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اخبار كشور
درمکتب امام

به دست خودتان به شما ضربه میزنند

شام مقدراتتان را به دست خودتان آورديد .دست آمريكا و شوروى و انگلستان
و ساير كشورهاى ديگر را قطع كرديد ،بريونشان كرديد .اين يك چيز كمى نيست
كه دســت شــا آمده است ،اين يك چيز بزرگ اســت و حفظش باالتر از خودش
است .آنهايى كه از شام شكست خوردند آرام منىنشينند .آنها درصدد اين هستند
كه جربان كنند شكســت خودشان را ،و شكست خودشان را بخواهند جربان كنند،
به حسب آن طورى كه وضع آنها و سريه آنهاست ،به دست خود شام مىخواهند
جربان كنند .مىخواهند شكست شام به دست خودتان باشد.
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در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست روحانی

بستههای تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو
ارائه شد

در جلسه ستاد اقتصادی دولت که به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد،
وزیران صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان ،بستههای
تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند.
به گزارش پایگاه ّاطالعرســانی رئیسجمهور ،در جلسه ستاد اقتصادی دولت که
روز پنج شنبه به ریاست رئیسجمهور تشکیل شد ،وزیران صنعت ،معدن و تجارت،
جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان ،بستههای تأمین ،توزیع و نظارت کاالهای اساسی
و دارو را ارائه کردند.
براساس این بستهها ،که در تکمیل«طرح ساماندهی ارز» تهیه شده است ،اقالم
بیست گانه کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم که برای تهیه یا تولید آنها ،ارز
دولتی به نرخ رســمی تأمین میشود ،در کلیه مراحل ،از ثبت سفارش و تأمین ارز تا
مراحــل ترخیص ،حمل و توزیع ،مورد نظارت قرار میگیرد و به منظور بهرهگیری از
نظارت مردمی ،با شفافیت کامل اطالعرسانی عمومی میشود.
عالوهبر دســتگاههای مسئول تخصصی ،ســازمان حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در اســتانها ،وظیفه بازرسی و نظارت برای
جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
واردکنندگان این کاالها باید از پیشــینه مثبت عملکرد برخوردار باشند و رعایت
کلیه ضوابط قیمت گذاری ،عرضه به موقع و نحوه توزیع را تعهد کنند.
وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،قیمت ایــن کاالها را برای مصرفکننده نهایی
اعالم میکند و نرخ ارز برای این دسته از کاالها ،تا اردیبهشت ماه سال  ،1398تغییر
نخواهد کرد.
الریجانی در دیدار با وزیر خارجه کره شمالی:

آمریکاییها هیچگاه به تعهدات خود در مذاکرات
عملنمیکنند

رئیسمجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت افزایش روابط ایران و
کره شمالی گفت :آمریکاییها زمان مذاکره خوب حرف میزنند اما زمان اجرا
به هیچ یک از تعهدات خود عمل نمیکنند.
علی الریجانی رئیسمجلس شــورای اســامی با ری یونگ هــو وزیر خارجه
کره شمالی دیدار و گفت وگو کرد.
الریجانی در این دیدار با بیان اینکه برای توسعه همکاریهای سیاسی و دوجانبه
به دنبال افزایش مذاکرات به کره شــمالی هســتیم ،گفت :جمهوری اسالمی منافع
کره شمالی را مقابل قدرتهای ستمگر میداند.
وی در ادامه با بیان اینکه آمریکاییها به تعهدات خود در توافقنامهها پایبند نیستند،
یادآور شد :جمهوری اسالمی سابقه مذاکره با آمریکا را دارد و تعهدات آمریکاییها نیز
در این زمینه مشخص شد اما آنها هیچ گاه به تعهدات پایبند نبودند.
رئیسمجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :آمریکاییها زمان مذاکره
بسیار خوب حرف میزنند و از آیندهای روشن خبر میدهند اما زمان اجرا به هیچ یک
از تعهدات خود عمل نمیکنند.
ری یونگ هو وزیر خارجه کره شمالی نیز در این دیدار با بیان اینکه از قدیم دارای
روابط دوستانه و صمیمی با ایران بوده ایم ،گفت :از توسعه روابط میان کره شمالی و
ایران در شرایطی که مشکالت مشابهی در مورد تحریمهای آمریکا داریم بسیار خرسندیم.
وی در ادامه با بیان اینکه کره شمالی میتواند تهدیدهای آمریکا را کنترل کند،
اظهار داشت :ما توسعه اقتصادی کره را به عنوان سیاست اصلی دنبال میکنیم که برای
این مهم نیازمند تأمین امنیت هستیم و الزمه آن را بهبود روابط با کره جنوبی میدانیم.
وزیر خارجه کره شمالی در ادامه یادآور شد :نوع کار با آمریکاییها دشوار است و
از آنجایی که هدف ما خلع سالح کامل شبه جزیره کره است الزم است آمریکاییها
نیز به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند اما این کار را نمیکنند.
وی افزود :اگرچه کره شمالی برای اجرای تعهدات خود در مذاکره با آمریکا ،خلع
سالح را در پیش گرفته است اما دانش هستهای خود را حفظ میکنیم چون میدانیم
آمریکاییها دشمنی خود را کنار نمیگذارند.
به گزارش فارس ،وزیر خارجه کره شمالی در پایان خاطرنشان کرد :سیاست جدید
کشــور ما توسعه اقتصادی است و در این راستا باید امنیت کره تأمین شود از این رو
مذاکره را ادامه میدهیم.
آیتاهلل مجتهد شبستری:

حرافی خسته شدهاند
مردم از ّ
و از دولت و مجلس عمل میخواهند

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با ح ّرافی و شعار دادن ،مشکالت
حل نمیشود ،تصریح کرد :مردم دیگر از شنیدن صرف شعار و حرف خسته
شدهاند و باید هم از دولت و هم از مجلس ،عمل ببینند.
آیتاهلل محســن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با
فارس با اشــاره به مشکالت اقتصادی کشــور ،اظهار داشت :اکثریت مردم ،مخصوصاً
قشر مستضعف از وضع گرانی کاالها و حتی تولیدات داخلی ناراحت هستند .باال رفتن
قیمت ارز و سکه ،عاله بر کم کردن ارزش پول ملّی ،بر همه اجناس اثر گذاشته و تورم
فوقالعادهای به بار آورده و اسباب نارضایتی مردم شده است.
حرافی و شعار دادن ،مشکالت حل نمیشود ،تصریح کرد:
وی با با بیان اینکه با ّ
مردم دیگر از شــنیدن صرف شعار و حرف خسته شدهاند و باید هم از دولت و هم از
مجلس ،عمل ببینند .وی ،درباره لزوم ترمیم کابینه گفت :مسلماً یکی از عواملی که
میتواند وضع موجود را تغییر دهد ترمیم کابینه اســت .اینکه شاهد وضعیت موجود
هستیم ،معلوم میکند که تیم فعلی کارایی نداشته و مردم انتظار دارند ترمیم شود و
با اینکه دولت هم قول ترمیم داده بود ،ا ّما فقط رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و
هیچگونه تغییری در سایر افراد به وجود نیامده است.
عضو مجلس خبرگان ادامه داد :مردم انتظار دارند با ترمیم و تغییر تیم اقتصادی،
اوضاع اصالح شود؛ چرا که افرادی که اکنون سر کار هستند ،در این مدت نتوانستهاند
مشکالت را حل کنند و رضایت مردم را به دست آورند.
وی افزود :مردم و علما انتظار دارند تیم قویتر و کارشناســیتر و کســانی که در
اقتصاد ید طوالیی دارند و دارای ّاطالعات بیشتری هستند سر کار بیایند.
در دیدار واعظی و وزیر تجارت ترکیه مطرح شد

