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جامعه آمریکا و سال سخت
پیش روی ترامپ
روزنامهواشنگتنپستدرآستانهفرارسیدننخستینسالگردآغاز
ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشت  ،فقط  18روز پیش از آن که
دونالد ترامپ  ،نخستین سال ریاست جمهوری خود را کامل کند،
وی حدود دو هــزار دروغ گفته یــا ادعای کذب مطرح کرده اســت .
این روزنامه در سرمقاله خود نوشت  ،نتایج تحقیقات درباره ادعاها
و دروغ های رئیس جمهوری آمریکا نشــان می دهــد ،ترامپ تا روز
دوشــنبه گذشــته 1950 ،دروغ در مدت  347روز گفته است که
به طور میانگیــن  ،حــدود  5.5دروغ در یک روز به حســاب می آید.
روزنامه واشنگتن پست به جزئیات دروغ ها و ادعاهای کذب رئیس
جمهوریآمریکاپرداختهاست.اماجداازجزئیاتدروغگوییهای
دونالد ترامپ  ،عملکرد یک ســاله وی در ســمت ریاست جمهوری
آمریکانیزتصویریجدیداززمامداریدراینکشوررادرآستانهورود
به دهه سوم قرن بیست و یکم نشان می دهد .ترامپ رئیس جمهور
 ،در حقیقت محصول خشم  ،ناامیدی و ســرخوردگی مردم آمریکا
از سال ها سیاست بازی و فساد و زدوبند تشکیالت سیاسی در این
کشوربودهاست.برایسالیانطوالنی،نامزدهاواحزابدموکرات
وجمهوریخواهباوعدهاصالحاموروایجادتغییراتباهدفارتقای
سطح معیشت مردم و رونق دادن به اقتصاد و کمک به فرهنگ وارد
انتخابات می شــدند و پس از کســب پیروزی  ،وعده هــای پر رنگ و
لعاب خود را کنار می گذاشــتند  .حتی دل بستن به جوانی رنگین
پوست-باراکاوباما-باشعار"تغییر"نیزنتوانستآنگونهکهملت
آمریکا تشنه آن بودند  ،تغییر ایجاد کند  .از این روز  ،در اوج ناامیدی
و استیصال از ناکارآمدی و فساد واشــنگتنی  ،به ناگاه فردی ظهور
کردکهخودراسوپرمنوار،ناجیملتمعرفیمیکردوشعارهایی
همچون"آمریکارادوبارهشکوهمندخواهیمساخت"سرداد.ملت
خستهازفقر،بیکاری،فسادورانتخواریطبقه"یکدرصدی"این
بارتصمیمگرفتندقالبهایتحمیلشدهازانحصارچرخشقدرت
رابشکنندوبهفردیرایدهندکهجزئیازسیستمیابهعبارتدیگر
 ،جزئی از تشکیالت سیاسی موسوم به " دولت عمیق " نبوده است .
انتخابآناندونالدترامپ،میلیاردریجنجالیبازندگیشخصی
آلوده به فســاد بود  .مردی که با فرار مالیاتــی ثروتی کالن اندوخته
بودوبهعنوانیکیازستارههایپولسازصنعتسرگرمیازتحقیر
زنان،جوانان،رنگینپوستان،مهاجرانوبهطورکلهرغیرخودی
آمریکاییابایینداشت.مردمآمریکاروزهشتمنوامبر 2016ترامپ
را برگزیدند تا از 20ژانویه 2017آمریکا را دوباره شکوهمند سازد
.اکنوننزدیکبهیکسالازچنینروزیمیگذرد.آمریکایکنونی
تحت ریاســت دونالد ترامپ  ،نماینده جریان ملی گرای آمریکایی ،
فاصله زیادی با شکوهمندی وعده داده شده دارد .آمریکای کنونی
برسرهویتملی،دوپارهشدهاست.ظهورجریانهایراستگرای
نژادپرستکهباوعدههایضدمهاجرتیترامپقوتگرفتهوهویت
چند نژادی و چند مذهبی آمریکا را به چالش کشیده اند  .دادگاه ها
برسرفرامینممنوعیتسفر،بادولتفدرالواردمنازعاتحقوقی
شده و برخی از شــهرها و ایالت ها از اجرای دستورالعمل های ضد
مهاجرتی دولــت ترامپ ســرباز زده انــد  .از دوران مبارزات جنبش
حقوق مدنی در دهــه  1960تاکنون  ،چنین انشــقاق سیاســی -
حقوقیدرجامعهآمریکاسابقهنداشتهاست.وضعیتاقتصادیمردم
آمریکا نیز تغییر چندانی نکرده است  .گرچه میزان بیکاری کاهش
یافته و رونق به وال استریت برگشته اســت اما در عین حال  ،فقر در
آمریکا چنان روبه گسترش بوده که سازمان ملل برای نخستین بار
نمایندهویژهبرایبررسیتاثیرفقردرآمریکابرحقوقشهروندیمردم
اینکشورتعیینکردهاست.گزارشهایاولیهاینگزارشگرسازمان
ملل نیز از وخامت فقر و فقدان دسترســی به امکانات اولیه زندگی
در برخی از مناطق آمریکا حکایــت دارد  .از جمله این که فقیرترین
منطقهبینتمامیکشورهایتوسعهیافتهجهان،منطقهای ازایالت
جنوبیآالبامامعرفیشدهاست.ایندرحالیاستکهاجرایقانون
جدید مالیاتی و حــذف احتمالی قانون بیمه هــای درمانی مقرون
به صرفه موسوم به "اوباماکر" از سال  ، 2018به وخیم تر شدن فقر
بینفقیرترینوآسیبپذیرتریناقشارآمریکاخواهدانجامید   .بااین
حال،شایدهیچبخشیاززندگیسیاسی-اقتصادیمردمآمریکا
به اندازه سیاســت خارجی و دیپلماســی در دوره ریاست جمهوری
دونالد ترامپ دچار افت و تزلزل نشده است  .کشوری که روزگاری
الگویحداقلنیمیازجهانبودوبایکاشارهغیرمستقیممنویات
خودرادرسازمانمللبهتصویبمیرساند،برسرموضوعیهمچون
آینده اسرائیل و قدس  ،شکســت تاریخی را متحمل شد  14 .عضو
از  15عضو شورای امنیت سازمان ملل آشکارا علیه موضوعی رای
دادندکهرئیسجمهوریآمریکاشخصاآنراتاییدکردهبود.نیکی
هیلی  ،نماینده آمریکا در ســازمان ملل  ،رای منفی اعضای شورای
امنیتسازمانمللرابهتصمیمترامپدربهرسمیتشناختنقدس
بهعنوانپایتختاسرائیلتوهینشخصیبهرئیسجمهوریآمریکا
توصیفوتهدیدکردواشنگتنچنیناقدامیراتالفیخواهدکرد.با
اینحالشکستدرشورایامنیتسازمانمللباشکستبزرگتری
درمجمععمومیهمراهشد،آنهمدرشرایطیکهحتیفقیرترین
اعضای سازمان ملل نیز زیر بار تهدید بی سابقه دونالد ترامپ برای
انتقام جویی مالی از مخالفان پایتختی قدس نرفتند .به هر حال در
یکسالیکهسپریشد،شکوهمندیدوبارهبهآمریکابرنگشت.این
ناکامی،زنگخطررابهصدادرآوردهکهدولتمستقرهمچوندولت
هایقبلی،درنخستینانتخاباتمیاندورهایخود،شکستخورده
است و چه بسا کنترل کنگره را از دست بدهد که در چنین صورتی ،
از دست رفتن کاخ سفید در سال 2020دور از انتظار نخواهد بود .
البتهتاآنزمان،فرصتبسیاراست.بااینحالآنچهاکنوناهمیت
دارد،افزایشملموسومشهودازناامیدیوسرخوردگیمیلیونها
شهروندآمریکاییاستکهبهامیدوعدههایترامپبهپایصندوق
هایرایآمدندتازندگیبهتریرارقمبزنند.ازدسترفتناینامید
،جامعهآمریکارابابحرانهایبزرگتریمواجهخواهدکرد.

