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پشت پرده انتقال سفارت آمریکا
به بیت المقدس
دونالــد ترامپ رئیــس جمهور آمریــکا در ســخنانی که در مخالفــت با یک
اجماع کم نظیــر جهانی بیــان می شــد ،از تصمیــم دولتش بــرای انتقال
ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقــدس خبر داد .ترامپ به مســئوالن
وزارت خارجه آمریکانیز دستور داده است تا برای انتقال مکان سفارت از
هماکنون برنامهریزی کنند .این نخســتین باری نیست که دونالد ترامپ
به اعتراضات و مخالفتهای حتــی متحدان آمریکا وقعی نمینهد .خروج
آمریکا از توافقنامه اقلیمی پاریس ،فرمان وی برای ایجاد محدودیت برای
مهاجرت به آمریکا و همچنین ســنگ اندازی های وی در توافق هستهای
با ایران از دیگر نمونههــای بیاعتنایی ترامپ بــه مخالفتها و اعتراضات
بینالمللــی اســت.بدین ترتیب،آمریکا اولین کشــوری خواهــد بود که از
زمان تشکیل رژیم اســرائیل در ســال  ۱۹۴۸چنین می کند .با این حال
سابقه این رفتار ترامپ به مصوبه کنگره آمریکا در بیش ازدو دهه پیش باز
می گردد .کنگره آمریکا در ســال  1995قانونی را به تصویب رســاند که
بر اساس آن سفارت این کشــور از تل آویو به بیت المقدس منتقل شود اما
این مصوبه به رئیس جمهور اجازه می داد هر شش ماه یک بار این تصمیم
را بنا بــه مصالح بــه تعویق بینــدازد .از ســال  1995هیچ یک از روســای
جمهوری آمریکا این جســارت را پیدا نکرده اند که ایــن تصمیم را اجرایی
کنند ،حتی خود ترامپ نیز شش ماه پیش همچون روسای جمهور پیشین
اجرای این قانون را برای مدت شــش ماه به تعویق انداخته بود .اما اکنون
پس از گذشت  22ســال از تصویب این قانون ،دونالد ترامپ این جرئت را
پیدا کرده است که از انتقال ســفارت آمریکا به بیت المقدس سخن بگوید
و آن را اجرایی کند.سوال این جاست که چه شرایطی سبب شده است که
ترامپ چنین گستاخانه قبله اول مسلمانان جهان را در معرض تهدید قرار
دهد و بر خالف قطع نامه های شورای امنیت از جمله قطعنامه های 242
و ،338قدس را به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر اسرائیل شناسایی کند؟
در پاســخ باید بیان کرد که فارغ از وعده انتخاباتی که ترامپ در این زمینه
مطرح ســاخته اســت ،توجه به زمان بندی برای اتخاذ چنین تصمیمی در
کنار تحوالت بین الملی صورت گرفته در منطقه غرب آسیا و جهان اسالم
می تواند در رسیدن به پاسخ مناسب ما را یاری دهد.
از منظر تحوالت داخلی ،این اتفاق در زمانی صــورت می گیرد که پرونده
رســوایی ارتباط ترامپ و نزدیکانش با روســیه ،به ویژه داماد وی که اتفاقا
مشــاور ارشــد رئیس جمهور آمریکا در مســائل غــرب آسیاســت ،در صدر
خبرهــا قرار گرفته اســت .جرد کوشــنر کــه از خانواده ای صهیونیســت و
متنفذ در اسرائیل اســت متهم است که به مایک فلین مشــاور امنیت ملی
سابق ترامپ ،دستور داده بود که در زمان انتخابات با ماموران اطالعاتی و
سارت مسکو ارتباط بگیرد ،امری که بر اساس قوانین داخلی آمریکا نوعی
خیانت محسوب می شود.
در چنین شــرایطی که بســیاری از تحلیل گران مســائل آمریکا از احتمال
اســتیضاح و برکناری ترامپ از ریاســت جمهــوری آمریکا بــه خاطر نقش
داشتن در چنین رســوایی ســخن می گویند ،چنین بمب خبری می تواند
به راحتی افــکار عمومی در داخــل و خارج از ایــاالت متحــده را از پرونده
رسوایی ترامپ موســوم به"روس گیت" منحرف ســازد .عالوه بر این ،این
روزها بسیاری ،از احتمال خروج کوشــنر از کاخ سفید و بازگشت داماد و
دختر ترامپ بــه نیویورک خبر داده اند .علت آن هم نقش وی در رســوایی
روس گیت و همچنین مخالفت های جدی دســتگاه های امنیتی با شیوه
تعامالت خارجی او بیان شــده است .کوشــنر که حرفه اصلی اش فعالیت
در بازار امالک است .این روزها در کسب و کار خود با مشکل مواجه شده
و برای یکی از آســمان خراشهای خانوادگی اش تا ســال  ۲۰۱۹به /۲
 ۱میلیارد دالر وام نیاز دارد .این در حالی اســت که شــرکای خارجی وی
