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عضو شورای عالی انقالب فرهنگی: 

کسی که شعور سیاسی داشته باشد 
از مذاکره دوباره با آمریکا 
حرف نمی زند

4

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

۱۲ شرط بهارستان 
برای تایید و حمایت

از بسته جدید ارزی بانک مرکزی
3

یکا! رفراندوم برای مذاکره با آمر

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد دیدار با رئیس 
جمه��ور ایران را مطرح می کن��د، اما نمی گوید که 
محور گفت وگوهای این دیدار چیس��ت؟ هر چند 
مقامان آمریکا ش��رط و شروطی را مطرح کرده اند، 
ام��ا هدف خود را از دیدار ب��ا رئیس جمهور ایران 

اعالم نکرده اند.
مذاک��رات هس��ته ای ب��ا مح��ور فعالیت های 
هس��ته ای ایران با آمریکا انجام ش��د، مذاکرات بر 
سر موضوع هس��ته ای ایران یک پروسه طوالنی را 
س��پری کرد تا به یک توافق رسید، توافقی که قرار 

بود تحریم های اقتصادی را لغو کند.
ش��اید اگر آمریکا از آزمون برجام می توانس��ت 
س��ربلند بیرون بیاید، )ک��ه البته بعید ب��ود( ایران 
نیز می توانس��ت بر روی موضوعات دیگر که آمریکا 
مشتاق آن است، به پیشنهاد مذاکره ترامپ و دیدار با 
رئیس جمهور کشورمان حسن روحانی فکر کند، اما 
آمریکا با وجود توافق هسته ای و امضایی که پای آن 
کرده است، برجام را زیر پا گذاشت و نه تنها تعهدات 
خود را اجرا نکرد، بلکه سیاس��ت های خصمانه تر و 

تحریم های بیشتری را علیه ایران وضع کرد.
اکنون این پرس��ش پی��ش می آید که پس چرا 
برخ��ی همچنان چش��م امید به مذاک��ره جدید با 
آمریکا دارند و اصرار می کنند که از فرصت پیشنهاد 

رئیس جمهور آمریکا به ایران باید استقبال کرد؟!
آمریکا نه تنها در ماجرای برجام آزموده ش��ده 
اس��ت بلکه پیش از این نی��ز در زمینه موضوعات 
دیگر هم نتوانس��ت اعتماد ایران را جلب کند و با 
وج��ود توافقاتی که انجام ش��د، نقض عهد کرد، از 
قرارداد الجزایر گرفته تا توافقاتی که بر سر عراق و 

افغانستان صورت گرفت.
حال اگر ایران پیش��نهاد رئیس جمهور آمریکا 
برای دیدار و گفت وگو با رئیس جمهور کشورمان 

را بپذیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تصور این که چنین مذاکراتی مشکالت میان دو 
کشور را حل خواهد و باعث خواهد شد خصومت های 
آمریکا علیه ایران پایان یابد، یک تصور بچگانه است، 
تصوری که نشان از پایین بودن شعور سیاسی آنهایی 
ک��ه اصرار بر دیدار و مذاکره ای��ران و آمریکا پس از 

خروج ایاالت متحده از برجام دارد.
حتی موافقان مذاکره با دولت ترامپ پیشنهاد 
رفراندوم ب��رای انجام مذاکره را مطرح می کنند، با 
توجه به این که چنین رفراندومی  غیر قابل پذیرش 
است، سیاستی است که در چارچوب جنگ روانی 

آمریکا با ایران قرار دارد.
آمریکایی ها از یک س��و اع��الم می کنند که از 
مردم ایران حمایت می کنند و از سوی دیگر دست 
ب��ه تهدید نظامی و تحریم اقتص��ادی می زنند که 

زیان اصلی آن به مردم کشورمان وارد می شود.
رفراندوم س��از و کاری دارد و شرایطی خاص، 
آیا می توان برای همه امور کش��ور رفراندوم برگزار 
ک��رد؟ پس نقش مس��ئولین که ب��ا رأی مردم چه 
به طور مس��تقیم و چه غیر مستقیم به مسئولیت 

