
وپا، نتیجه منفعل عمل کردن تهران  تهدید ار
طوفان در یک قدمی  

اقتصاد کشاورزی
 و دامپروری

دوستی با دمشق 
بهترین گزینه 

برای آنکارا

باالخره آمریکا در 
تحمیل جنگ به ایران 
نقش داشت یا نداشت؟

صفحه 7

محمد   صفری
m.director80@yahoo.com

رهبر معظم انقاب اسللامی از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان 
و فناوری های برتر )ایران سللاخت( در حسللینیه امام خمینی)ره( 

بازدید کردند.
در این بازدید دو سللاعته، حضرت آیت اهلل خامنه ای ضمن دیدن 
از 30 غرفلله شللرکت های دانش بنیللان و گفت وگو بللا فناوران و 
پژوهشللگران، در جریان آخرین دسللتاوردهای علمی و فناوری و 
پروژه های تجاری سللازی شللده جوانان و متخصصللان ایرانی قرار 
گرفتند. سامانه های پزشللکی با فناوری باال در تشخیص سرطان، 
همودیالیز، جراحی با ربات و پروتز عصبی، تجهیزات آزمایشگاهی، 
تولید واکسنها و داروهای پیشرفته به صورت کامًا بومی، طراحی 
و سللاخت موتور جت و طراحی موتور هوایی، سیستم های کنترل 
نیروگاهللی، تولیللد انللواع کاتالیسللت های نفللت و گاز، خدمات 
شناسللایی و حفاری آب های ژرف، سللاخت مخللازن و تجهیزات 
استیل، سامانه های پیشللرفته نوری، اسکنری، اندازه گیری، بُرش، 
شبیه سللازی و پردازشللگرها، سللاخت فریزدرایر صنعتی و تولید 
بازیهای رایانه ای از جمله دسللتاوردهای شللرکت های دانش بنیان 

حاضر در این نمایشگاه بود.
در بخشللی از بازدیللد، آقللای سللتاری معللاون علمللی و فناوری 

رئیس جمهور گزارشی از رویکردها و برنامه های این معاونت برای 
گللذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیللان بیان کرد و گفت: با 
مجوز رهبر معظم انقاب اسللامی کمک بسیار خوبی از صندوق 
توسللعه ملی در اختیار بخش علمی کشللور قرار گرفت که با این 
کمک پروژه های علمی و دانش بنیان در جهت مقاوم سازی اقتصاد 
کشللور و مقابله با تحریم ها کیفیت و سللرعت زیادی گرفته است. 
معللاون علمی و فنللاوری رئیس جمهور با اشللاره به طللرح ایجاد 
پهنه هللای نللوآوری در کنار دانشللگاهها و مراکز علمی مسللتعد، 
ایران را بزرگ ترین زیسللت بوم نوآوری در غرب آسللیا دانسللت و 
افزود: اکنون بیش از 4500 شرکت دانش بنیان با درآمد 90 هزار 
میلیارد تومانی، زمینه اشللتغال مسللتقیم 300 هزار نفر را فراهم 

کرده اند.
آقای سللتاری، زیسللت بوم تولیللد داروهای پیشللرفته را نمونه ای 
موفللق از اعتمللاد به جوانان پر انگیزه کشللور خوانللد و گفت: در 
اثر ارتقای این زیسللت بوم، مهاجرت نخبگان در بخش داروسازی 
تقریباً متوقف شللده اسللت و هر دارویی که وارد این چرخه شود، 
حداکثر تا دو سللال بعد، تجاری و وارد بازار مصرف مردم می شود. 
پس از سللخنان آقای سللتاری، رهبر انقاب اسللامی با تأکید بر 

لللزوم عبور از اقتصللاد نفتی و عوارض فرهنگللی آن، گفتند: یکی 
از گایه های جوانان در نمایشللگاه امروز ایللن بود که بعضاً همان 
محصول یا تولید آنها را دستگاههای دولتی از خارج وارد می کنند 
که این ناشللی از فرهنگ اقتصاد نفتی اسللت و باید این نگاه غلط 
اصاح شللود. حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور افزودنللد: نباید اجازه دهید این موانع پیش 
پای جوانان فعال ایجاد شللود، هر چلله می توانید در این خصوص 

تاش کنید، من نیز هر چه بتوانم کمک خواهم کرد.
رهبر انقاب اسللامی همچنین با تشکر از پژوهشگران و فناوران 
و دسللت اندرکاران نمایشللگاه، در لوح یادبود متنی به این شللرح 

