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برای من گریه نکنید
مادر مثل ابر بهار اشک می ریخت ،پدر استوار همچون کوه
اما او هم آرام ،آرام گریه می کرد .برادران حالی داشتند که
فقط برادر از دست دادگان می دانند و بس.
فاطمه خان��م  14س��اله و علی آقای  7س��اله ب��ا گونه های
خیس از اش��ک ،ناباورانه جای پدر مهربان و دالورش��ان را
خالی می دیدند.
همسر شهید اما حالی دیگر داشت .آخر همین شنبه شب
جواد عزی��زش را در خواب دی��ده و توصیه هایی از ش��ریک
زندگی اش ،ش��نیده بود .جواد به ش��دت دلبس��ته همسر
و فرزندان و خانواده اش بود بخش��ی از عش��ق فراوانش به
همس��رش به خاطر همدلی ها و همراهی های او در مسیر
جهاد مقدس��ش بود برای همین آن دالور عرص��ه کارزار با
خصم تکفیری ،نام هم��دم زندگی اش را در گوش��ی تلفن
همراهخود«شریکجهادم،مسافربهشتم»ذخیرهکردهبود
و چه نغز و پرمعنا و چه زیبا که این «ش��ریک جهاد» نام جواد
عزیزش را در گوشی خود «شهید زنده» گذاشته بود .شهید
مدافع حرم ک��ه دلی به بزرگی «جهان» داش��ت به ش��ریک
جهادش به همسرش توصیه کرده بود بعد از شهادتم ،گریه
نکنید ،لباس سیاه نپوشید و هر کس خواست یاد من کند،
«یا زهرا» بگوید و روضه حضرت فاطمه(س) بخواند .شهید
جواد جهانی در سی و پنجمین بهار زندگی خود در حالی به
لقاء ا ...پیوست و «عند ر ّبهم یرزقون» شد که لباس پرافتخار
دفاع از حرم زینب کبری به تن داشت و این چهارمین مرتبه
ای بود که با ندای ُ
عباس��ک یا زین��ب» لباس پرعزت و
«ک ُّلنا ُ
افتخار رزم با تروریست های تکفیری را می پوشید .او همین
چند روز پیش در آخرین تماس تلفنی به همسرش گفته بود
که حلب خیلی شلوغ است شاید دیگر نتوانم تماس بگیرم
«البته نبای��د هم تماس بگیرم تا بیش��تر وابس��ته نش��ویم»!
جواد عزیز و پرکشیده به عرش ،گر چه پیش تر از این از پدر
بزرگوارش ،از م��ادر عزیزت��ر از جانش و از همس��ر همدل و
همراه و مهربانش خواسته بود تا برای شهادتش دعا کنند
و دل و ذهن این��ان و دیگ��ر عزیزانش را با گفت��ار و رفتارش
که عطر پرکشیدن و شهادت داش��ت آماده کرده بود و شب
شهادتش به خواب برادرش آمد و با آب پاشیدن برادرانه به
روی هم ،پیش خبری از «زالل شهادت» به آنان داد اما باور
کنیمکهپرکشیدن«جواد»هایمومندالورعاشقوشیدای
قرآن و اهل بیت گرچه برای خود این عزیزان خداباور و اهل
بیتیاور،فیضیبسعظیماستاماتحملداغوجایخالی
ایش��ان برای همه خصوص ًا ما که افتخار هم��کاری با جواد
عزیز را در موسسه و روزنامه خراسان داشتیم بسیار سخت
و طاقت فرسا اس��ت و اما تنها خدا می داند در دل خانواده
های بزرگوار و راست قامت این مسافران و راهیان بهشت و
ملکوت اعلی چه می گذرد!
امشب مردم عزیزمان در مش��هد مقدس با پیکر چهار نفر از
دالورمردان عرصه جهاد با تروریس��م وهابی تکفیری وداع
می کنند .با جواد عزیز ،با حس��ین هری��ری عزیز که همین
 3ماه پیش همس��رش را عقد ک��رده بود ،با دو ش��هید عزیز
اهل افغانستان قاسم حیدری و مسعود محمدی که دومین
ش��هید از خانواده محم��دی اس��ت .آری مردم ،دوس��تان،
هم��کاران و عزی��ز خانواده ه��ای این ش��هیدان ک��ه در باغ
ش��هادت را همچنان بر خود باز دیدند و پر کشیدند با پیکر
اینمدافعانغیورحرماهلبیتوداعمیکنند.اماهیچیک
از مومنان قرآن مدار هیچ گاه با آرمان های واالی شهیدان
دفاع از حریم اهل بیت پیامبر وداع نمی کنند بلکه وداع با
پیکر این شهیدان ،سالم مومنانه ای دیگر است به قرآن آن
کالم خداوند بی همتا و عترت و اهل بیت پیامبر خاتم.
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خبر

