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رئیس اندیشکده مطالعات جهان اسالم

پشت پرده عقبنشینی ۱۰دقیقهای
پـس از شـلیک موشـک پدافنـد هوایـی ایـران بـه پهپـاد
جاسوسـی آمریـکا ،طـرف هـا بـه موضوعاتـی پرداختنـد کـه
جـای بررسـی و تحلیـل دارد .امـا آن چـه بیـش از همـه مـورد
توجـه قـرار گرفـت ،عقـب نشـینی شـبانه ترامـپ از تصمیـم
واکنـش همتـراز در قبـال شـکار پهپـاد گلوبـال هـاوک وایـن
ادعـا کـه  ۱۰دقیقـه قبـل از حملـه بـه سـه سـایت در ایـران
دسـتور توقف حملات را صادر کـرده بود،اسـت .فـارغ از آن
که در ایـران چه خبر اسـت یـا ایـران چه تـوان دفاعـی درونی
دارد که می تواند بر معـادالت نظامی پنتاگون تاثیر بگذارد،
عقب نشـینی ترامپ از حمله به ایران موضوعی را پر اهمیت
کرد که پیـش از این مقامـات کشـورمان به آن به عنـوان یکی
از راهبردهـای بازدارنـده یـاد مـی کردنـد .ترامـپ مدعـی
اسـت این حمله را بـه خاطر درامـان نگه داشـتن  150نفر از
کشته شدن لغو کرد اما واقعیت تاریخ واشنگتن در نبردها و
عملیات های مختلـف خالف این ادعا را نشـان مـی دهد .به
طور نمونه کشـتار موگادیشـو در اکتبـر  1993که به کشـته
شـدن بیـش از  500نفـر و زخمـی شـدن بیـش از  800نفـر
منجر شـد ،فقط یک عملیـات ارتـش آمریکابـرای نجات یک
سـرباز خود بود! جنگی کـه آمریکا بـا دخالت مسـتقیم و غیر
مستقیم موجب کشته شـدن بیش از  300هزار سومالیایی
شد و هیچ گاه برای این کشـتار معذرت نخواست .به عبارت
دیگر ،واشـنگتن تنها چیزی کـه برایش اهمیت نـدارد ،جان
اهداف نظامـی و غیر نظامی مقابل اسـت .در همیـن عراق و
افغانستان چند میلیون کشته و معلول باقی مانده از جنگ،
دامـن
بـه سـبب تصمیـم شـبانه کاخ سـفید بـود کـه عقـب آن
ِ
مقامات آمریکایی را گرفته اسـت .اما سـوالی که باالتر طرح
شـد هنـوز باقـی اسـت ،چـرا ترامـپ ظـرف  10دقیقـه طـرح
گـروه ب را رد کرد و به مشـاورانش در پنتاگـون اعتماد کرد؟
در واقع چرا طـرح بولتون کنار رفـت و ژنرال هـای آمریکایی
بـرای راضی کـردن ترامـپ موفـق بودند؟
پاسـخ به این سـوال سـاده اسـت ،چندی قبل دبیر کل حزب
ا ...لبنـان به مناسـبت روز قدس در سـخنرانی بـه پنتاگون و
مقامـات امنیتـی آمریکا هشـدار داد کـه جنگ در غرب آسـیا
و علیه ایـران ،ابعـادی فراتـر از سـرزمین کشـورمان را درگیر
خواهـد کـرد و شـعله هـای آن تمـام منافـع واشـنگتن را مـی
سـوزاند .اما این جنگ چه گسـتره ای دارد و ابـزار بازدارنده
تهران چیسـت؟ اگـر بخواهیم سـطح نفـوذ راهبـردی تهران
را از شـرق تا غرب بررسـی کنیم ،با نـگاه به محیـط پیرامونی
ایـران در مـی یابیـم ،تهـران بـا همپیمانـی راهبـردی چـه در
حـوزه امنیتـی و چـه در حـوزه ایدئولوژیـک ،همراهـی چـون
حزب ا ...را دارد که بـه خود کفایی نظامی و موشـکی و توان
