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«سفر مرگ» ممنوع!
 – 1ایمنی بسـیاری از خودروهایی که من و شـما در اختیار
داریـم بـا ایمنـی خودروهـای درجـه یـک ،معتبـر و صاحـب
برنـد دنیا  ،فاصلـه زیـادی دارد.
 – 2اغلـب جـاده هـای مـا خصوصـا راه هـای دور از اسـتان
تهـران و برخـی مراکـز اسـتان ها بـه رغم تمـام تلاش هایی
کـه شـده امـا بـه دالیـل مختلـف ،آن چنـان کـه بایـد قابـل
اطمینان نیسـت ،افزون بر این نقاط حادثه خیز جاده های
کشـورمان نیـز کـم تعـداد نیسـت.
 – 3پلیـس راه هـم بـا وجـود زحمـات طاقـت فرسـایی کـه
بعضـی از ایـن عزیـزان درسـرما و گرمـا و شـب و نیمه شـب و
حتـی شـبانه روز متحمـل مـی شـوند  ،بـه دالیـل گوناگـون
که جـای بحـث آن در ایـن مختصر نمـی گنجد نقـش تعیین
کننده و به سـزایی در کاهـش تصادفات و مـرگ و میر جاده
ای ندارنـد.
 – 4برخـی از مـا راننـدگان خودروهـا هـم کـه متاسـفانه یـا
اصال بـه قانـون و الزامـات رانندگـی صحیح مقید نیسـتیم،
یـا از تـرس جریمـه و در جاهـای خـاص اهـل مراعـات قانون
می شـویم اما هرجـا بتوانیـم و فرصتی دسـت دهـد مرتکب
خلاف رانندگی در سـطوح مختلف می شـویم و اسـمش را
مـی گذاریـم «زرنگـی» و «رانندگـی حرفـه ای»!
بـی آن کـه لحظـه ای بـه فکـر عواقـب تلـخ و هولنـاک و گاه
فاجعـه آمیـز سـرعت هـا و سـبقت هـای غیرمجـاز و تخلفات
مخاطـره آمیـز و لجبـازی هـای کودکانـه و غیرعاقالنـه در
جـاده هـا باشـیم.
 – 5گرچـه بـه خاطـر مجموعـه اقداماتـی کـه انجـام شـده
از جملـه تلاش بـرای ارتقـای فرهنـگ رانندگـی و رعایت
قوانیـن راهنمایی ،به سـازی و نوسـازی بسـیاری از جاده
هـا و تجهیـز بیشـتر راه هـا بـه عالیـم راهنمایـی ،اجـرای
طـرح هـای گوناگـون از جملـه «همیـار پلیـس» همچنیـن
ارتقای نسـبی ایمنـی برخی خودروهـا و اصالح بسـیاری
از نقاط حادثـه خیز جاده ها ،امـا آمار مرگ و میر ناشـی از
تصادفـات همچنان فاجعه بار اسـت ،اندکـی توجه به آمار
ارائـه شـده در ایـن بـاره عمـق ایـن فاجعـه را بیشـتر نشـان
مـی دهـد ،سـردار تقـی مهـری رئیـس پلیـس راهـور ناجـا
اواخـر مهرمـاه امسـال گفـت :از سـال  77تاکنـون 402
هـزار و  259نفـر بـر اثـر تصـادف جـان خـود را از دسـت
داده انـد .وی همچنین آمـار مجروحـان و معلوالن ناشـی
از سـوانح رانندگـی از سـال  77تـا پایـان سـال  95را 4
میلیـون و  591هـزار و  307نفـر اعلام کـرد.
آیـا واقعـا جـان باختـن بیـش از  402هـزار انسـان و
مصدومیـت و معلولیـت حـدود  4میلیـون و  600هـزار
انسـان در جـاده هـا در مـدت کمتـر از  20سـال فاجعـه
نیسـت؟ آیا با وجـود کاهش چشـمگیر ایـن آمار و رسـیدن
آن به عـدد  120هـزار و  413نفـر از سـال  90تـا  10ماه
ابتدایـی سـال  96هنـوز و همچنـان فاجعـه ای جبـران
ناپذیـر محسـوب نمـی شـود؟!
توجـه کنیـم براسـاس آمـار اعلام شـده تـا پایـان دی مـاه
امسـال  13هـزار و  874نفـر تلفـات جـاده ای داشـته ایـم
و بنابر اعلام پزشـکی قانونـی روزانـه  43نفـر در تصادفات
جـاده ای کشـورمان جان خـود را از دسـت می دهنـد یعنی
در هـر سـه روز  129نفـر در جـاده هـا جـان مـی بازنـد و این
