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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

هیات حاکمه آمریکا از
هزینه های جنگ با ایران می ترسد
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رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

کمیته حقیقت یاب منا 
با تمام ابزارها باید پیگیری شود
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کانون صنایع غذایی هشدار داد؛ 
تورم 100 درصدی کاالهای واسطه ای خوراکی

با توجه به اخباری که از سیاس��ت های ارزی جدید دولت به گوش می رسد، دولت 
قصد دارد کاالهای واسطه ای خوراکی و همچنین ماشین آالت صنایع غذایی را از شمول 

ارز گروه اول خارج نماید.
کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در این رابطه گفت: بارها 
گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارز قابل اجرا نخواهد بود حاال دولت کم کم به 
این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز 4200 تومان را تنها به کاالی اساسی اختصاص دهد که 
این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی است. وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کاال 
مانند ذرت، جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد شد و به محض 
خروج کاالهای واس��طه ای خوراکی و ماش��ین آالت صنایع غذایی از لیست گروه اول، اثر 

افزایشی آن را بر بازار با حداقل  100 درصد تورم محصوالت غذایی شاهد خواهیم بود. 
زرگران گفت: این رفتارها عالوه بر اثرات اقتصادی زیان بار و فشار بر اقشار ضعیف 
جامعه اعتماد عمومی را نس��بت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار می دهد. با 

چه درایتی این سیاست گذاری ها انجام گرفته که حتی برای 3 ماه قابل انجام نیست.
دبی��رکل کانون انجمن های صنایع غذایی ای��ران با بیان اینکه قیمت مصرف کننده 
محص��والت غذایی از س��ه بخش قیم��ت درب کارخانه، هزینه پخ��ش و حمل و نقل و 
مارجین خرده فروشی ها تشکیل شده، افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کاالهای اساسی 
فق��ط می تواند قیمت بخش��ی از مولفه اول را کنترل نمای��د و قطعا پس از افزایش نرخ 
دالر برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش قیمت قرار 
خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا باید قیمت را تعدیل نماید 

و یا امکان تولید نخواهد داشت.
 وی در ادامه تاکید کرد: دولت می بایس��ت ب��رای جلوگیری از تخلفات در اختصاص 
ارز دولتی روی افزایش نظارت های خود متمرکز ش��ود، سیستمی که اخیرا برای نظارت 
بیش��تر بر تخصیص ارز به کاالهای اساسی برقرار شده که در آن وزارت بهداشت، وزارت 
جهاد و صنعت بر تخصیص ارز این کاالها نظارت دارند، سیس��تم بسیار کارامدتری است 
و با توجه به عملکرد مناس��ب این سه وزارتخانه می تواند از سوء استفاده های احتمالی در 

این بخش جلوگیری نماید. 
 زرگران گفت: با توجه به اینکه هنوز تحریم ها بر علیه اقتصاد کشورمان آغاز نشده است 
و احتمال آن وجود دارد که این تحریم ها به نحوی با تعامالت احتمالی حل و فصل شود.

بنزین داریم، دولت پاسخگوی ضعف مدیریت توزیع باشد
توقف عرضه سوخت در برخی جایگاهها، هرچند به صورت موقت، به باورپذیرترشدن 
شایعه کمبود س��وخت کمک کرده و در واقع ضعف مدیریتی در بخش توزیع سوخت، 
مردم را نس��بت به وجود بنزین کافی در کش��ور و ترس از عدم دسترسی به بنزین در 

روزهای آینده، به اشتباه انداخته است.
گزارش های مردمی حاکی است که در حداقل 3 جایگاه عرضه بنزین در شهرستان 

کرج، بنزینی برای عرضه برای حداقل یک ساعت وجود نداشت.
در روزهای اخیر، برخی جایگاههای عرضه س��وخت در ش��مال کشور )مازندران و 
گیالن( نیز برای نیم ساعت تا یک ساعت، وقفه در عرضه سوخت را تجربه کردند و این 
نبود بنزین در جایگاه های عرضه برای یک س��اعت، به تشکیل صف های طوالنی انتظار 

برای سوخت منجر شد.
اگرچه دلیل تشکیل صف های طوالنی توزیع سوخت در جایگاههای عرضه سوخت 
مایع، باورپذیری یک ش��ایعه )ش��ایعه کمبود بنزین و یا افزایش قیمت آن( اعالم ش��د 
و این موضوع تا حد زیادی در هجوم مردم به جایگاهها تأثیر داش��ت، اما طی س��الهای 
اخیر، هیچ گاه ش��اهد دیر رس��یدن نفتکش های حامل بنزین و وقفه در عرضه بنزین 
به علت خالی شدن مخازن جایگاه نبودیم؛ موردی که طی روزهای اخیر در استان های 

