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آن چه ترامپ را وادار به عقب نشینی
می کند
روزگذشــته بــار دیگــر برجام بــه نقطــه توجه رســانه های
جهان تبدیل شــد .اصل ماجرا این اســت که در پی مواضع
دونالد ترامپ درباره توافق هســته ای با ایران ،که آن را در
جریان کمپین هــای انتخاباتی خــود «بدتریــن و احمقانه
ترین توافــق تاریخ آمریــکا» نامیده بــود و نیــز مواضع خود
و دولت مردانــش پس از ورود بــه کاخ ســفید ،مبنی بر این
که آمریکا به دنبــال «بازنگری» در برجام اســت ،تصور این
بود که او وارد ســازوکاری که برای برجــام در آمریکا تعیین
شــده اســت ،نخواهد شــد .اما نامه  2شــب پیــش «رکس
تیلرســون» وزیرخارجه آمریکا مبنــی بر این کــه «ایران به
اجرای تعهداتش در برجام پایبند اســت» تا این لحظه یک
عقب نشــینی مکتــوب و رســمی مقابــل توافق هســته ای
محسوب می شود .درباره این نامه  2نکته محل تامل است:
اول ایــن کــه در این نامــه دولت آمریــکا به ریاســت ترامپ
پذیرفته است که ایران به توافق هسته ای به عنوان سندی
چندجانبه که در شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه
الــزام آور دارد ،عمــل مــی کنــد و تاکنــون کشــورمان در
تعهداتش نقضی نداشته اســت .به بیان دیگر اکنون دیگر
هیچ توجیهی برای صاحبان جدید کاخ سفید وجود ندارد
که براســاس آن بخواهنــد بــه تعهداتشــان در برجام عمل
نکنند.
دوم این کــه درنامه «تیلرســون» یک عبارت مورد مناقشــه
وجود دارد« :ترامپ چند ســازمان را تحت هدایت شورای
امنیت ملی مامور کرده است تا برجام را ارزیابی و مشخص
کند که آیا تعلیــق تحریمهای ایران در پــی امضای برجام،
در راستای تامین منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا است؟»
این عبارت به این معناســت که دولت ترامــپ علی الظاهر
همچنان در حال ارزیابی توافق هســته ای اســت تا به این
ترتیب به دولت خود و نیز متحــدان منطقه ای اش این پیام
را بدهد که او قرار نیست با ایران کنار بیاید ،در عین حال با
صدورایندستوربررسیزمانبیشتریرابرای توجیهعقب
نشــینی خود در این زمینه کســب کنند  .البته نباید از این
موضوع غافل شد که دولت ترامپ از ابتدای روی کار آمدن
همواره ســعی کرده اســت با موضع گیری های تند فضای
ناامنی ذهنی و روانی در قبال شــرکت های تجاری در باره
همکاری با ایران ایجاد کند که این موضع در همین راستا
نیز قابل ارزیابی است .
این نامــه اما پایان ماجــرای دیروز نیســت« .جیمز متیس»
وزیر دفاع آمریکا شب گذشته وارد منطقه شد و مستقیم به
ریاض رفت و در آن جا بار دیگر علیه کشورمان موضع گیری
کرد .طی  3ماهی کــه دولت آمریــکا تغییر کــرده  ،دونالد
ترامپ تالش می کند روابط خود با متحدان سنتی آمریکا
در منطقه را باردیگر مســتحکم تر کند؛ موضوعی که البته
برخــاف مواضع انتخاباتــی وی درباره کشــورهای عربی
منطقه است .ترامپ و اعضای کابینه اش در این مدت تالش
کرده اند با آن چه آن را «نفوذ منطقه ای ایران» می خوانند
مقابله کنند .بدون آن که به نقش موثر جمهوری اســامی
درمبارزه با تروریسم در منطقه به خصوص آزادسازی عراق
از لوث وجود داعش اشاره کنند .دراین باره  2عنصر قدرت
ایران نیز هدف آمریکایی ها بوده است :ســپاه پاسداران و
حزب ا ...لبنان.اما چرا حزب ا...لبنان و سپاه پاسداران؟
الف -درباره حزب ا ...نکته قابل تامل این است که حمایت
های آمریــکا از مداخــات نظامی اردن و کردهای ســوریه
در مناطق مرزی ،غربی ،جنوبی و جنوب غربی ســوریه که
عمدتا تحت کنترل حزب ا ...لبنان می باشد نشان می دهد
که آمریکا در پی ضربه زدن بــه اقتدار حزب ا ...در مبارزه با
تروریست ها در سوریه است .آمریکایی ها آنقدر از حزب ا...
