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دور جدید بازی «مقصرسازی» آمریکا

شواهدنشانمیدهدکهآمریکاکمکمخودرابرایدورهجدید
مقابلهباایرانبهخصوصدرچارچوبتوافقهستهایآمادهمی
کند .دوره ای که به گفته تحلیل گران و مقامات آمریکایی یک
هدفبایددنبالشود:نقضبرجامبدونآنکهآمریکا«مقصر»
باشد.اینتوصیهرا 3روزپیش«بابکورکر»رئیسکمیتهروابط
خارجی ســنا خطاب به ترامپ کرده بود...« :شما فقط یک بار
میتوانید توافق را پاره کنید .وقتی شما این کار را انجام دهید
کههنوزاتفاقبدینیفتادهاست[همهعلیهشماخواهندبود]...
[بنابراین] صبر کنید...وقتی سختگیری کردید ،مثال فرض
کنیدکهبهآنهاگفتیدکهبایدازفالنتأسیساتبازرسیشود
و آنها اجازه ندادند ،آن وقت این کار را بکنید[وقتش است که
توافق را پاره کنید]...هدف این است که برهم زدن توافق ،کار
ایران باشــد ،نه آمریکا .»...اکنون می توان جمله ابتدایی این
یادداشترادقیقترنوشت؛شواهدنشانمیدهدکهآمریکاکم
کمخودرابراینقضبرجامومقصرنماییایرانآمادهمیکند.
موضوعی که خبرهای 2روز اخیر آسوشــتیدپرس و نیویورک
تایمز نشــان می دهد وارد فاز جدیدی شــده و با صراحت می
توانگفتکهدورجدیدبازی«مقصرسازی»()blamegame
توسط آمریکا آغاز شده اســت .اتفاقات اخیر در حوزه برجام را
باهممرورمیکنیم:
 2هفتهپیش،پسازآنکهترامپدریکجلسه 60دقیقهای،
بهنوشتهروزنامههایآمریکایی 55دقیقهتالشکردتاپایبند
بودن ایران بــه برجام را تایید نکند ،ناچار شــد برای دومین بار
تایید کند که ایران تعهداتــش را به برجام را اجرا کرده اســت.
چیزیکهالبتهآژانسدستکمدر 6گزارشرسمیخودتایید
کرده اســت؛ اما گزارش های بین المللی بــرای ترامپ محلی
از اعراب ندارد .پس از این تاییــد علی الظاهر اجباری ،دونالد
ترامپ یک تیم را تعییــن کرد تا ظرف 3ماه اجــرای تعهدات از
سوی ایران را بررسی و به هرنحو ممکن کاری کنند که او دیگر
مجبور نباشــد اجرای برجام توســط ایران را تایید کند .حتی
خود ترامپ این موضوع را در گفت و گوی هفته گذشــته اش با
وال استریت ژورنال مطرح کرد.اتفاق سوم مرتبط با برجام در
هفتههایاخیر،تصویبطرحتحریمیجدیددرکنگرهآمریکا
بود.طرحیکهبهتصویباکثرقریببهاتفاقاعضای 2مجلس
آمریکا رسید و تنها 5نفر از حدود 530قانونگذار آمریکایی به
آنرایمنفیدادند!یکرایتقریبا«اجماعی»کهنشاندهنده
رویکرد حاکمیت آمریکا یعنی هم دموکرات ها و هم جمهوری
خواهاننسبتبهایراناست.مصوبهایکهنقض 2مادهبرجام
اســت و روح آن را زیر پا می گذارد .اتفاق چهارم اما همان نکته
ای اســت که «باب کورکر» هفتــه پیش گفته بود؛ درخواســت
بازرســی از اماکن نظامی ایران .براســاس گــزارش هایی که
آسوشیتدپرسونیویورکتایمزمنتشرکردهاند«دولتآمریکا
در صدد بازرسی از سایتهای نظامی ایران است» .آمریکا چه
در 2سال آخر دوره باراک اوباما و چه در 6ماهی که از روی کار
آمدنترامپمیگذرد،اجازهندادهاستکهایرانازمنافعخود
دربرجاماستفادهکندوبانگهداشتنشمشیرگسترشتحریم
ها روی سر ایران ،عمال بسیاری از نهادهای مالی و اقتصادی
و تجاری را از مســیر معامله با ایران کنار زده است .اما تحوالت
و مواضع اخیر دولتمردان آمریکا نشان می دهد که سناریوی
جدیدی چیده شــده؛ به این ترتیب که با تصویــب تحریم های
جدید در کنگره ،افکار عمومی ایران را تحــت تاثیر قرار دهد و
درسناریوهایبعدی،ایرانرامنفعلکرده ،مقصرنقضتوافق
جلوهدهد.بنابراینهرگونهاظهارنظروواکنشعملیاتیمقابل
اینسناریونیازمندفکروتحلیلدقیقنسبتبهقدمهایبعدی
غرب خواهد بود .در این موضوع نقش دولت هیئت نظارت بر
اجرایبرجامونیزمنتقدانبهشدتحساسوحیاتیاست.لذا
دردرشرایطیکهطراحیپیچیدهایعلیهایراندرحالبرنامه
ریزی است ،برای مقابله با این ســناریوی جدید باید 3اصل را
همزمانباهمبهکاربرد:
-1حکمتوهوشمندیدرتصمیمگیری:قطعابرایمقابله
با زیاده خواهی های آمریــکا باید تاکتیک های دقیق طراحی
کنیم .این تاکتیک ها باید هوشمندانه ،به دور از واکنش های
احساســی و غیردقیق طراحی شود تا هم ســناریوی آمریکا را
خنثی کند و هم ایران را در بازی مقصرسازی گرفتار نکند .در
اینفضاهرگونهتهییجغلط،انتقادهایغیردقیقیاشعارهای
غلطوبهدورازواقعیتیامچگیریهایسیاسینادرست،می
تواندعرصهرابهنفعدشمنرقمبزند؛لذامنتقدانبایدمراقب
باشندکهافکارعمومیرابهمطالباتنادرستسوقندهند.
-2برخوردعزتمندانهومقتدرانه:واقعیتایناستکهآنچه
رارخمیدهدبهجزرویکردهمیشگیآمریکادرقبالایرانباید
نتیجه 2رویکرد غلط در داخل نیز دانســت .اول این که اگر در
دورهمذاکراتبرخیخللوفرجهایتوافقبهترگرفتهمیشد
امروز دست ما مقابل آمریکا پرتر بود .دوم هم این که متاسفانه
برخی مواضع انتخاباتی دولت به خصوص شعار «رفع تحریم»
گرچهآرایرئیسجمهورراافزایشدادامابهرئیسجمهورتاجر
مآبآمریکااینپیامرادادکهحاالکهایرانمیخواهدتحریمها
رارفعکند،پسچهبهترکهاینرفعتحریمهاراگرانتربهایران
بفروشد!ازاینرودرمقابلسناریویجدیدآمریکابایدمبتنیبر
مبانیانقالباسالمیاصل«عزت»مردمایرانرارعایتکردو
مراقببودکهدرموضعگیریها«،استقالل»ایران«،غرورملی»
و«عزت»مردمخدایناکردهقربانیمواضعضعیفوازسرترس
نشود.لذاهیچکسحقنداردمقابلرجزخوانیهایآمریکا،
مواضعیداشتهباشدکهخدایناکردهبویعقبنشینیبدهد.
 -3حفظ وحدت :الزمه عبور از بحــران ها ،به خصوص مقابله
با تهدیدات دشــمن ،بهره مند بــودن از یک ســرمایه اجتماعی
یکپارچهومتحداست.لذاهرگونهدوقطبیسازیفضایکشور
یاتضعیفکردنتواندفاعیباحرفهاوطعنههایااتهامزنیبه
نیروهای مســلح ،درحالی که مورد هجمه دشمن نیز هستند،
بازیدرزمیندشمناست.دراینراهمناسبترینبرخورداین
است که مســئوالن اجرایی در حوزه داخلی توان خود را به حل
مسائلاقتصادیومعیشتیکشورومردممتمرکزکنندودرحوزه
خارجی نیز با دیپلماسی انقالبی و تاکتیک های هوشمندانه،
دشمنراازدستیابیبهاهدافشدربازیمقصرسازیبازدارند.