 9صبح در میدان شهدا علیه اغتشاش فریاد خواهیم زد

امروز؛ پاسخ کوبنده مردم مشهد
درپیاغتشاشاتعدهایمعدودکهبهتحریکشبکههایمعاندنظام
طی چند روز ابتدای هفته جاری دست به تجمعات محدود ،تخریب
اموالعمومیوایجادمزاحمتبرایبرخیکسبهوشهروندانزدهو
خوراکتبلیغاتیرسانههایبیگانهوزمینهخرسندیدشمنانقسم
خوردهایراناسالمیرافراهمکردهبودند شورایهماهنگیتبلیغات
اسالمیخراسانرضویبنابهدرخواستمردممشهددراطالعیهای
روزپنجشنبه(امروز)رابرایبرگزاریراهپیماییباشکوهاعالمانزجار
از این اقدامات ساختارشــکنانه اعالم کرد .بر اســاس این اطالعیه
مسئوالناحزابوگروههایمختلفاستانازعمومشهرونداندعوت
کردندتادراینراهپیماییباشکوهشرکتکنندوباخلقحماسهای
دیگرمثل 9دی،پاسخکوبندهایبهبدخواهاننظامبدهند.

سردار جعفری :سپاه 8100کانکس برای زلزله زدگان احداث کرد
فرمانــده ســپاه گفــت :هشــت هــزار و 100کانکس
تحویل زلزله زدگان غرب کشور شده است.به گزارش
صــدا وســیما ،ســردار سرلشــکر پاســدار محمدعلی
جعفــری افــزود 45:روز پیش رهبر معظــم انقالب به
مناطق آسیب دیده آمدند و نگران اسکان موقت زلزله
زدگان بودنــد که ما قــول دادیم 45روزه هشــت هزار
کانکس را تحویل می دهیم و امروز هشت هزار و100
خانوادهدرهشتهزارو 100کانکساستقراریافتند.
ســردار جعفــری افــزود :همچنــان در کنــار مــردم و
دولت در ایــن مناطق هســتیم و در صورت نیــاز برای
ســاخت و اســکان دایم به دولت کمــک خواهیم کرد.
وی گفت :دولت بودجــه ای را درنظر گرفتــه و با وامی
که به آســیب دیدگان می دهــد کار ســاخت منزل در
مناطــق آســیب دیــده با نظــارت خــود صاحــب خانه

آغاز می شــود و هرچند شــاید ایــن مبلغ کم باشــد اما
ســپاه پاســداران حاضر اســت در جابه جایــی و خرید
مصالــح با قیمــت پاییــن و کمــک در ســاخت خانه ها
توســط گروه های جهادی و کمک قرارگاه سازندگی
هزینه های ســاخت مســکن را بســیار کاهــش دهد.
سردار جعفری افزود :سازمان دهی 31سپاه استانی
که هر اســتان رســیدگی به شــش روســتا را در دست
گرفــت و هدایــت کمــک هــای مردمــی در روســتاها
و عملکــرد ویــژه قــرارگاه ســازندگی خاتــم االنبیا در
آواربرداری ،افتخاری دیگر برای سپاهیان اسالم بود.
وی تاکید کــرد 120 :هزار مترمربع فضای اســتقرار
کانکسهایساختهشدهتوسطسپاهانجامشده است
کهاتماماینماموریتبزرگدرروستاهایدشتذهاب
رانیزاعالممیکنیم.

شب گذشته تقریب ًا اتفاق خاصی گزارش نشد

دستگیری یک لیدر اروپایی اغتشاشات و بازداشت عوامل آتش زدن بقاع متبرکه

به رغم فراخوان گسترده شــبکه های ضدانقالب ،تا
لحظه تنظیم این گزارش(ســاعت 21شــب گذشته
) ،تجمع یا اغتشــاش خاصی در شهرهای کشورمان
گزارشنشدهبود حتیرسانههایخارجیمانندبی
بیسینیزاذعانکردندکهخبرموثقیازهیچتجمعی
ندارند.درهمینحالرئیسجمهورشبگذشتهطی
تماسی با سردار حسین اشتری ،فرماندهی کل ناجا
از اقدامــات هوشــمندانه ،مقتدرانه و موثــر پلیس در
تجمعاتاخیر،قدردانیکرد.
در همین حــال اخبار جدیدی از دســتگیر شــدگان
اغتشاشاتاخیراعالممیشود.حمیدرضابوالحسنی
رئیس دادگســتری بروجرد در گفتوگو با تســنیم از
دستگیرییکتبعهاروپاییبهعنوانلیدراغتشاشات
دراینشهرخبرداد.بهگفتهاینمقاممسئولاینفرد
کهنقشلیدروهدایتکنندهاغتشاشگرانرابرعهده
داشتتوسطسازمانهایجاسوسیدراروپاآموزش
دیدهوبهشهرستانبروجردآمدهبود.
▪دستگیریآتشزنندگان 3امامزادهدرمازندران

همچنینحیدریمدیرکلاوقافوامورخیریهمازندران
با اشاره به حمله سه شــب پیش اوباش به بقاع متبرکه
و امامزادگان در این اســتان ،از دستگیری عناصر این
حمله خبر داد .وی بــا اعالم این کــه در این حمالت به
کتاب الهی ،منبر و مفاتیح توهین شــده است ،تصریح
کرد :در گشت زنی نیروهای منطقه ،سه نفر مشاهده و
دستگیر میشوند و بعد از ســوال و جواب ،به آتش زدن

این امامزادگان اعتراف میکنند .وی تأکید کرد که دو
نفرازاینافرادمازندرانینبودهاند.
▪کشتهشدنیکنفردرخمینیشهر

به گزارش میزان ســید محمدجواد ابطحی نماینده
مردم خمینیشــهر نیز درباره اتفاقات تأســف بار سه
شنبهشبدرناحیهجویآبادخمینیشهرتوضیحاتی
داد .وی گفت :ســه شــنبه شب یک ســری تحرکاتی
داشتیمکهبهجانباختن یکفرددرناحیهجویآباد
کهمنطقهمهاجراناست–منجرشد.بنابراینهنوزمعلوم نیســت که این فرد را چه کســی کشــته است.
ممکن است این مسئله از مســائل قومی آن منطقه یا
مسائلدیگرباشد.
▪دستگیری لیدرهایاصلیاغتشاشاتاردبیل

ناصر عتباتی دادستان اردبیل نیز با اعالم دستگیری
کســانی که مــردم را بــه آشــوب و اغتشــاش دعوت و
تحریکمیکردند،ازشناساییودستگیریسهنفراز
عوامل اصلی آتش زدن دو مسجد در اردبیل خبر داد.
حجتاالسالم سیدمصطفی حقی دادستان گرگان
نیز اظهار کرد ۱۲:نفر از لیدرهای اغتشاشــات اخیر
در گرگان دســتگیر و روانه زندان شــدند .دادســتان
کرمانشاه نیز ضمن اعالم اخبار مشابهی از بازداشت
عناصر اصلی اغتشاشــات گفت :تاکنون تعداد قابل
توجهیازعواملاصلیتحریکبهایجادتجمعوهدایت
آشوبهایخیابانیدرکرمانشاهدستگیرشدهاند.

