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بازی بزدل و آینده راهبرد جدید هسته ای
سالگذشتهکهآمریکاازبرجامخارجشدنوشتماگرمیخواهیمآمریکاجلوترنیایدو
اگرمیخواهیماروپاحاضرباشددرقبالحفظبرجامهزینهدهدبایدبرخیتعهدات
برجامیخودراانجامندهیمالبتهتصریحکردماینمواردنبایدبهگونهایباشدکه
«نقض اساسی» و خروج از برجام تلقی شود .سرانجام روز گذشته شورای عالی
امنیت ملی و رئیس جمهور این تصمیم را اعالم کردند با این تفاوت که برای ادامه
مسیر نیز ضرب االجل تعیین کردند .حال سوال این است که چرا چنین اقدامی
ضروریبود؟تاخیردراینتصمیمگیریچهضررهاوچهفوایدیداشتوازهمهمهم
ترآیادرنهایت مسیردرپیشگرفتهشدهبهنفعماتماممیشودیابهضررما؟وسوال
آخراینکهآیادرتکمیلاینفرایندمیتوانازمذاکرهباآمریکانیزاستفادهکرد؟
برای این که بتوانیم به این سواالت پاسخ دهیم الزم است با نگاهی علمی الگوی
رابطه ما با طرف های مقابل در موضوع هسته ای را توضیح دهیم .در کتاب «از
سعدآبادتالوزان»طیمقالهاینشاندادهامکهتمامفرازوفرودهایپروندههسته
ایایرانباالگویبازیبزدلبهعنوانیکیازالگوهاینظریهبازیهاتوضیحداده
می شود و در آن راهبردهای کاربردی روشنی برای ادامه مسیر تبیین شدهاست.
اینالگوبرپایهفیلمیهالیوودیبناگذاشتهشدهکهدوخودرودرمسابقهایمرگبار
با سرعت زیاد به سمت یکدیگر حرکت می کنند و کسی که از ترس برخورد کنار
بکشد بازنده است و کسی که بدون ترس مستقیم به مسیر خود ادامه دهد برنده
است.دراینحالت،بازیمدل«حاصلجمعصفر»راداردویکطرفکامالبرنده
وطرفدیگرکامالبازندهمحسوبمیشود.نظریهپردازانایننظریهدراستفاده
از این مثال در الگویی که نامش را بازی بزدل گذاشته اند ،معتقدند اگر یک طرف
اندکی ترس و ضعف از رقیب خود ببیند(یا حتی تصور کند) ،با این انگیزه که می
تواندبرندهمطلقوطرفمقابلاشبازندهمطلقباشد،بههیچوجهکنارنمیکشد
و با قدرت بیشتر و بدون ترس به مسیر تقابلی خود ادامه می دهد اما اگر طرفین از
خودضعفوترسینشانندهندوالبتههزینهبرخوردنیزبرایهردوطرفبهاندازه
ایباشدکهبازدارندهمحسوبشود،طرفینبرایجلوگیریازبرخوردوهزینهزیاد
تصمیممیگیرندکههردوهمزمانفرمانخودرورابچرخانندوباهمکناربکشند
در این صورت چون هردو ترسیده اند و برنده نیستند ،هیچ کدام از طرفین بازنده
مطلقمحسوبنمیشوندآنهامعتقدندنتیجهمنطقیوقتییکطرفمیترسد
بردمطلقیکنفروباختمطلقدومیواگرهیچکدامنترسندباختنسبییابرد
نسبیهردوطرفاست.
براساسهمینالگویبازیبزدلبودکهتصریحشدمابایدبهمحضخروجآمریکا
ازبرجامبدونترسازطرفمقابلیا افکارعمومیداخلی،واکنشمتقابلعملی
نشان دهیم تا طرف مقابل برداشت ترس از ما نکند اما نتیجه عدم اقدام متقابل
توسط ایران چیزی نشد جز این که آمریکا گام به گام پا را فراتر گذاشت و فشار را
بیشتر و بیشتر کرد و طرف اروپایی نیز که ترس ما را دیده بود فقط با حرف درمانی
زمانراسپریکردچهبسااگرازهمانابتدااقدامیراکهامروزانجامدادیم،انجام
داده بودیم ،کار آمریکا به تروریست خواندن سپاه و تحریم های بسیار گسترده تر و
حتیتحریمخریدآبسنگینو...نمیرسیدواگراکنونهمچناندستبهاقدام
متقابلنمیزدیمبایدمنتظرتحریمهایپتروشیمیوسایبریو...نیزمیبودیم.
بههمینجهتکامالروشناستکهنهتنهااقدامروزگذشتهشورایعالیامنیت
ملی ضروری بود بلکه باید تصریح کرد این اقدام با تاخیر نیز صورت گرفته است.
