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درمکتب امام

در این سال جدید برای اّمت کار بکنید
اگر همه کوشش کنید که برای اّمت کار بکنید، همه چیز اصالح 
می شود. همه ما بنامان بر این باشد که در این سال جدید که إن شا 
اهلل به خیر برایتان باشــد، به فکر این باشــیم که برای این اّمت هر 
کاری می خواهیم بکنیم؛ این مقام را برای اّمت خرج کنیم؛ این پست 
را برای اّمت بگیرم. اگر این مطلب حاصل بشــود ولو به یک مرتبه 
نازلش هم باشد، این سال جدید، سال صلح و سال صفا واقع می شود.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

همراهی با غرب برای خلع سالح ایران
مدعیان اصالحات: بنیه دفاعی را واگذار كنیم

سرویس سیاسیـ 
یک روزنامه زنجیره ای دیروز همصدا با اروپا و آمریکا توانمندی موشکی و نفوذ منطقه ای ایران را ثبات زدا دانست 
و خواستار دست کشیدن از آنها شد. روزنامه دیگری نوشت که در سال 97 نمی توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته 
باشــیم. روزنامه زنجیره ای دیگری هم طی مصاحبه ای نوشــت که ٥٠ درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط 

عمال از گردونه تولید خارج هستند.
روزنامه اصالح طلب ابتکار دیروز در ســرمقاله خود رسما در مقام سخنگویی غربی ها و توجیه اقدام سه کشور 
فرانسه، انگلیس و آلمان در اعمال تحریم های جدید علیه کشورمان برآمده و ضمن متهم کردن ایران به اقدامات 
ثبات زدا و تحریک آمیز، نوشــت: »بدون تردید دلیل اصلی اعمال تحریم تروئیکای اروپایی علیه تهران در ارتباط با 
آن دسته از رفتار های ایران در منطقه است که آنها همگام و همصدا با گروه های اسرائیل محور آن را رفتاری بدخیم 
و ثبات زدا می خوانند. توســعه برنامه موشکی بالستیکی و همچنین اقدامات ثبات زدا در چهار پایتخت استراتژیک 
منطقه یعنی دمشق، بغداد، بیروت و عدن در زمره رفتار هایی است که موجب نگرانی تروئیکای اروپایی و همچنین 
گروه های اسرائیل محور به رهبری ریاض و تل آویو است. اعمال این گونه تحریم ها نشان می دهد که اروپا اگر چه 
خواهان حفظ برجام است، اما با اقدامات تحریکی و برنامه های ثبات زدا که منجر به اختالل در نظم ژئوپولیتیکی 

منطقه می شود، مشکل دارد و موافق نیست.«
تکمیل بازی آمریکا- اروپا در برجام از سوی زنجیره ای ها 

این روزنامه در ادامه برنامه دفاعی ایران را تهدید دانست و نوشت: »به همان میزانی که برجام و حفظ آن عامل 
اصلی نزدیکی و همسویی اروپا با ایران است، برنامه موشکی و رفتاری ثبات زدا می تواند منجر به شکاف ایران و اروپا 
شــود چراکه برنامه موشــکی ایران در گذر زمان می تواند تهدیدی برای اروپا نیز باشد... با همه نادرستی و خطایی 
که در رفتارهای تروئیکای اروپایی بابت اعمال تحریم جدید علیه ایران وجود دارد، اما نباید نقش ایران را در ایجاد 

چنین وضعیتی نادیده گرفت.«
این روزنامه اصالح طلب در پایان ســرمقاله خود نتیجه می گیرد که تنها راه همراه کردن اروپایی ها در برجام 
اصالح رفتارهای منطقه ای ایران و به عبارتی برجامیزه کردن توان موشکی کشورمان است: »در شرایطی که برخی 
از رفتار های ایران موجب دور شدن تدریجی اروپا از ایران خواهد شد، الزم است که ایران رفتار های خود را منطبق با 
روح برجام نماید. این مهم با توجه با نیاز اقتصاد برجامی ایران، می تواند موجب همراهی اروپا در حفظ برجام شود.«
در حالی که مقامات اروپایی همصدا با آمریکا و با لحنی طلبکارانه نســبت به توان موشــکی و نفوذ منطقه ای 
ایران موضع گیری کرده اند، باز هم رســانه های اصالح طلب به میدان آمده و در تکمیل این پازل علیه کشــورمان 

موضع گیری می کنند.
تاکید اصالح طلبان مبنی بر مذاکرات موشکی و منطقه ای با اروپا در حالی است که خسارت محض برجام در مقابل 
دیدگان همه قرار دارد. اولین تجربه شکست خورده را می توان با تسامح به حساب  اشتباه و بی تجربگی گذاشت. اما 
وقتی ریل حرکت به سمت تکرار یک تجربه  اشتباه است، دیگر نمی توان آن را فقط یک خطا و سهل اندیشی دانست.

در این باره گفتنی است که آمریکا و اروپا برای تسلیم کردن جمهوری اسالمی ایران قطعا به کمک بازوانی در 
داخل ایران نیاز خواهند داشــت، که اندیشــکده کاتو در گزارشی مفصل به دولت کنونی آمریکا تقویت این جریان 

هواخواه غرب یا اصالح طلبان در داخل ایران را شدیدا توصیه می کند.
اهمیت این عناصر داخلی یا رسانه ای همکار غرب در داخل کشور از آنجاست که این جریان که تا دیروز با دادن 
آدرس های غلط به افکار عمومی و با بزک آمریکا، کلید حل مشــکالت را در تعامل گســترده با غرب نشان می داد، 
اکنون و پس از نقض عهدهای مکرر آمریکا و عدم دستیابی ایران به منافع حداقلی در برجام در پهنه گسترده ای 
از رســانه های داخلی با هراس افکنی و مهندسی ترس، به دنبال زمینه چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا و اروپا 

هستند تا این بار قدرت موشکی و منطقه ای ایران قربانی شود.
به واقع آمریکا به این جریان امید بسته تا بتواند با کمک آنها دوران جدیدی از فشار را دوباره آغاز و کشور را 
به موافقان سازش و امتیازدهی بیشتر و مخالف آن دو پاره کند. جریانی که مهم ترین سرمایه های ترامپ در ایرانند 

و دوباره تالش خواهند کرد که تسلیم را تئوریزه کنند.
در سال ۹۷ انتظار رونق اقتصادی نداریم! 

