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به بسته فرانسه چه پاسخی بدهیم؟
فرانسوی ها پس از چند هفته فضاسازی درباره آن چه
آنرا«تالشبرایکاهشتنش»بینآمریکاوایران می
نامیدندازبستهپیشنهادیخوددراینزمینهرونمایی
کردهاند.ازجزئیاتاینبستهخبررسمیمنتشرنشده
استامابراساسبرخیگزارشهایمنابعغربی،این
بسته که به «فریز در مقابل فریز» معروف شده ،حاوی
این پیشنهاد است که ایران کاهش اجرای تعهدات
برجامیخودرابراییکدورهمحدودمتوقفکندودر
مقابلآمریکانیزتحریمهایبانکیونفتی(وبراساس
برخی روایت ها بخشی از این تحریم ها) را برای یک
دوره محدود متوقف خواهد کرد .نام این بسته یعنی
«فریز در مقابل فریز» این تصور را ایجاد می کند که
بسته فرانسوی ها یک بسته متوازن است اما در نکات
کوتاهزیرباهممرورمیکنیمکهچرااینبستهنمیتواند
متوازنباشد.
 -1این بسته وعده می دهد که تحریم های بانکی و
نفتی برای مدتی محدود متوقف شود .این درحالی
استکهعالوهبرتحریمهاینفتیوبانکی،تحریمهای
پتروشیمی،خودرو،فوالدو...نیزدر 14ماهگذشتهاز

سویآمریکاعلیهایراناعمالشدهواینبهمعنایعدم
توازنپیشنهادهایفرانسهاستضمناینکهبراساس
برخیروایتها«فریزدرمقابلفریز»ازایرانمیخواهد
همهاقداماتتقابلیرامتوقفکندامادرمقابلآمریکا
فقط «بخش»ی از تحریم های بانکی و نفتی را متوقف
می کند که در صــورت صحت ،خــود نشان دهنده
واقعیتاینپیشنهاداست.
-2درزمانیکهبرجامحاکمبودوهیچبازهزمانیبرای
بازگشتتحریمهاوجودنداشت،اکثربانکهاوشرکت
های بزرگ دنیا از ترس بازگشت تحریم ها ،مراوده ای
با ایران نداشتند و حتی برخی مشتریان نفتی ما نیز از
ترس بازگشت تحریم های نفتی به سراغ خرید نفت از
ما نیامدند .اکنون اگر بسته ای که توصیف آن در ابتدا
آمد روی میز باشد ،کدام بانک و شرکت یا مشتری
نفتیراغبمراودهباایرانیاخریدنفتازماست؟وقتی
تحریمهارسمامتوقفبود،میترسیدندحاالکهبهطور
رسمی اعالم می شود «فریز» برای «مدت موقت»؛ در
اینشرایطبسیارناپایدارچهکسیحاضراستریسک
مراودهباایرانرابپذیرد؟
 14 -3ماه پس از خروج آمریکا از برجام ،فروش نفت
ایــران به شدت کاهش یافته است .حتی پول همان
نفتی را که می توانیم از مسیرهای ویژه و با دور زدن
تحریم ها بفروشیم ،نمی توانیم وارد کشور کنیم .در
این 14ماهبهدلیلانسدادمسیرهایارزی،ارزشپول
ملیبهشدتکاهشیافتهاست.فشارهایاقتصادی،
معیشتی و اجتماعی زیــادی به جامعه وارد شده که
تبعات سیاسی و امنیتی هم داشته است فقط در یک

پیام آیتا...نوری همدانی
به مناسبت آغاز طرح «ردای خدمت»

روحانیتباتاسیازسیرهعلویورضویبهیاریمستضعفانبشتابد
آیت ا ...نوری همدانی مرجع عالی قدر شیعیان با
ارسالپیامیبهمناسبتآغازطرح«ردایخدمت»،
اجــرای این طرح را در راستای اخــاق کریمانه
حضرات معصومین در رسیدگی به محرومان
و مستمندان دانست .به گــزارش آستان نیوز،
در بخشی از این پیام با اشــاره به خدمترسانی
معصومان بــه عــمــوم جامعه خــاصــه محرومان
آمده است« :با سیر مختصر در زندگی حضرات
معصومین خدمترسانی به عموم جامعه خاصه
محرومان را از ویژگیهای برجسته آن بزرگواران
مییابیم.تاجاییکهبعدگذرقرنهاآثاروبرکاتآن
موجودومردمازآنبهرمندهستند.آنچهخدمات
اجتماعی آن بزرگواران را برجسته کرد ،اخالق
کریمانه بوده که عالوه بررسیدگی به محرومان
و مستمندان حفظ عزت و کرامت انسانی را نیز
میآموختند.علمایبزرگوروحانیتاصیلنیزاین
سیرهمبارکراحفظکردهوپیوستهدرکنارمردمو

