2

شنبه  25 /اسفند / 1397شماره 4232

www.ebtekarnews.com

سرمقاله

خبر
حجت االسالم نمازی:

جامعه روحانیت فراجناحی
عمل کند
مشاور وزیر کشور در امور روحانیونگفت:
ائمه جمعه و جماعت به عنوان نمایندگان
مقام معظم رهبری می توانند حرف مردم را به
مسئوالن انتقال دهند و شایسته است جامعه
روحانیت فراجناحی عمل کند.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم داود نمازی
اظهار کرد :تریبونهای نماز جمعه متعلق به
فرد یا جناح خاصی نیست بلکه تریبون نظام
است و شایسته است ائمه جمعه با تعهد و
تدینی که از آنها سراغ داریم در نماز جمعه
دلسوزانه و منصفانه مشکالت مردم را بیان
کنند.
مشاور وزیر کشور در امور روحانیون گفت:
جامعه روحانیت باید فراجناحی عمل کند و
بدون اینکه به دنبال تخریب و اهانت باشند
ضمن بیان مشکالت ،برای آنها راهکار ارائه
دهند.
نمازی تصریح کرد :ائمه جمعه با تبیین
خدمات نظام و دولت نقش مهمی در تقویت
همدلی و همزبانی مردم و مسئوالن دارند زیرا
مردم دولت ،مجلس و قوه قضائیه را همه از
اجزای نظام میدانند.
این مسئول ادامه داد :تریبونهای نماز
جمعه مقدس هستند و باید از آنها آرامش
و اعتماد به مردم منتقل شود و امیدآفرینی
خروجی این تریبونها باشد.
وی افزود :در دولت تدبیر و امید موضوع
آسیبهای اجتماعی کالبد شکافی شد و امروز
با دستور رهبر انقالب اسالمی پیشگیری از این
آسیبها به اصلیترین مسائل کشور تبدیل
شده است.

خبر

طعنههای سعید جلیلی به دولت برای ماندن در فضای سیاسی ادامه دارد

نمایش عزت در مقابل ذلت
ادامه از صفحه یک
آمریکا چندین پایگاه نظامی در عراق دارد
و چندین هزارنفر نیروی نظامی در منطقه
مستقر کرده است .با این همه ،رئیسجمهور
آمریکا برای حضور در عراق مجبور شد
مخفیانه به عراق بیاید و در آخر نیز با وجود
درخواستهای مکررش ،هیچ مسئول عراقی
حاضر به دیدار با او نشد و در چشم جهانیان
تحقیر شد.
اگر امروز دیپلماتها و مسئوالن عالی
ما با امنیت کامل و عزتمندانه در منطقه
سفر میکنند محصول جهاد یاران ِ سلیمانی
است .این عزت مانند خاری در چشم آمریکا
فرو میرود و روحیه آنان را خُرد میکند.
در سایه این امنیت ،جمهوری اسالمی
ابتکار دیپلماتیک داشته باشد .اینکه
میتواند
ِ
میبینیم نمایندگان سیاست خارجی ما ،یعنی
دیپلماتهای وزارت خارجه ،میتوانند در
امنیت کامل در منطقه فعالیت داشته باشند
و اهداف دیپلماسی جمهوری اسالمی را دنبال
کنند ،بخش زیادی از آن محصول و مرهون
سربازان جانبرکف ما در بیرون از مرزهای ما
است.
شکی نیست که حضور و نفوذ نظامی
نمیتواند سیاست خارجی به حساب بیاید ،اما
حضور مشروع نظامی میتواند سیاستهای
ما را تا درجهای ایمن بسازد و راه را بر ما
هموار کند که نهتنها برای سیاست خارجه
بلکه برای اقتصاد برونمرزی ما هم میتواند
امنیت تولید کند .در واقع ،حضور مشروع و
هوشمند نظامی ،نهتنها امنیت مرزی و ملی
تولید میکند؛ بلکه میتواند به کمک سیاست
خارجی و اقتصاد کشور بیاید هرچند جای
آنها را نمیتواند بگیرد .مانند آن چیزی که در
عراق شاهد هستیم؛ نمایندگان سیاسی ما در
سایه امنیت ژنرالهای نظامیمان ،جلوهای از
سیاست عزتمندانه جمهوری اسالمی را نمایش
دادند.

