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توافق سوچی وراه دشوار اردوغان
اردوغــان توافق خود با پوتین دربــاره سوریه را
«توافقی تاریخی» توصیف کــرده اســت ،آیــا به
واقــع این توافق که درســت در روزی که مهلت
پنج روزه آتش بس در شرق فرات به دنبال توافق
هفته گذشته آمریکا و ترکیه به پایان میرسید،
در سوچی روسیه به دست آمد بــرای اردوغــان
تاریخی است ؟
اردوغـــان در مــذاکــرات فشرده و شش ساعته
خود با پوتین به دنبال چیزی بود که در توافق
با آمریکا تحصیل نشد و از طریق تــداوم حمله
نیز ممکن به نظر نمیرسید یا در صورت امکان
بسیار هزینهبر بود .به همین دلیل رئیس جمهور
ترکیه در سوچی طوالنیترین گفت وگو در نوع
خود با همتای روســیاش در این سا لها را با
هدف دستیابی به این توافق انجام داد؛ این خود
نشان میدهد مذاکرات دشواری در جریان بوده
و چنین توافقی هم آسان به دست نیامده است.
فعال ناظران در حال تجزیه و تحلیل این توافقات و
تمرکز روی دستاوردهای ترکیه و ضرری هستند
که نیروهای ُکــردی متحمل شد هاند اما توافق
دیروز در سوچی یک وجه دیگر هم داشت و آن هم
ما به ازاو امتیازاتی است که والدیمیر پوتین در
قبال این توافق از رجب طیب اردوغان قول آن را
گرفته است؛ به نظرم این بها ابعاد متعددی دارد،

از مسئله ادلب و آینده سیاسی سوریه گرفته تا
خرید تسلیحاتی از روسیه و . ...
به هر حال ،اردوغــان فعال در نتیجه دو توافق با
آمریکا و روسیه موفق شده نیروهای ُکردی را از
منطقه مــرزی با سوریه دور کند؛ موضوعی که
به نفع ترکیه و به ضرر نیروهای ُکردی است اما
واقعیت آن است که آنکارا به کل اهــداف خود
نرسیده و در رسیدن به آنها با چالشهای جدی
مواجه است.
از این جهت که:
اوال ،آن چه تا به حال اتفاق افتاده صرفا دور کردن
نیروهای مسلح کرد از منطقه مرزی است نه پایان
دادن به سلطه سرزمینی آنها که برای آنکارا یک
نگرانی راهبردی محسوب میشود .این نیروها
هنوز بر حدود  40هزار کیلومتر مربع از مساحت
سوریه سیطره دارند و با توجه به تحوالت اخیر،
آینده این منطقه به شکل روابط میان ُکردها و
دولت سوریه در آینده باز میگردد البته در این
خصوص هم نقش سه طرف دیگر یعنی روسیه،
ایران و آمریکا تاثیرگذار و تعیینکننده است و
نقش ترکیه مثل قبل پررنگ نخواهد بود .فارغ
از رویکرد آینده روسیه و آمریکا در قبال آینده
سلطه کردها بر بخشی از شمال و شرق سوریه،
گزینه ترجیحی دمشق در تعامل با کردها مذاکره
و گفت وگوست و بعید به نظر می رسد قبل از
حل و فصل مسئله ادلب شاهد اتفاقات خاصی
از جمله درگیری میان نیروهای ُکــرد و ارتش
سوریه باشیم.
ثانیا ،آینده توافق با روسیه در واقــع به میزان
جدیت روسیه در عملیاتی کردن آن بستگی دارد
و این موضوع هم به عوامل زیادی از جمله تحصیل
ما به ازایی گره خورده است که احتماال قول آن را