بازدارندگـی پایـدار رسـیده اسـت .حـزب ا ...بـه جایگاهـی
رسـیده کـه بـه اذعـان مقامـات ارتـش رژیـم صهیونیسـتی
جنگ با لبنـان مـی تواند بـه پایان سرنوشـت ایـن رژیم منجر
شـود و دیگـر بـا یـک گـروه سیاسـی نظامـی دهـه اول قـرن
 21قابـل مقایسـه نیسـت .جنـگ علیـه ایـران بـه طـور حتـم
موجـب انسـجام در نیروهـای محـور مقاومـت شـده و از همه
مهـم تـر ،حـزب ا ...لبنـان اسـت کـه در حمایـت از تهـران و
بـرای مقابله بـا آمریـکا وارد نبرد مسـتقیم مـی شـود .نبردی
که بـه حـزب ا ...ایـن اجـازه را می دهـد تـا اهـداف راهبردی
را در رژیـم صهیونیسـتی آمـاج موشـک هـای نقطـه زن خـود
کنـد و ترسـی کـه تـل آویـو سـال هاسـت بـا آن مواجـه اسـت،
به واقعیـت تبدیـل شـود .از سـوی دیگـر بیـش از  100تیپ،
لشـکر و گـردان مسـتقل در عـراق در قالـب حشدالشـعبی و
نیروهای مردمی عراق سازمان دهی شدند که بارها محبت
و ارادت شـان را به محور مقاومت و اسلام ناب نشـان دادند.
رهبران حشدالشعبی چه در سـطح نایب رئیس هیئت و چه
در سـطح دبیران احزاب و فرماندهان مقاومت اعالم کردند
در صورتی که آمریکا قصد حمله به ایران را داشـته باشد ،در
کنار ملـت ایران علیـه منافع آمریکا می ایسـتند .ایـن نیروها
را در کنـار عناصـری از جبهـه مقاومـت همچـون فاطمیـون،
زینبیون ،تیپ حضرت سـلمان و امام باقر(ع) و قدس شریف
مستقر در سوریه قرار دهید و به فهرسـت بلند حامیان مردم
ایـران اضافـه کنیـد تـا تعـداد نیروهـای درگیـر در صحنـه و
تجهیزات بـه کارگرفته شـده آن ها را بتـوان درسـت ارزیابی
کـرد .از سـویی تهـران بـا همـکاری مسـتقیم در قبال نبـرد با
آمریکا ،می تواند تجهیزاتی را در اختیار انصـار ا ...یمن قرار
دهد که هر یک ،چیزی از جده باقی نگذارد یا برای همیشـه
ابوظبی را به تلی از خـاک تبدیل کند و تمام سـرمایه گذاری
نیم قرن اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس را نابود سازد.
این گزاره ها توهم یا برداشـت غیر واقعی نیسـت .رخدادی
اسـت که از سـال  2011به این سـو به عنوان مسـئله آمریکا
شـناخته مـی شـود و بـه عنـوان راهبـرد اصلـی امنیـت ملـی
واشـنگتن بارهـا ابـراز شـده اسـت .کافی اسـت بـه درگیری
هـا و سـطح به هـم ریختگـی نظـم امنیتـی منطقـه ،نیروهای
مقاومـت در غزه یـا همپیمانان غیـر راهبردی تهـران در نوار
شـرقی ،ایـران را اضافـه کنیم .بـه طور حتـم آمریکا بـا جنگ
جهانـی مواجـه مـی شـود کـه هیـچ کنترلـی بـرای پایـان آن
نـدارد و بـه طـور قطـع تمـام منطقـه را بـه هـم خواهـد ریخت
و اقتصـاد جهانـی متاثـر از نفـت را نابـود مـی کنـد .حقیقتـا
دسـت ایـران بـا موضوعـی چـون محـور مقاومـت پـر شـده
اسـت و حاال مـی تـوان دریافت چـرا تهـران در قبـال حمایت
از امنیـت کشـورهای منطقـه از تمـام وجـود مایـه گذاشـت.