سیاستروز
شورای مرکزی و بازرسان
خانه احزاب انتخاب شدند

موافق دیروز ،مخالف امروز

سعید جلیلی اما همچنان در حال طعنهزدن
م بود .این عضو مجمع
به دولت در قضیه برجا 
تشخیص مصلحت نظام در سخنرانی پیش از
خطبههای نماز جمعه این هفته تهران اظهار
کرد« :ما از عزیزان دولت خواستهایم بیان کنند
مشکالت اقتصادی کشور چه میزان به دستگاههای
اجرایی و مدیریت داخلی و چه میزان به تحریمها و
چه میزان به فالن کنوانسیون ربط دارد؟ امروز اکثر
صاحبنظران و فعاالن اقتصادی کشور میگویند
 ۸۰درصد شرایط اقتصادی امروز مربوط به
مشکالت داخلی و مسئله مدیریتی است .گمرک،
بیمه و مالیات باید حل شود.
وی ادامه داد :اینکه اکثر صاحبنظران میگویند
 ۸۰درصد از مشکالت کشور ناشی از سوءمدیریتها
است یک نوع راه حل در برابر ما میگذارد؛ اینکه
برخی مشکالت دیگر به تحریمهای ثانویه آمریکا
مربوط است یک راه حل دیگر میخواهد .اگر این
تحلیل غلط ارائه شود آن موقع در ارائه راه حل
مشکل ایجاد میشود.
جلیلی افزود :میگویند یک راه این است که
ببینیم طرف مقابل چه میخواهد؟ میگویند بهانه
بیشتر به آنها داده نشود؛ سوال این است آیا بهانه
ندادن میتواند مشکالت را حل کند؟ آمریکا از
برجام خارج شد ،اروپایی که ادعای طرفداری از
حقوق بینالملل را داشت تا همین امروز حتی
حاضر نیست بگوید رفتار آمریکا نقض برجام
است .حداکثر کاری که میکند این است که ابراز
تأسف میکند».
در اینجا نکاتی که باید به آن توجه داشت،
ت ایران با اروپاییها در
این است که ما مذاکرا 
موضوعات مختلف ازجمله برجام ،پالرمو و CFT
و  FATFاز زمان آقای احمدینژاد هم مطرح بود و
اتفاقا مسئولیت موضوع هم با آقای جلیلی بود که
ایشان امروز منتقد است و آن زمان نه تنها منتقد
نبود بلکه موافق هم بود؛ موضوع همان موضوع
است اما اینکه چه اتفاقی افتاده است که آقای
جلیلی آن زمان با تمام قوت موافق آن بودند و حاال
با تمام قوت مخالف آن هستند .آقای جلیلی اما
نگفتهاند راهحلشان چیست و چه برنامهای برای
برونرفت کشور از چنین وضعیتی دارند.
سعید جلیلی آخرین باری که بنای نامزدی
داشت یعنی انتخابات  ،۱۳۹۶هم جمنا پشت او را
خالی کرد و هم حتی پایداریها جانب او را نگرفتند.
درواقع هر دو دلبسته نامزد دیگری شدند .اکنون
اما شرایط تغییر کرده است .دولت دوم حسن
روحانی به نیمه راه رسیده و فعالیت چهرهها و
گروهها با موضوع انتخابات ریاست جمهوری
مضاعف شده است .چرا که با ریاست ابراهیم
رئیسی در قوه قضائیه نامزد پایداریها و درواقع
بهترین گزینه برای آنها سعید جلیلی خواهد بود.
من همچنان در عرصه سیاسی هستم
سعید جلیلی ،مسئول پرونده هستهای در دولت

آیتاهللصافیگلپایگانی:

الهام برخوردار

محور اصلی خطبههای نماز جمعه این هفته موضوع گرانیها و وضعیت معیشتی مردم بود .درواقع ائمه جمعه روی خطابشان را به مسئوالن به ویژه
دولت قرار داده بودند و از آنها میخواستند تا برای بهبود شرایط فکر و تدبیری بیندیشند .ائمه جمعه تا پیش از این هرگاه به موضوع لوایح چهارگانه
به ویژه پالرمو و  cftمیرسیدند محال بود صحبتی از خیانت به کشور و متهم کردن حامیان آن مطرح نشود ،اما دیروز باتوجه به دیدار هفته گذشته
اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقالب اسالمی و توصیه ایشان به آنها که گفته بودند« :وقتی فالن کنوانسیون یا معاهده در کشور مورد بحث است
و موافقان و مخالفان استداللها و دیدگاههای خود را مطرح میکنند ،دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند».
باعث تغییر در بیانات برخی از ائمه جمعه شد.

اقداماتجلیلی
بیشترتحرکات
شخصی است
با هدف ارسال
این پیام که من
همچنان در
عرصهسیاسی
هستم
احمدینژاد ،پس از روی کار آمدن دولت دوم
روحانی ،بهزعم خود دولت در سایه تشکیل داد و
در توضیح این تصمیم گفتهبود« :همه ما وظیفه
داریم امور کشور را مثل سایه دنبال کنیم».
سعید جلیلی ،نامزد ناکام انتخابات ریاست
جمهوری سال  ۹۲و انصراف داده انتخابات ۹۶
شهریورماه سال جاری در گفتوگو با هفتهنامه
مثلث گفت که مطرح شدن «دولت سایه» بیانگر
آن بود که جریان انقالبی در همه زمینهها دارای
طرح و برنامه و حرف قابل اجرا و تحقق است.
دولت در سایه اصطالح سیاسی است که عموما ً
در نظامهای پارلمانی بیشتر کاربرد دارد و معموال ً
احزابی که نتیجه انتخابات را واگذار کردهاند ،با
رصد تحوالت و بازبینی ضعفها ،خود را برای
حضور موفقتر در انتخابات بعدی و گرفتن

قدرت آماده میکنند .در همین چارچوب سلسله
نشستهای کارشناسی در حوزههای مختلف هم
دارند.
اما باید توجه داشت جلیلی در حد همین
مجموعههای سیاسی هم که وجود دارد نمیتواند
ادعای نمایندگی مجموعه منتقدان دولت را داشته
باشد .در انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲از مجموعه
بزرگ اصولگرایان او تنها حمایت بخش کوچکی از
اصولگرایان یعنی جبهه پایداری و حامیان محمود
احمدینژاد را داشت.
سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری
 ۹۶هم در مجموعه اصولگرایان که تحت عنوان
«جمنا» فعالیت میکرد ،حضوری نداشت .بنابراین
اقدامات او در نقد دولت را نمیتوان به حساب
جریان منتقد دولت یا تحت عنوان دولت سایه

تعبیر کرد بلکه بیشتر تحرکات شخصی است با
هدف ارسال این پیام که من همچنان در عرصه
سیاسی هستم.
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که الزمه
کار تشکیالتی حزبی به خصوص در آن حد که
بتوان نام آن را دولت در سایه گذاشته انسجام
و هماهنگی است .تعریف جلیلی بیشتر رویکرد
فردی دارد به این معنا که هر کسی میتواند دولت
در سایه تشکیل دهد! بیراه نیست که مجموعه
اصولگرایان هم هیچ استقبالی از ایده جلیلی
نداشتند.
مسئول سابق تیم مذاکره کننده هستهای
کشورمان از منتقدان اصلی برجام و دولت روحانی
همیشه نسبت به سیاستهای دولت معترض
بوده است.

سفر رئیسجمهوری به عراق دستاوردهای مسرتبخشی داشت

آیتالله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید با اشاره به
اینکه سفر رئیسجمهوری و هیئت جمهوری اسالمی به کشور
عراق دستاوردهای مسرتبخشی داشت ،بابت این دستاوردها
به ویژه رایگان شدن ویزای سفر که موجب خوشحالی مردم و
دوستداران اهل بیت(ع) شد ،تقدیر کرد.
به گزارش ایرنا ،آیتالله صافی گلپایگانی در دیدار وزیر
صنعت ،معدن و تجارت افزود :سفر بسیار موفق و الزمی بود

فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه:

el.barkhordar13@gmail.com

که در این شرایط و اوضاع باید انجام میگرفت؛ هم دیدارها و هم
توافقهایی که بین دو کشور مهم عراق و ایران انجام شد ،بسیار
خوشحالکننده و مسرتبخش بود و انشاالله بیش از پیش ادامه
پیدا کند.
آیتالله صافی گلپایگانی با اشاره به لزوم ارتباط نظام جمهوری
اسالمی با جهان و کشورهای منطق ه افزود :سیاست نظام ،باید
ارتباط با جهان به خصوص کشورهای منطقه با حفظ عزت و
مصالح نظام باشد و امثال این سفرها ادامه پیدا کند تا با تدبیر و
عقالنیت ،بتوانیم به نفع عزت و پیشرفت اسالم و مردم عزیزمان
گام برداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار تاسف از وضعیت
ن متدین ،صالح و بسیار شریف
ی در کشور گفت :مردم ایرا 
گران 
هستند که در این اوضاع و شرایط بد اقتصادی ،برای خدا و به
خاطر اسالم صبر میکنند ،این اخالق و بردباری مردم ،وظیفه
مسئوالن را بسیار سنگین میکند .تمام هم و غم مسئوالن باید
ادای وظیفه نسبت به این مردم شریف و بزرگوار باشد تا بتوانند

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی :

اسباب رنج و زحمت آنها را برطرف و موجبات آسایش و رفاه ایشان
را فراهم آورند.
این مرجع تقلید همچنین اخاللهای موجود در نظام اقتصادی
کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت :اخباری که انسان راجع به
اختالسها و دزدیهایی که در نظام اقتصادی کشور میشود را
میشنود بسیار ناراحتکننده و تعجبآور است .این اختالسها
اصال در شان نظام و مردم بزرگوار ایران نیست و چرا سیستم
اقتصادی و نظام بانکی ما باید طوری باشد که به راحتی بتوانند
اینطور پول بیتالمال را ببرند و خودشان هم فرار کنند؟
آیتالله صافی گلپایگانی گفت :چرا بستر و زمینه اینگونه
دزدیها آماده و فراهم است؟ همین چیزها است که اسباب
ناراحتی و نارضایتی مردم میشود .ما مدعی هستیم که نظام ما
یک نظام پاک است و مسئوالن ما صالح هستند ،پس چرا چنین
مواردی پیش میآید؟ باید هرچه سریعتر و قاطعانه زمینه این
دزدیها را از بین برد تا بیتالمال محفوظ بماند و اعتماد مردم به
نظام اقتصادی و قضایی برگردد.

علمالهدی در خطب ه دوم نماز جمعه مشهد:

مجمع عمومی خانه احزاب در دوره هفتم
برگزار و اعضای شورای مرکزی و بازرسان این
نهاد انتخاب شدند .چهرههایی از سه طیف
سیاسی مختلف گردهم آمدند تا ضمن مرور
عملکرد یک سال گذشته خود ،برای سال جدید
فعالیت خود برنامهریزی کرده و اعضای شورای
مرکزی خانه احزاب و بارزسان را به عنوان
نمایندگان خود برگزینند .در واقع سه گروه عمده
سیاسی در ایران یعنی اصولگرایان ،اصالحطلبان
و مستقلین و اعتدالگرایان کاندیداهای مورد نظر
خود را در معرض رای قرار دادند تا از میان آنها
شورای مرکزی خانه احزاب و بازرسان این نهاد را
انتخاب کنند.
به گزارش ایرنا ،از هر فراکسیون  2نماینده در
جایگاه هیئت رئیسه موقت قرار گرفتند و سه
فراکسیون اصولگرایان ،اصالحطلبان و مستقلین
و اعتدالیون نامزدهای خود را در معرض رای
قرار دادند و به این ترتیب  37نفر شامل اعضای
احزاب و تشکلها برای شورای مرکزی و بازرسان
دوره جدید انتخاب شدند.
پس از رایگیری فراکسیونها ،از میان
اصالحطلبان افرادی چون حسین کمالی با
 60رای ،مصطفی کواکبیان با  53رای و یدالله
طاهرنژاد با  51رای به عنوان نفرات اول تا سوم
انتخاب شدند و احمد حکیمیپور ،حسین
کاشفی ،مهدی علیخانی ،فرج کمیجانی،
شهیندخت موالوردی ،علی صوفی و فاطمه
راکعی به عضویت شورای مرکزی خانه احزاب
نزاده و علی ظفرزاده به
درآمدند و مجید بهم 
عنوان بازرسان انتخاب شدند.
در فراکسیون اصولگرایان ،حسن غفوری فرد
با  62رای ،فهیمه محمدزاده با  41رای و قدرت
ملکی به عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند
و عبدالحسین روحاالمینی ،محمد مهدی مفتح،
حبیبالله بوربور ،میثم نیکفر ،سیدمحمد
حسینی ،محسن پیرهادی و سیدمهدی
جوالیی به عضویت شورای مرکزی خانه احزاب
یزاده و کرمی در جایگاه بازرسان
درآمدند و ول 
خانه احزاب انتخاب شدند .از میان فراکسیون
اعتدالیون (مستقلین) محمد تبرایی با 55
رای ،شهابالدین صدر با  51رای و جمشید
ایرانی با  50رای نفرات اول تا سوم شدند و
مهدی پورنامدار ،قدرتعلی حشمتیان ،محسن
صفرپور ،محمد نیشابوری ،بهنود نادری،
سیاوش میرزایی و محمد فومنی به عضویت
شورای مرکزی خانه احزاب در آمدند و میرعطایی
و خداقلی زاده به عنوان بازرس برگزیده شدند.
گعدههای مختلف فعاالن سیاسی سه فراکسیون
مشخص در خانه احزاب حاشیههای جالبی هم
داشت .مهمترین محور گعدههای اصالحطلبان
بحث اصلی ناکارآمدی اعضا و جوانگرایی بود.
انتقاداتی هم از سوی برخی دبیران کل احزاب
شهرستانها به فعاالن حزبی در تهران و جبهه
هماهنگی اصالحات وارد شد .بحثها درباره
خروجی فعالیت شورای عالی اصالحطلبان،
آینده این شورا و نیز برنامه جریان اصالحات در
انتخابات سال آینده بیشترین مباحث را در میان
اصالحطلبان داشت .غیبت برخی چهرههای
تاثیرگذار اصولگرا هم محور بحثهای فراکسیون
اصولگرایان در این همایش بود .برنامهریزی برای
حضور موثر در انتخابات خانه احزاب هم مورد
توجه اصولگرایان و هم فراکسیون مستقلین و
اعتدالی بود .خانه احزاب ایران ،عنوان سازمانی
مردم نهاد متشکل از احزاب و تشکلهای سیاسی
سه جریان اصولگرا ،اصالحطلب و مستقل
(اعتدالیون) است که با هدف نزدیکتر کردن
احزاب در سال  1379خورشیدی تاسیس شد.

آیتاهلل مکارم شیرازی:

سرداران اقتصادی ،سرداران خوبی برای کشور نیستند

نمایندگی مجلس به تجربه نیاز دارد

مسئوالن درجه یک ما افراد خوبی هستند

دولت بخش تولید را دریابد

فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه گفت :سرداران
اقتصادی ایران اسالمی سرداران خوبی برای این
مملکت نیستند.
به گزارش ایسنا ،محمدجعفر اسدی
گفت :یک روز خط مقدم داخل کشور بود
و ما برای موجودیت انقالب میجنگیدیم
اما امروز آن طرف مدیترانه برای ارتقای نظام
جمهوری اسالمی میجنگیم .وی گفت :جنگ
برای ما یک نعمت بود و ما دوست و دشمن خود را شناختیم و سر پای
خود ایستادیم .متاسفانه بیعرضگی برخیها باعث شده دشمن سوار
انقالب شود ،باید انتخابهایمان انتخاب اهل باشد و فریب دشمن را
نخوریم .اسدی بیان کرد :سرداران نظامی ما در شلمچه میجنگیدند و
خانههایشان در جای جای ایران بود اما امروزه خانه و محل تحصیل
فرزندان سرداران اقتصادی مملکت ما در انگلیس و آمریکا است ،اینها
نمیتوانند سرداران خوبی برای مملکت ما باشند.
وی تصریح کرد :آن چیزی که به ما عزت میدهد پابرهنگانی هستند
که در خط مقدم میجنگیدند نه آنهایی که فرزندانشان در آمریکا
تحصیل میکنند و یا زبان انگلیسی را مثل بلبل حرف میزنند.