از جمله ســرمایهگذاران در چین ،روســیه و قطر ،به دالیل مختلف پا پس
کشیده اند .تصمیم برای انتقال سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی
از تل آویو به بیت المقدس نتیجه البی های کوشنر است .طبیعی است که
ترامپ بخواهد پیش از خروج دامادش از کاخ سفید ،آورده های مالی این
معامله کثیف با صهیونیست ها را به حساب کوشنر ثبت کند.
از سوی دیگر آن گونه که رسانه های آمریکایی بیان می کنند به دلیل غیر
منتظره بودن تصمیم ترامپ برای انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو به بیت
المقدس ،مقدمات این کار آماده نبوده و حداقل  3تا  4سال پروژه انتقال
ســفارت آمریکا طول خواهد کشــید .در همین زمینه یک مقام ارشد کاخ
سفید به شــبکه خبری ســی ان ان گفته است "هیچ ســفارتی را نمی توان
ظرف سه یا چهار سال ســاخت" به همین دلیل کامال ممکن است سفارت
جدید آمریکا در بیت المقدس در دوران نخســت ریاست جمهوری دونالد
ترامپ باز نشــود .به ایــن ترتیــب در صورت ســر کار آمدن رئیــس جمهور
دیگری در ســال  ۲۰۲۰که مخالف سیاســت دولت ترامپ باشد سفارت
آمریکا در بیت المقدس ممکن است هرگز باز نشود .به بیان دیگر ترامپ با
این اقدام بخش بزرگی از سبد رای حزب جمهوری خواه ،یعنی "مسیحیان
صهیونیست" را برای انتخابات  2020با خود همراه ساخته است .امری
که می توان نوعی تضمین پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آینده
محسوب شود.
اما فارغ از منافع شخصی و داخلی؛ چرایی تغییر موضع واشنگتن در قبال
مســئله بیت المقدس به تحوالت صورت گرفته در جهان اســام و منطقه
غرب آسیا نیز باز می گردد .انشقاق در جهان اسالم به دنبال رویکرد های
فرقه گرایانه برخی از سران مدعی کشورهای اسالمی و پدیده شوم داعش
از یک سو و فرسایش توان کشورهای اصلی خط مقدم مقابله با صهیونیسم
از جمله ســوریه به دنبال ایــن فتنه این جرئــت را به ترامپ و صهیونیســت
ها داده اســت که از تفرقه موجود برای اهداف تمدنی خــود بهره بگیرند.
عالوه بر این آن چه بیش از همه چیز در فتنه اخیر کاخ ســفید نمایان است
خیانت سعودی ها به ویژه محمد بن ســلمان به آرمان فلسطین است .بن
سلمان که در کشمکش داخلی قدرت به شدت نیازمند حمایت آمریکایی
هاســت حاضر شــده اســت در توافقــی محرمانــه با جرد کوشــنر بــه ازای
دریافت امتیازاتــی از جمله تضمیــن آمریکا در حمایت از پادشــاهی اش،
بیت المقــدس و آرمان فلســطین را بفروشــد .بی دلیل نیســت این روزها
و بعد از ســال ها توقــف مذاکرات انتقــال فنــاوری هســته ای از آمریکا به
عربستان به دلیل مخالفت البی صهیونیسم شاهد از سر گرفته شدن این
مذاکرات هســتیم .عالوه بر این ریــاض که تا پیش از این خــود را به عنوان
رهبر جهان عرب می دید ،حاال حتی در حلقــه پیرامونی خود هم متحدی
ندارد .نشست اخیر سران کشورهای حاشیه خلیج فارس که تنها با حضور
سران قطر و کویت برگزار شد ،شــاهد این مدعاست .از همین رو است که
بن ســلمان با درک واقعیت پایان عمر حکومت آل ســعود به مثابه "الغریق
یتشبث بکل حشیش" دســت به دامن هر خار و خاشاکی از جمله اسرائیل
برای تداوم حیاتش شده است .روسای جمهور پیشین آمریکا هم از لحاظ
وابســتگی به منابع نفتی و هم از لحاظ درگیری هایــی که در منطقه غرب
آسیا داشتند ،از مواجهه گسترده با کشورهای اسالمی پرهیز می کردند.
اما این روزها نه تنها هیچ کدام از این دو وابســتگی برای واشــنگتن وجود
ندارد ،بلکه این کشــورهایی چون امارات ،عربســتان و بحرین هستند که
رو به خود فروشی سیاسی آورده اند.
با این حال واقعیت این اســت که آن چه تاکنون فلســطین و بیت المقدس
را در مقابــل زیاده خواهــی متجــاوزان صهیونیســت به عنوان بخشــی از
بدنه جهان اسالم زنده نگاه داشته اســت ،تضمین های عربستان یا دیگر
کشــورهای خائن به آرمان مردم فلسطین نبوده اســت .فلسطین زنده به
مقاومت مردمش اســت .این حقیقتی است که ترامپ و تیم مشاورانش به
زودی متوجه آن خواهند شد.