در واکنش های داخلی به تحریم اخیر کنگره تأکید شد

عصبانیکردن ایران؛ هدف تحریم اخیر کنگره
الریجانی :آمریکا به دنبال عصبانی کردن ایران است
طرح تحریمی ضدایران ،روسیه و کره شمالی ،با رأی باالی
 98نفر موافق در برابر تنها  2رأی مخالف در مجلس سنای
آمریکا هم بــه تصویب رســید تا بــرای نهایی شــدن تنها به
امضای رئیس جمهور آمریکا بســتگی داشته باشد .همان
طور که انتظــار می رفت ،این تحریم جدیــد آمریکا واکنش
های گسترده ای در داخل کشورمان در بر داشت.
▪الریجانی :رسانه ها باید حد و انــدازه این مصوبه را
درست ترسیمکنند

رئیسمجلسدرواکنشبهاینمصوبه،آنراناشیازشکست
های اخیر آمریــکا در منطقه تحلیــل کرد و گفــت :آمریکا در
تصویبتحریمهایجدیدبهدنبالعصبانیکردنایراناست.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیماعلیالریجانیکهدرشبکه
استانیخراسانرضویصحبتمیکرد،بابیاناینکهآمریکا
در مصوبه اخیر تحریم های خود به دنبال این است که شیب
سرمایه گذاری به سمت ایران را از بین ببرد ،گفت :رسانه ها
بایدحدواندازهاینمصوبهرادرستترسیمکنندووقتیاین
تحریمهاراتحلیلمیکنیممیبینیم ۹۰درصدآنهادرحال
حاضرموجوداستوحاالآنراقانونیکردند.ویبابیاناینکه
آمریکایی ها کمی پیاز داغ تحریم هــا را زیاد کرده اند چرا که
قب ً
ال سپاه قدس تحریم بود و حاال ســپاه پاسداران هم اضافه
شد،افزود:حادثهخیلیسهمگینینیست،تخلفشدهاست
امابایدتوجهداشتتاثیرشایانذکریدرکشورنمیگذارد.
اندازهومیزانتاثیرمصوبهآمریکاییهادرزندگیمردمبسیار
نازلاست.الریجانیباتاکیدبراینکهبااینمصوبهآمریکایی
هامقابلهخواهدشد،افزود:مصوبهآمریکاییهامقدارزیادی
جنبه تبلیغاتــی دارد و مــواد مغذی آن کم اســت و حواشــی
زیادی دارد بنابراین باید به این موضوع توجه شود که در دام
آنهانیفتیمکهقصددارندمسیررابهسمتدیگریبکشانند.
الریجانی همچنین از جلســات ویژه کمیسیون امنیت ملی
مجلس در روز شنبه خبر داد .الریجانی همچنین در نشست
شورایاداریشهرستانبجستانگفت:کشوربهدلیلاعمال
تحریمهاازسویدشمنانوهمچنینبرخیازسوءمدیریتها

