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خبر آخر
روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی:

مذاکره همزمان با تحریم معنا ندارد

رئیسجمه��ور با بی��ان اینکه کس��ی که به
مذاکره پش��ت کرده ترامپ است ،گفت :مذاکره
همزمان با تحریم معنایی ندارد .به گزارش فارس،
حس��ن روحانی رئیسجمهور کشورمان دیشب
در گفتوگوی زنده تلویزیون��ی با مردم در مورد
پیش��نهاد ترامپ برای مذاکره و مس��ائل مرتبط
با آمریکا ،اظهارداش��ت :کسی که ادعا میکند و
میگوید تمایل به مذاکره دارد مذاکره مبانی دارد.
کسی که امروز ادعای مذاکره میکند کسی است
که بدون مذاکره از تمام تعهدات بینالمللیاش از
پاریس تا تعهدات تجاریاش خارج ش��ده اس��ت
و مخاط��ب این حرفها دولت ایران نیس��ت که
دولت ایران بخواهد جواب بدهد .آنها به ما خطاب
نمیکنن��د در این مذاکره به دلی��ل اینکه آنها از
نتیجه مذاکره خارج شدند و از پشت میز مذاکره
خارج شدند و کس��ی که ادعای مذاکره میکند
ابتدایش این است که نشان دهد واقعا میخواهد
با مذاکره مسألهای حل ش��ود .وی اظهار داشت:
همزمان با تحریم مذاکره چه معنایی میخواهد
داشته باش��د؟ یعنی اگر کسی در برابر فردی که
رقیب و دشمنش است اگر از چاقو استفاه میکند
و چاق��و را به بازوی طرف ف��رو میبرد میگوید
مذاکره کنیم و حرف بزنیم .پاس��خ این است که
اول باید چاقویش را درآورد و چاقویش را جیبش
بگذارد .وی خاطرنشان کرد :به نظر من مخاطب
آنها این اس��ت که بخواهن��د در این جنگ روانی
م��ردم ایران را دچار تردید کنند و برای انتخابات
کنگره در ماههای آینده اس��تفاده کنند .بنابراین
حرفه��ای ترامپ ی��ا برای بهرهب��رداری داخلی
و انتخاب��ات و یا برای جن��گ روانی با مردم ایران
است .رئیسجمهور تاکید کرد :ما حتی در دولت
جدید هم با آمریکا مذاکره کردیم .یعنی در حاشیه
مجمع عمومی سازمان ملل  5+1با وزیر خارجه ما
مذاکره صورت دادند و با وزیر امور خارجه آمریکا
مذاکره شد و بعد هم در اروپا مذاکره کردند .وی
با بیان اینکه این آقای ترامپ است که از مذاکره
خارج شده و به آن پشت کرده ،تصریح کرد :کاری
که آقای ترامپ انجام میدهد علیه ملت و منافع
ملی ایران است .بنابراین اگر صداقتی وجود داشته
باشد ایران همواره از مذاکرات استقبال کرده است.
رئیسجمهور تاکید کرد :کسی که مردم ایران را
تحری��م میکند و ملت ایران را تحت فش��ار قرار
میدهد و ه��ر روز افرادی را برای تش��ویق عدم
تعامل با ایران به کش��ورهای دیگر میفرستد را
چگونه باید باور کرد.