مرقوم کردند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جل�وه ی درخش�ان اس�تعداد ایران�ی و هّم�ت انقالب�ی را در این 
نمایشگاه دیدیم و خدا را سپاس گفتیم. کار اساسی و بنیانی برای 
بهره گی�ری از انگیزه ه�ا و توانه�ای باال باید جداً دنبال ش�ود. این 
مهمترین وظیفه ی مس�ئوالن دولتی اس�ت. به خداوند توکل کنید 
و با امید و ش�وق قدم بردارید، یقینًا خواهید توانست به مشکالت 

اقتصادی کشور پایان دهید، ان شاءاهلل.
سّیدعلی خامنه ای-16 مهر 1398

عباسی:

ثروتمندان ۲۳ برابر اقشار 
کم درآمد از یارانه ها استفاده 

می کنند

سخنگوی هیئت رئیسلله مجلس گفت: اگرچه 
یارانه پنهان به منظور رفاه مردم تخصیص داده 
می شللود اما توزیع آن عادالنه نیسللت چرا که 
ثروتمندان حدود ۲3 برابر بیشتر از دهک های 

پایین جامعه انرژی مصرف می کنند.
اسللداهلل عباسللی در جمع خبرنگاران، با اشاره 
جلسلله غیرعلنی روز دوشللنبه مجلس، گفت: 
یارانه ها به 4 گروه تقسللیم می شللود، نخسللت 
یارانه نقدی پرداختی به مردم اسللت که حدود 
۱00 هللزار میلیللارد تومللان اعتبار بللرای آن 
تخصیص داده می شود، دوم یارانه های تحکمی 
اسللت به این معنا که پرداخت این یارانه حکم 

دارد، امللا منابعللی برای آن پیش بینی نشللده 
اسللت که دولت باید بللرای تامین ایللن یارانه 
حدود ۱40 هللزار میلیارد تومان اعتبار در نظر 
بگیرد. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس 
شللورای اسللامی ادامه داد: گروه سللوم یارانه 
مربوط به تسللهیات است که ۷3 هزار میلیارد 
تومللان اعتبار به این حوزه اختصاص پیدا کرده 
است.  وی از یارانه پنهان به عنوان گروه چهارم 
یاد کرد و افزود: یارانه پنهان حدود ۱300 هزار 
میلیارد تا ۱3۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده 
می شود؛ این یارانه به منظور تامین حامل های 
انرژی مانند نفت، گازوئیل، بنزین، آب، برق و ... 
تخصیص داده می شود تا این حامل ها ارزان در 
اختیار مردم قرار گیرد. سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس اظهار کرد: اگرچه یارانه پنهان به منظور 
رفاه مردم تخصیص داده می شود، اما توزیع آن 
عادالنه نیسللت چرا که ثروتمنللدان حدود ۲3 
برابر بیشللتر از دهک هللای پایین جامعه انرژی 

مصرف می کنند. عباسللی با بیان اینکه اقشللار 
پردرآمد حللدود ۱9.5 برابللر دهک های پایین 
جامعلله از یارانه دارو اسللتفاده می کنند، اضافه 
کللرد: باید با همکاری دولللت چارچوب خاصی 
برای سللاماندهی یارانه پنهللان در نظر گرفته 
شللود. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه 
داد: اگرچلله از وزرای اقتصللادی دولللت برای 
حضور در جلسلله روز گذشته مجلس دعوت به 
عمل آمد، اما آن ها در این جلسه حاضر نشدند 

و معاونان آن ها در جلسه حضور داشتند.
سللخنگوی هیات رئیسلله مجلس درباره اراده 
دولللت در تعیین تکلیف یارانلله پنهان، تصریح 
کرد: به نظر می رسد دولت اراده ای برای عمل به 
قانون درباره یارانه پنهان و پیدا ندارد به همین 
دلیل مجلس از دولت می خواهد چارچوب الزم 
برای اجرایی شللدن قانللون را پیش بینی کند 
چرا که یارانه کنونی با وجود تورم کنونی ارزش 

چندانی ندارد.  خانه ملت

کربال میعادگاه عاشقان

در حالللی کلله ۱0 روز به اربعین حسللینی باقی 
مانده شهر کربا با حضور میلیونی زوار میعادگاه 

عاشقان امامت و والیت شده است.
به گزارش خبرنگار اعزامی سیاست روز به عراق، 
ایللن در حالی اسللت که بسللیاری از زوار در راه 
هسللتند و یا تازه راهپیمایی را شللروع کرده اند. 
عاوه بر کربا سایر شهرهای زیارتی عراق مانند 
نجف ، سامرا ، کاظمین و کوفه نیز میزبان خیل 

