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استعفا و فرار؛ حریری به دنبال
چیست؟
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز گذشته به صورت کامال
غیر مترقبه در شبکه العربیه حاضر شد و در خاک عربستان
اســتعفای خود را اعالم کرد؛ اســتعفایی که فارغ از شــکل
کامال عجیب و غریب و توهین آمیز آن ،میتواند پیامدهای
متعددی را هم برای لبنان و هم برای منطقه غرب آســیا به
همراه داشته باشد .یک ســال پیش بود که بعد از یک خالء
سیاســی طوالنی مدت و در پی یک توافق میان جریانها و
گروههای لبنانی حریری برای دومین بار به نخست وزیری
لبنان رسید اما حاال و در شرایطی که منطقه به دنبال افول
گروههای تروریستی رو به سوی ثبات نسبی پیش میرود،
عروســک خیمه شــب بــازی ســعودیها ظاهرا بــه دنبال
فتنهای جدید اســت .فتنهای که سلســله جنبان آن از یک
سو سعودیها و از سوی دیگر صهیونیستها هستند .با این
حال پیامدهای اســتعفای حریری را میتوان در سه سطح
مورد ارزیابی قرار داد.
سطح داخلی؛ فرار به جلو برای انتخابات پارلمانی
در ســطح داخلی میتــوان گفــت ،جریــان  14مــارس به
کمک سعودیها تالش میکند تا با بحران آفرینی و ایجاد
تنشهای داخلی که محصول طبیعی خالء قدرت اســت،
شرایطرابهگونهایپیشببردکهدرانتخاباتپارلمانیسال
آینده لبنان که در اردیبهشــت ماه برگزار میشــود شرایط
بهتری را نسبت به وضعیت فعلی داشته باشد .واقعیت این
است که دستاوردهای نیروهای مقاومت در سوریه و لبنان
بر خالف آن چه که هم پیمانان ریاض انتظار داشتند نه تنها
از محبوبیت حزب ا ...در عرصه سیاسی لبنان نکاست بلکه
باعث تقویت جایگاه آن در افکار عمومی این کشور نیز شد.
لبنان سال گذشته در شــرایطی به بحران سیاسی داخلی
خود خاتمــه داد که بــه دلیل مرزهای مشــترک با ســوریه
در معــرض خطرات زیــادی از ســوی گروههــای تکفیری و
تروریستی بود .زمانی که این کشور در بحران سیاسی قرار
داشــت و بدون دولت اداره میشــد ،نیروهای حــزب ا ...و
ارتشهمراهبایکدیگرباحمالتمختلفتروریستهامبارزه
کردند و اجازه ندادند آشوب و ناامنی به داخل لبنان کشیده
شــود .این همکاری تا امروز میان نیروهــای ارتش لبنان و
حزب ا ...پایدار مانده اســت .این در حالی اســت که حزب
ا...همزماندرسوریهنیزحضورداشت.همسویینیروهای
حزب ا ...با ارتش ســوریه باعث شــد گروههای تروریستی
با وجود برخــورداری از انواع کمکهــای اطالعاتی ،مالی
و تجهیزاتــی نتواننــد در مواجهه با محور مقاومــت به نتایج
مطلوب خود و حامیان خارجی شان دست یابند .از همین
رو درگیر کردن حزب ا ...در مرزهای لبنان به عنوان بخشی
از راهبرد تضعیــف تمرکز این گروه در ســوریه مــورد توجه
حامیان تروریستها قرار گرفت .اما این سیاست در نهایت
موجب ارتقای جایگاه حــزب ا ...نزد افــکار عمومی لبنان
شد .زیرا در شرایطی که تروریستها نشــان داده بودند به
هر منطقهای که وارد میشــوند فجیع ترین جنایات را رقم
میزنند ،نیروهای حزب ا ...مانع هرگونه اقدام خرابکارانه
و نفوذی آنها در لبنان شدند .حاال ظاهرا دوباره قرار است
جریــان  14مارس بــا اتکا به نفــوذ طایفهای خود به ســراغ
گســلهای اجتماعی و قومی جامعه لبنان بــرود و باردیگر
اردوکشیهای خیابانی در دستور کار قرار گیرد .از همین
رو طی یک ماه اخیر برخی از شخصیتهای مخالف حزب
ا ...همچون «سمیر جعجع» رهبر حزب «نیروهای لبنانی»
و «سامی الجمیل» رهبر حزب «الکتائب» نیز به ریاض سفر
کردند .همین هفته گذشته بود که پایگاه خبری «البوابه»
لیبی نیز از ریاض گزارش داد که دولت عربستان با فراخوان
ســعد حریری ،نخســت وزیر لبنان به ریاض از او خواسته تا
از میشــل عون ،رئیس جمهــوری این کشــور و برنامههای

