
روزنامه اقتصادی صبح ایران

چابهار معاف از تحریم، 
یک فرصت برای ایران

با توجه به معافیت بندر چابهار از تحریم های 
اعمال شده آمریکا علیه کشورمان یک کارشناس 
مسائل بین الملل می گوید این موضوع در راستای 
سیاس��ت آمریکا در قبال مهار کردن قدرت چین 
ش��کل گرفته و ایران می تواند از این ظرفیت برای 
کاهش تحریم ها اس��تفاده کند. ایرن��ا، معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا روز سه شنبه 
)23اردیبهشت( در دیدار با وزیر خارجه افغانستان 
تاکید کرد که تحریم های آمریکا علیه ایران شامل 
بندر چابهار نمی شود زیرا این بندر برای افغانستان 
دارای اهمیت اس��ت. »آلیس ویل��ز«، معاون وزیر 
خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا پس از دیدار با 
 رهبران حکومت وحدت ملی با »صالح الدین ربانی« 
وزی��ر خارج��ه افغانس��تان گفت: از نظ��ر دولت 
افغانس��تان این بندر می تواند راه را برای میلیون ها 
دالر تجارت افغانستان و پایان وابستگی این کشور 

به بندر کراچی پاکستان باز کند.
س��خنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت: 
اینک��ه تحریم ها ش��امل بندر چابهار ایران نش��ود 
برای افغانستان یک مسئله مهم است. بندر چابهار 
مسیر بسیار خوبی برای واردات و صادرات کاال از 
افغانستان به هند و سایر کشورها محسوب می شود. 
هند و افغانستان برای اینکه بندر چابهار از تحریم ها 
معاف ش��ود پی��ش از این تالش های بس��یاری را 
انجام داده اس��ت. بندر چابهار از شهرهای جنوب 
اس��تان سیستان و بلوچستان و تنها بندر اقیانوسی 
ایران که لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی های 
اقیانوس پیم��ا را دارد و از مناط��ق آزاد بازرگانی 
کش��ورمان محسوب می شود. بندر چابهار به دلیل 
موقعیت راهبردی، که نزدیک ترین راه دسترس��ی 
کش��ورهای محصور در خشکی آس��یای میانه به 
آب های آزاد اس��ت از اهمی��ت فراوانی برخوردار 
اس��ت این بندر یک��ی از مهم تری��ن چهارراه های 
کریدور ش��مال-جنوب بازرگانی جهانی اس��ت.

ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع پژوهش��گر ایرنا، با 
»پیرمحمد مالزهی« کارشناس مسائل افغانستان و 

شبه قاره هند به گفت و گو پرداخت.
**معافی��ت آمریکا ازتحری��م چابهار در 

راستای مهار قدرت چین انجام می شود.
مالزهی کارشناس مس��ائل منطقه در ابتدای 
این گفت وگو بیان داش��ت: مع��اف از تحریم بندر 
چابه��ار توس��ط آمری��کا در راس��تای کمک به 
افغانستان نیست بلکه بر اساس سیاست های خاص 
منطق��ه ای آمریکا و رقابتی ک��ه با چین دارد انجام 
شده اس��ت. وی افزود: چینی ها در بندر گوادر در 
جنوب ایالت بلوچستان پاکستان سرمایه گذاری و 
آن را تبدی��ل به یک بن��د آزاد تجاری کردند و در 
حال س��اخت یک پایگاه نیروی دریایی در آنجا 
هستند و این برای آمریکایی ها مساله بسیار مهمی 
محسوب می شود و این بندر دومین منطقه ای است 
که چینی ها در حال ساخت پایگاه نیروی دریایی 
در آن می باشند و لذا این مساله برای آمریکایی ها 
از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. وی همچنین 
اظه��ار داش��ت: نکته مهم ت��ر در این م��ورد این 
اس��ت که یک جاده کمربندی کاشمر را به گوادر 
وص��ل کند و یک خط آهن و بزرگراه نفت و گاز 
خاورمیانه را به کاشمر منتقل کند و از این طریق 
به مرکز چین انتق��ال یابد و این برای امریکا مهم 
اس��ت و برداشتی وجود دارد که چینی ها در چند 
سال آینده هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی 
به قدرت برتر دنیا تبدیل شوند این زنگ خطری 