رسیده اند، چه می شود؟
مردم، مس��ئولین را برگزیده اند تا کشور را اداره 
کنند، ضعف در مدیریت مسئولین که باعث به وجود 
آمدن شرایط اقتصادی موجود شده است، با برگزاری 
رفراندوم برای مذاکره با آمریکا برطرف می شود؟ آیا 
مذاک��ره با آمریکا و احتمال رس��یدن به یک توافق 

دوجانبه به حل مسائل اقتصادی کشور می انجامد؟!
هنگامی که وکیل ترامپ رس��ماً اعالم می کند 
که از اغتشاش��ات ایران حمایت می کند، سیاست 
براندازی نظام از س��وی ایاالت متحده را به اثبات 
می رس��اند. آیا هم��ه مردمی که اکن��ون در برخی 
شهرها دس��ت به تظاهرات و اعتراض زده اند، ضد 

انقالب و ضد نظام هستند؟
نمی توان همه مردم را در این چارچوب تقسیم 
بندی کرد، آن ها مطالباتی دارند که مس��ئولین بر 
اساس مسئولیتی که بر عهده دارند باید پاسخگوی 
آن باشند، گره گشایی از مشکالت اقتصادی کشور 
که به ضعف مدیران در سطح کالن آن باز می گردد، 
نمی توان��د صد در ص��د ارتباطی به سیاس��ت های 
آمریکا علیه ایران داش��ته باش��د. بیش��ترین عامل 

مشکالت موجود، بدمدیریتی مسئولین است.
م��ردم به این نکته توجه دارند که 5 س��ال از 
عمر کش��ور صرف مذاکره و اجرای توافق هسته ای 

شد، اما حاصل آن را ندیدند.
مردم نسبت به وعده های داده شده که محقق 
نشد، اعتراض دارند و قطعاً و یقیناً به این امر واقف 
هس��تند که اگر ب��از هم با آمریکا مذاکره ش��ود و 
توافقی به دست آید، نه تنها مشکالت حل نخواهد 
ش��د، بلکه صد چندان می ش��ود. آمری��کا در کنار 
جنگ اقتصادی، یک جنگ روانی را نیز علیه ایران 
آغاز کرده اس��ت، پیشنهاد ترامپ هم در چارچوب 
جنگ روانی با جمهوری اس��المی است. نپذیرفتن 
پیشنهاد مذاکره، برای آمریکا جنبه تبلیغاتی دارد، 
حکام این کش��ور دست رد ایران را، از دست دادن 
فرص��ت برای ای��ران تبلیغ می کنن��د در حالی که 
آمری��کا چندین بدعهدی ک��ه مهمترین آن برجام 

است پشت سر خود دارد. 
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در بهار امسال ثبت شد؛
افزایش 4/6 درصدی تورم تولیدکننده بخش خدمات

ش��اخص کل قیم��ت تولیدکننده بخش های خدمات در فصل به��ار ١٣٩٧ برابر با 
٢٦٢.٣ است که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد افزایش یافته است.

ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش  های خدماتی مش��تمل بر هشت بخش است که 
عبارتند از »تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کاالهای شخصی و خانگی«، 
»هت��ل و رس��توران«، »حمل و نقل، انب��ارداری و ارتباطات«، »واس��طه گری های مالی 
)بیم��ه(«، »مس��تغالت، اجاره و فعالیت  های کس��ب و کار«، »آموزش«، »بهداش��ت و 

مددکاری اجتماعی« و »سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی«.
تغییرات ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات که بصورت فصلی و ساالنه 

منتشر می  شود به این شرح است:
 ش��اخص گروه »خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کاالهای 
ش��خصی و خانگی« در فصل بهار ١٣٩٧برابر اس��ت با ٣١٠.٧، که نسبت به فصل قبل 

٣.٧ درصد افزایش یافته است.
 ش��اخص گروه »خدمات هتل و رس��توران« در فصل بهار ١٣٩٧ برابر اس��ت با 

٣٤٢.١ که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« در فصل بهار ١٣٩٧ 

برابر است با ٢٩٣.٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است.
 شاخص گروه »خدمات واسطه گری های مالی )بیمه(« در فصل بهار ١٣٩٧ برابر 

است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠.٣ درصد افزایش یافته است.
 ش��اخص گروه »خدمات مستغالت، اجاره و فعالیت های کسب و کار« در فصل 
بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٠٤.٦ که نسبت به فصل قبل ٢.٤درصد افزایش یافته است.