رقـم تقریبـا معـادل دو برابـر جـان باختـگان سـانحه هوایی
 29بهمـن امسـال پـرواز تهـران بـه یاسـوج اسـت ،سـانحه
ای که به جـان باختن  65نفـر از هموطنـان عزیزمان منجر
شـد.
 – 6حـال بـا ایـن تفاصیـل چـه کنیـم؟ سـفر نکنیـم؟
مسـافرت را تعطیـل کنیـم؟ بـه زیـارت نرویـم؟ خـود و
خانـواده خـود را از سـیاحت و گردشـگری و اسـتفاده
از زیبایـی هـای طبیعـت و دیـدن مـکان هـای تاریخـی و
فرهنگـی و  ...محـروم کنیم؟ این حـق طبیعـی و الزم را از
خود سـلب کنیم؟ آن هـم در هنگامـه تعطیلی هـای نوروز
و فصـل سـفرهای خاطـره انگیـز بهـاری؟ قطعا پاسـخ این
سـوال ها منفی اسـت و حتما اگر بتوانیم  ،از فرصت سـفر
و مسـافرت و گردشـگری و زیـارت و سـیاحت و لـذت سـفر
نوروزی بهره مـی بریم اما با رعایت چند شـرط سـاده برای
حفاظت از جان و مال و سالمت خود  ،خانواده و هموطنان
عزیزمـان.
بـه هنـگام خـواب آلودگـی و خسـتگی بـه خاطر حفـظ جان
و بوسـیدن دوباره چهـره فرزنـد دلبندمـان  ،رانندگی نمی
کنیـم.
جـدا از سـرعت و سـبقت غیرمجـاز بـه دلیـل رعایـت حرمت
قانـون و از آن مهم تر حفاظـت از جـان و مال خـود و دیگران
پرهیـز مـی کنیم.
بـرای حفـظ بـزرگ تریـن سـرمایه یعنـی جـان و حتـی خـود
و خانـواده خـود و جلوگیـری از بـه خطـر انداختـن جـان
همنوعـان خـود از انجـام حـرکات آن چنانـی« ،لجبـازی» و
رانندگـی پرخطراجتنـاب می کنیـم .توجه جدی بـه عالیم
راهنمایـی و رانندگـی را بـر خـود واجـب مـی دانیـم.
خیلـی وقـت هـا فقـط بـا یـک «گذشـت» سـاده و کوچـک
و چشـم بسـتن بـر بـی احتیاطـی یـا قانـون شـکنی یـا ...
دیگران می تـوان از بـروز یک سـانحه و تصـادف و احتماال
جـان باختـن خـود و دیگـران جلوگیـری کـرد .بـاور کنیـم
«گذشـت»  ،تـرس و ناتوانـی نیسـت بلکـه عیـن شـجاعت
وخردمنـدی و توانمنـدی اسـت.
بپذیریـم کـه مسـافرت فقـط بـه مقصـد رسـیدن نیسـت،
بلکـه عـزم سـفر ،طـی مسـافت هـا  ،دیـدن شـهرها ،آبـادی
هـا و غذاخـوردن هـا  ،اتـراق کـردن هـا ،اسـتراحت کـردن
هـا و حتـی خوابیـدن همـه و همـه اجـزای یـک سـفر خـوب
محسـوب مـی شـود پـس بـه هیـچ عنـوان عجلـه نکنیـم.
برای هم ،همسفران خوبی باشـیم ،هم برای همراهان هم
برای تمامی هـم نوعان پس در همـه حال ،حـق همدیگر را
رعایت کنیم خصوصـا در هنگام رانندگی.
دعــای ســفر ،صدقــه ،کمــک رســانی بــه دیگــران،
صبــرُ ،حســن خلــق و معاشــرت نیکــو و آداب ســفر و ادب
معاشــرت و بــه ویــژه آداب رانندگــی صحیــح و ایمــن
را هیــچ وقــت فرامــوش نکنیــم رعایــت ایــن الزامــات
وجدانــی ،عقلــی و قانونــی عــاوه بــر تامیــن و لــذت بــردن
از ســفری ســالم و ایمــن و اضافــه کــردن برگــی دیگــر بــه
خاطــرات شــیرین زندگــی فرصــت تــداوم زیســتن و باهــم
بــودن را بــرای مــا و «خانــواده بــزرگ» ایــران و ایرانــی بــه
ارمغــان مــی آورد.
در آسـتانه نـوروز و بهـاری دیگـر ،سـفر همـه هموطنـان
عزیزمـان بـه خیـر و سلامت باشـد.
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آیت ا ...سبحانی :وظیفه حکومت ،جلوگیری
از گناهان علنی برای آلوده نشدن جامعه است