برای آینده آمریکا محسوب می شود...
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 سایت های شرط بندی
یا قمارخانه های مجازی

ش��رط بندی در فوتب��ال در حالی دوباره به 
صدر خبر های ورزش��ی بازگش��ته است که این 
مساله یکی از بخش های اصلی پرونده فساد در 
فوتبال را تش��کیل می دهد و بیشتر در سایت ها 
انجام می پذیرد و نوع��ی قمارخانه های مجازی 

محسوب می شود. 
به گزارش ایرنا؛ همه این س��ر وصداها بعد از 
بازی سوال برانگیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود 
رشت شروع شد؛ بازی که دروازه بان تراکتورسازی 
گل ه��ای عجیب و غریب��ی دریافت کرد تا تیمش 
که امید قهرمانی داش��ت، نتیج��ه را واگذار کند اما 
ای��ن پایان ماجرا نبود زیرا بعد از بازی س��روصدا 
و اعتراض طرفداراران بلند ش��د ت��ا در این میان 
متهم اصلی دروازه بان تیم یعنی »محسن فروزان« 
قلمداد شود زیرا این باور تقویت شده بود که »نسیم 
نهالی« همسر او در سایت های شرط بندی حضور 
دارد و ف��روزان این گل ها را به عمد دریافت کرده 
است.با توجه به این اتفاق ها، فروزان توسط کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال به مدت یک ماه از تمامی 
فعالیت های فوتبالی تعلیق شد و همسرش به علت 
ش��رط بندی غیرقانونی در ش��بکه های اجتماعی 
 مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا اینکه این زوج در
9 اردیبهشت 1398 خورشیدی بازداشت شدند. 

ب��ه هرحال ای��ن اتفاق باعث ش��د تا صدای 
بس��یاری از اهال��ی فوتبال و غیرفوتبال��ی درباره 
شرط بندی بلند شود که نش��ان می دهد این پدیده 
امری جدید نیس��ت که مخت��ص االن بدانیم بلکه 
به نظر می آید همیش��ه وجود داشته است. چنانکه 
»جواد زرینچه« بازیکن پیشین استقالل گفته است: 
»زمان ما هم ش��رط بندی در فوتبال وجود داشت. 
هم مربیان شرط بندی می کردند و هم بازیکنان. البته 
تعدادشان واقعًا خیلی کم بود. زمان ما شرط بندی ها 
س��ر ماش��ین، زمین و ویال بود اما االن همه چیز 
نقدی شده و بر پایه دالر و یورو استوار است«.البته 
شرط بندی بر سر فوتبال یا ورزش های دیگر جدید 
نیست. در خارج از ایران که شکل و شمایلی کاماًل 
قانونی دارد و در ای��ران هم این کار در بنگاه های 

کوچک و محلی انجام می شود.
**شرط بندی در جهان

فلسفه سایت های شرط بندی که ایرانیان در 
آن ش��رکت می کنند به این گونه اس��ت که عده ای 
در سایت های خارج از کشور تعدادی کارشناس 
استخدام کرده اند که برای بازی های مختلف درصد 
شانس برای برد و باخت تیم ها را مشخص می کنند 
و ب��ا توجه به این درصده��ا، درصدهای مختلفی 
برای کاربران تعیین می کنند. برای مثال برای بازی 
2 تیم بارس��لونا و ختافه که شانس برد بارسلونا 
را بس��یار محتمل می دانن��د به این گون��ه امکان 
ش��رط بندی را برای کاربران در نظر می گیرند که 
اگر بارس��لونا برنده بازی شد، ش��ما به ازای یک 
میلیون تومان که شرط بندی می کنید هفت درصد 
آن یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید ش��د. اگر 2 
تیم مساوی کنند شما پنج برابر این عدد یعنی پنج 
میلیون تومان برنده خواهید ش��د و اگر تیم ختافه 
برنده شود شما 12 برابر این پول را برنده می شوید.