 ش��اخص گروه »خدمات آموزش« در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦١.٦ که 
نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

 ش��اخص گروه »خدمات بهداش��ت و مددکاری اجتماعی« در فصل بهار ١٣٩٧ 
برابر است با ٣٨٤.٢ که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد افزایش یافته است.

 شاخص گروه »خدمات سایر فعالیت  های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« 
در فصل بهار ١٣٩٧ برابر اس��ت با ٢٨٨.٨ که نس��بت به فصل 5.١ درصد افزایش یافته 

است.  مرکز آمار

تمدید مهلت ارایه مدارک سپرده گذاران موسسات منحله
مع��اون نظ��ارت بانک مرکزی گفت: س��پرده گذاران موسس��ات غیرمج��از منحله 
می توانند تا پایان مرداد با مراجعه به بانک های عامل و ارائه مس��تندات، س��پرده خود 

را دریافت کنند.
فرشاد حیدری با اشاره به تمدید مهلت دریافت مستندات و مدارک سپرده گذاران 
تعاونی ه��ا و موسس��ات غیرمجاز منحله ازجان��ب بانک های عامل گفت: آن دس��ته از 
س��پرده گذاران تش��کیالت موس��وم به البرز ایرانیان و تعاونی های منحله ثامن الحجج، 
افضل توس، وحدت و فرش��تگان که تاکنون نس��بت به ارایه مس��تندات ومدارک خود 
اقدام نکرده اند تا پایان مرداد فرصت دارند به ش��عب بانک های عامل تجارت، پارسیان، 

آینده و موسسات ملل و کاسپین مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه پس از تحویل مستندات ومدارک سپرده گذاران به شعب بانک های 
عامل، روند بررسی مستندات و پرداخت سپرده ها انجام می گیرد افزود: در این مرحله نیز 

سپرده گذاران تا سقف ١٠ میلیارد ریال ازسپرده های خود را دریافت می کنند.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی از مجموع ٢5٩٨٠ نفر سپرده گذار باقی مانده 
در روند س��اماندهی موسس��ات و تعاونی های غیرمجاز منحله تاکن��ون تعداد ١٠٣١٦ 
نفر به ش��عب بانک های عامل مراجعه کرده و مس��تندات مربوطه را تحویل داده اند. از 
این تعداد نیز تاکنون مس��تندات ٨٧١٤ نفر ازجانب بانک مرکزی تایید ش��ده و مبلغ 
٦٠٢٧ میلیارد ریال به آنان پرداخت ش��ده اس��ت و همچنان بررس��ی مستندات سایر 

سپرده گذاران ادامه دارد.  بانک مرکزی

اخبار یک

روزنامه  سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

سیاست روز تبعات حذف دالر دولتی از مواد غذایی را بررسی می کند؛

بازی دالر با معیشت مردم
پیشنهادی که سراسر نیرنگ است

مقاومت توأم با عقالنیت 
پیام قاطع مردم ایران 

به حاکمان آمریکا  

َتکرار هیچ
نتیجه سال ها سفر و مذاکره 
موافقان و خوش بین های به غرب چه بوده است؟

نگاهی به بررسی تهدیدات امنیتی
در حوزه غذا و دارو

هوشیاری در حوزه های 
اقتصادی – معیشتی 

فراموش نشود
گروه رویداد  بررس��ی افکار عمومی در  خصوص امنیت کش��ور نش��ان می دهد که گ���زارش دو
همواره به دلیل حساس��یت دولتم��ردان و پیش بینی های دقیق 
نظام��ی از یک س��و و توانمندی و هوش��یاری  ب��االی دفاعی – 

امنیتی کشورمان از سوی دیگر...

به بهانه اهدای هزینه افتتاحیه 
»تنگه ابوقریب« به خوزستان

»باغیرت« 
مثل بچه های 
گردان عمار