وطن امروز

امام جمعه بندرعباس :دولت باید در عمل با مفسدان اقتصادی برخورد کند

افزایشقیمتکاالهاوسردرگمیبازاریان

افزایش افسارگس��یخته قیمته��ا و محدودیت
تامین کاال از مبدا ،اصناف اس��تان هرم��زگان را به
عنوان آخرین زنجیره چرخه توزیع ،در س��ردرگمی
فرو برده است .به گزارش فارس از بندرعباس ،فعاالن
امور صنفی ،این روزها با تشدید مشکالت اقتصادی
و افزایش لحظهای قیمتها در پی نوسانات بازار ارز
و همچنین عدم تامین کاال از استانهای مبدا بویژه
تهران ،کارد به استخوانش��ان رسیده است .حال بد
اقتصاد و نوسانات ارزی کش��ور این روزها تعادل را
از ب��ازار نیز گرفته و بازار و بازاری را در س��ردرگمی
فرو برده تا در پی این سردرگمی ،مردم نیز به عنوان
مصرفکنندگان کاال در سیر صعودی قیمتها برای
تامین مایحتاج خود با مشکالت جدی مواجه شوند.
هرمزگان با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و  800هزار
نفر نیازهای خ��ود را از طریق بالغ بر  37هزار واحد
صنفی در سراسر استان تامین میکند که شهرستان
بندرعباس با تع��داد  18هزار واحد صنفی به عنوان
مح��ور و مرکز اس��تان در صدر این آمار ق��رار دارد.
زارعی ،فروش��نده لوازم یدکی خودروهای س��بک با
گالیه از وضعیت موجود و سیر صعودی نرخ کاالها
به صورت ساعتی اظهار داشت :متاسفانه در بسیاری
مواقع برای تامین کاالها و قطعات مورد نیاز از تهران
و سایر استانهای تولیدکننده دچار مشکل هستیم
و شرکتها با این استدالل که قیمتها ثبات ندارد،
حاضر نیستند س��فارشهای ما را تامین کنند .وی
در ادامه با اش��اره به مش��کالتی ک��ه صنف خود در
فروش کاال با آن مواجه اس��ت ،اف��زود :بازار و بازاری
مشتریمداری را در اولویت برنامههای خود قرار داده
اما رشد قیمتها به صورت لحظهای اصناف را مقابل
مصرفکنندهها قرار داده است و این در حالی است
که تغییر نرخ کاال و نقطه آغاز گرانی افسارگسیخته
از مبدأ اس��ت .صادقیان ،فعال صنفی در حوزه مواد
غذای��ی و خواروبار نیز به ف��ارس گفت :اصلیترین
مش��کل صنوف اس��تان هرمزگان مربوط به تامین
کاالس��ت ،البته نه اینکه تولید محدود باش��د ،بلکه
خودداری برخی شرکتها از تامین سفارشها حتی
در ازای پرداخت نقدی ما را دچار مشکل کرده است.
وی در ادام��ه تصریح ک��رد :افزایش قیمت چندین
درص��دی و مکرر لبنی��ات ،آب معدن��ی و کاالهای
پرمصرف طی روزهای اخیر فشار روانی عجیبی را در
جامعه ایجاد کرده است .یوسفی یکی از میوهفروشان

نما
فعالیتهای بازار و نوسانات قیمت را رصد میکنیم
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کنترل
و نظارت بر بازار هرمزگان اظهار داشت :در این بازرسیها  644پرونده تخلف تشکیل شد .خلیل قاسمی
در ادامه افزود :در این مدت  ۲۴۳مورد ش�کایت در س�امانه  ۱۲۴ثبت و بیش از  ۱۴۰بازرس�ی مشترک با
سازمان تعزیرات اجرا شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با بیان اینکه فعالیتهای بازار
و نوسانات قیمت کاالها را رصد میکنیم ،بیان داشت :حمایت از تشکلهای صنفی بویژه اتاق اصناف و
اتحادیههای امور صنفی را در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و رونق تولید ادامه خواهیم داد.
قاسمی در ادامه با اشاره به فعالیت حدود  37هزار واحد صنفی در استان تصریح کرد :برنامهریزی جامع
و کامل در این حوزه توسط مدیران متولی بازار و سازمان موجب کسب عناوین برتر حوزه اصناف استان
در کشور طی سالیان متمادی شده است .وی ادامه داد :کمیسیون نظارت بر اصناف حلقه اتصال مردم و
بازار بوده و ما امیدواریم با درک اهمیت و حساسیت جایگاه اصناف تالش کنیم تا بیش از هر زمان دیگر
مشکالت و نارساییها برطرف شود.

شهر بندرعباس نیز با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود
در بازار تاکید کرد :تا قبل از نوس��انات بازار ،فعالیت
میوهفروش��ان دورهگرد و دستفروش��ان ،بزرگترین
چالش صنف ما محس��وب میش��د اما ای��ن روزها
چندصدایی در قیمت میوه و ترهبار و افزایش قیمتها
از محل تامین کاال در خارج از اس��تان ،بر مشکالت
ای��ن صنف و در پی آن فش��ار ب��ر مصرفکنندگان
افزوده است .آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی ،امامجمعه
بندرعباس در خطبههای نمازجمعه هفته گذش��ته
خود با انتقاد از افزایش قیمتها در بازار اظهار داشت:
مس��ؤوالن هیچگونه نظارتی بر قیمتها و وضعیت

