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استرس پیش ما
مضطرب می شود!

...

یادداشت روز
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

نمک نشناسی چینی!
 9روز اســت که نفتکش  160هزار تنی ایران در آب های
شــرق چین همچنان در شــعله هــای آتش می ســوزد .از
 16دی تا لحظه نوشــتن این مطلب گاه شــعله های آتش
مقداری فروکش کرده و گاه به خاطــر انفجارهایی که رخ
داده ،دوباره شــعله هــای مهیب آتــش از نقطــه دیگری از
نفتکش«سانچی»زبانهمیکشد.براساسخبرهایاعالم
شدهمیعاناتگازی،محمولهاصلیایننفتکشبودهواین
خودازعمدهترینعللوقوعانفجارهایمتعددشمردهمی
شود.مجموعهایازعواملباعثشدهبهجزیکپیکریکه
چند روز پیش از روی آب های خروشان و دو پیکری که روز
گذشتهازرویکشتیپیداشدازسرنوشت 29خدمهعزیز
دیگر این نفتکش غول پیکر (تا لحظه تنظیم مطلب) هیچ
خبری به ما نرسیده باشــد .این فقط خانواده های محترم
دریادالن دچار این حادثه دلخراش نیســتند که از لحظه
اول شــنیدن خبر برخورد کشــتی ف ّله بر چیــن با نفتکش
ایرانی ،تمام لحظات زندگی این روزهای شان پر از دلهره
واضطرابونگرانیاستبلکهامروزیکملتبهشدتدل
نگرانسرنوشتعزیزاندریادلخوداستکهبیادعاوبی
منت هزاران کیلومتر دور از وطن در لباس خدمت ،دچار
سانحهایدهشتناکشدهاند.
انتظارمردم
اگرچه مســئوالن شــرکت ملی نفت می گویند عــاوه بر
پیگیری های مستمر ،مدیران ارشد این شرکت روزانه دو
بار در جمع خانواده های این عزیزان حاضر می شوند و به
تشریح وضعیت و اقدامات انجام شده می پردازند ،رئیس
جمهورمحترمنیز(هرچندکمیدیر)وزیرکاررابهماموریت
ویژه رســیدگی و پیگیری ایــن حادثه گمارده و براســاس
خبرهای اعالم شــده امروز (یک شــنبه) تکاوران اعزامی
کشورماننیزقراراستدرعرشهنفتکشحادثهدیدهحاضر
شوند و همچنین وزیر امور خارجه نیز دیروز با وزیر خارجه
چین درباره برجام و این حادثه گفت و گوی تلفنی داشته
امابهنظرمیرسدالاقلبرخیاقداماتآنگونهکهانتظار
می رفت و ضرورت داشت ســریع و به هنگام انجام نشد به
عنوانمثالدستگاهدیپلماسیکشورماننبایددیروزوپس
ازگذشتیکهفتهازبروزاینسانحهجانگدازدرسطحوزیر
اقداموبهگفتوگویتلفنیبسندهمیکردبلکهبهاینمهم
بایدهمانروزاولحادثهپرداختهمیشد،اعزاممسئوالن
و تکاوران نیز باید خیلی زودتر شکل عملیاتی و اجرایی به
خود می گرفت و البته رسانه ملی و دیگر رسانه ها نیز باید
بسیارپررنگتروجدیتربهاینموضوعمهممیپرداختند
تاشایدچینیهای«نمکنشناس»کهبراساسدادههای
خبریالاقلتاسهیاچهارروزابتداییحادثهقصورواهمال

و تعلل جــدی در اطفای آتش داشــتند و گویا فقــط روزها
برای مهار آتش اقدام می کردند و شب ها از عملیات اطفا
خبرینبودهاستکمیبیشتربهخودمیآمدندوبهوظیفه
وجدانی،انسانیوالبتهقانونیخود(کهطبقکنوانسیون
هایبینالمللیوقوانیندریاهامسئولمستقیمرسیدگی
وامدادرسانیدراینگونهحوادث،کشوریاستکهحادثه
درآبهایآنبهوقوعپیوسته)جدیترعملمیکردند.