که بوده از لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد اما تالش
میشودازاینوضعیتعبورکنیمواینکارانجاممیشود.
▪والیتی :همه گزینه ها برای جمهوری اسالمی ایران
رویمیزاست

علی اکبر والیتی عضو هیئــت نظارت بر اجــرای برجام هم
در واکنشــی مشــابه ،با تأکید بر اینکه در کمیتــه نظارت بر
برجام تصمیمــات الزم ،مقتضی و قدرتمندانــه ای را اتخاذ
خواهیم کــرد ،گفت :دســتمان در حــوزه هــای مختلف باز
اســت به طوری که در عین اینکــه برجام را به هــم نمی زنیم
می توانیم اقداماتی را انجام دهیم که حکایت از اقتدار رو به
افزایش هســته ای ما خواهد بود بدون اینکه برجام را نقض
کنیم .به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما والیتــی افزود:
تجربه گذشــته نشــان داده اســت و آمریکایی هــا بدانند که
همه گزینه ها برای جمهوری اسالمی ایران روی میز است و
متناسببااستقاللواقتدارایرانتصمیمگرفتهخواهدشد.
▪خاتمی :آمریکایی ها می خواهند ایران را ناقض برجام
معرفیکنند

بهگزارشایسناآیتا...احمدخاتمیامامجمعهتهراننیزدر
واکنش به این تحریم ها گفت :آمریکایی ها این فکر را در سر
خود میپرورانند که ایران را ناقض برجام معرفی کرده و این
دروغدرعالمبیدینیآنهاامکانپذیراست.
▪رئیسی :دولتحقوقکشوردربرجامراازچنگدشمن
بیرونبکشد

حجت االســام والمســلمین رئیسی تولیت آســتان قدس
نیز در واکنش به تحریم های اخیر کنگره تأکید کرد :دولت
بایداولکاریکندکهتحریمهادرداخلاثرگذارنباشد.وی
افزود :تحریمهای جدید که خودشان گفتهاند ،مادر تحریم
هاست،نشاندادعلیرغمامتیازاتوپیشپرداختهاییکه
در ســالهای اخیر انجام دادهایم ،اما روز به روز تحریمهای
بزرگتری دریافت میکنیم .رئیســی با اشــاره به لزوم توجه

به اقتصــاد مقاومتی ،گفــت :دولت حقوق کشــور در برجام
را از چنگ دشــمن بیرون بکشــد و از حیثیت ملــی در برابر
تحقیرهایدشمنمحافظتکند.
▪سندرز :ازرویکردترامپنسبتبهایرانبسیارنگرانم

این تحریم ها در جامعه آمریکا هم بــدون واکنش نبود؛ باب
کورکر رئیس کمیتــه روابط خارجی ســنا که یکــی از مهره
های اصلی پشت پرده این تحریم هاســت ،آن را پیامی قوی
برای ایران ،کره شمالی و روسیه در خصوص موضع سخت
واشنگتندانست.سخنگویکاخسفیدهمگفتکهترامپ
با تحریم این 3کشــور مخالفتی ندارد .برنی سندرز سناتور
برجســته آمریکایی هم که یکی از 2ســناتور مخالف تحریم
های جدید است ،در توئیتر نوشت :من قوی ًا از تحریم روسیه
وکرهشمالیحمایتمیکنمولیازرویکردترامپنسبتبه
ایرانبسیارنگرانم.
▪ظریف:ایرانبرخالفآمریکابهروحومتنبرجامپایبند
بودهاست

وزیر خارجه در واکنش به اظهــارات مداخله جویانه آمریکا
در خصوص برجام با بیان این که ایــران بر خالف آمریکا به
روح و متن برجام پایبند بوده اســت ،تاکید کرد :لفاظی ها
و اقدامات آمریکا نشان دهنده ســوء نیت است.به گزارش
ایرنــا ،محمدجواد ظریــف در صفحه شــخصی توئیتر خود
نوشــت :درباره هر کلمه برجام با دقت مذاکره شده است.
ایران موشــک هایی تولید نمی کند که برای توانایی حمل
سالحهستهایطراحیشدهباشند.ویافزود:ایرانسالح
هسته ای تولید نمی کند و نخواهد کرد بنابراین اصوال نمی
تواند چیزی تولید کند که برای حمل آنها (سالح هسته ای)
طراحیشدهباشد.درهمینحالسخنگویوزارتخارجه
نیز با تقبیح اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا و در
واکنش به آزمایش ماهواره بر سیمرغ در پایگاه ملی فضایی
کشورمان گفت :جمهوری اسالمی ایران ،هیچ حد و مرزی
را برای پیشرفت و تعالی علمی و فناوری خود قائل نیست.