عالقهمندی بخش خصوصی ترکیه
برای توسعه سرمایهگذاری در ایران

رئیسدفتر رئیسجمهور تســریع در معرفی رئیسترکیهای کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور را عامل موثری در پیشبرد همکاریها دانست.
به گزارش فارس ،محمــود واعظی رئیسدفتر رئیسجمهور که برای ابالغ پیام
حسن روحانی به رئیسجمهوری ترکیه در آنکارا به سر میبرد ،عصر پنجشنبه و در
ادامه دیدارهای خود با مقامات ترکیه با رخســار پیکچین وزیر تجارت ترکیه دیدار و
گفتوگو کرد.
واعظی در این دیدار با اشــاره به اراده روسایجمهور ایران و ترکیه برای افزایش
همکاریهای تجاری اقتصادی بین دو کشور و رسیدن به نقطه هدفگذاری شده ،گفت:
نقش بخشهای خصوصی دو کشور در تحقق این هدف بسیار مهم است و باید آنها را
به فعالیت بیشتر تشویق کرد.
وی افزود :ایران به ســهم خود آماده اســت تا تســهیالت الزم را برای توســعه
همکاریهای دو کشور فراهم آورد .واعظی تسریع در معرفی رئیسترکیهای کمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور را عامل موثری در پیشبرد همکاریها دانست.
وزیر تجارت ترکیه نیز در این مالقات با تاکید بر اهمیت گســترش روابط بخش
خصوصی دو کشــور گفت :شرکتهای ترکیهای عالقهمند به تجارت و سرمایهگذاری
در ایران هستند و اطالع دارم که برخی از آنها در حال حاضر  ۲میلیارد دالر در ایران
ســرمایهگذاری کردهاند .آنها آماده هستند در صورتیکه موانع سرمایهگذاری از میان
برداشته شود و تسهیالت بیشتری تخصیص داده شود ،میزان سرمایهگذاری خود در
ایران را تا میزان قابل توجهی افزایش دهند.
وی ادامه داد :حجم تجارت موجود بین دو کشور با هدف سی میلیارد دالر تعیین
شده از طرف روسای جمهور دو کشور فاصله دارد و باید بیشتر تالش کنیم تا به این
سقف برسیم .گفتنی است رئیسدفتر رئیسجمهور که در آنکارا به سر میبرد پیش
از این درباره آخرین تحوالت مربوط به برجام ،آغاز تحریمهای جدید آمریکا و مواضع
کشــورمان در این موارد با رجب طیب اردوغان گفتوگو کرد و بر عزم کشــورمان بر
مقاومت تا پشیمان کردن آمریکا از اقدام خود تأکید کرد.
واعظی در این دیدار پیام کتبی روحانی را تســلیم اردوغان کرد .رئیسجمهوری
ترکیه نیز ضمن ابراز خرسندی از دریافت پیام روحانی ،مجددا ً بر اراده ترکیه مبتنی بر
ادامه همکاریها با ایران و راهکارهای مربوط به چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات
میان دو کشور و رفع موانع احتمالی موجود تأکید کرد.

پردهبرداری اسناد جدید دولت آمریکا از ارتباط نزدیکان ترامپ با منافقین

اسناد جدید دولت آمریکا از زوایای ارتباط
حلقه نزدیکان رئیسجمهوری این کشــور با
اعضــای گروهک تروریســتی منافقین پرده
برداشت.
به گزارش فارس ،ارتباطات میان «جان بولتون»،
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید و «رودی جولیانی»،
وکیل «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا با اعضای
گروهک تروریستی منافقین ،شاید دیگر خبری نباشد
که چندان جلب توجه کند.
اما اسناد دولت آمریکا که به تازگی منتشر شدهاند
نشان میدهند غیر از بولتون و جولیانی برخی دیگر از
حلقه نزدیکان ترامپ رئیسجمهور آمریکا نیز با اعضای
گروهک تروریستی منافقین مراوده دارند.
این اسناد گواه تازهای هستند که نشان میدهند
واشنگتن در حالی کشورهای ناهمسو با سیاستهای
این کشــور را به «حمایت از تروریسم» متهم میکند
که نزدیــکان رئیسجمهور این کشــور بــا یکی از
خطرناکترین گروههای جنایتپیشه ارتباط دارند.
پیش از این بر اســاس اسناد وزارت دادگستری
آمریکا گزارش شــده بود که «بولتون» و «جولیانی»
بعد از مراسم تحلیف ترامپ دستکم  ۵بار با اعضای
فرقه منافقین دیدار کردهاند.
این اسناد را گروهک تروریستی منافقین طبق مفاد
قانونی موسوم به «قانون ثبت عوامل بیگانه» به وزارت
دادگستری آمریکا تحویل داده است.
این قانون،اشــخاص یا گروههایی که برای منافع
دولتهای خارجی در واشــنگتن البیگری یا فعالیت

میکنند را ملزم میکند فعالیتها و منابع مالی خود
را به صورت شفاف گزارش کنند.
مرور همین اسناد نشان میدهند اعضای گروهک
تروریستی منافقین طی دو سال گذشته دستکم ۴
دیدار نیز با نزدیکان ترامپ داشتهاند که قب ًال گزارش
نشده بود.
این افراد ،در دوران انتقال قدرت جزو تیم ترامپ
بودهاند و یا از جمله مشــاوران او در زمینه مســائل
ایران هستند.
تحلیلــی

پا یــگا ه خبــر ی -
 The Young Turksکه اســناد جدید را گزارش
داده نوشته جنجالیترین این دیدارها مربوط به دیدار
«ولید فا ِرس» با منافقین بوده است« .فا ِرس» در دوران
رقابتهای انتخاباتی ،مشــاور ترامپ در امور مبارزه با
تروریسم و مسائل غرب آسیا بود!
اســناد وزارت دادگستری آمریکا نشان میدهند
«فا ِرس» بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات در نوامبر
سال  ۲۰۱۶دســتکم در دو نوبت با منافقین دیدار
کرده است.
گروههایی که فعالیتهایشان را طبق قانون برای
وزارت دادگستری آمریکا مشخص میکنند بایستی
شــرح دیدارها و آن فعالیتها را نیــز ذکر کنند ،اما
منافقین از عبارتهایی مبهم و نامشخص برای توضیح
درباره دستور کار آن نشستها استفاده کردهاند.
در یکــی از این دیدارها کــه مربوط به  ۱۲ژانویه
 ۲۰۱۷است (بیش از یک هفته بعد از تحلیف ترامپ)،
درباره «اوضاع در ایران و خاورمیانه» گفتوگو شده است.

