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وزیر کشور:

آمریکا قانونی که به نفعش نباشد 
را کنار می گذارد
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جانشین فرمانده کل سپاه:

جنگ امروز جنگ آتش ها نیست 
جنگ اقتصادی و روانی است
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در شرایطی که هر روز شاهد نوسانات گسترده و عمیق و همچنین فراز و فرودهای اساسی در بازارهای 
مختلف کشور از جمله بازار ارز، سکه، طال و...هستیم اما همچنان رئیس کل بانک مرکز بر این ادعاست 

که بازار های اقتصادی کماکان در دست نظارت و کنترل است و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد س
فار

اولویت دارد، اولویت ندارد

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

برنامه ری��زی مدون و منس��جم و البته اولویت 
دادن به مس��ائل از اصول ف��ردی و جمعی زندگی 
اس��ت که قطع��اً در ام��ور اداره کش��ور از اهمیت 
باالت��ری برخ��وردار اس��ت. این روزه��ا در فضای 
سیاس��ی، اقتصادی و اجتماعی کش��ور تحوالت و 
رخدادهایی دیده می شود که از حیث اولویت بندی 

دارای نکات قابل توجهی است.
نشست اوپک برای بررسی میزان تولید و بهای 
نفت در حالی برگزار شد که محور محافل رسانه ای 
و سیاس��ی کش��ور به واژه ای به نام تبانی روسیه و 
عربس��تان و خیانت مسکو به تهران استوار بوده به 
گون��ه ای که حت��ی برخی گفته اند نشس��ت اوپک 
نشان داده که رویکرد به شرق درست نبوده و باید 

به غرب گرایش یافت.
 این نوع دیدگاه های نفتی در حالی مطرح شده 
که بررسی ریشه ای مسائل نفتی نشان می دهد که 
اولویت کش��ور افزایش تولید نفت کشورهای دیگر 
نیست، بلکه اولویت رویکرد به اقتصاد بدون نفت و 
نیز تکیه بر دانش داخلی برای توسعه میادین نفتی 
به جای چش��م داشتن به شرکت هایی مانند توتال 
فرانسه است که هر روز به بهانه ای خروج از ایران را 

طرح می کنند و در ازای آن باج خواهی می کنند.
نکته دیگ��ر مباحث مطرح در ب��اب مذاکرات 
هس��ته ای اس��ت در حالی که برخی سیاسیون با 
انتشار نامه ای خواس��تار مذاکره با آمریکا شده اند، 
آق��ای عباس عراقچ��ی معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارجه که نقش��ی اساس��ی در برجام دارد شرایط 
برجام را در حالت »آی سی یو« عنوان و از احتمال 
خروج ایران از برجام طی هفته آتی س��خن گفته 
و رفتاره��ای اروپا برای حفظ برجام را ناامیدکننده 

دانسته است.
 سخنان عراقچی یک اصل را آشکار می سازد و 
آن اینکه اولویت امروز در حوزه برجام برنامه ریزی 
برای وادار شدن اروپا به اجرای تعهدات برجامی  و 
نیز آغاز فرآیند از س��رگیری فعالیت های هسته ای 
در صورت عدم اقدام مناس��ب اروپا در قبال برجام 

است و نه نامه نگاری برای مذاکره با آمریکا.
 آنهای��ی که از مذاکره ب��ا آمریکا می گویند در 
حالی که این کشور نه تنها ناقض برجام بلکه زیرپا 
گذارنده قوانین و اصول جهانی نظیر قوانین حقوق 
بشری اس��ت، نوعی اشتباه محاس��باتی و رفتاری 
مغایر با منافع ملی کش��ور اس��ت. خروج آمریکا از 
شورای حقوق بشر و رس��وایی جداسازی کودکان 
مهاجر از والدینشان سندی دیگر بر عدم پایبندی 
آمریکا به تعهداتش است جالب توجه آنکه بسیاری 
از تحلیلگ��ران جهانی اذعان دارند که مواضع رهبر 
معظ��م انقالب مبنی بر لزوم توجه جهانی به نقض 
حقوق بشر توسط آمریکا که اجماع جهانی را علیه 
آمریکا به همراه داش��ته از ریشه های خروج آمریکا 
از ش��ورای حقوق بش��ر ب��رای فرار از بازخواس��ت 
جهان��ی بوده و مواضع جهانیان از جمله س��خنان 
رهب��ر انقالب در محکوم س��ازی رفتار ضدبش��ری 
ترام��پ مبنی بر فرمان جدای��ی فرزندان مهاجر از 
والدینش��ان موجب عقبگرد ترامپ از این دس��تور 
ش��د که نوعی شکس��ت برای آمریکا در برابر فشار 