ممکن است این پیش��نهاد در ظاهر بسیار هیجان 
انگیز باش��د اما افرادی که این درصدها را انتخاب 
می کنند با توجه به برد و باخت های 2 تیم و میزان 
ش��رط بندی طرفداران هر 2 تیم این درصدها در 
نظر دارند و ش��اید شما به صورت اتفاقی در یک 
بازی برنده شوید اما در درازمدت این سایت است 

که برنده می شود.
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گزارشنگاه اقتصادی

نماینده شرکت ملی نفت در بورس: 

 بورس 
 هفته آینده 

میزبان نفت می شود

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

افزایش هزینه های تولید 
از اصلی ترین عوامل 
تأثیرگذار بر اقتصاد

 اشتغال 58 هزار نفر
 از طریق کاریابی ها

در سال گذشته

واردات خودروهای 
ارزان قیمت با هدف 

 تعدیل قیمت
در بازار آزاد شود

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:

جنگ نمی شود، مذاکره با آمریکا سّم است 
گزینه قطعی ملت مقاومت است

 خریـداران ارز 
منتظر مالیات باشنـد!

استخدام 98
شركت طالي ناب كيهان 
موسسه كارآفرينان آوا سالمت 
مهندسي سيستم ياس ارغواني

w w w . T a f a h o m n e w s . c o m

 مردم در حوزه ارز 

سرمایه گذاری نکنند

 افزایش واردات نفت 

کره جنوبی از ایران

 فروش بلیت هواپیما از سوی

اپلیکیشن های بانکی غیر قانونی است 
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حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی عصر روز 
)سه ش��نبه( در دیدار مس��ئوالن و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت 
تقوای مسئوالن بویژه در »رس��یدگی به امور مردم، رعایت بیت المال 
و اجتناب از اشرافیت« به بیان وظایف اساسی مسئوالن سه قوه برای 
حل مشکالت اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات 
خبیثانه امریکا برای »تغییر محاس��بات و تسلیم شدن مسئوالن« و نیز 
»فاصل��ه گرفتن م��ردم از نظام« افزودند: گزین��ه قطعی ملت ایران در 
مواجهه با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت 
کنونی امریکا سّم مضاعف است، البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، 
برخورد اراده هاس��ت و در این زمینه، اراده ملت ایران و نظام اسالمی 
قوی تر از دشمن است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم شد.به 
گزارش تفاهم به نقل از دفتراطالع رس��انی مقام معظم رهبری ، رهبر 
انقالب اسالمی در ابتدای سخنانشان ماه رمضان را »ماه تقوا« و زمینه 
و بس��تری برای رواج پروا از خداوند متع��ال خواندند و گفتند: قرآن 
وعده داده اس��ت که تقوا موجب بصیرت، رستگاری، جلب رحمت و 
هدایت و ایجاد قدرت تش��خیص حق از باطل خواهد شد و با وجود 

تقوا، هیچ بن بستی وجود نخواهد داشت.
حض��رت آیت ا... خامنه ای جنبه دیگر تقوا از منظر قرآن کریم را 
»تقوای از غیر خدا« برش��مردند و افزودند: معنای تقوای از غیر خدا 
این است که از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسیم و زندگی و آینده خود 
را وابس��ته و به دست آنها ندانیم.ایشان با یادآوری کالمی حکمت آمیز 
از ام��ام راحل مبنی بر لزوم پرهیز از ش��هوات معنوی در ماه رمضان 
بویژه قدرت طلبی، خطاب به مس��ئوالن تأکی��د کردند: گفتار، رفتار و 
تصمیم های ما مسئوالن در سرنوشت مردم مؤثر است، بنابراین مسئوالن 
بی��ش از همه به تقوا نیاز دارند، چرا که با بی تقوایی آنها، حقوق مردم 
به طرز جبران ناپذیری پایمال خواهد شد.رهبر انقالب اسالمی، »تقوا 
و امانتداری« را جزو مهمترین ش��اخصها در سپردن امور و مسئولیتها 
دانس��تند و با تأکید ب��ر لزوم مراقبت مس��ئوالن در رعایت بیت المال، 
خویش��تنداری در برابر طغیان نفس و پرهیز ج��دی از مال اندوزی و 
میل به اش��رافیت، گفتند: س��لوک پیغمبر اکرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( 
کاماًل بر خالف دنیاطلبانی بود که به دنبال کس��ب قدرت برای رسیدن 
به شهوات نفس��انی و مال و ثروت هستند و در جمهوری اسالمی نیز 
مسئوالن موظفند با تمسک به سیره آن بزرگواران، از اسراف و زندگی 
اش��رافی و تجمالتی پرهیز کنند.رهبر انقالب اسالمی سخنان خود را 
با ورود به مباحث و مس��ائل اقتصادی کش��ور ادامه دادند و با اش��اره 
به س��خنان رئی��س جمهور مبنی بر لزوم جدی تر ش��دن مدیریت ها و 
برنامه ریزی ها، گفتند: س��خنان آقای رئیس جمهور، س��خنان درستی 
است که باید انجام شود و انجام دادن آن هم به دست خود مسئوالن و 
دولت است و راه هم در این زمینه باز است.حضرت آیت ا... خامنه ای 
مهمترین مسئله کشور را در شرایط کنونی »مسئله اقتصاد و مشکالت 
معیش��تی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط« دانستند و 
افزودند: مشکالت اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی عالوه بر اینکه 
به اعتبار هر کش��وری لطمه وارد می کند، به دلیل آنکه مردم و طبقات 
ضعیف تحت فشار قرار می گیرند، زمینه ساز طمع دشمن نیز می شود.

