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خط باریک
مرگ یا احیای برجام

» ابتکار« همزمان با حضور بازرسان آژانس در تهران 
گزارش می دهد
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به کجا چنین شتابان. . .
در چند ماه گذشته همه ما به خوبی اثر افزایش 
قبالً  که  چیزهایی  ایم.  کرده  مشاهده  را  قیمت ها 
مقرون به صرفه به نظر می رسیدند ناگهان دست 
نیافتنی شده اند قیمت روغن به یکباره چند برابر شد 
و حتی خرید کاالهای اساسی نیز برای خیلی از افراد 
با درآمد متوسط مشکل شد. اگر شما هم به خاطر 
فشار تورم دچار مشکل شده اید باید بدانید که تنها 

نیستید و همه ما درگیر این موضوع هستیم.
اما، تورم دقیقا چیست؟ صندوق بین المللی پول ، 
تورم را به عنوان »نرخ افزایش قیمت ها در یک دوره 
زمانی معین« تعریف می کند. برای محاسبه تورم در 
یک دوره زمانی مشخص ، گاهی اوقات فقط چند 
کاالی اساسی را در نظر می گیرند و گاهی اوقات تمام 

کاالهای مورد نیاز یک فرد در نظر گرفته می شود.
وقتی تورم سریع  تر  از حد انتظار افزایش می یابد ،  
افراد جامعه احساس می کنند که پول آن ها در حال 
نابودی است . به گفته کارا ناسور مشاور آمریکایی، 
اثر اصلی بر سالمت روان دارد: استرس  تورم دو 

مالی و عدم اطمینان.
کاهش  دارید  اختیار  در  که  را  پولی  قدرت  تورم 
می دهد، که می تواند استرس را در مورد مسائل 
باعث  می تواند  مالی  استرس  دهد.  افزایش  مالی 
رابطه  در  مشکالت  خستگی،  مزمن،  اضطراب 
زوجین با یکدیگر شود و مانعی برای داشتن مسکن، 
تحصیل یا مراقبت های بهداشتی در فرد شود. ناسور 

می گوید: فقر خود می تواند آسیب زا باشد.
ناسور در ادامه توضیح می دهد که تاثیر استرس 
ناشی از افزایش قیمت ها را زوجین به خوبی بر روابط 

خود احساس می کنند.

آرین احمدی سرمقاله

در بیانیه پایانی یازدهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان 
عوامل  و  دشمنان  به  که  شد  تاکید  پنجم  دوره  در  رهبری 
نهادی  اسالمی،  رهبری  می گوییم  آنان  داخلی  خودفروخته 
استوار، مستحکم و ریشه دار است که با هیاهو و جوسازی، 

آسیب نخواهد دید.
به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است:

مجلس خبرگان رهبری در پایان یازدهمین اجالس رسمی 
خود در دوره پنجم که مصادف با ایام نورانی شعبان المعظّم و 
میالد مسعود انوار درخشان جهان هستی حضرت امام حسین، 
حضرت امام سجاد، حضرت بقیة الله االعظم امام زمان و سردار 
رشید کربال حضرت اباالفضل العباس علیهم السالم است را 

تبریک گفته و  بر نکات زیر تأکید می نماید:
۱. بی شک انقالب شکوهمند اسالمی ایران از مردمی ترین 
انقالب های تاریخ و  پدیده ای خارق العاده در عصر مهجوریت 
ارزشهای انسانی است که به رهبری فقیه عظیم الشأن حضرت 
امام خمینی قدس سره از افق کشور ما طلوع کرد و با ارائه الگوی 
مردمساالری دینی مبتنی بر توحید، عدالت، عقالنیت و کرامت 
انسانی، پایه های استبداد را ویران ساخت و امروز با خودباوری 
و اتکاء به ذخایر مادی و معنوی خویش، به عنوان یک الگوی 
شناخته شده با تمام توان از میراث گرانقدر امام عزیز و شهدای 

واالمقام، پاسداری می کند.
۲. با تبریک چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
از حضور پرشور، با صالبت، کم نظیر و همراه با ایمان، بصیرت 
و دشمن شناسی ملت عظیم الشأن ایران در راهپیمایی تاریخی 
۲۲بهمن امسال که با وجود تبلیغات مسموم دشمنان برای 
مصداق  بحق  اسالمی،  مقدس  نظام  از  مردم  کردن  دلسرد 
استقامت و حمایت کامل از انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اسالمی بود، قدردانی نموده و برای وجود این مردم آگاه، زمان 
شناس و غیور، جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال می ساییم.

