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ارائه اولین گزارش پیشران هسته ای
به رئیس جمهور طی چند هفته آینده
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گالیه های انباشته مردم

مشکالتوگالیههایمردم،فهرستیبلندباالداردکهبایدمسئوالن
کشور در سطوح مختلف قوای سه گانه هم گوش شنوا برای شنیدن
این گالیه ها داش��ته باش��ند و ه��م همتی بلن��د و عزمی ج��زم برای
پیگیری و حل مشکالت و مسائل مردم و جامعه.
فشارهای اقتصادی و تامین معیشت
براساس آمار و همچنین واقعیت های موجود ،یکی از اساسی ترین
مش��کالت بخش قابل توجهی از مردم ،تامین معیشت  ،تنگناهای
اقتصادی و مشکالت مرتبط با فشارهای اقتصادی است.
مش��کلی که تنها مربوط به این دولت و آن دول��ت و این مجلس و آن
مجلس و حت��ی منحصر در س��ال های پ��س از انقالب نیس��ت بلکه
مشکلی ریشه دار و عمیق است و هرچند اقتصاد کشورمان در سال
هایی با گش��ایش هایی اندک و گاه قابل توجه مواجه بوده اما فایده
آن گشایش های اقتصادی بیشتر به کیسه معدودی از افراد و برخی
اقشار جامعه واریز شده اس��ت و کثیری از مردم بهره چندانی از آن
گشایش ها نبرده اند!
بر این اس��اس اوال مشکل اقتصاد کشورمان ،مش��کل امروز و دیروز
نیس��ت ثانیا قدر مس��لم ریش��ه اصلی این مش��کل «اقتصاد نفتی» و
بی توجهی به «اقتصاد مقاومتی» اس��ت ثالثا آنچ��ه زخم تنگناهای
اقتصادی و معیشتی را عمیق تر و تحمل آن را جانکاه می کند ،وجود
تبعیض های گوناگون در مسائل مختلف از جمله مباحث اقتصادی،
اعم از حقوق و دستمزدها و پاداش ها و وام های نجومی و رانت های
آنچنانی برای عده ای و در مقابل حداق��ل هایی  ،برای عده کثیری
خصوصابرایکارگرانعزیزوزحمتکشوبسیاریازکارکنانبخش
های مختلف برخی سازمان ها و ادارات است.
یکی از سواالت اصلی و گالیه های انباشته مردم از دست اندرکاران
اداره کشور ،خصوصا مسئوالن اقتصادی این است که مگر سیستم
پولی و بانکی و ارائه تس��هیالت چگون��ه اداره می ش��ود که در حال
حاضر به گفته رئی��س کل بانک مرکزی  105ه��زار میلیارد تومان
معوق��ات بانکی داریم – یعنی معادل یک س��وم بودجه پیش��نهادی
دولت به مجلس برای سال  -96آن هم در شرایطی که گرفتن یک
وام  2یا  3میلیونی برای افراد معمولی جامعه بی شباهت به گذر از
هفت خان رستم نیست!
موضوع قابل تامل دیگر این که با وجود رکود کم سابقه در کشور چرا
مسئوالن ،اقدامی کارآمد و موثر برای تزریق و هدایت بیش از1120
میلیارد تومان نقدینگی موجود در بانک ها و  ...به بخش تولید کشور
انجام نمی دهند .بزرگی این حجم نقدینگی وقتی آشکارتر می شود
کهتوجهکنیم،کلبودجهعمومیوپیشنهادیدولتبرایسال،96
 320هزار میلیارد تومان است یعنی میزان نقدینگی انباشته بیش
از  3برابر بودجه عمومی کشور است! آیا واقعا اگر برنامه و سیستمی
کارآمد وجود داشته باش��د این حجم عظیم و شگفت آور نقدینگی،
انباش��ته می مان��د؟ آن هم در ش��رایطی ک��ه بس��یاری از واحدهای
تولیدی کوچک و بزرگ به خاطر کمبود نقدینگی با یک دوم و حتی
یکسومظرفیتوتوانخودکارمیکنندوهمچنین«درهای»تعداد
زیادی از واحدهای تولیدی کوچک « ،تخته» شده و کارگرانشان به
خیل بیکاران کشور اضافه می شوند .
گرانی دارو و درمان
عده زیادی از مردم همچن��ان از گرانی دارو و درم��ان و هزینه های
باالی بیمارستانی گله و شکایت دارند هرچند انصافا در دولت فعلی
گام های بسیار قابل تقدیر و توجهی در جهت دسترسی آحاد جامعه
حتی در اقصی نقاط کشور به پزشک و دارو و بیمارستان و همچنین
ارتقاء کمی��ت و کیفیت خدم��ات درمانی و تحت پوش��ش بیمه قرار
گرفتناکثرقریببهاتفاقمردمبرداشتهشدهاماهمچناناوالهزینه
درمان گران اس��ت ،ثانیا بس��یاری از دفترچه های بیمه ،کارآمدی
الزم را ندارد همچنین مشکل زیرمیزی گرفتن برخی از پزشکان نیز
روح و روان مردم را می آزارد و از آن مهم تر ارتباط نامبارک پولی بین
پزشک و بیمار نیز مانند گذشته مانعی جدی است برای درمان ریشه
ای و اساسی «بخش درمان» کشور .
فساد ،تبعیض ،پارتی بازی و رانت خواری
گرچه ظاهرا پارتی بازی در خیلی از جاها نم��ود چندانی ندارد اما
واقعیت های عینی ومیدانی نش��ان م��ی دهد هنوز متاس��فانه این
داشتن پارتی است که می تواند برخی مسائل و مشکالت بعضی ها
را حل کند! تحمل این گونه مسائل و رانت ها و تبعیض ها و خصوصا
فسادهایی که گاه چهره کریه خود را در مسائل گوناگون به نمایش