موضوعـی کـه در حوادثـی چـون تهدیـدات و تصمیمـات
نظامـی آمریـکا مـی توانـد بـه عامـل بازدارنـده یـا اسـتحکام
بخـش تبدیل شـود.
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 3اقدام خراسان برای مخاطبان
همزمان با افزایش قیمت
محمدسـعید احدیان-از سـال  96به بعدکـه روزنامه خراسـان در مشـهد هزار
تومان شـد ،تا به امـروز افزایـش قیمتی نداشـتیم تا این که سـرانجام خراسـان هم
تسـلیم و مجبور شـد فعال قیمـت روزنامه در مشـهد و تهـران به دو هـزار تومـان و در
شهرسـتان ها به هـزار و  200تومـان افزایـش یابد؛ گرچـه امیدواریـم قیمت کاغذ
بیـش از ایـن گـران نشـود تـا مجبـور نشـویم قیمـت را بیـش از ایـن افزایـش دهیـم،
اما بـرای ایـن کـه همیـن افزایش فعلـی بـرای شـما هزینـه کمتری داشـته باشـد یا
خدمـات بهتـری دریافت کنیـد ،چندیـن اقـدام را برنامـه ریـزی کردیـم؛ از کاهش
هـزار و 150تومانـی قیمـت روزنامه بـرای مشـترکان تا افزایـش صفحـات و آماده
کردن شـرایط مطالعه بسیار آسـان در گوشـی تلفن همراه خود به صورت رایگان.
پیش از شـرح برنامه های موسسـه خراسـان الزم اسـت گفته شـود که هزینـه تمام
شـده انتشـار روزنامـه درسـت از یک سـال پیـش تاکنـون نزدیـک بـه دو برابر شـده
اسـت چه برسـد به افزایـش هزینـه هـای روزنامـه از سـال  96کـه  2/8برابر شـده
اسـت قیمت روزنامه هزار تومان شـده بود و تا امروز قیمت روزنامـه افزایش نیافته
بود .در این مـدت به رغم رکود شـدید اقتصـادی کشـور و بحرانی کـه گریبان همه
بنگاه هـای اقتصادی کشـور را گرفتـه بود ،ما تلاش کـرده بودیم با ابتـکار و تالش
بیشـتر درآمدهـا را افزایـش و هزینـه هـا را کاهـش دهیـم و بـه ایـن وسـیله توانسـته
بودیم زیر بار افزایـش قیمت روزنامه نرویـم و جالب این که هیـچ مجموعه دولتی و
حاکمیتی حتی یـک ریال بـه روزنامه مردمی خراسـان کمـک نکرده اسـت.با این
شـرایط که گفته شـد سـرانجام امکان ادامه این مسـیر ناممکن شـد البته شـرایط
قیمـت کاغـذ بـه گونـه ای اسـت کـه بـه رغـم وعـده هـای مسـئوالن مـدت هاسـت
کـه کاغـذ بـا قیمـت ارز دولتـی تقریبـا قابـل تهیـه نیسـت و اگـر کاغـذ بـا ارز نیمایی
بـه بـازار عرضـه شـود قیمـت کاغـذ از پنـج هـزار و  500تومـان بـه 13هـزار تومـان
افزایـش مییابـد و ایـن در حالیسـت کـه خـرداد سـال  97قیمـت کاغـذ دو هـزار و
 200تومان بود.
به هر صـورت در وضعیـت افزایش قیمـت های کاالهـای مختلف ما نیز بـه ناچار به
این مسـئله تـن دادیم اما تلاش کردیـم محصولـی را که بـه شـما ارائه مـی کنیم به
گونه ای باشـد که حتی اگر بعـد از این نیـز بازهم مجبور بـه افزایش قیمت شـدیم،
پرداخـت هزینـه روزنامـه تا حـد ممکـن کاهش یابـد و بـرای شـما همچنـان توجیه
پذیر باشـد.
