
قدرت ها بر سر بيانيه هم توافق نکردند

پس از مالقات با رئيس سيا

 سخنگوي سازمان غذا و دارو: 
 سلبريتي محترم به كار خود بپردازد 

و دارو و درمان را به اهلش واگذارد

بن بست  موشكی 
 شورای امنیت 

حول ایران

سناتورهای امريکايی: 
به قاتل بودن بن سلمان 

يقين   پيدا كرديم

بيشترين هزينه بايد 
 براي فيلمنامه شود 

اما برعکس است

 ناتو از ایران 
كمك خواست

پر شدن جيب  سلبريتي ها  
اين بار با تبليغ داروي مرگ!
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 گفت وگوي »جوان« با پروانه معصومي 
بازيگر پيشکسوت

امريکا در بن بست افغانستان

پس از مالقات با رئيس سيا

سناتورهای امريكايی: به قاتل بودن بن سلمان يقين   پيدا کرديم

به همت آستان قدس رضوی صورت گرفت
برگزاری دومين کنگره پزشكان قلب ايران و اروپا با حضور 500 پزشک از 21 کشور جهان

اراده واگذاري پرسپوليس و استقالل وجود دارد

  جهان ترام�پ نگذاش�ت جينا 
هاسپل، رئيس سيا برای 
توضي�ح علنی درب�اره پرون�ده خاش�قجی و نقش 
بن س�لمان در آن، به س�نا برود. در عوض، هاسپل، 
سه       شنبه شب در يك جلسه پشت درهای بسته سنا 
حاضر شد؛ جلسه ای كه البته خيلی از سناتور      ها هم 
در آن حضور نداش�تند. بعد از مالقات پشت درهای 
بسته با هاسپل، س�ناتور      ها گفته اند ديگر ترديدی 
ندارند كه محمد بن سلمان پشت قتل جمال خاشقجی 
بوده است. »باب كوركر«، رئيس كميته روابط خارجی 
مجلس سنا گفته كه اگر جلسه توجيهی با رئيس  سيا 
 جلس�ه دادگاه بود، بن س�لمان را ظ�رف 3۰ دقيقه
می ش�ناخت.  مج�رم  قت�ل  اي�ن  باب�ت   
به گزارش »ج��وان«، رئیس س��ازمان اطالعات مرکزی 
امریكا سرانجام قبول کرد که سناتورهای ارشد امریكایی 
را در جریان جزئی��ات قتل روزنامه نگار منتقد س��عودی 
قرار دهد، البته پش��ت درهای بسته. این جلسه سه       شنبه 
شب برگزار شد. از محتوای آن چیزی به بیرون درز نكرده 
ولی نمایندگانی که در این جلسه بوده اند، می گویند دیگر 
برای شان شكی باقی نمانده که عامل قتل جمال خاشقجی، 
روزنامه نگار منتقد سعودی، ش��خص بن سلمان، ولیعهد 
عربستان بوده اس��ت. »لیندسی گراهام « س��ناتور ارشد 
امریكایی که در هفته های بعد از قتل خاشقجی، نام او بیش 

از دیگران بر سر زبان هاست، گفته که پیش از جلسه توجیهی 
با رئیس سیا هم بر این باور بوده که محمد بن سلمان مسئول 
قتل خاشقجی است ولی این جلسه را در حالی ترک کرده که 
اطمینان باالیی داشته که باور او درست بوده است. گراهام 
در واکنش به الپوش��انی مقام های امریكایی که اشاره ای 
مستقیم به ترامپ است، گفته است: »فقط کسی که خودش 
را به خواب زده می تواند به این نتیجه برسد که هماهنگی 
و سازماندهی این قتل تحت فرمان محمد بن سلمان انجام 
نگرفته است.« گراهام گفته که »عربستان  جزو متحدان 
راهبردی ما است و ارزش دارد که رابطه مان را نجات دهیم، 
اما این کار نباید به هر قیمتی صورت بگیرد.« او می گوید: 
»در صورتی که کارهای بن سلمان را نادیده بگیریم و به آنها 
رسیدگی نكنیم، به جایگاه خودمان در دنیا و امنیت ملی مان 
خدشه  بیشتری وارد می کنیم. نمی توانم محمد بن سلمان را 

