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گزینه ای روی میز نیست اما ...
بازگشت آمریکا به برجام ،یکی از وعد ههای
انتخاباتی بایدن بــوده اســت .وعـــد های که از
روزهــای اول دولــت وی ،در اظهارات مقامات
این کشور تکرار شده اما در عمل ،رنگ دیگری
از واقعیت داشته است .شش دور مذاکرات وین
و خواست ایران برای تضمین گرفتن از آمریکا
مبنی بر خارج نشدن مجدد این کشور از توافق،
با پاسخ منفی واشنگتن مواجه شد .بر اساس
آن چه به تازگی مشخص شده است آمریکاییها
حتی حاضر به دادن تضمین برای باقی ماندن
بایدن در توافق تا زمان برسرکار بودن وی هم
نبود هاند .از طرف دیگر احتمال سوءاستفاده
آمریکا از مکانیزم ماشه و برگرداندن تحریمهای
سازمان ملل پس از ورود به توافق بسیار جدی
است؛ موضوعی که آمریکایی ها دربــاره آن نیز
حاضر به دادن تضمین نیستند .ایــن عوامل
باعث شــده تا شش دور مذاکره ویــن به نتیجه
نرسد .پس از انتخابات در ایــران و تغییر دولت
و تیم سیاست خارجی ،ایــن موضوع که مدت
زمانی برای برسرکار آمدن تیم جدید الزم است،
باعث شد تا مذاکرات متوقف شود .این توقف و
همچنین رونــد روبـهرشــد صنعت هستهای در
ایران ،باعث شده است تا آمریکاییها و اروپاییها
بهسمتفشاروتهدیدقدمبردارند.عبارتپلنبی

یا راه جایگزین و همچنین گزینههای دیگر روی
میز با تشویق اسرائیل به ادبیات غربیها اضافه
و مسئله عدم انتفاع از بازگشت به برجام برای
آمریکا مطرح شد.
حتی نخست وزیــر اسرائیل بــرای ســوق دادن
آمریکا به سمت اجرایی کــردن ایــن راه دوم و
منصرف شدن از مسیر اول به واشنگتن رفت که
البته حداقل در ظاهر با مخالفت بایدن مواجه
شد .نکته اساسی در وضعیت کنونی این است
که آمریکا گزینه جایگزین واقعی ندارد .از طرفی
ترامپ هرچه را میشده تحریم کــرده و دیگر
جایی برای تحریم و فشار اقتصادی باقی نمانده
و ایــران در حال بازیابی اقتصادی و آغاز مسیر
مجدد رشد اقتصادی است .از طرف دیگر گزینه
نظامی برای آمریکا امکان پذیر نیست؛ آمریکا در
سه سال اخیر بخش اعظمی از نیروهای خود را
از غرب آسیا خارج کرده است .آنان پایگاه خود
در شرق ایران را از دست دادهانــد و پایگاه خود
در قطر را تخلیه کرده اند و به زودی باید نیروهای
رزمی خود را از عراق خارج کنند؛ این یعنی آن
ها نیروی رزمی چندانی در خاورمیانه ندارند.
از همه این ها مهمتر آن که آمریکا اصال عالقهای
به درگیری و هزینه دادن در خاورمیانه ندارد.
سیاست تمرکز بر چین باعث شده آمریکا تا جای
ممکن خود را از مسائل این منطقه دور سازد
لذا ادعــای رفتن به سمت گزینه های دیگر که
توسط تیم وزارت خارجه آمریکا مطرح میشود،
بیشتر یک بازی روانی برای فشار برایران است
تا یک گزینه واقعی.در این میان خبر تخصیص
یک ونیم میلیارد دالر برای تمرین حمله به ایران
توسط اسرائیل نیز نوعی تقسیم کار بین آمریکا و
صهیونیست هاست تا فشارهای روانی بر ایران را
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افزایش دهد؛ چراکه پرواضح است اسرائیل در
وضعیتکنونیمنطقهوبدونپشتیبانیحضوری
و رزمی آمریکا توان چنین جسارتی را ندارد .هم
از جهت توان حداکثری ایران در پرتاب موشک
و هم از جهت توانمندی بسیار باالی گروه های
مقاومت در منطقه؛ لذا این بلو فها را باید در
همین چارچوب دید و نه بیشتر.تا این جای کار
ایران با رفتار منطقی خود طلبکا ِر خروج آمریکا
از توافق است و تغییر دولت نیز برای آن منطقی
بوده است .امکان تغییر شکل اساسی مذاکرات
که در آینه تغییر مکان آن از ویــن به بروکسل
نمایان شده اســت ،حق دولــت جدید است اما
باید تاخیر در آغاز توضیح داده شود و همراهی
دولتهای همسو در توافق را با خود داشته باشد
تا جای طلبکار و بدهکار را در فضای دیپلماسی
بینالمللی تغییر ندهد .مسیری که به نظر،
آمریکا با آن موافق نیست.در این میان پیشبرد
دیگر عناصر پشتیبان که در مذاکرات اثرگذار
است ،باید با قوت ادامه یابد .امری که سیاست
اعالمی دولت کنونی است .تصحیح و اصالح
ساختارهای اقتصادی ،همکاری منطقهای
و گسترش گفت و گو برای بازسازی سیاسی،
همچنین کنترل شرایط اقتصادی و شرایط
روانی در داخل ایران از مهم ترین موارد الزم در
اثرگذاری مثبت بر مذاکرات آتی است .انتشار
برخی اسناد از مشکالت کشور یا برو ننمایی
اختالفات و مسائل در برهه کنونی همسنگ
همان اشتباه معروفی است که رئیس جمهور
سابق مرتکب شد و در نیویورک و قبل از آغاز
مذاکرات هستهای از خزانه خالی سخن گفت و
دست کشور را در بدهبستان خالی نشان داد .لذا
هوشمندی در تمامی این عرصه ها الزم است.

