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برای بغداد
ناگهان زود دیر می شود!
سلسله انفجارها در انبار و زاغه های مهمات
الحشدالشعبیعراقبهتازگیبهطرزمشکوکی
افزایش یافته بــود .آخرین ایــن انفجارها که
چهارمینازنوعخودنیزاست،دوروزپیشاتفاق
افتاد و پایگاهی در جنوب شهر بلد در استان
صالح الدین را هدف قرار داد .این حمالت در
منطقهخاصیمتمرکزنبودوگسترهجغرافیایی
حضور نیروهای الحشد الشعبی در عــراق را
هدفقراردادهاست.چندروزقبلنیزحمالت
مشابهیبهانبارتسلیحاتیپایگاهآمرلیوپایگاه
صقر در جنوب بغداد اتفاق افتاد.گرچه عادل
عبدالمهدی نخست وزیر عراق دستور ویژه ای
برای تحقیقات در این زمینه صادر کرده بود
اما واقعیت این است که نیاز به هیچ تحقیقاتی
نداشت و منشأ این حمالت هم کامال مشخص
بودبااینحالدیروزنتانیاهوکهبهندرتدرباره
تجاوز نظامی علیه کشورها اظهار نظر میکند
و معمو ًال با گذشت زمــان مسئولیت حمالت
را متقبل میشود،به هدف قرار دادن مواضع
الحشدالشعبی در عراق اعتراف کرد وهدف
این حمالت را «تضعیف نفوذ منطقه ای ایران»
دانست،همزمانالحشدالشعبینیزسرانجام
سکوت خود را شکست و در بیانیه ای تاکید
کرد که آمریکایی ها پهپادهای اسرائیلی را
وارد حریم هوایی عــراق می کنند.حال این
سوال مطرح می شود که اهــداف حمله رژیم
صهیونیستی به پایگاه هــای حشدالشعبی
درعراقچیست؟وچهپیامهاوپیامدهاییبرای
عراق و ایران دارد؟باید گفت که اولین هدف
حمالت رژیــم صهیونیستی به عــراق آن هم
در آستانه انتخابات کنست(27شهریورماه)
را میتوان در زمینه بهرهبرداری انتخاباتی
نتانیاهو ارزیابی کــرد .درحالی که نتانیاهو
در سفر اوکراین به سر می برد رقبای او یک به
یک به سمت ایجاد یک اتحاد واحد حرکت می
کنند .امضای توافق ایهود باراک و عمیر پرتص
بر سر تجمیع آرا در انتخابات آینده کنست،
جدیدترین دستاورد جناح رقیب نتانیاهو به
شمار می رود.ایــن امر موجب شده است که
نتانیاهوبااتخاذتاکتیکهاوشگردهایمتعدد
از احــزاب رقیب خــود عقب نماند و درصــدد
افزایش موقعیت وباال بردن شانس موفقیت
خودباشد.هدفبعدیرژیمصهیونیستیمقابله
با آن چه کریدور تهران – بغداد – دمشق می
خواند ،است .به گفته پمپئو« :ایران به دنبال
کریدوری است که از مرزهای ایران تا مدیترانه
کشیده شده باشد» .این کمربند که از آن با
عناوین مختلفی مانند «پل زمینی» و «کریدور
زمینی» نام برده میشود ،موجب هراس تل
آویو-واشنگتن شده است .به نظر می رسد تل