۳. از آنجا که تقویت روح دینی جامعه، پیام روشن انقالب 
اسالمی و از جمله مقوم های هویت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است، حفظ، تعمیق فرهنگ اسالمی در میان نسل 
جوان و نوجوان کشور که امید آینده جامعه می باشند وظیفه 
آحاد ملت، نظام تعلیم و تربیت، رسانه ها و نهادهای فرهنگی 
است تا توطئه های دشمنان را خنثی نمایند و اجازه ندهند 
دشمنان، فضای انقالبی و ارزشی جامعه را در جهت اهداف 
اسالم ستیزانه و ترویج فرهنگ منحط غربی به ویژه حجاب 

ستیزی پیش ببرند.
۴. در جنگ ترکیبی اخیر که دشمنان ایران اسالمی با تمام 
امکانات خود به میدان آمدند و با هجمه گسترده به نمادهای 
دینی ایران اسالمی، چهره پلیدشان را بیش از گذشته نمایان 
ساختند، ضرورت اصل دینیِ »جهاد تبیین« که همواره مورد 
تأکید مقام معظم رهبری بوده است بیشتر احساس شد؛ لذا 
تبیین حقایق ناب انقالب اسالمی به ویژه دستآوردهای شگرف 
نظام مقدس جمهوری اسالمی را یک تکلیف دائمی برای تمام 
دلسوزان انقالب اسالمی دانسته و بر مسؤولیت خطیر رسانه ها، 
نهادهای فرهنگی و شخصیت های صاحب نفوذ در بین افکار 

عمومی، تأکید می نماییم.
و  کارآفرینان  اخیر  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر   .۵
تولیدکنندگان با اشاره به برنامه توسعه هفتم، اولویت کشور 
را رشد سریع و مستمر اقتصادی توأم با عدالت دانستند و بر 
رفع فقر و مشکالت معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، 
در سایه رشد اقتصادی تأکید نمودند. از این رو، در روزهای 
پایانی سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« ضمن تقدیر 
از تولیدکنندگان و مجموعه های دانش بنیان و نیز  مساعی 
برنامه  با  از مسؤولین محترم می  خواهیم  دولت خدمتگزار، 
ریزی هدفمند و دقیق بر اساس اقتصاد مقاومتی با هدف خنثی 
نمودن آثار تحریم های ظالمانه، ارتقاء بهره وری و مبارزه با 

تورم و گرانی، زمینه های الزم برای تحقق عدالت اقتصادی را 
فراهم سازد تا شاهد تحوالت روزافزون اقتصادی و بهبود وضع 

معیشتی مردم باشیم.
۶. ضمن اعالم همدردی با هموطنان زلزله زده خوی و برادران 
و خواهران مصیبت زده کشورهای ترکیه و سوریه که در زلزله 
اخیر، متحمل خسارات مادی و معنوی فراوان شدند و طلب 
کاری  سیاسی  دردناک،  حادثه  این  درگذشتگان  برای  غفران 
آمریکا و دول غربی در تحریم کشور سوریه و رفتار تبعیض 
آمیز مدعیان حقوق بشر در نحوه امدادرسانی به مردم مظلوم 
این کشور جنگ زده را محکوم می کنیم و از مسلمین جهان و 
مردم خیّر کشورمان که همیشه یاری گر مظلومان بوده اند می 
خواهیم که در امر کمک رسانی و حمایت های انسانی به این 

مردم داغدیده، بیش از پیش اهتمام ورزند.
۷. با تأکید بر ضرورت مقابله با توطئه های رژیم صهیونیستی 
و آمریکای جنایتکار در منطقه، مسأله فلسطین و قدس شریف 
را همچنان مسأله اصلی و محوری جهان اسالم و جمهوری 
اسالمی ایران می دانیم و  با  توصیه به »وحدت امت اسالمی«، 
»پرهیز از بازی در زمین دشمنان اسالم و مسلمین«، »مقابله 
با روند سازش و خیانت«، »تمسک به الگوی کارآمد مقاومت« 
و »مساعدت مردم غیور فلسطین برای ارتقاء توانمندی دفاعی 
آنان« خروج نیروهای آمریکایی از منطقه باألخص کشور عراق 

را یک راهبرد استراتژیک برای ایجاد امنیت در منطقه غرب آسیا 
می دانیم.