معاون امور مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی:

کاغذ ارزان می شود ،مطبوعات عجله نکنند
مجتبــی نوریــان -کاغــذ ارزان مــی شــود بنابراین
مطبوعــات بــرای خریــد عجلــه نکننــد .معــاون امــور
مطبوعاتیواطالعرسانیوزیرفرهنگوارشاداسالمی
در جلســه هیئت مدیره خانه مطبوعات کشور گفت :با
توجه به بازار کاغذ ،تــا 20روز آینده کاغذ وارد و قیمت
آن ارزان می شود بنابراین مطبوعات برای خرید عجله
نکنند.دکتر «محمد سلطانی فر» به فعالیت نهادهای
صنفی اشــاره و تصریح کرد 18:نهاد صنفی در کشور
فعالیت دارد که هــر گونه نگاه دولتــی و نظارتی باید از
همین نهادها شکل گیرد .هشت هزار رسانه در کشور
فعالاستکهرصدآنهاتوسطادارههایکلفرهنگ
و ارشاد اسالمی میســر نیســت اما این کار می تواند با
کمک نهادهای صنفی اتفاق بیفتد .وی اشــاره ای هم
به فضای مطبوعاتی کشور داشــت و افزود :این فضا به
سمتوسوینظاممسئولیتاجتماعیحرکتمیکند.
به گفته وی در نظام رسانه ای دنیا ،پنج نظام رسانه ای
آمرانه،کمونیستی،توسعهای،آزادیگراییومسئولیت
اجتماعی داریم که ما در مسیر فضای نظام مسئولیت

اجتماعی حرکت کردیم و با ســرعت قدم برداشــتیم.
معاون وزیر ارشــاد بــا دعــوت از خانه هــای مطبوعات
استان ها برای کمک به اداره های کل فرهنگ و ارشاد
اسالمیگفت:دراینمیانبهجایتقابل،بایدهمراهی
باشــد ما هم مدیران را مجاب خواهیم کرد قسمتی از
اختیاراتشانرابهدلخواهبهخانههایمطبوعاتواگذار
کنند.وی یکی از بهترین حمایت های وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی از رســانه ها را حمایت های بیمه ای
اعالمواضافهکرد:اینحمایتهاادامهخواهدداشت.
به گفته وی ،ارتقای آموزش خبرنگاران از جمله برنامه
های مهمی اســت که به طور حتم در دوره فعالیت اش
برای آن برنامــه ریزی و دفتــر مطالعــات و برنامه ریزی
رسانه ها متحول می شــود همچنین راه اندازی رشته
روزنامهنگاریبحرانمدنظراست.بهگزارشخبرنگار
مادکترسلطانیفردراینجلسهبااختصاصمکانیدر
موسسهفرهنگیمطبوعاتینشرآورانویکنفرنیروبه
خانهمطبوعاتکشورموافقتکردوقولداداینکاردر
هفتهجاریمحققشود.