شریكی قابل اتكا برای ایاالت متحده ببینم.« 
 گراهام تصریح کرد: » اگر حكومت سعودی برای مدت زمان 
طوالنی دست این مرد باشد، تجارت با عربستان سعودی را 
دشوار می دانم، چون فكر می کنم او دیوانه و خطرناک است 
و رابطه  ]امریكا و عربستان[ را به مخاطره انداخته است.« 
 او گفته است :»تا زمانی که محمد بن سلمان در این کشور 
مسئول اس��ت من نمی توانم از فروش سالح به عربستان 
سعودی حمایت کنم.«  باب کورکر هم که در جلسه با خانم 
هاسپل حاضر بوده، گفته که اگر جلسه توجیهی با رئیس  

سیا جلسه دادگاه بود، محمد بن سلمان را ظرف ۳۰ دقیقه 
بابت این قتل مجرم می شناخت. کورکر همچنین گفته 
است تردیدی وجود ندارد که محمد بن سلمان، خاشقجی 
را به قتل رسانده اس��ت. رابرت منندز، سناتور دموکرات 
امریكایی گفت بعد از این جلسه بیشتر از گذشته مطمئن 
شده که امریكا بایستی مسئله جنگ یمن و قتل خاشقجی 
را مورد بررس��ی قرار دهد. او هم گفت: »بعد از این جلسه، 
فقط نظراتی که داش��تم تقویت شدند. « س��ناتور ریچاد 
بلومنتال، عضو ارشد مجلس س��نا از علنی نبودن جلسه 
سه       شنبه شب رئیس سیا با سناتور      ها به شدت انتقاد کرده 
و گفته که جلسه استماع گزارش جینا هاسپل باید علنی 
برگزار       می ش��د. بلومنتال در صفحه شخصی توئیتر خود 
نوشت: » محمد بن سلمان مسئول قتل وحشیانه و ازپیش 
برنامه ریزی شده خاشقجی است و دولت ترامپ نیز در حال 
الپوشانی آن اس��ت.«  روزنامه » لوپن۲۱ « فرانسه درباره 
دلیل ماجراجویی سیا علیه بن سلمان در حالی که ترامپ 
همچنان به الپوشانی ادامه می دهد، نوشت: » سیا معتقد 
است که امریكا بهای سنگینی پرداخت کرده تا ولیعهد را 
به عنوان یک شاهزاده جنگ در منطقه نشان دهد اما این 
جنگ به ظهور مجدد القاعده در منطقه منجر شد. «روزنامه 
فرانسوی مذکور نوش��ت: . س��یا همچنین از تالش های 
بن سلمان برای انعقاد قرارداد      هایی با روسیه از جمله خرید 

اس۴۰۰ خرسند نبود. 

آميختگی تاريخ دانشجويی با استكبار ستيزی 
16 آذر که ب��ه عنوان روز 

رسول سنائی راد 
  يادداشت

دانشجو در تقویم ملی ما 
ثبت شده، یادآور رشادت 
جامعه دانش��جویی کش��ور در برابر مداخله استعماری 
امریکا و سابقه استکبارستیزی جوانان برومندمان است؛ 
جوانان دانشجویی که در فضای سرکوب و خفقان بعد از 
کودتای ننگین 28 مردادماه س��ال 1332، سفر معاون 
رئیس جمه��ور امریکا را برای تثبی��ت رژیم دیکتاتوری 
پهلوی برنتافته و با برپایی تظاهرات و اعتراض به حضور 
نیکسون در دانشگاه تهران که قرار بود از سوی رژیم به 
پاس طراحی و اجرای کودتا به دکت��رای افتخاری نائل 
آمده و پاداش دریافت دارد، جانانه ایستادند و با ایثار جان 
طبل رس��وایی کودتاچی��ان را به ص��دا درآورده و ننگ 
حمایت امریکا از رژیم کودتایی و وابستگی این رژیم به 
بیگانه را در حافظه تاریخی مردم با ما نهادینه ساختند. 

