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راهبردی که راه َن ُبرد
جیمز ماتیس ،وزیر دفاع آمریکا ،از راهبرد جدید نظامی آمریکا رونمایی
کرد .او در این مراسم که در دانشگاه جان هاپکینز برگزار می شد تاکید
کرد  ،در راهبرد نظامی این کشــور ،آمریکا به جای مبارزه با تروریسم
بر رقابت بــا قدرتهای بــزرگ به عنــوان نقطــه کانونــی امنیت ملی
آمریکا متمرکز خواهد بود .این اولین بار است که دولت دونالد ترامپ
سیاستهای نظامی خود را یک جا منتشــر میکند .راهبرد نظامی،
"روش های به کارگیری قوای قهریه برای تأمین اهداف و منافع ملی و
مقابله با تهدیدات " است از همین رو سند راهبرد نظامی سندی عمدتا
محرمانه است که تنها خالصه ای از آن در اختیار عموم قرار می گیرد.
با این حال با توجه به همین خالصه و البته سندهای باالدستی منتشر
شده دیگر می توان راهبردهای کالن آمریکا را ارزیابی کرد.
آشنا اما متفاوت
هرچند تهدیدهای منتشر شــده در این سند شــباهتهایی به سند
راهبردی باراک اوباما دارد اما اولویتهای این تهدیدها متفاوت است
و بخش علنی آن چین و روســیه را در راس تهدیدها علیه امنیت ملی
آمریکا قرار داده است .در راهبرد دفاعی جدید آمریکا آمده است چین
و روسیه به طور خاص چندین سال است به دنبال توسعه تواناییهای
نظامی خود و به چالش کشیدن توان نظامی آمریکا هستند .به گفته
معاون وزیر دفاع آمریــکا این راهبرد تغییر بنیادینــی در نگاه نظامی
آمریکا دارد که میگوید باید به اساس اولویت دادن به آمادگی برای
جنگ به ویژه با قدرتهای بزرگ بازگشــت .در راهبرد اخیر نظامی
آمریــكا مبانی جدیدی بــر اســاس درك تهدیدات ،میــزان ائتالف با
همكاران سنتی ،شتاب جدید تكنولوژیك در عرصه نظامی ،ضرورت
تغییر اولویتهای آمریكا به خصوص در محیط آسیایی ،معنایابی از
معدل قدرت نسبت به رقبای بینالمللی و چگونگی افزایش بودجه
جدید دفاعــی آمریكا وجود دارد که مســیری متفــاوت را برای آینده
نظامی گری آمریکا ترسیم می کند.
اما این اولین سند راهبرد دفاعی آمریکا نیست که منتشر می شود.
دولت ها در آمریکا موظف هســتند که نگاه های کالن خود در حوزه
های مختلف را تحت عنــوان راهبرد امنیت ملی به عنوان یک ســند
باالدســتی منتشــر و به تبع بخش هــای مختلف مانند نهــاد نظامی
راهبرد مستقل خود را تدوین کنند .با این حال سوال این جاست که
راهبردهای نظامی آمریکا طی سال های گذشته چقدر در راهبری
این کشــور موفق بوده اســت؟ چرا بعد از ســال ها مداخله نظامی در
نقاط مختلف جهان و ایجاد بیشــترین جنگ های تاریخ بشــر توسط
آمریکا بازهم شاهد آن هستیم که وزیر دفاع این کشور از افول قدرت
نظامی آمریکا سخن می گوید؟
برای پاســخ به این ســواالت واکاوی رونــد تحــوالت در راهبردهای
نظامی آمریکا به ویژه بعد از جنگ سرد اجتناب ناپذیر است.
راهبردهای زیگزاگی
تحوالت تاریخی آمریكا نشان میدهد ،نظامیگری در ذات و تفكرات
راهبردی و اندیشه های امنیتی این كشــور قرار دارد ،واقعیتی که با
ماهیت آمریکا پیوندی ناگسســتنی دارد و بخشی از سه گانه هویتی
این کشــور یعنی خدا ،طال و ســاح( )God, Gold, Gunرا تشکیل
می دهــد .از همین روســت کــه راهبردهــای نظامی همــواره برای
سیاســتمداران آمریکا مهم بوده اســت اما آیا ایــن راهبردها کارآمد
هم بوده اند؟
راهبرد نظامی آمریكا پس از جنــگ دوم جهانی با بهره گیری از توان
هستهای به مقابله با تهدیدات شــوروی معطوف بوده و بازدارندگی
هستهای ،اساس و محور آن را تشكیل داده است .با این حال واقعیت
این است که آن چه شوروی را شکست داد معضالت داخلی این کشور
بود و نه راهبرد نظامی آمریکایی .