افکار عمومی ارزیابی می شود.
نکته دیگ��ر در اولویت بندی، ن��وع رفتارهای 
مجلس ش��ورای اسالمی اس��ت. مجلس به عنوان 
عص��اره ملت موظ��ف به تصویب و نی��ز نظارت بر 
اجرای مصوبات است، لذا اولویت بندی در مصوبات 
امری ضروری است. صرف وقت مجلس در اموری 
همچ��ون اس��تیضاح وزرا در حالی ک��ه نتیجه آن 
هم��واره رأی دوب��اره ب��ه وزرا ب��وده، پرداختن به 
تصویب قوانینی همچون اف ای تی اف و پالرمو که 
از یک سو مغایر با منافع ملی بوده و از سوی دیگر 
وقت مجلس را به حاش��یه ها می برد از نکات منفی 
جاری در عملکرد مجلس اس��ت حال آنکه اولویت 
مجلس باید تصویب قوانینی باش��د که به اقش��ار 
ضعیف و مس��تضعفین جامعه یاری رس��انده و در 
عین حال وابس��تگی ایران به خارج را کاهش دهد 
که تصویب قوانین شفافیت مالی و بانکی براساس 

موازین داخلی از نمودهای آن است.
در حوزه سیاست نکته دیگر مطرح شدن برخی 
مواض��ع در باب عملکرد منطقه ای ایران اس��ت. به 
عنوان مثال برخی از سیاسیون در توئیت های خود 
ادعا می کنند که در یمن حرم نداریم، نزدیکی این 
س��رزمین با اس��رائیل و آمریکا نیز وجود ندارد لذا 
نبای��د حمایت از یمن را اعالم کرد که به اصطالح 
ادعای آمریکایی که ادعای دخالت ایران در منطقه 

را سر می دهد، تایید نکرده باشیم.
 این سخنان در حالی مطرح می شود که امروز 
جهانیان اذع��ان دارند که مردم یم��ن در بدترین 
ش��رایط انس��انی قرار دارند و میلیون ها انسان در 
آس��تانه از دس��ت دادن جان خود قرار گرفته اند. 
در این ش��رایط آیا اولویت توجه به وظیفه انسانی 
در حمای��ت از م��ردم یمن در برابر اش��غالگران و 
متجاوزان به سرزمینش��ان اس��ت یا جلوگیری از 

بهانه های آمریکا؟ 
ادامه در صفحه 2

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران اعالم کرد؛
نظارت ۳ نهاد بر وضعیت فروش میوه درسطح شهر 

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با بیان اینکه ۳ نهاده بر وضعیت فروش و قیمت میوه در 
مغازه های س��طح ش��هر نظارت می کنند، از مردم خواست تخلفات موجود در این زمینه را به اتحادیه گزارش 

کنند.
اس��داهلل کارگر با اش��اره به تحوالت بازار میوه طی روزهای اخیر، اظهارداش��ت: قیمت موز در سطح شهر 

مقداری کاهش داشته و نرخ آن از بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان به حدود ۵۶۰۰ رسیده است.
وی با بیان اینکه نرخ این میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است، افزود: 
طی هفته گذش��ته گیالس و س��یب گالب وارد بازار میوه ش��ده اند که قیمت هرکیلوگرم گیالس در میدان 

مرکزی میوه و تره بار بین ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان و سیب گالب حدود ۱۲ تا ۱۴ هزارتومان است.
کارگر با اش��اره به اینکه مغازه های س��طح شهر تنها مجاز هستند ۳۵ درصد س��ود به نرخ میوه ها اضافه 
کنند، گفت: مالک قیمت فروش در س��طح ش��هر توسط اعضای اتحادیه فروش��ندگان میوه و سبزی، فاکتور 
خرید آنهاس��ت و این فروش��ندگان از طریق ۳ نهاد تحت نظارت قرار دارند که این نهادها در صورت تخلف و 

گرانفروشی با متخلفان برخورد خواهند کرد.
کارگر با بیان اینکه اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر کار 
فروش��ندگان میوه نظارت دارند، ادامه داد: مردم می توانند در صورت مش��اهده تخلف و گران فروشی از سوی 
واحدهای سطح شهر با شماره تلفن ۵۵۶۶۲۳۸۰ تماس بگیرند و موارد تخلف را به اتحادیه فروشندگان میوه 

و سبزی گزارش کنند و ما نیز در اسرع وقت این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی تهران در بخش دیگری از س��خنان خود درب��اره اینکه آیا 
س��رمازدگی امس��ال تاثیری بر عرضه و قیمت میوه ها در بازار داشته اس��ت؟، گفت: خوشبختانه تاکنون این 

مساله مشکلی در عرضه و قیمت محصوالت ایجاد نکرده است.