صدیقی  :اگر شرایط رهبری در مذاکرات رعایت می شد امروز این مشکالت را نداشتیم
هادی محمــدی  -امام جمعــه موقت تهــران با اشــاره به
مصوبهجدیدمجلسنمایندگانآمریکاگفت:اینتحریمها
تجمیع تحریمهای قبل نیســت و همه مســئوالن ما اعالم
کردند که ایــن تحریمها نقــض روح و پیکره برجام اســت.
به گــزارش خراســان حجت االســام والمســلمین کاظم
صدیقی امام جمعــه موقت تهــران که در خطبــه دوم نماز
جمعه این هفته تهران ســخن می گفت ،خاطرنشان کرد:
مقام معظــم رهبــری در همان اولیــن روزهــای مذاکرات
بدون هیچ ابهامی فرمودند به آمریکا اعتماد نداریم و شما
هم به آنهــا اعتماد نکنید و شــرایطی را قــرار دادند که اگر
امروز آن شرایط رعایت میشد این مشکالت را نداشتیم .
صدیقی تاکید کرد :عدهای میگفتند اگر یک فرد انقالبی
در انتخابات رأی بیاورد تحریمها تشــدید میشــود و سایه
جنگ بر سر کشور میآید ولی دیدید که چنین نشد و همان
هایی را که آمریکایی ها تبلیغ میکردنــد رأی آوردند و باز
برخوردهای آنها را میبینیم که نشــان میدهــد آمریکا با
دین ،انقالب اسالمی و اسالم دشمنی و ناسازگاری دارد
؛ آنها از ما راضی نخواهند شد مگر اینکه ما را به سوابق قبل

و به نوکری ،وابستگی و کنیزی برگردانند.خطیب جمعه
موقت تهران با اشــاره بــه عملیاتهای مختلــف در دوران
دفاع مقدس از جمله طبس خاطرنشان کرد :ما احتیاجی
به این گرگ درنده نداریم و باید از آن متنفر باشــیم و از این
تحریمها اســتفاده کنیم؛ چراکه اینها ما را میســازند به
شرط آنکه مســئوالن ایمان جبههای داشــته باشند و زیر
پرچم والیت بیایند و با مشکالت جهادگرایانه مقابله کنند.
امام جمعه موقت تهــران در بخش دیگری از ســخنانش با
اشاره به زمان اعالم کابینه پیشنهادی روحانی به مجلس،
اظهار داشــت  :من از رئیسجمهور محترم با همه وجودم
درخواســت میکنم قبل از آنکه رضای حزب یا گروهی را
در نظر بگیرد و خودش را بدهــکار آنها بداند ،بدهکاری به
خدا و شــهدا را در اولویت قرار دهــد.وی گفت :من آخوند
اینجا در تریبون نمازجمعه و آقــای روحانی آخوند در راس
قوه مجریــه قــرار دارد .مــا باید بدانیــم که اگر شــهیدان و
انقالب دینی نبود دنیا آخوند میخواست چه کار؟ آخوند
یعنی مظهر دینــداری و ســماجت در تقوا و پاکــی و نجات
بشــریت و جوانان.صدیقــی تصریح کرد :بــه همین دلیل

از آقــای روحانــی میخواهیــم در معرفی کابینــه افرادی
مومن،انقالبی،متدیــن و معتقــد بــه اعتقادات حقــه و راه
شهیدان را انتخاب کند .خصوصا در وزارت علوم و وزارت
آموزش و پرورش.
▪راهپیمایی نمازگزاران علیه اسرائیل و بوداییان
میانمار

همچنین در پایان نماز جمعه این هفته تهران و در اعتراض
به جنایات رژیم صهیونیستی در قدس و کشتار مسلمانان
میانمار توســط دولت و برخــی بودایی های تنــدرو در این
کشور  ،صدها نفر از نمازگزاران ضمن برپایی راهپیمایی با
دادن شعارهایی نفرت و انزجار خود از این جنایات را فریاد
زدند  .تظاهرات کنندگان در پایــان در قطعنامه ای ضمن
محکومیت سکوت مجامع بین المللی در برابر کشتار مردم
،ازدستگاهدیپلماسیخواستندتابافعالیتبیشتردرعرصه
جهانی  ،جواب این جنایات را بدهند  .این مراســم و اعالم
انزجــار از جنایت علیه مســلمانان در شــهرهای دیگری از
کشور از جمله مشهد و شیراز و ...نیز برگزار شد.

لغوافتتاحیهشاهنامهخوانیهایشهرامناظریدرقوچانبادستوردادستانی
عبدالهی-افتتاحیهاجراهایشاهنامهخوانی"آوایپارسی"
باحضوراستادشهرامناظریوفرزندشحافظناظریکهقرار
بود عصر دیروز در قوچان برگزار شــود ،با دســتور دادستانی
قوچانلغوشد.بهگزارشخراسان،اگرچهتبلیغاتبرگزاری
این کنسرت از چند روز قبل در فضای مجازی آغاز شده بود و
مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی
ومدیراجراییاینبرنامهنیزازصدورمجوزهایقانونیآنخبر
دادهبودند،اماعصردیروزدرورودیسالنبرگزاریکنسرت
پلمب شد .دادستان قوچان که روز پنج شنبه در گفت و گو با
ایرنا خبر از تعویق این کنسرت به دلیل نامناسب بودن محل
برگزاریدادهبود،روزگذشتهنیزدرگفتگوبااینخبرگزاری
اعالمکرد:باوجودتذکراتمکرردرچندروزگذشتهمبنیبر
انتخابمحلنامناسببرایبرگزاریکنسرتشهرامناظری،
عواملاجراییبهاینتذکراتتوجهینکردندکهاکنونبهطور

