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عملیاتی کردن
حلقه مفقوده دیپلماسی
تاجیکستان ،ترکمنستان ،روسیه ،قطر و اکنون
عمان ،مقصد پنج سفر خارجی رئیسجمهور در
 ۹ماه گذشته بوده است ،دو سفر به پایتختهای
همسایه ،دو سفر به کشورهای منطقه و یک سفر
هم به روسیه بهعنوان یکی از متحدان جمهوری
اسالمی .هدف و انگیزه مستتر در تمام آ نها
اما یک موضوع بوده است :ظرفیتگشایی در
سیاستخارجیجمهوریاسالمی.واقعیتاین
است یکی از عرصههایی که میتواند سیاست
خارجی متوازن دولت سیزدهم را نمایان کند،
همسایگان ایران است .همسایگانی که با توجه
به بسترهای همگن جغرافیایی ،فرهنگی و
اقتصادی میتوانند اولین الیه توسعه روابط
سیاست خارجی دولت سیزدهم قلمداد شوند.
جالب این جاست که ایران با  15کشور همسایه
است و بعد از روسیه و چین بیشترین همسایگان
را در جهان دارد و بــرای این که بتواند روابط
متوازنی را با همه همسایگان شکل دهد نیاز به
ساختار بندی و سامان دهی جدید دارد .هرچند
که دیپلماسی اقتصادی نه در قالب ساختار
تشکیالتی بلکه هماهنگ کننده موثر نسبت
به همه عوامل اقتصادی در روابــط دوجانبه
و حتی چند جانبه بهکــار گرفته میشود .بر
اســاس بــرآورد موسسات معتبر بینالمللی و
ملی 15 ،کشور همسایه ایران بیش از 1000
میلیارد دالر و  25همسایه حلقه دوم ایران بیش
از  2000میلیارد دالر واردات دارنــد و سهم
کشور ما از این بازار بزرگ بسیار ناچیز است.
افــزون بر ایــن ،در سالهای اخیر مناطق آزاد
در استانهای همجوار رشد و رونق پیدا کرده
و برای افزایش صادرات سامان دهی شدهاند
بنابراین اولویتبندی سیاست خــارجــی بر
اساس همسایگان میتواند به این روند سرعت
و شتاب ببخشد .در دولت سیزدهم نیز بنا به
ـل همسایگی» در
گفتههای مسئوالن «اص ـ ِ
اولویت دستگاه دیپلماسی قراردارد .استقبال
گرم اخیر سلطان عمان از رئیسجمهور ایران
هم نیاز منطقه به این رویکرد را اثبات کرد و هم
ارسال این پیام از جمهوری اسالمی بود که برای
منافع خود با حفظ سه اصل عزت ،حکمت و
مصلحتازهیچمیزومذاکرهایغفلتنمیکند.
برای مثال نگاهی به آمار و ارقام و ظرفیت کار
بــرای توسعه روابط تهران–مسقط اهمیت
«اصل همسایگی» را دوچندان
اولویت دادن به
ِ
میکند .بر اساس آمار ارائه شده در خبرگزاری
عمان ،دو هزار و 710شرکت ایرانی در سلطان
نشین عمان سرمایه گذاری کردهاند که هزار و
163شرکت به صورت صددرصدی در مالکیت
ایرانیان و هــزار و 547شرکت نیز به صورت
مشارکت عمانی -ایرانی فعالیت میکنند.
آمارهای موجود حاکی از اراده و تمایل جدی
دو کشور برای ارتقای روابــط و همکاریهای
تجاری و اقتصادی میان دوکشور به سطح روابط
و مناسبات سیاسی است که دو کشور در سالها
و دهههای گذشته از آن برخوردار بوده و هستند.
با این که میزان مبادالت تجاری و اقتصادی دو
کشور طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته
است اما تا رسیدن به سطح مطلوب هنوز فاصله
زیادی دارد و تالش میشود در گام اول میزان
مبادالت تجاری و اقتصادی به دو برابر میزان
کنونی یعنی تا 1.5میلیارد دالر افزایش یابد.
با روند فعلی دستیابی به این هدف ،غیرمنتظره
نخواهد بود .افزون بر این،عمان طی سالهای
اخیر به دنبال توسعه ظرفیت بنادر و رقابت
با امــارات بــوده اســت .بندر سلطان قابوس با
دسترسی به هند و شبه قاره ،بندر صحار برای
صادرات مجدد محصوالت غذایی و بندر صالله
در مسیر کشتیرانی غرب به شرق و دسترسی به
اقیانوس هند و دریای سرخ از جمله ظرفیتهای
عمان در حوزه تجارت کاال محسوب میشوند .از
دیگر مزیتهای عمان نسبت به کشوری مانند
امارات ،بندر صحار در شرق تنگه هرمز است که
موقعیت بهتری نسبت به بندر جبلعلی دارد
و میتواند دسترسی مناسبی را به خلیج عدن
برای ایران فراهم کند .آمارها نشان میدهد
بندر صحار سریعترین رشد در میان مناطق
آزاد تجاری جهان را طی سالهای اخیر تجربه
کــرده اســت .ایــران در حــوزه تجارت کــاال و به
دلیل ظرفیتهای انبارداری ،سرمایهگذاری و
تردد آسان فعاالن اقتصادی و امکان گسترده
صادرات مجدد به امارات وابسته است ،ارقام
تجارت تهران و ابوظبی این واقعیت را نشان
میدهد .درحالیکه امارات طی سالهای اخیر
تقریب ًا در بیشتر پروند ههای منطقهای مقابل
ایــران بوده و اکنون نیز باالترین سطح روابط
سیاسی را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده ،در
نقطه مقابل عمان همواره مواضع سازند های
در قبال ایران اتخاذ کرده است .بنابراین ایران
باید عمان را از جمله ظرفیتهای تنوعبخشی
به تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و روابط
اقتصادی دوجانبه را تسهیل کند.