بــا فروپاشیشــوروی و پایان جنگ ســرد در ســال هــای پایانی قرن
بیســتم ،راهبرد نظامی آمریكا دچار تغییرات اساسی شد  .در حالی
كه این تغییرات شكل نهایی خود را نیافته بود ،حادثه  11سپتامبر و
حمله به مراكز استراتژیك آمریكا زمام داران و صاحب نظران نظامی
آن كشــور را با محیط امنیتــی جدیدی رو بــه رو كرد كه انتظــار آن را
نداشــتند  .حمالت  11ســپتامبر ،به دولت آمریكا نشان داد محیط
استراتژیك جهانی با تغییرات ژرفی روبه روست و تهدیدات جدیدی
در عرصه بین المللی ظهور كرده و بازیگران دیگری وارد عرصه شده
اند كه ویژگی دولت های ملی را ندارند و راهبردهای پیشین آمریكا در
مقابل تهدیدات آن ها كارآمد نیست  .آمریكا برای مقابله با تهدیدات
جدید و تأمین اهــداف و منافع ملی خود ،ناگزیر بــه تغییر در راهبرد
نظامی شــد .با این حال توهم خود برتربینی آمریکایی باعث شــد تا
راهبرد نئومحافظه کاران در فضای بعد از  11سپتامبر که بر توانایی
مشارکت همزمان در دوجنگ خارجی طراحی شده بود ،آغازی باشد
بر افول آمریکا .گسترش میدان نبرد بیش از حد توانایی ارتش ،تاکید
بر نیروی زمینی بدون داشتن زیر ساخت های الزم ،تالش برای ملت
ســازی در خارج از مرزهــا و ورود به جنگ بدون داشــتن یک راهبرد
خروج ،اصلی ترین ضعف های راهبرد نظامی آمریکا در دوران بوش
پسر بود .از همین رو اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در همان سال
اول حضورش در کاخ ســفید با تاکید بر این که راهبرد دولت پیشین
راه بــه جایی نمی برد ،راهبــرد جدیدی را معرفی کــرد که مهم ترین
مولفــه آن "حفظ برتری نظامی آمریــکا" بود .راهبرد دولــت اوباما بر
کاســتن هزینه های ارتــش تاکید داشــت و معتقد بود کــه جنگیدن
همزمان در دو جبهه اشــتباه اســت .او خاورمیانه را ثقل استراتژیک
آمریکا نمی دانست بلکه معتقد به تقویت نیروی دریایی و هوایی و...
بود به بیان دیگر راهبــرد اوباما همه آن چیزهایی بــود که در راهبرد
نظامی دولت بوش نبود .اما حاال ترامپ در اولین سال حضورش در
کاخ ســفید تصریح می کند که نه تنها آمریکا نتوانســته است"برتری
نظامی خودش" را آن گونه که اوباما وعــده داده بود ،حفظ کند بلکه
به اذعان جیمز ماتیس"آمریکا در حال از دســت دادن برتری نظامی
خود در حوزههای مختلف است و باید بودجه نظامی خود را باال ببرد
تا بتواند برای جنگ آماده شــود" .ترامپ بر خالف اوباما می خواهد
بودجه ارتش را افزایش دهد ،او معتقد نیســت که تروریســم مســئله
و تهدید اصلی آمریکاســت  ،بر خالف اوباما بر جنــگ های نامتقارن
و ظرفیت های هم پیمانانش متکی نیســت و بر بهره گیری از ســاح
های هسته ای تاکید دارد .به بیان دیگر راهبرد جدید غیر از سرفصل
های کالن آن یعنی تغییر ثقل استراتژیک همه آن چیزی است که در
راهبرد پیشین نبود.
علت این حرکت های زیگزاگی در اســناد باالدســتی نظامی آمریکا
عالوه بر درک متفاوت رهبران آمریکا از محیط پیرامونی شان و تغییر
فضای بین الملل ،منافع گروه های خاص است.
برای درک بهتر این موضوع بهتر است به کتاب نخبگان قدرت نوشته
سیرایتمیلزبهعنوانمنبعمهمیکهمحققانبهآناستنادمیکنند
اشاره کرد .میلز معتقد است رابطه سازمان های اجرایی با صاحبان
صنایع بزرگ ارتباط تنگاتنگی با فرایند نظامی شدن اقتصاد آمریکا
و تعیین خط مشی سیاست خارجی و امنیتی این کشور دارد .به بیان
دیگر آن چه راهبردهای نظامی آمریکا را تعیین می کند ،منافع طبقه
مرفهموسومبهطبقه"یکدرصدی"درآمریکاست.ازهمینروستکه
تغییرات زیگزاگی در حوزه نظامی که بزرگ ترین بخش بودجه دولت
را تشکیل می دهد ،فارغ از کارآمدی آن ،الزمه هر دولت جدید است تا
به واسطه آن منافع سرمایه گذاران این حوزه تامین شود.

