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اوهام آمریکایی و"اقلیم سازی"
در سوریه
کار داعش در ســوریه و عراق تمام شده است اما فتنه انگیزی
اربابانداعشهمچنانادامهدارد.آمریکاوهمپیمانانمنطقه
ای و فرا منطقه ای اش این روزها تالش دارند تا آن چه را که از
طریقترویجتروریسموداعشسازیدرمنطقه نتوانستندبه
دستبیاورند،اینبارازطریقدیپلماسیورویههایسیاسی
حاصل کنند .مذاکرات وین در مقابل مذاکرات سوچی ،این
نبردهایمیدانیباداعشاستکهحاالدرعرصهبینالمللی
دنبال می شود .در یک ســو آمریکا و هم پیمانانش و در سوی
دیگر روســیه و جریــان مقاومت .مذاکــرات وین تمام شــده و
مذاکراتسوچیدرراهاست.
در این میــان آمریکایی ها طرحــی خطرناک را بــرای تجزیه
سوریه در دست داشــته اند و تالش می کنند با دخیل کردن
کشــورهای منطقــه رویاهای خــود را تحقق بخشــند .ایجاد
گروهی غیر رسمی موسوم به گروه واشــنگتن را می توان در
همین زمینه تحلیل کرد .شــبکه خبری المیادیــن به تازگی
در گزارشــی تاکید کرده اســت که آمریکا ،فرانسه ،انگلیس،
عربستان و اردن موســوم به گروه واشنگتن نخســتین بار دو
هفتهپیشدرپایتختآمریکاتشکیلجلسهدادندوجلسهدوم
این گروه هم در پاریس در حاشــیه کنفرانس تعقیب عامالن
حمالت شیمیایی در سوریه برگزار شد .در ادامه این گزارش
آمدهاست:اینگروهسندیراکهدربارهتدوینقانوناساسی
جدیدبرایسوریهاستباجزئیاتکاملبهاختیاراتریاست
جمهوری،نخستوزیری،دولتهایمحلی،دستگاهقضایی
و سازمان های امنیتی سوریه و چگونگی تشکیل مجلس در
این کشور تدوین کرده که قرار است نقشه راه جریان معارضه
در سوریه باشــد .این در حالی است که تعیین سرنوشت این
مسائلمخالفقطعنامه 2254شورایامنیتاستکهگروه
واشنگتنمیگویدخواهاناجرایآناستزیرااینقطعنامه
تأکید می کند تدوین قانون اساســی جدید مســئولیت خود
سوریهاست.
بهرغماینکهدراینسندبهدورهانتقالیوکنارهگیری«بشار
اسد»،رئیسجمهوریسوریهاشارهنشدهاستولیخواهان
تقسیم این کشور به چندین منطقه تحت عنوان «فدرالیسم»
و تشکیل حکومتهای منطقهای با اختیارات گسترده بوده
و در پی قرار دادن ســوریه تحت قیمومیت مســتقیم سازمان
مللاست.
تالش برای ایجاد فدرالیسم در سوریه و قرار دادن این کشور
تحت قیمومیت ســازمان ملل از یک ســو و همچنین افزایش
حضور نظامــی آمریکایی ها در شــرق فــرات و اعــام برنامه
پنتاگون بــرای ایجاد یــک ارتش  30هــزار نفری در شــمال
سوریه بیانگر این است که آمریکایی ها این روزها پروژه اقلیم
سازی در ســوریه را در پیش گرفته اند .بر اساس این پروژه و با
الگوگیریازاقلیمکردستاندرعراقتالشخواهدشدسوریه
بهمناطقمختلفتجزیهشودوهرمنطقهبهصورتاسمیتحت
قیمومیتسازمانمللولیبهصورترسمیتحتقیمومیت
کشورهایهمپیمانآمریکادرغربآسیاقراربگیرد.
درایننقشهکهباسیاستاعالمیدونالدترامپتحتعنوان
"آمریکااول"همخوانیدارد،هزینهاقداماتسیاسیونظامی
بر عهده هم پیمانان منطقه ای واشــنگتن خواهد بود .با این
حالبعیداست خوابهایواشنگتندرسوریهتعبیرشود.
اولیندلیلاینکهعراقبهزودیبرمنطقهعمومیقائموهمه
مرزهای غربی اش با سوریه مسلط خواهد شد؛ عراقیها ،به
ویژه الحشدالشــعبی ،حضور ایاالت متحده و نیروهای تحت
پشــتیبانی آنها را بر نمیتابند؛ عالوه بر این ترکیه کوچک
ترینرفتارایاالتمتحدهرادرشمالوشمالغربیسوریه،نه
تنهارصد،کهکنترلمیکند.بیگمانترکیه،سوریهوعراق،
در این مســیر ،همراســتا خواهند بود؛ عملیات اخیر ترک ها
در سوریه نشان می دهد هرگونه تالش برای اقلیم سازی در
مرزهایترکیهبرایآنکاراخطقرمزمحسوبمیشود.دلیل
دیگر این که ترکیب جمعیتی و پراکندگی قومی در سوریه به
گونه ای است که هرگونه تقسیم بندی فدرالی در این کشور
مرزهایخونینوناآرامیرابهدنبالخواهدداشت،همچنین
همپیماناناروپاییایاالتمتحدهنیزپسازفروپاشیداعش،
نهتنهارغبتیبرایشرکتدرهماوردیگستردهدربیابانهای
شامندارند،بلکهازاینکهدوبارهزمین هناامنیگسترد هدیگری
دراینمنطقهمهیاشود،درهراسخواهندبود.
بنابراینمیتوانمدعیشدمخالفتجدیکشورهایمنطقه
از جمله همسایگان سوریه به ویژه عراق و ترکیه با تجزیه این
کشور،تحوالتمیدانیوهمچنینروندتحوالتبینالمللی
نشانمیدهدطرحهایآمریکابرایشامبیشازآنکهبرآمده
از واقعیت های موجود در صحنه عمل باشــد نتیجه آرزوهای
بزرگساکنانکاخسفیداست.
جاناشتاینبک،نویسندهومتفکرمشهورآمریکاییدرجایی
نوشته اســت« :وقتی که به دودکش های کاخ سفید نگاه می
کنم پیش خود می گویم که زیر این دودکش ها چه آتشفشان
بزرگیازاوهامقراردارد ».آتشفشانیکهباآمدنترامپقطعا
دوداوهاموخیاالتبیپایهآنغلیظترشدهاست.
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خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی و سیستان
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رئیسمرکزمطالعاتراهبردیارتشگفت:فعالیتاقتصادی
ارتش آن چنان گسترده نیســت ،اما در تالشیم همان فعالیت
محدود اقتصادی را نیز تا سال 97به کلی تعطیل کنیم و فقط
به مــوارد عمران و نوســازی مد نظــر دولت ،آن هــم در مناطق
محروم ادامه بدهیم .به گزارش پایگاه اطالع رســانی و خبری
جماران،امیرسرتیپپوردستانافزود:ارتشعمدتاپروژههایی
رامیپذیردکهمانندپیمانکارانعادیواردمناقصهشودوقطعا
اجازه می دهد تشــریفات اداری طی شــود .شــایان ذکر است
هفته گذشته ،امیر ســرتیپ حاتمی وزیر دفاع ،از دستور مقام
معظم رهبری مبنی بر پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی
سپاه و ارتش خبر داده بود .چندی پیش امیر سرتیپ حاتمی،
وزیردفاعاعالمکردبراساسماموریتیکهازطرفمقاممعظم