این حادث��ه خونی��ن، تاریخ دانش��جویی را ب��ا روحیه 
استکبارستیزی و مبارزه با مداخله استعماری بیگانگان و 
در رأس آنها امریکایی   ها پیوند داد. به گونه ای که پژواک 
آن در اعتراضات مردمی با پیش��گامی دانش��جویان به 
الیحه کاپیتوالس��یون در آغاز نهض��ت انقالبی حضرت 
امام خمینی)ره( در سال 1343 و تسخیر النه جاسوسی 

امریکا در سال 1358 قابل رؤیت است. 
جانمایی روحیه استکبارس��تیزی و مقابله با مداخالت 
اس��تعماری امریکا در حافظه تاریخی مردم کشورمان 
و به ویژه جوانان موجب ش��کل گیری و ماندگاری نوعی 

مقاومت در برابر تجدید ارتباط و برقراری دوباره مناسبات 
سیاس��ی با امریکا ش��ده که عوامل دیگری نیز به قوام، 

استحکام و تداوم آن کمک کرده است. عواملی چون:
1- ادامه مداخالت امریکا در حمایت از رژیم س��رکوبگر 
پهلوی که با حضور گسترده پس از کودتای 28 مرداد در 
عرصه های گوناگون از تشکیل دستگاه مخوف ساواک تا 
مراکز فکری و برنامه ریزی کش��ور تشدید شده و پس از 
سقوط رژیم دیکتاتوری پهلوی با حمایت از ضدانقالب و 
محمدرضای فراری تا حمایت از کودتاچیان و همراهی 
با صدام در تجاوز به خاک ایران و امروزه همراهی با رژیم 
صهیونیستی و آل س��عود و مدیریت تروریسم تکفیری 

علیه کشورمان همچنان استمرار داشته است. 
2- ماهیت دینی و ملی استکبار ستیز و مبارزه با تهاجم 
بیگانه بر مردم کش��ورمان به ویژه جوانان و دانشجویان 
که با برخ��ورداری از آگاهی و قدرت تحلیل سیاس��ی، 
از مداخالت اس��تکباری امریکا و ظلم و وقاحت س��ران 
کاخ سفید نسبت به کشورشان شناخت و فهم سریع تر 
و افزون تر داش��ته و مرجع س��ایر گروه ها و اقشار نیز به 

حساب می آید. 
3- رشادت و شجاعت الزم برای ایستادگی در برابر تفرعن 
و روحیه استکباری امریکا در جوانان و دانشجویان که در 
پیوند با آموزه های مکتبی و انقالبی پس از انقالب اسالمی 
نیز تقویت ش��ده و الهام بخش جوانان سایر کشور  ها نیز 

بوده است. 
4- ش��فافیت و وضوح اقدامات و رفتارهای استکباری و 

ظالمانه امریکا و سران کاخ سفید در سایر کشور  ها به ویژه 
کش��ورهای پیرامونی و منطقه غرب آسیا که حمایت از 
کشتار مردم مظلوم یمن، حمایت از پایتختی قدس برای 
اشغالگران فلسطینی، انتقال داعش به افغانستان و تداوم 
ناامنی برای ادامه مداخله و اشغالگری، تالش برای تجزیه 
خاک سوریه و عراق و...  نمونه  ها و مصادیق فعلی این نوع 
مداخالت ظالمانه و استکباری اس��ت که مولد نفرت و 

بیزاری از سران امریکایی است. 
5- جسارت و خیره سری سران کاخ سفید در ظلم و اهانت 
به مردم شریف ایران اس��المی و اقدامات ضدایرانی مثل 
تروریست نامیدن مردم کشورمان، گرسنه و مفلوک نامیدن 
مردم برای القای اثرگذاری تحریم ه��ای ظالمانه، تالش 
آشکار برای ضربه زدن به توان موشکی، نفوذ منطقه ای پس 
از محدودسازی هسته ای،  نقض آشکار برجام و استفاده از 
ادبیات تهاجمی و...  که به بی اعتمادی مردم از جمله جوانان 
دانشجو به امریکا و نفرت از سران کاخ سفید دامن می زند. 

از این رو در حالی که از یک سو آموزه های دینی و ملی در 
جامعه ما پمپاژ عزت، استقامت و نفی ذلت و ظلم پذیری 
می کند، رفتار امریکایی  ها از کودتای 28 مرداد و حمایت 
از کودتاچیان در 16 آذر س��ال 1332 ت��ا نقض برجام و 
تشدید تحریم های ظالمانه در سال 1397 از سوی دیگر، 
محرک غیرت ملی و مول��د نفرت نزد ایرانی��ان به ویژه 
جوانان غیور و بصیرمان ب��وده و بی اعتمادی به امریکا را 
تقویت کرده و ماهیت ظالمانه و گرگ صفت سران کاخ 

سفید را به اثبات رسانده است. 