ایش��ان با تأکید بر اینکه حل مس��ائل و مشکالت اقتصادی باید 
به طور جدی در دس��تور کار مس��ئوالن قرار گیرد، خاطرنشان کردند: 
در زمینه مس��ائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بن بستی وجود 
ندارد.رهبر انقالب اسالمی افزودند: مسائل و مشکالت اقتصادی باعث 
شده است که دشمنان ما و در رأس آن امریکا به زعم خود تصور کنند، 
با تحریم های بی سابقه می توانند به ایران ضربه بزنند در حالی که فلز 
جمهوری اس��المی به همت مردم و مسئوالن مستحکم است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه اقتصاد کش��ور از زیرس��اخت ها و 
ظرفیت های خوبی برخوردار است، گفتند: اقتصاد کشور از چند بیماری 
مزمن رنج می برد که اگر در شرایط تحریمی فعلی بتوان این بیماری ها 
را برط��رف کرد، اقتص��اد ایران حرکت جهش��ی خواهد کرد.ایش��ان 
»وابستگی به نفت و خام فروشی«، »مداخالت غیر الزم دستگاه های 
حکومتی در مس��ائل اقتصادی و عدم اجرای مناس��ب سیاس��ت های 

 اصل ۴۴« و »تخریب فضای کس��ب و کار و قوانین دس��ت و پا گیر« 
را از جمل��ه بیماریه��ای مزمن اقتصاد کش��ور برش��مردند و افزودند: 
اصالح س��اختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت، در چهار ماهه 
اول امس��ال آن را انجام دهن��د و همچنین اصالح نظام بانکی از دیگر 
کارهای مهم و اساس��ی است که باید انجام شوند.رهبر انقالب اسالمی 
تأکی��د کردند: تحقق این امور زیربنایی و س��اختاری نیازمند مدیریت 
ش��جاعانه، امیدوارانه، جهادی، همراه با اش��راف میدانی بر مشکالت، 
عدم انفعال در برابر دش��من و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج 
از اختیار خودمان اس��ت.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: متأسفانه 
در س��ال های اخیر به طور مکرر، اقتصاد کشور به تصمیم های دیگران 
گره زده ش��د و بس��یاری از کارها به تصمیم های امریکا موکول شد و 
در نتیجه سرمایه گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به 
این امور کرد.ایشان یکی از راههای حل مشکالت اقتصادی را استفاده 
از ظرفیت وس��یع مردمی کشور دانس��تند و با تأکید بر اینکه برخورد 
دولت با عوامل مخرب در بخشهای گوناگون اقتصادی بسیار ضروری 
است، افزودند: باید با قاچاق، داللی ها، خریدهای خیانتکارانه ی ارزاق 
عمومی و احتکار، بدون هراس از جنجال ها، برخورد قاطع شود و همه 