روزنامه آرمان در سرمقاله دیروز با عنوان »در سال 97 انتظار رونق اقتصادی نداریم« نوشت: »شرایط اقتصادی 
سال 97 در مقایسه با سال 96 یک شرایط متمایزی نیست و ادامه روند سال 96 خواهد بود و در بهترین شرایط 
اگر رویداد خاصی اقتصاد کشــور را در بر نگیرد می توانیم ماکزیمم در موقعیت ســال 96 باقی بمانیم...در سال 96 
امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزه  های 
اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامه ریزی اقتصادی منطبق با شرایط بین المللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که 
چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. در واقع در سال 96 به طور مشخص شرایط اقتصادی در تنگنای بیشتری قرار گرفت 

و هیچگونه برنامه جدیدی هم ارائه نشد.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »در سال 96 تهی از یک حرکت جدی برای حمایت از صادرکنندگان 
بودیم...درواقع ما در حوزه اقتصاد بیشتر به حرف بسنده کردیم...تعداد نفرات بیکار در خانوار رو به افزایش است و 
به ناچار پدر و سرپرست خانواده درآمد خود را بین نفرات بیشتری توزیع می کند. اگر شغل ایجاد شود، جوانی که 
در خانه است هم مشغول کار می شود، درآمد ایجاد می کند و با آن درآمد وارد بازار می شود و باعث رونق می شود. 
بنابراین در سال 97 نمی توانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم مگر اینکه دولت سیاست خود را کال تغییر دهد«.

اکنون قریب به ٥ ســال از آغاز به کار دولت روحانی ســپری شده است اما گویا این روزنامه زنجیره ای تازه به 
این نتیجه رسیده که سیاست های اقتصادی دولت، مناسب نیست! در طول رقابت های ریاست جمهوری سال 96، 
روزنامه های زنجیره ای با تیترهایی همچون »بحران وعده های پوپولیستی«، »بالی وعده های نجومی«، »وعده های 
توخالی«، »ســنکوب سیاســی ناشــی از اُِور وعده ها«، »دلربایی انتخاباتی با سراب های اقتصادی«، »ظهور دوباره 
پوپولیسم« و... اینگونه القاء کردند که برنامه های اقتصادی رقبای روحانی بر مبنای توهم و دوری از واقعیت است و 

این کاندیداها افکار عمومی را به سراب اقتصادی دل خوش کرده و به شعور مردم توهین کرده اند.
روزنامه های زنجیره ای همزمان با حمله به برنامه های اقتصادی رقبای روحانی، هرگونه نقد به کارنامه اقتصادی 
دولت را با فحاشی پاسخ داده و تمام مشکالت اقتصادی را به نوبرانه اقتصادی برجام! در سال 96 و 97 حواله می دادند.

برای نمونه روزنامه دولتی ایران- اردیبهشــت 96- در مصاحبه با »پروانه مافی« نماینده عضو فراکسیون امید 
نوشت: »آثار اقتصادی برجام به معنای واقعی آن ان شاء اهلل از سال 96 به بعد خود را نشان خواهد داد. بنابراین دولت 
آینده مسیر هموارتری را برای به سرانجام رساندن اهداف اقتصادی پیش رو خواهد داشت. نوبرانه اقتصادی برجام 
در سال 96 به کام مردم خواهد رسید و اگر با همین شرایط پیش برویم ان شاء اهلل شرایط بهتر و بهتر خواهد شد.«

خروج 50 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط از گردونه تولید
روزنامه شرق دیروز در گفت و گو با مشاور عالي ریاست اتاق ایران و مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: 
»اگر حدود ٢٠ سال پیش در شهرک هاي صنعتي، صد  درصد واحدهاي مستقر کار مي کردند، اما اکنون ورشکستگي 
و توقف فعالیت و کاهش شدید تولید را براي بیش از ٥٠ درصد این واحدها شاهد هستیم. به هر حال بخشي از اقتصاد، 
تجارت و صنعت در حال ورشکســتگی است. هیچ کجاي دنیا این گونه نیست که مدیریت بنگاهي مثل »فورد« را 
پدر، پسر و نوه به مدت ٢٠٠ سال مدیریت کنند. به طور شناور هر بنگاه در سال بین پنج تا ١٠ درصد ورشکسته و 
جایگزین مي شود. اما اگر با نرخ هاي ثابت نگاه کنیم، براساس آمار ٣٠ تا ٥٠ درصد واحدهاي تولیدي در شهرک هاي 
صنعتي خوابیده اســت. چنین آماري را در شهرک صنعتي و کارخانه تحت مدیریتم مي بینم. سرنوشت ٥٠ یا 7٠ 
درصد باقي مانده این است که بیش از ٥٠ درصد واحدها زیر ٥٠ درصد تولید دارند. در حقیقت سرمایه گذاري هایی 
که در گذشــته شــده بدون بازدهي است و امروز خاک مي خورد و نگران کننده است. اگر معدل بگیریم ٥٠ درصد 
واحدهاي صنعتي کوچک و متوســط عمال از گردونه تولید خارج هستند.«در بخش دیگری از این گفت وگو آمده 
است: »از آنجا که دولت روي چشمه انرژي نشسته است، مي تواند با قیمت ها هر طور که می خواهد بازی کند اما 
افزایش قیمت حامل های انرژی موجب افزایش قیمت خیلی از کاالها می شود که با قدرت خرید مردم تطابق ندارد.«

مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که تزریق نقدینگی به صنایع خرد و متوسط 
چقدر مؤثر واقع شــد؟ به شــرق می گوید: »نقدینگی برای واحدهایی که تزریق شــد، بی تأثیر نبود اما به خیلی از 
واحدها تزریق نشــد و همین توجه نکردن، موجبات توقف و ورشکستگی آنها را تسریع کرد.« وی همچنین سؤال 
این نقدینگی به چند درصد واحدها رسید؟ را اینطور پاسخ داد: »فکر نمی کنم این نقدینگی به بیش از ٢٠ تا ٢٥ 
درصد واحدهای گرفتار، تزریق شده باشد. ضمن اینکه صددرصد نیازهای این واحدها را هم نتوانست تأمین کند.«

تقال برای پر کردن کارنامه خالی نجفی!
دلیل استعفای شهردار تهران در حالی »بیماری« اعالم شد که شواهد نشان می دهد ناکارآمدی و عملکرد بسیار 
ضعیف نجفی سهم اصلی را در این استعفا داشته است. حضور کوتاه او در پست های قبلی هم نمایانگر آن است که 
استعفا به رویه او تبدیل شده است. در چنین شرایطی مدعیان اصالحات برای سرپوش گذاشتن بر این کارنامه غیر 

قابل قبول، برای شهردار مستعفی تهران گزارش عملکرد دست و پا می کنند!
روزنامه شــرق دیروز در یادداشــتی نوشت: »دکتر نجفی، شهردار تهران، با شعار تهران شهر امید، مشارکت و 
شــکوفایی، کار خود را آغاز کرد، اما خبر استعفای ایشان، مدیریت شهری تهران را با یک اقدام غیرمنتظره مواجه 
کرد. گرچه جریانی از ابتدا همه تالش خود را کرد تا از شهردارشدن ایشان جلوگیری کند و آن گاه که موفق نشد، 
شایعاتی درباره کناره گیری شهردار تهران منتشر کرد، اما شهردار موفق تهران دست رد به سینه همه این شایعات 

و فشارهای روانی زد. اینک به بهانه بیماری او را مجبور به کناره گیری کردند.«
شرق همچنین نوشت: »مروری بر عملکرد شهردار تهران در هفت ماه گذشته و توجه به اصول حکمرانی خوب 
نشان می دهد که ریشه های استعفاي دکتر نجفی نه به دلیل بیماری ایشان، بلکه به دلیل تبدیل شدن اداره شهر 
تهران به دالیل زیر به یک نمونه موفق مدیریتی با رویکرد اصالح طلبانه بوده است.« نویسنده در ادامه این یادداشت 

با برشمردن مؤلفه هایی از مدیریت موفق، سعی کرده به هر طریق، آنها را بر عملکرد نجفی منطبق کند.
باید متذکر شــد، جریانی که در این یادداشــت ادعا شده شــهردار تهران را به استعفا مجبور کرده، به تصریح 
روزنامه های اصالح طلب، همان کارگزارانی ها و مدعیان اصالحات بوده اند. این رسانه ها خاطرنشان کردند که استعفای 

نجفی ارتباط ویژه ای با اختالفات درون جناحی داشته و حزب کارگزاران نقش ویژه ای در این میان ایفا می کند.
در همین زمینه، روزنامه آفتاب یزد چند روز قبل در گزارشــی نوشــت: »نجفی که انتخاب یک شورای شهر 
یکدست اصالح طلب است در چنین شرایطی نیاز به حمایت و پشتوانه اصالح طلبان دارد اما به نظر می رسد خود 
او و اصالح طلبان هر دو شــرایطی را به وجود آوردند که حاال میان دو طرف شــاهد شکاف باشیم...حزب کارگزاران 
به عنوان مهم ترین حامی او قلمداد می شد اما چندی پیش روزنامه سازندگی که متعلق به حزب کارگزاران است، 
نوشــت: »گزینه اصلی حزب کارگزاران برای شهرداری محسن هاشمی بود اما اگر او از شورای شهر خارج می شد، 
رقیب اصولگرایی چون مهدی چمران جایگزینش می شد. کارگزارانی ها هم ترجیح دادند که یکدستی شورای شهر 
را حفظ کنند و با فشــار دولتی ها از گزینه دوم خود یعنی حســین مرعشــی صرفنظر کردند.« سازندگی در ادامه 
نوشته بود: »نجفی که برای کارگزاران سازندگی گزینه ای تحمیلی بود، دلخوری اش از این حزب را با انتصاب هایش 
نشــان داد و بیشــتر مدیران و مشاوران خود را از میان احزاب »اتحاد ملت« و »مشارکت« انتخاب کرد«. به ادعای 
این روزنامه، انتصابات نجفی باعث تیره و تار شدن روابط رئیس شورای شهر با شهردار تهران شده است. سازندگی 
همچنین با  اشاره به استعفای شهردار تهران از عضویت در حزب کارگزاران نوشته: »نجفی که به بهانه کار اجرایی 

از حزب کارگزاران جدا شد، حاال به احزاب دیگری تمایل نشان می دهد.«

سخنگوی قوه قضائیه با  اشاره به اقدامات 
بقایی و مشایی گفت: این تحرکات همراهی با 
دشمن و جو دادن برای جلوگیری از رسیدگی 

به اتهامات این دو نفر است.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، سخنگوی 
قوه قضائیه دیروز درآخرین نشست خبری امسال 
خود در جمع خبرنگاران در اصفهان گفت: برخورد 
با مفاســد دســتگاه های حکومتی از جمله خود 
دســتگاه قضا از اولویت های اصلی قوه قضائیه در 

