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موانع استیضاح ترامپ
در دو حزب آمریکا
حضور ترامپ در کاخ سفید از همان روز اول به عنوان یک
غریبه با اما و اگرهــای زیادی همراه بود .حاال برد شــرمن
عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا  ،دونالد ترامپ
را به مانع تراشی در مسیر تحقیقات درباره دخالت روسیه
در انتخابات ریاســت جمهوری  2016آمریکا متهم کرد و
رسما خواستار استیضاح وی شــد  .این برای نخستین بار
اســت که یک عضو کنگره آمریکا به طور رســمی طرحی را
برای استیضاح ترامپ مطرح میکند.
افشــای خبر تمــاس «دونالد ترامپ جونیور» ،پســر ارشــد
رئیــس جمهوری آمریــکا بــا وکیــل روس در دوران رقابت
های انتخاباتی ســال گذشــته  ،حمالت بــه دونالد ترامپ
را شعله ورتر کرده اســت  .بر اساس ایمیل هایی که دونالد
ترامپ جونیور منتشــر کرد  ،فردی به نام راب گلدســتون
 ،رابــط ناتالیا واسلنیتســکایا وکیل روس  ،به پســر ارشــد
ترامپ خبر می دهد که اطالعات با ارزشــی علیه هیالری
کلینتون  ،نامــزد دموکرات ها در انتخابات ســال 2016
دارد که می تواند به برنده شدن دونالد ترامپ کمک کند .
پسر ترامپ نیز از این پیشنهاد استقبال و با واسلنیتسکایا
دیدار میکند .
اکنون با فاش شدن ســند محکمی از تبانی تیم انتخاباتی
ترامــپ بــا روس هــا  ،برد شــرمن طــرح اســتیضاح رئیس
جمهــوری آمریــکا را بــه اتهــام تالش بــرای جلوگیــری از
افشــای حقیقت به مجلس نمایندگان ارائه کرده است .با
این حال مسیر استیضاح ترامپ چندان هم هموار نیست.
بر اســاس قانون اساســی آمریکا ،برای این کــه یک رئیس
جمهور مجبور به ترک کارش شــود ،او باید اســتیضاح و به
جرم «خیانت ،رشوه و یا سایر جرم ها» محکوم شود .در این
مسیر ابتدا کنگره باید درخواست یا مجوز تحقیقات برای
اســتیضاح را ارائه کند .اگر این مجوز صادر شــود ،رئیس
جمهور استیضاح می شود و موضوع به مجلس سنا می رود
تا در آن جا با توجه به قوانین دادگاهی برگزار شــود .روند
محاکمه توســط مدیرانی از کنگــره و قاضی ارشــد دیوان
عالی کشور نظارت می شود .ســنا به عنوان هیئت منصفه
عمل می کند .اگر دو سوم از رای ســنا حکم به محکومیت
رئیس جمهور بدهند ،او از کار برکنار خواهد شــد .اما این
اتفاق یعنی برکناری یک رئیس جمهور از طریق استیضاح
تاکنون نیفتاده اســت .در تاریخ سیاســی ایــاالت متحده
آمریکا تا کنون تنها دو رئیس جمهور اســتیضاح شده اند،
ولی در همیــن دو مورد نیز نــه «اندرو جانســون» و نه «بیل
کلینتون» مجبور به ترک کاخ سفید نشده اند.
▪ترس جمهوری خواهان از انتخابات میان دوره ای

افزون براین،در حال حاضر هر دو مجلس در کنترل حزب
جمهوریخواه است و به نظر نمی رسد جمهوری خواهان با
استیضاح یک رئیس جمهور هم حزبی خود موافقت کنند.
چرا که تــا چند ماه دیگــر رایگیری بــرای انتخاب تمامی
اعضای مجلس نماینــدگان و حدود یک ســوم نمایندگان
مجلس ســنای آمریــکا برگــزار خواهــد شــد.در حالی که
بسیاری از جمهوری خواهان از برخی از برنامههای مورد
نظر دونالد ترامپ چندان راضی نیستند ،در صورت تسلط
دموکراتها بر کنگره در سال آینده قطعا ترامپ در اجرای
بسیاری از برنامههای خود با دشواری جدی مواجه خواهد
شد.بدیهی است درصورت استیضاح ترامپ  ،هم اکثریت
جمهوری خواهان در کنگره به خطر می افتد و هم دربرابر
برنامه های این حزب که توسط رئیس جمهور ترامپ اجرا
می شود،سنگ اندازی های زیادی خواهد شد.
▪دموکرات ها ترامپ را بر پنس ترجیح می دهند

