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كالم نور
در خورد و خوراک راه اعتدال پیش
گیرید زیرا این کار هم از اسراف به دورتر
است  ،هم مایه سالمت بیشتر بدن است و
هم به عبادت کمک بیشتری میکند.
امام علی

(ع)

تقویم امروز
■■والدت پيش�واي هش�تم مس�لمانان،
«حضرت امام رضا(ع)» 148 -ق
■■واگذاري امتياز بهرهبرداری از معادن ايران
به رويتر انگليسي در زمان «ناصرالدينشاه»
  1251ش■■حمل�ه منافقي�ن و ارتش بعث ع�راق به
مناطق َك َرند غرب و س�رپلذهاب در استان
كرمانشاه1367-ش

روزنه

لبخند ژکونددیپلماتیک

ادامه از صفحه اول

آیا صحیح اس��ت ک��ه یک دیپلم��ات در
آن س��وی مرزها ،به ص��ورت همزمان قربانی
هجمههای تبلیغاتی غرب و انفعال وزارت امور
خارجه کش��ورمان ش��ود؟ البته آرزو میکنیم
مصدر این انفعال ،ترس از تاثیرگذاری این ماجرا
بر رایزنیهای دیپلماتیک ایران و تروئیکای اروپا
بر سر برجام نباشد ،زیرا اگر کسی قرار باشد از
این موضوع احس��اس ضعف کند ،آن اروپاست
نه ایران!
به نظر میرسد مفهوم «دیپلمات انقالبی» در
وزارت امور خارجه کش��ورمان روز به روز بیشتر
مغفول واقع میشود .بخشی از این غفلت ،عامدانه
و بخش��ی دیگر از آن ،مرهون نگ��رش بازدارنده
برخی مقامات وزارت امور خارجه کش��ورمان در
قبال غرب بویژه بازیگران اروپایی است.
براس��تی در ش��رایطی که ما با یک سناریوی
«جام��ع» و «واح��د» علیه خودمان و از س��وی
بازیگران اروپایی مواجه هستیم ،چگونه میتوانیم
نسبت به وضعیت به وجود آمده بیتفاوت مانده و
آن را قربانی برخی مالحظات نسنجیده و غیرقابل
توجیه کنیم؟ اگر چه پیام توئیتری آقای ظریف
در محکومیت اولیه اقدام اروپا مبنی بر دستگیری
دیپلمات کشورمان یک «نقطه آغاز» در مواجهه با
غرب در قبال این موضوع محسوب میشد اما به
هیچ عنوان نمیت��وان از آن به عنوان یک «اقدام
الزم و کافی» در این باره یاد کرد .شواهد موجود
نشان میدهد وزارت امور خارجه ،اساسا موضوع
دستگیری دیپلمات کش��ورمان در خاک اروپا را
رها کرده اس��ت .این موضوع ،حکم یک «فاجعه
دیپلماتیک» را در ط��ول حیات نظام جمهوری
اس�لامی ایران دارد .چنانکه اش��اره شد« ،عزت
ایران اس�لامی» قابل معامله نیست که بتوان در
قبال آن انعطاف به خرج داد! متاسفانه در جریان
دستگیری دیپلمات کشورمان در اروپا ،این اصل
توس��ط وزارت ام��ور خارجه ما زیر پا گذاش��ته
ش��ده است .س��کوت وزارت امور خارجه در قبال
این موض��وع ،نهتنها «غیر قاب��ل توجیه» ،بلکه
«حیرتانگیز» است ،زیرا دیپلمات دستگیرشده،
یک��ی از کارمندان وزارت ام��ور خارجه در خاک
اروپاست!
در نهایت اینکه اصلیترین پیشش��رط ناکام
گذاشتن سناریوی مشترک بازیگران اروپایی علیه
ایران« ،تبلور اقتدار دستگاه دیپلماسی» و اقدام و
واکنش صریح و قاطعانه آن در برابر مسببان غربی
این اقدام وقیحانه اس��ت .در این معادله پیچیده،
سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی کشورمان به
مثابه یک «کاتالیزور» و عامل تس��ریعکننده (در
راس��تای تکمیل نقش��ه اروپا علیه ایران) عمل
میکند .بدیهی اس��ت شکس��ته ش��دن سکوت
وزارت ام��ور خارجه و عمل کردن این مجموعه
به حداقلیترین وظایف خ��ود در دفاع از حقوق
کارمند دستگیرشده خود در اروپا ،مطالبه اصلی
ملت ایران از دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی
کش��ورمان اس��ت .در این میان ،مجلس شورای
اسالمی و بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارج��ی وظیفه دارن��د در ص��ورت ادامه اهمال
و قصور دس��تگاه دیپلماس��ی در این باره ،ضمن
بازخواس��ت از ش��خص وزیر امور خارجه ،زمینه
الزم را برای آزادی دیپلمات ایرانی و بازخواست از
کشورهای اروپایی دخیل در این پرونده ساختگی
فراهم کنند.