می گذارد آن گاه سخت تر می ش��ود که شاهدیم در برخی کشورها از
جمله کره ،رئیس جمهور ،به خاطر تبانی یا میدان دادن غیرقانونی و
به نوعی اجازه سوء استفاده به یکی از افراد وابسته به خود ،با اعتراض
و راهپیمایی م��ردم و پی گیری نهادهای قانون��ی و نظارتی که ادعای
اسالمیت هم ندارند از ریاست جمهوری خلع می شود.
و البته مس��لم اس��ت که مردم از نهادهای قانونی ،قضای��ی و نظارتی
انتظار دارند بیش از این ها در همه امور همت و جدیت به خرج دهند
تا اوال میزان سوء اس��تفاده ها ،رانت ها ،قانون شکنی ها و  ...در همه
دستگاه ها و سازمان های قوای سه گانه به صفر نزدیک شود و ثانیا با
دقت،جدیتوقاطعیتهرچهبیشترمتخلفانومجرمانرادرهرپست
و مقام و مسئولیتی که هستند به اشد مجازات قانونی محکوم کنند و
حکم را نیز در اسرع وقت به اجرا بگذارند که این انتظار به حق و به جای
مردم از حکومت اسالمی است.
هرچند انصاف حکم می کند و نمی توان و نباید برخی اقدامات قابل
قبول برخی دستگاه ها در مبارزه با مفاسد و مفسدان را نادیده گرفت.
بیکاری جوانان
متاسفانه بیکاری و کمبود شدید شغل برای جوانان ،نداشتن برنامه
های کارآمد و انجام ندادن اقدامات موثر برای استفاده از سرمایه های
اصلی هرجامعه یعنی نیروی جوان و مستعد و آماده کار و تالش یکی
از مشکالت اساسی کشور است مشکلی که به خودی خود هم بسیار
اساس��ی اس��ت و هم عامل مهم به وجود آمدن خیل عظیم��ی از دیگر
مسائل و مشکالت و گرفتاری ها و ناهنجاری ها در جامعه .آیا بیکاری
جوانان ،گالیه انباشته و به حق مردم نیست ،مشکلی اساسی که البته
با عزم جزم مسئوالن و رونق تولید از یک سو و ارتقاء کیفیت تولیدات
داخلی و عزم آحاد م��ردم برای اس��تفاده از کاالی ایران��ی و عملیاتی
کردن اقتصاد مقاومتی در تمامی عرصه ها قابل حل است.
ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی
بسیاری از مردم به خاطر ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی موجود
در جامعه که متاس��فانه روز به روز در حال افزایش اس��ت دل نگران و
آزرده خاطر هس��تند ،ناهنج��اری هایی که بی گم��ان بخش اعظمی
از آن حاصل تغییر «س��بک زندگ��ی» و «تغییر ذائقه ه��ا» و تبلیغ های
جذاب ،هنرمندانه و تاثیرگذار! و البته فریبکارانه و ریاکارانه رسانه ها
و ماهواره هایی است که متاسفانه به شدت در جامعه جهانی و کشور
ما فراگیر شده مشکالتی که علت به وجود آمدن آنها را صریح یا با کنایه
هر دس��تگاهی به گردن دس��تگاهی دیگر و گ��روه و جناحی به گردن
گروه و جناح دیگر می اندازد درحالی که واقعیت این است که همه در
به وجود آمدن و تداوم و افزایش مشکالت و ناهنجاری های اجتماعی
و فرهنگی نقش دارند از خانواده ها گرفته تا مدارس و دانش��گاه ها و
حوزه های علمیه و رسانه ها تا دولت و مجلس و قوه قضاییه و دستگاه
های نظارت��ی و خالصه مردم ه��م گالیه دارن��د از ای��ن وضعیت و هم
انتظار اقداماتی اساسی ،جدی و تاثیرگذار برای مهار ناهنجاری های
اجتماعی و کنترل و کاهش «آس��یب های اجتماعی» آسیب هایی که
مثل «خوره» به جان جامعه افتاده است.
بی اخالقی و بداخالقی در فضای سیاسی
مردم از بداخالقی و گاه بی اخالقی هایی که برخی سیاسی کاران و
سیاست بازان از خود بروز می دهند به شدت آزرده خاطر و گالیه مند
هستند ،و در حالی که توقع جدی و به حق مردم از همه آنانی که رسانه،
تریبون ،قلم ،بلندگو یا موقعیتی برای بیان دارند ،این است که در همه
عرصه ها حرمت انس��انیت ،اخالق  ،انصاف و ارزش ه��ای دینی را به
شایستگی در گفتار و کردار رعایت کنند اما متاسفانه واقعیت گفتاری
و رفتاری برخی از اهل سیاست بر این مدار نیست و البته مسلم است
که نمی توان تاثیر س��وء برخی بداخالقی و بی اخالقی های سیاسی
در عرصه ه��ای گوناگون را الاق��ل در بین برخی اف��راد جامعه نادیده
گرفت!
مسئوالن 22 ،بهمن و انتخابات را از خود ندانند!
مردم گالیه ها و مشکالت فراوان دیگر نیز دارند اما نه با همدیگر قهرند
و نه با شهیدان و نه با امام زمان (عج) و نه با خدای شهیدان و نه با ارزش
های دینی شان.
حضور میلیونی و پرشکوه آحاد مردم با نگرش ها و سلیقه های مختلف
در راهپیمایی حماسی  22بهمن امس��ال که به فرمایش رهبر فرزانه
مان «آبرو» ی کشور ش��د گواهی بر این ادعاس��ت ،شرکت حداکثری
مردم در انتخاب��ات گوناگون نیز نش��ان دیگری بر این واقعیت اس��ت
که ملت ایران در عین درگیری با مش��کالتی عدیده از جمله مس��ائل
اقتصادی  ،تحریم ها ،فشارهای سیاسی ،ناهنجاری ها و نابسامانی
های اجتماعی و فرهنگی در مسیر تامین منافع ملی ،حفظ وحدت و
انسجام ملی ،یکپارچگی در مقابل دشمنان و حفظ استقالل و رشد و
اعتالیجمهوریاسالمیایرانهمچناناستواردرصحنهاندومردانه
پا در رکاب دارند تا انقالب به دست صاحب اصلی اش امام زمان (عج)
برسد ،هرچند از برخی مسئوالن گالیه های ریز و درشت داشته باشند
و هرچند برخی سیاس��ت بازان نابخرد و دچار کاس��تی دین وایمان و
اندیشه و مرام ،مردم را فقط «سیاهی لشکر» راهپیمایی ها و یا به شکل
«کاغذ رای» ببینند.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

