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انتقاد امیر اسماعیلی از کم توجهی
به نخبگان از سوی مسئوالن

امیر سرتیپ اسماعیلی در جلسه همکاری میان قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص) و تعدادی از دانشــجویان نخبه کشور گفت :متاسفانه توجه الزم به این
مسئله از سوی مسئوالن نشده است ولی این نباید موجب شود که شما دست از وظیفه خود بردارید .فرمانده قرارگاه پدافند هوایی افزود :ایجاد کارگروه دفاعی
تخصصی ،علوم پایه و انسانی و دفاع مردمی از جمله محورهای این همکاری مشترک خواهد بود.

...

گزارش خبری

روایت ناظم دباغ از جزئیات مذاکرات سیاسی و امنیتی بارزانی در تهران

الریجانی :نباید با اشتباهات استراتژیک ،رابطه راهبردی ایران
و کردستان عراق را خدشه دار کرد
نیچروان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق
که در یک سفر فشرده به ایران آمده بود پس از دیدار
با رؤســای جمهور و مجلس و همچنین دبیر شورای
عالی امنیت ملی به اربیل بازگشت .او در پایان سفر
یک روزه خود یک شنبه شب با علی الریجانی دیدار
کرد که رئیس مجلس در این دیدار خطاب به بارزانی
تأکید کرد :مــا یک رابطــه راهبردی با شــما داریم و
خواهان حفظ آن هستیم و این رابطه ارزشمند است
و نباید با اشتباهات استراتژیک آن را خدشهدار کرد.
بهگزارشایسنارئیسمجلسافزود:جریانهاییکه
چندی پیش در اقلیم اتفاق افتاد به نفع برادران کرد
ما نبود و باید با درایت و در سایه حمایت دولت مرکزی
مشکالت را حل کنید.

دباغ :حضور عناصر اغتشاشگر از کردستان عراق در ایران هیچ گاه از سوی اربیل تایید نشده است

خود بگشــاییم و از مســائل به وجود آمده در گذشته
به عنوان یک تجربه برای ســاختن آینده ای روشــن
استفاده کنیم.

فائقه انــوار -دو روز پیش نیچــروان بارزانی
نخست وزیراقلیم کردستان عراق در سفریک
روزه به تهران با حجت االســام المســلمین
دکتر روحانی رئیس جمهور  ،علی الریجانی
رئیس مجلس و علی شــمخانی دبیر شورای
عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگوکرد .سفر
عالی ترین مقام کردســتان عراق به ایران در
حالی انجام می شد که کمتر از پنج ماه از همه
پرســی جنجالی ایــن اقلیم می گــذرد .همه
پرســی که چالش های جدیدی میان ایران،
ترکیه و عراق با کردســتان عراق ایجاد کرد.
همچنین این دیدار در شرایطی انجام شد که
حدود دو هفته از اغتشاشات در برخی شهرها
می گــذرد ،اغتشاشــاتی که به گفتــه برخی
منابع امنیتی و نظامی و نیز بین المللی یکی
از اتاق فکرهایش در اربیل قرار داشته است.
درباره ایــن ســفر و محتوای گفــت و گوهای
نیچــروان بارزانــی در تهــران ،با ناظــم دباغ
نماینده کردســتان عراق در ایران گفت و گو
کرده ایم.
او ضمن مثبت خواندن این سفر گفت در این
ســفر مقامات دو طرف برگســترش روابط و
بازگشــت ارتباط بــه ســبک گذشــته تاکید
کردند  .دبــاغ بــا رد هرگونه نقــش اربیل در
اغتشاشــات اخیر گفت که امنیت جمهوری
اســامی ایران امنیت اقلیم کردستان است
و ایران واقلیم کردســتان در موضوع امنیت
مشــترک هســتند .مشــروح گفــت و گــوی
خراسان با ناظم دباغ را می خوانید.

