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در منطقه چه خبر است؟

سرعت تحوالت در منطقه به حدی افزایش یافته
است که می توان گفت پس از حادثه  11سپتامبر و
گسترشبیداریاسالمیدرجهانعرب،غربآسیا
هیچ گاه شاهد چنین تحوالت پیچیده و معماگونه
ای نبوده است .در حوادث اخیر بحران عراق به یک
آشوبتمامعیارتبدیلشدهولبنانشاهدبازگشتبه
دورانبیثباتیسیاسیاست.سوریهنیزدروضعیت
جدیدی قرار گرفته و احتمال جنگ و افزایش تنش
میان دمشق و تل آویو وجود دارد .در کنار آن یمن
وارد فضای جدیدی از عملیات های آفندی شده و
توانسته در حوزه موشکی و پهپادی و جنگ در دریا
دستاوردهاییبهدستآورد.عربستاندرحالتغییر
نظم جدید منطقه ای است و مجبور شده موضوع
معامله قرن را به طور غیر رسمی اعالم کند .امارات
و قطر نیز سهم بیشتری از بازیگری منطقه ای می
خواهند و هم اینک بن زایــد به دنبال جایگزینی
ابوظبی به جای ریــاض در تصمیمات کاخ سفید
است.بااینحالمیتوانمنطقهرادرحالچرخش
جدید تحوالت دانست .بر همین اساس باید گفت:
یک :عراق نسبت به لبنان وضعیت نگران کننده
تری دارد .آمار نگران کننده ای از عراق به گوش
می رسد .مناطق نجف و حتی استان های جنوبی
شاهد خیزش هایی از ناآرامی است که می توان به
تشکیل کلونی ناآرامی از آن یاد کرد .در این شرایط
دولتمرکزیبافشارهایمختلفاستعفاکردواین
نگرانی وجود دارد که داعش و هسته های مختلف
حزب بعث ،ظرف مدت کوتاهی ضمن بازسازی
نیروهایخودبهاشغالمناطقراهبردی-همچنان
کهدرحملهایکهروزیکشنبهدراستاندیالهنشان

دادند-یاعملیاتهایپرهزینهایچون"گرگهای
تنها" رو آورند .در این بین ،بیانیه و سخنرانی های
اخیرنمایندهآیتا...سیستانینشانمیدهدایشان
ازمردمخواهانجداسازیصفوفمعترضانبااشرار
هستند تا عراق بیش از این با آشوب ها درگیر نشود.
از سوی دیگر اصالحات سیاسی به بن بست رسیده
وطرفهایدرگیرمطمئنبودندعبدالمهدیتوان
اقناع عمومی همه گروه های سیاسی را ندارد و بر
همین اساس باید استعفا کند .آن چه اوضاع عراق
را نگران کننده کرده است ،سفرهای مکرر رئیس
جمهور و معاون رئیس جمهور آمریکا به این کشور و
امکانالبی دراینکشوربرایکودتاینظامیاست.
عربی ۲۱درخبریمدعیشد،ماهگذشتهکودتای
بزرگباسرپرستیهستهایاماراتیدرعراقخنثی
شد که می توانست بسیار خطرناک تر از کودتاهای
قبلیباشد.اینهستهآنقدرمهمبودکهیکیازچهره
های سرشناس و رابط دولت المالکی با کشورهای
خلیج فارس توسط ابوظبی به گروگان گرفته شد تا
بغداد هسته دستگیر شده را آزاد کند و تحت فشار
از انتشار اخبار کودتا ممانعت به عمل آورد.کما این
کهمرکزآشوبهادرعراقتوسطموسسه"ایلپ"که
درتوافقبادانشگاهتگزاساست،هدایتمیشود.
دو :لبنان ،هدف بی ثباتی سیاسی و امنیتی لبنان
و قرار گرفتن این کشور در فرایند جنگ داخلی و
در نهایت خلع سالح مقاومت و نابودی بخش قابل
توجهی از نیروی انسانی و توان مبارزاتی آن در
طول این جنگ داخلی است؛ همان کاری که در
دهه  ۱۹۸۰به بعد نتوانستند انجام دهند ،حاال
هدفشان را با بی ثباتی و فقدان دولت مرکزی
دنبال می کنند .استعفای حریری با چراغ سبز
ترامپ بود .در این شرایط لبنان باید هرچه سریع
تر دولــت خــود را برگزیند و نــگــذارد بی دولتی
فرایندهای جدیدی از بحران هــای اجتماعی
همچون بحران زباله به وجود آورد.
ســه :یمن در وضعیت بهتری قــرار دارد .یگان
فرماندهی موشکی یمن یک هدف مهم در المخا

