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پشت پرده تغییر لحن آمریکا در قبال اسد

درج آگهی تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی در روزنامه «خراسان» بالمانع است
در پی انتشار برخی شائبه ها درباره عدم امکان درج
آگهی های تبلیغاتی نامزد های انتخابات شورا های
اس�لامی در روزنام��ه خراس��ان ،مس��ئول س��ازمان
آگهی های روزنامه خراس��ان با رد ای��ن اخبار کذب،
توضیحاتی را ارائ��ه و اعالم ک��رد :روزنامه خراس��ان
همچون دورههای گذشته با رعایت قوانین مربوطه،
امکان��ات تبلیغاتی خود را در اختی��ار متقاضیان قرار
خواه��د داد .مس��ئول س��ازمان آگهیه��ای روزنامه
خراسان در اینباره گفت :در ایام تعطیالت نوروزی،
برخی از ش��بکه های مج��ازی از فض��ای تعطیلی دو
هفتهای روزنامهها س��وء اس��تفاده کرده و با انتش��ار
اخبارکذبدربارهشیوهانتشارتبلیغاتکاندیداهای
انتخابات ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا ،مدعی
ش��دند برخی روزنامهه��ا از جمله روزنامه خراس��ان
امکان درج آگهیهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات
شوراهای اس�لامی را ندارند .این در حالی است که
موسسه خراس��ان که طی س��الهای متمادی اقدام
به ج��ذب و انتش��ار آگه��ی نامزده��ای محت��رم کرده
اس��ت ،پاییز س��ال  95یعنی حدود  8ماه قبل از آغاز
پنجمین دوره انتخابات ش��ورا های اس�لامی شهر و
روستا که  29اردیبهشت ماه امس��ال برگزار خواهد
شد،نسبتبهبررسیتمامیضوابطقانونیوحقوقی
انتشار تبلیغات انتخابات ش��ورا های اسالمی اقدام
کرد که براساس نتایج حاصل از آن ،طبق نص صریح
قان��ون «تش��کیالت ،وظای��ف و انتخابات ش��وراهای
اس�لامی کش��ور» مصوب  1375/3/1و آییننامه

اجرایی آن که در پایگاه اطالعرسانی شورای نگهبان
( )www.shora-gc.irو پای��گاه اطالع رس��انی
وزارت کش��ور ( )www.moi.irدرج ش��ده اس��ت،
انتش��ار تبلیغ��ات نامزده��ای انتخاب��ات ش��وراها در
روزنامه خراس��ان مانن��د دورههای گذش��ته بالمانع
است .روزنامه خراس��ان به عنوان فراگیرترین رسانه
شرق کشور بیش از  70درصد ظرفیت روزنامه های
ش��رق کش��ور را در اختیار دارد و براس��اس تازهترین
نظرسنجی واحد افکارسنجی دفتر پژوهش موسسه
خراس��ان ،ضریب نفوذ روزنامه خراس��ان از 29.30
درصد در س��ال  94ب��ه  43.37درصد در س��ال 95
افزایش یافته اس��ت به گون��های که از ه��ر  3خانواده
مشهدییکخانوادهمخاطبروزنامهخراساناست.
مسئولسازمانآگهیهایروزنامهخراسانهمچنین
با اش��اره به مواد قانونی مرتبط با انتش��ار آگهیهای
انتخابات��ی اظه��ار ک��رد :براس��اس م��اده  45قانون
تش��کیالت ،وظایف و انتخابات ش��ورا های اسالمی
کشور« ،فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف
استپسازوصولدستوروزارتکشورمبنیبرشروع
انتخابات و همزمان با تش��کیل هیئت اجرایی تاریخ
مراجع��ه داوطلبان عضویت در ش��وراهای اس�لامی
را ضم��ن انتش��ار آگهی به اط�لاع کلیه اهال��ی حوزه
انتخابیه برس��اند» همچنین براس��اس ماده  90این
قان��ون «نحوه فعالی��ت ه��ای انتخابات ،م��دت زمان
تبلیغات ،محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط
و مقررات مربوط را آییننامه اجرایی این قانون تعیین

خواهد نم��ود» در همین راس��تا بر اس��اس آیین نامه
اجرایی انتخابات ش��ورا های اس�لامی شهر مصوب
 1381هیئت وزی��ران ک��ه در پایگاه اطالع رس��انی
وزارت کشور قابل مشاهده است ،انتشار تبلیغات در
تمامی روزنامهها از جمل��ه روزنامههای دولتی مجاز
شمردهشدهاستودرتبصره 3ماده 62اینآییننامه
آمدهاست«:استفادهازامکاناتتبلیغیمؤسساتیکه
به نحوی از بودجه عمومی اس��تفاده میکنند ولی با
رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد و اخذ وجه از اشخاص
حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام
میدهند(مثلنشریاتوابستهبهدولت)،درتبلیغات
انتخابات��ی بالمانع اس��ت» براین اس��اس ب��ا توجه به
مواد قانونی مطرح شده ،انتشار تبلیغات حتی برای
نش��ریاتی ک��ه از بودجه عموم��ی اس��تفاده میکنند
بالمانع اس��ت .ضمن آن که فارغ از این ماده قانونی،
ایننکتهحائزاهمیتاستکهروزنامهخراسانازهیچ
بودجهعمومیاستفادهنمیکندوبنابراینمشکلیدر
انتشار تبلیغات انتخابات شوراهای اسالمی نخواهد
داش��ت .لذا انتش��ار آگهیه��ا و تبلیغ��ات نامزدهای
محترم انتخابات شوراهای اس�لامی در این روزنامه
هیچ منع قانونی ندارد و تاکنون نیز برخی از نامزدها
در این خص��وص اقدام به ثبت س��فارش کردهاند .در
همین راس��تا واحد بازاریابی و دفتر پژوهش موسسه
خراس��ان نیز ب��رای ارائ��ه مش��اورههای تبلیغاتی به
نامزدهایمحترم،برنامههاییدردستاجراداردکه
جزئیات آن به زودی اعالم خواهد شد.