رئیس مجلس ضمن تعیین ضرب االجل
به دستگاههای متخلف در اجرای قانون تسهیل صدور
مجوزهای کسب وکار اعالم کرد:

تهدید متخلفان مجوزهای کسب و کار به
استیضاح و پیگرد قضایی
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت:
درآبانامسال،مجلسجلسهایبرای
پیگیری نحوه اجرای قانون تسهیل
صدور مجوزهای کسب و کار ،برگزار
میکند .آبان ،دیگر روز تعیین تکلیف
و نه تذکر دادن است.
به گزارش ایسنا ،محمد باقر قالیباف
در جلسه علنی دیـــروز مجلس با
قدردانی از وزیر اقتصاد برای آمدن
پای کار به منظور اجرای این قوانین
گفت :مطمئن باشید مجلس پای
کار است چون دو موضوع اشتغال
و گرانی از مسائل اساسی جامعه
محسوب میشود.
قالیباف خطاب به وزارت اقتصاد
گفت :مسئوالن مربوط در وزارت
اقتصاد توجه داشته باشند که درگاه
ملی صدور مجوزهای کسب و کار در
حوزه مسائل فنی و کنترلی اشکاالتی
دارد کــه بــایــد رف ــع ش ــود تــا بهانه
از دستگا ههای دیگر گرفته شود.
چهار کار باید در درگاه ملی مجوزها
انجام شود که شامل صدور ،تمدید،
استعالمات و توسعه است که فعال در
مرحله صدور هستیم .باید حتما سه
کار دیگر هم انجام شود و دستگاهها
به درگــاه ملی مجوز بپیوندند تا این
مجموعه کارها کامل انجام شود.
رئــیــس مجلس خــاطــرنــشــان کــرد:
شهرداری ها ،کانون کارشناسان،
ســازمــان نظام پزشکی ،اتا قهای
ایــــران و تــعــاون و فــراجــا از جمله
دستگا ههایی هستند کــه بــه این
مجموعه و درگاه ملی وارد نشدند.
قالیباف گفت :جلسه بعدی برای
اجرای این قانون آبان  ۱۴۰۱است
و تا آن زمان معاونت نظارت به همراه
کمیسیون جهش تولید مکلفاند
ماهانه گــزارش پیشرفت کــار را در
اختیار نمایندگان قرار دهند.
وی ادامه داد :در آبان ،ما در جلسهای
در مجلس به این گزارشها رسیدگی
میکنیم و اگر اقدامی بر زمین مانده
باشد مجلس از همه ابزارهای خود
همچون ارجاع تخلفات به قوه قضاییه
تا استیضاح استفاده میکند تا برای
یک بار روند اشتغال در کشور جمع
شود .آبان ماه دیگر روز تعیین تکلیف

