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پشت پرده شاخ و شانه کشیدن
ترامپ
کمتر از 50روز تا انتخابات آمریکا و رقابت
حساس میان ترامپ و جو بایدن باقی مانده و این
روزها بیش از همیشه انتظار اقدامات و سخنان
عجیب وگاه احمقانه از ترامپ با هدف پیروزی در
انتخابات وجود دارد  .دو روز قبل « پولیتیکو» از
رسانه های آمریکایی در یک خبر سازی مشکوک
از برنامه ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای
جنوبی و در پاسخ به ترور ناجوانمردانه سردار
سلیمانی سخن به میان آورد و دیروز هم رئیس
جمهور این کشور که به نظر می رسد به شدت
در فضای رقابت های انتخاباتی و به هم ریختن
وضعیت نظرسنجی ها پریشان حال شده است
به تهدید ایران پرداخت و در توئیتی نوشت « :بر
اساس گزارشهای رسانهای ،ایران احتماال در
حال برنامهریزی یک ترور یا حمله دیگری علیه
ایاالت متحده برای گرفتن انتقام کشتن [سردار]
سلیمانی است که به دلیل برنامهریزی او برای
حملهای در آینده ،قتل نیروهای آمریکایی و
رنجی که سا لها ایجاد کــرد ،انجام شــد» .وی

ادامه داد « :هر حملهای توسط ایران به هر شکلی
علیه ایاالت متحده ،با حملهای به ایران با شدت
 ۱۰۰۰برابر پاسخ داده میشود»!
به نظر می رسد برای تحلیل رفتار ترامپ و تیم وی
در کاخ سفید همواره باید موضوع انتخاب شدن
مجددش را به عنوان یک فاکتور جدی در تمام
مواضع و معادالت دولت ایاالت متحده در قبال
مسائل جهانی و همچنین ایــران مد نظر داشت
اما این روزها این فاکتور جایگاه ویژه تری در این
مواضع پیدا کرده است.گزارش ها از فضای رقابت
های انتخاباتی آمریکا در شرایط فعلی نشانه های
چندان امیدوار کننده ای بــرای کمپین ترامپ
مخابرهنمیکند.فضاییکهاینکمپینرابهسمت
رفتار های هیجانی تر و مواضع جنجالی بیشتر
سوق خواهدداد.اگر چه برخی معتقدند شرایط
ترامپ و کمپین انتخاباتی او بسیار بغرنج شده
است و آن ها برای پیروزی در ماه نوامبر شدیدا به
یکمعجزهنیازدارندولذاسعیمیکنند باتحریک
ایران و طراحی یک مخاصمه و ضربه محدود به این
هدف برسند اما سابقه مواضع قبلی او به ویژه
ماجرای مشخص کــردن « 52نقطه» نشان می
دهد که او به خوبی به عواقب این رفتار خود به ویژه
به خاطر آشنایی کامل نداشتن با توان پاسخگویی
ایران که می تواند غافلگیری بزرگی برای او ایجاد
کندو حتی بر ضد آن سیاستی که در انتخابات در
پی آن است بدل شود آشناست و بعید به نظر می
رسد به سمت چنین حماقتی پیش برود بماند که
قطعا برای چنین سناریویی نیروهای مسلح ایران
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که مثل همیشه و به صورت شبانه روزی در حال
رصد و حراست از مرزهای ایران اسالمی هستند
آماده هستند و در صورت هر نوع تجاوز کوچک و
بزرگی پاسخ در خور و متناسب را خواهند داد و او
را پشیمان می کنند .البته قبول داریم که در عالم
سیاست باید هر احتمالی را متصور دانست و برای
آن آماده بود ولی این اقدامات و خبرسازیهای
ترامپ و دوستانش در کاخ سفید بیش از آن که
بر پایه واقعیت و یک اراده استوار باشد به یک
عملیات روانی علیه ملت ایران از یک سو و علیه
رای دهندگان آمریکایی از سوی دیگر مبتنی
شده تا از طرفی در ایــران به اخالل در بازارها و
بر هم زدن جو روانی مردم و سیستم محاسباتی
مسئوالن بینجامد و در آمریکا با ایجاد یک پروژه
امنیتی واهی  ،رای دهندگان مردد این کشور
را به رای دادن به ترامپ ترغیب سازد.جمهوری
اسالمی ایران بارها اعالم کرده و نشان داده رفتار
و پاسخ هایش به اقدامات آمریکا عاقالنه  ،منصفانه
و متناسب خواهد بود و اقدامات کوری همچون آن
چیزی که پولیتیکو در باره خانم سفیر آمریکا در
آفریقای جنوبی مدعی شده بیشتر یک خبرسازی
کودکانه است که البته ممکن است نقشه های
شومی در پی آن باشد .هوشیاری و هوشمندی
مسئوالن نظامی و غیر نظامی کشورمان در برابر
سناریو سازی های متعدد ایاالت متحده در چند
ماه آینده بسیار مهم و حیاتی است و نباید اجازه
داد دشمن با بازی های روانی  ،ما را دچار اشتباه
محاسباتی کند.