مازندران، گیالن و امروز در استان البرز مشاهده می شود.
سیدمحمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز چهارشنبه 
)10 م��رداد( در خص��وص توقف عرضه بنزین در برخی جایگاهه��ا گفته بود: "نفتکش های 
جاده پیما فرآورده های نفتی را از انبارهای این ش��رکت در سراس��ر کش��ور توزیع می کنند و 
ترافیک های جاده ای و بالتبع تردد و معطلی نفتکش ها در برخی مسیرهای مواصالتی کشور در 
هفته گذشته سبب تعطیلی موقت و گاه و بی گاه برخی جایگاه های عرضه سوخت در شهرهای 

شمالی کشور مانند چالوس، نوشهر، تنکابن و... شده است".  تسنیم

اخبار یک

فراری دادن متهم ممنوع

قاسم غفوری
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قصه برج��ام، تحریم ها و مذاک��ره همچنان در 
ردی��ف اول مباح��ث مطرح در محافل رس��انه ای و 
سیاسی اس��ت و ش��اید اگر خبرهای ارزی و سکه 
را کن��ار نهیم، تم��ام مباحت به برج��ام و مباحث 
پیرامون آن ختم می شود. دیگر در رسانه ها کمتر به 
دستاوردهای کشور در عرصه های داخلی و خارجی 
پرداخته می شود و مباحث منطقه  از روابط منطقه ای 
گرفت��ه تا تروریس��م و جنایات صهیونیس��ت ها در 
فلسطین و س��عودی در یمن پرداخته نمی شود که 
متاسفانه نتیجه آن عدم آگاهی جامعه از پیشرفت ها 
و دستاوردهای کش��ور است که جای تامل دارد به 
ویژه اینکه طراحی دشمن بر اصل سیاه نمایی کامل 
از ش��رایط ایران برای دلسردس��ازی مردم از نظام و 

انقالب استوار است. 
نکت��ه ای که در می��ان مباح��ث برجامی این 
روزها بیشتر برجسته می شود صحبت ها و ادعاهای 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر آمادگی برای 
مذاک��ره با ایران اس��ت. این ادع��ا در حالی مطرح 
شده که آمریکا از یک سو از برجام خارج شده و از 
سوی دیگر بر تشدید فشارها و تحریم ها علیه ایران 
تاکید دارد و حتی نزدیکان کاخ سفید از براندازی 
نظام س��خن می گویند. میز ضد ایرانی خزانه داری 
آمریکا نیز به 380 نفر رسیده است که خود نشانگر 

دشمنی گسترده آمریکا با ایران است.
 ب��ا توجه به این ش��رایط هر چن��د که آمریکا 
ادع��ا دارد که به دنبال مذاکره اس��ت اما بررس��ی 
رفتارهایش نشان می دهد که در بیان طرح ترامپ 
چند هدف مهم باید برای بازی با افکار عمومی وجود 
دارد از جمل��ه اینکه ترامپ به دنبال ایجاد اش��تباه 
محاسباتی در میان مردم و مسئوالن و انحراف آنها 
از پرداختن به حل بومی مسائل اقتصادی به سمت 

تکرار مذاکرات طوالنی با آمریکاست.
 نکته دیگ��ر آنکه مفس��دان اقتص��ادی پیاده 
نظام آمری��کا علیه اقتصاد ایران هس��تند و آمریکا 
با برجسته س��ازی ادعای مذاکره سعی دارد تا روند 
مبارزه با مفس��دان اقتص��ادی را متوقف و ایران در 
مس��یر بی انتها و بی نتیجه مذاک��ره قرار دهد تا این 
مفسدان به ادامه اقدام علیه اقتصاد ایران بپردازند. 

دو دس��تگی در جامعه می��ان موافق و مخالف 
مذاک��ره و البته تحریک مردم برای فش��ار بر نظام 
با تصور حل چالش های اقتصادی از اهداف ترامپ 
است . توقف حرکت اروپا برای اجرای تعهداتشان در 
برجام به بهانه احتمال مذاکره میان ایران و آمریکا 
از دیگ��ر اهداف ترامپ از این جوسازی هاس��ت که 
مورد اس��تقبال اروپا است. همراهی اروپا با آمریکا 
علی��ه ایران با محوریت کاهش هزینه های برجامی 
اروپا ب��ا احیای مذاکره ایران ب��ا آمریکا محور این 
رفتار اس��ت. این روند برای اروپا مفید است که با 
ادعای مذاکره ایران و آمریکا هیچ تعهدی ندهد و 
اقدام��ی برای تعهدات برجامی خود و امریکا انجام 

