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چرا بایدن از یمن آغاز کرد؟
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اولین نطق
سیاست خــارجــی خــود اولــویــت را جنگ یمن
دانست و وعده داد که به حمایت از این جنگ که
در آستانه ورود به هفتمین سال خود است ،پایان
دهد .بایدن حتی با تعیین نماینده ویژه در امور
یمن خواستار بهره گیری از دیپلماسی برای پایان
دادن به این جنگ شد .پیش از این نیز دولت بایدن
به طور موقت انصار ا ...را از فهرست گروه های
تروریستی خارج کرده بود .دولت ترامپ و شخص
پمپئو در واپسین روزهای حضور ترامپ در کاخ
سفید نام آن را در این فهرست گنجانده بود تا باب
هرگونه مذاکره و دیپلماسی در خصوص جنگ
یمن بسته بماند .بایدن البته در نطق خود ،دست
سعودی را در حمله به یمن با بهانه مبارزه با القاعده
بازگذاشت .تایید این مسئله و اعالم حمایت از
سعودی در دفاع از خود ،در واقع گونه ای پیام
دلگرم کننده برای آل سلمان بود .بی جهت نیست
که سعودی بالفاصله پس از این بخش از اظهارات
بایدن به طورمحتاطانه از آن استقبال و تنها این
بخش از سخنان او را برجسته کرد .اما چرا بایدن
به دنبال پایان دادن به جنگ یمن است؟ واقعیت
این است که نمیتوان به سیاست صلحجویانه
دموکراتها درباره بحران یمن خوشبین بود و
به آن اعتباری بخشید زیرا اساسا جنگ عربستان
علیه یمن در دوره اوباما آغــاز شد که جو بایدن
نیز سمت معاون اول رئیس جمهور را بر عهده
داشت .حتی سیاست اعالمی آمریکا نیز حمایت
جدی از سعودی در نبرد علیه انصارا ...بود اما آن
چه اکنون باعث شده دولت بایدن به سمت پایان
جنگ یمن حرکت کند ،گزینه ای انتخابی نبوده
اســت بلکه دولت بایدن خــود را ناچار میبیند