دومين كنگره بين المللی    ايران
پزش�کان قلب اي�ران و 
اروپا با حضور 5۰۰ فوق تخص�ص، متخصص و جراح 
قلب از 21 كشور جهان به همت آستان قدس رضوی 
در بيمارستان رضوی مشهد در حال برگزاری است. 
روز گذش��ته دومین کنگره بین المللی پزش��کان قلب 
ایران و اروپا با حضور 500 ف��وق تخصص، متخصص و 
جراح قلب با حضور حجت االسالم رئیسی، تولیت آستان 
قدس رضوی در بیمارستان فوق تخصصی رضوی مشهد 
آغاز به کار ک��رد.  به گزارش » جوان «، 300 س��خنرانی 
با موضوع��ات جدید در ای��ن گردهمایی علم��ی انجام 
می شود که 200 سخنرانی توسط اس��تادان خارجی و 
100 سخنرانی توسط پزشکان داخلی در 50 بخش ایراد 
خواهد ش��د.  در این کنگره که با نگاه وی��ژه ای در حوزه 
 live آموزش برگزار می ش��ود، بیش از 20 م��ورد عمل
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در بیمارستان فوق تخصصی رضوی انجام می پذیرد. 
در نشست های دومین کنگره علمی پزشکان قلب ایران 
و اروپا بیمارستان رضوی از تعداد زیادی از بیمارانی که 
به طور معمول از طریق کاتتریسم و آنژیوگرافی درمان 
می ش��وند، حین عمل جراح��ی تصویربرداری ش��ده و 
به صورت زنده روی صفحه نمایش به ش��رکت کنندگان 

ارائه می شود. 
همچنین تعدادی از جراحی های ویژه که در بیمارستان 
قلب ش��هید رجایی تهران، بیمارس��تان کوثر ش��یراز و 
بیمارس��تان کینگ فیصل عربس��تان پیش تر انجام و از 
آنها فیلم برداری شده است، در طول این کنگره    ها برای 

شرکت کنندگان نمایش داده می شود. 
   افزاي�ش دوبراب�ری تولي�د دارو برای اقش�ار 

كم درآمد
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس 
رضوی در مراسم افتتاحیه این کنگره با اشاره به مسئله 
دارو و توجه به درم��ان خصوصاً برای اقش��ار کم درآمد 
جامعه، این فعالیت را از اولویت های کاری آستان قدس 

رضوی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در دوره جدید 
عنوان کرد که با توجه به تعیی��ن این اولویت طی مدت 
زمانی کوتاه ظرفیت تولید داروی آستان قدس رضوی به 

دو برابر افزایش یافته است. 
وی افزود: درمانگاه    هایی را در شهرستان های مختلف در 
دست تأسیس    داریم و بنیاد سالمت رضوی در خراسان 
بزرگ به دنبال کمک ب��ه مجمع های خیرین و مراکزی 

است که مشکالتی در این زمینه دارند. 
تولیت آس��تان قدس رضوی با تأکید ب��ر اینکه معاونت 
علمی آس��تان قدس رضوی مأموریت کار دانش بنیان، 
علمی و فناوری را در همه حوزه    ها به ویژه مسئله سالمت 
بر عهده دارد، افزود: همکاران ما تالش می کنند از جهت 
علمی و کار دانش بنیان جایگاه مش��هد را ارتقا بخشند 
که در واقع ارتقای سالمت کشور اس��ت و برگزاری این 
قبیل کنگره    ها گام    هایی در جهت تبادل تجربیات علمی 
و آش��نایی جهان با پیشرفت های کش��ورمان در حوزه 

سالمت است. 
   حركت در مسير تحقق مرجعيت علمی

 Caspian Meeting در قال��ب کنگ��ره بین الملل��ی
2018 کارگاه عمل��ی دو روزه در خصوص بیماری های 
قلب جنین برگزار می ش��ود که س��ه مدرس برجسته، 
»پروفس��ور ُگرلین ش��ارلند« از انگلس��تان، »پروفسور 
جوانا دنگل« از لهس��تان و »دکتر ابراهیمی« از امریکا 
در آن ب��ه تدریس مباح��ث بیماری ه��ای قلب جنین 
 Iran می پردازند.  همچنین در حاشیه کنگره بین المللی
CTO Meeting 2018 س��مپوزیوم نارسایی قلبی، 

 در بیمارستان فوق تخصصی رضوی در مشهد در حال 
برگزاری است. 

