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ترامپ ،اروپا ،آینده برجام و ما
بیانیهترامپوموضعگیریاروپاییهاحاکیازچندنکتهاست:
 - 1ترامپهمچنانسیاست«برجامزخمی»رادنبالمیکند.برایناساسآمریکااز
برجامخارجنمیشوداماهمیشهبارفتارهاییآیندهبرجامرامبهمباقینگاهمیداردتا
بنگاههایاقتصادیبینالمللینتوانندریسک همکاریاقتصادیباایرانرابپذیرند.
 -2رفتارهای پیشین و شــخصیت ترامپ حاکی از این اصل اســت که نمی توان او را
کنشگر عقالنی محســوب کرد ،در نتیجه مواضع وی را نمی تــوان ،موضعی قطعی
دانستومعلومنیستکهترامپتاچهارماه آیندهچقدرپایبندشرطخودخواهدبود.
باتوجهبهاینکهقطعاامکانیبرایمذاکرهدربارهبرجاموجودنداردوشرطاواجرایی
نخواهدشد،مشخصنیستکهآمریکاازبرجامخارجخواهدشدیاهمچنانباادبیاتی
متفاوتسیاستبرجامزخمیراادامهخواهدداد.
 -3در این میان آن چه مهم به نظر می رســد موضع محتاطانه اروپایی هاســت .آن ها
تاکنون با صراحت اعالم می کردند که مذاکره بر سر برجام موجود در دستور کارشان
نیســت اما اکنون همگی به جای این که بر موضع قبلی و همیشگی خودشان تاکید
کنند ،از بررسی و تصمیم گیری درباره شــروط ترامپ صحبت می کنند البته ممکن
است بعد از بررسی ،بر موضع پیشین خود تاکید کنند ،اما این که آن ها این موضوع را
قابلبررسیدانستند،مسئلهایاستکهمابایددرمحاسباتخودآنرالحاظکنیمو
نبایدبهاروپاییهاخوشبینباشیم.واقعیتایناستکهلغوشدنبرجامدیروزوددارد
اماسوختوسوزنداردوآنچهشرایطپسازلغوبرجامرارقممیزندموضعاروپاییها
لهیاعلیهمنافعماست.
 -4در عین حال به نظر می رسد متغیر تاثیرگذار دیگر در چهار ماه آینده درباره آینده
برجام،اتفاقاتداخلیآمریکاخواهدبودوشایدرازاصلیموضعاحتیاطیاروپاییهانیز
بهاینمسئلهبرگردد.روزبهروزاحتمالکلیدخوردنرسمی برکناریترامپقویترمی
شودومقدماتوزمینههایاینمسئلهازطریقمختلفآمادهشده استوفقطنیازبهیک
تصمیمجدیتوسطجمهوریخواهانداردکهباتوجهبهشکستیکهجمهوریخواهان
درانتخابات اخیرایالتآالباماوبهرغمحضورتمامقدترامپدرحمایتازنامزدشناخته
شده آن ها و آن هم بعد از 25سال خوردند ،بســیاری از کارشناسان به هیچ وجه این
مسئلهرادورازانتظارنمیدانند.البتهروشناستکهادامهرئیسجمهوریترامپبه
دلیلرفتارهایغیرطبیعیوتصمیماترادیکالاشبرایمابهتر از یکرئیسجمهور
جمهوری خواه مانند مایک پنس اســت که نسبت به ایران مواضع بســیار تند دارد اما
شخصیتورفتارغیرمعقولیمثلترامپراندارد.اگرپروسهبرکناریترامپکلیدبخورد
همهمعادالتازجملهبرجامدستخوشتحولمیشودواحتمالماجراجوییترامپدر
سیاستخارجیبرایتاثیرگذاریبربحرانمشروعیتداخلیتقویتوهمزمانزمینه
همراهینکردناروپابازیادهخواهیترامپنیزبیشترمیشود  .
-5ازآنچهذکرشدمیتوانتحلیلیراکهسالهاستبرآنتاکیدمیشودمجددتکرار
کرد .ما اگر می خواهیم آینده کشورمان به مسائل داخلی دیگر کشورها وصل نباشد
و نگران این نباشیم که چه اتفاقی در فالن کشــور می افتد  ،باید از فرصت ها استفاده
کنیموبااجراییکردنسیاستهایاقتصادمقاومتی،حرکتبهسمتاقتصاددرون
زا و برون گرا را سرعت ببخشیم .ما باید خود را برای اداره کردن کشور با اقتصاد بدون
فروشنفتآمادهکنیموایناستراتژیهمینروزهابایدخودرادربودجه 97باکاهش
جدی هزینه های زاید و ایجاد درآمدهای منطقی غیر نفتی و سیاست های حمایت از
تولید داخل نشان دهد .ضمن آن که برای حفظ برجام موجود نیز به پیام سیاسی این
تصمیمات نیازشدیدداریم   .