محرومان بودن از خوراک و مسکن گرفته تا تعالیم
علمیواخالقیرادرنظرمیگرفتندوهیچگاهخود
را جدا از مردم نمیدانستند.د ِر خانه به روی مردم
باز بود و در مواقعی با شناسایی مناطق محروم به
عمرانوآبادیمیپرداختند.اینسنتحسنهباید
باتمامویژگیحفظشودوخصوصادرایندورانکه
یکنظاماسالمیبهرهبریروحانیتشکلگرفت
توقع بیش از گذشته است و روحانیت عزیز باید با
همتبلنداینسیرهعلویورضویراحفظکرده و
بهیاریمحرومانومستضعفانبشتابدومسئوالن
محترمنیزباسعیوتالشخودبهاینجریانجهادی
کمککنند».شایانذکراستطرح«ردایخدمت»
با تأسی از سیره رضوی و با هدف سرکشی علمای
مشهد از محرومان آغاز شده که در شروع این طرح
وطیدههکرامت 10هزاربستهغذاییدرحاشیه
شهرمشهدتوزیعخواهدشدکهتعدادیازاینبسته
هاتوسطعلمایبزرگوارتوزیعمیشود.
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قلم در ماجرای اختصاص ارز 4200تومانی ،در سال
 97حدود 14میلیارددالرارزبهکاالهاییتعلقگرفت
کهتاثیرچندانیبرکاهشتورمافسارگسیختهنداشت
و این حجم انبوه از ارز را در شرایط جنگی تقریبا از بین
برد.جنگروانی،فشارهایبینالمللیآمریکا،لفاظی
ها ،تهدیدهای نظامی و  ...نیز همه و همه از جمله این
اتفاقاتدر 14ماهاخیراست.اکنونچرابایدپسازاین
همههزینه،ایرانطرحیرابپذیردکهبرایآمریکاییها
همهچیزرامیتواندبهاردیبهشت 1397برگرداندو
برای ما چیزی جز هزینه خالص نیست و هیچ کدام از
هزینههایماراجبراننمیکند؟
 -4در شرایطی که با مقاومت مثال زدنــی مردم،
تحریم های آمریکا به هدف خود نرسیده و حتی به
اذعــان بانک جهانی اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران
کاهش یافته و این اثر «در سال آینده تخلیه می شود
و اقتصاد ایــران در این سال از رکود خارج خواهد
شد» و نیز در شرایطی که سناریوهای بانک مرکزی
برای حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی به نتیجه
رسیده و حتی در  60روز گذشته که تنش های
سیاسی و حتی ریسک تنش های نظامی بین ایران
و آمریکا باالگرفته بود ،قیمت دالر  2500تومان
کاهش یافته ،به نظر می رسد بسته فرانسوی ها
چیزی جز فریبی تلخ و نیز تالش غرب برای سست
کردن اراده ایران نیست .در چنین شرایطی همه
باید مراقب باشند که تسلیم نمایش مذاکراتی آمریکا
نشوند و هیچ بسته نامتوازن و فریبنده ای اراده
راهبردی ملت و مسئوالن را سست نکند.

