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ترامپ و بومرنگ جنرال موتورز
اعالم خبر تعطیلی برخی از کارخانجات جنرال موتورز در
آمریکا و کانادا و بیکاری چند هزار کارگر این شرکت بزرگ
خودروســازی ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا را
به خشــم آورد .بعد از چین ،کره جنوبی ،کانادا ،مکزیک
و کشــورهای اتحادیــه اروپا ،ترامــپ این بار بــزرگ ترین
کارخانه خودروسازی آمریکا را به جنگ مالی تهدید کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی خشــمگینانه نوشــت :
« ازشنیدن خبر بسته شدن کارخانه های جنرال موتورز در
اوهایو ،میشیگان و مریلند بسیار ناامید شدم .این درحالی
است که قرار نیست این شرکت هیچ یک از کارخانه های
خــود را در مکزیک و چیــن تعطیل کنــد .آمریــکا جنرال
موتورز را نجات داد و این تشــکری اســت که ما در قبالش
دریافت کردیــم! ما حاال حــذف همه یارانه هــای جنرال
موتورز را از جمله یارانه های مربوط به خودروهای برقی
بررسی خواهیم کرد .جنرال موتورز سال ها پیش زمانی
که در چین و مکزیک کارخانه احداث کرد به این کشورها
امید بســت و من فکر نمی کنم از این قمار جوابی بگیرد.
من این جا هستم که از کارگران آمریکایی حمایت کنم!»
این تهدیــدات پــس از آن بیان شــد کــه مقامــات جنرال
موتورز اعــام کردند طــرح صرفــه جویی مالــی و تمرکز
بــر خودروهــای برقی و خــودکار ،بــه تعدیل نیــروی 14
هــزار کارگــر ایــن شــرکت در آمریــکا ،کانــادا و مکزیک
خواهــد انجامیــد .البتــه برخــی از ایــن کارگــران
بــه خطــوط تولیــد کامیــون و خودروهــای شاســی بلند
منتقــل خواهنــد شــد ،امــا با ایــن حــال ،حداقل شــش
هزار فرصت شــغلی از بیــن خواهد رفت .مدیران ارشــد
جنــرال موتــورز امیــدوار هســتند با اجــرای ایــن طرح،
تــا پایــان ســال آینــده ،شــش میلیــارد دالر شــامل 4.5
میلیــارد دالر در هزینــه هــای جــاری و  1.5میلیــارد
دالر در هزینــه هــای ســرمایه ای ،صرفــه جویــی کنند.
در چند ســال اخیــر فــروش محصــوالت جنــرال موتورز
آمریکا و چیــن ؛ دو بازار اول و دوم فــروش محصوالت این
کارخانه رو به کاهش بوده اســت .این در حالی اســت که
اعمال تعرفــه های جدیــد بــر واردات فــوالد و آلومینیم،
هزینه تولید را برای صنایع خودروســازی آمریکا افزایش
داده اســت .ترامپ با هــدف حمایت از کارگــران صنایع
فلــزی آمریــکا بــر واردات فــوالد  25درصد و بــر واردات
آلومینیم  10درصد تعرفه وضع کرده اســت .از آن جا که
بیش از نیمــی از نیاز آمریکا به ایــن دو کاالی راهبردی از
خارج تامین می شود ،افزایش تعرفه ها مصرف کنندگان
فوالد و آلومینیم از جمله تولیــد کنندگان خودرو را تحت
فشــار قرار داده اســت .از این رو به نظر می رســد جنرال
موتورز نخســتین غول صنعتی آمریکاســت کــه از جنگ
تعرفــه ای دونالد ترامــپ لطمه مــی بیند .ایــن در حالی
اســت که اقدامات تالفی جویانه شــرکای تجاری آمریکا
درجنگ تعرفه ای ،چشم انداز حفظ بازارهای صادراتی