رهبری و فرمانده کل قوا به ســتاد کل نیروهای مسلح واگذار
شده اســت ،این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج
میشوند.اینخبرباواکنشهاوتحلیلهایزیادیهمراهشد.
روزگذشتهنیزاسحاقجهانگیری،معاوناولرئیسجمهوربا
اشاره به دستور رهبر معظم انقالب برای عرضه سهام شرکت
های غیرمرتبط با واحدهای نظامــی در بورس ،گفت :اگر این
گونهشودبخشخصوصیاحساسمیکندکهبارقیبیمشابه
خود رقابت دارد ما نباید رقیب بخش خصوصی شویم .پیش از
اینروزنامهشرقبراساسگزارشیکهازمالکیت 100شرکت
بزرگکشورتهیهکردهبود،اعالمکرد:حدود 11شرکتبزرگ
ایرانی تحت مالکیت سه نهاد نظامی شامل بنیاد تعاون سپاه،
نیروهایمسلحوتامیناجتماعینیروهایمسلحقراردارند.

بانک جهانی با اعالم رتبه بندی کشورهای جهان برحسب تولید ناخالص
داخلی اعالم کرد

ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان
ایران از نظر میزان تولید ناخالص داخلی در ســال ۲۰۱۷
برحســب برابری قدرت خرید ،هجدهمیــن اقتصاد بزرگ
جهان است.به گزارش ایسنا ،طبق دادههای بانک جهانی،
تولیــد ناخالص داخلــی جهانی بــه قیمت جاری در ســال
 ۲۰۱۶به  75.5تریلیون دالر رسید که این رقم طبق اعالم
صندوق بینالمللی پول در سال  ۲۰۱۷به  79.3تریلیون
دالر افزایــش یافتــه اســت.این ردهبندی ،تولیــد ناخالص
داخلی کشورها را برحســب دو فاکتور قیمتهای جاری و
برابری قدرت خرید رتبهبندی کرده است که بر این اساس،
در ردهبندی تولید ناخالص کشــورها بر حسب قیمتهای
جاری ،آمریکا با  19.362تریلیون دالر ،چین با 11.938
تریلیون دالر و ژاپن با  4.884تریلیون دالر در ردههای اول