«کنث بلکول» ،که نقش نظارت بر مسائل داخلی
در تیم انتقالی ترامپ را به عهده داشــت و بعدا جزو
کمیته تحقیق وی درباره تخلفات انتخاباتی شد از دیگر
نزدیکان ترامپ بوده که با منافقین دیدار کرده است .در
این دیدار درباره «قطعنامه سازمان ملل در انتقاد از نقض
حقوق بشر در ایران» گفتوگو شده است.
دیگر عضو نزدیک به ترامپ که چنین دیدارهایی
داشته «مایکل موکاسی» ،از شرکای حقوقی قدیمی
جولیانی بوده اســت« .مارک» پسر موکاسی ،یکی از
کسانی بوده که ترامپ او را برای جایگزینی دادستان
کل منهتــن در نظر گرفته بود .مــارک و مایکل هر
دو عضو کمیته مشورتی جولیانی در ستاد انتخاباتی
ترامپ بودهاند.
سندهای جدید نشان میدهند ماکیل موکاسی
بعد از مراسم تحلیف ترامپ دو بار با اعضای منافقین
دیدار کرده است.
دیدار مایکل لدین با منافقین
نفر دیگر «مایکل لدین» ،مشــاور اسبق شورای
امنیت ملی آمریکا و از چهرههای برجسته محافظهکار
است .لدین از دوستان نزدیک و مشاور «مایکل فلین»،
اولین مشاور امنیت ترامپ است.
وی بعــد از تحلیف ترامپ دو بار با منافقین دیدار
کرده؛ یک بار  ۳۰ژانویه  ۲۰۱۷و بار دوم  ۱۹آوریل .۲۰۱۸
گروهک تروریســتی منافقین در سال  ۲۰۱۲در
حالی از فهرست سازمانهای تروریستی وزارت خارجه
آمریکا خارج شد که به گواه تحقیقات مختلف در خود
آمریــکا تغییری در ســلوک فرقهگونه و خصلتهای

اساتید دانشگاه در برنامه ثریا مطرح کردند

تروریستی این گروه صورت نگرفته بود.
همچنین تحقیقی که وزارت خارجه آمریکا در سال
 ۲۰۱۱انجام داده بود نشان میداد که این گروهک به
دلیل انجام جنایتهای تروریستی و حمایت از دشمن
در جنگ ایران-عراق مورد تنفر تمامی اقشــار جامعه
ایران قرار دارد.
شــبکه خبری انبیســی هم در مستندی در
خردادماه ســال جاری ،این گروه را یک «فرقه خشن
و خطرناک» توصیف کرده و از سرازیر شدن پولهای
عربستان به سمت آن پرده برداشته است.
علیرغم این شواهد« ،نیکی هیلی» نماینده آمریکا
در ســازمان ملــل متحد روز  ۳۱تیرمــاه در اقدامی
بیسابقه آشکارا به حمایت از گروه تروریستی منافقین
پرداخت و یکی از مطالب منتشر شده توسط این گروه
را بازنشر کرد.
حساب تایید شده توییتر نماینده آمریکا در سازمان
ملل ،یکی از توییتهای صفحه گروهک تروریســتی
منافقین را که در آن بخشی از سخنرانی هیلی درباره
شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده را بازنشر
کرده است.
پیش از این مقامهای دولت آمریکا ،با علم به نفرت
مردم ایران از منافقین ،تالش میکردند به صورت علنی
روابط خود با این گروهک را اعالم نکنند .اما در دولت
جدیــد آمریکا حضور افرادی مانند «جان بولتون» به
عنوان مشــاور امنیت ملی و «رودی جولیانی» وکیل
رئیسجمهور آمریکا ،موجب شــده تا منافقین روابط
نزدیکتری با کاخ سفید داشته باشند.

تنها  20درصد مشکالت ناشی از تحریمها است
مدیریت جهادی و انقالبی مشکالت کشور را حل میکند

دو نفر از اساتيد دانشگاه با حضور در برنامه
ثريا راهكار حل مشــکالت اقتصادی و عبور از
تحریمها را ارائه كردند.
به گــزارش فارس ،برنامه تلویزیونی «ثریا» که با
موضوع «عبور از تحریم با نســخه داخلی» و با حضور
حجت عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشــگاه امام
صادق(ع) و افشــین پروینپور اســتاد دانشگاه علم و
صنعت و پژوهشگر مسائل اقتصادی روی آنتن شبکه
یک سیما رفت و این اساتید دانشگاه راهکارهای خود
را برای حل مشــکالت اقتصــادی و عبور از تحریمها
ارئه کردند.
اقتصاد مقاومتی
یعنی مذاکره برای رفع تحریمهای داخلی
حجت عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشــگاه
امام صادق(ع) در ادامه برنامه تلویزیونی «ثریا» گفت:
متاسفانه داســتان تحریمها به درستی برای مردم ما
گفته نشده است و اگر واقعیت گفته شود بسیاری از
مشکالت حل خواهد شد.
عبدالملکی ادامه داد :همه مشکالت ما از تحریمها
هســت ولی نه تحریمهــای خارجــی ،تحریمهای

خارجــی تنها 20درصد مشــکل را ایجــاد کرده و
 80درصد مشکالت در اثر تحریمهای داخلی است و
اگر تحریمهای داخلی حل شود خود به خود تحریمهای
خارجی هم برطرف خواهد شد.
این اســتاد دانشگاه افزود :قصد اقتصاد مقاومتی
این اســت کــه تحریمهای داخلــی را از بین ببرد و
اگر تحریمهــای داخلی بروند خارجیها خودشــان
تحریمهایشــان را برخواهند داشــت زیرا در غیر این
صورت خســارت خواهند دید .این کارشناس مسائل
اقتصادی بااشاره به خسارتهایی که آمریکا از تحریم
ایران دیده است ،تصریح کرد :اروپا برای اینکه جلوی
خسارت دیدنش را بگیرد به سمت برداشتن تحریمها
علیه ایران گام برداشت و قطعا اگر ما چند وقت دیگر
تحمل کرده بودیم میتوانستیم بهتر پیش برویم.
وی بااشاره به اعمال تحریمهای فلجکننده آمریکا
و غــرب علیه ایران تاکید کرد :آنها برای اینکه انقالب
را از بیــن ببرند چنین تحریمهایی را اعمال کردند و
گفتند با این تحریمها مردم را در تنگنا قرار میدهیم.
آنها میدانستند موتور محرکه انقالب مردم هستند و
سعی داشتند به مردم فشار بیاورند.