(دعوت ایران از شناور آتش خوار ژاپنی برای امدادرسانی
شاهد روشنی بر کوتاهی چینی هاســت) و همان طور که
در همان روز اول به کمک کشــتی فله بر خود شتافتند به
تماموظایفخوددرمقابلاطفایآتشونجاتجانخدمه
نفتکشایرانیعملمیکردند،گرچهبرخیمقاماتچین
یعنی همان کشــوری که سال هاســت از ِق َبل تحریم های
ظالمانــه و ناجوانمردانه آمریکا از یک ســو و تحقق نیافتن
اقتصادمقاومتیازسویدیگر،سودصدهامیلیارددالری
ازصادراتکاالهاینامرغوبوکمترمرغوببهکشورمان
به جیب زده ،مدعی اند که تمام تالش خود را برای اطفای
شــعله های آتش نفتکش ایرانی انجام داده اند ،اما الاقل
تا چند روز گذشــته خبرهایی که می آمد از قصور و تعلل و
اهمال جدی طرف چینی که وظیفه اصلی امداد برعهده
اوســت حکایت می کنــد و آن هم بــه بهانه هایــی از قبیل
ریســک باالی نزدیک شــدن به نفتکش به دلیل احتمال
وقوعانفجارهایمجدد،پراکندگیآلودگیهایسمیدر
نزدیکینفتکشوبدترازهمهاینکهگفتهمیشودچینی
هابهدلیلجلوگیریازانتشار«لکهنفتی»!دردریاترجیح
می دادند که محموله کشــتی بسوزد و تمام شــود تا هم از
آلودگی دریا جلوگیری شود و هم امدادرسانان را خطری
تهدیدنکند!
تحریمکاالهایچینی
اگر این گفته ها و شــنیده ها درســت باشــد وای به حال
«وجدان چینی» .به هر صورت اگر خبرهای این چنینی
درباره تعلل و قصور چینی ها در امدادرســانی به خدمه
عزیز نفتکش ایرانی صحت داشته باشد ،مردم حق دارند
از «نمک نشناسی چینی» و از آن باالتر از «نامردی چینی»
ســخن ها بگویند و از مســئوالن به خصوص از دســتگاه
دیپلماسیودستگاهقضاییانتظارپیگیریداشتهباشند
که اگر قصور و تقصیر نیروهــای امدادی چینی در تداوم
شــعله کشــیدن آتش و انفجارها ثابت و مســجل شد این
موضوع را از طریق دادگاه ها و سازمان های بین المللی
با جدیت مطرح و تا حصول نتیجه و پاسخ گو کردن چین
پیگیری کنند و در این ماجرا مســائل و روابط سیاســی و
حتی «برجامی» بین دو کشور مانع ایجاد نکند.
اگر قصور چینــی ها اثبات شــود کار دیگری کــه می توان
انجامدادمنعوارداتکاالهایچینیتوسطدولتوتحریم
مصرفکاالیچینیتوسطمردماست.
امید اســت اکنون که «جعبه ســیاه» نفتکش پیدا شده هر
چهسریعترعلتومقصربرخوردکشتیچینیبانفتکش
ایرانیکهازجملهحوادثنادرمحسوبمیشودمشخص
شودوازآنمهمترهرچهزودترسرنوشتدریادالنعزیزمان
برای خانــواده های محترمشــان و همچنین مــردم ایران
روشنشود.