تا ســوم قرار دارند و پس از آنها آلمان ،فرانســه ،انگلیس،
هند ،برزیل و کانادا ،بــه ترتیب در ردههــای چهارم تا دهم
قرار دارند .پنج کشور نخست این ردهبندی بیش از نیمی از
تولید ناخالص جهانی را در اختیار دارند .در این ردهبندی،
اقتصادایرانباتولیدناخالصداخلیبرحسبقیمتجاری
بــه ارزش  ۴۲۸میلیــارد دالر در بین  ۱۹۲کشــور ،پس از
کشورهای بلژیک و تایلند و باالتر از اتریش و نروژ ،در رده۲۷
قرار دارد .اما در ردهبندی تولید ناخالص داخلی برحسب
برابری قدرت خرید ،چین در رده نخست قرار دارد و پس از
آن ،آمریکا ،هنــد ،چین ،ژاپن ،آلمان و روســیه در ردههای
دوم تا ششم قرار دارند .ایران پس از اسپانیا و کانادا و باالتر
از استرالیا و تایلند ،در رده هجدهم قرار دارد.

دیدارهای رئیسی با روسای پارلمان و مجلس اعالی شیعیان لبنان
تولیت آســتان قدس رضوی با رئیس پارلمان لبنان و رئیس
مجلس اعــای شــیعیان لبنــان دیــدار و گفتوگو کــرد .به
گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رســمی لبنــان ،حجت
االسالم سیدابراهیم رئیســی روز گذشته با شیخ عبداالمیر
قبالن رئیس مجلس اعالی شیعیان لبنان دیدار و گفتوگو
کرد .شــیخ قبالن در این دیــدار ،گفت :جمهوری اســامی
ایران هدف کینه و توطئههای دشــمن قرار گرفته اســت اما
ایرانباآگاهیودرایترهبریوملتقویترازهمهتوطئهها
و نیرنگهاســت؛ بنابراین اتحاد ملت ایــران تمام فتنههای

دشمنراساقطخواهدکرد.ویضمنتقدیروتشکرازمواضع
رهبری ،ملت و دولــت ایران در حمایت از لبنــان در مقابله با
دشمنصهیونیستی،گفت:ایراننقشمهمیدرحمایتاز
ملتهایمستضعفبهخصوصملتفلسطینایفامیکند.
رئیســی همچنین با نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان دیدار و
درباره آخرین تحوالت منطقه بحث و گفتوگو کرد .رئیسی
بعد از این دیدار افزود :روابط ایــران و لبنان در تمام زمینهها
بسیار خوب است و دو کشور ایران و لبنان بر ضرورت تحکیم
روابطمیانکشورهایاسالمیتاکیددارند.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع:

سایت اینترنتی روزنــامــه خــراســان بــه نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه نمایند.

مـشهـدسیبـــریمــیشـود
خراسان رضوی
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برای اولین بار تمام فیلم های جشنواره فیلم
فجر در مشهد اکران می شود