رهبر انقالب در پیام تسلیتی در پی جان باختن
کارکنان کشتی نفتکش :

رئیس سازمان سرمایه گذاری ایران قرارداد فاینانس با ایتالیا را حاوی دو پیام مهم دانست .به گزارش ایبنا ،محمد خزاعی افزود :این قرارداد دو مشخصه
مهم را نشان می دهد که یکی عزم و اراده جدی کشورهای اروپایی به ویژه کشور دوست ما ایتالیا برای گسترش روابط و مناسبات اقتصادی است و دیگر
این که سیاست جمهوری اسالمی ایران ایجاد تنوع در روابط اقتصادی با دنیاست و بازارهای مختلفی را برای بهره برداری مدنظر دارد.

حرفمردم



کشور خود جان باخته اند
آن عزیزان در راه خدمت به
ِ
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای رهبر معظــم انقالب
اسالمیباصدورپیامیحادثهتلخودلخراشجان
باختنکارکنانکشتینفتکشراتسلیتگفتند.به
گزارشایسنا،متنپیامرهبرمعظمانقالباسالمی
بهشرحزیراست:بسمهتعالی
حادثــه تلــخ و دلخــراش جــان باختــن کارکنان
کشــتی نفتکش بر اثر آتشســوزی و غــرق را ،که
حق ًا مصیبتبار و تأثرانگیز اســت به خانوادههای
عزادار و بازماندگان آن عزیزان صمیمانه تسلیت

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

عرض میکنم و تسلی و آرامش دل های غمگین
آنــان را از خداوند متعــال مســئلت مینمایم .آن
عزیــزان در راه انجــام وظیفــه و خدمت به کشــو ِر
خود جان باختهاند و این افتخار بزرگی اســت که
شــاید بتواند ســنگینی بار این غم را کاهش دهد
و دل هــای مصیبتدیدگان را آرامش بخشــد .از
خداوند متعال رحمت و مغفرت برای آنان و صبر و
اجر برای بازماندگان مسئلت می کنم.سید علی
خامنهای ۲۴-دی ماه