برگزاری نمایشگاه بازی های رایانه ای
در مجلس
اکبری-نمایش��گاه تخصصی بازی های رایانه ای از منظر
اقتص��اد ،فرهنگ و سیاس��ت ب��ا حضور رئیس کمیس��یون
فرهنگی مجلس ،رئیس بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای و
چند تن از نمایندگان در مجلس ش��ورای اس�لامی افتتاح
ش��د.پژمانفر رئیس کمیس��یون فرهنگی مجل��س در آیین
افتتاحیه این نمایشگاه با بیان این که با یک جامعه آسیب
دیده مواجه هس��تیم ،افزود :متاسفانه س��هم ما در عرصه
بازی های رایانه ای بسیار ناچیزاست و اگر بگوییم سهمی
نداشته ایم ،واقعی تر است.
نماینده مشهد در مجلس شورای اس�لامی با تاکید براین
که امروز بازی یک وسیله فرهنگی است و صرفا سرگرمی
نیس��ت و کاربری بس��یار باالیی در عرص��ه فرهنگی دارد،
تصریح کرد:ما می��زان مصرفی در داخل کش��وردر عرصه
بازی های رایانه ای داریم که  5درص��د آن تولید داخلی و
 95درصد آن وارداتی است .کریمی قدوسی رئیس بنیاد
ملی بازی های رایانه ای نیز دراین مراسم گفت :امیدواریم
پس ازبرگزاری این دوره از نمایش��گاه شاهد رقم خوردن
اتفاق��ات خوبی چه در ح��وزه قانون گذاری و چ��ه در حوزه
تخصی��ص اعتبارات مش��خص باش��یم.وی افزود:هدف از
این نمایش��گاه آگاهی دادن نمایندگان خانه ملت و ایجاد
حساس��یت برای یاری رس��اندن ب��ه متولی این ح��وزه در
زمین��ه قانون گذاری کپ��ی رایت ،ممنوعی��ت فروش بازی
به ک��ودکان زیر  18س��ال و دریافت ع��وارض از بازی های
خارجی است.

روحانی :برجام موجب اعجاب جهانیان شد
شوراینگهبانهمدرروزهایآخردرافتخاربرجامشریکشد

رئیس جمهور برجام را «یک فضای جدی��د و تنفس جدید
که بای��د از این فضا به��ره برداری ک��رد» برش��مرد و گفت:
«اکنون درها باز ش��ده که م��ا کار کنیم ».به گزارش ایس��نا

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی ظهر روز
گذشته در مراسم بهره برداری از طرح های توسعه میادین
نفتی غرب کارون ،افزود :صنعت نفت باید از این فضا بهره
ببرد و به حق هم اعجاب جهانیان را برانگیخته ،همان طور
که برجام موج��ب اعجاب جهانیان ش��د ،تح��رک صنعت
نفت نیز موجب اعجاب شد .در حالی که میگفتند برجام
عملیاتی شده ،اما سال ها طول می کشد که صادرات نفت
به دو میلیون بشکه برسد و ما به این زودی ها به شرایط قبل
از تحریم نمی رسیم.
▪ ▪ش��ورای نگهبان هم در روزه��ای آخر در این افتخار
شریک شد

روحانی با بیان این که بار اصلی برجام در طول مذاکرت
بر دوش وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع ،سازمان انرژی
اتمی ،شورای عالی امنیت ملی و مجلس بود ،تصریح کرد:
«شورای نگهبان هم در روزهای آخر در این افتخار شریک
ش��د .رهبری هم از آغاز راهنم��ا و هدایتگ��ر بودند و ملت
بزرگ هم پش��توانه دولت بود ».رئیس جمه��ور در بخش
دیگری از سخنان خود خوزستان را سرزمین ایستادگی،
شرف و رزم و دالوری جوانان غیور ،بسیج ،سپاه و نیروی
انتظام��ی توصیف ک��رد و گف��ت :ای��ن س��رزمین مقدس
ایستادگیها ،شرف و عزت است.

پس از بحث داغ مجلس بر سر ابهامات طرح تعیین حقوق مدیران صورت گرفت:

رد کلیات طرح رسیدگی به حقوق های نجومی در مجلس

کواکبیان :این طرح ماست مالیزاسیون است

نماین��دگان مجلس ،در جلس��ه علنی دیروز خ��ود ،ضمن
بررسی طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد
دریافتی های مازاد» ،با کلیات آن مخالفت کردند .با این
حال ،این سوال مطرح می شود که علت رد این طرح مهم
چه بوده اس��ت؟به گ��زارش ف��ارس ،نماین��دگان مجلس
شورای اسالمی ،در جلسه علنی دیروز خود ،کلیات طرح
یکفوریتی ش��فافیت دریافتی مدیران کش��ور و استرداد
دریافتیهای مازاد (ط��رح مربوط به حقوقهای نجومی)
را مورد بحث و بررس��ی ق��رار دادند اما با ای��ن حال کلیات
طرحی با اهمیت این چنینی به تصویب نرسید و این طرح
از دستور کار پارلمان خارج ش��د .این که در این جلسه چه
بر سر این طرح گذشته است از زبان مخالفان و نیز موافقان
می خوانیم.
▪ ▪مخالفان :طرح در راستای وظایف کمیسیون اصل
 90نیست