اولین اقدام اضافه کردن  4صفحه جذاب به صفحات روزنامه و تغییرات محتوایی
برخی صفحـات و تحـول در روزنامـه اسـت .در این نگاه شـما بـا خرید یـک روزنامه
چندیـن عضـو خانـواده خـود را از ایـن محصـول فرهنگـی منتفع مـی کنیـد ،البته
این سیاسـتی بـوده کـه چندسـالی اسـت در دوره جدیـد روزنامـه خراسـان دنبال
شـده اسـت و اکنون با ایـن صفحات (طنـز ،سـرگرمی ،کـودک و نوجوان ،بررسـی
حـوادث ،بازتـاب فضـای مجـازی و )...این طـرح تکمیل می شـود .ما در خراسـان
همواره متناسب با تغییر فضای رسـانه ای ،خود را تغییر داده ایم و امروز محتوایی
تولید می کنیم که خوانندگان خراسـان  ،بخـش زیـادی از آن را در فضای مجازی
نمـی تواننـد ببیننـد و بـه همیـن دلیـل بـه رغـم توسـعه فضـای مجـازی ،خراسـان
همچنان پرنفوذ و پرتیراژ منتشـر می شـود.
دومین اقدام طرح جمع آوری روزنامه های خوانده شده و باطله توسط مشترکان
اسـت .ما با ایـن طرح کمک مـی کنیم کـه هزینه قیمـت روزنامـه برای مشـترکانی
کـه در این طـرح مشـارکت مـی کننـد به شـدت کاهـش یابـد بـه گونـه ای کـه برای
مشـترکان یک سـاله شـرکت کننده در این طرح ،قیمـت روزنامـه از دو هزارتومان
بـه 1150تومـان تقلیـل مییابـد ایـن طـرح بـه شـما کمک مـی کنـد با یـک تماس
تلفنی روزنامـه را صبـح زود هـر روز در منزل خود با قیمت بسـیار مناسـب دریافت
کنید و البتـه اگر بـه هردلیل مـا در آینـده مجبور بـه افزایش مجـدد قیمـت روزنامه
ی کنند.
شدیم ،مشـترکان روزنامه را با همان قیمتی که تهیه کرده اند ،دریافت م 
البتـه مـا فکـر مـی کنیـم قیمـت دو هـزار تومـان بـرای یـک محصـول فرهنگـی
پربـاری کـه روزانـه بـه انـدازه یـک کتـاب  80صفحـه ای محتـوا دارد ،آن هـم برای
چندیـن عضـو یـک خانـواده عـدد ناچیـزی محسـوب مـی شـود بـه ویـژه وقتـی این
قیمـت بـا دیگـر محصـوالت مضـری ماننـد چیپـس مقایسـه مـی شـود ،میبینیـد
که قیمـت یـک روزنامـه دو هـزار تومانـی ،نصف یـک پاکت چیپـس هم نمیشـود.
بنابرایـن بـر ایـن باوریـم خواننـدگان روزنامـه بـا اطمینـان هزینـه الزم را بـرای
برطـرف کـردن نیازهـای فکـری و زندگـی خـود و خانـواده شـان پرداخـت مـی
کننـد امـا در عیـن حـال بـه ایـن دلیـل کـه امـکان دارد جهـش قیمـت کاغـذ بازهم
ادامـه داشـته باشـد امـکان مطالعـه روزنامـه را بـه صـورت رایـگان در تلفـن همـراه
بـه گونـه ای فراهـم کـرده ایـم کـه تـا حـد امـکان هـم حـس روزنامـه خوانـی ادامـه
داشته باشد و هم مطالعه آن بسـیار راحت باشـد .کافی اسـت روزنامه را در آدرس
www.mobil. khorasannews.comمطالعـه کنیـد یـا بـرای راحتـی بیشـتر
اپلیکیشـن آمـاده شـده را نصـب کنیـد ،در ایـن صـورت در بدتریـن شـرایط شـما
می توانید همچنان مخاطب روزنامه باشید.
