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میرزاعلیآیتاللهی
 اقتصاد علمی پیچیده ای است که با علوم دیگری 
و  اجتماعی  روانشناسی  و  شناسی  جامعه  مثل 
مدیریت و علوم سیاسی و ریاضی و آمار درهم 

تنیدگی خاصی دارد.
 دین در حوزه ارزش ها حرف اول را می زند 
موارد محدودی  به جز  اقتصاد  در جزئیات  ولی 
اظهار نظر یا سیره روشنی برای آن وجود ندارد 
که آن موارد هم دیدگاه های مراجع درمواردی با 
هم سازگاری ندارد. لذا شعار اقتصاد اسالمی اگر 
از حوزه ارزش عبور کند و وارد تصمیم گیری 

در همه زمینه ها بشود قطعا موفق نخواهد بود.
مشکالت  وقتی  مملکت.  مسائل  به  برگردیم   
کرده  مواجه  مشکل  با  را  مردم  معاش  اقتصادی 
باشد معاد مردم هم درگیر می شود. اول انقالب 
دو  یکی  بود  مطرح  تعهد  و  تخصص  بحث 
ظاهرا  بعد  کردند  جدل  و  بحث  طرفین  سالی 
پذیرفتند ولی در عمل وضعیت  جمع هر دو را 
به  ها  دولت  گاهی  شد.  ایجاد  یکی  پریود 
چون                                    و  ماندند  بند  پای  تخصص  و  تعهد  جمع 
حدی  تا  و  اصالحات  و  سازندگی  های  دولت 
دولت روحانی پیش رفتند و گاهی هم به دام تازه 
فارغ التحصیالنی افتادند که با ایده های شعاری 
مردم  رفاه  و  اقتصادی  آرامش  جان  به  لمپنی  و 
افتادند و بعد برای ترمیم وجهه به پول پاشی و 
توزیع سیب زمینی و.... روی آوردند. نفت صد 
برای  مناسبی  زیربنای  ولی  رفت  فروش  دالری 

اقتصاد بنا نهاده نشد.
گیری  تصمیم  ارکان  که  است  این  واقعیت   
اقتصادی دولت حاضر هم فوق ضعیف هستند. یا 
علم اقتصاد را بلد نیستند و با تحصیالت دیگری 
اند  نشسته  ریزی  بودجه  و  اقتصادی  مناصب  بر 
نیستند  مسلط  و  نخوانده  درست  را  درسشان  یا 
و یا..... به هر حال از صدر تا ذیل دولت از نظر 
تامین و رفاه اقتصاد ناموفق هستند. بحث تحریم 
که می گفتند کاغذ پاره است و تخم مرغ ربطی 
است.                                                                           آورده  در  را  مردم  پدر  ندارد  تحریم  به 
ما                              به  یا  را  ها  کاال  مختلف  های  کشور 
بیمه  و  باالتر  قیمت  با  مخفیانه  یا  فروشند  نمی 
با                   و  فروشند  می  آور  سرسام  نقل  و  حمل  و 
تحمیل                ما  میهن  مردم  بر  برابر  چند  ای  هزینه 
پایه  سال  قیمت  به  نسبت  صادراتمان  کنند.  می 
می لنگد و به دروع چون رقم ریالی آن تابع دالر 
صادرات  در  بینند  می  تر  گران  را  دالر  و  است 

خود را موفق نشان می دهند.
 صادر کنندگان ما گاهی به خاک سیاه نشسته اند. 
فقط به یک قلم محصول نگاه کنید که نخریدن 
در  صادرات  برای  مشتری  وجود  عدم  و  کیوی 
امسال کمر بسیاری از باغ داران شمالی را شکسته 
از  گیری  تصمیم  در  استقالل  شعار  ما  است. 
آمریکا را می دهیم ولی آمریکا به راحتی برای ما 
تصمیم می گیرد. می گوید از ایران نفت نخرید 
کشورها هم با بررسی منافع ملی شان به سمت او 
متمایل می شوند و نمی خرند حتی کشوری مثل 
چین منافعش را در ارتباط با آمریکا و نوکرانش 
می بیند و آن ها را بر ما ترجیح می دهد. آمریکا 
در مسیر انتقال پول برایمان مشکل ایجاد می کند 