بر اس��اس اظهارات نمایندگان مخالف ،یکی از دالیل رد
این طرح ،ارجاع آن توس��ط رئیس مجلس به کمیس��یون
اصل  90و بررس��ی دقیق نش��دن ای��ن طرح بوده اس��ت.
وظیفه کمیسیون  ،90صرف ًا رسیدگی به شکایات از روش
و طرز کار مجلس ی��ا قوای مجریه و قضاییه اس��ت .حاجی
دلیگانی یک��ی از مخالفان ای��ن طرح گفته اس��ت :رئیس
مجلس باید این ط��رح را به کمیس��یون مش��ترکی ارجاع
میداد و متخصصان از کمیسیونهای مختلف (اجتماعی
و بهداش��ت و درمان) این مباحث را بررس��ی و جمعبندی
میکردند و با یک کار کارشناس��ی طرح جامعی به صحن
مجلس ارائه میش��د .البته رئیس مجلس در جلسه دیروز
به این ای��راد پاس��خ داد و مغایرت ای��ن ارجاع ب��ا آیین نامه
های داخلی مجلس را رد کرد .وی هم چنین پیش از آغاز
رأیگیری ب��رای کلیات این طرح ،در پاس��خ ب��ه انتقادات
و اعتراض��ات مکرر برخ��ی نمایندگان به عل��ت ارجاع این
طرح به کمیسیون اصل  ،90گفت« :از نمایندگان محترم
می خواهم به کلیات این طرح رأی دهند تا آن را دوشوری
کنیم و مجدد به کمیس��یون مربوطه ارجاع دهیم ».با این
حالاینتوصیهرئیسمجلسهمدرراینهایینمایندگان
تاثیری نگذاشت.

▪ ▪مخالفان :چرا سقف 20میلیونی برای مدیران در نظر
گرفته شد؟

ابهام در مبن��ای تعیی��ن س��قف  20میلیون ب��رای حقوق
مدیران از دیگر ایراداتی بود که برخ��ی نمایندگان اظهار
داشتند .حاجی دلیگانی گفته اس��ت :از جمله اشکاالت
این طرح ،این بود که پایه حقوقی را به  20میلیون افزایش
داده بود که معلوم نبود این رقم چگونه محاسبه شده است
و این رقم بر خالف خواسته طراحان اولیه طرح بود .چرا که
طراحان خواستار کاهش پایه حقوقی و دریافتها بودند و
نه افزایش و این اقدام خود محملی ب��رای افزایش حقوق
مدیران میش��د .به گزارش مهر ،جمشید انصاری معاون
رئیس جمهور و رئیس س��ازمان امور اداری و استخدامی
کش��ور نیز که به عن��وان نماینده دول��ت در مجلس حضور
داش��ت گفت :طبق این طرح ،دریافتی مقام��ات باالتر از
تصمیمی است که در شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده
اس��ت و در مورد دریافتی مدیران نیز مشابه تصمیم دولت
است.وی تصریح کرد :تصمیماتی که دولت گرفته ،شاذتر
از طرح کمیسیون اصل  ۹۰است و دولت محدودیت های
بیشتری را برای دریافتی مدیران ایجاد کرده است و طرح
کمیس��یون اص��ل  ۹۰گش��ایش در پرداخت ه��ای دولت
است به همین دلیل با تصویب این طرح ،موافق نیستیم.
محمد دهقان دیگ��ر نماینده مجلس نیز تصری��ح کرد :در
نظر گرفتن حداکثر حقوق مقامات و مس��ئوالن به میزان
 20میلیون تومان در طرح مذکور با شفافسازی دریافتی
مدیران همخوانی ندارد و بهتر است به نظر دولت که مبنی
بر حداکثر حقوق 10میلیونی است ،اکتفا کرد.با این حال
الریجانی رییس مجلس ،در پاسخ به ایراد مشابه مورد فوق
که از س��وی دهقان یکی از نمایندگان مجلس عنوان شد
اظهار داش��ت :حداکثر حقوق  20میلیونی برای مقامات

خالف اس��ت ،در ماده  2این طرح نیز به می��زان  2برابری
حقوق مقامات تأکید ش��ده که ح��دود  12میلیون تومان
میشود و قرار نیست حقوق  20میلیونی برای مقامات در
این طرح تعریف شود.
▪ ▪مخالفان :ضمانت ه��ای قضایی ب��رای اس��ت��رداد و
رسیدگی به تخلفات دیده نشده است

یکی دیگر از دالی��ل رد این طرح ،در نظ��ر نگرفتن تصمیم
جدی برای اس��ترداد حقوق های به ناحق دریافت شده و
نیز برخورد قضایی با مجرمان در این خصوص بود .حاجی
دلیگان��ی در این باره گفته اس��ت :طرح کمیس��یون اصل
 90قوانین مغایر با این طرح را ملغی اعالم نکرده بود و در
خصوص مس��ترد کردن پولهای به ناحق برداش��ت شده
تصمیم جدی در متن طرح گرفته نشده بود .همچنین در
این طرح اش��ارهای به نحوه برخورد با کس��انی که مرتکب
تخلف در دریافت حقوقها شده بودند نشده بود و این که
مجرماندراینمسئلهچگونهبایدبهمحاکمقضاییمعرفی
شوند.پاس��خ به این اش��کال نیز در صحن مجلس و توسط
کاتب ،نماینده گرمس��ار داده شد .وی که به عنوان موافق
این طرح سخن می گفت ،در تشریح این طرح اظهار کرد:
در این طرح ،صرف ًا به بحث دریافتیهای مدیران پرداخته
نشده ،بلکه استرداد حقوقهای غیرمتعارف دریافتشده
هم م��ورد توجه ق��رار گرفته اس��ت .همه ای��ن حقوقهای
غیرمتعارف باید به خزانه واریز شوند ،البته حدود 400نفر
از مدیران کشور حقوقهای نامتعارف دریافت میکردند
که باید آن را به خزانه بازگردانند.
▪ ▪موافقان :جامعیت طرح نقطه قوت آن است

