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سرگیجهریاضدرزمینسیاست
اتفاق��ات اخی��راج�لاس س��ازمان هم��کاری اس�لامی در
اس��تانبول ومتن وحاش��یه آنکه با برنامه ریزی سعودی ها
علیه ایران طراحی شده بود ،باردیگرتنش عربستان با ایران
را به موضوع مورد توجه رس��انه های منطق��ه وجهان تبدیل
کرد .تحوالت اخیرنشان میدهدکه ریاض برای این نشست
2هدف را دنبال میکرد:
الف -اق��دام علی��ه ای��ران :نخس��تین و مهم ترین هدف
عربستان درنشست استانبول دس��تیابی به نوعی اجماع
علیه جمهوری اس�لامی ایران بودکه دربیانیه این نشست
دنبال می ش��د؛ ای��ن بیانی��ه اس��فندماه در ری��اض تنظیم
شده بود وعربس��تان برای حضورتیم دیپلماتیک ایران در
نشس��ت هایکارشناس��ی تنظیم پیش نوی��س بیانیه ،ویزا
صادرنکرده بود .این بیانیه 200بندی حاوی4بند ضدایرانی
و یک پاراگ��راف علیه حزب ا ...لبنان اس��ت .با این حال به
دلیل آن چه منابع خبری آن را «اخت�لاف برخی اعضا» در
نشست خواندند ،این بیانیهکه بهگفته سیدعباس عراقچی
«بدون اجماع» حاصل شده بود دراختتامیه قرائت نشد و
صرفا انتشار رسانه ای خواهد داشت.
ب -وس��اطت میان آنکارا و قاهره :نکته جالب توجه این
نشست این بودکه رئیس قبلی سازمان همکاری اسالمی،
«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهورمصربود وطبق روال
اجالس ه��ای بین الملل��ی باید خ��ودش درمقام ریاس��ت
پش��ت می��زاج�لاس دراس��تانبول می نشس��ت و در پایان
هم اینکرس��ی را به «رجب طیب اردوغ��ان» رئیس جمهور
ترکیه م��ی داد .اختالف ها می��ان ترکیه ومص��راما جدی تر
ازآن ب��ودکه ترکی��ه حتی از رئی��س جمهورمصرب��رای این
نشست دعوت کند! پادشاه سعودی هم که اخیرا به قاهره
رفته بود بنا داش��ت تا میان دومتحد خود میانجیگریکند
تا السیس��ی را به اس��تانبول بکش��اند .با این ح��ال ،حنای
«س��لمان» آنقدر رنگ نداشتکه «السیس��ی» راهی ترکیه
ش��ود ،وزیرخارجه مصرهمکه به نشس��ت رفت��ه بود ،بدون
آنکه حتی به طرف «اردوغان» برود ،ریاس��ت جلس��ه را به
آنکارا داد تا دراین عرصه دیپلماتیک هم س��عودی ها طعم
شکست را مزمزهکنند.
عربستان اکنون در مخمصه های بدی گرفتار شده است.
ش��ایداگرآن ه��ا پ��س ازآنک��ه دیدند ماج��رای س��وریه با
مراکش ومصر و  ...تفاوت دارد ونمی تواند مقابل خواست
مردم سوریه و ایران بایستد ،پایش راکمکم ازماجرا بیرون
میکشید ،یا الاقل خودش را وارد جنگ نفتی و دیپلماتیک
با ایران نمیکرد ،یا حداقل بحران یمن را ش��روع نمیکرد،
می ش��د برایش دورنم��ای مثبت��ی را تص��ورکرد ،ام��ا حاال
چه؟ نگاهی به تحوالت میان ایران وعربس��تان در 2سطح
منطق��ه ای و بین الملل��ی نش��ان می دهد که س��عودی ها
ش��رایطنامناس��بیدارند:
 - 1سطح منطقهای
عربستان دستکم در3محوردرمنطقه ،عدم موفقیتهای
مهمی درمقابل ایران داشته است:
 -1-1تحکیم جایگاه ایران در موازنه قدرت در منطقه:
روس��یه ح��دود 6م��اه درس��وریه حض��ورنظامی داش��ت و
سرزمین های شمالی سوریه عرصه عملیاتی ایران ،روسیه
وسوریه علیه تروریست ها و پشتیبانان آن ها بود .همکاری
نزدیکایرانوروسیهوموفقیتهایمیدانی،عمالبهتثبیت