او برای حمایــت از حــزب ا ...و جنبــش آزاد فاصله بگیرد.
همزمان «ثامــر الســبهان» وزیر مشــاور عربســتان در امور
کشــورهای خلیج فارس با انتشــار توئیتی ضمن تایید این
خبر ،با ادعای این که تعجب میکند چرا ملت و دولت لبنان
در برابر اقدامات حزب ا ...سکوت اختیار کرده و میکنند،
نوشت؛ ســفر حریری به ریاض بی تردید بدون برنامه ریزی
قبلی و غیرعادی بود تا به او تفهیم شود که باید هرچه زودتر
رهبری یک حرکت مقابله و مواجهــه در درون دولت لبنان
را به عهده گیرد.
سطح منطقه ای؛ "پالن بی" بعد از شکست در سوریه
و عراق
در ســطح منطقهای میتوان گفت تالش برای روشن نگاه
داشتنآتشفتنهدرغربآسیاهدفغاییدشمنانمقاومت
است .شکســت تروریســتهای تکفیری در عراق و سوریه
و ناکامــی ریاض و تــل آویو در ایجــاد یک بحــران جایگزین
در مناطق کردنشــین به دنبال مدیریت کم نظیر سیاســی
نظامیفرماندهانمقاومتودیپلماسیموفقمنطقهای،باعثشدهتااتحادسعودیصهیونیستی ،عجوالنهبهسراغ
"پالن بی" به عنوان آلترناتیو داعش برود و تداوم بحران در
منطقه را این بار در لبنان دنبال کند .نقشهای که دیگر این
روزها برای بازیگران سیاســی در غرب آســیا تکراری شده
اســت .بی دلیل نبود که نعیم قاســم معاون دبیرکل حزب
ا ...پیش از ســفر اخیر حریری به ریاض در سخنانی اعالم
کرده بود "پس از شکست عربستان در سوریه ،مقامات این
کشور به دنبال دخالت در لبنان هستند و تحوالت در روابط
میان ریاض و احزاب سیاسی این کشور این موضوع را تایید
میکند ".پالن بی احتماال از یک ســو بر ایجاد نزاع داخلی
در لبنان و از سوی دیگر بر راه اندازی یک جنگ جدید میان
رژیم صهیونیســتی و حزب ا ...تدوین شــده است که غایت
آن فرســایش مقاومت و همچنین تداوم آشوب است .با این
حال تحلیل گران معتقدند در برههای که در منطقه شاهد
تغییر فاز نظامی به سیاســی هســتیم ،این حرکت یقینا به
تضعیف بیشتر عربستان در لبنان منجر خواهد شد .عالوه
بر این تجربه گران سنگ مقاومت در سوریه و عراق و تمرین
نبرد در دو ســطح کالســیک و پارتیزانی باعث شــده توان
رزمی نیروهای حــزب ا ...در ســطحی ایــده آل و به عنوان
یک مولفه بازدارنده در مقابل هرگونه ماجراجویی سعودی
صهیونیستیقراربگیرد.
ســطح بین المللی؛ تالش برای نگاه داشتن آمریکا در
غرب آسیا
در سطح بین المللی هدف اصلی تالش برای نگاه داشتن
ماشین عظیم جنگی واشــنگتن در منطقه غرب آسیاست.
آمریکاییها سال هاست که به دلیل نیاز نداشتن جدی به
انرژی تولیدی در خاورمیانه از یک ســو و حرکت به ســمت
تبدیل شدن به بزرگ ترین تولید کننده انرژی در دهههای
پیش رو عالقهای بــه مانــدن در این منطقــه ندارند .هفته
گذشــته "جوزف نــای" ،استراتژیســت معــروف آمریکایی
در یادداشــتی بــرای "پروجکــت ســندیکیت" از تحــول در
ژئوپلیتیک انرژی در جهان به دنبال انقالب نفت و گاز شیل
خبر داد ]1[.عالوه بر این رشــد ســریع اقتصادی و نظامی
چین باعث شده بیشــترین توجه آمریکا معطوف به منطقه
شرقآسیاشود.سفراخیرترامپبهاینمنطقهرامیتواندر
همینچارچوبتفسیرکرد.همینروندتحلیلیباعثشده
تا هفته گذشته رابرت فورد سفیر پیشــین آمریکا در سوریه
در یادداشــتی برای نشــریه" فارین افرز" خواهان پرهیز از
مداخله گری آمریکا در سوریه و منطقه غرب آسیا شود[.]2
خروج آمریکا از غرب آسیا باعث افول هم پیمانان این کشور
میشودوبیشازهمهائتالفسعودیصهیونیستیمتضرر
در خطر قــرار میگیرد .بنابراین در بعــد بین المللی هدف
اصلی تالشها برای تداوم بی ثباتی در منطقه حفظ موازنه
قوا و جایــگاه هم پیمانان آمریکاســت .امری که بــا توجه به
رویکردهای انزواگرایانه ترامپ و قرار گرفتن آمریکا در عصر
افول بعید است تحقق پیدا کند.
[1] https://www.project-syndicate.org/
commentary/shale-energy-geopoliticalconsequences-by-joseph-s--nye-2017[2] https://www.foreignaffairs.com/articles/
syria/2017-10-16/keeping-out-syria
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سیاست