با این حال زنگ هشــدار جمهوری خواهــان علیه ترامپ
همچنان با شــدت بیشــتری در حال نواخته شــدن است.
مک کین سناتور با نفوذ جمهوری خواهان از افول جایگاه
آمریکا در دوران ترامپ انتقاد کرده و خبرها از شــکاف در
داخل دولت آمریکا حکایت دارد .تداوم این روند می تواند
هم حزبی هــای ترامــپ را به ایــن نتیجه برســاند که برای
کنترل آســیب های ناشــی از انتخابات  2016به ســراغ
مایک پنــس ،معاون رئیس جمهــور آمریــکا بروند.اما باید
گفت که دموکــرات ها ترامپ را بر پنــس ترجیح می دهند
واین خود دلیل دیگری اســت که امکان استیضاح ترامپ
را کمرنگ می کند.
توضیح این که مایک پنس  ،معاون ترامپ در دولت کنونی
آمریــکا از سیاســتمداران اصلــی جریــان دســت راســتی
و محافظــه کار آمریکاســت و دربســیاری از موضوعــات
اجتماعــی و فرهنگی نســبت به ترامــپ مقیدتر و ســخت
گیرتر اســت ،تاجایی که حساسیت بســیاری از لیبرال ها
از جناح دموکرات را هم بر انگیخته اســت .به عنوان مثال
پنس ،مخالف ســقط جنیــن  ،ازدواج همجنــس گرایان و
گســترش بی بند و بــاری اخالقی در جوامع غربی اســت.
همچنین تقویت نهاد کلیسا  ،انجام نیایش دینی در مدارس
و دخالت دین در سیاست که توسط افرادی همچون پنس
دنبال می شــود که به مذاق لیبرال های دموکرات خوش
نمی آید.
با این حال  ،اگر در ادامه مســیر تحقیقات و افشاگری ها ،
اسناد معتبر و غیر قابل کتمانی از مشارکت شخص دونالد
ترامــپ در پرونــده دخالــت روســیه در انتخابات ریاســت
جمهوری آمریکا در سال  2016ارائه شود  ،چه بسا چهل
و پنجمین رئیــس جمهوری آمریکا نیــز مانند هفدهمین و
چهل و دومین رئیس جمهوری این کشور در سنا محاکمه
شود.
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مدیرکل ستاد بحران سیستان و بلوچستان:



آلودگی هوا در سیستان به اوج رسید

ریگی -افزایش ســرعت بــاد بــا  90کیلومتر بر ســاعت
در سیستان ســبب کاهش شــعاع دید و لغو پروازها شد.
همچنین شــاخص کیفیت هوای زابل در ســامانه پایش
آلودگی هوای کشور «خطرناک» اعالم شد.
مدیرکل ستاد بحران سیستان و بلوچستان به «خراسان»
گفت :بنابر گزارش هواشناســی استان شدت باد در روز
گذشته در زابل به  90کیلومتر برســاعت و شعاع دید به
 800متررسید.همچنین شــعاع دید در زهک به 600
متر و سرعت باد به  83کیلومتر در ساعت رسید.
«غالمرضا اربابی» افزود :از صبح یکشــنبه تا روز گذشته

 96نفر به دلیل مشکالت تنفسی ،ریوی ،قلبی و چشمی
به مراکز درمانی در سیســتان مراجعه کردنــد که از این
تعداد  16نفر بســتری و  80نفر دیگر به صورت سرپایی
مداوا و مرخص شدند.
همچنین از ســوی جمعیــت هالل احمر  6هــزارو200
ماسک بین مردم منطقه سیستان توزیع شد.
وی تصریح کــرد :با توجه بــه وزش باد و توفان شــدید که
ســرعت آن به  90کیلومتر بر ســاعت و غلظــت آلودگی
هوا نیز در منطقه سیســتان به اوج خود رســید آن دسته
از کارکنان اداراتی که بیماری های تنفســی ،چشــمی،

قلبی و ریوی دارند با هماهنگی و تشخیص مدیر دستگاه
مربوطــه از حضــور در محــل کار معــاف شــدند و حضور
نیافتن آنان به دلیل مشکالت ذکر شده غیبت یا مرخصی
محسوب نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد :در شمال اســتان و به دلیل توفان
های شــدید  120روزه اخیر خوشبختانه هیچ خسارتی
به تأسیسات و زیرســاخت های منطقه سیستان گزارش
نشده و تنها در بخش کشاورزی خســارتی گزارش شده
که در دســت بررسی اســت و به زودی توســط مسئوالن
جهادکشاورزی استان اعالم خواهد شد.

