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۷ تولیدکننده ایرانی از میلیون ها واکسن کرونای بدون مشتری در انبارهایشان شکایت دارند

 اشباع یا رکو د؟

هفت خان واکسیناسیون در ایران
در ۱۱ دی ســال ۹۹ خبرگزاری فرانســه اعالم کرد بیشــتر از ۵۰ کشــور جهان 
واکسیناســیون کرونا را شروع کرده اند. در خاورمیانه هم اسرائیل، ترکیه، عربستان، 
بحرین، قطر و امارات پیشــرو واکسیناســیون شــده اند و عراق اولین محموله های 
واکســن فایزر را سفارش داده است. در ایران اما کرونا سیل کشتار راه انداخته بود 
و دولتمردان ایرانی هر بار بهانه ای برای تأخیر در واکسیناســیون سرهم می کردند؛ 
بهانه های عجیبی مثل اینکه سیستم سرمایشی برای انتقال واکسن کرونا با هواپیما 
وجود ندارد. بهانه های رایج بعدی تحریم و مشکالت نقل و انتقال پول واکسن بود. 
اما گویا واقعیت چیز دیگری بود. در این میان، نقشه های قرمز و سیاه کرونا و سیل 
عزا که بر سر ایرانی ها ریخته بود، مردم را به ایجاد کمپین های اعتراضی با هشتگ 
واکسن بخرید واداشــت؛ در مقابل وزارت بهداشت بارها تاریخ های متفاوتی برای 
عرضه واکســن ایرانی تعیین می کرد و واکسن نمی رسید. اردیبهشت ۱۴۰۰، خرداد 
۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ تاریخ هایی بودند که مدیران وزارت بهداشت برای تولید انبوه 
واکســن ایرانی و حتی صادرات گســترده آن تعیین کردند؛ بااین حال، یک بار خبر 
رسید کارخانه های تولید واکســن تازه در مرحله گودبرداری هستند، بار دیگر خبر 
رســید خط تولید واکســن از چین به دلیل تحریم نرسید. روزی دیگر مدعی شدند 
روســیه به دلیل تحریم از تحویل رزین و ژل تولید واکســن امتناع کرده است و ... . 
ســرانجام دولت اعالم کرد از ۲۴ تیر با ثبت نام سالمندان واکسیناسیون عمومی را 
شــروع می کند؛ با این حال باز هم روال واکسیناســیون کند بود و صف های طوالنی 
ســالمندان بارها و بارها خبرساز شد. گویا بنا بود تولیدکنندگان واکسن تا دقیقه ۹۰ 
از مهلت خود برای تولید انبوه واکســن استفاده کنند؛ اما ماجرا به سرانجام نرسید 
و کابینه تازه سرکار آمده ابراهیم رئیسی، تصمیم گرفت واردات گسترده و دیرهنگام 
واکســن را در دســتور کار خود بگذارد. تا پایان آبان  و بنا بر اعالم وزارت بهداشت، 
بالــغ بر ۵۶ میلیون نفر دز اول و بالغ بر ۴۴ میلیون نفر دز دوم واکســن را دریافت 
کردند. این واکسیناســیون گســترده با واکســن خارجی انجام شد و کم کم واکسن 
ایرانی و وعده های عجیب و غریب تولیدکنندگان داخلی به حاشــیه رفت. حاال که 
تقریبــا جمعیت غالب مردم ایران و جهان واکســینه شــده اند، هفت تولیدکننده 

ایرانی به ساختمان بهارستان آمده و زبان گالیه را در مجلس گشوده اند.
ابهام در میزان تولید واکسن ایرانی

کســی دقیق نمی داند تولیدکنندگان ایرانی چند واکســن تولید کرده اند. خانه 
ملــت به نقل از حســین صفوی، رئیــس هیئت امنای صرفه جویــی ارزی وزارت 
بهداشــت، نوشــته اســت تاکنون بیش از ۱۹۹ میلیون دز واکسن را تحویل وزارت 
بهداشــت داده ایم و ۱۷۸ میلیون دز به صورت خریــد و مابقی یعنی ۴۷ میلیون و 
۷۱۰ دز تولیــد داخــل بوده و همچنان منتظر تحویل شــش تا هفــت میلیون دز 
هســتیم. او گفته اســت مجموع رقم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی هشت هزار و 
۶۵۶ میلیــارد تومان بوده و میزان بدهی وزارت بهداشــت به آنها پنج هزار و ۳۰۰ 
میلیارد تومان است که اخیرا در مکاتبه ای با سازمان برنامه و بودجه، برنامه ریزی 

