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اعتبارسنجی ادعای «صفر» آمریکایی
ترامپ تصمیم گرفته است که معافیت های نفتی خریداران ایران را که تا  12اردیبهشت
معتبر اسـت ،تمدید نکند« .این تصمیم بـه منظور به «صفر» رسـاندن صـادرات نفت ایران
و قطـع منبع اصلـی درآمد دولـت ایـران گرفته شـده اسـت» .این جمله کـه در صـدر بیانیه
دیروز کاخ سـفید آمده ،اگرچه بر خالف گمانـه زنی ها و موج های خبـری چند هفته اخیر
اسـت اما تقریبا هیچ حرف جدیـدی ندارد؛ همان آرزویی اسـت کـه آمریکایی ها نـه تنها از
اردیبهشـت  97و همزمان با اعالم خـروج از برجام کـه در دوره تحریم هـای  89تا  92و به
طور کلی و با شـدت و ضعف از ابتـدای انقالب مطرح کـرده اند.
آمریکایی ها بارها علیه کشـورهای مختلف ،از ژاپن و شـوروی و صربسـتان تا لیبی و عراق
و سـودان از سلاح نفت اسـتفاده کردند اما در مواجهه با ایـران اگرچه تنگناهایـی را برای
کشـورمان ایجاد کردند هرگز نتوانسـتند بـه هدف صـادرات "صفر" دسـت یابنـد و تنها به
اسـتفاده روانی و تبلیغاتی از آن پرداخته اند .توقف صـادرات نفت ایران بـر اثر تحریم تنها
یک بار در دوره بعد از ملی شـدن صنعت نفت ( 1330تا  )1333با تحریم های اسـتعمار
پیر یعنـی انگلیـس رخ داد .دوره ای که تفاوت های فاحشـی با زمان کنونـی دارد که اظهر
من الشـمس اسـت -1 :ایـران در آن دوره به تازگـی در حال یادگیـری الفبای بـازار نفت و
عملکرد مستقل در تولید و صادرات بود اما اکنون نه تنها سـال ها تجربه تولید و بازاریابی
دارد بلکه سـال ها تجربـه دورزدن تحریـم را در کارنامـه دارد -2 .میزان تولیـد و صادرات
نفـت ایـران در آن دوره (که بـه معنی وابسـتگی بازار جهانـی انرژی به ایران اسـت) بسـیار
کمتر از دوره فعلی بود -3 .بازار نفت در دهه  50میالدی در انحصار هفت شرکت بزرگ
نفتـی (موسـوم بـه هفـت خواهـران) بـود کـه همگـی در همراهـی بـا بریتانیـا ،روزنـه هـای
صـادرات نفـت ایـران را بسـتند و کوچک تریـن مشـتریان نفتـی (شـرکت هایـی از ایتالیا و
شـرق آسـیا) دولت مصدق را هم ،نه با تهدید به تحریم بلکه با انهدام اتفاقی (!) هواپیمای
مدیرعامل شـرکت ،از همکاری با ایران منصرف کردند .اما اکنون نه تنها مشتریان نفتی
ایران همچون چین ،آشـکارا با اقدام یک جانبه اسـتعمار نو مخالفت کردند بلکه سـاختار
بازار نفت هم به گونه ای تغییر کرده اسـت که راه های مختلفی بـرای تداوم صادرات نفت
به حد موردنیاز وجود دارد .بـا این تحلیل تاریخی ،عیـار ادعای آمریکا دربـاره صفر کردن
صـادرات نفت کشـورمان ،مشـخص می شـود امـا بد نیسـت که کمـی دقیق تـر دربـاره راه
هـای دورزدن تحریم و همچنیـن میزان نیـاز ایران به صـادرات نفـت و نیاز بـازار جهانی به
نفت ایـران با اعـداد و ارقام صحبـت کنیم.
راه های دورزدن تحریم
پیـش از آن کـه کار بـه دورزدن تحریـم برسـد ،رایزنـی بـا کشـورهایی نظیـر هنـد و چیـن که
بـه شـدت از تصمیـم آمریـکا ناراحـت انـد و ارائـه پیشـنهادهای مناسـب بـه آن هـا مـی تواند
شـرایطی را فراهم آورد که آمریـکا ،ولو به صورت غیررسـمی ،مجدد از سیاسـت خود عقب
نشـینی کند .اما دربـاره دورزدن تحریـم ،مهم تریـن واقعیت ،دسترسـی ایران بـه مرزهای
گسـترده آبـی و خاکـی و امـکان صـادرات بـه صـورت غیررسـمی از این طریـق اسـت .تجار
ِ
کوچک غیرقابل
ایرانی نیز (به ادعای رسـمی خودشان) به اندازه کافی با پاالیشـگاه های
تحریم در ارتباط اند .اگرچه جزئیاتی درباره نحوه دورزدن تحریم ها منتشـر نمی شـود که
منطقی هم به نظر می رسـد اما پیشـتر گزارش های متعددی در خصوص صـادرات نفت با
نفتکش های غیرقابل رهگیری یا فروش نفت روی آب منتشـر شده اسـت .وزارت نفت هم
قول تداوم صـادرات به میزان یک میلیون بشـکه بـا روش های مختلف (که طبیعتا تشـریح
نمی شود) را داده است .وجود این مسـیرها در کنار ارائه تخفیفات قیمتی می تواند روزنه
هایی مهم بـرای تـداوم فروش نفـت در حـد موردنیاز ایجـاد کند .البتـه این مسـیرها هزینه
هایی هـم دارد امـا برای شـرایط اضطـرار تقبل ایـن هزینه ها ضروری اسـت.
