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گریزهای بایدن برای انجام یک سفر!
یک ماهی میشد که سفر جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا
ابهام آشکار روبه رو بود .در
به عربستان سعودی ،با نوعی
ِ
این مدت ،رسانههای مطرح آمریکا و بهتبع آنها رسانههای
منطقهای ،از کاخ سفید ،وزارت خارجه و منابع آگاه آمریکا،
اخباری در خصوص زمــان این سفر منتشر و حتی اصل
چنین سفری را در آینده نزدیک تأیید یا انکار میکردند اما
کاخ سفید سرانجام پس از گمانه زنیهای بسیار ،سفر «جو
بایدن» به سرزمینهای اشغالی ،کرانه باختری و عربستان
را در اواســط ژوئیه (دهه سوم تیر) اعالم کرد .خبری که
با توجه به وعــده دوران انتخاباتی رئیسجمهور آمریکا
مبنی بر منزوی کــردن ریــاض به دلیل قتل فجیع جمال
خاشقچی و دیگر موارد نقض حقوق بشر مانند بازداشت
گسترده نخبگان حکومتی مخالف و جنگ یمن ،به سرعت
به «خیانت» تعبیر شد و کاخ سفید را در الک دفاعی فرو
برد .بایدن اما ناچار به تغییر مسیر دربرابر سعودی است.
قیمتهای انرژی به دلیل تقاضای باالی مرتبط با بهبود
اقتصادی پس از همه گیری کرونا و تحریمها علیه روسیه،
ایــران و ونزوئال ،یعنی کاهش عرضه ،سر به فلک کشیده
است .قیمتهای باالتر انرژی به تورم دامن میزند که به
عنوان بزر گترین چالش اقتصادی و سیاسی پیش روی
دولتبایدناست.دراینشرایطناگهان،عربستانسعودی،
در مقام تولیدکنندهای با توانایی افزایش نسبتا سریع تولید،
دوباره به شریکی بسیار ضروری تبدیل میشود .درواقع
دموکراتها نگران هستند که اگر شرایط وخیم اقتصادی
در داخل آمریکا همچنان ادامه یابد ،در انتخابات پیش رو،
نه فقط کنگره بلکه کاخ سفید را هم از دست خواهند داد.
تمامی این موارد موجب تغییر سریع مواضع انتخاباتی جو
بایدن درخصوص عربستان سعودی شده است .عالوه بر
این ،روند روبه رشد همکاریهای عربستان و چین به هیچ
وجه بــرای واشنگتن مطلوب نیست .براساس گزارشی
که اینترسپت از سفر فروردین امسال ویلیام برنز ،رئیس
سازمان سیا به عربستان منتشر کرده ،برنز این دو خواسته
را بهصراحت از ریاض طرح کرده است .این دو بههمراه
دالیــل دیگر ،باعث میشود تا بایدن امتیازدهی به بن
سلمان را برای دستیابی به اهداف مهمتر ،ضروری بداند.
آمریکا همواره نشان داده است که از حقوق بشر به عنوان
ابزاری برای رسیدن به منافع خود استفاده میکند .مهم
هم نیست چه کسی یا چه حزبی در آمریکا بر مسند قدرت
باشد .در واقع حقوق بشر در خدمت منافع آمریکاست و
عربستان نیز با استفاده از این مسئله ،به نقضهای مکرر
حقوق بشر ادامه میدهد بدون آن که مواخذهای در کار
باشد .با این حال تیم بایدن ناچار است بهطور همزمان به
شعارها و ادعای رئیسجمهور بیندیشد و مانع از عدول او
از آنها شود و ازسوی دیگر ،اهداف راهبردی آمریکا را هم
مدنظر قرار دهد .بنابراین بهنظر میرسد طراحی وانجام
سفر به عربستان و دیدار با بن سلمان ،برای رئیسجمهور
آمریکا پیچیدگیهای خاصی داشته باشد .براساس آن
چه رسانهها از سفر احتمالی بایدن به منطقه و احتما ًال
عربستان گفتهاند ،یکی از محورهای این سفر ،ممکن است
اعالم عادیسازی روابط عربستان با رژیم صهیونیستی یا
مقدمات این عادیسازی باشد .اگرچه طی چندسال اخیر
امارات متحده عربی ،بحرین ،الجزایر و برخی کشورهای
دیگر ،به قطار شوم عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی
پیوستهاند اما نقش عربستان در جهان عرب و جهان اسالم
و ارزشهای نمادینی چون وجود حرمین شریفین در آن،
باعث میشود تا انعکاس رسانهای و سیاسی عادیسازی
روابط این کشور با رژیم صهیونیستی ،از ارزش سیاسی و
نمادین دو چندانی برای صهیونیستها و حتی مقامات
آمریکا برخوردار باشد .بهنظر میرسد تیم بایدن نیز بنا دارد
تالش کند با بهر هبرداری از چنین انعکاسی ،بهنوعی از
انتقادهای موجود درخصوص رفتارهای ضدحقوقبشری
بنسلمان و مواضع بایدن در قبال این رفتارها ،فرار کند.
افزون بر این در بحبوحه انحالل کنست رژیم صهیونیستی
توسط نفتالی بنت و یائیر الپید ،حاکمان تل آویو ،بیشتر از
هر کسی میکوشند تا این سفر انجام شود و با عادیسازی یا
چیزینمادینونزدیکبهآنمیاناسرائیلوعربستان،عم ً
ال
دستاوردی در عرصه خارجی کسب کنند.
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دستوررئیسجمهوربرایپیگیریمطالبه
بازنشستگانکارگری
رئیسجمهور دستور مجدد پیگیری
مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی
را صادر کرد .آن طور که پایگاه اطالع
رســانــی دول ــت اع ــام کـــرده ،آیـــتا...
سیدابراهیم رئــیــســی در جلسه روز
گذشته هیئت دولــت بــه مــعــاون اول،
معاونت حقوقی ،وزارت تعاون ،کار و
رفاهاجتماعیودیگربخشهایذیربط
دستوردادکهخواستههایبازنشستگان
عزیز را دربــاره مستمر یشان پیگیری
کنند.
اشــــاره رئــیـسجــمــهــور بــه گــایـههــای
بازنشستگان تامین اجتماعی از مصوبه
اخیر هیئت وزیــران است که برخالف
تصمیم هیئت امنای ســازمــان تامین
اجتماعی ،میزان افزایش حقوق امسال
سایر سطوح بازنشستگی را به جای
 38درصـــد 10 ،درصــد تعیین کــرد.
مصوبهای که البته با نظر هیئت تطبیق
قوانین ،مغایر قانون تشخیص داده شد
و دولت باید آن را باطل و اصالح کند.
محمدحسن آصفری عضو کمیسیون
امور داخلی کشور و شوراها در مجلس
بــا انتشار توئیتی بــه بــرگــردانــدن این
مصوبه به دولــت بــرای تجدیدنظر خبر
داد و نوشت« :کمیسیون تطبیق قوانین
و مقررات مجلس مصوبه هیئت وزیران
درخصوص  10درصد افزایش حقو ق
بازنشستگان را  ابــطــال کــرد و بــرای