عشاق و زوار اباعبداهلل هستند.
قراردادن محلهای اسللکان رایللگان برای زوار در 
نزدیکللی زیارتگاههللا و اماکن متبرکلله، امکان 
بیتوته و اسللکان شبانه نیز برای زوار فراهم شده 
است. عاوه بر این هتلها و اقامتگاههای شهرهای 
مختلف عراق نیز پذیرای زوار است. ایستگاههای 
توزیع غذا و پذیرایی همه جا به چشم می خورد 

و تقریبا در بیشتر اماکن برقرار است.

رونمایی از موتور جت بومی در 
حضور رهبر انقالب

مشللاور معاون علمی و فنللاوری رئیس جمهور درباره 
جزئیللات بازدیللد مقام معظللم رهبری از نمایشللگاه 
شللرکت های دانش بنیللان و فناوری هللای برتر )ایران 

ساخت( در حسینیه امام خمینی)ره( توضیح داد.
پرویز کرمی اظهار داشللت: معاونللت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری هر ساله در مهرماه نشست نخبگان 

جوان و اسللتعدادهای برتر را با مقللام معظم رهبری 
دارد.  رئیس نمایشللگاه ویژه دستاوردهای شرکتهای 
دانش بنیان و فناوری های برتر ایران سللاخت، ادامه 
داد: در این رابطه 30 شللرکت دانللش بنیان انتخاب 
شللدند که همه دارای استعدادهای برتر، افراد جوان و 
شللاخص بودند. ضمن آنکه یک شرط هم داشتیم که 
اینها باید تولید داخل و تجاری سللازی شده باشند و 
به بیان دیگر ایران ساخت باشند. کرمی افزود: در این 
بازدید، موتور جت بومی در حضور مقام معظم رهبری 
رونمایی شللد که تاکنون این محصول رونمایی نشده 

بود. آخرین تکنولوژی موجود در پیشللرفتهای موتور 
جت و موتورهای هوایی امروز رونمایی شد.

وی گفللت: همینطللور محصول »فریللز درایر« که در 
مواد غذایی و خشللک کنندگی بهداشللتی و صنعتی 
کاربللرد دارد در تیراژ باال رونمایی شللد. این محصول 
برای افزایش ماندگاری غذای نیروهای نظامی و ارتش 

کاربرد دارد.
وی بللا اشللاره به اینکلله نمونلله ارتقا یافته دسللتگاه 
شللتابدهنده خطی نیللز که در حوزه عکللس برداری 
بیماریهای خاص مانند سللرطان کاربللرد دارد نیز در 

حضور مقام معظم رهبری ارائه شللد، افزود: در همین 
حال دکتر سللتاری پاورپوینتللی ۷ دقیقه ای در مورد 

زیست بوم ارائه کرد. 
کرمی گفت: بعد از نشسللتهای مقام معظم رهبری و 
هللر دیدار با نخبگان و نیز با شللرکتهای دانش بنیان، 
مجموعه دفتر رهبری مسائل این جلسات را یادداشت 
کرده و بافاصللله آن را به معاونت علمی و بنیاد ملی 
نخبگان اباغ می کنند. در این راسللتا یک کمیته ای 
مشللترکا بین دفتر رهبری و معاونت علمی شکل می 

گیرد تا این مسائل پیگیری شود. مهر

هشدارها به ترکیه درباره تجاوز نظامی به 
سوریه شدت گرفت

سیاست روز تبعات منفی خالی شدن 
روستاها بر اقتصاد کشور را بررسی می کند؛

تناقض گویی تاریخی غربگرایان
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سرمقاله

اروپا اکنون نیز از برجام خارج شده است آقای ظریف! 
آیا آنها ذره ای از تعهدات خود را در این چهار سللال 

گذشته انجام داده اند؟
آمریکا بدون آن که برای این کشللور دردسری ایجاد 
شللود، به آسللانی از توافق هسللته ای خارج شد، در 
حالللی که برجام یک قرارداد بین المللی اسللت و در 
سللازمان ملل نیز به ثبت رسللیده است. به واقع باید 
به این موضوع اشللاره کرد، از سازمان ملل، آمریکا و 
قوانین بین المللی چه تصوری در ذهن سیاستمداران 

