
از اقتصاد اسالمی تا طب اسالمی 

اسپوتنیک در گزارشی مطرح کرد
کشته شدن دو افسر آمریکایی و اسرائیلی که در ترور فرماندهان مقاومت نقش داشتند

***
کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت همه خودروها

یکی از مســائلی کــه این روزهــا دامن جامعه 
پزشــکی کشور را گرفته و به عنوان تهدیدی جدی 
برای این جامعه علمی تلقی می شود پر و بال دادن 
به موضوعی تحت عنوان »طب اسالمی« است. الزم 
می دانم قبل از پرداختن به طب اسالمی از موردی 
مشــابه تحت عنوان »اقتصاد اســالمی« مطلبی را 

عرض کنم.
از قبل انقالب »اقتصاد اسالمی« ذهن افراد زیادی 
از جمله بنده را به خود مشغول کرده بود و سواالتی 
نظیر این که اقتصاد اســالمی چیســت؟ به بحثی 
محوری در میان روشنفکران مذهبی و مخالفان رژیم 
گذشــته در قبل انقالب تبدیل شده بود. آیا اقتصاد 
اسالمی بر اقتصاد سوسیالیستی مهر تائید می زند؟ یا 
همان اقتصاد ســرمایه داری است؟ و یا جدای از این 

دو؟ و اگر جدا است فرمول های آن چیست؟
ابعاد ناشناخته اقتصاد اسالمی در قبل انقالب از 
ذهن و فکر خیلی ها خارج نشــد، تا این که انقالب 
اســالمی به وقوع پیوســت و همه آنانی که مبلغ و 

مشــتاق اجرای آن بودند بی صبرانــه انتظار آن را 
داشتند تا در ســایه اقصاد اسالمی تحولی مثبت و 
ریشه ای در اقتصاد کشور بوجود بیاید و الگویی برای 

سایر کشورها باشد. 
با گذشــت سال های متمادی به این واقعیت پی 
برده شد اقتصاد یک علم است مانند علم شیمی یا 
فیزیک و ریاضیات که براساس یک سری فرمول ها 
تنظیم شــده و اســالمی و غیر اســالمی ندارد و 
مراکز اقتصادی که در ایران اســالمی شــدند فقط 
محدوده هایی به علم اقتصاد افزوده اند. اکنون برای 
بســیاری از صاحبان اندیشــه دینی بیش از پیش 
مشخص شــد اســالم یک دین و دارای دستورات 
معنوی برای زدودن پلیدی ها و زشتی ها از انسان ها 
و متخلق کردن به اخالق الهی برای نزدیکی به خالق 
هستی از راه خدمت به مخلوق است. برای دستیابی 
بــه این اخالق، بر دســتوراتی مبنــی بر کمک به 
مستمندان و مستضعفان نظیر زکات و.... خودداری 
از تکاثر ثروت و درآمدهای غیر قانونی و نامشــروع 
نظیر احتکار و رانت و گرانفروشی و کم فروشی و... 

 تاکید شده است.
اکنون شــاهد پدیــده ای جدید به نــام »طب 
اسالمی« هستیم. اگر چه از قبل و بطور پراکنده در 

گوشه و کنار و از ناحیه آنانی که اسالم را همه شمول 
می دانند و تصور دارند اگر طب اســالمی بگویند بر 
ارزش اســالم افزوده می شود شــنیده می شد ولی 
اخیرا جنبه رسمی تری پیدا کرد و تا درون برخی از 
نهادهای رسمی پیش رفت و احتمال دارد در آینده 

جنبه قانونی پیدا کند!
واقع قضیه این که طــب مانند اقتصاد یک علم 
اســت که براســاس مطالعات و تجربیات در مراکز 
علمی و دانشــگاهی و آزمایشــگاه ها حاصل شده و 
به مصلحت دین نیســت آن را در قالب ارزش های 
معنوی و انسان ســازی دین قرار داده شود و تصور 
شود با این کار بر ارزش دین افزوده می شود. ممکن 
است در دســتورات دینی تاکید بر مصرف بعضی از 
گیاهان و مایعات و... و خودداری از برخی مواد دیگر 
شــده باشــد که در نتیجه برای سالمت مفید باشد 
ولی این دلیل براین نمی شود که طب اسالمی وجود 
دارد. ضمن اینکه آنچه به عنوان طب اسالمی طرح 
می شود اگر در مقام عمل باعث عالج بیماری فردی 
نشود آیا او را به اصل دین بدبین نخواهد کرد؟ و در 
مجموع ترویج چیزی به نام طب اســالمی بیش از 
آنکه اسالم را ســربلند کند، به آبروی دین و اسالم 

آسیب نمی رساند؟!

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی با استناد به 
اطالعاتی که در یک پایگاه خبری ارائه شده است، 
گزارش داد که محور مقاومت در ماه های اخیر طی 
حمله ای دو تن از فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی 
را که در عملیات ترور شــهیدان سردار سلیمانی 
و ابو مهدی المهندس نقش داشــته اند، از پای در 

آورده است.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
 The Cradle news اسپوتنیک، پایگاه خبری
روز دوشــنبه به نقل از »یک مقام ارشــد امنیتی 
جبهه مقاومت« که نامش فاش نشــده اعالم کرد 
کــه محور مقاومت به تالفــی عملیات تروری که 
به دســتور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 
دی ماه سال ۹۸ موجب به شهادت رسیدن شهید 

سردار قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، 
فرماندهان مقاومت شده بود، حمالتی علیه دو تن 
از افسران نظامی آمریکایی و اسرائیلی که در این 

