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ریابکوف :آمریکا به دنبال
بی ثبات کردن ایران است

...

یادداشت روز
محسن روحی صفت

معاون سابق سفرای ایران در هند و پاکستان

ابعاد سیاسی و اقتصادی روابط
ایران و هند
دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری ایران پیرو دعوت یک
سال گذشته نارندرا مودی ،نخست وزیر هند امروز عازم این
کشور خواهد شد .این سفر از این نظر حائز اهمیت است که
روابط دو کشور پس از اختالفات و مناقشات سال های اخیر
درباره قراردادهای تجاری -اقتصادی حل شده و پیشرفت
هایینیزصورتگرفتهاست.
در آخرین سفر آقای مودی به تهران پیمان س ه جانبه ساخت
ن المللــی و کریــدور ترانزیتی چابهار به امضا رســید
بندر بی 
وسفر آقای روحانی برای گفت وگوهای دو جانبه درباره این
پیمان انجام می گیرد .از طرف دیگر دادوســتدهای تجاری
که به بهبــود روابط سیاســی میان هنــد و ایران و گســترش
روابط تجاری فــی مابین می انجامید در آینــده نیز می تواند
در مناســبات و محاســبات سیاســی منطقه و فرامنطقه ای
تأثیرگذارباشد.
البته اولویت اصلی مســئوالن جمهوری اســامی ایران در
این سفر فارغ از ابعاد سیاسی آن مسائل اقتصادی است .به
نظر می رســد در این ســفر موضوعاتی چون انرژی ،فناوری
اطالعــات ،انتقال فنــاوری ،حمل و نقــل و همچنین بخش
های مختلف کشــاورزی ،مقابله با تروریســم و افراطی گری
وموضوعات فرهنگی با توجه به اشتراک فرهنگی دو کشور
مورد توجه دو طرف قــرار خواهد گرفت .عالوه بــر این ها در
بخشسیاسینیزمشورتهاوگفتوگوهایسیاسیدرباره
نظممنطقهایونقشکشورهایفرامنطقهایبهطورقطعدر
دستورکارمقاماتدوکشورقرارمیگیرد.
هندی ها سال هاســت که به دنبال نقش بیشــتر درشورای
امنیت وبه دســت آوردن کرســی دایم در این شــورا هستند
بنابراین بهدنبالجلبحمایتایرانبهعنوانکشوریبانفوذ
درمنطقهاند.نخستوزیرهندازروزبهقدرترسیدنتاکنون،
هموارهدرمسیرحفظوگسترشروابطخودباایاالتمتحده
آمریکا در رقابت با چیــن و همچنین حفظ تعادل برای ایجاد
تعاملیسازندهبااینهمسایهقدرتمندشمالیخودحرکتو
احتیاطرادرروابطباایرانباتوجهبهحساسیتآمریکاحفظ
کردهاست.ایرانهمبهعنوانیککشورمهمازتوسعهمنطقه
استقبالمیکند چراکهتوسعه،امنیت وفقر،ناامنیبهدنبال
خواهدداشت.
نکته مهم این اســت که از مدت هــا قبل طرف هنــدی برای
سرمایهگذاریدرحوزههایمختلفاقتصادیدرجمهوری
اســامی ایران برنامه داشــته اســت امــا تحت فشــار برخی
کشورهایغربیبهخصوصآمریکااینامکانرانداشتنداما
اینسفرمیتواندبسترهایمناسبیبرایپیگیریاینسرمایه
گذاریهافراهمکند.قدمتهمکاریایرانوهندبه دوهزار
ســال قبل می رســد .هم اکنون نیزبه طور طبیعی دو کشور
خواهانافزایشوارتقایتعاملهستند.
البتهبایدتوجهکردکهتاقبلازبرجاموتحتتاثیرخطمشی
های آمریکا همواره شاهد خلف وعده های طرف هندی در
قبال ایران بوده ایم اما بعد از برجــام هندی ها در رفتار خود
تجدیدنظرکردندودرتالشهستندکهموانعرادرراهتوسعه
روابطباجمهوریاسالمی برطرفکنند.بااینوجودبرخی
ازشــرکت های هندی که منافع بیشــتری در آمریــکا دارند
تحت تاثیر فشار آمریکا در روابط و تعامل شــان با ایران رفتار
میکنند.طبیعتاجهانوسیاستهایشدرخألشکلنمی
گیرد بلکه در تعامالت دوجانبه یا چند جانبه است که روابط
جهانیشکلمیگیرددراینزمینههرچهارتباطماباکشورها
بیشترباشددرکماازموضوعاتمشترکبیشتروبهترخواهد
بودوقطعااینموضوعمیتواندرویجهتگیریهایمنطقه
ایوجهانی ماتاثیربهسزاییداشتهباشد.
درباره نگرانی هایی نیز که راجع به روابط توســعه یافته هند
و رژیم صهیونیســتی مطرح می شــود باید گفت ،هندی ها
همیشهاعالمکردهاندکهروابطشانباکشورهایدیگرهیچ
گاهتاثیرمنفیبرارتباطشانباایراننداشتهاست؛بهعنوان
نمونههند بهطورسنتیروابطبسیارخوبیبافلسطینداشته
است و اولین کشوری بود که نماینده ســازمان آزادی بخش
فلسطینرابهعنوانسفیردرکشورششناساییکرد وحزب
کنگره در زمان حکومت برهند همیشــه نسبت به حمایت از
فلسطین اهتمام داشت .از ســوی دیگر در رای گیری که به
تازگیدرمجمععمومیسازمانمللدرخصوصاعالمبیت
المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی با پیشــنهاد
رئیسجهمورآمریکابرگزارشد،هندرایمخالفداد.هندی
هاهمیشهادعاهامبنیبراینکهمقاماترژیمصهیونیستی
ازاینکشورخواستهاندتا درارتباطشانباجمهوریاسالمی
ایران تجدید نظر کنند ،رد و اعالم کرده اند که هیچ شرط و
شروطیرادراینبارهنمیپذیرند.
همچنینتوجهکنیمکهجمهوریاسالمیایرانباهمکاریو
تعاملباهندودیگرکشورها بهعنوانکشوریقدرتمندمی
تواندضمنکاهشتنشودرگیریبهمدیریتآنهابپردازد،
بهخصوصدرمناقشههندوپاکستانمیتواندطرفمشورت
وگفتوگوقراربگیردوبستررشدوتوسعهوایجادثباتوامنیت
درمنطقهرا فراهمکند.همچنینافزایشروابطباجمهوری
اســامی ایران موجب افزایش و ارتقای جایگاه هند در دنیا
میشود.