توضیحات سخنگوی ناجا درباره شهادت ۸مرزبان در منطقه چالدران

اسامی شهدای درگیری مرزبانان در چالدران
سخنگوی نیروی انتظامی درباره شهادت هشت مرزبان
در منطقه چالــدران توضیحاتی را ارائه کــرد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما  ،سردار سعید منتظر المهدی ،با
اشاره به شهادت هشت تن از مرزبانان در منطقه چالدران
آذربایجــان غربی گفــت :ایــن مرزبانان طــی درگیری با
تروریستهای مزدور عصر روزجمعه گذشته ،جان خود
را در دفاع از حریم میهن فدا کردند.وی افزود :ســاعاتی
پس از وقوع این حادثه ،فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی
به همــراه تیمی در منطقــه حاضر شــدند و پیگیر موضوع
هستند و همچنان پاک ســازی در منطقه ادامه دارد.این
مقام مســئول نیروی انتظامی با اشاره به برقراری امنیت
کامــل در هنگامه بزرگ تریــن پیاده روی دنیا در آســتانه
اربعین حســینی گفت :به فضل و کرم الهی و هوشــیاری
مامــوران و مرزبانان ناجــا و همکاری دیگر دســتگاههای
مسئول هیچ گونه مشکل امنیتی در منطقه وجود نداشته

و امروز امنیت در باالترین ضریب خود قرار دارد.
در همین حال ایســنا اسامی شــهدای درگیری مرزبانان
با اشــرار مســلح در شهرســتان چالــدران را به شــرح زیر
اعــام کــرد  :اســتوار دوم حمیــد حاجــی زاده ،فرزنــد
منوچهر (خوی)،اســتواریکم محبوب نوری اصل ،فرزند
علی (خــوی) ،اســتوار دوم مهــدی حســین زاده ،فرزند
عزیز (پلدشــت) و ســربازان وظیفه؛ مهدی کلتــه ،فرزند
حکیم (گمیشان اســتان گلســتان) ،امیر قربانی ،فرزند
سهراب (میانه) ،محمد حســین زاده ،فرزند صحبت ا...
(گوهردشت) ،سعید قالبی ،فرزند توحید (بناب) و عباس
قادری ،فرزنــد فتــح ا( ...بناب).براســاس ایــن گزارش
طی درگیری عصر جمعه گذشــته مرزبانــان با گروههای
تروریستی درمنطقه مرزی شهرســتان چالدران ،تلفات
زیادی به تروریستها وارد شــد اما هشت نفر از نیروهای
هنگ مرزی به شهادت رسیدند.

استعفای فیاضی و انتخاب دوباره بنی هاشمی به عنوان رئیس جبهه
پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی
محمد جواد رنجبر -در نشســت شــب گذشــته شــورای
مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری اســتان خراســان
رضوی،سیدجاللفیاضیازسمتریاستاینجبههاستعفا
دادواعضا،ضمنقدردانیازخدماتمهندسفیاضی،سید
محســن بنی هاشــمی را دوباره به عنوان رئیس این جبهه
انتخابکردند.سیدجاللفیاضیرئیسسابقجبههپیروان
خطامامورهبریخراسانرضویشبگذشتهدرگفتوگو
با خراســان با تایید این خبر افزود :نشست شورای مرکزی
جبهه پیــروان خط امام و رهبری اســتان خراســان رضوی
شامگاهشنبه ۱۳آبانماهباحضوردبیرانونمایندگانبیش
از ۱۵حزب،تشکلوجمعیتعضواینجبههبرگزارشد.
وی افزود :در این نشســت اعضای شــورای مرکزی جبهه
پیــروان خط امــام و رهبری اســتان ضمن گرامیداشــت
یــوم ا ۱۳ ...آبان ،تســخیر النه جاسوســی آمریکا توســط