و کسی هم به راحتی به ما جنس نمی فروشد.
رشته  به  که  است  این  از  تر  ساده  مطالب  این   
عمل                   طوری  فعلی  دولت  ولی  آید  در  تحریر 
ها  این  کند  می  احساس  فردی  هر  که  کند  می 
الفبای اطالعات سیاسی و اقتصادی را بلد نیستند.
تجارت  سازمان  در  دنبال عضویت  به  روزی  ما 
محدوده  در  فعال  که  حالی  در  بودیم  جهانی 
ایم  مانده  در  FATF هم  تصمیم گیری در مورد 

و هر روز داریم خسارت می دهیم.
 کوتاه سخن این که به فرض ساکت شدن جنبش 
از  بیش  آن  اقتصادی  ریشه  که  فعلی  اجتماعی 
فرودست حرکات  طبقات  است،  فرهنگی  ریشه 
جدید تری را آغاز خواهند کرد. وطن ما نیاز به 
چنین  توان  دولت  این  و  دارد  بزرگ  تصمیمات 
تصمیم گیری را ندارد. دو راه حل بیشتر ندارد یا 
تحول اساسی در کابینه که با مخالفت پدر خوانده 

های جبهه پایداری مواجه می شود و یا استعفا.
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سهم اندک دوچرخه 
درحمل و نقل تبریز

روسیه ده ها فروند جنگنده 
سوخو-35 به ایران  دهد
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نامه عجیب وزیر آموزش 
و پرورش به رئیسی

فاجعه تمام عیار
 برای اقتصاد و مردم 

ایران در راه است
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مجلسی که 
تکان خورد 

و دولتی 
که سر در زیر 

برف دارد؟!

 توپ در زمین آمریکاست
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران تاکید کرد: توافق برای رفع تحریم ها همچنان 
روی میز است و از نظر ما پنجره به سمت توافق 

همچنان باز است.
 ناصر کنعانی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران 
داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
عربستان  و  ایران  بین  مذاکرات  جدید  دور  انجام 
امور خارجه  پیش وزیر  این که چندی  و  سعودی 
کشورمان بر اهمیت روابط با عربستان سعودی و 
آمادگی جهت بازگشت روابط دو کشور به حالت 
نظامی  مقامات  از  یکی  ولی  گفت  سخن  عادی 
کشور اظهارات دیگری مطرح کرده، سیاست ایران 
در ارتباط با موضوع عربستان با توجه به این مواضع 

چیست؟ 
گفت: سیاست ما در ارتباط با عربستان سعودی و 
روند گفت وگوها و مذاکرات بین دو کشور سیاست 
روشن و مشخصی است و خوشبختانه دو طرف 
با استمرار مذاکرات و در پیش گرفتن  ارتباط  در 
رویکرد سازنده در این ارتباط اتفاق نظر دارند.وی  
تصریح کرد: فکر می کنیم با توجه به فضای موجود 
امکان برگزاری دور جدیدی از مذاکرات بین دو 

کشور در بغداد وجود دارد.

کنعانی با بیان این که دوستان ما در عراق تالش های 
این  همچنان  و  دادند  انجام  زمینه  این  در  خوبی 
تالش ها ادامه دارد، اظهار کرد: خوشبختانه طرف 
تالش های  و  است  طرف  دو  وثوق  مورد  عراقی 
طرف عراقی در این زمینه برای ایجاد شرایط مناسب 
جهت انجام گفت وگو مورد استقبال دو طرف )ایران 