بانک مرکزی بخشودگی سود و جریمه تسهیالت تا سقف  40میلیون را ابالغ کرد

تعیین تکلیف بیش از ۳۸۰هزار پرونده در مراحل قبلی اجرای طرح
بانک مرکــزی مرحله چهارم بخشــودگی ســود و جرایم
تسهیالت بانکی را برای پروندههای با مانده اصل بدهی
حداکثر  40میلیون تومان به بانک های عامل ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،این بخشودگی
صرف ًا مشــمول بدهــکاران بانک های ملی ایران ،ســپه،
کشاورزی ،تجارت ،صادرات ایران ،ملت و رفاه کارگران
است .بخشودگی سود تسهیالت در این مرحله نیز ،صرفا
برای «مانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانهای مورد
حمایت دولت ،حوادث غیرمترقبه و مســکن روستایی»
و «مانده مطالبات امهال شــده آســیب دیدگان ناشی از
حــوادث غیرمترقبه» مشــمول بندهــای (د) تبصره ۱۱
قانون بودجه سال های  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴و بند (و) تبصره

 ۱۳قانون بودجه سال ( ۱۳۹۵اعم از سررسید شده قبل
از سال  ۱۳۹۵و طی سال  »)۱۳۹۵به بانک های عامل
ابالغ شده است.بر اســاس بندهای قانونی یادشده ،در
ســال های اجــرای قوانین بودجــه یادشــده ،کلیه بانک
های کشور اعم از دولتی ،غیردولتی و موسسات مالی و
صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالتی
پرداخت کرده بودند ،موظف شدند بازپرداخت وام های
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت
خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر
و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشســوزی غیرعمدی شــده
باشــند را با تأیید کارگروهی و مشروط به تأمین بار مالی
اضافی به مدت سهســال امهــال کنند.بخشــنامه بانک

مرکزی تاکید دارد که بانک ها باید حداکثر تا تاریخ ۳۱
مرداد  ۱۳۹۶نســبت به اجرای این مرحله اقدام کنند.
هم چنین پــس از پایان مهلت تعیین شــده ( 31مرداد)،
ارزیابی عملکرد بانک ها در این راستا و با توجه به امکان
تأمین منابع ،در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویتها در
زمینه بخشش سود تسهیالت تصمیم گیری خواهد شد.
بر اســاس گزارش عملکــرد بانک هــای عامل ،تــا تاریخ
 ۱۸تیر ماه ســال جاری و برای اجرای مراحل اول و دوم
این طرح ،بالغ بــر  ۱۴هــزار و  ۱۸۳میلیــارد ریال بابت
بخشودگی سود از محل ســهمیه تعیین شده برای بانک
ها مصرف شده است و در نتیجه ۳۸۰هزار و ۴۴۳پرونده
تعیین تکلیف شده اند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به مازاد  2برابری ظرفیت عرضه به نسبت تقاضا در اقتصاد ایران:

بازگشت به قدرت خرید سال  4 ،86تا  7سال زمان می برد
مشاور اقتصادی رئیسجمهور با بیان این
که ظرفیت فعلی بخش عرضه در اقتصاد،
دو برابر تقاضاســت ،اظهار داشت :برای
بازگشت سطح خرید خانوارهای شهری
و روستایی به ســال  ۸۶نیازمند گذشت
زمان  ۷تا  ۱۰ساله هستیم که  ۳سال آن
را پشت سر گذاشتهایم.
به گــزارش خبرگــزاری فارس ،مســعود
نیلی در مراسم گرامیداشت پنجاهمین
ســالگرد ســازمان گســترش به تشــریح
وضعیت کالن عرضــه و تقاضا در اقتصاد
ایــران پرداخــت و گفــت :ســطح درآمــد
خانوارهای شــهری بــه طور متوســط در
ســال  92حــدود  22درصد پاییــن تر از
ســطح درآمــدش در ســال  86بــوده که
این اتفاق حتی در زمان جنگ نیز سابقه
نداشــته اســت.وی تصریح کرد :از سوی

دیگر متوسط درآمد خانوارهای روستایی
نیز در بازه  86تا  38 ،92درصد کاهش
یافــت .در نتیجــه مــی توان گفت ســطح
تقاضا برای محصوالت صنعتی در ســال
 92تقریبا معادل ســطح تقاضا در ســال
های  80و  81بوده است.
نیلی به ظرفیت مازاد بخش عرضه اشاره
کرد و افــزود :در حــال حاضــر صنعت به
اندازه ســالهای  80و  81مشتری دارد
و ظرفیــت اضافــه شــده بابــت تولیــدات
صنعتی بعد از سال  81در فروش داخلی
بــا مشــکل روبــه رو اســت .ایــن کاهــش
تقاضــا ،واقعی اســت و بــا افزایــش پول،
باال نمــی رود .زیرا قدرت اقتصاد کشــور
کاهش یافتــه اســت.وی با بیــان این که
صنعــت کشــور در ســال هــای  91و 92
حدود  17درصد کوچکتر شــد ،تصریح