فجرپانزدهمکاملشد
خراسان رضوی
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• در رشــد اقتصــادی بایــد شــاخص میــزان دریافــت
مالیــات از آن جداگانــه محاســبه شــود تــا مشــخص
شــود افزایــش رشــد اقتصــادی اعالمی ناشــی از رشــد
اقتصــاد اســت یــا کاهــش تــوان کارگاه هــا بــه دلیــل
پرداخــت ســنگین مالیــات و افزایــش بیــکاری یــا
کاهــش بــه کار گیــری جوانــان در کار.
••دولــت بــرای حــذف یارانــه بایــد بــه حســاب هــای
بانکــی و موسســات اعتبــاری و ســندهای ثبتــی افــراد
رجــوع و ســپس حــذف کنــد.
•• تعبیــر قوطــی از طــرف روحانــی بســیار شــرم آور
اســت! همــه کــه مثــل بعضــی مســئوالن میلیــاردر
نیســتند !
••در اکثــر گــزارش هــا صحبــت از کاهــش و حــذف
یارانــه بگیــران اســت ولــی صحبــت و عمــل بــه افزایــش
یارانــه بگیــران ســه دهــک پاییــن مــی انجامــد کــه
موجــب تــداوم زندگــی حداقلی بــرای هموطنان قشــر
ضعیــف مــی شــود .از طرفــی فرصتــی بــرای افزایــش
تــوان خریــد و رشــد اقتصــادی بــازار اســت.
••حضــرت امــام زیــن العابدیــن (ع) مــی فرماینــد:
خدایــا مــرا طــوری قــرار ده کــه در حــال ضــرورت و
ناچــاری بــه تــو پنــاه بــرم و هنــگام نیــاز از تو درخواســت
کنــم و بــه درگاه تــو تضــرع و زاری کنــم ( .مــکارم
االخــاق)
••چــرا آقایانــی کــه در ســطح وزیــران هســتند دایــم از
حمایــت از شــبکه هــای پیــام رســان داخلی مــی گویند
ولی خودشــان کانــال تلگــرام (خارجــی) دارنــد؟ مثل
وزیــر ارتباطــات و مثــل بعضــی نماینــدگان مجلــس.
•• دوســت عزیــز ،پســر شــما اگــر تاکنــون از شــما
ســوالی دربــاره مســائل جنســی نپرســیده ،ضعــف
آگاهــی شــما و آمــوزش بــوده ،نــه مدیریــت جنــاب
عالــی!
•• انتشــار اســامی قضــات متخلــف را بــا رســانیدن
حقــوق پایمــال شــدگان بــه حــق شــان همــان طــور کــه
مدنظــر حضــرت امیــر اســت اقــدام کنیــد.
••ســال  92پاداش پایــان خدمتــم را به موسســه افضل
تــوس ســپردم و هــر مــاه ســود آن را دریافــت مــی کردم
اما حــاال کــه مــی خواهــم اصــل پولــم را بگیــرم فقــط دو
میلیــون تومــان بــه مــن داده انــد و مــی گوینــد چــون
ســودش را گرفتــه ای فقــط همیــن دو میلیــون از پولت
باقــی مانــده.
•• آیــت ا ...جنتــی نگفــت بایــد فضــای مجــازی را
محــدود کنیــم بلکــه گفــت بایــد فضــای مجــازی را
کنتــرل کنیــم.
••بــا تشــکر از روزنامــه خراســان بابــت گفــت وگــوی

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

مفصــل بــا آقــای دیــن پرســت دربــاره شــرکت پدیــده.
••چــرا هزینــه ارســال پیامــک فارســی اپراتورهــا ایــن
قــدر گــران اســت؟
••آفریــن بــر جنــاب آقــای نوائیــان بــا ایــن مقــاالت
تاریخــی مفیــد و خواندنــی .خــدا قــوت بــرادرم.
•• آقــای مدیــر روابــط عمومــی شــرکت گاز بــا خبــر
بــاش کــه هزینــه خدمــات مســتمر هــم کــه شــما بــا آب
و تــاب در گفــت و گــوی رادیــو از آن دفــاع مــی کــردی
و شــرکت گاز را محــق جلــوه مــی دادی توســط دیــوان
عدالــت باطــل شــد .لطفــا حــق را بگوییــد و از کار
غیرقانونــی بــرای خوشــایند مدیــران تــان دفــاع نکنید
چــون آن دنیــا بایــد جــواب ایــن مــردم را بدهیــد.
•• آقــای رشــیدپور بــرای انتخــاب رئیــس جمهــور
میلیاردهــا تومــان هزینــه مــی شــود و صدهــا هــزار
نفــر زحمــت مــی کشــند و مهــم تــر ایــن کــه یــک ملــت
او را انتخــاب کــرده انــد بایــد هــم از خــودروی ضــد
گلولــه اســتفاده کنــد .ایــن بهتریــن کار بــرای صیانــت
از رای مــردم اســت .رئیــس جمهــور قلــب تپنــده یــک
ملــت اســت.
•• واقعــا خودتــان قضــاوت کنیــد ایــن درســت اســت
کــه مــا حقــوق مــان را کامــل نگیریــم ولــی مدیرعامــل
شــرکت بهــره بــرداری بــرای منفعــت خــود و ریختــن
ســود بــه جیــب دیگــران دســتگاه هایــی را روی گیــت
هــای ورودی نصــب کننــد کــه نــه کاری فعــا دارد و نــه
واجــب اســت؟ کســی هســت پیگیــری کنــد؟
•• واقعــا ایــن چــه موضوعــات بــی خــود و بــی ربطــی
اســت کــه تیتــر مــی کنیــد و مطلــب مــی نویســید؟!
فســاد اخالقــی ترامــپ چــه اهمیتــی برای مــا یــا روابط
سیاســی مــا دارد؟
••چــرا مجــری هــای بــاالی  30ســال ســابقه کار ماننــد
آقایــان حیاتــی و شــجاعی مهربازنشســته نمی شــوند؟
••ایــن کــه گفتــه مــی شــود رشــد اقتصــادی بــدون
نفــت  7درصــد اســت مــی تــوان گفــت رشــد نیســت
چــون بــه قیمــت افزایــش دریافــت مالیــات نامتعــارف
بــوده اســت.
••چــرا بیشــتر نگهبانــان مجتمــع هــای تجــاری و
مســکونی بازنشســته هــای دولتــی هســتند در حالــی
کــه جوانــان ایــن مملکــت بیکارنــد؟
••خانــم هــای بازیگــر در فیلــم هــای ســینمایی و در
جامعــه بدحجــاب هســتند و فقــط در ســریال و فیلــم
هــای تلویزیونــی باحجــاب انــد ،چــرا؟
•• از منتخبــان انجمــن اولیــای مــدارس تقاضــا مــی
کنــم نظــارت دقیــق تــری در نحــوه هزینــه منابــع
مالــی داشــته باشــند چــرا کــه اکثــر مــدارس نواحــی