جایگاه ایران ومحورتهران-مس��کو درتح��والت انجامید و
برعکس تنش های متح��دان تروریس��ت ها را جدی ترکرد
تاجاییکه ترکیه حتی یک هواپیمای روسی را سرنگونکرد
تا مقابل تحوالت بایستد .موضوعیکه ترکیه نتوانست ازآن
آبیگرمکند .حاال سعودی هاحتی نسبت به6ماه پیش هم،
احساس شکست دارند چه اینکه تحوالت میدانی سوریه
به نفع دولت سوریه وعلیه تروریستها پیش میرود.
 -2-1ع��دم اجماع س��ازی عملیاتی میان کش��ور های
منطقه :س��عودی ها خیلی ت�لاشکردند تا با دیپلماس��ی
به اصطالح «دس��ته چک��ی» وخریدکش��ورهای مختلف با
دالرهای نفت��ی بتوانند اقدام��ات عملیات��ی را علیه ایران
رقم بزنند .ائتالف ه��ایگوناگونی را هم تجرب��هکردند اما
سرانجام این ائتالف برای س��عودی ها ،به خصوص در یک
س��ال اخیر موفقیت آمیز نبود .عربستان س��عودی دردی
ماه سالگذشته نیزدر 2اجالس مهم کشورهای عربی که
با درخواس��ت ریاض علیه ایران برگزارش��ده بود نتوانس��ت
به اهداف از پیش تعیین ش��ده خود برس��د .نشس��ت های
«اتحادی��ه ع��رب» و «ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس» در
دی ماه1394به ج��زلفاظی ها علیه ایران ،ب��ا ارائه بیانیه و
قطعنامه های صرف��ا «بوروکراتیک» و «فاق��د تصمیم برای
اقدام عملی» درب��اره ایران پای��ان یافت .درتج��اوزبه یمن
س��عودی ها نتوانس��تندکش��ورهای مهم��ی چ��ون مصر و
پاکستان وترکیه را با خود همراهکنند تا سناریوی رویارویی
ائتالفی آن ها علیه ایران درعمل شکس��ت بخورد )1( .در
همین نشس��ت اس��تانبول البته تحوالت دیگ��ری نیز رقم
خوردوآن دیدار روسای جمهورایران وترکیه بود .موضوعی
که میتواند فارغ ازاختالفهای منطقهای به عملگرایی دو
کشوردرحوزههای تجاری واقتصادی بینجامد .موضوعی
که روزنامهکریستین ساینس مانیتوردیروزبه آن پرداخت و
ازآن به «خوش آمدگویی ترکیه به ایران» تعبیرکرد)2( .
 -3-1تحوالت س��وریه ،ع��راق ،یمن ولبنان :س��ودای
تصاح��ب پایتخت هایکش��ورهای مهم ونزدی��ک به ایران
توس��ط س��عودی ها ،خواب راحتی نب��ودکه برای ش��ان به
س��ادگی تعبیرش��ود .همه هزینه هایی همک��هکردند حاال
دارد همچون بومرنگ به خودشان بازمیگردد.کشوریکه
 90درصد بودجه اش ازدرآمد های نفتی تامین می شود ،با
سرمایه گذاری رویکاهش قیمت نفت ،تالشکرد تا روند
مذاکرات هسته ای و پس ازآن بازیافتن جایگاه نفتی ایران
توس��ط مقاماتکش��ورمان ،را تخری��بکند .ح��اال اما100
میلیارد دالرکسری بودجه درسال2015آن هم برای دومین
سال پیاپی ،عرصه را برتصمیمگیران جوان وناپخته سعودی
تنگ ترکرده است .تحوالت میدانی درعراق وسوریه علیه
متحدان عربستان پیش میرود ،درسوریه ،مذاکرات صلح
بدون حضورایران به شکست می انجامید و وقتی ایران به
آن اضافه شد هم تقریبا خواستههای ایران درمتن وحاشیه
مذاکرات حرف اول را میزند و درهیچ توافقی از «سرنوشت
اسد» حرفی به میان نیامده است؛ آن چه سعودیها6سال
برای آن جنگیده اند.
 -2سطح بین المللی
 -1-2اروپا علیه عربستان :چندماهی استکه نخبگان
اروپایی و رسانه های غربی علیه سعودی ها فعال شده اند.
دستگاهاطالعاتیآلماندرگزارشیکهزمستان2015منتشر
کرد )3( ،عربستان را مبداء تروریس��ت ها نامید و نیویورک
تایمزدرگزارشیعربستان را «پدرداعش» ( )4نامید .حتی
برخ��ی صاحب نظ��ران دراروپ��ا به ای��ن اتحادیه پیش��نهاد
میکنندکهدرسطحوکیفیتروابطخودباعربستانتجدید
نظرکرده وبیشتربه سمت ایران چرخشکنند .همین هفته
گذش��ته وقتی «متئو رنتزی» نخس��ت وزیرایتالیا به تهران
آمده بود ،تاکیدک��رد « :امروزای��ران باثبات ترینکش��وردر
منطقه به شمارمی رود ...بدون حضورجمهوری اسالمی
ایران برقراری صلح و ثبات درمنطقه امکان ندارد » .او قبل

ازاینکه به تهران بیاید نیزب��ه صراحت یکی ازاهداف خود
را نزدیکی ب��ه تهران ب��رای مقابله با تروریس��م عن��وانکرده
بود« :سفربه ایران نوعی «سرمایهگذاری» سیاسی است و
دوستی با ایران میتواند به مبارزه علیه داعشکمککند».
این حجم ازنگاه ها به ایران نشان می دهدکه عربستان در
عرصه منطقه ای نیزتاحدودی بازی را واداده است.
 -2-2پیامد های توافق هسته ای :بخواهیم یا نخواهیم،
عربستان ازمخالفان سرسخت توافق بود .درمیان مذاکرات
ه��م تخریب ه��ای گاه وبیگاه��ش وزن طرف مقاب��ل ایران
را باال می ب��رد ازجمله آن مذاک��ره محرمانه س��عودی ها در
هواپیمای خود در ژنوکه در پایی��ز ،1393باعث عدم توافق
ش��د ومذاکرات را به تابس��تان94موک��ولکرد .ازبازش��دن
درهای اقتصادی تهران ،یکی ازکشورهاییکه ضررمیکند
عربستان اس��ت .فارغ ازبحث های نظام سازی والگوپذیر
شدن جمهوری اسالمی برایکش��ورهای دیگر ،اگرتوافق
هسته ای به نحوکامل ازسوی غربی ها عملی شود ،منافع
اقتصادی آن دس��ت و پ��ای س��عودی را درمنطق��ه خواهد
بست و دراین شرایط سعودیها نمیتوانند دیگربا خریدن
کشورهایی مثل جیبوتی  ،س��ودان و  ...دست و پایی برای
خود ایجادکنند.
▪ ▪حاال چه میشود؟