پنج شنبه  2آبان 1398
 25صفر .144۱شماره 20228

از ترکیه گرفته است؛ در این خصوص باید دید
چه خواهد شد .اگر قرار باشد بخشی از این بها از
جیب رابطه ائتالفی ترکیه با غرب به دست آید،
زیاد هم آسان نیست .با این که به نظرم روسیه در
اجرای مفاد توافق به این راحتی عمل نمی کند و
تعلل نشان خواهد داد.
ثالثا ،منطقه امنی که آنکارا به دنبال آن است،
فعال محدود به همان منطقه میان تل ابیض و
راس العین است و در توافق  10مادهای با مسکو
هیچ اشارهای به آن نشده است ،حتی از منطقه
عملیاتی ترکیه داخل سوریه با عنوان "منطقه
امن" نام برده نشده است.
رابعا ،جدا از ذکر نشدن نامی از منطقه امن،
استقرار نیروهای سوریه در امتداد  340کیلومتر
نوار مرزی بر اساس توافق دیروز عمال به معنای
شکستطرحتاسیسمنطقهامندرطولکلنوار
مرزی و به تبع آن اسکان نیافتن آوارگان سوری در
این مناطق است چون این افراد قبل از حل نهایی
بحران ،بعید است به مناطق تحت کنترل دولت
سوریه بازگردند و اگر هم روزی این موضوع تحقق
یابد ،به مناطق خود باز خواهند گشت نه نوار
مرزی.همچنان که دور از انتظار است جمعیت
قابل توجهی از همین آوارگان هم رغبتی برای
سکونت در همان منطقه میان تل ابیض و راس
العین از خود نشان دهند؛ به این علت که اوال
زیرساختهای کافی برای چند میلیون آواره
ندارد و ثانیا بیم دارند که این منطقه نیز در نتیجه
توافقاتی به سلطه دولت سوریه قبل از حل نهایی
بحران باز گــردد .به همین دلیل تغییر ساخت
سیاسی نــوار مــرزی به طول  ۴۶۰کیلومتر در
عمق  ۳۰کیلومتر از طریق تغییر بافت جمعیتی
آن قابل تحقق نخواهد بود.

در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده مطرح شد

به مراکزمختلف مراجعه میکنندتا جهت پرونده را تغییردهند
پنجمین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده ،لشگری
پــور و شرکت دارویـــی رســا بــه ریــاســت قاضی
مسعودی برگزار شد که طی آن آخرین دفاعیات
شبنم نعمت زاده اخذ شد .گفتنی است متهمان
که به منظور افزایش سهم خود از بازار و ایجاد
انحصار تخفیف های گسترده ای به داروخانه ها
می دادند اکنون بدهی قابل توجهی به شرکت
های دارویی و چندین شاکی خصوصی دارند.
همچنین داشتن انبار داروی بدون مجوز و تاریخ
مصرف گذشته و ورود و خروج پول از شرکت نیز
در این پرونده وجود دارد .در همین زمینه ،در
جلسه دیــروز ،بارها از سوی متهم ردیــف دوم،
لشگری پور پای محمدرضا نعمت زاده و سایر
اعضای خانواده نعمت زاده به پرونده باز شد .در
انتهای جلسه قاضی هم از مراجعه محمدرضا
نعمت زاده به مراکز مختلف برای تغییر جهت
پرونده انتقاد کرد .به گزارش میزان ،در ابتدای
ایــن جلسه ،قاضی از متهم شبنم نعمتزاده
خواست تا آخرین دفاعیات خود را مطرح کند و به
وی گفت :حجابتان را طوری رعایت کنید که هم
بتوانید حرف بزنید و هم ما بشنویم.
▪نعمت زاده :نیت سوئی نداشتم ،فقط به
مشکل مالی خوردیم

نعمت زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت :ما به
دلیل رعایت نکردن امــور مالی و برنامهریزی
صحیح بعد از گذشت یک سال به مشکل برخورد
کردیم که برای شرکت مخاطر هانگیز بود ،اما
هیچ گونه نیت سوئی نداشتیم و من سعی کردم
آن را جبران کنم .وی در ادامه هم دوباره تاکید
کرد که من هیچ گونه نیت سوئی ندارم و آبروی
شخصی و خانوادگی خود را به خاطر ریالی به
خطر نمیاندازم.
▪سیاهه تخلفات نعمت زاده از زبان نماینده
وزارت بهداشت