تصمیم کمیته ویژه  3قوه
درباره فرشتگان و کاسپین

بانک مرکزی :همه سپرده گذاران تا سقف 200میلیون  10،درصد علی الحساب را نیز
دریافت می کنند

روابطعمومیبانکمرکزیجزئیاتتصمیماتجدیددرباره
بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران کاسپین و فرشتگان
را اعالم کرد .در ادامه فرایند پاسخ گویی به مطالبات سپرده
گذاران تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان و به منظور
تعیین تکلیف تمام ســپرده گــذاران تعاونی مورد اشــاره از
سوی موسسه اعتباری کاسپین ،با مساعدت بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران و براساس تصمیمات اخذ شده در
جلسات کمیته منتخب سران محترم ســه قوه ،روند تعیین
تکلیف و بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران به شرح زیر
اعالم می شود:
 -١پیرو اطالعیه شــماره  ٢٠موسســه اعتباری کاســپین،
امکان مراجعه مشتریان مشــمول مرحله پنجم طرح فرایند
سامان دهی (پرداخت سپردههای تا سقف دو میلیارد ریال)
به هر یک از شــعب منتخب موسســه کاســپین برای تعیین
تکلیف و دریافت سپرده خود به مأخذ مانده  1394.6.1به
صورت علی الحساب یا ســپرده گذاری با نرخ مصوب بانک
مرکزی نزد موسسه اعتباری کاسپین همچنان وجود دارد.
 -٢تمــام مشــتریان مشــمول مراحــل اول تا پنجــم فرایند
ســامان دهی (تا ســقف دو میلیارد ریال) از روز شنبه مورخ
 1396.8.20می توانند با مراجعه به یکی از شعب منتخب
موسسه کاسپین نســبت به دریافت مبالغ یا سپرده گذاری
مبلغ کسر شــده تحت عنوان ذخیره احتیاطی ( ١٠درصد
کسر شده از مانده سپرده ها) اقدام کنند.

 -٣سپرده گذاران با مبالغ بیش از دو میلیارد ریال نیز از روز
شنبه مورخ 1396.8.20با در دست داشتن اسناد و مدارک
مثبته سجلی ،دفترچه و گواهی سپرده های خود می توانند
با مراجعه به شعب منتخب موسسه کاسپین حداکثر تا سقف
دو میلیارد ریال از سپرده های خویش را حسب رویه معمول
دریافت یا نزد آن موسسه سپرده گذاری کنند.
خاطر نشان می شود امکان دریافت یا سپرده گذاری مبالغ
آن دسته از سپرده گذاران مشمول مراحل اول تا پنجم فرایند
ســامان دهی که تاکنون به شــعب منتخب بــه منظور تعیین
تکلیفسپرده های خود مراجعه نکردهاند از طریق مراجعه به
شعب منتخب موسسه اعتباری کاسپین وجود دارد.
شــایان ذکر اســت ،محمدرضا تابــش عضو ناظــر مجلس در
شــورای پول و اعتبار ،پنجشــنبه گذشــته درباره حل مشکل
موسســات مالی و ســپرده گذاران آنهــا ،از تفویــض اختیار
رهبری برای حل مشکل موسسات اعتباری به سران قوا خبر
داده و گفته بود که این موضوع در دو جلســه اخیر ســران سه
قوهبررسیشدهاست .ویافزود:قدمهاییبرایحلمشکل
سپردهگذارانموسساتمالیبرداشتهوکلحاکمیتمتوجه
این موضوع شده اســت .رهبری هم از منظر شرعی به سران
قوااختیاردادندکهبرایحلاینمشکلتصمیمبگیرندواین
پدیده مبارکی است .ایشان حل شــرعی ادای دین به سپرده
گذارانرابهسرانقواتفویضاختیارکردندوتاکنوندوجلسه
دراینزمینهبرگزارشدهکهنشانهاهمیتموضوعاست.
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روندورود زائران پاکستانیازمرزمیرجاوهتسهیلشد