۸. با توجه به اینکه اصول سیاسِت خارجی جمهوری اسالمی 
ایران با ابتناء بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت بر تعامل 
سازنده با کشورهای دوست به ویژه همسایگان تأکید دارد و 
این راهبرد از مؤلفه های اساسی حضور قدرتمندانه  جمهوری 
اسالمی در عرصه بین الملل به حساب می آید، با قدردانی از 
اقدامات انجام شده، بر گسترش و تعمیق روابط همه جانبه با 
کشورهای غیر متخاصم در راستای تأمین مصالح نظام، تأکید 

می شود.
۹. حجم گسترده تبلیغات و اهانت های بی سابقه به عمود 
خیمه نظام، بیانگر عصبانیت دشمن و درک واقعیِت غیر قابل 
انکار جایگاه بی بدیل والیت فقیه و رهبری نظام اسالمی به 
اتحاد ملی در هدایت و مدیریت  و  عنوان عامل همبستگی 
جامعه است؛ واقعیتی که معاندان از بیان آن اکراه دارند و با 
تمام توان می خواهند فهم دیگران را نیز با هجمه به این رکن 
اساسی به انحراف بکشانند. لذا به دشمنان و عوامل خودفروخته 
داخلی آنان می گوییم رهبری اسالمی، نهادی استوار، مستحکم 
و ریشه دار است که با هیاهو و جوسازی، آسیب نخواهد دید.

۱۰. خبرگان ملت، ضمن تجدید پیمان با والیت، پشتیبانی قاطع 
خود را از رهبر معظم انقالب حضرت آیت الله العظمی خامنه 
ای مدظله العالی که ادامه دهنده راه بنیانگذار انقالب مقدس 
اسالمی است، اعالم و تأکید می کند که هدایت های الهی و 
حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت افزایی ایشان برای گذار به 
سالمت جامعه از فتنه پیچیده اخیر در  عفو و تخفیف مجازات 
جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر تبلور یافت. 
بی شک این اقدام پدرانه معظم له که از اصول حکمرانی اسالمی 
و مبتنی بر قرآن و سیره نبوی و علوی است و قاطعیت همراه با 
رأفت اسالمی دستگاه قضایی، خنثی کننده کید دشمنان و دلیلی 

قاطع بر هوشمندی و درایت رهبر انقالب می باشد.
در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره امام بزرگوار و شهیدان 
گرانقدر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و آرزوی طول عمر 
عزیز  مردم  از  اسالمی،  انقالب  بزرگوار  رهبر  برای  پربرکت 
کشورمان می خواهیم تا در آستانه سال جدید و ماه مبارک 
رمضان از مساعدت به همنوعان نیازمند، دریغ نورزند و مانند 

همیشه یاری گر یکدیگر باشند. 
والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته

بیانیه پایانی یازدهمین اجالسیه رسمی مجلس خبرگان

جایگاه رهبری با هیاهو و جوسازی، آسیب نخواهد دید

تصویب ۶ اقدام مهم برای توسعه نظام بانکی بین المللی و ۳ برنامه کالن برای تامین پایدار غذای اساسی

اخبار

 دشمن به دنبال بن بست نمایی، مشروعیت زدایی
و ناامیدی است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز نیازمند اقتصاد مردمی هستیم، 
گفت: همانطور که در دوران دفاع مقدس فرصتی فراهم شد که مردم در جبهه ها 

حضور پیدا کنند، امروز اقتصاد را نیز باید در اختیار مردم قرار دهیم.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اسالمی روز چهارشنبه ۳ اسفند، در اولین همایش فاتحان بی نشان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با تبریک اعیاد شعبانه و والدت امام حسین)ع( گفت: خداوند 
را شاکرم که این توفیق را نصیبم کرد که در آغاز ماه شعبان و در آستانه والدت 
باسعادت سرور آزادگان حضرت امام حسین)ع( در جمع همسنگرانم در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی باشم. عزیزانی که مفتخر به حفظ و پاسداری از مکتب 
اهل بیت و پاسداری از سرزمین و وطن مان و اسالم عزیز و آرمان ها و ارزش های 

انقالب اسالمی هستند.
رسالت سپاه، حفظ انقالب اسالمی، نظام و کشور عزیزمان و کمک به مردم 

است
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بدون شک افتخار پاسداری فرصت 
و توفیق بزرگی است که شامل همه نمی شود و هرکسی نمی تواند این توفیق را پیدا 
کند تا لباس خدمت و انجام وظیفه را به تن کند گفت: طبیعتاً رسالت سپاه، حفظ 