با این حال در ادامه نماینده وزارت بهداشت به
درخواست قاضی در جایگاه حاضر شد و با اشاره
به انبار غیرقانونی داروی نعمت زاده گفت :این
انبار غیر قانونی بوده و خانم نعمت زاده بعد از
این که داروهــا را به انبار برده برای مجوز به ما
مراجعه کرده است .وی ادامه داد :طبق قانون
هرگونه عرضه و فروش کاالهای دارویی و  ...که
در سامانه رهگیری وزارت بهداشت ثبت نشده
باشد جرم است ،همچنین پخش مستقیم دارو
به داروخــانــه غیر قانونی و نگهداری در انبار
تخلف است .نماینده وزارت بهداشت افزود :در
خصوص انبار کرج معاونت غذا و داروی کرج
نامهای را ارســال کرد که به همراه تعزیرات و
همکاران ما به آدرس آن مراجعه کردیم و مقادیر
قابل توجهی از شرکت رسا فارمد ثبت شد که
داروهای تاریخ مصرف گذشته بوده است.
▪امضای پدر پشت چک های دختر

در ادامــه قاضی از متهم لشگری پور خواست
آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد .متهم لشگری
پــور مدعی شــد :در خصوص  ۵۰۰حساب که
خانم نعمت زاده گفته باید بگویم هیچ کدام به
شرکت مربوط نمیشود .شرکت ما حدود ۳۰
حساب در سراسر کشور داشت و هیچ حساب
پشتیبانی هم نداشتیم .گفتنی است ،متهمان

به منظور افزایش سهم خود از بازار تخفیف های
گسترده ای به داروخانه ها ارائه می کردند که
موجب مشکالت مالی و بدهی شرکت شد .در
این زمینه ،متهم لشگری پور مدعی شد :قبل از
ما هم به داروخانهها جایزه میدادند ،ما کاالیی
داشتیم که در آن زمان شاید صددرصد تخفیف
میدادند و بازپرداخت چک را  ۳۰۰روز بعد
مشخص میکردند ما ( ۲۴درصد تخفیف کاال)
را از موجودی دادیم و به این دلیل کم آوردیم.
این متهم ادامــه داد :میزان آورده خانم نعمت
زاده چهار میلیارد نقدینگی بود که بعد از ورودم
به شرکت متوجه شــدم ایــن مبلغ وام شرکت
پارسیس کیش است که به صورت درهمی بود .او
میگفت ما چک داریم که پشت آن امضای پدرش
بود و برگشت میخورد ،جلسهای گذاشتند که
باید تقسیط شود و بعد از آن چکهای شرکت را
دادند و ما این وام را تسویه کردیم .در واقع آورده
شرکت از طرف او متعلق به خودش نبود و من از
این موضوع خبر نداشتم.متهم لشگری پور ادعا
کرد :خانم نعمت زاده دربــاره ورودی شرکت،
تعداد پرسنل ،میزان طلبکار بودن و همه موارد را
میدانست ،اما تنها چیزی که نمیداند این است
که چقدر از شرکت برده است که باالی  ۲۰تا ۲۵
میلیارد تومان است.
▪ماجرای ورود و خروج پول های پدر به شرکت

این متهم مدعی شد :در دو مــورد خانم نعمت
زاده از پدرش پول گرفت ،در مرداد  ،۹۵یک و
نیم میلیارد تومان از پدرش پول گرفت و همان
زمان هم از ما چک دریافت کرد و به ما شش ماه
فرصت داد تا آن را برگردانیم ،اما سه ماه بعد
پدرش چکهای ما را به یک شرکت داده بود .من
یکی از روزها که به شرکت رفتم دیدم افراد زیادی
تحصن کردهاند که چکهای خود را نقد کنند .ما
به خانم نعمت زاده اعتراض کردیم که شما به ما
شش ماه فرصت دادهاید ،اما او به ما جواب روشنی
نداد .آقای نعمت زاده کارگران را جلوی شرکت
ما فرستاده بود که پول خود را از ما بگیرند .در اوج
مشکالت شرکت مجبور شدیم پول این شرکت را
هم پرداخت کنیم که قرار بود شش ماهه بدهیم.
▪سود ماهانه  30میلیونی نعمت زاده برای
وام یک میلیاردی