وزیرارشاد گفت:بهعلتآمادهنبودنشهرآفتاب،بهنظرمیرسدکهنمایشگاهکتابامسالبهمصلیمنتقلشودتاانشاءا ...درسالآینده،اگرزمینههافراهمشد،دوباره
بهشهرآفتاببرگردیم.بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،سیدعباسصالحیدرحاشیهجلسههیئتدولت،درجمعخبرنگاران افزود:بهشهردارتهراننامهاینوشتهشد
کهمتناسببانیازهایناشرانومراجعاندرنمایشگاهکتاب،مشکالتشهرآفتابدربرگزارینمایشگاه،رفعوامکانبرگزاریدراینمکانمهیاشود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••آقــای روحانی فرمــودن ،مردم بیاینــد حرفشــان را بزنند
و مشــکالت شــان را بگوینــد ایــن رســمش نیســت! آقــای
روحانــی یعنــی شــما مشــکل مــردم را نمــی دانــی؟ بــه چــه
کســی بایــد گفــت؟ چــرا شــما نمــی آیــی در بیــن مــردم تــا
مشــکالت را ببینــی؟
••تــورم ،رکــود اقتصــادی ،نبــود نظــارت و رســیدگی،
افزایــش عــوارض و مالیــات ،اختــاف طبقاتــی ،حقــوق
هــای نجومــی ،طــرح هــای ملــی دیربــازده ،مشــکالت
معیشــتی ،ســازمان دارو و درمان پــر درد ،دریافت عوارض
هــای بــی حــد و حســاب!
••ســام چــرا کســی بــه طــور اساســی و پایــه ای تــورم و
بیــکاری را برطــرف نمــی کنــد؟!
••اگر دولــت روحانــی حقوق هــای نجومــی پرداخــت نمی
کــرد و اگــر دادگاه هــای انقــاب چندتن از ایــن آقــازاده ها
و غارتگــران بیت المــال را کنــار دیوار مــی گذاشــت ،امروز
شــاهد این فجایع ضــد انقــاب و وطــن فروشــان نبودیم.
••من خــودم یــک ســاله کــه بیــکارم و بعضی وقــت ها بــا کار
بنایــی و حتــی تراکــت پخــش کــردن روزگار رو بــه ســختی
گذرونــدم بــا همســر و پســرم ،دل خیلــی از مــا مــردم بــرای
دولــت قبــل تنــگ شــده ،ولــی بایــد در نظــر داشــته باشــیم
کــه اگــر اقتصــاد مــا بــه همــون روش ایــن چندســال ادامــه
پیــدا مــی کــرد حتمــا مــا االن ادامــه دهنــده تــورم و اقتصاد
ونزوئــا بودیــم و پولمــون رو بــه جــای شــمارش بایــد وزن
مــی کردیــم بــرای خریــد یــک کیلــو برنــج!
••در زمــان احمــدی نــژاد هفــت ســال پیــش گوجــه ســه
هــزار تومــان شــده بــود و پیــاز چهــار هــزار تومــان کــه ســوژه
شــده بــود ،وی گفتــه بــود ســرکوچه مــا تــوی نارمــک ارزان
تــره  .آیــا برخــی گرانــی هــای آن زمــان یادشــان نیســت کــه
ایــن قــدر دم از گرانــی مــی زننــد؟
••ما به گرانی و بیکاری انتقاد داریم نه به نظام .
••بعضــی از پزشــکان مهــر نظــام پزشــکی خــود را فقــط روی
نســخه خــود و داروخانــه می زننــد ،و روی نســخه بیمــار نمی
زنند ،در صورتــی که بــرای پیگیری هــای بعدی الزم اســت.
••آقای ترامــپ مردم ایران گرســنه نیســتند .شــما گرســنه
هســتی کــه دهــان کثیفــت یکســره بــاز اســت و مثــل ...
مــردم بیگنــاه را گاز مــی گیــری .مــرگ بر شــیطان بــزرگ!
••ایــن تکــه پارچــه خیلــی مقدســه ایــن تکــه پارچــه ســند
کشــورمونه .شناســنامه کشــورمونه بــه پرچــم کشــورمون
و بــه رهبــری احتــرام بگذاریــم.