و نه تذکر دادن است.
▪خاندوزی :امیدوارم روزی خاتمه
صدور مجوزهای کاغذی را اعالم
کنم

همچنین در ایــن جلسه ،وزیــر امور
اقتصادی و دارایی به ارائه گزارشی
درباره عملکرد دستگاههای اجرایی
در درگاه ملی صدور مجوزها پرداخت
و گفت :تاکنون از مجموع حدود ۶۲
هزار درخواست ثبت شده در درگاه
ملی صــدور مجوزها ۲۰ ،درصــد از
درخواستها به مرحله صدور مجوز
رسیده است.
بــه گــــزارش ایــســنــا ،ســیــداحــســان
خــانــدوزی با اشــاره به بیانات رهبر
انــقــاب در بهمن ســال  ۱۴۰۰و
تاکید ایشان بر توجه مسئوالن به
جدی گرفتن موضوع ایجاد پنجره
واحــد بــرای دریافت مجوزها و آزاد
ســازی دریافت مجوزهای اشتغال
گفت :وزارتــخــان ـههــای بهداشت و
فرهنگ و همچنین بانک مرکزی
عقب افتادگیهای جدی در درگاه
ملی صــدور مجوزها دارنــد اما سایر
دستگاهها در این زمینه تالش خوبی
از خود نشان دادند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره
بــه همکاری نــکــردن دستگا ههای
مختلف در اتصال به درگاه ملی صدور
مجوزها گفت :دربــاره دستگاههای
دولتی در گزارشی که صبح دیروز به
نمایندگان ارائه کردم به سه دستگاه
اشــاره شد که از نمایندگان محترم
مجلس میخواهم ایــن مــوضــوع را
پیگیری کنند امــا دربــاره نهادها یا
مراجع صدور مجوز غیردولتی نظیر
نظام روان شناسی ،کانون وکــا و
صندوقنوآوریکهتشکلهایصنفی
مرجع صــدور مجوز هستند ،هنوز
نداشتن اتصال خود را به صدور ملی
مجوزها حل و فصل نکرد هاند و به
دلیل همکاری نکردن این نهادها
امکانپیگیریشکایاتوتهیهگزارش
نظارتی از سوی ما مقدور نیست؛ در
این زمینه این امکان فراهم است که با
فشار نظارتی مجلس شورای اسالمی
مشکالت برطرف شود.

شهادتخلبانوکمکخلباندرپی
سقوطهواپیمایاف7

در پی سقوط یک فروند هواپیمای اف
 ۷در نایین اصفهان ،خلبان و کمک
خلبان به شهادت رسیدند.
به گــزارش ایسنا ،صبح دیــروز یک
فروند هواپیمای اف  ۷در منطقه
عمومی نایین اصــفــهــان در حین
تمرینات تیراندازی آموزشی هوایی،
به علت نقص فنی دچار سانحه شد
و سقوط کرد .در این سانحه سرگرد
خلبان قــاســم زمــانــی و دانشجوی
خلبانی محمد جواد بای به شهادت
رسیدند .علت سانحه توسط گروه
تخصصی هوایی در دســت بررسی
است .سرهنگ معتمدی مدیر روابط
عمومی ارشد نظامی
آجــا در استا نهای
اصــــفــــهــــان ،یـــزد
و چـــهـــارمـــحـــال و
بــخــتــیــاری گــفــت:
رأس ســــاعــــت ۸
صبح (سهشنبه۳ ،
خـــرداد) یــک فروند
هواپیمای آموزشی
اف ۷پایگاه هشتم
شکاری اصفهان در
اطراف انارک نایین
دچــــار حـــادثـــه شد