تمام معوقات سربازمعلمان
تا بهمنماه تسویه می شود

پرداخت ها به معلمان مدارس
استثنایی تا پایان هفته

معاونتوسعهمدیریتوپشتیبانیوزیرآموزشوپرورش
با بیــان این کــه حقــوق معلمان بازنشســته آمــوزش و
پرورش استثنایی تا پایان این هفته پرداخت میشود،
افزود :همــه مطالبات ســرباز معلمان نیز تــا بهمنماه
تســویه خواهد شــد .علی الهیــار ترکمــن در خصوص
«پرداخت ســنوات ارفاقی و حقوق معلمان بازنشسته
آموزش و پرورش اســتثنایی» و «پرداخت حقوق سرباز
معلمان» ،به فارس اظهار کرد :حقوق ســرباز معلمان
ن ماه
تا مرداد ماه امســال تســویه شــده اســت و تا بهم 
امسال نیز همه مطالبات آن ها تسویه خواهد شد .وی
درباره این که چــرا چنین مشــکلی در تاخیر پرداخت
های بازنشســتگان بــه وجود آمده اســت ،گفــت :این
موضوع به قوانین ناظر به سازمان بازنشستگی مربوط
میشود و آموزش و پرورش با این افراد مشکلی نداشته
است .وی افزود :وقتی در سال  1388قانون مدیریت
خدمات کشوری تصویب شــد ،همه امتیازاتی که قب ً
ال
وجود داشت ،لغو شد که از جمله آن ها سنوات ارفاقی
فرهنگیــان در آموزش و پرورش اســتثنایی بود که این
فرهنگیان هم اکنون بازنشسته شدهاند .معاون توسعه
مدیریت و پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت :این
قانون تا سال  91وجود داشــت ،اما از این سال به بعد
با پیگیریهای صورت گرفته ،مجدد ســنوات ارفاقی
برقرار شد و سه ســال خألیی که در این مسیر به وجود
آمد ،هــم اینک تحــت قوانیــن ســازمان امــور اداری و
اســتخدامی و تأمین اجتماعی در آمده که یک ســری
مشکالت برای این افراد به وجود آورده است و آموزش و
پرورش در حال پیگیری و حل این موضوع است.الهیار
ترکمن یادآور شد :هنوز خزانه کل تخصیصات الزم را
کام ً
ال به ما نــداده و اعتباری که این افــراد الزم دارند،
 17میلیارد تومان اســت که این مبلغ مربــوط به همه
استانهاســت .وی تصریح کرد :بنده در هفته گذشته
بخشنامهای را به ادارات کل آموزش و پرورش استانها
ابالغ کردهام و از مدیران خواســتم با توجــه به منابع و
درآمدهایی که در استان خود دارند ،این موضوع را حل
کنند.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و
پرورش در توضیح ابالغ بخشنامه یادشده ،متذکر شد:
به دلیل این که هم اکنون ما نقدینگی الزم را نداشتیم
تا مبالغ یاد شده را به فرهنگیان بازنشسته بپردازیم و
به این دلیل که نمیخواستیم مشــکل این افراد ادامه
داشته باشد ،از ادارات کل آموزش و پرورش استانها
خواســتیم تا مبالغ یــاد شــده را در وجه ســازمانهای
بازنشستگی پرداخت کنند تا حقوق این بازنشستگان
پرداخت شــود و پس از آن ،ما بــا ادارات کل موضوع را
حل و مبالغ یاد شده را به آن ها پرداخت کنیم.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• با توجه به هجمه های گسترده علیه قوه قضاییه درباره
بازداشتی های اغتشاشات اخیر در صورت امکان با اطالع
رسانیبیشتررسانهایازسمپاشیدشمنانجلوگیریشود.
••در شرایطی که یک کیلو گوشت  40هــزار تومان است
صحبتاز 26هزارتومانسهامعدالتکمیعجیباست!
•• مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند که با حضورشان
سبب احساس امنیت شوند .در تاریخ 96.10.19
خودروی این جانب در بولوار معلم توسط سارقان به سرقت
رفت و پس از تشکیل پرونده ،مسئوالن مربوط اذعان
داشتند که وقتی سارقان کارشان با خودروی شما تمام
شد در محلی آن را رها کرده اند تا پس از تماس مردمی پیدا
شود .پس وظیفه پلیس چیست؟
••آیا بهتر نیست به جای تغییر نام آموزش و پرورش به وضع
نابه سامان تربیت و پرورش در مدارس رسیدگی شود؟
مربیتربیتیکارآموزشیمیکندکهشایدکاراییچندانی
ندارد و دبیر تخصصی آموزشی معاون پرورشی می شود.
این طوری همه چیز به روزمرگی طی می شود بدون هیچ
بازدهی مفید!
•• درود بر تکاوران و دالورمردان ارتش که هرکجا هموطنان
نیاز به کمک داشته اند با دل و جان به یاری شتافته اند.