که به صورت دیگری برای پایان دادن به جنگ
یمن وارد عمل شــود .او ًال این که بایدن در این
زمینه تحت فشار افکار عمومی داخلی و مخالفت
جهانی با تــداوم نسلکشی یمنیها ،در کارزار
انتخاباتی ،وعــده داد هم ممنوعیت سفر که با
دستور مهاجرتی ترامپ صورت گرفت ،لغو شود
و هم حمایت ایاالت متحده از جنگ عربستان در
یمن پایان یابد .دوم این که هنگام شروع عملیات
«توفان قاطعیت» برای تصرف یمن و خارج کردن
صنعا از کنترل انصارا ...و خلع سالح این جنبش،
محمد بن نایف ولیعهد سعودی بود که دولتمردان
دموکرات ایاالت متحده رابطه بسیار خوبی با وی
برقرار و سرمایه گذاری زیادی روی او کردند اما
اکنون بن نایف برکنار شده و در حبس خانگی به
سر می برد و بن سلمان نیز با اقدامات خود پل
های پشت سر را خــراب کــرده و بی شک دولت
جدید آمریکا تمام تخم مــرغ هایش را در سبد
شاهزاده جوان نخواهد گذاشت و شاید به همین
علت از بدو تصدی امور ،ادعا کرده است فروش
تسلیحات تهاجمی به سعودی و امارات را تعلیق
می کند .مطرح کردن اسناد قتل جمال خاشقچی
نیز شاید شروع پروژه ای باشد که مقصودش صرفا
حذف ولیعهد کنونی از قدرت و جایگزینی آن با
گزینه مدنظر دموکرات هاست .از بعدی دیگر
بایدن که به بازیابی نقش رهبری ایاالت متحده در
مجامع بین المللی میاندیشد ،با توجه به مخالفت
سازمان ملل و برخی از متحدان اروپایی واشنگتن
با اقــدام دولــت ترامپ ،ضــرورت هم سو شدن با
جامعه جهانی را لمس کرده است اما شاید یکی از
مهم ترین دالیلی که باعث شده بایدن اولین اقدام
دیپلماتیک سیاسی دولت خودش را به موضوع
جنگ یمن اختصاص دهد ،روند خارج از انتظار
غرب و ائتالف سعودی از نتیجه این نبرد شش
ساله است .واشنگتن به این موضوع آگاه است
که نباید زمان را از دست داد زیرا با گذشت زمان
و تداوم پیروزی های انصار ا ...در یمن که در ابتدا
انتظار می رفت در چند ماه تسلیم ائتالف سعودی
شــود ،راه حل ها به طور فزاینده ای دشــوار می
شوند .افزون بر این ،تاکید بایدن بر حق سعودی در
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دفاع از خود و همچنین اشاره به استفاده انصارا...
از موشک های ایرانی ،پــرده از سیاست جدید
آمریکا در تالش بــرای جداسازی یمن از محور
مقاومت برمیدارد .دور از ذهن نیست که بایدن
با این سیاست در نظرداشته باشد دست محور
مقاومت و ایران را در حمایت از ملت یمن درمقابل
تجاوزهای سعودی و امارات بسته نگه دارد و آن
گاه در مراحل بعد میز مذاکره را به نفع سعودی
و باتضمین پیروزی سعودی ها و امارات بچیند.
به هر روی بایدن و تیم جدید سیاست خارجی او
خوب می دانند که انصارا ...با توجه به پشتیبانی
عظیم مردمی و باال بودن توان نظامی اش نابود
شدنی نیست و استمرار تجاوز سعودی علیه یمن،
زمینه را برای تجهیز بیشتر این جنبش و اقدامات
تهاجمی آن علیه متحدان آمریکا (به خصوص رژیم
صهیونیستی) فراهم کرده و سپری شدن هرچه
بیشتر زمان ،فرصت غرب برای کنترل ،تحدید
و مقیدسازی آن را از بین خواهد بــرد .حاال نیز
راهبرد جدید بایدن درباره پایان دادن به تجاوز به
یمن ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،تالشی بی
تضمین و بی پشتوانه است و باید این ایده عملی
شود و گرنه موشک های صنعا بازهم حرف آخر
را خواهند زد اما از منظری کالن تر انتخاب یمن
به عنوان اولین گزینه اقدامی سیاست خارجی
دولــت بایدن را می تــوان در قالب ایــده او برای
ورود به موضوع اتخاذ ترتیبات امنیتی جدید در
خاورمیانه ارزیابی کرد .بایدن در طول رقابت
های انتخاباتی و برنامه های خود از الگویی برای
مذاکره بین ایران و کشورهای منطقه (که منظور
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و عربستان
است) سخن به میان آورده بود که می تواند بعد
از احیای برجام ودر قالب آن چه وی نگرانی ها از
اقدامات ایران و محور مقاومت می خواند ،اجرا
شود .به نظر می رسد او در تالش برای پایان دادن
به جنگ یمن در مسیر هدف مهم تری حرکت می
کند که همانا ایجاد ائتالفی از کشورهای منطقه
برای ورود به بحث کنترل و فشار بر ایران است.
قطعا منطقه خاورمیانه در روزهای آینده آبستن
تحوالت زیادی است.

بازارچرباحتکار روغن!

رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده در گفت و گو با خراسان :شایعه حذف ارز  4200برای روغن
خوراکی باعث احتکار آن شده که صحت ندارد
میرجانیان  -قــفــسـههــای خــالــی از روغــن
جامد و مایع برخی فروشگاه هــا چند هفته
است که مــردم را کالفه کــرده .مدتی است که
بازار روغن همچون برخی اقالم اساسی دیگر
ملتهب شده و این محصول با قیمت های باالتر
از نرخ مصوب به فروش میرسد یا اصال در بازار
وجود ندارد .در برخی موارد هم شاهد هستیم
که بــرای خرید روغــن ،افــراد مجبور به خرید
کاالیی دیگر همراه این کاال می شوند .گشت
و گــذار در بسیاری از فروشگاه ها و مغاز هها
نشان میدهد که قفسههای برخی مغازه ها
خالی از روغن جامد و مایع است و هر کدام از
فروشندگان دالیلی برای آن مطرح میکنند.
در فضای مجازی هم طی چند هفته اخیر و هر
روز اخباری مبنی بر تشکیل صف های طوالنی
برای خرید روغن منتشر می شود .به گفته برخی
فروشندگان و مردم ،مشکالت تامین مواد اولیه
و زمزمههای حذف ارز ترجیحی واردات روغن
خام موجب کمبود و گرانی انواع روغن نباتی،
بهویژه در بــازار برندهای مشهور ،بهخصوص
حلب روغن جامد  5 ،4و  ۱۷کیلوگرمی شده
است .این در حالی است که فضای ملتهب بازار
روغن قبل از زمزمه های حذف ارز  4200وجود
داشت .طی ماههای اخیر موضوعاتی نظیر تغییر
نرخ ارز بارها از زبان برخی افراد در جامعه مطرح
و همین موضوع به افزایش تقاضا در بازار روغن
نباتی منجر شده است.
▪نسبت به سال گذشته  30درصد روغن
بیشتری در بازار عرضه شده است

برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر عباس
تابش ،معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت
از مصرف کننده رفتیم.عباس تابش به خراسان
می گوید :در چند روز گذشته تحلیل هایی مطرح
می شود مبنی بر این که ممکن است ارز 4200
روغن تغییر کند و ارز دولتی با ارز نیمایی عوض
شــود .این باعث شده که در چند هفته گذشته
احتکار خانگی روغن داشته باشیم .مثال مصرف
کننده ای در ماه به دو قوطی روغن نیاز دارد اما
بسیار بیشتر از نیازش می خرد .در حالی که دولت
تا کنون در الیحه بودجه ارز  4200را گذاشته
بود ،این الیحه فعال رد شده و مجلس هم اصراری

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• من انسولینی هستم وبه هر داروخانه ای می
رم،میگنحتیانسولینایرانیهمنداریم.آن
وقتدربازارسیاهمیتوانیدانسولینپیداکنید!
ویتامین نیست که مهم نباشه! جون مون به
انسولینوابستهاست.لطفابهمسئولینمربوط
منعکسکنید.
•• حال که مسئوالن نظام تصمیم به مصالحه با
قاتلینفرزندانماندرافغانستانبهبهانهمنافع
ملیگرفتهاند،چراعدهایدرصحنهبینالملل
بهدنبالدرگیریبیشترباغربوآمریکاهستند؟
•• ضمنتشکرازروزنامهوزینخراسان،قسمت
امتدادتاریکیخیلیخوبوآموزندهاست.کاش
میشدتمامیقسمتهایمنتشرشدهدرطول
سالبهصورتنشریهایارزشمندعرضهشود.
••اینهمهمعلمبیکارحقوقبگیرکمبودکهمی
خواهند  30هزار نفر معلم دیگر هم استخدام
کنند! این یعنی منطق اقتصادی کشک است
وبدنهعظیمکارمندانهرروزفربهترمیشود.
••مشکل کشور و مردم ،آقازاده ها نیستند و این
کارهادادنآدرسعوضیبهملتشریفاست.
••ما پــدر و مــادرهــا از تمام مسئولین به ویژه
نمایندگان مجلس عذر خواهی می کنیم که به
فرزندانماننیاموختیماجرایقانونتنهامختص
آدمهایمعمولیاستنهمسئولین!
•• فرانسه در ساخت و تولید واکسن کرونا
شکست خورد و به خاطر هزینه های باال قید
ساختش را زد .پس به دانشمندان و پزشکان
کشورمافتخارمیکنم.
••روزنامه باید بی طرف باشد .چرا به مسئولین
برای خرید واکسن فشار نمی آورید؟ در روز باید
چند نفر بمیرند تا راضی شوید؟ هر کسی عزیز
خانوادهایاست.لطفابهفکرمردمباشید.
••ازشهرداریدرخواستدارمنظارتبیشتری
بر شرکت هایی که خیابان های سطح شهر رو
حفاریمیکنندخصوصاشرکتآبانجامبده.
هر جا کنده می شه تا مدت طوالنی کسی به
فکرترمیمنیست.باگرانیکمکفنروالستیک
ولــوازم یدکی وتصادفات دیگه اعصاب برای
مردمنمونده.
••مــرحــوم علی انــصــاریــان و مــرحــوم مهرداد