کرد :صنعت کشور االن  2برابر انداز هاش
در ســال  81اســت اما تقاضا برای خرید

محصوالت صنعتــی به اندازه ســال 81
است و شکاف بزرگی بین ظرفیت صنعت
و میــزان تقاضا وجــود دارد و بســیاری از
واحدهــای تولیــدی بــا مشــکل روبــه رو
هســتند .وی تأکید کرد :تنهــا راه نجات
صنعت این است که صادرکننده باشیم،
زیرا بازار داخلی کفاف نمیدهد .مشاور
اقتصادی رئیس جمهور با بیان این که در
شــرایط کنونی ،ترکیب تقاضــا نیز تغییر
کرده است ،گفت :بخش بزرگی از صنعت
کشــور که در دهه  80ایجاد شــد صنایع
معطوف به ســاختمان بود کــه حاال چند
سالی است بخش مسکن با رکود روبه رو
است .در حال حاضر هم کشور نیاز ندارد
که مقدار زیادی در مسکن سرمایه گذاری
شــود .البته برای زوج های جوان و بافت
های فرسوده باید فکری شود.

دادستان کل کشور:

فیلتر سایت ها و کانال های فضای مجازی با دستور شخصی انجام نمی شود

دادستان کل کشور اعالم کرد :فیلتر ســایت ها و کانال
های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب
و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام
می شــود و افراد نمی توانند با نظر شــخصی خود اقدام
به چنیــن کاری کنند.به گزارش ایســنا به نقــل از روابط
عمومیدادستانیکلکشور،حجتاالسالموالمسلمین
منتظری گفت :آنچــه از ناحیه معاون قضایی دادســتان
کل در امور فضای مجازی درباره بستن و فیلترسایت ها،
شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعالم می شود یا با
دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات
اعالم می شود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر
دو باید انجام شود.دادستان کل کشــور افزود :جلسات
کارگــروه تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه هــر 2یا 3
هفته یک بار به صورت حضوری یا حســب مورد و برنامه

ریزی صورت گرفته به صورت آنالین برگزار و تصمیمات
مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.
وی تاکید کرد :وزیر محترم ارتباطات اعالم کرده اســت
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات
شــخصی خود را اعالم می کنــد که قطعا چنین نیســت
و حتی یــک مورد هم نمــی توانند ارائه دهند که دســتور
شخصی آقای خرم آبادی بوده است.
وی افزود :وزارت ارتباطات وظیفــه دارد فضای مجازی
را رصد کند و خطراتی را کــه از این ناحیه متوجه جامعه،
جوانان و خانواده هاســت و دغدغه مقــام معظم رهبری
است ،تبیین و اعالم کند .همچنین در زمینه دستوراتی
که از ناحیه دادســتانی کل اعالم می شــود عمل کنند.
دادستان کل کشور گفت :گله ما از وزارت ارتباطات این
اســت که برخی کانال ها و ســایت هایی را که بر اساس

شرکت نفت روی ریل توسعه میادین

دســتور قضایی یا اعالم و تصویــب کارگروه باید بســته و
فیلتر شوند ،نمی بندد و مسدود نمی کند.مسئوالن این
وزارتخانه اعالم کــرده اند که دســتورات و منویات مقام
معظم رهبری را اجرا می کنند ،مقام معظم رهبری چند
سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید
کرده اند ،البته اقداماتی شــده ،اما انتظار این اســت که
تالش ها در این زمینه بیشــتر شــود چون جامعه را نباید
در اختیار کانال ها و ســایت هایی قرار دهیم که از سوی
دشمنان تغذیه می شــود و دارای محتوای ضد اخالقی،
ضد دینــی و ضــد شــرافت انســانی اســت.امیدواریم با
هماهنگی ،تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را
به فضایی ســالم و پاک تبدیل کنیم.دادستان کل کشور
در پایان گفت:ســخن ما با وزارت ارتباطات این است که
تسلیم قانون باشد.