تجدیدنظر به دولت برگرداند .دولت دو
هفته فرصت دارد مصوبه را اصالح کند،
در غیر این صورت مصوبه شورای عالی
کار الزم االجراست».
▪تکلیف دولت برای اصالح مصوبه

اگرچه دبیرخانه شورای اطالع رسانی
دولت روز سه شنبه در واکنش به برخی
اظهارنظرها اع ــام کــرد کــه «هیئت
تطبیقازجایگاهیبرایابطالمصوبات
هیئت وزیران برخوردار نیست» با این
حــال دســتــور ام ــروز رئیسجمهور در
جلسه هیئت دولت نشان داد که تصمیم
آیت ا ...رئیسی ،بازنگری در مصوبه
قبلی اســت و حــاال باید منتظر مصوبه
جدید بود .آن طور که خبرگزاری خانه
ملت اعالم کــرده ،دولت بعد از وصول
ایــراد هیئت تطبیق ،یک هفته مهلت
دارد تا برای اصالح مصوبه خود اقدام
کند ،در غیر این صورت یا عدم وصول
پاسخ مستند و مستدل از سوی دولت،
نظرهیئتتطبیققطعیوبهدولتاعالم
و پس از آن مصوبه دولت ملغی خواهد
شد .البته دبیر هیئت تطبیق هم اعالم
کرده« :با تعامل خوبی که میان دولت
و هیئت تطبیق برقرار است ،اطمینان
داریم بهترین تصمیم گرفته خواهد شد و
با اصالح مصوبه ،مشکلی وجود نخواهد
داشت».