به گزارش رکنا ،لشگریپور همچنین به توضیح
دربـــاره پــرداخــت یــک میلیارد تــومــان توسط
محمدرضا نعمتزاده – وزیر سابق  -پرداخت
و گفت :در ســال  94یعنی زمــانــی کــه اوایــل
فعالیت شرکت ما بود شرکت های آزمایشگاهی
آدونیسطب را تاسیس کــرده و مجبور بودیم
حدود  600میلیون تومان برای آدونیس طب
تجهیزات بخریم و کمبود مالی داشتیم .خانم
نعمتزاده از پــدرش یک میلیارد تومان پول
گرفت اما به صورت سودی بود یعنی یک میلیارد
تومان داد با سود ماهانه  30میلیون تومان و
تمام چک ها نیز در وجــه مریم بختیار همسر
محمدرضا نعمتزاده و مادر شبنم نعمتزاده
صادر شد و تمام اصل و سود پول را هم دریافت
کردند و چک ها و ردیف آن موجود است و این
ها پول هایی بود که به شرکت توسعه دادند و هر
ماه نیز سود پول را دریافت کردند.متهم لشگری
پور ادامه داد :در تاریخ  ،90.11.16اعضای

هیئت مدیره رسا فارمد محمدرضا نعمت زاده،
مدیرعامل ،شبنم نعمت زاده ،زینب نعمت زاده و
محمد محب علی همسر شبنم نعمت زاده بودند
و این افراد در تاریخ  97.10.28تغییر کردند.
خانم شبنم نعمت زاده و سعید سهرابی راد به
صورت خارج از شرکا در سمت بودند .حال جای
سوال است که اگر شما مسئلهای نداشتید چرا
به راحتی اعضای خانواده خود را از هیئت مدیره
خارج کردید؟
▪ماجرای اجاره نامه آزمایشگاه بین دختر و
پسر و دریافت پول مازاد از شرکت

متهم لشگر یپور گفت :خانم نعمتزاده در
صحبتهایش گفت بسیار آدم درستکاری
است در حالی که در قــرارداد اجاره آزمایشگاه
مــوجــر بــه نــام آقـــای محمدرضا نــعــم ـتزاده و
مستاجر به نام خانم شبنم نعمتزاده است که با
پیشپرداخت ۱۰میلیون تومان و پرداخت ماهانه
یک میلیون تومان این قرارداد به امضا رسید ،اما
خانم نعمتزاده در نامهای به معاون مالی بنده
درخواست کرد که ماهی چهار میلیون تومان به
حساب مریم بختیار واریز کند یعنی سه میلیون
تومان اضافهتر گرفت در واقع از این جیب به آن
جیب پول را جا به جا کردند و بعد هم معتقد است
پاکدست است و دین و دنیایش را نمیفروشد.
وی ادامه داد :خانم نعمتزاده ماهانه از شرکت
 ۴۵میلیون تومان پول میگرفت که این مبلغ در
سال  ۵۴۰میلیون تومان بود.این متهم گفت:
در هیچ کجا اشارهای به شرکت رساپخش نشده
اســت .دختر خانم نعمتزاده در ایــن شرکت
مدیرعامل بــوده و خانم نــعــمـتزاده بــه جای
دخترشان و به جای دامادشان علی سوادکوهی
امضا میکرد در حالی که هیچ وکالتنامهای نیز
نداشت؛ وی با یک تلفن از بانک ملت پول جا به جا
میکرد حال باید بررسی شود پولهای رساپخش
کجا رفته است .این متهم مدعی شد :در اواخر
سال  ۹۶آقای فرجی  ۴۸۰میلیون تومان پول از
شرکت برداشت کرد و گفت که این پول را به آقای
نعمتزاده داده است .من این موضوع را از خانم
شبنم نعمتزاده پیگیری کردم و وی نیز تایید کرد
که این پول به پدرشان داده شده است؛ با توجه
به این که پول پرسنل داده نشده بود من از خانم
نعمتزاده درخواست کردم این پول بازگردانده
شود که بعد از پیگیر یها  ۲۰۰میلیون تومان
به حساب آقای نصیری راننده خانم نعمتزاده
واریز شد .بعد  ۲۸۰میلیون تومان باقی مانده
را پیگیری کردم که هر بار خانم نعمتزاده گفت
این پول را میدهیم ،اما اصال این پول پرداخت
نشد حال این پو لهای شرکت چه شده است و
ماشینهای شرکت کجاست.
▪این جا مدرسه نیست !