کشورمان وجود دارد؟
آیا سیاستمداران، کارشناسللان، دیپلمات های ارشد 
کشللورمان هنوز و همچنللان اعتقاد دارنللد قوانین 
بین المللی جاری ضامن و حافظ حقوق کشللورهای 
دنیا اسللت؟ اگر چنین تصوری دارند، سرمنشاء همه 
گرفتاری هایی که برای جمهوری اسامی ایران ایجاد 

شده و می شود، همین اعتقاد است.
دیدگاه منتقللد تفکری که اعتقاد به همکاری مطلق 
با جامعه جهانی تحت سلللطه آمریکا دارد، مخالفت 
مطلق با نهادها و سللازمان های بین المللی نیست، 
بلکلله انتقاد و مخالفت با چنین تفکری در راسللتای 

تأمین منافع ملی کشور است.
باید سیاست تطابق قوانین و پیمان های بین المللی با 
منافع ملی به یک قانون محکم و غیر قابل دست بُرد 
تبدیل شللود تا اجازه ندهد که اگر دستورالعمل های 
نهادهای بین المللی با منافع ملی جمهوری اسامی 
ایللران در تضللاد اسللت، امضللا و اجرا شللود. چنین 
سیاستی است که می تواند منافع ملی کشور را تأمین 
کنللد در غیر این صورت باید مطلق تن به خواسللته 
هایللی بدهیم که در سللازمان های بین المللی که با 
دسللتورات آمریکا اداره می شللود، دیکته شده است. 
آمریکا گرچه اردیبهشت ماه سللال گذشته رسماً از 
توافق هسته ای با جمهوری اسامی ایران خارج شد 
امللا از همان زمان امضای قللرارداد، تعهدات خود را 
اجللرا نکرد. آمریکا بدون آن که حتی یک تعهد خود 
را در برجام اجرا کرده باشللد از آن خارج شد و البته 
توقعی جز این نیز از این رژیم نمی رفت. بسللیاری از 
سیاسیون، تحلیلگران، دیپلمات های ارشد کشورمان 
و مسللئولین اعتقاد داشللتند که آمریکا نمی تواند از 
توافق هسللته ای خارج شللود چرا که این توافق یک 
قرارداد بین المللی اسللت و سللازمان ملل نیز آن را 
تصویب و تأیید کرده اسللت. حتی امضای جان کری 
وزیر خارجه وقت آمریکا تضمین برجام تلقی شللد. 
اشللتباه محاسللباتی دوسللتان تحلیلگر، کارشناس، 
دیپلمات های ارشد کشللورمان درباره برجام و آینده 
آن بود که نتوانستند یک تحلیل منطقی و درست از 
دستاوردی که خود در شکل گیری آن نقش داشتند، 
داشته باشند. بی توجهی به انتقاد منتقدین به برجام 
و مذاکره با آمریکا دلیل اصلی به دست آمدن توافقی 
اسللت که اکنون پس از 4 سال از اجرای یکطرفه آن 
از سوی ایران، نه تنها طرف غربی ماجرا، برجام را زیر 
پا گذاشللته بلکه تهدید و تحریم های بیشتری را نیز 
اعمال کرده اسللت. برجام قللرار بود همه تحریم های 
اقتصادی علیه جمهوری اسامی ایران را برچیند، اما 

اینگونه نشد، اتفاقی که دقیقاً قابل پیش بینی بود.
اکنللون نیز با توجه به بدعهللدی اروپا و اجرا نکردن 
تعهدات برجامی خود، ایران پس از گذشللت یکسال 
از خروج رسللمی آمریکا در ۱۸ اردیبهشللت ۱39۷، 
تصمیللم گرفت گام به گام تعهللدات خود را گاهش 
دهد. کاهش تعهدات ایللران از برجام با واکنش های 
اروپا و آمریکا روبرو شللد، اروپایی ها در سلله مرحله 
از کاهش تعهللدات ایران، هشللدار داده اند که اقدام 
جمهوری اسللامی به نابودی برجللام می انجامد! در 
حالللی که نابودی برجام پیش از این رقم خورده بود. 
اروپایی ها ایران را تهدید می کنند که اگر جمهوری 
اسللامی به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه دهد 
از توافق هسللته ای خارج می شللوند. اروا ایران را از 
سر بریده می  ترساند؟! خروج اروپا از برجام باعث چه 
اتفاقی خواهد شللد؟ آیا تأثیللری در کیفیت اجرایی 
توافق هسته ای خواهد گذاشللت؟ اروپا اکنون نیز از 
برجام خارج شللده است، آنها به ظاهر خود را پایبند 
به توافق هسللته ای نشان می دهند در حالی که هیچ 