صباح زنگنه

تلفن051 37009111 :

کارشناس مسائل بین الملل

صداقت عربی در محک آزمون گفت وگو با
ایران
رئیس جمهور کش��ورمان  ،دعوت عمان را پذیرفته و در راس��تای توس��عه
همکاری های منطقه ای به این کشور سفر کرده است .این نکته که رئیس
جمهور ایران اس�لامی ،در ش��رایط کنونی منطقه ای با چه رویکردی پای
در این سفر گذاش��ته ،خیلی مهم اس��ت .ایران به عنوان کشوری بزرگ و
مهم در منطقه ،روابط خود را در ابعاد مختلف با کش��ورهای همسایه خود
به صورت دائمی رصد می کند و می کوش��د تا این روابط را توسعه بخشد.
ذکر این نکته ضروری است که توسعه روابط در سطح منطقه ای ،نیازمند
ش��ناخت تحوالت و به مش��ورت گذاش��تن ابعاد این تحوالت و تاثیرات آن
ها بر منافع مش��ترک کش��ورها اس��ت .درهیچ منطقه ای ام��کان زندگی
جداگانه و منزوی از همسایگان وجود ندارد و هیچ همسایه ای نمی تواند،
همسایه خود را نادیده گرفته و آن را تغییر دهد .با توجه به فضایی که برخی
از قدرت ها و برخی از جاه طلبی ها در منطقه ایج��اد کرده اند ،جمهوری
اس�لامی ایران ضروری می داند که نس��بت به ش��رایط منطقه ای ،تالش
کند تا فضایی مطمئن و مفید برای همکاری و توس��عه هم��کاری ها که به
کاهش تنش ها منجر شود را فراهم کند .بنابراین ،همکاری و توسعه منافع
مشترک ،راهبردی است که بر اساس آن ،جمهوری اسالمی ایران ،گام در
این مسیر نهاده است.
تغییر رویه سران عرب؟
رئیس جمهور اعالم کرده است که از پیام ارسال شده توسط 6کشور حوزه
خلیج فارس استقبال می کند .اما آیا واقعا صدور پیام توسط 6کشور عربی
حوزه خلیج فارس به معنای تغییر رویه توسط آن ها در ارتباط با ایران است؟
باید این گونه تحلیل کرد که ارسال این نامه حاکی از آن است که مواضع
این  6کش��ور ،موضع گیری مش��ترکی توس��ط سران کش��ورهای شورای
همکاری است تا اینکه آن ها بتوانند با جمهوری اسالمی ایران ،گفتگوی
مثبت و سازنده ای داشته باشند .البته برخی از گزاره های منطقه ای وجود
دارند که نشانگر این است که عربستان س��عودی به عنوان پدر تروریسم،
رفتارهای غیر منطبق با ارسال نامه و دعوت از همکاری با ایران را در پیش
گرفته است .عربستان قطعا بر پدیده تروریسم تاثیرگذار است وهمکاری
رس��می امارات و عربس��تان ،در مبارزه با تروریسم مهم اس��ت و باید گفت
که این گوی و این میدان .باید دید که عربس��تان حمایت های اقتصادی،
فرهنگ��ی و اجتماعی خود در مب��ارزه با تروریس��م را چگون��ه برنامه ریزی
خواهد کرد و باید منتظر بود و دید که عملکردآینده کش��ور های ارس��ال
کننده نامه به ای��ران چقدر با محت��وای این نامه همس��ان خواهد بود .در
این میان البته برخی تحلیل می کنند که زمان ارسال این نامه ،همزمان
با دوران ناامیدی کش��ور های عربی به ویژه عربس��تان از ترامپی است که
گفته می ش��د آمریکا را منزوی کرده و با عربستان رابطه خوبی ندارد؛ می
ترامپ پسا ترامپ دانست و تحلیل های
توان ،ترامپ را در شرایط فعلی آن،
ِ
گذش��ته از او را مربوط به دوران ترامپ اولیه تجزیه و تحلیل کرد .درست
است که هر اتفاقی در هر نقطه از عرصه بین الملل روی دهد ،با جریان ها
در کشورهای دیگر در ارتباط اس��ت اما ایران ،با تدبیر در سیاست گذاری
های خود ،انتخاب ترامپ را گزینش��ی می داند که مردم این کشور انجام
داده اند .از این رو تحت تاثیر تبلیغات قرار نمی گیرد و بنابراین ،تالش می
کند که روابط خود را با کشورهای منطقه بر اساس منافع مشترک و تهدید
های مش��ترک تنظیم نماید .به نظر می رس��د که تهدید مش��ترکی که می
توان از آن سخن گفت ،تروریسم است که در برابر آن باید مواضع مشترک
و اقدامات مشترک صورت بگیرد.
اردوغان و تحوالت منطقه        
در ارتباط با روابط ایران با کش��ور های منطقه ش��اهد تحرکاتی از س��وی
ترکیه نیز هستیم .اردوغان ،بازیگری سینوسی را در منطقه در پیش گرفته
است .در حالی که پیش بینی می شد اردوغان به ایران و طیف منطقه ای
آن نزدیک شده است ،به یکباره در بحرین اظهار نظرهای ضد ایرانی را از
او شاهد بودیم .اردوغان همچنین ،به عربس��تان سفر کرده است تا نقش
منطقه ای او در تحوالت پیرامون ایران پررنگ تر ش��ود .اردوغان دس��تور
العمل خود را دنبال می کند و خواهان تغییر قانون اساسی و خروج از بن
بس��ت اقتصادی در ترکیه اس��ت .در واقع اردوغان به دنبال منابع مالی
اس��ت و این اظهار نظرها ،برای این است که کش��ورهای منطقه را با خود
همراه کرد تا به او در راستای منافعش کمک کنند .اما با وجود رفتارهای
ترکیه ،ایران به دنبال همزیستی س��ازنده در منطقه است .البته این نکته
مورد سوال است که آیا این همزیستی می تواند در منطقه زمینه وحدت را
ایجادکندیاخیر؟پاسخاینسوالمربوطبهآیندهاست.اماهمینهمکاری
و همزیستی برای آینده مطلوب است.

