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ادامه رایزنی های روحانی با سخنرانی در شانگهای:

طرفین برجام در قبال تعهدات 
رفع تحریمی مسئولیت دارند

3

پاسخ بشار اسد به مداخالت آمریکا و انگلیس

غرب نمی تواند برای سوریه 
تعیین تکلیف کند

6

اف.ای.تی.اف 
تأمین کننده منافع ملی؟!

محمد صفری

m.director80@yahoo.com

خوش��بینی در ذات خود خصلت بدی نیست، 
البت��ه با امیدوار بودن فاصله دارد، با واقع بینی هم 
بیگانه اس��ت، چرا که خوش��بینی و فرد خوشبین 
سعی می کند یک موضوع را براساس خواسته و نیاز 

خود تحلیل کند و بگوید که انشا اهلل خیر است!
برخ��ی  س��وی  از  واکنش های��ی  و  رفتاره��ا 
مسئولین در کشور اتفاق می افتد که نمی دانیم نام 
چنان رفتاری را چه بگذاریم؟ خوش��بین، امیدوار 
واهی، دلسپرده، سرسپرده! اما هر چه هست برخی 
از ای��ن ویژگی ها و خصلت ها برای کش��ور، مردم و 

انقالب زیان بار است.
تاریخ را بنگریم به نمونه های بس��یاری از نوع 
تصمی��م گیری ها و قراردادهای��ی بر می خوریم که 
ش��اید از نظر مس��ئول آن زمان، بهترین کار بوده 
اس��ت و به آن افتخار هم کرده باشد حتی با وجود 
منتقدی��ن و مخالفین پر و پا قرص، اما باز هم کار 
خود را کرده اس��ت. تبع��ات و زیان آن تصمیمات 
اکنون هم پس از گذش��ت س��ال ها از آن واقعه و 
تصمی��م وجود دارد یا حداقل در اذهان باقی مانده 

است چرا که ثبت در تاریخ است.
احادیث، حکایات و ضرب المثل های بسیاری 
درباره اش��تباه و تصمیم نادرس��ت ی��ا این که چرا 
برخ��ی دوبار از یک س��وراخ گزیده می ش��وند در 

ادبیات ما وجود دارد.
ب��ه یک��ی از احادی��ث ک��ه از حضرت رس��ول 
اکرم)ص( نقل ش��ده توجه کنید؛ »ابا عزه الجمحی 
در واقعه جنگ بدر اسیر شد و به پیامبر)ص( عرض 
ک��رد؛ ای محمد! من عیال وار هس��تم، منت بر من 
بگ��ذار و آزادم نم��ا. حض��رت او را آزاد کرد، به این 
ش��رط که دیگر ب��ه جنگ با مس��لمانان بر نگردد. 
ابو عزه به مکه برگش��ت و گفت من محمد)ص( را 
مسخره نمودم و در جنگ احد دوباره علیه مسلمانان 
به جنگ برگش��ت. پیامبر)ص( نیز دعا نمود که ابو 
عزه فرار نکند، پس او اس��یر مسلمانان شد و دوباره 
به پیامبر عرض کرد که من عیال وار هستم و آزادم 
کن. رس��ول اهلل)ص( فرمودند؛ آیا آزادت کنم تا به 
مکه برگ��ردی در گروه قریش فری��اد بزنی که من 
دوبار محمد را مسخره نمودم! سپس فرمودند مؤمن 

از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. 
حدیث نبوی که نقل شد چند پیام  در خود دارد، 
نخس��ت این که درس به آین��دگان می دهد، فریب 
دش��من را حتی در صورتی که او شکست خورده و 
عاجز اس��ت، نخورد، و اگر یکبار به او فرصت دادید 
برای بار دوم باید با او قاطع برخورد کنید نه این که 

بار دیگر فرصت سوء استفاده برای او مهیا شود.
مذاکرات هس��ته ای و توافقی که بر س��ر آن، 
می��ان ایران و آمریکا به امضا رس��ید بی ش��باهت 
با حدیث نبوی نقل ش��ده نیس��ت. توافقی را امضا 
و اجرا کردیم که تاکنون هیچ س��ود و منفعتی به 
ایران نرس��یده است. تنها کش��ور متعهد به توافق 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت که تاکنون حتی 
فراتر از آن چیزی که باید باشد رعایت کرده است. 
گزارش های آژانس بی��ن المللی انرژی این ادعا را 

ثابت می کند.
عل��ی ایح��ال که ب��از ه��م می بینیم دس��ت 
اندرکاران دس��تاورد هس��ته ای، همچنان اصرار به 
اج��رای برج��ام دارند و در ای��ن راه حتی با خروج 
آمریکا از آن، ب��ه مذاکره با اروپا برای ادامه برجام 
نشس��ته اند به این امید که آنها بتوانند منافع ایران 

را تأمین کنند.
نافرجامی برجام اظهر من الش��مس بود، همان 
ش��د که پیش بینی می ش��د، اما چرا دولت سعی و 
تالش خ��ود را ب��ر روی کنوانس��یون ها و قوانینی 
متمرکز کرده است که نه تنها از تبعات منفی برجام 
کمتر ندارد، بلکه اگر آنها را در کشور اجرا کنیم، از 