اقدامی برای اجرای تعهدات خود انجام نداده اند.
مانللدن یا نماندن اروپللا در برجام هیچ تفاوتی با هم 
ندارد، هللر دو حالت برای جمهوری اسللامی ایران 
خسارت بار است چرا که با وجود کاهش تعهدات از 

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سخنرانی جفری ساکس 
و همه مدعوین خارجی 

کنفرانس اقتصاد جهانی و 
تحریم ها لغو شد

انجمن اسللامی دانشجویان دانشللگاه الزهرا)س( 
با صللدور اطاعیه ای اعام کرد: به دنبال اعتراض 
تشللکل های انقابی دانشللگاه الزهرا)س( و سایر 
فعللاالن جنبللش دانشللجویی سللخنرانی جفری 
سللاکس لغو شللد. انجمن اسللامی دانشللجویان 
دانشللگاه الزهراء با صدور اطاعیلله ای اعام کرد: 
سخنرانی جفری ساکس و همه مدعوین خارجی 

کنفرانس اقتصاد جهانی و تحریم ها لغو شد.
متن این اطاعیه به شرح زیر است:

به استحضار می رساند پیرامون اعتراض تشکل های 
انقابی دانشگاه الزهرا )س( و سایر فعالین جنبش 
دانشجویی در نهایت ریاست دانشگاه الزهرا )س( 
و نهاد رهبری اعام داشتند سخنرانی آقای جفری 
سللاکس در همایش روز ۱۸ مهر ماه تحت عنوان 
اقتصاد جهانللی و تحریم ها که قرار بود به صورت 
ویدیو کنفرانس برگزار شللود و هم چنین شرکت 
سللایر مدعووین دعوت شللده از خارج از کشور به 
صورت کلی لغو شللد. اخبار موثللق حاکی از این 
است که پس از اظهار بی خبری مسئولین وزارت 
علوم از لیسللت مدعوویللن و اعتراض های فعالین 
دانشللجویی و چهره های مختلف وزارت علوم پس 
از بررسی مجدد مهمانان با مسئول پژوهشکده ی 
ایللن وزارت خانه که مسللئول دعوت از مدعووین 

بود برخورد به عمل آمده است.
حال این سللوال مطرح اسللت که اگر دانشجویان 
با حضور افرادی این چنین در دانشللگاه مخالفت 
نکننللد، آیللا مجوز برگللزاری و دعللوت از چنین 
افرادی وجود دارد؟ حتللی اگر مدعو وزارت علوم 
باشد، نباید هیچ نظارتی بر حضور و دعوت از این 

افراد در دانشگاه ها وجود داشته باشد؟
این اولین بار نیسللت که وزارت علوم در جلسات 
راهبردی از افرادی برای حضور در دانشگاه دعوت 
می کند که وابسللته به نهاد های ضللد ایرانی بوده 
و یا سللابقه ای امنیتللی دارند. دعللوت از افرادی، 
چون سللاکس باید برای محاکمه و پاسخگویی به 
جنایت های اقتصادی و فقر و بیکاری مردم اروپای 
شرقی و آمریکای التین باشد نه برای سخنرانی و 

ارائه راهکار برای عبور از تحریم ها!
اساسللا انتظار می رود ورود افرادی با سللوابق این 
چنینی درکشور ممنوع باشد، آنوقت وزارت علوم 
از این افراد برای سللخنرانی در یللک نهاد علمی 
و نخبگانللی دعللوت کرده و چهللره امنیتی و ضد 
حقللوق بشللر این افللراد را با سللابقه علمی آن ها 
توجیه می کند. با این تفاسللیر دور از ذهن نیست 
اگر بگوییم شرایط فعلی کشللور محصول ناتوانی 
دواتمللردان نیسللت بلکه محصول این اسللت که 
اساسا خواست و اراده ای جهت اصاح امور کشور 

وجود ندارد.  تسنیم

صفحه 5

جزئیات طرح ترور حاج قاسم سلیمانی
دستگیری عناصر اصلی تیم در کم تر 

از 10 ساعت
2
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وپا ایران را از ار
 سربریده می ترساند!

اروپا تهدید کرده اگر ایران گام چهارم را اجرا کند از برجام خارج می شود

جلوه درخشان 
استعداد ایرانی

بازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه شرکت های 
دانش بنیان و فناوری های برتر

باید نگاه غلط ناشی از فرهنگ اقتصاد نفتی اصالح شود