وزیر دفاع در نشست کمیسیون امنیت ملی
مجلس خبرداد

امضای دو تفاهم نامه جدید نفتی-گازی
با شرکت های روسی و ژاپنی

جهش فناوری در تولید هواپیمای داخلی

دیروز دو تفاهم نامه برای افزایــش تولید و نوآوری تجهیزات میدان گازی ســلمان و
همچنین مطالعه میادین نفتی میدانهای شادگان و رگسفید امضا شد .آن گونه
که شانا گزارش کرده ،تفاهمنامه ( )MOUمطالعاتی توســعه میدانهای شادگان
و رگ سفید ،صبح دیروز (دوشــنبه ۲۶ ،تیر ماه) میان حمید دریس ،مدیرامور فنی
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنــوب و الیوس خامیتــوف مدیر توســعه میدانها و
ســرمایه گذاری شــرکت زاروبژنفت امضا شــد .این تفاهمنامه مطالعاتی بر اســاس
مدل قراردادی پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که به تصویب هیئت
مدیره شــرکت ملی نفت ایران رسیده است ،امضا شــد و زاروبژنفت متعهد میشود
در مدت زمــان حداکثر  ۹ماه ،طرح پیشــنهادی خود را برای توســعه ایــن میدانها
ارائه کند .گفتنی اســت شــرکت ملی مناطق نفت خیــز جنوب به صــورت موازی با
قراردادهای جدید نفتی ( )ipcیک مدل قراردادی طراحی کرد و قصد دارد میادین
تحتمدیریتخودشراازاینطریقتوسعهدهد.اینتفاهمنامه،هشتمینتفاهمنامه
مطالعاتی اســت که از ســوی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب الگوی
قراردادی پیشنهادی این شرکت امضا میشــود.عالوه بر آن صبح دیروز تفاهمنامه
خدمات نوسازی تاسیسات و افزایش تولید گاز میدان سلمان میان شرکت ملی نفت
ایران و شــرکتهای پتروپارس و مهندســی تویو ( )TOYOژاپن امضا شــد .گفتنی
است توسعه میدان سلمان از حدود  15سال قبل شروع شد و قرار بود گاز آن در قالب
قرارداد کرسنت به امارات صادر شــود که نه تنها قرارداد صادرات با حواشی بسیار
مواجه شد ،بلکه فرآیند تولید از میدان نیز با تاخیر  5ساله ،در سال  90آغاز شد.

وزیر دفاع درپاسخ به سوالی درباره ساخت جت های جنگی توضیحات قانع کننده
ای درباره توان بازدارندگی کشــور و جهش فناوری در تولید هواپیماهای داخلی
ارائه کرد.به گزارش خراسان نادر قاضی پور نماینده سوال کننده از سردار دهقان
درکمیســیون امنیت ملی مجلس درباره اقدامــات وزارت دفاع بــرای تقویت بنیه
دفاعی کشور اظهارداشــت :براســاس این توضیحات اقدامات بسیار ارزنده ای به
منظور ارتقای اقتدار و توان بازدارندگی کشــور و جهش فناوری در راستای تولید
هواپیماهای داخلی و موردنیاز نیروهای مسلح انجام گرفته است.
وی بــا بیان این کــه در صورت افزایــش اعتبــارات ،ظرفیت صنایــع هوایی داخلی
قابلیت مناسبی برای پشتیبانی دارد یادآور شد :مجلس در تعامل با نیروهای مسلح
به ویژه وزارت دفــاع پیگیری های الزم را جهت تقویت و تامیــن اعتبارات موردنیاز
نیروهای مســلح در این خصوص انجام می دهد.عضو کمیســیون صنایع و معادن
مجلس تصریح کرد:توضیحات جامع سردار دهقان از ظرفیت ها و اقدامات وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح و امکان توســعه آن قانع کننده بود و هدف بنده
و آقای محجوب در ســوال از وزیر دفاع ،حمایت از صنایع دفاعی و کمک به تقویت
قدرت دفاعی به ویژه در حوزه های موشــکی و هوایی بود.قاضــی پور تصریح کرد:
با توجه به اینکه زیرساخت های الزم و دانش فنی در صنایع الکترونیک ،مخابرات
و هوا-فضا توســط مهندسین ایرانی در کشــور وجود دارد که می تواند اقتدار ملی
ایران اسالمی را به رخ کشــورهای جنگ طلب منطقه بکشــد ،باید نسبت به تولید
هواپیماهای جنگی در داخل کشور با استفاده از توان تولید داخل اقدام کرد.

وزیر صنعت ،معــدن و تجارت گفت :زمانــی گفتم باید مدیر
صادراتی به کشــور وارد کنیم اما ایراد گرفتنــد و برخی نیز
برای اســتفاده از مدیران صادراتی در خودروسازیها پنبه
در گوش گذاشتند.به گزارش فارس ،محمدرضا نعمت زاده
در مراسم پنجاهمین ســالگرد تأسیس ســازمان گسترش
به دســتور مقام معظم رهبــری برای اختصــاص  25درصد
از درآمــد نفتی کشــور به صنــدوق توســعه ملــی و کمک به
توانمندسازی بخش خصوصی از طریق این صندوق اشاره
کرد و گفــت :چند وقــت پیش نیــز رهبری در جلســهای باز
هم بر اســتفاده بخش خصوصی از تســهیالت این صندوق
تأکیــد کردند.نعمــتزاده همچنین با اشــاره بــه انتقادات

رئیسسازمانهواپیماییکشوریازادامهمذاکرهبافاینانسورهابرایتأمینمنابعمالیخریدهواپیماهایموردتفاهمخبردادوگفت :ایرباسوایتیآربرای
تأمینقسمتیازفاینانساعالمآمادگیکردهاند.عابدزاده بهتسنیم افزود :هنوزمذاکرهبافاینانسکنندههاادامهداردوهمکاراندرهواپیماییجمهوری
اسالمیایرانپیگیراینموضوعهستند.همچنینکمپانیهایایرباسوایتیآرنیزاینآمادگیرادارندکهتأمینقسمتیازفاینانسرابهعهدهبگیرند.