آویووواشنگتنبهخوبیواقفهستندکهعراق
پل ارتباطی و حلقه وصل ایران با سوریه و بعد از
آن لبنان و سرزمینهای اشغالی است؛ به ویژه
که با کاهش امنیت مسیرهای دریایی ایران به
سوریه ،اهمیت عراق بیشتراحساس میشود.
گزارشهای متعددی درباره نگرانی نهادهای
امنیتیرژیمصهیونیستیازنفوذایراندرعراق
منتشر شده که در آنها تأکید شده هدف از این
نفوذ ایجاد خطر برای تلآویو است .اوج این
تحلیلها را مرکز مطالعات امنیت ملی منتشر
کرد که در آن تأکید شده بود ا ز این پس تلآویو
باید خود را برای حمالت نیروهای وابسته به
ایران در عراق آماده کند.نتانیاهو هیچ وقت
تصاویر بازدید شیخ «قیس خزعلی» فرمانده
نیروهای عصائب اهلالحق از بلندیهای
جوالن در مرز اسرائیل را از یاد نخواهد برد.در
حقیقت تلآویو به شدت از گسترش و تقویت
گروههایمقاومتدرعراقوافزایشنفوذایران
دراینکشوراحساسنگرانیمیکند؛بنابراین
ازانگیزهکافیبرایانجامعملیاتتجاوزکارانه
علیهپایگاههایحشدالشعبیبرخورداراست.
یکیدیگرازاهدافرژیمصهیونیستی،بهتالش
وتمایلتلآویوبرایتحریکافکارعمومیعراق
علیه الحشدالشعبی و ایران بازمیگردد .در
واقــع رژیــم صهیونیستی به دنبال القای این
پیام به عراقیهاست که در صورت همراهی
این کشور با محور مقاومت ،عــراق به میدان
نبرد و جبهه جدیدی تبدیل خواهد شد .پیام
دیگر حمله رژیم صهیونیستی اعطای هشدار
به دولت عراق برای تضعیف و کمرنگ کردن
نقش الحشد است.تل آویو می خواهد این پیام
را بدهد که تداوم فعالیت الحشد برای دولت
عبدالمهدیهزینهزاست .ازسویدیگر  رژیم
صهیونیستی با حمله به پایگاه های الحشد که
در اوج تنش میان تهران – واشنگتن صورت
میگیرد به دنبال ارسال این پیام به ایران نیز
استکهتواناییحملهبهمنافعتهرانرادارد.از
اینرو افزون بر این که از شکایت عراق از تجاوز
مکرر هوایی رژیم صهیونیستی به حریم خود
درشورایامنیتنبایدغافلشود،منافعشنیز
حکممیکندکهباشناساییدقیقنقاطضعف
و اتخاذ تدابیر عملی ،پدافند هوایی عراق را
ازحالت وادادگی کامل خارج سازد و بتواند از
شرایط آسیب پذیر با کسب توانایی های بومی
ونه متکی به امکانات آمریکایی ها که عمال
درخدمتاسرائیلقرارمیگیرد،شرایطپاسخ
گویی و اقدام بازدارنده را فراهم کند.بدیهی
است بهره گیری ازتجربیات ایران درچارچوب
استفادهازسامانهراداریثامنوتوانپدافندی
سومخرداددرپرتوموفقیتهایاخیر میتواند
فرصت جدیدی رافــراروی همکاری دوکشور
فراهم کند اما اگراقدام بازدارنده ای در کار
نباشد و خط قرمزی ترسیم نشود ،تجاوزات
اسرائیلتداومداشتهوباارتقایسطحعملیات
ها حتی شاید کار به ترور هدفمند فرماندهان
ارشدالحشدالشعبینیزبکشد.همانگونهکه
ظهور داعش و همه پرسی کردستان در آغاز و
مراحل مقدماتی جدی گرفته نشد وشد آن چه
کهنبایدمیشد.

ظریف:گزینههایگامسومهستهای را
به اروپا گفتهایم
وزیــر خارجه کشورمان در قلب اروپــا ،طرف
های برجامی را به برداشتن محکم تر گام سوم
کاهش تعهدات هسته ای تهدید کرد .محمد
جــواد ظریف که در خالل تور اروپایی اش به
موسسهبینالمللیپژوهشهایصلحاستکهلم
رفته بود با اشاره به مهلت کم باقی مانده تا گام
سوم کاهش تعهدات ایــران گفت« :ایــن گام
قطعا محکم تر از گام های قبلی خواهد بود .ما
گزینه های خود را به اروپا اعالم کرده ایم ».به
گزارش فارس ظریف  11تعهد بر زمین مانده
اروپــا طی یک سال گذشته را یــادآوری کرد و
گفت :بهترین سناریو برای جهان ،بازگشت
ترامپ به برجام نیست ،بلکه بیدار شدن طرف
های دیگر برجام از این تهدید است .همزمان
با این نشست ظریف،برایان هوک عالی ترین
نماینده آمریکا در پرونده ایــران ،اذعــان کرد
کشورش به دلیل خروج از برجام نمی تواند از