»سرطان شناس��ی و قلب«، »عفونت های ماهیچه قلب 
و بیماری های ماهیچه قلب«، »افزایش فش��ار ش��ریان 
ری��وی«، »نوآوری ه��ای درمانی در نارس��ایی قلب « و 
»نوآوری    ها در پیوند قلب«، عناوین نشس��ت  های این 

سمپوزیوم به شمار می رود. 
از دیگر موضوعاتی که در این سمپوزیوم مطرح می شود، 
می توان به داروهای جدید برای درمان قلب، چگونگی 
کنترل بیم��اران مبتال به نارس��ایی قلب��ی، چگونگی 
آماده کردن بیم��اران مبتال ب��ه نارس��ایی قلبی برای 
اقدامات جراحی غیرقلبی، کم خونی در بیماران مبتال به 
نارسایی قلبی، فهرستی برای پیوند قلب و عوارض جانبی 
پیوند قلب اش��اره کرد. رئیس انجمن اکوکاردیوگرافی 
ایران با بیان اینکه همکاری علمی پزش��کان قلب ایران 
و اروپا در بیمارس��تان رض��وی یکی از ب��ا ارزش    ترین 
کنگره    ه��ا در حوزه قلب و عروق کش��ور اس��ت، گفت: 
برگزاری این قبیل کنگره    ها نقش مؤثری در به روزرسانی 
 علم کنترل، پیش��گیری اولی��ه و ثانوی��ه بیماری های 

قلبی – عروقی دارد. 
دکتر نیلوفر س��میعی با اش��اره به اینکه ب��رای تمامی 
پزش��کان امکان حضور در مراکز خارجی و کس��ب این 
دانش    ها وجود ندارد، ادام��ه داد: برگزاری این کنگره    ها 
در کشور فرصت بسیار خوبی برای بهره مندی پزشکان 
کشورمان از دانش روز دنیاس��ت.  دکتر رضا سعیدی، 
مدیر عامل بیمارس��تان رضوی نیز با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی تصمیم دارد دانش بنیان اداره ش��ود و در 
مسیر رسیدن به مرزهای دانش و کسب مرجعیت علمی 
حرکت کند، گفت: با راه ان��دازی معاونت علمی و بنیاد 
س��المت، گام های مؤثر و بزرگی در این راستا برداشته 
شده و آس��تان از هیچ کوشش��ی فروگذار نکرده است.  
وی ادامه داد: بیمارستان رضوی تالش دارد مقدمات و 
الزامات پیش��رفت علمی را بیش از پیش فراهم کند و با 
گردهم آوردن فرهیختگان علم پزشکی جهان در مسیر 

ایجاد نشاط علمی گام بردارد. 

مديركل ورزش حرفه ای    ورزشي
و امور باشگاه های كشور 
درخص�وص اينکه خصوصی س�ازی دو تي�م مطرح 
پايتخت چقدر طول می كش�د، گف�ت: بايد مراحل 
قانونی، فرهنگی، زيرساختی و حقوقی فراهم شود. 
افش��ین داوری در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس درب��اره 
خصوصی سازی در فوتبال گفت: بخش عمده تیم های 
لیگ به بخش خصوصی واگذار ش��ده، همچنین، طبق 
صحبت های اخی��ر جهانگیری، مع��اون رئیس جمهور 
تیم های برتر پایتخت نیز باید در این راستا قدم بردارند 

و از این قاعده مستثنی نیستند. 
مدی��رکل ورزش حرفه ای و امور باش��گاه های کش��ور 
درخصوص اینکه خصوصی سازی دو تیم مطرح پایتخت 

چقدر زمان می برد، گفت: باید مراحل قانونی، فرهنگی، 
زیرساختی و حقوقی فراهم شود، ولی با این وجود اراده 
این کار وجود دارد که همه باش��گاه   ها با توجه به در نظر 
گرفتن تمام جوانب و زیرس��اخت   ها به بخش خصوصی 

واگذار شوند. 
وی افزود: منابع دولتی درخص��وص هزینه   ها و درآمد 
محدودیت   هایی دارند که در صورت واگذاری باشگاه   ها و 
تیم   ها به بخش خصوصی این محدودیت   ها رفع می شود، 
چراک��ه هیئ��ت مدیره آن بخ��ش در م��ورد تخصیص 
اعتبارات در هر زمین��ه ای تصمیم می گیرد و همچنین 

آنها خدمات بهتری را به مردم ارائه می دهند. 
داوری ادامه داد: از طرفی این احتمال وجود دارد که در 
صورتی که توانایی باشگاه بیشتر شود، انگیزه مخاطب 

بیش��تر می ش��ود که در نهایت درآمد باش��گاه افزایش 
می یابد. 