و عربستان سعودی( است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران همچنین با اشاره به دیدار وزیران امور خارجه 
ایران و عربستان سعودی در حاشیه اجالس بغداد 
دو در اردن تصریح کرد: گفت وگوی خوب و مثبتی 
توأم با ابراز حسن نیت برای ادامه گفت وگوها بین 
وزیران امور خارجه دو کشور در حاشیه اجالس 
این که  بیان  با  است.وی  گرفته  صورت  دو  بغداد 
ادامه  برای  عربستان  خارجه  وزیر  اخیر  اظهارات 
تصریح  بود،  مثبتی  اظهارات  ایران  با  گفت وگوها 
کرد: در طرفین اراده و تمایل برای برداشتن گام های 
می توانیم  ما  و  دارد  وجود  جلو  سمت  به  جدید 
مبتنی بر سیاست اعالمی و عملی خود مذاکرات با 
عربستان سعودی را تا زمان از سرگیری مناسبات دو 
کشور که نقشی مهم در منطقه دارند، ادامه دهیم و از 

این روند استقبال می کنیم.

اینکه  بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
ایران یکی از پنج قدرت پهپادی جهان محسوب 
و  رشد  به  کشور  مسلح  گفت:نیروهای  می شود، 

توسعه پهپادی خود ادامه خواهند داد.
رئیس  باقری«  »محمد  پاسدار  سرلشکر  سردار 
از  بازدید  حاشیه  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
نیروهای مسلح که  نمایشگاه دستاوردهای قرآنی 
ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان  در  امروز  صبح 
افتتاح شد، در جمع خبرنگاران، درخصوص توان 
پهپادی کشور و تأثیرگذاری آن در منطقه، اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران یکی از پنج قدرت 
پهپادی جهان محسوب می شود و این مهم حاصل 
۳۷ سال تجربه از اوایل دوران دفاع مقدس تاکنون 

است.
نیروهای  حوزه  این  در  افزود:  باقری  سرلشکر 
و  کشور  داخل  ظرفیت های  به  اتکا  با  مسلح 
بهره گیری از تجربیات عملیاتی خود و همکاری 
پژوهشگاه ها، شرکت های  دانشگاه ها،  با  تعامل  و 
دانش بنیان توانستند قدرت پهپادی کشور را ارتقا 

و توسعه دهند.
وی با اشاره به اینکه توان پهپادی نیروهای مسلح 
تثبیت شده است،  از ۱۵ رشته عملیاتی  بیش  در 
دقت،  جهت  از  ما  پهپادی  سامانه های  گفت: 
ماندگاری و مداومت عملیاتی و اجرای مأموریت 
در سطح باالی جهانی قرار دارند و مأموریت های 

متنوعی را انجام می دهند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد: جوسازی 
امروز دنیای استکبار در حوزه استفاده از پهپادهای 
ایرانی در جنگ اوکراین، بخشی از جنگ روانی 
این  از  بسیاری  اینکه  از  جدای  و  است  دشمن 
مطالب ممکن است دروغ باشد، اما به واقع نشان 
جمهوری  باالی  رتبه  و  اهمیت  و  اثربخشی  از 

اسالمی در حوزه پهپاد است.
سنتکام،  سابق  فرمانده  داد:  ادامه  باقری  سرلشکر 
ترویست آمریکایی بیان کرد که برای نخستین بار 
در دوران بعد از جنگ جهانی دوم برتری هوایی 
آمریکا بر هم خورده است و دیگر ما نمی توانیم 
دارند،  پهپادی  حضور  ایرانی ها  که  صحنه ای  در 
این  بیان  واقع  به  باشیم.  داشته  هوایی  برتری 
برای  تحقیرآمیزی  و  بزرگ  اعتراف  موضوع 
آمریکایی هاست و این واقعیت دارد که آنان این 
برتری هوایی را از دست داده اند و این موضوع در 
سراسر منطقه ای که اراده ی حضور در آن را داشته 

باشیم، قابل اجراست.
کرد:  عنوان  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
پهپادی  توسعه  و  رشد  به  کشور  مسلح  نیروهای 
خود ادامه خواهند داد و مطابق با مسائل و خط 
به  کشورها  سایر  با  اسالمی  جمهوری  مشی های 