گفت وگو با حجت االسالم فاطمی نسبکه برای همدردی با زلزله زدگان درچادر زندگی میکرد

امام جمعه چادر نشین

هــادی محمــدی – ایــن روزهــا هــر خبــر و حاشــیه ای از
زلزله ســرپل ذهــاب جــذاب اســت و مــی توانــد در فضای
مجازی بــرای خود جایــی باز کنــد به ویــژه این کــه امامان
جمعه شــهرهای مختلف نیز به تازگی مورد توجه رسانه ها
قرار گرفتــه اند و اخبــار آن هــا و زندگی فــردی و اجتماعی
شان حاشیه ساز شــده اســت.درباره این دو موضوع  ،چند
روز قبل ســعید جلیلــی عضــو شــورای عالی امنیــت ملی
کشــورمان که برای بازدیــد از مناطــق زلزله زده به ســرپل
ذهــاب رفته بــود ،با اشــاره بــه امتنــاع امام جمعه«ســرپل
ذهاب» از دریافت کانکس و زندگی در چادر برای همدردی
با دیگر مــردم زلزلــه زده در توئیتر خــود نوشــت ":اگر امام
جمعه ای بــرای نوه اش جشــن تولــد بگیرد رســانه ای می
شود،چرا کسی این اقدام امام جمعه سرپل ذهاب را ندید؟"
بهاینبهانهباحجتاالسالمفاطمینسب،امامجمعهسرپل
ذهاب گفت و گوی کوتاهی داشتیم  .وی در این گفت وگو با
بیان این که منزل  ،دفتر و مصالی نماز جمعه سرپل ذهاب
تخریب شــده اســت ،اظهار کرد :من بیش از دو ماه از زمان
زلزلهرادرچادرزندگیکردماماشورایتامینشهرستانبه
خاطرمشکالتاخیروبااکراهواصرارکاریکردندکهمجبور
شویم کانکس را قبول کنیم .اکنون هم در کانکس زندگی
می کنیم .وی افزود :کانکس به مــا تعلق می گرفت .منزل
ما هم صددرصد تخریب شده و جزو اقشــاری بودیم که می
توانستیم کانکس دولتی بگیریم اما خودم نمی خواستم در