به هر روی خراسان به عنوان بخشـی از هویت فرهنگی و تاریخی خراسان بزرگ،
همچنـان بـه حرکـت در مسـیر پرافتخـار خـود ادامه مـی دهـد و تلاش می کنـد با
شـناخت و رصد دقیق شـرایط رسـانه ای و ابتکار و خالقیت و همچنیـن با حمایت
خوانندگان خـود ،تهدیدهـای پیـش رو را بـه فرصـت تبدیل کند بـه گونـه ای که با
گذر زمان روز بـه روز مقتدرتر از پیش شـود و اطمینان داریم با حمایت شـما و ذیل
عنایت های حضرت علی بن موسی الرضا(ع)  ،شما می توانید بیش از گذشته در
مقایسـه با دیگر روزنامـه ها ،بـه روزنامه متعلق بـه خودتان افتخـار کنید.

رئیسی :اولویت ما برخورد با تخلفات
قضات و کارکنان دستگاه قضاست
رئیس قوه قضاییه در گفت و گو با پایگاه اطالع رسانی حضرت آیت ا ...خامنه
ای( ،)KHAMENEI.IRبا اشاره به این که اولویت ما برخورد با تخلفات قضات
و کارکنان دستگاه قضاست ،گفت :مصمم هستیم عالوه بر برخورد با افراد
متخلف ،آن ها را به جامعه معرفی کنیم .آیت ا ...رئیسی در بخش دیگری از این
گفت و گو با اشاره به این که باید ساختارهای فسادزا در کشور را اصالح کرد،
افزود :ساختارهای فسادزا دراختیار دستگاههای اداری کشور است .وی گفت:
ازکارهای مهمی که ما دردستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دادهایم،
مسئله شناسایی ساختارهای فسادزاست.
▪ماجرای توصیه رهبر انقالب به آیت ا ...رئیسی

رئیس دستگاه قضا همچنین درباره روند حضورش در این مسئولیت ،با بیان
این که دوست داشتم مأموریتم در آستان قدس ادامه پیدا کند ،گفت :وقتی
با تصمیم و دستور حضرت آقا مواجه شدم ،بر خود الزم دیدم که به امر والیت
ولی
عمل کنم .یعنی آ نجایی که نه خواست خودم هست ،بلکه تشخیص ّ
امر است و تشخیص ایشان برای من حجت است .آیت ا ...رئیسی با اشاره به
مالقات خود با رهبر معظم انقالب نیز گفت :فالنی میدانم که شما به این که
در آستان مقدس رضوی علیهالسالم هستید عالقهمندی دارید و از آمدن به
دستگاه قضایی کراهت دارید و تمایل ندارید ،ولی بدانید که در این وظیفه و
این کاری که به شما محول میشود ،یقین ًا خداوند متعال خیر دنیا و آخرت را
برای شما قرار خواهد داد.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••گروهی هستیم که جدول روزنامه را حل می
کردیم و سرگرمی مهمی برایمان بود .با حذف
جدولسختازروزنامهشماناراضیهستیم.
•• رفتم خونه اجاره ایام رو تمدید کنم35درصد
اضافهکردهمیگمچرا؟میگهمشاورامالکگفته.
بازبگیدبنگاهقیمتتعییننمیکنه!
••تولد 71سالگی روزنامه سراسری محبوب
خراسان مبارک مدت ها بود که به صفحه آرایی
قدیمی عادت کرده بودیم،معلوم نیست چقدر
طولمیکشهتابااینشکلوشمایلخوبگیریمدر
هرصورتقشنگبودینقشنگترشدین.