عبدالملکی یادآور شد :اقتصاددانان غربی معتقدند
تحریمهای خارجی قدرت فلج کردن ایران را ندارد زیرا
میدانند اقتصاد ایران بسیار قدرتمند و بزرگ است به
همین دلیل به سمت تحریمهای داخلی آمدند تا به
مردم فشار وارد کنند.
مدیریت جهادی و انقالبی
میتواند اقتصاد کشور را نجات دهد
اســتاد دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر مسائل
اقتصادی نیز در ادامه این برنامه اظهار داشت :یک سبک
زندگی مدیریتی ،سبک مدیریت جهادی و انقالبی است
که اگر این نگاه وجود داشته باشد میتواند اقتصاد کشور
را نجات دهد و مشکالت را حل کند.
افشین پروینپور ادامه داد :ما برای اینکه مشکالت
اقتصــادی کشــور را برطــرف کنیم باید به ســراغ
پیشرانهای اقتصاد برویم که صنعت مسکن به عنوان
یکی از لکوموتیوهای اقتصادی است.
این کارشــناس مســائل اقتصادی تصریح کرد:
متاسفانه در سالهای اخیر به بخش مسکن خیلی ظلم
شده است ،مسکن مهر دستاوردهای زیادی برای کشور
داشت مانند تامین نیازهای خانواده با اولویت نیازهای

امیرآبادی در گفتوگو با کیهان:

اساسی ،کنترل تورم عمومی،اشتغالزایی در سراسر
کشور (تنها ایجاد یک میلیون و  627شغل طی سال
 89تا  ،)90که متاسفانه به دلیل مسائل سیاسی رها شد.
پروینپور در ادامه بااشــاره به افزایش خانههای
خالی در ســالهای اخیر یادآور شــد :متاسفانه بروز
پدیده سودگری در مسکن باعث شده چنین مشکالتی
بیشتر شود ،هر زمان تعداد بیشتری از مردم به مسکن
احتیاح پیدا میکنند این جریان ســودگری بیشــتر
جوالن میدهد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :باید یک سامانه
اقتصادی تشکیل شود تا در بحث اقتصاد شفافسازی
شود و به این حوزهاشراف وجود داشته باشد تا مسئوالن
بتوانند در تصمیمگیریها بهتر عمل کنند
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت :باید با
ابزار مالیاتی کاری کنیم که خرید و فروش مسکن صرفه
اقتصادی نکند و سرمایه مردم به سمت تولید بروند.
وی در خاتمه گفت :در ســطح تهران  500هزار
واحد مســکونی خالی وجود دارد که میتوان با ابزار
مالیات باعث عرضه آنها به بازار شد و همین امر قیمت
مسکن را هم کاهش خواهد داد.

میگویند سؤال از رئیسجمهور سیاسی است
تا از پاسخگویی فرار کنند

سرویس سیاسی-
«مسایلی از قبیل بیکاری ،تورم ،کاهش ارزش
پول ملی و ...اقتصادی هستند یا سیاسی؟ و آیا
مشکالت امروز جامعه نیستند؟» امیرآبادی این
سؤاالت را میپرسد و در ادامه میگوید :متاسفانه
آنچه دیده میشود این است که میگویند این
مسئله سیاسی یا جناحی است ،تا به این طریق
خود را از پاسخگویی فراری دهند.
امیرآبادی ،نماینده مردم قم در مجلس شــورای
اســامی پیرامون حاشیههایی که علیه طرح سؤال از
رئیسجمهور ســاخته میشود؛ میگوید« :از سؤال از
رئیسجمهور نباید بت ساخته شود .این یک موضوع
کامال عادی است .هر نمایندهای میتواند از وزرا سؤال
کند و مجموع نمایندگان به تعدادی که در آییننامه
وجود دارد میتوانند طرح ســؤال از رئیسجمهور را
بدهند».
قطعا در باب طرح سؤال شرایط تعیینکننده
اســت .اما بهرغم شرایط چرا تاکنون سؤالی طرح
نشــد؟ چندین بار طرح ســؤال از رئیسمحترم
جمهور به جریان افتاد .در دفعات پیشــین طیف
خاصی از نمایندگان با پس گرفتن امضاهای خود
آن را از حــد نصاب انداختنــد .ابوالفضل ابوترابی
در گفتوگو بــا خبرگزاری مهر گفته بود که «به
عملکرد نظارتی مجلس دهم نمره صفر میدهم».
ابوترابی علت ضعف نظارت در این دوره از مجلس را

وجود «وکیلالدوله»هایی
دانسته بود که هیچگونه
انتقادی را نسبت به دولت
برنمیتابنــد و بهجــای
پرداختــن به مشــکالت
اصلی مردم ،از موضوعاتی
همچــون حضور زنان در
ورزشگاهها و مسئله حصر
سران فتنه سخن میگویند».
این بار اما سؤال گروهی از نمایندگان توانست از
میان شــرایط سختی که برای امضاها پیش آمده بود
بگذرد و به منزل برسد .طرح سؤال نمایندگان 5محور
اصلی دارد که همگی مشکالت امروز جامعه هستند و
به همین سبب در حیطه مسایل اقتصادی قرار دارند.
سیاسیکاری نمایندگان لیستامید
ب هجای دفاع از منافع ملی
بهرغم این اما هیچ کدام از  30نماینده تهران و
نمایندگان لیست امید طرح سؤال از رئیسجمهور
را امضا نکردند و حتی به حاشیهســازی در مورد
آن پرداختند .این گــروه از نمایندگان میگویند
که این سؤاالت سیاســی!! هستند .واکنش مردم
در شــبکههای مجازی به این ادعــا جالب توجه
بود .برخی نوشــته بودند گویا این نمایندگان اصال
مشکل اقتصادی ندارند و برخی دیگر گفته بودند
اگر لیست امید دقایقی به خود زحمت میداد و در

خیابان از مردم میپرسید
که آیــا این پنــج محور
ســؤال از رئیسجمهــور
مشــکل امروز آنها هست
یا نه دیگر ادعای سیاسی
بــودن نمیکردند .برخی
دیگــر هم امضــا نکردن
لیست امید را «سیاسی»
و «حزب بازی» خوانده بودند.
«احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم در مجلس
دهم اســت .او اکنون دبیر هیئترئیسه مجلس است
که یکی از وظایف او اعالم وصول سؤاالت نمایندگان
است .از این عضو فراکسیون نمایندگان والیی در این
باره سؤال کردیم.
امیرآبادی در پاسخ به کیهان گفت« :سؤاالتی که هم
اکنون از رئیسجمهور مطرح شده کامال اقتصادی است و
مشکالت روز کشور است .ما از اطرافیان رئیسجمهور و
معاونین ایشان میخواهیم که سؤال را به حاشیه نبرند.
به متن بپردازند؛ آیا مشکل مردم امروز تورم نیست؟ آیا
مشکل مردم کاهش ارزش پول ملی نیست؟ آیا قاچاق
این روزها جزو مشکالت مردم نیست؟ آیا بیکاری جوانان
مشکل جامعه نیســت؟ اگر اینها مشکل مردم نیست
پس مشکالت مردم چیست؟ اگر هم دوستان در دولت
قبول دارند که این مشکالت مردم است پس برچسب
«سیاسی» زدن چرا انجام میشود؟»