در انتها وکیل متهمه نعمتزاده در جایگاه
حاضر شد و گفت :خانم شبنم نعمتزاده فرزند
محمدرضا نعمتزاده اســت دلیلی نــدارد که
در رسانهها بگویند فرزند وزیــر سابق .قاضی
مسعودی مقام ضمن تذکر گفت :برخی لوایح
را هم پدر او مینویسد ،وقتی به مراکز مختلف
مراجعه میکند تا جهت پرونده را تغییر بدهد پس
خودشان هم بیتقصیر نیستند .این جا مدرسه
نیست که ولی را بخواهند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••فرد بی ادبی که به آقای علی پروین برای
اظهارنظرش درباره ترکیب تیم برابربحرین
گستاخی کــرده اســت بایدبداند که آقای
پروین افتخارورزش ایران است وحق هرگونه
اظهارنظری رادارد وشما فرد بی ادب نباید
پایت را بیشتر از گلیم ات دراز کنی!
•• آقای نعمت بخش ،اگر تولید خودرو برای
شما صرفه اقتصادی ندارد ،این فرغون سازی
ها را همین امروز تعطیل کنید از فردا بهتر
است .وا ...که ما ملت صنعت خودروسازی
را که هدفش کالهبرداری و افزایش قیمت
دقیقه ای اســت ،نخواستیم .درش را گل
بگیرید وخیال مردم را راحت کنید.
••جــای بسی تــاســف اســت کــه م ــردم عــراق
ازافـــرادی که اصالنمی شناسند ایــن گونه
پذیرایی می کنند اما در ایران مراسم اربعین
شده دکان و دستگاه برای عده ای مثل همراه
اول وایرانسل وهمچنین پارکینگ های مرزی
کهتویاینایامحسابیپوستمردمروکندند!
••مسئوالن محترم! چرا و روی چه حسابی
یارانه مردم ضعیف را قطع کرده اید؟ چراهر
روز به مردم ضعیف فشار وارد می کنید؟
••آقــای وزیــر صمت! چیزی که عیان است
چه حاجت به بیان است  .شما ثابت کن که
خودروسازی ما فشل نیست.
•• امروز برای دریافت کد رهگیری کارت ملی
که یک سال پیش اقدام کرده بودم رفتم ثبت
احــوال 10 ،هزار تومان برای ارائــه تاییدیه
کد ملی از من گرفتند ،تازه فهمیدم که عدم
صدور کارت ملی در واقع وسیله کسب درآمد
ثبت احوال شده و مردم بیچاره هم سرگردان
کد رهگیری برای هر کار اداری!
•• پلیس به همه توصیه می کنه رمزکارت
بانکی تــون روبــه کسی نگین ولــی میری
پلیس10+دستگاه کارت خوان روگذاشته
سمت خودش اون وقت بین اون همه جمعیت
باید با صدای بلند رمزکارتت رو بگی!
•• اگر پرستار غیربیگانه جذب کنید ،این شاید
تلنگری باشد بــرای پرستاران و دکترهای
ایرانی که حاضر نیستند در مناطق محروم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خدمت کنند و دوست دارند همه اش دنبال
عشق وحال و تفریح در شهرهای بزرگ باشند.
•• آقای وزیر صمت! همین که وزارت بهداشت
اعالم می کند سالی  45هزار کشته و چهار
هزار و  500قطع نخاع در حوادث رانندگی
مان داریم ثابت می کنه که خودروسازی ما
فشل است.
•• انــگــار بــرای شما قیمت آهــن آالت مهم
نیست .هر شاخه آهن  14به خاطر صادرات
به 810هزارتومان رسیده .مردم باید تاوان
بدهند.
•• درود بر آقای ظریف که به فکر بهبود روابط با
کشورهای همسایه به ویژه عربستان هستند.
آن هایی که مخالف روابط هستند منافع شان
را با روابط خوب در خطر می بینند.
•• این روزها همه صحبت می کنند که یارانهام
را قطع کردند .هیچ کسی هم علت آن را
نمیداند .پیشنهاد می شود دولت یارانه هر
کسی را قطع می کند علت آن را به صورت
پیامکی اعالم کند .مثال یارانه شما به علت
تراکنش بانکی زیاد ،داشتن چند خودرو یا
سپرده پولی زیاد قطع شده است.
•• جناب آقای همتی ،ظاهرا فقط شما شاهد
کاهش تــورم هستید و مــردم نباید شاهد
کاهش قیمت کاالها باشند .در صورتی که
دولــت تــوان تثبیت قیمت تخم مــرغ را هم
ندارد .بقیه پیشکش!
••آیا نظارتی بر هزینه حمل ونقل بار و دام
عشایر هست یا نه؟ تریلی برای مسیر 400
کیلومتری فــاروج به مــراوه تپه دو میلیون و
 300هزارتومان می گیره .خب مگر کرایه ها
بر حسب مسافت نیست؟ انگار راننده ها هم با
همدیگه تبانی کرده اند .لطفا پیگیری کنید.
•• متاسفانه باز هم خودروهای داخلی را گران
کردند و دستگاه های نظارتی هم هیچ کاری
انجام نمی دهند.
••خوب است درباره اصطالح «سوت زن» در
اتاق فکر روزنامه عبارتی بهتر و مناسب تر با
فرهنگ ایرانی ،اسالمی جامعه ما پیدا کنید.
این کار باعث رواج بیشتر این رفتار صحیح