اختالل بنزینی

روز گذشته سامانه هوشمند سوخت با حمله سایبری و اختالل مواجه شد که بازتاب گستردهای داشت
اما از شامگاه دیشب روند بازگشت جایگا ه ها به مدار آغاز شد
ظهر روز گذشته ،مراجعه کنندگان به پمپ بنزین
ها ناگهان با مشکل قطعی سیستم ها مواجه
شدند .ساعتی بعد مشخص شد ایــن قطعی به
صورت فراگیر در همه پمپ بنزین ها رخ داده و
در عمل ،سامانه کارت سوخت دچار مشکل شده
است .همزمان برخی تحرکات رسانه ای و حتی
هک کــردن بیلبوردها نیز دیــده شد تا مشخص
شود اقدامی از پیش برنامه ریزی شده برای ایجاد
اختالل در سوخت رسانی انجام شده است .برخی
رسانه ها از جمله نورنیوز که یک رسانه نزدیک به
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است از عبارت
هک سامانه کارت سوخت استفاده کردند.مرکز
ملی فضای مجازی نیزاز تعبیر «حمله سایبری به
سامانه هوشمند سوخت» استفاده کرد تا مشخص
شود ریشه مشکل از کجا بــوده است.مرکز ملی
فضای مجازی در اطالعیهای اعالم کرد :ساعت
 ۱۱صبح سهشنبه مرکز افتا گزارشی درخصوص
حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور
اعالم کرده و به تبع آن جایگاهها در ارائه خدمات
سوخترسانی از مدار خارج شدند .به گفته این
مرکز دستگاه های ذی ربط در حال رفع مشکل
ایجاد شــده هستند و تا ساعاتی دیگر خدمات
سوخت رسانی به حالت عادی برخواهد گشت.
در این میان شایعاتی که روزهای قبل درباره بنزین
مطرح و البته تکذیب شده بود نیز باال گرفت و برخی
مدعی شدند که این اقدام مقدمه ای برای گران
کردن بنزین بوده که مسئوالن مختلف از جمله
وزیر کشور آن را رد کردند.در همین حال تالش
جدی از سوی برخی رسانه های ایرانی زبان مقیم