را برای این غول خودرو ســاز نیز در ابهام فرو برده است.
به عنوان مثال گفته شــده اســت کــه کارخانجات خودرو
ســازی آمریکا در ماه گذشــته به دلیل اعمال تعرفه های
تالفی جویانه از سوی دولت چین ،کمتر از  300دستگاه
خودرو در پرجمعیت ترین کشــور جهان فروخته اند .این
وضعیت ســبب شــده اســت تا در نهایــت ،مدیران ارشــد
جنــرال موتــورز صرفه جویــی مالــی ،تعطیلــی برخی از
مراکز تولیــدی و تعدیل نیروی انســانی را در پیش گیرند
تا بــه سرنوشــت تلــخ اواخر دهــه گذشــته دچار نشــوند.
با این حال ،این تصمیم اقتصادی جنرال موتورز ،خشــم
فردی را برانگیخته که جنگ تعرفه ای را با شرکای تجاری
آمریــکا بــه راه انداخته اســت .از دســت رفتن چنــد هزار
فرصت شغلی در آمریکا ،به ویژه در ایالت های خودروساز
همچون اوهایو و میشــیگان ،ضربه بزرگی به امید ترامپ
برای کسب مجدد مقام ریاست جمهوری در سال 2020
وارد می کنــد .درحقیقت ترامپ با کســب آرای کارگران
یقه آبی بیکار شــده در ایالت های موســوم بــه ایالت های
زنگ زده – توصیفی از کارخانجات صنعتی تعطیل شده
و مخروبه – در ســال  2016بر رقیب دموکرات پیروز شد
و به کاخ سفید راه یافت؛ آن هم در شرایطی که این ایالت
ها برای ســالیان طوالنــی دژ دموکــرات ها قلمــداد می
شدند .اما وعده های جذاب و شــورانگیز ترامپ مبنی بر
ایجاد فرصت های شغلی جدید ،دفاع از حقوق کارگران
و بازگردانــدن شــکوه و رونــق به ایالــت های زنــگ زده،
سرنوشــت انتخابات  2016را تغییــر داد ،امــا اگر امید
کارگران صنعتی در ایالت های زنگ زده پیرامون دریاچه
های بزرگ ،ترامپ را در ســال  2016بر کرسی ریاست
جمهــوری نشــاند ،چه بســا ،ناامیــدی آنــان در نهایت به
سقوط ترامپ از این کرسی در سال  2020منجر شود .از
این رو ،رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با توسل به ابزار
تهدید قطع یارانه های دولتی ،مدیــران جنرال موتورز را
از حذف چند هزار فرصت شــغلی باز دارد و امید را به دل
کارگران یقه آبی بازگرداند.
جنرال موتــورز اولین نبــود و آخرین مورد هــم نخواهد
بود .پیش تــر شــرکت موتورســیکلت ســازی آمریکایی
معــروف «هارلــی دیویدســون» نیز اعــام کــرده بود که
 ،برای فــرار از تاثیرات هزینــه زای تعرفه هــای گمرکی
اتحادیه اروپا که در واکنش به افزایش تعرفه ها در آمریکا
وضع شده ،بخش زیادی از فعالیت هایش را از «کانزاس
ســیتی» به «تایلنــد» منتقــل مــی کند.جنــگ تعرفه ای
یک پیامد ناخوشــاینددیگر نیز برای مصــرف کنندگان
آمریکایــی خواهد داشــت .ایــن تعرفه ها باعــث افزایش
قیمــت کاالی وارداتی یــا حتی برخی کاالهای ســاخته
شــده خواهد شــد که این افزایش تــورم به مــذاق جامعه
مصرفــی آمریــکا خــوش نخواهد آمــد .به نظر می رســد
انــدک انــدک تاثیرات هیجانــی و  زودگــذر تصمیمات
اقتصادی ترامپ فروکش ک رده و پیامدهای عینی این
رفتار های تقابلی اقتصادی که بسیاری از اقتصاددانان
اثرات مخــرب آن بر اقتصــاد آمریکا را پیــش بینی کرده
بودند همچون بومرنگی به سوی ترامپ بازگشته است .
بسیار دشوار خواهد بود که ترامپ بتواند همزمان در دو
جبهه ،یکی در جبهه جنگ جهانی تعرفه ای و دیگری در
جبهه حفظ مشاغل ملی وابســته به صادرات و واردات به
پیروزی دست یابد .شکست در هر یک از این دو جبهه می
تواند به از دست رفتن کاخ سفید بینجامد.