گزارش

چهارشنبه  3مرداد 1397
گرانی

معاون اول قوه قضائیه خبر داد

دستگیری عامل بانک مرکزی در بازار سکه و ارز
گ�روه اقتص�ادی :معاون اول ق��وه قضائیه گفت:
ت��ا امروز  13نف��ر درباره پروندههای بازار س��که
و ارز دس��تگیر و بازداش��ت ش��دهاند که درباره
ثبتس��فارش  5نفر و درباره کنت��رل بازار چند
نفر بازداش��ت هستند .به گزارش فارس ،نشست
مشترک معاون اول قوه قضائیه با مسؤوالن پلیس
آگاهی تهران بزرگ با موضوع پروندههای جرائم
اقتص��ادی در حال رس��یدگی در پلیس آگاهی
ته��ران بزرگ از جمله پروندههای بازار ارز برگزار
شد .حجتاالسالم محسنیاژهای ،معاون اول قوه
قضائیه گفت :همان طور که همگان میدانند در
شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم و دشمن
با اس��تفاده از فشار اقتصادی قصد لطمه زدن به
جمهوری اس�لامی را دارد .وی ادامه داد :برخی
افراد س��ودجو اقدامات مجرمان��ه و تخلف انجام
میدهند و بدیهی است در این شرایط مرتکبان
جرائم و تخلفات اقتصادی قابل اغماض نیستند
و همه دستگاهها موظف شدهاند با متخلفان این
حوزه برخورد جدی داشته باشند .محسنیاژهای
اف��زود :تخلفات��ی در  2حوزه مه��م یعنی حوزه
توزیع ارز و حوزه ثبتس��فارش برای وارد کردن
کاال اتفاق افتاده اس��ت .وی ادام��ه داد :از نیروی
انتظامی به طور خاص تشکر میکنم .چه در انجام
انتظ��ارات ما و چه در انج��ام وظایف خود تالش
بسیار زیادی داشتند و نیروی زیادی را برای این
رس��یدگیها اختصاص دادند و شبانهروزی برای
اس��تیفای حق بیتالمال تالش کردهاند .معاون
اول قوه قضائیه گفت :تا امروز  13نفر دس��تگیر
و بازداشت شدهاند که درباره ثبتسفارش  5نفر
و درباره کنترل بازار چند نفر بازداش��ت هستند.
وی ادام��ه داد :یک��ی از ای��ن اف��راد عامل بانک
مرک��زی بوده ام��ا صرافی نداشتهاس��ت که باید
ببینیم بانک مرک��زی از اقدامات این فرد اطالع
داشته اس��ت یا خیر .سخنگوی دستگاه قضایی
گف��ت 2 :نفر از صرافان مجاز هم که یکی از آنها
مجوزش برای اس��تان دیگری اس��ت و در تهران
صرافی داشته است و تخلفات متعددی داشتهاند،
دستگیر شدهاند که از افراد متعدد کارت ملی را
اجاره ک��رده و ارز دولتی گرفتهاند .وی ادامه داد:
 3نفر از اف��رادی که با این صرافان مرتبط بودند
ه��م بازداش��ت ش��دهاند .وی افزود :م��واردی از
کسانی که ارز دولتی دریافت کردهاند در مرحله
تحقیقات اس��ت و نمیتوانیم بگوییم چند نفر از
افرادی که ثبتس��فارش کردهاند مرتکب تخلف
ش��دهاند .سخنگوی قوه قضائیه گفت :تعدادی از