چقدر صادرات نیاز داریم؟
امـا حداقـل صـادرات مـورد نیـاز نفـت کشـور چقـدر اسـت؟ اگـر موضـوع گریـز از کسـری
بودجـه و همچنیـن نیازهـای ارزی را در نظر بگیریـم ،نیـاز ارزی دولت حـدود  15میلیارد
دالر اسـت که با صادرات روزانـه  700هزار بشـکه در روز و حتی با اعطـای تخفیفات قابل
تامین اسـت .از سـوی دیگر ،مراودات و قراردادهای جدید با همسـایگان نه تنها کشـور را
در مسـیر انجام حداقل صادرات مورد نیاز یاری خواهد کرد بلکه در مسیر انجام تراکنش
هـای مالـی و بازگردانـدن پـول نفـت نیـز کشـور را بـی نیـاز از نظـام هـای مالی تحـت رصد
آمریـکا خواهـد کـرد .در این شـرایط حداقـل نیازهـای ارزی و همچنیـن بودجه ای کشـور
به نفت قابـل تامیـن خواهد بـود .البته مشـروط بر آن کـه دولـت تصمیم های معقـول تری
دربـاره نرخ تسـعیر ارز ،سیاسـت مهلـک ارز  4200تومانـی و همچنین یارانه هـای پنهان
بگیـرد و دربـاره سـهم صنـدوق توسـعه ملـی هـم تسـهیالتی اعمـال شـود .در ایـن شـرایط
اگرچه بـرای شـرکت نفـت بـا سـهم  14.5درصـدی ،سـختی هایـی پیـش خواهد آمـد اما
نیازهـای ضـروری ارزی و بودجـه ای کشـور تامیـن خواهـد شـد .بـه بیـان دیگـر ،هـدف
آمریکایـی هـا از اعمـال تحریم نفتـی مطلقـا محقق نخواهد شـد.
امکان جانشینی نفت ایران
این در حالی اسـت کـه آمریکا بـرای اعمال این تحریـم ها ،هزینه هـای زیـادی را حداقل در
کوتاه مدت ،متحمل می شـود .قیمت های جهانی نفت هم اکنون افزایش یافته است و در
صورت کاهش صادرات ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز ،تشدید هم خواهد شد.
مخصوصا در شرایطی که وضعیت عرضه نفت توسط ونزوئال و برخی کشورهای آفریقایی،
بر اثر تحریم یا ناآرامی هـای داخلی ،رو به وخامت گذارده اسـت .اگرچه انتظـار می رود در
بلندمدت افزایش تولید شیل آمریکا ،عربسـتان و برخی دیگر از کشـورها کاهش عرضه را
جبران کند اما برخی می گویند که عربسـتان در افزایش تولید به لحاظ فنی دچار مشکل
اسـت .از جمله دکتر حسـنتاش تحلیل گر نفتی ضمن بررسـی وضعیت تولید عربستان از
بزرگ ترین میـدان نفتـی اش تحت عنـوان غـوار ،تحلیل مـی کند کـه ظاهرا تـوان تولیدی
این میدان اسـتراتژیک به شـدت تحلیل رفته و جایگاه خود را به عنوان بـزرگ ترین میدان
نفتـی جهـان از دسـت داده اسـت .بر ایـن اسـاس تنش هـای اخیـر بیـن عربسـتان و آمریکا
درباره مدیریت بـازار نفت هم ذیـل وضعیت این میـدان نفتی قابل تحلیل اسـت .جایی که
عربسـتان همیشـه خود را دارای ظرفیت مازاد تولید و قدرت جهش تولید نشـان می دهد
امـا در عمل ،چنیـن توانی را از دسـت داده اسـت و نمـی تواند به فرمـان های آمریـکا درباره
افزایـش تولیـد عمل کنـد .طبـق ایـن تحلیـل ،عربسـتان ناتوانـی خـود در افزایـش تولید را
پشـت تفاهم نامـه های اوپـک پنهان کرده اسـت .ایـن در حالی اسـت کـه دیروز ،مهـم ترین
پاسـخ پمپئو به خبرنگاران درباره نحـوه مدیریت بـازار جهانی انـرژی بعد از تشـدید تحریم
نفت ایران ،به قول های مسـاعد سـعودی اشـاره داشـت!
کمی هم درباره بلندمدت
آن چـه گفته شـد مربـوط بـه کوتـاه مـدت و شـرایطی اسـت کـه اکنـون واقع شـده .بـر اسـاس آن
چه گفتـه شـد در کوتـاه مـدت ،اعتبـار ادعـای آمریکایی هـا مبنی بـر صفر کـردن صـادرات نفت
کشـورمان در حـد "صفـر" ارزیابـی مـی شـود .بسـیاری از کارشناسـان داخلـی و حتـی تحلیـل
گران شـبکه های فارسـی زبان ضدایرانی نیز به ایـن موضوع اذعـان کرده اند .امـا در بلندمدت
کشـور نیاز دارد کـه ضمن پیشـبرد راهکارهای سیاسـی در رفـع تحریم هـای یک جانبـه آمریکا
و همچنیـن برقـراری راهکارهـای دوجانبـه بـا کشـورهای مختلـف بـرای مقابلـه بـا تحریـم هـا،
وابسـتگی حیاتـی بـه نفـت را کاهـش دهـد .شـرایط سـخت فعلـی ،فرصتـی طالیـی اسـت تـا با
اعمال تغییـرات بودجه ای ،تغییـر رژیم صادراتی کشـور از نفـت بـه گاز و از نفت خام بـه فراورده
های نفتی و پتروشیمی و تنوع بخشـی به مبادی صادراتی نفت با فعال کردن بخش خصوصی
به صـورت پایـدار ،بـرای همیشـه راه بر زیـاده خواهـی آمریکا از مسـیر تحریم نفتی بسـته شـود.