در تماس سرلشکر باقری با وزیر دفاع سوریه عنوان شد

وی افزود« :متاسفانه آنچه دیده میشود این است
که میگوییم این مســئله سیاسی است ،این مسئله
جناحی اســت تا به این طریق خود را از پاسخگویی
فراری دهند».
این عضو هیئترئیسه مجلس پیرامون حاشیههایی
که در مورد حدنصاب طرح ســؤال ایجاد کردهاند نیز
یادآور شد« :آئیننامه داخلی مجلس کامال روشن همه
چیز را بیان کرده اســت .در آن هفت روزی که مهلت
نمایندگان برای انصراف اســت تعدادی انصراف دادند
و تعــدادی ماندند .امضاهای باقی مانده در حد نصاب
بود بنابراین سؤال اعالم وصول شد .رئیسجمهور هم
یک ماه وقت دارد .پس از آن باید به مجلس بیاید .در
مجلس سؤالها تک تک خوانده میشود و رئیسجمهور
هم یک ساعت زمان برای پاسخگویی در اختیار دارد
و اگر نمایندگان از پاسخ رئیسجمهور قانع نشوند این
سؤال به قوه قضائیه میرود و آنجا بررسی میشود که
اگر استنکاف از قانون باشد و اگر رئیسدولت قانون را
به درستی اجرا نکرده باشــد در قانون برای آن جرم
تعریف شده است».
نماینــده مردم قم گفت« :انتظار مجلس از آقای
روحانی که شــعار قانونمداری سر دادند و گفتند من
حقوقدان هستم سرهنگ نیستم؛ این است که قانون
را در نظر داشته باشــند و حق قانونی نمایندگان را.
ایشــان حتما میدانند که رئیسجمهور باید در برابر
مجلس پاسخگو باشد».

تبریک پیروزیهای اخیر ارتش سوریه در مناطق مختلف این کشور

توگوی
رئیسستاد کل نیروهایمسلح در گف 
تلفنی با ســپهبد علی ایــوب ،ضمن تبریک
پیروزیهای اخیر ارتش سوریه در مناطق مختلف
این کشور ،بر لزوم بازسازی هرچه سریعتر مناطق
آزاد شــده و آغاز فعالیتهای اقتصادی در این
مناطق تأکید کرد.
به گزارش سپاه نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار مح ّمد
باقری -رئیسستاد کل نیروهای مسلح ایران -و سپهبد

علی ایوب -وزیر دفاع کشور سوریه-در تماس تلفنی،
پیرامون آخرین وضعیت منطقه نبرد و شکستهای
پیدرپی تروریستها در سوریه گفتوگو کردند.
سرلشــکر باقــری در این گفتوگــو با تبریک
پیروزیهای اخیر ارتش سوریه در مناطق مختلف به
ویژه درعا و مناطق جنوب این کشور ،اظهار امیدواری
کرد که ارتش این کشــور بتواند گامهای آخر مبارزه
با تروریستها را محکمتر از گذشته برداشته و مردم

سوریه در آینده نزدیک شــاهد خروج تروریستها
و دیگر نیروهایاشــغالگر و بیگانه از تنف و شــرق
فرات باشند.
س ســتاد کل نیروهای مســلح همچنین با
رئی 
بیان اینکه امیدواریم به زودی شــاهد بازگشت مردم
مقاوم ســوریه به شهرها و روســتاهای خود باشیم،
برلزوم بازسازی هرچه سریعتر مناطق آزاد شده و آغاز
فعالیتهای اقتصادی در این مناطق تأکید کرد.

توگو ،ضمن
ســپهبد علی ایوب نیز در این گف 
قدردانی از رهبر معظم انقالب ،دولت ،ملت و نیروهای
مســلح جمهوری اسالمی ایران در حمایت مستمر از
مردم سوریه در مبارزه طوالنی مدت با تروریستهای
تکفیــری و موضعگیریهای شــجاعانه مســئولین
جمهوری اسالمی ایران ،از شرایط و روند پیروزمندانه
در میادین نبرد اعالم رضایت کرد و از سرلشکر باقری
برای حضور در سوریه دعوت به عمل آورد.

حمایت گسترده مردم و مسئوالن عراق از ایران
در مقابل تحریمهای آمریکا

بقیه از صفحه ۲
اداره اطالعات انرژی ایــاالت متحده که بازوی
تحلیلــی وزارت انرژی آمریکا به شــمار میآید  ،در
گزارش هفتگــی خود درباره وضعیت بازار نفت  ،در
مورد آثار خروج ایاالت متحده از توافق هســتهای
با ایران و احیای تحریمهای یکجانبه نفتی  ،نوشــته
است :چشمانداز کوتاهمدت بازار نفت در ماه آگوست
نمایانگر خروج ایــاالت متحده از برنامه جامع اقدام
مشــترک (برجــام) و طرح احیــای تحریمها علیه
شرکتهایی است که با ایران تجارت میکنند .دونالد
ترامپ  ،رئیسجمهور آمریکا اردیبهشتماه امسال از
توافق هستهای با ایران خارج شد و دستور احیای
تحریمهــای یکجانبه علیه ایــران را صادر کرد .دور
نخست این تحریمها که عمدتا مربوط به ممنوعیت
فروش صادرات فلزات گرانبهــا به ایران و همکاری
در صنعت خودرو بود  ،سهشــنبه این هفته بار دیگر
برقرار شد .مرحله دوم تحریمها که صنعت نفت و گاز
ایران را هدف گرفته  ،دی ماه امسال اجرایی میشود.
با این وجود  ،بســیاری از کشورها اعالم کردهاند که
تحریمهای یکجانبه را به رسمیت نمیشناسند و تالش
میکنند که به روابط تجاری با ایران ادامه دهند .چین
و هند که دو مشــتری عمده نفت خام ایران هستند
هم موضع مشابهی گرفته و گفتهاند که به واردات
نفــت از ایران ادامه میدهند .دو مقام آمریکایی این
هفته اعالم کردند که پکن درخواست واشنگتن برای