کانکسزندگیکنمواالنهمبرایمنسختاستچونمی
خواهممثلمردمزندگیکنم.عکسیکهازمنمنتشرشده
از قبل است و االن در کانکس هستم .وی درباره این که «چرا
شورایتامیناصرارداشتدرکانکسزندگیکنید؟»گفت:
شــورا تاکید داشــت که در چادر هالل احمر  ،تامین امنیت
سختاستوممکناستمشکلیپیشبیایدیاکسیعمدا
چادر را آتش بزنــد .البته هنوز هم میل خودم این اســت که
در چادر باشم چراکه وقتی کســی به من مراجعه می کند و
تقاضایکانکسداردچونخودمدرکانکسهستم،داستان
رطب خورده و منع طرب پیش می آید و نمی توانم او را درک
کنم .البته باید بگویم که اگر بیش از دو ماه در چادر زندگی
کردم به خاطر بی توجهی مســئوالن نبود و مــن خودم می
خواستم در چادر باشم .وی ادامه داد :خودم از روز اول زلزله
تاکنونبیشاز300کانکساهداییخیرانراتوزیعکردهام
وبهخواستخودماینوضعیتراانتخابکردهبودم.ویدر
پاسخ به این سوال که آیا خانواده هم همراه شما زندگی می
کنند؟گفت:بلهباهمزندگیمیکنیمویکبچههمدارم...
هیچ گالیه ای هم نداشــتند .واقعیت این است که وقتی ما
قبول کردیم امام جمعه یک شهر باشــیم و در زمان راحتی و
خوشحالیکنارمردمبودیمبایددرزمانسختیهمیارمردم
باشیموکاریکنیمکهبیشتربتوانیممشکالتشانرابفهمیم.
خانــواده ما هم چون با شــناخت ایــن راه را انتخــاب کردند
راضی بودند و اگر راه سخت تر هم بود ،قبول می کردند.

در رگوالتوری بررســی و بــرای توقف این نــوع تماس ها به
اپراتورها تذکر داده شده است.وی افزود:ایجاد مزاحمت
برای مشــترکان به صورت پیامکی یا صوتی مخالف حفظ
حقوق مشترکان اســت و اپراتورهای ارائه کننده خدمات
ارتباطی به هیچ عنوان مجاز نیستند آن را انجام دهند.

جشنواره منطقه ای شعر فجر بر گزیدگان خود را شناخت
جلیل فخرایی -اختتامیه اولین جشنواره منطقه ای شعر
فجر با حضور شــاعرانی از اســتان های خراســان شمالی،
خراســان رضوی و خراســان جنوبی شــامگاه چهارشــنبه
طی مراســمی در مشــهد بــه پایان رســید و در بخــش های
مختلف برگزیدگان آن معرفی شد .در بخش تجلیل از پیش
کسوتان شعر از استاد امیر برزگر خراسانی از مشهد و استاد
خدابخشصفادلازنیشابوربهعنواناستادانپیشکسوت
و برگزیده تجلیل شــد.در بخش تقدیر از انجمن های ادبی
برگزیده نیز از اســتاد محمد جواد غفورزاده شــفق مسئول
انجمن شــعر رضوی حرم مطهر حضرت ثامن الحجج (ع) ،
استاد ناصر عرفانیان مســئول انجمن ادبی یاران قهرمان ،

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی متوقف شد
معاون نظــارت واعمال مقررات ســازمان تنظیــم مقررات
از توقــف تبلیغــات تلفنــی خدمــات اپراتورهــای ارتباطی
درتماس با مشترکان خبر داد.به گزارش مهر ،مجید حقی
گفت :براساس شکایتهای دریافتی از مشترکان موضوع
ایجاد مزاحمــت تلفنی بــرای تبلیغات خدمــات اپراتورها

فارس« -سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه که برای مذاکره با سیدعباس عراقچی به تهران آمده بود ،با بیان این که «ما بسیار نگران
تالشهایبرخیکشورهابهرهبریآمریکابرایمرتبطکردنموضوعاتنامربوطبامباحثاتدربارهتوافقهستهایایران(برجام)هستیم»
افزود:مامعتقدیمکهاینتالشهامنشأسیاسیداردوباهدفبرهمزدنثباتدرایرانمطرحمیشود.