باید از دولت در این عرصه حمایت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای در بیان چند کار و وظیفه اساس��ی که 
بای��د ب��ه عنوان تفکری عام مورد توجه و عمل س��ه ق��وه قرار گیرد، 
»رونق تولید« را کلید حل بسیاری از مشکالت خواندند و افزودند: در 
س��ایه عزم جهادی و به کارگیری جوانان متخصص، موانع رونق تولید 
قابل رفع اس��ت که اگر این هدف محقق ش��ود، مسائلی نظیر اشتغال، 
کاهش تورم، رفاه مردم و صادرات، شتاب خوبی خواهد گرفت.ایشان 
»اعتماد به جوانان« را راه حل اصلی برش��مردند و خاطرنشان کردند: 
هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقِل امکانات را در اختیارش 
گذاش��تیم، پیش رفتیم.رهبر انقالب تولیدات تحسین برانگیز نظامی از 
جمله موشک های نقطه زن بالستیک و کروز با برد 2 هزار کیلومتر را 
نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن، با انگیزه و خس��تگی ناپذیر خواندند و 
افزودند: در بحث غنی س��ازی 20 درصدی اورانیوم و تأمین نیازهای 
پزش��کی هس��ته ای نیز وقتی کار را به جوانان محول کردیم، در میان 
ناباوری بسیاری، کار به این مهمی را به سرانجام رساندند، ضمن اینکه 
مش��کل ترین بخش غنی سازی، رسیدن به 20 درصد است و مراحل 
بعدی، آس��انتر از این مرحله است.ایشان پرسیدند: آیا اینگونه جوانان 
نمی توانند مش��کالت صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه های مفقوده 
بخش های مختلف، کارها را به سامان برسانند؟رهبر انقالب با ابراز تلخ 
کامی از ش��نیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی، 
وزارت صنایع را به تهیه فهرس��ت موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی 
)اعم از ماش��ین آالت، قطعات و مواد اولیه( و ارائه فراخوان برای رفع 
این نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند: بسیاری از این موارد در 
داخل کش��ور قابل تأمین اس��ت.حضرت آیت ا... خامنه ای دومین کار 
و وظیفه اساس��ی دولت و دیگر قوا را »تالش برنامه ریزی ش��ده و بی 
وقفه برای خودکفایی بویژه در زمینه کشاورزی« برشمردند و افزودند: 
متأسفانه در مقطعی با این حرف که خرید محصوالت از بیرون ارزان تر 
تمام می شود و تولید در داخل صرفه اقتصادی ندارد، روند خودکفایی 

دچار ضربه شد.
ایش��ان افزودند: البته ممکن اس��ت خرید برخی محصوالت از 
جمل��ه گندم از خارج به صرفه باش��د، اما اگر جل��وی واردات این 
محص��ول مهم را گرفتند چه کار خواهیم کرد؟ بنابراین باید با تالش 
بیشتر به راه عاقالنه خودکفایی ادامه دهیم.رهبر انقالب خودکفایی در 
زمینه بنزین را مهم برشمردند و افزودند: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
که به همت س��پاه احداث و راه اندازی ش��د، حدود یک سوم مصرف 
مس��رفانه کنونی بنزین را تأمین می کند که بسیار مهم است.حضرت 
آی��ت ا... خامنه ای در جم��ع بندی این محور تأکی��د کردند: اقتدار و 
آبروی کش��ور در »خودکفایی« اس��ت و باید نیازهای مهم کشور را 
خودمان تولید و تأمین کنیم.»سهولت کسب و کار« سومین مسئله ای 
ب��ود که رهبر انقالب به عنوان دس��تور کار عمومی قوا مطرح کردند 

و افزودن��د: »مقررات و قوانیِن بس��یار و گاه متناق��ض« عماًل مانع 
 رونق فضای کس��ب و کار شده است که باید خیلی جدی این مشکل 
دس��ت و پا گیر را برط��رف کرد.رهبر انقالب بخش کش��اورزی را 
دارای اولویت خواندند و افزودند: این بخش، هم از جهت تأمین مواد 
غذایی و هم از جهت سهم اشتغال، بسیار مهم است و باید با احداث 
صنایع تبدیلی در روستاها و برطرف کردن مشکل فروش محصوالت 
کش��اورزی روستاییان، به آن توجه کامل کرد چرا که در پیشرفت و 