پیام تشکر رهبر انقالب از قهرمانی تیم ملی وزنه برداری و پهلوان سرافراز علیرضا کریمی
حضــرت آیــتا ...خامنــهای در پیامــی ،از تیــم ملــی
وزنهبرداری جمهوری اسالمی ایران که با قهرمانی در
مسابقاتجهانی،افتخارآفریدند،تشکرکردند.
به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا ...خامنه
ای،ایشانهمچنینازآقایعلیرضاکریمی،کشتیگیر

سرافراز کشــورمان برای اجتناب از مواجهه با نمایند ه
رژیــم صهیونیســتی در مســابقات جهانــی ،قدردانی
کردند .متــن پیــام رهبر انقــاب به این شــرح اســت:
بسمهتعالی
از تیــم قهرمان در مســابقات جهانی وزنهبــرداری که

موجب خرســندی ملت ایران شدند تشــکر می کنم و
از آقای علیرضا کریمی ،پهلوان ســرافراز کشــورمان
که نماد عزت ایرانیان شــد از صمیم دل قدردانی می
نمایم.
96/۹/15
ی
سید علی خامنها 

تصمیم دارویی دردناک وزارت بهداشت

وزارت بهداشت داروهای ضدسرفه ،مسکن ها ،آنتی هیستامین ها و  ...را از لیست بیمه خارج کرد
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی بااتخاذتصمیم
داروییدردناک،داروهای OTCیاداروهایبدوننسخه
همچون مسکن ها  ،آنتی هیستامین ها  ،داروهای ضد
سرفهو...را ازلیستبیمهخارجکرد.
رئیس سازمان غذا و دارو بعد از گفت و گو با
ایرنا اعالم کرد که با مصوبه شورای عالی بیمه،
پوشش بیمه ای داروهایی که امکان دریافت بدون
نسخه نیز دارد ،حذف و از اول دی ماه اجرا می شود.
دکتر غالمرضا اصغری افزود :داروهای «او تی سی»
یا بدون نسخه داروهای ساده و معمولی هستند که
مردم می توانند این داروها را بدون تجویز پزشک و
ارائه نسخه از داروخانه ها تهیه کنند و به قیمت آزاد
به فروش می رسد .اصغری بدون اشاره به تعداد و
نام این داروها  ،خبر مصوبه شورای عالی بیمه برای
حذف داروهای بدون نسخه از فهرست داروهای
تحت پوشش بیمه را تایید و اظهار کرد :این مصوبه
بعد از تصویب در شورای عالی بیمه ،از سوی دولت
ابالغ شده است و از اول دی امسال اجرایی می شود.
ویگفت:اینمصوبهخوبیاستکهبراساسآنداروهای
معمولی( )OTCمثل سرماخوردگی و استامینوفن از
پوشش بیمه ای حذف می شوند و اعتبار پوشش بیمه ای
این داروها برای داروهای دیگری که مورد نیاز بیماران
خاص و مزمن و صعب العالج است هزینه می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو افزود :البته کل اعتبار بیمه ای
داروهای بدون نسخه رقم زیادی نیست و حدود 140
میلیارد تومان است اما انتقال این اعتبار برای کمک به
حمایت از داروهای بیماران صعب العالج ،خبر خوبی
است.دکتراصغریافزود:یارانهحمایتازهزینهداروهای
بیمارانصعبالعالجحدود 1600میلیاردتوماناست،
طبق روال این اعتبار در اختیار وزارت بهداشت قرار
می گیرد و وزارت بهداشت این اعتبار را برای حمایت از
داروهایبیمارانصعبالعالجدراختیاربیمههاقرارمی
دهد.وییادآورشد:البتههمانطورکهسازمانمدیریت
وبرنامهریزیدرتخصیصبرخیاعتباراتتاخیردارد،در
اینموردهمتاخیردرپرداختوجوددارداماسازمانهای
بیمهگر،طبقروالپوششهزینههایداروهایبیماران
صعبالعالجراادامهمیدهندوبرایبیمارانمشکلیبه
وجودنیامدهاست.

▪استامینوفن

این دارو سبب کاهش درد و تب می شود .ما به طور کامل
مکانیسمتاثیرضددرداستامینوفنرانمیدانیم  امااین
مطلب مشخص است که بر عکس داروهای ضد التهاب
غیر استروئیدی که در سطح پوست و عضالت و مفاصل
واستخوانهاتاثیرمیگذارند،استامینوفن با مهارحس
درددرمغزونخاعسببکاهشدردمیشود.
▪ OTCبهچهمعنیاست؟

کلمـه  OTCمخفـف  over-the-counterاسـت.
یعنـی فـروش دارو بـدون نسـخه کـه شـما حتـی بـدون
تجویـز و نسـخه پزشـک هـم مـی توانیـد از داروخانـه
هـا تهیـه کنیـد .ایـن داروهـا عمومـا بـرای تسـکین درد
یـا برطـرف کـردن عالئـم سـرماخوردگی ،آنفلوآنـزا و
حساسـیت به کار می رود .شـایع تریـن داروهای OTC
شـامل مسـکن هـا ،آنتـی هیسـتامین ،ضـد حساسـیت
هـا ،دکونژسـتان هـا ،ضـد احتقـان هـا و داروهـای ضـد
سـرفه اسـت که در ادامه توضیحاتـی درباره آن هـا داده
شـده اسـت:
▪مسکن ها

این دســته از داروها بــرای برطرف کردن ســردرد و تب
یا دردهــای عضالنی و اســتخوانی به کار مــی رود .البته
هرکدام از این داروها و نحوه کاربرد آن ها متفاوت است،
گروهی از داروها که تحت عنــوان داروهای ضد التهاب
غیر استروئیدی (   )NSAIDsنام گذاری شده اند شامل
آسپیرین ،ایبوبروفن ،ناپروکسن و باکلوفن است و گروه
دیگر ترکیبات استامینوفن هســتند که هر کدام کاربرد
مخصوصبهخودرادارند.
▪ ( داروهــــای ضــد الــتــهــاب غیر اســتــروئــیــدی
آسپیرین ،ایبوبروفن  ،دیکلوفناک و ناپروکسن )

ایــن گــروه از داروهــا بــه دلیــل جلوگیــری از تولیــد
پروســتاگالندین هــا ســبب کاهــش درد مــی شــوند.
پروستاگالندین ها موادی هستند که به طور طبیعی در
بدنوجوددارندوسببتحریکانتهایاعصابوبهوجود
آمدن احساسدرددرانسانمیشوند.

▪آنتی هیستامین ها

آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که با مهار گیرنده
های مربوط بــه خارش ،تحــرکات بینی ،ترشــح خلط و
عطسه سبب کنترل آن ها می شــوند .این داروها عموما
بهعنوانضدحساسیتدربینمردمشناختهمیشوند.
بــا توجه بــه شــیوع آلــرژی در بین مــردم ،هر ســال آنتی
هیستامینهایجدیدیساختهوواردبازارداروییکشور
ها می شوند که از مهم ترین آن ها می توان به این داروها
اشارهکرد:دیفنهیدرامین،کلرفنیرامین ،کلماستین،
هیدروکســی زیــن ،پرومتازیــن ،لوراتادیــن ،زادتیــن،
سیتیریزین،کتوتیفنوپیریالمینمالئاتو...
▪دکونژستان ها ( ضد احتقان ها )