هادی منوری مسئول انجمن ادبی شعر معاصر اداره ارشاد
اسالمی،قاسمنعمتپناهمسئولانجمنادبیشعرقوچان
 ،احمد نجف زاده مســئول انجمن ادبی شعر تربت حیدریه
 ،حمید عشقی مســئول انجمن ادبی شعر کاشمر و محمد
پروانه محوالتی مســئول انجمن ادبی شــعر نیشابور تقدیر
شد.هشــت برگزیده و منتخب بخش شعر جشنواره منطقه
ای فجر نیز به این شرح معرفی شدند  :علی اصغر داوری از
کاشمر ،سعید تاج محمدی از سبزوار ،سجاد هوشیار امامی
از مشــهد ،محمد بهادر مایوان از بجنورد ،زکیه مــراد پور از
کاشمر،سعیدهموسویزادهازمشهد،نازنینمریمعمارلواز
نیشابوروامیرصادقسامانازمشهد.

تلفن051 37009111 :

•• ترامپ در اغتشاشات اخیر ایران در سازمان ملل متحد
باید از مقامات خودش شکایت می کرد که چرا میلیاردها
دالر برای برهم زدن آرامش کشورهای مستقل منطقه
هزینه می کنند؟ چرا از داعش حمایت و منطقه را ناامن
کردند؟
••چراکاسپینسپردههایباالی 10میلیونشعبهپیوند
رااعالمنمیکند؟حتیهمین 10میلیونیهابههرشعبه
ازکاسپینمراجعهمیکنندیامیگویندپولنیستیااین
کهسپردههایپیوندمسدوداست.چرابیدلیلمیگویند
تاآخربهمنماهتکلیفهمهموسساتمشخصمیشود؟
•• آقایی که فیلم «به وقت شام» کارگردان محبوب ملت
حاتمی کیای عزیز را کمدی نامیده بداند امثال جیره
خواران مثل تو نمی توانند جلوی ارزش های انقالب را
بگیرند.
••در جواب آن دوستی که بوسه وزیر کار بر دستان کارگر
معترضراپوپولیستیدانستهاندبایدعرضکنمکهایشان
بایدچهکارمیکردندکهشماراضیمیشدید؟بههرحال
بایدیکفرقیبینآنوزیریکهمیکروفنخبرنگارراپرت
میکندوجوابنمیدهدباآنوزیریکهدستیککارگر
رامیبوسدقائلشد.آقایوزیرمنبهنوبهخودبهاینبزرگ
منشی شما درود می فرستم .دست مریزاد .شما با این
کارتانبزرگشدید.خدانگهدارتانباد.
••دربخشحرفمردمبهاجحافهایایرانسلهماشاره
کنید .در یک هفته حدود  10هزار تومان شارژ با ترفند
طرفداریپرسپولیسوتراکتورسازیازمنگرفت.هرچه
هم به  700زنگ زدم و پیامک لغو دادم پس از لغو دوباره
پیامکطرفداریداد!
•• آقایعلویانگارشماصدایمردمرانشنیدهاید؟!مردم
اگر در ارکان اصلی نظام مشارکت نداشته باشند همان
خواهد شد که کاسپین سر مردم می آورد 95درصد هیچ
حسابنمیشوندچشمبینامیخواهدوبس.
•• همهپرسیهمدغدغهبخشیازمردمه.نمیشهبهخاطر
مشکالتاقتصادیبقیهخواستههایمردمرابایکوتکرد.
••ما آخرش نفهمیدیم جناب علی کریمی هدفش از این
مشغله بازی چیست؟ چه چیز را می خواهد درست کند؟
خالصهمنظورشچیست؟شمابگویید.
••تقابل اسطوره و جادوگر فوتبال ایران با فدراسیون به
ضرر فوتبال ایران است .اگرچه آن چه کریمی می گوید
واقعیت است و نقدی سازنده بر فدراسیون است .بی
توجهی فدراسیون به صحبت های اسطوره باعث تند
شدناوشدهاست.
••یارانه این ماه چرا پرداخت نمی شود؟ قبض ها روی
دستمانمانده!
•• هرچند پیام ها را گزینشی چاپ می کنید و این پیام را