ذوالفقاری ۱۲-هزار زائر پاکســتانی به دلیل سرعت پایین
روند صدور مجوز بــرای خروج از کشورشــان هنــوز وارد مرز
میرجاوهدرایراننشدهاندودرکشورخودمنتظراجازهخروج
هستند.دبیرستادمردمیاربعیناستانسیستانوبلوچستان
شب گذشته در گفت و گو با خراســان در این باره اظهار کرد:
طیچندروزگذشتهروندخروجزائرانپاکستانیوورودآنها
بهایرانباسرعتپایینیانجاممیشدوسببشدهبودهزاران
زائر در خاک کشورشان چند روز بالتکلیف باشند که با انجام
رایزنیهای دیپلماتیــک و مردمی در این زمینــه روند خروج
آنهاتسهیلشد.
رضا بختیاری افزود :با وجود اقدامهای انجام شده همچنان
حدود  ۱۲هزار نفــر در قالب بیش از  300دســتگاه اتوبوس
در پاکســتان منتظر دریافت مجوز برای خروج از کشورشان
هســتند ،حدود هشــت هزار نفر هــم در قالب بیــش از۱۵۰
دستگاه اتوبوس وارد ایران شــده اند و در مرز میرجاوه منتظر
طیشدنمراحلقانونیهستند.
ویادامهداد:اینهشتهزارنفرحدودسهشبانهروزاستکه
در مرز میرجاوه اسکان دارند که دلیل آن صادر نشدن مجوز
خروجبرایدیگراعضایکاروانآنهاست.
دبیرستادمردمیاربعیناستانسیستانوبلوچستانگفت:
در مرز میرجــاوه فقط امکان اســکان هــزار نفر وجــود دارد و
 ۲۵۰تختهچادرتوسطهاللاحمرنصبشدهاستکهپاسخ
گوی هشت هزار نفر نیســت ،انتظار میرود که دستگاههای
اجرایی در این زمینه کمک کنند؛ اما بیشــتر خدمات توسط
نیروهایمردمیبهصورتخودجوشارائهمیشودومتاسفانه
هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای همکاری در این
زمینهضعیفاست.
به گفته وی به دلیل قوانین خاص پاکستان صدور مجوز برای
خروج زائران آن کشور با سرعت پایینی انجام میشد که باید
رایزنیهاییتوسطوزارتامورخارجهایراندراینراستاانجام
میگرفتکهمتاسفانهدیراتفاقافتاد.
بختیاری خاطرنشــان کرد :اکنــون که روند خــروج زائران از
پاکستان تسهیل شده اســت توان سیستم کشــورمان برای
صدور دیگر مجوزها و ارائه خدمات پایین اســت که البته رفع
مشکل دردست پیگیری اســت .وی اضافه کرد :بیش از 20
هزار زائر پاکســتانی اربعین از ابتــدای آبان مــاه از طریق مرز
میرجاوهواردایرانشدهاندوپیشبینیمیشودتعدادزائران
پاکستانیکهواردایرانمیشوندبه 32هزارنفربرسد.