موافقان این طرح اما بر ش��مولیت و جامعی��ت این طرح و
این که ه��م به نظام مند ش��دن پرداخت ها و هم اس��ترداد
حقوق های نامتعارف دریافت شده ،پرداخته است تاکید
داشتند .کاتب نماینده گرمس��ار در این باره گفت :اولین
نکته درباره ویژگیهای طرح مذکور ،شمولیت این قانون
اس��ت که همه نهادهای نظام را تحت پوش��ش خ��ود قرار
میدهد ،حتی نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری در این
طرح مورد توجه قرار گرفته است.س��یدجواد حسینیکیا
نماینده س��نقر نیز اظهار کرد :این ط��رح دارای جامعیت
اس��ت و اس��ترداد برداش��تهای نامش��روع و نامتعارف را
دربرمیگیرد .با تصویب طرح مذکور ،پرداختها در آینده
نظاممند میشوند و یکسانسازی پرداختها را به دنبال
خواهد داشت .وی با بیان این که با تصویب این طرح ،مردم
متوجه میش��وند که مدیران چ��ه میزان دریافت��ی دارند،
خاطرنشان کرد :تصویب این طرح موجب باز شدن دست
تش��کیالت نظامی برای برخورد با متخلفان میش��ود.در
مجموع ،نمایندگان به این طرح رای نه دادند .طرحی که
به زعم برخی از آن ها ایرادات زیادی داش��ت .تا آن جا که
حتیکواکبیان،نمایندهتهران،آنرا«ماستمالیزاسیون»
خواندوگفت:اینکارینیستکهمجلسیکهدرراسامور
است انجام بدهد .وی خطاب به رئیس مجلس اظهار کرد:
«در بررس��ی این طرح هم دولت و ه��م نمایندگان مخالف
هستند اما چون حضرت عالی (اش��اره به رئیس مجلس)
اراده کردهاید میخواهید کار را انجام دهید ».در مجموع،
نمایندگان به این ط��رح رای نه دادند .طرح��ی که به زعم
برخی از آن ها و نیز نماینده دولت در جلسه ،ایرادات زیادی
داش��ت .تا آن جا که نماین��ده دولت خواس��تار رای منفی
نمایندگان به این طرح و رفع نقایص موجود در چارچوب
قانون خدمات کشوری شد.کواکبیان ،نماینده تهران ،آن
را «ماستمالیزاس��یون» خواند و گفت :این کاری نیس��ت
که مجلسی که در راس امور است انجام بدهد .وی خطاب
به رییس مجلس اظهار داش��ت« :در بررسی این طرح هم
دولتوهمنمایندگانمخالفهستنداماچونحضرتعالی
(اشاره به رئیس مجلس) اراده کردهاید میخواهید کار را
انجام دهید».با این حال ،ظاه��ر ًا نمایندگان به فکر طرح
جایگزینآندرآیندههستند.دراینرابطهحاجیدلیگانی
گفته است که نمایندگان به زودی طرح جامع و پختهای در
این باره به مجلس ارائه خواهند کرد.