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

میناوند،چقدرقشنگبازیکردیدوچقدرخوب
وقشنگگلزدیدوچقدرقشنگقهرمانشدید.
ولیخیلیبدازمیانهوادارانوورزشدوستان
وبدون سر و صدا قدم به دنیای دیگر گذاشتید.
روحتانشاد.
••حاال چی شده که به اخبار بی بی سی استناد
میکنین؟جایتعجبهآخهاونارسانهاستعماری
هستندمثال!
••آقــای شریعتمداری فقط یک روزنامه نگار
حق گوست شما چرا از حرف حق ناراحت می
ن جواب انتقادات
شی؟ به جای توهین به ایشا 
شونروبدید.
••من نمی دونــم این روسیه جز بدبختی چی
داشته که بعضی ها این قدر سنگش رو به سینه
میزنند؟فقطیکیازقطعنامههاییروکهبهنفع
ایرانوتوکردبگید.چقدربعضیهاکوتهفکرن!
••صندوق بازنشستگی کشوری بارها تبلیغ
کردند 50میلیون وام بــرای خرید لــوازم به
بازنشستگان کشوری با کمک بانک صادرات
می دهیم .به بانک رفتیم ،گفتند مــدارک و
ضامن و نامه کسر از حقوق بیاورید ،همه را تهیه
کردیم و تحویل دادیــم .بعد یک ماه دوندگی
بانک صادرات در بجنورد اعالم کردند بیایید
مدارکتان را پس بگیرید ،از باال جلوی وام را
گرفته اند! بیش از 20هزار تومان تهیه مدارک
برایماهزینهداشتلطفاکسیپاسخدهد.خدا
دروغگورالعنتکند.
••به خدا دلم بــرای یک عمر خریدن روزنامه
خراسان می سوزه نمی دونم ادامه بدم یا نه؟
وقتی می بینم قسمت ورزشی و مورد عالقه من
فقطشدهپرسپولیسواستقاللوتیمشهرمدر
آن جایی نداره و حتی حاضر نیستین در صفحه
اولتان عکسشروبذارین...
••درگــذشــت مرحوم مــهــرداد میناوند وعلی
انصاریان ،دو اسطوره تیم فوتبال پرسپولیس
وتیم ملی به هـــواداران ،باشگاه ،فدراسیون
وخانوادهمحترمشانتسلیت.
••چهارسالپیشهمهزندگیمرودزدبرد.هیچ
کسی کاری نکرد .چهار ساله بدبختیم و مزه
گوشت و برنج ومیوه وخیلی چیزهای دیگه رو

رایزنی وزیران دفاع ایران و هند
در خصوص همکاری های دفاعی و امنیتی

امیرحاتمی:بهدنبالارتقایفناوریجنگندههای
خودهستیم

بــرای جایگزینی ارز دولتی در موضوع روغن
خوراکی نداشته است .تا االن بحث جدی برای
حذف ارز  4200نداشته ایم و در برنامه دولت
فعال چیزی به ما ابالغ نشده است .پس این که
بعضی روغن را احتکار می کنند که در آینده گران
می شود کار اشتباهی است .البته هر کاالیی که
ارز 4200میگیردحتماقاچاقمیشودویکیاز
آفت های کاالی با ارز دولتی ،قاچاق است اما این
دلیل نمی شود که بخواهیم صرفا به دلیل قاچاق،
ارز دولتی را حذف کنیم .عزیزان مرزبانی و ناجا
باید از این موضوع جلوگیری کنند.
وی ادامه می دهد :بعضی شهروندان می گویند
که برخی فروشگاه ها برای فروش روغن شرط و
شروط هایی می گذارند و این ماده خوراکی را به
همراه کاالهای دیگر می فروشند یا به اصطالح
فروش اجباری انجام می دهند .این صد درصد
تخلف است ولی ما هیچ جایی مستندی نداریم
که چنین کاری انجام می شود .اگر کسی برای
چنین ادعایی ،سند دارد حتما گزارش بدهد.
مصرف کنندگان گرامی می توانند در چنین
مواردی با شماره تلفن  124یا به وزارت صمت
اطالع بدهند که حتما برخورد می شود .تابش
می افزاید :روغن خوراکی در بازار به دو شکل
است .روغن مایع که در تمام فروشگاه ها وجود