لبنان ترس دارند که دیروز «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا
در ریاض گفته بود« :نباید اجازه بدهیم انصارا ...در یمن به
یک حزب ا ...جدید تبدیل شود ».این ترس البته مخصوص
این دولت آمریکا هم نیست 2 .ســال پیش وقتی برجام در
کنگره مورد بررســی بود ،برخی قانونگذاران آمریکایی از
وزرای وقت دفاع و خارجه آمریکا می پرسیدند :چرا به ایران
حمله نمی کنید؟ جان کری در یکی از این جلسات قدرت
حزب ا ...لبنان در آسیب زدن به اسرائیل و منافع آمریکا را
یکی از موانع اصلی مقابل حمله نظامی به ایران برشمرده
بــود .حتــی تابســتان  ،94بــاراک اوبامــا در یک نشســت
محرمانــه در کاخ ســفید بــه رهبران یهــودی آمریــکا گفته
بود« :اگر توافق هستهای رد شود و ما به ایران حمله کنیم،
حزبا ...به تلآویو حمله موشکی می کند ».در حقیقت این
موازنه قدرت اســت که آمریکا را از اقدام نظامی علیه ایران
برحذر مــی دارد .به همین دلیل یکــی از هدفگذاری های
دولت ترامپ نیز ضربه زدن به این عوامل و بازوان پرقدرت
ایران در منطقه است .موضوعی که باید با آن مقابله کرد.
ب -سپاه پاســداران یکی دیگر از مولفه های قدرت ایران
محسوب می شــود .ترامپ در بهمن ماه تالش کرد سپاه را
در لیست گروه های تروریستی قرارداده و تحریم کند تا به
این ترتیب به این مولفه قدرت ما نیز آسیب بزند .طرحی که
با هشدار نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا به رئیس جمهور
این کشور درباره عواقب این تصمیم ،خیلی زود آرشیو شد تا
بازهم آنچه آمریکایی ها را وادار به عقب نشینی کرده است،
موازنه قدرت و اتکا به قدرت درونزای ایران باشد.
دیروز گرچه تیلرسون با نامه خود نشان داد که دولت ترامپ
در مقابل توافق هســته ای عقب نشــینی کرده است اما 2
نکته را نباید فراموش کرد:
اول آن کــه توافق هســته ای (که نمــی خواهم اینجــا وارد
جزئیات و نقاط قوت و ضعف آن شوم) خود محصول قدرت
ایران و ایستادگی مردم ایران اســت .اکنون نیز اگر دولت
پرطمطراق ترامپ مقابلش عقب می نشــیند ،اول به دلیل
نگرانی از انزوای آمریکا در مقابل سایر کشورها درصورت
نقض برجام اســت و دوم به دلیل عقبه قدرتمنــد ایران که
باعث شده نهادها و اندیشکده های آمریکایی مدام به دولت
این کشور هشدار بدهند که فکر مقابله علنی با ایران را باید
از ذهنش بیرون کند.
دوم آن که ،این عقب نشینی از سوی آمریکا ،تازمانی است
که ایران از مولفه های قدرت خالی نباشد و کماکان قدرت
افزایی مبتنی بر هوشمندی و کنش و واکنش های منطقی
در دستور کار باشــد تا موازنه قدرتی که آمریکا از آن نگران
اســت ،حفظ و حتی تقویت شــود .دراین راســتا استمرار و
افزایش حمایت از مولفه هــای قدرت افزای ایران همچون
محور مقاومت یکی از مهم ترین عوامل خواهد بود.
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قول مساعد روحانی برای بازسازی و جبران خسارات در مناطق سیلزده
رئیسجمهــور با بیــان اینکــه "ملت ایــران هنگام حادثــه و غم،
برادرانه کنــار یکدیگرنــد" ،تاکید کــرد :دولت برای بازســازی
مسکن خانوارهای سرپرست از دســت داده و جبران خسارات
کشاورزان وارد عمل میشود.
بهگزارشایسنا،حجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیعصر
چهارشنبهدرنشستویژهستادبحراناستانآذربایجانشرقی،
هدف سفر به مناطق سیل زده آذربایجان شرقی را ابراز تسلیت و
همدردی با آسیبدیدگان سیل اخیر در این استان و استانهای
همجوار عنوان کرد و گفت :البته مردم عزیز در استانهای مجاور
هم شاهد این حادثه در حد پایینتری بودند اما تعداد افرادی که
جان خود را از دست دادند و میزان خسارات در این استان بیشتر
بود و نیاز بــود که ما از طرف ملــت و دولت ایران بــه مردم حادثه