توقف واردات نفت از ایران را رد کرده اســت .دهلی
هم گفته در تالش است تا برای ادامه واردات نفت از
ایران از آمریکا معافیت دریافت کند.
اداره اطالعــات انرژی آمریــکا در حالی به اثر
خروج آمریکا از برجام بر قیمت نفت اذعان کرده که
ترامپ چندی پیش مدعی شــد سازمان کشورهای
صادرکننده نفــت (اوپک)عامل افزایش قیمت نفت
است .قیمت ســوخت خودرو یکی از عوامل اثرگذار
در انتخابات در آمریکاســت و روسایجمهور آمریکا
تالش میکنند این قیمت را تا حد امکان پایین نگه
دارند .براساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا  ،
متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا هفته گذشته حدود
یک ســنت دیگر افزایش یافته و به گالنی ۲/۸۵دالر
رســیده که در مقایسه با قیمت زمان مشابه پارسال
 ۴۷سنت افزایش یافته است.
آژانــس بینالمللی انــرژی در تازهترین گزارش
ماهانه خود نسبت به اعمال تحریمهای آمریکا علیه
ایران و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت هشدار داد.
آژانــس بینالمللی انــرژی در تازهترین گزارش
ماهانه خود اعالم کــرد :تصمیم آمریکا برای اعمال
تحریــم علیه فروش نفت ایران میتواند تاثیر مهمی
بر عرضه جهانی نفت داشــته باشد و ظرفیت مازاد
تولید نفت جهان را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
شرکتها آزادند!
«مینا آندریوا» ســخنگوی کمیســیون اروپا در

نشست خبری تأکید کرد شرکتهای اروپایی آزادند
درباره حضور یا عدم حضور در ایران تصمیم بگیرند.
وزارت دارایی آلمان  ،برخــی گزارشها درباره
اینکه این وزارتخانه به ایران اجازه خارج کردن ۳۰۰
میلیون یورو پول نقد خود را از حسابهای بانکی در
آلمان خواهد داد  ،تکذیب کرد.
بــه گزارش رویتــرز  ،وزارت دارایــی آلمان در
بیانیهای اعالم کرد :گزارشهای رســانهای درباره
آزادســازی این وجوه از طریق اداره گمرگ  ،دقیق
نیســتند .فرایندهای بازرسی هنوز تکمیل نشدهاند.
دولت ســوئیس ضمن ابراز تأسف از اقدام آمریکا در
احیای تحریمها علیه ایران  ،به شرکتهای این کشور
توصیه کرده با کسب اطالعات الزم  ،روابط تجاری با
ایران را ادامه دهند.
«جارت بالنک» معاون مسئول هماهنگکننده
امــور اجرای برجام در وزارت خارجه دولت ســابق
آمریــکا گفت کــه تحریمهای فعلــی آمریکا علیه
ایــران اثرگذاری تحریمهای ســابق این کشــور را
نخواهند داشت.
بالنک در مصاحبهای با اندیشــکده «کارنگی»
دربــاره موضــوع تحریمهای ایران گفــت برخی از
بزرگترین مشــتریهای نفتی ایــران  ،قانونی بودن
تحریمهای آمریکا علیه ایران را قبول ندارند.
«محمــد فیصــل» ســخنگوی وزارت خارجه
پاکستان نیز در نشســت خبری گفت که کشورش

ضمــن محفوظ دانســتن حق خود بــرای پیگیری
منافع اقتصادی مشروع  ،در حال بررسی پیامدهای
تحریمهای آمریکا علیه ایران است.
نقض قوانین بینالملل
«غالمعلی خوشرو» نماینده ایران در سازمان ملل
متحد در یادداشتی برای روزنامه گاردین  ،تحریمهای
آمریکا را نقض آشکار قوانین بینالملل خواند.
«خوشرو» در این یادداشت با اشاره به هشدارهای
«دونالد ترامپ»  ،رئیسجمهور آمریکا به کشورهای
دیگر درباره تجارت با ایران نوشــت  ،اولین بار است
که یک عضو شورای امنیت سازمان ملل دنیا را بابت
پایبندی به قطعنامه این شورا و نه نقض آن  ،تنبیه
میکند.
واکنش ترکیه
«فیض دونمز» وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه
از ادامه اجرای قراردادهای کشورش و ایران در حوزه
انرژی خبر داد.
دونمز که کشورش خریدار عمده گاز ایران است  ،
میگویــد که قرارداد خرید گاز طبیعــی از ایران تا
سال  2026ادامه دارد و تحریمهای کشورهای ثالث
نمیتواند تأثیری بر روی آن بگذارد.
وزیر انرژی ترکیه این ســخنان را در واکنش به
تحریمهای آمریکا علیه ایــران بر زبان راند و ضمن
تأکیــد بر ادامه روابط تجاری با ایران در حوزه خود  ،
گفت که تحریمهای آمریکا یکجانبه است.

شنبه  ۲۰مرداد ۱۳۹۷
 ۲۸ذیالقعده  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۷۵

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

دولت با این نحو عملکرد
فاتحه اصالحات را میخواند
سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت« :دولت با این نحو عملکرد خود فاتحه اصالحات را میخواند».
این روزنامه زنجیرهای در ادامه نوشت« :واقعیتها با اطالعاتی که به رئیسجمهور میدهند ،فاصله دارد.
ســخنان (رئیسجمهور) با واقعیتهای جامعه و مشــکالت عدیده مردم سازگار نیســت .انگار رئیسجمهور
اطالعــات جای دیگری را بیان میکند چرا که اساســاً اطالعــات او با آنچه که در جامعه رخ میدهد ،منطبق
نیست...وعدههای آقای روحانی از دید مردم در داخل عملیاتی نشده است ...عدهای از وزرا به درد شرایط امروز
نمیخورند .برخی وزرا فعال ،پاســخگو و همراه دولت نیســتند .برخی از این وزرا در مجلس به نمایندگان باج
میدهند ...این وزرا بهدرد کابینه نمیخورند .رئیسجمهور و سایر مسئوالن دولتی باید نگاهی به نظرسنجیها
داشته باشند .نارضایتیها زیاد است».
مدعیان اصالحات در تقال هستند تا حساب خود را از دولت جدا کنند .در همین رابطه «سعید حجاریان»
در روزهای گذشــته گفته بود« :اصالحطلبان بگویند دولت روحانی ،دولت ما نیســت»« .عبدالواحد موسوی
الری» وزیر کشــور دولت اصالحات نیز در ادامه همین سناریو در روزهای گذشته گفته بود« :راه حل داریم،
اما اختیار نه»؛ اما همانطور که کارشناســان مســائل سیاســی بارها مطرح کردهاند ،کارنامه دولت روحانی به
پای اصالحطلبان نوشــته شده و آنها نمیتوانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.
مدعیان اصالحات میگویند دولت روحانی دولت ما نیست ولی بررسیها نشان میدهد که اکثریت کابینه و
همچنین مدیران میانی در دولت کنونی از جریان اصالحات انتخاب شدهاند و در نتیجه این جریان نقش اصلی
در وضعیت کنونی داشته و دارد و به همین جهت باید درخصوص کارنامه خود به افکار عمومی پاسخگو باشد.

