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دورهاتگذشته«،آبراهاملینکلن»!
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا ،اعالم
کرده که حرکت ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به
سمت آب های غرب آسیا برای «هشدار درباره
تحرکات ایران» است .این ادعای بولتون که در
راستای جنگ روانی آمریکا علیه ایران و با هدف
دامــن زدن به تصور «سایه جنگ» انجام شده،
در حقیقت آویختن کاخ سفید به یک حربه رنگ
باخته و مربوط به دهه های گذشته است .دهه
هایی که در آن آمریکایی ها با گسیل داشتن یک
ناو هواپیمابر به سمت مرزهای آبی یک کشور
مخالف با سیاست های واشنگتن ،حتی دولت
های آن کشور را تغییر می دادنــد! بدون آن که
حتییکهواپیماازرویناوپروازکند.درحقیقت
این غول های دریایی برای حدود هفت دهه ،جزو
ابزارهایجنگیبسیارموثرآمریکابودندکهحتی
قدرت سیاسی داشتند .این ناوهای هواپیمابر در
لشکرکشی های متعدد آمریکا به منطقه خلیج
فارس و غرب آسیا از جمله جنگ کویت ،اشغال
افغانستان و عراق نقش های موثری داشتند و
تقریبا همه حمالت هوایی آمریکا به این کشورها
از روی همین ناوها انجام شد .ناوهایی که حدود
 5تا 6هزارنیرووبیشاز 100هواپیمایجنگنده
و بالگرد را حمل می کنند و اگر سیستم تولید
قــدرت شان اتمی باشد می توانند تا  15سال

برگزاریروزانه 7محفلقرآنی

ویژهماهرمضاندرحرممطهررضوی

بهار قرآن در بهشت

سـحرگاه دیروز همزمان با آغاز نخستین
روز مـاه مبـارک رمضـان ،اولیـن محفـل
قرآنی سـحرگاهی امسـال در حرم مطهر
رضـوی برپـا شـد و زائـران روزه دار ،در
صحـن انقالب اسلامی حـرم ،بـه تالوت
آیـات الهی نشسـتند .بـه گزارش آسـتان
نیـوز ،در مـاه مبـارک رمضـان امسـال
روزانـه هفـت برنامـه ترتیـل خوانـی قرآن
کریـم در حـرم مطهـر رضـوی برگـزار می
شـود .نخسـتین محفـل قرآنـی روزانـه
حـرم رضـوی ،نیـم سـاعت بعـد از اذان
صبـح بـه افـق مشـهد در صحـن انقلاب
اسلامی حـرم رضـوی و جلسـه دوم از
سـاعت  11تـا  12در رواق بـزرگ امـام
خمینـی(ره) برپـا میشـود .همچنیـن
محفـل قرآنـی «مهمانـی خـدا» ،ویـژه
نوجوانـان زائـر و مجـاور همـه روزه از
سـاعت  18تـا  19:15در دارالقـرآن
الکریـم حـرم مطهـر برگـزار میشـود.

بدون توقف حرکت کنند .با این حال تحوالت
قدرت و ابزارهای نظامی جدید در بسیاری از
نقاط جهان از جمله غرب آسیا باعث شده این
ناوها دیگر کارایی گذشته را نداشته باشند .برای
نمونه ،تسلط جمهوری اسالمی بر یکی از مخرب
ترین ســاح هــا ،یعنی موشک هــای بالستیک
نقطه زن و نیز راهبردهای «جنگ نامتقارن» که
ایران به کمک متحدانش در منطقه به خوبی آن
را اجرا می کند ،عمال مولفه های قدرت را تغییر
داده است .تاجایی که امروزه ناوهای هواپیمابر
در منطقه خلیج فارس و شعاع  2هزار کیلومتری
از سواحل ایران نه تنها خطر جدی محسوب نمی
شوند بلکه به مثابه اهداف بزرگ و متحرک برای
موشک های نقطه زن هستند .در حقیقت این
غول های بزرگ با وزن حدود  100هزار تن و
سرعتی معادل  ۳۰گره دریایی ( ۵۶کیلومتر
در ساعت) آن قدر ُکند و غیر قابل تحرک هستند
که اگر در آب های خلیج فارس باشند به سرعت
توسطسامانههایموشکیکوتاهومیانبردایران
قابل تسخیرو نابودی فوری هستند .همچنین با
توجه به برد پروازی موثر هواپیما روی عرشه این
ناوها ،اساسا آن ها امکان عملیات علیه ایران
دورتر از  1500هزار کیلومتری مرزها را ندارند
و این یعنی ناوهای هواپیمابر هیچ برگ برنده
ای برای آمریکایی ها محسوب نمی شوند .این
ناکارآمدی و آسیب پذیری ناوهای هواپیمابر
برای خود آمریکایی ها نیز عیان شده است .به
تازگی یک «مرکز تست و ارزیــابــی» وابسته به
وزارت دفاع آمریکا در یک گزارش فنی درباره
ناوهای هواپیمابر آمریکا ،اعالم کرد که برخی
سیستم های دفاعی که روی این ناوها نصب
شده کارایی ندارد و حین عمل از مدار خارج می
شود .هشدارهای این گزارش تااندازهای بود که