فهرستجدیدبانکمرکزیازبدهکارانکالن 25بانک
بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی بزرگ و تسهیالت کالن بانکها را به روز
کرد .فهرستی که با اضافه شدن اسامی هفت بانک نسبت به فهرست ماه گذشته،
اطالعات  25بانک را شامل میشود .براساس مصوبه جلسه مورخ  31خردادماه
1401شورای پول و اعتبار ،مجموع خالص تسهیالت و تعهدات مربوط به هر ذی نفع
واحد یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل هزار میلیارد ریال است ،به عنوان
مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره ( )16قانون بودجه
سال  1401کل کشور محسوب میشود و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
در چارچوب احکام قانونی و مصوبات موصوف ،آمار و اطالعات مربوط به تسهیالت
و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط ،پرداختی توسط هر یک از
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در پایان هر فصل پس از بررسی از طریق درج
در پایگاه اطالعرسانی خود
در دسترس عموم قرار خواهد
داد .به گزارش بانک مرکزی،
اطالعات مربوط به تسهیالت
و تعهدات کالن پرداختی
توسط بانکهای ملی ایران،
خاورمیانه ،صنعت و معدن و
سرمایه و تسهیالت و تعهدات
اشــخــاص مــرتــبــط بــا شبکه
بــانــکــی بــراســاس «مــصــوبــه
شورای پول و اعتبار» در حال
بررسی است و متعاقب ًا انتشار
خــواهــد یــافــت .بــه گــزارش
خراسان ،اطالعات مربوط به
تسهیالت کالن و بدهکاران
دانهدرشتبانکهایاقتصاد
نوین ،ایــران زمین ،ایــران-
ونــزوئــا ،آیــنــده ،پارسیان،
پ ــاس ــارگ ــاد ،پــســت بــانــک،
تجارت ،توسعه تعاون ،توسعه
صادرات ،دی ،رفاه کارگران،
ســامــان ،سپه ،سینا ،شهر،
صـــــادرات ،ق ــرض الحسنه
رسالت ،قرض الحسنه مهر
ایران ،کارآفرین ،کشاورزی،
گردشگری ،مسکن ،ملت و
موسسه اعتباری ملل منتشر
شده است.

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

تلفن051 37009111 :

•• پارسال همین موقع بهترین برنج ایرانی
را ۳۵۰هزارتومان میخریدیم .دیــروز برنج
هندی خریدم  ۳۶۰هــزار تومان! ایــن تورم
چقدر میشود؟
•• اجاره خانهها را دو برابر یعنی  100درصد
کردهاند.نهدفاترامالکونهصاحبخانههاهیچ
کدام قانون را قبول ندارند و از مصوبه دولت
تمکین نمیکنند! به کجا پناه ببریم؟ دعوا و
شکایت به کدام دادگاه ببریم؟
•• افزایش حقوق ما در سال جدید  ۶۰۰هزار
تومان است .واقعا با این تورم باال و گرانیهای
بی حد وحصر و ایــن حقوق حداقل چه کار
میشود کرد؟
•• من مربی آموزشگاه رانندگی ام .االن 3ماه
از سال گذشته با این گرونی اجناس و لوازم
خودرو هنوز نرخ آموزش تغییر نکرده .مقصر
کیه؟ صنعت و معدن یا تعزیرات یا راهور؟ هرجا
میریم به یک جا پــاس مــیدن .لطفا پیگیر
باشید .االن هیچ کس حال تمرین دادن نداره و
الکی ساعت میگذرونن.
•• مصوبهدولتدرکوتاهمدتبهنفعمستاجران
اســت ولــی بــرای سالهای آینده قطعا تاثیر
خودش را میگذارد و کمتر سرمایه گذاری در
این حوزه کار میکند و مشکالت مستاجران
بیشتر میشود .بهتره دولت در زمینه ساخت
مسکن فعالیت جدی داشته باشد.
•• نصب بنر تخلف ســردر شرکتهای گران
فروش تولیدی لبنیات چه تاثیری دارد؟ برای
جلوگیری از تخلفات حداقل اسم آن شرکتها
را به مردم اعالم کنید تا با نخریدن محصوالت
واقع ًا جریمه شوند.
•• این چه وضعشه! آقای رئیسی میفرمایند
بــرای مسکن ملی هزینه زمین نمیخواد
پرداخت کنن فقط هزینه ساخت بپردازند.
رفتم مسکن و راه ســازی میگن اول باید
۴۰تــومــان پــول بدین که بتونیم زمینش رو
بخریم بعد ش ــروع بــه ســاخــت کنیم .لطف ًا
مسئوالن رسیدگی کنن!
•• چرا کسی از جوانان تازه مزدوج شده حمایت
نمیکند؟با این همه تورم چه کنیم؟