نمابر05137009129 :

برخــوردار کمکــی حداقــل نیــم میلیونــی از اولیــا
دریافــت مــی کننــد امــا در عمــل شــاید یــک ســوم آن
صــرف نوســازی مــی شــود و بقیــه در اختیــار مدیــران
قــرار مــی گیــرد کــه بــدون ردیابــی و نظــارت خاصــی
اســت.
••چنــد روز پیــش رفتــم تخــم مــرغ بخــرم گفــت کیلویی
 6800تومــان .پریــروز رفتــم بخــرم گفــت کیلویــی
 7000تومــان .مگه دالر و طالســت که هــر روز قیمت
اش بــاال و پاییــن مــی رود .وای بــه حــال دولتــی کــه
نتوانــد قیمــت یــک تخــم مــرغ را کنتــرل کنــد!
••اول صبــح بــرای بازدیــد بخــاری ماشــین تیبــا بــه
نمایندگــی ســایپا مراجعــه کــردم .گفتنــد بعــد ازظهــر
بیــا .وقتــی رفتــم یــک صــورت حســاب بــه مبلــغ 55
هــزار تومــان بــه مــن دادنــد تــا پرداخــت کنــم .یکــی از
آن مبالــغ تعویــض در رادیاتــور بــود بــه مبلــغ 3500
تومــان و اجــرت تعویــض آن  7000تومــان و نیــز
مالیــات هــم بــه آن اضافــه شــده بــود .مگــر تعویــض در
رادیاتــور چقــدر کار دارد؟
••چنــد مــاه اســت بازنشســته شــده ایــم امــا هنــوز
حــق بازنشســتگی را نــداده انــد .در ایــن وانفســای
مشــکالت و گرفتــاری هــا لطفــا پیگیــری کنیــد حداقل
نیمــی از طلــب مــان را قبــل از عیــد واریــز کننــد( .یــک
بازنشســته فرهنگــی مهرمــاه)96
••مخابــرات توضیــح دهــد بــه چــه دلیــل حــق دریافــت
ریــز مکالمــات تلفــن ثابــت را از مشــترکان ســلب کــرده
اســت؟
••آقــای روحانــی مــی شــود همیــن «قوطــی هــای
موقــت» را ســند بزنیــد؟ بعــد از چهار ســال کــه در خانه
نشســته ایــم دوبــاره پنــج میلیــون تومــان درخواســت
هزینــه ســاخت و ســاز کــرده انــد!
••دولــت محتــرم بــرای خــود شــیرینی شــغل هــا را بــه
زنــان مــی دهــد .ایــن کار باعــث مــی شــود مــردان کــه
نان آور خانــواده انــد بیــکار بماننــد و زنان چــون درآمد
مســتقلی دارنــد بــا کوچــک تریــن اختــاف طــاق مــی
گیرنــد.
••راننــده تاکســی هــای عزیــز بــه جــای اعتــراض بــه
تاکســی هــای اینترنتــی و هوشــمند کمــی انصــاف را
رعایــت کنیــد! مســیری را کــه شــما وهمکارانتــان بــا
تســهیالت و امکانــات دولتــی در اختیــار داریــد 15
هــزار تومــان مــی بــرد بــا تاکســی هوشــمند بــه پنــج
هــزار تومــان مــی روم.
••آقــای رئیــس جمهــور جنــاب آقــای روحانــی چــرا بــه
فکــر نیروهــای قــراردادی وزارت نیــرو نیســتید؟ هنوز
هــم نیروهــا شــرکتی هســتند.

