟!
•• آق ــای رئــیــس جمهور فــکــری هــم ب ــرای کــارگــرهــای
ساختمانی بکن .کارگر ساده که غیر از این هنری ندارد.
آن قدر هوای خانم ها رو نداشته باش .این چه وضعیه؟ تمام
زن ها سر کار برن مردها خونه نشین بشن؟!
•• جناب رئیس جمهور محترم ،مشکالت موجود جامعه را

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

می دانید نیاز به تکرار نیست ،اما در دوره جدید دستتان را
کمتر در جیب مردم کنید .به هر اداره دولتی مراجعه می
کنیم باید کارت بکشیم .ما بیکاریم ،دخلمان با خرجمان
نمی خواند .توان اداره زندگی از ما سلب شده ،فیش های
آب ،برق  ،گاز و تلفن ،قبض روحمان می کند .هزینه های
روزمره سرسام آور شده ،خیلی جدی به فکر مردم باشید.
••امیدوارم اعضای کابینه دولت دوازدهــم پیر و پاتال
نباشند!
••دانش آموز پایه نهم هستم و امتحانات نهایی دارم ولی
نمی دانم در ماه رمضان چگونه درس بخوانم؟
••دومــاه از سال  96گذشت تامین اجتماعی یک ماه
تفاوت حقوق فروردین ما مستمری بگیران را پرداخت
نکرده است.
••اداره ثبت احــوال اعالم کرده بود به خاطر انتخابات
شناسنامه یک روزه صادر می شود ولی بنده چهارشنبه
مدارک خودم را تحویل دادم قرار شد صبح جمعه بدهند.
حاال اعالم می کنند  45روز دیگر آماده می شود!
••نرخ نامه دفاتر امالک را چاپ و آن ها را ملزم کنید این
نرخ نامه را رعایت کنند.
••قــوه قضاییه موظف اســت به پــرونــده قضایی حسین
فریدون برادر رئیس جمهور رسیدگی کند.
••دوست عزیزی که گفتی ضایعات آهن را کیلویی 500
مــی خرند و  1600مــی فروشند ،بنده شغلم همین
است .کیلویی  750می خرم با کلی زحمت ،به شما می
فروشم !850خریداری بسم ا...
••از اعــضــای مــحــتــرم شــــورای شــهــر مشهد عــاجــزانــه
تقاضامندم که سیاسی عمل نکنند و به فکر رفع مشکالت
مردم باشند.
•• تحلیل و بررسی آقایان محسن رضایی  ،احمد توکلی
و باهنر غیرواقعی است و بیشتر قصد مطرح کردن خود
را دارند.
••جناب آقــای شریعتمداری در مسابقات فوتبال ،تیم
حریف با اختالف فقط یک گل پیروز می شود!
•• یادداشت روز یک شنبه آقای بردبار واقعا جای تاسف
دارد کــه ایــشــان کاسه داغ تــر از آش شــده! مشکالت
اقتصادی دولت و رشد منفی آن ،یارانه ها ،تحریم و  ...را به
دولت دهم عودت می دهد! آقای بردبار دیگر دولت دهمی
وجود ندارد دولت یازدهم است که چهار سال حکومت کرد
و دولت قبلی پاسخگوست.
••رقــص شمشیر در ری ــاض اثــبــات کــرد تــرامــپ بــرادر
اوباماست.
••لطفا در صفحه دخــل و خــرج که بــرای خرید گوشی
راهنمایی کرده اید از گوشی ایرانی مثل  GLXbهم نام
ببرید.
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••امروز دو میلیون سفته می خواستم به تمام بانک های
ملی رفتم یا میگن نداریم یا اگه داشته باشن سفته به مبلغ
 30یا  90میلیون دارن .آخه کارگر جماعت رو چه به 30
میلیون!
••می خواهم دعا کنم خدایا به ما و حسن روحانی و دولتش
توفیق توبه از نیات و گفتار و کردار بده! خدایا به ما و حسن
روحانی و دولتش توفیق حق شناسی و حق خواهی
بده! خدایا به ما و حسن روحانی و دولتش توفیق دعای
خیرکردن برای همدیگر بده .خدایا به ما و حسن روحانی
و دولتش توفیق حق دادن به مردم اعم از مخالف و موافق
و فقیر و غنی بده.
••وام ازدواج فقط با فیش کسر از حقوق کارمند امکان
پذیراست .من کارگر نه کارمند آشنا دارم نه فیش کسر
از حقوق!
••برای تشکیل پرونده به منظور دریافت خسارت ناشی
از وقوع زلزله به ملک این جانب که در رهن بانک مسکن
است به شعبه مرکزی بجنورد مراجعه کردم گفتند باید
بدهی معوق خود را صفر کنی و مبلغ  25هــزار تومان
بابت کارشناسی بپردازی .آیا روال پرداخت خسارت این
گونه است؟
•• خراسان در زمینه انتخابات حقایق را نوشت ،دولت
ها هرچند قوی باشند نقایصی دارند و باید گفته شود تا
هرچه بیشتر در جهت رفــاه مردم گام بردارند و نقایص
را جبران کنند ،روزنامه ای با بیش از نیم قرن سابقه باید
همین گونه باشد.
••طراح محترم ،جدول سودوکو از جاذبه های روزنامه
است ولی من باسواد فوق دیپلم در  73سالگی جدول
 10دقیقه ای را در دو ساعت نمی توانم تمام کنم .لطفا
راهنمایی فرمایید.
••با تبریک به رئیس جمهور منتخب ان شاء ا ...طی چهار
سال آینده شاهد اوراق کردن کارخانجات کشور و رونق
کسبوکارکشورهایچینوترکیهواماراتتوسطاعضای
دولت و خانواده آنها نباشیم.
•• آقای روحانی حدود  33میلیون نفر را که به شما رای
ندادند دریاب و برای به دست آوردن رای این تعداد هم
سعی کن .من ا ...التوفیق.
••متاسفانه بهره کاری کارمندان دولت پایین است و اضافه
کاری باالیی می گیرند ،همه آنها گویا برای ادامه تحصیل
آمده اند نه کار .گویا دانشجویند .آقایان به ارباب رجوع می
گویند امروز سرکالس تشریف دارند و دانشگاهند.
••ما در زمینه های نانو ،پزشکی و انواع فناوری های نو و...
پیشتازمنطقههستیم.بایدبهجوانانواستعدادهایشانو
بزرگان علمی ،هرچه بیشتر بها دهیم ،در آبادانی کشور
بکوشیم تا زنان و مردان ایران همیشه عزتمند باشند.
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