دیده اعالم کنیم که همواره در کنار آنها هستیم.رئیسجمهور
با تاکید بر اینکه نقش مردم این خطه به ویژه از دوران مشروطه تا
انقالب اسالمی سرنوشتساز بوده است ،خطاب به مردم استان
آذربایجان شرقی اظهار کرد :در دوران دفاع مقدس ،مردم این
خطه به خوبی امتحــان خود را پس دادند و این مردم ،شایســته
قدردانی واال از سوی مسئوالن و آحاد ملت ایران هستند.
روحانــی با بیان اینکــه رهبر معظــم انقالب که خــود فرزند این
دیار اســت ،همواره توجــه خاصی به مســائل این خطــه دارند،
گفت :خوشــبختانه امروز با حضــور نماینده محتــرم ولی فقیه،
هماهنگــی و همدلــی خوبی میــان کلیــه نیروهای کشــوری و
لشکری آذربایجان شــرقی برقرار است .این اســتان مسئوالن
الیقی داشته و دارد و نیروهای مسلح این دیار اعم از ارتش ،سپاه،



نیروی انتظامی و بسیج نه تنها در اینگونه حوادث و برای ایجاد
امنیت ،همواره در صحنه بودند بلکه در همه مقاطع نقش خود
را به خوبی ایفا کردند.
رئیسجمهور با اشــاره به اینکه حوادث ،امتحانی برای همه ما
است و باید همواره آماده باشــیم ،افزود :شاید سالها سیلی از
یک رودخانه عبور نکند ،اما قطع ًا ایجاد آن دلیل دارد و حکمتی
بوده که این رودخانه ایجاد شــده اســت در حوادثی نظیر سیل
اخیر ،اگر الیروبی به خاطر دریاچه ارومیه انجام نشده بود امروز
باید شاهد اتفاقات بیشتر و ۱۰برابر شدن مصیبتها میبودیم.
اگر به فکر دریاچه ارومیه نبودیم و اگر به فکر آن نباشیم حوادث
تلخــی میتواند بــرای ما بــه دنبال داشــته باشــد .مــا در برابر
سرزمین مان مسئولیم و باید پاسخ دهیم.

امضای تفاهمنامه مطالعاتی شرکت ملی نفت ایران و شرکت سرمایهگذاری غدیر

 4میدان نفتی و گازی توسط شرکت ایرانی مطالعه می شود

شــرکت ملی نفت ایران و شرکت ســرمایه گذاری غدیر با هدف
مطالعه میدان های نفتی جفیر ،ســپهر ،فاز ســوم طرح توســعه
ای میدان دارخوین و میدان گازی کیــش تفاهمنامه همکاری
مطالعاتی امضا کردند .به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از شرکت
ملی نفت ایــران ،تفاهمنامــه همکاری مطالعاتــی چهار میدان
کیش ،ســپهر ،جفیر و فاز ســوم دارخوین به امضای «غالمرضا
منوچهری» معاون امور مهندســی و توســعه مدیرعامل شرکت
ملی نفت و «غالمرضا ســلیمانی» مدیرعامل شــرکت ســرمایه
گذاری غدیر رسید .مدت اجرای این تفاهمنامه  6ماه است که
در این مدت شرکت های مهندســی و توسعه نفت ،شرکت نفت

فالت قاره ایران و شــرکت نفت و گاز اروندان به عنوان متولی با
شرکت سرمایه گذاری غدیر همکاری می کنند .در میان چهار
میدانی که قرار اســت به شــرکت ســرمایه گذاری غدیر واگذار
شــود ،توافقنامه همکاری مطالعاتی فاز ســوم میدان دارخوین
برای نخســتین بار امضا می شــود .طرح توســعه میــدان نفتی
جفیر با هدف تولیــد  25هزار بشــکه نفت خــام در روز با هزینه
ســرمایه گذاری معادل 5١٠میلیون دالر در چارچوب قرارداد
بیع متقابل از ســوی کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری
در ســال  1388به شــرکت ملی نفت ایران ابالغ شد .مدیریت
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اکنون با هدف اکتشاف و تولید

بر روی این میدان در حال انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدی
اســت ،از این عملیات برای تولیدی کردن ســاختمان هایی که
قبال اکتشاف شــده اند و نیز شناسایی و کشــف ساختمان های
زمین شناســی جدید اســتفاده می شود .طرح توســعه میدان
نفتی دارخوین که در فاز نخست با هدف دستیابی به تولید50
هزار بشــکه نفت و تزریــق  70میلیون فوت مکعــب گاز در روز و
فاز دوم نیز با هدف دســتیابی بــه تولید  110هزار بشــکه نفت
و تزریق  210میلیون فــوت مکعب گاز در روز اجرایی شــده در
 30کیلومتری شمال خرمشهر و  100کیلومتری جنوب غربی
اهواز ،در امتداد جاده اهواز – خرمشهر واقع شده است.

نخستین هواپیمای  ATRهفته آینده وارد ایران می شود
ســایت رســمی شــرکت هواپیما ســازی  ATRدیروز با انتشــار
خبر عقد قرارداد با ایران ایر برای فــروش  ٢٠فروند هواپیمای
 ،600-ATR72از ورود نخســتین هواپیمــای ایــن شــرکت به
تهران در هفته آینده خبر داد .به گزارش ایرنا ،روز  24فروردین
ماه امســال قرارداد خرید  20فروند از ایــن هواپیماهای کوتاه
برد به ارزش  400میلیون دالر بین ایران ایر و شــرکت هواپیما
سازی ATRبه امضا رسید .هواپیمای ای .تی .آر  72-600که
در 200شرکت هوایی در جهان پرواز می کند ،اولین بار در سال
 1385با نام تجاری ای.تی .آر 72-212Aبه بازار معرفی شد و