•• هفتـه قبـل دربـاره خـرج کـرد اضافـی یکـی از
مدیـران شـهرداری بـرای اتـاق کارش پیـام دادم اما
چـاپ نکردید .چـاپ کـن عزیـزم از چی می ترسـی؟
••چرا سـود سـهام بـرای مـن  17.100تومـان واریز
شـده؟
••آیـا دوبـاره سـهام عدالـت نـام نویسـی مـی شـود؟
سرنوشـت آن هایـی کـه برگـه یـک میلیونـی ندارنـد
چـه مـی شـود؟
••بـه نظـر مسـئوالن بـا ایـن  26هـزار تومـان سـهام
عدالـت پـس از چنـد سـال شـکاف طبقاتـی ترمیـم
مـی شـود؟
•• اقتصاددانـان جمـع شـوند بگوینـد سـود سـهام
عدالـت را کجـا سـرمایه گـذاری کنـم؟
••اون کسـانی که پرچـم وطـن خـود را پاییـن آوردند
بایـد خجالـت بکشـند از شـهیدان خفتـه در خـاک.
بایـد از حججـی هـا کـه جـان عزیـز خـود را بـه عشـق
وطـن فـدا کردنـد شـرم کننـد و از عمـل زشـت شـان
عذرخواهـی کننـد.
•• روزنامـه محتـرم خراسـان کسـب رتبـه برجسـته
در میـان روزنامـه هـای کشـور را بـه همـه دسـت
انـدرکاران و مدیـران ایـن روزنامه دوسـت داشـتنی
تبریـک مـی گویـم .ان شـاءا ...همیشـه موفـق و
سلامت باشـید.
••جنـاب آقـای وزیـر نفـت در ایـن روزهـا در ماجـرای
نفتکـش کجاسـت؟ چـرا هیـچ اقـدام مناسـبی
نمی کند؟
•• تــا کــی بایــد از کشــورهای بــه اصطــاح دوســت
ضربــه بخوریــم؟ دیدیــد چینــی هــا چقــدر تــاش
کردنــد بــرای نجــات جــان افــرادی کــه در نفتکــش
محبــوس بودنــد؟ اگــر همیــن اتفــاق بــرای یــک
کشــتی خارجــی در آب هــای ایــران رخ مــی داد مــا
چــه کارهــا کــه نمــی کردیــم .تمــام مــردم مــا پهلــوان
انــد نــه مثــل چینــی هــا کــه فقــط بــه فکــر منافــع خــود
هســتند.
••لطفـا بـه سـتاد مربـوط بـه آلودگـی هـوا بفرماییـد
کـه بـه جـای تعطیلـی ادارات و سـرگردانی مـردم،
کارمنـدان ادارات را موظـف کننـد کـه از آوردن
ماشـین خـودداری کننـد.
••نمــی دونــم بــا تعطیــل کــردن مــدارس چــه دردی
از آلودگــی هــوا دوا مــی شــه! چــرا کســی نیســت فکر
اساســی بکنــه بــرای ایــن جــور مســائل واقعــا چــرا؟!
••نماینــدگان محتــرم بــا توجــه بــه خشکســالی هــای
اخیــر و ضعــف بنیــه مالــی کشــاورزان و دامــداران و
 ...از گــران کــردن حامــل هــای انــرژی ممانعــت بــه

پدر شهید سیدی اولین شهید موسسه فرهنگی خراسان به دیار
باقی شتافت

پایان  32سال دلتنگی

بعــد از  32ســال انتظار« ،ســید احمد ســیدی»
آســمانی شــد و بــه فرزنــد شــهیدش «ســید
محمودسیدی» اولین شــهید موسسه فرهنگی
هنری خراســان پیوســت .به گزارش خراســان
رضوی ،پیکر مرحوم ســیدی روز گذشته تشییع
و در بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد .خاطره
آخرین دیدار با او هنوز در ذهن مان مانده است.

پیرمردی شــوخ طبع ،که از هــر دری میگفت و
میخندید تا لبخنــد بر لب هایمان بنشــاند ،اما
حرف مان که به محمود میرســید اشک هایش
بی اختیار جاری میشد ....مشروح این مطلب
را می توانید در شــماره امروزروزنامه خراســان
رضــوی بــه نشــانی khorasan news.com
مطالعه کنید.

معاون وزیر کشور از ابالغ مصوبه شورای عالی بورس خبر داد

چراغ سبز برای ورود پدیده به بورس

معاون اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور
از حل تمام مشکالت شــرکت پدیده شاندیز خبر
داد و گفت :مشکل ساخت برج اقامتی و همچنین
ارائه ســهام این شــرکت در بورس ،به طور کامل
برطرف شــده اســت.بابک دین پرســت در گفت
وگو با ایرنا افزود :مصوبات برای ورود ســهام این
شرکت به بورس ،توسط شورای عالی بورس ابالغ
شده است .وی ادامه داد :ما حدود  11ماه است
اتاقی برای ارائه سهام این شرکت با نظر سازمان
بورس راه اندازی کرده ایم و به همین دلیل دیگر
مشــکلی برای ارائه سهام این شــرکت در بورس
وجود ندارد .رئیــس کارگروه ویــژه پیگیری حل
مشکالت پدیده شــاندیز در وزارت کشور تصریح
کرد :با پیگیری های وزیر کشــور ،این موضوع در
پنج جلسه شورای عالی شهرسازی مطرح و حدود
 20روز پیش موافقت با ساخت 32طبقه آن ابالغ
شد .رشیدیان استاندار خراســان رضوی نيز روز