•• با این تغییر ساعت ادارات هیچ ارباب رجوعی
صبح ساعت  6:30به اداره ای مراجعه ندارد و
کارمندان هم هنوز خواب کاملی نکردند و چرت
میزنند.پسراندمانکارپایینمیآید!
•• لطفا اگه اطالعات ندارید پیام الکی ندین،
پاداش والیبالیست ها  240میلیون تومانه ،نه
 240هزار تومان ،خراسان چرا هر پیامی رو چاپ
میکنی؟
•• این چه مسخره بازی است که چند روزه برای
شکر به مغازه مراجعه می کنم میگن سایت بسته
است؟ باباشکررو آزاد کنین مردم رو این قدر به
بازینگیرید.ازفاروج
•• گرانیدرجمعهبازارشهرکغرب(میدانمادر)،
بیداد می کند و هر کس هر قیمتی دلش خواست
می فروشد ،چرا در این مکان بازرسی و تعزیرات
وجودندارد؟
••جنابآقایاستاندارمحترمماجمعیازنگهبانان
مسلح بانک ها از کوچک ترین وکمترین حقوق
خود که بیمه تامین اجتماعی وهمچنین داشتن
جلیقه نجات است محروم هستیم .ودرصورت
درخواست ازمدیران شرکت های خود تهدید به
اخراجوبرکناریازکارمیشویم.لطفابهخواسته
بهحقمانرسیدگیشود.
•• باوجوداینکهکارمزدشارژمنکارتحذفشده
بازهم دکه هایی درسطح شهر اقدام به دریافت
این کارمزد می کنند ازجمله دکه ابتدای خیابان
جنت ووقتی به خانمی که دردکه بودیادآوری
شدبابرخوردی نامناسب گفت هنوزبه مااعالم
نشدهآیانبایدسریعااطالعرسانیشودبهگونهای

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کهجلویسوءاستفادهاحتمالینیزگرفتهشود؟
••کم کم طوری بشه که یکی چای بخوره همه
نگاشکننوبگنفالنیچقدروضعشخوبهچای
خرید!یکبستهچای500گرمیدوغزالامروزاز
مصالی مشهد خریدم 70هزارتومان قاچاق این
جاستنهسوختسرمرز؟باایناوضاعاگهگوشت
کیلویی200هزارباشه کمه چون گوشت ازقدیم
گوشت بود .به هرکس تو مجلس چای می دادن
قهرمیکرد!
••مسئوالن سیاسی وفرهنگی لطف کنند اجازه
ندهنداین گرانی هاباعث ناامیدی جوانان در
ازدواج ودین بشود روحیه توکل به خدا ،امیدبه
آینده وانگیزه همیشه باید بر جوانان مستولی
بشودوهیچمشکلیآنانرازمینگیرنکند.
••لطفاپیگیراضافهشدنکمکمعیشتایثارگران
معسربعدچندسالبااینتورمباشید.
••چرا مسئوالن این همه گرانی ،بیکاری ،فقر
و گرسنگی را نمی بینند؟ چرا مسئوالن مردم
رادرفقروگرانی قراردادند؟آیاا ین عدالت است؟
کمیخجالتبکشید.
••صاحبخانه های محترم کمی رحم و انصاف
داشتهباشید.
••  33سال است که در شرکت گاز و نفت کار
کرده ام اما هنوز بازنشسته نشده ام چون سن
بازنشستگی در شرکت گاز و نفت  60سال است
و من هنوز باید هفت سال دیگر خدمت کنم .لطفا
اینقضیهراپیگیریکنید.
••سالم چرا دولت جلوی صادرات سیب
زمینی،پیازو...رونمیگیرهوباپولمردمارزمورد
نیازشوبهدستمیاره؟کجایاینعدالته؟
••چرایکفکریبرایخاکبرداریوبقیهعملیات
ساختمونیمثلنصبآهننمیشهکهشبامردمو
بیخوابنکنن؟
•• از این طرح چاپ کردن جداول متفاوت دریک
صفحهازدستاندرکارانروزنامهممنونم.امیدوارم
تداوم داشته باشدچون امسال بنده معتادجدول
حلکردنهستیممخصوصاجدولسودوکو.