ناوشکن دماوند در راه انتقال به رده تعمیراتی است
هادی محمــدی – در حالی که حدود ســه هفتــه از تصادف
ناوشکن دماوند با موج شکن بندر انزلی می گذرد همچنان
خبرها و گمانه زنی ها از دالیل این رویداد و سرانجام دومین
ناوشکنساختکشورماندردریایخزرادامهداردوابهامات
نیز در همیــن جهت تولید می شــود .هفته گذشــته روزنامه
روسیایزوستیابراساستصاویرهواییودریاییمدعیشده
بود که ناوشــکن دماوند که سه ســال پیش به ناوگان شمال
نیرویدریاییایراناضافهشده،درحالازدسترفتناست
واینشناورایرانینهتنهاازمیانسنگهایموجشکنبزرگ
ترین پایگاه نیروی دریایی ایران در بندر انزلی بیرون کشیده
نشده  ،بلکه آشــکار اســت که بخشهای زیادی از بدنه آن به
زیر آب رفته است .روزنامه ایزوستیا در کنار دیگر رسانههای
روسیهمچنینمدعیشدهکهشکستگیآشکاریدرقسمت
پد بالگرد دماوند دیده میشــود که ممکن است سبب شود،
کشورمانتنهاناوشکنخوددرخزرراازدستبدهد.باوجود
این که برخــی منابع محلی معتقدند که این کشــتی جنگی
صدمتری با هــزار و 300تــن وزن امید چندانــی به بازیابی

ندارد  ،روز گذشــته امیر دریادار رســتگاری رئیس ســازمان
صنایع دریایی وزارت دفاع به خبرگــزاری دفاع پرس گفت:
درپیحادثهایکهبرایناوشکندماوندبهوجودآمد،بیشتر
بدنه این ناوشکن آســیب دیده و در حال رهاســازی و انتقال
آن به کارخانجات تعمیراتی هستیم.وی ادامه داد  :به دلیل
شرایطتوفانیدریایشمالناوشکندماوندازکنترلخارج
شد و به موج شکن برخورد کرد و هم اکنون نیروهای مربوط
در مرحله رهاســازی و ارســال آن به رده تعمیراتی هستند و
تا ناوشکن به رده تعمیراتی نیامده اســت و تمام سطوح آن از
انتها تا ارتفاع مورد ارزیابی واقع نشــود نمیتوان برآوردی از
هزینههای احتمالی کــرد .وی ادامه داد :هــم اکنون اخبار
منتشر شده براســاس مشــاهدات غواصان بوده و قطع ًا پس
از ارســال ناوشــکن به مجموعه تعمیراتی ،ســازمان صنایع
دریایی برای تعمیرات ورود خواهد کرد .دریادار رســتگاری
خاطرنشان کرد :ناوشکن دماوند فع ً
ال در مرحله جابهجایی
قرار دارد ،آســیبها تا حدودی جدی مشاهده شده و بیشتر
بدنهاینناوشکنصدمهدیدهاست.
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پیش فروش سکه از  15بهمن با نرخ های مناسب
بانک مرکزی با پیش فروش سکه به دنبال کنترل تورم است؟

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد :بانک مرکزی
با هدف تعادل بخشــی به بازار ،گســترش عرضه و ســهولت
دسترســی عموم مــردم از  15بهمن مــاه امســال و از طریق
تمام شعب بانک ملی در سراســر کشور اقدام به پیش فروش
ســکه می کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی شبکه خبر،
«مســعود رحیمی» گفت :پیش فروش ســکه بــا قیمت های
پایین تر از قیمت بازار در موعد ثبت نام برای پیش خرید و در
سررســیدهای 6،3و 9ماهه و یک ســاله خواهد بود و عموم
مردم می توانند با مراجعه به تمام شعب بانک ملی در سراسر
کشور به واریز وجه و پیش خرید ســکه به تعداد مد نظر اقدام
کنند .وی اظهار کرد :ســکه های پیش فروش شده در زمان
سررسید قابل تحویل خواهد بود ضمن این که خریداران در
صورت تمایل نداشتن به دریافت سکه می توانند سکه های
خریداری شــده خود را نزد بانک به امانــت بگذارند و هنگام
نیاز دریافت کنند .مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی بیان
کرد :سکه های پیش خرید شده قبل یا بعد از سررسید قابل
واگذاری به دیگر افراد نیز خواهــد بود.وی با تاکید بر این که
محدودیتی در تعداد سکه های پیش خرید شده توسط افراد
وجود ندارد ،افزود :با توجه به این که ذخایر شــمش و ســکه