که متأسفانه دو خلبان این هواپیما
سرهنگ دوم زمانی و ستوان یکم بای
به شهادت رسیدند.
وی افـــزود :علت ایــن حــادثــه نقص
فــنــی بــــوده اســـت امـــا تحقیقات
بیشتر در ایــن بــاره ادام ــه دارد .به
نوشته اعتمادآنالین ،چنگدو جی۷
بــا نــام صــادراتــی اف ۷هواپیمای
ساخت چین بــر اســاس هواپیمای
میکویان گورویچ میگ ۲۱است .در
سال  ۱۹۶۱دولت شوروی لیسانس
کارخانه میگ F-13 -21را که با
موتور  R-11 F300پیش میرفت به
دولت چین تحویل داد.

••چند سال پول بیمه تکمیلی را کسر کردند ،هر
وقت برای دریافت میرفتم متصدی یک نقصی را
پیدا میکرد .مثال تاریخ خوانا نیست و ...یک بار
هم ۱۸۲هزار تومان نسخه راانداختم سطل زباله
وانصراف دادم .بیمه ۱۴ریــال را به عنوان باقی
مانده حساب برایم فرستاد.
•• آقایانی که مدعی هستند چهار قلم گران شده
احتماال ریاضی آنها خیلی ضعیفه چون  400قلم
گران شده نه  4قلم!
•• آقــای رئیسی  10درصــد حقوق بازنشستگان
و 5درصد یارانه را افزایش دادی اما قیمت مواد
شوینده  40درصد و بقیه اجناس  20تا  40درصد
اضافه شد! چرا؟
•• آیا کسی بر آرایشگاههای زنانه نظارت میکند؟
قبل از عید برای کوتاهی مو ۶۰تومان میگرفتن
االن ۱۶۰تومان!
•• از خودروسازها بپرسید ماشین هاتون رو چند
بفروشید ضرر نمیکنید؟! واقعا این قدر وقاحت
نوبره!
•• چندین سال پیش اگر میخواستیم خانه اجاره
دهیم چندین ماه دنبال مستاجر میگشتیم .همه
صاحبخانه بودند .حاال تا میخواهیم خانه اجاره
بدهیم صبح تا ظهر صد تا مشتری میآید.
•• وقتی تقریبا همه اجــنــاس طــی ســال حداقل
۵۰درصــد (بعضی اقــام ۵۰۰درصــد ) افزایش
قیمت داشتهاند ،چطور تورم شده۳۴درصد؟ مثل
این که یک نفر همه نمراتش باالی  19باشه بعد
معدلش  13اعالم بشه!
•• خداوند بیامرزد این هموطنان خوزستانی ما را
که تعدادشان هم مشخص نیست .آقای رئیسی
همه منتظر آمدن شما از عمان هستند .بیایید که
دل ایرانیان بد دردی دارد.
•• دربـــاره اون کارمندی کــه گفته حقوقش از
آبــدارچــی کمتره ،مـیخــوام بگم شما یک دهم
آبــدارچــی کــار مثبت داری؟ چــرا شایعه پراکنی
میکنی؟ من 20ساله آبدارچی هستم .حاضرم
کارم رو با یک کارمند عوض کنم .شما که گله مندی
بیا جامون رو عوض کنیم.
•• این قدر گله نکنید صدا وسیما سریال نمیسازه!
از موقع پرداخت یارانه جدید تقریبا روزی دو تا فیلم