ترور دست داشته اند، انجام داده است.
طبــق گفته این مقام جبهــه مقاومت، این دو 
افسر ارشد طی عملیاتی نظامی در اربیل، در شمال 
عراق کشته شده اند. پیشــتر مقامات آمریکایی و 
منابع اســرائیلی مرگ این دو را تایید کرده بودند 
امــا مدعی شــده بودند کــه در رخدادهایی غیر 

نظامی جان خود را از دست داده اند.
پنتاگــون اواخر ژوئن در بیانیــه ای بدون ارائه 
جزئیاتــی گفته بود، جیمز ســی.ویلیس، افســر 
آمریکایی طــی رخ دادی غیر جنگــی در پایگاه 
هوایی العدیــد قطر جان باخته بــود؛ این بیانیه 

جزئیات بیشتری را در این باره ارائه نکرد. براساس 
گزارش روزنامه استارز اند اتریپس، ویلیس فرمانده 
گردان هوایی ۲۱۰ اســب سرخ بود که ۱۳۰ نیرو 
دارد و در مناطــق دوردســت و پرخطر عملیات 
انجام می دهند.  رســانه های رژیم صهیونیســتی 
هم درباره مرگ ژنرال شارون اسمان فرمانده تیپ 
پیاده ارتش اســرائیل گزارش داده بودند که اول 
ژوئیه پس از تمرینی ورزشی در یک پایگاه نظامی 
در مرکز اسرائیل نقش زمین شده و جان خود را از 
دســت داده است. او در طول خدمت ۲۵ ساله اش 
در جاهای مختلفی از جمله لبنان و غزه فعال بوده 
است. منبع امنیتیThe Cradle، به زمان دقیق 
حمالتی که موجب کشته شدن ویلیس و اسمان 

شده بود، اشاره ای نکرده است.

بررســی قیمت انواع خودروها اعــم از داخلی ها 
و خارجی ها نشــان می دهد که پــس از تایید طرح 
مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، همه خودروها 
در بازار اعــم از پرتیراژهای داخلــی، مونتاژی ها و 
خارجی ها کاهش یافته و با توجه به اینکه مشتریان 
برای خرید، دست نگه داشته اند، بازار در رکود سنگین 

به سر می برد.
به گزارش ایسنا، بررســی روند قیمت ها در بازار 
چهارشنبه/ ۳۱ شهریور ماه نشان می دهد که نسبت 
به هفته های اخیر که روند قیمت ها در بازار، صعودی 
طی می شــد، پس از اعالم موافقت مجلس شورای 

اسالمی برای آزادســازی واردات خودرو و همانطور 
که پیش بینی می شود قیمت ها با آزادسازی واردات 
کاهــش قابل توجهی خواهد داشــت؛ با اعالم خبر 
رفع ممنوعیت واردات و از ســرگیری مجدد واردات 
خودرو، قیمت  خودروهــا را در بازار تحت تاثیر قرار 

داده است و منجر به کاهش قیمت ها شده است.
البتــه این کاهــش قیمت ها به ســبب افزایش 
فروشندگان در بازار خودرو به سبب نگرانی از بابت 
کاهش بیشــتر قیمت و در مقابل کاهش متقاضیان 
به امید همین موضوع )خرید با قیمت پایین تر( در 

آینده نیز اتفاق افتاده است.

در این رابطه، ســعید موتمنــی- رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران و فروشــندگان خودرو تهران- در 
گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در حال حاضر رکود 
سنگینی بر بازار خودرو حاکم است. پیش از این نیز 
بازار در رکود به ســر میبــرد اما پس از اینکه هفته 
گذشته، مجلس طرح آزادســازی واردات خودرو را 
مصوب کرد و به احتمال بسیار باال، شورای نگهبان 
نیز با این طرح موافقت خواهد کرد، این رکود بیشتر 
شــد. این روزها فروشــنده در بازار بسیار است و در 
مقابل خریدار اصال مراجعه نمی کند و هیچ خریداری 

در بازار نیست.
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واشنگتنپستبررسیکرد

چرا تهران برای ازسرگیری مذاکرات وین 
عجله ای ندارد؟

یــک روزنامــه آمریکایی با مرور مواضع اخیر ایــران و قدرت های جهانی عضو توافق هســته ای درباره از 
ســرگیری مذاکرات احیای این توافق در وین، مطرح کرد که سرنوشت این مذاکرات هنوز مشخص نیست و 
دولت جدید ایران عجله ای برای از سرگیری این مذاکرات ندارد. به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در 
گزارشــی درباره مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین نوشت: سه ماه پس از آخرین نشست برای مذاکره 

پیرامون احیای توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی...

رئیس اتاق ایران گفت: طبق آخرین گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ )به قیمت 
جاری( ۴۴۵ میلیارد دالر بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دالر در سال ۹۹ تنزل یافته است.به گزارش 
اتاق بازرگانی ایران، غالمحسین شافعی با اشاره به بحران تأمین انرژی به  ویژه در بخش برق و گاز برای کشور، 
اظهار داشت: حل چالش تأمین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود...

 حمله جمهوری خواهان
به نطق بایدن در سازمان ملل 

رئیساتاقایرانمطرحکرد

کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران 
طی 3 سال
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سیفالرضاشهابی

در اطالعیه شاخه فرهنگیان حزب مردم ساالری همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 
تاکید شد

 لزوم تحقق عدالت آموزشی، حل مشکالت معیشتی فرهنگیان
و تعیین تکلیف رتبه بندی معلمان 

بازتاب سخنرانی رئیسی در سازمان ملل در رسانه های خارجی

بی پرواتر در انتـقاد از آمریـکا
 و حمـایت از مذاکـرات هستـه ای

صفحه2

چرا معاون اول رئیس جمهور ساکت است

50 میلیون دوز واکسن برکت چه شد؟!