براثرانفجاردرزیارتگاه«شاهنورانی»کهدرمنطقهحبازتوابعبلوچستانپاکستاناتفاقافتادتاکنونبیشاز 62نفرکشتهو 100نفرزخمیشدهاند.انفجارزمانیبهوقوعپیوست
که مراسمساالنهدرزیارتگاه شیعیانبرپابودوتعدادزیادیاززائرانبرایشرکتدراینمراسمبهزیارتگاهشاهنورانیآمدهبودند.بیشترقربانیاناینحادثهکودکانوزنانهستند
ایندرحالیاستکهباالرفتنتعدادزخمیهانتیجهازدحاموشلوغیبهوجودآمدهبعدازانفجاراست.درتمامبیمارستانهایبلوچستانحالتفوقالعادهاعالمشدهاست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• کم کاری در دانشگاه بینالود و تحمیل هزینه اضافی
به دانشجو! (رشته معماری) درس «اسکیس» را که در
ترم های ابتدایی باید به عنوان زیربنا تدریس می شده،
آن طوری که باید آموزش داده نشده! دانشجوی تازه کار
هم که نمی دانسته تا مطالبه کند ،حاال در ترم 5خارج از
ضابطه و جدا از شهریه و هزینه واحدهای درسی ،مجبور
به پرداخت مبلغ 400هزار تومان شده که باید فی الفور
پرداخت نماید .این یعنی کسب درآمد جداگانه برای
استاد که قطع ًا بخشی از آن سهم دانشگاه است .جواب
درستی هم نمی دهند.
•• استعداد و انرژی های زیادی به دلیل نبود آرامش به
بیراهه و هرز می رود .لطف ًا باز هم به تکنیک های کسب
آرامش ،ایجاد انگیزه ،حس ارزشمندی ،امید به آینده
و ...بپردازید.
•• حال که روزنامه وزین خراسان در خصوص اختراع و
مخترعین مطلب می نویسد (زندگی سالم پنج شنبه)
خوب است که پیگیر مشکل مخترعین نیز باشد .یکی از
مشکالت مخترعین این است که اداره ثبت اختراعات
هیچ گونه راه ارتباطی ندارد .یعنی حضور فیزیکی در
این اداره برای پرسش و رفع مشکالت در اکثر موارد
منع شده است و ضمن ًا نه به تماس های تلفنی و نه به
سواالت و پرسش هایی که از طریق سایت این سازمان
برای مسئوالنش ارسال می شود جواب می دهند.
•• کارمند اداره آب فاروج بدهی ها را بابت کسر انشعاب
خدماتی به مشترک برنمی گرداند .باید کجا بروم
شکایت کنم؟
•• لطف ًا به شرکت های آب و برق و گاز و تلفن بفرمایید
اگر برایشان مقدور است که ان شاء ا ...هست مهلت
پرداخت قبوض را یک روز بعد از واریز یارانه قرار دهند،
چون حقیقت ًا برایمان پرداخت آن ها قبل از واریز یارانه
مقدور نیست.
•• می خواستم از بعضی معلمین خواهش کنم بین
دانش آموزان به خاطر ضعف مالی تفاوت نگذارند .من
چند وقتی است به خاطر این مسئله از درس و مدرسه
متنفر شدم.
•• معلولی که ابتدا شاغل می شود ،درصد معلولیتش
کم می باشد مث ً
ال  10درصد ولی بعد از  15یا  16سال
که درصد معلولیتش در محیط کاری سخت و صنعتی
و پا به پای افراد سالم و روزانه به مدت  10ساعت کار
کردن افزایش می یابد مث ً
ال  60یا  70درصد می شود،
متأسفانهنهتأمیناجتماعیونهکمیسیونپزشکیهیچ
کدام قوانینی برای بازنشستگی این افراد ندارند.
•• یک سری شرکت های معروف به جای آب معدنی آب
آشامیدنی ارائه می دهند که هم از لحاظ کیفیت ضعیف
تر است ،هم ارزان تر برایشان درمی آید .اگر مردم آب
آشامیدنی بخواهند که در خانه هایشان هست.
•• اگر سازمان انتقال خون آزمایش های کاملی از خون
اهدا کنندگان به آن ها بدهد ،مطمئن باشید مراجعه
کنندگان چند برابر می شوند.
•• آیاکسیپیگیرپولبلوکهشدهمندرموسسهکاسپین
(بدرتوس) نیست؟ دو سال و نیم گذشت ما چه گناهی
داریم چرا روزنامه خراسان پیگیر نیست چرا با مسئوالن
بانکمرکزیصحبتوگزارشتهیهنمیکنیدکهتخلف
کردند و به کاسپین مجوز دادند که وقت کشی کنند و به
ما جواب ندهند؟ پول ما را کجا بردند؟
•• من وقتی آشپزی می کنم ،یا وقتی کسی را در حال
آشپزی می بینم لذت می ب��رم ،آدم از دوندگی های
روزمره دور می شود و احساس آرامش می کند ،مثل
وارد شدن در طبیعت ،ولی برنامه های آشپزی تلویزیون
اعصاب آدم را خرد می کند .همه اش شده تبلیغ.
•• صدا و سیما را بدهید به دست آقای مدیری قول می
دهم  90درصد ماهواره ها جمع می شود.
•• با این برنامه هفت هم منبع درآمد عالی نصیب تنها
منتقد و مجری سینما شده و هم فرصتی برای یاوه گویی
و عقده خالی کردن فراستی شده است.
•• متأسفانه تعدادی از نماینده های محترم کارشان
شده دفاع از متهمان جاده صاف کن دشمن.
•• متأسفانه صفحه ح��رف م��ردم تحت تأثیر قیچی
سانسور قرار دارد و مطالب ارسالی را درب��اره ضعف
اقتصادی و مدیریتی آقای روحانی چاپ نمی کند.
•• خدمت بازنشسته ارتشی عرض کنم هیچ پدری حق
ندارد بچه اش را طوری تنبیه کند که زخمی و کبود و یا
در بیمارستان بستری شود و هیچ معلمی هم حق چنین
تنبیهی را ندارد و از روزنامه خراسان هم تشکر می کنم
که پیگیر چنین مسائلی هستند.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