افراد واردات داش��تند اما نه به میزان ارز دریافتی
و برخی در نوع کاال مرتکب تخلف شدهاند .اژهای
ادامه داد :در حال حاضر مدیرکل سازمان توسعه
تج��ارت و معاونش و خانمی که ثبتس��فارش
کرده اس��ت بازداش��ت هس��تند .وی افزود57 :
شرکت تخلف کردهاند که بازپرس با کمک ناجا
در حال بررس��ی پروندههای این شرکتهاست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت :بسیاری از بازداشتها
توسط نیروی انتظامی با نظارت قوه قضائیه انجام
گرفته است .وی ادامه داد :شرکتهایی که تلفن
همراه وارد کردهاند حدود  40ش��رکت هس��تند
که پرونده برایش��ان باز شده و اجماال تخلفاتی
از آنها محرز ش��ده است از جمله آنکه گفتهاند با
ارز  4200تومان��ی وارد کردهایم اما با قیمت بازار
يادداشتامروز ادامه از صفحه اول
این چیزی اس��ت که من
آن را «دینامیس��م خلق برجام» مینامم و یک بار با
جزئیات در پرونده هس��تهای ایران پیاده شده است.
گذار از ش��عار «انرژی هستهای حق مسلم ماست»
به ش��عار «چرخ س��انتریفیوژ بچرخد چرخ زندگی
نمیچرخد» ،در واقع توصیفکننده نحوه عمل این
دینامیسم است .تا زمانی که درباره پرونده هستهای
ایران یکپارچگی موضع در داخل کشور وجود داشت،
فشار خارجی قادر به اثرگذاری بر محاسبات راهبردی
کشور نبود .مس��أله دقیقا از روزی آغاز شد که یک
جریان سیاسی در داخل کشور منطق حفظ برنامه
غنیس��ازی را زیر سوال برد و مشخصا در انتخابات
 92س��ازش و امتیازدهی در اینباره را به عنوان یک
راهح��ل ـ و بلکه تنها راهحل ـ مش��کالت اقتصادی
معرفی کرد .گره خوردن این فضاس��ازی با انتخابات
 ،92مسأله سازش یا مقاومت در پرونده هستهای را
به یک «مس��اله سیاست داخلی» تبدیل کرد و رای
آوردن آقای روحانی به طور وسیع به این معنا تفسیر
شد که جامعه ایرانی خواهان یک توافق در موضوع
هستهای است ،در حالی که هیچ داده تجربی واقعی
یا افکارسنجی معتبری این قضاوت را تایید نمیکرد.
برجام همانطور که «وندی شرمن» زمانی گفت ،نه
محصول تحریمها ،بلکه محص��ول رای آوردن آقای
روحانی در فضایی بود که یک دوقطبی میان برنامه
هستهای و اقتصاد شکل گرفته و عمومی شده بود.
آمریکاییها پس از برجام پنهان نکردند که قصد
دارند با اس��تفاده از همین دینامیسم ،مدل برجام را
در س��ایر حوزههای مرتبط با ق��درت و امنیت ملی
ایران بازس��ازی کنند .اوباما یک بار گفت چیزی که
ایران را درباره موضوع هس��تهای پ��ای میز مذاکره
کشاند ،درباره سایر مسائل هم چنین خواهد کرد ،به
شرط اینکه آمریکا به اندازه کافی صبور باشد .اکنون

