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دستیار ویژه رئیس مجلس:

استقالل خودمان را نه فدای امریکا 
خواهیم کرد نه فدای روسیه

3

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

اگر درباره مفسدان واضح 
صحبت شود اثر بازدارنده دارد
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آقای ترامپ! گوش به زنگ بمان

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

زمزمه های��ی در رس��انه ها ب��ه نق��ل از برخی 
مس��ئولین شنیده می شود که بار دیگر امکان دارد 
بنزین جیره بندی ش��ود و کارت های س��وخت باز 

گردد. در این باره چند نکته وجود دارد.
نخست، پرسش مهم این است که چرا کارتهای 
س��وخت خودروها از کار افتاد و همچون سابق این 
کارت ها براس��اس سهمیه ماهانه هر خودرو به کار 
گرفته نشد؟ اکثر کارشناس��ان بر این نکته تأکید 
داشته و دارند که وجود کارت و سهمیه بنزین هر 
خودرو باعث ش��ده بود تا مدیریت مصرف از سوی 
مردم انجام شود و از قاچاق بنزین نیز بکاهد،  هیچ 

خودرویی هم با کمبود بزنین روبرو نبود.
ب��رای ایجاد س��از و کار ارائه بنزی��ن با کارت 
س��وخت هزینه زیادی صرف ش��د تا به س��رانجام 

رسید، اما دولت تدبیر و امید آن را کنار گذاشت.
در هر حال وجود چنین سامانه ای می توانست 
کمک حال کنترل حجم مصرف بنزین در کش��ور 
ش��ود که البت��ه آمارها نیز چنی��ن ادعایی را ثابت 
می کند، پیش از برچیدن کارت س��وخت، مصرف 
بنزین در کشور کمتر از حال حاضر بود. قدر مسلم 
با وجود ش��رایطی که از سوی دشمنان ایجاد شده 
و با توجه به اعم��ال تحریم های آمریکا علیه ایران 
از اواس��ط مرداد ماه طبیعی است که دولت و همه 
دستگاه های نظام اسالمی راهکارهای الزم را برای 
ه��ر چه کمتر کردن تبع��ات تحریم های آمریکا به 

کار گیرند تا کمترین فشار به مردم وارد شود.
روشن اس��ت که تحریم های اقتصادی اعمال 
شده از سوی آمریکا برای ایجاد نارضایتی در میان 
مردم برنامه ریزی ش��ده اس��ت، هدف نخست این 
تحریم ها مردم هس��تند، تا باعث ب��روز اعتراض و 

نارضایتی در کشور شود.
به این س��خن ترامپ رئیس جمهور آمریکا که 
در بروکس��ل و در نشس��ت ناتو گفته اس��ت توجه 
کنید؛ آنها )ایران( تحت فش��ار زیادی هس��تند و 
باالخره یک روزی زنگ می زنند و می گویند آماده 
توافق هس��تیم! آمریکا دنبال تسلیم شدن نظام و 

مردم ایران خواهان سقوط آن هستند.«
تحری��م نفتی ایران و جلوگیری از فروش نفت 
کش��ور به خریداران، مهمترین حربه ای است که 
آمریکا برای فش��ار بیشتر به جمهوری اسالمی در 
دس��ت دارد، چرا که وابس��تگی اقتصاد کش��ور به 
درآمد نفتی زیاد است و اگر این درآمد قطع شود، 

با مشکالت اقتصادی روبرو خواهیم شد.
اکنون نیز دیر نش��ده است، س��ال ها است که 
رهبر معظم انقالب بر روی اقتصاد بدون نفت تأکید 
می کنند و مس��ئولین در دولت های گوناگون با کم 

توجهی از کنار این سیاست راهبردی می گذرند.
اما کش��ورهایی هس��تند که مستقل از آمریکا 
می توانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند، چین 
و روس��یه دو کشوری هستند که به نفت ایران نیاز 
دارند و قطعا به خاطر برخی مسائل که میان آنها و 
آمریکا و اروپا وجود داد، دست از خرید نفت ایران 
بر نمی دارند. معامالت میان ایران و این دو کش��ور 
نیز می تواند با حذف دالر انجام ش��ود و یا براساس 

نیازهای داخلی، نفت در برابر کاال انجام شود.
اما نکته ای که باید مسئولین به آن توجه ویژه 
داشته باشند، بحث جیره بندی بنزین است که بار 