قدرت کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
 رهبر انقالب نیروی انسانی کارآمد، جوان، پرانگیزه و خستگی ناپذیر 
را ثروتی عظیم و بی نظیر دانس��تند و افزودند: هزاران گروه تحقیقاتی 
در داخل و خارج از دانش��گاه ها وجود دارند که می توانند با ایده ها و 
فکرهای خوب و راهگش��ا، چرخه کارها در بخش صنایع و معادن و 
دیگر بخش ها را روان س��ازی و مسائل زمین مانده را راه اندازی کنند. 
ایش��ان فرصت جبران خس��ارات س��یل را فرصت خوبی برای رونق 
بخش های مختلف تولید خواندند و تأکید کردند: باید اعتبارات جبرانی 
مناطق س��یل زده را به گونه ای برنامه ری��زی و هدایت کرد که به رونق 
کارخانه ها بینجامد.حضرت آیت ا... خامنه ای مسکن سازی را از جمله 
رش��ته های کارآفرین خواندند و گفتند: از جمله غفلت های چند سال 
اخیر، بی توجهی به موضوع مسکن س��ازی بوده است.ایشان افزودند: 
باید از فرصت ترمیم یا ساخت مسکن برای هموطنان سیل زده استفاده 
کرد و با کمک دس��تگاه های مختلف و بخش خصوصی حرکت عظیم 
اش��تغال زا و تولید آفرین در بخش مسکن را بوجود آورد.رهبر انقالب 
اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تالش ها و اقدامات 
ضد ایرانی امریکا پرداختند و خاطرنش��ان کردند: در مواجهه با دشمن 
دو راه بیشتر وجود ندارد یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا 
مقاومت و ایس��تادگی که تجربه ما در جمهوری اسالمی نشان می دهد 
هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.ایشان مقاومت 
در عرصه اقتصادی را متفاوت از مقاومت در عرصه نظامی دانستند و 
افزودند: مقاومت در عرصه اقتصادی به معنای مستحکم کردن ساخت 
اقتصادی کش��ور اس��ت که الزمه آن هم برخورد جدی با مس��ائل و 
پیگیری امور است. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اصالح 
امور نباید چش��م به خارج دوخت، خاطرنش��ان کردند: چشم دوختن 
به بیگانه موجب ضربه به کش��ور می ش��ود که نمونه آن را در برخورد 

اروپایی ها در قضیه برجام می بینیم.
حضرت آی��ت ا... خامنه ای افزودند: ما با اروپایی ها، مش��کل و 
دعوایی نداش��تیم اما آنها به هیچی��ک از تعهدات خود عمل نکردند و 
نمی کنند و در عین حال مدام ادعا می کنند که ما به برجام پایبند هستیم.

ایشان با تأکید بر اینکه عالوه بر دولت، مردم نیز باید برای حل مسائل 
اقتص��ادی، نقش آفرینی کنند، گفتند: مردم با خرید محصوالت داخلی 
و اس��تمرار حمایت از کاالی ایرانی، پرهیز از اسراف، توجه نکردن به 
ش��ایعات در فضای مجازی و زیاده روی نکردن در خرید، می توانند 
به رونق تولید کمک کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه س��خنان 
خود، در تبیین طراحی امریکایی ها در ش��رایط فعلی گفتند: آنها تمام 
تالش خود را به کار گرفته اند تا با فشارهای شدید اقتصادی، اواًل نظام 
محاسباتی مس��ئوالن را به گونه ای تغییر دهند تا آنان مجبور به تسلیم 

شوند و ثانیًا مردم را در مقابل نظام قرار دهند.
ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه طراحی و محاس��به امری��کا همانند 
محاسبات چهل سال گذشته غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید، 
افزودن��د: امریکایی ها این بار نیز قطعًا شکس��ت خواهند خورد و در 
این موضوع تردیدی نیست. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
س��ردمداران امریکا به دلیل بغض و کینه ای که به جمهوری اس��المی 
ایران دارند، کور ش��ده اند و نمی توانند درس��ت محاسبه کنند.حضرت 
آی��ت ا... خامنه ای با اش��اره به مخالفت بس��یاری از صاحبنظران در 
امریکا با شیوه برخورد با ایران و گروههای مقاومت گفتند: مسئوالن 
کنونی امریکا واقعًا درک درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین 

جمهوری اسالمی ندارند...
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