دکونژستانهاداروهاییهستندکهباعثتنگیرگهای
مخاطبینیوفروکشکردنالتهابوورمواحتقان دراین
ناحیهمیشوند.ازداروهای ضداحتقان بدوننسخه می
توان از پزودو افدرین و فنیل افرین نام برد که فنیل افرین
در بــازار دارویی ایران درترکیب قرص آنتی هیســتامین
دکونژستانوجوددارد.
▪داروهای سرفه

داروهایی که برای ســرفه تجویز می شود دو دسته است:
یکی داروهای ضد ســرفه و دیگری اکســپکتورانت ها.
داروهای ضد سرفه سبب مهار رفلکس سرفه می شوند
کهازجملهآنهامیتوانازدکسترومتورفانوکلوبوتینول
نامبرد .گروهدیگراینداروهااکسپکتورانتهاهستندکه
سببرقیقشدنخلطشدهوبدینوسیلهباعثمیشوند
کهباهربارسرفهمجاریتنفسیازخلطوترشحپاکشود
کهدراینگروهگایافنزینقرارداردکههمبهصورتمجزا
وهمدرترکیباکسپکتورانتسادهوکدئینوجوددارد.

آغاز ساخت و تکمیل  1062واحد آپارتمانی از محل  47میلیارد کنسرسیوم بانکی

ساخت و ساز در پدیده جان گرفت
عملیـات اجرایـی و عمرانـی شـرکت پدیـده شـاندیز روز
چهارشنبه همزمان با سالروز والدت حضرت رسول اکرم
(ص) و حضـرت امام جعفر صـادق (ع) از محل تسـهیالت
کنسرسیومبانکی آغازشدوعمالباآغازعملیاتعمرانی
 1062واحدآپارتمانی-اقامتیبلندمرتبه ساختوساز
در پدیـده دوباره جـان گرفـت  .رئیـس هیئت مدیـره گروه
شـرکتهای پدیـده شـاندیز در این مراسـم گفـت :مرحله
جدیـد عملیـات عمرانـی این شـرکت مربـوط به سـاخت و
تکمیل 1062واحدآپارتمانی-اقامتیبلندمرتبهاست.
ک های یک
حسـین زارع صفت افزود :در این مرحلـه ،بلو 
تـا 11مجتمع عظیم تجـاری و تفریحی پدیده شـاندیز نیز
تکمیلخواهدشد.ویاظهارکرد:مرحلهجدیدعملیات
یهایمستمر
اجراییشهررویاییپدیدهشاندیزباپیگیر 
آغاز شـده و موانـع موجود در مسـیر ایـن پروژه و مشـکالت
سـهام داران و سـرمایهگـذاران ایـن شـرکت در حـال رفـع
شـدن اسـت .وی گفت :سـرمایه مورد نیاز این پـروژه نیز با
همکاریمسئوالنوکنسرسیومبانکیتامینشدهاست.
مدیـر عامل گـروه شـرکت هـای پدیـده هـم در این مراسـم
گفت :دور جدید عملیات عمرانی شـرکت پدیده شـاندیز
در بخـش «میـان مرتبه» شـامل 10بلـوک اقامتی توسـط

چهار پیمانـکار در چهار جبهه کاری به وسـعت 200هزار
متر مربع آغـاز شـده اسـت .ابوالفضـل انتظـاری افـزود :با
اجرای این بخـش از پـروژه 200،هزار اشـتغال مسـتقیم
و 800هـزار اشـتغال غیـر مسـتقیم ایجـاد مـی شـود .وی
اظهار کرد :مذاکرات برای اجرایی شـدن سـه پـروژه دیگر
نیـز در حـال انجـام اسـت و در آینـده نزدیـک ،طـی توافـق
نهایی با سـرمایهگـذاران اجرایـی خواهد شـد .وی گفت:
تالشمیشودمجموعهپدیدهشاندیزدرایامنوروز 97به
یکیازجاذبههایگردشگریتبدیلودراینمدتبخش
های تفریحی و گردشـگری آن اعـم از آب نماهـا ،رودخانه
هـای خروشـان ،نمادهـای فرهنگـی و گل و گیاه و سـنگ
فرشهای آن انجام شـود .انتظاری افـزود :به این منظور،
پـروژه پیسـت یخـی نیـز تـا ایـام نـوروز اجـرا خواهـد شـد و
مذاکراتـی هم با طـرف ایتالیایـی در دسـت انجام اسـت تا
درپروژهپدیدهشاندیزوسرمایهگذاریآنمشارکتکند.
وی با اشـاره به این کـه ۵۰۰میلیارد تومـان خط اعتباری
در قالب کنسرسـیوم بانکـی داریـم ،بیان کرد :هـم اکنون
پیمانـکاران کارگاههـای خـود را تجهیـز و فعالیتهـای
عملیاتیشـان را آغاز کردهانـد و با افزایـش دمایی که پس
از تعطیلات نـوروز  ۹۷خواهیـم داشـت ایـن فعالیتهـا

ترجیحـا بهصـورت دو شـیفته ادامـه مییابـد تـا طرحهای
اجرایـی هرچه سـریعتر بـه بهرهبـرداری برسـد .انتظاری
گفـت :پرداختهـا در چنـد مرحلـه خواهـد بـود کـه البتـه
مقید به زمان خاص نبوده و براساس میزان پیشرفتهای
کاری تخصیص مییابد و هرقدر سـرعت کار باالتر باشد،
فاصله زمانـی دریافتهـا کوتاهتر خواهـد بـود .وی افزود:
اقـدام دیگرمـان مذاکـره بـا سـرمایهگذاران داخلـی و
خارجـی بـرای انتخـاب پیمانـکاران و سـرمایهگذاران
فازهـای  ۱۱تـا  ۱۹خواهـد بـود و متعاقـب آن ،موضـوع
برج هـای بزرگ پدیـده شـاندیز را داریم که با نهایی شـدن
مجوزها ،انتخاب پیمانکار و سـرمایه گذار و تامین مالی را
باید پیگیـری کنیـم .مدیرعامل گـروه شـرکتهای پدیده
شـاندیز ادامـه داد :دریافـت و تمدیـد مجوزهـا و اجـرای
مجموعههـای هتلـی جزیـره کیـش در قالـب پنـج بـرج
بزرگ (سه چشـمانداز سـمت دریا و دو چشـمانداز سمت
خشـکی) ،مجموعـه تجـاری بـزرگ و بهـره بـرداری از سـه
مجموعـه رسـتورانی شـامل رسـتوران کـف شیشـهای در
ارتفاع ۴۵متری ،رسـتوران شـش هزار متـر مربعی قلعه،
همچنیـن راهاندازی مجموعه رسـتورانی غـروب کیش از
جملـه برنامه هـای آینده اسـت.