دارد .چیزی که ممکن است در بعضی فروشگاه
ها کمتر باشد ،روغن جامد است که عالوه بر
مصرف شخصی ،در شیرینی فــروشــی هــا و
قنادی ها هم مصرف می شود.
طی چند روز گذشته بــرای روغــن جامد نیز
تخصیص روغن خام انجام شده است .امیدواریم
به زودی مشکل کمبود روغن جامد هم برطرف
شود .طی امسال تاکنون و نسبت به سال قبل
 30درصد روغن بیشتری در بازار عرضه شده
است و دلیلی برای کمبود روغن وجود ندارد .با
توجه به روند تخلیه روغن در بنادر و ...امیدواریم
به زودی مشکل این کاال حل شود .خود من در
چند روز گذشته به تعدادی از فروشگاه های
زنجیره ای در قزوین رفتم و حتی یک فروشگاه
را پیدا نکردم که حداقل دو قفسه پر روغن
مایع نداشته باشد یا گران فروشی کند .اتفاقا
پرداختن جراید به گــران فروشی یا فروش
اجباری روغن باعث می شود که بین مردم هم
این موارد مطرح شود اما هیچ وقت سندی برای
این ادعا به دست ما نرسیده است که روغن را با
تن ماهی و رب و ...به مردم فروخته باشند .همه
در حد ادعا مطرح شده است .البته نمی گوییم
که گران فروشی و ...وجود ندارد اما این تخلف
ها از مبدا نیست.

وزیرصنعت:مخالفقیمتگذاریدستوریخودروهستیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که مخالف
انحصار و قیمتگذاری دستوری در خودروسازی
هستیم ،افــزود :باید به سمتی حرکت کنیم که
قیمتها در بازار تعیین و دالالن و واسطهها از
بــازار خارج شوند .این در حالی است که بسته
وزارت صمت برای آزادسازی قیمت خودرو بیش
از دو ماه است که آمــاده شده ولی هنوز در این
زمینه تصمیم گیری نشده است.

حرف مردم

به گزارش تسنیم ،علیرضا رزمحسینی در جریان
افتتاح خط تولید تمام اتوماتیک بوستر ترمز
خــودروی تارا اظهار کرد :این موضوع ،مطالبه
خودروسازان نیز هست و آن ها نمیخواهند در
یک فضای انحصاری فعالیت کنند بلکه خواستار
رشد در یک فضای رقابتی هستند.
وی اف ــزود :در عرصه قطعه ســازی ،به دنبال
مجموعه ســازی قطعات هستیم تا قطعات در

انــواع خودروها قابل استفاده باشد که در این
صورت ،قیمت تمام شده کاهش می یابد و امکان
رقابت بیشتر می شود.رزم حسینی یکی دیگر از
برنامههارا،تعمیقساختداخل ،کاهشارزبری
و استفاده از ظرفیت قطعهسازی در سراسر کشور
دانست و افزود :حدود دو هزار قطعهساز خودرو
در سراسر کشور حضور دارند که باید بتوانیم از
ظرفیت همه آن ها استفاده کنیم.