بازار ندارند ،این در حالی است که قیمتها چندین
برابر ش��ده و نگرانی مردم از کمبود مواد غذایی نیز
روی قیمت اجناس تاثیر گذاش��ته است .مشکالت
اقتص��ادی و افزایش بیرویه قیمت کااله��ا در بازار
هرمزگان به حدی است که صدای نماینده ولیفقیه
در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس را نیز در
خطبههای نمازجمعه بلند کرد .امام جمعه بندرعباس
با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی اقتصاد نباید اجازه
رشد به مفس��دان اقتصادی دهیم ،افزود :مسؤوالن
نظارتی در حوزه بازار باید تالش بیشتری برای کنترل
قیمتها و کاهش آن داشته باشند .وی با طرح این

فراموشی یا خوابزدگی؟!
ادامه از صفحه اول
روزنه
همچنین مطهری سعی دارد چشم خود
را روی رقاب��ت نزدیک «تد کروز» و «دونالد ترامپ» در انتخابات
ریاستجمهوری سال  2016آمریکا بر سر پاره کردن برجام ببندد
و دیواری کوتاهتر از «توان موش��کی ای��ران» در این معادله پیدا
نکرده! بدیهی اس��ت امثال علی مطهری آرزویی جز معامله ما با
آمریکا بر س��ر توان موشکی کشور ندارند اما این آرزوی وقیحانه
هیچگاه تعبیر نخواهد شد.
 -2عل��ی مطهری چنان خ��ود را در مواجهه با حقایق موجود در
کش��ور و منطقه به خواب زده که حتی صدای تیراندازی داعش
در یک قدمی صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی نیز وی را از
این خواب خودخواس��ته بیدار نکرده است .آری! اگر موشکهای
سپاه بر پیکر منحوس مهرههای تروریستی و تکفیری وابسته به
سلبریتیهای سیاس��ی مورد عالقه آقای مطهری فرود نمیآمد،
مشخص نبود امروز کشورمان چه وضعیت تلخی را تجربه میکرد!
در این معادله ،اساسا اهمیتی ندارد که فردی مانند مطهری «لغو
برجام» را به «توان موشکی ایران» گره بزند!
 -3س��کوت مقامات دولت دوازدهم در مقابل اظهارات و مواضع
وقیح اخیر علی مطهری ،چندان عجی��ب و دور از ذهن نبود .در

جریان مناظرههای انتخاباتی س��ال  ،96آق��ای روحانی صراحتا
جملهای مشابه آنچه علی مطهری میگوید را تکرار کرد « :آمدند
چگونه ش��هرهای زیرزمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند؛
روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند!»
واقعی��ت امر این اس��ت ک��ه برخالف آنچه مس��ؤوالن دولت
دوازدهم و نمایندگان وابس��ته به آنها س��عی در القای نادرس��ت
و هدفمن��د آن به جامع��ه دارند ،در جریان مذاکرات هس��تهای،
ایاالتمتحده آمریکا ،تروئیکای اروپایی و حتی دو کشور چین و
روس��یه با رویکردی ایدهآلگرایانه حضور پیدا نکرده بودند .نگاه
آنها نس��بت به مذاکرات هستهای ،کامال رئالیستی و واقعگرایانه
بود .مطابق شناختهش��دهترین گزارههای نگاه رئالیستی در نظام
بینالملل ،میزان «قدرت نظامی» یک کش��ور ،مولفهای اس��ت
که قدرت چانهزن��ی آن را در جریان مذاکرات ،تنظیم معاهدات
و قرارداده��ا و  ...باال یا پایین میآورد .در چنین ش��رایطی جای
بس��ی تعجب و البته تاس��ف دارد که امثال علی مطهری قدرت
س��خت جمهوری اسالمی ایران را تابعی از قدرت نرم ما در حوزه
دیپلماسی و سیاست خارجی قلمداد میکنند ،بنابراین اظهارات
علی مطهری محصول یک «اشتباه لفظی» یا «عصبانیت مقطعی»
نبوده و نیست ،بلکه محصول وجود یک نگاه بازدارنده و خطرناک