پژوهشگاه نظامی «نشنال اینترست» پیش بینی
کردایننقصودیگرنقصهایناوهایهواپیمابر
حتی ممکن است این غول های آهنی را از مدار
استفادهخارجکند.برخیاندیشکدههاینظامی
آمریکاییحاویمقاالتتازهمنتشرشدهایاست
که به نوعی درباره لزوم تجدید نظر در استفاده از
این ناوها به ارائه دیدگاه می پردازند و این سوال را
بهطورجدیوصریحمطرحمیکنندکه«چراباید
به خاطر اهداف سیاسی جان شش هزار خدمه
ناوهواپیمابر به خطر بیفتد؟ چنین تلفاتی در
یک روز بیش از دو برابر کل تلفات ارتش آمریکا
در افغانستان خواهد بــود .مسئله ای که هیچ
توجیهی برای افکار عمومی ندارد ».این ارزیابی
های فنی و نظامی نشان می دهد که دوره قدرت
نمایی این غولهای آهنی گذشته است .دوره
ای که این ناوها اجازه نمی دادند هیچ شناوری
به شعاع  10مایلی شان برسد اما در تنگه هرمز
شناورهای نظامی ایران ،تا 500متری این ناوها
می روند و از عرشه آن فیلم برداری هم می کنند؛
پهپادهای ایرانی نیز با دقت بسیار باال از روی
عرشه این ناوها فیلم می گیرند و هر لحظه امکان
بمباران آن را دارند .حتی فرماندهان این ناوها
باید باالجبار مشخصاتش را با زبان فارسی به
ایستگاهدریاییسپاهاعالمکنندومجوزحرکتبه
سمتآبهایخلیجفارسرابگیرند.مسائلیکه
نشان می دهد جان بولتون که روزی می خواست
کنار منافقان در تهران جشن پیروزی بگیرد،
چقدر خیال بافی می کند و هنوز در دهه های
گذشته مانده است .غافل از این که امروز دیگر
 40سال پیش نیست و تحوالت خلیج فارس و
غرب آسیا را نه ناوهای  300متری آمریکایی،
بلکه جزایر مسلح ایران در خلیج فارس و قایق
های تندروی ایرانی رقم می زنند.

بررسیقانون مالیاتبر ارزشافزوده بهکمیسیوناقتصادیارجاعشد

امیدواری شهرداری ها به تجدیدنظر مجلس
اگرچهکلیاتقانونمالیاتبرارزش
افزودهعصردیروزدرمجلسشورای
اسالمی تصویب شد امــا بررسی
جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی
واگذار شد تا شهرداری های کالن
شهرها همچنان به اصــاح بخش
هایی از ایــن قانون که مشکالت
عدیده ای برای آن ها به بار خواهد
آورد ،امــیــدوار باشند .به گــزارش
خــراســان ،هفته گذشته بــود که
معاونانبرنامهریزیکالنشهرهای
کشور در تهران گردهم آمدند و با
بیان انتقادها و گالیه هــای خود
درباره مصوبه کمیسیون اقتصادی
مجلساصالحودایمیشدنقانون
مالیات بر ارزش افزوده ،با امضای
بیانیه ای درباره آثار و عواقب جبران
ناپذیرآنهشداردادند.
رئیس شورای شهر مشهد پیش از

برگزاری جلسه علنی روز گذشته،
در نــامــه ای ب ــه رئــیــس مجلس
خواستارتشکیلجلسهمشترکدر
خصوص الیحه مذکور شد .در این
نامه«محمدرضا حیدری» به «علی
الریجانی»اعالمکرد«:صرفنظراز
ایراداتشكلیالیحه،مفادوتبصره
هایآنبهگونهایتدوینشدهكهنه
تنهادرآمدپایدارشهرداریهانسبت
به قانون مالیات بر ارزش افزوده به
شــدت كاهش یافته و صالحیت و
حدوداختیاراتووظایفذاتیشورا
و شــهــرداری بسیار محدود شده،
بلكه مفاد آن مغایر اصــول قانون
اساسی ،سیاست های كلی نظام و
قوانینباالدستیاستكهدرصورت
تصویب ،عــاوه بر لغو بسیاری از
قوانینجاریكشوروبهطوراخص،
قانون شهرداری ها و شوراها ،سهم