ارگان دولت یا جاده صافکن آمریکا؟

روزنامه ایران در شــماره روز پنجشــنبه نقش پیادهنظام آمریکای عهدشکن و غیر قابل اعتماد را به عهده
گرفت و نوشــت« :اگر فرض را بر این بگذاریم که پیشــنهاد مذاکره بر اســاس تمایالت شخصی یا محاسبات
«سیاســت داخلی» ترامپ صورت گرفته اســت ،پذیرش مذاکره میتواند اهرمهایی در اختیار ایران قرار دهد
که تاکنون از آن بیبهره بوده اســت .در واقع ،از آنجا که پرونده کرهشــمالی در هالهای از ابهام قرار گرفته،
میتوان تصور کرد که به احتمال زیاد آقای ترامپ نیازمند مذاکره با ایران شــده اســت تا در انتخابات کنگره
در ماه نوامبر «دســتاورد تاریخی» نشــان دهد .اگر ایران هوشمندانه پیشنهاد مذاکره او را بپذیرد ،هر چه به
ماه نوامبر نزدیکتر شــویم ،ایران در سرنوشــت انتخابات میاندورهای کنگره سهم بیشتر و تعیینکنندهتری
مییابد و بالطبع تصاعدا ً بر ســر میز مذاکرات موضع قویتری پیدا خواهد کرد اما اگر ایران پیشــنهاد مذاکره
را دفعتاً رد کند ،یا با زبانی پیشنهاد را بپذیرد که از هماکنون مقاصد تبلیغاتی ترامپ حاصل شود ،نه تنها به
ترامپ بهانه داده است تا سیاستهای خصومتآمیز خود را تشدید کند ،بلکه عم ً
ال ایران را از فرصت تاریخی
ایجاد اتصال به «سیاســت داخلی» آمریکا محروم کرده اســت ]![.در واقع ،از آنجا که ایران تنها کشور منطقه
اســت که در واشــنگتن «البی» ندارد ،شــاید این فرصت تنها فرصتی باشد که بتوان از طریق تأثیرگذاری بر
انتخابات کنگره ،به سیاســت خارجه دولت و رئیسجمهوری ایاالت متحده «جهت» بخشــید .در نتیجه ،از
دســت دادن این فرصت به مصلحت کشور نخواهد بود».

مذاکره با آمریکا التهاب ارزی و اقتصاد کشور را بهبود میبخشد!

در بخش دیگری از این مطلب آمده اســت« :قبول هوشــمندانه دعوت ترامپ  -عــاوه بر اینکه التهاب
فضای کســبوکار و ارز و اقتصاد کشــور را تا حدود زیادی فرو مینشاند ،جنگ روانی را آرام میکند و برای
ایران «وقت» میخرد تا روابط تجاریاش با اروپا را (دســتکم تا زمان تغییرات سیاســی در آمریکا) از طریق
ایجاد سازوکارها و شبکههای موازی تحکیم کند  -از لحاظ «امنیتی» نیز فواید قابل مالحظهای در بر دارد».
این همه مذاکره کردند ،اقتصاد درســت شــد؟ برعکس ادعاهای مطلب فــوق ،همین مذاکره با آمریکا و
معطل گذاشــتن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی بود که موجب سقوط ارزش پول ملی ،آشفتگی ارزی ،رکود،
گرانی ،تورم ،بیکاری و تعطیلی کارخانهها و مراکز تولیدی شــد .اینها دیوانهاند یا خائن؟ عجیب نیســت که
جاده صافکنهای آمریکا آســمان و ریســمان به هم ببافند و هنوز هم خواب مذاکره ببینند و نســخه ذلت
بپیچند .مدعیان اصالحطلبی به کمتر از زدن تیشــه به ریشــه منافع ملی و چوب حراج به مصالح کشور قانع
نیســتند .رویکرد تأســفبار روزنامه ایران در شرایطی است که رئیسجمهور و مقامات ارشد دولت هم مواضع
ســلبی و مقتدرانهای در قبال پیشــنهاد ترامپ گرفتهاند .حال سوال این است که روزنامه ایران ارگان دولت
است یا جاده صافکن آمریکا؟!

نمیتوان به عالئم حیاتی برجام دل خوش کرد

روزنامه قانون در مطلبی نوشت« :تحوالت درباره برجام همچنان ادامه دارد و با وجود تمام کشمکشها و
موضعگیریها ،نه میتوان از مرگ حتمی مهمترین توافق هستهای قرن حرف زد و نه میتوان به عالیم حیاتی
آن دل خوش کرد .همه چیز برای برجام به زمان وابســتگی پیدا کرده اما آنچه مبرهن و روشــن است اینکه
آمریکا ،رژیم صهیونیستی و سعودیها در یک طرف ماجرا ایستادهاند و ایران ،اروپا و چین نیز در سوی دیگر».
این روزنامه زنجیرهای علیرغم اذعان به لزوم پرهیز از دلخوشی به عالئم حیاتی برجام ،مدعی شده است
که نمیتوان از مرگ حتمی برجام ســخن گفت و باید همچنان صبر کرد!
اکنون بیش از  3ســال از امضای برجام ســپری شده است .در اردیبهشــت سال جاری ،آمریکا در حالی
از برجام خارج شــد که دهها امتیاز نقد از ایران گرفت ،برنامه هســتهای کشــورمان را نابود کرد و نه فقط به
هیچیــک از تعهــدات خود در برجام عمل نکرده و تحریمها را که لغو آن موضوع مذاکرات بود لغو نکرد ،بلکه
دهها تحریم جدید هم به آن افزود.
بــا یک مرور کوتاه بر مواضع اعضای اروپایی  5+1و همچنیــن اظهارات موگرینی ،به راحتی پی میبریم
که دولتهای اروپایی دقیقاً مشــابه رفتار خود در پســابرجام ،ظرف ســه ماه اخیر نیز ســر سوزنی در مقابل
کارشکنیهای آمریکا و محروم شدن ایران از حقوق برجامی خود واکنشی از خود نشان ندادند .از لحن طلبکارانه
و دستوری اروپا به ایران برای اجرای یکطرفه تعهدات برجامی علیرغم خروج آمریکا از توافق تا اعالم صریح
منافع مشــترک با آمریکا و هم نظر بودن در مســائل موشکی و منطقهای با آمریکا از سوی مقامات اروپایی.
هیچ برجام ،همچنین دولت را به
روزنامههــای زنجیرهای علیرغم اذعان چندین باره به دســتاورد تقریبا ِ
دلخوشی به برجام و وقتکشی تشویق میکنند.
مقامات ارشــد دولت میبایســت روند خســارتبار معطل ماندن برای بســته خالی اروپاییها را متوقف
کــرده و آســتین همــت بــاال زده و با اســتفاده از ظرفیتهــای فوقالعــاده داخلی ،برای حل مشــکالت
وارد میدان شوند.

رانت دولتی برای سودجویی از کاغذ!