آزاد فروختهای��م .معاون اول ق��وه قضائیه گفت:
برخی از این شرکتهای واردکننده تلفن همراه
با صدور فاکتور صوری مرتکب تخلفاتی شدهاند.
اژهای گفت :یکی از شرکتهای واردکننده تلفن
همراه وابس��ته به شستا اس��ت که مدیر شستا
احضار ش��ده و قول داده است درباره این مسائل
تحقیق کند و البته به صرف تحقیقات وی اکتفا
نخواهد شد .سخنگوی قوه قضائیه گفت :یکی از
این شرکتهای واردکننده تلفن همراه تعهد به
بازگرداندن ارز و ثبت در سامانه نیما داشته است
اما مبلغ قابل توجهی در سامانه نیما ثبت نشده
است .وی افزود :در موضوع ارزی در سال 91-92
موردی داشتهایم که فردی به اتهام اخالل در نظام
پولی و ارزی تحت تعقیب قرار گرفت و بر همین
اساس اش��د مجازات برای وی تعیین شد .اژهای
گفت :هم��ان موقع بانک مرکزی با اطالع وزارت
اطالعات نامه میزند که این فرد عامل ما بوده و
با اطالع ما این کار را کرده اس��ت .سخنگوی قوه
قضائیه گفت :در پیگیریهای اخیر فردی توسط
نیروی انتظامی شناسایی میدانی شده بود که با
مبالغ سنگینی ارز میفروخت .این فرد چند روز
بیشتر بازداشت نبود که وزارت اطالعات و بانک
مرکزی اصرار کردند این فرد هر کاری کرده است
ب��ا نظر آنها بوده اس��ت و با توجه به تایید کتبی
و ش��فاهی بازپرس با قرار وثیقه فرد را آزاد کرده
اس��ت .وی افزود :اما دوباره ظرف هفتههای اخیر
تخلفات این فرد بارز شده و با توجه به تحقیقات
جدید جزو  13نفر دس��تگیر ش��ده اس��ت و ما
باید از وزارت اطالعات و بانک مرکزی بپرس��یم
این ف��ردی که آزاد کردید همکاریاش با ش��ما
چگونه بوده اس��ت؟ معاون اول قوه قضائیه گفت:
در حال تحقیق از بانک مرکزی هس��تیم که آیا
از تخلف��ات ای��ن فرد و گرانت��ر فروختن ارز هم
باخبر بوده اس��ت و اگر خبر نداشتهاند و این فرد
مبلغ قابل توجهی ارز در اختیار داش��ته اس��ت با
چه مکانیسمی کنترل میشده است؟ سخنگوی
قوه قضائیه گفت :در تالشیم استیفای بیتالمال
انجام شود و متخلفان دستگیر شوند .تا جایی که
قانون اجازه میدهد با شفافیت موارد را به اطالع
مردم میرسانیم و منتظر نخواهیم شد هر  2هفته
یکبار اطالعرس��انی کنیم .وی ادامه داد :یکی از
افرادی که اکنون بازداشت است لیدری است که
زیرش��اخههایی دارد و سال  91-92هم بازداشت
شده بود .س��خنگوی قوه قضائیه گفت :در رصد
مسؤوالن رسیدگیکننده به بعضی حسابهایی
که گردش مالی س��نگینی داشته است مشخص
شد اصال شماره حساب فرد افتتاحکننده در بانک
نیامده است .وی گفت :لیست کسانی که تخصیص
ارز داش��تهاند در حال بررسی است که آیا همان
مشخصات ثبتسفارش ش��ده وارد شده است یا
چه میزان وارد کردهاند یا در زمان تعیین ش��ده
وارد ش��ده اس��ت یا خیر؟ وی افزود :همین جا از
دادستان تهران میخواهم با افرادی که بیمدرک
درباره پروندههای قضایی و تخلفات حرفی میزنند
و نشر اکاذیب میکنند برخورد کنند .معاون اول
قوه قضائیه همچنین درباره ممنوعالخروج بودن
افرادی که در تالطم بازار ارز و سکه و خودرو نقش
داشتهاند ،گفت :ما درباره این موضوعات بیش از
 50نفر را ممنوعالخروج کردهایم.