▪االخبار :دیــدار بارزانی و العبادی پیشرفتی
نداشت

پایــگاه الوقت در تحلیلــی ،حل شــکاف و تنشهای
میان اربیــل و بغداد و گســترش روابــط اقتصادی با
ایران برای عبــور اربیل از بحران اقتصــادی موجود
را دو هدف ســفر بارزانی به تهران دانســت .روزنامه
االخبار لبنان هم به نقل از منبعی آگاه گزارش داده
که حزب دموکرات اقلیم کردســتان عــراق امیدوار
اســت ایران بتواند نقشــی در پایــان دادن به بحران
اربیل و بغداد ایفا کند .به گزارش مهر بر اســاس این
خبر ،یــک منبع آگاه به ایــن روزنامه گفتــه که دیدار
اخیر نیچــروان بارزانی با «حیدر العبادی» نخســت
وزیر عراق ،پیشرفت قابل توجهی در برطرف کردن
اختالفــات اربیل و بغداد نداشــته و بــه همین دلیل
حزب دموکرات کردســتان عراق امیدوار اســت که
ایــران بتواند نقــش تعیین کننــده ای در ایــن زمینه
داشته باشد .فالحت پیشه نماینده داالهو در مجلس
در روزنامــه ایران نوشــت :ایــران میتواند همچنان
با نگاهــی مصلحانه ضمــن تقویت دولــت مرکزی و
امنیت عراق و جلوگیری از امکان شکلگیری شرایط
ایذاییدیگرمانندداعشبهنحویتسهیلکنندهحل
مشــکالت داخلی این کشــور باشــد .بهرام قاسمی
ســخنگوی وزارت خارجه نیــز که دیروز به نشســت
خبری بــا خبرنــگاران آمده بود ،با اشــاره به ســطح
دیدارهــای بارزانی در تهــران ،آن را نشــانگر روابط
ایران و کردستان عراق دانست.

▪نخست وزیر کردستان عــراق :پیوند برادری
با بــرادران ایرانی خود را هیچ وقت خدشهدار
نخواهیم کرد

نخست وزیر اقلیم کردســتان عراق هم در این دیدار
درباره گفت و گوهای اربیل و بغداد گفت :ما این توقع
را نداریم که همه مشکالت به یک باره و در یک جلسه
حل شود اما آمادگی داریم بر اســاس فرمایشهای
آیــت ا ...سیســتانی خواســتههای خــود را مطرح و
مشکالت موجود را حل کنیم .وی با ابراز خشنودی
کردســتان عراق از بازگشــایی مجــدد مرزهایش با
ایران ادامه داد :سفر ما به ایران به این دلیل صورت
گرفت تا به مردم خــود این پیغــام را بدهیم که پیوند
برادری با برادران ایرانی خود را هیچ وقت خدشهدار
نخواهیم کرد .به گزارش باشگاه خبرنگاران نخست
وزیر اقلیم کردستان عراق در پایان این دیدار خاطر
نشان کرد :ما آماده ایم تا صفحه جدیدی را در روابط

ارزیابــی شــما بــه عنــوان نماینــده اقلیم
کردستان عراق در تهران از سفر نیچروان
بارزانی نخســت وزیــر این منطقه بــه ایران
چیست؟

ســفر بارزانــی و هیئت همــراه بــه جمهوری
اســامی بســیار مثبــت بــود .هــدف از این
سفر بازســازی و بازگشــت ارتباط بین اقلیم
کردســتان و جمهــوری اســامی ایــران بــه
سبک گذشــته بود .در این ســفر مقامات دو
طــرف برگســترش ،تقویت و تحکیــم روابط
تاکید کردنــد .همچنین مقامــات جمهوری
اسالمیایرانبرهمپیمانیبااقلیمکردستان
برای آینــده تاکید کردنــد  ،افزون بــر این در

انجام شد یا خیر؟

پــس از موضــوع همه پرســی چقــدر طول
کشید که زمینه سفر آقای بارزانی به ایران
فراهم شد؟