سال آینده است.
حجت االســالم غالمحسین محســنی اژه ای، 
کمک به رونق اقتصادی، ســرمایه گذاری و تولید 
و مبارزه با قاچاق را از اولویت های امســال و سال 
آینده دستگاه قضا برشمرد و افزود: قاچاق به تولید 
داخلی ضربه می زند و عالوه بر ایجاد بیکاری مفاسد 
اجتماعی را هم افزایش می دهد.اژه ای با بیان اینکه 
یکی دیگر از اولویت های دســتگاه قضا درسال 96 
احیای حقوق عامه بود، ادامه داد: دادستان ها در این 
زمینه فعال هستند و این دستگاه به دنبال طراحی 
دستورالعملی برای نظام مند شدن تشخیص معنا 
و تطبیــق قانونی احیای حقــوق عامه برای ورود 

دادستان ها است.
وی با بیان اینکه کف بودجه برای عملکرد کامل 
قوه قضائیه در سال آینده بیش از ٢٣ هزارمیلیارد 
تومان برآورد شــده است، گفت: در الیحه بودجه 
دولت هشت هزارمیلیارد تعیین و البته مجلس کمی 
به آن اضافه کرد.معاون اول قوه قضائیه با انتقاد از 
اینکه برخی می گویند دستگاه قضا با دانه درشت ها 
برخــورد نمی کند، ادامه داد: در ســال های اخیر 
پرونده های مفاســد اقتصادی، اختالس و اختالل 
در نظام اقتصادی کشــور بررسی و منجربه صدور 
حکم شده اســت.اژه ای با  اشاره به نام برخی دانه 
درشت های مفاسد اقتصادی و اختالس که پرونده 
شان در دستگاه قضا بررسی شده است، افزود: روند 
رسیدگی پرونده این افراد به دلیل ثروت، قدرت و 
اعمال نفوذ طوالنی است و به دست آوردن مدرک 

علیه آنها به راحتی نیست.
هیچ یک از کشاورزان معترض بازداشت 

نیستند
وی به موضوع آب هم  اشــاره کــرد و آن را 

مســئله ای کالن در سطح کشور دانست و گفت: 
زاینده رود بخش هایی از کشاورزی استان اصفهان 
را تامین می کرد که اکنون با خشکسالی و کاهش 
خروجی سد تعداد زیادی از کشاورزان این استان 

با مشکل روبرو شده اند.
ســخنگوی قوه قضا با  اشــاره بــه اعتراض 
کشاورزان شرق اصفهان افزود: درحال حاضر هیچ 

یک از معترضان بازداشت نیستند.
اژه ای با  اشاره به برگزاری نشست هایی متعدد 
در دستگاه قضا با موضوع آب و خشکسالی گفت: 
البته مســئوالن استانی هم برای حل این مشکل 

پیگیر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه یکی از موارد شایع در 
جامعه را فعالیت شــرکت های لیزینگی و هرمی 
و تعاونی ها عنوان کرد و اظهارداشــت: بخشی از 
ایــن کالهبرداری ها به خاطر قصور مردم اســت 
که ســرمایه خود را با هدف کســب سود باال به 
این شرکت ها می سپارند. شاکیان توقع دارند قوه 
قضائیه سرمایه از دست رفته آنها را پرداخت کند، 
اما کار دســتگاه قضا پیگیری و تعقیب و مجازات 

کالهبرداران است.
اژه ای با  اشــاره به اینکه برخی که در این قوه 
محکوم می شــوند پا را از انصاف فراتر می گذارند 
و طلبــکار می شــوند، گفت: برخــی اوقات هم 

محکوم علیه و هم شاکی ناراضی هستند.
مشایی در بازداشت است

وی با  اشــاره به اقدامات بقایی و مشایی هم 
گفت: این تحرکات همراهی با دشمن و جو دادن 
برای جلوگیری از رســیدگی بــه اتهامات این دو 

نفر است.

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه کسی که 
قانون را قبول ندارد مصداق دیکتاتور است، افزود: 
این افراد برای بدنام کردن قوه قضائیه مرتکب جرائم 

و مفاسد مختلفی شده اند.
اژه ای ادامــه داد: قانون به من اجازه نمی دهد 
اتهام های رحیم مشایی را بگویم اما اتهام های وی 
متعدد است و باید رسیدگی شود و وی هم اکنون 
بازداشت اســت. البته قانون و دادگاه تکلیف این 

افراد را مشخص کرده است.
حادثه اسیدپاشی اصفهان

حادثه اسید پاشی اصفهان موضوع دیگری بود 
که معاون اول قوه قضائیه به آن پرداخت و گفت: در 
این حادثه عده ای مصدوم شدند و پرونده تشکیل 
شد اما متاسفانه فردی دستگیر نشد و دادگاه حکم 
غیابی برای پرداخت از بیت المال برای احقاق حق 

مصدومان صادرکرده است.
رفع تصرف یک میلیون مترمربع

 از زمین های اصفهان
وی با  اشاره به رفع تصرف های اراضی ملی در 
استان اصفهان، گفت: امسال بیش از ١١٢٣ هکتار 
زمین منابع طبیعی در این اســتان رفع تصرف و 
٣9٥ مورد ساخت و ساز غیرقانونی تخریب شده 
اســت. بیش از یک میلیون مترمربع از زمین های 
شهری اســتان اصفهان هم امســال رفع تصرف 

شده است.
برخورد شدید با قاضی فاسد

معــاون اول قوه قضائیه گفــت: اگر کارمند و 
قاضی در دستگاه قضا فساد کرد با بیشترین درجه 

قانون با آن برخوردمی شود.
وی درخصوص دوتابعیتی ها هم افزود: قانون ما 

تابعیت غیرایرانی را به رسمیت نمی شناسد و نباید 
در مســئولیت های دولتی باشند. وزارت اطالعات 
مدعی اســت در شرایط فعلی هیچ دوتابعیتی در 
ســمت های دولتی نداریم که ایــن ادعا در حال 