تولیدکنندگان آن تاریخ عرضه آن را سال  1388اعالم کردند و
اولین نمونه این مدل که مدل توسعه یافتهای .تی .آر 72-500
بود و ای .تی .آر  72-600با چندین ویژگــی بهبود یافت .این
مدل مجهز به موتور کانادایی PW127Mاست که با ٪5افزایش
توانبهبرخاستراحتترکمکمیکند.تولیدکنندگانبااضافه
کردن چندین صفحه نمایش کامپیوتر در کابین پرواز به امنیت
ک تر کردن
پرواز اضافه کردنــد و با تغییر مدل صندلیها و ســب 
وزن آنها ظرفیت مسافران به  74تا  78نفر افزایش یافت.
هواپیمایی مدرن ،مناسب فرودگاههای شهرهای کوچک ایران

 600-72که برای خرید توسط ایران انتخاب شده توانایی طی
کردن مسافت بین  1500تا  1600کیلومتر را دارد و میتواند
در پروازهای داخلــی میــان فرودگاههای کوچک ایــران مورد
استفاده قرار گیرد .از جمله مشــخصات عملکردی سری ATR
 600می توان به سرعت کروز (پیمایش طوالنی) 509کیلومتر
در ساعتُ ،برد پروازی  1500کیلومتر و نیاز به مسافت 1333
متری برای پرواز (طول مسیر تیکآف) اشاره کرد که استفاده از
این هواپیما را در مسیرهای درون شهری و فرودگاه های نسبتا
کوچک شهرهای کشور امکان پذیر می کند.

...

از میان خبرها
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز خبر داد:

افزایش برخورد و مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی
رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز
گفت :با مبارزه با پولشــویی و شــفاف سازی
فرآیندهای مالی ،زمینــه قاچاق و تولید پول
کثیف از بین خواهد رفت.
به گــزارش مهر بــه نقل از ســتاد مبــارزه با
قاچــاق کاال و ارز ،حبیــب ا ...حقیقــی بــا
بیان اینکه برخورد با قاچاق ســازمان یافته
اولویت برنامهریزی ستاد است ،ادامه داد:
چرخه کنتــرل الکترونیکی و ســامانه های
دســتگاه های عضو در حال تکمیل است و
با رفع موانع موجود به بهــره برداری کامل
میرسد.
وی فساد اداری و مالی را ناشی از شرایط غیر
شــفاف عنوان کرد و افزود :با شــفاف سازی
فرآیند پولی و مالــی و برخورد با پولشــویی،
زمینه قاچاق و تولید پول کثیف از بین خواهد
رفت .حقیقی ادامه داد :با مکانیزه شدن ثبت
ورود و خروج کاال در کشــور و حذف مراجعه

حضوری و سیســتم کاغــذی در فرآیندهای
تجاری ،زمینه بروز فســاد اداری نیز کاهش
می یابد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ادامه
و افزایش برخورد و مبارزه با قاچاق در مبادی
و قبل از آن خبر داد و گفت :برخورد با اجزای
کامــل کننده چرخــه قاچــاق شــامل قبل از
مبادی ،مبــادی ،مســیرها ،انبارها و ســطح
عرضه ادامه خواهد یافت ،اما اولویت و تمرکز
در مبادی ورودی کشور است.
حقیقــی بــا اشــاره بــه اینکــه تامیــن امنیت
اقتصادی امری دشــوار اســت و برنامه ریزی
برای مســائل گوناگونی را می طلبد ،افزود:
با نگاه انقالبی ،مدیریــت عملیاتی و افزایش
توان مبارزه ،موانــع را از پیش رو برداشــته و
امســال زمان بهره برداری از اقدامات انجام
شــده اســت که منجر به شــکوفایی مبارزه با
قاچاق خواهد شد.

آخرین وضعیت توسعه الیه نفتی پارس جنوبی

تداوممذاکرهبامرسکبرایالیهنفتیپارسجنوبی
وزیر نفت از ادامه مذاکره با شرکت دانمارکی
مرسک جهت توسعه الیه نفتی پارس جنوبی
و تغییر کارفرمای این میــدان خبر داد .بیژن
نامــدار زنگنــه در گفتگو با مهــر با اشــاره به
تــداوم مذاکرات بــا ایــن شــرکت دانمارکی
گفت :امیدواریم توافق هــای نهایی در آینده
ای نزدیــک حاصــل شــود .بر همین اســاس
تصمیــم گرفتــه شــد کارفرمــای ایــن پــروژه
شــرکت نفــت و گاز پــارس باشــد .در همین
ارتباط ،غالمرضا منوچهری ،معاون توســعه
و مهندســی شــرکت ملی نفت هم در گفتگو
با مهر در پاســخ به اینکه در حوزه پیمانکاری
تکلیف مذاکرات به چه نتیجه ای ختم شــده
اســت گفت :فعال مذاکرات خود را با شرکت
مرسک دانمارک به پیش می بریم تا در آینده
ای نزدیــک به انعقــاد قــرارداد برســیم .این
اظهــارات منوچهــری در حالــی مطــرح می
شــود که وی از شــرکت پتــرو ایران خواســته