▪تسهیلورودزائرانپاکستانیبهخاکایران

رئیسستاداربعین استانسیستانوبلوچستانهمدرگفت
و گو با تسنیم در این باره اظهار کرد :ورود زائران پاکستانی
به خاک ایران در پی رایزنی مســئوالن کشوری و استانی با
مسئوالن پاکستان تسهیل شد.
علیاصغر میرشکاری روز گذشــته در جریان بازدید از روند
ورود زائران پاکســتانی به خــاک ایران افــزود :ورود زائران
پاکســتانی به خاک ایران در پــی رایزنی مســئوالن وزارت
خارجه و دیگر مســئوالن کشــوری و اســتانی با مســئوالن
پاکستان تسهیل شده است.
رئیس ستاد اربعین استان سیستان و بلوچستان ادامه داد:
خوشــبختانه در پی برنامهریــزی انجامشــده و حضور فعال
نیروهــای مردمی و پرســنل دســتگاههای مختلف اســتان
هم اکنــون هیچ مشــکلی در روند خدمترســانی به زائران
پاکستانی اربعین حسینی(ع) وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :هم اینک (عصر دیروز) حدود 3000
زائر پاکســتانی داخل خاک پاکســتان منتظر صدور مجوز
خروج هســتند که با تشــدید فعالیتهــا و رایزنــی میان دو
کشــور ،پیشبینی میشــود همه آنها تا پایان وقت امشب
(دیشب) موفق به خروج از پاکستان شوند.
میرشکاری افزود :همچنین هماکنون حدود 5000زائر در
پایانه مرزی میرجاوه حضور دارند که این افراد بهمحض این
که مدیران کاروان هایشان وارد ایران شوند ،مرز را بهمقصد
زاهدان ترک میکنند .معاون سیاســی و امنیتی استاندار
سیســتان و بلوچســتان گفت :علت اصلی تجمع و ازدحام
بهوجودآمــده داخل پایانه مــرزی میرجــاوه ،تکمیل نبودن
فهرســت کاروان یا حضور نداشــتن مدیران کاروان اســت
که بهمحض رفع این نواقص اتوبــوس زائران آماده حرکت و
ترک پایانه است .وی اعالم کرد :برای تسریع در روند خروج
زائــران از پایانه 30 ،دســتگاه اتوبوس ایرانــی داخل پایانه
مرزی میرجاوه مستقر شده که کار انتقال زائران پاکستانی
پیاده را که وارد خاک ایران میشــوند بهطــور رایگان انجام
میدهند.
میرشــکاری افزود :طبق آخرین اخبار و آماری که به دست
ما رســیده هم اکنــون حــدود  100اتوبوس حامــل زائران
پاکستانی در خاک این کشور در راه رسیدن به مرز میرجاوه
هســتند که بــهزودی به مــرز میرســند و تدابیــر الزم برای
ترخیص سریع این زائران اندیشیده شده است.