آیت ا ...جنتی:

دبیر شورای نگهبان با بیان این که «علی رغم شعار
مرگ بر آمریکا از س��وی م��ردم باید ببینی��م که چه
بر س��ر ما آمده اس��ت که برخی فکر می کنن��د باید
با آمریکا و دش��منان کنار بیایی��م؟» ادامه داد :چرا
برخی تصور می کنن��د که آب و نان ما هم از س��وی
آمری��کا تأمین می ش��ود؟ ای��ن چ��ه بی عقیدگی به
اسالم ،قرآن و جهاد فی سبیل ا ...است که در بین
بعضی مسئوالن پیدا شده است؟ آیا جوانهای ما به

شهادت رسیدند که با آمریکا بر سر یک میز بنشینیم
و مصالحه کنیم؟ دبیر شورای نگهبان تأکید کرد:
بدانید ک��ه آمری��کا و اس��رائیل همانطور ک��ه امام و
رهب��ری وعده دادند ،شکس��ت خوردنی هس��تند.
ش��عار ما هیهات منا الذله اس��ت .م��ا می میریم اما
ذل��ت نمی پذیریم .این ش��عار جوان های ماس��ت.
بای��د حس��ینی و عاش��ورایی عم��ل کرد .اگ��ر الزم
باش��د همه شهید می ش��ویم تا اس�لام زنده بماند.

چرا برخی تصورمیکنند
که آب ونان ما هم ازسوی
آمریکا تأمین می شود؟

فش��ارنفتی هند برای امتیاز گیریگازی ازایران

مسابقات بین المللی روبوکاپ
ازامروزدرتهران آغازمی شود

یکمنبعآگاههندیاعالمکردبهدنبالکاهش 20درصدیوارداتنفتازایران
هستیمودرصورتیکهپیشرفتیدرواگذاریمیدانگازی«فرزادب»بههنداتفاق
نیفتدوارداتنفتازایرانرابیشازایننیزکاهشخواهیمداد.بهگزارشفارسبه
نقلازرویترز،یکمنبعآگاهازدولتهنداعالمکردکهاینکشورباهدفافزایش
فش��ار برایران ،واردات نفت خ��ود از این کش��ور را کاهش میده��د .به گفته این
منابع،پاالیشگاههایهندی،وارداتنفتازایرانرادرسال 18-2017حدود
 20درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهند داد .هند از جمله کشورهایی
اس��ت که در دوران تحریمهای نفتی علیه ایران ،به برخی همکاریهای خود در
توسعه میادین نفتی و گازی با ایران ادامه داد و در حال حاضر و با لغو تحریمهای
علیه ایران دست این کشور در بس��تن قراردادهای توسعه میادین نفتی و گازی
با بازدهی بیشتر باز شده و همین امر جایگاه شرکتهای هندی در صنعت نفت
ایران را متزلزل کرده است .دولت هند که هم اکنون از این مسئله ناراحت است
از پاالیشگاههای خود خواسته است تا واردات نفت از ایران را کاهش دهند .یک
منبع آگاه هندی اعالم کرده اس��ت که ما به تدری��ج واردات نفت خ��ود از ایران را
کاهش میدهیم و در صورتی که پیشرفت قابل قبولی در واگذاری میدان گازی
فرزاد ب به هند صورت نگیرد واردات نفت از ایران را بیشتر کاهش خواهیم داد.

حاجی��ان -دوازدهمین دوره مس��ابقات روب��وکاپ آزاد ایران ب��ا حضور 36٨
تیم ایران��ی و خارجی از ام��روز  15فروردین ماه کلید می خورد .دکتر موس��ی
خانی رئیس دانشگاه آزاد واحد قزوین ،عصر روز گذشته در نشست خبری ،با
اش��اره به جزئیات برگزاری مس��ابقات گفت :ب��ا وجودمحدودیت هایی که در
حوزه بین الملل برای ایران ایجاد می ش��ود ،امسال شاهد استقبال چشمگیر
تیم ه��ای خارجی برای حضور در مس��ابقات روب��وکاپ آزاد ایران هس��تیم ،به
طوری که 15٠تیم از 14کشور جهاناز جمله آمریکا ،آلمان ،هند ،ژاپن ،چین،
سنگاپور،کرهجنوبی،هلند،پاکستان،مکزیک،انگلستان،ترکیهوپروبهعنوان
کشور های شرکت کننده در رقابت های امسال روبوکاپ آزاد وارد کشورمان
شدهاند .وی با بیان این که رقابتهای دوازدهمین دوره مسابقات بینالمللی
روبوکاپ آزاد ایران در 3بخش دانشجویی ،دانش آموزی و شبیه سازی برگزار
می شود ،ادامه داد :ش��رکت کنندگان بخش دانش��جویی در  11لیگ شامل
روبات های انس��ان نما ،روبات های فوتبالیس��ت س��ایز کوچ��ک ،روبات های
فوتبالیس��ت س��ایز متوس��ط ،روبات اس��تاندارد پلتفورم ،روب��ات زیردریایی،
روب��ات خانگ��ی ،روبات های مین ی��اب ،روبات ه��ای امدادگر واقع��ی ،روبات
صنعتی ،روبات پرن��ده و نوآوری در روبات ه��ا با یکدیگر رقاب��ت خواهند کرد.