روانی زیادی در میان افکار عمومی دارد.
س��ال ها پیش در زمان حکومت صدام در عراق 
س��فری به این کش��ور داش��تیم، در این سفر تأثیر 
تحریم های ش��دید اقتصادی بر ع��راق را از نزدیک 
دیدیم، همان زمان ایران نیز به ش��دت عراق تحریم 
بود، عراق در دوران صدام نمی توانست از پس تحریم ها 
برآید به همین خاطر فشار بر روی مردم افزایش یافته 
بود و مردم در بدترین شرایط قرار داشتند. جمهوری 
اس��المی ایران از هر لحاظ با کش��وری چون عراق و 
حتی همه کشورهای همسایه در منطقه تفاوت دارد، 
چرا که ظرفیت های موجود در ایران بسیار فراتر از آن 

چیزی است که در آن کشورها دیده می شود. 
ایران به س��ادگی می توان��د تحریم ها را خنثی 
کند، تنها کافی اس��ت مدیری��ت صحیح، علمی و 
منطقی حاکم ش��ود. مدیریتی ک��ه بتواند دخل و 

خرج را مدیریت کند و از برج ها بکاهد.
در خبرها خوانده اید که امس��ال بیش از 137 
میلیون دالر موز وارد کش��ور شده است، قطعاً ارقام 
دیگری هم برای میوه ه��ای خارجی وجود دارد که 
در بازار دیده می شود. آیا نمی توان واردات میوه های 
خارج��ی را قطع کرد و هزینه آن را صرف تولیدات 
کش��اورزی داخل کشور نمود؟! بس��یاری از کاالها 

هستند که می توان به قطع واردات آن اقدام کرد.
اما درب��اره بنزی��ن و جیره بن��دی آن و ربط 
آن ب��ه ع��راق در دوران صدام! بنزی��ن یک کاالی 
اس��تراتژیک اس��ت، کمبود آن باع��ث اختالل در 
بس��یاری از مس��ائل می ش��ود و از نظر روانی نیز 
بر جامعه تأثیرگذار اس��ت، ع��راق در دوران صدام 
برای این که فش��ار تحریم های شدید اقتصادی را 
بکاهد، بنزین را به کمترین قیمت به دس��ت مردم 
می رس��اند، آنقدر ارزان که ش��اید باور کردنی هم 
نباش��د، هر لیتر بنزین ی��ک »فلوس« عراق که به 

پول ایران یک ریال می شد.
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متهم پرونده ثامن الحجج متواری شد
سرپرس��ت دادگاه های کیفری یک استان تهران، از متواری شدن یکی از متهمان 

پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داد.
محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج 
اظهار داشت: جلسات دادگاه در حال برگزاری و تا کنون نیز چندین جلسه برگزار شده 
است. وی تهران در پاسخ به این سئوال که دادگاه رسیدگی به این پرونده چند جلسه 
دیگر برگزار می شود، افزود: این موضوع قابل پیش بینی نیست و بستگی به نظر قاضی 

پرونده و هیات قضایی دارد. 
افتخاری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تعداد متهمان پرونده موسسه مالی 
و اعتب��اری ثامن الحجج گفت: این پرونده س��ه متهم دارد که یکی از آنها فعاًل متواری 

شده است. 
آن طور که پیش��تر »غالمحسین اس��ماعیلی« رئیس کل دادگستری استان تهران 
گفت��ه، حجم مالی پرونده ش��رکت تعاونی اعتبار ثامن الحجج، چی��زی حدود 12 هزار 
میلیارد تومان است که بخش زیادی از سپرده های مردم با تعیین بانک عامل، پرداخت 
ش��ده و بخش��ی نیز باقی مانده اس��ت. این پرونده 360 شاکی دارد و تا کنون نیز هفت 
جلس��ه رسیدگی به آن در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی 

باقری برگزار شده است.  ایرنا

 افزایش قاچاق در بازار زعفران 
نائب رئیس ش��ورای ملی زعفران از کاه��ش ۴۵ درصدی صادرات این محصول در 
خردادماه امسال خبر داد و گفت: سیاست های ارزی دولت باعث کاهش صادرات رسمی 

و قاچاق این محصول به خارج از کشور شد.
غالمرض��ا میری با بیان اینکه قیمت زعفران از حدود دو هفته قبل روند کاهش��ی 
به خود گرفته اس��ت، اظهارداش��ت: خوش��بختانه طی دو اخیر قیمت ها تقریبا از ثبات 

برخوردار بوده است.
وی افزود: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل 3 میلیون و ۹00 هزارتومان 

تا ۴ میلیون تومان و حداکثر 7 میلیون و 300 هزارتومان است.
نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران ادامه داد: صادرات این کاال در خرداد ماه جاری 

نسبت به اردیبهشت کاهش قابل توجهی داشته است.
میری با اش��اره به کاهش ۴0 تا ۴۵ درصدی صادرات زعفران طی این مدت، گفت: 
می��زان صادرات در اردیبهش��ت ماه 2۵ تن و 66۹ کیلوگ��رم و در خرداد 13 تن و 6۹۸ 
کیلوگرم بوده، به عبارتی میزان صادرات طی یک ماه حدود 12 تن کاهش یافته است.