سازوکار بازگرداندن تحریم علیه ایران موسوم
به مکانیسم ماشه استفاده کند .به گزارش
مهر« ،برایان هوک» ضمن اعالم این مسئله
از کشورهای اروپایی خواست به نقض برجام
توسطایران،ازاینسازوکاراستفادهکنند!
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•• یک میلیون تومان به بانک ملی بدهی معوق
دارم هرروزپیام می دهند و زنگ می زنند؟ آیا
برای 8نفرکه هزارهزار میلیارد بدهی معوق
بانکیدارندهمهمینجوریپیگیریمیکنند؟
•• هیچ کدام از شعارهای تبلیغاتی و زیبای دولت
آقای روحانی از قبیل رونق اقتصادی ،تورم تک
رقمی،اشتغال،مسکن ارزان،چرخیدن چرخ
زندگی مردم محقق نشد بلکه بیشتر مردم به
خصوص طبقه کارگر به رنج وزحمت افتادند وبا
وضعیتموجودطبقهمتوسطنیزبهاستقبالفقر
خواهند رفت.
••به آقای شهیدی و بیمه دی بفرمایید معنای
بیمه را نمی دانند  .چون اگر می دانستند،
نمیگفتند که برای جراحی اول پولش را واریز
کنیدبعدازبیمهبگیرید.جانبازانیرامیشناسم
که به خاطر نداشتن پول جراحی های واجب را
عقب می اندازند.
•• مملکت این همه مشکل داره بعد  ۷۰تا
نماینده مجلس نامه نوشتند که گرشاسبی بشه
مدیرعامل پرسپولیس .البته تعجب نداره آخه
مشکالت تیم حکومتی از مشکالت اقتصادی
مردم ،اقتصاد ،ورزش و بقیه باشگاه های ورزشی
مهم تره .بعد بعضیا میگن ما تیم حکومتی
نیستیم!
•• آقای یزدی عزیز این همه تندروی و حمله به
اشخاصوشخصیتهانهدرشانلباسروحانیت
شماست و نه درجایگاهی که در نظام دارید.
•• چرا هیچ نظارتی بر بازار نیست پس سازمان
تعزیرات برای چی ساخته شده؟ رفتم مرغ بخرم
روی مرغ قشنگ حک شده هر کیلو به قیمت
 12900فروخته می شود اما فروشنده گفت
قیمتش 14700است .گفتم پس این چیه روی
مرغ درج شده؟ گفت من خودم  14400تومن
خریدماینمصورتحسابخریدم،پسکیبااین
گرانیها و دالل ها برخورد میشه؟
••جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم
و آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون! آیا به
حق وحقوق معلوالن توجه کرده اید؟ آیا به فکر
این قشر ضعیف جامعه هستید؟ آیا برای چنین
افرادی برنامه ریزی کرده اید و طرح یا قانونی

نسلی با  3تجربه قرنگشت!
ما نسلی هستیم که هر کدام مان  -اگر دو
سال دیگر هم دوام بیاوریم -سه بار ورود به
یک قرن جدید را تجربه کرده ایم .چهل سال
قبل شاهد ورود به قرن جدید هجری قمری
بودیم و بیست ســال قبل آغــاز قــرن جدید
میالدی را تجربه کردیم و دو سال دیگر نیز
به قرن جدید هجری شمسی وارد می شویم
جامعه شناسان ،دانشمندان علوم ارتباطات
و رسانه و بسیاری از عالمان دیگر رشته های
مشابه پس از این از مسائلی خواهند گفت و
درباره چیزهایی خواهند نوشت که برای ما
خاطره است! تاریخ نویسان و مردم شناسان
در تحلیل موضوعاتی سخن خواهند گفت
که ما با گوشت و پوست و استخوان مان لمس
کرده ایم! این نسل حادثه های بزرگ را از
سرگذرانده و تجربه هایی سخت را پشت سر
گذاشته است ،از انقالب اسالمی و جنگ
تحمیلی تا تحریم اقتصادی و پیشرفت های
درخشان علمی .در همین حال نسل ما با
آسیب های اجتماعی و مشکالت فرهنگی
فراوان روبه رو شده و در سنگالخ های پیاپی
حرکتی دشوار و طاقت فرسا داشته است.
اکنون پیش از هر چیز و بیش از هر وقت
نیازمند همدلی و همراهی هستیم تا به سوی
یکهدفمشترکودرمسیریواحدرهسپار
شویم .هر چیزی که این وحدت و همراهی را
خدشه دار سازد و به این همدلی و همگامی
ضربه وارد کند در آینده مــورد شماتت و
سرزنش خواهد بود .ستاره ایران می تواند
بدرخشد ،آفتاب انقالب می تواند بتابد و
فرزندان این نسل می توانند در میان توفان
های سخت از گردنه های نفس گیر مشکالت
بگذرند و سربلند و گردن افراز پرچم موفقیت
های خویش را در آغاز قرن جدید به اهتزاز
درآورند .چندسال بعد آیندگان کتاب تجربه
های امروز ما را ورق خواهند زد ،از آینده به
امروز نگاه کنید تا بدانید و باور کنید که نسل
ما چه اندازه حساس و نقش آفرینند!