رویترز خبر داد:

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

برترین هایکشتی با چوخهگود زینل خان اسفراین معرفی شدند
نجفیان -رقابت های کشتی با چوخه در گود چشمه
زینل خان شهرستان اسفراین در خراسان شمالی با
معرفی برترین ها به کار خود پایان داد .این رقابت ها
روزگذشتهباحضور 195کشتیگیردرقالب 17تیم
از  23شهرستان کشور از اس��تان های تهران ،البرز،
گلستان و خراسان شمالی برگزار ش��د .در پایان این
رقابتهادروزن 74کیلوگرم،علیمردانیازمجتمع
صنعتی فوالد اول شد ،ابراهیم ولیان از لوله گستر بر
سکویدومایستادوعلیرنگانیازسبکسازانشرق
هم صاحب عنوان سومی ش��د .در وزن 84کیلوگرم،
الیاس عل��ی اکبری از لوله گس��تر و ه��ادی قدیمی از
سبک سازان ش��رق ،اول و دوم ش��دند و جبار غالمی
از مش��هد و محمد رزم آرا از تایباد عنوان س��ومی را به
طور مشترک از آن خود کردند .در وزن 96کیلوگرم،
وحیدقائمیازمجتمعصنعتیفوالدبرسکوینخست
ایستاد و محمد تیموری از مجتمع صنعتی فوالد دوم
ش��د و حامد میرزاپور و قاسم احدی به ترتیب از سبک

سازانشرقولولهگسترصاحبعنوانسومیشدند.
درسنگینوزنمثبت 96کیلوگرم،جوادمحجوباز
سبک سازان شرق اول ش��د ،کامران رستمی و امین
جعفرزادهازمجتمعصنعتیفوالدصاحبعناویندوم

وسومشدند.بهگزارشخبرنگارما،سبکسازانشرق
با کسب 31امتیاز اول ش��د ،مجتمع صنعتی فوالد و
لوله گستر هم با کسب  29و 21امتیاز به ترتیب دوم
وسومشدند.

رئیس مجلس :کارآفرین نباید با کفش آهنی از اداره ای به اداره دیگر برود
رئیس مجلس با بی��ان این که تدابیر درس��تی از نظر
سیاس��ی و امنیت��ی در منطق��ه و عرص��ه بین المللی
داش��ته ایم ،نس��بت به حجم باالی قاچاق در کش��ور
انتقاد کرد .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی
الریجان��ی رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی پیش از
ظهر امروز در دیدار نوروزی با کارکنان مجلس اظهار
داشت :اگر می خواهیم اس��تقالل سیاسی و امنیت
ملی ما حفظ شود ،باید چالشهای درونی اقتصادی
را حل کنی��م .وی افزود :ما از نظر سیاس��ی و امنیتی
تدابی��ر درس��تی را در منطقه و در فض��ای بینالملل
داش��ته ایم ،اما تداوم آن منوط به برخوردار ش��دن از
اقتصادی پویا و قوی اس��ت .رئیس مجل��س در ادامه
با اشاره به بحث اشتغال ،تصریح کرد :وقتی جوانی
ش��غل نداش��ته باش��د ،نمی توانی��م از او بخواهیم به
مس��ائل دیگر بیندیش��د ،زیرا مس��ئله اصلی او شغل

اس��ت و باید به زندگی خود بپردازد .وی اضافه کرد:
ما در زمینه اقتصادی که در کشور ثروت ایجاد کند و
همچنین صادرات و تولید ملی را فعال کند با چالش
روبه رو هس��تیم .رئیس مجلس در بخ��ش دیگری از
س��خنانش یادآور ش��د :از طرفی هج��وم جنسهای
کش��ورهای دیگر نیز باعث وارد شدن لطمه و آسیب
به تولید شده ،البته تعرفهگذاریهایی انجام شده که
ظاهر ًا کفایت نکرده اس��ت .الریجانی با بیان این که
قاچاق یک مسئله مهم است ،تصریح کرد :اگر چه در
این سال ها گفته شده اس��ت که حجم قاچاق از 20
میلیارد دالر به  15میلیارد دالر کاهش یافته اس��ت
اما باید گفت که رقم  15میلیارد دالر نیز ،رقم کمی
نیست و این میزان ،رقمی است که میتواند تولید را
نابود کند .وی یادآور شد :باید با قاچاق مبارزه جدی
کرد ،البته قانون آن نیز در مجلس تصویب شد و باید

اجرایی ش��ود.رئیس مجلس با اشاره به فراهم شدن
ش��رایط س��رمایهگذاری برای رونق تولید ،گفت :در
تولید ملی باید ش��رایط برای س��رمایهگذاری فراهم
ش��ود و در ای��ن زمین��ه بس��یاری از قوانین م��ورد نیاز
تصویب شده اس��ت .وی ادامه داد :قانون رفع موانع
تولی��د ،قان��ون مهمی بود ک��ه در مجلس ب��ه تصویب
رسید ،اما مشاهده کردیم که بسیاری از کارآفرینان
در جلس��ات مش��ترک با ما اظهار می کردند که تنها
خواستار اجرای این قانون هستند .الریجانی با بیان
اینکه اگر میخواهیم مش��کل اش��تغال حل ش��ود،
راهی جز سرمایه گذاری نداریم ،متذکر شد :عنصر
کارآفرین اگر بخواهد در کشور فعال شود ،نباید یک
کفش آهنی به پا کن��د و از یک اداره ب��ه اداره دیگری
برود ،در این قانون به این موارد نیز فکر شده بود ،اما
درست اجرایی نشد.