مطرحشده از سوی رئیس سازمان گسترش مبنی بر وجود
برخی انتقادات و ایجاد مانع برای انجام بخشی از کارهای
سازمان گسترش ،گفت :این که بگوییم فالنی ایراد گرفته
و ما نیز کار نکنیم ،درست نیست .باید کار کنیم وگرنه باید
میز و صندلی خود را بــه دیگران بســپاریم.وی همچنین با
بیان این کــه صنعتی که بــا خارجیها رقابت کنــد نداریم،
گفت:درسالهایپیشعنوانکردیمکهباروشهایسنتی
نمیتوانیم صنعت را رشد دهیم ،به همین دلیل با دانشگاه
هاروارد صحبت کردیم و پس از آن مؤسسهای برای پرورش
مدیران آینــده بخش خصوصی ایجــاد شــد.وزیر صنعت با
تأکیدبراینکهفقطکتابخواندن،انسانرامدیرنمیکند،

حرفمردم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••مصداق بارز این جمله که دفاع نکردن از چیزی بهتر
از بد دفاع کردن از آن است در مقاله چرا حجاب اجباری
است دیده می شد.
•• کمال تشکر از صدا و سیما به خاطر برنامه های تکراری
و ضعیف اش! آقایان عصر فناوری است!
•• چرا قوه قضاییه چند سالی است برای آقایانی که حبس
ابد گرفته اند هیچ گونه کاری انجام نمی دهد؟ خواهش
می کنم شما به گوش مسئوالن برسانید چون خیلی از
زندگی ها متالشی می شود.
•• یکی از چیزهایی که در گینس ثبت شده قلمرو ایران در
زمان داریوش بزرگ بوده که  44درصد دنیا رو اون موقع
شامل می شده.
••یک تبریک جانانه به جناب خان! خوب شد که وصلت
اش بــا احــام جــور نــشــد! خبر صفحه « 3احـــام ،زن
خطرناک داعشی».
••دوست عزیزی که از دولت تقاضای پرداخت یارانه قطع
شده ات را داری 24 ،میلیونی که به دولت اعتدال رای
دادند به خاطر یارانه نبود بلکه به خاطر تدبیر دولتمردان
کابینه دولت امید به دکتر روحانی رای مجدد دادند .اگر
صد بار هم انتخابات برگزار شود رای  24میلیونی ملت،
دولت تدبیر ،امید و اعتدال خواهد بود.
••سالم جناب احدیان سر مقاله روز یکشنبه شما را در
موضوع حجاب به عنوان شغل یک پلیس چندین مرتبه
خواندم و رعایت حجاب درخانواده وجامعه برام جالب
و آموزنده بود ،ممنون .امیدوارم در آینده دوباره به این
موضوع مهم بپردازید.
•• دوست گرامی که با اشاره به گرانی گوشت و مرغ ،شور
و نشاط دولت تدبیر را مورد نقد قرار می دهی ،در صورتی
که شما نشاط داشته باشی و کار و تالش کنی و در جامعه
بذر یاس و ناامیدی نپراکنی و با این حرف ها چوب الی
چرخ دولت و مسئوالن نگذاری ،ارزانی گوشت و مرغ که
سهل است ،بیکاری جوانان و مشکل اشتغال هم حل می
شود .به جای تشکر از دستاوردهای دولتمردان اعتدال
این همه ناشکری نکنید .شکر نعمت نعمتت افزون کند/
کفر نعمت از کفت بیرون کند.
•• عــارف هــم تــه پــیــازه ،هــم ســر پــیــاز! مــن یــک طرفدار
سرسخت روحانی هستم ولی اگر آقای عارف در انتخابات
قبل به خاطر گفته رئیس دولت اصالحات کنار نمی رفت
االن از روحانی خبری نبود.
••قابل توجه کسانی که می گویند نباید به رئیس جمهور
منتخب اعتراض و انتقاد کرد ،همین االن در  20کشور
آمریکا تظاهرات برپا شده که خواهان استیضاح ترامپ
شده اند.
••سالم دربــاره یادداشت آقای احدیان باید عرض کنم
فرهنگ سازی در جامعه با زور و اجبار در هیچ جامعه ای
موفق نبوده و چه بسا افرادی که بی حجاب نیستند ولی
نوع برخورد ها آن ها را به انحراف کشیده لذادر هر کاری
آموزش ضروری است آن هم توسط افرادی که شایسته و
الیق در این زمینه باشند.
••حدود  14نفریم که سه سال است واحد مسکونی پیش
خرید کرده ایم ولی طرف کالهبردار از آب درآمد .فرد
مدنظر را گرفتیم و تحویل دادگاه دادیم ولی با سند او را
آزاد کردند .حاال که او دوباره فرار کرده می گویند سند
گرو گذاشته شده هم قالبی است و ارزش زیادی ندارد.