اســت برای اجرای برنامه تولیــد از الیه نفتی
پارس جنوبی حتما از مشــورت های شرکت
مرسک دانمارک استفاده کند .تاکید بر این
موضوع هم ،به دلیل توسعه الیه نفتی توسط
این شرکت دانمارکی اســت .وی در تکمیل
اظهارات وزیر نفت درباره تغییر کارفرمای این
پروژه به خبرنگار مهر گفت :این پروژه پیشتر
توســط شــرکت نفت و گاز پارس کارفرمایی
شد اما ســال گذشــته تصمیم گرفته شد این
پروژه به شــرکت نفت فالت قاره واگذار شود
و بر اســاس تصمیمــات جدید ،این پــروژه به
شرکت نفت و گاز پارس بازگشت .غالمرضا
منوچهری با بیان اینکه قرار بود از این میدان
 ٣٥هزار بشــکه نفت به طور روزانه برداشت
کنیم افزود :هم اکنون این میزان حدود ٢٥
هزار بشکه است که با ظرفیت سازی برای دو
الیه چاه نفتی ،امیدواریم تا پایان سال به این
رقم دست یابیم.

مرگ ژاپنی ها به خاطر اضافه کاری زیاد

نخست وزیر ژاپن ساعات اضافه کار را محدود کرد

نخست وزیر ژاپن برای کاهش مرگ و میر شهروندان این کشور
ناشی از انجام اضافه کاری بیش از حد ،سقف آن را  ۱۰۰ساعت
در ماه قرار داد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانســه ،اعتیــاد ژاپنی ها
به کار کردن این بار موجب شد که برای اولین بار طرح کاهش
اضافه کاری آنها بــه میان آید؛ این در حالی اســت که هر ژاپنی
بیش از  ۱۰۰ساعت در ماه دیگر نمی تواند اضافه کاری داشته

باشد .علت اصلی این طرح ،جلوگیری از مرگ و میر ژاپنی ها
به دلیل اضافه کاری زیاد است که البته گروهی از منتقدین این
طرح معتقد هستند که محدود کردن میزان اضافه کاری ژاپنی
ها نمی تواند به عنوان راهکاری برای جلوگیری از مرگ آنها به
دنبال کار زیاد شود.
بر اساس آمار رسمی ژاپن ،ساالنه شماری از شهروندان شاغل
این کشــور به دلیل انجام اضافه کاری زیاد دچار سکته مغزی،

حمله قلبــی و خودکشــی مــی شــوند .در همیــن ارتبــاط در
کارگروهی که به ریاست «شــینزو آبه» نخست وزیر ژاپن برگزار
شد ،حداکثر اضافه کاری در ماه  ۱۰۰ساعت اعالم شده است.
نخســت وزیر ژاپن اجرای این طرح را گامــی تاریخی در جهت
تغییر روش کارکردن مردم ژاپن خواند .شرکت های زیادی در
ژاپن وجود دارد که کارمندان آنها به دلیل اضافه کاری زیاد در
معرض مرگ و میر قرار دارند.

معاون وزیر کشور با اشاره به دستور مقام قضایی

مشکل چکهای برگشتی پدیده برای دریافت تسهیالت کنسرسیوم رفع شد

معاون اقتصادی وزیرکشــور گفت:موضوع چکهای برگشــتی
شرکتپدیدهکهمانعاصلیپرداختتسهیالتپنجهزارمیلیارد
ریالیبهپدیدهبود،بادستورمقامقضاییرفعوپرداختتسهیالت
به پدیــده بالمانع شــد.به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت
کشــور ،بابک دین پرســت افزود :مرجع ذی صالح در دادسرای
عمومی و انقالب مشــهد ،روز گذشته پرداخت تسهیالت مد نظر
درقالبکنسرسیومبانکیرابالمانعدانستومراتبرابهمعاونت
نظارتی بانک مرکزی ابالغ کــرد.وی افزود :یکــی از اصلی ترین

موانعقانونیکهازسویبانکمرکزیبرایاعطایتسهیالت پنج
هزارمیلیارد ریالی از ســوی کنسرســیوم بانکی مطرح شده بود،
در ادامه حمایت های بی دریغی که تاکنون مسئوالن قوه قضاییه
از ذی نفعان قانونی شــرکت پدیده شــاندیز داشــتند ،رفع شــد.
رئیس کارگروه ویژه پیگیری حل مشکالت شرکت پدیده شاندیز
افزود :پس از آن که حســب دســتورات مؤکد و مثبــت رئیس کل
بانکمرکزی،همکاریمعاونتنظارتیبانکمذکورومدیرعامل
بانک صادرات ،روند اعطای تســهیالت مصوب پنج هزار میلیارد

ریالی شــرکت پدیده شــاندیز درمســیر قانونی خود قرار گرفت،
بانک مرکــزی در اوایل اســفند ماه ســال گذشــته با ارســال نامه
ای اعالم کرد که « اعطای تســهیالت مذکور بــا توجه به وضعیت
فعلی شــرکت ازجمله شــمول مــاده 141قانون تجــارت و چک
های برگشــتی متعدد ،منوط به صــدور مجوزی از ســوی مرجع
قضایی برای مســتثنی شــدن شــرکت از ایــن وضعیت اســت».
مشــروح این گفت وگو امــروز در روزنامه خراســان رضوی وســایت
 khorasannews.comمنتشر شده است .