گزارش

تهیه کننده مشهدی «ماجرای نیم روز» :به شدت به امام رضا (ع) بدهکارم
اهدای سیمرغ های «ماجرای نیمروز» به موزه آستان قدس رضوی

▪ ▪مهم ترین افتخارم دریافت جایزه از دست خدام
امام رضا (ع) است

رضوی تهیه کننده مشهدی«ماجرای نیمروز» در این
مراسمگفت:مهمترینافتخارمدریافتجایزهازدست
خدام امام رضا (ع) اس��ت ،وی افزود :چند سیمرغ از
جش��نواره فجر نصیب فیل��م «ماجرای نیمروز» ش��ده
است که آنها را به نمایندگی از عوامل فیلم و سینمای
ایران به موزه آس��تان ق��دس تقدیم می کن��م .رضوی
ادامه داد  :فیلم سازی من از سال  83به صورت جدی
باکاریبهنام«قطعهایازبهشت»درحرمامامرضا(ع)

عکس ها :صادق ذباح

سمیه صادقی – فیلم س��ینمایی «ماجرای نیمروز»،
بهترین اثر س��ی و پنجمین جش��نواره فجر ،نخستین
اکران مردمی خود را از ج��وار بارگاه منور رضوی آغاز
کرد .به گزارش خراس��ان رضوی ،ش��ب گذشته تاالر
همایش های بین المللی آستان قدس رضوی میزبان
برگزاری هشتمین پاتوق اصحاب هنر و رسانه انقالب
اس�لامی بود که برای اکران و تقدیر از عوامل بهترین
فیلمجشنوارهفجرامسال،عالقهمندانبههنرانقالب
را گرد هم آورد .این مراس��م با اکران فیلم س��ینمایی
«ماجرای نیمروز» آغاز ش��د و در ادامه« ،سیدمحمود
رض��وی» تهی��ه کنن��ده و «محمدحس��ین مهدوی��ان»
کارگردان این اثر ،با حاضران سخن گفتند .مهم ترین
اتفاقایناکرانمردمی،اهدایسیمرغهایدریافتی
«ماجرای نیمروز» از س��ی و پنجمین جش��نواره فیلم
فجر به موزه آستان قدس رضوی بود که سید محمود
رضوی » ،به نمایندگی از عوامل این فیلم ،آن را اعالم
کرد.درادامهعواملاینفیلمدرخشانسینمایایران
به دس��ت خادمان ب��ارگاه ملکوتی ثام��ن الحجج(ع)
تقدیر شدند.