از روز اول که همه پرسی انجام شد حکومت
اقلیم و خود آقــای بارزانی تــاش کردند که
روابط دو طرف بازســازی و تقویت شــود و به
حالت معمولی بازگردد .این سفرها و دیدار
ها ادامه خواهد یافــت و اقلیم افتخار خواهد
کرد که میزبان مقام های جمهوری اسالمی
ایران باشد .
این دیدارها بر تقویت روابط وآمادگی ایران
برای میانجی گری بین اربیل و بغداد و حقوق
کردها از ســوی تهــران در چارچــوب قانون
اساســی عراق تاکید شــد و هیئت کردی نیز
بر حفظ وحدت و ســرزمین عراق و تبعیت از
قانون اساسی تاکید واعالم کرد که برای حل
تمامی مشکالت آمادگی گفتوگو دارد.

پس از اغتشاشــات اخیر برخــی تحلیل ها
و گــزارش ها حاکــی از این بود کــه طراحی
بخشی از نقشه اغتشاشات در اربیل انجام
شــده اســت .اخبــاری هــم مبنی بــر تذکر
مقامات ایرانی بــه آقای بارزانی در ســفر به
تهران منتشــر شــده اســت .این تذکرات
چه بود ؟

این درســت نیســت ،مــن در تمــام دیدارها
حضور داشتم .مسائل این چنین نبود اتفاقا
قدردانی از اقلیم کردستان عراق شده است
اما نمی شود نگفت که احتماال کسانی درپی
این کارها باشند .اما در عین حال چندین بار
مقامات حکومت کردستان هر گونه ناامنی
و حرکت این چنینی را محکوم کردند و این
اخبار درست نیست که افرادی در کردستان
عراق هســتند کــه بخواهند اقداماتــی علیه
امنیت جمهوری اسالمی ایران انجام بدهند

@ Khorasan_farsi

غوغای کریم
کریم انصاریفر ،ستاره این روزهای فوتبال ایران
در یونان که در صدر جدول گلزنان لیگ این کشور
قــرار دارد در آخریــن بازی تیــم اش بعــد از پایان
بازی ،پیراهــن اش را به یک هــوادار معلول که در
میان تماشاگران نشســته بود اهدا کرد .کاربری
در اینباره نوشــت« :حقا که کــیروش خوب آدم
شناسه .اون زمان که همه میگفتن چرا کیروش
همشکریمرودعوتمیکنه،اونمردمیدونست
انصاریفر هم گلزن خوبیه و هم انسان شریفی».
و کاربر دیگری نوشــت« :چقدر قشنگه که عکس
یک ایرانی به خاطر این کار قشنگ اش روی جلد
مجالت یونانی نقش میبنده».

1.8

آزادی مشروط مشروبات الکلی در عربستان

ولیعهــد عربســتان در حکمی جنجالــی واردات
مشروبات را با شــرایطی آزاد کرد .خبری که سر
و صدای زیــادی را در فضــای مجازی بــه پا کرد.
کاربــری در این خصوص نوشــت« :خوبه واال این
عربا دیگه رســما رد دادن! آخه تو کشور اسالمی
چــرا بایــد مشــروبات الکلــی وارد بشــه .حرمت
خونه خدا رو نگه دارید ».و کاربر دیگری نوشــت:
«یواش یواش داره چهره پلید سعودیها مشخص
میشه .دارن رسما عربستان رو یک کشور غربی
میکنــن ».و کاربــری در کامنتــی یــادآور شــد:
«ممکنــه بــرای مصــرف در هتلهای  5ســتاره و
توریسم شون باشه».