آژانس بین المللی انرژی؛

آژان��س بین المللی ان��رژی اعالم کرد ک��ه صادرات
نفت ایران به مشتریان آسیایی خود به بیشترین رقم
از حداقل سال  2010میالدی به بعد رسیده است.
به گزارش مهر ب��ه نق��ل از رویترز ،اطالع��ات آژانس
بین المللی انرژی نش��ان می دهد که صادرات نفت
ایران به  4مشتری بزرگ آس��یایی خود یعنی چین،
هند ،کره جنوب��ی و ژاپ��ن در ماه فوریه س��ال جاری
می�لادی در مقایس��ه ب��ا م��دت مش��ابه س��ال قبل با
رسیدن به  2.01میلیون بشکه در روز ،به بیشترین

رقم از سال  2010میالدی به بعد می رسد .این در
حالی اس��ت که آمار حاکی از افزایش  58درصدی
صادرات نفت ایران در ماه فوریه به مش��تریان بزرگ
آسیایی خود است .همچنین وزارت بازرگانی ژاپن
با انتشار اطالعات رسمی خود اعالم کرد که واردات
نفت از ایراندر ماه فوریه به  230هزار و  297بشکه
در روز رسیده است .برپایه این گزارش ،ایراناز تعهد
کاهشتولیدنفتکهازسویکشورهایتولیدکننده
نفت تعیین شده ،معاف شده است.