در زلزله کرمانشاه و حاال در راه نجات هموطنان گرفتار
در کشتی نفتکش ملت زحمات شما را ارج می نهند زیرا
مخلصانهخدمتگزارکشورومردمهستید.درودبرغیرتتان.
•• متاسفانهبرخیمسئوالنگرامیمیدانندکههنوزبیشتر
کاربران از همان پیام رسانان خارجی استفاده می کنند آن
همباواسطههایمتعدد...
•• واقعا که کمبود دارید و حتما باید از کلمات خارجی در
نوشتههایخوداستفادهکنید!
•• جناب قاسمیان با آرزوی موفقیت برای شما ،کاش از
کلماتفارسیاستفادهمیکردیدکهمنبیسوادهمدرک
می کردم .ما که نفهمیدیم چیزی از کلماتی مثل استیج و
استندآپو...
••لطفابهاطالعجنابآقایبیژنگورانیطراحجدولسخت
شماره 242برسانیدکارگردانفیلماینکآخرالزمانالیور
استون است نه فرانسیس فورد کاپوال و همچنین مارلون
براندودراینفیلمبازینمیکند.
بخش جدول و سرگرمی :ضمنتشکرازپیامکشمادرخور
توضیحاستکهطراحجدولاشتباهیدراینزمینهنداشته
است.اینکآخرالزمانساختهفرانسیسفوردکاپوال،اثری
است از سینمای مســتقل ایاالت متحده که کاپوال با صرف
هزینه شــخصی و زمان بسیار زیاد موفق به ســاخت آن شد.
مارلون براندو برای حدود  7تا  9دقیقه بازی در این فیلم در
ســال  1979هفت میلیون دالر دریافت کرد کــه هنوز هم
رکوردیدرنوعخودبهشمارمیآید.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

•• در جواب آقای مطهری باید گفت خود ترامپ در مصاحبه
هایخودمیگویدازتجمعاتواغتشاشاتایرانحمایتمی
کندشماچراداغترازآششدیدومیگوییدکسیپشتاین
اغتشاشاتنیست؟!
••چرابانکمهر 30هزارتوماندرحسابنگهمیدارد؟
•• چرا عملیات اطفای حریق نفتکش ایرانی در دریای چین
اینقدربه ُکندیپیشمیرود؟!
••از مسئوالن سهام عدالت می خواهم که به عدالت تقسیم
کنند .خیلی از قشرهای ضعیف ثبت نام نکرده اند .تاریخی
تعیینکنیدتاهمهثبتنامکنند.
••طرح یا الیحه ای که به دولت اجازه می دهد پاداش پایان
خدمت کارکنان دولت را به یک سوم کاهش دهد ،بسیار
طرح ناعادالنه ای است .چون دلخوشی تعداد بسیاری از
کارمندان برای زمان بازنشستگی همین پاداش است که
شایدبتوانندبرایخودخانهایبخرند.
••خراسان عزیز خسته نباشی و خدا قوت .ممنون می شم
پیامم رو چاپ کنی .من از مشترکین چند ساله شما هستم
موفقباشید.
••دانــش آمــوزان آینده ســازان کشورند ولی کالس های
مدارسدولتیمشهد،دایمنیمیازهفتهتعطیلاستواگر
بازهمبهعلتآلودگیهواتعطیلشوند،بایدکالسجبرانی
گذاشته شود تا بیش از این به آموزش آن ها لطمه نخورد.
(یکمعلم)
••مدارس را تعطیل و ادارات را نیمه تعطیل کردند اما در
خیابانهاهمچنانکامیونهاواتوبوسهاجوالنمیدهند
وخبریهمازطرحزوجوفردنیست.
••در نظر گرفتن هزارها میلیارد تومان برای اشتغال در
بودجه  97کار بسیار پسندیده ای است ولی مخزن آن باید
مدیریت صحیح درآمد زایی باشد نه جیب مردم .کاهش
بودجه دستگاه ها و افزایش حامل های انرژی اشتغال زا
نیست.
••الحمدهلل که این تلگرام قطع شد و فرصت بیشتری فراهم
شدتابهبزرگترهاسربزنیم.کلیروابطافرادخانوادهبهبود
یافتوبچههاتکالیفشانرادقیقترانجاممیدهند.