لطفا به مشکالت ما رسیدگی کنید.
••کاسبی هستم ورشکسته و طلبکارم برای  10میلیون
تومان از من شکایت کرده و اگر نتوانم پرداخت کنم راهی
زندان می شوم .نگران دختر چهار ساله ام هستم چون
همسرم نیز با من اختالف دارد .کاش وکیلی پیدا شود و
کار مرا راه بیندازد!
••جناب احدیان مردم فهمیده اند حجاب اجباری تبعات
بدتری نیز دارد.
••چرا بعضی از ما نظافت شهر را رعایت نمی کنیم؟ پاکت
خالی سیگار و  ...را از پنجره خودرو به بیرون پرت می
کنیم و کار پاکبانان زحمتکش را زیاد می کنیم.
••چند شب قبل به یک شام عروسی دعوت شدم اکثر
مهمانان بیش از اندازه خوراک خود از غذاهای موجود
برداشته بودند و آخر مراسم مقدار زیادی غذای خورده
نشده باقی ماند .شاید این وضع را در اکثر رستوران ها
شاهد باشیم و این هشداری است برای همه ما که چرا
چنین اسراف می کنیم؟ من به جای شاد بودن در این
عروسی ناراحت شدم!
••استدالل جالبی برای حجاب اجباری گفتید بعضی
به ظاهر متدین هستند آن قدر غرب باورند که حاکمیت
قرآن را نمی پذیرند تا کی جوان مؤمن انقالبی زیر باران
بی حیایی ستم ببیند؟
••در باب حجاب و سایر احکام خود منطق و استدالالت
قــوی و متقنی دارد که دقیقا با یافته هــای علمی روز
مطابقت دارد و دل های آماده در برابر آن خاضع اند اما
دل های بیمار و افکار مسموم به دلیل تمایل به فساد از آن
گریزانند و مانند گربه ای وحشت زده با استدالالت پوچ بر
چهره اش چنگ می زنند و آن را تکراری یا ناکارآمد می
نامند .خاصیت حق این است.
••لطفا شماره خط اتوبوس های شب کار و مبدا و مقصد آن
ها را در روزنامه چاپ کنید.
•• درباره حقوق های نجومی با اشتباه بودنش پول ها به
خزانه برگشت .از امالک نجومی هم گزارش بدهید که
نگوییم جانبدارانه گزارش تهیه می کنید.
•• پدیده ما رو به گدایی انداخت پس کی به پول مان می
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رسیم؟
••آیا اصال کسی به فکر سهامداران فراموش شده پدیده
است یا نه؟
••خوشحالم که بعد از مدت ها روزنامه را در اردبیل دیدم.
•• 59هزار تومان پولی که بابت کارت هوشمند امداد
خودرو می گیرن و به دروغ هم می گن همراهش هشدار
دهنده خواب راننده هم هدیه می دن کالهبرداری بیش
نیست و سوء استفاده از نام ایران خودرو است .هوشیار
باشید.
••برایم جالب است در هیچ کدام از کشورهای اروپایی
حجاب اجباری نیست .هر کس یا حجاب دارد یا ندارد
و این همه قتل و خشونت را در ایران به حجاب ربط می
دهند اما در آن جا به حجاب مربوط نمی دانند .مشکل
از چشمان مردم است نه حجاب .کسی که چشم ناپاک
دارد به همه نگاه بد دارد و زنی که فاسد است حجاب هم
سر کند فاسد است.
•• فکر می کنم اگر دولت و مسئوالن صادقانه به مردم
بگن از این بیشتر از دست شان کاری برنمیاد بهتره تا
وعده های الکی! من خودم از رای دادنم به رئیس جمهور
پشیمان شدم!
••حقوق بازنشستگی من با توجه به اوضــاع گرانی در
جامعه بسیار پایین است.
••بحران کم آبی ومدیریت ناکارآمد باعث نابودی بیش
از  50درصد تاالب ها و  60درصد سفره های زیرزمینی
آب در کشور شد .صدای این فاجعه از همه جا به گوش
می رسد!
••چرا دولت حق التدریس فرهنگیان را پرداخت نمی
کند؟ ما که  4و  5میلیون حقوق نمی گیریم!
••جناب آقای احدیان باید عرض کنم من و احتماال خیلی
های دیگه از استدالل های شما در مورد حجاب اجباری
قانع نشدیم در ضمن خانم ریاضیدانیکه عکسش رو
چاپ کــرده اید عکس های اخیر ایشان بــدون حجاب
اجباری بوده است و معلوم نیست چرا شما اصرار دارید
با این همه شبکه های مجازی القا کنید که ایشان حجاب
داشته اند .
•• با تشکر از سه وزیــر کابینه دولــت روحانی که باعث