رسمیمحلدرنظرگرفتهشدهبرایاجرایاینبرنامهپلمب
شدهاست".رمضانعلیآذری"افزود:سالنورزشیکارگران
در منطقه یعقوب آباد قوچان ،برای برپایی کنســرت انتخاب
مناسب و شایســته ای نبود و شــان هنرمندان و مردم شریف
قوچاندراینانتخابنادیدهگرفتهشدهبود.
▪انتظارچندینساعتهمردمپشتدرهایبسته

با وجود انتشار این خبر در فضای مجازی ،مردمی که با خرید
بلیت هــای اینترنتی ،چندین ســاعت در محوطــه مجموعه
ورزشی کارگران معطل مانده بودند ،با وعده هایی برای رفع
مشکل و برگزاری کنسرت مواجه می شدند .آخرین وعده از
سویمسئوالنبرگزارکنندهبودکهدرساعت ۲۰:۱۵اعالم
کردند :هماهنگی های الزم انجام شــده و کنسرت شاهنامه
خوانیاستادناظریحداکثرتاساعت ۲۱:۳۰برگزارخواهد

شد .پس از آن مردمی که بســیاری از آنها از شهر مشهد برای
حضور در این برنامه راهی قوچان شده بودند ،ساعاتی دیگر
نیز منتظر رفع مشکل شدند .هرچند که برخی از مخاطبان
نیز با توجه به تاریکی و دشــواری طی مســافت حــدود۱۵۰
کیلومتریتامشهدترجیحدادندمحلبرگزاریراترککنند.
درنهایتدرساعت ۲۲:۱۵شبگذشته،مردمبااعتراضبه
اینشرایطوبالتکیفیچندساعتهمجموعهورزشیکارگران
راترککردند.اینکهپسازسالهاتجربهبرگزاریبرنامههای
فرهنگیوهنریدرایرانچرابرگزاریچنینبرنامههاییدر
برخی شهرهای کشــور همچنان با چنین مشکالتی مواجه
اســت و برگزارکنندگان و ناظران قبل از فروش بلیت و ایجاد
مطالبه عمومی ،درباره راهکارهای آن به نتیجه نمی رســند
سوال بسیاری از حاضران در مجموعه ورزشی قوچان بود که
بهنظرمیرسدبایدتوسطمسئوالنذیربطپاسخدادهشود.

اولینکارواناجراییحجاجایرانیواردعربستانشد
هواپیمایــی جمهوری اســامی ایــران ،عوامــل اجرایی و
ستادی حج امسال را به شــهر مدینه منوره منتقل کرد .به
گزارش خراسان ازســازمان حج  ،پیش پرواز عملیات حج
تمتع امسال دیروز ســاعت  7:45از فرودگاه امام خمینی
(ره) به مقصد فرودگاه مدینه منوره انجام شــد .این پرواز با
یک فروند هواپیمای ایرباس  330انجام شــده که دســت
اندرکاران و عوامل ســتادی حج را به مدینــه منتقل کرده
است .خبر خراســان حاکی است ،پیشــتر رئیس سازمان

ثبتاطالعاتژنتیک 10هزارمجرمسابقهدار
رئیس ســازمان پزشــکی قانونی کشــور گفــت :تاکنون
اطالعاتژنتیکبیشاز 10هزارتنازمجرمانومتهمان
سابقهداردربانکاطالعاتژنتیکثبتشدهاست.احمد
شــجاعی دیروز به ایرنا گفت 10:هــزار پروفایل ژنتیکی
متهمان و مجرمان از ســال گذشته اســتخراج و ثبت این
اطالعــات در بانک اطالعــات ژنتیک آغاز شــده اســت.
وی ادامــه داد :امســال نیز در صــورت تامیــن اعتبارات،
اطالعات 30هزار مجــرم را وارد این بانک خواهیم کرد.
وی بیان کرد :اطالعات موجود در بانک شــامل پروفایل
مجرمان برحســب اولویــت جرایــم وهمچنیــن پروفایل
های کشــف شــده از صحنه وقوع جرم اســت .شــجاعی
گفت :با تطبیق این دو می توان مشــخص کرد چه کسی
در چــه صحنــه ای مرتکــب جــرم و جنایت شــده اســت.

هواپیمایی کشوری با اشــاره به اینکه عربستانیها خیلی
در برگزاری مراسم حج با ایران همکاری نمیکنند ،گفته
بود :به همین دلیل مراسم حج امسال ویژه خواهد بود.
▪سپردن ۷۵درصدپروازهایحجبهشرکتهایایرانی

حدود ۷۵درصدپروازهایحجامسالبهشرکتهایایرانی
سپرده شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت و سرپرســت حجاج ایرانی در جمع

زائراناصفهانیگفت:طبقتوافقهایبینایرانوعربستان
قراربودنیمیازپروازحجاجراشرکتهایایرانیونیمیدیگر
را شرکت های پروازی عربستان انجام دهند.حجت االسالم
والمسلمینسیدعلیقاضیعسگر،تصمیمچندروزگذشته
عربستانمبنیبرقادرنبودنبهانجامپروازهایحجاجایرانی
رابهنفعکشورماندانستوافزود:باهماهنگیالزمباشرکت
های هواپیمایی ایران حدود سه چهارم پرواز حجاج برعهده
جمهوریاسالمیایراناست.