در فراگیرترین بنگاه رسانه فضای مجازی ایران رقم خورد

کانال تلگرامی «آخرین خبر» سه میلیونی شد
تعــداد کاربــران کانــال تلگرامــی
«آخرین خبر» وابسته به بنگاه رسانه
ای ســرمایه گذاری این مجموعه به
سه میلیون کاربر رسید.بنگاه رسانه
آخرین خبر که از ســال  ۹۲فعالیت
خود را با معرفی اپلیکیشــن آخرین
خبر بــا همین عنــوان شــروع کرده
اکنون دارای ظرفیت گســترده ای
در فضای مجازی کشور است که آن
را به پرمخاطب ترین مجموعه رسانه
ای فضای مجازی کشور بدل کرده.
اپلیکیشــن این مجموعه تــا کنون
بیــش از هشــت میلیــون مرتبــه از
ســوی مخاطبان آن نصب شده که
بیش از دو میلیون کاربر فعال دارد.
ایــن مجموعــه همچنین عــاوه بر
کانال سه میلیونی خود ،وسیع ترین شبکه تلگرامی
اســتانی کشــور را با بیش از  1/5میلیون مخاطب
در ۳۱اســتان در اختیار دارد و در کنار این ظرفیت

هــا بیــش از نیــم میلیــون مخاطب
دردیگر کانال هــای تلگرامی خود
دارد که ســرجمع مخاطبــان آن به
بیــش از پنــج میلیــون مخاطب در
فضای تلگرام می رسد.اینستاگرام
«آخرین خبــر» با  ۴۴۰هــزار کاربر
بیشــترین تعداد مخاطب را در بین
اینستاگرام های رسانه های رسمی
کشــور دارد و در ســال  ۲۰۱۷نیز
بــر اســاس آمــار رســمی شــرکت
اینســتاگرام تعاملــی ترین رســانه
فارســی زبان بوده اســت .عالوه بر
ایــن آخرین خبــر در تمامی شــبکه
هــای اجتماعی مطــرح داخلی نیز
فعالیت خود را گسترش داده است.
مجموع مخاطبان این مجموعه در
حال حاضر به بیش از هشت میلیون مخاطب رسیده
که بیشترین رقم مخاطب در بین رسانه های فضای
مجازی کشور است.

شرایط جدید بازنشستگی کارمندان دولت مشخص شد
الیحه قانون مدیریت کشوری به رئیس مجلس تقدیم شد

دانش پــور -بر اســاس الیحــه دایمیشــدن قانون
مدیریــت خدمــات کشــوری شــرایط بازنشســتگی
کارمنــدان دولــت تغییــر خواهد کــرد .بــه گزارش
تسنیم ،رئیس جمهور در روزهای اخیر الیحه اصالح
و دایمی کــردن قانون مدیریت خدمات کشــوری را
بهپیشنهاد ســازمان اداری و استخدامی ،برای طی
تشریفات قانونی به رئیس مجلس شورای اسالمی
تقدیم کرده است .بر اســاس ماده  103جدید این
الیحه شــرایط بازنشســتگی کارمندان دولت تغییر
خواهد کرد .بهعنوان مثال دستگاه ها میتوانند با
دارا بودن  30سال سابقه خدمت و حداقل  50سال
ســن کارمندان خود را بازنشســته کننــد .با مدرک
تحصیلــی باالتر و با درخواســت کارمنــد و موافقت
دستگاه امکان خدمت تا  35سال نیز وجود خواهد
داشت .بر اســاس تبصره  3این ماده نیز دستگاه ها
موظف شدند کارمندان شاغل در مشاغل تخصصی
بــا دارا بودن  70ســال ســن را با هــر میزان ســابقه
خدمت بازنشسته کنند .گفتنی است شرایط جدید
بازنشستگی کارمندان دولت در صورت تصویب ماده
قانونــی مذکور در مجلس شــورای اســامی اعمال
خواهد شد .معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز درباره
این موضوع هفته گذشــته در حاشیه نشست هیئت
دولــت در جمع خبرنــگاران بــا اعالم تقدیــم الیحه
قانون مدیریت کشوری به مجلس  ،اظهار کرد :قانون
مدیریت خدمات کشوری در ســال  1386به شکل