انتقاد نمایندگان مجلس از تداوم گرانیها در بازار

خروجیعملکردستادتنظیمبازاررضایتبخشنیست
نای��ب رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
ش��ورای اس�لامی از تداوم گرانیها در بازار انتقاد
کرد .عیناهلل شریفپور در گفتوگو با خانه ملت با
انتقاد از تداوم گرانیها در بازار ،گفت :از تالشهای
دستاندرکاران س��تاد تنظیم بازار تشکر میکنم
اما با توجه ب��ه رصدی که از وضعیت قیمتها در
بازارها داش��تهام ،متاسفانه خروجی عملکرد ستاد
تنظیم بازار رضایتبخش نیست .نایبرئیس دوم
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه
داد :زمان��ی میتوان گفت عملکرد س��تاد تنظیم
بازار و نظارتها موثر است که کنترل قیمتها در
بازار مش��هود باش��د ،این در حالی است که رشد
نرخ بسیاری از کاالها مشهود است .نماینده مردم
ماکو ،چالدران ،پلدشت و شوط در مجلس تصریح
کرد :برخی افراد درباره تخصیص ارز س��ودجویی
داشتهاند همچنین برخیها در بازار از تالطمهای
ارزی ،سوءاستفاده کردهاند ،بنابراین دستاندرکاران
س��تاد تنظی��م بازار بای��د تالش بیش��تری انجام
دهند .ش��ریفپور در ادامه افزود :اعمال نظارت بر
قیمتگذاری کاالها در بازار باید موثر باش��د ،چرا
که اعمال نظارت بدون خروجی مشخص به سود
اقتصاد نیست .افزایش قیمتها در بازار سرسامآور

است و خانوارها مجبورند بخش عمدهای از درآمد
خود را صرف تأمین سبد غذایی کنند.
■■نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول ملی

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای
اس�لامی از نب��ود برنامهریزی مش��خص برای
مدیریت نقدینگ��ی انتقاد ک��رد .قرجهطیار در
گفتوگو با خانه ملت ،درباره تداوم رکوردشکنی
نرخ ارز ،س��که و ط�لا در بازار ،گف��ت :افزایش
روزاف��زون قیم��ت ارز ع�لاوه بر اینک��ه اثرات
اقتصادی روی رشد قیمت کاالها دارد به صورت
روانی نیز در گرانیها تاثیرگذار بوده اس��ت .وی
ادامه داد :اخبار نوس��انات نرخ ارز ،س��که و طال
باعث سلب آرامش مردم عادی شده است؛ اینکه
بخشی از مردم با نگرانی ،درگیر حساب و کتاب
ش��دهاند که به چه می��زان از ارزش پول ملی و
پساندازهایشان کم میشود ،قابل تامل است.
نماینده م��ردم گنب��د کاووس در مجلس دهم
شورای اسالمی افزود :درآمدهای ارزی کشور در
ماههای گذش��ته به دلیل افزایش قیمت نفت و
رشد تولید با افزایش روبهرو شده ،بنابراین بهطور
طبیعی نباید قیمتها در بازار ارز و س��که با این
میزان جهش روبهرو شود.