همیشه این تاکید بوده است و خواهد بود که
امنیت جمهوری اسالمی ایران و امنیت اقلیم
کردســتان یک امنیت است.شخص نخست
وزیر کردســتان عــراق براین موضــوع تاکید
کرده اســت و در این جلســات هم تاکید کرد
که این اخبار صحیح نیست.
بــا توجــه انتخابــات پیــش روی
عراق ،پیچیدگی های سیاسی و حزبی در
این کشــور به وجود آمده و گــروه واحزاب و
ائتالف های جدیدی هم شکل گرفته است.
آیــا در این ســفر رایزنــی هایی در ایــن باره

برای این موضوع کمیسیون های مشترکی
تشکیل شــده و هم اکنون در این کمیسیون
ها مباحث مختلف در حــوزه های اقتصادی
ترانزیتــی ،نفــت و بحــث آغــاز پروازهــا و
فعالیت فرودگاه ها بر اساس قانون اساسی
عراقی آغاز شده و در حال انجام است.
زمان آغــاز پروازهای دوطرف کــی خواهد
بود ؟

دراین باره با بغداد به نتایج خوبی رسیدیم و
به زودی آغاز می شود.
▪دو طرف به فکر آینده بودند

ناظم دبــاغ همچنین در گفتوگو با تســنیم
با اشــاره به دیدار نیچروان بارزانــی با حیدر
العبــادی نخســت وزیر عــراق ،پیش از ســفر
به تهــران گفت :یکــی از دالیل مثبــت بودن
سفر تهران همان دیدار است .در دیدارهای
تهران نکته مثبت این بود که دو طرف به فکر
آینده بودند و هیچ یک به گذشته بازنگشتند.
نماینده اقلیم کردستان گفت :اگر حکومت
عراق نیز به قانون پایبند باشد مشکلی پیش
نمیآید امــا اگر نباشــد ،ایــن مســائل باقی
خواهد ماند.

...

09333816749

پنجمین رزمایش محمدرسول ا ...ارتش در محدوده جنوب و جنوب شرق آغاز شد

@ Khorasannewspaper

تشکرکمدیازآقاینماینده وآزادیمشروطورودمشروب به عربستان!
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پس در این ســفر آقــای بارزانی بــه مقامات
ایران قول داده است که با عوامل ناامنی در
داخل خاک ایران برخورد کند؟

در جریان سفر آقای بارزانی ،چه تصمیمات
عملیاتی بــرای عادی شــدن روابط گرفته
شده است؟

نیروهای مسلح





یا افرادی برای اغتشاش به ایران بروند .این
مطالب هیچ گاه از سوی حکومت کردستان
تایید نشــده اســت .مســئوالن و مقامات ما و
همچنین مســئوالن کردســتان عراق بارها
تاکید کرده اند که امنیت کردســتان امنیت
ایران و امنیت ایران امنیت اقلیم کردســتان
است.همچنین دو طرف براین موضوع تاکید
کردند که امنیت کردستان امنیت مشترک
است و باید طبق قوانین بین المللی با عوامل
ایجاد ناامنی و اغتشاش برخورد شود.

73.9

شوخی دردسرساز گلزار با وانتیها!

بعــد از انتشــار کلیــپ
شوخی گلزار با وانتیها
د ر ا ینســتا گر ا مش ،
کاربــران در فضــای
مجــازی واکنشهــای
زیادی داشتند تا جایی که گلزار در یک مصاحبه
مجبور شــد به این اظهارات واکنش نشــان دهد
و تلویحــا از وانتیهــا دلجویــی کنــد .کاربری در
اینباره نوشــت «:چرا هر چی میشه زود بهمون
برمیخــوره!؟ خب راســت میگــه وانتــی از کله
ســحر میاد تو اون بلندگــوش داد میزنه «چدن»
خریداریم!» و کاربــر دیگری نوشــت« :گلزار یک
بچه پولداره که درد جامعه رو نمیدونه».