نمابر05137009129 :

اجتماعی می شود.
•• مسئوالن راهنمایی و سازمان ترافیک لطفا
راه های فرعی به اصلی را چراغ نصب کنید!
خودروها در شب مخصوصا وقتی چراغ ها را
از ساعت  10چشمک زن می کنید با سرعت
رد می شوند و برای عابران خطرناکه.
•• احیای دانش سراهای تربیت معلم و احیای
مراکز تربیت معلم بهترین راه تأمین معلم
برای مناطق محروم و روستایی است.
••ایــن که منشی زن بــرای مــدیــران دولتی
ممنوع شده کار بسیار خداپسندانه و کامال
اسالمی اســت و باید با جدیت مــورد توجه
واقدام قرار گیرد متاسفانه برخی مشکالت
خانوادگی ایجاد شده بعضی کارکنان ناشی
از حضور همین منشی های خانم بود.
••خواهشمندیم پیگیری ش ــود بــا مجوز
دهندگان تولید و عرضه پوشاک نامتعارف و
دور از شأن جامعه اسالمی با جریمه متخلفان
و پلمب واحدهای فــروش برخورد شــود .به
خصوص که تحمل این وضعیت اسفبار در
شهر مقدس مشهد و در جــوار بارگاه ثامن
الحجج(ع) ،به مراتب سخت تر است.
••تمام این مشکالتی که درکارخانه های
تولیدی وجود داره و باعث بیکاری کارگران
و ...مــی شــه بــه خــاطــر همین وام هــای با
ســودهــای چند درص ــدی اســت کــه همه را
بیچاره کرده.
•• در خصوص ارائه متادون به داروخانه ها
برای توزیع بین بیماران منتظر فاجعه ای
بدتر از ترامادول و زولپیدم و کلونازپام و هزار
داروی قاچاق دیگر باشید .فاجعه ای ملی
رقم خواهد خورد .گویا وزارت بهداشت کال
سالمت مردم را به بازی گرفته است.
••لــطــفــا از مــصــوبــه مــجــلــس در خصوص
بخشودگی جرایم و دیرکردهای بانکی که
در قانون بودجه  98نیز پیش بینی شده و
برای رفع اختالف به مجمع تشخیص رفته
بود گزارشی تهیه کنید .بانک های خصوصی
و موسسات مالی و اعتباری از این مصوبه
مجلس استنکاف می کنند.