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

هم چاپ نخواهید کرد ولی باید به آقای روحانی بگویم به
جایاینکههرچندوقتیکباریکسخنرانیحاشیهای
وچالشیبکنیدبدنیستگاهیگوشهچشمیبهمشکالت
مردمبیندازید.
•• بایدپسترئیسجمهوربرایهرشخصفقطچهارسال
باشهاونازاحمدینژاداینمازروحانی!
•• چرابرعملکردبانکهابهویژهبانکملتنظارتینیست؟
چرااینبانکبایدجلساتشرادراستانهرمزگان،کیشو
قشمو...برگزاروپولبیتالمالرااینگونهاسرافکند؟
واقعاکسینیستکهرسیدگیکند؟آیامردمراضیاندکه
پولشاناینچنینهزینهشود؟
••رئیساتاقتعاونایراندرگفتوگوییاعالمکردههزینه
ایجاد هر شغل صنعتی توسط دولت بین  100تا 300
میلیونتوماناست.آیاباتوجهبهشرایطکشوروخیلعظیم
جوانان بیکار منطقی است دولت با گرفتن مالیات های
سنگینازشرکتهایتولیدیوپیمانکاریباعثتعطیلی
آنهاشود؟وقتیفعاالنبخشخصوصیسرمایهخودرادر
اینکشورهزینهمیکنند(درصورتیکهمانندخیلیهای
دیگر می توانستند از کشور خارج کنند) بهتر است از آنان
حمایتشود.دولتمیتواندبابخشیدنمالیاتدویاسه
سالآنهابهراحتیبهایجاداشتغالکمککند.
••آقایروحانیحقوقشهروندیوهمهپرسیبرایمردم
نانوآبنمیشود.بهفکراقتصادباشیدوبهقولهاییکه
دادیدوعملنکردید!
••درزمانگرانیشدیدارزدرسال 91و 92دههاصرافی
قارچ گونه از بانک مرکزی مجوز گرفتند و با دالر دولتی به
ثروتمیلیاردیرسیدندوبعدهممغازهرابستندحاالچرا
سیفنامآنهارااعالمنمیکندتامالیاتبدهند؟
•• اینچهسیاستیاستکههیئتفنالندیکشفمیکند
ومحصوالتلبنیاشبهپنجبرابرقیمتدرایرانبهفروش
میرسدامادولتماازچنینسیاستیمحروماست.واقعا
موضوعچیست؟
••نرخ ارز باید در کف بــازار به تعادل برسد .وارد کردن
دالرهای نفتی به بازار که درآمد همه مردم است آن هم
به قیمت غیرواقعی و پایین ،باعث هدر رفت سرمایه ها به
خارجکشورخواهدشد.
••پارسالالیحهحذفضرورتسندزدنخودرودرمحضر
در مجلس تصویب شد .فرمانده راهنمایی و رانندگی هم
دفاع جانانه ای از این مصوبه کردند و گفتند در همه دنیا
فقطراهنماییورانندگیسندخودروصادرمیکند.چه
معنادارددرایرانبراییکخودروهمدرمراکزراهنمایی
و رانندگی سند و شناسنامه سبز و کارت صادر شود و هم
در محضر؟ مردم چرا باید دو جا سند بزنند و دو جا هزینه
کنند؟ولیچراهنوزاینمصوبهاجرانمیشودودوجاباید

نمابر05137009129 :