شده تا بدهی ها پرداخت شود؛ زیرا اصوال دولت با کمبود نقدینگی مواجه است.
آمار گمــرک اما از میــزان واردات واکســن خارجی متفاوت اســت. روح اهللا 
لطیفی، ســخنگوی گمرک، به «شــرق» می گویــد: تقریبا حــدود ۱۶۱ میلیون دز 
واکســن خارجی به ایران وارد شــده که بخشی از این واکســن ها خریداری شده و 
بخشــی اهدایی هســتند؛ اما با توجه به اینکه خریداری واکسن خارجی از بهمن 
سال گذشته متوقف شده است، محموله هایی که اخیرا ترخیص شده اند، اهدایی 
بوده اند. ایســنا نیز به نقل از گمرک فرودگاه امام نوشته است تا هفته پیش بیشتر 

از ۱۶۱.۹میلیون دز واکســن وارد ایران شده است. بر اســاس این گزارش، آخرین 
محمولــه وارداتی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده که مربوط به واکســن هایی اهدایی 
اســت. بر این اســاس، چهار نوع واکســن وارد ایران شده که بیشــترین میزان به 
ســینوفارم با ۱۳۳ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۴۹۸ دز اختصاص دارد که ســهم آن از کل 
واردات واکسن ۸۲.۳ درصد اســت. بعد از سینوفارم، واکسن آسترازنکا قرار دارد 
که واردات آن ۲۳ میلیون و ۳۱۳ هزار  و ۳۰ دز گزارش شــده و ۱٤.۳ درصد واردات 
واکسن، سهم آسترازنکا بوده است. اســپوتنیک دیگر واکسن وارداتی ایران است 
که تعداد آن به چهار میلیون و ۹۱ هزار و ۲۰۰ دز می رســد و ســهم ۲.۵ درصدی را 
بین واکسن های وارداتی دارد. واکسن بهارات با یک میلیون و ۱۲۵ هزار دز کمترین 
واکسن وارداتی ایران اســت و سهمی کمتر از یک درصد بین این واردات دارد. از 
آن ســمت وزارت بهداشــت اعالم کرده است تا سوم اردیبهشــت امسال بالغ بر 
۱۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار واکســن تزریق شده اســت. این در حالی است که رئیس 
هیئت امنای ارزی وزارت بهداشــت در مجلس گزارش داده بالغ بر ۱۹۹ میلیون 
دز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده اند که ۱۷۸ میلیون دز به صورت خرید 
و وارداتی بوده و بیشــتر از ۴۷ میلیون دز نیز تولید داخلی است! از تناقض آماری 
و شــفاف نبودن میزان تولید واکســن داخلی و قراردادهای خرید واکسن داخلی 
کــه بگذریم، حاال تولیدکنندگان واکســن داخلــی زبان به اعتراض گشــوده و از 
حمایت نشــدن! می گویند و خواســتار فروش واکسن رو به تاریخ انقضای خود به 
دولت هســتند؛ آن هم در حالی که دولــت می گوید بودجه ندارد و ۵۰ میلیون دز 

واکسن ذخیره دارد.
تولیدکنندگان : قادر به صادرات واکسن نیستیم

هالــه حامدی فر، مدیرعامل شــرکت ســیناژن و تولیدکننده واکســن کرونا، به 
«شــرق» می گوید آنها تنها شــرکت تولیدکننده بخش خصوصی هستند که تولید 
واکسن انجام داده اند. او توضیح می دهد که تولیدکنندگان دولتی واکسن کرونا هم 
ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفته اند و هم کمک ریالی از دولت دریافت کرده اند و 
واکسن تولیدی آنها، واکســن با ویروس ضعیف شده است که هزینه تولید کمتری 
دارد. تنها تولیدکننده بخش خصوصی واکسن، هم هزینه هایش با ارز نیمایی بوده 
و هم واکســن نوترکیب ساخته است که تکنولوژی باالتر و هزینه بیشتری دارد، اما 