پوتین توافق نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا را امضا کرد
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه دیروز (چهارشنبه)
قانون تصویب توافق نامه موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری
بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را
امضا کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از اســپوتنیک ،این قانون که در
وب ســایت رســمی اخبار حقوقی روســیه منتشــر شده،
پیش تر به ترتیب در روزهــای  15و  23نوامبر به تصویب
دوما ،مجلس نمایندگان و شــورای فدراســیون و مجلس
علیای پارلمان روسیه رسیده بود.
توافق نامه موقــت تجارت آزاد ایــران و اتحادیه اقتصادی
اوراسیا روز  17ماه می سال  2018در شهر آستانه امضا

شــده بود .این توافق نامه شــامل قوانین اساسی تجارت
بیــن اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا و ایــران اســت و تا حد
ممکن به قوانین سازمان تجارت جهانی ( )WTOنزدیک
اســت .در آن تعهدات دو طرف برای کاهش یا لغو حقوق
گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی برای برخی از کاالها با
هدف تشویق همکاریهای اقتصادی و تجاری دو طرف
تعریف میشــود.اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،یک اتحادیه
اقتصادی اســت که بیشتر اعضای آن کشــورهای شمال
منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند .معاهده تشکیل این
اتحادیه در  29ماه می  2014توسط بالروس ،قزاقستان
و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه 2015عم ً
ال اجرایی شد.

از سوی رئیس ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی

ابالغ بسته حمایتازتوسعه صادرات
غیرنفتی به دستگاههای اجرایی

معــاون اول رئیــس جمهــور
«بســته حمایــت از توســعه
صــادرات غیرنفتــی» مصوبــه
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی مورخ  97/3/28را
برای اجرا به کلیه دستگاههای
اجرایی ابالغ کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،اســحاق
جهانگیــری در ایــن ابالغیه از
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت خواســته اســت جــداول اهداف
صادراتی بر اساس کشورهای هدف (متناسب با شرایط جدید سال
 )1397را ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ اعالم و به بســته مزبور
الحاقکند.رئیسستادفرماندهیاقتصادمقاومتیهمچنینوزارت
صنعت ،معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت بر اجرای
مؤثر مفاد این مصوبه ،گزارش عملکرد اجرای آن را به صورت ماهانه
به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

پاسخ روابط عمومی مجمع به ستاد ّ
اطالعرسانی و
تبلیغات اقتصادی کشور:

هشدارهای رهبری را نصب العین
قرار دهید

روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به ســتاد
اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اعالم کرد« :ضربه و آسیب
هواداران اندیشــه های آمریکایی در کشــور و در برخی دســتگاه ها
بیــش از هزینه ناشــی از تحریم هــای آمریکا بــوده اســت» .پیش تر
دبیرخانه ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور طی نامهای
از دبیر مجمع تشــخیص خواســته بود تا مدارک خــود درباره وجود
نفوذیهای آمریکا در بدنه دولت را ارائه کند.
به گزارش ایسنا ،در پاسخ اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت نظام به نامه ستاد اطالعرسانی و تبلیغات اقتصادی کشور
آمده است« :دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مصداق ها
و موارد نفوذ در کشــور در ابعاد فکری ،اعتقادی و در بعد هواداری و
نیز در شکل وابستگی تشکیالتی به آمریکا را به مراجع مربوط ارائه
کرده اند و خواهند کرد».
این پاســخ میافزاید :همان گونه که دبیر محترم مجمع تشــخیص
مصلحت نظام تاکید کرده اند «ضربه و آسیب هواداران اندیشه های
آمریکایی در کشــور و در برخی دســتگاه ها بیش از هزینه ناشــی از
تحریم های آمریکا بوده است» .بنابراین امید است با نصب العین قرار
دادن هشدارهای پی در پی رهبر معظم انقالب درباره خطرات نفوذ
دشمن در برخی از دســتگاههای تصمیمســاز و تصمیمگیر کشور،
دستگاه های مسئول به وظایف خود ،عمل کنند.