سندبزنیم؟خودروکهزمینوملکنیستمحضریشود!
••از کار اداره اوقاف به چه کسی شکایت کنیم؟ بابت حق
انتقالیکملکقدیمی 45میلیونتومانپولگرفتند!
••چــرا هزینه دن ــدان پزشکی سرسام آور اســت؟ چرا
مسئوالنفکریبرایاینمشکلنمیکنند؟چرا؟
••دیروز به چشم پزشک مراجعه کردم30 .هــزار تومان
ویزیت دادم بعد که بیرون آمدم منشی گفت باید برای
تعیین شماره عینک هم 15هزار تومان جداگانه بدهید.
میخواستمببینماینمبلغدومقانونیاست؟
••لطفابهدادماپزشکانطرحیمناطقمحرومبرسید.ما
 16ماهاستکارانهنگرفتهایم!
••لطفا درباره ازدواج جوانان گزارش تهیه کنید .به نظرم
اگر به مسئله ازدواج توجه شود بعضی از مشکالت قطعا
کمترمیشود.بندهبهشدتمعتقدمهمهدرزمینهازدواج
جوانانکوتاهیکردند.مجلسبایدقانونیجامعوکامل
درباره ازدواج وضع کند .این که فقط وام ازدواج بدهند
بسیارکوتاهبینیورفعتکلیفاست.
••لطفا به پیام همشهری عزیز درب ــاره پرداخت شارژ
آپارتمان رسیدگی کنید .به تازگی در تهران برای خرید
یا اجاره از متقاضی مصاحبه شخصیت و اخالق گرفته
میشود.
توضیح بانک مسکن درباره اعطای تسهیالت
باعنایتبهمطلبدرجشدهدرآنروزنامهمحترمباموضوع
«سوء اســتفاده از واژه قرض الحســنه در بانک مسکن» ،
تاریخ 96.10.14در پاســخ هموطن عزیــز باید گفت با
توجه به توضیحات صفحــه  14روزنامه خراســان مورخ
 13دی  96مدیرعامل وقت بانک مســکن اعالم کردند
پیشنهادیبهکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمی
برای افزایش مبلغ تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به
مبلــغ  200میلیون ریــال به منظور ســپرده گــذاری در
حساب صندوق مســکن یکم به عنوان تامین مبلغ اولیه
ســپرده گذاری ارائه شــده اســت که پرداخت تسهیالت
قرضالحسنهازدواجباتسهیالتازمحلحسابصندوق
پساندازمسکنیکممقولهایجداگانهاستوهماکنون
تســهیالت مســکن انفرادی از طریق انواع حســاب ها از
جمله صندوق پس انداز مســکن تا ســقف 200میلیون
ریال با نرخ 11درصد و صندوق پس انداز مسکن یکم در
مشهدتاسقف 600میلیونریالبانرخهای8درصددر
بافتفرسودهو9.5درصددرغیرفرسودهواوراقگواهی
حق تقدم تا سقف 500میلیون ریال با نرخ17.5درصد
پرداختمیشود.همچنینتسهیالتمسکنزوجیناز
محل صندوق یکم تا ســقف 1200میلیون ریال و اوراق
گواهی حق تقدم تا ســقف  800میلیون ریــال در کالن
شهرهابانرخهاییادشدهاست.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09333816749

@ Khorasannewspaper

انتقادصریحمرضیهبرومنداز«مسیحعلینژاد»وفیلمکوتاهیکهآمریکاراترکاند

82.9
154.8

شوخی با مناظره نود به سبک «پایتخت»!
محسن تنابنده بازیگر و
نــویــســنــده خـــاق سینما
و تــلــویــزیــون در صفحه
ایــنــســتــاگــرام خ ــود اق ــدام
بــه انــتــشــار بخشهایی از
مناظرهبرنامهنودمیانکریمیوساکتودوبلهآنبا
شخصیتهایپایتختکرد.اتفاقیکهواکنشهای
زیادی را به همراه داشته است .کاربری در کامنتی
نوشته است« :واااای حاج محسن چه کردی؟ مگه
میشه ،مگه داریم؟ چقدر خوب بود ».و کاربری هم
باانتقادازایناقدامنوشت«:آقایتنابندهعزیزدیگه
«نقی» خیلی لوس شده .مطمئن باش هــوادارای
پرسپولیسبهاینرفتارشماواکنشنشونمیدن».

زوزی»!
«و ِ
مرضیه برومند و ماجرای خانم ِ
مرضیه برومند کارگردان
سینما و تلویزیون ایــران در
مصاحبهای ویدئویی گفت:
«منمیبینمدرماهوارهیک
چیزیراتبلیغمیکنندکهنه
تنهاراهگشانیستبلکهبدترهمهست...یکخانم
وزوزی هست که من چندشم میشود ...اصال ما
خودمانهمکهقبلازانقالبحجاببهمفهومامروز
نداشتیمخودمانیکچیزهاییرارعایتمیکردیم.
میدانستیم به هر حــال در یک جامعه شرقی و
اسالمیزندگیمیکنیم».کاربریدرواکنشبهاین
ویدئونوشت«:نکتهخانمبرومندبسیاردرستاست
مادرجامعهشرقیواسالمیزندگیمیکنیموباید
قواعد آن را بپذیریم .مسیح علینژاد هم باید این رو
بدونه ».کاربری هم نوشت« :دم مرضیه برومند گرم
که برابر کمپینهای ضد حجاب مسیح علینژاد
موضعگرفت».