در عین حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که شاید تاخیر صورت گرفته
طبیعی بود چرا که چنین تصمیمی با بازتاب های داخلی و خارجی باید الزاما هم
بااجماعکامل تصمیمگیرانومسئوالنگرفتهشودوهمبااقبال نخبگانوعموم
مردم روبه رو شود که حتما آن روزها این اجماع وجود نداشت و اقدام متقابل در
همان روزهای اول گرچه ضروری بود اما به دلیل نبود اجماع ملی به اقدامی ابتر
و پرضرر تبدیل می شد.
در عین حال باید این واقعیت را مدنظر قرار دهیم که تاخیر صورت گرفته در این
تصمیمضروریبهاندازهای وجود«ترس» ازبرخورددرمارادرذهنیتطرفمقابل
زیادکردهاستکهبایکاقدامحداقلینمیتوانامیدواربودکه سیاستجلوآمدن
هایزیادهخواهانهخودرامتوقفکندلذاضروریاستکهماباهزینهبیشتروترس
کمتری عملکنیمتاطیچندمرحلهبهطرفمقابلاثباتکنیمکههیچنگرانیاز
برخوردنداریمودرنتیجهآمریکارامجبوربهدستبرداشتنازفشاربیشترواروپارا
مجبوربهعملکردنبهتعهداتاشکند.ضرباالجلدوماههایرانبرایاقدامات
بعدیدراینفراینداقدامیمناسباستکهاگرمیخواهیمطرفمقابلرامجبور
به تغییرسیاست کند ،نباید از برداشتن گام های بعدی آن اندکی تردید و ترس به
طرفمقابلنشاندهیم.
اگربخواهیمهزینهفایدهفراینددرپیشگرفتهشده رابررسیکنیماوالبایدتوجه
کنیم طبق الگوی بازی بزدل اگر می خواهیم طرف مقابل حاضر به امتیاز دادن
باشد و شکست کامل مارا مطالبه نکند ،چاره ای نداریم جز حرکت بدون ترس
و باقدرت و پذیرفتن هزینه های آن در غیر این صورت مشابه سال گذشته آمریکا
همچنانگامهایتحریمیخودرااضافهمیکندبدوناینکههزینهایبپردازدو
مامنافعیببریم.ثانیانبایدفراموشکردآمریکابهقدریبرایپیادهکردنسیاست
خود،تحریمهاراافزایشدادهاستکهماعمالاقداممهمینکردیموهزینهبیشتر
از چیزی که او بر ما تحمیل کرده  ،نمی پردازیم .بنابر این در هرصورت ما هزینه
جدیدی نمی پردازیم در حالی که این احتمال جدی است منافعی اقتصادی
ببریم به این شکل که بر اساس قاعده بازی بزدل این امید جدی است که با ادامه
قدرتمندانهراهبردتعیینشده(مشروطبهنشانندادنکوچکتریننشانهترس)
آمریکا ادامه فشارهایش را کاهش دهد یا اروپا حاضر به پرداخت هزینه برای عمل
بهتعهداتاششود.
ازآنچهذکرشدروشنمیشودهرگونهابرازضعفبیشترازاینکهبرایمامنافع
اقتصادی بیاورد باعث فشار تحریمی بیشتر آمریکا می شود به همین دلیل حتی
سخن گفتن از مذاکره با آمریکا (چه برسد به فعل مذاکره ) به رغم تاکید مجدد
وزیرخارجهآمریکابر 12شرطیکههمهدنیابرغیرمعقولبودنآناذعانکردند،
جزسیگنال«ترس»ودرنتیجهفشاربیشتر،هیچدستاوردیبهارمغاننمیآوردو
البته اگر آمریکا متناسب با استراتژی جدید ما تصمیم به تغییر استراتژی گرفت،
مذاکره با اروپا به عنوان حائل می تواند مقدمات دیپلماتیک اجرایی شدن عقب
نشینیآمریکارافراهمکند.
جمع بندی سخن این که حتی اگر از عزت ملی و آرمان های ایدئولوژیک خود هم
بگذریم  ،ضرورت بازدارندگی آمریکا از زیاده خواهی های تحریمی و اقتصادی
ایجاب می کند ،تصویر ترسی را که از ما در او ایجاد شده است ،تغییر دهیم و این
میسرنمیشودمگربااجماعملیوثباتقدمدرفرایندیکه«نترسیدن»رامعنامی
بخشد.اگرازآمریکاعقبنشینیوازاروپاعملمیخواهیمبایدباقدرتتهدیدکنیم
وبدونترسبهتهدیدهاعملکنیم.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از طالب سراسر کشور:

با افزایش معرفت جامعه
گفتمان های انقالبی را تقویت کنید

بخشیازوظایفحوزههامحققکردنمعارفدینی
درمتنزندگیمردماست

حضرت آیت ا ...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز
(چهارشنبه) در دیدار حدود دو هزار نفر از طالب سراسر کشور،
فضال،استادانومدیرانحوزههایعلمیه،وظیفهحوزههاوعلمای
دینرابیانمعارفاسالموتالشبرایتحققآنهادرجامعهخواندند
وتأکیدکردند:علمادرمقامورثهانبیابایدبرایعملیشدنتوحیدو
اقامهقسط،مجاهدتکنند.
▪ توجهی که امروز نسبت به مسائل دینی و روحانیت وجود
دارد ،با گذشته و قبل از انقالب اسالمی ،قابل مقایسه نیست

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارآیتا...خامنهای
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با اشاره به نیاز امروز انسان ها به
معارفبرجستهدینیوهمچنیناقبالدنیایاسالموحتیجوامع
خارجازدنیایاسالمبهاینمعارف،وظیفهحوزههایعلمیهرانسبت
به گذشته سنگین تر دانستند و گفتند :در داخل کشور توجهی که
امروز نسبت به مسائل دینی و روحانیت وجود دارد ،با گذشته و قبل
از انقالب اسالمی ،قابل مقایسه نیست .ایشان افزودند :این تصور
کهمردمدرنقاطمختلفدنیانسبتبهمعارفدینیرویگردانشده
اند،تصورغلطیاستبلکهاقبالبهاینمعارفبیشترشدهاست.

▪تشییع بسیار با شکوه طلبه همدانی را که مظلومانه به شهادت
رسید،نمونهایعینیازاحترامواقبالمردمبهدینوروحانیتاست

حضرتآیتا...خامنهایتشییعبسیارباشکوهطلبههمدانیراکه
مظلومانهبهشهادترسید،نمونهایعینیازاحترامواقبالمردمبه
دینوروحانیتبرشمردندوخاطرنشانکردند:نمونههاییهمچون
این تشییع یا حضور گسترده مردم به ویژه جوانان در نمازهای
جماعتونشستندرجلساتوپایمنابر،جزوواقعیاتایراناسالمی
و نشان دهنده تدین مردم و اعتماد آن ها به روحانیت است و برخی
تبلیغاتوسیاهنماییهادربارهایمانودینداریمردمیارویگردانی
آنهاازروحانیت،خالفواقعو بدونتحقیقومعیارعلمیاست.
ایشانحوزههایعلمیهرامرکزآموزشاسالموتعمیقآندرجامعه
دانستندوگفتند:شناساندنمعارفدینیبهمردمبخشیازوظایف
حوزههایعلمیهاستوبخشدیگراینوظیفه،محققکردنمعارف
دینی در متن زندگی مردم است .رهبر انقالب اسالمی با استناد به
آیات متعدد قرآن مجید درباره مجاهده و مقاتله انبیای الهی تأکید
کردند:وظیفهپیامبرفقطبیانمعارفاسالمنیست،بههمینعلت
نبیمکرماسالمبرایعملیشدنتوحیدواقامهقسط،مجاهدتو
مبارزهمیکندتااسالمدرمعنایجامعوکاملآنمحققشود.ایشان
خاطرنشانکردند:علمانیزبهعنوانورثهانبیاموظفندبرایتحقق
اسالم در محیط زندگی مردم تالش کنند که اوج این تالش را امام
رضوانا...تعالیعلیهدرمقامیکحکیمواقعیانجامداد.
▪کاری که حوزه و بزرگان حوزه در زمان مبارزات منتهی به
تشکیل جمهوری اسالمی انجام دادند ،دقیق ًا جزو وظایف ذاتی
وهویتیحوزهبود