پروتئین

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور مطرح کرد

تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت جدید مرغ
مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری مرغ��داران
گوش��تی کش��ور با تاکی��د ب��ر اینک��ه واردات
 ۷۰درصد نهادههای دامی از جمله کنجاله سویا
از  10س��ال گذش��ته در دس��ت یک فرد خاص
اس��ت ،گفت :واردات مونوپلی خطرآفرین اس��ت
و تش��کلها به دنبال واردات مس��تقیم هستند.
برومند چهارآیین در نشست خبری درباره شیوع
آنفلوآن��زای فوقحاد پرندگان و تأثیر آن بر تولید
مرغ گوشتی گفت :هرگاه یک بیماری رخ میدهد
مردم تصورش��ان این اس��ت نباید گوشت طیور
مصرف ش��ود ،چرا که بیماری به انس��ان منتقل
میشود .وی با تأکید بر اینکه ویروس آنفلوآنزای
پرندگان ویروسی غش��ادار است که در دمای ۶۰
درج��ه از بین میرود ،گفت :حتی اگر یک درصد
احتمال گوش��ت مرغ آلوده به وی��روس آنفلوآنزا
وجود داش��ته باش��د که ندارد ،با پخته شدن این
ویروس از بین میرود و مردم هیچ نگرانی نباید
داشته باشند .چهارآیین همچنین درباره نوسان
قیم��ت مرغ گفت :باید عرض��ه و تقاضا قیمت را
تعیین کند و هر زم��ان که میزان عرضه افزایش
مییابد قیمت کاهش یافته و بالعکس .طبق آمار
موجود در اردیبهش��تماه امس��ال  ۱۲۳میلیون
قطعه در مرغداریها جوجهریزی شده در صورتی
که ما  ۱۰۰میلیون قطعه نیاز داریم .وی به قیمت
مرغ اشاره کرد و گفت :دیروز قیمت هر کیلوگرم
م��رغ تازه در میدان بهم��ن  ۸۲۵۰تومان بود در
صورتی که یک هفته قبل ح��دود  7هزار تومان
بوده اس��ت و هیچگاه در حوزه مرغ گرانفروشی
وجود نداشته است ،چرا که اکنون قیمت تمامشده
هر کیلوگرم مرغ زنده تولیدکننده  ۶۲۰۰تومان

روحانی اخیر و پروژه آمریکا در ایران

آمریکاییها حرف از فروپاشی و براندازی میزنند -و
این سر جای خود بحثی است که داستان براندازی
چ��را یکباره به صدر ادبیات آمریکاییها درباره ایران
بازگش��ته -اما نیت اولیه و فوری آنها این اس��ت که
ی��ک منازعه داخلی در ایران بر س��ر این موضوع به
راه بیفتد که برنامه موشکی و منطقهای عامل اصلی
مشکالت اقتصادی مردم است .فرض آنها این است
که به محض اینکه این دوقطبی شکل بگیرد ،جامعه
ایرانی به  2گروه هواداران سازش و مدافعان مقاومت
تقسیم خواهد شد و به شرط اینکه این نزاع به اندازه
کافی عمیق ش��ود و کش پیدا کن��د ،نظام چارهای
جز این نخواهد داش��ت که باالخره پای میز مذاکره
نشسته یا حداقل چنانکه ترامپ دوست دارد پشتسر
هم تکرار کند ،از شدت برنامه موشکی و منطقهای
خود بکاهد.
برای اینکه چنین وضعیتی خلق ش��ود ،سازش
در ایران نیاز به یک «سر» یا «قهرمان» دارد .کسی
یا کس��انی باید پیدا ش��وند که حاضر باشند نقش
سخنگوی آمریکا و اس��رائیل را در داخل کشور ایفا
ک��رده و مش��کالت اقتص��ادی را در حالی که خود
خوب میدانند ریش��هاش چیس��ـت ،به برنامههای
امنیت ملی نظام مرتبط کنن��د .بیپرده باید گفت
آمریکاییها منتظر بودند حسن روحانی و محمدجواد
ظریف این نقش را ایفا کنند .پیش از خروج ترامپ از
برجام و بویژه در ایام انتخابات از سوی آقای روحانی
نشانههای واضحی صادر شده بود که آماده ایفای این
نقش اس��ت و اس��تعداد آن را دارد که بگوید برجام
هستهای شروع کار بوده و تا وقتی این مدل به همه
حوزههای منازعه راهبردی ایران و آمریکا توسعه پیدا
نکند و در نتیجه همه تحریمها برداشته نشود ،پروژه
برجام کامل نشده است .من عمیقا عقیده دارم یکی