•• لبخند در روابط دیپلماتیک چیز بدی نیست .اما
تبدیل شدن تبسم به قهقهه آن هم جلوی دوربین آیا در
شأن یک دیپلمات هست؟ آن هم کسی که نماینده ملت
نجیب ایران است.
•• مگر برجام یک قرارداد عادی است که آمریکایی ها
هر موقع دلشان خواست آن را لغو کنند یا تغییر دهند
بلکه قرارداد مهم بین المللی است که زیر نظر سازمان
مللوپنجقدرتاتمیجهانبستهشدهیکقراردادچند
جانبه است نه یک جانبه.
•• جناب آقای حداد عادل! چرا دوست دارید که «در
بی سامانی خیری حاصل شود» .اکثریت مردم که به
آقای روحانی رأی دادند به خاطر سر و سامان دادن به
سیاست های داخلی و خارجی بوده ،ما شما را به عنوان
یک فرد فرهیخته دوست داریم ولی از شما انتظار نداریم
در امور اداره کشور خط و ربط دهید.
•• جناب آقای آشنا اگر مسئوالن صحبت هایشان فقط
برای رضای خدا و با نیت خالصانه باشد مردم قبول می
کنند دیگر نیازی به توجه افکار عمومی و بازی با کلمات
نیست.
•• آقای شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان روز
گذشته با ذوق زدگی از چرندیات ترامپ (موافقتنامه
هسته ای را پاره می کنم) برای کوبیدن دولت استفاده
کرد و با جمله ترامپ ،ظریف و روحانی را نقره داغ کرد،
حتی از نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تنها اظهار
رضایت کرده بود ،پیشی گرفت .چه خوب بود ایشان به
عنوان یک ایرانی حتی اگر برجام هیچ دستاورد مثبتی
هم نداشت می گفت ترامپ هیچ غلطی نمی تواند
بکند.
•• تنبیه بدنی چه توسط معلم و چه بی احترامی از طرف
دانش آموز هر دو مورد ،ناپسند و زشت است ولی ایراد
جای دیگری است که احتیاج به کارشناسی دقیق دارد
و سرمنشاء افسردگی و پرخاشگری همه ماست که زود
عصبانی شده و کنترلی بر اعمال خود نداریم.
•• خبر اعتراض مردم در نمایشگاه به آقای سیف ناشی
از یکی از عملکردهای غلط دولت می باشد به آن باید
موضوع میزان ،سایر موسسات اعتباری و پدیده را اضافه
کرد .هر چند موضوع به تعدادی از بانک ها نیز کشیده
شد سیاست های غلط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و
دارایی موجبات اصلی رکود فعلی جامعه است.
•• واقع ًا خجالت آور است که سرشاخه های فروش
شبکه ای نوجوانانی راکه اطالعات کمی از این نوع
کالهبرداری ها دارند هدف به ثروت رسیدن قرار می
دهند.
•• شهادت خبرنگار والیتمدار و متعهد رسانه ملی
محسن خزاعی عزیز را به خانواده محترم آن شهید و نیز
اصحابرسانهتبریکوتسلیتعرضمینمایم.خداوند
با موالیش امام حسین علیه السالم محشور کند.
•• آقای غرضی اگر کاندید شوید همه آن هایی که به
روحانی رأی دادیم این دوره به شما رأی می دهیم.
•• آقای مطهری آیا واقع ًا شما هنوز متوجه نشده اید
اروپایی ها چه می گویند با ماسک حقوق بشر؟ که باید
آن ها با ایجاد دفتر در تهران مطلب را جا بیندازند!؟
•• قابل توجه کلیه نمایندگان محترم مجلس :چرا در
ماده 51الیحه مربوط به قانون جامع خدمات ایثارگران
تکلیف بازنشستگان کشوری مشخص نیست و این
عزیزان از مزایای این ماده برخوردار نمی شوند؟!
•• من در تاریخ  8.8شارژ ایرانسل  20هزار تومانی از
دستگاه  ATMبانک شهر خریدم دیدم قب ً
ال در تاریخ
 6.8استفاده شده است .با این که بانک شهر تهران
قبول کردند خرید من صحیح بوده ولی گفتند پول شما
به همان کارتی که خرید صورت گرفته در تاریخ 8.19
مرجوع می شود .من وقتی صورت حساب همان کارت
را گرفتم دیدم خبری نیست .دیگر جوابم را نمی دهند.
لطف ًا پیگیری کنید.
•• ستون بدون موضوع روزنامه تان حرف دل من هم
هست .خیلی وقت ها از خرید کردن متنفر می شوم .تو
را به خدا تعزیرات و بقیه مسئوالن فکری بکنند.
•• مطلب جناب آقای زائری (باالخره راست بگوییم یا
نه؟) دقیق ًا طبق آمار و رفتارهای اجتماعی متوجه می
شوید این امر چقدر در جامعه تأثیرگذار بوده .مسئوالن
مراقب باشند نیروهایی که تازه استخدام می شوند می
خواهند درست و راستگو و با صداقت خدمت کنند ولی
محیط سازمان ها و مدیریت ها نمی پذیرند و فرد دچار
تعارض می شود .هشدار جدی!
•• تو را به خدا به گوش مسئوالن برسانید چرا درباره

نمابر05137009129 :