همه این تحوالت فضا را به ضررسعودیها چرخانده است.
آن ها درچند محورشکست هایکوتاه مدت وبلند مدتی را
تجربهکرده اند دراین شرایط به نظرمی رسد دوتحول مهم
را باید انتظارداشت:
اول اینکه عربستان تحوالت سخت افزاری نظامی خود را
شدت داده است .اخیرا درگزارش موسسه صلح ،اعالم شده
بودکه عربس��تان با حدود 80میلیارد دالرخرید تسلیحاتی
مقام س��وم جهان بعد ازآمریکا وچین را داراس��ت .ازطرفی
تحرکات عربستان دراطراف ایران نیزشدت یافته است و در
پی شکستهای اخیرکه روایت آن درباال آمد ،هرچند بعید
به نظرمی رسد اما دورازذهن نیستکه اینکشوربخواهد
دست به ماجراجویی مستقیم ترعلیه ایران بزند .به همین
دلیل ،هوش��یاری دربرابر رفتارفعلی اینکشور وخویشتن
داری دربرابرماجراجوییهایکورسعودیها امری ضروری
اس��ت .آن ها در قدم بعدی عالوه بر تقویتکردن اقدامات
درسوریه و یمن برای انتقامگرفتن ازشکستهای اخیر ،به
سراغ محورهای دیگری خواهند رفت .آفریقا شاید یکی از
این محورها باشدکه بتواند برای آن ها پیروزی هایکاذب
ایجادکند .موضوعیکه میتوان درنوع روابط عربستان با
سودان ،نیجریه وآفریقای جنوبی و  ...دید.
دوم اینکه س��وء اس��تفاده ازس��عودی ها ازس��ازمان های
منطقه ای وبین المللی مانند س��ازمان همکاری اس�لامی
یا اتحادیه عرب و  ...علیهکش��ورهایی چون ایران ،سوریه،
لبنان وعراق ،اصوال مشروعیت تصمیمهای این سازمانها
که برای ایجاد وحدت رویه میانکشورها درمسائل اصلی
جهان اسالم همچون اشغال فلسطین ایجاد شدهاند را زیر
س��وال میبرد وچندان دورازذهن نیس��ت اگ��ردرترکیب و
ساختاراین س��ازمان ها تغییراتی ایجاد شود یا با محوریت
کش��ورهای منطقی تری مانند ایران ،لبن��ان ،عراق ،عمان
وکش��ورهایی ازاین دس��ت ،س��ازمان های موثرتری شکل
بگیرند.
پی نوشت ها:
 -1ایرینا موخوا؛ روزنامه روسی «نزاویسمایاگازتا»؛ 2٨مارس.2٠16
2- http://www. csmonitor. com/World/MiddleEast/2016/0414
 -3رجوعکنید بهگزارش سازمان اطالعات خارجی آلمان ()BNDکه در
دسامبر2015منتشرشد.
4- http://www. nytimes. com/2015/11/21/opinion/
saudi-arabia-an-isis-that-has-made-it. html?_r=0

هشدارآیت ا ...جنتی

عده ای در سطوح باالی مملکت و بخش های خصوصی ثروت های کالن را به اندونزی ،امارات ،ترکیه و اروپا می برند
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه باید از امکانات موجود
اس��تفاده کنیم و ب��اور در کن��ار تس��لیم و نه تحریم راه س��وم
اقتصاد مقاومتی اس��ت خاطرنش��ان کرد :در شرایطی که
عدهای در سطوح باالی مملکت و برخی هم در بخشهای
خصوصی ثروتهای کالن مملکت را به اندونزی ،امارات،
ترکیه و اروپا میبرند ،اگر روحیه انقالبی باش��د باید با اینها
برخورد شود و نباید گذاش��ت راحت این پولهای میلیارد
دالری که معلوم نیست از کجا آوردهاند ،جمع کرده و خرج
کنند.بهگزارشخراسان،آیتا...احمدجنتیکهدرخطبه
هاینمازجمعهدیروزپایتخت سخنمیگفت،همچنین با
بیان اینکه باید با عوامل نفوذی برخورد انقالبی شود ضمن
تاکید بر این ک��ه «ما باید این خط را بشناس��یم و تش��خیص
دهیم» گفت :وقتی قرار ش��د نورچشمیهای مقامات باال،
پسرها و دخترها در اروپا و انگلستان و آمریکا تحصیل کنند
دش��من به آنها امتیاز و پول داده و آنها را میخرد ،از طریق
آنها نفوذ می کند و م��ی گوید به پدرانت��ان بگویید چه کار
کنند و چه کار نکنند ،بعد اینها میشوند عوامل نفوذی که
باید آنها را بشناس��یم .چه آنهایی که در خارج هستند و چه
آنهایی که در داخل کشور مش��غول هستند .وی با تاکید بر