هادی محمدی – اولین سفر مستقل یک
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران به هند
از ابتدای انقالب اسالمی ،در حالی پس از
سه روز به پایان رسید که بازدید از نمایشگاه
صنعت دفاعی هند ،دیدار با مقامات ارشد
نظامی ایــن کــشــور و وزیـــران دف ــاع دیگر
کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه
از دستاوردهای این سفر مهم که در پاسخ
بــه سفر وزیــر دفــاع هند بــه تــهــران صــورت
گرفته بود ،محسوب می شود .در کنار این
خبرهای رسمی ،دیدارهای غیررسمی و
مذاکرات هیئت عالی نظامی همراه وزیر
دفاع کشورمان با مقامات کشورهای دیگر
و شرکت های پیشرفته نظامی هند می تواند
از جمله حواشی مهم این سفر باشد که باید
منتظر نتایج آن در ماه های آینده بــود .به
گزارش خراسان امیر سرتیپ امیر حاتمی
روز چهاشنبه به دعــوت رسمی راجنات
سینک وزیر دفاع هند و با هدف حضور در
اجــاس وزیــران دفــاع کشورهای حاشیه
اقیانوس هند وارد بنگلور شد و در اولین
برنامه خود در مراسم افتتاح نمایشگاه بین
المللی صنایع هوایی بنگلور هند ۲۰۲۱
حضور یــافــت .در نمایشگاه بین المللی
صنایع هــوایــی هند کــه در پایگاه هوایی
«یالهانکای» شهر بنگلور برپا شــده بود،
سازندگان هواپیماهای نظامی ،جنگندهها
وبالگردهای ۱۵کشورجهاندر ۵۶۴غرفه،
جدیدتریندستاوردهاومحصوالتخودرادر
معرضدیدمتخصصانهوافضاوکارشناسان
نظامی قرار دادند .امیر سرتیپ حاتمی در
حاشیه نمایشگاه گفت :در صنعت هوایی
به رغم تحریم های ظالمانه نظام
سلطه به دســتــاوردهــای بسیار
خوبی در ایران اسالمی رسیده
ایــم و طــی ســال هــای اخــیــر به
محصوالت بومی خوبی با تالش
جوانان برومند ایــران اسالمی و
متخصصان صنعت هوایی دست
پیدا کردیم که از نمونههای آن
جنگنده سبک کوثر و
جنگنده پیشرفته
آمــــــــوزشــــــــی
یاسین و انــواع

بالگردها و پهپادهاست که به دنبال ارتقای
فناوریهایآنهستیم.وزیردفاعکشورمان
همچنین در دیــدار با وزیــر دفــاع هند بهره
گیری از ظرفیت های فــراوان در دو کشور
برای توسعه همکاری ها در ابعاد مختلف از
جملهابعاددفاعیامنیتیدوجانبهمنطقهای
و بینالمللی را ضروری و در راستای منافع
دو کشور و منطقه ارزیابی کرد و چابهار را
فرصتی برای دو کشور در راستای توسعه
همکاریهای منطقهای دانست« .راجنات
سینگ» نیز در این دیدار بر حفظ و توسعه
روابــط رو به رشــد دو کشور تاکید کــرد که
بخشی از آن مربوط به همکاریهای دفاعی
اســت .وزیــر دفــاع کشورمان بــا «ارتشبد
بی پین روات» رئیس ستاد کل نیروهای
مسلح هند نیز دیــدار و گفتوگو کــرد .اما
مهم ترین برنامه سفر سه روزه وزیــر دفاع
کشورمان به هند حضور و سخنرانی در
اجــاس وزیــران دفــاع اتحادیه کشورهای
حاشیه اقیانوس هند بود .وی در سخنرانی
خود با بیان این که جمهوری اسالمی ایران،
اقیانوس هند را دروازه ارتباط با جهان خارج
خود از طریق دریا و کشورهای حاشیه آن
را الیق برخورداری عادالنه از همه نعمت
های این اقیانوس پهناور از جمله امنیت و
پیشرفت می دانــد ،افــزود :ایــران از طریق
سواحل طوالنی با خلیج فــارس ،دریــای
عمان و اشــراف بر تنگه استراتژیک هرمز،
موقعیت ممتازی در اقیانوس هند و این
پهنه بــزرگ آبی از جهت اتصال به قفقاز،
اروپا و غرب آسیا دارد که مایل است از آن در
برنامه پیشرفت و تعالی و امنیت خود و
منطقه استفاده کند و آن را وسیله
ای بــرای موفقیت و پیشرفت
دیگر کشورها قرار دهد ،از این
رو معتقد هستیم ایــن منطقه
باید بــا اســتــانــداردهــای بــاال و
پیشرفته امنیتی بومی اداره و
مدیریت شود و ارائه ابتکار صلح
هرمز توسط جمهوری
اســامــی ای ــران
در هــمــیــن
چـــارچـــوب
بوده است.