آغاز شد و هرچه دارم از همین حوزه و از محضر همین
امام همام اس��ت .وی گف��ت :باعث افتخار اس��ت که
الیق شدیم اولین اکران فیلم ماجرای نیمروز از کنار
مضجع امام رئوف صورت گرف��ت .رضوی با بیان این
کهخدمتامامرضا(ع)بهشدتبدهکارم،احساسش
را با خواندن یک بیت ش��عر بیان ک��رد و گفت« :هرگز
نگویمت دست مرا بگیر
عمری گرفته ای مبادا رها کنی».
«مهدوی��ان» کارگ��ردان فیل��م نی��ز لحظات��ی کوتاه با
حاضران س��خن گفت و در پاس��خ ب��ه س��والی درباره
چرای��ی انتخ��اب ای��ن س��وژه ب��رای ت��ازه تری��ن اث��ر
س��ینمایی اش ،گفت :دهه ش��صت که فیلم ماجرای
نیمروز ب��ه روایت اتفاق��ات آن پرداخته اس��ت ،دوران
کودکی م��ن اس��ت و م��ن خاط��رات بس��یار خوبی از

این ده��ه دارم و دوس��ت داش��تم فض��ای آن زم��ان را
بازآفرین��ی کنم«.س��یدوحید موس��ویان» دبیر جبهه
فکری و فرهنگی انقالب اسالمی در خراسان رضوی
نیز در این مراسم خطاب به عوامل این فیلم گفت :به
طور قطع اخالصی پشت این کار بوده است که اولین
اکران و اولین دعوت از س��مت امام رض��ا (ع) صورت
گرفته است .وی افزود :در حال حاضر ،شیوه نفاق در
حال ترور ش��خصیت های انقالب است اما نسل های
س��وم و چهارم انقالب محصوالت��ی را تولید می کنند
که دلسوزان انقالب را شاد می کند .وی همچنین از
حرکت های انقالبی و اقدامات مردمی تولیت آستان
قدس رضوی تش��کر کرد« .محمد امین توکلی زاده»
مدیرکلروابطعمومیآستانقدسرضوینیزخطاب
به سیدمحمود رضوی تهیه کننده «ماجرای نیمروز»،

حرفمردم

با تمجید از حجاب فاطمی دخت��ر این تهیه کننده که
در مراس��م اهدای سیمرغ جش��نواره فجر خودنمایی
کرد ،گف��ت :این که ش��ما حجاب حض��رت زهرا(س)
را در مراس��م دریاف��ت س��یمرغ توس��ط دخترت��ان به
نمایش گذاشتید بسیار ارزشمند بود .در این مراسم
ع�لاوه ب��ر مس��ئوالن نهاده��ای فرهنگ��ی جمع��ی از
خان��واده ش��هدا از جمله خان��واده ش��هیدان احمدی
روشن ،خادم الشریعه ،شوش��تری و فرهمند ،حضور
داشتند .ش��ایان ذکر است فیلم س��ینمایی «ماجرای
نیمروز» ک��ه تروره��ای ده��ه  60توس��ط منافقین را
روایت می کند درجشنواره امسال درخشید وسیمرغ
های بهتری��ن فیل��م جش��نواره ،بهترین فیل��م از نگاه
تماش��اگران ،فیل��م برگزی��ده ن��گاه مل��ی وهمچنین
س��یمرغ طراح��ی صحن��ه ولب��اس راکس��ب ک��رد.

پیامك2000999 :

