
باج دهي دولت به پتروشيمي ها، احتمال صادرات مجدد كاالهايي كه با ارز 4200 توماني وارد شده اند و نحوه تعيين نرخ 
ارز دستوري در بازار ثانويه، مهم ترين ابهامات و ايرادات بسته جديد ارزي است

حفره هاي رانتي   بسته جديد ارزي

پزشكان و داروخانه ها نسخه هايي فراتر از تعرفه هاي مصوب مي پيچند 
اما بيمه ها طبق تعرفه هاي مصوب به بيماران پول مي دهند آن هم پس از كسر فرانشيز !

تعرفه هاي كاغذي مبناي محاسبه بيمه هاي تكميلي

 45 درصد
 پزشكان تهرانی 
ماليات نمی دهند

4

وزير آموزش و پرورش: 

استفاده از كاالي خارجي 
در مدارس ممنوع است
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چرامذاكرهنميكنيم
سيره مقام معظم رهبري در 
جامع نگري و پخته گويي براي 
دوستان و دش��منان انقالب 
اسالمي شناخته شده است. 
وقتي ايش��ان ب��ا صراحت و 
قاطعيت مي فرمايند »مذاكره 
با امريكا ممنوع« هم شرايط را 
سنجيده اند و هم از مشكالت 
و موانع كشور كاماًل آگاهند. 
ناگفته پيداست كه ما با دولت 
جديد امريكا ه��م مذاكره كرده اي��م و روحاني در مصاحبه 
اخير تلويزيوني آن را اعالم كرد. پس مي توان گفت رهبري 
در روند طبيعي تعامالت و براي استمرار برجام مخالفتي با 
مذاكره با دولت جديد امريكا هم نداشته اند اما آنچه ايشان را 
به اين جمع بندي رساند تجربه اي بود كه از مذاكره پيشين 
به دست آورده ايم. اگر بخواهيم به دور از احساسات و مبتني 
بر منطق، چرايي عدم مذاكره با امريكاي امروز را برشماريم 

به چه چيزي استناد مي كنيم؟
1- از مهم ترين موانع مذاكره با امريكايی ها اين اس��ت كه 
آنان نتاي��ج دلخواه و مدنظ��ر از مذاكره را قب��ل از هرگونه 
مذاكره اعالم می كنند. »ايران بايد اينگونه باشد.«، »در فالن 
مسئله بايد چنين كند« و... وقتی نتيجه مذاكره از قبل اعالم 
می شود، صحنه آرايی مذاكره چه معنايی دارد؟ اگر مذاكره 
برای به كرسی نش��اندن حرف يک طرف و »بده  و نستان« 
است ادا و اطوار مذاكره برای چيست؟ اگر قرار است نتيجه 
از مذاكره بيرون بيايد طرح مطالبات غيرمنطقی و همزمان 

كردن آن با تحريم چه معنايی می تواند داشته باشد. 
2- مذاكره و عدم عمل به نتايج مذاكره رويه امريكايی هاست 
كه صرفاً با ايران اعمال نمی شود. مذاكرات چند سال پيش 
با كره ش��مالی يک طرفه ش��د، ليبی نمونه ديگری است، 
صربس��تان نيز در همين قاعده قرار گرفت. رئيس جمهور 
امريكا پس از ديدار با رئيس جمهور كره شمالی در سنگاپور، 
بالفاصله گفت: »شايد توافقی بكنيم و چند ماه بعد نخواهم 
ادامه دهم.« بنابراين مذاكره با امريكا يعنی به ميدان آوردن 
حيثيت يک ملت پرغرور مثل ايران و پای گذاشتن در زمينی 
شل كه معلوم نيس��ت نتيجه آن چه خواهد شد. آزموده را 
آزمودن خطاس��ت مثالی عينی درباره توافق برجامی ما با 
امريكاس��ت كه ابتدا به برجام عمل نكردند و س��پس از آن 
خارج شدند و تحريم را به گفتمان خود تبديل كردند. امريكا 
بعد از مذاكره رسمی اخير با كره شمالی چندين بار ديگر اين 
كشور را تحريم كرده است و پس از برجام نيز دهها بار ايران را 
تحريم كردند و اينگونه است كه رهبری انقالب آن را اشتباه 
و بخشی از آن را شخصاً به عهده می گيرند كه نشان از تقوی 

و تواضع در مقابل ملت است. 
3- امريكا با دوستان خود همچون تركيه و اروپا نيز فراتر از 
قوانين تجارت جهانی عمل می كند. قوانين بين المللی را له 
می كند، از سازمان های جهانی خارج می شود و هيچ منطقی 
را نمی توان يافت كه با عرف بين الملل بت��وان رفتار آنان را 