شیوه ثبت اعتراض یارانه بنزینی در سایت تسهیل شد

فارس -میرزاییسخنگویستادطرحمعیشتی
خانوار ،دیروز اعالم کرد :نتیجه ثبتنام کسانی
که برای دریافت کمک هزینه معیشتی خانوار
نامنویسی کــردهانــد ،سه هفته آینده اعالم
م ـیشــود و از دیـــروز مشکل ارســـال پیامک
برای این افراد رفع شده و برای آن ها پیامک
ارســال خواهد شــد .وی درب ــاره اعــتــراض در
سامانه حمایت ،گفت :کسانی که درخواست

رسیدگی مجدد به حسابهای خود را دارند
و کمک هزینه معیشتی نگرفتند با استفاده
از شماره ملی و شماره حسابی که یارانه آن
ها در آن واریــز میشود با ثبتنام در سایت
 Hemayat.mcls.gov.irاقدام و درخواست
خود را در آن ثبت کنند .به گزارش خراسان،
پیشتر تنها با کد رهگیری و شماره ملی امکان
ثبت اعتراض در این سایت وجود داشت.
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را هدف اصابت موشکی و پهپادی قرار دارد و بیش
از  ۳۰۰تن از نیروهای نظامی سعودی ،اماراتی
و سودانی را به هالکت رساند .در این عملیات
هیبریدی یمنی ها نشان دادند بانک اطالعاتی
جامعی از اهداف متجاوزان دارند که می توانند
در یک زمان و با دقت باال آن را هدف قرار دهند.
این بانک یمنی است و از این منظر نشان دهنده
قدرت باالی یمنی ها در پشت میز مذاکره برای
آینده صنعا خواهد بود.
چهار:رقابتخاموشمیاناماراتوعربستانشعله
ور شده است .بن زاید اما خیال های جدیدی در سر
دارد .بعد از ماجرای خاشقچی وضعیت بین المللی
بن سلمان آسیب جــدی دیــده اســت و محبوبیت
شخصیاودرمیانسرانسعودیپسازآسیبهای
آرامکو به شدت پایین آمده است .بن زاید حاال می
خواهد از این فرصت برای انتقال قدرت بازیگری از
ریاض به ابوظبی استفاده کند .در این بین افزایش
قدرت هوایی و دریایی مهم ترین اولویت تسلیحاتی
و خرید های خارجی اماراتی هاست .اماراتی ها
حتی در فکر تاسیس چند پایگاه نظامی هوایی در
آفریقا هستند که به زودی از آن رونمایی می کنند.
بازیگری بن زاید سرعت یافته و احتمال این که در
اینبینخانوادهپادشاهیسعودیباچراغسبزکاخ
سفید،بنسلمانراکناربزنندوجوددارد.بنسلمان
بهدلیلکسریبودجهباالازجنگیمنمجبوراست
سهام آرامکو را به فروش برساند که به سبب حمله
آفندییمنیها،اینسهامدرفرایندپذیرهنویسیآفت
جدیداشتهاست،برهمیناساسولیعهدعربستان
خانواده پادشاهی سعودی را تحت فشار قرار داده تا
با خرید سهام آرامکو،هرچه سریع تر کسری بودجه
موجود را جبران کند.در این بین بازیگری آمریکا به
نسبت تحوالت افزایش یافته است .ترامپ در برابر
کنگرهمجبوراستپاسخگوباشدویکحادثهوجرقه
مهم در غرب آسیا می تواند ترامپ را نجات دهد .بر
همین اساس باید منتظر ماند و دید کاخ سفید با این
تحوالتچهتصمیمیدرمنطقهمیگیرد.