این که آن هایی که انقالبی نیس��تند همواره دم از ضعف و
ناتوانیمیزنندابرازداشت :دشمنواینافراد انقالبیونرا
افراطیمینامندو تأکیددارندکهآنهارابایدکنارزد.جنتی
با تاکید براین که از نظر این افراد کس��انی که میخواهند با
آمریکا بسازند ،عقالنی هستند یادآورشد :باید دید انقالبی
ها افراطی هستند یا شما تفریطی هستید و از قافله انقالب
عقبماندهاید.امامجمعهموقتتهرانباطرحاینسوالکه
چرانبایدبهنیروهایانقالبیاجربدهیمو ازسپاهقدردانی
بکنیمگفت:سپاهخارچشمبعضیهااستکهدرسخنرانی
های خ��ود نیش م��ی زنن��د.وی ضمن تاکی��د براینک��ه اگر
نیروهایانقالبینباشندچهکسیمیخواهدکشورراحفظ
کندخاطرنشانکرد :بایدانقالبیبودهوضدانقالبیشناس
باشیم تا مملکت با این حرکت پیش برود.امام جمعه موقت
تهران همچنین در بخش دیگر خطبه های سیاسی خود با
بیان اینکه اقدام و عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی تاکنون
نش��ده اس��ت گفت :باید در این باره انقالبی باش��یم.وی با
اش��اره به نامگذاری امسال از س��وی رهبر معظم انقالب به
عنوان«اقتصادمقاومتی؛اقداموعمل»گفت:اینرویهعادی
و معمولی اداری که تاکنون عمل شده ،یا اثری ندارد و یا اثر

آنمطلوبنیست.ویبابیاناینکهاقداموعملبدونروحیه
انقالبیامکاننداردگفت :کسانیکهاینروحیهراندارند،
نمیتوانندکاریکنندوفقطگزارشمیدهند،درحالیکه
کاری،کارستانالزماستوبایدجلویاسرافهارابگیریم.
امام جمعه موقت تهران افزود :ما بهقدری مقصر هستیم که
تعجب می کنم خداوند چطور برای ما عذاب نازل نمیکند
چراکهاینهمهامکاناتداریموبازهمنشستهایم.
▪ ▪نه تحریم ،نه تسلیم ،راه سوم اقتصاد مقاومتی است

وی ضمن اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب مبنی براینکه
اعضای خبرگان رهبری باید انقالبی باشندگفت :کسانی
که در این مملکت دس��ت رد به س��ینه دش��من زدن��د و 37
سال آن را سرپا نگه داشتند همین انقالبیها بودند که اگر
نبودند زودتر از اینها فاتحه مملکت خوانده شده بود .دبیر
شورای نگهبان همچنین در رابطه با نتایج انتخابات هفتم
اس��فند نیزگفت :آنهایی که رای نیاوردن��د نجابت کردند و
نتیجه انتخابات را پذیرفتند و آنهایی هم که رای آوردند باید
به فکر مشکالت باشند و کارهای فرعی را کنار بگذارند و به
کارهای اصلی بپردازند.

وزیراقتصاد وعده داد:

پرداخت سهام عدالت دومیلیون تومانی به دو دهک پایین درآمدی تا پایان سال

وزیراقتصاد و دارایی وعده داده با ارائه الیحهای به مجلس تا
پایان سال جاری سهام را آزادکند وهرنفر یک میلیون تومان
وافراد دو دهک پایین دومیلیون تومان ازمحل سهام عدالت
دریافتکنند.
اگرچه11سال ازاولین باریکه موضوع سهام عدالت مطرح
ش��ده میگذرد وهنوزهیچکدام ازدارندگان آن نفعی ازاین
سهام نبرده اند ،اما اکنون وزیراقتصاد ابرازامیدواریکرده
که تا پایان س��ال بتواند الیحه آزادسازی س��هام عدالت را به
مجلس ببرد .الیحه ایکه بر اساس قول وزیراقتصاد بتواند
سهام11س��اله را آزادکند .بهگزارش اقتصاد نیوز ،طیب نیا
همچنینگفته اگرسهام عدالت آزاد شود هرنفرمیتواند از
یک میلیون تومان برخوردارش��ود و درصورتیکه دارندگان
سهام متعلق به دو دهک فقیرجامعه باشند ،به ازای هرنفر
دومیلیون تومان سهام خواهند داش��ت وافراد میتوانند از
منافعآنبرخوردارشوند.ویهمچنینضمنانتقادشدیداز
نحوهاجرایسهامعدالتگفت:سهامعدالتبهشیوهایکه
اجرا شد ،جزبیصاحبسازی بنگاههای اقتصادی ثمرهای
نداشتو62بنگاهاقتصادیبیصاحبشدند،آیا42میلیون
سهامدارامکان مدیریت شرکتها را دارند؟