خارج برای القای درگیری و آشوب صورت گرفت.
این در حالی است که با وجود مشکل ایجاد شده در
سامانه و معطلی مردم در پمپ بنزین ها و ترافیک
ناشی از آن ،خبری از درگیری در پمپ بنزین ها
مشاهده نشده است.
گزارش میدانی خبرنگار خراسان

در این میان بردبار خبرنگار خراسان ،عصر روز
گذشته با مراجعه به چند جایگاه سوخت گزارش
داد :با مراجعه ای به چند جایگاه سوخت در
سطح شهر تهران قطعی سامانه کامال تایید شد
به طــوری که تا حوالی ساعت  17در برخی از
جایگاه ها حتی امکان سوخت گیری به صورت
آزاد نیز وجــود نداشت و ایــن جایگاه ها کامال
تعطیل شده بودند ،با این حال با گذشت زمان و
فرارسیدن شب امکان سوخت گیری به صورت
آزاد در بسیاری از جایگاه های سوخت پایتخت،
نظیر جایگاه تقاطع خیابان انقالب با حافظ و
جایگاه ابتدای خیابان وصال شیرازی فراهم شد،
هرچندکهبرخیازجایگاههانظیرجایگاهخیابان
شریعتی باالتر از بهار امکان سوخت گیری آزاد در
آن ها قبل از تاریک شدن آسمان نیز فراهم بود.
ورود  1700جایگاه سوخت به مدار

هــمــزمــان ســخــنــگــوی شــرکــت مــلــی پخش
فراوردههای نفتی ایران نیز شامگاه روز گذشته
در گفت وگو با انوار ،خبرنگار خراسان ،درباره
زمان شروع کار مجدد همه جایگاه های توزیع
سوخت در کشور گفت :امیدواریم به زودی کل

جایگاه های توزیع سوخت با نرخ دوم امکان
توزیع را پیدا کنند .فاطمه کاهی افــزود :هم
اکنون (شامگاه روز گذشته) از بیش از3600
جایگاه سوخت در کشور ،هزار و  700تا هزارو
800جایگاه وارد مدار شده اند.وی افزود  :تیم
فنی در تالش است تا به زودی کل جایگاه ها با
نرخ دوم امکان توزیع سوخت را داشته باشند.
کاهی درباره وضعیت جایگاه های توزیع سوخت
در استان خراسان رضوی نیز گفت :هم اینک
بین  60تا  70جایگاه این استان در مدار هستند.
کاهی با بیان این که هیچ گزارشی از تجمع یا
شلوغی در جایگاه ها نداشته ایم ،در پاسخ به این
سوال که آیا تدابیر امنیتی برای سرقت احتمالی
از سهمیه کــارت ها در نظر گرفته شده است،
گفت :خوشبختانه الیــه هــای امنیتی سامانه
باالست و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
حمله سایبری از یک کشور خارجی بوده است

همچنین فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی فضای
مجازی شب گذشته در گفت و گو با خبر  22با
اشاره به این که حمله سایبری به سامانه هوشمند
سوخت از یک کشور خارجی با هدف اختالل در
خدمترسانی به مــردم انجام شده بــود ،گفت:
هنوز زود است برای اینکه اعالم کنیم این حمله
از سمت کدام کشور و به چه صورت انجام شده
است.باتمهیداتامنیتیکهازقبلاندیشیدهشده
بود  ،امکان دسترسی به میزان سهمیه افراد وجود
نــدارد .شرکت ملی نفت نیز اعالم کرد:سهمیه
بنزینموجوددرکارتهایسوختمحفوظاست.