آزمایشــی تصویب و در یک دهه گذشــته ایــرادات و
اشکاالت آن مشخص شد ،نمایندگان مجلس نیز در
دولت های گذشته مرتب پیگیر بودند که دولت الیحه
دایمی کردن این قانون را ارائه دهد .بر این اساس در
اواخر دولت یازدهم و در دولت دوازدهم سازمان امور
اداری و استخدامی روی قانون خدمات کشوری کار
کارشناســی انجام داد و در نهایت بــا تصویب هیئت
دولت ســرانجام رئیس جمهور الیحه دایمی کردن
قانــون خدمات کشــوری را امضــا کرد  .حســینعلی
امیری با تاکید بر این که الیحــه دایمی کردن قانون
خدمات کشــوری نوآوری های زیــادی دارد و قانون
آزمایشــی را دایمی می کند خاطرنشان کرد  :مدت
زمان پیشنهادی دولت به منظور اجرایی کردن این
الیحه اول فروردین  97اســت و امیدواریم در مدت
باقی مانده سال  96مجلس این الیحه را به تصویب
برســاند تــا آن را از ابتدای ســال آینده اجــرا کنیم .
در عیــن حــال عبدالرضا عزیــزی عضو کمیســیون
اجتماعــی مجلس در گفت وگــو با خراســان با بیان
این که الیحه دایمیشــدن قانــون مدیریت خدمات
کشــوری در حوزه شــرایط بازنشســتگی کارمندان
دولت هنــوز به این کمیســیون ارجاع نشــده اســت
افزود :الیحــه خدمــات مدیریت کشــوری از ســوی
دولت به رئیس مجلس تحویل شده است و به زودی
بــه کمیســیون اجتماعی ارجاع میشــود تــا در این
کمیسیون بررسی شود.

نمایندهشرکتساختوتوسعه زیربناهایحملونقلکشوردرخراسانشمالیاعالمکرد:

پرداخت تنها  10درصد از اعتبارات امسال
پروژه محور بجنورد -گلستان

حذف کامل جاده مرگ در گرو پرداخت  180میلیارد تومان پول نقد

برای پــروژه محــور بجنــورد -گلســتان امســال 80
میلیارد تومان مصوب شده بود که تاکنون  10درصد
یعنی هشــت میلیارد تومان آن در قالب اسناد خزانه
اســامی به پیمانــکاران اعطا شــده اســت.نماینده
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
در خراســان شــمالی به خبرنگار ما گفت :هم اکنون
مطالبــات پیمانکاران پروژه چهار بانــده کردن محور
قوچان به ســاری به حدود  80میلیارد تومان رسیده
اســت که بخش زیــاد آن در حوزه خراســان شــمالی
است«.هنرور» اظهارکرد :با پیگیری های انجام شده
دو مرحله تخصیص به پیمانکاران این طرح داشــتیم
که یک مــاه قبل هشــت میلیــارد تومــان اوراق یک و
دوســاله به آن ها پرداخــت کردیم و بــرای حدود 27
میلیارد تومان دیگر نیز در حال انجام کارهای مربوط
هستیم تا برگه اوراق را به پیمانکاران اعطا کنیم.وی
ادامه داد :طبق برنامه طی امسال مقرر بود سه مسیر
چهار کیلومتری را زیر بار ترافیــک ببریم که عالوه بر
تأخیر در تخصیص اعتبارات ،شرایط جوی هم مشکل
ســاز شــده اســت.وی گفت :در حال حاضر کارهای
چهار کیلومتر محدوده روستایی مملجه -تاتار انجام
و با مساعدت اداره کل راهداری بخشی از گاردهای
این محدوده تهیه شده و قرار است بقیه آن هم تهیه و
توسط پیمانکار نصب شود .وی افزود :خرید عالیم و
انجام خط کشی ها هم از جمله موارد دیگر است و اگر
شرایط جوی اجازه دهد محدوده خطرناک مملجه-
تاتار را حذف می کنیم.وی اظهارکرد :آســفالت الیه
اول محدوده «اســپاخو» تا «بــاش کالته» هم در ســه
راهی گرمه انجام شــده اما به دلیل مشکل قیر هنوز
تکمیل نشده اســت و در تالش هســتیم با تأمین قیر
برای پیمانکار و مساعد بودن شــرایط جوی ،تا پایان
اسفند ماه این محور را زیر بار ترافیک ببریم.وی افزود:
اگــر اعتباراتی کــه به پیمانــکاران میدهیــم بتوانند
نقد کنند و بتوانیم پول ها را مدیریت کنیم بخشــی از
مطالبات تا حــدودی پرداخت خواهد شــد«.هنرور»