•• لطف ًا گزارشی از مراجعه ارباب رجوع به ادارات
در ساعت  6:30صبح تهیه کنید متوجه خواهید
شدحتییکنفرنیست!

نمابر05137009129 :

••دولتمردانخودشانکهدررفاههستندویادشان
ازمردمنمیآیدفقطدرموقعانتخاباتوراهپیمایی
ها حرف ها وقول های قشنگ می دهند باز تا
انتخاباتبعدمسئوالنرانمیبینی.
••هفتادویکمین سالروز انتشار روزنامه وزین
خراسانرابهمدیریتوکلیهزحمتکشانتبریک
عرضمیکنم.
••جدول را به حالت اول برگردانید .اصال جالب
نیستصفحهجدیدتان.
••صرفهجوییخوبهولیفقطاداراتالزامرعایت
آنرادارند.متاسفانهتغییرساعتکمکیبهصرفه
جویی نمی کنهچون هم نیم ساعت به کار ادارات
افزوده شده هم ادارات و کارمندان از هرساعتی
وارد اداره بشن از حامل های انرژی استفاده می
کنن.بهترهساعاتکارکمبشه.
••بندهیکیازمشترکینشماهستموعالقهزیادی
هم به جدول های روزنامه دارم ودلخوشی من
هرروز حل جدول های روزنامه مخصوصا جدول
سخت است .متاسفانه شما امروزدراین سن
باالباتغییروحذفجدولسختدلمراشکستید.
فقط خواهش می کنم هرچه زودترجدول ها را به
صورتقبلبرگردانید.
••ساعت  6:30به بانک مسکن رفتم .رئیس
شعبه گفت ساعت شروع به کار هفت است .چرا
دوگانگیدرساعاتشروعبهکارهست؟اگهقراره
ساعتکاری 6:30باشههمهجابایدیکیباشهکه
منجربهمعطلیبقیهنشه.
••وقتی دردورانی قرارگرفته ایم که تبدیل
وسایل نقلیه بنزینی به برقی تجربه شده
وبه مرحله عمل هم رسیده است چه دلیلی
داردکه این صنعت وتکنولوژی جدیدبه رونق
تولیدنرسدتافوایدومحاسن فراوان آن عایدمردم
عزیز به خصوص ساکنان کالن شهرهای آلوده
ای شودکه سالیانه ده ها هزار قربانی به خاطر
استنشاق دودوموادسمی ناشی ازآلودگی
هوادارد.
••واقعا دست مسئوالن درد نکنه که برج 12
نودوهفت ،قرار بود پول درمان بده! بیمه تامین
اجتماعیکهکارگربایدبمیره.اولشعبهپرداخت
میکرد ولیاالنبایدتهرانبده.

در جلسه دادگاه مطرح شد

ماجرای حضور کلت به کمر بدهکاران در بانک سرمایه!
نماینده دادستان ضمن تشریح چگونگی نفوذ
ریختهگران به بانک سرمایه ،گفت :با کسانی که
تفنگ به کمر به بانک میآمدند برخورد جدی
صورت خواهد گرفت.
به گــزارش تسنیم ،رسول قهرمانی در ادامــه
محاکمه محمدعلی هادی ،یکی دیگر از متهمان
پرونده بانک سرمایه اظهار کرد :در تاریخ هشتم
اردیبهشت مصوبهای را میگذرانند که به نظر
میرسد آقای خانی در حال زمینه سازی بابت
پولی بــوده که درنهایت به جیب ریخته گران
میرود .آقای هادی و خادم امضا نمیکنند اما
نامهای جعل و امضای همه آقایان ثبت میشود.