وی با اشاره به اینکه 20 هزار باشگاه مجاز در کشور مشغول 
به فعالیت هس��تند، افزود: متأس��فانه بخش عمده ای از 
باشگاه   ها بدون مجوز در کشور فعالیت می کنند که در این 
رابطه اراده بر این قرار گرفته که مراحل تأسیس   و تمدید 
باشگاه   ها تسهیل شود تا سرمایه گذاران به سمت باشگاه های 
خصوصی سوق داده شوند. مدیرکل ورزش حرفه ای و امور 
باشگاه های کشور درخصوص اشتغال زایی در این زمینه نیز 
بیان کرد: اگر هر باشگاه 10 نفر نیرو را استخدام کند برای 
200 هزار نفر ش��غل ایجاد می شود، همچنین، اگر در روز 
100 نفر از هر باشگاه استفاده کنند، روزانه بالغ بر 2 میلیون 

نفر می توانند در سالمت جامعه تأثیرگذار باشند. 
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رسالت جنبش دانشجويي 
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2

وقت کشی در استکهلم
 احمد کاظم زاده 
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رهبر انقالب در پيامي به اجالس سراسري نماز:

مدارس را به نمازخواني 
نوجوانان مزین كنید

   نماز آنگاه که با خش��وع و حضور گزارده شود جامعه را به 
صالح و سداد در زبان و عمل مي کش��اند و اعتال مي بخشد. 
بخش مهمي از گرفتاري ها و آلودگي هاي ما براثر نپرداختن 

به این حقیقت هشدار دهنده است |  صفحه 5

ويژه هاي جوان  

 فرصتي براي اثبات ادعاي تقلب
 فرمان شورش 

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  15 آذر 1397   -    28 ربيع االول 144۰

سال بيستم- شماره 5533 - 16 صفحه
قيمت:5۰۰تومان

 رانت ارزي 18میلیارد دالري
سرگردان بین عرایض دولتي

   اقتصادي

اظهارات متناقض رئيس جمهور درباره متفق القول بودن همه اقتصاددانان دولت بر سر ارز 42۰۰توماني مورد قبول همه اقتصاددانان دولت نيست!

اليحه » دولت كليد« پشت در هاي  »قفل مجلس« تصويب شد!
  تعدادی از نمایندگان مخالف CFT با هدف از حد نصاب انداختن )آبستراکسیون( 

قصد خروج از مجلس را داشتند که با در قفل شده مواجه شدند |  صفحه 2
  نمایندگان ضمن اصالح برخي ایرادات شوراي نگهبان به الیحه CFT بر نظر خود 

در سایر موارد اصرار کردند تا سرنوشت الیحه به مجمع تشخیص سپرده شود

ران��ت 18 میلی��ارد دالری اوایل امس��ال را هیچ کس گ��ردن نمی گیرد! 
رئیس جمهور دی��روز برای دومی��ن بار در ی��ک هفته اخیر، درب��اره دالر 
4200تومانی عرایضی مطرح نمود و اگرچه چند روز پیش به طور ضمنی 
آن را به »اشتباه بانک مرکزی « و »فرمول های غلط اقتصاددانان « نسبت 
داد اما دیروز در چرخشی آش��کار، ارائه ارز 4200 توماني را تصمیم »همه 

مسئوالن، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور« دانست! سخنی که مسعود 
نیلی، دستیار ارشد سابق اقتصادی رئیس جمهور و ولی اهلل سیف، رئیس کل 
سابق بانک مرکزی، آن را قبالً نپذیرفته اند و حرف دیگری می زنند! از طرفی 
اسحاق جهانگیری که او را باید »قهرمان دالر 4200 تومانی« و رانت ایجاد 
ش��ده نامید هم در زمان خود، عرایض دیگری داشت و عبدالناصر همتی، 

رئیس کل بانک مرکزی نیز در آغاز کار تلویحاً دالر 4200 تومانی را »نقشه 
امریکایی ها« نامید.  در مجموع 18 میلیارد دالر  به نرخ 4200 تومان که به 
سوءاستفاده گرترین بخش اقتصاد کشور تزریق شد و واردکنندگان به جای 
واردات با این ارز و فروش آن در داخل، ارز  ها را در بازار آزاد فروختند، آنقدر 

رانت سنگیني است که هیچ کس زیر بار آن نرود.  |  صفحه 4

16آذر، روز دانشجو گرامي باد
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