32.5

روسای جمهور جهان و خودروهای وطنی
خودرو رئیسجمهــور آمریکا «کادیــاک» ،ملکه
انگلیس«بنتلی»،رئیسجمهورفرانسه«دیاس»،
صــدر اعظم آلمــان «آئودی» ،نخســت وزیــر ژاپن
«لکسوس»ورئیسجمهورایتالیا«مازراتی»است.
تصویری از این خودروها و ایــن خبر واکنشهای
کاربران را در فضای مجازی به همراه داشت« :آخه
عزیزمنمادرایرانمثالبیایمبهرئیسجمهورمون
بگیم «سمند» ســوار شــو! خودروی ملی! این چه
توقعیه!»وکاربردیگرینوشت«:تماماینکشورها
در صنعت خودروسازی غول هستند ».و کاربری
در دفاع از این مسئله نوشــت« :همه این کشورها
از خودروهــای داخلی برای رئیسجمهورشــون
استفاده میکنن تا از امنیت اون مطمئن باشن».

آزمون تاکتیکی پهپادها ،شناورها و توپ های اتوماسیون
شده ارتش درسواحل مکران
2فروند ناو ائتالف با اخطار ارتش ،منطقه رزمایش را ترک کردند
هــادی محمــدی – پنجمیــن رزمایــش مشــترک ارتــش
جمهوری اســامی ایران با عنوان محمد رســول ا( ...ص)
بامداد روز گذشته با اعالم رمز رزمایش توسط امیر دریادار
سیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش آغاز شد.به گزارش
تســنیم وســعت این رزمایش که با هدف افزایــش مهارت و
آمادگی های دفاعی و همچنین ارتقای روحیه سلحشوری
کارکنان و انتقال تجربیات  ،ارزیابی آموزش های ســالیانه
 ،تمریــن و همچنین هماهنگــی بین نیروهــای تابعه ارتش
برگزارمیشود،حدودسهمیلیونکیلومترمربعدرمحدوده
جنوب و جنوب شرق کشور  ،سواحل مکران و دریای عمان
تا مدار  15درجه شمالی است و نیروهای دریایی ،زمینی،
هوایی و قــرارگاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیــا (ص) حضور
گسترده ای در آن دارند .
▪2فروند ناو ائتالف با اخطار ارتش منطقه رزمایش را
ترک کردند

در مرحله نخســت نمایش قدرت رزمایش مشــترک محمد
رســول ا( ...ص) ،تیپ  41نیروی زمینــی ارتش در حضور
امیر سرلشکر موســوی فرمانده کل ارتش انواع راکتهای
نازعــات و فجــر ،5تــوپ 155میلیمتری خودکششــی با
هدایت لیزر و تــوپ 122میلیمتــری اتوماسیونشــده را
شــلیک کرد و یگانهای شــناور ســطحی ،زیردریاییهای
ســبک و ســنگین ،تیپهــای تــکاور و تفنگدار ســاحلی و
یگانهای هوادریا اعــم از انواع بالگردهای ضدســطحی،
ضدزیردریایــی و هواپیماهای گشــت شناســایی بالثابت
نیروی دریایی ارتــش بهصورت همزمــان در محدودههای
از پیــش تعیینشــده بهوســعت دو میلیون و دویســت هزار

...

گفت وگو
باهنر :بحث های ما با دولت احمدی نژاد
معرکه ای داشت
اگر به قبل برگردیم بازهم باید برجام را امضا کنیم

خیر این مسائل  ،مسائل داخلی عراق و اقلیم
محســوب می شــود و آن چیــزی کــه در این
دیدارها مطرح شد عالوه بر تحکیم و تقویت
روابط دو طــرف ،بر توســعه روابــط در حوزه
اقتصاد دو منطقه تاکید شد .