حضرت آیت ا ...خامنه ای با انتقاد از برخی که می گویند همراهی
حوزه با امام (ره) برای تشکیل نظام اسالمی خارج از وظایف حوزه
بوده است ،گفتند :کاری که حوزه و بزرگان حوزه در زمان مبارزات
منتهیبهتشکیلجمهوریاسالمیانجامدادند،دقیق ًاجزووظایف
ذاتی و هویتی حوزه بود .ایشان در تبیین وظایف کنونی حوزه ها
افزودند :بعد از تشکیل نظام اسالمی باید دولت اسالمی به معنای
واقعیکلمه،سپسجامعهاسالمیوبعدازآنتمدنحقیقیاسالمی
بهوجودآیدکهحوزههادراینروندمسئولیتهایسنگینیدارندکه
بایدبافکروتعمق،اینوظایفرادرکوبرایادایآنهابرنامهریزی
و تالش کرد.رهبر انقالب اسالمی با تحسین بیان ،لحن و ادبیات
مناسب طالببهآنها توصیهکردند:حرفهایخوبیراکهامروز
درباره «سبک زندگی»« ،حکمرانی اسالمی»« ،استقرار توحید در
جامعه»«،مبارزهباطواغیت»ومسئلهمهم«عدالت»بیانکردید،به
میانمردمسراسرکشورببریدوباافزایشمعرفتجامعه،گفتمان
هایانقالبیراتقویتکنید.
▪تبیینچیستیوهویتحوزه

حضرتآیتا...خامنهایدرتبیین«چیستیوهویتحوزه»افزودند:
حوزه ،مرکزی است که عالم دینی پرورش می دهد تا او با تسلط بر
معارف اسالمی برای تحقق اسالم وارد میدان عمل شود ،بنابراین
همه برنامه ریزی ها و کارهای حوزه باید در چارچوب این هویت و
شاکله اصلی انجام شود .حضرت آیت ا ...خامنه ای جهت دادن
به نحوه استفاده از علوم طبیعی در جامعه را از دیگر وظایف حوزه
ها خواندند و در بیان چند نکته به طالب تأکید کردند :فقه و درس
خواندنراکام ً
الجدیبگیرید.ایشاناجتهادراروشنظاممنددرک
واستنباطمعارفازمنابعنقلیوعقلیخواندندوافزودند:عالمدین
بایدبداندمعارفوحقایقدینیراچگونهازمنابعبهدستآورد.رهبر