••بــا خوانــدن صحبــت هــای آن کــودک شــش ســاله کــه
مــادر بــی رحمــش او را در خیابــان رهــا کــرده بــود اشــک
ریختــم .از دیــدن ایــن بچــه هــا تــو ایــن ســرما داغــون مــی
شــم .ای کاش بیــکار نبــودم و مــی تونســتم بــه ایــن فرشــته
هــای بیگنــاه کمــک کنــم.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

••ایــن چــه وضعشــه .ثبــت اســناد پیــام داده «سیســتم
اطالع رســانی بــرای بنــده فعــال شــد روزانــه  50تومــان».
آقــا اگــه ایــن اطــاع رســانی رو نخواســته باشــیم بایــد بــه
کــی بگیــم؟
خراسان :بخش پیگیری حرف مردم در صفحه اجتماعی
امروز (صفحه  )5ماجرای ارسال این پیامک را از مسئوالن
مربوط پیگیری کرده است.
••موقعــی کــه یارانــه اومــد بنزیــن ســهمیه ای لیتــری صــد
تومــان بــود کــه هرکــس روزی چهــار لیتر ســهمیه داشــت،
دالر هــزار تومــان بــود ولــی حاال چــی؟ بنزیــن شــده لیتری
هــزار تومــان ،دالر شــده چهــار هــزار و دویســت تومــان ولی
یارانــه هنــوز همــون چهــل و پنــج هــزار تومانــه ،بــاز همــون
بنزیــن رو مــی خــوان دو هــزار تومــان کنــن و یارانــه همــون
45هــزار تومانــه پــس بــا ایــن تفــاوت یارانــه هــم بایــد چهــار
برابــر بشــه ،بایــد یارانــه تمــام کارمنــدان دولــت حــذف
بشــه.
••آقــای رئیــس جمهــور و نماینــدگان مجلــس محتــرم
هــر موقعــی کــه وقــت کردیــن یــک ســر بــه پرونــده پدیــده
شــاندیز بزنیــد.
••بــه نظــر مــی رســد بــه جــای فیلتــر شــدن شــبکه هــای
اجتماعــی کــه موجــب اختــال در زندگــی بســیاری از
اغشــار شــده اســت  ،بــا آگاهــی دادن بــه مــردم مانــع هــم
فکــری و همیــاری بــا معانــدان شــوید.
•• االن بهتریــن موقعیــت اســت بــرای حــذف تلگــرام
از زندگــی مــردم ایــران ،بهتــر اســت بــه جــای ایــن
اپلیکیشــن از نــرم افزارهــای ایرانــی کــه سرورشــان
در ایــران وجــود دارد ،اســتفاده کنیــم کــه ترافیــک
ســنگین خارجــی بــه داخــل منتقــل نشــود و ضمــن
صرفــه جویــی در هزینــه هــای بیــن المللــی از حمــات
ســایبری دشــمن و جمــع آوری اطالعــات و جاسوســی
جلوگیری شود.
••پــول بســته هــای اینترنــت مــا را چــه کســی مــی دهــد کــه
تلگــرام را قطــع کردنــد ایــن هــا همه حــق النــاس بــه گردن
مســئوالن اســت خدا ازشــون نگــذره.
••بــه رغــم ایــن کــه بــا گرانــی مخالفــم حاضــرم تعرفــه
مخابــرات گــران شــود ولــی بــه جــای آن تلگــرام بــرای
همیشــه قطع شــود در این چند روز کنــار خانواده هســتیم
نــه کنــار تلگــرام.
••از وقتــی تلگــرام را قطــع کردنــد احســاس کــردم چقــدر
بــه زندگــی ام بهتــر مــی رســم و آرامــش بیشــتری دارم خدا
را شــکر تصمیــم گرفتــم کال تلگــرام را پــاک کنــم.
••بــا گرانــی بنزیــن مشــکل آلودگــی هــوا حــل نمــی شــود
تولیــد خودروهــای بــی کیفیــت را متوقــف کنیــد بــه جــای
خــودروی آشــغال چینــی چــرا از اروپــا یــا ژاپــن خــودرو