یبرند،دادگاهیدراسپانیاحکمبازداشتبینالمللیکارلسپوجدمونرئیسبرکنار
درحالیکهچندمقامکاتالونیاییاکنوندرحبسبهسرم 
شدهکاتالونیا ،راصادرکردهاست.اینحکمبازداشتدواتهامدیگرمبنیبرسوگنددروغونافرمانیعمدیازقانونرابهاتهاماتپوجدمونافزوده
است.اینگامبعدیبهمنظوراستردادویازبلژیکبهاسپانیاتلقیمیشودکهمیتواندبرایویمحکومیتبه 30سالزندانرادرپیداشتهباشد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• بهنقلازتابناکنوشتهبودیدکهسنگبنایموسسات
مالی غیرمجاز در دولت سابق گذاشته شد .آن از خاوری
و بابک زنجانی و مسکن مهر نامهربان ،این از موسساتی
که بالی مال ملت شدند ،مگر تدبیر دولت امید راهگشا
باشد.
••اگر شهرداران محترم تهران و مشهد میخواهند
فرهنگ استفاده از خــودروی عمومی را ترویج دهند
راهش افزایش عــوارض خــودروی شخصی و تحمیل
هزینه به مــردم نیست بلکه بهترین راه این است که
خودشان و معاونان شان را الزام کنند به این که حداقل
یک سال فقط از اتوبوس و مترو استفاده کنند .آن وقت
با مشکل استفاده کنندگان از خودروهای عمومی از
نزدیک آشنا میشوند و برای رفع آ نها تالش بسیار
بیشتری میکنند تا اکثر مردم تمایل به استفاده از این
وسایل پیدا کنند.
••طرح تفصیلی منطقه بولوار شاهنامه پس کی حاضر
مـیشــود؟ پنج ســال از تاریخ ورود به شــهــرداری آن
منطقه گذشته نه آسفالتی نه امکانات شهری و نه طرح
تفصیلی .فقط پلیس ساختمان آن منطقه خوب فعال
شده و تندتند پلمب میکند.
••قابل توجه اتوبوسرانی بجنورد! خط واحد از ایستگاه
شرق سپاه بعدازظهرها همیشه 30دقیقه تا یک ساعت
تاخیر دارد .کنترل کنید تا از مسیر خارج نشود!
••فقط حرفی از پرداختهای فرشتگان زده میشود.
مسئوالن به فکر بقیه سپرده گذاران هم باشند .الزهرا
دو سال است که نه سود و نه پول میدهد .سپرده ما که
زیر  10میلیون است چه کار کنیم؟
••لطفا کسی پیدا شــود به داد زبــان فارسی برسد!
فرهنگستان زبان فارسی واژه «وحشت افکن» را به
جای کلمه «ترور» ساخته است .فکرش را بکنید مثال در
خبرها بگویند «داعش چهار نفر را وحشت افکن کرد!»
••به تازگی مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم
کرده اند اعتیاد در کشور در حال کاهش است در حالی
که اعتیاد در کشور ما روز به روز افزایش مییابد تا حدی
که دانش آموزان نیز به آن گرفتار شده اند .پس معلوم
است که آن مسئوالن معتاد نمیشناسند که واقعیت را
کتمان میکنند یا در جامعه ما زندگی نمیکنند.
••چرا برخی از مردم حقوق یکدیگر به ویژه کارگران
را نمیدهند یا دیــر میدهند؟ یــادش به خیر قدیم
میگفتند حقوق کارگر را تا عرقش خشک نشده باید
بدهی!
••طرح صفحه اول واقعا بد بود .میشه بفرمایید باالخره
طراحتون تصویرسازه ،کارتونیسته ،کاریکاتوریسته،
گرافیسته ،شایدم چند شغله است!
••آقای عباسی امیدوارم که دیگه دنبال اکبرآقا نروی و
پیشاپیش ورود سیاه جامگان را به لیگ دسته یک تبریک
میگم و اینم رده بندی شما با مربی جدید باز هم تبریک!
••آقای عباسی کیک سقوط سیاه جامگان را هر چه
زودتر برش بزنید تا خیال همه راحت بشود .شما چه از
جان فوتبال خراسان میخواهی؟ لطفا این باند را جمع
کنید و هر چه زودتر بروید که دیر نشود.
••آقای عباسی و مسئوالن محترم ،لطفا هر چه سریع
تر بــرای سیاه جامگان فکری بکنند .این سیری که
امسال در پیش گرفته آخرش معلوم است .مرزبان سه
بازی انجام داده حتی یک امتیاز هم به دست نیاورده.
حداقل از یک تیم که در جدول پایین تر از سیاه جامگان
بود نباید دست خالی برمی گشت .با اکبر میثاقیان
حداقل تک امتیاز که میتوانستیم بگیریم .لطفا اکبرآقا
را برگردانید تا کار از کار نگذشته!
••وقتی که آقای کی روش به خاطر به تعویق افتادن دو
سه روزه حقوقش چنین عصبانی میشود آیا ما معلمان
حق التدریسی حق نداریم به خاطر به تعویق افتادن
حقوق چندین ماهه خود عصبانی و ناراحت بشویم؟!
••آقایان مدیرعامل در تیم سیاه جامگان ،آقای عنایتی
چه تجربهای برای مربیگری دارد که روی نیمکت تیم
مینشیند؟ شما آقای میثاقیان را از دست میدهید،
دست به دامن عنایتی و مرزبان میشوید!
•• مسئوالن آمــوزش و پــرورش خیلی در خواب به سر
میبرید که معضل مصرف مواد مخدر در مدارس بیداد
میکند .مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر ،تعدادی از