بمب افکن فرا صوت آمریکا در آسمان کره

مشاور ترامپ :احتمال جنگ با کره شمالی بیشتر می شود
آمریکا و کرهجنوبی رزمایش هوایی بزرگی را علیه آن چه
«تهدیدهای»کرهشمالینامیدهشدهآغازکردهاند.دراین
تمریننظامیمشترکساالنههواییبین 2کشور۲۳۰ ،
هواپیمای نظامی از جمله ۶جنگنده رادارگریز اف22-
شرکت دارند .این مانور مشترک نظامی چند روز پس از
آزمایش موشک بالستیک کرهشمالی انجام شده است.
آمریکاحتیدرروزسوممانورنظامیخوددرکرهجنوبی،
یکجنگندهبمبافکنماورایصوترابرفرازشبهجزیره
کرهبهپروازدرآورد.بمبافکن 1B-Bکهبانام"استخوان"
نیز معرفی می شــود یک جنگنده ســنگین اســتراتژیک
اســت که از قابلیت حمل بمب های غیر دقیق جاذبه ای
برخوردار اســت .تنشهــا بین آمریــکا و کرهشــمالی در
روزهاوهفتههایاخیروپسازتازهترینآزمایشموشکی

کرهشمالیبسیارباالگرفتهاست.کمیپیشترودرآستانه
شروع این تمرینهای بزرگ نظامی مشترک بین آمریکا
و کرهجنوبی ،پیونگیانگ این دو کشــور را به کوبیدن بر
طبل جنگ متهم کرد .در همین باره ،ســرمقاله روزنامه
رودانگ کرهشمالی نوشت« :این یک عمل کامال علنی و
تحریکآمیزعلیهجمهوریخلقدموکراتیککرهاستکه
میتواندهرلحظهبهجنگاتمیمنجرشود».درتازهترین
مورد از این تنشها  ،هربرت مکمســتر ،مشــاور امنیت
ملی کاخ سفید ،گفت که آمریکا برای رسیدگی به تهدید
کرهشمالی«نمیتواندوقتتلفکند»وافزودامکانبالقوه
بروزجنگهرروزبیشترمیشوداگرچهدرعینحالگفت
کهمناقشهنظامیتنهاراهحلنیست.ژنرالمکمستردر
اشارهبهکیمجونگاون،رهبرکرهشمالیگفت«:راههایی

برای رســیدگی به این مشــکل بدون درگیری مسلحانه
وجود دارد اما نمیشــود وقــت تلف کرد چــون او بیش از
پیش [به مقصودش] نزدیک شده و دیگر وقتی برای تلف
کردننداریم».اوازدولتچینخواستبرایدشوارکردن
پرتابموشکهایکرهشمالیصدورنفتبهاینکشوررا
کامالقطعکند.ازسویدیگر،باافزایشتنشمیانآمریکا
و کرهشمالی ،ســناتور لیندسی گراهام پیشــنهاد کرده
خانوادههایسربازانآمریکاییازکرهجنوبیخارجشوند.
اینسناتورجمهوریخواه بهشبکهتلویزیونیسیبیاس
آمریــکا گفــت« :با توجه بــه تحریــکات کرهشــمالی ،این
دیوانگیاستکهبچههاوهمسراننظامیانبهکرهجنوبی
فرستادهشوند».

واکنش پلیس بوشهر به انتشار یک عکس

دختران زیر  ۹سال برای ورود به ورزشگاه مشکلی ندارند
پلیساستانبوشهردرواکنشبهانتشارعکسیدرفضای
مجازی که نشان دهنده جلوگیری از ورود دختربچهای
به ورزشگاه تختی جم است ،این عکس را خالف واقعیت
دانســت.به گزارش خبرگــزاری صداوســیما ،دیروز که
روز بازی پارس جنوبی جم و مشکی پوشان خراسان بود
عکســی در فضای مجازی منتشر شد که نشــان میداد
دختربچهایدستدردستانپدرپشتدرورزشگاهتختی
جم ایســتاده و پدر در حال گفتوگو با پلیس اســت .این

عکسباعنوانممانعتپلیسازورودایندخترخردسال
به ورزشــگاه در فضای مجازی دســت به دســت میشد.
دیروز پلیــس در اطالعیــهای اعالم کرده تصویر منتشــر
شــده در فضای مجــازی با واقعیــت امر مطابقــت ندارد؛
زیرا هیچ گونــه ورودی و خروجی به ورزشــگاه از دری که
در این عکس منتشــر شــده ،صورت نمی گیــرد و این در
برای موارد اضطراری پیش بینی شــده و همــان طور که
در تصویر مشخص است ورود تماشاگران به ورزشگاه از

درهای کناری و پس از کنترل و بررســی های الزم انجام
می پذیرد .در ادامه آورده شــده ،با توجه به طوالنی بودن
صف تماشاگران برای ورود به ورزشگاه ،عده ای به دالیل
مختلفبامراجعهبهایندر،درخواستورودبهورزشگاهرا
داشتندکهاینافرادباهدایتمامورانانتظاماتورزشگاه
به در مخصوص ورود تماشاگران هدایت شــدند .در این
اطالعیهتاکیدشدهکهپلیسهیچگونهممنوعیتیبرای
ورودبانوانزیر ۹سالبهورزشگاهاعمالنمیکند.