واکنش تند سرمربی سابق استقالل درباره مذاکره با استقالل
استراماچونی :همه چیز ساختگی بود و اصال پیشنهادی وجود نداشته است!

سرمربی سابق استقالل به اخبار منتشر شده
دربـــاره عــدم توافقش بــا مــدیــران ایــن باشگاه
واکنش تندی نشان داد .شب گذشته این مربی
ایتالیایی با انتشار یک استوری اینستاگرامی
دربــاره موضوعات مطرح شــده گفت « :امــروز
من خیلی عصبانی هستم؛ چــون به نظر می
رسد فدراسیون صدور مجوز را رد کرده است.
من هیچ وقــت پیشنهادی را رد نکردم ،چون
اصال پیشنهادی وجود نداشته است .من عشق
شما را احساس می کنم و می خواهم که شما
بدانید همه چیز ساختگی بــوده اســت .امروز
خیلی ناراحت هستم».این مربی ایتالیایی در
شرایطی مذاکره با مسئوالن استقالل را به طور
کلی تکذیب کرده که مدیران این باشگاه بعد
از فینال حذفی از مثبت پیش رفتن مذاکرات
حرف زدند و طی روزهای گذشته نیز بارها در
مصاحبه های خود روی بازگشت استراماچونی
تاکید داشتند.در این بین هواداران استقالل نیز
بسیار امیدوار شده بودند استراماچونی به ایران
برگردد و بار دیگر روی نیمکت تیم شان بنشیند.
حتی آن ها یک توفان توئیتری به راه انداختند و
هشتگ «استراماچونی را برگردانید» را در فضای
مجازی ترند کردند تا به بازگشت این مربی عالقه

بسیارنشان بدهند.از این رو مدیران استقالل
همچنان بر مواضع خود تاکید میکردند اما طی
یکی دو روز گذشته ناگهان اخباری درباره
عدم توافق با مربی ایتالیایی منتشر شد
و حتی گفته شد که مدیران استقالل
وارد مذاکره با الکساندر نوری مربی
ایــرانــی -آلــمــانــی شــده اند.مسئله
مهم اما این است که استراماچونی
بــه صــراحــت اعـــام کــرده
که همه مسائل مطرح
شده درباره مذاکره
استقاللی ها
بــا خــودش
از ابــتــدا
سا ختگی
بــــــــــوده و
هیچ مذاکره
ای انجام نشده
و پیشنهادی نیز در
کار نبوده که او بخواهد
آن را رد کند.بی تردید
با توجه به شرایط پیش
آمده باید منتظر واکنش

مدیران باشگاه استقالل باشیم اما مسئله ای
که وجود دارد ناراحتی هــواداران از این اتفاق
اســت .بــی تــردیــد هــــواداران استقالل که
فشار زیادی را به سعادتمند و همکارانش
ب ــرای بازگشت اســتــرامــاچــونــی آورده
بودند ،با توجه به اظهارنظر این مربی
به راحتی مدیرعامل باشگاه شان را رها
نمیکنندو شاید همین موضوع دست مایه
ای بــرای ایجاد تغییرات جدید
در بدنه باشگاه باشد .باید
منتظر ماند ودید چه اتفاقات
جــدیــدی دربـــاره نیمکت
استقالل در راه اســت.
روز گذشته و بعد از
این خبر با مسئوالن
باشگاه استقالل
تماس گرفتیم
امــا مــوفــق به
گفت و گو
نشدیم  .