ندهد و همان روند چند ساله ادامه یابد. 
ترامپ به دنبال بازی دو سر برد است اگر ایران 
به سمت مذاکره نرود آمریکا با ادعای عدم رویکرد 
مذاک��ره ای ایران ب��ه توجیه تحریم ه��ا پرداخته و 
حتی به دنبال تغییر اجماع جهانی که علیه آمریکا 
به عنوان کشور بدعهد وجود دارد است در صورتی 
هم که ایران به مذاکره برود آمریکا با برجسته سازی 
این رویک��رد کارآمدی تحریم ها را برجس��ته و به 
تشدید تحریم ها برای به اصطالح تغییر رفتار ایران 
می پردازد و از س��ویی نیز با برجسته سازی رویکرد 
ایران به مذاکره تحقیر سازی ایران و تزلزل جایگاه 

جهانی آن را پیگیری می کند 
البته بای��د برخی اهداف بیرون��ی را نیز برای 
عملکرد ترامپ در نظر داش��ت. بخش��ی از رویکرد 
به مذاکره توس��ط ترامپ اقدامی علیه پیوند ایران 
با روسیه و چین است که خود نوعی گرفتار سازی 
ای��ران در تحریم اس��ت. در همین ح��ال آمریکا با 
این رویکرد به دنبال پنهان س��ازی شکس��ت های 
خود در منطقه و البته جنایات س��عودی در یمن و 

صهیونیست ها علیه ملت فلسطین است. 
نکته ای که در این میان مشاهده می شود برخی 
مواضع مطرح ش��ده در عرصه داخلی کشور است. 
نخست آنکه محافل رسانه ای و سیاسی به کرات بر 
جمله مذاکره بدون پیش شرط آمریکا تاکید دارند 
حال آنکه برجسته س��ازی واژه بدون پیش ش��رط 
ترامپ طرح موضوعی بدون حقیقت اس��ت چراکه 
ترامپ از همان ابتدا شرط خود را گذاشته مذاکره 
برای تغییر برجام و حذف هس��ته ای و تغییر رفتار 
ایران. آمریکا رس��ما مطالبات خود را مطرح کرده 
و رویک��رد آنه��ا ب��ه مذاکره در جه��ت تحقق این 
مطالبات اس��ت و واژه ای به نام بدون پیش ش��رط 
معنا ندارد. نکته مهم آنکه متاس��فانه صرفا مواضع 
رس��انه ها در قالب گفتار ترامپ برای مذاکره است 
در حالی که سخنان پومپئو وزیر خارجه آمریکا که 
شروط و مطالبات آمریکا را مطرح کرده به حاشیه 
رفته است حال آنکه تمام مطالبات و زیاده خواهی 
آمریکا در گفتار پومپئو نهفته اس��ت و دلبستن به 

سخنان ترامپ یک اشتباه محاسباتی است.
ادامه در صفحه 2  

چرا دوباره مطالبه گری  و اعتراضات مردم به خیابان ها کشیده شد؟

حباب سکوت

بررسی سیاست روز از دالیل کاهش ارزش پول ملی؛

تیشه 
سیاست های غلط

بر ریشه ریال

حاشیه سازی و جانبداری به چه قیمت

کار باید به کاردان سپرده شود 
گ�روه رویداد  روزگاری ش��هید مرتضی  مطهری ص��دای مردم بود و واس��ط ارتباط  گ���زارش دو
انقالبی��ون با امام خمین��ی)ره( بود. او مردی که ن��ه تنها قبل از 
انقالب بلکه بعد از دوران پیروزی انقالب و جنگ توانس��ت نقش 
موثری در جذب نس��ل جوان و روشنفکران به بدنه انقالب داشته 
و ارتباط نس��ل دانش��گاهی را با روحانیت پیون��د بزند. این روزها 
علی مطهری، سرشناس ترین فرزند شهید مرتضی مطهری است 

که نمایندگی مردم تهران را بر عهده دارد اما...

آیا دیپلماسی اقتصادی ظریف 
در اجالس آ.سه.آن جواب می دهد؟

ایران، سند الحاق به پیمان مودت و همکاری 
کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا را امضا کرد

صفحه 5

برخالف باور عموم که گمان می کنند اعمال تحریم ها 
منجر به آن شده تا ارزش پول ایران در برابر ارزی مانند 
دالر روز به روز افت پیدا کند، اما کارشناسان اقتصادی 

در ارزیابی دالیل این اتفاق از مستنداتی سخن می گویند 
که بیش از آنکه به تحریم های خارج از مرزها باز گردد به 
عملکرد نامطلوب متولیان داخلی در عرصه های مختلف 

اقتصادی و تجاری و صادراتی منتج می شود

کاش مسئوالن حباب سکوت خود را بشکنند 
و حرف بزنند 

تا مردم همچنان به امید وعده هایشان دل خوش باشند 
و امیدشان نا امید نشود