بررسی است.
صدور کیفرخواست برای اغتشاشگران

اژه ای در ادامه  اشاره ای به اغتشاشات دی ماه 
کرد و گفت: دو دسته افراد در این حوادث دستگیر 
شدند که بخشی از آنها نارضایتی اقتصادی داشتند و 
دنبال سیاسی کاری نبودند که مجازات های سنگین 
نمی شوند اما عده ای از دستگیرشدگان یا به منافقین 
و یا به سرویس های دشمن وصل بودند و عمال علیه 
 نظام فعالیت داشتند که با آنها برخوردقانونی الزم 

می شود.
وی افزود: در تهران برای ١7٥ نفر و استان ها 
٢87 نفر درخصوص حوادث دی ماه کیفرخواست 
صادر شده که هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده 

است.
طبیعی بودن آمار مرگ ومیر

 در زندان ها
معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: با توجه 
به جمعیت زیــاد زندانیان آمار مــرگ و میر در 
زندان ها طبیعی است و نشان از کوتاهی سازمان 

زندان ها نیست.
 عــده ای هم که البته در زندان ها جزو اقلیت 
هســتند خودکشی می کنند که در تهران در این 
ماه های اخیر دو خودکشی داشتیم یکی سیدامامی 

و دیگری فردی به نام قنبری بود.
حکم مهدی هاشمی 

منطبق با اتهامات وی است
اژه ای درپاسخ به ســؤالی درخصوص چرایی 
اعالم نشدن از قبل اعدام مه آفرید خسروی و پرونده 
مهدی هاشمی گفت: مگر همه اعدام ها اعالم رسمی 
رسانه ای می شود و حکم مهدی هاشمی هم منطبق 

با اتهام های وی است.
وی افــزود: اساســا اینکــه می گویند مهدی 
هاشــمی ١6 برابر اختالس ســه هزار میلیاردی 
محکومیت داشــته اســت حرف هیچ کس نبوده 
اســت و وی به ٢٥سال حبس طبق اتهامات وارد 

شده محکوم شده است.

اژه ای:

كسی كه قانون را قبول ندارد
 مصداق دیکتاتور است

واشــنگتن پســت در گزارشی نوشت: 
کره شمالی با کشوری که در برجام عهدشکنی 

کند توافق نمی کند.
»فرید زکریا« تحلیلگر مســائل بین المللی با 
نگارش یادداشــتی در واشنگتن پســت از »مایک 
پامپئو«، گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی سمت 
وزارت خارجه آمریکا خواسته از توافق هسته ای با 

ایران خارج نشود.
او نوشته اســت:فوری ترین چالش پیش روی 
پامپئو، بازسازی وزارت خارجه و بازگرداندن روحیه 
به آن نخواهد بود، بلکه او باید به یک بحران حاد در 
زمینه سیاست خارجی رسیدگی کند که تا اندازه 
زیادی خود رئیس جمهور آن را ایجاد کرده است، 

یعنی توافق هسته ای ایران.
زکریا با  اشــاره بــه برنامه ریزی هــای ترامپ 

برای دیدار با کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 
نوشــته رئیس جمهور آمریکا بایستی قبل از این 
برنامه ریزی هــا، درباره توافق هســته ای با تهران 

تصمیم بگیرد.
وی نوشته است: برای درک مزیت های توافق 
ایران، به یاد داشته باشید که ربع قرن پیش، ایاالت 
متحده در حال مذاکره بر ســر توافق هسته ای با 
پیونگ یانگ بود. در آن مقطع، کره شمالی برنامه 

هسته ای داشت، اما سالح هسته ای نداشت. 
دولت بیل کلینتون سعی می کرد حکومت این 
کشور را به متوقف کردن برنامه هسته ای، پذیرش 
برخی محدودیت ها و بازرســی های سر زده وادار 
کنــد. اما در نهایت، توافقی که آنها به آن دســت 
 یافتند، محدودتر از آن چیزی بود که انتظارش را

 داشتند.

او در ادامــه آورده اســت: ایرانی ها در ســال 
٢٠١٥ سالح هسته ای نداشتند. علیرغم این، توافق 
هســته ای آنها را ملزم بــه عقب راندن بخش های 

مهمی از برنامه هسته ایشان کرد.
زکریا با بیان اینکه توافق هسته ای ایران، »کامل 
نیست« درباره خطرات ابطال آن به ترامپ هشدار 
داده است. او نوشته در صورتی که این توافق باطل 
شود، منطقه ای که همین حاال مستعد تنش است، 

ممکن است پرآشوب تر شود. 
بــه گزارش فارس، این تحلیلگر خاطرنشــان 
کرده تمامی این اتفاقات در زمانی رخ خواهند داد 
که ترامپ در تالش است کره شمالی را به متوقف 
کردن برنامه  هسته ایش ترغیب کند. او می نویسد: 
وقتی رهبر کره شــمالی می بیند آمریکا در توافق 
قبلی اش عهدشکنی کرده چرا باید باز با این کشور 

توافق امضا کند؟
او خطاب به گزینه پیشــنهادی ترامپ برای 
وزارت خارجه آمریکا هم نوشته است: پامپئو بایستی 
درک کند که وظیفه او به عنوان وزیر خارجه آمریکا 
حل کردن مشکالت خواهد بود نه ایجاد کردن آنها 
و او باید ضمن حفظ توافق هسته ای وقتش را صرف 

کره شمالی کند.
الزم به ذکر اســت که روحانی- آبان 96- در 
جلســه دفاع از وزرای پیشنهادی نیرو و علوم در 
مجلس گفته بود:»به بعضی از کشورهای شرق آسیا 
پیغام می دهند که با ما مذاکره کن، این کشــورها 
مگر دیوانه شــده اند که با شما مذاکره کنند. شما 
علناً مذاکره دیروز را زیرپا می گذارید و به مذاکره 
امضا شــده ای که به تأیید شورای امنیت سازمان 

ملل رسیده بی اعتنا هستید«.