کمیتهای برای چگونگی اداره مهدهای کودک تشکیل میشود
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
ش ــورای اســامــی از تشکیل کمیته ای بــرای
رسیدن به سازو کارهایی برای چگونگی اداره
مهدهای کودک و قرار گرفتن در زیر مجموعه
وزارت آموزش و پرورش خبر داد .احمدحسین
فالحی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به جلسه
روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت:
ایــن جلسه با حضور وزیــر آمــوزش و پــرورش و
رئیس سازمان بهزیستی برای پیگیری فرمایش
های اخیر مقام معظم رهبری دربــاره وضعیت
مهدهای کــودک تشکیل شد .رئیس سازمان

بهزیستی توضیح داد که  ۷درصــد مهدهای
کودک زیرمجموعه این سازمان است و بقیه در
اختیار نهادها ،سازمان ها و وزارت آمــوزش و
پرورش بوده اما در نهایت نظارت کافی نیست.
وی افــزود :مقام معظم رهبری دربــاره مسائل
آمــوزشــی به وضعیت مهدهای کــودک اشــاره
کردند و فرمودند :مهدهای کودک باید مرکز
آمــوزش و پــرورش باشند و باید نگاه ها به آن
عــوض شــود چــون سن آمــوزش هم پایین آمده
اســت .بــا همین دغــدغــه بسیاری از اعضای
کمیسیون آموزش معتقدند باید مهدهای کودک

زیرنظر وزارت آمــوزش و پــرورش و نه سازمان
بهزیستی قرار گیرند .موضوعی که با مخالفت
نهاد مهدهای کودک همراه بود .آن ها اعتقاد
داشتند که بهتر است همین وضعیت ادامه یابد.
وی افزود :در نهایت مقرر شد کمیته ای متشکل
از سازمان بهزیستی ،وزارت آموزش و پرورش
و اعضایی از کمیسیون آمــوزش برای رسیدن
به ساز و کارهایی روشن درباره چگونگی اداره
مهدهای کودک تشکیل شود با تاکید بر این که
باید در مهدهای کودک بحث آموزش و پرورش
در اولویت قرار گیرد.

طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات تصویب شد
طــرح کــان و معماری شبکه ملی اطالعات
در ۵مـــاده بــه تصویب اعــضــای شــورایعــالــی
فضای مجازی رسید .در جلسه شورا یعالی

فضای مجازی که بــه ریــاســت حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار
شــد ،اقــدامــات کــان و نگاشت نهادی مربوط

به شبکه ملی اطالعات ،نهایی و تصویب شد.
بر این اساس اقدامات عملی و نهادهای متولی
اجرای این اقدامات نیز مشخص و معین شدند.

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

تلفن051 37009111 :

••گرانی ارز و طال و خودرو و مایحتاج عمومی
تا کی ادامه دارد؟ ما قشرضعیف بازنشسته
با حداقل حقوق و اجاره نشینی تا کی باید
شرمنده خانواده باشیم که فقط زنده هستند
و زندگی نمی کنند؟
••در مملکتی که خودروساز امکان به روز
رسانی قیمت خودرو را هر سه ماه دارد چطور
حقوق کارگران سالی یک بار افزایش پیدا
می کنه اون هم با نرخ تورم کذایی؟!
•• باورش سخت است اما از دیروز که اعالم
کردند طــرح گشایش اقتصادی شــان لغو
شــده اســت بــورس سبز شــد ،دالر هم دارد
پایین می آید!...
•• برای بررسی یک صحنه تصادف بیش از
یک ساعت معطل افسر شدیم و وقتی هم
گله کردیم گفتند به  197اطالع دهید آن
ها هم گوشی را برنداشتند! در عوض از بیمه
ایران بابت بررسی و پرداخت سریع غرامت
تشکر می کنم.
••درجواب اون دوستی که گفته چرا یارانه
صاحبخانه ها رو قطع نمی کنن و ...بگم که
اگر کسی درس خونده و تالش کرده به جایی
رسیده و خانه خریده ،قرار نیست بهش ظلم
بشه .شما حق خودتان را طلب کنید چه
کار به خانه و مال بقیه داریــد؟ هرچند منم
مستاجرم.
••قبال فکر می کردیم اون هایی که قرارداد
ترکمانچای را بستند خیلی احمق و مغرض
بودند حاال می بینیم خرج که از جیب مردم
باشه همه احمق و مغرض می شوند .مثال
فوتبالی ها که در معرض دید هستند چقدر از
سرمایه ملی را هدر دادند؟ وای به حال بقیه.
••  15ســالــه مــســتــاجــرم .بــا کــلــی زحمت
20میلیون برای رهن خانه پس انداز کردم
به لطف آقای روحانی و گرونی همه اش رفت
االن من با یک بچه مریض که باید هر ماه براش
دارو بگیرم چه کار کنم؟
•• از دیـــروز کــه دوربــیــن هــای ثبت تخلف
خودروی خط عابر پیاده فعال شده چه روی
خط چه پشت خط چه وســط همه را ثبت