معاوندادستانمشهد،باتاکیدبراینکهآبمنطقهایخراسانبهوظیفهخودعملنکردهاست

حریمبندگلستانهنوزنامشخصاست

معاون دادســتان مرکز اســتان با بیــان اینکــه حریم بند
گلستان هنوز نامشــخص اســت گفت :باوجود موافقت
آســتان قدس با آزادســازی بند گلســتان برای استفاده
عمــوم و اعــام ایــن مطلــب به شــرکت آب منطقــهای
خراسان هنوز این اداره به وظیفه قانونی خود عملنکرده
اســت.به گــزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان،
قاضی بخشی محبی با بیان این مطلب افزود :تصرفاتی
که در حریم بند تاریخی گلستان صورت گرفته ،حتی در
موردی با مجوز خود آب منطقهای انجامشــده که سبب
آلوده شدن آب ذخیرهشده در بند نیز میگردد.وی اظهار
کرد :هرچند آب منطقهای خراسان در بخشهایی مثل

آزادســازی حریم تصــرف شــده برخــی رودها توانســت
از ظرفیت حوزه دادســتانی اســتفاده کند امــا در انجام
برخــی وظایف خــود ماننــد برخورد بــا اضافه برداشــت
چاه های غیرمجاز و تعیین حریم بند گلســتان و نیز رفع
تصرف از آن که میتواند در مواقع بحران برای استفاده
آب شرب مشهد مورد اســتفاده قرار گیرد بهخوبی عمل
نکرده است.بخشی محبی تصریح کرد :اگرشرکت آب
منطقهای خراســان به وظیفه خــود در ایــن زمینه عمل
نکند کمیته شناسایی و پیشــگیری شورای حفظ حقوق
بیتالمال ورود الزم را خواهد داشت چراکه دادستانی
نمیتواند شاهد تضییع حقوق عامه ﺑﺎشد.