••درجوابآقاییکهازمرگکودکانمتأثرشدهاندبایدبگویماگهمادر
کودکاندستنیازبهسویشمادرازمیکردچقدرکمکمیکردی؛
از این خانم ها در هر کوچه و محله زیاد هستند اگه مرد هستید بدون
چشمداشتبهدادشانبرسید.
•• پیامهایچندروزپیشدررابطهباسندخودرواززبانمحضرداران
بودکهخواستارسندزدندردفاتراسنادبودندولینمیدانندوسیله
ای که عمر مفید دارد و بعد از آن محو می شود ،احتیاج به سند ندارد
فقطبهفکردرآمدهستند.
••بهاونخانمیاآقاییکهدربارهازدواجموقتاظهارنظرکردبفرمایید
کهشماکارشناسفقهنیستیدکهبیایندراینبارهنظرشخصیبدین،
مگرآمارباالیبیماریایدزوهپاتیتروتوجامعهنمیبینیدکهازاین
نوع ازدواج دفاع می کنید؟ اگر مردم ما قناعت و صبر را پیشه گیرندو
سطحتوقعاتخودراپایینبیاورند،بدونشکزمینهازدواجآبرومندانه
دائممهیاخواهدشد.
••هموطنعزیزیکهدربارهعلتافزایشمیزانفوتناشیازبیماری
هایقلبیپرسیدهبودند،علتآنروشنادرستزندگیماشینیفعلی
است.افزایشاسترسومشکالتروحی،بیتحرکی،تغذیهناصحیح
و مصرف غذاهای فرآوری شده و فست فودها ،مصرف خودسرانه و
طوالنیمدتداروها،حتیمکملهایتقویتیمشکلقلبیایجادمی
کند.پسبااصالحروشزندگیوتغذیهمناسبمیتوانتاحدزیادی
ازاینبیماریهایخطرناکپیشگیریکرد.یکپزشک
••واقع ًا دلم برای آقای مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ
سوختحتییکماهحقوقنگرفتکههیچ،پاداشآخرسالوعیدی
همپرید.
••آنچیزیکهباعثشدامامخمینی(ره)ومقاممعظمرهبریمحبوب
قلوبمردمایرانبشوند،سادهزیستی،شجاعت،صداقتوخادمملت
بودنایندوابرمرداست.متأسفانهبعضیازمسئوالنفراموشکرده
اند در کجا و تحت رهبری چه انسان فرزانه و عارف مسلکی زندگی
میکنند.
•• آقای جلیلی که حرفی جز تخریب دیپلماسی ندارد ،اگر نمایش
بازی نمی کند به جای تخریب بهتر است بگوید چه کارهایی انجام
دادهاست.
••موسسه کاسپین با مجوز رسمی بانک مرکزی و امضای شخص
رئیسبانکمرکزیسپردهمردمراچندماهاستکهبهبهانهحقالناس
وپولمردمپسنمیدهدلطف ًااگرجنابسیفبرایمجوزخودارزشی
قائلنیستیازورشبهمدیرانموسسهنمیرسد،اعالمکند.
••منکهازجوابیهمحیطباندماوندیبهجنابوزیرلذتبردم.شما
چطور؟! خدا کنه در منطقه میاندشت معدنی ،صنعتی کشف نشه و
اال وزارت صنعت ،معدن و تجارت با این اوصاف صد تا صد تا یوزپلنگ
تحویلمحیطزیستمیداد!
•• درود بر محیط بان دماوندی؛ از پاسخ شما به نعمت زاده لذت بردم
چهار نفر مثل شما شجاع باشند این آقایان این جوری دست درازی
نمیکنند.
•• چندمدتراجعبهبازاریابیشبکهایوهرمیمطلبچاپکردیدو
همهمتوجهشدیمآنهاپولقشرهایضعیفومتوسطجامعهراجمع
آوریوباکسرمقداریبرایخودشانمابقیرابهیکسرمایهدارکالن
واگذار می کنند اگر نیک بنگریم مگر بانک ها و موسسات مالی،پول
مردم را پس از جمع آوری و کسر کارمزد خودشان به صورت وام های
میلیاردیبدونضمانتبرگشتمحکمبهمعوقاتمشکوکالوصول
تبدیلنکردهاند؟!
•• می خواستم بدانم همه آقازاده های آقایان و جناب آخوندی سر
کارند اگر اضافه آمد من هم سه پسر و دو داماد بیکار دارم واقع ًا مایه