مسکن مهر بینالود به مردم وعده های دروغی دادند؟
االن حدود دو سال است که برای فروش گذاشته ام و
انصراف هم داده ام ولی هر وقت زنگ می زنم می گویند
مشتری نیست .تو را به خدا بگویید ما چکار کنیم؟
•• اص ً
ال قصد بی احترامی ن��دارم ولی ظاهر ًا قحطی
فیلمسازدراینمملکتشدهکهیکفوتبالیستمبتدی
پرادعا بیاید و با آن حرکات مسخره اش وقت مردم را
بگیرد و قحطی اسم است که اسم خودش را روی فیلم
بگذارد!
•• دیروز رفتم گوشی بخرم هر جا رفتم گوشی ایرانی
نداشتند جایی هم که داشت این قدر بد گفت که کم
مانده بود پشیمان شوم .خواستم از فروشندگان تقدیر
کنم که این قدر به خرید کاالی تولید داخل اهمیت می
دهند!
•• از روزنامه مردمی خراسان انتظار داریم به درخواست
مخاطبان مبنی بر حذف تبلیغات و درج آگهی مزایده در
صفحه ورزشی توجه کند.
خراسان :ان شاء ا ...این موضوع اصالح خواهد شد.
•• از بانک صادرات شعبه ...وام ازدواج گرفتم .سود را
همان اول یکجا از من گرفتند! در حالی که بانک های
دیگر این کار را نمی کنند.
•• مسئوالن محترم بانک ها چرا به داد جوانان نمی
رسند؟! حدود سه ماه است که برای وام ازدواج ثبت نام
کرده ام و وقتی برای پیگیری به سایت مربوطه مراجعه
می کنم فقط نوشته کد ملی شما تأیید شده و هنوز به
بانک معرفی نشده اید؟ واقع ًا این طور باید از ازدواج
جوانان حمایت کرد؟
•• علت پیروزی ترامپ آمار اقتصادی اشتباه دولت
اوباما بود که همه چیز را خوب و مثبت نشان می داد و
در رویا به سر می برد در حالی که اکثر مردم در سختی
زندگی ناشی از رکود و گرانی مایحتاج به سر می بردند
و خواهان تغییر بودند.
•• لطف ًاگزارشیازرانندگانسواریمسافربرتهیهکنید
که چرا ایران خودرو کرایه رانندگان را پنج یا شش ماه
بعد از حمل پرداخت می کند؟
•• در ایران خودرو چک داشتم چون دو روز تأخیر در
پرداخت داشتم برای دریافت الشه چک می گویند باید
جریمه بدهی.
•• رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی،
شما که از دولت قبلی برای سفرهای استانی در مناظره
هایتان انتقاد می کردید پس چه شده که دولت شما
گوی سبقت را در سفرهای استانی از دولت قبلی ربوده
است؟ آیا می دانید در هر بازدید استانی چه خسارتی
با تعطیلی موسسات آموزشی و کسب و کار به مردم آن
استان می زنید؟ اگر هدف خدمت به مردم آن استان
است به صورت عادی و بدون تشریفات وارد شوید.
•• ما نفهمیدیم این وام ضروری بازنشستگان چه شد؟
هر وقت مراجعه کردم گفتند خبری نیست!
•• چرا پلیس مشهد با این همه موتورسوار متخلف که
حتی در شب با چراغ خاموش ،بدون کاله و با سرعت
دیوانه وار رانندگی می کنند ،برخورد نمی کند؟
•• لطفا آموزش و پرورش پیگیری کند .دو ماه از آغاز
سال تحصیلی پسرم در مقطع ابتدایی واقع در شهر
گلبهار می گ��ذرد ولی هنوز فرزندم معلم ن��دارد و به
خانواده ها اصرار دارند بچه هایتان را در غیرانتفاعی
ثبت نام کنید!
•• از اول آبان هر سال همیشه منتظر نمایشگاه کتاب
مشهد هستیم اما امسال خبری از بنرهای نمایشگاه
نبود و بعدها فهمیدیم که نمایشگاه در شهر نیشابور
برگزار می شود .به هر صورت بعد از کلی مرارت و تحمل
رنج سفر ،خود را به نیشابور و سپس به باغرود محل
برگزاری نمایشگاه کتاب رساندیم .نمایشگاه اصال در
حد و اندازه خطه ادب پرور خراسان نبود .مکانی بود
فوق العاده کوچک با امکانات رفاهی بسیار اندک،
تعداد بسیار کم کتاب ها با قیمت های بسیار باال و بدون
امکاناتی برای راهنمایی مراجعان . ...
•• دلگیریم از خود و کسانی که در پی عروج هنرمندانی
چون استادابراهیم شریف زاده فقط به پیام تسلیتی
بسنده می کنیم! تا چه زمانی باید هنرمندانی شریف
مانند ایشان در غربت و بی مهری پرواز کنند و مسئوالن
سرگرم دور باطل خود باشند؟ چقدر خجالت کشیدم
که استاد ای��ن گونه ع��روج ک��ردن��د! ک��اش مسئوالن
هم خجالت بکشند! کاش روزنامه شما پیش از کوچ
غریبانه ،این بزرگان را به مردم بشناساند نه بعد از تنها
ماندنمان!