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد

روزنامه خراسان

گف
ت وگو
ی روز

در گفت و گو با خراسان مطرح شد

پایان سفر فشرده بارزانی به تهران
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کیلومترمربع مستقر شدند.همچنین امیر دریادار دوم سید
محمود موسوی معاون عملیات ارتش و سخنگوی رزمایش
مشترک محمد رسول ا( ...ص) اظهار کرد :در ساعات اولیه
مرحله نمایش قدرت دو فروند از ناوهای ائتالف که بهمنظور
پایش یگانهای نیروی دریایــی ارتش به محدوده رزمایش
نزدیک می شدند توسط پهپادهای این نیرو بهصورت دقیق
شناسایی شدند و پس از اعالم به قرارگاه تاکتیکی رزمایش،
هواپیماهایگشتوشناساییباپروازبرفرازناوهایائتالف
به آن ها هشــدار دادند و این ناوها منطقــه رزمایش را ترک
کردند.وی افزود :در این مرحله از رزمایش ،نیروی زمینی
ارتش در جنوب شرق کشــور ضمن بهکارگیری یگانهای
جنگ نوین ،عملیــات تک محدود روزانــه ،کمین با قابلیت
انعطــاف ،عملیــات رزم ناهمتــراز ،عملیات ضــدزره برای
افزایش قدرت علیه واحدهای زرهی و مکانیزه را اجرا کرد.

نایب رئیس مجلس نهم
در گفت و گویی به طرح
دیــدگاه خــود دربــاره
برجام ،رابطه بــا اروپا و
دولت ســابق پرداخت.
محمدرضــا باهنــر بــه
میــزان گفــت :هنــوز
هم عــد های میگویند
برجام چه شــد؟ بله در
برجام از آن مقداری که
میخواســتیم نتیجه بگیریم ،کمتر جــواب گرفتیم اما اگر
همین االن از من بپرسند که اگر به سه سال قبل بازگردیم و
قرار باشد دوباره در خصوص برجام تصمیم بگیریم ،آیا باید
برجام را امضــا کنیم یا خیر؟ میگویم بلــه باید امضا کنیم.
ولی عدهای میگوینــد نخیر ما برجــام را که امضــا کردیم
متحمل ضرر شدیم.
▪بااروپاییهاخیلیبهترازآمریکاییهامیتوانکارکرد

نماینده ادوار مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح
کرد :بــا اروپایی هــا میتوان مذاکــره کرد .اروپایــی ها نیز
مانند دیگر کشورهای دنیا به دنبال کسب منافع خودشان
هســتند .اروپاییها میدانند اگــر رابطه قوی ،ســنگین و
قدرتمند با ایــران برقرار و به هــم اعتماد کننــد از برقراری
رابطــه کوتاه مــدت با آمریکا برایشــان بیشــتر ســود دارد.
اروپاییهــا گر چــه شــیطنتهایی دارنــد و گاه گاهی تک
مضرابهای بی ربطی میزنند ولــی با آن ها خیلی بهتر از
آمریکاییها میتوان کار کرد.
▪بحثهای ما با دولت احمدینژاد معرکهای داشت

باهنر بــا اشــاره بــه روابط مجلــس بــا دولت ســابق گفت:
متأســفانه در زمان ریاســت جمهوری آقای احمدی نژاد از
همان اول قــرار بود  ۵۰درصــد یارانه نقــدی رامردم ۳۰ ،
درصد را به بخش تولید و  ۲۰درصد را به خود دولت بدهند
اما از همــان روز اول کار را منحرف شــروع کردند .او ادامه
داد :بحثهای ما بــا دولت احمدینژاد معرکهای داشــت
یعنی ما میگفتیم و ایشان انجام نمیداد .ما دعوا و سوال
میکردیم ایشــان دوبــاره طور دیگــری جواب مــیداد و تا
آخرش کار به انجام سوال رســمی از رئیس جمهور رسید.
متأسفانه ایشان در بیقانونی ید طوالیی داشتند.
▪خود را به ملت و نظام بدهکار می دانم