با موافقت تولیت آستان قدس رضوی و تالش مدیران خراسان شمالی صورت گرفت؛

طلسم اتصال راه آهن خراسان شمالی به سراسری شکست
«طلسم اتــصــال راه آهــن خــراســان شمالی
به سراسری با موافقت تولیت آستان قدس
رضوی و تالش مدیران استان شکست»؛ این
خبر مهمی بــود که در جلسه کمیته برنامه
ریزی اسفراین اعالم شد .بر این اساس ،زمینه
بازگشایی پروژه ریلی جوین -اسفراین فراهم

شد« .طاهر رستمی» ،فرماندار اسفراین در
جلسه کمیته برنامه ریزی اسفراین با اشــاره به
این که با موافقت تولیت آستان قدس رضوی
در نشست با استاندار خراسان شمالی ،دستور
بازگشایی پروژه ریلی جوین-اسفراین داده
شــده اســت ،تصریح کــرد :با حضور و پیگیری

زمان توقف تولید  4خودرو و عرضه یک خودروی جدید
هــــادی مــحــمــدی – رضــا
رحمانی وزیر صنعت معدن
و تجارت که این روزها در هر
جمعی ظاهر می شــود باید
به ســواالت خودرویی پاسخ
دهد ،روز گذشته در حاشیه
نشست هیئت دولت نیز ابتدا
در معرض این گونه سواالت
قرار گرفت .وزیر صنعت ،معدن و تجارت در
پاسخ به سوالی درباره این که آیا با سخنان
رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر فشل
بــودن صنعت خــودروســازی موافق است
یا نه؟ اظهار کرد :من نمی خواهم کلمات
را تایید کنم .به هرحال هرکس دوست
دارد هر کلمه ای را به کار ببرد اما در این

که صنعت خودروسازی
ما مثل صنایع دیگر مان
مشکالتی دارد و در کنار
آن توانمندی هایی هم
دارد شکی نیست .من
نمیتوانم و حق هم ندارم
که این صنعت را تعطیل
کنم و در عین حال باید به
فکر ترمیم آن نیز باشم.رحمانی ادامه داد:
سه مدل پراید در سه دوره زمانی دی ماه
امسال ،اردیبهشت و تیرماه سال بعد از رده
تولید خارج میشود که شامل پراید ،۱۱۱
 ۱۳۱و  ۱۳۲است .در خانواده پژو ،مدل
 GLXبنزینی تا آخر سال تولیدش متوقف
میشود.

همتی :شنیده ایم امارات محدودیت های
ارزی را برداشته است
رئیس بانک مرکزی درباره نقش محدودیت های اعمال شده توسط
دولت امارات بر فعالیت صرافی های ایرانی در وقایع ارزی یک سال
اخیر سخن گفت و اعالم کرد :شنیده ایم به تازگی این محدودیت ها
برداشتهشدهاست.بهگزارشایسنا،عبدالناصرهمتیدرگفتوگویی
با المانیتور در خصوص وقایع ارزی سال گذشته گفت :به نظرم نرخ ارز
به دلیل انتظارات درباره تحریم های آمریکا ،تحت تاثیر زبان تهدیدآمیز
ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و تالشهای یک جانبه
آمریکا برای قطع نظام بانکی ایران از نظام جهانی قرار گرفت .از نظر
فنی نیز ما در آن مقطع با مشکالتی مواجه بودیم و ظرفیت های فنی و
نرم افزاری ما برای پایش معامالت ارزی در زمانی که واحدهای ارزی
تعطیل شدند کم بود.وی در خصوص اخبار مربوط به دخالت عربستان
و امارات در وقایع ارزی گفت :من نیز شایعات مربوط به این دخالت ها
در بازارهای سلیمانیه و هرات را شنیدم .این ها شایعه بودند اما واقعیت
این است که امارات محدودیت هایی بر فعالیت صرافی های خصوصی
ازجملهحسابهایبانکیایرانیاندراینکشوراعمالکرد.شنیدهایم
که به تازگی این محدودیت ها برداشته شده است و این چیزی است که
ما از همسایگان مان انتظار داریم انجام دهند.