جهانگیری:دولتکاالهایاساسیمردم را
درانبارهاذخیرهکرده است
معاون اول رئیس جمهوری اعــام کرد:
دولت همه کاالها و محصوالت مورد نیاز و
اساسی مردم را از پیش تامین کرده و از این
بابت هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.
اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در راه
انــدازی نخستین پایانه بین المللی برنج
کشور در شهرستان آمل اظهار کرد :دولت
بر حسب نیاز مردم به کاالهای اساسی،
واردات کرده و در انبارها نگهداری میکند.
وی با بیان این که دولت برای تامین نیاز
مــردم در هر زمــان که الزم باشد واردات
انجام می دهد ،افزود :دولت برای تعادل
در قیمتها ارز دولتی به میزان نیاز تامین
کرده و خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین به
فصل برداشت برنج و موضوع واردات نیز
اشاره کرد وگفت :واردات برنج بر حسب
نیاز مــردم امــری طبیعی اســت ،اما دولت
بــرای حمایت از کــشــاورزان زحمتکش
در زم ــان بــرداشــت محصول بــه وی ــژه در
اســتــا نهــای تولید کننده بــرنــج عرضه
نخواهد نکرد.
جهانگیری انعکاس خبر واردات برنج را
اشتباه توصیف کرد و گفت :سیاست اصلی
دولــت حمایت از کــشــاورزی اســت و هیچ
اقدامی بــرای تضعیف کــشــاورزان انجام

پیامك2000999 :

نمیشود.
او تاکید کرد :اکنون دولت از میزان نیاز
مردم به برنج و دیگر کاالهای اساسی آگاه
است و نخواهد گذاشت زحمت کشاورزان
نیز هدر رود.
مــعــاون اول رئیس جمهوری همچنین
افــزود :کــشــاورزان نیز باید این مسئله را
درک کنند که خبر کمبود و واردات برنج
به دلیل کمبود تولید در داخل ممکن است
برای مصرف کنندگان این شوک را وارد
کند که قیمت برنج با توقف واردات افزایش
می یابد .جهانگیری خطاب به مصرف
کنندگان گفت :دولت در کنار حمایت از
تولیدکنندگانبایدمنافعمصرفکنندگان
را نیز در نظر بگیرد و نگرانی را از آن ها دور
کند.

بازگشت همه به سوی اوست

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی

شادروان محسن حقیری نژاد
را به اطالع همه دوستان و آشنایان می رسانم.

مراسم تشییع پیکر زنده یاد امروز پنج شنبه 98.5.31

در آرامگاه ابدیاش بهشت رضا انجام میگیرد.

مجلس بزرگداشت آن عزیز روز جمعه  1شهریور  98از ساعت 16:30
الــی  18:30و روز شنبه  2شهریور از ساعت  16:30الــی  18:30در
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مردانه و زنانه منعقد می باشد.حضور شما عزیزان باعث تسلی خاطر بازماندگان

و شادی روح آن مرحوم بزرگوار خواهد بود.