6.7

حاشیههایدنبالهدارتصادفقائدی
این بار پای دختری در میان است .دختری که
ادعا میکند در ماشین مهدی قائدی ،بازیکن
استقالل حین سانحه رانندگی بوده است حاال به
دلیل شکستن دندهاش به دادگاه شکایت کرده و
منتظرحکماست.هنوزنسبتاوباقائدیمشخص
نیست .کاربری در این خصوص نوشت« :نسبت؟!
واقعامسخرهاست.معلومهچهخبرهدیگه».وکاربری
در دفاع از قائدی نوشت« :چرا با آبروی آدما بازی
میکنید .شاید خواهرش بوده .تهمت نزنید ».و
کاربریهممتذکرشد«:اینپروندهابعادگستردهای
دارهکهبایدبیشتربررسیبشهونبایدبهاینسرعت
برداشتکرد».

غلظت غبار در زاهدان  90برابر حد مجاز
میزان غلظت غبــار در زاهدان روز گذشــته بــه  13هزار و
 568میکروگرم بر مترمکعب رســید که معــادل  90برابر
حد مجاز و  30برابر حد بحران است.کارشــناس اداره کل
هواشناســی درباره وضعیت جوی اســتان بر اساس نقشه
های همدیدی وآینده نگری به خبرنگار ما گفت :روز گذشته
در نواحی مرکزی ،نوار غربی و جنوب شــرق اســتان وزش
بادهای گرم و شــدید جنوبی با ســرعت  80تا 90کیلومتر
بر ساعت همراه با گرد و خاک رخ داد ،به طوری که تردد در
مسیرهای مواصالتی زاهدان -بم و ایرانشهر -بم گاهی با
اختالل همراه بود«.فرجی» ادامه داد :همچنین نفوذ گرد
و غبار به شهرهای شمالی سبب کاهش دید در این مناطق
شد .اواخر وقت همراه با کاهش شدت وزش بادهای جنوبی
در شهرهای شمالی وزش بادهای شــمالی افزایش یافت
و امروز هم در شــهرهای شــمالی باد و گــرد و خاک رخ می
دهد.وی خاطرنشان کرد :در برخی از ساعات روز گذشته
در زاهدان سرعت وزش باد به  65کیلومتر بر ساعت رسید
و دید افقی  800متر گزارش شد.

1.3

17.1

زایندهرود باز هم در شرایط بحران!
هشدار ستاد بحران و محیط زیست اصفهان در
خصوص کاهش بیسابقه آب پشت سد در طول
 50سال اخیر واکنشها و نگرانیهای کاربران
در فضای مجازی را به همراه داشته است .کاربری
در این باره نوشت« :من میتونم تا صبح براتون
از سوءمدیریتها بگم که موجب این بحران شده
ولی یکی از مهمترینهاش به نظرم خشکسالی
طبیعی کشور طی سا لهای اخیره ».و کاربر
دیگری نوشت« :متاسفانه این معضل کشاورزی
شرق اصفهان را هم مختل کرده است».

13.3

توجهعمومیبه«ماهیومن»
فیلم کوتاه ماهی و من به
کارگردانی بابک حبیبیفر
چــنــد روزی اســـت کــه در
فــضــای مــجــازی دس ــت به
دست میشود و مورد توجه
قــرار گرفته اســت .گفته میشود این فیلم جوایز
جشنوارههایبینالمللیرایکیپسازدیگریدرو
کردهاست.باقابلیت QRمیتوانیداینفیلم100
ثانیهایراتماشاکنید.

دیدن به وقت شام خطرناک است!
بهروز افخمی ،کارگردان
سینما و تلویزیون که سال
گذشته برنامه جنجالی
«هفت» را در ایام جشنواره
فیلم فجر اجرا میکرد
در گفت وگویی گفت که دیدن فیلم به وقت شام
خطرناکاست!اوگفت«:تازهمامیفهمیمآنهایی
کهمیگویندسوریهرورهاکنفکریبهحالماکن،
چهحرفمزخرفیمیزنن».کاربریدرخصوصاین
ویدئو نوشت« :خوب است آقای افخمی که همیشه
منتقد است از این فیلم دفاع کرد ».و کاربری هم
متذکر شد« :به وقت شام ،روشنگری خوبی درباره
خطر داعش دارد و به نظر من حرف آقای افخمی
کامالدرستاست».
CMYK