وی اف��زود: کاهش صادرات و نبود تقاضای زیاد در بازار داخل باعث ثبات قیمت ها 
در دو هفته اخیر شده است.

میری با بیان اینکه بخش��نامه ارزی دولت دلی��ل کاهش صادرات زعفران طی این 
مدت بوده اس��ت، گفت: ای��ن موجب قاچاق زعفران از کش��ور و ایجاد اختالل در روند 
صادراتی آن شده بود. وی با اشاره به ابالغیه جدید دولت در این زمینه اضافه کرد: براین 
اساس صادرکنندگان ارز را زمانی که به حساب آن واریز شد به حساب واردکنندگان در 

هر کشوری که باشند، واریز می کنند.
می��ری ادامه داد: ارائه اظهارنامه به واردکنن��دگان نیز می تواند اقدام خوبی در این 

شرایط باشد.
ب��ه گفته این فعال بخ��ش خصوصی مصوبه اخی��ر دولت می توان��د موجب بهبود 

وضعیت صادرات شود.  مهر
 

تمدید  مهلت انتخاب رشته ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد
مهلت انتخاب رش��ته کارشناسی ارش��د سال 13۹7 دانشگاه آزاد اسالمی تا ساعت 

2۴ پنج شنبه 2۸ تیر تمدید شد.
داوطلبان برای ثبت کدرش��ته محل های انتخابی باید به س��ایت اینترنتی به نشانی 

www.azmoon.org مراجعه کنند.
هر داوطلب می تواند 100 رشته محل را انتخاب و آن ها را در برگ اینترنتی انتخاب 

رشته ثبت کند.
هزینه انتخاب رش��ته دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۴6 هزار تومان است 
که با کارت های بانکی عضو ش��بکه ش��تاب و از طریق س��ایت اینترنتی یاد ش��ده قابل 

پرداخت است. خبرگزاری صدا و سیما

اخبار یک
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سیاست روز اما و اگرهای قطعی برق در کشور را بررسی می کند؛

پای توافقنامه
روی سیم برق

ادعایی که رئیس جمهوری امریکا دارد!

دلخوشی واهی
رئیس جمهور امریکا در تازه ترین اظهارنظر خودش به تغییر لحن جمهوری اسالمی 

در برابر مواضع مضحک و ضد انسانی خودش در قبال ایران دلخوش کرده است!
 با همه واهی بودن این دلخوشی اما بررسی دالیل این دلخوش کردن 

و یادآوری اتحاد جمهوری اسالمی امری ضروری به نظر می رسد
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امیرانتظام؛ از تایید جاسوسی توسط اصالح طلبان تا سوگواری برای مظلومیت!

هدف وسیله را توجیه می کند؟!
جزو نخستین محکومان امنیتی است که از گ���زارش دو گروه رویداد  عب��اس امیرانتظام تقریبا 
او به عنوان نفوذی یاد می ش��ده  این لقب را کسانی به وی دادند 
ک��ه امروز در س��وگش! جمع ش��ده ان��د!! اما انگار ب��رای برخی 
سیاس��یون مهم رس��یدن ب��ه هدف اس��ت، هدفی ک��ه می تواند 
ناکامی ه��ا و طرفداری متعصبانه از دولتی که نه توفیقی در خارج 

داشته و نه رضایت عمومی را باالتر برده را پشت آن مخفی کند!
واقعیت این اس��ت که از زمانی که عباس امیرانتظام از اولین 
محکوم��ان امنیتی در تاریخ انقالب اس��المی فوت کرد دقیقا دو 
روز پیش، آب گل آلود برای ماهی گرفتن عده ای درس��ت شد به 
همین بهان��ه در این گزارش نگاهی به مواض��ع افراد مختلف در 

زمان دستگیری وی می اندازیم.

برگزاری دیدار سران آمریکا و انگلیس 
به دلیل اعتراض های مردمی در خارج از پایتخت 

ترامپ 
به خانه شماره 10 

نرسید
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