دولت واکسن این شرکت را با همان قیمت واکسن دولتی خریداری کرده است.
این تولیدکننده همچنین گفت با وجود آنکه مجلس و دولت به آنها ســفارش 
ســاخت ۱۸ میلیون دز واکسن را داده اند و آنها مواد اولیه برای ساخت این تعداد 
واکسن را خریداری کرده اند، در نهایت دولت از تحویل این تعداد واکسن سر باز زد 

و در حال حاضر شش میلیون دز واکسن در انبارها روی دست آنها مانده است.
این تولیدکننده درباره چالش صادرات واکســن ایرانی نیز می گوید: بازار جهان 
از واکســن هایی که تأییدیه سازمان بهداشــت جهانی را دارند، اشباع شده است و 

واکسن ایرانی که تأییدیه جهانی ندارد، راه دشوارتری پیش رو دارد.
حامدی فر تأکید می کند زمانی که مطالعه بالینی روی واکســن ایرانی تمام شد 
و آنها پرونده واکســن را به سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند، این سازمان به 
آنها اعالم کرد به اندازه اضطرار جهان واکسن تأیید شده و بازار اشباع است و تأیید 
واکسن جدید در اولویت این سازمان نیست. به این ترتیب ماجرای صادرات واکسن 
ایرانی و تبدیل ایران به قطب صادرات واکســن منطقه نیز به جایی نرسید و اخیرا 
وزارت بهداشت از اهدای ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت به نیکاراگوئه خبر داده است.

تولید بدون مزیت!
قصه تولید پرهزینه کاالی ایرانی و اتالف منابع ملی، فقط در واکســن خالصه 

بازگشت بورس به مدار اصلی با سند تحول

نمی شــود. وحید شــقاقی، اقتصاددان، به «شــرق» می گوید: ایران برای تولید نه 
نقشه راه دارد و نه کارشناسی و بر مبنای علم اقتصاد برنامه ریزی می کند. او تأکید 
می کند: برای مثال، تولید به بهانه خودکفایی، به ویژه در بخش کشــاورزی، باعث 
اتالف گســترده منابع آب زیرزمینی و خسارت های سنگین در این بخش شده است 
و از یک طــرف نه حمایت بی رویه از طریق اعطای یارانه های متعدد مســتقیم و 
غیرمستقیم، معافیت های مالیاتی، انحصار بازار داخلی و در واقع حمایت بی رویه 
دولت از تولید باعث پا گرفتن برندهای جهانی و تولیدکنندگان قوی شــده است و 
نه از ســمت دیگر به دلیل قیمت های باال و کیفیت محصول در بســیاری از کاالها 
مزیت رقابت جهانی داریم. این اقتصاددان ادامه می دهد: از سمتی مصرف کننده 
داخلــی هم از این وضعیت ناراضی اســت و باید کاالی کم کیفیت با قیمت گزاف 
بخرد. این در حالی اســت که باید کاالهای مزیت دار شناســایی شــود و تولید آن 
بــر مبنای اصول اقتصادی در دســتور کار قرار بگیرد. شــقاقی همچنین می گوید: 
تولید واکســن که فناوری باال و زمان کوتاه می طلبد، به طور یقین برای کشورهایی 
به صرفه اســت که دانش و تکنولوژی باال و بازار جهانی را در اختیار دارند و بازار 
جهان منتظر تولید واکســن ایرانی نمی ماند. البته تجربه تولید واکسن پیش از این 
بــرای تولید هواپیما، کشــتی، قطار، لپ تاپ، موبایل و ... نیز تکرار شــده و هرگز به 

سرانجام نرسیده است.