معارفه مدیرعامل جدید بانک تجارت با حضور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد
آیین تکریم دولت آبادی مدیر عامل پیشین و معارفه دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل جدید بانک تجارت
با حضور دکتر مرادپور مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد

به گــزارش روابــط عمومی بانک تجارت،
دکتر مرادپور به عنوان نماینده سهامداران
عــمــده بــانــک تــجــارت بــا تبریک میالد
با سعادت حضرت رســول (ص) گفت:
دولــت و وزارت اقتصاد انتظاراتی را از
سیستم بانکی دارنــد و ایــن انتظار یک
طرفه نیست و دولت هم برای تحقق آن
کمک خــواهــد کـــرد.وی بــا تشریح این
انتظارات افــزود :رعایت حقوق و تکریم
مشتریان ،تبادل قراردادهای بین بانک و
مشتریان به صورت شفاف و الکترونیکی،
حمایت بیشتر از تولید و بخش های مولد،
ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی تملیک
شدهتوسطبانکهاوکمکبهتسهیلفعالیتاین
واحدها،گسترشتسهیالتاعطاییخرد وکارت
اعتباری ،پایبندی بانک ها به مصوبات شورای
پــول و اعتبار به ویــژه رعایت نــرخ مصوب سود
سپرده ها و تسهیالت اعطایی ،رعایت عدالت
در تخصیص اعتبار و تسهیالت به استان ها به
ویژه استان های محروم و سودآور کردن عملیات
بانک با گسترش فعالیت هــای کسب و کاری
خصوصا در بانک های بورسی از جمله انتظارات
وزارت اقتصاد از بانک هاست .برای تحقق این
انتظارات ،دولت هم باید با تسهیل شرایط کسب
و کار و تعیین تکلیف بدهی های خود به بانک ها

نقشآفرینیکند.دکترمرادپورباتقدیراززحمات
دولت آبادی در  46ماه تصدی مدیر عاملی بانک
تجارت تاکید کرد :اطمینان داریم که با حضور
آقای دکتر اخالقی فیض آثار ضمن تداوم روند رو
به رشد بانک تجارت ،سودآوری پایدار این بانک
را شاهد خواهیم بود .حضور آقایان دولت آبادی
و اخالقی فیض آثار که کارشناس و از مدیران الیق
نظام بانکی هستند ،در آینده آثار مثبت خود را بر
بانک های ملت و تجارت نمایان خواهد کرد.رضا
دولت آبــادی ،مدیر عامل پیشین بانک تجارت
گفت :خــدای بــزرگ را شاکرم که در شرایطی
از بانک تجارت جدا می شوم که بانک وضعیت
مناسبی دارد و بسیار خرسندم که یکی از مدیران