بانک مرکزی در حــد کافی و قابل قبول اســت ،محدودیتی
در فروش و عرضه سکه نداریم و به مقدار تقاضای مردم پیش
فروش می شــود .به گفته وی ،گســترش عرضه ســکه باعث
حذف داللی و ســودجویی و تعــادل قیمت آن خواهد شــد.
رحیمی درباره قیمت سکه های پیش فروش شده نیز گفت:
به طور قطع قیمت ســکه های پیش فروش شــده بــا توجه به
زمان سررسید آن ها متفاوت خواهد بود و ما سعی می کنیم
بادر نظرگرفتنقیمتروزبازار،نرخهایمناسبوجذابیرا
اعالمکنیم.درهمینحال،پایگاهخبریتحلیلیاقتصادنیوز،
پیش فروش ســکه را در کنار اقدامات دیگری چون اجباری
شدنرمزنگاریمبداتامقصدتراکنشهاکهباعث«تاخیردر
تصفیه تراکنشها» می شــود ،اقدامی ضربتی برای کاهش
ســرعت گردش پول توصیف کرد .بر این اســاس انجام تمام
تراکنشهای مالی به جز پرداخت قبــوض عمومی ،در تمام
مسیرهایی که به جای فیزیک کارت از اطالعات آن استفاده
میشود ،منوط به رمزنگاری مبدا تا مقصد تراکنش خواهد
بود که این خــود زمانی را بــرای تصفیه تراکنشهــا خواهد
گرفت .پیــش فروش ســکه نیز باعــث کاهــش نقدینگی در
دسترسوکنترلروندافزایشیتورمخواهدشد.

تیتر هـــای ذیــل کــه در صفحه اول آمـــده است

را در شماره ام ــروز روزنــامــه خــراســان رضــوی یا

حضرتآیتا...خامنهایرهبرانقالباسالمیدرپیامیدرگذشتآقایسیدصادقحجازیازانقالبیونقدیمیراتسلیتگفتند.بهگزارشپایگاهدفترحفظونشرآثاررهبرانقالب،متنپیامایشانبهاینشرحاست:
سیدصادقحجازیرحمةا...علیهراکهازصلحایاخیاروانقالبیونقدیمیودارایبیشاز
الرحیم/جنابحجتاالسالمآقایحجازیدامتتوفیقاته/درگذشتعمویگرامیتانمرحومآقای ّ
الرحمن ّ
«بسماّ ...
مکرموخاندانوبازماندگانآنمرحومتسلیتعرضمیکنموعل ّودرجاتایشانراازخداوندمسئلتمینمایم .
سید علی خامنهای  ۷ /بهمن »۹۶
نیمقرنخدمتفرهنگیبودند،بهجنابعالیووالد ّ
ّ

ترامپ به دلیل استفاده از لفظ«چاه مستراح »برای کشورهای
آفریقایی عذرخواهی کرد
رئیسجمهورآمریکادرنامهایبهسران 55کشورآفریقایی،
بابت استفاده از لفظ " چاه مستراح " در توصیف این کشورها
عذرخواهی کرد.ترامپ به سران کشورهای آفریقایی اعالم
کرد برای مردم این قاره «عمیقا احترام قائل اســت» و رکس
تیلرسونوزیرامورخارجهاینکشوردرماهمارسسفرطوالنی
وگستردهایبهآفریقاانجامخواهدداد.ایندرحالیاستکه
ترامپپیشترگفتهبودازلفظ"چاهمستراح" استفادهنکرده
است و از سوی دیگر افرادی که در سخنرانی وی حاضر بوده
اند ،می گفتند وی چنین تشــبیهی را انجام داده اســت .دو
روز پیش نیز رئیس جمهور آمریکا بابت بازنشــر یک ویدئوی

ضداسالمی که از ســوی یک گروه افراطی انگلیسی منتشر
شده ،عذرخواهی کرده بود.ترامپ در گفتوگو با تلویزیون
آیتیوی انگلیس اظهار کرد :هنگام انتشــار (بازنشــر) این
مطلب روی شــبکههای اجتماعــی (توئیتر) چیــزی درباره
این گروه نمیدانسته اســت.وی در این مصاحبه بیان کرد:
«اگر شــما به من بگویید که این افراد وحشــتناک هســتند،
وحشــتناک ،افرادی نژادپرســت هســتند ،اگر مایل باشید
مطمئنــا عذرخواهی خواهم کــرد .من دربــاره آنها چیزی
نمیدانستم و جز میزان کمی که درباره آنها خواندهام االن
نیزچیزیدربارهآنهانمیدانم».

جنجالنودیدر«شبهایفوتبالی»؛متهمعادل!
برنامه «شــبهای فوتبالی» که از شــبکه ورزش به
روی آنتن میرود با دعــوت از طاهری ،مدیرعامل
پرحاشیه ســابق پرســپولیس جبههای ضد عادل
فردوســیپور گرفت و همیــن ماجرا ســر و صدای
زیادی در فضای مجازی به همراه داشت .کاربری
در ایــن خصــوص نوشــت« :ادعاهــای طاهــری
در باره دخالــت برنامه نــود در دادن رای فیفا علیه
پرســپولیس ،مضحک اســت ».و کاربر دیگری در
خصــوص رابطــه مجریان ایــن برنامه مینویســد:
«پیشترهمتقوی،کارشناسفوتبالازروابطپشت
پرده مجریان این برنامه خبر داده بود و شــوآف این
برنامه در دعــوت از طاهری فقط بــرای زدن عادل
یپورونودبود».
فردوس 