میزان -ازامروزتادوشنبهساعاتکاراداراتاستانخوزستانتاساعت 13است.ادارهکلمدیریتبحراناستانخوزستاناعالمکرد:باتوجهبهپیشبینی
هواشناسیخوزستاندرخصوصدمای 50درجهوباالتردراستاندرروزهایپیشروبهاطالعمیرساندزماناتمامکاربانکها،ادارات،مراکزآموزشی،شرکت
هاودستگاههایاجراییبهجزمراکزعملیاتی،درمانی،آتشنشانی،امدادیوبیمارستانهادرسراسراستاندرروزهایشنبهتادوشنبهساعت 13است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• بنیاد تعاون ناجا ،پرسنل را به سرمایه گذاری در
شرکت عطرگل ترغیب کرد بعد از گذشت چهار سال و
نیم هنوز به تعهداتش عمل نمی کند.
•• چراکسیازبدرتوسنامنمیبردکهپولهایباالتر
از  10میلیون را پس نمی دهد؟ من  170میلیون پول
آن جا گذاشته ام ولی کسی پاسخ گو نیست .این تمام
سرمایه من و خانمم بود.
•• چه خوب است در برنامه دورهمی از بازیگرانی که
سال هاست از جلوی دوربین رفته اند دعوت شود و
علت رفتن آن ها از سینما و تلویزیون بازگو شود.
•• بعضی ها می خوان از کار مجری خانم دفاع کنند
ولی باید بهشون گفت بعضی وقت ها از بعضی چیزها
نمی شه دفاع کرد .ربطی هم به حریم خصوصی و زود
قضاوت کردن نداره.
•• سردفترداران آن قدر سنگ خودتان را به سینه
نزنید .ملت قبول کردند که برگ سبز از لحاظ قانونی
کفایت می کنه و مجلس و پلیس هم تایید کردن .ما
ملت پول مفت نداریم.
•• زوزههایگرگهایزخمیدرسناوکنگرهآمریکااز
شکست تروریست ها به خوبی از زبان تحریم شنیدنی
است!
•• آمریکا برای تمام دنیا مشکل ساز شده ،روسیه
چون قدرت اتمی بزرگی است باید تحریم باشد ،چین
به این دلیل که بازار دنیا را به دست گرفته باید محدود
شود ،ایران چون کشوری مستقل و در منطقه ثروتمند
خاورمیانه از نظر منابع طبیعی قرار گرفته باید در زمینه
دفاعی تحریم باشد .منصفان و عاقالن قضاوت کنند
که آیا تصمیمات آمریکا در جوامع بین المللی معقول
و منطقی است؟
•• توزیع تریاک توسط دولت محسنات بسیاری دارد؛
کاهش قاچاق ،کاهش هزینه های دولت ،چه امنیتی
چه انتظامی ،کاهش انواع بیماری ها و تغییر الگوی
مصرف از صنعتی به سنتی و از بین رفتن هیجان
مصرف.
•• اگر طرح توزیع مواد مخدر دولتی اجرایی بشه واقعا
خدمت بزرگ به خیلی هاست .چرا به خاطر سود و
ریسک باالی قاچاق باید به مواد صنعتی کشنده یا
ناخالص روی آورد یا چندین برابر قیمت خرید؟ با این
کار حداقل مازاد پول نخریدن مواد از دیگران صرف
زندگی و خانواده معتاد می شه.
•• خراسان روزنامه برتر کشور در فناوری نانو ،تبریک
برای چهارمین سال متوالی آرزوی توسعه و سرافرازی
تمامی زحمت کشان این جریده خوب و آموزنده را
دارم.
•• بنیتای کوچولو ،ای دختر بی همتای پدر و مادرت،
آرامبخوابکهآسمانهاوزمینبهمعصومیتتوگریهمی
کنند.باعرضتسلیتبهخانوادهداغداربنیتایعزیز.
•• از خراسان تقاضا دارم پیگیری کند فرد متخلفی
که با وثیقه ،سارقان خودروی حامل بنیتا را آزاد کرد
محاکمه شود.
•• آقایقالیبافازافتخاراتکشورهستنددرهرپست
و مقامی که باشند.
•• بنیتاینازنینایگلناشکفتهمرگتودلوروحمرا
در هم شکست .نازنین غنچه ناشکفته آرام بخواب.
•• درد بنیتا کوچولو اون قدر جانکاهه که نمی دونم
چی بگم .فقط به خانواده عزیز و داغدارش بگم همه
با شما همراهیم .اینو بگم به همه اونایی که بچه دارن
تو رو به موال بیشتر مراقب اونا باشید .چون دیو صفت
ها همه جا در کمینن به خدا حیوون هم این جوری
نیست.
•• چند روز قبل آقای وزیر نیرو فرمودند که  92درصد
آب شــرب در کــشــاورزی و  6درصــد در بخش شرب
شهرها و  2درصد در بخش صنعت صرف می شود.
بنابراین اگر  80میلیون ایرانی یک قطره آب مصرف
نکنند فقط  6درصد صرفه جویی می شود .بنابراین به
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نظر می رسد بهتر است در بحث کشاورزی فکر اساسی
برای صرفه جویی شود.
•• دولت و به ویژه نمایندگان مجلس باید به فکر مردم
باشند و قانون های قدیمی مثل سند زدن خودرو در
دفاتر اسناد را به نفع مردم تغییر دهند و باعث کاهش
هزینه از جیب مردم شوند.
•• به آقای زنگنه بگویید چند هزار خودروی پرمصرف
به مردم دادند در چند سال میزان مصرف مردم فرق
نکرد!
•• دولتطبققولیکهبرایبهبودمعیشتمردمداده
عمل نکرده! در واقع مثل این که مسئوالن موافق این
گرانی هستند بعد می گویند تورم پایین آمده!
•• هزینه یک خانوار شهری در ماه دو و نیم میلیون،
درآمد  900هزار تومان!
•• خوشا به حالت وزیــر بهداشت! با این ثــروت چه
می کنی؟!
••  53سال دارم چهارمین دوچرخه را فروردین
خریدم .همه کارها را انجام می دهم خودرو فقط با
خانواده .از رکاب زدن لذت می برم.
•• دادستان محترم چرا تکلیف سهامداران پردیسبان
روشن نمی شود؟ چقدر باید زجر بکشیم تا مسئوالن به
وظایفشان درست و قاطع عمل کنند.
•• از ریاست محترم تامین اجتماعی خواهشمندیم
نیم درصد حقوقی که سالیانه برای مستمری بگیران
اضافه می شود به طور کامل به حداقل حقوق بگیران
منظور کنند تا کمی همسان سازی شود .ما در مضیقه
هستیم.
•• معاون فنی و درآمــد سازمان تامین اجتماعی
گفته که ماهی سه هزار و  500میلیارد تومان حقوق
بازنشستگی پرداخت می کنیم .ولی نگفته که چقدر از
کارفرمایان و سایر درآمدهای تامین اجتماعی دریافت
می کنند! ناسالمتی معاون فنی و درآمد است! مردم
می فهمند.
•• زائران حج تمتع طبق چه قوانینی از نظر نوبت از 9
مرداد تا  25مرداد عازم مدینه و مکه می شوند؟ چرا به
عنوان مثال شهر محرومی مانند قوچان تاریخ اعزام
کاروان اش از آخرین هاست؟
•• روستای بیدسک سماء در بخش مرکزی دهستان
الــقــورات قــرار دارد حــدود  10ســال مــی گــذرد که
مسئوالن قرار شده  2کیلومتر از مسیر راه دسترسی
به روستا را آسفالت کنند و تاکنون این امر محقق
نشده است .آب لوله کشی هم به تمامی روستا رفته
مگر این روستا که پرجمعیت ترین روستاست .آنتن
دهی تلفن همراه در حد صفر است .خواهشمند است
صدای مردم و خواسته های آن ها را به گوش مسئوالن
برسانید.
•• مردم سرایان که در زمینه کشاورزی و دامپروری
فعالیت می کنند مشکالت زیادی دارند .نمونه اش
نداشتن بخش مرکزی ،زمین چمن ،تامین اجتماعی
و خیلی چیزها در زمینه پزشکی.متخصص زنان دارد
اما اتاق عمل بدون بیهوشی است و چون متخصص
بیهوشی مقیم نداریم سزارین و عمل جراحی در
شهرستان هم جوار انجام می شود.
•• آقای نایب رئیس شورای ملی زعفران چه دلیلی
دارد که کاهش مصرف و صادرات زعفران را رسانه ای
می کنید؟
•• چه خــوب بــود که در ادارات مرتبط با اشتغال،
واحدی به نام حمایت از اشتغال وجود داشت که پیگیر
منافعکارآفرینبود.اینطوریبهجایکارمندساالری
در این گونه ادارات کارآفرین ساالری حکم فرما بود.
•• برنجهایوارداتیپاکستانیبسیاربیکیفیتشده.
گویا برنج با کیفیت پایین به صورت فله ای وارد می شود
و در کیسه به عنوان درجه یک می فروشند 74 .هزار
تومان می دهیم دلمان خوش است که برنج درجه یک
است ولی خالف آن است .این هم از واردات ما.

