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 وزاری خارجه امارات، بحرین و نتانیاهو  با 
قطار »عادی سازی« وارد آمریکا شدند 

ترافیکِ 
دیپلماتیک برای 

امضای صلح نامه!

جهان ۵

 طی یک ماهی که از توافق عادی ســازی روابِط اســرائیل و امارات 
متحده عربی می گذرد، تحلیل های بسیار زیادی در مورد آثار، پیامدها 
و منافع اسرائیل، آمریکا و امارات از سوی رسانه های داخلی و خارجی 
منتشر شد که هر کدام از زوایای مختلف مسائل مربوط به این صلح را 
بررسی کردند. طی این مدت بسیاری از تحلیلگران به صورت مستقل 
و اتاق های فکر به صورت تیمی، جمع بندی هایی را از آینده این پرونده 
صلح و تسری دادن آن به سایر کشــورهای عربِی حاشیه خلیج فارس 
و دولت های آفریقایی ارائه دادند، ولی تمام این گزارش ها و تحلیل ها 
صرفاً تحلیل های راهبردی بلند یا میان مدت به حساب می آیند و هیچ 
آینده پژوهی خاصی در آنها لحاظ نشــده است. به همین دلیل عموماً 
تحلیل های غربی ها به این ســمت رفت که قرار است در منطقه صلح 
یکپارچه و سراسری برقرار شــود و در مقابل از سوی اندیشکده های 
منطقه ای هشدارهایی در مورد مدل پاســخ دادِن نیروهای جهادی 
فلسطین به اسرائیل و سایر کشــورهای عربی داده شد. منحنی ابراز 
احساساِت منفی و مثبت از ســوی جریان ها و مقامات در مورد صلح 
امارات و اسرائیل به قوت خود ادامه داشــت که همین چند روز پیش 
)جمعه 21 شهریور(، شنیدیم بحرین هم به قطار عادی سازی روابط 
با اسرائیل پیوسته اســت. شــکی وجود ندارد که تعجیل در پرونده 
عادی ســازی روابط کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی، تماماً 

سناریویی است که به نفع دونالد ترامپ خواهد بود...

قدرت خرید خانوارهای ایرانی در وضعیت اضطرار

اپراتورهاموبایلقسطیمیفروشند
چرتکه 3

جمعی از بیماران »ام پی اس« و خانواده هایشان 
به دلیل نبود دارو و افزایش شدت بیماری امروز در 

مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنــا، جمعی از بیماران 
»ام پی اس« و خانواده های آنــان در اعتراض به 
عدم دسترسی به دارو دیروز -یک شنبه- مقابل 
سازمان غذا و دارو تجمع کردند، این بیماران به 
دلیل مشکالت تخصیص ارز در شرایط تحریم، 
با مشکل تامین دارو مواجه شدند و نبود داروی 
مستمر عامل شــدت گرفتن بیماری شان شده 

است.
یکی از مادرهای حاضــر در تجمع که کودک 
شش ساله مبتال به ام پی اس دارد، گفت: پسر من 
حدود شش سال دارو مصرف کرده، ولی حدود دو 
سال است که داروی مصرفی اش قطع شده است و 

در نهایت هم به ما گفته شــد فرزندش برای تایید 
بیماری باید آزمایش بدهد و حاال بعد از دو سال هنوز 
جواب آزمایش را هم نداده اند و این در حالی است که 
کودک من عالوه بر تایید پزشکش، حتی نشانه های 

بالینی این مریضی را دارد.
»محمدرضا شانه ساز«، رئیس سازمان غذا و دارو 
در ادامه بین تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف 
کشور آمده بودند، حاضر شد و بعد از گوش دادن به 
مشکالت آنها و اعتراض شان مبنی بر نبود داروی 

کافی قول پیگیری این موضوع را داد.
شانه ساز در مورد مشکل تامین داروی بیماران 
ام پی اس، گفت: ما کامال به ایــن خانواده ها حق 
می دهیم و نگران تامین داروی آنها هستیم. یکی از 
مشکالت اساسی ما این است که تنها تولیدکننده 
این داروها یک شرکت تولیدکننده  آمریکایی است، 
البته ما به شرکت های دانش بنیان سفارش تولید 

آنها را داده ایم.
وی ادامه داد: یک مدت دارو به ما داده نمی شد، 
اما با کمک سازمان جهانی بهداشت  و وزارت خارجه، 
آن شرکت گفته است که داروها را تحویل می دهم، 
مشکل بزرگ ما تامین ارز است و برای خرید دارو 
بانک های واسط از ترس تهدیدهای آمریکا جرات 

انتقال ارز را ندارند.

شانه ساز افزود: در هر حال قرار شد که ما پیگیری 
کنیم تا داروهای این بیماران برای چند ماه در کشور 
ذخیره باشد تا مشکل پیدا نکنند، یک مقدار افزایش 
مصرف دارو گزارش داده شده که قرار شد همکاران 
در معاونت درمان آن را به ما اعالم کنند و بر اساس 
آزمایش های انجام شده این دارو برای تعدادی از این 
بیماران اثربخشی ندارد که آن هم باید بررسی کنیم.
وی بیان کرد: همچنین قرار شــد والدین این 
بیماران در سازمان نماینده  ثابت داشته باشند تا با 
کمک آنها این پیگیری ها را انجام دهیم و همچنین 
قرار شد، یک جلســه با معاونت درمان در سازمان 
برنامه و بودجه بگذاریم تا با تامین اعتبار برای تهیه 

داروهای این عزیزان خیالشان را راحت کنیم.
شانه ساز گفت: خیلی از کشورها مثل فرانسه، 
انگلیس و آلمان اصال هزینه های این چنینی را تقبل 
نکردند، اما ما اصال به خودمان اجازه نمی هیم چنین 
کاری را انجام دهیم، این بیماری هزینه  درمان بسیار 
باالیی دارد و هزینه  هر بیمار ماهیانه چند ده میلیون 
تومان می شود که باید تالش کنیم تا این مقدار را 

تامین کنیم.
وی در پایــان گفت: تعداد بیمــاران ام پی اس 
اعالم شده  ریجستری بیش از 200 نفر است و در 
کل کشور بیش از 300 نفر گزارش داده شده است.

دادستان تهران با اشــاره به احصای قریب 20 
پرونده مشمول جرم سیاســی در دادسرای تهران 
اعالم کرد کــه دو فقره از این پرونده هــا با ۵ متهم 
به دادگاه کیفری یک اســتان ارجاع شده است. به 
گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه علی القاصی مهر 
در نشست شــورای عالی قضایی هم در گزارشی با 
اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای 
»قانون جرم سیاسی« اظهار کرد: پیرو دستور ریاست 
قوه قضاییه، تعدادی از پرونده ها در دادسرای تهران 
که مشمول شــرایط قانون جرم سیاسی به شمار 
می رفتند، احصا شد. وی افزود: در این قانون تصریح 

شــده چنانچه جرمی با انگیزه اصالح امور کشور 
علیه مدیریت و نهادهای سیاســی یا سیاست های 
داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به 
قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی 
مورد رسیدگی قرار می گیرد که مواردی، چون نشر 
اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص 
مشمول آن می شوند و موارد مستثنا از این قانون هم 

به صراحت مشخص شده اند.
وی با اشاره به احصای قریب 20 پرونده مشمول 
جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعالم خبر ارجاع 
دو فقره از این پرونده ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری 

یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی 
بودن یا نبودن جرم با دادســرا و دادگاه است و همه 
مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط 

و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.
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