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر پاکستان:

روابط ایران و پاکستان برخالف میل دشمنان

باید تقویت شود

یکی از اهداف حرکت های تروریستی در مرزها ،آلوده کردن روابط ایران و
پاکستان است
حضــرت آیــت ا ...خامن ـهای رهبــر معظــم انقــاب اســامی عصــر روز گذشــته (دوشــنبه) در
دیــدار آقــای عمــران خــان نخس ـتوزیر پاکســتان و هیئــت همــراه ،ارتبــاط ملتهــای ایــران
و پاکســتان را ارتباطــی قلبــی و عمیــق برشــمردند و تأکیــد کردنــد :روابــط دو کشــور بــه رغــم
دشــمنیها بایــد هــر چــه بیشــتر مســتحکم و تقویــت شــود .بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی
دفتــر حفــظ و نشــر آثــار رهبــر معظــم انقــاب ،حضــرت آیــت ا ...خامن ـهای در ایــن دیــدار بــا
اشــاره بــه ریشـههای تاریخــی ارتباطــات دو ملــت خاطرنشــان کردنــد :اوج عزت و شــکوه شــبه
قــاره هنــد در دوران حکومــت مســلمانان بــر آن بــوده اســت و بزرگترین ضربــه اســتعمارگران
انگلیســی بــه ایــن منطقــه مهــم ،نابــود کــردن تمــدن برجســته اســامی در آن بــود .رهبــر
انقــاب اســامی بــا تجلیــل از شــخصیتهای بــزرگ پاکســتانی همچــون اقبــال الهــوری و
محمدعلــی جنــاح گفتنــد :روابــط خــوب ،بــه نفــع هــر دو کشــور اســت امــا ایــن روابط دشــمنان
جــدی دارد کــه بایــد بــر خــاف میــل آن هــا ،همکاریهــا و ارتباطــات در بخــش هــای مختلــف
تقویــت شــود.
▪یکی از اهداف حرکت های ضدامنیتی در مرزهای ایران و پاکســتان ،آلوده کردن
روابط 2کشور است

ایشــان ،مســائل امنیتــی در مرزهــای دو کشــور را مهــم خواندنــد و افزودنــد :گــروه هــای
تروریســتی کــه عامــل ناامنــی در مرزهــا هســتند بــا پــول و ســاح دشــمنان تغذیــه میشــوند و
یکــی از اهــداف حرکــت هــای ضدامنیتــی در مرزهــای ایــران و پاکســتان ،آلــوده کــردن روابط
دو کشــور اســت .رهبر انقــاب اســامی همچنیــن با تشــکر از کمــک های دولــت پاکســتان در
قضیــه ســیل اخیــر ،آغــاز ســفر آقــای عمــران خــان بــه کشــورمان از مشــهد و زیــارت حــرم مطهر
حضــرت علیبنموس ـیالرضا(ع) را نشــانهای خــوب برشــمردند و ابــراز امیــدواری کردنــد بــا
عنایــات آن حضــرت ،ایــن ســفر بــرای هــر دو کشــور مفیــد و ســازنده باشــد.
▪عمران خان :تالش می کنیم روابط 2کشــور مستحکم تر از قبل شود

در ایــن دیــدار کــه آقــای روحانــی رئیــس جمهــوری نیــز حضــور داشــت ،آقــای عمــران خــان
نخس ـتوزیر پاکســتان ،مذاکــرات خــود در تهــران را خــوب خوانــد و گفــت :در ایــن مذاکــرات
بســیاری از مســائل حل شــد و وزیــران پاکســتانی نیــز مذاکــرات خوبی بــا همتایــان ایرانــی خود
داشــتند .نخس ـتوزیر پاکســتان بــا اشــاره بــه روابــط تاریخــی ایــران و هنــد ،گفــت :مســلمانان
ـمی حکومت
 ۶۰۰ســال بر هنــد حکومــت کردنــد و تأثیــر ایران بــر آن هــا چنان بــود که زبــان رسـ ِ
هند ،فارســی شــد .آقــای عمــران خان بــزرگ تریــن غــارت ثــروت هنــد را مربــوط بــه دوره حضور
انگلیــس در ایــن کشــور خوانــد و افــزود :انگلیسـیها همــه ثــروت هنــد را غــارت و نظام آموزشــی
آن را نابــود کردنــد و هند را مســتعمره جواهرنشــان نامیدند .نخسـتوزیر پاکســتان بــا بیان این
کــه برخــی نمیخواهنــد روابــط تهــران و اســام آبــاد بــه یکدیگــر نزدیــک شــود امــا میتوانیــم بــر
مشــکالت فائــق آییــم ،خاطرنشــان کــرد :تــاش میکنیــم روابــط دو کشــور مســتحکمتر از قبــل
شــود و بــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران در تمــاس مســتمر خواهیــم بــود.