انقالب اسالمی، نظام و کشور عزیزمان و کمک به مردم است.
وی با اشاره به یکی از بیانات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان سپاه اشاره 
کرد و افزود: یکی از نکاتی که ایشان در صحبت هایشان مطرح کردند و هنوز در 
خاطرم مانده این است که اگر هر کجای کشور ضعف و اشکالی پیدا شود همانند 
ساختمانی که پایه آن دچار اشکال شده است برای تعمیر آن پایه، ستون اصلی 

سپاه است که باید آن پایه را تحمل کند تا فرآیند بازسازی اش انجام شود.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه وظیفه سپاه حفظ نظام، انقالب، دفاع در همه 
زمینه ها و و خدمت به مردم است گفت: انقالب، مبانی و اصولی دارد که اگر به 
آنها توجه نکنیم از سیرت تهی شده و تنها به صورت و شکل موضوع نگاه خواهیم 

کرد و از محتوا خارج می شویم.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور با بیان اینکه باید در مدار ارزش ها حرکت 
کنیم عنوان کرد: انقالب برخاسته از ارزش هاست و بدون شک هسته مرکزی 
و اصلی این ارزش ها، ارزش های دینی است، ارزش هایی که برخاسته از رسالت، 
مکتب قرآن و اهل بیت است و وقتی می گوییم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در بخش های مختلف حافظ جان مردم، مرز و نظام است، در واقع حافظ این 

ارزش هاست.
اگر می خواهیم ارزش های انقالب را حفظ کنیم مکلفیم کارآمدی دین در اداره 

جامعه را به اثبات برسانیم
وی با بیان اینکه امروز این سوال مطرح است که مهمترین ارزش های دینی در 
حوزه حکمرانی کدام هستند، تصریح کرد: امروز در این مقطع تاریخی و زمان که 
باید به تعبیر حضرت علی )ع( فرزند زمانه خویش باشیم، باید بدانیم که اولویت 
این ارزش ها امروز چه چیزی است. همان طور که بارها در هر کجا که صحبت 
کردم به ویژه در میان بچه های انقالب و عزیزان سپاه و دریادالن بسیج به آن 
اشاره کرده ام؛ اگر می خواهیم دغدغه انقالب را داشته باشیم و ارزش های انقالب 

را حفظ کنیم مکلفیم کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برسانیم.
وی تأکید کرد: هیچ نصیحت، سخنرانی و گفته ای همانند اثبات کارآمدی دین 
در جامعه مؤثر نیست چرا که امروز نظام اسالمی و نظام برخاسته از اندیشه های 
سیاسی حضرت امام )ره( که مبتنی بر نظام والیت فقیه بوده و اصول قطعی و 
غیرقابل تجدیدنظر ماست، نهادی را ساخته با نام »نهاد جمهوری اسالمی« که در 

این نظام باید یک حکمرانی کارآمد و مؤثر وجود داشته باشد.
قالیباف اضافه کرد: امروز دشمنان مان در نقاطی ایستاده اند و در ابعاد مختلف 
در حال جنگ ترکیبی با ما هستند که دقیقاً در همان نقاط ضعف داریم و اگر 

کارآمد عمل می کردیم، دچار مشکالتی از این جنس نبودیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حکمرانی نیازمند تحول جدی است و 
بدون شک این تحول باید مبتنی بر ارزش های دینی باشد افزود: پیروزی و تداوم 
انقالب تا به امروز مبتنی بر همین ارزش ها اتفاق افتاده و پیش رفته است که آن 
دو ارزش یکی باور به »سنت های الهی« و دیگری »مردم ساالری دینی، مردم 
باوری، در میدان قرار دادن مردم، در خدمت مردم بودن و فرصت را به مردم و 

مستضعفین دادن و آن ها را در میدان آوردن« است.

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رییس 
جمهور برگزار شد، ۲ طرح اولویت دار و راهبردی »توسعه نظامات بانکی بین 
المللی« و »تامین پایدار غذای اساسی مبتنی بر الگوی کشت« به تصویب رسید 

و مقرر شد این طرح ها به عنوان اولویت دولت تا حصول نتیجه دنبال شود.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه که روز چهارشنبه برگزار شد، 
تاکید کرد: حوزه های بانکداری و کشاورزی از جمله اولویت های مهم دولت برای 
مقاوم سازی اقتصاد است که طرح های مرتبط با آن باید تا حصول نتیجه دنبال 

شود.
بر این اساس در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح »توسعه 
نظامات بانکی بین المللی« شامل ۶ اقدام مهم توسط بانک مرکزی و طرح 
»تامین پایدار غذای اساسی« شامل ۳ برنامه کالن توسط وزارت جهاد کشاورزی 

پس از طی یک فرآیند کارشناسی ارائه و تصویب شد.