گفت :زیرســازی و ابنیه محور رباط هم تمام شده اما
چون بتن و یک الیه آســفالت نیــاز دارد پیمانکار پول
خرید ســیمان را نــدارد در حالی که ایــن محدوده در
اولین فرصت قابلیت بهره بــرداری را دارد.وی ادامه
داد :زیرســازی محورهای دیگر از جملــه مهمانک به
درکش هم به طــول  10کیلومتر انجام شــده و چهار
کیلومتر آســفالت الیه اول را ریختهایم که  73درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و این نشان دهنده این است که
بخش اعظم زیرســازی ها انجام شده و تنها روسازی،
آســفالت و خرید تابلــو باقی مانده اســت.وی تصریح
کرد :با توجه به این که دولت پول نقــد به پیمانکاران
نمی دهد اما و اگرهای زیادی برای نقد کردن و ضرر و
زیان های پیمانکاران وجود دارد.وی افزود :با این که
زمان اتمام طرح مشخص شــده است اما وقتی اعتبار
اندکی میآید اجــرای طرح با تأخیر مواجه می شــود
به عنوان مثال ســال گذشــته برای ایــن محور 110
میلیارد و امسال  80میلیارد تومان در نظر گرفته شد
اما برای ســال آینده  45میلیارد تومان در نظر گرفته
شده که نشان دهنده کاهش اعتبارات است در حالی
که باید افزایش پیدا کند تا این محور به پایان برســد.
وی با بیــان این که اگر امســال  180میلیــارد تومان
اعتبار نقــدی پرداخت کنند مــی توانیم تا آخر ســال
 97این محور را به پایان برسانیم ،تصریح کرد :هر چه
اعتبارات دستخوش زمان شــود زمان بیشتری برای
اجرای پروژه هــا داریم.به گفته وی ،چــون این طرح
ملی است ،اعتباری که می آید فقط مختص خراسان
شــمالی نیســت و اســتان های گلســتان و خراســان
رضوی هــم بهره مند میشــوند و این باعث می شــود
سهم اســتان اندک شــود.به گفته «هنرور» ،قرار بود
 165میلیارد تومان به کل این طرح در استان از محل
مصوبات سفر رهبری پرداخت شــود اما از این میزان
تنها  75میلیارد تومان به خراسان شمالی اختصاص
یافت در حالی که با توجه به تورم ســاالنه به اعتبارات
بیشتری نیاز است.

ایسنا -محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت پدر همسر سید حسن نصر ا ...دبیر کل حزب ا ...لبنان را تسلیت گفت .ظریف در
این پیام خطاب به حجت االسالم و المسلمین سید حسن نصر ا ...نوشت« :درگذشت پدر بزرگوار همسر ارجمندتان مرحوم آقای حاج "مصطفی یاسین" را
به جناب عالی و بیت مکرمتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم و برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و برای بازماندگان ،صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••چـــرا حقـــوق شـــاغالن بیشـــتر از بازنشســـته هـــا
افزای ــش م ــی یاب ــد؟ م ــا بازنشس ــته ه ــا هزین ــه ه ــای
م ــان بیش ــتر اس ــت.
•• اگ ــر مس ــئوالن کم ــی حواسش ــون رو جم ــع م ــی
کردن ــد ب ــا پ ــول ای ــن فس ــادهای مال ــی میلی ــاردی
قـــادر بودیـــم چندیـــن پـــروژه بارورســـازی ابرهـــا را
اجـــرا کنیـــم.
•• راه ــی ج ــز قط ــع ک ــردن دس ــت نداری ــم؟ هرچن ــد
ایـــن کار خـــودش دزد پـــروری اســـت .آیـــا بـــا ایـــن
کار دزدی تم ــام اس ــت .پ ــس فک ــری ه ــم ب ــه ح ــال
اختالس ــگران بکنی ــد ک ــه ک ــم ه ــم نیس ــتند .ب ــا ای ــن
ف ــرق ک ــه آن ه ــا پ ــول دارن ــد و دزدی م ــی کنن ــد.
••یـــک ســـال از حادثـــه پالســـکو گذشـــت .آتـــش
نشـــانان شـــهید را فرامـــوش نکنیـــم .کار آتـــش
نشـــانی ســـخت و زیـــان آور اســـت .آن هـــا را بـــا 20
ســـال کار بازنشســـته کنیـــد.
•• بـــا تشـــکر از قـــوه قضاییـــه کـــه دســـت دزد
گوســـفندان را قطـــع کـــرد ایـــن خواســـته تمـــام
هموطنـــان اســـت کـــه دســـت دزد را قطـــع کننـــد و
دســـت شـــاه دزدان را از کتـــف بایـــد قطـــع کـــرد.
•• ب ــرادر بزرگ ــوار ب ــرای تنبی ــه دزد گوس ــفند هم ــان
دس ــت کفای ــت م ــی کن ــد ول ــی ب ــرای اختالس ــگران
ب ــا تب ــر قط ــع م ــی کنن ــد.
••لطف ــا پیگی ــری کنی ــد ک ــه یاران ــه کارگ ــران فصل ــی
چ ــه م ــی ش ــود؟ ه ــر روز صب ــح س ــر گ ــذر کارگ ــران
زی ــادی ت ــا ش ــب بی ــکار هس ــتند .س ــردی ه ــوا را ب ــه
س ــردی ن ــگاه زن و بچ ــه ترجی ــح م ــی دهن ــد چ ــون
بــا دســتان خالــی روی برگشــت بــه خانــه را ندارنــد.
•• پنـــج شـــنبه بـــا کلـــی زحمـــت و تحقیـــق شـــماره
آقـــای  ...نماینـــده مشـــهد را پیـــدا کـــردم بقیـــه
نماینــده هــای مشــهد کــه اصــا جــواب نمــی دادنــد
ایش ــان ه ــم ک ــه ج ــواب داد ب ــا لح ــن نامناس ــبی ب ــا
م ــن صحب ــت ک ــرد و درحال ــی ک ــه داش ــتم مش ــکلم
را توضیـــح مـــی دادم قطـــع کـــرد .ممنـــون از ادب و
برخ ــوردت! کاش وقت ــی دنب ــال جم ــع ک ــردن رای
بودی ــد ه ــم همی ــن ط ــور ح ــرف م ــی زدی ــد.
••نوجوان ــان و جوان ــان م ــا ب ــا تلگ ــرام و اینترن ــت ب ــه
انـــدازه کافـــی ســـرگرم هســـتند کـــه مخابـــرات بـــا
ط ــرح ه ــای رای ــگان خ ــود از س ــاعت س ــه بام ــداد ت ــا
هفــت صبــح آنــان را بــه بــی خوابــی و انــواع بیمــاری
ه ــا مبت ــا م ــی کن ــد .لطف ــا چ ــاره ای بیندیش ــید.
••مســـئوالن محتـــرم ســـهام عدالـــت ،مـــن کارگـــر
روزمــزد هســتم .فــرق حقیــر بــا خانــواده ای کــه مــرد