نمابر05137009129 :

وارد نمــی کنیــد مــا آدم نیســتیم خــودروی بــا کیفیــت
ســوار شــیم؟
••دولــت در ایــن مــدت اقدامــات شایســته ای انجــام داده
ولــی ارائــه بودجــه ( 97کاهــش بودجــه اکثــر ســازمان ها،
افزایش قیمــت حامل هــای انرژی و حــذف نیمــی از یارانه
بگیــران) شــوکی در جامعــه ایجــاد کــرد.
••در تدویــن بودجــه بایــد دخــل و خــرج مــردم در نظــر
گرفتــه شــود تــا آرامــش داشــته باشــند .کاهــش بودجــه
اکثــر ســازمان هــا و افزایــش قیمــت حامــل هــای انــرژی در
بودجــه ســال جدیــد و گرانــی هــای اخیــر باعــث آن چیــزی
شــد کــه نبایــد مــی شــد.
••گرچــه حرکــت عــده ای معانــد جهــت مطالبــات مردمــی
را عــوض کــرد امــا مســئوالن بداننــد مــردم از عملکــرد آن
هــا راضــی نیســتند بــه ویــژه از ضعــف مدیریتــی برخــی
ازمســئوالن.
••چهــره نوبخــت را کــه در تلویزیــون مــی بینیــم یــاد زلزلــه
مــی افتیــم.
•• دیــروز رفتــم چــادر مشــکی بــرای دختــر 13ســاله ام
بخــرم حــدود 120هــزار تومــان قیمتــش بــود .
•• تلگــرام قطــع اســت خوبــه از مســئوالن عاجزانــه مــی
خــوام کال قطــع باشــه ان شــاءا ...باایــن کار آمــار طــاق
هــم کــم مــی شــود.
•• آمارطــاق بــاال ناشــی ازبیــکاری ،مشــکالت مالــی و
نداشــتن الگویــی مناســب اســت زندگــی شــاد ،صبــوری
وصرفــه جویــی رافرهنــگ ســازی کنیــد.
•• وزارت اطالعــات ودســتگاه هــای امنیتــی جمهــوری
اســامی ،افــراد خشــن وسردســته هــای اغتشاشــات
ایــن چنــد روز را دســتگیر وبــه ســزای اعمالشــان برســانید
وآشــوبگران را در هــر نقطــه از محلــه هــای مجــرم شــان در
حضــور ایــن ملت ومــردم اعــدام کنیــد تــا بدانند کــه توهین
بــه پرچــم مقــدس ونظــام کشــورمان چــه جرمــی دارد.
•• بایــد ایــران هــم دربــاره ناآرامــی ها واغتشاشــات فرانســه
ورعایــت حقــوق بشــر بــه ایــن کشــور همانندخــودش تذکــر
دهــد.
•• مــن خــودم بــه عنــوان یــک ایرانــی از آســیب رســیدن بــه
امــوال مــردم دربــاره اتفاقــات اخیــر خیلــی ناراحت شــدم.
•• مــن کارگــر رفتــم بــه صــورت منطقــی و قانونمنــد از
پیمانــکار کــه حقوقــم را نمــی دهــد بــه مســئول باالتــر
شــکایت کنــم ایشــان فرمودنــد خیلــی ناراحتی بــرو بیرون
اســتعفا بــده مثــل تــو و از تــو بهتــر هزارتا هســت یکــی دیگه
را مــی گیریــم.
•• چــرا بانــک مســکن از واژه مقدس "قرض الحســنه" ســوء
اســتفاده مــی کنــه؟ مگــر وام بــا ســود بانکــی  ۹درصــد و
بیشــتر قــرض الحســنه حســاب مــی شــه؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09333816749

@ Khorasannewspaper

توهینفیفابهخلیجهمیشهفارس ،رشیدپورکچلمیکند!