صادرات نفت ایران به آسیا
به بیشترین رقم در  7سال
اخیر رسید

حرفمردم



عکس :بهمنیار

رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی در آنکارا ،گفت که
«سرنوشتاسدرامردمسوریهتعیینمیکنند»؛شوناسپایسر،سخنگوی
کاخ س��فید نیز اعالم کرد که «در مورد اس��د ،یک واقعیت سیاسی وجود
دارد که ما باید برحسب ش��رایطی که هم اکنون در آن به سر میبریم ،آن
را بپذیریم .ما در دولت قبلی فرصتهای زیادی را در مورد اس��د از دست
دادیم.ما اکنون الزم است که برشکست داعش تمرکز کنیم»این مواضع
از س��وی آمریکاییها به مثابه عقب نش��ینی از مواضعی بود که طی شش
سالگذشتهازسویمسئوالنآمریکاییبیانمیشد.آمریکاییهاضمن
حمایتگستردهازمخالفانسوری،هزینههایزیادیبرایآموزشآنها
صرفکردند.اینموضعگیریآمریکاقابلتوجهاست،زیرادردورهباراک
اوباماباوجودتعدیلاستراتژیآمریکا،اصراربرحذفبشاراسدازمعادالت
س��وریه بود.اما دلیل این موضع جدید آمریکاییها و ش��باهت مواضع به
روسیه چیست؟ شش س��ال ،زمان زیادی بود تا مش��خص شود که رویای
ساقطکردننظامسوریهدرششماه،خوابیآشفتهاستورویاییصادقه
نیست.دراینمدت،دونوعنگاهبرمطالباتسیاسیپیرامونسوریهمطرح
بود:همپیمانانجبههمقاومتکهمطرحمیکردند«تنهامردمسوریهحق
تعیین سرنوش��ت خود را دارند» و طیف مقابل ،با صحنه گردانی آمریکا،
عربستان و رژیم صهیونیستی کهشعار«همه چیز درسوریه،منهایاسد»
راسرمیدادند.اگرچهآمریکاییهادراواخردوراناوبامابهخوبیدریافته
بودند که با تروریس��تهای متحد خود در میدان کنش سیاسی سوریه به
جایینمیرسندوباکمیارفاقمطرحمیکردندکهاسدمیتوانددردوره
انتقالیوبااختیاراتمحدوددرقدرتباقیبماند،اماترامپشعارهایتند
وتیزیدرخصوصحلوفصلبحراندرسوریهوجنگباداعشسرمیداد.
تیم سیاس��ی جدید کاخ س��فید از تصمیم قاطع خ��ود در اجرای عملیات
آزادسازیرقهباحضوریگانهایمدافعخلقخبرمیدادودرهمینراستا،
تعداد نظامیان آمریکایی حاضر در سوریه به یک هزار تن ،افزایش یافت.
با این حال ،اخبار حاکی از آن بود که حمایت از تروریستهای سوری در
برابرنظامقانونیسوریهورئیسآن،راهبرداصلیکاخسفیددرقبالاین
کشورباشدامابهیکباره،دستکم«،سیاستاعالمی»کاخسفیدتغییر
کرد؛تاآنجاکهفرحاالتاسی،عضوهیئتعالیمذاکراتمعارضانسوری
درژنو،گفتکه«معارضانپیامهایضدونقیضیازسمتآمریکادریافت
میکنندوماهیچنقشیبرایبشاراسددرمراحلآیندهقائلنیستیم»اما
در پسذهن ترامپ درباره س��وریه چه میگذرد؟ آیا ای��ن مقدمهای برای
تغییر مسیری است که واشنگتن تاکنون پیموده اس��ت؟ آیا این موضع با
توجه به نزدیک بودن زمان عملیات در رقه و پایان داعش در موصل عراق
اتخاذ شده است ،یا اینکه باید آن را به حساب تغییر سیاستها براساس
منافعبدانیم؟
رابطه ترامپیسم با واقع گرایی در سوریه
ترامپ دوران انتخابات را باید از شخصی که امروز در کاخ سفید است،
ِ
متفاوت دانس��ت؛ زی��را ،ام��روز ترامپ مجبور نیس��ت سیاس��ت را بازی
کند و باید آن را در عمل زندگی کند .از این رو« ،ترامپیس��م» که مبتنی
بر رویه های «پوپولیس��تی» و ش��عارهاو خ��وراک تبلیغاتی ب��ود ،کمی با
ترامپیس��م امروز درون کاخ س��فید ،تفاوت دارد؛ اگر چه مرد جنجالی
ِ
آمریکاییها نشان داده که به هیچ وجه قابل پیشبینی نیست و از سوی
دیگر نمی ت��وان از «بازیگ��ران سینوس��ی» در عرص��ه بین المللی نظیر
ترکیه و آمریکا انتظار «سیاست های با ثبات» را داشت ،اما دست کم در
قبال آینده سوریه و اسد ،به نظر میرسد که ترامپ و همراهانش در کاخ
سفید به سیاستی واقع گرایانه در قبال سوریه رسیده باشند .سیاستی
که نسخه متاخر آن را پیشتر از لسان متحدان سوریه نظیر ایران و روسیه
کهدرمقابلتحوالتسوریهعملگراظاهرشدهاند،بهکراتشنیدهبودیم
امااگربپذیریمکهترامپاکنونبهواقعگراییدرقبالسوریهدستیافته
است ،دلیل آن چه چیز میتواند باشد .نخستین نکتهای که تحلیلگران
در این خصوص مطرح می کنند« ،بازی باخت��ه» آمریکایی ها در عرصه
میدانی سوریه اس��ت .موضع گیری های تخریبی واشنگتن در سوریه،
چیزی جز جان باختن عده بس��یاری و ویرانی گس��ترده به ب��ار نیاورده
است .از سوی دیگر ،در حالی که اسد ،بخش زیادی از اراضی سوریه را
با اتکا بر حمایت های جریان مقاومت و متحد روس خود در اختیار دارد
و ترکیه از پایان یافتن عملیات سپر فرات سخن میگویدو تروریستهای
تحت حمای��ت آمریکایی ها در موضع انفعال ق��رار گرفته اند ،نمی توان
در مسیر خالف جریان میدانی سوریه حرکت کرد .ارتش سوریه حلب
و تدمر را پس گرفته است و حمالت گس��ترده تروریست های ضد نظام
در سوریه به دمشق ،راه به جایی نبرده است .هنگامی که نظام سوریه،
حامیان��ی قدرتمند در منطقه دارد که توانس��تهاند ب��ه جریان اصلی در
س��وریه کمک کنند تا در برابر فش��ار جریانهای زودگ��ذر ،اما ویرانگر،
ایستادگی کند ،قطعه ادامه این شرایط ،دوراز محاسبات «هزینه -فایده
گرایانه» خواهد بود .آمریکا و متحدان غربی آن ،دریافته اند که «جنگ
وقتی طوالنی شد ،فرسایشی و هزینه بردار می شود» امروز ،غربی ها و
مردان ثروتمند و اقتصاددان درون کاخ سفید میدانند که کشدار شدن
بحران سوریه زیانهای اقتصادی بس��یاری را به دنبال خواهد داشت.
از این رو ،ش��اید ترامپ بخواهد تا آبرومندانه ،آرام از سوریه خارج شود.
یکی از شرایط این خروج آبرومندانه ،واگذاری سرنوشت اسد و سوریه
به ملت سوریه است.
فرصت آخر ترامپ برای استفاده از تروریستها
ترامپ،همانندسلفگذشتهخود،سیاستاصلیائتالفیراکهواشنگتن
در س��وریه رهبری میکند و اس��م آن را «ائت�لاف آمریکایی ضد س��وری»
گذاشتهاند ،حمایت از تروریس��تها قرارداده است .تروریستهایی که
باوجود صرف هزینههای بسیار زیاد توسط آمریکا ،در موضع انفعال قرار
دارند.تحلیلگراناندیشکدههایآمریکایی،ویژگیاصلیاینتروریستها
را که باعث ش��ده تا آمریکا نتواند از آنها آنگونه که باید استفاده الزم را در
عرصهتحوالتمیدانیسوریهداشتهباشد«،اختالفاتداخلی»بسیارزیاد
آنها بیان کردهاند اما تیر آخر آمریکا برای حل این مش��کل ،شاید ،اعالم
تغییررویهدرسوریهودرقبالاسدباشدتاهمزمانبااعالمشرطسیابرای
ادامهحمایتازاینتروریستهادرصورتاتحادآنهابایکدیگر،آنانرابه
واکنشوهمگراییدرراستایمنافعواشنگتنوادارد.اگرچهتحققاین
همگراییوکموکیفآنبسیاردورازذهنبهنظرمیرسد،اماحتیطرح
آن میتواند ،رضایت ریاض از واشنگتن را جلب کند .زیرا تروریستهای
سوری،اتحادآنهاوهماهنگیشان،خواستعربستاننیزهست.بااین
وجود ،به طور قطع ،نمیتوان درباره آنچه در ذهن ش��خصی نظیر ترامپ
درقبالسوریهمیگذرد،صحبتکردوبایدمنتظرماندودیدکهدرآینده
ترامپوهمراهانشدرکاخسفید،چهسیاستهاییرااتخاذخواهندکردو
کنشمتقابلدولت،ملتومتحداننظامقانونیسوریهچهخواهدبود.