پیامك2000999 :

تخلف می کنه و کسی هم پاسخ گو نیست.
مسئوالن راهور بفرمایند که کجا بایستیم تا
به عنوان تخلف ثبت نشه؟
•• با این گرانی ها خدا به داد پدران خانواده و
جوان های مجرد برسد که بیشترین ضربه را
قشر ضعیف جامعه میخورند!
••چــرا جایی یا سازمانی نیست که به داد
زنــان بی سرپرست امثال من که شوهری
بــاالی سرم نیست برسد؟ با دو بچه من در
جوانی باید غذای بچه هام رو از سطل زباله
پیدا کنم! ....
•• آقای بانک مرکزی! فقط وجــدان داشته
باش و به حرف هایی که بابت سر و سامان
دادن دالر و ارزش پول ملی و ...زدی یک
لحظه نگاه کن .خودت از خودت شرمنده
میشی .شاخص افزایش دالر و گرانی ،صفحه
آمارتون رو سوراخ کرده و داره میره فضا....
•• بازرسان دانشگاه علوم پزشکی نتوانستند
فروشنده های محلول راشل را پیدا کنند!
آیا این جای تعجب نــدارد؟ چطور توی این
مملکتی که مو را از ماست بیرون می کشند
نتوانستند فروشند هها را پیدا کنند؟ باور
کردنش مشکل است .حتما کاسهای زیر نیم
کاسه است....
•• ارزش سهام شرکت ها با توجه به گرانی
اجناس باال رفته .پس چطور ارزش سهام آن
پایین آمده؟ مثال شرکت سیمان که همه اش
داخلی و سود ده است.
•• دیـــروز رفتیم دکــتــر متخصص پوست.
60هــزارتــومــان ویزیت گرفت و  50هزار
تومان در نسخه آزاد به عنوان رسید مهر کرد.
رسید دستگاه پوز را هم به عمد تحویل نداد!
دزدی شاخ و دم ندارد.
••در مشهد خیابان دانشجو  2بــرای آب
رسانی به یک منزل به اشتباه دو مسیر از
آسفالت خیابان را شکافتند و االن نزدیک
یک سال می گذرد فقط یک مسیر آسفالت
شده .از شهرداری وسازمان آب پیگیری می
کنم هیچ کدام اقدامی نمی کنند .جلوبندی
ماشینهای منطقه از بین رفت .زمستان و

تابستان باید خاک بریزیم داخل این شکاف!
•• دولت محترم اگر بنزین را آزاد کند به لیتری
دو هزار تومان ،کشور را از این وضع آشفتگی
گرانی بنزین درمی آورد .باورکنید این جوری
که بنزین لیتری سه تومان اســت نه برای
مسافر می صرفه نه برای مسافرکش.
•• از وزیر محترم جهاد کشاورزی و مسئوالن
مقتدر قوه قضاییه عاجزانه تقاضا دارم منطقه
زشک را دریابید .کوه ها تراشیده شده و به
جای آن برج های بلند در بستر رود خانه
سر به فلک کشیده اند .طبیعت بکر و زیبای
زشک برای آینده فرزندانمان در حال نابودی
است .تو را به خدا فکری بکنید .آیا این کوه
خواری ها قانونی است؟
••در صفحه سالمت نوشتید که کوتاه کردن
مو سرعت رشد آن را افزایش نمیدهد اما من
رشد موهایم کم بود ،به پیشنهاد مادربزرگم
چند بار موهایم رو از ته زدم و االن رشدش
خیلی بیشتر شده.
••درجواب پیامکی که نوشته بود مسئوالن
اگر نمی توانند مملکت را اداره کنند بروند و
جایشان را به دیگران بدهند عرض کنم که
این ها تشنه قدرت نیستند ،شیفته خدمت
هستند و تا هنگامی که تمام و کمال به خدمت
ملت نرسند بی خیال نمی شوند.
•• برادر عزیزی که فرمودید یارانه صاحبخانه
ها قطع بشه چلوکباب نخورن ،آخه برادر
عــزیــز اگــه ایــن طــور بشه نــان خــالــی شما
چلوکباب می شه؟ من خودم مستاجر هستم.
مطالبه گر دولت باشیم تا همه مون چلوکباب
بخوریم .در ثانی اسم خودمون رو مسلمون
گذاشتیم ولی همه اش حسودیم و سر توی
سفره همدیگه داریم.
•• آن طور که مجلس اعالم کرد شرکت های
دولتی باعث بی ارزشــی پول مــردم شده اند
از طریق بورس خوبه دولت کسری بودجه را
ازجیب مردم جبران کند .زمان شهید رجایی
دولتراستگفتمردمخزانهراپرکردندارزش
پولشان حفظ شد حاال دولت چون که رو راست
نیست هم خودش هم مردم ضرر می کنند.