وزیراقتصاد با انتقاد به این موضوعکه در یکی ازاستانها30
درصد ازسهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است
گفت :نه مردم ازمنفعت س��هام عدالت برخوردارشدند ،نه
شرکتها ونه دولت.اما منافعیکه وزیراقتصاد متصوراست
ازاین س��هام حاصل ش��ود ،بیش ازاین اس��ت .ویگفته در
صورت آزادسازی سهام عدالت شرکتها صاحب پیداکرده
و در یک قالبکارآمد مدیریت ش��ده ونقش موثری در رش��د
اقتصادیکشورخواهند داشت.
پیشازطیبنیاهمسخنگویدولتدرآخرینروزهایسال

94اعالمکرده بودکه دولت درصدد ایجاد تغییراتی درمسئله
س��هام عدالت اس��ت .نوبختگفته بود :چند جلس��ه است
هیئتدولتدراینبارهبحثمیکند.واگذاریسهامعدالت
کارخوبی بود ولی درعمل واجرا اهداف آن محقق نشد ،لذا
الزم بود تغییراتی در ساز وکارآن فراهم شود.اگرچه نوبخت
هم توضیحی درمورد وجود طرح جدید و یا زمان ارائه آن به
مجلس نداده بود ،اماگفته بود :وزی��راقتصاد اجزای الیحه
جدیددولترادرخصوصسهامعدالتبرایرسانههاتشریح
خواهدکرد.با این وجود ،فعال نه سخنگوی دولت ونه وزیر
اقتصاد هیچ کدام جزئیاتی ازسهام عدالت نداده اند .تنها
جزئیات طرح ش��ده وعده س��هام یک و دومیلیون تومانی
برای دارندگان آن اس��ت که طیب نیا به عنوان جدیدترین
خبرعنوانکرده است .اما این اولین باری نیستکه مسئله
سهام عدالت و پرداخت آن عنوان می شود .آن هم درست
درنزدیکی انتخابات های حس��اس .باید منتظرماند و دید
آیا دولت جزئیات بیش��تری دراین مورد عن��وان میکند یا
نه.الزم به ذکراس��ت برخ��ی خبرگزاری های دیگ��راز قبیل
تس��نیم وفارس ،ب��ه موض��وع دومیلیون تومان ذکرش��ده،
اش��ارهاینکردهاند.

فارس  -شرکت هواپیمایی ایرفرانس بعد از 8سال وقفه از یکشنبه پروازهای خود را به تهران از سرخواهد گرفت .روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که
شرکتهواپیماییایرفرانسپروازهایخودازپاریسبهتهرانراازروزیکشنبهازسرمیگیرد.پیشازاینگفتهشدهبودکهایرفرانسدرماهآوریلپروازهای
خودبهتهرانراسهروزدرهفتهوبعداز 8سالتوقفآغازخواهدکرد.ایرفرانسسهپروازدرهفتهازفرودگاهشارلدوگلپاریسبهتهرانانجامخواهدداد.

حرفمردم 

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.
تلفن051 37009111 :