باهنر همچنین در این مصاحبه تأکید کرد :بنده  ۲۸سال
نماینده مجلس بودم و چیزی کم از همکالسیهای دوران
دانشگاهم ندارم اما همکالسی هایی دارم که اگرهم اکنون
از لحاظ اقتصــادی تمام زندگیم را بدهم شــاید بتوانم تنها
 ۳درصد از ســهام شــرکت آن ها را بگیرم ،پشیمان نیستم
ولی اگر مــن هم در طول این ســال ها مهنــدس و پیمانکار
میشدم ،حقوقم بیشــتر بود .خیلی راضی هستم و خود را
به ملت و نظام بدهکارمی دانــم و امیدوارم اگر عمری باقی
ماند بدهی ام را بپردازم .وی همچنین درباره حضورش در
انتخابات آینده مجلس در سال  98و ریاستجمهوری در
سال 1400گفت :من حتم ًا به نفع دیگران کار خواهم کرد
ولیشخصادرعرصهانتخاباتآیندهحضورنخواهمداشت.
▪ماشین بدون پالک

وی همچنین با بیان این که باید بتوانیم در فضای مجازی
اقتدار نظام را حفظ کنیم و این راهحل دارد افزود :عدهای
ممکن است در این فضا سوءاستفادههایی بکنند بنابراین
فضای مجــازی را باید اســتفاده کــرد ولــی محدودیتها
و مراقبتهایــی نیــز در آن صــورت بگیــرد .باهنــر افزود:
یکی میگفت برای ماشــینی که بد میرانــد ،اتوبان را که
نمیتوان بست ،درست است .یکی دیگر هم گفت اتوبانی
کــه کار میکند ماشــین بدون پــاک نبایــد در آن حرکت
کند بنابراین هر ماشــینی خواســت بدون پالک در اتوبان
حرکت کند باید جلویش را بگیرند .ما نمیگوییم اتوبان را
ببندند ،قدیمها میگفتند مسجد را بهخاطر بینماز خراب
نمیکنند اما جلوی آدمی که میخواهد مسجد را آلوده و
تخریب کند ،باید بگیرند.

▪پرواز جنگندههای ارتش در سواحل دریای عمان

همچنیــن در اولیــن مرحلــه از رزمایــش مشــترک ارتــش ،
جنگندههــای فانتوم و میــراژ اف 1نیروی هوایــی ارتش ،در
ســواحل دریایی عمان بهپرواز درآمدند و بــه اجرای عملیات
پشــتیبانی از نیروهــای زمینــی و عملکننــده پرداختنــد و
بالگردهای هوانیروز ارتش شناورهای دشمن فرضی کهقصد
نفوذ به سواحل کشورمان را داشتند  ،گلولهباران کردند.

1.7

ی هوا و ماسکهای خوزستانی!
تداوم آلودگ 

بازیکنــان تیــم فوتبال اســتقالل خوزســتان در
تمرین امروز خود با ماســک بر دهــان وارد زمین
شدند .تصویری که خیلی زود در فضای مجازی
منتشــر شــد و کاربران نگران از وضعیــت تداوم
آلودگــی هــوا نوشــتند« :پس کــی ایــن کابوس
آلودگــی هــوا و ریــز گردهــا در خوزســتان تموم
میشــه ».و کاربــر دیگــری بــا اشــاره بــه ورزش و
آلودگی هوا نوشــت« :ورزش در این هوای آلوده
عین خودکشی میمونه ».کاربری نوشت« :کاش
الاقل به خاطر فوتبال و زرق و برقش آقایون حال
و روز مردم خوزســتان رو با این تصویــر بفهمن و
چارهای بیندیشند».

2.4

تشکر کمدی از آقای نماینده!

بنر تشــکر از نماینده شهرســتان صومعه سرا در
مجلس بابــت نوســازی کمدهــای یک اســتخر
در ایــن شهرســتان ،واکنشهــای زیــادی را در
فضای مجــازی بــه همراه داشــت .کاربــری در
این خصوص نوشــت« :فرهنگ چاپلوسی هنوز
تو شهرســتانهای کوچک وجــود داره .کاش با
برخورد جدی با این رفتارها از رفتارهای مشابه
جلوگیری بشــه ».و کاربر دیگری با انتقاد تند از
این بنر نوشت« :به نظر من بیشتر تبلیغاته تا یک
اقدام خودجوش .ولی احمقانه است».
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