روزنامه اعتماد تیتر یک شــماره پنج شنبه خود را به موضوع بحران کاغذ اختصاص داده است.
در گزارش اعتماد آمده است« :روند افزايش قيمت كاغذ از سال  ٩٦شروع شده بود اما بازار هيچوقت به
اندازه اكنون در التهاب نبوده اســت .افزايش قيمت دالر و التهابات پس از آن روي قيمت بســياري از كاالها
اثرگــذار بود .از جمله اينكه قيمت كاغذ هم اثر پذيرفت».
گزارش اعتماد ســپس مســایلی از پشت پرده گرانی و کمبود کاغذ ارائه میدهد« :در ماههاي اخير دولت
اعــام كــرد كه براي كاهش اين التهابات ،كنترل قيمت و حمايــت از مطبوعات ارز ۴هزار و  ۲۰۰توماني در
اختيــار واردكنندگان قرار ميدهد .آنطور كه محمدرضا دربندي مديركل مطبوعات داخلي اعالم كرده ٢٦٠
ميليــون دالر ارز ۴هــزار و  ۲۰۰توماني براي واردات كاغذ به واردكنندگان تخصيص داده شــده اســت .اما
سرنوشــت اين  ٢٦٠ميليون دالر چه شــد؟ آيا واقعا كاغذ به كشــور وارد شد؟ و اگر كاغذ وارد شده به دست
مصرفكننده رسيده است؟»
در ادامه این نوشــتار آمده است« :حســين زارع ،يكي از فروشندگان كاغذ به «اعتماد» ميگويد« :خيلي
صادقانه بايد بگويم كه همه اين مشكالت ناشي از رانت است .دولت در بازار كاغذ خودش را با كارخانه چوب
و كاغذ مازندران هماهنگ كرد آنها هم بر اساس سياستهاي خودشان بازار را تنظيم ميكنند ».او ميافزايد:
«كلي كاغذ در گمرك است اما اجازه ترخيصش را نميدهند .امروز كاغذ كاهي روزنامه شده كيلويي  ٧هزار و
 ۲۰۰تومان .چه كسي ميخواهد جواب اين را بدهد؟ بازار كاغذ مسئله پيچيدهاي نداشت و هيچوقت با كسري
كاغذ برنخورديم حتي در سال  ٩٢كه قيمت دالر چهار برابر شده بود .اين ناشي از رانتي است كه به شركت
چوب و كاغذ مازندران دادند .آنها اعالم كردهاند از روز شــنبه كاغذ روزنامه را هر كيلو ۴هزار و  ۳۷۵تومان
ميفروشند .معنياش اين است تا اين كاغذ فروش نرود كاغذهاي باقي مانده در گمرك ترخيص نخواهد شد».

بخش نظارتی دولت و قوه قضائیه کجا هستند؟!

گزارش مذکور چنین ادامه میدهد« :مديركل مطبوعات و خبرگزاريهاي داخلي وزارت ارشــاد ،سه روز
قبل در نشســت خبري با خبرنگاران در پاســخ به اين سوال كه  ٢٦٠ميليون دالر ارز  ۴هزار و  ۲۰۰تومان به
چه كساني داده شده است؛ از اسامي واردكنندگان اظهار بياطالعي كرد و گفت« :از نظر قانوني وزارت ارشاد
در اين باره مســئوليتي ندارد اما وقتي ديديم مشــكالت مطبوعات زياد است كميته كاغذ را براي ساماندهي
به اين مســئله تشــكيل داديم .چند بار هم فهرست دريافتكنندگان ارز را از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تقاضا كردهايم كه مكاتبههاي ما تاكنون بيپاســخ مانده است .البته بخشي از ثبت سفارشها مربوط به كاغذ
مورد نياز ناشــران بوده اما هنوز فهرستي به دست ما نرسيده است».
اما در بخش پایانی این گزارش موضوعی تاســفبرانگیز ذکر شــده است« :واقعيت آن است كه موجودي
تامين كاغذ كشور نه تنها تا پايان تابستان بلكه براي يك سال آينده نيز كافي است و در اين ميان احتكار كاغذ
از ســوي واردكنندگان پنجه بر گلوي نشريات و مطبوعات انداخته است .پيگيريهاي اعتمادآنالين مشخص
كرد كه قريب به  ١٧٠هزار تن كاغذ در گاوداريهاي اطراف تهران احتكار شــده و صاحبان آن قصدي براي
فروش آن نداشته و ترجيح ميدهند تا كاغذي كه از پايه قيمت  ٢تا ۲هزار و  ۵۰۰تومان مرز ۷هزار و ۵۰۰
تومان را گذرانده اســت ،ارزش بيشتري پيدا كرده و با قيمت باالتري به فروش برسانند.».

سردار نقدی:

هیچ کشوری در دنیا تنها با روابط خارجی به شکوفایی و توسعه دست نیافته است

همدان -خبرنگار کیهان:
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب
اسالمی گفت که هیچ کشوری در دنیا تنها با روابط خارجی
به شکوفایی و توسعه دست نیافته است و در طول تاریخ
نیز این مهم اثبات شده است.
ســرتیپ محمدرضا نقدی در مراســم «خاکیان افالکی»
بزرگداشت سومین سالگرد خاکسپاری شهدای گمنام بوستان
مردم به همراه یادواره شــهدای پایگاه مقاومت شهید یوسفی و
یادبود شهدای مدافع حرم به قافله ساالری سردار حاج  حسین
همدانی ،اظهار کرد :این افراد گمان میکنند ایجاد رفاه در کشور
در گرو همکاری با کشــورهای غربی و قدرتهاست و برای هر
اصالح و تغییری ،چشم به خارج از مرزها دارند.
وی افــزود :در ایران همه منابع وجود دارد و تنها با نگاه به
ظرفیتهای درونی و تاســی به فرهنگ شهادت و انقالبیگری
مشــکالت برطرف میشــود .وی عنوان کرد :دشمنان از زمان
پیروزی انقالب اســامی تاکنون هم راهها و توطئ هها را امتحان
کردند تا بتوانند نظام مقدس جمهوری اسالمی را به زانو درآورند

اما به دلیل وجود فرهنگ شهادت هرگز موفق نشدند.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
اشاره به اینکه فرهنگ شهادت آزادی انسانها را تضمین میکند
و جامعه بشری را نجات می دهد ،افزود :به همین دلیل است که
رسانههای بیگانه با تمام توان در راه از بین بردن فرهنگ شهادت
تها به لذتجویی تالش میکنند تا بتوانند همواره
و دعوت مل 
اختیار آنها را به دست داشته باشند .وی تصریح کرد :کشورهای
غربی و شــبکههای جاسوسی با کشورهای مرتجع عرب متحد
شــدند تا یک بندر کوچک در یمن را بگیرند و نتوانستند چرا
که فرهنگ شــهادت در میان ملت یمن وجود دارد که مانع از
ذلتپذیری میشود .سردار نقدی با بیان اینکه از  500سال به این
سو نقشه ایران نصف شده است ،اظهار کرد :فرهنگ لذتجویی
ن ایران شد و هیچکس
ک شدن سرزمی 
و شاهنشاهی باعث کوچ 
به دنبال دفاع نبود .وی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی جای
هیچ ابرقدرتی علیه ایران خالی نبود ،افزود :اما دشمنان به دلیل
وجود فرهنگ شهادت در بین ملت ایران ،ذرهای از خاک کشور
را نتوانستند جدا کنند.