ب همناسبتفرارسیدنمیالدمسعودحضرتختمیمرتبتمحمدمصطفی(صلیا...علیهوآله)وحضرتامامجعفرصادق
محکومان
(علیهالسالم) ،رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یکهزار و هفت نفر از
ِ
محاکمعمومیوانقالب،سازمانقضایینیروهایمسلحوسازمانتعزیراتحکومتیموافقتکردند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• میشـه گزارشـی دربـاره مسـابقه هـای پیامکـی و
شـبکه هـای ماهـواره ای تهیـه کنیـد .خیلـی راحـت
کاله مـردم رو برمـی دارن ...کاله دوسـت مـن رو
دویسـت هـزار تومـان برداشـتن.
••خیلـی هـا میگـن ایـران از گروهـش صعـود نمـی
کنـه .من ناراحت میشـم ایـن حرفارو مـی زنن .حاال
نـگاه کنیـد ببینیـد ایران صعـود مـی کند یا نـه؟ ولی
مـن آرزو مـی کنـم ایـران صعـود کند.
••اگه در ایران اتحادیه حمایت از کارگران داشـتیم
االن اوضـاع حقـوق و درآمـد کارگـران بـا کارمندان
ایـن قـدر فـرق نداشـت .چـرا کارگـر از بیـت المـال
سـهم نـدارد و کارمنـدان بـه وفـور اسـتفاده مـی
کننـد؟ اگـر طالـب عدالتیـد چـاپ کنیـد.
•• جنـاب فیاضـی ،کاش ایـن حـرف هـا را دربـاره
احمدی نژاد ،همان موقـع می زدید کـه خیلی ها او
را تطهیر مـی کردند وگرنـه حاال هر کسـی لگدی به
جنـازه معجـزه قـرن بزنـد ،هنـری نکـرده !...
••لطفـا گزارشـی از بیمـه توسـعه تهیه کنیـد کی می
خـواد خسـارت هـای مربـوط بـه امـوال مسـافران
کربلا در سـال  93را پرداخـت کنـد؟ قرار بـود بیمه
مرکـزی پاسـخ گـو باشـد .بـا تشـکر.
••نمـی دونـم ایـن همـه ماشـین رو تـو کـدوم خیابونا
مـی خوایـم برونیـم؟ مشـکل اصلـی اینـه کـه هـر
دسـتگاهی حـرف خـودش رو مـی زنـه .وزارت
صنعـت ،خودروسـاز ،پلیـس ،سـازمان حفاظـت
محیـط زیسـت،تازگی هـا هم الیـت! حـاال رانندگی
خانوما و افـراد بدون کارت پایان خدمـت هم بماند!
•• چنـد سـال بعـد اسـم دهقـان فـداکار را در کتـاب
هـای جمهـوری آذربایجـان یـا ترکیـه خواهیـم دیـد
کـه بـرای کشـور آن هـا فـداکاری کـرده نـه ایـران!
••آقـای شـریعتمداری دفـاع بـه حقـی از آیـت ا...
مصبـاح یـزدی در کیهـان کردنـد مسـتدل و منطقی
اجرکـم عنـدا...
••کارمنـدان مـرد در صـورت فـوت همسرشـان از
همـان روز عائلـه منـدی آن هـا قطع مـی شـود اما در
صورت فوت شـوهر خانـم هایی کـه کارمند هسـتند
در صورتـی کـه حقوق هـم داشـته باشـند می شـوند
سرپرسـت خانـوار و عائلـه منـدی آن هـا برقـرار مـی
شـود .در صورتـی کـه بـا فـوت همسـر مشـکالت
آقایـان بیشـتر مـی شـود .واقعـا درسـته؟!
••دو دفعـه بسـته مکالمـه ماهانـه از بسـته هـای ده
برابری ایرانسـل خریـداری کردم اما بـه هیچ عنوان
نمـی توانـم از آن اسـتفاده کنـم چـون موقـع تمـاس
هـم قطعـی و هـم خـش خـش داره .قشـنگ معلومـه
این کارهـا را عمدا انجـام میدن وقتی بـا همین خط
به یک همـراه اول زنـگ می زنـم کیفیـت اش خوبه.
اگه یـک طرحی مـی ذاریـن صادقانه خدمـات بدین
واقعا بـرای ایرانسـل متاسـفم.
••لطفـا بـه خاطـر حفاظـت از اکوسیسـتم آبزیـان
کشـور و براسـاس صحبـت هـای رئیـس انجمـن
آبزیـان کشـور از خریـد و مصـرف گوشـت ماهـی
وحشـی تیالپیـا خـودداری کنیـم و اطالعـات
خودمـون رو دربـاره ایـن ماهـی بـاال ببریـم و بهتـره
مسـئوالن کشـور و رسـانه ها هـم در این زمینـه برای
آگاه کـردن مـردم تلاش کننـد و همچنیـن واردات
ماهـی تیالپیـا ممنـوع شـود.
••آمـوزش و پـرورش از زمـان وزارت نجفـی و حاجی
بابایـی وضعیـت اسـفبار پیـدا کـرده اسـت .مثلا در
مدارس ناحیه  4مشـهد به بهانه مراسم و سخنرانی
هـای بیهـوده ،مرتـب کالس هـا تعطیـل مـی شـود؛
پنـج شـنبه هـا تعطیـل و چهارشـنبه هـا نیمـه تعطیل
و سـه شـنبه هـا هـم معلـم ندارنـد؛ نماینـده هـا هـم
متاسـفانه به جای پرسـش گری ،به روزهای تعطیل
مـی افزاینـد .وای بـه حـال آینـده ایـن مملکـت .یک
معلـم