آبوهوا

از اصلیتری��ن عللی که دولت آمریکا را متقاعد کرد
میتوان��د با یک پروژه فش��ار کوتاهمدت همهجانبه
برجام هس��تهای را به یک برجام همهجانبه تبدیل
کند ،همین سیگنالهای راهبردی گمراهکنندهای
بود ک��ه از محیط داخلی ایران -بعض��ا در باالترین
سطوح دولت -دریافت کرد و آن را به این جمعبندی
رس��اند که هم جامعه از مشکالت اقتصادی خسته
است و هم هستند کسانی که آمادهاند این مشکالت
را به توسعه برنامه موشکی و حضور ایران در منطقه
رب��ط داده و نزاعی چنان پرش��ور در داخل ایران به
راه بیندازند ک��ه در نهایت نظام چارهای جز تعدیل
دیدگاههای خود در این حوزهها نبیند.
اکنون س��خنان حس��ن روحان��ی دارای ارزش
راهبردی است به این دلیل که او حاضر نشد نقشی
را که آمریکا در این مقطع بسیار حساس به ایفای
آن از جانب او امید بس��ته بود ،بازی کند و خود را
به یک س��وی منازع��های در داخل ایران بدل کند
که س��وی دیگر آن «ماشین تولید قدرت نظامی و
منطقهای ایران» قرار دارد .نیت او هر چه باشد -که
در این باره میتوان بحثها کرد -اینکه او به مردم
آدرس غلط نمیدهد ،مذاک��ره را به عنوان راهحل
معرفی نمیکند و بلکه برعکس میگوید در مقطع
فعلی مذاکره با آمریکا معنایی جز تسلیم ندارد ،از
برنامه موشکی و منطقهای دفاع میکند ،آمریکا را
طرفی معرفی میکند که به جای مذاکره باید جلوی
آن ایستاد و بلکه آن را زیر پا نهاد ،به معنای شکست
زیرساختی پروژه دوقطبیس��ازی آمریکا در ایران
است .حتی اگر آقای روحانی چنانکه برخی عقیده
دارند نقش��ههای پیچیدهای در س��ر داشته باشد،
نقش��ی که فعال در حال ایفای آن است به معنای
تخریب اس��تراتژی آمریکا در بسیج افکار عمومی