خانواده مرحوم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

به تصویب رسانده اید؟ اصال برای من معلول و
متاهل با دوفرزند محصل بدون شغل و مسکن و
بدون مستمری و امثال بنده چه کارهایی انجام
داده اید؟ لطفا به فکر معلوالن باشید.
••در فرودگاه مشهد می توانید مدیریت کشور
را در مقیاسی کوچک ببینید :پارکینگ ویژه
خودروهایکارکناننزدیکسالنپروازودرسایه
درختان و دارای سایه بان ،پارکینگ خودرو های
مسافرین و همراهان در آفتاب و بدون سایه بان و
دور از سالن ها.
•• مدارس فرزانگان یا تیزهوشان خانواده ها را
با هزینه شهریه کالن سه میلیون تومانی گرفتار
میکند.یعنیآموزشوپرورشبرایتعداداندک
دانش آموز تیزهوش با انواع آزمون بودجه ندارد؟
پس مدارس تیزهوشان چه فرقی با غیرانتفاعی
بدون آزمون دولتی دارد؟
••اجاره های غیرمتعارف و سر به فلک کشیده
مسکن بیشتر از تحریم ها به اقتصاد خانواده
ضربه خواهد زد .بی نظمی و قیمت های سلیقه
ای اجاره بها توان مستاجران را بریده است و با
حقوق و درآمد طبقه متوسط جامعه همخوانی
ندارد و این فاجعه ای بزرگ است .
•• حقوق شهردار قم مگر چه میزان است که
ایشان هزینه های شش فرزند خود در کشور
آمریکا ،شیطان بزرگ را می تواند تامین کند؟
یک نفر نباید بپرسد از کجا می آورید؟
••جناب مدیرکل آموزش و پرورش به کدامین
قانون و تبصره وماده حق انتخاب دانش آموزان
کاشمری را در انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان
گرفتید؟ لطفا از مدیرکل سوال شود و پاسخش
در همین ستون آورده شود( .جمعی از خانواده
های مضطرب و دانش آموزان گریان وناامید به
آینده کاشمر)
••میگن ذخایر خونی استان در وضعیت
هشداره! اگه یکم همت کنن تعداد پایگاه ها را
در نوبت عصر وشب حداقل تا ساعت  ۲۰اضافه
کنن مطمئنا وضعیت خیلی بهتر میشه تا کسی
مجبور نباشه برای خون دادن از کار خودش بزنه
و مسافت زیادی را طی کنه .ضمنا درباره مکان
هایانتقالخونوساعاتکارشونبیشتراطالع

نمابر05137009129 :

رسانی بشه.
•• با برکناری مدیرعامل ایران خودرو ،آیا قیمت
خودرو کاهش می یابد؟ با برکناری مسئوالن
ومدیران فاسد آیا دزدی و اختالس هم کاهش
پیدا می کند؟
••سازمان سنجش برای گزینش ،دانشگاه
های کشور را به سه منطقه تقسیم کرده است و
استداللش اینه که امکانات آموزشی در منطقه
 ۲ ، ۱و  ۳یکسان نیست اما با این که درصد
کنکوریهایمنطقه ۱بیشتراستولیبهخاطر
عدالت درصد قبولی در سه منطقه یکسان است
اما چرا این منطق و عدالت را برای نظام جدید
و قدیم در نظر نمی گیرد؟ مسئوالن آموزش و
پرورش و سازمان سنجش پاسخ دهند آیا سطح
درسی و دشواری سواالت نظام قدیم و جدید
یکسان است؟
••وقتی در دنیای مجازی صحنه سگ کشی اون
هم با اسیدرو مشاهده کردم واقعا ناراحت کننده
بود .مسئولین خجالت بکشند .کمی انصاف هم
خوب چیزی است.
••این قدر بی انصافی بابت صاحبخونه درست
نیست که راه انداختیم .من بعد از سه سال تازه
امسال 50هزارتومان به اجاره خانه ام اضافه
کردم و چهار ماه منتهی به سال جدید را هم
نگرفتم .بابت درآمد کم مستاجرم.
•• دوست کارمندی که گفته اید مگر خون
فرهنگیان از ما رنگین تر است و !...اوال رنگ
خون همه انسان ها یکی است ثانیا شما کارانه
دارید ،اضافه کار ماهانه دارید ،بن خواربار دارید،
کارت هدیه به بهانه های مختلف دارید ،پارچه
برای کت و شلوار دارید ،بلیت استخر رایگان
دارید اما ما درس می دهیم بچه شما ممتاز می
شود .اداره شما به او هدیه می دهد .اگر کارمند
بانک باشید وام دارید و در روز شاید فقط با 50
نفر سروکار داشته باشید اما یک معلم هر ساعت
سر یک کالس با 40-30نفر سر و کار دارد .شما
وقتی بازنشسته می شوید فرزندتان جای شما را
می گیرد ولی معلمان چی؟!
•• چراباوجودکمبودزیادمعلمازاستخدامشدن
معلمان حق التدریس خبری نیست؟