تسنیم-شرکتملینفتکشایراندرخصوصبرخیاظهاراتمطرحشدهدربارهتاثیرتحریمهابرپرداختبیمه P&Iخانوادهشهدایکشتیسانچیاعالمکرد :تحریمهاهیچتاثیریبرپرداختحقوق
وبیمه P&Iخانوادهشهدایسانچیندارد.اینگزارشمیافزاید:سهمغرامتبیمه P&Iمستقیماازطریقشرکتملینفتکشایرانوطبققراردادپیمانجمعیفیمابیناینشرکتوانجمنصنفی
کارگریدریانوردانتجاریایرانپرداختشدهاستوخانوادههاییکههنوزانحصاروراثتراانجامندادهاندپسازتکمیلمدارکوطیمراحلقانونی،مبالغمربوط رادریافتخواهندکرد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• این که در ساخت برنامه های تلویزیونی از چهره های
دوستداشتنیمردماستفادهمیشودفکربسیارخوبی
استمانندمسابقه«برندهباش»کهمحمدرضاگلزارمجری
آناستوهمهبهخاطراوپایتلویزیونمینشینند.
•• قابل توجه مسئوالن محترم به ویژه  124و تعزیرات.
قیمت ماش خرداد 95هر کیلویی3800تومان بود،
بهمن 96خریدم 5400تومان ،آبـــا ن 97خریدم
9هزارتومان ،هفتم آذر خریدم12هزارتومان .این آمار
باالیتورممبارکتانباشد!
••لطفا پیگیری بفرمایید که چرا سهام عدالت ۱۷۵
توماناعالمشدهولی۱۴۴تومانواریزکردهاند؟!
•• بهتره به جای سهام عدالت و سبد کاال و بن کارگری
بگویید سهام کارمند ،سبد کارمند و بن کارمند! به
خدا بقیهآدمهاهمدربیتالمالسهیمهستند.
•• با خودمان گفتیم که پول نداریم رب 16هزارتومانی
بخریم ،پس نخریم تا ارزان شود حاال خبر آمده که درپی
ثباتقیمترب،صادراتشآزادشد!
••  ۱۵ماهه که ماشین من معاینه فنی نــداره ،فقط به
دلیلاینکهتستهیدرواستاتیکبررویکپسولهای
کامپوزیتانجامنمیشه کهالبتهالزمهمنیست .تاکی
صبرکنیمتکلیفامثالمنروشنبشه؟
•• چرادادستانییاتعزیراتهیچنظارتیبرفروشلوازم
خانگیندارند؟اینهالوازمروباارزدولتی  4200وارد
کردنداماباارزآزادمیفروشند.
•• بدترین قسمت روزنامه های کل کشور همین ستون
زاویهنگاهشمادرروزنامهخراسانورزشیاست.هرروز
تعدادیپرسپولیسیواستقاللیمیاناینجاتوهینمی
کنندومسئولمربوطهمهمهپیامهاراچاپمیکند!
•• لطفا یک گزارش تهیه کنید که چرا دالر میاد پایین
اما اجناس ارزون نمی شه که گرون تر می شه؟ چرا این
جوریه؟!
•• بانکمرکزیو دولتباتدبیراعالمکردندکه نرختورم
منتهیبهآبان 18.4بودهاستهرکودکدبستانیمی
داند وقتی قیمت اجناس دو برابر می شود یعنی تورم
 100درصد است .حاال مسئوالن بانک مرکزی از کدام
معادله ریاضی به  18.4رسیده اند؟ بیایند و به مردم
توضیحدهند.
•• خدمت دوستی که گفته که دولت اعالم کرده قیمت
موادغذایی به یک سوم رسیده ،می گویم بله! البته از
 500درصدی که رفته باالی اجناس یک سوم قیمت
کمشدهاست!
•• رئیس فدراسیون فوتبال لطفا بیشتر از این خودتون
رو پیش کی روش شیرین نکنید و این قدر به سرمربی
قرمزها گیر ندید .برانکو ثابت کرده که کی روش درحد