تحليل كرد و فهميد.
4- غيرمنطق��ی ب��ودن، دروغگوي��ی و از همه بدتر تبختر 
استكباری ش��ان اج��ازه نمی دهد مل��ت اي��ران در مقابل 
فاسدترين افراد روی كره زمين كوتاه بيايد و عزت و شرف 
خود را برای رفاه بهتر به حراج تاريخ بگذارد. نبايد آيندگان 
كه بس��يار راحت تر از امروز قضاوت می كنند، نسل امروز را 
خائن، ترسو، لذت پرست و بيگانه نواز تفسير كنند. اينكه يک 
كشور صاحب زور باش��د و از منطق گاو برای اعمال آن زور 
استفاده كند نبايد ما را به تس��ليم وا دارد. بايد به او فهماند 
كه در مكتب ما حيات - ذلت با هم س��ازگار نيس��ت و بين 
تسليم- ايستادگی حتماً فرزندان رمضان خواهيم بود و در 
بدترين شرايط وارثان عاشوراييم كه امام راحل ما فرمودند: 
»سرانجام چنگ و دندان ابرقدرت ها و خصوصاً امريكا را خرد 
خواهيم كرد يا پيروز می شويم يا به شهادت می رسيم كه در 
مكتب ما هر دو پيروزی است.« امريكا بايد بفهمد كه ايران 
نه كره شمالی اس��ت كه برای نان زانو بزند و نه عراق صدام 
اس��ت كه در توهم رهبری جهان عرب تنها گرفتار ش��ود. 
ملت رشيد ايران خواهد ايستاد فقط شرط آن اين است كه 
ببيند كارگزاران نظام اس��المی برای خدمت به آنان شب و 
روز نمی شناس��ند. در اين صورت حتی اگر نتيجه ای نبيند 
باز قدردان خواهد بود. نسل ما حتماً تجديدكننده عهدنامه 
تركمنچای نخواهد بود و ايرانيان 200 س��ال بعد حتماً ما 
را س��رزنش نخواهند كرد. ظرفيت های ملی، 1/5 تريليون 
نقدينگی و ظرفيت های جهان چندقطبی را بايد هنرمندانه 

به ميدان آورد و اين شدنی است. 

فرصت احياي بازار 4 هزار ميليارد توماني نوشت افزار ايراني
وزيرآموزشوپرورش:استفادهازكااليخارجي

درمدارسايرانيممنوعاست
بازار نوشت افزار 

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
مانند بسياري از   گزارش

ظ�رفي�ت ه��اي 
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي سال ها مورد غفلت 
مسئوالن و برنامه ريزان بود تا اينكه حدود هفت 
س��ال پيش گردش مالي چند صد ميلياردي آن 
باعث ش��د به فرصت هايي كه اي��ن صنعت براي 
كش��ور ايجاد مي كن��د توجه ش��ود. هرچند اين 
فرصت ها در تمام عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي وجود داش��ت با اين حال ت��ا زماني كه 
زمينه هاي اقتصادي آن برجسته نشد دولت حاضر 
به ورود مس��تقيم به آن نمي شد. در نتيجه شش 
سال است دولتي ها و خصوصي ها براي در دست 
گرفتن بازار نوشت افزار داخلي و حتي منطقه اي 
عزم خود را جزم كرده اند و براي داخلي كردن اين 
بازار به فصل مشتركي رس��يده اند، به طوري كه 
س��يد محمد بطحايي، وزير آموزش و پرورش از 
ممنوعيت اس��تفاده از لوازم التحرير و كيف هاي 
داراي تصاوير و نمادهاي خارجي در مدارس خبر 

مي دهد. 
صنعت نوشت افزار كه مي رود بازار داخلي را از آن 
خود كند و در چشم اندازي نه چندان دور به قبضه 
بازارهاي منطقه اي مي انديشد، در حال حاضر با 
چالش فراگير توليدكنندگان كش��ور يعني مواد 
اوليه و كاغذ دس��ت به گريبان است اما دست كم 
در شش سال گذشته از اهداف خود عدول نكرده 
اس��ت. حضور وزير آم��وزش و پ��رورش و رئيس 
كميس��يون فرهنگي مجلس در مراس��م افتتاح 
ششمين نمايشگاه »ايران نوشت« كه روز گذشته 
در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار 

شد، نشان از عزم جزم يادشده دارد. 
 كاالي خارجي در مدارس ايراني ممنوع

بطحايي در اين مراس��م به بحث آث��ار اقتصادي 
استفاده از كاالي ايراني اشاره كرد و گفت: عنوان 
مي ش��ود گردش مالي بازار لوازم التحرير 4 هزار 
ميلي��ارد تومان اس��ت البته من ح��دس می زنم 
بازار 4 تا ۶ هزار ميليارد تومان است كه 50 تا ۶0 
هزار شغل را ايجاد مي كند و اين فرصت شغلي به 

كاهش آسيب هاي اجتماعي مي انجامد. 
وي تصريح كرد: كش��ور ما بيش از هر كش��وري 
داراي قهرمان درعرصه هاي مختلف است و ما نياز 
به الگوسازي از سوي كشورهاي خارجي نداريم. 

وي ادام��ه داد: 14 ميليون دانش آم��وز داريم و 
30ميليون نف��ر از جمعيت ۸0 ميليوني كش��ور 
ارتباط مس��تقيم با آم��وزش و پ��رورش دارند و 
اقدامات فرهنگي مؤث��ري مي توانيم در آموزش 
و پرورش انجام دهي��م.  بطحايي درباره اقداماتي 
كه وزارت آموزش و پ��رورش در اين زمينه انجام 
مي دهد، گفت: اس��تفاده از كاالي ايراني در بوفه 
مدارس و فروشگاه هاي مرتبط با آموزش و پرورش 

از جمله اين اقدامات است. 