همزمانباسفرروحانی
بهخراسانشمالیصورتمیگیرد

اشتغال ۲هزارنفرباافتتاح یکپروژه
محمدی-مدیرعاملشرکتآلومینایجاجرمازافتتاح
پروژهتولیدشمشآلومینیمجاجرمدرسفررئیسجمهور
به خراسان شمالی خبر داد؛ پروژه ای که با افتتاح آن
زمینهاشتغالدوهزارنفر( 400نفربهصورتمستقیمو
هزارو 600نفرهمبهصورتغیرمستقیم)فراهمخواهد
شد .به گفته مهندس «تورج زارع» ،مشتری های فعلی
اینشرکت،تنهاشرکتهایدیاکووالمهدی(عج)بوده
اند و بعد از این ،شرکت آلومینای جاجرم با تولید شمش
آلومینیممیتواندمشتریهایبیشترومتنوعتریداشته
باشد«.شرکتآلومینایجاجرمسومیناستاندرکشور
خواهد بود که تولید شمش در آن اتفاق می افتد»؛ این
مطلب را مدیرعامل شرکت آلومینای ایران به خبرنگار
ما گفت و ادامه داد :آلومینیم از صنایع پایه هر استان به
حساب می آید و با تولید شمش ،کارگاه های کوچک با
سرمایهگذاریپاییندرخراسانشمالیمیتوانندشکل
بگیرند .به گفته وی ،این پروژه با هزینه کرد 94میلیون
یورو به صورت ارزی و  277میلیارد تومان به صورت
ریالی،قراراستبهبهرهبرداریبرسد.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• ما مسـتمری بگیرهای اجاره نشـین بـا تورم
چگونـه خودمـان را اداره کنیم؟ سـیب زمینی
هم کـه گـران شـده بـرای مـا کـم درآمدهـا یک
ماده غذایـی اصلـی بود.
•• اون آقایـی کـه کارمنـدان را مفـت خـور و کم
کار دونسـتی ،بـرای اطلاع ،مـن خـودم یـک
کارمنـد بـا۲۰سـال خدمت هسـتم بـا انـواع و
اقسـام مشـکالت و گرفتـاری .همـه را بـا یـک
چـوب نـزن بـرادر مـن.
•• قبلا رئیـس جمهـور و بـه تازگی سـخنگوی
دولـت گفتـه انـد انبارهـا پـراز کاالسـت ونمـی
گذاریم بـه مـردم فشـار وارد شـود .اوال پربودن
انبارها چه دخلی برای مـردم داره ثانیا این که
می گویند نمـی گذارند به مـردم فشـاری وارد
شـود منظورشـان چیسـت؟ اگـر منظور فشـار
اقتصادی اسـت که مردم تحت فشـار نیستند
بلکه پـرس شـده اند!
•• نزدیک دو ماه اسـت که خیابان نمایشگاه9
رابرایطرحاگوکندهاندوبرایآسفالتچاله
ها اقدام نمی کنند! السـتیک خـودروی همه
سـاکنان با برخـورد به لبـه چاله هـا پاره شـده!
شـهرداری چرا پاسخ گونیست؟
•• سـریال گانـدو مثـل سـریال مختـاره .شـاید
جزئیات سـریال براسـاس خیاالت کارگردان
باشـه اما اصل موضوع ضعف و ترس دولتمونه
که همـه می دونـن واقعیـت داره.
•• برای مدارس بخشـنامه اومده که هزینه آب
وبرقو...پرداختنکنندچونطبقبخشنامه
جدید رایگانه ولی آب وبرق مدرسـه ما را قطع
کردنـد .بـه نظـر اختالفـی اسـت بیـن وزارت
نیـرو و آموزش و پـرورش کـه چـوب آن را دانش
آمـوزان و زائرسـراها می خورند.
•• چـرا جـدول سـودوکو را چـاپ نکـرده ایـد؟
من فقـط بـه خاطـر همیـن قسـمت روزنامـه را
مـی خـرم.
•• امـروز صبـح با دوسـتان پـارک بانـوان پارک
ملـت بودیـم تعـدادی سـگ در محوطـه پـارک
جـوالن مـی دادنـد .چـرا ایـن گونـه حیوانـات
بایددرمحیطمخصوصخانمهاباشند؟لطفا
جمـع آوری شـوند.
•• ترامـپ که دور دنیـا دوره گـردی می کند که
مشتریبرایاجناسخودشانپیداکندهیچ
وقت خرج جنگ چند هزار میلیـاردی را قبول
نخواهد کرد.
•• آقـای مهـدی حسـن زاده دالر  11هـزار