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و انــدازه اون نیست .اون با دست خالی به فینال آسیا
رفت .مثل کی روش نیست که بازیکن خارجی به تیم
ملیدعوتکنه.
•• واقعا این نمایندگان مجلس شورش را در آورده اند!
معلومه که مجلس دو دسته شده  ،دسته قلیل که بسیار
از دسته کثیر (الریجانی ) خیلی حساب می بره! آخه
وقتی ٢٧نفرنامهراامضامیکنندوموافقندبههردلیلی
که الریجانی باید استیضاح بشه معنی نداره دوباره ٧
نفر از نظرشون برگردند  ،این اوج ترسو بودن بعضی از
نمایندههاست!
•• با این که دالر پایین آمده اما اجناس همچنان گران
استوکسیبهفکرماکارگراننیست.
•• لطفا گزارشی درباره وام مسکن تهیه کنید .حدود
یک سال پول را در بانک خواباندیم و االن هم که امتیاز
وام داریم نمی توانیم استفاده کنیم چون با این مبلغ به
ماخانهسنددارونوسازنمیدهند.بماندکهبانکبرای
حفظامتیازوامهم ۱۰میلیونرانگهمیدارد!
•• دراین آشفته بازار خودرو وسودجویی شرکت های
خودروسازیکهفقطوفقطبهمنافعخویشمیاندیشند
و به فکر مردم نیستند کلی سرمایه از مردم با ترفند و
حیلهجمعکردندوبرایخودشانتاریخطوالنیتحویل
مشخص کردند و اکنون که پارکینگ های تولیدشان
مملوازخودروشدهبهبهانههایمختلفمیخواهندکه
قیمتهارابهصورتنجومیبهقیمتبازارنزدیککنند
کهبهگفتهمسئوالنماحبابیبیشنیست.بایکحساب
سر انگشتی می دانید که چقدر پول می شود .واقعا که
کالهبرداریدرروزروشنازاینواضحتر!
•• من یکی ازمحافظان شرکتی بانکم .لطفا مشکالت
مارابه گوش مسئوالن برسانید.یک محافظ شرکتی
بانکروزی39هزارتومانحقوقمیگیردکهدرصورت
مرخصیوروزهایتعطیلحقوقیدریافتنمیکند.ما
بیمهنیستیموعیدی،پاداش،سنواتومزایاهمنداریم.
امسال اضافه حقوق نداشتیم .با پیگیری شرکت ها
و فرماندهی پلیس پیشگیری خراسان رضوی باز هم
سرپرستی بانک ها زیر بار نمی روند که مارا بیمه کنند
و به حقوق مان اضافه کنند .در صورتی که اگر یک سال
به حقوق میلیونی مسئوالن سرپرستی بانک ها اضافه
نشودصدایشانراتاآسمانباالمیبرند.
•• لطفا درباره قیمت لپ تاپ و کامپیوتر بررسی کنید.
نمایندگی های فروش لپ تاپ به قیمت سه برابر در
معرضفروشگذاشتهاندحاالکهدالرآمدهپاییندیگر
چهبهانهایدارند؟لطفانظارتکنید.
•• لطفکنیدحلجدولسختراهمپررنگچاپکنید
پدرچشممادرآمد!

نمابر05137009129 :

•• چرامردم باید نگران فساددولت درافزایش قیمت
خودرویخودروسازانباشند؟
•• شــهــرداری منطقه 9ظلمی مضاعف به ساکنان
نوفل لوشاتو می کند چون درهمه جای شهرمردم پول
می دهند وسقف اضافه می خرند امادراین منطقه این
مهیانیست که بماند برای تراکم متوسط باید ارتفاع از
 12متر تجاوز نکند .نمی دانم باکدام منطق این قانون
شده .آخر4طبقه14مترارتفاع می خواهدیعنی یکی
درشهرداری نمی فهمید که موقع تصویب این طرح
آقایانراروشنکند؟
•• قیمت کامیون هــا وکامیونت هاسرسام آور باال
رفته چراهیچ نظارتی نیست؟ خاوری که قبل از عید
بوده30میلیوناالنهمونماشینرومیگن70میلیون
تومان.جوانهاچطورکارکنند؟
•• چرادولتایرانازدولتمردانچینینمیخواهدکهبه
مسلمانانچیناینهمهظلمنکنند؟
•• خــراســان عزیزمن یــک کــارگــر قــــراردادی دریــک
شرکت خصوصی هستم70 .روز اســت که حقوقی
دریافت نکرده ام نه بسته حمایتی شامل من می شه نه
سهامناعادالنهعدالت.مثلنقیمعمولیازخانممپول
قرضمیگیرم!آقایانمسئولبیمسئولیتیهفکریبه
حالکارگرانیمثلمنبکنید.
••  45روز است براثرشکستگی پای چپ به خاطرسهل
انگارییکرانندهحواسپرتدربستربیماریافتادهام
ودردورنجمیکشموخانوادهامدرحالفروپاشی است.
اینچه قانونیاست کهرانندگاناینقدرظلممیکنند؟
لطفا پیگیری کنید دولت ومجلس طرحی رابه تصویب
برسانندکهجریمهسنگینبرایاستفادهازموبایلهنگام
رانندگی برای رانندگان خاطی اعمال شود و پلیس
سرسختانهبرخوردکند.
••جوابیه شرکت مخابرات ایران
•• بــا ســـام و اح ــت ــرام در پــاســخ بــه مطلب مــنــدرج
در تـــاریـــخ  21م ــه ــرم ــاه  97در ســـتـــون حــرف
مــــردم بــا عــنــوان «مــخــابــرات بــــرای  4400تــومــان
قــبــض صـــادر کــــــرده »...بــه اســتــحــضــار مــی رســانــد:
چ ــاپ قــبــوض در راســتــای ارتــبــاط مــوثــرتــر و بیشتر
با مشترکین اســت که ضمن ی ــادآوری موعد پرداخت
صــورت حساب ،تکریم مشترک را نیز به همراه دارد.
ضمن این که بیشتر مشترکین ،تقاضای ارسال قبض از
طرف شرکت مخابرات را دارند .بنابراین چاپ قبوض
بر اساس دستورالعمل های ابالغی صورت می پذیرد و
واحدهای تابعه موظف به اجرای دستورالعمل هستند.
عیسی حسن پــور ،رئیس اداره روابــط عمومی منطقه
خراسانرضوی