آلودگی هوای مشهداین بار
دانشگاه ها را هم به تعطیلی کشاند

تداوم آلودگی هوای مشهد مدارس و دانشگاه ها
را به تعطیلی کشاند.شب گذشته معاون عمرانی
استانداری خراسانرضوی اعالم کرد :تمامی ،
مهدهایکودک،پیشدبستانیها،مدارستمامی
مقاطع در نواحی هفتگانه تعطیل خواهند بود.
وی همچنین از تعطیلی تمامی دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی مشهد در روز سهشنبه خبر داد.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آهای آقایون دولتی! شما به جای سرک
کشیدن به حساب مردم اگه وجودشو دارین
اموال و دارایی هاتون رو قبل ازاین که به نام
دیگری بزنید برای مردم اعالم کنین.
••کارمند با حقوق دو میلیون و  750هزار
تومانبهباالبایدمالیاتبپردازداماهنرمندان
که برای یک دقیقه بازی حقوقهای نجومی
میگیرند معاف از مالیاتاند! زیبا نیست؟! از
مدعی العموم درخواست داریم به این موضوع
ورود کند.
•• از دول ــت گــرامــی و مجلس محترم یک
خواهش دارم .فقط شش ماه قیمت دو قلم
جنس گوجه و تخم مرغ رو ثابت نگه دارید،
البته اگه زحمتی نیست.
••چرا مخزن  CNGتوی بازار پیدا نمی شه؟
قیمتش که یکهو دوبرابر شده .سایت ثبت
نام هم که مشکل داره .خب یکی جواب مردم
رو بده.
••شما که ادعای نظارت دارید به پمپ بنزین
ها هم سری بزنید و ببینید که به جای بنزین،
هوا به مردم می فروشند .
•• تکلیف من که مستاجرم و با ماشین کار می
کنم چیه؟ چطوری با بنزین آزاد خرج زن و بچه
ام را در بیارم؟ کی پاسخ ما را می دهد؟ یکی
جواب بده که چه کار کنم؟
•• اگر شخص دیگه ای میترا استاد رو کشته
بود تا حاال سالگرد اعدامش هم گذشته بود!
••اگرمسئوالنمحترمکشوریهزحمتیبکشند
به غیر از یارانه ،سهام عدالت وطرح معیشتی
یکی دو طرح از این قبیل درست کنند مردم به
طورکاملفکرشانبههمینهامشغولمیشه
و به چیز دیگری فکر نمی کنند!
•• آی ــا فــکــری بــه ح ــال مــا جــانــبــازان کــرده
انــد؟ روزی دو لیتر بنزین کجای ماشین را
میگیرد؟ با این هوای آلوده وترافیک سنگین
وخیابان هــای شلوغ می خواهیم برویم و
برگردیم در ترافیک غرق می شویم .درد دل
جمعی ازجانبازان انقالب اسالمی
••ه ــزاران پیامک و صدها تماس با روابــط
عمومی روزنامه گرفتیم اما به نتیجه نرسید.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ما به هزینه های درمان مان و تمدید قرارداد با
بیمه مخالفیم .حاال می فهمیم چرا مسئوالن
بیمه دی باخونسردی می گفتند بروید هرجا
می خواهید شکایت کنید .حتما پشت شان
به مقامات عالی تصمیم گیرنده بنیاد گرم
بوده است.
••چرا در کشور ما اعتراض مردم همیشه به
یک چالش بزرگ تبدیل میشه و خود اعتراض
گم می شه؟
••من یک بازنشسته قدیمی سرپرست خانوار
هستم و تاکنون یارانه معیشتی به حساب مان
واریز نشده و با هرکدام از همکاران بازنشسته
وشــاغــل صحبت مــی کــنــم ،مــی گویند که
دریافت نکرده اند .پس این 60میلیون چه
کسانی هستند؟ چرا دولت بررسی نمیکند
و واقعیت ها را به مردم نمی گوید؟
•• بنزین رو سه برابر کردین اما آلودگی هوا
و ترافیک کم نشد .دیگه چه بهانه ای دارید
آقایون تدبیر و امید؟!
•• آقای روحانی چرا کاری نمی کنی؟ بنده
جوانم وجرئت ازدواج ندارم .چرا به فکرآینده
ما جوانان نیستید؟
••تنها صفحه ای که توی روزنامه ها حقیقت رو
می نویسه صفحه آگهی های تسلیته.
•• آیــا پــویــش «گـــران نمی خــریــم» واقــعــا به
پیا مهای مردمی رسیدگی میکندیا فقط
برای دلخوشی مردم این طرح اجرا میشود؟
امیدواریم دلسوزانه اجرا شود و مستمر باشد
و با گرا نفروشان متخلف به شدت برخورد
شود.
••سهمیه خودروهای دوگانه سوز ساکن در
مناطق مرزی مثل زابل که اصال گاز شهری
ندارند و پمپ  CNGهم نیست همان  30لیتر
در ماه درنظر گرفته شده است .لطفا مسئوالن
محترم به فکر مردم مرزنشین هم باشند.
••مــن وکیل مــدافــع آقــای روحــانــی نیستم
طرفدارشونهمنیستمامابیاییدحرفایشان
را که گفتند از زمــان اجــرای گرانی بنزین
خبر نداشتند ،به این راحتی عوض نکنیم و
نگوییم ایشان به طور کلی از گرانی بنزین