••چه عجب مسئوالن مشهدی چشمان شان را باز کردند
و به اهمیت آلودگی هوا پی بردند و شنبه را تعطیل کردند!
شهرهایبزرگدیگرنظیرتهرانواصفهانو...چندیندفعه
تاحاالتعطیلکردهاند.
••وقتی خواندم که سه هزار دختر در نیمه نخست امسال از
خانه فرار کرده اند با خود گفتم اطراف ما چه می گذرد؟ آیا
همهخوابیمیاخودرابهخوابزدهایم؟
••چرا مسئول برگزاری همایش ها برای جلسه روسا که
معموال در یک مکان برگزار می شود و همیشه با هزینه زیاد
بنر خیر مقدم و موضوع جلسه می زنند پشت سر آن مسئول
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براییکباریک LEDبزرگنصبنمیکنندتاآنقدرهزینه
برایهرجلسهنشود؟
••دوستانی که از مدیریت خودروسازی گله دارند کمی
منطقی باشند .صنعت ساختمان و صنعت خودروسازی
بیشترین اشتغال را به ویژه غیر مستقیم ایجاد کرده اند؛ از
مرده شور و آمبوالنس و مکانیک و صافکار و الستیک ساز و
تولید کنندگان وسایل پزشکی و مداح و میلیون ها چینی
بیکار و ...همگی چشم به خودروسازی ما دارنــد .قانع
شدید که ان شاءا!...
••مگهکارمندهایبانکریههاشونفیلتردارهکهدوساعت
تاخیر شامل حالشون نمی شه؟ با این کار همه کارمندان به
بانکمیرنآلودگیکمترکهنهبیشترهممیشه!
•• اقتصاد مقاومتی زمانی موفق خواهد بود که بدون استثنا
با فساد مبارزه بی امان شود و مالیات از همه گرفته شود.
گزارشمخارجکامالشفافبهمردمرساندهشود.
••آیادولتبرنامهایبرایمقابلهبابدحجابیروبهافزایشدر
کشوربهویژهکالنشهرهادارد؟
••ارزشهربرگسهامعدالتدراسفندسال 95طبقگفته
مسئوالن حداقل بین چهار تا پنج میلیون تومان بود ولی
حاالچطور!
••آیااینکهمدارسراتعطیلکردهاندمشکلآلودگیهوارفع
می شود؟ فقط باعث می شوید فرزندان ما اوقات خود را به
بطالتبگذرانند.چراآقایانکارخانههایشانراتعطیلنمی
کنندیاخودروهایدودزاراازردهخارجنمیکنند؟
•• آیا پژمانفر مشکل مردم بیکاری ،گرانی ،فاصله طبقاتی،
فساداداریو...است.شمااگراینهارابرطرفکردیدامربه
معروفونهیازمنکرانجامشدهاست.
••ضمن تشکر از پرسنل اتوبوسرانی ،بارها شاهد بی
توجهی بعضی مسافران آقا و خانم در پرداخت هزینه بوده
ام و هنگامی که راننده اعتراض می کند بارها برخورد
نامناسب مسافر با راننده مظلوم را دیده ام .کاش به خاطر
 400تومان خودمان را مدیون ملت نکنیم و با داشتن
کمی وجدان آبروی شهروندی زحمت کش و بسیار مفید
ریخته نشود.
••آقــای جهانگیری این سهام عدالت همونی بود که در
انتخاباتوعدهدادهبودی 26هزارتومان!
••لطفاگزارشیازمالباختگانافضلتوستهیهکنید.
••چرا با توجه به آلودگی هوا و استمرار آن طی چند سال
اخیردرمشهدبهسمتتعطیلکردنفعالیتهایآموزشی
واداراتدرروزپنجشنبهکهدرتهرانهمدرحالانجاماست
حرکتنمیکنیم؟
••من بعد از غذا خوردن به ویژه صبحانه احساس کسالت و
خستگیمیکنم.بااینکهکمغذامیخورم،لطفاراهنمایی
امکنید.درضمناشتهایمروزبهروزکمترمیشود.
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