••نوشتی ثریا حکمت فوتکرد این روزها هنرمندان فوت
نمیکنند ازبیکاری وبیتوجهی دق میکنند!
••خدا لعنتکند این ارتش وهابی نیجریه را حیف است نام
مسلمان روی آنها بگذارند این منافقان ازحیوان بدترند.
••درود بر توخراسان بابت پیگیری قضیه تنبیه دانش آموز
ابتدایی واقعا ک��ارت درس��ت اس��ت خ��دا خیرتان بدهد
دعاگویتانم.
•• ایاهالیبیوجدانوبیانصاف خراسان حداقل دندان
روی جگرمیگذاشتید هفتم معلم ایثارگرکه جانش را برای
نجات دانش آموزان ازدست داد سپری شود بعد دست به
تخریبمعلمانمیزدید.تنبیهیکدانشآموزوچاپعکس
به اصطالح اختصاصی خراسان ،واقعا برایتان متاسفم!
••با توجه به حادثه چاپ شده روزنامه چهارشنبه به نظر
من آن خانمیکه خودروی خودش را دراختیارفرد بدون
گواهینامه گذاشت تا با آن مرتکب قتل شود هم جرمش
کمنیست.
••من کارگر شرکت صفاتوس هستم هشت م��اه حقوق
طلبکارم و عیدی و پاداش هم نگرفتیم .بیمه هم هجده
ماه استکه عقب افتاده و زندگی مان با سختی میگذرد
قسط های خانه عقب افتاده و مشخص هم نیست که
شرکت میخواهدکارکند یا نه .ازشما خواهش میکنیم تا
زندگیمانازاینبدترنشدهوازهمنپاشیدهاستصدایما
را بهگوش مسئوالنکشوربرسانید.
•• یک نکته در مجلس محترم بسیارجلب توجه میکند
فقط آقای مطهری یا توکلی درمجلس فعال هستند برخی
دوستانگویاکال حضورشان برای ساعت استراحت است.
••دیشب برای رفع مشکل حادی با 110تماسگرفتم اصال
اگرشما پیگیریکردید آنها هم پیگیریکردند.
••هرکس با الفبای اقتصاد آشنا باشد می فهمدکه توزیع
پول درجامعه تحت عنوان یارانه آن هم به فقیر و غنی نه
عدالت است ونهکمک به تعالی و رشد جامعه.
••احسنتبهنمایندگانیکهیارانهپولدارهاراقطعمیکنند
وبه اشتغال وازدواج جوانان اختصاص میدهند.
••طبق جزئیات حذف یارانه مصوب مجلس بنده شامل
هیچبندینمیشومویارانهامقطعشده،درسایتاعتراض
کردم فایده ای نداشت امثال منکم نیستند لطفا اطالع
رسانیکنید باید چهکارکنیم.
•• اگرکسی بخواهد به پنج قلوهاکمککند ازچه طریقی
باید اقدامکند .لطفا یک شماره تماس ذکرکنید.
•• ازنگاه دلسوزانه حضرت حجت االسالم رئیسی تولیت
معززآستانقدسرضویبابتدستورایشانمبنیبرتقلب
کمک هزینههای بیمارستان ونگهداری پنج قلوهای تازه
بهدنیاآمدهمشهدیصمیمانهتقدیروتشکرمیکنم.وقتی
مشکالتاینپدرکارگروزحمتکشراخواندماشکریختم.
عالقه زیادی داشتم تا برای حل مشکالت کمک کنم .با
خواندن این خبربسیارخوشحال شدم.
••خواهش میکنم به گوش آقای استاندار و وزیر ارشاد
برسانیدکهکمترحرف ازفرهنگ بزنند درضمن نیازی به
پیام و یا حتی آمدن این آقایان به بزرگداشت روزملی عطار
نیست.
••درود برنمایندگانیکه به نفع ضعفا ومستضعفان بودجه
سال1395را تصویب میکنند.
••با وج��ودی که نه قرمزم نه آبی ،ولی عکس صفحه اول
خراسان ورزشی پنجشنبه خیلی زیبا بود وصفحه را جذاب
کرده بود.
••ازجوین خراسان رضوی هستم خواستم بگویم بیکار
هستم وچند تا ماشین قبالگرفتم اقساطی،که فروختم و
هنوز قسط آن را نتوانستم پرداختکنم وسند ماشین ها
به نام است یارانه ام را قطع کردند یعنی نباید مسئوالن
از نزدیک وضع طرف را ببینند خواهش میکنم به گوش
مسئوالنبرسانید.
••این هم نعمت خدا باران حاال مسئوالن اگرمی توانید و
برنامهریزیکردید آب باران را جمعکنید پشت سدها برای
تابستان ونگویید بارندگیکم است.
••بهمردمایرانافتخاربایدکردبااینهمهتنوعدرقومیتها
درجنگ هشت ساله دست دردست هم بر دشمن پیروز
شدند و االن نیز به فضل خدا و کمک همه ملت ای��ران،
امنیتمان مثال زدنی است.
••ازدولت محترم تقاضا می شود درسال جدید نیروهای
جوان و توانمند را جایگزین مدیران بازنشسته دعوت به
خدمت شده ومسئوالن مسن با عملکرد ضعیفکند!
••مسئوالن محترم 20:اسفند94یک میلیون تومان حقوق
گرفتم تا ام��روز هم عیدی و سنوات آخر سال را ندادند
میشود بفرمایید با اجاره منزل و  ...چگونه زندگیکنم من

به منظور شرکت در
مذاکرات دو جانبه

هفت وزیر دولت
وارد آنکارا شدند

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

نمابر051 37615042 :