نصرا :...خبر روزنامه کویتی درباره من
کامال اشتباه بود
دبیرکل حـزبا ...لبنان جنگ جدیـد رژیم صهیونیسـتی علیه لبنان را بعید دانسـت و با اشـاره
به اقـدام آمریکا علیـه صـادرات نفـت ایـران ،آن را بیاعتنایـی بـه نهادهـا و قوانیـن بینالمللی و
تجاوز بـه کل دنیـا دانسـت .به گـزارش فـارس ،سـید حسـن نصـرا ...دبیـرکل حـزبا ...لبنان،
در جمع اعضـای جمعیـت پیشـاهنگی امـام مهدی(عج) کـه در منطقه «بئـر حسـن» در مجتمع
فرهنگـی «رسـاالت» برگزار شـد ،خبـر روزنامه الـرأی کویت را کـه از قول وی نوشـته بـود لبنان
و اسـرائیل در تابسـتان وارد جنـگ خواهنـد شـد ،قویـا تکذیب کـرد و گفـت :محتـوای آن چه در
ایـن روزنامـه چـاپ شـد ،کاملا نادرسـت بـود و در زمان بسـیار بـدی نیـز چاپ شـد؛ مـن در هیچ
جلسـه داخلی ،دو طرفه و هیچ جلسـه دیگری و حتـی پیش خودم هـم نگفتهام که در تابسـتان،
اسـرائیل علیه لبنان وارد جنگ میشـود .هیچ وقت هـم نگفتهام کـه من در میان شـما نخواهم
بود چـون عمر دسـت خداسـت .هیـچ وقت هـم نگفتـهام کـه فرماندهـان صـف اول و دوم کشـته
خواهند شـد و هـرآن چـه در ایـن روزنامه آمـده ،تخیلی اسـت و ابـد ًا صحـت ندارد.
نصـرا ...توضیـح داد  :مقاومـت همیشـه بـر اسـاس بدتریـن احتمالهـا عمـل کـرده و وارد تحلیـل
سیاسـی نمیشـود ...ما چیـزی را قطعـی نمیپنداریـم امـا نظر شـخصی من (نـه نظر حـزبا)...
به این سـو اسـت که جنگ اسـرائیل [علیـه لبنـان] بعید اسـت بـه دالیلـی؛ از جمله جبهـه داخلی
اسرائیل آماده نیسـت و هر آن چه صهیونیسـتها در خصوص توان مقابله با موشکها میگویند
نادرسـت اسـت و بـا همـه اقداماتشـان قـادر نیسـتند مانـع موشـکها شـوند ...هـر جنگی نیـاز به
نیروی زمینی دارد .دیگر آن زمان گذشت که نیروی هوایی میتوانست تعیینکننده [سرنوشت
جنـگ] باشـد ...نیـروی زمینی اسـرائیل هـم بـرای این چنیـن جنگـی آمـاده نیسـت ...در مقابل
برخی هم نظرشـان این اسـت کـه چرا بایـد به سـمت جنگ بـا حـزبا ...رفـت در حالی کـه دولت
آمریکا بـه ریاسـت ترامپ بـا ماسـت و (حـزب ا ...را) تحریم اقتصـادی کرده اسـت .به هر حـال ،آن
چه نوشـته شـده (در آن روزنامه) بـرای ایجاد نگرانی اسـت ...به شـما اعالم میکنم کـه در مقابل
اسرائیل این دشـمن طماع و حیلهگر ،ما گرفتار تحلیلها[ی سیاسی] نمیشـویم و خود را برای
مقابله آماده کردهایـم و نکته دیگر این اسـت که چرا زمان انتشـار این مطلب بد بـود؟ به دلیل این
که ما در آسـتانه فصـل تابسـتانیم و این برای [صنعت گردشـگری] کشـور بد اسـت.
▪شایعه شبکه العربیه از درگیری میان نیروهای روسیه و ایران در سوریه کذب است

نصـرا ...همچنیـن شـایعه شـبکه العربیـه از درگیـری میـان نیروهـای روسـیه و ایـران در سـوریه
و ورود حـزبا ...در حمایـت از ایـران را کاملا تکذیـب کـرد و آن را بـی اسـاس خوانـد و گفـت که
همکاریهـا مثـل گذشـته بـه رغـم برخـی اختالفـات سیاسـی ادامـه دارد .دبیـرکل حـزبا...
لبنـان در بخـش دیگری از سـخنان خـود بـه تمدید نشـدن معافیـت نفتی برخـی کشـورها برای
خرید نفت ایران از سـوی آمریـکا پرداخت و گفت کـه ترامپ میخواهـد ایران ،ونزوئال و سـوریه
را تنبیـه کنـد و چیـزی را کـه از راه نظامـی بـه آن نرسـیده از راه تحریـم به دسـت بیـاورد .او گفت
که امروزه بـا مظاهر جدیدی از اسـتکبار و بـی قانونی و دشـمنی آمریـکا علیه دولتهـای بزرگ
مواجـه هسـتیم .نصـرا ...از ملتهـا و دولتهـای جهـان خواسـت تـا ایـن گونـه سیاسـتهای
آمریـکا علیه ایـران و دیگر کشـورها را رد و بـا آن مخالفت کننـد .او در خصوص موضع عربسـتان
سـعودی و امارات در قبـال اقـدام آمریکا کـه اعالم کردهانـد در نبـود نفت ایـران بازار را پوشـش
خواهنـد داد؛ گفـت :آیـا این شـرمآور نیسـت؟ تضمین بـازار نفـت به نفع کیسـت؟ جهان اسلام
و جهـان عـرب باید حقیقـت سیاسـتهای عربسـتان سـعودی و امـارات را بر ملا سـازد و این که
آنهـا قصـد دارند منطقـه را بـه کدام سـو ببرنـد؟ ایـن حقایـق و همچنین نقـش آنهـا در معامله
قرن باید گفته شـود .سـید حسـن نصرا ...با بیان این که داعش دسـتپخت عربسـتان سعودی و
افکار وهابیت اسـت ،تأکید کرد که گروه های تروریسـتی تفکرات خود را از نوع تفکر مؤسسات
دینی سـعودی وام گرفتهاند و با همان افکار به کشـتار ملتها دسـت میزننـد .او حمله روز یک
شـنبه عناصر داعش در ریاض را مصداق کاردی دانسـت که دسـته خود را بریده است .نصرا...
در پایـان ،حقیقـت سیاسـتهای سـعودی و امـارات را تجلی یافتـه در جنـگ «وحشـیانه» یمن و
«اشـغال» بحریـن و دخالتهای ایـن دو کشـور در لیبی و سـودان ذکـر کرد.