حرفمردم
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تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••فضای حیاط بعضی ادارات دولتی در بجنورد
قابلیت کاشت درختان بی شماری را دارد از
جمله آمــوزش و پــرورش و مدیریت کل تامین
اجتماعی و  ...ولی صد حیف که مسئوالن آن
بی اعتنایند!
••واقعا تامین اجتماعی برای دندانپزشکی و
عینک و هزینه کفن و دفن سنگ تمام گذاشته!
اگر چاره داشته باشند برای دفن بازنشسته ها
قبر دسته جمعی تهیه می کنند!
••مسئوالن سازمان حج و زیــارت در گفت و
گوی ویژه خبری شبکه دو با اطمینان خاطر
می گن که ما قول می دیم مشکلی برای حجاج
امسال پیش نمیاد .چه تضمینی میدن که باز
تو عربستان اون حادثه دلخراش اتفاق نیفته؟
عربستانی که به هیچ قانون بین المللی پایبند
نیست .آل سعود شب می خوابه روز یه چیز دیگه
میگه .دو ساله مردم مظلوم یمن را از هوا و زمین
هدف حمله قرار داده ،هزاران نفر را کشته و بی
خانمان کرده آیا جایزه پول حج را به کیسه آل
سعود بریزیم اونا برن بمب و سالح بخرن رو سر
مردم مظلوم سوریه و یمن بریزن؟!
••با تکرار سریال مدیرکل به این فکر افتادم که
اگه هر اداره ای همچین مدیری داشته باشه
واقعا ارباب رجوع این قدر از وقتش رو به بطالت
تو این اداره ها می گذرونه؟!
••لطفا به سازمان امــور مالیاتی اعــام کنید
سرعت سایتاشون رو باال ببرن.
••لطفا راجع به سهام داران بالتکلیف شرکت
پردیسبان هــم پیگیری بفرمایید .بــا وجــود
تشکیل پرونده قضایی و وعده و وعید بسیار و با
وجود گذشت چهار سال ،متاسفانه هنوز هیچ
خبری از اصل مبالغ و سود سهام آن نیست!
••موسسه کاسپین حقوق و عیدی کارمندان
عمال بیکارش را در شعب متعددش از چه منبع
مالی پرداخت می کند؟ از همان منبع پول
سپرده گذاران را بدهد!
••لطفا از دفتر علمای دینی سوال شود قرعه
کشی های متعدد در صدا و سیما و دریافت وجه
از مردم چه حکم شرعی دارد؟
••من هم در پزشکی قانونی دچار مشکل شدم
و کــارم درســت نشد و مــورد بی احترامی قرار
گرفتم .شکایت هم کردم ولی رسیدگی نشد!
••در شهرستان های جاجرم و گرمه فقط دو
روز در هفته سونوگرافی انجام می گیرد آن هم
توسط مرد واقعا جای تاسف است!
••دربــاره پیامکی که فرمودند کارمند ساده
هستم و ماهی یک میلیون و  200هزار تومان
درآمد دارم و هر جا می رم جواب رد میدن بنده
گزینه خوب سراغ دارم اگر امکان است ایشان
را برای ازدواج معرفی کنید.
••می نویسید «هر چه می خواهد دل تنگت
بگو»! من چند بار پیام دادم که وضعیت گواهی
نامه گرفتن کسانی را که کارت پایان خدمت
ندارند چاپ کنید ولی شما هیچ کاری نکردید
بعد پیام پسر  14ساله که دختر  17ساله را می
خواهد را چاپ می کنید .واقعا متاسفم برایتان!
••ســازمــان خصوصی ســازی اعــام کــرده هر
کس که سهام عدالت بهش اختصاص پیدا
کرده شماره حساب شبا را اعالم کند و هر عضو
خانواده جدا باید حساب اعالم کند مردم که به
بانک مراجعه می کنند بانک می گوید باید 50
هزار تومان برای افتتاح حساب واریز کنید .از
آن جایی که سهام عدالت به خانواده های کم
بضاعت تعلق گرفته یک خانواده با پنج نفر عائله
این مبلغ را از کجا بیاورد؟ آیا بهتر نبود فقط به
شماره حساب سرپرست خانوار سود سهام را
واریز می کردند؟ تازه یک فرزند مثال  10ساله
ســودش را پــدرش دریــافــت می کند پس این
شماره حساب ها بــرای چیست و چه سودی
برای سازمان خصوصی سازی دارد؟
••سامانه ای طراحی شود تا سران مملکت و
فرزندان آن ها را نشان دهد که کجا و در چه
نیرویی خدمت کرده اند یا دلیل معافیت شان
چه بوده است؟
••چرا خدمات دندانپزشکی رایگان فقط برای
نوجوانان اجرا می شود مگر جوانان ،میانساالن
و بزرگساالن جزو اقشار اجتماع ایران نیستند؟
••صفحه «خراسان قدیم» سالم و خداقوت.
این صفحه بسیار عالی و کار پسندیده و بسیار
جالبی است .موفق باشید.
••قبض تلفن رو دوره قبل با تلفن منزل پرداختم
دوباره روی قبض این دوره مبلغش اومده فقط
مننیستمخیلیهایدیگههمدچاراینمشکل
شدند .حاال جالب این جاست با این که به اجبار
دوباره قبض هر دو دوره را در امور مشترکین
پرداختم امروز تلفن منزل برای عدم پرداخت