رئیسجمهوردرپیامیدرگذشتمرحومحاجعلیاکبرحسنیپدربزرگوارشهیدانسرافرازامیرعلی،عباسومحسنحسنیراتسلیتگفتوازدرگاهایزدمنّانبرایآنپدر
فداکار،رحمتواسعهالهیوبرایعمومبازماندگانصبرواجرمسئلتکرد.درپیامروحانیآمدهاست:ایشانباایمانراسخوپیرویخالصانهازآموزههاوسیرهاهلبیتعصمت
وطهارت(ع)فرزندانمومنوسلحشوریتقدیمارزشهایانقالبوسربلندیمیهناسالمیکردونامخودوفرزندانشهیدشرادرفرهنگایثاروشهادتماندگارساخت.

پیامك2000999 :

••چرا آقای جواد ظریف در زمینه برجام خیلی ظریف عمل
نکرده بلکه فوقالعاده ضعیف عمل کرده است؟
••مسئوالن باید انتخاب کنند یا بنزین به نرخ واقعی یا
خودرو به نرخ واقعی! یا خدا را بخواهند یا خرما را .چرا دل
مسئوالن به خاطر بیکاری جوانان خراشیده نمیشود؟!
••وزیر ارتباطات آقای روحانی مدعی شده است ده ها
میلیون پیامکی که با عنوان تبریک عید از طرف روحانی
و آرزوی پیروزی اعتدال در سال  96برای ملت ارسال
شده ،هیچ هزینهای نداشته است! اگر ارسال پیامک هیچ
هزینه ای ندارد ،چرا اپراتور ها بابت پیامک از مردم هزینه
دریافت میکنند؟
••به گفته آقای بقایی که فرموده بنده اگر رئیس جمهور
شوم یارانه نقدی برای هر فرد  250هزار تومان واریز
می کنم ،اگر قدرت و ج��رات داری الزم نیست یارانه را
افزایش دهی لطف کن گرانی و تورمی را که در دولت
خودتان (احمدی نژاد) به وجود آوردید به ارزانی و اقتصاد
روشن و پررونقی که در دولت قبل از شما وجود داشت
برگردانید این کار بهتر از افزایش یارانه است.
••دولت دکتر روحانی در چارچوب و معیار های قانون
اساسی در مسیر توسعه و اعتالی ای��ران اسالمی گام
برداشته و با همه محدودیت های موجود بر چالش های
اصلی جامعه که به دنبال بحران های دولت سابق ایجاد
شده بود فائق آمده و با سیاستی اعتدالی ،دستاورد های
برجسته ای در حوزه های اقتصادی ،بهداشتی ،دفاعی،
فرهنگی و اجتماعی و ...داشته اس��ت .امید است،
دولتمردان با تدبیر مشکالت باقی مانده را نیز به حداقل
کاهش دهند و انتظار جامعه را برآورده کنند.
••آخر مرد حسابی ،دولت تدبیر و امید چه کار کرده؟
هر چی زحمت پل و سد بوده از قبل است چهار سال به
جزگران کردن کار دیگه ای کرد؟ مالیات و گاز و آب و برق
را افزایش داد! برای  20هزار تومان گاز را قطع کردند!
••دست وزیر کشاورزی درد نکند با این که در زمستان
ستاد بحران تشکیل دادند و خسارت باغ داران را از محل
سرمایه دولت پرداخت کردند نمی دانم این پرتقال های
کپک زده یا خشک و بدون آب از کجا سر درآورد؟ کیلویی
 4000تومان خریدیم ولی شرمنده مهمانانمان شدیم.
متاسفانه نظارتی در کار نبود.
••دولت محترم! سن جوانان جویای کار دارد می گذرد
چ��را ک���اری نمی کنید؟ ح��داق��ل مثل س��ای��ر کشور ها
بازنشسته ها را مرخص کنید .چ��را نصف دول��ت شما
بازنشسته هستند؟
••امسال میوه طرح نوروزی خیلی کم بود و وقتی هم با
هزار پرس و جو پیدا کردم ،بعد از مصرف با کمال تعجب
دیدم نصف یک جعبه پرتقال یخ زده و خشک و بیکیفیت
ب��ود .اینم از تدبیر دول��ت ب��رای میوه ن��وروزی! حاال کی
می خواد این پرتقال های یخ زده و بی کیفیت تمام بشه
خدا میدونه!
••چهره پیر شده آقای روحانی رو می ذاریم رو حساب
دروغ سیزده ،منم اگه ریش هامو هر روز رنگ کنم همین
شکلی میشم!
••آق��ای روح��ان��ی ک��ار زیبایی می کند که پیام ن��وروزی
می فرستد و با ایجاد نشاط ،همه مردم را به تالش برای
آبادانی کشور تشویق می کند .وقتی پیامشان آمد خیلی
خوشحال شدم و این پیام را برای روزنامه فرستادم.
••ای کاش یک نهاد خیریه بین المللی پیدا می شد در
راهرضای خدا و محض خاطر نوع دوستی با هزینه خودش
و زور زیادش اقدام به مرمت ،عمران ،آبادانی و ایمنسازی
جادههایمخوفایرانمیکرد!بلکهجلویوقوعاینهمه
حوادث سالیانه برای مردم و جوانان عزیز گرفته میشد!
••احمدی نژاد ،خودت در هشت سال ریاست جمهوری
چه کار کردی در حالی که معاون اولت بقایی بود؟
••احمدی نژاد ثابت کرد به هیچ یک از اصول اخالقی
پایبند نیست .مگر رهبر معظم انقالب او را از حضور در
انتخابات نهی نکرد چرا باز دنبال دو قطبی کردن فضای
انتخابات است؟
••آقای مهندس ضرغامی ،خوب است که وارد انتخابات
شدند اما میتوانستند با شعار «رسانه ملی» خود را مطرح
کنند نه با شعار «انتقاد از دولت» چون هنوز دولت باید به