واکنش های داخلی و خارجی به پرتاب ماهواره بر سیمرغ

روحانی :افزایش توانمندی کشور ،موجب اقتدار و عزت
ایران است
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر ســیمرغ به فضا و افتتاح
پایــگاه ملــی فضایــی امــام خمینــی(ره) واکنــش های
گســترده ای در بیــن رســانه هــا و چهــره هــای داخلی
و خارجــی داشــت؛ هیثــر نوئــرت ســخنگوی وزارت
خارجه آمریکا در نخســتین ســاعات اعالم این اتفاق آن
را «تحریکآمیــز» خوانــد و مدعی شــد ایــن عمل نقض
قطعنامــه  2231اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در
قطعنامــه  2231که توافق هســتهای را تاییــد کرده ،با
ادبیاتــی غیرالزامآور «از ایران خواستهشــده اســت» که
از توســعه «موشــکهای بالســتیکی کــه برای داشــتن
توانمنــدی حمــل کالهــک اتمــی طراحی شــدهاند»،
خودداری کنــد ،در حالی کــه ماهواره بر ســیمرغ هیچ
یــک از این ویژگــی ها را نــدارد .بــه گزارش فــارس این
مقام آمریکایــی همچنین مدعی شــد ایران بــا این کار،
روح برجام را نقض کرده اســت! به گــزارش خبرگزاری
صداوسیما ،خبرگزاری فرانســه در گزارشی از تهران با
اشاره به پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر سیمرغ ،نوشت:
اعالم این خبر در حالی اســت که چنــد روز پیش ،ایران
به واشــنگتن در خصوص واکنش به تحریــم های آمریکا
هشــدار داد .خبرگــزاری فرانســه همچنیــن در تحلیل
خود تاکید کرد :روی این موشک شــعار "ما می توانیم"
نوشته شده بود.به گزارش باشــگاه خبرنگاران روزنامه
آمریکایی واشنگتنتایمز هم این اقدام ایران را «هشداری

دیگر به آمریکا» خوانده و نوشته دولت این کشور بایستی
برنامهای مخفیانه برای مختل کردن تحقیقات موشکی
ایران راهاندازی کند .در واکنشــی دیگر شــبکه آی24
اسرائیل نیز نوشــت :ایران در اوج انتقاد آمریکا از برنامه
موشــکیاش ،با موفقیــت یک موشــک ماهوارهبــر را به
فضا پرتاب کــرد .همچنین مــک تونبــری رئیس کمیته
نیروهایمسلحمجلسنمایندگانآمریکانیزاینموضوع
را در راستای توسعه برد موشــکی ایران و تهدیدی برای
آمریــکا توصیــف و از آن ابــراز نگرانی کرد .رســانه های
چینی از جملــه تلویزیــون مرکزی ،خبرگزاری رســمی
و ســایت های «چاینا ارگ» و «گلوبال تایمــز» این اتفاق
را پیشــرفتی تاریخی در علــوم فضایی ایران دانســتند.
رئیس جمهور کشورمان نیز در پست اینستاگرامی خود
نوشت :افزایش توانمندی کشور در علوم مختلف موجب
اقتدار و عزت ایران اسالمی است .به گزارش ایرنا دکتر
روحانی در پست اینســتاگرامی خود نوشت :امروز علم
و تکنولــوژی فضایی برای ما بســیار حائز اهمیت اســت
و هرچه توانمنــدی و قدرت مــا در علوم مختلف بیشــتر
شود ،اقتدار و عزت ما ارتقا خواهد یافت.در پسابرجام،
فرصت الزم به دست آمده تا هم از تجربه دیگران استفاده
کنیــم و هــم بــا اراده و کوشــش مضاعــف متخصصان و
دانشــمندان خودمان بتوانیم دســتاوردهای بیشــتری
که باعث بروز و توســعه ملی میشــود ،داشــته باشــیم.

آغازعملیاتاجرایینخستینپالژویژهبانواندرقشم
عملیات اجرایی نخســتین پالژ شــنا ویژه بانوان در جزیره
قشم ،از توابع استان هرمزگان ،پنج شنبه شب در آیینی با
حضوروزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیوجمعیازمسئوالن
محلی آغاز شد .بنابرخبرایرنا ،پروژه احداث نخستین پالژ
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