جای شما شرمنده هستم؟ راننده اتوبوسرانی بجنورد.
•• حیوان بیگناه آن هم نادرومنحصربه فرد با سنگ پرانی
بازدیدکنندگان تلف می شود ،جای این انسان نما ها وآن
حیوانات معصوم باید با هم عوض شود .ازدیو و دد ملولم و
انسانم آرزوست.
••بهانهگیریهای الکی بانکهای خراسان شمالی برای
ندادن وام ،باعث رونقکار نزول خوارها و ورشکستگی
مردم وکسبهها شده است مسئوالن محترم ازخواب بیدار
شوند.
••ه��زاران نفر از بازنشستگان کشوری که از بانکی غیر از
بانک ص��ادرات حقوق میگیرند ازکجا ک��ارت اعتباری
دریافتکنند.
••هیئت تسویهایکه دربانک صادرات تشکیل شده است
برای پاسخگویی به سپردهگذاران «میزان» خراسان رضوی
وجنوبیوشمالیکیتصمیمبهپرداختالباقیوجوهمبالغ
باال میگیرد وچرا زمان پرداخت ها را با تاخیر و زمان زیاد
اعالممیکنندمسئوالنپیگیریکنند.
••آق��ای جلیلی شما زحمتتان را کشیده اید و م��ردم هم
نتیجهاش را دیدهاند.
••خراسان عزیزدرخصوص بد عهدیهای نمایندگیهای
مجازفروشخودروبهچهمرجعیبایدشکایتکرد؟درزمان
پولگرفتنباچربزبانیبامشتریقراردادمیبندندوبعداز
آن ،با بیاحترامی درخصوص تاخیرتحویل وبد عهدیشان
جواب خریدار را می دهند وبه معنای واقعی تکریم ارباب
رجوع را انجام میدهند!
••درخصوص نابسامانی شغلی به ویژه وضعیت حقوقی
کارگران شرکت نفت به صورت محسوس و یا نامحسوس
گزارش تهیهکنید تا مسئوالن وزارت نفت فکری برای حل
مشکالتماکنند.
••دولتدرمراودهباکارمندبهامتیازاتمنفیرویآورده؛از
مشاغلتخصصیمیکاهددرطبقهبندیهاهیئتعلمی
پژوهشی راکاهش داده دراعتبارات مشیکاهشی اعمال
کرده وازعملکرد مالی خود دربخش پرسنلیکاسته ،این
نوعی خودزنی است.
••همسرم یک سال و نیم است بیکار شده ،برای پرداخت
شهریه دانشگاه فرزندم به هردری زدم نتوانستم پول جور
کنم اگرشهریه اش را تا آخراردیبهشت واریزنکنم امتحان
آخرترمشرانمیتواندبدهدواقعاشرمندهبچههاوخانواده
شدن درد بزرگی استگاهی میبینم عده زیادی ازجوانان
بی هدف وبیهوده وقت خود را تلف میکنند ولی فرزندم
تمام تالشش را میکند تا فرد مثبتی باشد اما...
•• آقای احمدی نژاد اگر قول دهند روابط ایران و کشور
جیبوتی را مجددا برقرارکنند به هرایرانی بسیاربیشتراز
 250هزارتومان یارانه نقدیکمککردهاند.
••بیش از پنجاه درصد افزایش قیمت برنجایرانی!!؟ناظران
وبازرسانکجایند؟
••اول شوک وارد میکنید میگویید گران می شود بعد
تکذیب میکنید بعد چند وقت همان مورد راگران میکنید
عادتکردیم.
••میخواستم بدانم این رکودکه اکثریتکاسبها را به زانو
درآورده،کی تمام میشود؟
••چرا روزنامه خراسان ،عملکرد وزارت بهداشت درراستای
گسترشطبسنتیدرجامعهرانقدنمیکند؟آیاباپذیرش
سالی45نفردانشجو درکشورمی شود این طب راکه طب
ایرانی نامیده میشود احیاکرد؟
••من سونوگرافی گرفتم 59هزار تومان ،ولی بعدا متوجه
شدم دستگاهشان قدیمی است وتشخیص قطعی ممکن
نیست ب��رای وض��وح بیشتر مجبور شدم جای دیگری با
دستگاهپیشرفتهسونوگرافیبگیرمباهزینه 150هزارتومان
و درمجموع209هزارتومان شد .مخارج دندانکه بماند.
••از قوه قضاییه درخواست داریم با مردان بی غیرتی که
همسرانشان را کتک می زنند برخورد قاطع کند تا درس
عبرتی برای سایرین شود.
••کنتورگازقرائتنشدهاستبدهیهمنداشتهاستگازرا
قطعکردهاند؟ آیا اینکاردرست است؟
•• درتاریخ ایران باکفایت ترین وبا لیاقت ترین وزیر ،وزیر
فعلیآموزشوپرورشاست:اینعبارتبیشتربهیکجوک
ومزاح وشوخی شبیه است!
••خوبیکمسکنهمشمادربیابانبهمابدهیدازهرسال
دربه دریکه بهتراست.
•• درج��واب آن آقایی که گفته ب��ازارکساد اس��ت و زمان
احمدی نژاد بهتربود عرضکنم من17سال استکاسب
هستم وازسال 1390رکود بازارشروع شداینهاهمهآثارآن
دوران است تازه حاال عواقب آن دوران را میبینیم.

هفت وزی��روتع��دادی ازمقام��ات دولت��ی وارد آنکارا ش��دند .ب��هگزارش
ایس��نا ،درادامه س��فردکترروحانی رئیس جمهورایران برای شرکت در
اج�لاس س��ازمان همکاریهای اس�لامی ،مذاک��رات دوجانب��ه ایران و
ترکیه درخصوص زمینه همکاریهای مشترک صورت خواهد پذیرفت.
وزرای ارتباط��ات وفناوری اطالعاتکه ریاس��تکمیس��یون مش��ترک
همکاری دوکش��وررا نی��زبرعهده دارد ،جهادکش��اورزی ،رف��اه وتامین
اجتماعی ،دادگس��تری ،اقتص��اد و دارای��ی ،صنعت ،مع��دن وتجارت،
علوم ،تحقیقات وفناوری ومعاون فناوری رئیس جمهوروتعداد دیگری
ازمقامات به منظ��ورانجام مذاک��رات نهایی وامضا ی اس��ناد وتوافقات