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

و زن ش ــاغل هس ــتند چیس ــت؟ آی ــا ب ــا ه ــم برابری ــم
کـــه مثـــل هـــم ســـود ســـهام بگیرنـــد؟ بـــه فکـــر مـــا
هـــم باشـــید.
••آقـــای وزیـــر اقتصـــاد ســـکه و دالر همچنـــان از
تومـــان عقـــب افتـــاده اســـت چـــرا کاری بـــرای
افزایـــش پـــول ملـــی کشـــور نمـــی کنیـــد؟
••چ ــرا در ش ــهر گرم ــه مام ــور راهنمای ــی و رانندگ ــی
بادرگی ــری موتورس ــواران را م ــی گی ــرد؟
••کمـــک هزینـــه ازدواج فرزنـــدان فرهنگیـــان از
س ــال  94پرداخ ــت نش ــده اس ــت .لطف ــا رس ــیدگی
شـــود.
••م ــن دبیربازنشس ــته س ــال  88مبل ــغ دو میلی ــون
تومـــان از پـــاداش پایـــان خدمـــت را طلبـــکارم چـــرا
پرداخ ــت نم ــی کنن ــد؟ دیگ ــر عم ــری باق ــی نمان ــده!
••چ ــرا سیس ــتم ه ــای اداری در برخ ــی جاه ــا ب ــه روز
نیس ــتند و م ــردم س ــرگردان ان ــد؟!
••بای ــد رواب ــط عموم ــی وزارتخان ــه ه ــا فع ــال ش ــوند و
گیرن ــده پیام ــک ش ــبانه روزی و پاس ــخ گ ــو باش ــند ت ــا
مش ــکالت م ــردم از گوش ــه و کن ــار کش ــور س ــریع ب ــه
وزی ــران منتق ــل ش ــود .ص ــدا و س ــیما ه ــم پی ــام ش ــان
را ب ــه ط ــور غی ــر گزینش ــی در رس ــانه مط ــرح کنن ــد
بـــه طـــوری کـــه مـــردم احســـاس کننـــد صدایشـــان
ش ــنیده م ــی ش ــود ت ــا خواس ــته ه ــای آن ه ــا ب ــه ح ــد
انفج ــار نرس ــد.
••دوســـت عزیـــز مـــا هـــم بـــه پـــدر شـــما کـــه جانبـــاز
 70درصـــد هســـتند افتخـــار مـــی کنیـــم و امنیـــت
و آســـایش ایـــران اســـامی را مدیـــون رشـــادت هـــا
و جـــان فشـــانی هـــای آن عزیـــزان هســـتیم .آنـــان
درحقیقـــت شـــهدای زنـــده انـــد و مایـــه افتخـــار
و ســـربلندی ایـــن مـــرز و بـــوم و مردمـــان والیـــت
مـــدارش.
•• طـــرح جلوگیـــری از انتصـــاب دو تابعیتـــی هـــا
خنـــده دار اســـت.
••وقت ــی م ــی بین ــم در کش ــورهای اروپای ــی مرزه ــا
دیگـــر ماننـــد قبـــل نیســـت و رفـــت و آمدهـــا بیـــن
کش ــورها آس ــان ش ــده حس ــرت م ــی خ ــورم! چ ــرا در
آســیا چنیــن کاری انجــام نمــی شــود؟ حداقــل بیــن
کشـــورهای اســـامی همســـایه!
••مـــا دانشـــجویان مقطـــع دکتـــرای وزارت علـــوم
دربـــاره رعایـــت نشـــدن منزلـــت دانشـــجو در ایـــن
مقط ــع معت ــرض ای ــم و خواه ــان احق ــاق مطالب ــات
مـــان شـــامل اشـــتغال ،پژوهانـــه و اصـــاح مصوبـــه
الحاق ــی ب ــه تبص ــره  9الیح ــه بودج ــه  97هس ــتیم.