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

فکر خدمت باشد نه چیز دیگر.
••چ��را مسئوالن راه آه���ن می گویند ک��ه در س��ال 96
بلیت گران نمی شود در صورتی که بلیت خریداری شده
مشهد  -یزد تاریخ  95.12.29به مبلغ  74هزار تومان
بوده و بلیت برگشت تاریخ  96.1.4با  50درصد افزایش
با همان نوع قطار 104هزار تومان خریداری شد .وقتی به
روابط عمومی رجا اعتراض کردم میگویند از این حرفها
زیاد زده میشود خواهش میکنم پیگیری بفرمایید.
••صفحه آخر روزنامه خراسان مطلبی با عنوان «به جای
م��ادر» خیلی مرا تحت تاثیر ق��رارداد .آیا می شود یکی
از آن کودکان بی سرپرست را به فرزندی قبول کنم؟
بنده متاهل هستم و بچه ندارم هشت سال است ازدواج
کرده ام .مشکل ناباروری داریم .لطفا راهنمایی کنید.
شرایط و مراحل را در شماره بعدی چاپ کنید.
••از خرید  206مدل  96با قطعات بی کیفیت و خدمات
ضعیف پشیمان هستیم!
••به جای فرستادن پیامک ن��وروزی ،جناب روحانی،
سامانه پیامکی ایجاد کند که حرف مردم به ایشان برسد.
••می خواهم از آق��ای رئیس جمهور محترم و مجلس
ش��ورای اسالمی بپرسم چرا وقتی  12میلیون جوان
تحصیلکرده جویای کار و با انگیزه داریم باید در ادارات،
سازمان ها ،بانک ها و سایر نهاد ها افرادی با باالی 30
سال خدمت که هیچ انگیزه ای ندارند مشغول به کار
باشند و سازمان مربوطه هم با بازنشستگی آنها مخالفت
کند چرا به وضعیت دو شغلهها رسیدگی نمیشود؟
••کار اداره راه مانند کار یک خانم خانه دار است چون
تا زمانی که خانم در خانه است هیچ تالش و فعالیتی
مبنیبرتمیزبودنومرتببودنمنزلازاوبهچشمنمیآید
ولی اگر یک روز در خانه نباشد همه چیز به هم می خورد.
آن موقع همه چیز نامرتب می شود و سر و ص��دا بلند
می شود درست مثل کار خادمان بحق مردم (کارکنان
اداره راه) تا زمانی که اتفاقی نیفتاده اصال فعالیت و جان
فشانی ما به چشم نمی آید از جمله برف روبی در هوای
سرد زمستان و شن و نمک پاشی کارگران زحمتکش
راهداری در زیر بارش برف و هوای سوزناک زمستان در
حالی که همه داخل خودروهای گرم نشسته اند!
••خراسان عزیز  11فروردین برای من روز عجیبی بود.
از میدان آزادی رد شدم و به جای بوی دود و گازوئیل بوی
گل میآمد!
••از وقتی اع�لام شد مجازات اع��دام ب��رای قاچاقچیان
م��واد مخدر برداشته ش��ده ،دور ب��رداش��ت��ه ان��د .هر کی
بهشون چپ نگاه کنه واویال! برای مردم محله شون شاخ
و شونه می کشن ،تعقیب می کنن ،تهدید می کنن ،ایجاد
مزاحمت میکنن!
••با توجه به پایان تعطیالت نوروز به عنوان یک هموطن
از زحمات تمام افرادی که در این ایام آسایش و آرامش
ما را فراهم کردند تشکر می کنم؛ نیرو های نظامی اعم
از راه��ور و ناجا ،بیمارستان ،هالل احمر ،راه��داری و
مرزبانان و دیگر افراد  .آی آدم ها ،ما انسان ها در ایام بهار
تنها چیزی که از طبیعت با خود به خانه می بریم خاطرات
زیبای آن است و تنها چیزی که در طبیعت از خودمان
باقی میگذاریم رد پایمان است .بیاییم این ردپا با کاشت
درختی برای تنفس طبیعت باشد ،نه خدای نکرده دفن
طبیعت بهاری زیر زباله ها!
••کاش در سال نو رفتار و گفتار و کردارمان نیک و نو و
خوب باشد .کاش به فکر نسل آینده هم باشیم و دست از
خودخواهی و زیاده خواهی برداریم .کاش می شد یک
لحظه هم یاد جانبازان میافتادیم!
••اگر دولت به موضوع رقابت کشنده صنعت در بخش
ک��االی نهایی (ن��ه م��واد اول��ی��ه) بتواند پایان ده��د ،هم
تولیدکننده و هم کارگر و می توان گفت تمام شغل ها از
این کمبود درآمد نجات خواهند یافت.
••اگر پیامک ها واقعا هزینه ای دارد پس طبق فرمایش
جناب وزیر این هزینه از جیب مردم پرداخت میشود چون
از دولت که نمی گیرند .ولی مردم بیچاره پیامک های
ناخواسته دریافت می کنند و هزینه آن را میپردازند.
••آقای سیدمحمود رضوی تهیه کننده «ماجرای نیمروز»
است نه کارگردان! مربوط به خبر صفحه .2