عوارض شهرداری ها را از
منابع موضوع این قانون و
دیگرمنابعپایدارمحلیكه
عاملموثردرتامینهزینه
هایارائهخدماتعمومی
و شهری به شهروندان و
ایــجــاد زیــرســاخــت های
تــوســعــه پ ــای ــدار شهرها
مخصوص ًادركالنشهرها
و مراكز استان هاست محدود و با
مشكلمواجهمیكند».
اینالیحهروزگذشتهدرجلسهعلنی
مجلس مــورد بررسی قــرار گرفت
که در نهایت با  118رای موافق،
کلیات آن تصویب شد اما مقرر شد
این الیحه بــرای بررسی بیشتر به
کمیسیون اقتصادی ارجــاع داده
شود و پس از بررسی های الزم برای
تصویبنهاییمجددبهصحنعلنی
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• لطفـا از بیمـه دی گـزارش تهیـه فرماییـد.
امـان مـا خانـواده جانبـازان و شـهدا را بریـده
 .چـون ویزیـت و پـول دارو را واریز نمـی کند.
••خـدا خیرتـان بدهـد حسـابی باعـث
خندانـدن مـن شـدید بـا ایـن تیتـر «وعـده
توزیع هزاران تن کاال بـرای مقابله با گرانی»
عامـل اصلـی گرانـی خـود دولـت اسـت!
•• ماکارونـی هم رفـت کنـار پوشـک.....بچه
نبایـد ماکارونـی بخـوره تـا کار خرابـی نکنـه.
هـم پوشـک گرونـه هـم ماکارونی!
••الحمـدهلل کـه همـه چـی تحـت کنتـرل
دولتـه .مـن مونـدم آیـا تـو صنـف مصالـح
سـاختمانی هـم جمشـید بسـم ا ...داریـم؟
اول سـال گذشـته یـک ماشـین شـن بـرام
تخلیـه کردنـد  120هـزار تومـان .تابسـتان
 160هـزار تومـان .اواخرسـال  180هـزار
تومـان .هفتـه گذشـته  236هـزار تومـان
و امـروز  350هـزار تومـان! دیگـه مـن
دارم مطمئـن میشـم کـه تحریـم هـا کاغـذ
پـاره ای بیـش نیسـت!
••افزایـش اختلاف طبقاتـی مـردم درایـران
متأسـفانه نتیجـه اقتصـاد انحصـاری بـه
ظاهـرآزاد و خصوصـی سـازی وسـرمایه
داری غربـی اسـت.
•• باتوجـه بـه ایـن کـه تمـام ادارات آمـوزش
وپـرورش دایـره بازرسـی ورسـیدگی بـه
شـکایات دارنـد ،چـرا بعضـی ازهموطنـان
عزیـز بـه جـای مراجعـه بـه ایـن دوایـر،
مشـکالت خودرابـه مطبوعـات مـی کشـانند
و زحمـات مدیـران ومعلمـان فرهیختـه را
زیرسـوال مـی برندوشـما روزنامـه خراسـان
چـرا چـاپ مـی کنیـد؟
••از قدیـم گفتـن و یـاد کـردن خیلـی خـوب
و جالبـه ولـی یـه چیزهایـی روح و روان را
آزرده مـی کنـه ماننـد عکـس اصغـر قاتـل کـه
وحشـتناک بـود .دیـدن ایـن گونـه عکـس هـا
در شـرایط امـروز چنـدان خوشـایند نیسـت.
•• متأسـفانه برگـزاری مناقصـات شـهرداری
آن چنـان کـه خودشـان مدعـی اندشـفاف