شرق: سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی 
چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو ســه میلیون 
دز واکســن روی دستشــان مانده و تاریخ مصرف آن 
در حال انقضاســت. دو تولیدکننده واکســن فخرا و 
اسوه هم اطالعاتی درباره واکسن های رسوب کرده در 
انبارهایشــان ندادند، اما همگی این هفت تولیدکننده 
واکسن حاال شاکی هستند و به تازگی در نشست کمیته 
دارو و غذای کمیســیون بهداشت مجلس حاضر شده 
و زبــان انتقاد از دولت را باز کرده انــد. آنها می گویند 
نه بــازار داخلی متقاضــی مصرف واکسن هایشــان 
اســت و نه بازار صادراتی بــرای آن وجود دارد. این 
هفت تولیدکننــده می گویند اگر دولت واکسن شــان 
را نخــرد، نقره داغ و زمین گیر می شــوند و دولت باید 
از آنهــا حمایــت کند. دولــت اما به دســت خالی و 
ذخیــره ۵۰ میلیون دز واکســن خود اشــاره می کند و 
می گوید دیگر واکســنی نیاز ندارد. این حکایت هفت 
تولیدکننده واکسن اســت که دولت برای آنها چیزی 
حدود هفت ماه واکسیناســیون را به تأخیر انداخت؛ 
هفــت تولیدکننده ای که به دولت قــول و وعده داده 
بودند نه تنها واکســن تمام ایرانی ها را تأمین می کنند، 
بلکه تبدیل به صادرکننده واکسن می شوند. شاید این 
اطمینان خاطر دادن ها ســبب شــد وزارت بهداشت 
اعالم کند ایران تا شــهریور سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب 
صادرات واکســن کرونا در منطقه می شود؛ اما ماجرا 

جور دیگری پیش رفت.

بــورس هنوز هم دلهره رخــداد مجدد اتفاقــات ســال های ۹۸ و ۹۹ را دارد. درباره 
علت های ســقوط تاریخی شــاخص بورس و ضرر هنگفت ســهامداران ُخرد در دولت 
دوازدهم مطالب زیادی گفته و نوشته شده؛ اما اکنون آنچه واضح به نظر می رسد، ایجاد و 
استمرار ثبات و ارائه چشم اندازی روشن از این بازار مهم است. «سند تحول» برای این مهم 
برنامه های مدون و زمان بندی شده ای ارائه کرده است. پیچیدگی های بورس از جنبه های 
گوناگون در نظام های مختلف اقتصادی مورد اذعان کارشناسان است. همین کارشناسان 
با در نظر  داشــتن اشتراکات ســاختاری، شــاخصه هایی را ارائه کرده اند که با احراز آنها 
می توان بازار ســرمایه را به درستی ارزیابی کرد. «افزایش سهم تأمین مالی از بازار سرمایه 
در نظام تأمین مالی تولید»، «ارتقای شاخص حمایت از حقوق سهامداران ُخرد»، «ارتقای 
شاخص حاکمیت شرکتی» و «افزایش نسبت بازار اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی» 
مالک هایی اســت که تطابق آنها با وضعیت موجود بورس، درستی یا نادرستی عملکرد 
بازار ســرمایه را می نمایاند. با کمی اغماض، می توان همــه چالش های موجود در بازار 
ســرمایه ایران را حول دو محور عمده خالصه کرد: رفتار هیجانی بازار ســرمایه و تضییع 

حقوق ســهامداران ُخرد، پایین بودن سهم بازار ســرمایه در تأمین مالی تولید. رفع این دو 
معضل راهکارهایی مشخص در سند تحول دارد:

۱- رفتار هیجانی بازار ســرمایه و تضییع حقوق سهامداران ُخرد. اشخاص حقیقی در 
قالب سهامداران ُخرد، با نابسامان شدن بورس، بیشترین متضرران (و حتی تنها متضرران) 
هســتند. حقوقی ها یا مالکان ســرمایه های کالن در بازار ســرمایه، به دالیلی مانند رانت 
اطالعاتی، غالبا دچار زیان نمی شــوند یا اگر هم ضررهای مقطعی به آنها تحمیل شــود، 
با معامالت خاص یا سوءاســتفاده از ضعف و ســکوت قوانیــن و نهادهای نظارتی، ضرر 
کوتاه مدت خود را در میان مدت چند برابر جبران می کنند. در چنین وضعیتی ترس از ضرر 
بیشتر از سوی سهامداران ُخرد باعث می شود که رفتارهای هیجانی و خرید و فروش های 
بی منطق هم بر بازار ســرمایه تحمیل شود. برون رفت از این وضعیت اقدامات مشخص و 
تجربه پس داده ای را می طلبد. واقعی شدن مشارکت سهامداران ُخرد در مدیریت شرکت ها 
می تواند تا حد زیادی مانع تضییع حقوق ســهامداران ُخرد شود. آموزش معامله گری در 
بازار ســرمایه از رسانه های همگانی، کاهش ریسک برای سهامداران ُخرد، تنوع بخشی به 