وزير آموزش و پ��رورش همچنين در حاش��يه 
افتتاحيه نمايش��گاه ايران نوش��ت، اظهار كرد: 
در زمينه ب��ازار لوازم التحرير در كش��ور س��هم 
توليدكنن��دگان داخلي 10 درصد اس��ت كه با 
ظرفيت خوبي ك��ه در وزارت آموزش و پرورش 
وجود دارد مي توانيم در برنامه كوتاه مدت س��ه 

ساله آن را تا 50 درصد افزايش دهيم. 
 نوشت افزارها ابزار شناسايي فهميده ها 

حجت االس��الم احمد مازني، رئيس كميسيون 
فرهنگي ني��ز در اين مراس��م گفت: متأس��فانه 
نوش��ت افزار غيرايراني با كيفي��ت و تصاوير زيبا 
توليد مي ش��ود و برخ��ي آثار خارج��ي به لحاظ 
فرهنگي و تربيتي بار منفي دارد اما جذاب است؛ 
بايد نوشت افزار ما براي كودكان جذابيت داشته 
باشد.  وي با تأكيد بر اينكه بازار نوشت افزار ايراني 
- اسالمي مي تواند در اقتصاد اثرگذار باشد، ادامه 
داد: تصوير عروسک امريكايي را روي دفتر و كيف 
در مقابل چش��م كودك قرار مي دهيم همان جا 
اصرار مي كند كه همان را بخرد زيرا آن  را ديده و در 

خاطرش مانده است. 
رئيس كميس��يون فرهنگ��ي مجلس ب��ه رابطه 
بين فعاليت هاي هنري، س��ينمايي، انيميشن و 
لوازم التحرير اش��اره كرد و گفت: به عنوان مثال 
تصوير جناب خان براي بچه ها جذاب است چون 

خندوانه را ديدند. 
وي تأكيد ك��رد: حتماً بايد تصاوير نوس��تالژيک 
نوشت افزار براي بچه ها، تداعي كننده ارزش هاي 
بزرگ تري باشد و بچه ها، محمدحسين فهميده ها 
را هم خوب بشناس��ند؛ باي��د در تقويت فرهنگ 
خوداتكاي��ي و خودكفايي تالش و ب��ا همگرايي 

حركت كنيم. 
براس��اس اين گزارش كاراكترها در حوزه كودك 
و نوجوان در 1۶ حوزه مانند لوازم التحرير و لوازم 
اتاق خواب نقش آفرين هستند كه عمده كاراكترها 
غيربومي و متعارض با نظام اسالمي هستند، مثاًل 
خش��ونت را ترويج مي كند. همچنين در س��ال 
۹2، طبق نظرسنجي صورت گرفته، 10 كاراكتر 

محبوب دانش آموزان ايراني »امريكايي« بودند. 
گفتني اس��ت در نمايشگاه امس��ال نوشت افزار 
ايراني 100 توليدكننده مشاركت دارند كه بيش 

از يک هزار محصول جديد ارائه مي كنند. 

    اقتصادي

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 24 مرداد 1397   -    3 ذيحجه 1439

سال بيستم- شماره 5445 - 16 صفحه
قيمت در استان تهران و البرز:500تومان

ساير استان ها: 300 تومان
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هشدار رئيس سازمان بسيج مستضعفين 

عرصه را 
بر مفسدان اقتصادي

تنگ خواهيم كرد

صفحه 3

www. javadolaeme.absharatefeha.org

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مديرمسئول

العبادی از همراهی
 با تحريم های امريكا

عقب نشست
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  در يک عقب نشينی آش��كار حيدر العبادی از مواضع 
خود درباره همراهی با تحريم های امريكا عليه ايران عقب 
نشست و تأكيد كرد از تحريم های واشنگتن عليه تهران 
تبعيت نخواهد كرد و تنها تعهد بغداد عدم استفاده از دالر 

در مبادالت با ايران است

رئيس پليس تهران وعده داد

گشايش انبارهاي كاالهاي
 احتكار ی به زودي
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صفحه 4

عه
ام

ج

 خرج ميليارد دالري
 براي عفاف امريكايي ها!
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   امريكا در 5 س��ال گذش��ته، يک ميليارد دالر صرف 
تشويق جوانان كرده تا به آنها بفهماند، سالم ترين شكل 

روابط جنسي  فقط از طريق ازدواج امكان پذير است

 رونمايی از خطای بزرگ دولت 

ثبت سفارش کاال 10 برابر نیاز کشور!
 وزير صنعت:
 250 ميليارد دالر  
 ثبت سفارش واردات
 در 4 ماه داشته ايم و 
 برخی ها كاال را با  ارز
 4200 تومانی وارد كردند
 اما آن را با همين نرخ 
عرضه نكردند

صفحه 12

وزير كشور:
 بعضی كاالها

10 برابر نياز كشور 
ثبت سفارش شد 