بدهی قطع شده .لطفا رسیدگی کنید.
•• سه بار به روزنامه فروشی خیابان طبرسی
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رفتم تو روزهــای مختلف ساعت  2بعدازظهر
میگن روزنامه خراسان را تمام کردیم!
••تا کی باید منتظر بــاز شــدن سایت اصالح
خانوار برای جبران یک اشتباه کافی نت باشم؟
از دو سال پیش یارانه ام قطع شده و می گویند
ثبت نام نشده اید!
••لطفا به گوش مسئوالن برسانید من و همسرم
که اول زندگی مــان اســت و حقوق چندانی
نداریم یارانه نــداریــم! ولــی فــردی که حقوق
باالیی دارد و احتیاجی ندارد یارانه بگیر است!
سه ســال پیش بعد از جــدا شــدن از خانواده
هایمان دیگر یارانه به ما تعلق نگرفت! خواهش
می کنم پیگیری کنید تا جا ماندگان یارانه
بتوانند مجدد اقدام کنند.
•• دو سال است نگهبان مسلح بانک هستم
و فقط  750هــزار تومان حقوق می گیرم آن
هم با تاخیر به طوری که حقوق اسفند را 17
فروردین گرفته ام و ما را بیمه هم نمی کنند .آیا
درست است در شرایطی که اسلحه با فشنگ در
دست ماست و هر لحظه خطر جانی تهدیدمان
می کند این گونه مورد بی توجهی قرار بگیریم
و تا اعتراض کنیم تهدید به اخراج شویم؟ لطفا
در این باره که مشکل بیش از  900نفر است
گزارشی تهیه کنید.
••من وام خود اشتغالی می خواهم باید به کجا
مراجعه کنم؟
••لطفا اگه ممکنه تحقیق کنید براساس قانون،
شغل کارکنان بانک ها جزو مشاغل سخت و
زیان بار محسوب می شود یا خیر؟
••بعد از یک و نیم سال انتظار برای وام ازدواج
حاال نامه آمــده و به بانک سپه شعبه صنعتی
الکتریک معرفی شدم شعبه میگه از تاریخ قباله
یک ســال گذشته وام نمی دیــم کمکم کنید
جواب بگیرم نامه ام تا آخر اردیبهشت مهلت
دارد کمکم کنید.
••لطفا درباره عوارض سالیانه خودرو پیگیری
فرمایید پرادو  10سال پیش  460هزار تومان!
آخه مگه چه خدماتی ارائه می شه؟!
••وزیر صنعت :معلوم نیست پراید کی از رده
خارج می شود؟ زگیل :وقت گل نی!
••ظرفیت استخدامی ها را زیاد کنید که ما پیر
شدیم!حاالبامدرکفوقلیسانسچهکارکنیم؟
•• واحد پول ملی از ریال به تومان تغییر کند و
سه صفر حذف شود که به  1000ریال بگیم
یک تومان!
•• چرا نباید افتتاح پروژه نشان داده شود؟! من
که طرح ها را می بینم ،خوشحالم کشورم در
مسیر آرمان ها یعنی علم و پیشرفت و آبادانی
و رفاه مردم گام برمی دارد و به آینده امیدوار
می شوم و سعی می کنم خود برای پیشرفت
قدمی بردارم.
••کار دولت ها به کوهنوردی برای فتح قله کوه
می ماند و دولتی که با سختی های کوهنوردی و
با همکاری تیمی تالش جدی در رسیدن به قله
کوه می کند ،آبادانی و رفاه مردم را سرلوحه کار
دارد و وضع مردم هم بهتر خواهد شد.
••چرا بیمه محصوالت کشاورزی و زنبورداری را
پرداختنمیکنید؟یکسالهمگذشتهاست!
••قابل توجه مسئوالن! یارانه بیماران سرطانی
را دوبرابر کنید .با این همه دارو و هزینه های
جانبی انصافتان کجاست!
••در اغذیه فروشی های شهر ساندویچی عرضه
و فروخته می شود به نام «هــات داگ» یعنی
«سگ داغ» چه اسم مزخرفی! بهتر نیست اسم
این نوع ساندویچ تغییر کند؟
••آقای احمدی نژاد اگر ردصالحیت شدی باز
شلوغ بازی در نیاری!
•• الحمدهلل امتحان الهی باعث شد احمدی
نژاد را مردم بشناسند .آقای احمدی نژاد آیا
می دانید ما مامور به اطاعتیم و شما که مطیع
نیستی صالحیت ریاست جمهوری را نداری؟
••چرا احمدی نژاد با هدف ایجاد تشنج و تفرقه
انگیزی و مناظره های تحریک آمیز و دوقطبی
کردن در انتخابات امسال شرکت کرده است؟
••این خانه اجنه «در امتداد تاریکی» داستان
خیالی بود یا پرونده واقعی؟
•• فکر می کنم افــرادی که کاندیدای ریاست
جمهوری شدند به زودی به نفع رقیب قوی با
شرط به کارگیری در دوره بعد انصراف خواهند
داد .دورنمای دولت دوازدهم صد البته حضور
اتوبوسی کاندیداهای انصراف داده خواهد بود.
ببینیم و تعریف کنیم!
••جناح ها هنگامی همدیگر را نقد محترمانه
کنند ،حتی خوبی هم را بگویند ،مطمئن باشند
سعی در پیشرفت و آبادانی و رفاه مردم بیشتر
مــی شــود .تخریب هنگامی اســت کــه کسی
زحمت بکشد و نخواهیم چیزی بگوییم اال بدی
و این غیراخالقی است!