سبدهای سرمایه گذاری و ِاعمال نظارت قوی و برخورد قاطع با تخلفات حقوقی ها از دیگر 
اقداماتی اســت که اجرای آنها تاکنون در بازار سرمایه به فراموشی سپرده شده است؛ اما 
نقش مهمی در بهبود اوضاع بورسی دارد. سند تحول با محوریت وزارت امور اقتصادی و با 
زمان بندی های معلوم برنامه های عملیاتی برای کاربست این موارد پیش بینی کرده است.

۲- پایین بودن ســهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید. تأمین مالی تولید از مهم ترین 
کارکردهای بازار ســرمایه است. با تأســف باید نوشت که این کارکرد مهم بورس به دلیل 
اقدامات سیاســی و غیرکارشناسی در گذشته عمال به فراموشی سپرده شده است. تنظیم 
روابط بین بانک و بورس و بین بورس و ســایر بازارها، نقش مهمی در تأمین مالی تولید و 
هدایت سرمایه ها به سمت اقتصاد مولد دارد. از طرفی، نمی توان منکر نقش رقابت پذیری 
نهادهای مالی در این زمینه شــد. بخشــی از این موارد نیازمند اصــالح یا وضع قانون و 

آیین نامه است، بخشی دیگر هم نیازمند جدیت در اجرای قوانین موجود است.
«خروج بانک ها از ســهامداری کنترلی و مدیریتی شــرکت های بورســی با الزام این 
شرکت ها به افزایش سرمایه بدون مشارکت بانک ها» به موازات «اجازه به بانک ها جهت 

تأمین مالی در بازار سرمایه با انتشار انواع اوراق نظیر اوراق صکوک اجاره و اوراق رهنی» 
از جمله اقداماتی است که سند تحول در راستای بهبود تأمین مالی تولید از بورس تدارک 
دیده است. ایجاد رقابت سالم در نهادهای مالی بازار سرمایه نیز منوط به تسهیل اعطای 
مجوزها و افزایش تبعات تخلفات نهادهای مالی است. سند تحول اصالح این فرایندها را 
در کوتاه مدت، یعنی تا پایان امسال، پیش بینی کرده است. فقط به عنوان یک نمونه در این 

زمینه می توان به «مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی» اشاره کرد.
درســت اســت که بازار ســرمایه را باید به موازات ســایر بازارها مدیریت کرد؛ اما در 
سال های گذشته با سوءاستفاده از ظرفیت های نهفته در بورس، عمال هم بازارهای موازی 
کارکرد درست خود را از دست دادند و هم اشخاص حقیقی و سهامداران ُخرد ضررهای 
هنگفتی را متحمل شــدند. در صورت اجرای درست برنامه های سند تحول که با کمک 
جامعه نخبگانی و کارشناســی تهیه شــده اســت، بورس به مدار و کارکرد اصلی خود 
بازخواهد گشت؛ همان طور که اقدامات ثبات زای دولت و رویه هشت ماه گذشته بورس تا 

حد زیادی این موضوع را ثابت کرده است.