طرح »توسعه نظامات بانکی بین المللی« یکی از محورهای راهبردی در ایجاد 
تجارت پایدار و مقاوم سازی اقتصاد بوده و ذیل مواد ۹ و ۱۰ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی به مفهوم »تقویت همه جانبه نظام مالی و تسهیل مبادالت با 
کشورهای طرف تجاری« قرار می گیرد. این طرح با هدف »تقویت و تثبیت نظام 
تبادالت رسمی بانکی با کشورهای طرف تجاری« به عنوان برنامه اجرایی در این 

زمینه تصویب شده و متولی آن بانک مرکزی است.
الگوی کشت« یکی  همچنین طرح »تامین پایدار غذای اساسی مبتنی بر 
از محورهای راهبردی در تحقق امنیت غذایی و مقاوم سازی اقتصاد بوده و 
ذیل مواد ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به مفهوم »تولید داخلی 
محصوالت اساسی یا تنوع مبادی واردات آنها« قرار می گیرد. این طرح با هدف 
»کاهش وابستگی در تامین غذای اساسی« به عنوان برنامه اجرایی در این زمینه 

تصویب شده و متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است.

در این جلسه که وزرای نفت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، معاون علمی رئیس جمهورس، دستیار ویژه اقتصادی رئیس 
جمهور و سایر مسئوالن مرتبط حضور داشتند، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی 
گزارشی از اقدامات انجام شده در پیگیری دو طرح مصوب جلسه قبل ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین طرح جهش کریدور ترانزیتی شمال 
جنوب و طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ارائه داد و بر صورت بندی 
طرحهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر یک نقشه کالن تاکید کرد.

پیشبرد  و  پیگیری  مقاومتی وظیفه  اقتصاد  فرماندهی  گفتنی است ستاد 
»اقدامات اولویت دار، جهشی و فوق العاده« به منظور مقاوم سازی اقتصاد را 
بر عهده دارد. رویه این ستاد در دولت سیزدهم »تصویب طرح های منتخب و 
محدود و تحول آفرین متمرکز بر تحقق اقتصاد مقاومتی« و »پیگیری قدم به 

قدم و مانع زدایی و تسهیل گری تا حصول نتیجه« است.

خانه هایخانه های نفتی نفتی
موضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن جدی شدموضوع تهاتر نفت در قبال ساخت مسکن جدی شد
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 صفحه  3

کار از تذکر گذشته 
است

شرح در صفحه  2

جلسه غیر علنی مجلس از زبان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تا قبل از بهمن ماه، نمایندگان مجلس با انتقادهای فراوان از تیم اقتصادی دولت صحبت از استیضاح 
۹ وزیر دولت می کردند، ولی گویی با توجه به اینکه در سال آخر نمایندگی قرار گرفته اند، این 
موضوع کامال به وادی فراموشی سپرده شده و آنان به جای استیضاح، تصمیم بر حمایت از دولت 

گرفته اند و با همان شعار یک دست بودن دولت ومجلس وضعیت معیشتی مردم را از یاد برده اند.
آن ها که با رای و انتخاب مردم بر کرسی پارلمان نشسته اند در راستای یکسویی با دولت، اولویت را 
همراهی با دولت می دانند و ظاهرا در برابر حقیقت ها و مشکالت اقتصادی مردم چشم ها را بسته 
اند. برخی از نمایندگان ایجاد تغییرات را بر گردن دولت می اندازند. در همین رابطه محمود عباس 
زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و  مدیر کل اسبق سیاسی 
وزرات کشور وی نوید اصالح امور در سال آینده را داد و از جلسه غیر علنی روز سه شنبه مجلس 

در این مورد گفت.
 چند وقتی است که نمایندگان از استیضاح ۹ وزیر حرف می زنند ولی عمال اتفاقی نمی افتد و 
تیم ضعیف اقتصادی دولت کماکان پا برجا ست و شرایط اقتصادی هم آشفته تر از گذشته.ظاهرا 

مجلس در برابر دولت کوتاه آمده است ،در این خصوص چه نظری دارید؟
 نکته اول اینکه بنده ازابتدا و از روز رای اعتماد شاید تنها مخالف جدی برنامه های اقتصادی 

دولت آقای رئیسی بودم، من در آنجا گفتم که تیم اقتصادی دولت کارآمد نیست و...

در جست و جوی قاتل
یک محیط بان

ماجرای ترور پرونده برومند نجفی و روند 
پرونده پس از گذشت بیش از 6 ماه 
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