معاون وزیر آموزش و پرورش  :جسم دانشآموزان سر کالس اما
ذهنشاندرشبکههایاجتماعیاست

 8کشته و  20زخمی در تصادف خونین اتوبوس و کامیون در جاده سبزوار
پلیسراهراهورناجاازتصادفاتوبوساصفهان-مشهد
در جــاده ســبزوار خبرداد.به گــزارش میزان ،ســردار
حمیدی افــزود :حوالی ســاعت  ٢٠:١٠چهارشــنبه
در کیلومتر  ٢٥محور ســبزوار  -شــاهرود یک دستگاه
اتوبوسبا ٤٣سرنشینبایکدستگاهکامیونتبرخورد
کرد .وی افزود :متاســفانه در این حادثــه تاکنون  ٨تن
کشتهو ٢٠تنبهبیمارستاناعزامشدند.رییسپلیس
راه راهور ناجا شــامگاه روز گذشــته با اشــاره به این که
اتوبوس مذکور از مشهد به اصفهان در حال حرکت بود

تصریح کرد :برابر گزارشات اولیه علت این حادثه عدم
توجهبهجلوتوسطرانندهاتوبوسبودهکهباکامیونتاز
پشتبرخوردکردهاست.ویافزود:کارشناسانپلیس
راههماکنوندرمحلدرحالبررسیاطالعاتاتوبوس
هســتند تا علت قطعی این حادثه مشخص شود.عصر
ایران نیز خبرداد:برابر بررسی های اولیه با توجه به این
که اتوبوس تازه از شهر سبزوار خارج شــده بود و راننده
استراحت کافی نیز داشته است به نظر می رسد نقص
فنیعلتحادثهباشد.

فوربس :روحانی در نظرسنجیها پیشرو است
پایگاه خبری آمریکایی فوربس در مقالهای با بیان اینکه روحانی در نظرسنجی ها
نسبت به بقیه کاندیداها وضعیت بهتری دارد ،نوشت :نتایج نظرسنجی ها نشان
می دهد که قالیباف تهدید جدی تری در مقایسه با رئیسی است.
به گزارش ایلنا ،پایگاه خبری فوربس ،اقتصاد را مسئله کلیدی رقابت انتخاباتی
ایــران توصیــف کــرد و نوشــت :اقتصــاد احتمــاال مهمتریــن مســئله در جریان
رقابتهــای انتخاباتی بوده و بیشــتر مناظرهها احتماال به نتایج و کاســتیهای
برجام اختصاص خواهد داشت.
این پایگاه خبری در نهایــت تصریح کرده که با وجود همــه نارضایتیها روحانی
نسبت به بقیه کاندیداها وضعیت بهتری دارد.

رئیسسازمانمدارسغیردولتیومشارکتهای
مردمی گفت :امروزه دانش آموزان در کالس می
نشینندوذهنآنانباوجودشبکههایاجتماعیدر
بیرون است .به گزارش مهر ،مرضیه ُگرد دیروز در
جمعخبرنگارانگفت:بایدبتوانیممشارکتجویی
مردمرادرمدارسغیردولتیداشتهباشیمومسئله
مامشارکتمالینیست.بایدبامشارکتمردمامر
پرورشی دانش آموزان شکل گیرد .وی افزود :باید
این نگرش تغییر کند که صفــر تا صد تربیت دانش
آموزان برعهده وزارت آموزش و پرورش است.وی
گفت :باید مشارکتجویی و مشارکتپذیری را به

فرهنگ تبدیل کرد .معاون وزیــر آموزش و پرورش
تصریح کرد :امــروزه دانش آمــوزان در کالس می
نشینند و ذهن آنان با وجود شبکه های اجتماعی
در بیرون است .معلم فقط آموزش دهنده نیست،
دیگرآموزشرسمیجوابنمیدهدوذهنمعلمو
شاگردبایدفعالوپویاباشدُ .گردبااشارهبهتصویب
قانون مدارس غیردولتی تصریــح کرد :با تصویب
این قانون حاکمیــت میتواند بخشــی از کارها را
واگذار کنــد و خودش نظــارت ِ
کند هــم مجلس و
هم دولت تالششــان را کردند که سرمایهگذاری
در آمــوزش و پــرورش جــدی گرفتــه شــود.
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