نمابر05137009129 :

••اشـــتغالی کـــه قـــرار باشـــد پولـــش را مـــردم
بپردازن ــد ،ایج ــاد نش ــود بهت ــر اس ــت چ ــون بخ ــش
اعظـــم آن پـــول هـــدر خواهـــد رفـــت.
••نیم ــی از آلودگ ــی ه ــوا مرب ــوط ب ــه بی ــکاری اس ــت
چ ــرا ک ــه بی ــکاران ب ــه مسافرکش ــی مش ــغولند.
••کاش افـــرادی ماننـــد خانـــم بهـــاره رهنمـــا کـــه از
سیاســت درک درســتی ندارنــد کمــی خویشــتن دار
باش ــند و در ه ــر زمین ــه ای نظ ــر ندهن ــد!
••بنــده اســتاد حــوزه علمیــه هســتم .دربــاره کشــتی
طـــا و قـــرآن مطـــا مـــی خواســـتم عـــرض کنـــم
اکثری ــت ح ــوزه علمی ــه ب ــا ای ــن کاره ــا مخال ــف ان ــد
زیــرا قطعــا مصــداق اســراف و تبذیــر اســت .هرچنــد
در ظاهـــر کار یـــک واقـــف بـــوده و از مـــال شـــخصی
خ ــود چنی ــن ک ــرده اس ــت.
•• چـــرا شـــما جانبـــازان را بـــا تایـــپ یـــک کـــد در
بیمارســـتان هـــا بـــه امـــان خـــدا رهـــا کردیـــد .هـــر
کاری دوس ــت دارن ــد م ــی کنن ــد .ای ــن کرام ــت ی ــک
جانبـــاز اســـت؟
••س ــخنان حج ــت االس ــام دکت ــر روحان ــی در ب ــاب
نقدپذیـــری ،بیانگـــر آزادی بیـــان در زمـــان اســـام
نـــاب محمـــدی اســـت کـــه بـــه همـــه اجـــازه ســـخن
گفتـــن مـــی دهـــد .اســـام شناســـی دقیـــق یعنـــی
تشــکیل اتــاق شیشــه ای تــا همــه از اقدامــات دولــت
آگاه باشـــند.
••چـــرا بـــا وجـــود اتفـــاق نظـــر مســـئوالن قـــوا در
همــکاری بــا دولــت ،بــاز هــم شــاهد برخــی صحبــت
هایـــی هســـتیم کـــه نـــه نقـــد اســـت ،نـــه دلســـوزی
و تنهـــا برهـــم زدن آرامـــش دولـــت اســـت؟ آقایـــان
اگ ــر دلس ــوز هس ــتید ،بدانی ــد ک ــه تنه ــا راه آرام ــش
دولـــت اســـت.
••از اعضـــای اتحادیـــه امـــاک شـــهر شـــاندیز در
خراس ــان رض ــوی هس ــتم ب ــه خاط ــر رک ــود ب ــازار دو
س ــال اس ــت در مرخص ــی هس ــتم .از دول ــت محت ــرم
خواهش ــمندم تس ــهیالتی ب ــه م ــا امالک ــی ه ــا بده ــد
زیــرا خیلــی از ماهــا آبرویمــان در خطــر اســت .طلــب
اســـتمداد داریـــم.
••صحبت از سبد کاال شد ولی از آن خبری نشد.
خراســان :جزئیات این خبر در صفحه  5امروز منتشر
شده است.
••دول ــت باع ــث گران ــی در ب ــازار خ ــودرو ش ــده .ب ــا
بـــی تدبیـــری نـــرخ ارز را بـــاال بـــرده و فاتحـــه ریـــال
رو خوانـــده و دنبـــال گرانـــی اســـت تـــا نـــرخ رشـــد
اقتصـــادی را بـــاال ببـــرد .عجـــب تدبیـــری!
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افشای خواستگاری از موسوی در دورهمی!
مهران مدیــری در برنامه دورهمی افشــا میکند
که تاکنــون چنــد بــار از محمد موســوی ،ســتاره
والیبال کشورمان خواستگاری شده است! اتفاق
جالبی کــه با تاییــد محمد موســوی همراه شــده
و در فضــای مجــازی به دفعــات پخش میشــود.
کاربــری در ایــن خصوص نوشــت« :ولی قشــنگ
معلــوم بــود خودشــیفته اســت .واقعــا واســه اون
دختری که از ایشون خواستگاری کرده متاسفم».
و کاربــر دیگری یــادآور شــد« :مــن نمیدونم این
سلبریتیها چی دارن اینقدر واسشون سر و دست
میشــکونن!؟» کاربری هــم با انتشــار قلب برای
موســوی در صفحه شخصیاش نوشــت« :یکی از
بهترینها ...دوستت دارم».