6.5

11.7

گاف یا تعمد جنجالی آزاده نامداری!
آزاده نامداری مجری جنجالی تلویزیون اینبار با
انتشار ُپستی در اینستاگرامش جنجالآفرین شد.
او با انتشار تصویری از عروسی بهاره رهنما و تگ
کردنپیمانقاسمخانیهمسرسابقرهنمابرروی
همان ُپست واکنشهای کاربران فضای مجازی را
برانگیخت.کاربریدراینبارهنوشت«:آزادهجانباز
چندوقتهازتخبرینیستمیخوایتیتریکخبرا
بشی! نکن این کارا رو ».و کاربری دیگر نوشت« :بابا
طفلی خبر نداشته پیمان قاسمخانی و بهاره رهنما
از هم جدا شدن!» و کاربری در کامنتی متذکر شد:
«چرااینقدررواینباباحساسشدین.بیخیال».

توئیتر در ایران فیلتر است یا ایران در توئیتر؟!
جهرمی ،وزیر ارتباطـات در تازهترین اظهارنظرش
معادلـه جالبـی را مطـرح کـرده اسـت .او گفتـه:
«بنابر قانون فعالیـت توئیتـر در ایران ممنوع اسـت
اما فعالیـت ایرانیـان در توئیتـر ممنوع نیسـت ...از
فیلترشـکن اسـتفاده نمیکنم ».صحبتهایی که
با واکنشهـای مختلفـی در فضای مجـازی همراه
بـود .کاربـری نوشـت« :فکـر کنـم ژن اینترنتـش
خوبـه!» و کاربری متذکـر شـد« :آخه پسـرم ،توئیتر
بـرای ایرانیـان ممنـوع نیسـت ولـی اسـتفاده از
فیلترشـکن بـرای حضـور در توئیتـر ممنوعـه!»

12.4
80.5

«قیمت» و شوخیهای دورهمیاش!
کاراکترجذاب «قیمت» در
برنامه «دورهمی» توانسته
بــا اســتــقــبــال مخاطبان
همراه شود .کلیپ شوخی
قــیــمــت ب ــا پــــازل مــهــران
مدیری روز گذشته در فضای مجازی دســت به
دست چرخید و بسیاری را خنداند .در این فیلم
قیمتقطعهایازپازلرانشانمیدهدومیگوید:
«فکر کنم این دکمه شلوار مدیری باشه»! شوخی
کهسوژهطنزکاربرانشبکههایاجتماعیهمشد.
کاربرینوشت«:شوخیهای«بیییییب»دورهمی
دیگهیواشیواشدارهخیلیتندمیشه».وکاربری
درکامنتینوشت«:دورهمیفیلترنشه،صلوات».

23.6

پیرترین زوج جهان به هم رسیدند
«ج ــوآن گــرانــت»  80ساله و «تــد»  91ساله با
مجموع حــدود  171سال پیرترین زوج جهان
شناخته شدند .تصاویر منتشر شده از پیرترین
عـــروس و دامـــاد جــهــان در فــضــای مــجــازی با
واکنشهای جالب کاربران همراه بود .کاربری
در باره این ازدواج بامزه نوشت « :آخی .وقتی پای
عشق در میون باشه ،سن و سال معنی نداره».
کاربر دیگری یادآور شد« :البته این ازدواجها در
بیشتر نقاط جهان معموال جلوه نمادین داره و
برای جلب توجه رسانهها انجام میشه ».و کاربری
هم نوشت« :چه بانمک جفتشون عصا به دستن».

ق صدقات ُپرحاشیه تبریزی!
صندو 
بعد از جــمـعآوری و برداشتن صندوق صدقات
در تبریز توسط شهرداری در قالب سامان دهی
صندوقهای صدقات ،صدای کمیته امــداد این
شهردرآمدهاست.اتفاقیکهباواکنشهایزیادی
همراهبودهاست.گفتهمیشوددرآمدکمیتهامداد
تبریز از این صندوقها ساالنه  12میلیارد تومان
بوده است .کاربری در اینباره نوشت« :داد فعاالن
اجتماعیتبریزسراینموضوعدرآمدهاست.کاش
کسی به فکر این ماجرا باشد ».و کاربری نوشت:
«آقا جان تبریز گدا نداره .پس معنی نداره صندوق
داشته باشه ».و کاربری در کامنتی به همین کاربر
متذکر شد« :برادر من فلسفه صندوق صدقات در
شهرفقطگداداشتننیست.صندوقصدقاتیک
ریشهدینیواعتقادیپشتشخوابیده».
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