نمابر05137009129 :

خبر نداشتند .اخالق و انصاف را رعایت و از
مشکالت اصلی انتقاد کنیم؛ آن هم انتقاد
سازنده ،نه مخرب.
•• آیاشخص مسئول وپاسخ گویی هست تا
بگوید آن کاالهای احتکارشده که کشف شد
یا گوشی های قاچاق کشف شده باالخره
تکلیف شان معلوم شد؟
•• ما تو محل کارمون هرجایی که می خوایم
بریم از مسئول مون اجــازه می گیریم .اون
وقت رئیس دولت تدبیر و امید میگه صبح
که از خواب بیدار شدم ،فهمیدم بنزین گران
شده!
•• درباره یارانه بنزین اولین شرط ،نداشتن
منزل ،ماشین و کار بود بنده کارگر هستم
و قــراردادم سه ماهه تمدید میشه یک واحد
مسکن مهر ناتمام در گلبهارهم دارم .یک
خودروی سمند هم دارم اما یارانه ام رو قطع
کردند .خب اول باید ارزش خانه و ماشین رو
حساب و بعد قضاوت کرد.
•• آقایان مسئول! حاشیه ها را کنار بگذارید
و به مشکالت مردم رسیدگی کنید .این قدر
نمک روی زخــم مــان نپاشید و از دوقطبی
کــردن بپرهیزید .به فکر ازدواج جوانان و
معیشت مردم باشید.
•• پرداخت یارانه معیشتی برای60میلیون
ای ــران ــی دروغــــی بــیــش نــیــســت .مــا هفت
خواهروبرادرازیک خانواده متوسط روبه
پایین هستیم اما فقط برای دو خواهرم واریز
شده .از آشنایان هم سوال کردم اغلب گفتند
چیزی برامون واریز نشده.
••باید شهرداری به کسانی که زباله های خود
را روز بیرون می گذارند اول اخطار دهد و
بعد آن ها را جریمه کند مگر این رفتگرها چه
گناهی کرده اند که بعضی این قدر بی فرهنگ
هستند و باعث آلودگی محیط می شوند !
•• چرا دولت ،پیگیر گران شدن روغن خودرو
نیست؟ چــرا هرکسی یــک قیمتی بــرای
خودش دارد؟ به خدا بیچاره شدیم.
•• متاسفم برای دولت که نتوانست بازار رو
کنترل کنه و همه چیز گران شده.