68.6

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مطرح کرد

رانت درمانی مدیران سالمت عامل افزایش خطاهای پزشکی

نایب رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس ،با
بیاناینکهرانتدرمانیمدیرانسالمتعاملافزایش
خطاهای پزشکی شده اســت ،از انحرافات درمانی و
مدیریتی درحوزه سالمت انتقاد کرد و گفت  :فعالیت
همزمــان مدیــران وزارت بهداشــت درحــوزه درمان
بخش خصوصــی خطاهــای پزشــکی را افزایش می
دهد.محمدحسین قربانی با اشــاره به این که خطای
پزشکی درهمه نقاط دنیا دیده می شود ،به خانه ملت
گفت :فراز و فرود درخطاهای پزشــکی درکشورمان
ناشی از نبود نظارت برعملکرد پزشکان است ،یعنی
برایاینکهبتواندرتمامیابعادخطاهاراچهدرعرصه
پزشکیوچهحوزههایدیگرازجملهاقتصادیکاهش
داد،بایدباانحرافاتورانتهابرخوردمناسبداشت.
متاســفانه درحوزه درمان وزارت بهداشت و بسیاری
ازمدیران این وزارتخانــه دربخش خصوصی فعالیت

می کنند.وی با بیان این که مدیران وزارت بهداشــت
هم اکنون درگیر مسائل درمانی و پرمشغله هستند،
تصریــح کــرد :درشــرایطی که یــک معاون دانشــگاه
به عنــوان فوق تخصص درکنــار کارهای پژوهشــی و
معاونتی به کاردرمانی نیز می پــردازد ،ضمن این که
سهمفعالیتدرمراکزخصوصینیزدارد،بهطورحتم
خطاهای پزشــکی افزایش پیدا می کند .نایب رئیس
کمیسیونبهداشتودرمانمجلس،بااشارهبهاینکه
نظارت براموردرمان از وظایف معاونت درمان وزارت
بهداشــت و ســازمان نظام پزشکی اســت ،گفت  :هم
اکنونپسازورودبهبیمارستانخصوصیهنوزکاری
صورت نگرفته ،ازبیمار تقاضای پرداخت 20میلیون
تومان هزینه می شود ،همه این مسائل انحراف است
و اگر همین رویه ادامه پیدا کند ،چالش های عظیمی
درخطاهایپزشکیومسائلمدیریتیبهوجودمیآید.
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سلطان فردا مرخص میشوند
فقط دو جمله کافی اســت« :ممنونــم از هوادارا.
حالم خوب شده و ایشــاال فردا مرخص میشم».
جمالتی که علــی پروین اســطوره فوتبال ایران و
محبوب دل هواداران سرخ در بیمارستان به زبان
آورد تا بلکه هواداران نگران دیگر به بیمارســتان
مراجعــه نکنند و برای ســایر بیمــاران مزاحمتی
ایجــاد نشــود .کلیپــی کــه در تمــام شــبکههای
اجتماعی پر بیننده بود .کاربری در اینســتاگرام
با انتشــار این کلیپ نوشــته بود« :میخــوام دنیا
نباشه ،اگه سلطان نباشه»...

23.5

طعنه ریز خانم بازیگر به گلزار!
رزا آرایش یکی از بازیگران قدیمی ســینما و تلویزیون
که این روزها کم کار است با یک مصاحبه روز گذشته
دوبارهدرصدراخبارقرارگرفت.آرایشروایتیجالب
از دســتمزدهای عجیب بازیگران دارد و میگوید که
بازیگران امروز به خاطر پول در انواع تبلیغات شرکت
میکننددرحالیکهزمانمااینطورنبود.شایدکنایه
او به محمدرضا گلزار باشــد که جدیــدا در چند تبلیغ
تلویزیونی به خصــوص تبلیغ یک «آب میوه» شــرکت
کرده است .کاربری در این خصوص نوشته« :تازه این
خانومبهیکگوشهاینمسائلاشارهکرد.بریدداخل
واویالست».

فقط  48ساعت تا کچل شدن رشیدپور!
رضا رشــیدپور در برنامه پربیننده «حاال خورشید»
با یک انتقاد تنــد والبته طنازانه بــه افزایش 110
درصــدی تعرفــه واردات خودروهــای هیبریــدی
که به گفتــه وی نقش مهمــی در کاهــش آلودگی
هوا دارد ،روز گذشــته گفتــه بود« :اگر مســئوالن
ظــرف  72ســاعت پاســخ قانعکننــدهای بدهند،
من قول میدهــم موهایم را کچل کنــم»! کاربری
در اینســتاگرام ذیــل همیــن پســت که ترند شــده
بــود ،نوشــت« :آقا اصــا به مــا چــه خودروهامون
بیکیفیتــن ،تو دســت بــه موهــات بزنــی انقالب
میشه ،جورج کلونی من».