گرانیسبوس،دامداران رامشترینانکرد!
هشدار ورود  2میلیون تن گندم به چرخه غذای دام در پیگرانی  150درصدی سبوس
پس از آن که وزارت صمت قیمت سبوس گندم را
از کیلویی  850تومان به  1200تومان افزایش
داد  ،اتحادیههای تولید طی نامهای ضمن اعتراض
خواستار لغو این مصوبه شدند؛ مصوبه ای که موجب
ورود نان به سبد مصرفی دام ها شده است .به گونه
ای که رئیس اتحادیه صنعت دام پــروری هشدار
داده است دو میلیون تن گندم به این صورت وارد
چرخه غــذای دام ها می شــود .به گــزارش فارس،
پس از آن که وزارت صمت قیمت سبوس گندم را
از کیلویی  850تومان به  1200تومان افزایش
داد ،اتحادیههای تولید طی نامهای ضمن اعتراض
خواستار لغو این مصوبه شدند .در نامه اعتراضی
این اتحادیه ها آمده است :با توجه به این که مصرف
سبوس گندم در دامــدار یهــای نیمه صنعتی و
روستایی بیشتر بوده و گاه تا  50درصد جیره غذایی
این گونه دا مهــا را تشکیل میدهد ،بنابراین هر
گونه افزایش در قیمت سبوس گندم ،تبعات بسیار
زیــادی از جمله افزایش قیمت تمام شده و ضرر و
زیان و نارضایتی قشر زیادی از دامداران را به همراه
دارد .در ادامه این نامه آمده است :در سالیان اخیر
با وجــود تــورم بــاال و تغییر در سیاستهای ارزی
کشور ،هیچ نهادهای در پنج ماه ،حدود  150درصد
افزایش قیمت نداشته است ،بنابراین چگونه قیمت
سبوس گندم از  520تومان به  840و در نهایت
 1250تومان افزایش می یابد؟ در همین حال،

رئیس اتحادیه صنعت دام پروری کشور گفت :وزارت
صنعت بهبهانه ارزان نگهداشتن قیمت نان نرخ
سبوس را افزایش داده اما از آن طرف خود نان وارد
غذای حیوانات شده به طوری که بــرآورد میشود
معادل دومیلیون تن گندم به این صورت وارد غذای
دام ها میشود .اللهیار ولی زاده در گفت وگو با
تسنیم اظهار کرد :افزایش قیمت رسمی سبوس به
 1250تومان باعث افزایش ورود نان به دامداری
ها و مرغداری ها به ویژه در جوامع روستایی شده
است .وی افزود :قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس
در سال گذشته  520تومان بود که در اواخر سال
به یک باره به  840تومان افزایش یافت و اکنون
به  1250تومان در کارخانه رسیده است و تا این
محصول به دست ما برسد  1500تا  1600تومان
قیمت پیدا می کند درحالی که قیمت هر کیلوگرم
نان در روستاهای کشور  1200تومان است .رئیس
اتحادیه صنعت دام پروری کشور ادامه داد :درحالی
قیمت نان ارزان تر از سبوس شده که ارزش غذایی
آن پنج برابر سبوس است و روستاییان به سمت
استفاده از خرید نان از نانوایی ها برای حیوانات خود
رفته اند .ولی زاده گفت :روستاییان نان مصرفی
مردم را به دلیل قیمت پایینی که در مقایسه با سبوس
دارد با دیگر ضایعات کشاورزی از جمله کاه مخلوط
می کنند و در جیره غذایی گوسفند ،گوساله ،مرغ و
غاز قرار می دهند.