«مرگ قو» پس از مرگ حبیب!
پخش ترانه «مرگ قو» اثر
خواننــده فقید «حبیب»
از برنامــه «زنــد هرود»
واکنشهــای زیــادی را
در میان کاربران فضای
مجازی داشت .کاربری
در این باره نوشت« :حتما باید طفلی میمرد تا اجازه
پخش ترانههاش از سیمای ملی رو بدن؟!» و کاربر
دیگری با اشاره به این اقدام رسانه ملی نوشت« :این
چه کاری بود صدا وســیما کرد! مگه خوانندههای
داخلی خودمون کم کار واسه ســانچی خوندن که
کار این بنده خدا رو پخــش کردن!؟» کلیپ مربوط
به پخش ایــن ترانه «حبیــب» در تلویزیــون را با QR
موجود در این مطلب مشاهده کنید.

45.6

جنجال جدید افشانی با عکس مادرزنش!
اشـکان درویشـی تهیـه کننـده و کارگـردان ایرانـی
و همسـر مهشـید خسـروی چالـش جدیـد عکـس بـا
مـادر زن را در بیـن بازیگـران بـه راه انداختـه اسـت و
از محسـن افشـانی بـه عنـوان اولیـن بازیگـر در ایـن
چالش دعوت کرد .کاربری در این خصوص نوشت:
«یعنـی شـورش رو بـا ایـن چالشهـای مزخـرف در
آوردن ».و کاربـری متذکـر شـد« :محسـن افشـانی
دیگه نیازی به دعوت برای شـرکت در چالش نداره!
اون خـودش یـک چالشـه بزرگه واسـه جامعـه هنر!»

7.3

26.5

1.4

دری که «آجر» گرفته شد!
د ِر اتاق مدیرگروه مجسمهسازی دانشگاه هنر آجر
ِ
(گل) گرفته شــد! تصویــری که در فضــای مجازی
سر و صدای زیادی به پا کرد .گویا دانشجویان گروه
مجسمهســازی این دانشــگاه در اقدامی اعتراضی
ایــن کار را کردهانــد .کاربری نوشــت« :جانم به این
اقدام.مدیرگروهیکهدانشجوهاشواذیتکنهباید
در اتاقش رو ِگل گرفت!» کاربر دیگری نوشت« :این
رفتار شایسته دانشگاه و دانشجویان نیست ،آن هم
وقتیدانشگاهبایدمظهرگفتوگوباشد».

گربهای در رقابت با سلبریتیها
«اسموتی» نام گربهای اســت که این روزها بدجور
با ســلبریتیها در فضای مجازی رقابت دارد .این
گربه زیبا بیش از یک میلیون و  200هزار فالور در
اینستاگرام دارد و صاحب اش با انتشار عکسهای
اودرصفحهایاینستاگرامیبهناماینگربه،رقابت
ســنگینی با ســلبریتیها در جذب مخاطب دارد.
کاربری در صفحه اینســتاگرام ایــن گربه کامنتی
با این مضمون گذاشــته بود« :یعنی روی همه این
سلبریتیهای وطنی و غیروطنی رو کم کردیها».
و کاربری نوشت« :فردا انجمن حمایت از حیوانات
شاکی میشــن که چرا عکســای این طفلی بدون
اجازه خودش در اینستاگرام منتشر شده».

جلب توجه سر ُپل ذهابی و توجیه بد!
یکیازساکنانزلزلهزده
سرپلذهابدرویدئویی
ُ
تالش میکند با ریختن
نــفــت روی خــــودش و
فرزندانش خود را آتش
بزند! ویدئویی که خیلی
سر و صدا به پا کرد که چرا دولت به زلزله زدگان
بیتوجه است .اما روز گذشته دوبــاره ویدئویی از
همین شخص منتشر شد که افشا میکرد تمام آن
ویدئویقبلینمایشیوبرایجلبتوجهمردمبوده
است .اتفاقی که واکنشهای تند کاربران را در پی
داشــت« :با احساسات مردم بازی میکنی تا یک
کانکس بیشتر بگیری یا یک چادر بهت بدن! هیچ
جورهقابلتوجیهنیست».وکاربرینوشت«:بهنظرم
باید به این مسئله توجه کرد که چقدر اوضاع اونجا
خرابهکهاینبندهخدادستبهچنینکاریزده!»
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