انقالب اسالمی ،پرورش قوه اجتهاد را نیازمند کار و تمرین فراوان
دانستند و خاطرنشان کردند :اگر این ِم ُتد درست آموخته شود آن
وقتارزشهایاخالقینیزدرستاستنباطمیشود.حضرتآیت
ا...خامنهایاختالفنظردرحوزههادر«مسائلعملی،جهتگیری
های فکری و مسائل سیاسی» را بدون اشکال برشمردند اما تأکید
کردند:مهمایناستکهایناختالفاتمدیریتشودتابهدرگیریو
تشنجمنجرنشود،همانگونهکهبزرگانفقه،فلسفهوعرفاندرحوزه
هادرطولتاریخباوجوداختالفات،هموارهبرایخدابهمعنایواقعی
کلمهاتحادداشتند.ایشانهمچنینطالبجوانرابهادبواطاعت
از بزرگان حوزه ها و مراجع تقلید توصیه مؤکد کردند و افزودند:
بزرگانحوزهنیزدرمقابلطالبجوان،حلموتحملداشتهباشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
مطالبی که برخی برادران و خواهران طلبه بیان کردند ،گفتند :این
مطالب که با تعابیر خوب و به صورت کارشناسی بیان شد ،حاکی
از عمق فکری و سطح باالی اندیشه و فهم و حرکت و پیشرفت حوزه
است که واقع ًا تحسین برانگیز است .حضرت آیت ا ...خامنه ای با
ِ
روحانیت» امام خمینی(ره) از جانب
تأکید بر لزوم مطالعه «منشور
طالب،بهپیشنهادیکیازطالببرایراهاندازیمرکزنوآوریحوزه
اشارهکردندوافزودند:استفادهازظرفیتهاوخالقیتهایطالب
جوانوتأسیسیکبانکاطالعاتیازاینظرفیتهاپیشنهادیبسیار
خوباست.ایشانبااستقبالازتخصصگراییدررشتههایمختلف
حوزههایعلمیهبهویژهفقه،خاطرنشانکردند:فقهاستخوانبندی
و ستون فقرات زندگی اجتماعی و سیاسی است و تخصص گرایی
در این زمینه نتایج خوبی خواهد داشت اما باید مراقب برخی عیوب
تخصصگرایینیزبود.رهبرانقالباسالمیبااشارهبهمطالبیکیاز
طالبخواهردرخصوصجایگاهاجتماعیخانمهایطلبه،افزودند:
حضور چند ده هزار طلبه فاضل خواهر در خانواده ها و در میان زنان
جامعه،بسیارمغتنماست،ضمنآنکهبایدازظرفیتاینطالبدر
مراکز رسمی و فرهنگی استفاده شود.حضرت آیت ا ...خامنه ای
همچنینحجتاالسالموالمسلمیناعرافیمدیرحوزههایعلمیه
را ظرفیت بسیار مغتنمی برشمردند و با اشــاره به سخنان ایشان
درخصوصتدوینبرنامهجامعبرایحوزهعلمیه،گفتند:بایدتمرکز
اصلیبراجراییوعملیشدناینبرنامه،قرارگیرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجت االسالم والمسلمین
اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در گزارشی با اشاره به
تحصیل  ۱۵۰هزار طلبه در حوزههای علمیه گفت :شورای عالی
و همه مراکز حوزه مصمم هستند در پرتوی اندیشههای امام راحل
و رهبر انقالب ،هدایتهای مراجع عظام تقلید و بهرهگیری از همه
اندیشههایطالب،فضالواستادانمسیربالندگیواعتالیحوزهها
راهموارسازندوبرنامهریزیکنند.
درابتدایایندیدار ۱۲نفرازنمایندگانطالب ،ضمنبیانمطالبی
برمحورهایزیرتاکیدکردند:
   لزومتأسیسمرکزنوآوریبرایبروزخالقیتطالبجوان    تاکید بر نقش حوزه در گرهگشایی از مشکالت جامعه اسالمی ولزومارتباطگستردهترحوزهبامردم
    اهمیت ایجاد سازوکار مناسب برای ارتباط مؤثر حوزه با مراکزعلمیودانشگاهی
   لزومورودتشکلهایخودجوشانقالبیبهمیدانهایعلمیبابهکارگیریصحیحنیروها
   لزومتنظیمساختارهاوبرنامههابراینقشآفرینیطالبخواهر   انتقادازچندشغلهبودنبرخیمسئوالن   یادآوریمسئولیتمستقیمحوزهنسبتبهزبانفارسی   انتقادازبیتوجهیبرخیمسئوالنبهظرفیتطالبوروحانیون    پیشنهاد راهانــدازی اردوهای حوزهشناسی به منظور شناختصحیحاززندگیطالب
   انتقادازوروددیرهنگامحوزهبهبرخیمسائلاجتماعی   انتقادازفقدانبسترهایالزمجهتحضورنظاممندونخبگانیحوزهدرعرصهبینالملل
   لزومفرصتدادنبهطالبجوانونخبهبرایپذیرشمسئولیتدرگامدومانقالب
   توجهبهتبیینالگویخانوادهمحوربهصورتشفافوکاربردی    ضرورت کاربردی کردن علوم و پژوهشها با توجه به نیازهایروزجامعه
    اهمیت رصد نیازهای آینده اجتماع و تالش برای تولید الگویاصیلحوزوی
   لزومتشکیلبدنهکارشناسیجوانازمیانطالبانقالبیبرایتدوینبرنامههاوماموریتهاجهتتحققگامدومانقالب
    انتقاد از نبود حساسیت الزم در میان مسئوالن در مورد فضایمجازیواستفادهنکردنازظرفیتهایموجوددراینعرصه
    اهمیت تبلیغ در فضای مجازی و ضرورت راهاندازی شبکه ملیاطالعاتوحمایتازافسرانجنگنرم