رسا -حضرتآیتا...جعفرسبحانی ازمراجعتقلید بهانتشارمقالهاینادرستدربارهحجابواکنشنشاندادوگفت:برخیمقالهنوشتهاندکهدراسالمحجاباجبارینداریموکسیکهحجابندارد،گناهمیکندامااجباری
درکارنیست .ویافزود :پیامبراسالم(ص)میفرمایداگرمعصیتازسویفردیوبهصورتپنهانیانجامشود،جزعاملآنکسیضررنمیبیند،امااگربهصورتآشکارباشد،جامعهراآلودهمیکند،اگرگناهبیحجابیدرجامعه
وجودداشتهباشد،بهدیگرانضررمیزند .ویادامهداد:اگرکسانیبخواهندگناهانراعلنیکنند،حکومت نمیتوانددربرابرگناهساکتبنشیند،وظیفهحکومت،جلوگیریازگناهانعلنیبرایآلودهنشدنجامعهاست.

دعوت نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از مردم برای دیدار با رهبر
انقالب در نخستین روز بهار

حرفمردم
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نماینده ولــی فقیه در خراســان رضوی و امام جمعه مشــهد
مقدس با صــدور پیامــی از مردم بــرای دیدار بــا رهبر معظم
انقالبدرنخستینروزبهارسال 1397دعوتکرد.
بهگزارشخراسان،درپیامآیتا...سیداحمدعلمالهدیکه
نسخهایازآنبهخراساننمابرشده،آمدهاست:
«بسما...الرحمنالرحیم
آمد بهار خرم و آمد رسول یار/مســتیم و عاشقیم و خماریم و
بیقرار
ای چشم و ای چراغ روان شو به ســوی باغ /مگذار شاهدان
چمنرادرانتظار
گل از پــی قدوم تو در گلشــن آمدســت /خــار از پــی لقای تو
گشتستخوشعذار

غنچه گــره گره شــد و لطفت گــره گشاســت /از تو شــکفته
گــردد و بر تو کنــد نثــار»  .در ادامه ایــن پیام آمده اســت« :در
تقارن ســعید ماه رجب و تولد شــکوفه های بهاری ،دل های
عاشقان حریم رضوی(ع) سرشار از شــوق دیدار پیشوایی از
ســاله پاک پیامبر اسالم(ص) اســت که این اشتیاق تسلی
بخش اندوهی است که از شهادت مظلومانه امام هادی(ع)،
جان های مومنان را گداخته است .گردهم می آییم تا بر سر
خوانرافتحضرتعلیبنموسیالرضا(علیهآالفالتحیة
والثناء)ازرهنمودهایروشنگرانهوحکیمانهرهبرعزیزمان
بهرهمندشویم ».درپایاناینپیامزمانایندیدارساعت۱۵
روز چهارشــنبه یکم فروردین 1397و مــکان آن رواق امام
خمینی(ره) حرممطهرامامرضا(ع) اعالمشدهاست.