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

تومان گـران شـده نـه 2500تومـان ارزان .تو
چقدر ساده ای که آن همه گرانی ونابود شدن
زندگی مـردم را ندیـده ای امـا ای خاک بر سـر
ما کـه امثـال شـما!...
خراسان :این گزارش به کل افزایش قیمت
دالر نمیپردازد بلکه فقط به بررسی دوره
 ۶۰روزهاخیر میپردازدکهمشخصمیشود
بــا کاهش  ۲۵۰۰تومانی عــاوه بــر انــواع
شوکهایسیاسی،تاثیرپذیریقیمتدالراز
مسائلسیاسیکاهششدیدپیداکردهاست.
•• مسـئوالن بیمـه تامیـن اجتماعـی ایـن چـه
وضعیه مـن کارگر یک آشـپزخانه ازکجـا بیارم
برجـی560هزارتومـان بیمـه بریـزم؟ مـن که
راضی نیستم چون با سختی و مشقت زندگی
مـی کنم.
•• ایـن کسـانی که بـه اسـم امالکـی وقـت و بی
وقـت مزاحـم مـردم مـی شـوند شـماره هـا رو
از کجـا مـی آورنـد؟ حتـی شـرکت هایـی کـه
زنگ مـی زنند و منشـی ها بـا ناز و کرشـمه می
خواهنـد جلـب مشـتری کننـد!
•• خستهنباشیدمیگمبههم هعواملسریال
گاندو که بسـیار عالی این سـریال را تولید و در
انتخـاب بازیگـران بسـیار هوشـمندانه عمـل
کردنـد .به خصـوص جنـاب آقـای رهبانـی که
به بهترین نحـو توانسـتند ایفای نقـش کنند.
•• ایـن کـه روزنامـه اول یـه اسـتان باشـی بعـد
صفحـه اول اون روزنامـه پـر از جاهـای خالـی
باشـه حتی متن هـای صفحـه اول رو بـا فاصله
بنویسی یا فاصله بین خطوط دو برابر معمول
باشـه جای تاسـف و خنـده دار اسـت .منظورم
روزنامه ۱۸تیر خراسـان شمالیه .ببینم چاپ
مـی کنی؟
•• چـرا در نهادهـای دولتـی افـراد با 20سـال
سـابقه و پنـج سـال ارفاقـی سـازمان مربـوط
بازنشسـته می شـوند ولی درتامین اجتماعی
تـازه شـده35سـال! ایـن ظلـم بـه قشـر کارگر
نیسـت؟
ت مـا معلمـان
ن سـکاندار و کلیـددار وزار 
•• ایـ 
یو
کـیاز سـویرئیسجمهـور محتـرممعرفـ 
ب مـی شـود؟!
تعییـنو منصـو 
••خانمـی مـی گفـت هنـوز نفهمیـدم چـرا
گوینـدگان و گزارشـگران زن ایـن قدر تنـد و با
شـتاب خبر می گویند؟ مـا مردم در شـهرهای
بزرگ حوصلـه و اعصـاب نداریم! مـردان بهتر
خبـر مـی گوینـد .تـازه پخـش آگهـی هـا هـم

نمابر05137009129:

همیـن طـور!
•• بابت چاپ پیام ها ممنونیم اما اگرجمالتی
را کـه نثـر مسـجع و مـوزون اسـت بـه همـان
صورت که فرسـتاده شـده درج فرمایید زیباتر
خواهـد بـود.
•• گاندو بی نظیر بود و ما هر شب منتظر پخش
آن بودیـم؛ مهیـج و دیدنـی .کاری کـه ارزش
داشـت برایـش وقـت بگـذاری .خیلـی بهتـر از
فیلم هـای سـخیف و بـی محتوای سـینما.
•• چطـوره کـه غربـی هـا مـا رو تحریـم کردنـد
اما اجـازه میـدن ایـن خودروهای لوکـس وارد
ایـران بشـه؟ اصلا چـرا ایـران رو در کاالهـای
لوکـس تحریـم نکردنـد؟ نکتـه :نفیـو معمـار
تحریم های ایـران گفته بود یـک راه اثرگذاری
تحریم ها این اسـت که اجـازه دهیـم کاالهای
لوکـس وارد ایـران بشـود امـا نیازهـای مـردم
عـادی تحریـم باشـد تـا مـردم بـا دیـدن رژه
خودروهـای لوکـس توسـط ثروتمنـدان در
خیابان هـا و ناتوانی خـود در تامین نیازمندی
های معمولی احسـاس تبعیض و بـی عدالتی
در حکومـت بکننـد و علیه جمهوری اسلامی
شـورش کننـد.
••چـرا گمـرک اجـازه مـی دهـد تجـار و حتـی
مردم عادی هـر پوشـاکی را وارد ایـران کنند؟
ایـن چـه وضعیـه؟ هـر جـا مـی رویـم زنـان بـد
پوشـش را مـی بینیـم .در همـان کشـورهای
بیگانـه هـم زنـان معمولـی سـاده هسـتند این
جـا نـه!
••خدا کنـد اصالح طلبـان در هیـچ انتخاباتی
برنده نشـوند .بسـه تا همیـن جا.
•• «جشـن حافـظ»« ،جشـن خانـه سـینما»،
«جشـن سـینمای ایـران»« ،جشـنواره فیلـم
فجر» ،جشـن فالن و جشـن بهمان  ...چه خبر
اسـت؟ مگر این سـینمای بی هدف و بی فایده
کـه ناهنجـاری هایش بیشـتر از فوایدش شـده
چقـدر جشـن الزم دارد ؟ چـرا پول بیـت المال
باید مدام برای این سلبریتی ها خرج شود؟ آن
هـم هنگامی که مـردم این قـدر مشـکل دارند.
این ها مـدام در جشـن و جشـنواره هسـتند.
•• چـرا بودجه جهـاد کشـاورزی با ایـن همت و
وسـعت کم اسـت؟
•• چـرا مطابـق خواسـت دالالن مسـکن تیتـر
مـی زنیـد امـا بـه فکـر قشـر ضعیـف و مسـتاجر
نیسـتید؟ چرا درباره کسـانی که چندین هزار
آپارتمـان دارنـد صحبتـی نمـی کنید؟
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