برخیمدارساستانآذربایجانغربیدیروزبهدلیلبارشبرف،تعطیلشدند.بهگزارشایسنا،براساساعالمروابطعمومیادارهکلآموزشوپرورشاستانآذربایجانغربی تمامیمقاطعتحصیلیقطورخوی،
منطقهانزل،سیلواناومقاطعابتدایینواحییکو 2ارومیهدرنوبتبعدازظهردیروزدوماردیبهشتتعطیلشد.بارشبرفوبارانازبامداددیروزاین استانرافراگرفته وارومیهومحورهایمنتهیبهاینشهر ،برفی
ولغزندهاست.کارشناسپیشبینیادارهکلهواشناسیآذربایجانغربینیز گفت:سامانهبارشیتاامروزدراستانفعالاست.همچنینارتفاعاتاستانهمدان همدیروزشاهدبارشبرفبود.
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•• چرامتأســفانه شــهرداری ازخودروهــای مــدل پاییــن
بــه عنــوان خــودروی فرســوده عــوارض بیشــتری دریافــت
مــی کنــد؟ مگرایــن گونــه خودروهــا بــه محیــط زیســت
آســیب بیشــتری مــی رســانند یــا مبلمــان شــهری رابــه
هــم مــی ریزنــد و نازیبامــی کننــد؟در صورتــی کــه اگــر
اشــکال فنی وظاهــری داشــتند ســاالنه موفق بــه دریافت
معاینــه نمــی شــدند .اگــر صاحبــان ایــن خودروهــا
وضعیت مالــی مطلوبــی داشــتند حتمــا دراولیــن فرصت
بــه خریدخودروهــای مــدل بــاال اقــدام مــی کردندتــا
ظاهرمطلوبــی داشــته باشــند.
•• 45ســال پیــش بنزیــن در آمریکا گالنــی 60ســنت بود
و االن حــدود ســه دالر ! یعنــی حــدود 6،5برابــر ! ولــی در
کشــور ما حدود 6ریــال بــود ! و االن 10هزار ریــال ! یعنی
حــدود 2000برابــر ! بــاز هم مــی گوییــم بنزین در کشــور
مــا ارزان اســت و!...
••چرامسئوالن چشم بصیرت شــان را بســته اند که حتی
یــک خیابــان یامکانــی بــه نــام اســتادحاج رحیــم مــؤذن
زاده اردبیلــی کــه صــدای اذان دلنشــین اودل هارابــه
خدانزدیــک مــی کندنــام گــذاری نمــی کنند؟یامداحــی
اســتادحاج ســلیم مؤذن زاده اردبیلی که شــهرت جهانی
دارد ونــوای دلنشــین زینــب ،زینــب اودرسرتاســرجهان
طنیــن انــداز اســت کــه بعدازفوتــش هــم لقــب ســلطان
الذاکریــن گرفتــه اســت ،خیابــان ومکانــی بــه نــام ایشــان
نــام گــذاری نمــی کننــد؟ازوزارت ارشادودیگرمســؤالن
مربــوط تقاضــای رســیدگی داریــم.
•• از مســئوالن درخواســت کنیــد که اعــام نکننــد کاالیی
افزایــش قیمت پیــدا نمــی کنــد  ،چون هــر موقع مســئولی
اعالم مــی کند کاالیــی گران نمــی شــود و ارزان تــر هم می
شــود تازه شــروع گرانی آن کاالســت  ،دیگه برای مــا عادت
شــده هــر موقــع میگــن کاالیــی گــران نمــی شــود یعنــی
خودتــون رو آمــاده کنیــد بــرای افزایش قیمــت مجدد!
••چــرا تعرفــه هــای بخــش خصوصــی نظــام دام پزشــکی
افزایش پیدا نکــرده اما دیگــر تعرفه های نظام دام پزشــکی
افزایــش یافته؟چــرا بــه بخــش خصوصــی اجحــاف شــده؟
•• رفتــم فروشــگاه شــهرداری گلســتان ،خرمــا بــا وزن
650گرمــی خریــدم35هزارتومــان .پــس درآســتانه ماه
رمضــان فقــرا وکارگــران چــه بخرنــد؟ فروشــنده هــا مــی
گوینــد علــت گرانــی هــا صــادرات اســت و بــس!
••عوارض خــودروی ال ۹۰مدل ۸۷ســال گذشــته مبلغ
 ۵۰۲۰۰تومــان وامســال ۹۸مبلــغ ۱۰۳هــزار تومــان
بــوده بــا افزایــش۱۰۰در صــدی .از افزایــش ســوال مــی
کنیم،مــی گوینــد سیســتمی اســت و دســت مــا نیســت
.میگــم چــه کســی ایــن اطالعــات رو بــه سیســتم میــده
؟میگــن بچــه هــای بــاال! بچــه هــای بــاالی شــهرداری مــا