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

برگزاری آزمون جامع برای دانش آموزان جامانده
به جای  3آزمون ساالنه
عل��ی زرافش��ان گف��ت :دانش آم��وزان  15س��ال به ب��اال از
امس��ال می توانند ب��ا گذراندن ی��ک آزمون جام��ع ،مدرک
پای��ان تحصی�لات دوره اول متوس��طه را دریاف��ت کنند .به
گزارشخبرگزاری مهر  ،معاون وزیر آموزش و پرورشگفت:
براساس این آزمون دانشآموزان جامانده ازامتحانات دوره
اول متوس��طه که ش��رایط س��نی الزم را دارند و فاقد مدرک
تحصیلی هستند به جای گذراندن سه آزمون در هر سال ،با
قبولی در یک آزمون جامع می توانند گواهینامه پایان دوره
اول متوس��طه را دریافت کنن��د .وی به تغیی��ر روش انتخاب
رش��ته دانش آموزان پایه نهم تحصیلی از امسال اشاره کرد
و افزود :این دس��ته از دانش آموزان می توانن��د از اول تا 15
تیر امسال رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند .معاون وزیر
آموزش و پرورش با تأکید بر این که  12رشته تحصیلی برای
دانش آموزان در نظر گرفته شده است گفت :دانش آموزان

از امس��ال باید برای ورود به هر رشته تحصیلی حداقل نمره
را در هر درس دریافت کنند .زرافشان تصریح کرد :انتخاب
رش��ته دانش آم��وزان بر خالف س��ال تحصیلی گذش��ته که
جنبه تجویزی داش��ت امس��ال فقط جنبه توصی��ه ای دارد و
دانش آم��وزان با توج��ه به عالقه خ��ود می توانن��د در یکی از
رش��ته ها ادامه تحصیل دهند .معاون وزیرآموزش و پرورش
گف��ت :حداقل نم��ره در ه��ر درس ب��رای ورود به هر رش��ته
مش��خص ش��ده اس��ت و مث ً
ال برای ورود ب��ه رش��ته ریاضی،
دانش آموز باید حداقل نمره  14را در درس ریاضی کس��ب
کند .وی یادآور شد :مطابق تفاهمنامه جدید وزارت آموزش
و پ��رورش و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در ش��هرک های
صنعت��ی و در کن��ار کارخانه ه��ا هنرس��تان های کار دانش
راه اندازی می شود تا دانش آموزان پس از دانش آموختگی
جذب مراکز صنعتی شوند.

درخواست نوبخت از رئیس جمهور برای تقدیر از عملکرد مالیاتی
وزیر اقتصاد
محمدباق��ر نوبخت در نام��ه ای از رئیس جمهور خواس��ت
بابت عملکرد  97درص��دی درآمد های مالیاتی و گمرکی
از وزارت امور اقتص��ادی و دارایی تقدیر ش��ود .به گزارش
ایسنا ،طبق گزارش��ی که علی طیب نیا پیش��تر ارائه کرده
بود ،دول��ت تا  27اس��فند ماه س��ال گذش��ته حدود 218
هزار میلیارد تومان درآمد نقدی داش��ته که بیش از 100
هزار میلیارد تومان آن ناش��ی از درآمد های مالیاتی بوده
است که البته با اضافه کردن حدود  12تا  13هزار میلیارد
تومان عوارض و مالی��ات بر ارزش افزوده که وصول ش��ده
اس��ت ،س��رجمع ،رقم مذکور به  113هزار میلیارد تومان
افزایش می یاب��د .طیب نی��ا همچنین گفته بود :در س��ال

 13٩5مجموع��ه س��ازمان های تابع بی��ش از  140هزار
میلی��ارد توم��ان درآمد ب��رای دول��ت ایجاد کردن��د که اگر
واگذاری ش��رکت های دولتی و تهاتر آن ه��ا با بدهی های
دولتی را هم به این رق��م اضافه کنیم ،به ع��دد  150هزار
میلیارد تومان می رسیم که نسبت بسیار باالیی در مقایسه
با مجموعه  218هزار میلیارد تومان درآمد های بودجه ای
محسوب می ش��ود .به دنبال ارائه گزارش عملکرد وزارت
اقتصاد در زمین��ه تحقق درآمد ه��ای مالیات��ی و گمرکی،
محمدباق��ر نوبخ��ت  -رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه -
در نامه ای که به رئیس جمهور نوشته از وی خواسته است
تا از عملکرد این وزارتخانه تقدیر ش��ود.
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