نمابر05137009129 :

فراموشکردیم.اجارهنشینمباکلیبدبختی...
آیاکسیهستمرایاریکند؟شرمندهزنوبچه
هایم هستم...بیماری روانی گرفتم...خدایا
کجایی؟کجا؟
•• آقای دژپسند اعالم کرد درآمد مالیاتی در
 10ماه 101درصــد محقق شده ولی نگفته
این افزایش بابت مالیات بر ارزش افزوده و چند
برابرشدنقیمتهاستونهازدرآمددالالن!
••چرا اداره کل دام پزشکی خراسان رضوی
پروانهجدیدشرکتهایپخشدارووواکسنرا
صادرنمیکند؟
••اینقدرتچهمزهایداردکهپوتینبابیماری
العالجیکهداردوحتیخانوادهاشاورادعوت
به بازنشستگی کرده اند باز هم حاضر نیست
قدرترابهدیگریبدهد؟
••خــدا قــوت؛ من کارمند شــهــرداری مشهد
هستم.پسرمپنجسالشه،هرهفتهبراشآبنبات
رو می گیرم تا هفته بعد تموم صفحات رو می
خونه چند بار .خیلی مجله آبنبات رو دوست
داره.
جوابیه بانک قوامین
••باتوجهبهانتشارمطلبیدرستونحرفمردم
29آبان99باعنوان«هشتسالپیشسهامدار
قوامینشدیم،مدیرانبانکقوامینماروفریب
دادن و سهام ما رو به این بهانه که بانک جمع
خواهد شد و شما ضرر خواهید کرد مفت پس
گرفتنوخریدن! و»...
به استحضار می رساند :در خصوص موضوع
خرید سهام بانک قوامین نکته مهم ماهیت
بازار سرمایه است .لذا ارزش یک سهم با عرضه
و تقاضا در بازار تعیین می گردد و ممکن است
سهامدار سود یا زیــان کند اما بــرای کمک به
پرسنل و رضایتمندی آن ها هر سهم بانک
قوامین با مبلغی باالتر از ارزش اسمی آن
روزی که نماد بانک بسته شده بود ،از کارکنان
خریداریشد.ازطرفیحسبدستورفرماندهی
محترم ناجا و مصوبه هیئت مدیره محترم بنیاد
مقرر شد پس از پرداخت ارزش سهام مهرگان
کارکنانناجادرخصوصپرداختمابهالتفاوت
ارزشسهامبانکقوامیناقدامشود.

پاکستان ۱۷ملوانایرانی
را آزاد کرد
هفده نفر دیگر از ملوانان ایرانی از زندان شهر
کراچی پاکستان آزاد شدند و به میهن اسالمی
بازگشتند.به گزارش شبکه خبر ،بخش اطالع
رسانی سرکنسول ایران در کراچی اعالم کرد:
به منظور احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور و
با پیگیریهای کنسولگری کشورمان در کراچی،
 ۱۷نفر دیگر از ملوانان ایرانی از زنــدان شهر
کراچی پاکستان آزاد شدند و از طریق پــرواز
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایــران
به کشور بازگشتند.این ملوانان ،حدود چهار
ماه پیش به اتهام ورود غیرقانونی به آ بهای
سرزمینی پاکستان به دست نیر وهای آژانس
امنیت دریایی این کشور بازداشت و روانه زندان
شده بودند.با آزادی این تعداد ملوان ،در مجموع
 ۱۰۱ملوان ایرانی که همه آنان به اتهام مشابه
توسط نیروهای پاکستانی دستگیر شده بودند ،با
پیگیری کنسولگری ایران در کراچی ،آزاد شدند
و به آغوش خانواد ههایشان بازگشتند.پیشتر
«احمد محمدی» سرکنسول ایران در کراچی در
مالقاتهای خود با مقامات پاکستانی از آن ها
خواسته بود با ورود سهلانگارانه صیادان ایرانی
به آبهای سرزمینی آن کشور با رأفت بیشتری
برخورد و تا حد امکان آنان را به سمت آبهای
سرزمینی ایران هدایت کند.وی افزود :از مالکان
لنجها و صیادان ایرانی میخواهیم بیش از پیش
دقت و از نزدیک شدن به حریم مرزهای آبی دو
کشور اجتناب کنند ،زیرا روند اداری در پاکستان
پیچیده است و کار پیگیری و آزادی زندانیان
ایرانی دربند ،ماهها زمان میبرد.گفته میشود،
تقریبا  ۲۶نفر دیگر از ملوانان ایرانی در زندان
های پاکستان به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای
سرزمینی این کشور محبوس هستند که تالش
برای آزادی آنان و بازگشت شان به کشورمان
ادامه دارد.
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