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :
سروش9033337010:

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

•• گرانی و افزایش چند برابری مصالح ساختمانی و افزایش حدود 35درصدی
خدمات شهرداری  ،نظام مهندسی و  ...وارد بخش مسکن شد .این تورم در
نهایت موجب گرانی و افزایش بازار مسکن و آپارتمان می شود .لطفا این موضوع
را پیگیری فرمایید.
•• مگه با گران شدن بنزین جلوی قاچاق گرفته شد که باز می خواهید گرون
کنید؟ آقایان مسئول! مردم دیگرطاقت این همه گرانی را ندارند.
•• به نظر من بهترین کار ممکن در شرایط فعلی مسدود کردن سایت هایی
همچون دیوار است که ابزار دست دالالن در افزایش قیمت ها ومسبب گرانی
ها شده.
•• مایهبسیتاسف استکهبااینهمهگرانی و بدبختیمردم ،دولتبازهم
خدما تدولتیمانندبــر قراگــرا نکــرد و می خواهد بنزین را گــران کند .
ن میلیون هاایرانیرا به زیر خطفقرمی برد.
ی بنزی 
بی خیالاین کهگران 
•• چرا مثل کشورهای دیگر رای نمایندگان برای شفاف سازی در دسترس
عموم قرار نمی گیرد؟
•• طبق آمار ،پزشکان در ایران ،رتبه اول درآمدی را دارند و مهندسان ایران در
رتبه  96جهانی هستند! این اختالف از کجا ناشی شده؟
•• اون کسانی که به هموطن شان جنس تقلبی می فروشند ،احتکار می کنند،
دروغ می گویند و شبانه بنزین و گازوئیل و مواد غذایی را خارج می کنند از
دشمن خارجی بی وجدان تر هستند !
•• تنها هنرنمایندگان شــورای شهرمشهد ،گران کردن  30درصــدی بهای
خدمات اتوبوسرانی مشهد بوده و به جز این ،هیچ اقدام دیگری در خدمت
رسانی مفید برای مشهدومشهدی ها نداشته اند .خراسان! این سکوت کردنت
در این زمینه خیلی جالب است!
•• به عنوان یک بازنشسته فرهنگی به همکاران شاغل بگم شادی ونشاط دانش
آموزان ضروریه واولیا نیز قبول دارند ولی روش های اجراباید طبق ضوابط باشه.
هیچ همکاری برای کادوی روزمعلم به دانش آموزانش فشارنمیاره واگه هم
مدرسه بگه توسط انجمن اولیابوده واختیاری وداوطلبانه است.
•• این چه مسخره بازیه که درباره جدول راه انداختید! یک روزدر میان دارید ریز
چاپ می کنید .داریم کور می شیم.
•• خواهشمیکنمازدولتبخواهیدنظارتبرقیمتهایاساسیمردمراافزایش
دهد.فقطبانظارتکافیاستکهمیتوانازایجادداللیجلوگیریکرد.
•• در همه کشورهای غربی و شرقی  ،مذهبی و غیر مذهبی  ،کسبه و بازرگانان
به مناسبت اعیاد ملی و مذهبی و امثال آن  ،حراج برگزار می کنند یا قیمت ها را
کاهش می دهند ولی ما که داعیه تمدن و فرهنگ داریم  ،تیشه به ریشه اخالق
و فرهنگ و اقتصاد و آرامش مردم می زنیم .
•• مستمری بگیران تامین اجتماعی عزیز تبریک میگم مشکالتتون حل شد با
این حقوق نجومی که دولت محترم براتون تعیین کردند!
•• ازهمه چیزمی نویسید جز قیمت میلگرد ،ورق و آهن که سربه فلک کشیده .آیا
درسته که هرلحظه یک قیمتی داشته باشیم؟ همه کالفه شدند.