واشنگتن پست:

كره شمالی با كشوری كه در برجام عهدشکنی كند توافق نمی كند

سرویس شهرستانها- 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: توریسم درمانی با تاسیس دهکده 

سالمت در کیش عملیاتی می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
ســازمان منطقه آزاد کیــش محمد ابراهیم 
انصاری الری افزود: با هدف گذاری های انجام 
شــده، ایجاد مرکز سرطان گام نخست برای 
ساخت دهکده سالمت در جزیره کیش است. 
وی اضافه کرد: سرمایه گذار برای اجرای 
ایــن طرح اعالم آمادگی کــرده و هم اکنون 
در مرحله مطالعاتی و بررســی جا نمایی این 

دهکده هستیم.
وی بــا بیــان اینکه تــالش می کنیم تا 
اردیبهشــت ماه ســال آینده مراحل اجرایی 
این مرکز بزرگ سالمت آغاز شود، افزود: این 
دهکده دارای حلقه های مختلف است که باید 
همه بخش ها برای شــکل گیری کلیت طرح 

بررسی و پیش بینی شود.
انصاری الری ایجاد مرکز سرطان را یکی 
از ضروریات تاسیس دهکده سالمت در کیش 

برشــمرد و خاطر نشــان کرد: مرکز سرطان 
کیش تا اوایل خرداد ماه سال آینده با فراهم 
شدن تجهیزات الزم و تخصصی و بهره گیری از 
حضور متخصصان برجسته داخلی و بین المللی 
ماهیــت عملیاتی پیدا می کنــد و امیدواریم 
همزمان با این پروژه، درمان های جدید سرطان 
با اســتفاده از روش ها و ابزار نوین جراحی در 

کیش محقق شود.
ســمپوزیوم  نخســتین  اســت  گفتنی 
بین المللی ســرطان جزیــره کیش با حضور 
دکتر قاسم جان بابایی معاون وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشــکی، دکتر محمودی و 
دکتر ایمانی مشاوران وزیر بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، دکتر انصاری الری مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد کیش، پروفسور جوان 
اســتاد دانشــگاه وین و دبیر علمی همایش، 
جمعی از معاونان سازمان منطقه آزاد کیش، 
رئیس  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
جزیره و پزشــکان و اساتید داخلی و خارجی 
در زمینه سرطان با هدف ایجاد مرکز درمان 

سرطان )KCC( در کیش برگزار شد.

کاربردی  علمی  مرکز  پژوهشــگران 
شانجان مســتقر در شهرستان فردیس 
اســتان البرز موفق به طراحی و ساخت 
نخستین خودرو فوق سنگین چند منظوره 
کشور شدند و انحصار تولید این نوع خودرو 

را در جهان شکستند. 
به گزارش ایرنا، وحید بخت آزاد معاون مرکز 
علمی کاربردی شانجان فردیس در آئین رونمایی 
از این خودرو گفت: نوع موتور نخستین خودرو 
فوق ســنگین ایران دیزل ١٠ ســیلندر v و بنز 
خورجینی بوده و پژوهشگران این مرکز با بومی 
سازی دانش ساخت خودروهای فوق سنگین ، 

افتخاری جدید برای کشور آفریدند.
وی با بیان اینکه ١7 اســتاد دانشگاه و ٢٠ 
دانشجو در مدت یکسال این خودرو را طراحی 

و ساختند،اظهار داشت: 
کشورهای دارای دانش ساخت خودروهای 
سنگین به خاطر تحریم ها، حاضر به فروش این 
نوع خودروها به ایران نبودند اما امروز با طراحی 
بهتر و قیمت مناســب تر، انحصار آن توســط 

فرزندان ایران اسالمی شکسته شد.
وی گفت: پژوهش، طراحی و ســاخت این 
خودرو توســط محققان مرکز علمی کاربردی 

شــانجان )آی ســودا( در مدت زمان یکســال 
انجام شده و هدف از طراحی این خودرو تحقق 
فرمایشات مقام معظم رهبری و اشتغال و نوآوری 

برای کشور است.
وی بیان داشــت: این خودرو با توان حمل 
حدود ٢٥ تن بار در شرایط بحرانی کوهستانی، 
برفی و... دارای کارایی بــرای خدمات دهی در 
بخش های تجاری، نظامی و دیگر بخش ها است.
بخت آزاد افزود: انتظــار می رود با حمایت 
دولت تدبیر وامیــد بتوانیم زمینه تولید انبوه و 

صادرات این محصول را فراهم کنیم.
وی گفت: ظرفیت باک آن 4٠٠ لیتر سوخت 
از نوع گازوئیل است و در ساخت این خودرو از 

فناوری نوین کمک گرفته شده است.
وی گفــت:٥٠ درصد قطعــات این خودرو 
داخلی اســت و برای طراحی و ساخت آن یک 
میلیارد و 7٠٠ میلیون تومان هزینه شده است.

حداکثر سرعت این خودرو 9٠ کیلومتر در 
ســاعت و با توجه به قدرت باال و انعطاف بدنه، 
قابلیت حمل بار در مســیرهای کوهســتانی و 
جاده های ناصاف را دارد و کابین آن قابلیت حمل 
شــش سرنشین را دارد و دارای قابلیت تاشو به 

صورت تک و دو کابین است.