گذشته در برنامه دولت و مردم در رادیو خراسان
رضوی ،بــا بیان این کــه امروز مشــکالت قانونی
پدیدهحلشده وبرایتبادلسهاممصوبهبورسو
برای سازه اصلی مصوبه شورای عالی شهرسازی
وبرای تشکیل کنسرســیوم بانکی موافقت بانک
مرکزی دریافت شــده اســت ،تصریح کرد :امروز
در پروژه پدیده شاندیز با راه اندازی اتاق مبادالت
ســهام  2.5میلیون ســهام بــه ارزش حــدود 25
میلیارد ریال جابه جا شــده اســت  .وی فعالیت و
تحرک جدیدی را که در پروژه پدیده ایجاد شــده
اســت ،عاملی بــرای افزایش قیمت ســهام که در
شــروع مبادالت به ســه هزار ریــال رســیده بود،
دانســت و گفت  :هــم اکنــون ارزش هر ســهم به
قیمت  13هزار و  780ریال افزایش یافته است.
وی بیــان کرد :بــر اســاس مصوبه شــورای عالی
بورس دارندگان ســهام می توانند بــرای مبادله
سهام خود در اتاق مبادالت سهام اقدام کنند .

تلگرام09033337010:

پیامك2000999 :

عمــل آوریــد.
••یــک شــارژ دو هــزار تومانــی از کارت عابــر خــودت
مــی گیــری  170تومــان کســر مــی شــه چــرا؟ ایــن
پــول کجــا مــی ره؟
•• نیروهــای انتظامــی چــرا هنــگام وقــوع تصــادف یــا
دعــوا و درگیــری زمــان زیــاد مــی بــره تــا بــه صحنــه
بیایــن؟
•• جنــاب شــجاعی گفتــه هــای شــما درســت اســت
ولــی فکــر مــی کنیــد مــی شــود کاالهــای چینــی
را تحریــم کــرد؟ سیاســت نــگاه بــه شــرق پــس چــه
مــی شــود؟
•• آقــای شــجاعی! شــما عجــب پیشــنهادهایی مــی
دهیــد! تحریــم کاالی چینــی بــه خاطــر انفجــار
نفتکــش؟! حادثــه همیشــه ممکــن اســت پیــش آیــد
از طرفــی کارکنــان نفتکش هیــچ تماســی از روز اول
نداشــته انــد .مــا کاالی آمریکایــی را بــا ایــن همــه
دشــمنی تحریــم نکردیــم!
•• کارمنـد و کارگـر عیـدی مـی گیرنـد پـس طلبـه هـا
با  500هـزار تومـان حقـوق ،با گرانـی چگونـه امرار
معـاش کننـد؟ اجـاره نشـین هم هسـتم.
•• لطفـا مسـئوالن بفرماینـد مشـکالت اساسـی
جامعـه امـروز ما چیسـت؟ تلگـرام اسـت یا بیـکاری و
گرانی و درآمد پایین و مشـکالت درمانی و خدماتی
و فرهنگـی و اقتصـادی؟
•• هرچـی مـی خـوای بخـری میگـن دالر رفتـه بـاال!
فقط تخـم مـرغ اومد پاییـن! پـس هرچی بخـوان می
تونـن بیـارن پاییـن! مسـئوالن نمـی خـوان چیـزی
بیـاد پاییـن! پاییـن نیامـدن مهـم نیسـت پنـج سـال
ثبـات برقـرار کننـد.
•• پنج شـنبه شـب تصادف کردم سـاعت  10شـب 2
سـاعت واسـتادیم  15بار زنگ زدم فقـط  110عزیز
می گفـت االن میـاد .دو بـار ماشـین گشـت از جلوی
ما رد شـد هرچـی داد و فریـاد که آقـا بایسـت کارتون
داریـم حتی مـا رو نگاه نمی کـردن! اگـه غیرتصادف
مشـکلی دیگـه بـود یعنـی نبایـد یـه ترمـز بزنـن ببینن