سردارسلیمانی:رهبرانقالبتنهابانینظریههایامامخمینی(ره)است
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه بــا بیــان ایــن کــه «بــرای شــناخت مســیر
انقــاب نیازمنــد تبییــن نقشــه راه و شــناخت اندیشــههای امــام و رهبــری
هســتیم» گفــت :تنهــا بانــی کــه بــه صــورت جــدی بــر نظریههــای امــام تأکید
میکند و تنها کســی کــه در هر ســخن پنــد و موعظــه و سیاســت و سفارشــی بر
نظریــه امــام(ره) تأکیــد دارد مقــام معظــم رهبــری هســتند .بــه گــزارش
العالــم ،ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی روز گذشــته در همایــش ملــی
« نظام فکری آیتا ...خامنهای در گستره فرهنگ» در دانشگاه شهید باهنر کرمان
اظهار کرد :برگزاری این همایش به جا ،مهم و ضروری برای جامعه امروز است و از
برگزاری این همایش قدردانی میکنیم ،حق هم است که دانشگاه تبیین کننده
این افکار و نظریههای مهم و بلند باشد.
وی ادامه داد :نظریات رهبری توحیدمحور است یعنی مبنا و سقف اساسی ایشان
در نظریههای توحید قرار دارد.
وی همچنین در بخش دیگری از این همایش با بیان این که «کار دانشگاه ،یک کار
تشریفاتی و خدمت به رهبر نیست بلکه یک ضرورت برای خدمت به جامعه علمی و
نسل امروز است» افزود :اگر این اندیشهها به طور جدی تبیین نشود و مورد تحقیق
و بررســی قرار نگیرد آن تهاجم فرهنگی که رهبری فرمودند ،چه بر ســر فرهنگ
اســامی میآورد و راه مقابله با این تهاجــم تبیین دقیق نظریههــای مقام معظم

دانشــگاه را باز کنید و منحصر به تعدادی دانشــجو و مقال ه نوشتن نباشد ،این که
تفکیک در نگاههای فرهنگی ایجاد کنیم حق به گوش نمیرسد همه دانشگاه ها
و دانشجوها را با همه افکار در بحث بیاورید چون این بحث ،منطق عظیمی دارد.
▪یکی از آفتهای معرفت دینی ،تحجر است

رهبری است .سلیمانی گفت :درباره نظریههای امام (ره) غفلت کردیم تنها بانی
که به صورت جدی بر نظریههای امام تأکید میکند و تنها کسی که در هر سخن پند
و موعظه و سیاست و سفارشی بر نظریه امام تأکید دارد مقام معظم رهبری هستند.
وی اضافه کرد :صحبــت و بیانی را از رهبری پیــدا نمیکنید که به ســخنان امام
استناد نداشته باشند اما در سطح دانشگاه و حوزهها از نظریههای امام (ره) غفلت
شده است.فرمانده نیروی قدس سپاه اضافه کرد :درخواست دارم در این جلسات،