همکاری پهپادی می پردازیم.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان در دو سال اخیر با 
اضافه شدن رژیم صهیونیستی به منطقه فرماندهی 
صدد  در  سنتکام  به  موسوم  آمریکایی ها  مرکزی 
هستند که در محدوده پیرامونی جمهوری اسالمی 
از  قدری  بتوانند  و  کنند  پیدا  نظامی  حضور 
عقب ماندگی خود را که در مواجهه با جهان اسالم 
اسالم  دنیای  ناحیه  از  که  فراوانی  تهدیدات  و 

احساس می کنند، جبران کنند.
مقامات  اخیر  مواضع  به  اشاره  با  باقری  سردار 
توسط  سخنانی  اخیراً  گفت:  صهیونیستی  رژیم 
که  ایام  این  در  آن ها  سیاسی  و  نظامی  مقامات 
است،  صهیونیستی  رژیم  ضعف  اوج  دوران 
بگویم  باید  اجماالً  و  ندارد  ارزشی  که  می شنویم 
که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران امروز 
به  ما  و  دارند  قرار  اقتدار  و  آمادگی  کمال  در 
هرگونه تجاوزی که به سرزمین ما صورت گیرد با 

قاطعیت پاسخ خواهیم داد.
وی تصریح کرد: امروز هم توان و هم اراده مقابله 
با تهدیدات وجود دارد و هر کشوری که بخواهد 
ارضی  تمامیت  و  ایران  ملت  علیه  سوءنیتی  مبدأ 
کشورمان باشد، فارغ از اینکه موضع بی اطالعی 
اتخاذ کنند، ما کشور مبدأ و متجاوز را با پاسخی 
پشیمان کننده مواجه خواهیم کرد. امیدوارم منطقه 
با آرامش، صلح و برادری بتواند نمونه پیشرفت و 

تکامل در جهان باشد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه با اشاره 
به فعالیت های قرآنی نهادهای نظامی کشور گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی،  از  اعم  نیروهای مسلح 
سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی کشور، وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان بسیج 
مستضعفین همگی در حوزه های قرآنی در سطح 

کشور پیشگام هستند.
نیروهای  تالش  به  اشاره  با  باقری  سرلشکر 
مسلح در جهت اعتالی فرهنگ قرآنی، بیان کرد: 
به حمداهلل نیروهای مسلح امروز در حوزه تربیت 
دست  ارزشمندی  توفیقات  به  قرآنی  حافظان 

یافته اند.
تاکنون  افزود:  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
تدبر  و  تفسیر  مفاهیم،  قرائت،  بخش های  در 
در  گسترده ای  فعالیت های  کریم  قرآن  در 
این  که  شده  انجام  مسلح  نیروهای  مجموعه 
در  نیز  را  بسیجی  و  وظیفه  نیروهای  موضوع 

می گیرد. بر 
امروز  به حمداهلل  داد:  ادامه  باقری  سرلشکر 
و  کارکنان  سطح  در  قرآنی  فعالیت های 
این  و  یافته  تعمیق  مسلح  نیروهای  خانواده ای 

دارد. ادامه  تکاملی  موضوع روند 
نمایشگاه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
از  حاکی  که  کشوری  مختلف  تقدیرنامه های 
در  مسلح  نیروهای  قرآنی  برتر  رتبه های  کسب 
حضور  همچنین  و  شد  مشاهده  است،  کشور 
اسالمی  کشورهای  سایر  با  قرآنی  مسابقات  در 
اهمیت  حائز  نیز  حوزه  این  در  رتبه  کسب  و 
بیان  با  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  است.رئیس 
توسعه  حوزه  در  بزرگی  رقابت  امروز  اینکه 
نیروهای  سطح  در  قرآنی  فرهنگ  ترویج  و 
انجام  کرد:  عنوان  است،  شده  ایجاد  مسلح 
افزایش  قرآن،  با  مرتبط  پژوهشی  فعالیت های 
دارالقرآن ها و محافل قرآنی و همچنین نوشتن 
پایان نامه های تکمیلی با موضوع قرآن از جمله 
به  مسلح  نیروهای  سطح  در  که  است  مواردی 

آن توجه شده است.