در ادام ــه مصوبهای از هیئت مــدیــره گرفتند
که سایه گستر با ریخته گران قــرارداد ببندد و
ریختهگران بانک را به راحتی میمکد.
قهرمانی گفت :درخصوص آقایانی که آقای
هــادی اسم میآورند حتما پیگیری های الزم

ظریف:مذاکراتدرباره
پیمانهایپولیبا
کشورهایمختلفدرحال
انجاماست

وزیـر امـور خارجـه ،در خصـوص انعقـاد
پیما نهـای پولـی بـا کشـورهای مختلـف
گفـت :در زمینـه پیما نهـای پولـی بـا
ترکیـه ،روسـیه ،چیـن ،آذربایجـان ،هنـد
و کشـورهای مختلـف از چنـد سـال قبـل
مذاکراتـی انجـام شـده و بـا برخـی از
کشـورها توافقاتـی در ایـن بـاره صـورت
گرفتـه و در حـال انجـام اسـت امـا در هـر
صـورت کار اصلـی را بایـد بانـک مرکـزی
انجـام دهـد و وزارت امـور خارجـه وظیفـه
تسـهیل امور اقتصادی را برعهـده دارد .به
گـزارش خانـه ملـت« ،محمدجـواد ظریف»
دیروز -یک شـنبه -ضمـن اعالم ایـن خبر،
در پاسـخ بـه سـوالی در خصـوص عملکـرد
معاونت دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امور
خارجـه نیـز اظهارکـرد :حـدود یـک سـال
اسـت که در وزارت امور خارجه معاونتی به
نام معاونـت دیپلماسـی اقتصادی تشـکیل
شـده و به نظر بنـده عملکرد موفقی داشـته
اسـت امـا بـرای رسـیدن بـه نتیجـه مطلوب
راه طوالنـی در پیـش اسـت.

انجام خواهد شد و با کسانی که تفنگ به کمر
به بانک میآمدند برخورد جدی صورت خواهد
گرفت.
متهم هادی در این بخش از جلسه دادگاه اظهار
کرد :بنده بانکی نبودم و این موضوع درست است
اما این ایراد به من و بانک مرکزی به طور مشترک
وارد اســت من چــون دلسوز بــودم ایــن ضمانت
نامهها را به نتیجه رساندم .وی در ادامه خطاب
به نماینده دادستان گفت :ای کاش دو ،سه سال
تلفن همراه و حسا بهای بانکی من و همسرم
را کنترل میکردید .بنده روزی نیست که به
بیمار ،زندانی یا گرفتار کمک نکنم .متهم هادی
بیان کرد :من  600میلیارد تومان توقف گرفتم
و از شکات حمایت کردم .من منکر این نیستم
که خطا نکردیم .قطعا ممکن است خطا کرده
باشیم اما اخالل در نظام اقتصادی برای ما جای
تعجب دارد .وی گفت :با شکایت از بدهکاران جو

وحشتناکی ایجاد شد و حتی یکی از آن ها با کلت
به بانک آمده و تهدید کرده بود.
در ادامه نماینده دادستان از متهم هادی پرسید
چه کسی بر شرکتهای زیرمجموعه بانک سرمایه
ازجمله شرکت توسعه ساختمان نظارت میکرد؟
متهم هادی گفت :بانک بازرسی دارد .همچنین
ما به محض اطالع از معامالت اعالم کردیم که
این معامالت باطل شود .ما دیگر باید چه کار
انجام می دادیــم .همه این معامالت به دستور
خانی مدیرعامل بانک انجام شده است .وقتی
که حامی دزد می شود ما چه کار کنیم.
متهم هــادی بیان کــرد :من نوکر آقــای ریخته
گران نیستم ما پیگیری کردیم که چرا به آقای
ریختهگران پول دادند؟ آن چه شما برای اتهامات
من نوشتهاید و در ید اختیار من بــوده لحاظ
کنید و از فهرست اتهامات من با لحاظ میزان
اختیاراتی که داشتم مواردی را کم کنید.