•• بـرای تـان متاسـفم در صفحـه ورزشـی روزنامـه
تـان سـه شـنبه عکـس قهرمـان جهانـی آقاسـهراب
را در کنـار عکـس سوسـول فوتبـال طارمـی چـاپ
کردیـد ...حـق سـهراب اینـه؟
••من سـه بـرج کرایـه خانـه ام عقـب افتاده ولـی یک
نفـر نوشـته شـیر آب اهرمـی در بـازار یـک میلیـون
تومـان .بـرادر عزیـز پـوالت زیادیـه! پـول سـه بـرج
کرایـه خانـه مـن کارگـر بیـکاره!
••اگـر فرمایـش گوهـر بـار وزیـر راه و معـاون وی
درسـت باشـد بایـد از زمانـی کـه بنزیـن از لیتـری
 100تومـان بـه  1000تومـان افزایـش پیـدا کـرد
تلفـات جـاده هـا  10برابـر کاهـش مـی یافـت.
••از مسـئول دیده بان شـفافیت و عدالت در اسـتان
کـه پیگیـر دریافـت آبونمـان شـرکت گاز از مـردم
هسـتند تقاضـا داریـم پیگیـر آبونمـان دیگـر شـرکت
هـا (بـرق و آب و تلفـن) هـم باشـند.
••خواهش مـی کنم حقوق بازنشسـته هـای آموزش
و پرورش را این ماه سـر وقـت پرداخت کنین تا شـب
یلدا خجالـت زده فرزندان و نوه ها نباشـیم.
•• هموطـن عزیـز مـن ذی نفـع نیسـتم اگـر سـامانه
ای راه انـدازی شـده بـرای کاهـش هزینـه مـردم
در تاکسـی هـای اینترنتـی چـرا بـه انحـای مختلـف
سـنگ مـی اندازیـد.
••بعـد سـی سـال کار ببینیـد فـرق بیـن کارگـر و
کارمنـد را .بـه وضـع زندگـی و معیشـت شـان نـگاه
مـی کنـی زمیـن تـا آسـمان اسـت! ایـن فـرق زمیـن
تـا آسـمان را بیـت المـال پـر کـرده .البتـه کارمندان
مسـبب اش نیسـتند.
••بـرادرم در اثـر واژگونـی موتـور فـوت شـد .وام
مسـکنی کـه بیمـه بـوده داشـت ولـی بیمـه بـرای
نداشـتن کروکـی حاضـر نیسـت وام رو تسـویه کنـه
االن چهار سـاله بانـک جواب نمیـده ،بعـد واژگونی
فقـط آمبوالنـس اومـد ،پلیـس نیومـد .مـا چـه کار
کنیـم ؟
••چرا  1000تومن شـارژ ایرانسل می گیریم 700
تومن شـارژ می شود؟
••چـرا بهزیسـتی منـت سـر معلـوالن مـی گـذارد؟
االن یـک سـال پـول نقد و یـک سـال قسـط پرداخت
مـی کنیـم ولـی از مسـکن مهـر خبـری نیسـت!
مسـئوالن بهزیسـتی هـم جـواب گـو نیسـتن .اگـر
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چـاپ نکنیـن بایـد جـواب خـدا رو بدیـن.
••مـردی  40سـاله ام .از  15سـالگی در بـازارم.
هیـچ وقـت ایـن قـدر مـردم رو گرفتـار و بدهـکار و
عصبـی ندیـدم .خـدا بـه دادمـون برسـه.
••در ادارات هیـچ همـکاری بـا بانـوان کارمنـدی که
بچـه کوچک تـو خونـه دارن نمیشـه.
••سلام .پیشـنهاد مـی کنـم گـزارش میدانـی تهیـه
کنیـد راجع بـه ایـن کـه چـرا مـردان ایرانی ایـن قدر
بـه پوشـیدن لبـاس هـای تیـره بـه خصـوص مشـکی
و سـورمه ای عالقـه مندنـد؟ یـا شـاید وقـت خریـد
کردن ،آپشـن های بهتـری ندارند؟ یا ایـن قدر رنگ
لباس تیـره در اطـراف دیدند که بـه طور ناخـودآگاه
بـه سـمت خریـد آن مـی رونـد؟ اگـر یـک بـار سـوار
قطار شـهری شـوید اطرافتان بیشـتر تیره پوش اند.
دربـاره نظـرات دینـی و علمـی هـم راجع به پوشـش
تیـره و مضـرات آن بحـث بفرماییـد .پرونـده جالبـی
می شـود.
••چرا اعتبـار کارت هـای ملی هفت سـال اعالم می
شـود در حالی کـه گواهـی نامـه هـای رانندگی 10
سـال اعتبـار دارند.
••تو را خدا پیگیر شـو .افزایش حقوق بازنشسـتگان
تامیـن اجتماعـی کـه سـالیانه اضافـه مـی شـود .آن
هایـی کـه حقـوق شـان کمتـر از  500تومـان اسـت
همـان اصـل مبلـغ را منظـور کنند نـه یک سـوم یا ...
••چرا مـی گویند مـردم به یارانـه نیـازی ندارند .من
خـودم کاسـبم و شـاهدم بیشـتر بازنشسـتگان برای
خریـد مایحتاج روزانـه منتظـر واریز یارانه هسـتند.
••شـما را به خدا قسـم پیگیری کنید چـرا بانک ملت
بخشـش سـود و دیرکـرد وام های مشـتریان خـود را
فقـط سـه روز اجـرا کـرد؟ آن هـم بـدون هیـچ گونـه
اطلاع رسـانی قبلی.
••آقـای منتجـب نیـا از ابتـدای تاسـیس دانشـگاه
آزاد ،مگـر تریبونش دسـت چـه جریانی بـود که حاال