بنـده خـدا سـاعت  11شـب چـی کار داره کـه پریـده
جلوی ماشـین گشـت؟!
••جنـاب فرمانـدار تهـران کـه فرمودنـد بحـران آبـی
تهـران از بیرجنـد و خراسـان جنوبـی بیشـتر شـده
تعـارف نکننـد ایـن جـا آب زیـاد دارد مـی تواننـد امـر
کننـد برایشـان بفرسـتند!
••از سـازمان تامیـن اجتماعـی خواهشـمندم
راهـکاری بـرای پرداخـت بدهـی افـراد ورشکسـته
بـه تامیـن اجتماعـی پیشـنهاد کنـد .صاحـب کارگاه
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بودم بـه علـت رکودبازار ورشکسـته شـدم .حـاال من
مانده ام بـا  10میلیـون بدهی بـه تامیـن اجتماعی !
چه کار کنم؟
••خواهشـمندم دربـاره سـنوات بیمـه شـدگان
تامیـن اجتماعـی که سـنوات پایـان خدمـت دریافت
نمـی کننـد گزارشـی تهیـه کنیـد زیـرا حداقـل
دریافتی سـنوات کارمند نفـت  300میلیـون تومان
اسـت امـا کارگـران صفـر!
••سـالن ژیمناسـتیک تختـی بجنـورد تـا حـدود 90
درصـد تکمیـل شـده و بـا گذشـت زمـان مصالـح
فرسـوده مـی شـود ولـی بازگشـایی نمـی شـود .چـه
کسـی پاسـخ گـوی هـدر رفتـن منابـع هزینـه شـده
اسـت؟
••کویـر زیبـا حـد فاصـل دیهـوک راور گورسـتان
السـتیک های بی کیفیت چینی شـده چرا سـازمان
محیـط زیسـت کاری انجـام نمـی دهـد؟
••مسـئوالن اسـتان تکلیـف مـا سـپرده گـذاران
بدرتـوس (کاسـپین) را روشـن کننـد .بیـش از سـه
سـال اسـت کـه هیـچ پاسـخی نمـی دهنـد و زندگـی
مـا را فلج کـرده انـد .بقیـه سـپرده گـذاران کاسـپین
تعییـن تکلیـف شـده انـد ولـی بدرتوسـی هـا هنـوز
بالتکلیـف انـد!
••از عوامـل و بازیگـران سـریال لیسانسـه هـا  2کـه
موجـب ایجـاد سـرگرمی و نشـاط در خانـواده مـی
شـوند تشـکر و قدردانـی مـی کنیـم.
••مگـر قـرار نشـد آبونمـان گاز حـذف شـود؟ ایـن
ردیـف خدمـات مسـتمر دیگـر چـه صیغـه ای اسـت؟
چـرا خودتـان را حـق النـاس مـی کنیـد؟
••در تاییـد حـرف همشـهری کـه گفـت لبخنـد آقـای
رئیـس جمهـور و سـخنگوی ایشـان باعـث ناراحتـی
می شـه باید گفـت حرف دل مـن را هـم زدی .فکری
بـه حـال مـردم کنید.
••منظور اون دوست عزیز درباره ازدواج دوم گرفتن
زن دوم نبـود وام بـرای کسـی بـود کـه زندگـی اش
رو بـا یـک زن بـا طلاق بـه پایـان رسـانده بـود و بـرای
ازدواج بـا همسـر بعـدی نیـاز بـه وام داشـت.
••مـی دانیـد نداشـتن پـدر یـک درد اسـت امـا تحمل
ایـن درد در مقابـل ایـن کـه پـدر داشـته باشـی ولـی
نتوانسـته باشـی در زندگـی حتـی یـک بـار بـا او بازار
بـروی یـا ماننـد بقیـه بـا هـم اسـتخر یـا کـوه بـروی بـه
مراتـب بیشـتر اسـت .ولـی مـن بـرای داشـتن چنین
پـدری احسـاس غرور مـی کنم و بـه وجـودش افتخار
می کنـم .پدرم شـهید زنده اسـت ،بلـه او یـک جانباز
 70درصـد اسـت.
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15.1

