 7ﻣـﺎه اﺳـﺖ ﻫﻤـﺒﺮﮔﺮ  250ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﯾﻢ! )+ﻋﮑﺲ(
][ad_1
… ** ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪﯾﺪ و از ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ وارد دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪﯾﺪ؟
ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎه ﺳﺎل  1337در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم… .
… دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺘﺶ در
ﻗﺒﺎل آن را داده اﺳﺖ .رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن  ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﯾﻦ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﮐﺮاه اﯾﻦ ﮔﺰارش
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ… .
… :ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺷﮑﻮه در ﻃﻮل دﻫﻪ ﯾﺎ دو ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ در
اﻣﺎﻣﺰاده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻮد… .
… در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺷﺪ :ﺿﺮورت ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮﺧﻮ و
 – OFACﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی وزارت ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ – در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﻮﭘﺮﺟﺖ 100ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ
اﻣﻀﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪ روﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ، Hamilton Sundstrand، Goodrich Corporation
…
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺘﻮﻟﺪ دی ﻣﺎه ﺳﺎل  1364ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺆول ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر
ﺑﯿﻤﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎران ای ﺑﯽ
اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ .ﭘﺮوﯾﺰی دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﺑﺮادر دوﻗﻠﻮ
ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﻣﺒﺘﻼﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ای ﺑﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ… .
… وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺘﺎب اروﻣﯿﻪ از ﻓﺮدا
ﻣﻮرخ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  28ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ …

… ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﻤﻠﻪ ی ﻋﺮاق ﺑﻪ
ﮐﻮﯾﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺟﺪی
ﺑﺮای اﻋﺎده ی ﺻﻠﺢ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮﻟﻨﺎک و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ،
ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ی  598در  20ژوﺋﯿﻪ  29) 1987ﺗﯿﺮ
ﻣﺎه  (1366ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ …
… رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن  ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﮐﺮاه اﯾﻦ ﮔﺰارش
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ 90
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ
ﻣﻮﻋﺪ ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ… .

ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر
اﯾﻦ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ
روز ﯾﮑﺒﺎر روﻧﺪ
ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.

درﮔﯿﺮی ﻫﺎ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اول ﺳﺎل  ،95ﺗﻌﺪاد 11
ﻫﺰار  330ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در زﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ،ﺷﻤﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ؛ در ﻣﺠﻤﻮع از ﮐﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در درﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  95ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﻧﺪ  2ﻫﺰار و 687
ﻧﻔﺮ زن و  5ﻫﺰار و  324ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮده اﻧﺪ… .
ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺪود ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﺑﺮﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی
ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،اﺟﺮاﯾﯽ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن از ﺷﺮوع ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در 15
روز اول ﻣﻬﺮﻣﺎه در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  7:30ﺗﺎ  9ﺻﺒﺢ ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد .اﯾﻦ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺎم ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻬﯿﻪ و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻒ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و ﻓﯿﺴﺒﻮک( از ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺟﻌﻠﯽ در ﻓﯿﺴﺒﻮک
را دارد .ﻓﯿﺴﺒﻮک اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ را ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺣﺬف ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﺎش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﻪ ارزش 100
ﻫﺰار دﻻر را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ… .
… .رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮد ،ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاردی ﻫﻢ از ﮐﻨﺎر آن ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﺒﺮ

ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﻤﺮﻧﮓ
و ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن آن ﺗﺄﺛﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ… .
… *** ﭘﻮﺗﯿﻦ :ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺗﺮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ را ﭘﻮﺗﯿﻦ
 15ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪی از ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻐﺎل ﻋﺮاق ،ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و
ﺑﺤﺮان آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﮐﺮه ﺑﻮد و ﺷﯿﻮه اﻧﺠﺎم اﻗﺪام ﻫﺎی
ﺿﺪروﺳﯽ واﺷﻨﮕﺘﻦ را ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺧﻮاﻧﺪ… .
… وی اﻓﺰود :ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ
اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ

ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻋﺪم درج ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮی و اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﺨﻔﯿﻒ از ﻗﯿﻤﺖ درج ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ… .

… ،اﺋﺘﻼف ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﻘﻼب  14ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻈﺎﻫﺮات
اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ در روز ﺟﻤﻌﻪ و در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﻌﺮض ﻧﯿﺮو ﻫﺎی آل ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎد ﻫﺎ و ﺷﻌﺎﺋﺮ اﺣﯿﺎی ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی آل ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻫﺎ و
ﭘﺮﭼﻢ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺎه ﻣﺤﺮم و ﻋﺎﺷﻮرا در ﺷﻬﺮک “ﻧﻮﯾﺪرات” ﮐﺮده اﺳﺖ… .
… ﺑﺎ اﻓﺮاﻃﮕﺮاﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺴﻨﺎ :ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﭘﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﺮﮔﺒﺎر اﺧﯿﺮ در اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻃﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و
ﮔﻮﮔﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺮاﻃﮕﺮاﯾﯽ
آﻧﻼﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮر ﮔﺰارش داد:ﺗﺮزا ﻣﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ
اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﺟﻠﺴﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪام
ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻓﺮاﻃﮕﺮاﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد… .
داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﻼل اﺣﻤﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪود  8ﻧﻮﺑﺖ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دارو ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دارو
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﻣﺪارک ﻻزم را ﺑﺮای ﺛﺒﺖ دارو ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﻟﺬا از ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ …
… اوﺑﺎﻣﺎ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎدی
ﮐﺮد اﻣﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ رواﺑﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ

اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اش ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و ﺗﺠﺎری ﺟﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮﺑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺗﺮاﻣﭗ ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮده و رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در
ﻗﺒﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی آن را ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ دﻫﺪ… .
… ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ رﻧﺠﺒﺮ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ  :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس ،ﻃﺮح اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﻣﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ
ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺗﺮدد ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ دو اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی در  20ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ …
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻇﺮوف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺮو ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺖ ﻫﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮﻧﺪ  .دﮐﺘﺮ
ﺣﺮﯾﺮﭼﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روی اﻏﺬﯾﻪ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﺻﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻏﺬﯾﻪ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ و
رﺳﺘﻮران ﻫﺎی ﻣﺠﺎز ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺬﮐﺮات ﻻزم داده ﻣﯽ ﺷﻮد … .
ﺣﺮا – ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان را
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق و
ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در  25ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد،
اﺳﺖ .ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺲ
از اﯾﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮواز ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻋﺮاق از ﺳﻮی ﻏﺮب و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮواز ﻣﻤﻨﻮع در ﻋﺮاق در واﻗﻊ ﻫﺪﻓﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺮاق ﭘﺲ از ﺻﺪام
ﺑﻮد… .
… ،در ﺟﻬﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺒﺎل ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ ای اﯾﺮان ،ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻫﺎ را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ … :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ… .
…؛ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دوﺳﺎﻻﻧﻪ آﺛﺎر ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻣﺮوز ) 27ﺷﻬﺮوﯾﻮرﻣﺎه( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺮاﻟﻠﻪ
ﻓﺮﻫﺎدی – ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ  ،-اﯾﻤﺎن آل ﻣﻈﻔﺮ – دﺑﯿﺮ دوﺳﺎﻻﻧﻪ و ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ،-
…
… ﺣﺎﻻ اﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪاً ﺧﺒﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در روزﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  95ﺑﻪ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻃﺮح ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﺮﮐﺮد ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺰدان ﻣﻬﺮ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ …
…) .اﻟﺒﺮادﻋﯽ (1391:281،اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح اﻗﺪام ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و آژاﻧﺲ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻃﺮح اﻗﺪام ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﺮان ﻃﺒﻖ روال ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﺮان و آژاﻧﺲ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮح اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﻬﺎﻣﺎت وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان
ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آژاﻧﺲ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ… .
… رﮐﺲ ﺗﯿﻠﺮﺳﻮن  ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎم را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ اﮐﺮاه اﯾﻦ ﮔﺰارش
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ 90

ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر
اﯾﻦ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ
روز ﯾﮑﺒﺎر روﻧﺪ

ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای را ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﺰارش ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻋﺪ ﮔﺰارش ﺑﻌﺪی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ… .
… ﭼﻪ ﺧﻨﺠﺮﻫﺎ ﮐﻪ از دﻟﻬﺎ ﮔﺬر ﮐﺮد زﻫﺮ ﺧﻮن دﻟﯽ ﺳﺮوی ﻗﺪاﻓﺮاﺷﺖ ز ﻫﺮ
ﺳﺮوی ﺗﺬروی ﻧﻐﻤﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﺪای ﺧﻮن در آواز ﺗﺬرو اﺳﺖ دﻻ اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﺎر
ﺧﻮن ﺳﺮو اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﭙﻮر ﻧﯿﺰ درﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ آب ﺑﺎرﯾﮑﻪ ای دارﯾﺪ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد… .
… ،ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺠﺎر آن از ﺳﮑﻨﻪ
ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  800ﻣﺘﺮی در ﺷﻬﺮ وروﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻﺷﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ دو ﺑﻤﺐ ﭘﺲ از اﻧﻔﺠﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻧﻔﺠﺎر ارﺗﺶ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻤﺐ در ﻧﯿﻤﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ و دوﻣﯿﻦ ﺑﻤﺐ ﻧﯿﺰ  5ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ  2ﺑﻤﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از
ﺳﮑﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ وروﻧﺎ و در وﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ای در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ… .
… اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻓﺎﮐﺲ ﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  3ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﺷﺎﻣﻞ  15ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮان،
 4اﺳﺘﺨﺮ ،ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﺠﺰا
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﮐﺲ ﮐﺎن ﺗﯽ وی اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ،
ﺑﺎﻧﮏ ،رﺳﺘﻮران ،ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ …
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