دستاورد برجام بیشتر به کشور زیان وارد می کند.
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
الیح��ه الحاق دول��ت جمهوری اس��المی ایران به 
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم 
س��ازمان یافته فرا ملی )پالرم��و( را تصوب کردند. 
کنوانسیون پالرمو نیز از همان دست لوایحی است 

که باعث و بانی خسران به ایران است.
ی��ک الیحه دیگر ک��ه از اهمی��ت زیادی هم 
برخوردار اس��ت به نام »اف ای تی اف« از س��وی 
دولت محترم به مجلس آمده است که روز گذشته 
در صحن علنی مجلس بررسی شد و برای بررسی 

بیشتر 2 ماه به تعویق افتاد.
برای دفاع از الیحه پیوس��تن ایران به »اف ای 
تی اف« آقای سید عباس عراقچی به مجلس رفته 
بود و در صحن علنی مجلس سخنانی را مطرح کرد 

که یادآور زمان مذاکرات هسته ای با آمریکا بود.
آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در دفاع از پیوس��تن ایران به اف ای تی اف چنین 
گف��ت؛ »مناف��ع ملی کش��ورمان در پیوس��تن به 
کنوانس��یون مقابله با تامین مالی تروریس��م است. 
هی��چ مش��کلی از این ناحی��ه برای کش��ور ایجاد 

نخواهد شد.«
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فرمان هسته ای، هشداری برای مدعیان متعهد به برجام 

فعال در چارچوب برجام

کارشناسان مطرح کردند؛
رد پای سودجویان در گرانی کاالها 
در حال��ی که قیم��ت برخی از کاال ها در بازار افزایش یافت��ه، تولیدکنندگان متفق 
الق��ول یکی از دالیل افزایش قیمت ها را، گران ش��دن مواد اولیه به دلیل س��ودجویی 

برخی افراد عنوان می کنند.
با آغاز س��ال جدید و تغیی��رات قیمت ارز قیمت برخی از کاال ه��ا افزایش یافت و 

تولیدکنندگان سایر کاال ها نیز درخواست افزایش قیمت دادند.
اما، در این بین اکثر تولیدکنندگان متفق القول یکی از دالیل افزایش قیمت کاال ها 
یا در خواست برای افزایش قیمت را گران شدن مواد اولیه عنوان می کنند که با شدت 

زیادی رشد کرد.
در همی��ن رابط��ه علی م��رادی رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروش��ندگان ظروف 
آلومینیوم با بیان اینکه نرخ مواد اولیه در س��ال جدید 2۰ درصد افزایش داش��ته است، 
افزود: ش��مس آلومنیوم با قیمت ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان به دس��ت تولیدکننده می رسد 
بنابراین قیمت تمام شده باال می رود در نتیجه خریداران با توجه به قیمت رغبت برای 

خرید ندارند.
همچنین رسول گفته بود: برخی از واردکنندگان مواد اولیه را با ارز ۳۸۰۰ تومانی 
وارد کردند اما، می خواهند با قیمت باالتر به فروش برسانند و در حال حاضر نسبت به 

گذشته حتی ۴۰ تا ۵۰ درصد گران تر می فروشند و از بازار سوء استفاده کردند.
محمدج��واد کرمی رئیس اتحادیه نان ه��ای فانتزی )حجیم و نیمه حجیم( در این 
باره اظهار کرده بود: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه شامل روغن و بهبود دهنده ها، 

قیمت نان پس از ماه مبارک رمضان 2۰ درصد افزایش می یابد.
حمیدرضا غزنوی س��خنگوی انجم��ن صنفی تولیدکنندگان ل��وازم خانگی درباره 
دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: متوسط افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی ۷ 

درصد بود که آن هم به دلیل افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه بوده است.
از صحبت ه��ای اکثر تولیدکنندگان اینگونه می ت��وان نتیجه گرفت که با تغییرات 
نرخ ارز برخی از افراد از این فضا سوءاس��تفاده کرده و با گران کردن قیمت مواد اولیه 

به دنبال سودجویی و پر کردن جیب خود هستند.
این س��وء اس��تفاده در حالی از س��وی این افراد صورت می گیرد که عمال به دلیل 
افزایش قیمت کاالها، متضرر اصلی در این زمینه مردم هستند که برای تامین مایحتاج 
خود دچار مشکل می شوند و در این زمینه مسئوالن دولتی باید تدابیری بیاندیشند تا 
مواد اولیه با قیمت ارزانتر به دست تولیدکنندگان برسد تا بتوان روند افزایشی قیمت ها 

را متوقف کرد.

گزارش یک

صفحه 4 و 5

سیاست روز افزایش قیمت
در بازار خودرو را بررسی می کند؛

 پای بی نظارتی 
روی پدال گرانی

ل گروه معیش�ت  چند صباحی است  ت������و که ب��ازار انحصاری و بی نظ��ارت خودرو ا
درگیر و دار گرانی بیش از حد شده اما نگاه خیره متولیان به 
دس��تان در حنا مانده از بدعهدی فرانسوی مانع از آن شده تا 

اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد.

سنگاپور نشست سران آمریکا و کره شمالی را 
برگزار می کند

دیدار 20 میلیون دالری
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مسکوت ماندن 2 ماهه اف. ای. تی. اف  

ضرورت تعمق 
بر الیحه ای پردردسر