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

•• برعکساونچیزیکهنوشتیدفیلمشادروان
پر بود از فحش و حرفهای نامناسب! فیلم
بسیار سطح پایین و بی سر و تهی بود.
•• این همه به صاحبخانهها برای گران کردن
اجــاره خانه گیر ندهید .دولــت اگــر دلــش به
حــال م ــردم م ـیســوزد خ ــودش جــلــوی تــورم
افسار گسیخته را بگیرد که در طول یک سال،
قیمتها چندین بار گران میشود ولی اجارهها
فقط یک بار .من بازنشسته که فقط  ۱۰درصد
حقوقم اضافه شده چطور هزینههای زندگی را
تامینکنم؟
•• موجران محترم کمی مستاجران را درک
کنید .از زمستان تا االن به علت نداشتن پول
رهن با سه تا بچه داریم توی پارکینگ زندگی
میکنیم .اگر صبح با روشن شدن خودروها و
دود اگزوز از خواب بیدار میشدید کمی حال
مستاجرانی مثل من را درک میکردید .رحم
کنید! زندگی ما ابدی نیست.
•• میشهلطف ًاقیمتمرغدرتهرانرادرروزنامه
اعالم نفرمایید! هرچند روزنامه شما سراسری
است ولی اعــام قیمت کاال در تهران باعث
افزایش قیمتها در سایر شهرها میشود.
•• یکی از راهکارهایی که بازنشستهها به ویژه
با حقوق پایین به دادشان میرسد افزایش حق
مسکن و حق عائله مندی و همچنین متناسب
سازی است.
•• توقیف فیلمهای سینمایی یعنی سوزاندن
زحمت همه عوامل فیلم و سرمایه تهیه کننده.
بهتره اداره ارشــاد قبل از ساخت ،فیلم نامه
وسناریوها رو بخونه تا متوقف نکنه.
••تیتر روزنامه در خصوص مهر ابطال مجلس به
نفع بازنشستگان را خواندم .زنگ زدم به کانون
بازنشستگان در تهران میگویند روزنامهها
حرف الکی زیاد میزنند و صحیح نیست .آیا
شما حرف دروغ چاپ میکنید؟
خــراســان :مخاطب گــرامــی ،در گ ــزارش هم
توضیح مبسوط ارائه شده بود که هیئت تطبیق
قوانین مجلس مصوبه دولــت درب ــاره حقوق
بازنشستگان تامین اجتماعی را ابطال کرده و
برای اصالح طی  10روز به دولت بازگردانده

است.گویاکانونمزبوردرجریاناخبارنیستند.
•• دیگه بد حجابی نداریم بلکه بی حجابی
وحشتناک در سطح قرمز در شهر امام رضا(ع)
داریم و مسئوالن خواب هستند.
•• چــــرا مــصــوبــه هــمــســان ســـــازی حــقــوق
بازنشستگان فرهنگیان اجرا نشد؟
•• حاال که پادگان باز شده از شهرداری محترم
میخواهیم سولههای قدیمی پادگان خراب
نشه .برای بازدید عموم هنگام تفریح به درد
میخوره .تازه موقع بحران مثل زلزله و سیل
میشه جان پناه مردم.
•• آقای علوی در یادداشت تان از کلمات قلمبه
سلمبه خارجی استفاده نکنید!
•• آن چه در پرونده سعید حنایی خیلی کم رنگ
شده و زمینه سوء استفاده از آن را فراهم کرده،
مزاحمت راننده تاکسی برای همسر حنایی
است.شخصیکهآتشانتقامرادرحناییشعله
ورکردوباعثآنهمهجنایتشد.فردیکهتابه
امروز ناشناس باقی مانده است.
•• به دولــت و به ویــژه ســران سه قوه پیشنهاد
مــیدهــم بــه مــنــظــور کــمــک بــه مستاجران
قبضهای آب وبــرق و ...را برایشان رایگان
کنند.همچنینبستههایحمایتیخاصشامل
مواد خوراکی بهشون بدهند .این جوری هم
کمک خوبی بهشون میشه.
•• مخازن را برای کشاورزی استفاده میکنند.
حالماچهمیکنیم؟آببارانرابهکنارجادهها
هدایت میکنیم ودر آن جا علف هرز پرورش
میدهیمیابراثرتابشخورشیدتبخیرمیشود.
آیا ما که مسلمان هستیم قدر رحمت و نعمت
خدا را میدانیم؟
•• خود دولت محترم هر سال قیمت نهادهها
و قوت غالب مردم را افزایش میدهد .امسال
مخصوصا حق انتقال دارایی و آستان قدس،
عوارض پروانه شهرداری را حدود  40تا 100
درصد افزایش داد بعد حکم برای اجاره خونه
 25درصــد صــادر میکنه .پیدا کن پرتقال
فروش را! فکر میکنم تنظیم برچسب قیمت
و فروش دست خود کارخانه است و از کسی
دستور نمیگیرند.