پیامك2000999:

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

را کــه قابــل پاســخ گویــی نمــی داننــد اگــه وقــت دارندبــه
شــما پاســخ دهنــد.
•• چــرا ایــران خــودرو یــک شــبه نــرخ کارخانــه ای206
صنــدوق دار بــرای تحویــل را 30میلیــون تومــان گــران
کــرده؟ چــرا دســتگاه هــای نظارتــی و بازرســی برخــورد
نمــی کننــد؟ کســانی کــه ســال 97ثبــت نــام کردنــد بایــد
 50میلیــون دیگــر بدهنــد .مــردم ازکجــا بیاورنــد؟
•• شــرکت گاز از اول فروردیــن گازمصرفــی رابــا نــرخ
تابســتانی محاســبه مــی کنــد .اوال هــوا هنــوز ســرد اســت
ومحاســبه بانرخ تابســتانی خیلــی ظالمانه اســت درثانی
ظلــم مضاعــف ایــن کــه ازطریــق رســانه هــای جمعــی
اطــاع رســانی نمــی شــود تــا مشــترکان از نــوع محاســبه
مطلــع باشــند.
•• وقتــی همــه درحــال کمــک رســانی بــه ســیل زدگانیــم
و دغدغــه همــه مــان شــده کمــک رســانی بــه همنوعــان
مــان ،ایــران خــودرو درحــال خالــی کــردن جیــب همــه
مــردم اســت.توجه کنیــد در همین چنــد روز ســیل قیمت
۲۰۶تیــپ  ۲و ۴۰۵را۲۰میلیــون افزایــش داد .واقعــا
بــا چــه مجــوزی؟ کســی نیســت جلــوی ایــن شــرکت رو
بگیــره؟!
•• احترامــا ،خواهشــمندم دربــاره جــذب و شــروع بــه کار
 7228نفــر پذیرفتــه شــده در آزمــون اســتخدامی کادر
اداری قــوه قضاییــه 96.9.10کــه بعــد از 17مــاه ،هنــوز
معطــل و بالتکلیــف هســتیم پیگیــری بفرماییــد.
•• بارفتــن ســرماوگرم شــدن تدریجــی هواجوانــه هــای
درختــان میروید،امادرایــن میــان ،جوانــه هــای زایــدی
هــم درتنــه وپــای درختــان درحــال رشداســت کــه پــس
ازمدتــی بــه شــاخه زایــد تبدیــل شــده ومســلما"هم مانــع
رشــددرختان خواهــد شــد وهــم شــاخه هــای اصلــی را
می خشــکاند.پس حذف آن هاتوســط دســت انــدرکاران
زحمــت کــش فضــای ســبزکامال"الزامی اســت.
••فروشــگاه های زنجیــره ای شــکر تنظیم بــازاررا کیلویی
ســه هزار و خــرده ای تا۴هزارتومان می فروشــندامامغازه
هــای محلــی نبــات وآب نبــات را کیلویی۱۲هزارتومــان
مــی فروشــند! چــرا اتحادیــه و صنفــش جلــوی گــران
فروشــی درآســتانه مــاه رمضــان رانمــی گیــرد؟
••آخــه چرا جهــاد کشــاورزی حملــه ملخ هــا را جــدی نمی
گیــرد؟ بایــد ایــن ملخ هــای لعنتــی هم مثــل ســیل خرابی
ایجــاد کننــد بعــد مســئوالن بیاینــد پــای کار؟ جلــوی ملخ
هــا را بگیریــد تا هنــوز دیرنشــده!
•• وقتــی سعیدقاســمی آن چنــان بــی محابــا درافشــانی
مــی کنــد پــس بهانــه بــه دســت دولــت هــای خارجــی داده
تا هراتهــام نابه جایــی را به ملــت غیورایران نســبت دهند.
••درشــرایط فعلــی کشــور کــه تــورم ،آســایش وآرامــش

نمابر05137009129:

مــردم را ســلب کــرده صــادرات میــوه وتــره بــار وکاالهــای
اساســی مخصوصــا پیازاصــا کار عقالنــی نیســت.
•• ازسازمان بازرسی کشــورعاجزانه تقاضادارم به پرونده
شــرکت بیمه دی کــه هرماه پولــی روازمشــترکین بــرق به
عنوان بیمــه می گیرند ودرزمان حادثه پاســخ گونیســتند
ورود کنــد.
•• بنده بیمه تکمیلی بیمه دی «بنیادشهید» هستم .طی
یکی ،دوســال گذشــته که بنیــاد بابیمــه دی قــرارداد داره
متاســفانه هیــچ همــکاری وجــود نــداره مخصوصــا ازتیــر
و مــرداد ســال 97هزینــه هــارا پرداخــت نمــی کنــه واکثــر
داروخانه هــا دکترها ومخصوصا آزمایشــگاه ها هم جواب
گو نیســتند .اکثر آزمایشــگاه ها می گویند قــرارداد داریم
اما بــه خاطــر ایــن کــه بیمــه دی دربــاره پرداخت هــا جواب
گــو نیســت ماهــم جــواب گــوی مراجعیــن نیســتیم .حــاال
شــمابگویید چه کار کنیــم؟ در ضمن یکــی ازعلت هــا این
کــه بیمــه دی وابســته بــه خــود بنیــاد اســت .بیمــه درمانی
جانبــازان قبــا بــا بیمــه ایــران بــود و اگــر شــکایت مــی
کردیــم ســریع پیگیــری مــی کردنــد اماحــاال هیــچ کســی
جــواب مــان را نمــی دهــد.
•• ســایت دیوار تاثیر زیــادی در گرانی هــا دارد.جلوی این
نرم افــزار را بگیرید یــا جمعش کنید.
••متاســفانه داروهــا و برخــی راه هــای درمــان بیمــاران
خــاص مشــمول بیمــه نیســت و بــر خــاف فرمــوده مقــام
معظم رهبری بیمــار عالوه بــر درد و رنج ناشــی از بیماری
بایــد از تــاش بــرای تامیــن مالــی بابــت خریــد دارو و راه
هــای درمــان نیــز رنــج بکشــد  .لطفــا بــه گــوش مســئوالن
بهداشــت و درمــان برســانید .
••مــدت زمــان کار ایســتگاه هــای جمــع آوری پســماند
کوتــاه اســت ودر روز تعطیــل فقــط صبــح فعــال هســتند.
این مکان هــا بایــد شــبانه روزی باشــند چون مــردم خیلی
درگیــر کار هســتند و ترافیــک زیــاد مانــع تحویــل زبالــه
هــای بازیافتــی بــه ایــن مــکان هــا مــی شــود .خیلــی هــم
کم محاســبه مــی شــود و ارزش هــدر دادن وقــت را نــدارد.
•• یکــی از دالالن مســکن مــی گفــت بــرای ایــن کــه مــن در
هســته مرکــزی شــهر و اطــراف حــرم کار مــی کنــم و مــی
خواهــم مــدام در محــدوده طــرح ترافیــک تــردد کنــم یــک
دســتگاه تاکســی خریــده ام تــا مشــکل ورود بــه طــرح را
نداشــته باشــم این نشــان مــی دهــد ســازمان تاکســیرانی
آن قدرهــا هــم کــه بایــد بــر کار تاکســی هــا نظــارت نــدارد.
•• چــرادر آرامســتان هــا ایــن قــدر بــه صاحبــان متوفــی
اســترس وارد مــی کننــد؟ از آمبوالنــس گرفتــه تــا مــرده
شــور و . ...پوســت صاحــب عــزا را می کننــد !چرا نظــار تی
نیســت ؟   اداره اوقــاف باید انصاف داشــته باشــد! باالخره
یــک روز نوبــت خودشــان هــم مــی شــود!





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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مهندس گاری سوار وتنبیه صدر اعظم آلمان!






5.9 M views

مهندس گاری نشین!
کلیپی از مناطق سیل زده در فضای مجازی دست به دست
شد .فردی که فیلم را گرفته ادعا می کند کسی که روی گاری
نشسته و حاضر نشده وارد آب شود تا مبادا خیس یا کثیف
شود ،مهندسبنياد مسكن است که مردمسيل زده براى
كارشناسی مقدار خسارت وارد شده و سرکشی ،او را به
در منازل شان می برند .کاربران به این ادعا واکنش نشان
دادند و این عمل را در صورت صحت اش نکوهش کردند.
کاربری نوشت« :این فیلم کوتاه گویای چیز خاصی نیست.
فقط یه بنده خدایی رو گاریه و سه نفر هلش میدن .از زمان
و مکان و جایگاه و رتبه و حتی وضع جسمی آدم های فیلم
هم اطالعاتی نمیده .ترجیح میدم با چنین اطالعات محدودی
قضاوت نکنم ».کاربر دیگری نوشت« :این ادعا هم مطرحه
که شاید فردی که سوار گاری شده يك معلول باشه كه
توانايى جابه جايي درسیل رو نداره ».کاربری هم نوشت« :با
دیدن این صحنه اشکم دراومد بابا بی انصاف این مردم زجر
کشیدههستنبایدبهشون خدمتکنینهکهزجرشونبدی.
با دیدن این فیلم به نظرم اومد جای خادم و مخدوم رو بعضیا
اشتباهگرفتن».کاربردیگریهمنوشت«:بااینفیلمنمیشه
قضاوت کرد ولی مسئوالن بنیاد مسکن بهتره زود پیگیری
کنن و در صورتی که واقعا کارشناس اونا بوده فوری باهاش
برخورد و از مردم خونگرم سیل زده هم عذرخواهی کنن».
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سیستان و بلوچستان شاد
بــار شهــای شدید بــاران در کشور افغانستان باعث
جاری شدن آب به سمت مناطقی از استان سیستان و
بلوچستان به صورت سیالب شده است .پر شدن دشتها
و تاالبهای خشک سیستان و بلوچستان در کنار کوه خواجه
با خوشحالی مردم همراه بود که همان گونه که در فیلم
خواهید دید ،این شادی را با چوب بازی ابراز کردند .کاربران
فضای مجازی هم از شادی مردم سیستان و بلوچستان به
وجد آمدند و به این ویدئو واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :شاید شما با خودتون بگید چرا مردمی که خونه و
زندگیشون رو سیالب برداشته دارن شادی می کنن؟ ولی
قدر این آب رو مردمی می دونن که سال ها بی آبی رو تجربه
کردن ».کاربر دیگری نوشت« :بسیارعالی! ازاین شادی
مردم سیستان ماهم شادیم و دعا می کنیم که بحران سیل
هرچه زودتر حل بشه و مردم در این سال پر آب راحت تر
زندگی کنن ».کاربری هم نوشت« :خیلی از روزنامهنگارا تو
اینسالهاازخشکسالیسیستاننوشتن.ازمهاجرت،فقر،
بیکاری .ولی کی االن دوربینشو برداشته بره اون جا از حال و
روز مردم گزارش بفرسته؟ از این غم و شادی توامان ،اون
رقص چوب و خونههای خراب شده ِ
وسط آب».
ِ