از تغییـر آن نگـران هسـتید؟
••رئیـس بـه چابهار آمـد! چنـد پـروژه را تعطیـل کرد
و رفـت! علی برکـت ا...
••قیمـت طـرح جایگزینـی خـودروی فرسـوده
سـواری بـا خـودروی صفـر بهتـر اسـت حداقـل بـه
ارزش پنج میلیـون تومان بـا وام  60ماهـه و کارمزد
 4درصـد و سـایت ثبـت نـام آن نیـز فعـال باشـد.
••وقـوع زلزله هـای یک قـرن اخیـر و زیاد بـودن آمار
کشـته ها ،به عنـوان مثـال زلزلـه رودبار بـا  35هزار
کشـته ،مـی طلبـد کـه مدیریـت بحـران تشـکیل و
بـا سـاخت سـازه هـای مهندسـی سـاز بـا ایـن بلای
طبیعـی مقابلـه شـود.
•• درسـت نیسـت کـه بعـد از زلزلـه اخیـر کرمـان،
مدیرکل بحران اسـتانداری کرمان در کانادا باشد.
مـردم بـه مدیـران نـگاه ویـژه دارنـد و مدیـران بایـد
خادمـان شایسـته ای بـرای مـردم باشـند.
••بـه نظـر مـن نیـازی بـه تعویـض دوبـاره کارت ملـی
بعـد هفـت سـال آینـده نیسـت چـون چهـره تغییـر
کرده هفت سـال بعد مـا ،توی این عکسـا مشـخصه.
شـایدم بیشـتر از هفـت سـال.
••طـرح ریجسـتری بـه نفـع تولیـد داخـل اسـت یـا
واردکننـدگان؟ آن وقـت سـهم مـردم کجاسـت؟
••چـرا قیمـت موتورسـیکلت و بیمه شـخص ثالث آن
بسـیار زیاد و ناعادالنـه و غیرمنصفانه اسـت؟
••همـه تعاونـی هـای منحلـه کـه در کاسـپین ادغـام
شـده انـد تعییـن تکلیـف شـدند غیـر از بدر تـوس که
هیئـت تصفیـه اش پـس از سـه سـال هیـچ دردی از
مـردم دوا نکـرد .چـرا قـوه قضاییـه و بانـک مرکـزی
اعلام مـی کنـد  98درصـد سـپرده گـذاران تعییـن
تکلیـف شـده انـد؟
••از صـدا و سـیما بـرای پخـش مسـتقیم مسـابقات
وزنـه بـرداری تشـکر مـی کنـم.
••چـرا فیلـم و سـریال و ترانـه هـای صـدا و سـیما بـه
سـبک دعـوا و خشـونت و افسـردگی و غـم و غصـه و
گریـه و انـرژی منفـی تولیـد و پخـش مـی شـود؟
••بـه وزیـر بهداشـت کـه فرمـوده بودنـد برای آسـیب
هـای اجتماعـی جامعـه باید دق کـرد بفرمایید شـما
برای مشـکالت زیرمجموعه خودتان فکـری بکنید.
سـه مـدل قـرص ایرانـی بـا دفترچـه کـه قبلا 50
تومـان نمـی شـده حـاال گرفتـم  110تومـان!
••قسـمت دریچـه صفحـه  5عبـور دلهـره آور دانـش
آمـوزان .وزیـران مربـوط بایـد اسـتعفا کننـد.
•• صفحـه ادبیـات ،تاریـخ چهاردهم بسـیار سـطحی
نگرانـه و غیرعلمـی بـود .بسـیار متاسـفم بـرای ایـن
گـروه .در کاری کـه تخصـص نداریـد بـه ابتـذال
نکشـید ش .
•• ایـن چـه عکسـی از رئیـس جمهـور یمـن بـود کـه
چـاپ کردیـد؟ حالمـون بـد شـد ،هـر عکسـی رو کـه
نبایـد چـاپ کنیـد ،بـا تشـکر.
•• می خواسـتم بدونـم کـه مسـئول کل تعاونی های
مسـکن مهـر  82چه کسـی اسـت؟ بـه خاطـر این که
بنده پنـج سـالی هسـت کـه مبلـغ  25میلیـون واریز
کـردم به شـرکت مسـکن مهر  82کـه کامال زیـر نظر
اداره تعـاون بـوده ولـی هنـوز به مـن تحویل نـدادن.
تـا حـاال چندیـن بـار هـم بـه اداره تعـاون و تعاونـی
مسـکن مهـر مراجعـه کـردم ولـی جوابـم رو نمیدن،
همـش وعـده هـای الکـی میـدن .لطفـا بگیـد تـا کی
بایـد صبـر کنـم؟ بـاور کنیـد دیگـه نمـی تونـم اجـاره
بـدم ،خسـته شـدم.
••از نیـروی انتظامـی به خاطر رشـد در بهتـر خدمت
کـردن بـه مـردم تشـکر مـی کنیـم واقعـا کیفیـت
خدمات شـان نسـبت به چندین سـال قبل به وضوح
مشـخص اسـت.
••واقعـا آقـای کـی روش صادقانـه در ایـن مـدت بـا
فوتبـال ایـران کار و انصافـا پیشـرفت کـرده و باعـث
مطـرح شـدن ایـران در جهـان شـده اسـت  .دیـد
کشـورها دربـاره بـازی ایـران عـوض شـده .جـای
تاسـف دارد کـه نتوانیم تقاضـای ایشـان را در جهت
آمـاده سـازی تیـم ملـی انجـام بدهیـم! تیـم فقـط و
فقـط بـا کـی روش تـا ایـن جـا مطـرح شـده  ...چـه
بخواهیـم چـه نخواهیـم بـه اعتبـار ایشـان مـورد
احتـرام دیگـر کشـورها هسـتیم.
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