تأسفاستچهفکرمیکردمچهشد!
•• آقای آخوندی یک آینه رو به رویت بذار و کاله خودت را قاضی کن
و با خودت صحبت کن ببین آیا به اندازه ای که هستی کاری برای
دیگران هم کرده ای یا نه فقط برای آقازاده ها شرکت و سرمایهدست
وپاکردهای؟
••صفحه قدیم خراسان واقع ًا کار هنرمندانه و عالی است و مردم
اطالعاتبیشتریازگذشتهپیدامیکنند.
••به نظر من باید معلم رودب��اری رو به اشد مجازات برسانند .این
چندمین گزارشی است که از تنبیه دانش آموزان چاپ شده .برخی
معلم ها فکر می کنند تافته جدا بافته اند .مردم رودبار باید خودشون
اونمعلمروادبمیکردند.
••به نظر من انتشار مطالبی مثل قتل کودکان به دست مادرشان یا
جنایتهاییاینچنینیباعثترویجگستاخیدربینمردممیشود.
••ماکارگراننانوایینهافزایشحقوقداریمنهعیدی؛چهکنیم؟
•• آقایباهنراگربهفکرپستوصندلینیستیبههمیندولتکمک
کن تا مشکالت را حل کند .فکر می کنی تالش ب��رای کنار زدن
زودهنگامدولتیکهبیشترسراندنیاازاومشورتمیگیرندباتوجه
بههزینههایسنگینجابهجایی،نفعیبرایملتدارد؟
•• من به عنوان یک آزاده و جانباز دفاع مقدس که هیچ ادعایی هم
ندارم،ازتهدیدنمیترسمازحقوقهاینجومیمیترسمکهمتأسفانه
برخیازآندفاعمیکنند.
•• طرحدوفوریتیجمعیازنمایندگانمحترممجلسبرایمدیریت
مجالس و مراسم رسمی را بسیار بجا و مفید می دانم؛ چون باعث
کنترلافرادیمیشودکهباهدفهایمشخصوجناحیومغرضانه
درمراسمشرکتمیکنند.
••من نمی دونم مخابرات چطوری حساب وکتاب می کنه که وقتی
تماس دو دقیقه ای با همراه اول به همراه اول داری ،می بینی هزار
تومانکمشد.
••مردم،بااینبیکاری،بهفکرکاروسیرکردنشکمخودهستند؛بعد
عدهایبهدنبالآزادیسرانفتنهیالغوسخنرانیمطهریاند.برویدبه
فکرمشکالتمردمباشید.همهشرکتهاوکارخانههاتعطیلشدند
یادرحالتعطیلیاند.
••اینهاییکهپولشاندرمیزانگیراست،اگررأیبدهندبهخانواده
هایشانخیانتکردهاند.
••خدا را شکر که پرونده میزان طی دو ماه آینده بسته می شود امید
استباختماینمسئلهمسئوالنامرفرصتیبرایرسیدگیبهپرونده
کاسپینپیداکنند.
•• بعضی از مردان بازنشسته فقط بلدند بخورند و بخوابند و کارهای
مادر و برادر و خواهرشان را انجام بدهند ولی دریغ از این که وقتی را
برایزنوبچهشانبگذارندویاآنهارابهمسافرتوگردشببرند.زن
هایشانرادرخانهحبسمیکنندوفقطبهفکرشکمشانهستند.
••چرااینقدراختالفاتخانوادگیزیادومهرومحبتبینخانوادهها
واقوامکمشدهاست؛چراسرزدنبهبزرگترهایفامیلکمواحترام
گذاشتنبهبزرگترهافراموششده!واقعاچرا؟
••چهخوباستفروشندگانیراقآالت،هودوسینکآشپزخانهمثل
سایرصنوفدارایاتحادیهشوند.
••تولیدکنندگانپالسکو،محترموشهدایآتشنشانیعزیزندولی
چرا فقط به خاطر آن ها لباس ایرانی بگیریم و آخر سال آتش بازی
نکنیم،درواقعبایدکارخوبوبدهمیشهشناختهورعایتبشود.
•• شایدبااطالعرسانیرسانههاوبنرنویسیدرزمینهاستفادهصحیح
از بخاری و آگاه کردن افراد سهل انگار و ناآگاه ،دیگر شاهد وقوع
حوادثتلخوناگوارتوسط«قاتلنامرئی»نباشیم.