سوال که تحریمها چه ارتباطی میتواند با محصوالت
کش��اورزی ایرانی داشته باشد ،افزود :افزایش قیمت
چای ایرانی ،صیفیجات و سایر محصوالت کشاورزی
تولید داخل هیچ ارتباطی با تحریمها و نوسانات ارزی
ندارد و مسؤوالن باید با تدبیر ،این موضوع را کنترل
و برای رف��ع آن چارهجویی کنند .نماینده ولیفقیه
در اس��تان هرمزگان با تاکید بر اینکه دولت باید در
عمل با مفسدان اقتصادی برخورد کند ،اضافه کرد:
ش��رایط اقتصادی و گرانیها موجب نارضایتی مردم
شده است اما نباید فراموش کرد که در شرایط کنونی
دولت و مردم باید در کنار هم قرار بگیرند و مشکالت
را برطرف کنند .س��ردار رضا ترابی ،فرمانده س��پاه
امام س��جاد(ع) هرمزگان نیز در دیداری صمیمی با
مدیران اتاق و اتحادیه صنفی اس��تان هرمزگان طی
اظهارنظری با اش��اره ب��ه مصوبات و تصمیمات اخذ
شده در زمینه حمایت از بازار و فعاالن صنفی اظهار
داشت :مدیران و دس��تگاههای متولی امر بازار ،باید
ب��ا نگاه حمایتی به ثبات و آرامش بازار کمک کنند.
وی عامل مشکالت و فشارهای اقتصادی پیشآمده
اخیر در کش��ور را تنها تشدید تحریمهای اقتصادی
ندانست و افزود :متاس��فانه عمده مشکالت کشور،
بویژه در حوزه اقتصادی به دلیل سوءمدیریت برخی
مدیران است .فریدون همتی ،استاندار هرمزگان نیز
که وارد نیمسال دوم حضور خود در هرمزگان شده
با برگزاری جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی و
بررسی مشکالت این حوزه تصمیم بر کنترل قیمتها
و رفع مشکالت دارد .وی در حاشیه برگزاری یکی از
جلسات تنظیم بازار در سالن اجتماعات استانداری
ب��ا بیان اینکه اتحادیههای صنفی و اتاق اصناف باید
نظارت الزم را بر بازار داشته باشند ،اظهار داشت :در
کنار نظارت اتحادیهها ،دستگاههای اجرایی مسوول
نیز نظارت و بازرس��ی از ب��ازار را انجام میدهند اما
کارها باید با تکیه بر خود بازاریان انجام شود .همتی
با بیان اینکه جلس��ات تنظیم بازار به طور منظم در
شهرس��تانهای استان نیز برگزار میش��ود ،افزود:
قیمت کاالهای اساس��ی نیز دائما کنترل میشود و
برای کاالهایی که منش��أ داخلی دارند ،دلیلی برای
افزای��ش قیمت وجود ن��دارد و دولت ب��رای واردات
کاالهای اساس��ی نیز یاران��ه و ارز الزم را اختصاص
میدهد و دلیلی ن��دارد این کاالها با قیمت باالتری
عرضه شوند.

شماره 5 2505
مرکزی

بازدید عضو هیأتمدیره شرکت
مخابرات ایران از مخابرات ساوه

عضو هیاتمدیره ش��رکت مخابرات ایران از
اداره مخابرات شهرستان س��اوه بازدید کرد .در
نشس��تی که با حضور جمع��ی از کارکنان اداره
مخابرات شهرستان س��اوه برگزار شد ،مهندس
ملکحس��ینی ،مدیر مخابرات منطقه اس��تان
مرکزی گزارشی از عملکرد مخابرات این استان
و همچنین وضعیت مخابرات شهرس��تان ساوه
ارائه کرد و در ادامه مسائل و مشکالت مخابرات
منطقه و همچنین مخابرات شهرستان ساوه مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفت .در ادامه این بازدید،
مهندس یافتیان ضمن دیدار با همکاران بخش
اداری مخابرات س��اوه در مراکز ش��هری سلمان
ساوجی و قدس شهرستان ساوه نیز حضور یافت.
وی در پایان این دیدار ،مخابرات منطقه مرکزی
را یکی از اداراتی دانست که در اجرای پروژههای
مخابراتی توانسته اس��ت خوب بدرخشد .وی از
زحمات و تالشهای مجموعه مخابرات منطقه
مرکزی بویژه کارکنان اداره مخابرات شهرستان
ساوه تقدیر و تشکر کرد.
مازندران

شایعات ،مصرف بنزین را افزایش داد

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه س��اری گفت :در چند روز گذشته حدود
 ۲۴میلیون لیتر بنزین در سطح پمپهای بنزین
منطقه س��اری توزیع ش��د .حسینعلی طالبی به
میزان مصرف فرآوردههای نفتی در منطقه ساری
اش��اره و بیان کرد :میزان مصرف بنزین در چند
روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷
درصد افزایش داش��ته است .وی افزود :از  ۷تا ۱۱
مرداد  ۹۷حدود  ۲۴میلیون لیتر بنزین در سطح
شهرس��تانهای این شرکت توزیع ش��د ،این در
حالی اس��ت که در مدت مشابه سال قبل حدود
 ۲۰میلیون لیتر بنزین مصرف ش��د .حسینعلی
طالبی تاکی��د کرد :در حال حاضر به اندازه کافی
در انبارهای منطقه س��اری فرآوردههای بنزین و
نفتگاز ذخیره شده اس��ت و مردم هیچ نگرانی
نسبت به تامین و توزیع آن نداشته باشند .طالبی
ادامه داد :در حال حاضر با توجه به ذخیرهسازی
مطلوب هیچ مش��کلی در تامین و توزیع بنزین
وجود ندارد و به طور متوس��ط روزانه حدود ۵/۵
میلیون لیتر بنزین از انبار نفت س��اری به مقصد
جایگاههای سوخت ارسال و توزیع میشود.