صدراعظمیکهتنبیهشد!
برخورد رئیس مجلس آلمان با «آنگال مرکل» صدر اعظم
این کشور بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت .در مجلس
آلمانحینسخنرانییکیازنمایندگان،آنگالمرکل،مشغول
صحبت با یکی دیگر از نمایندهها میشود ،به همین دلیل
رئیس مجلس به او تذکر میدهد که نظم جلسه را به هم
نزند و از او می خواهد برای صحبتکردن به آخر مجلس
برود .واکنش کاربران به این اتفاق که آن را با مجلس کشور
خودمان مقایسه کرده اند ،خواندنی است .کاربری نوشت:
«یه فرق کوچولو با مجلس ما داشت ،توی مجلس ما صدا به
صدا هم نمی رسه حاال فرقی نداره رئیس جمهور باشه یا
نه ».کاربر دیگری نوشت« :توی کشور ما هم رئیس مجلس
هیصدامیزنهآقاینمایندهبفرماییدروصندلیتون،آقای
نماینده دیگه بشینید ولی کسی به حرف رئیس گوش نمی
کنه ».کاربری هم نوشت« :چقدر مجلس اینا غایب داره اکثر
صندلی ها خالیه ».کاربر دیگری هم نوشت« :من یاد دوران
دبستانمافتادمکههرکیشلوغمیکردمعلمبهشمیگفت
برو گوشه کالس دستاتم بگیر باال».
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ماجرای پلیس بی کاله!
یکی از کاربران فضای مجازی ادعایی کرد که بازتاب زیادی
در فضای مجازی داشت .این کاربر در توئیتی نوشت« :اول
صبحی مامور راهنمایی و رانندگی نبش خیابون میرداماد
موتور اون هایی رو که کاله نداشتن ،می خوابوند .وقتی
کفی نیسان پر شد سوار موتورش شد و رفت بدون این
که کالهی سرش بذاره!» واکنش کاربران به این ادعا هم
خواندنی بود .کاربری نوشت« :حتما موتورت رو گرفتن داری
علیه پلیس جو سازی می کنی .اگه این جوری بود یه عکس
می گرفتی ».کاربر دیگری نوشت« :هیچ پلیسی موتوری رو
بهخاطرنداشتنکالهنمیتونهتوقیفکنهمگراینکهمدارک
نداشته باشی!» کاربری هم نوشت« :یکی از دالیلی که خیلی
حرفا و نصیحت ها دیگه تاثیر نداره همینه که خود نصیحت
کننده اون کار رو اجرا نمی کنه و انتظار داره دیگران اجرا
کنن ».کاربری هم نوشت« :رطب خورده منع رطب نمی کند».

الکچری بازی با پیتزا و پستونک!
دو عکس در فضای مجازی منتشر شد که هر کدام به نوبه
خود در فضای مجازی پر بازدید بود .یکی مربوط به پستونک
طال بود و دیگری پیتزا با روکش طال .هرچند مسئوالن قول
داده اند با این گونه پدیده های اشرافیگری و فخرفروشی
برخورد کنند اما بازهم شاهد آن هستیم .کاربران فضای
مجازی هم با توجه به شرایط فعلی جامعه به این نوع نمایش
ها برای نشان دادن اختالف طبقاتی واکنش نشان دادند.
کاربری نوشت« :توی اين شهر بچه هايي هستن كه نون
شبشون رو با فروشندگي پشت چراغ قرمز درميارن،از كي
این قدر بي تفاوت،پست و تجمالتي شديم!» کاربر دیگری
نوشت« :اگه مالیات پولی که در میاره داده و از راه حالل
پول درآورده بذار بگیره و بخوره مگه ما بخیلیم ».کاربری
هم نوشت« :یه عده می خوان متفاوت بودنشون رو به جای
داشتن فرهنگ ،ادب ،اخالق و جوانمردی با بریز و بپاش های
الکی و خوردن غذاهای الکچری نشون بدن».

کلوزآپی از سرقت موبایل
ویدئویی از سرقت تلفن همراه در خیابان «کریم خان زند
تهران» مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت .در این
ویدئو سارقی با موتور در روز روشن موبایل را از دست جوانی
می قاپد .کاربران با توجه به سابقه و سهم باالی این خیابان در
سرقت موبایل که فیلم های زیادی از آن در فضای مجازی
موجود است ،واکنش های زیادی به این فیلم نشان دادند.
کاربرینوشت«:پلیستااالنفکرکنم18مرحلهطرحرعدرو
در تهران برگزار کرده ولی هنوز سرقت توی شهر تهران رتبه
باالیی در کشور داره و باید برخورد با سارقان به طور جدی
ادامه پیدا کنه ».کاربر دیگری از شهرداری که پل این خیابان
را تکمیل نمی کند گالیه کرد .کاربری هم نوشت« :سارق ها با
استفاده از موقعیت مناسب و با سوءاستفاده از حواس پرتی
قربانی،نقشههایشومخودشونروپیادهمیکنن.بهترهکمی
حواسمون رو جمع کنیم تا قربانی نشیم ».کاربر دیگری هم
ِ
شاهد کیف
نوشت« :همزمان با تنگناهای اقتصادی،بیشتر
قاپی ،موبایل زنی ،سرقت وسایل خودرو ،کابل دزدی ،دزدی
آهنآالتفضایعمومیمثلسرفلکهودریچهچدنیفاضالب
و ...خواهیم بود» .
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