مــعــاون هماهنگی امـــور عمرانی استاندار،
تسریع در اجــرای پــروژه ریلی در دستور
کار خواهد بود .گفتنی اســت ،پیش از این،
عملیات اتصال راه آهــن جوین به اسفراین
منوط به رفع معارض در  10کیلومتر این مسیر
اعالم شده بود.

برکناری وزیرخارجه عربستان
رسانه رسمی سعودی از برکناری ابراهیم العساف
وزیر خارجه رژیم و تعیین یک شاهزاده به جای وی
خبر داد.خبرگزاری رسمی عربستان از برکناری
ابراهیم العساف از وزارت خارجه خبر داد.به گزارش
تسنیم ،بر اساس فرمان پادشاه سعودی ،ابراهیم
العساف برکنار شد و جای وی را شاهزاده فیصل بن
فرحان آل سعود گرفت.شاه سعودی در فرمان خود،
العساف را پس از برکناری از مقام وزیــر خارجه به
عنوان وزیر مشاور در کابینه سعودی منصوب کرد.
سلمان بن عبدالعزیز در فرمان دیگری ،نبیل بن
محمد العامودی وزیر حمل و نقل را برکنار و صالح بن
ناصر بن العلی الجاسر را به جای وی منصوب کرد .بر
اساس این گزارش ،عصام بن عبدا ...بن خلف الوقیت
به عنوان مدیر مرکز اطالعات ملی و طارق بن عبدا...
بن عبدالعزیز الشدی هم به عنوان رئیس دفتر اداره
دادههای ملی منصوب شد.

سوختن استعداد کیانوش ،مال حرام
و زنی که آشی شد!
در صفحات کاناپه این هفته ،چند روایت ،عکس و داستان
کوتاه و جذاب برای تان آماده کرده ایم
روزهای آخر هفته همیشه فرصت خوبی برای مطالعه است .ممکن است
خیلیازمابهمطالعهعالقهداشتهباشیمامایافرصتنداشتهباشیمیانتوانیم
بهترین مطالب را پیدا کنیم .ما برای این موضوع هم راهکار داریم و پیشنهاد
می کنیم آخرین روز هفته تان را روی کاناپه بنشینید و مطالب متنوع «کاناپه»
را بخوانید .مطالب جذاب این صفحه برای چند ساعت سرگرم تان می کند تا
از هیاهو و استرس بی حد و اندازه این روزها دور شوید .در «کاناپه» این هفته،
از حیف شدن آن همه استعداد و توانایی ،اراده و سرکشی ،تکنیک و لبخند
کیانوش رستمی خواهید خواند .دربــاره این که
چگونه تصمیم های سخت بگیریم؟ و به این سوال
که چرا اصرار بر حال خوب همیشه خوب نیست و
گاهی باید حال بدمان را بپذیریم ،پاسخ داده ایم.
در کنار همه این ها چند روایت ،عکس و داستان
ب
ســتها
ویــژه آ ی بــرا
ی
آ
خر
ن
کوتاه و جذاب را می توانید در صفحات میانی دوست هــا کــه مط هفتــه
ال
دا
عــه را
رنداما
وقتن
دارند
زندگی سالم بخوانید.