تاوان اعتماد ستاره سابق آرسنال به همسرش!
امانوئل ابوئه ستاره سابق آرســنال که به همسرش
اعتمــاد زیــادی داشــت بــه تازگی بعــد از طــاق از
همســرش تمام ثروتــش را از دســت داده اســت .به
گونهایکههماکنونجاییبرایخوابوحتیپولی
برای خرید نان ندارد! کاربری نوشت« :بعد میگیم
ایرانیها ز-ذ هستن .این بابا که دیگه رد داده .آخه
مجبوربودیهمهچیزروبهنامزنتکنیکهامروزبه
گدایی بیفتی؟!» و کاربر دیگری نوشت« :این باز رو
اشتباهشبهاینفالکتافتاده،بعضیازورزشکارای
قدیمیخودموناالنبهخاطربیتوجهیمسئوالن
گوشهنشینشدنودارنمسافرکشیمیکنن!»
5.2

شیر«بییییب»بابستهبندیآلمانی!
کاربــری در فضای مجــازی نســبت به پخش
ویدئوییکهنشانمیدهدیکیازمحصوالتکارخانه
داخلی شیر ،بســتهبندی آلمانی دارد واکنش نشان
میدهد و مینویســد« :بعد میگن چرا باید از تولید
ملی دفاع کنیــم؟! بابا دیگــه پاکت شــیر رو که نباید
خارجیهــا بزنــن برامــون .ایــن تولیدکنندههــای
داخلیمونطفلیامیمیرنکهاینطور!»

500

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

حکایت فرجام#نفتکش_ســانچی دیــروز و امروز و
مدتهایمان را تلــخ کرد .خبر کامــل و تکاندهنده
بود«:ملواناننفتکشایرانیدرآبهایچینآسمانی
شدند»!درادامهگوشهایازهمدردیکاربرانایرانی
درفضایمجازیراازنظرخواهیدگذراند:
کاربر اینستاگرام
برکدامداغبگریدمادرنجیبایران؟!
کاربر توئیتر
تو را میسپارم به دامان دریا...
کاربر تلگرام
آنچه در اقیانوس غرق شد سانچی نبود .لبخندهای
ماهتاببود.پیرزنیازمحلهتوتستاندرنورآبادفارس،
کهتنهاپسرشبرایهمیشهرفت...
کاربر توئیتر
ماهمهمانجامیاناقیانوسدرددلهایماندفنشد.
یادتانبهوسعتآبیبیکراندریاجاودان.

1.4

مکرون و مسئله نان باگت فرانسوی!
نروزهابدجوردرپیثبتنان
رئیسجمهورفرانسهای 
باگت فرانسوی در یونسکواست! کاربری در فضای
مجازینوشتهبود«:ماکرونجاناگهازنونباگتتون
فارغشدییکحالیبهاینبرجاممابده.اینترامپ
نافرمدارهبهپروپاچهمامیپیچه».وکاربردیگریدر
دفاع از اقدام مکرون نوشــت« :چقدر خوبه که اونجا
از کوچکترین حقوق جهانیشون حمایت میکنن.
کاشماهمبهاینمسائلجدیتربهابدیم».
1.7

سرسرهبازی وسط دانشگاه مونیخ!
دانشگاهمونیخبانصبیکسرسرهبزرگمیان
طبقاتتالشکردهکهشرایطشادیونشاطرافراهم
آورد .دانشجویان و استادان از این سرسره میتوانند
به جای آسانسور اســتفاده کنند .کاربری در فضای
مجازیباگذاشتنعکسمربوطهنوشت«:شهربازیه
یا دانشــگاه؟! من نمیدونــم همین کار رو تو کشــور
خودمون میکردن خرده نمیگرفتیم که حاال به به
وچهچهمونراهافتاده!»وکاربردیگریدرپاسخبهاو
نوشتهبود«:همهجایدنیابرایرفاهونشاطفضاهای
تحصیلیوکاریشونبرنامههایمتنوعیدارن».
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