دوشنبه
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۵

دکـه خـبـر

ادامـه از صـفحـه اول

کاهش ۳۰ درصدی خرید میوه و سبزیجات
خرید میوه و سبزیجات ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش داشته است. مصطفی دارایی نژاد، 
رئیس اتحادیه بارفروشــان میوه با اعالم این مطلب به «شرق» گفت: هرچند تولید 
میوه و ســبریجات افزایش داشــته اما کاهش قدرت خرید مردم باعث شــده است 
که خرید میوه و ســبزیجات نســبت به پیش از کرونا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش 
داشــته باشــد.  او درباره قیمت نوبرانه های بازار میوه و سبزیجات هم توضیح داد 
کــه با افزایش توزیع میوه های نوبرانه قیمت آنها در بازار کاهشــی شــده اســت و 
درحال حاضر قیمت یک کیلوگرم گوجه سبز بین ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان است که قیمت 
۹۰ هزار تومان مربوط به گوجه سبز ممتاز صادراتی است. دارایی نژاد همچنین گفت 
در روزهای آینده گوجه ســبز ورامین، ساوه و سرپل ذهاب کرمانشاه به بازار می آید و 
قیمت ها باز هم کاهش خواهد داشت. ضمن اینکه زردآلوی نوبرانه هم تا چند روز 

آینده به بازار عرضه می شود.

بارش های ۳۰ استان در وضعیت قرمز
بارندگی های ۳۰ اســتان کشور به مرز هشدار رسیده است. بر اساس آمار سازمان 
هواشناسی بارش ها در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت در ۳۰ استان منفی 
شده و میانگین بارش ها در کشور ۲۹.۸ درصد کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، 
بر اســاس اطالعات پهنه بارش های سازمان هواشناســی از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون، بارش های کشــور در مقایســه با بارش بلندمدت ۲۹٫۸ درصد کاهش یافته 
اســت. مطابق این اطالعات بارش ها در ۳۰ اســتان کشور در بازه مورد اشاره با افت 
شدیدی مواجه شده و فقط در یک استان یعنی هرمزگان بارش ها ۲۴٫۹ درصد باالتر 
از بلندمدت بوده اســت. در اســتان ایالم میزان بارش ها در مدت یاد شــده ۲۴۹٫۳ 
میلی متر یعنی ۶۵٫۷ درصد کاهش یافته اســت.  در اســتان سمنان بارش ها ۵۶٫۲ 
درصد، در اســتان کرمانشــاه ۵۴٫۲ درصد و در خوزستان ۴۷٫۸ درصد کاهش یافته 
اســت. در استان های شــمالی نیز وضعیت بارش ها نگران کننده است؛ در گلستان، 
مازندران و گیالن بارش ها در مقایســه با دوره بلندمدت به ترتیب ۲۲٫۲ درصد، ۷٫۵ 
درصد و ۶٫۳ درصد کاهش یافته اســت. در خراسان های جنوبی، رضوی و شمالی 
نیز به ترتیب بارش ها ۲۸٫۴ درصد، ۳۷٫۵ و ۳۸٫۱ درصد کاهش یافته است. بارش ها 
در تهران رشــد منفی ۳۶٫۱ درصد را ثبت کرده است. در قم نیز کاهش بارش ها در 

سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۱۸٫۷ درصد کاهش یافته است.

مثل همیشه...
اشــکالی در این نیســت که ایشان از ســفر خانواده به ترکیه برای چنین خریدی آگاه 
نبوده اند -یا دســت کم چنین ادعا می کنند- مشکل اینجاست که این پول ها از کجا آمده 
اســت؟ پیش از این در ماجرای مدرسه ساختن برای یک نوه دیگر هم همین حرف ها زده 
شد؛ اما کسی نپرسید چرا به مردم راست گفته نمی شود. این هم یک داستان سازی مسخره 
دیگر است. درست مثل گذشته. ما در ماجرای قهرمان پالسکو و داستان آب گرفتگی مترو 
قهرمان را دیده بودیم که چگونه در کسوت یک منجی تعدادی آتش نشان قربانی شدند 
و... . حاال ما را چه می شــود که فکر می کنیم می توانیم با این داســتان های ساده مردم 
را بفریبیم. رســانه های خاص کماکان از این داســتان ها داستانی دیگر می سازند؛ اما این 
هم مثل گذشــته اســت. مردم باز هم امیدوارانه جلوی مجلس می روند و حق شان را 
می خواهند؛ اما دست کم مسئوالن باید بدانند که با ادعای دستور پایان دادن به فقر در ۱۰ 

روز، نمی توان فقر را ریشه کن کرد.

سخنگو و دبیر هیئت دولت
علی بهادری جهرمی
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