مدرن ترین بیمارستان جامع 
سرطان کشور 

در انتظار واگذاری انشعابات

ایران جزء ۵ قدرت پهپادی جهان

 وزیر محترم ارتباطات با استناد به فتاوی و ماده 
وتبصره و تذکره می فرمایند داده های مردم در 
اینترنت و پلتفرم ها و یا بقول ایشان سکوهای 
از  و  است،  افراد  داخلی جزء حریم خصوصی 

ورود تداخل به آنها خوداری می شود.
جزایم  حقوق  استاد  مرحوم  از  ای  خاطره  یاد   
جباری  از سرجوخه  کرد  می  تعریف  که  افتادم 
در عهد رضاخانی  از دست سارق منطقه که هی 
به  استناد  با  عدلیه  دستگاه  توسط  ولی  دستگیر 
ماده۵ فالن قانون بالفاصله آزاد می شد به تنگ 
درختی  به  و  دستگیر  را  او  باالخره  بود،  آمده 
قربانعلی  کشید،  فریاد  و  بست  پاسگاه  در  
»نر«  استناد  به  دزدی  اتهام  به  صفرعلی  فرزند 
باید  حاال  آتش.  اعدام،  به  محکوم  سرجوخه 
گفت جناب وزیر ماده و فتوا و... سر جای خود 
در  کنید.  می  چه  جبارها  جوخه  سر  نر  با  ولی 
کشوری که در قوانین منتسب به حقوق مردم پر 
قانون  و  مگر  اال،  بجز،  چون،  کلماتی  از  است 
در                                                                       فعال  و..  رقت  باهمه  اش  سیاسی  جرایم 
در  و  است.  فرج  منتظر  دادگاه  های  قفسه 
کشوری که سایه ارباب کنترل و.. در کل فضای 
عمومی اعم از رسانه و... قابل کتمان نیست شما                 
احساس  مردم  فرمایشات  این  با  خواهید  می 

اطمینان کنند. عزیز برادر۸۰ درصد علت اصلی 
همین  خارجی  های  پلتفرم  از  مردم  استقبال 
درشان  خواهید  می  حال  آنهاست.  محرمانگی 
و  وایستی  در  رو  چرا  بفرمائید.  کنید  تخته  را 
دارید.  غریب  عجیب  های  توجیه  به  اصرار 
اگر  حتی  هم  روز  یک  باشید،  داشته  حتم  ولی 
کردید  اجباری  را  داخلی  های  پلتفرم  یا  سکو 
بود  خواهد  غایبی  حاضر  حضور  مردم  حضور 
تکنولوژی رو  نه  است  دیگری  دلشان جای  که 
به به پیشرفت دنیای دیجیتال و نه رابطه گسسته 
برای  را  امکانی  ما سوا چنین  و  دولت  از  ملت 
صم و بکم کردن مردم اجازه نخواهد داد. فکر 

نمی کنم این بگیر وبه بندها بجایی برسد. 
کرده،  فراموش  را  قضییه  اصل  چرا  دانم  نمی 
مردم خواستار حضور  دنبال حواشی هستید،  و 
عملی و نه تشریفاتی خود در حکم و حکومتند. 
پاره                                                                 ورق  دنبال  نوشتن  انشاء  برای  ملت 
می گردد و شما برای دیکته نویسی مردم دنبال 
اند  الجمع  مانعة  منظور  دو  این  سیاهید.  تخته 
طالب  قول  به  بزنید  چریش  و  چسب  هرگونه 
امروز  باشید  مواظب  فقط  است.  الیتچسبک  و 
اینترنت و فضای مجازی مستقیما با سفره مردم 
ارتباط دارد. باالغیرتا مواظب روزی مردم باشید.

حفاظت از حریم خصوصی مردم
میرعلی اصغرالموسوی

  ورزش  8

زنگ خطر
 برای وزنه برداری، 

والیبال و کشتی

  استانها  7

1.4 میلیون بازمانده
 از تحصیل در کشور 

وجود دارد