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

میسازه .مصاحبه با اقشار مختلف و تاثیر یارانه
خیلی قشنگه به سبک فیلمهای هندی! آدم گاهی
از غم و گاهی از شادی گریه اش میگیره .امیدوارم
با همین فرمون بره جلو و هنرپیشههای جوان هم
بیشتر وارد عرصه بازیگری شوند.
•• امروز کرهای که هفت هزار تومان قیمت زده رو
خریدم  12تومان .گفت باز هم ممکنه گرون بشه.
بقیه کاالها از نخود ،لوبیا تا بستنی هم بین  20تا
40درصد ،اونم تو همین  10روزی که گفتن قیمت
هیچی نباید افزایش پیدا کنه گرون شده!
•• لطفا به تامین اجتماعی بگویید با عذرخواهی نه
قسط ما داده میشه نه شکم ما سیر میشه و نه خدا
راضیه .قدری فکر کنید!
•• پراید شش میلیون تومانی شده ۲۰۶میلیون
تومان ولــی خــودروســازهــامــون هنوز دارن ضرر
میدن؟!
•• کجای دنیا دیدید کسی بخواد بازنشسته بشه
باید ۵۰میلیون پول بده به بیمه تامین اجتماعی
تا با بازنشستگیش موافقت بشه؟! آیا کسی هست
پیگیری کنه؟
•• همه چی گــرون شــده ،همه وسایل و خوراکی
ها! دیگه کسی تو مهمونی میوه و آجیل و شیرینی
و ...نمیبینه! دیگه قربونش برم صله رحم هم بی
رحم شده!
•• عینک آفتابی میخرین پنج میلیون؟ پنج میلیون
بده من چتر میگیرم باال سرت به هرکی هم برسم
میگم ایشون خیلی پولدارن!
•• ایــن چه وضعیه بــرای مــردم به وجــود آوردیــن؟
برای تهیه آب مجلس ختم باید  20تا مغازه را بریم
تا تهیه کنیم؟!
•• بهترین طنز این چند روز اخیر مربوط به این
جمله مسئوالن است :مردم نگران نباشند فقط
روغن و مرغ و تخم مرغ گران میشود!
•• دولت اگر زمینه اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان
را تسهیل و فــراهــم کند ،رشــد جمعیت صــورت
میگیرد و نیازی به برگزاری جلسه و سمینار و
همایش و برنامه نویسیهای کذایی نیست .قفل
ازدواج جوانان را باز کنند ،خودبه خود جمعیت
کشور زیاد میشود و نیاز به نگرانی بابت کاهش
جمعیت نیست.

•• واقعا کسی بر این اپراتورها نظارت نداره؟ بسته
3گیگ میخریم یک گیگ هم نداره!
•• یک دلیل اهمیت حراست از مرزها ،این است که
مهاجم به غارت منابع مالی و انسانی کشورها طمع
ل اتباع خود را برای آن به خطر
کرده ،حتی جان و ما 
میاندازد .اگر کشوری از پول ملی ،منابع مالی،
طبیعی ،انسانی ،اطالعاتی و ...خود محافظت
نکند ،اِشغال و جنگ نمیخواهد؛ همه باید از کشور
دفاع کنیم؛ منابع و ثروت ملی نیز مثل همان است.
•• کسانی که امکان دریافت دستمزد به صورت
مستقیم از مردم را دارند مانند کسبه خیلی نگران
گران شدن اجناس نیستند چون با کشیدن روی
اجناس ،جبران گران شدن را میکنند و سیستم
بازرسی اتحادیهها هم جواب نمیده .آخه خود
اتحادیه یکی از همون کسبه است ،چاقو که دسته
خودش رو نمیبره .مثل جریان هرکی کاالی خرید
قبل داشته میتونه به قیمت جدید بفروشه.
•• خبر ساعت ۱۱رادیو اعالم کرد به علت اشباع
بــازار از روغن مردم آن را نمیخرند! نخیر! توان
خرید روغن گران را ندارند .بعضیها نیمرویشان
را هم با آب درست میکنند .از خشم خدا بترسید و
اخبار را دقیق و صحیح اعالم فرمایید.
•• دوم خــرداد رد شــده و متاسفانه حقوق علوم
پزشکی رو نریختن! این چه وضعیه؟ مردم انگار
خرج و اجاره ندارن! ماشاءا ...کسی هم رسیدگی
نمیکنه.
•• قیمت آیفون  ۱۳به  ۷۰میلیون رسید معادل
قیمت یک واحد مسکونی  ۴۰متری در سال !۹۶
خوابم یا بیدار؟خب یواش یواش آیفونهایی را که
قبال وارد و انبار کردید ،بیرون بیارید که با یه تصمیم
چند  10میلیون رفت روی هر دستگاه موبایل و
چندین میلیارد هم رفت توی جیب یه عده خاص!
•• گیریم شرایط اقتصادی ،گل و بلبل! گیریم مردم
هم با مشو قهای .. .دولت صاحب فرزند بشن.
با همه این تفاسیر مطمئنم چند سال دیگه شعار
فرزندکمتر زندگی بهتر تکرار میشه.
•• شما را به خدا قسم م ـیدم پیگیری کنید چرا
مستمری بهزیستی شهر ساوه واریز نشده؟ به خدا
مستاجرم! بیکارم! هر کجا که فکر کنید رفتم ،هیچ
کس به دست معلول کار نمیده .کمکم کنید.