تضمین روحانی بودند!
نزد برخی سیاستمداران کشور است.
بهتر اس��ت امثال آقای مطهری ،ضمن تالش برای ش��ناخت
دنیای امروز (تا آنجا که ذهنش��ان یاری میکند) ،کمی بر تاثیر
قدرت سخت و نظامی کشور روی رویکرد و رفتار دشمنان ایران
تامل کنند .در دنیای امروز« ،قدرت سخت» مکمل «قدرت نرم»
نیز نیست ،بلکه بر آن غلبه دارد و میان این دو ،نوعی رابطه از باال
به پایین متصور است .نکته مهمتر اینکه ،در شرایط بحرانی فعلی
منطق��ه و با توجه به تهدیدات بالق��وه و بالفعلی که علیه امنیت
جهان اسالم و کشور وجود دارد ،اظهاراتی از این دست پالسهای
امیدوارکنندهای را به بانیان ایجاد ناامنی در منطقه یعنی واشنگتن
و برخی متحدان غربی و عربی آن مخابره میکند ،آن هم در حالی
که ایاالتمتحده آمریکا به واس��طه ابراز اقتدار ایران اسالمی طی
هفتههای اخیر ،بیش از پیش در مقابل کشورمان مستاصل به نظر
میرسد .براس��تی چرا طرف مقابل باید احساس کند در سطوح
قانونگذاری و تصمیمگیری ایران بر سر توان موشکی کشورمان
اختالفنظر وجود دارد؟ آیا علی مطهری قدرت درک این موضوع
حداقلی را دارد؟! بعید به نظر میرسد! اگر او چنین درکی داشت،
در شرایط حساس کنونی به رسانههای معاند و ضدانقالب مانند
بیبیسی و آمدنیوز تنفس مصنوعی نمیداد.

یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
...خاتمی برای برونرفت
از ش��رایط کنونی  15راهحل را وس��ط گذاش��ته
اس��ت :تغییر فضای حذف ،نف��ی و دفع یکدیگر،
باز ش��دن راه گفتوگ��و ،تغییر نگاه رس��انههای
مل��ی ،ایجاد فضای باز و امن(!) ،برداش��تن حصر،
آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی ،اعالم عفو
عمومی ،رفع محدودیتهای بیجا ،شنیدن صدای
مردم ،پاسخگویی دولت ،زنده نگه داشتن اعتماد
مردم ب��ه مجلس ،تش��کیل دادگاههایی با هیات
منصفههای مردمی ،کارآمدی بیشتر قوای سهگانه
و نهادهای حاکمیتی ،پایان دادن افراط و تندروی
و در نهایت محدود کردن دایره غیرخودی!
حکم��اً اف��کار عموم��ی هم بوق هس��تند که
نفهمن��د جناب تکرارچی اعظم دوباره آنها را بوق

فرض ک��رده و در این راه آنقدر زیرک اس��ت که
میخواهد با نتیجه خرابکاری خود هم ،به نفع باند
خود کاسبی سیاسی کند! بد نیست بدانیم محمد
خاتم��ی به تبع آنکه  2دوره رئی��س دولت بوده،
همچنان که س��ال  88میدانست رخ دادن تقلب
گس��ترده در سیستم انتخاباتی ایران محال است،
در س��الهای  92و  96هم میدانس��ت تحریمها
تاثیر حداکثر  15درصدی بر اقتصاد ایران دارند،
با این ح��ال برای منافع ش��خصی و گروهی ،در
تم��ام این موارد پا روی حق گذاش��ت و دس��ت
به فریب مردم زد .دوس��تانش به صراحت گفتند
دولت یازدهم «رحم اجارهای» اصالحطلبان است؛
او ولی در عمل همین را نش��ان داد اما به گمانم
دوره این فریبها تمام شده است و افکار عمومی
خواهند گفت :جسارتا خودتی!
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