وی گفت :یکی از آفتهای معرفت دینی ،تحجر است که خیلی امام با چوب بر سر
آن زدند و در وصیتنامه خودشــان مفصل به آن اشاره کردند و در قشر متدین هم
بیشتر ممکن است وجود داشته باشد تا قشر روشنفکر .فرمانده نیروی قدس سپاه
بیان کرد :رهبری میفرمایند «:تحجر سبب فراموش کردن عقل و متوقف کردن
فهم از دین میشود و مانعی برای تحقق اهداف اسالمی است که نتوانیم لوازم هر
لحظه زندگی را بشناسیم و در وضعیت ایستا و بدون انعطاف پیش رویم».
سلیمانیادامهداد:یکیازتحجراتمادردانشگاه،زمزمههایروشنفکریجدایی
دین از سیاست است ،زمانی وصیت نامه امام را جزو درسهای داوطلبانه قرار داده
بودند این اواخر هم لطف کردند دفاع مقــدس را هم جزو درسهای غیرضروری
اعالم کردند در حالی که در بحث نظریههای جامعه شناسی ،قویترین استادان
را قرار میدهیم اما وصیت نامه امام و وقتی به معارف دفاع مقدس میرسیم ،دم
دستی است.

لغو پرواز فرودگاه اهواز و سوءاستفاده شرکت های هواپیمایی
دانش پور-تاخیر در پروازهای فرودگاه اهواز و عدم پاسخ
گویی مسئوالن درباره علت تاخیرهای مکرر ،مسافران را
عصبانی و وادار به درگیری کرد.
این درحالی است که بلیت پرواز اهواز به تهران برای طی
مسیر در ساعات دیگر با قیمت های عجیب و بسیار باال به
فروش رسید .یکی از مسافران پرواز ساعت 13:30اهواز
به تهــران با انتقاد از عدم پاســخ گویی مســئوالن به علت
تاخیر پــرواز و بی توجهی به معطلی مســافرانی که موفق
به پرواز نشــده اند گفت :صبح چهارشــنبه هوای اهواز با
مه شدیدی مواجه شــد و تمام پروازهای صبح لغو شد اما
از ســاعت  9صبح هوا آفتابی بود و به دلیــل بارندگی روز
قبل اهواز هوای بسیار مطلوبی داشت اما باز هم برخی از
پروازهای فرودگاه لغو شد .وی افزود :ساعت 13با ارسال
پیامک به ما اعالم شد هواپیما تاخیر دارد و پرواز در ساعت
 15انجام می شود.
در زمــان حضور بــاز هم با تاخیــر مواجه شــدیم بدون آن
که دلیل این امر را بــه ما اطالع بدهند .وی خاطرنشــان
کرد :این بــی برنامگی به معطلی و ســردرگمی مردم ،به
اعتراض شــدید تعــدادی از مســافران و حتی شکســتن

شیشه های فرودگاه اهواز منجر شد .این مسافر با اشاره
به سوءاستفاده شــرکت های هواپیمایی دیگر در جریان
فروش بلیت به این مســافران توضیح داد :هواپیمایی آتا
تعدادی بلیت را به قیمــت  480هزار تومان و هواپیمایی
زاگــرس  360هــزار تومــان بــه مســافران فروختنــد در
حالی که ما بلیت این ســفر را به قیمت  260هزار تومان
خریداری کرده بودیم.
ایــن نابــه ســامانی پروازهــا در حالــی رخ داده اســت که
مدیر روابــط عمومی فــرودگاه بیــن المللی اهــواز صبح
دیروز از تاخیــر هواپیماها از فــرودگاه اهواز بــه دلیل مه
گرفتگی شدید خبر داد .در عین حال سخنگوی سازمان
هواپیمایی کشور نیز در گفت و گو با خراسان ضمن تایید
این موضوع گفت :علت تاخیر ها مه گرفتگی شدید بوده
است و شرکت های هواپیمایی موظف به جبران خسارت
به مسافران هستند.وی درباره اظهارات مسافران حاضر
در فرودگاه اهواز مبنی بر ایــن که هوای ظهر دیروز اهواز
بســیار صاف بوده و تعدادی از هواپیماهــا هم پرواز کرده
اند پاسخی نداد اما اعالم کرد اطالع رسانی نا مناسب به
مسافران را پیگیری می کند.
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عضو شورای شهر مشهد در مخالفت با خصوصی سازی آتش نشانی:
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