سرافرازی این مردم و مملکت هستند؛ آقایان ظریف،
زنگنه و هاشمی.
••آقــای زنگنه همانطور که نمایندگان ملت به شما
اجازه دادند در مسند وزارت ،ژنرالی کنی مردم هم به
خبرنگاران و اصحاب رسانه حق دادند زبان و چشم و
گوش شان باشند.
•• در خبرها آمده بود که آقای ظریف فرموده اند آمریکا در
عمل به روح برجام شکست خورده است .خب دکترجان
این که چیز جدیدی نیست .چهار سال پیش رهبری بارها
این مسئله را متذکر شدند .مومن از یک سوراخ دو بار
گزیده نمی شود .آن چه جوانان در آینه می بینند پیران
در خشت خام می بینند.
••از روزنامه خراسان به خاطر شرح صدری که در مورد
مسئله حجاب نشان داده و دیدگاه های گوناگون را در این
مورد چاپ کرده تشکر می کنم امید است این رویه در مورد
دیگر مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی دنبال شود.
•• رئیس جمهور یک سال و نیم پیش در مقابل تعدی
آمریکایی ها به برجام دستوراتی از جمله تحقیقات
درخصوص پیشران های هسته ای داده بودند .چه خوب
است دولتی که نمادش شفاف سازی است برای آگاهی
ملت گزارشی از پیشرفت کار انجام شده ارائه و اعالم کند
در قبال تعدی های مکرر آمریکایی ها به برجام چه واکنش
اجرایی داشته اند .کاش در بتن ریزی قلب راکتور اراک
این همه عجله نمی کردند!
••زمان دولت نهم و دهم در مسکن مهر باعث شد تعداد
بی شماری کارگر مهاجر برای ساختمان سازی به ایران
بیایند .اکنون که در این دولت مسکن سازی متوقف شده
همه مهاجران به شغل های کاذب و پرسود روی آورده اند
که به اقتصاد ایران زیان وارد می کند.
••دولت یازدهم چه هنرهایی داشته و ما خبر نداشتیم!
آن از هوا گرم کردن رئیس جمهور محترم ،این هم از دریا
خشک کردن آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
و خیلی از هنرهای دیگری که هموطنان عزیزم برای
روزنامه وزین خراسان ارسال می کنند و ما خبر نداریم.
••آقای روحانی امنیت اقتصادی باید برای همه ملت
باشد نه برای گروهی اقلیت!
••باید فردی مسئول محیط زیست شود که بتواند عالج
واقعه قبل از وقــوع کند و از سال ها قبل وقــوع توفان
ریزگرد را پیش بینی کند .همین طور با برنامه ریزی و
اقدام ضربتی جلوی آن را بگیرد ،نسل ببر و پلنگ ایرانی
را احیا کند و مبتکر هم باشد.
••آیا در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور ننوشته
است به شهروند معمولی که نظر داد و انتقادی کرد فوری
به او بی سواد و بی هویت و بی شناسنامه نگویند؟!
••سالم،آقای احدیان به جای دلیل خود برای حجاب
اجباری این حدیث را مد نظر قرار دهند.امام صادق(ع)
به نقل از پدر بزرگوارش پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله
فرمود:اگر آدمی گناه را پنهانی انجام دهد،جز به گنهکارزیان نمی زندولی اگر آشکارا انجامش دهد و کسی به او
اعتراض نکند ،زیانش به همگان می رسد.امام صادق(ع)
فرمود :علتش این است که او با گناه آشکار خود ،دین خدا
را خوار می کند و دشمنان خدا از او سر مشق می گیرند.
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گفت :قب ً
ال گفتیم که باید مدیر صادراتی وارد کشــور کنیم،
اما عــدهای انتقــاد کردنــد.وی گفــت :مث ً
ال در رشــتههای
پیشرفتهای مانند خودروســازی ،مدیر صادراتی نداریم که
این مســئله را عنوان کردیم ولی عدهای پنبه در گوششــان
گذاشتند و نمیشنوند.به گزارش فارس ،در این مراسم از
مدیران قبلی سازمان گسترش تقدیر شد.
هاشــمی طبا ،بهــزاد نبــوی ،ترکان ،خاموشــی ،ویســه،
مفیدی ،قلعهبانی ،هدایت ،شافعی و نوروززاده به عنوان
مدیران سابق سازمان گسترش معرفی شدند که با حضور
وزیر صنعت و معظمی رییس فعلــی ایدرو مورد تقدیر قرار
گرفتند.
CMYK