خوشناموباتجربهسیستمبانکیبهعنوان
مدیر عامل بانک تجارت منصوب شده
است و یقینا با تجربیات آقای دکتر اخالقی
فیض آثار ،این بانک در مسیر موفقیت ثابت
قدم خواهد ماند.دکتر اخالقی فیض آثار
مدیر عامل بانک تجارت نیز در سخنان
خود تاکید کرد :با مرور موفقیت های بانک
تجارت در سال های اخیر به این نتیجه می
رسیم که کار دشواری پیش روی ماست.
در نظام ارزیابی ،تالش هایی که منتج به
نتیجه می شود از نگاه مسئوالن ذیربط
دور نخواهد ماند و این مهم به ما یادآوری
می کند که باید با تالش بیشتر ،عالوه بر حفظ
وضعیت فعلی آن را ارتقا دهیم.دکتر اخالقی
فیضآثارازحضوردرجمعهمکارانبانکتجارت
ابراز خرسندی کرد و گفت :از بانک تجارت در
نظام اقتصادی کشور به عنوان بانکی فاخر نام
برده می شود و ظرفیت های بانک به ویژه در حوزه
منابع انسانی به عنوان شاخصه این بانک مطرح
است .برای پاسداشت و تداوم این دستاوردها که
به سختی حاصل شده است به همراهی و تالش
افــزون تر همکاران عزیزم در بانک تجارت نیاز
دارم.تقدیر از زحمات دولت آبادی و اعطای حکم
انتصاب دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک
تجارت ،پایان بخش این مراسم بود.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••یک عده از مردم ناراحت اند که چرا ثبت نام
سهام عدالت انجام نمی شود؟ حاال که ما 15
سال پیش ثبت نام کردیم و برگه سهام داریم با
شما هیچ فرقی نداریم .نه اجازه فروش داریم
نه سودی می بریم.
••به اون کسی که جایگاه هــای بنزین رو
هک کرده بگین حاال که زحمت هک کارت
سوخت ها رو کشیدی ،قربونت  ۱۰۰۰لیتر
هم بنزین بریز توشون دل مردم شاد شه!
•• چطور می خواهید فرزندآوری زیاد شود در
حالی که مسکن گران است ،جوانان بیکار
هستند ،ازدواج به دالیل مختلف مشکل شده
است ،ناباروری بین مردم به دلیل تغذیه ناسالم
افزایش یافته است و ...تنها مردم را با تشویق
نمی توان به سمت فرزندآوری سوق داد .باید
خیلی مشکالت به صورت کالن حل شود.
•• واقعا آدم خجالت می کشه بگه مشهدیه.
آبروی فوتبال مشهد رفت .جمع کنین با این
مدیریت ضعیف تون .دومین کالن شهر بزرگ
ایران باید تیم فوتبالش به این روز بیفته .تو رو
خدا آقای استاندار به داد فوتبال مشهد برس.
••به اون کسانی که از گرانی ها در دولت
رئیسی گالیه دارنــد :با آن خبری که گفته
خزانه دولت روحانی در ماه آخر صفر بوده،
رئیس جمهور جدید چطور می تونسته با
خزانه خالی کارش رو انجام بده؟
••ما اســتــادان حق التدریس پیام نــور االن
سه ترمه حقوق نگرفتیم .فقط حقوق هیئت
علمی و کارمندان هر ماه فراموش نمی شه.
هیچکس هم جواب گو نیست.
••نانوایی سنگک نان ساده را  2000ولی
کنجدی را  3500تومان می فروشد .کنجد
کیلویی 45000تومان است .آیا واقعا 30
عــدد نــان یک کیلو کنجد می بــرد یا کمی
نظارت الزم است؟ شما دقت کنید هر وقت
صف شلوغ باشد باز حدود  10نان کنجدی
آمــاده و گرم بدون صف آمــاده فروش است.
چرا؟ حاال جرئت داری اعتراض کن .لطفا
اتحادیه برای قیمت کنجد نرخ مصوب دهد.
ما با  2500تومان موافقیم .بیشترش انصاف

پیامك2000999 :

تلگرام 9033337010:

نیست.
•• بعضی ها توجه ندارند که گرانی های فعلی
نتیجه سیاست های دولت قبلی است و مدت
ها طول می کشد تا این دولت بتواند کسری
بودجه و بریز و بپاش های قبلی ها را جبران
م چیز خوبی است.
کند .انصاف ه 
•• اس ــت ــان ــدار انــقــابــی! فــکــری ب ــه حــال
سهامداران نگون بخت پدیده بکنید.
•• ب ــرای چند نــفــری کــه یــک زمــانــی بانک
مرکزی دست شون بوده و مردم را بدبخت
کردند  10سال زندان!
•• شیرهای نایلونی متفاوت با شیرهای پاکتی
با ماندگاری طوالنی است .هم از لحاظ قیمت
و هم این که طعمش فقط برای عده ای سازگار
است ولی جای سوال است چرا در تعطیالت
تولید نمی شوند؟
•• چرا هیچ نظارتی بر صرافی های بانکی
که ارز دولتی می دن نیست؟ من یک هفته
هست دارم می رم نوبتم نشده .صرافی میگه
سهمیه امروزمون تموم شده .اون وقت دالل
های ارز نفری  300هزار می دن کارت ملی
افــراد را می خــرن به راحتی و بــدون نوبت
میبرن داخل برخی صرافی ها ارز می گیرن.
به راحتی شیرینی کارمند صرافی را می دن به
ازای هر نفر هم میلیونی گیرشون میاد .بقیه
مردم باید ساعت ها توی صف بایستند تا شاید
نوبت شون بشه یا نه.
••واقعا متاسفم براتون که ستون حرف مردم
شده محل درج دعوای لفظی بین چند نفر از
مردم .واقعا متاسفم!
••اگر قرار باشد با آزاد سازی صــادرات یک
محصول یا مواد غذایی مثل سیب زمینی،
گوجه فرنگی و ...مردم دچار مشکل شوند و
آن کاال و ارزاق گران شود و مردم قادر به خرید
آن نباشند ،به نظر می رسد ظلم به مردم و
هموطنان است و باعث نارضایتی مضاعف.
لطفا مسئوالن به این موضوع نیز بیندیشند.
•• نماینده ها در مجلس باید نماینده همه
باشند نــه یــک قشر خــاص مانند معلمان،
در حالی که الیحه متناسب ســازی حقوق

نمابر05137009129 :

بازنشستگان از دستور کار خارج شده ولی
مجلس اصرار بر رتبهبندی معلمان دارد.
•• هفت مــاه از ســال تــمــام شــد امــا حقوق
نگهبانان بانک افزایش پیدا نکرد .در حالی
که به صــورت روزانــه و بــدون مزایا و بیمه و
بدون عیدی و بدون مرخصی به کار گرفته
م ـیشــونــد .بـــرای اطـــاع ریــاســت محترم
جمهوری و اقدام فوری( .از طرف یک نگهبان
با شش سال سابقه)
•• در سایت ثبت نام مسکن ملی گزینه هایی به
چشم می خوره که شاید خیلی ها اون شرایط
رو نداشته باشن .آقای رئیسی! رفتن به این
شهر و آن شهر بــدون نشستن پای درد دل
مردم چه فایده ای داره؟! مردم از چه طریقی
با شما سخن بگویند؟
••دیــروز رفتم شیرخشک گرفتم باز کردم
دیدم اندازه پنج تا قاشق غذاخوری داخلش
شیر خشک داره! لطفا مسئوالن رسیدگی
کنین.
••بــرخــی ماشین هــای سمند زرد مسیر
مشهد -بجنورد مستقر در میدان پارک ملت
علنی کرایه این مسیر را مخصوصا در روزهای
تعطیل خودسرانه افزایش داده و از ۷۸هزار
تومان به  ۱۰۰هزار تومان رسانده اند .هیچ
نظارتی هم نیست .به  ۱۴۱هم که زنگ
میزنیم هیچ کس پاسخ گو نیست .تو رو خدا
یکی پیگیری کنه.
••درباره بحث کاهش جمعیت زیاد صحبت
مــی شــود کــه رشــد جمعیت مــان 75صــدم
درصد است در حالی که ما باید این واقعیت
را بپذیریم زیرساخت هایمان با جمعیت مان
رشــد برابر ندارند و جمعیت  35میلیونی
به دالیل جنگ و ...شد  85میلیون و دچار
مشکالت فــراوان شدیم .برداشت بی رویه
آب دشت ها برای کشاورزی ،کمبود خطوط
راه آهن ،تخت بیمارستان و  ...آلمان چندین
ســال اســت رشــد جمعیتش صفر اســت که
در زمان ضرورت مهاجر می پذیرد .باید زیر
ساخت ها متناسب با جمعیت رشد داشته
باشند و گرنه جوانان مهاجرت می کنند.