32میلیون حق ثبت برای مهریه 110سکه ای !
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هزینه  60میلیونی ایمن سازی هر هوتک

خشک کردن پر آبترین قنات جهان

حال «ایران» خوب است؟

پیش از این در همین صفحه و درروزهایی که بچهها
یکی یکی قربانی هوتکها میشدند ،از خطرات آنها
نوشتیم اما میدانیم این پایان سریال مر گهای
خاموش در میان هوتکها نیست و تا زمانی که آب
لولهکشی به این مناطق محروم نرسد ،سریال دردناک
مرگهای کودکان در هوتکها پایان ندارد .براساس
آمار ،هرساله در فصل گرم سال بیش از  20کودک در
این چالهها غرق میشوند اما این بار فوت شش کودک
تنها در یک هفته سبب شده فریاد کمک خواهی مردم
نجیب سیستان و بلوچستان برای حصارکشی هوتکها
بلندتر از همیشه باشد .رئیس شورای بخش پالن
هزینه حصارکشی دور هر هوتک را بین 50تا 60
میلیون ارزیابی میکند و میگوید :بارها خواستهایم
خودمان دور هوتکها را محصور کنیم اما چه کنیم که
دستمان خالی است.

مدیر جهاد کشاورزی بم گفت« :بر اثر بی احتیاطی
عملیات عمرانی بوستانی در ورودی شهر بم ،آب قنات
قنبرآباد ،پرآ بترین قنات بم خشک شد .معقول
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار کرد« :قنات
قنبرآباد ،پرآبترین قنات بم با  ۳۶۰لیتر دبی آب
در ثانیه و تامین آب برای هزار کشاورز بر اثر کار
عمرانی بوستانی در ورودی شهر بم تخریب شد».
بی احتیاطی پیمانکار و ورود با ماشین آالت سنگین
و غلتک به حریم این قناب ،دلیل خشک شدن آن
بیان شده است چون خاک برداری و عبور و مرور این
ماشین آالت باعث ریزش قنات و مسدود شدن آن
شده است .مدیر جهاد کشاورزی بم گفته هم اکنون
شش گروه و  ۴۰نفر نیروی متخصص و مقنی در حال
الی روبی این قنات هستند تا بتوانند هر چه سریعتر
آن را احیا کنند.

دو روز پیـش تصاویـری از یـک یوزپلنـگ در حـال
درمـان در بیشـتر خبرگزاریهـا منتشـر و اعالم شـد
مربـوط بـه «ایـران» یوزپلنگ مـادر سـه توله تـازه به
دنیـا آمده اسـت امـا حـاال فرهیختـگان آنالیـن مدعی
شـده اسـت کـه ایـن تصاویـر مربـوط بـه یوزپلنـگ
مـادر نبـوده و در محلـی کـه نگهداری میشـود سـالم
و سلامت اسـت .کاربـران بـه ایـن موضـوع واکنـش
نشـان دادنـد .کاربـری نوشـت« :چـرا سـازمان محیط
زیسـت گذاشـت بیشـتر خبرگزاریهـا ایـن تصویـر
رو منتشـر کنن و تکذیبیـهای صادر نکـرد و صبر کرد
یـک روزنامه بـره گـزارش تهیه کنـه؟» کاربـر دیگری
نوشـت« :مسـئوالن محیـط زیسـت اگـه ایـن عکـس
مربوط بـه «ایـران» نبـود باید فـوری اعلام میکردن
که این قـدر مـردم خبـر بـد و ناامیدکننـده رو نبینن
و نخونن».
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به حرمت خون شهید