تدوین  ۷پروتکل دارویی به منظور مصرف منطقی دارو
معــاون بیمــه خدمــات ســامت ســازمان بیمــه
ســامت ایران ضمن ارائــه توضیحاتی دربــاره نحوه
تصمیمگیری بــرای خــروج دارو از پوشــش بیمه ،از
اقدام این ســازمان در ابــاغ هفت پروتــکل دارویی
برای مصــرف منطقــی داروهــای گرانقیمــت خبر
داد .دکتر آناهیتا کشاورزی درباره خروج داروهای
 OTCاز پوشش بیمه و تعداد آن ها اظهار کرد :خروج
داروهای  OTCاز پوشــش بیمه در جلســات شورای
عالی بیمه مطرح شده اســت ،اما هنوز مصوبهای در
این زمینه دریافــت نکردهایــم و تا زمانی کــه مصوبه
دولت به دست ما نرسد ،خروج هیچ دارویی از پوشش
بیمهای اتفاق نمیافتد.کشاورزی در بخش دیگری
از صحبتهایش درباره هفت پروتکل دارویی که قرار
اســت با هدف مصرف منطقــی دارو از ســوی وزارت
بهداشت و بیمه سالمت ابالغ شود ،گفت :به منظور
بهینهسازی مصرف داروهای بیمارستانی و مدیریت
هزینهها ،پروتکلهای تعدادی از داروها با همکاری
وزارت بهداشــت و انجمنهای مربوط تدوین شــده

است تا روند اســتفاده از داروهای تعیین شده ،نحوه
تجویز و مصرفشــان نیز مشــخص شــود.وی افزود:
بر ایــن اســاس فرمهایــی طراحی شــده که توســط
تجویزکننده دارو در بیمارستان تکمیل میشود و بر
اساس آن ،بیمه دارو را تایید میکند و دارو در اختیار
بیمار قرار میگیرد .باید توجه کــرد که این اقدامات
عمال زحمتی را برای بیمهشده ایجاد نمیکند ،بلکه
مقداری کار همکاران ما در بیمارســتانها را بیشتر
میکند.کشــاورزی تاکید کرد :از طرفی اجرای این
پروتکلها کمک میکنــد داروهایی کــه عمدتا جزو
داروهایگرانقیمتهستندبایکراهنماوبهصورت
درســت و منطقی تجویــز و مصرف شــوند .این اقدام
هم برای مردم منفعت دارد که در صورت نیاز واقعی
برایشان دارو تجویز میشــود و هم از هدررفت منابع
در زمینــه دارو جلوگیری میکنــد .بنابراین در ابتدا
این پروتکلها به ویژه بــرای داروهایی ابالغ خواهند
شد که هزینه زیادی برای تولیدشان صرف میشود
تا این داروها به طور بهینه مصرف شوند.

2.8

کمپین #نه_به_تروریسم_ در_تلگرام
بعــد از اعــام وزیــر ارتباطات کــه ادامــه فعالیت
تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریســتی
اســت ،کاربران ایرانی توئیتر اقدام به راهاندازی
کمپین نه به تروریســم در تلگرام کردند .اقدامی
که خیلی زود در فضــای توئیتر به یک موج تبدیل
شد و ممکن است در بقای تلگرام در ایران کمک
کند .کاربری با همین هشــتگ در توئیتر نوشــته
بــود« :آقــای دوروف ،حــذف تروریســم از تلگرام
که در زمره شــعارهای شماســت ،تنها راه نجات
هــزاران کســب و کار فعــاالن فضای مجــازی در
ایران است».
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خبر  20:30و صحبت جالب هموطنانه
بخش خبری  20:30شــب گذشته ســوژه جالبی
برایشبکههایاجتماعیشد.درگزارشیمردمی
گزارشگرازیکیازهموطنانمانمیپرسدنظرتاندر
خصوصدخالتهایآمریکاوترامپدرامورداخلی
ایرانوتشویقاغتشاشگرانچیست،ویمیگوید:
«ترامپاگهخوببودکهویزامیدادمابریمآمریکا!»
اظهارنظرجالبیکهسوژهشبکههایاجتماعیشدو
یکیازکاربراننوشتهبود«:داداشآمریکامیخوای
بریچیکار؟سفرخواستیبریفقطاروپا.بیخودم
منتاینترامپدیوانهرونکش».

5.1

توهین فیفا به خلیج همیشه فارس
اکانترسمیتوئیترفیفاباانتشاریکتوئیتوتبریک
بهاماراتیهابهخاطرصعودبهفینالجامخلیجفارس
بدجوررویاعصابکاربرانایرانیرفتهاست.دراین
پســت از واژه خلیج مجعول (ع-ر-ب-ی) اســتفاده
شــده که به شــدت کاربران ایرانــی را ناراحــت کرده
است .ذیل این پست کامنتهای فراوانی از کاربران
ایرانــی را میبینیم که با هشــتگ #خلیج_فــارس از
فیفاخواستهاندتوئیتخودرااصالحکند.کاربریدر
زیر همین پست نوشته است« :آقای اینفانتینو از شما
بعیده.شمامگولاینجعلیهایمزدورروخوردید؟!»
CMYK