سیاست روز اختالف فاحش نرخ تورم را بررسی می کند؛

 جهنمی به نام تورم

تلنگری که باید جدی گرفته شود

لزوم قانون گذاری 
برای محرومین

نگاهی به بیانات مقام معظم  رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس 

تجربه برجام تکرار نشود
صفحه 2

مقام معظم رهبری در جلس��ه با نمایندگان  ن ل�م�ا ر ب��ه این امر مهم تاکید کردند که نمایندگان پا
باید برای محرومین و رفع نیاز آنها قانون وضع کنند نه صاحبان 
زر و زور و حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه بحث ضرورت های 

قانونگ��ذاری افزودن��د: »قانون در درجه اول بای��د در جهت رفع 
مشکالت مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد و به گونه ای 
نباش��د که آلت دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.« 

بر همین اساس باید نوشت که...
عراقچی در مصاحبه با یورو نیوز:

برجام 
به آی.سی.یو
 رفت
ایران ممکن است طی هفته های آینده 
از توافق هسته ای خارج شود

صفحه 5

انتقاد چمران از کاهش 
خدمات فرهنگی و اجتماعی

یت شهری تهران  در مدیر
رئیس سابق شورای شهر  تهران با تاکی��د بر اینکه در حاش���یه
مدی��ران فعلی ش��هرداری اهتمام��ی به حل 
معضالت اجتماع��ی ندارند،گفت: بعد از تغییر 
مدیریت ش��هری کاهش آسیب های اجتماعی 
مورد توجه مدیران ش��هرداری و شورای شهر 

قرار ندارد.
مهدی چمران درخصوص اهمیت اهتمام 
به آس��یب های اجتماعی اظهار کرد: هر چند 
که رفع تمامی مسائل و معضالت شهری تنها 
بر عهده مدیریت ش��هری نیس��ت و نهادها و 
سازمان های دیگری نیز متولی این موضوع به 
ش��مار می روند اما مسائل اجتماعی موضوعات 
بس��یار مهمی به ش��مار می روند که مدیریت 
ش��هری در کنار س��ایر نهادها وظیفه توجه و 

اهتمام به کاهش آن را بر عهده دارد.
وی درای��ن ب��اره با اش��اره به بخش��ی از 
خدم��ات ص��ورت گرفت��ه در دوران مدیریت 
قالیباف گفت: حضور پر رنگ مدیریت شهری 
در دوران قالیباف با همراهی و همکاری سایر 
نهادها در کاهش آس��یب های اجتماعی نقش 
ش��هرداری را در زمین��ه کاهش آس��یب های 
اجتماع��ی پررنگ کرد، به نح��وی که مدیریت 
پیشین شهر تهران موفق به انجام فعالیت های 
بزرگی از جمله جم��ع آوری کارتن خواب ها، 
ایج��اد چندین گرم خانه برای کارتن خواب ها 
در برخورداری از س��رپناه در زمس��تان برای 

زنان و م��ردان و انج��ام فعالیت های فرهنگی 
قابل توجهی در محله ش��هید هروی یا همان 
دروازه غار انجام شد که با حضور چندین باره 

خبرنگاران این مساله به ثبت رسید.
چم��ران کاهش آس��یب های اجتماعی را 
از مبان��ی خدمتی قالیباف عنوان کرد و افزود: 
مدیریت پیش��ین ش��هری ته��ران حتی برای 
چه��ار راه ها و متکدیان نی��ز برنامه ریزی های 
قابل توجهی داش��ت چراکه مدیران شهری و 
اعضای ش��ورای ش��هر در دوره قبل با اعتقاد 
ب��ه حل معض��الت اجتماعی توج��ه به ترویج 
مس��ائل فرهنگ��ی وکار برای آس��یب پذیران 
ش��هر را از مبانی کار شهرداری می دانستند از 
این رو آنچ��ه در آن دوران به وقوع پیوس��ت 
 با آنچه این روزها مش��اهده می ش��ود بس��یار 

متفاوت است.
رئیس سابق شورای شهر تهران در پایان با 
تاکید براینکه مدیران فعلی شهرداری اهتمامی 
به ح��ل معضالت اجتماعی ندارن��د، افزود: به 
هر حال ش��واهد نش��ان می دهد بعد از تغییر 
مدیریت ش��هری کاهش آسیب های اجتماعی 
مورد توجه مدیران ش��هرداری و شورای شهر 
قرار ندارد یا بهتر اس��ت اینگونه عنوان ش��ود 
آنها خود را مسول و محور رسیدگی به مسائل 
و مش��کالت اجتماعی نمی دانند از این روست 
که شاهد کاهش خدمات فرهنگی - اجتماعی 
در ش��هری چون تهران ش��ده ایم که نیازمند 
کار مس��تمر ش��بانه روزی دارد. مسلما تداوم 
بی توجهی به کاهش آس��یب های اجتماعی در 
ش��هر تهران مسائل و مشکالتی را در آینده ای 
نه چن��دان دور رقم می زند که بخش عظیمی 

از شهروندان از آن زیان می بینند.