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی با بیان
اینکه نمایندگی مجلس به تجربه نیاز دارد،
گفت :اگر قانون انتخابات حزبی شود،
شاهد مشکالت فعلی در انتخابات مجلس
نخواهیم بود و نیازی نیست که برای
نمایندگان محدودیت دوره عضویت در
مجلس در نظر گرفته شود.
به گزارش ایسنا ،سیدرحیم ابوالحسنی با اشاره
به اینکه مصوبه اخیر مجلس درباره محدود شدن دوره عضویت
نمایندگان مجلس یک فیگور و ژست است ،اظهار کرد :نمایندگی
مجلس به تجربه نیاز دارد و هر چه تجربه نمایندگان بیشتر باشد،
عقالنیت و درک آنها بیشتر شده و در این شرایط احتمال تصویب
قوانین بهتر وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه اگر قانون انتخابات حزبی شود ،شاهد
مشکالت فعلی در انتخابات مجلس نخواهیم بود ادامه داد :مشکل
از قانون انتخابات مجلس است .اگر قانون انتخابات حزبی باشد،
احزاب هستند که نمایندگان را به مردم معرفی کرده و در قبال عملکرد
نمایندگان پاسخگو خواهند بود.

امام جمعه مشهد به بیانات پنجشنبه هفته
گذشته رهبر انقالب در دیدار با نمایندگان
مجلس خبرگان اشاره کرد و گفت :رهبری
گفتند مهم این است که بر دشمن مرزبانی
داشته باشیم یعنی مرز دشمن و غیردشمن
را مشخص کنیم .دشمن ما استکبار جهانی،
آمریکا ،غرب و عوامل نفوذی داخلی هستند
ولی مسئول زحمتکشی که روز و شب میدود،
به فرض آنکه موردی هم خطا کرد ،یقهاش را نگیریم و بگویم او عامل
دشمن و نفوذی است زیرا این درگیری موجب غافل شدن از دشمن
میشود.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم سیداحمد علمالهدی افزود:
مسئوالن درجه یک اجرایی ،قضایی و مجلس ما آدمهای خوبی
هستند ولی بخشی از فالکتی که امسال گرفتار آن شدهایم ،به خاطر
سوءتدبیر آنها بود .دشمن قدرت نداشت بلکه سوءتدبیرها موجب
این مشکالت شد .بانکها را باز کردند و دالر دولتی دادند ولی چند
تن خوراک گربه و سگ و لوازم آرایشی وارد کشور شده است .این
سوءتدبیر بود.

آیتالله مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دولت و
مسئوالن باید بخش تولید را دریابند ،اظهار
کرد :کشورهای پیشرفته جهان بر اثر توجه
به تولید به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا
کرده اند؛ متاسفانه در کشور ما تولید دچار
مشکل است.
به گزارش ایسنا ،این مرجع تقلید روز
گذشته در دیدار با وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ،با تاکید بر لزوم توجه به تولید داخل به منظور
حل مشکالت ،عنوان کرد :اگر تولید باشد ،رونق و شکوفایی نیز خواهد
بود ،اما اگر تولید دچار مشکل شود ،یقینا گرانی ،بیکاری و وابستگی را
به دنبال دارد .وی با تاکید بر اینکه دولت و مسئوالن باید بخش تولید
را دریابند ،افزود :کشورهای پیشرفته جهان بر اثر توجه به تولید به
پیشرفت و شکوفایی دست پیدا کرده اند؛ متاسفانه در کشور ما تولید
دچار مشکل است.
وی ادامه داد :متاسفانه از سوی برخی مسئوالن آن حمایت و توجهی
که الزم است دیده نمیشود ،باید کارگروه و اتاق فکری تشکیل و علل
تعطیلی واحدهای تولیدی آسیب شناسی شود.