واردات لپتاپ دست دوم از عراق و امارات
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق
واردات غیررسمی لپ تاپهای دست دوم به
کشور خبر داد و گفت :لپ تاپهای دست دوم
از عراق و امارات متحده عربی به طور قاچاق
وارد کشور میشود .این لپ تا پها بیشتر از
طریق فضای مجازی و کانا لهای تلگرامی
و اینستاگرامی به مــردم فروخته میشود.به
گزارش تجارتنیوز ،جوالن قاچاقچیان در بازار
لپتاپ آن قدر زیاد شده که حاال کار به واردات

غیررسمی لپتا پهای دست دوم از عراق و
امارت متحده عربی رسیده است .روز گذشته
در همین صفحه در گزارشی از افزایش قیمت
نجومی قیمت لپ تاپ ها نوشتیم .در همین
حال محمدرضا فرجی تهرانی افزود:به هر حال
علت گستردگی قاچاق لپتا پها به افزایش
قیمت دالر و سخت شــدن ثبت سفارش این
کاالها ارتباط دارد.او اظهار کرد :در گذشته
لوازم خانگی دست دوم بانهای به مردم فروخته

میشد اما فــروش یخچا لهای دست دوم به
شرط سالم بودن اقدام راحتی است؛ این در
حالی است که خرید لپتا پهای دست دوم
ریسک باالیی دارد .به عنوان مثال قاچاقچیان
با تضمین سالمت این لپتا پها ممکن است
که بتوانند این کاال را به مردم بفروشند اما بعد
از یک روز این لپتاپها با چالشهای مختلفی
رو به رو میشوند و ممکن است بعد از مدتی
بسوزند.

معاون وزیر بهداشت :تهران به چهارراه تبادل کرونا در کشور تبدیل شده است
معاون کل وزیــر بهداشت ،درمــان و آمــوزش
پزشکی گفت :هم اکنون بیشترین نگرانی ما
از باب شیوع ویروس کرونا در تهران است که
به دلیل پایتخت بودن و افزایش باالی ترددها
از دیگر استان های کشور ،به چهارراه تبادل
بیماری کرونا در کشور تبدیل شده است ضمن
آن که در روزهای اخیر شاهد افزایش مبتالیان
به کووید  ۱۹در استان های آذربایجان شرقی و
قم نیز بوده ایم« .ایرج حریرچی» در گفت و گو با

ایسنا درباره موج سوم اپیدمی کرونا گفت :پیش
بینی می کردیم با توجه به افزایش سفرهایی که
در هفته اول شهریور در کشور رخ داد و افزایش
ترددهای اجتماعی را شاهد بودیم ،از هفته
سوم و چهارم شهریور تا دو هفته افزایش موارد
بستری و تا  ۶هفته افزایش موارد مرگ و میر
را در کشور داشته باشیم.وی با بیان این که
در هفته اول شهریور حدود  ۱۲هزار و ۶۹۳
مورد مثبت بستری شده قطعی ابتال به کرونا

در کل کشور داشتیم که این روند نزولی و در
هفته دوم شهریور ادامه داشت و موارد قطعی
به  ۶۲۰۰مورد رسید ،اظهار کرد :متاسفانه در
هفته سوم شهریورتعداد موارد بستری به حدود
 ۷۷۰۰نفر رسید که نسبت به هفته دوم شهریور
افزایش روند مبتالیان را نشان می دهد ضمن
آن که در هفته سوم هم دوباره نرخ مرگ و میر
ناشی از ابتال به کووید  ۱۹روندی افزایشی پیدا
کرده است.