•• افرادیکه بهگونهای دراندرون خویش احساس حقارت
و خودکم بینی و نوعی نقص و کمبود روان��ی میکنند،
میکوشند با پوشیدن لباس های نامتعارف و انگشت
نما شدن ،توجه دیگران را به خود جلب کنند و از این راه
بر نقایص خویش سرپوش بگذارند و کمبود های خود را
جبرانکنند.
••جناب آقایکوهکن ،منتخب اصولگرای مجلس دهم،
آرزو کرده اند که احمدی نژاد دوب��اره به قدرت بر نگردد.
جنابآقایکوهکنآرزوداشتنعیبنیستولیبایدهمه
به انتخاب مردم احترام بگذاریم.
•• همینطورکهسیاستاینآبوخاک،امیرکبیریدیگررا
تجربه نکرده است ،آقای احمدینژاد هم لنگه ندارد.
••چقدرجالب بود .رئیس شورای شهرتهرانگفت اتحادیه
تاکسی رانی خودش را برای افزایش نرخکرایهها آمادهکند!
به ایشان بگویید شما نگران نباشید ،از قبل آماده هستند.
••به نظر بنده این همه انتقاد از دولت هایی که به مردم
خدمت میکنند ،ک��ار درستی نیست .چه دول��ت آقای
روحانی وچه دولت آقای احمدی نژاد ،هردولت به اندازه
توان خود قصد خدمت به مردم را دارد.
••لطفا درباره انتقال آب کارون به نواحی خشک ایران،
پیشنهادبررسیبدهید.
••چرا دولت به فرمانداریها دستورعدم صدورمجوزبرای
سخنرانی های محمود احمدی نژاد را می دهد؟ جناب
روحانی ازچه چیزی می ترسند؟ یکی نیست بگوید آن
دورانگذشته.
••چرا دولت فکری برای جرایم بیمه نمیکند؟ خودرویی
که به دلیل عدم استفاده ومریضی صاحب آن ،یک سال
بیمه نشده است ،باید یک میلیون و دویست هزارتومان
جریمه شود!
••در مراکز علمی کاربردی زمان امتحانات پایان ترم ،در
ماه رمضان پیشبینی شدهکه هم مانع ازبهرهمندی ازاین
ماه وهم به لحاظ شرایط آب وهوایی باعثکاهش نمرات
می شود .از رئیس مرکز علمی کاربردی خراسان رضوی
می خواهیم برای تغییر زمان امتحانات پایان ترم تدبیری
بیندیشند.
••آقایروحانیوآقایانوزرا،ازشمامیپرسیمچگونهبااین
بیکاری وگرانی هزینه امرارمعاش خانواده را تأمینکنم؟
امثال منکارگرصدقه نمی خواهیم بلکهکارمی خواهیم
که با شرافت زندگیکنیم.
••چرا سازمان آب بدون انشعاب دفع فاضالب ،هزینه آن را
ازمشترکان دریافت میکند؟
••درعصرفناوریاطالعاتکهیکسوپریبرایخریدچند
آدامس فاکتورصادرمیکند ،چرا داروخانهها یک فاکتور
واضح و مشخص صادر نمیکنند در صورتی که بابت آن
پول میگیرند؟
•• چراهیچنظارتیبربازشدناینهمهفروشگاهموادغذایی
زنجیره ایکه مثل قارچ درمرکز وچهارگوشه شهربه اسم
ارزان فروشی سبز می شود ،نیست؟ مگر ما کاسب های
جزء ،جزواهالی این شهرنیستیم؟ مگرما مالیات وعوارض
و  ...پرداخت نمیکنیم؟
••برنامهخندوانهبرخالفسریقبلبسیارلوسوبیمعنی
شده وفقط تبلیغ ایرانسل است .حیف وقت وبودجه.
••اگ��ر ص��دای من به شما رسید و ص��دای شما به برنامه
خندوانه رسید ،لطفا بگویید ازمهران مدیری دعوتکنند و
سرش را چنان بزنندکه دیگرسرتراشی نکند.
•• بهدوستیکهبرایسعیدجلیلیپیامداشتند،بایدبگویم
شاهنامهآخرشخوشاست.کمیصبرداشته باش بگذار
بتن آب سنگین اراک خشک شود.
••ظاهرا شما در این مملکت زندگی نمیکنید .مگر دو
میلیونخیلیپولاستکههمهشماتعجبکردید؟
••در پاسخ آن دوستی که گفته بودند خستگی وخواب
آلودگی رانندگان وبرخورد رخ به رخ آن ها به جاده ربطی
ندارد؛ اتفاقا خیلی هم ربط دارد چراکه درجاده های یک
طرفه تصادفات رخ به رخ روی نمیدهد.
••دوس��ت ب��زرگ��واریکه ف��رم��وده ب��ودی تخلف105ه��زار
میلیاردیمتعلقبهدولتروحانیبوده،توهمعجلهکردی،
خود آقای توکلی جواب روزنامهکیهان راکه این تخلف را به
روحانی نسبت داده بود ،داد وصریحا عنوانکرد تخلف در
دولت احمدینژاد صورتگرفته .ضمنا دوست عزیزدراین
یکی دوسالکه تخلفاتکشف میشود ،معموال مربوط به
دولت پاکدست است.
••دوس��ت ع��زی��زیک��هگفته ب��ودی اح��م��دی ن��ژاد اگ��ردر
انتخابات شرکتکند رأی می آورد ،ممنونکه این قدرما
را خنداندی.

به عمل آمده ظهرجمعه ته��ران را به مقصد آنکارا ترککردند.گس��ترش
همکاریه��ا وتواف��ق درزمینههای متن��وع همچون حمل ونق��ل،گاز،
توریسم،گردشگری ،تبادالت فرهنگی ،تبادالت بانکی ،نفت ،صنعت،
خودرو ،محص��والتکش��اورزی ،نس��اجی ،پوش��اک ،ض��رورت تالش
برای ارتقای بیش��ترروابط بازرگان��ی ،حمل ونقل ،ارتباط��ات،گمرکی و
همکاریهای مرزی وبه ویژه تجهیزوبهینهس��ازی وضعیت مرزهای دو
کشوردرسهمنطقهشامل(سهرو-عسلدره،گوربوالغ-بازرگان،کاپی
کوی-رازی)،توسعهروابطفرهنگیدوکشورباتوجهبهمشترکاتفراوان
فیمابینو...ازجملهتوافقاتدوکشوردرایندورازمذاکراتخواهدبود.
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