بیاید .با ایــن تصمیم نمایندگان
مجلس ،فرصت ب ــرای بــرگــزاری
جلسات مشترک و بررسی دقیق
تر عواقب اجرای بخش هایی از این
قانونوجودخواهدداشتومدیران
شهری کالن شهرها می توانند با
ارائهاستداللقانونیومنطقیخود،
مانع از تصویب مواردی شوند که به
کاهشاختیاراتودرآمدهایپایدار
شهرداریهامنجرخواهدشد.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نیسـت .
•• قابـل توجـه تعزیرات شهرسـتان شـیروان!
خسته نباشـید از مهار گرانی ها در شیروان.
چرا سرکشـی بـه مغـازه هـا نداریـد؟ زحمتی
بـه خودتـان بدهیـد کاالی یـک مغـازه را بـا
مغـازه دیگـر مقایسـه کنیـد بـه شـرطی کـه
خریـدار نامحسـوس باشـید نـه ایـن کـه بـا
لبـاس و سررسـید و گروهـی گشـت بزنیـد.
•• چـرا  30میلیـارد دالر ارز صادراتـی در
سـال 97را شـرکت هـای دولتـی و شـبه
دولتـی بـه داخـل کشـورو چرخـه اقتصـاد
برنمـی گرداننـد؟ علـت افزایـش نـرخ ارز
همیـن اسـت.
•• شـماروبه خـدا فکـری بـه حـال گرانـی
هـا بکنیـد .کمـر مـردم شکسـت .مـردم چـه
گناهـی کـرده انـد؟!
•• آقایـان روحانـی و جهانگیـری! شـعارهای
انتخاباتـی شـما کامـل شـد.چون مـا تـا حـاال
طعـم آزادی را نچشـیده بودیـم کـه کسـی
هرطـور کـه بخواهـد روی اجنـاس قیمـت
بگـذارد و هیچ کسـی هـم نتواند حـرف بزند.
مرحبا که دیوار خیابان ها را هم برداشـتید و
مـردم را آزاد کردیـد از چهـار دیـواری!
•• شـیرینی فروشـی ها شـربت هایی را که در
کف سـینی زولبیا و بامیه می مانـد باکاردک
داخـل کاسـه مـی ریزنـد و دوبـاره از آن ها در
بامیـه و زولبیاهـای روز بعـد اسـتفاده مـی
کننـد و بهداشـت نظارتـی بـر آن هـا نـدارد.
•• درجـواب هموطنـی کـه گفتـه بـود وام
وافزایـش حقـوق و سـبد کاال وگوشـت
تعاونـی فقط مربـوط بـه بازنشسـتگان دولت
اسـت اعالم مـی کنـم مـن یـک بازنشسـته
آمـوزش وپـرورش هسـتم و تاکنـون نـه سـبد
کاال گرفتـه ام و نـه گوشـت تعاونـی .
••بیـش از چهـار سـاله مسـئوالن مشـکل
سـهامداران شـرکت پدیـده شـاندیز را حـل
نکـرده و مـا را بـه پولمـان نرسـانده انـد .چـرا
زجـر مـی دهنـد؟
•• بیشـتر گرانی هـا به دلیـل حضور نداشـتن
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مسـئوالن در بطـن جامعـه اسـت .مثلا
پارکینـگ فـرودگاه سـاعتی  1420تومـان
اسـت امـا  1500مـی گیرنـد ایـن  80تومان
هـا کجـا مـی رود؟ مسـئوالن از درهـای ویـژه
وی آی پی رفت و آمـد می کننـد و متوجه این
مسـائل نمـی شـوند.
••چند روز اسـت کـه برای ثبـت نام در سـایت
ایـران خـودرو و خرید ماشـین اقـدام می کنم
امـا ظـرف  10ثانیـه ظرفیـت تکمیـل مـی
شـود .چرا فکـر می کنیـد مـردم هیـچ چیزی
را متوجـه نمی شـوند؟ لطفا گزارشـی در این
بـاره تهیـه کنید.
•• داروخانـه چهـارراه سـتاری دارویـی رو که
روش نوشـته  3500بـه بنـده  5000تومان
داد .تازه در مقابـل اعتراض من هـم ناراحت
شـد که فقط قیمـت فاکتـور مهمه ،نـه دارو!
••به حـال بعضی مسـئوالن باید غصـه خورد.
چگونـه اسـت شـهرداری در زمـان شـروع
وپایـان کار سـاختمان مبالـغ زیـادی را بـه
مـردم تحمیـل مـی کنـد ولـی نمـی توانـد بـا
اجـرای قیمـت گـذاری بـر املاک بـر گرانـی
املاک نظـارت کنـد؟ وقتـی همـه اجنـاس
 ۵۰درصـد افزایـش یافته چـرا قیمت امالک
از ۲تـا ۳برابر هم بیشـتر شـده اسـت؟ وظیفه
اتحادیـه املاک ،شـورای شـهر ،مسـکن
و شهرسـازی و شـهرداری در ایـن بـازار
چیسـت کـه همـه نشسـته انـد وهیـچ اقدامی
نمیکننـد ؟
•• فکـری بـه حـال افـرادی کـه بیمـار دارنـد،
بکنیـد .بعضی پزشـکان تمام فکرشـان پوله.
حـاال کـه پزشـکی شـده تجـارت بایـد قانونـی
باشـه کـه پزشـک در مقابـل پولـی کـه مـی
گیـره پاسـخ گـو باشـه .تـو بیمارسـتان اگـر
کسـی بخواد سـوالی از پزشـک داشـته باشـه
پزشـکان کسـر شأنشـون میشـه کـه جـواب
بـدن و بایـد همیشـه دنبالشـون دویـد!
•• چـرا سـهمیه انسـولین دیابتـی هـا را نصف
کردید؟ خجالت نمی کشـید؟ مگر انسولین
را خودمـان تولید نمـی کنیم؟