•• مدت 5ساله که پردیسبان پول مردم روگرفته و سه ماه پیش روسای آن ها رو
دادگاهی کردند ولی مردم هنوز به حقشون نرسیدند .مسئوالن محترم قوه
قضاییه تا کی باید صبر کرد؟!
•• قابل توجه مسئوالن وزارت ورزش! درمهرشهرمکان ورزشی وجودندارد،یک
سالن درحــال ساخت بودکه خیلی وقت است متوقف شده.لطفا پیگیری
بفرمایید.
•• در فرودگاه نجف از هر زائر ایرانی به اجبار ۱۰دالر برای ورودی می گیرند.
چرا در فرودگاه مشهد از زائران عراقی ورودی نمی گیرند؟
•• تصمیم رئیس دستگاه اجرایی کشورآقای روحانی و وزیــرامــور خارجه
درخصوص کاهش تعهدات ایــران دربرجام کامال صحیح ،به جا ،به موقع
وازموضع قدرت است.
•• خوب شد ماهیت آقای مطهری هم روشن شد یکی به میخ می زنه یکی به نعل
!خسته نباشید.
•• چرا گزارشی از بیمه دی تهیه نمی کنید و از ظلمی که مسئولین بنیاد
جانبازان در حق ما جانبازان روا می دارند اطالع رسانی نمی کنید؟ سکوت
شما ظلمی آشکار است.
•• امیدواریم با مدیریت جدید قوه قضاییه شاهد رسیدگی به زخم های کهنه ای
چون پردیسبان باشیم.
•• رمز یک بارمصرف برای حساب های میلیاردی برخی مشتریان کاربرد دارد
نه مشتریان خرده پاچراکه در دام افتادن کالهبرداران اینترنتی و سایت های
تقلبی خرید اینترنتی برای افراد باحساب های کالن ضررفراوان ایجادمی کند
نه حساب های کوچک.
جوابیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در پاسخ به مطلب مندرج در ستون حرف مردم در تاریخ  9اردیبهشت ماه 97
با عنوان «چرا بیمه سالمت جواب گوی داروی بیماران سالمت نیست؟» به
استحضار می رساند:
فرایند تایید دارو در اداره کل بیمه سالمت استان ها بر اساس لیست دارویی
سازمان بیمه سالمت و ضوابط و بخشنامه های ابالغی سازمان متبوع و شورای
عالی بیمه کشور است .همچنین پیشنهاد می شود این شهروند عزیز برای
پیگیری مشکل خود به این اداره کل مراجعه کنند.
دکتر سید مرتضی وجدان ،مدیرکل بیمه

سالمت خراسان رضوی


هواپیمای ایرفرانس پس از ناپدید شدن از
رادار در اصفهان فرود اضطراری کرد

هواپیمایایرفرانسبا 267مسافرپسازناپدیدشدنازراداردراصفهانفروداضطراری
کرد.یک فروند هواپیمای ایرباس  AF218متعلق به خطوط هواپیمایی ایرفرانس
پس از ناپدید شدن از رادار ،در فرودگاه اصفهان بهطور اضطراری فرود آمد.به گزارش
یورونیوز،اینهواپیمابا 267مسافر ازپاریسبهسمتبمبئیهنددرحالحرکتبودکه
ازصفحهرادارخارجشدوبهطورغیرمنتظرهدراصفهانفرودآمد.منصورشیشهفروش،
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفتوگو با ایرنا تصریح کرد« :همه
سرنشینان این هواپیما سالم هستند و خدمات رسانی به آنان در حال انجام است».وی
همچنین به خبرگزاری فارس ،گفت« :درحال رایزنی هستیم تا اگر مشکل هواپیمای
آنها برطرف نشد ،امکان اسکان مسافران این پرواز را فراهم کنیم و تا ساعات آینده
وضعیتهواپیمایآنهامشخصخواهدشد».