دارگزارشجنجالیصداوسیما
شناساییخانمخانه ِ

حق ثبت مهریه؛ مانع جدید ازدواج؟

خاطره یکی از کاربران شبکههای اجتماعی در خصوص
دیدارش از خرمشهر ،بازتاب زیادی داشت .او در این
باره نوشت« :رفتیم جنوب ،رفیق خوزستانی ما را برد
خرمشهر روی بهمنشیر قایقسواری .از او پرسیدم
که این جا صیادی هم دارد؟ گفت آره اما قدیمیهای
خرمشهر ماهی بهمنشیر را نمیخورند .پرسیدم چرا؟
گفت چون این جا خیلی از بچههای مدافع خرمشهر شهید
شدهاند و پیکرشان زیر این آب طعمه ماهیها شده؛ به
حرمت اون شهدا ».کاربران هم به این موضوع واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت« :بعضی از مادران شهدای
غواص هم بعد از شهادت بچه شون ماهی نخوردن چون
پیکر بچه هاشون توی آب طعمه ماهیها شده بود».
کاربر دیگری نوشت« :یه عده برای این که یک وجب از
این سرزمین به دست دشمن نیفته جونشون رو فدا
کردن و کاش مسئوالن حرمت خون شهدا رو حفظ کنن».

چندی پیش یوسف سالمی ،خبرنگار صداوسیما درباره
خرید ماهانه منزل با مبلغ یارانه جدید گزارشی تهیه کرد
که با انتقادات فراوانی در فضای مجازی روبه رو شد.
البته برخی مدعی بودند یکی از افراد حاضر در گزارش
فرماندار سابق قلعه حسن خان است .هرچند لیال واثقی
فرماندار سابق خیلی زود اعالم کرد او در این گزارش
نبوده اما همچنان شایعات در خصوص افراد حاضر در
گزارش دست به دست میشد تا این که سالمی به سراغ
خانم علیزاده یکی از این افراد میرود .خانم علیزاده
خودش سرپرست خانواده است و دو فرزند دارد که
یکی از آنها معلول است و از تهمتهایی که به او زده
شده و طنزهایی که ساختهاند گالیه دارد .برخی کاربران
هم با انتقاد از یوسف سالمی نوشتند که گزارش سالمی
در وضعیتی که بسیاری از مردم در گرانیها آسیب
دیدهاند ،به نوعی الپوشانی مشکالت بوده است.

روز گذشته در همین ستون از مصوبه کمیسیون
قضایی درباره هزینه حق ثبت مهریهها نوشتیم .اگر
این طرح در صحن علنی مجلس تصویب و به قانون
تبدیل شــود ،مهریههای بــاالی  ۱۴سکه مشمول
پرداخت «حق ثبت» هنگام عقد میشوند و زن و
شوهرها باید برای ثبت  100تا  200سکه مهریه
 2درصد به عنوان حق ثبت پرداخت کنند .یعنی
ثبت  110سکه مهریه برای زوجها با توجه به قیمت
سکه  14میلیون و 500هزار تومانی چیزی حدود 32
میلیون تومان میشود .برخی کاربران بر این باورند
تصویب این طرح آغــازی برای ثبت نشدن رسمی
ازدواج خواهد بود که مشکالت زیادی را به همراه
خواهد داشــت .البته برخی هم این طرح را مغایر
آسانسازی ازدواج جوانان میدانند و معتقدند این
طرح باعث کاهش ازدواج میشود.