است که با احتساب  ۸درصد سود میشود ۶۷۰۰
تومان در صورتی که اکنون هر کیلوگرم مرغ زنده
را  ۵۹۰۰تا  6هزار تومان از مرغدار میخرند یعنی
تولیدکننده در هر کیلو  ۶۰۰تا  ۷۰۰تومان زیان
میدهد .چهارآیین گفت :در  3س��ال گذش��ته
تولیدکنندگان مرغ زیان انباشته سنواتی داشتهاند.
بخش زیادی از تولیدکنندگان ورشکست شدهاند
یا در حال ورشکس��تگی هستند و سیاستهای
قیمتگذاری دستوری و سرکوبی از سوی دولت
جواب نمیده��د .مدیرعامل اتحادیه سراس��ری
مرغداران گوش��تی به جلسات ستاد تنظیم بازار
ب��رای تعیین قیمت مرغ هم اش��اره کرد و گفت:
طبق مبانی کارشناسی سازمان حمایت هفته آخر
ماه مبارک رمضان قرار ش��د قیمت هر کیلوگرم
مرغ  ۹۲۵۰تومان اعالم شود اما این موضوع هنوز
که هنوز است ابالغ نشده است که  2پیامد دارد؛
یکی آنکه اگر منفعت تولیدکننده تأمین نش��ود
تمایلی برای تولید و جوجهریزی ندارد ،در نهایت
با کاهش عرضه مواجه میشویم و در نهایت دود
آن به چش��م مصرفکننده م��یرود .وی اضافه
کرد :اکنون اگر قیمت هر کیلوگرم مرغ  ۱۰هزار
ال کارشناسی
تومان برای مصرفکننده باشد کام ً
و منطقی است .وی درباره اختصاص ارز یارانهای
برای واردات کنجاله سویا و تأثیر آن بر قیمت این
نهاده گفت :هر واردکنندهای که ثبتسفارش انجام
دهد امکان دریافت ارز را دارد و میتواند محصول
را وارد کند اما ایراد آنجاس��ت که ش��بکه پخش
مویرگی ما مدل مناس��بی ندارد و به جای اینکه
نهادههایی که وارد میش��ود مستقیماً به دست
تولیدکننده برسد با چند واسطه محقق میشود.
ایران علیه امنیت ملی ایران اس��ت و این مهمتر از
آن است که پیش پای منازعات سیاسی -ولو بحق و
مهم -نادیده گرفته شود.
اگر آمری��کا نتواند ی��ک «رأس قدرتمند» برای
پروژه س��ازش در ایران بیاب��د یا ایجاد کند ،نخواهد
توانست جامعه ایرانی را درباره مرتبط بودن مشکالت
اقتصادی به حضور ایران در سوریه و یمن یا توسعه
برنامه موشکی فریب بدهد و اگر نتواند چنین کاری
کند ،آن وقت اس��ت که ماجرا برعکس میشود .نه
فقط فشار اجتماعی برای برجامهای  2و  3و ...شکل
نمیگیرد ،بلکه همان دیدگاه شبهایدئولوژیکی هم که
درباره برجام هستهای شکل گرفته بود و آن را «آفتاب
تابان» میدانست ،بتدریج تعدیل و واقعی میشود و
یک بار برای همیشه پروژههای دوقطبیساز به عنوان
اصلیترین ابزار دس��ت دش��من برای امتیازگیری
راهبردی از ایران ،تعیین تکلیف خواهد شد.
من طی این سالها همواره سخت منتقد برجام
و به طور کلی رفتار دولت آقای روحانی در حوزههای
مرتبط با امنی��ت ملی بودهام ،لیک��ن اکنون حس
میکنم محتاطانه میتوان امیدوار بود راهی به سوی
تصحیح تجربه تاریخی ملت ایران گشوده شده و به
همان میزان که ملت از درخت س��ازش و مذاکره با
آمریکا بار و بری ندید و میوهای نچش��ید ،در سوی
مقابل خواهد دید دس��تاوردهای مقاومت در ناامید
کردن دشمن و تغییر دادن راهبرد آن تا چه میزان
بنیادین است .اگر آقای حسن روحانی تصمیم گرفته
باش��د نقشی در این مسیر تاریخی ایفا کند ،به مرد
بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی باید حق داد که در
این مسیر اعالم سربازی کند.
اگر این مسیر را درست برویم و در میانه راه دوباره
کس��ی رهزنی نکند و سیاسیکاری جای مقاومت و
صداقت را نگیرد ،قطعا دشمن مجبور به عقبنشینی
خواهد شد.
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سيمانخوزستان

بيشترينكاهش

1837

4/97

3150

4/97

2962

4/96

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

سایپا

854

ح .فنرسازيخاور

1335

-7/87

ي نسوز پارس
فرآوردهها 

2994

-5/31

ن سايپا
ح .ليزينگ رايا 

180

-5/26

ت آژند
سخ 

1910

-4/88

س .صنايعشيمياييايران

3085

توليديگرانيتبهسرام

-4/87

1740

-4/87

1402

-4/63

4600

-4/29

ي تكسرام
ي كاش 
توليد 
سرمايهگذاري دارويي تامين

تاالربینالملل

-8/17

شاخص کل

تغییر

بورس داوجونز

25044

-11

نیکی ژاپن

22510

11

بورسشانگهای

2906

46

بورساسترالیا

6355/2

35/1