محققان البرزی انحصار ساخت خودروهای 
فوق سنگین را در جهان شکستند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

توریسم درمانی با تاسیس دهکده 
سالمت در كیش عملیاتی می شود

معاون بازرســی و رسیدگی به تخلفات ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کاالهای اساسی بر مبنای 

مصوبات ستاد تنظیم بازار را اعالم کرد.
شــهرام میرآخورلو در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مورد  برنامه  
ســازمان حمایت برای کنترل و نظارت بر بازار شــب عید اظهار کرد: به 
منظور جلوگیری از هرگونه کمبــود و افزایش غیرمنطقی قیمت کاال و 
خدمات ، دستورالعمل اجرایی طرح ویژه بازرسی و نظارت بر بازار کاال و 
خدمات به سازمان های صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است. بنابراین 
تا پایان فروردین ١٣97 نظارت و پایش مؤثر و به هنگام بر فرآیند تأمین 
و توزیع کاال و خدمات با قیمت مناســب به مصرف کنندگان، گشت های 

مشترک و برخورد با تخلفات انجام می شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان همچنین در رابطه با تامین کاالهای اساسی از جمله برنج، 
روغن، گوشــت و شکر گفت: براساس دســتورالعمل اجرایی توزیع اقالم 
اساسی و ضروری مشمول تنظیم بازار مصوب ستاد تنظیم بازار، مقرر شد، 
توزیع کاالهای اساســی از قبیل انواع برنج وارداتی با برندهای پرمصرف 
برنج هندی ١١٢١، برنج هندی pr١١ و برنج تایلندی هومالی به ترتیب 
بــا قیمت های ٥6هزار ،٢6 هزار و ٣9 هــزار ریال به ازای هرکیلوگرم به 

مصرف کنندگان توزیع شود.
میرآخورلو بیان داشت: همچنین انواع روغن با توجه به احجام مختلف 
بر اســاس تقاضای کمیسیون تنظیم بازار استان و پنج درصد پایین تر از 
قیمت حاشیه بازار پس از کسر تخفیفات توسط شرکت بازرگانی دولتی 
از طریق شبکه تعریف شده )فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی روستایی و 

تعاونی های مصرف محلی( در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود: تأمین و توزیع گوشت مرغ منجمد با قیمت 6٢ هزار ریال 
به ازای هرکیلوگرم، تخم مرغ هر شانه به قیمت ١٢6 هزار ریال و گوشت 
قرمز گوسفندی شقه ٣٣٠ هزار ریال، نیم شقه ران ٣4٠ هزار ریال و نیم 
شقه دست ٣٢٠ هزار ریال به ازای هرکیلوگرم با مدیریت شرکت پشتیبانی 

امور دام کشور انجام می شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان افزود: لذا نظارت بر روند توزیع و کنترل شبکه پخش اقالم 
در مقاطع خرده فروشی همزمان از طریق بازرسان سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتانها و بازرسان اصناف کنترل و در صورت مشاهده و احراز 
هرگونه تخلف گران فروشی، عرضه خارج از شبکه وفق قوانین و مقررات 

جاری با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی گفــت: هموطنان به عنوان بــازوی تاثیرگذار در حوزه اجتماعی 
به لحاظ وسعت پوشش مشــهود و امکان حضور در جغرافیای گسترده 
منطقه ای می تواند برای مشــارکت در بخش نظارت بر بازار، گزارش ها و 
شکایت ها خود را درخصوص تمامی کاالها و خدمات از طریق سامانه ١٢4 
واحد رســیدگی به شکایات مردمی سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
استان ها که در این ایام بصورت ویژه حالت آماده باش است، منعکس نمایند 

تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

قیمت کاالهای اساسی 
تنظیم بازاری اعالم شد

وزیرراه وشهرســازی گفت: طرح راه آهن رشت به آستارا در 
دست اجراست و ادامه مسیر رشت به قائمشهر در دست بررسی 

است. 
عباس آخوندی درحاشــیه آیین افتتاح هشت کیلومتراز چهار خطه 
شدن جاده هراز درگفت و گو با ایرنا افزود: این طرح در شرایط فعلی در حد 
پیشنهاد مطرح است و پس از طرح مطالعاتی و دریافت مجوز این شبکه 
ریلی برای پیوستن مازندران به رینگ شبکه ریلی سراسری اجرا خواهد شد.

چهار خطه شــدن هشت کیلومتر از جاده هراز با اعتبار 6٠٠ میلیارد 
ریال در محدوده »کلرد به چالو «، »ســیاه بیشــه تا لهاش« و »بایجان 

السم« روز شنبه افتتاح و زیر بار ترافیک رفت. 
وزیر راه و شهرسازی محور دیگر ریلی برای مازندران را اتصال راه آهن 
پردیس به الریجان و آمل اعالم کرد و اظهارداشت که این پروژه هم اکنون 

در حال اجراست.
آخوندی با  اشاره به اینکه طرح چهارخطه )هراز - تهران- آمل( تا سال 
یک هزار و 4٠٠ تکمیل می شــود ،گفت : حدود ١٠١ کیلومتر از محور 
هراز در حوزه اســتحفاظی مازندران قرار دارد که تاکنون 64 کیلومتر از 

این محور چهار خطه شده است.
وی اضافه کرد : حدود هفت کیلومتر نیز زیرسازی آن خاتمه یافته و 

برای تعطیالت تابستانی زیر بار ترافیک قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرســازی اظهارداشــت : برای ٣٠ کیلومتر انتهایی نیز 
کارگاه های جاده ســازی در این محور فعال اســت و تالش می شود تا در 

چهار سال آینده این محور تکمیل شود.
آخوندی دلیل طوالنی شدن اجرای پروژه چهارخطه هراز را ناشی از 
وضعیت فیزیکی محور و ساخت تاسیسات و ابنیه اعالم کرد و گفت: برای 
ســاخت هر کیلومتر از چهارخطه محور هراز نیاز به ایجاد تونل، دیوار و 
یا پل داریم که این تاسیسات کار ساخت را با تاخیر مواجه می کند و به 

نسبت سایر پروژه های راه سازی وقت گیرتر است. 
وزیر راه و شهرســازی از شــروع عملیات آزاد راه پردیس تا امامزاده 
هاشــم به طول ٢4 کیلومتر برای یکپارچه سازی محور چهارخطه هراز 
خبر داد و گفت که این محور نیز به دلیل وجود تاسیسات و ابنیه هزینه 
بر است به طوری که برای هرکیلومترحدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار 

مورد نیاز است.
آخوندی اظهارداشت: برآورد می شود که برای ٢4 کیلومتر این محور 

حدود ٢٢ هزار میلیارد ریال هزینه شود.
هراز با میانگین تردد روزانه 4٠ هزار دســتگاه خودرو پرترافیک ترین 

محور مازندران- تهران است. 