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

دانش آموزان و نیز دانشجویان ما به ورطه اعتیاد کشیده
شده اند! شاید هم قوانین اشکال دارد که باید افسوس
خورد به حال مسئوالن قانون گذار! گزارشی از رواج
اعتیاد در مدارس بگیرید و سری هم به خوابگاههای
دانشجویی بزنید! تاسف آور است!
••آیا در تناقض و تضاد نیست که رسانه ملی در شب 13
آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی
آمریکا اقدام به پخش فیلم آمریکایی میکند؟!
••نحوه پخش سریالهای تلویزیون این شبهه را به ذهن
میرساند که صدا و سیما یک آرشیو فیلم و سریال دارد
و وقتی یک شبکه مثال آی فیلم یک سریال از آرشیو برای
پخش میگیرد ،موقع برگشت دادن سریال مثال شبکه
تماشا میگوید حاال که از آرشیو آمده بیرون بده ما هم
پخش کنیم و بقیه شبکهها هم به همین شکل سریال
را میگیرند و پخش میکنند .برای مثال سریال کیمیا
به همین شکل بین شبکهها دست به دست میشود.
••بیمه سالمت طرحی شکست خورده است ،این هم از
طرح تحول سالمت .وعده و وعید و اما و اگر و شاید .. .و
دست آخر حذف! باز هم فشار روی قشر ضعیف جامعه!
••دوست عزیزی که از کارمزد 3500تومانی بانک سپه
بابت حساب پشتیبان گالیه داری برای اطالع بانک
آینده این کار را با  5000تومان کارمزد انجام میدهد.
••وقتی شرکت نفت برای ما کارگران نفت که  15سال
است زیر ستم پیمانکار حداقل حقوق را داریم ارزش
قائل نیست توقع دارید برای آلودگی هوا دلسوزی کند!
••برخی مدیران ،اهل نماز جمعه نیستند .گاهی هم
که حضور پیدا میکنند ،سعی میکنند در صف اول
بنشینند اما اخالص آن است که هرکجا جای خالی
دیدند بنشینند و فقط برای رضایت خدا شرکت کنند!
••از کی تا حاال آدامس ،چسب زخم ،کبریت و .. .جزو
پول ُخرد به حساب آمده است؟!
••همین خوندن و نوشتن رو مدیون دبیران هستید،
یه گشتی تو اخبار دنیا بزنید تا ببینید برای قشر معلم
چه عزت و احترام و مزایایی قائل اند .واقعا برای همه
تون متاسفم!
••وقتیمیبینمجمعیتمیلیونیازایرانیانبهخصوص
جوانان پاک و دلــداده امام (ع) در پیاده روی اربعین
حسینی شرکت میکنند به ایرانی بودن خود افتخار
یکنم.
م 
•• یک عدد گوشی اپل خریدم اسم افغانستان و عراق و
سوریه و همه کشورها در فهرست آن بود به جز ایران!
•• خدا وکیلی هوا اگر بد و آلوده است به مسئوالن چه
ربطی دارد؟ اتفاقا مسئوالن دایم سر به هوا هستند و
تذکر میدهند!
•• مدیران ارشد تدبیر و امید استان ،چرا مدیران سه
سال زندانی شده پدیده را محاکمه علنی نمیکنید تا
تکلیف سهامداران مشخص شود؟
•• خیلی جای تاسف دارد که قبل از انتخابات ریاست
جمهوری پیگیر جدی حل شدن مشکل پدیده بودند
ولی بعد از انتخابات فروکش کرد و به کندی پیش
میرود یا پیش نمیرود .خدا ناظر است به انسان ها.
•• جناب دادستان مشهد  88.8.8شروع پروژه پدیده
که گــوش فلک را کر کــرده بــود چــرا جلوی پــروژه را
نگرفتید؟
••تکلیف ما سهامداران که همه سرمایه مان را از دست
داده ایم چه میشود؟
••تشکر از صفحه جــدول و سرگرمی .لطفا جدول
سودوکو را از نمونههای سخت و مردافکن هم بگذارید.
••پدر کشاورزا دراومد4 ،ماهه گندم چیدیم دادیم ولی
دولت پولشو نداده ،پول نداریم بذر بخریم ،اون وقت
کسانی پیدا میشن که حقوق کالن میگیرن.
••جناب نوبخت تو که از غم بودجه ناله میکنی چرا
برای آبی و قرمز حاتم بخشی میکنی؟!
••جناب حسن فریدون یا همان حسن روحانی چرا به
فکر سهامداران سیه روز پدیده نیستی؟
••من به عنوان یک معلم از وزیر آمــوزش و پــرورش که
در برنامه زنده تلویزیون سوال شد چرا یک روز معلم
سرکالس نیست؟ ایشان اظهار بی اطالعی کردند و
نمیدانستند که نیروی باالی  20سال یک روز تعطیل
است ،متاسف شدم!

دانشــجویان انقالبی و پیرو خط امــام (ره) را نقطه عطفی
در تاریخ انقالب اسالمی مردم ایران دانستند که عظمت
این رویــداد مهم ،موجب شــد امــام راحل از آن بــه عنوان
انقالب دوم یاد کنند .رئیس سابق جبهه پیروان خط امام و
رهبری خراسان رضوی ادامه داد :در این نشست ،با توجه
به استعفای بنده از ریاست جبهه پیروان خط امام و رهبری
خراسان رضوی ،بحث وتبادل نظر درباره انتخاب رئیس
جدید جبهه انجام و براساس اساسنامه ،انتخابات برگزار
شد وآقای سید محسن بنی هاشمی به اتفاق آرای شورای
مرکزی این جبهه ،به عنوان رئیس جبهه پیروان خط امام و
رهبری خراسان رضوی انتخاب شد .وی گفت :در خاتمه
این نشست مدیر امور شهرســتانهای جبهه پیروان خط
امام و رهبری خراســان رضوی ،گزارشــی از آخرین وضع
فعالیت شعب شهرستانی این جبهه ارائه کرد.
CMYK