رئیس شورای مدیران مرکز حقوقی و داوری الهه :

در دام «ترامپ هراسی» نیفتیم
رئیس ش��ورای مدیران مرکز حقوقی و داوری الهه گفت:
بیش از اینکه نگران سیاستهای ترامپ باشیم باید نگران
اقدامات بسیار حرفهای کشورهای دیگر و شرکای تجاری
در روند همکاریهای پیشرو بود.
دکتر علی ماروسی رییس شورای مدیران مرکز حقوقی و
داوری الهه در گفت و گو با فارس ،ضمن هشدار به مدیران
داخلی کش��ور درب��اره افت��ادن در دام «ترامپ هراس��ی»،
به جد معتقد اس��ت که اگر به ص��ورت منطقی ب��ا موضوع
ترامپ روبه رو نش��ویم فض��ا و فرصت برای سوءاس��تفاده
ش��رکا و رقبای اقتص��ادی ای��ران فراهم خواهد ش��د .وی
افزود :این موض��وع کامال طبیعی اس��ت ک��ه کنش گران
سیاس��ی و اجتماعی و تصمیم گیرن��دگان اقتصادی دنیا
در سیس��تمهای مالی و بورسهای جهانی ،با حساسیت
بس��یاری روند مدیریت و سیاس��ت گذاریه��ای آمریکا را
رصد کنند .اکنون موضوع ایران خصوصا وضعیت برجام
از جمله مسائلی است که تحلیلهای بسیاری در خصوص
آن ارائه میشود .بازگویی این موضوع و یا پیشگویی درباره
اینکه رفتار رئیس جمهور منتخب آمریکا در این عرصه چه
خواهد ب��ود نیازمند تحلیلهای کارشناس��ی اس��ت ولی
نگرانی اصلی پدیدهای اس��ت به نام «ترامپ هراس��ی» که
متاسفانهرسانههایداخلکشورونیزبعضیازتحلیلگران
ناخواسته در دام آن می افتند .ماروسی درباره تهدیدهای
ترام��پ در دوران مب��ارزات انتخاباتی علیه برج��ام و نحوه

مواجهه با آن گفت :اگر به این واقعیت نیز توجه کنیم و آشنا
باش��یم که بخش مهم و اساس��ی سیاس��تهای اقتصادی
و خارجی کش��ورها خصوصا در موارد بحران��ی و مذاکره و
صلح با آنچه که در رسانهها و حتی کمپینهای انتخاباتی
مطرح میشود تفاوت بسیار دارد ،میتوانیم نتیجهگیری
منطقیتری داش��ته باش��یم .اینکه رئیس جمهور منتخب
آمریکا چه سیاس��تی را اجرایی کند ،طبیعت��ا باید تحلیل
ش��ود ،ولی آی��ا بای��د نشس��ت و منتظر ب��ود که ایش��ان چه
تصمیم��ی میگی��رد؟ مس��لما خیر .س��خن این اس��ت که
مدیران سیاس��ی و اقتصادی کش��ور اع��م از فعاالن بخش
خصوصیویابنگاههایدولتیازاینبهبعدباروندیبسیار
سخت مواجه هس��تند و باید مراقب سوءاس��تفاده شرکا و
حتیکشورهایخارجیخصوصارقبایمنطقهایازپدیده
ترامپ و ایران هراسی در روند مذاکرات قراردادی باشند.
وی ادامه داد :به عنوان مثال در یک جلسه مذاکراتی برای
موضوعات تجاری بین المللی ،طرف غربی ضمن اش��اره
به انتخابات آمریکا تاکید بسیاری بر موضوع snap back
یا بازگشت تحریمها در برجام داش��ت ،به نحوی که طرف
ایرانی نیز ،در موض��ع انفعال قرار گرفته ب��ود .اما وقتی با
استناد به س��وابق مذاکرات هس��تهای و فلس��فه درج این
شرط در قطعنامه و اس��ناد برجام مشخص شد که موضوع
بازگشت تحریمها ،یک ترم حقوقی خاص و مشروط است
که در س��ایه دیگر متون و تعهدات از جمله عدم ش��مول به

قرارداده��ای منعقده معن��ی دارد و بدون در نظر داش��تن
آن بخش ها ،اس��تناد صرف به این ترم ،یک اشتباه محض
اس��ت ،طرف غربی از موضع تاکیدی خوی��ش کوتاه آمد و
طرف ایرانی با اعتماد ب��ه نفس بیش��تر در روند مذاکرات
قدم برداش��ت.اکنون نیز با انتخ��اب آقای ترام��پ ،از این
به بعد ما شاهد اس��تنادهای بسیاری به س��خنان ایشان و
هم حزبیهایش��ان در روند مذاکرات ق��راردادی خواهیم
بود .این موضوع با پش��تیبانی عظیم رس��انهای نیز همراه
خواهد بود به نحوی که آثار بس��یاری در نتیجه قرارداد ها
خواهد داش��ت .تردید نکنید که تیم آقای ترامپ هم که به
نوعی تاجر مس��لک هس��تند ،در این راه به این روند کمک
خواهند کرد ،اما به��ره برداری طرفه��ای مذاکره از این
روند در بس��یاری از موارد با واقعیت س��ازگار نیست ،زیرا
در روند مذاکرات ،در بس��یاری از م��وارد تیمهای مذاکره
کننده در دام تاکتیکهای طرف مقابل گرفتار میشوند.
پدیده ترامپ هراسی اگر  20درصد واقعیت داشته باشد
 80درصد منجر به بهره برداری ش��رکای تج��اری و دیگر
کشورها از این موضوع خواهد شد.نتیجه اینکه حتی اگر
قراردادیمنعقدشودوآمریکانیزتصمیم بگیردکهعلیرغم
مخالفت بقیه کشورها ،در راستای نقض برجام گام بردارد،
این موضوع تاثیر چندانی در قراردادهای منعقده نخواهد
گذاشت زیرا مکانیسم برجام پیش بینی این موضوع را نیز
کرده است.
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