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

•• منسربازیرفتهام؛فوقدیپلمکامپیوتردارم،درپذیرشهتلکار
می کنم .اما به خاطر شغلم هیچ کس حاضر به ازدواج با من نیست.
افسردهشدم.
•• خانمیمیگفتدرتمامیمشاغلانسانهایشریفوباایمانزیاد
هستند ،با وجود کم پولی به دکتر رفت و ایشان از او ویزیت دریافت
نکرده! مرحوم دکترشهرستانی نمونه بود؛ روحش شاد و یادش
گرامی.
•• بعضی از خانواده ها مهریه را زیاد تعیین می کنند تا از این راه خرج
خود را در آورند! خانمی در اتوبوس می گفت عروسش مهریه خود را
گرفتوبعدطالقخواستوباآنپول،پدرشخانهخرید!
•• من فکر می کنم در کشور ما مراکز تحقیقاتی یا تعطیل شدند یا
اگر هم باشند ،فقط تابلوی سردر آن وجود خارجی دارد .با وجود
انواع مریضی ،تصادف ،گاز گرفتگی ،ناراحتی های روحی و روانی و
همچنین مسائل زیست محیطی که در دیگر کشورها کمتر مشهود
است ،خوب نیاز است این مراکز با بودجه کافی مجددا فعال شوند.
بهامیدآنروز.
••«حجاب و عفاف» ،از دستورات دینی است و برای حفظ این حریم و
ارزشچهرشادتهاوجاننثاریهاییکهنشدهاست.بارعایتآناز
رهرواناینخطومسیرتقواوکمالتشکروقدردانیکنیم.
••ازاینکهداستانآنانسانچهارپاصفترادربارهرهاکردنزنوبچه
اشدربیابانچاپکردید،متشکرم.دلمبهدردآمدفقطمیگمایبی
غیرتفکرنکردیکهممکناستناموستموردتعرضقراربگیرد؟
•• به این مرد سنگدل بگویید چطور دلت اومد زن و بچه ات رو توی
بیابانتنهابذاری؟پسغیرتتکو...متاسفم.
••با خواندن مطلب در امتداد تاریکی که مردی زن و پسرش را توی
بیابانرهاکردهبود،دلمبهدردآمدچقدرگریهکردم...یعنیسنگدلی
تااینحد...
•• من کارمند شرکت نفت اه��وازم هر روز در امتداد تاریکی رو می
خوانم می خواستم بدونم این داستان ها واقعیت دارند چون خیلی
تکاندهندههستند.
خراسان:این مطالب واقعی وبراساس پرونده های موجود نوشته
می شود.
•• خراسانعزیزلطفابهگوشمسئوالنبرسونیدکهبانکهابرایوام
ازدواجخیلیسختمیگیرندحتیبازنشستهایروکهازهمونبانک
حقوقبرداشتمیکندقبولنمیکننددوتاضامنکارمندباگردش
حسابباالازکجابیاریم.
•• اگربرای وام هایی که داده اند اجرایی کنند ،یعنی سود و جریمه
اشراببخشندخیلیهابابانکهابیحسابمیشوند؛بگذاریددم
عیدیاعصابمردمسرجایشباشد.زودترعملیاتیکنندمسئوالن.
باتشکر.
••افزایش غیرقانونی هزینه کارت به کارت برخی بانک ها ،مشابه
حقوقهاینجومیاستمسئوالنهوشیارباشند.
••ازتمامپارکبانهایشهروموزعانروزنامهکهدرشبهایسرد،بی
خوابی و سرمارو تحمل می کنند و با این حقوق کم به ما خدمات می
دهندسپاسگزارم.اجرشانباخدا.
••و باز هم سایپا و باز هم اسم نویسی سرکاری ساندرو؛ به حال مردم
متاسفم.
•• من می خواستم بدونم چه کسانی و با چه استداللی پایه حقوق را
تعیین می کنند آخه با هفتصد هزار تومان پایه حقوق چه کار میشه
کرد؟
•• جایتعجباستکهچرااصالحطلباناینقدرازحضورچهرههای
انقالبی در صحنه انتخابات ریاست جمهوری واهمه دارند و به جای
دفاعازعملکرددولتدستبهتخریبرقیبمیزنند؟
••مسئولمحترمورزشوجوانانشهرستانبیرجند،امیداستباتوجه
بهسفرپرخیروبرکتریاستمحترمجمهوربهاستانخراسانجنوبی
سالنورزشیبانوانشمالشهرراهاندازیوافتتاحشود.
•• روسای دولت های هشتم ،نهم ،دهم و یازدهم بدانند من با مدرک
فوقلیسانسدرحالیکهبهمیانسالینزدیکشدهام،همچنانبلیت
فروشم!!
••کاش دولت محترم یک مقدار عیدی یا بن خرید به سرپرست های
خانواده می داد که پیش خانواده برای خرید عید بچه ها شرمنده
نباشیم.
•• به جناب آقای ربیعی وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی بگویید که به
همه کارگران سبد کاال بدهند چون نیازمند واقعی هستند .همسر
من یک نیروی خدمتی با  61سال سن است 5 .فرزند داریم که دو
فرزندمبیمارهستندیکیبهبیماریدیابتنوعیکمبتالستکهتامین
انسولین خارجی ،هزینه سنگینی دارد و فرزند دیگرمان ناراحتی
اعصابدارد.خودمنهمفشارخونباالوناراحتیقلبیدارمکهاالن
بایدآنژیوگرافیانجامبدهم.بهیککارگرکههشتنفرنانخوردارد،
نبایدسبدکاالتعلقبگیرد؟
••صفحه خراسان قدیم بسیار عالی بود من فکر می کردم اساس
سازمانتبلیغاتاسالمیبعدازانقالبپایهریزیشدهدرصورتیکه
درسال 1330انجمنتبلیغاتاسالمیوجودداشتهاست.
•• ماموندیمکهاحمدینژاداگهازکاندیدایریاستجمهوریحمایت
نکنه،مابهکیرایبدیم.یکیاینآقاروبیدارکندلطفا.
••خراسان عزیز فریاد فرهنگیان بازنشسته 95را به گوش مسئوالن
برسون .چرا تاوان مشکالت صندوق ذخیره و صندوق بازنشستگی
با قطع حقوق و از بین رفتن پاداش پایان خدمت و همچنین عیدی
بازنشستههای 95بایدپرداختشود؟
••باتوجهبهوجوداینهمهفوقدیپلم،لیسانسوفوقلیسانسبیکارآیا
الزماستآموزشوپرورشسالیدههزارنیرویدیپلمبرایدانشگاه
فرهنگیانبگیردوسهسالهزینهکند؟
••سالم به صبح شرقی مردم شهرستان خوسف بیمارستان ندارند
و آواره مرکز استان اند .مسئوالن به فکر این مردم محروم و مظلوم
باشند.
••لطفا پیگیری کنید من از یک سوپر مارکت روغن با مارک شناخته
شده خریداری ک��ردم که پس از باز ک��ردن متوجه شدم در آن آب
هست.
••شما را به خدا پیگیری کنید که چرا سازمان اوقاف این هزینه های
سرسامآوررابابتنقلوانتقاالتمیگیرند؛خانهامراچندنفرخواسته
اندولیبهدلیلهزینههایباالینقلوانتقالاوقافمنصرفشدهاند.
•• در تلویزیون عرضه ندارند یه اطالعات برنامه به موقع و منظم ارائه
بدهند!
••سریالپرستارانکپیسریالپرستارانکرهایاست.

جوابیه سازمان پسماند شهرداری

در پاس��خ به مطلب مندرج در آن روزنامه مورخ 95.10.28س��تون
حرف مردم با این مضمون «انتقاد از کم بودن کیوس��ک های تحویل
بازیافت»بهاطالعمیرساندسازمانمپشهرداریمشهدبرایاولین
بار در کشور ایستگاه های مبادله پسماند خش��ک را در سال  86راه
اندازیکردوهماکنون 47ایستگاهمبادلهدرسراسرشهروجوددارد
وتوسعهاینایستگاههاازجملهبرنامههایآتیسازماناستومطالعه
وبررسیدراینخصوصنیزانجامشدهاستتاباسازهایجدیدتراین
روندتوسعهادامهیابد.
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