وزیر راه و شهرسازی:
طرح اتصال راه آهن رشت به قائمشهر 

در دست بررسی است

معاون اول رئیس جمهور در حاشیه آخرین 
جلسه هیئت دولت در ســال 96 در جمع 
خبرنگاران گفت: ســال 96 جــزء بهترین 
سال های ایجاد  اشتغال در تاریخ کشور است.
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
در حاشــیه آخرین جلســه هیئت دولت در سال 
96 و در جمع خبرنگاران، اشتغال و معیشت مردم 
را مهم ترین چالش دولت در ســال آینده برشمرد 
و گفــت: باید در ســال آینده بــرای این موضوع 
برنامه های جــدی تدوین کنیم که مهم ترین آنها 

افزایش سرمایه گذاری است.
جهانگیری درباره ایجاد  اشتغال اظهار کرد: سال 
96 جزء بهترین سال های ایجاد  اشتغال در تاریخ 
کشور اســت، مجموع شغلی که ایجاد شده باالی 
8٠٠ هزار تا پایان ســال خواهد بود که این عدد 
قابل توجه است. اگر چیزی که امسال برای ایجاد  
اشــتغال برداشته شده است در سال 97 نیز ادامه 
یابد،  بخش زیادی از بار ایجاد شغل حل می شود.

وی در ادامــه با بیان اینکــه اصلی ترین نیاز 
ســرمایه گذاری امنیت آن است، خاطرنشان کرد: 
هیچ نهادی نباید مانع فعالیت بخش خصوصی شود 
و مهم ترین پیام سیاست های اصل 44 نیز همین 
اســت که توسعه بخش خصوصی هیچ مشکلی را 
به وجود نخواهد آورد. از ســوی دیگر نیازمند این 
هســتیم که بخش خصوصی و شرکت های دولتی 
منابــع خود را به ســمت ســرمایه گذاری در این 
حوزه بیاورند و پس از آن به دنبال ســرمایه گذاری 

خارجی باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه ایران 
مزیت های زیادی برای جذب منابع خارجی دارد، 
تصریح کرد: نظام بانکی باید در ســال آینده نقش 
جدی تری را ایفا کند. امروز در دولت مصوبه ای را 
داشــتیم که بر اساس آن برای چین خط فاینانس 

١٠ میلیارد دالری ایجاد شد.
بــه گــزارش تســنیم، جهانگیری بــا اعالم 
اینکه درآمد مردم  در ســال های گذشته کاهش 

چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: نیازمند 
سیاست های اصالحی هستیم تا قدرت خرید طبقات 
ضعیف و قشــر حقوق بگیر که قدرت خریدشــان 

کاهش یافته، افزایش پیدا کند.
وی در پاســخ به ســؤالی درخصوص تقویت 
بنیه دفاعی کشــور گفت: بر ســر آنچه بر اساس 
دکترین دفاعی کشــور تنظیم شده است، مذاکره 
نخواهیم کرد. تجربه به ما ثابت کرده است که در 
شرایط سخت تنها می مانیم. قدرت دفاعی ما برای 
دفاع از ملت و منطقه اســت و بر ســر آن مذاکره 

نخواهیم کرد.
گفتنی اســت »اســحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهور- یکشــنبه ٢٠ اسفند- در  آیین 
نکوداشت ساماندهی سهام عدالت گفته بود: »سال 
96 دستاوردهای کشور در بخش های اقتصادی و 

ایجاد  اشتغال جزو سال های نمونه بوده است.«
این اظهارنظرها از ســوی مقامات ارشد دولت 
در حالی اســت که روحانی در سال 9٢ در دومین 

نشست خبری پس از انتخابات گفته بود: »به نظر 
من معیار مهم در بحث تورم و اندازه گیری آن جیب 
مردم است، نه بانک مرکزی و آمار و اینها در مراحل 
بعدی است. همه در ارتباط با وضعیت تورم، بیکاری 
و وضعیت اقتصادی اطــالع دارند و نیازی به آمار 
ندارد. هر کس می تواند در ارتباط با این موضوع به 

وضعیت خانه و خانواده خود رجوع کند.«
چندی پیش روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در 
مطلبی نوشــته بود: »برجام در تنگناست... مهم تر 
آنکه علیرغم شــعارهای معیشتی حسن روحانی، 
سفره مردم رونقی ندارد. نیاز به گزافه گویی نیست؛ 
یک ساعت به معابر پرتردد شهر محل سکونت خود 

بروید ماجرا دستتان می آید.«
در مجموع بررســی آمارهای رسمی دولت و 
اظهارات دولتمردان و مقایســه آن با واقعیت های 
اقتصادی زندگی مردم و بنگاه ها نشــان می دهد 
بســیاری از ایــن آمارها و اظهــارات بیانگر وضع 

موجود نیست.

جهانگیری:

سال 96  از بهترین سال های ایجاد  اشتغال در تاریخ كشور است!

ســردار یداهلل جوانــی با حکم حجت االسالم والمســلمین 
حاجی صادقی به عنوان معاون سیاسی سپاه منصوب شد.

سردار یداهلل جوانی به عنوان معاون سیاسی جدید سپاه منصوب شد. 
ســردار جوانی در مراســمی با حضور و حکم حجت االسالم  والمسلمین 

حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در این سمت معرفی شد.
پیش از این سردار رسول سنایی راد عهده دار معاونت سیاسی سپاه بود.
به گزارش فارس، ســردار جوانی عالوه بر تدریس در دانشگاه، مشاور 
نماینده ولی فقیه در ســپاه نیز بود و در سال های 78 تا 9٠ هم معاونت 

سیاسی سپاه را عهده دار بوده است.

با حکم نماینده ولی فقیه در سپاه
سردار یداهلل جوانی

 معاون سیاسی سپاه شد