استعفای نجفی و گزینه های جدید شهرداری تهران
اوایل صبح دیروز بود که خبر استعفای شهردار تهران در تمام
شــبکه ها و کانال های تلگرامی آن هم با طرح دالیل مختلف
برایاستعفا،شنیدهشد.هرچندتایکیدوساعتیپسازاعالم
خبر ،هیچ کس این خبر را تایید نکرد حتی برخی مســئوالن
شهرداریطرحاینمباحثرابهدلیلکارکردخوبنجفیطی
اینمدتوناشیازسیاسیکاریاظهارکردند.باالخرهچیزی
نگذشــت که خبر اســتعفای عضو شورای شــهر تهران توسط
همان ها که تکذیب می کردند تایید شد .حتی رئیس شورای
شــهر تهران که ترجیح می داد درباره ایــن موضوع اظهار نظر
نکندسکوتخودراشکستوسرانجاممهدیهاشمینهتنها
گفتکهنجفیاستعفادادهاستبلکهدربارهعلتایناستعفا
خبر داد :استعفای نجفی به دلیل مشکالت پزشکی است که
میدانیدنمیتوانمشکالتپزشکیراعلنیکرد.بهگزارش
مهر،محسنهاشمیدیروزدرنشستخبریخوداظهارکرد:
ازعصرروزگذشته(سهشنبه)استعفایآقاینجفیاعالمشده
بود و امروز ( چهارشنبه) در جلسه شــورا با حضور ۲۰نفر این
استعفابررسیشدودلیلآنمشکلجدیدپزشکیبیانشده
استکهمیدانیدنمیتوانیممشکالتپزشکیراعلنیکنیم.
▪گمانهزنیهادربارهعلتاستعفا

امادربارهعلتایناستعفاگمانهزنیهایدیگریهممطرحشد
وبرخیدربارهاستعفایمحمدعلینجفیکهتنهاششماهاز
عمرمسئولیتشبرایشهرداریتهرانمیگذرد،نوشتندکه
علت این موضوع بیماری سرطان یا برخی فشارهای اعضای
شورایشهردرانتصابمدیرانشهرداریاست.برخیمنابع
آگاههمعلتتصمیمنجفیبهاستعفارااحضارویبهدادستانی
تهران که چند روز قبل توسط دادستان تهران صورت گرفت،
اعالمکردند.یکیازاعضایشورایشهرتهرانگفت«:نجفی
باقراروثیقهآزادشدهویکشنبهآیندهبایددرجلسهبازپرسی
شــرکت کند؛او از اتهام ســنگینی که به آن متهم شده ،بسیار
ناراحتاستوگفتهنمیتوانددرچنینشرایطیبهکارادامه
دهد ».رئیس شــورای شــهر اما درباره گمانهزنیهایی مبنی
بر این که نجفی بازداشت و با وثیقه آزاد شد ه و این که آیا دلیل
این استعفا همین مسئله بوده است؟ گفت :من اطالع ندارم
وبایداینمسئلهراازدادستانیبپرسید.هاشمیتصریحکرد:
آقاینجفیبهصراحتاعالمکردهکهبهدلیلمسائلسیاسی
استعفاندادهاستومسئلهاصلیبیماریجدیدایشاناست.

ممکناستفشارهایسیاسیدربیماریتاثیرگذاربودهباشد
کهمشخصنیست.
▪مهرعلیزادهیاهاشمی!؟

نکته دیگر آن که هنوز وضعیت استعفای نجفی کامال روشن
نشده اســت که گمانه زنی ها درباره جانشــین وی نیز روی
خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت .از جمله این که در خبری
اعالم شد «مهرعلیزاده مسافر بهشت شده است» .فردی که
اکنون استاندار فعلی اصفهان است و گویا اکنون با استعفای
نجفی اعضای شورای شهر به سمت او تمایل پیدا کرده اند تا
سکانشهرداریتهرانرابهویبسپارند.اگرچهگزینهجدی
دیگر برای این ســمت خود مهدی هاشــمی رئیس شــورای
شهر تهران است ،اما هاشمی در پاســخ به این پرسش که آیا
شما قصد شهردار شدن ندارید ،گفت :من قصد چنین کاری
ندارم و به دنبال چنین موضوعی نیستم و از گزینه هایی که
مطرح شــده اطالعی ندارم زیرا هنوز استعفا پذیرفته نشده
است .وی تاکید کرد :اگر اعضای شورای شهر هم بخواهند
شهردار نمی شوم چون قصد ندارم مریض شوم زیرا ریشه این
مریضی استرس هم هست.
▪ ۳سناریودردستورکار

البتــه ایلنــا در خبــری بــه نقــل از یــک منبــع آگاه مدعــی
شــد با اعــام نتایج جلســه روز چهارشــنبه شــورای شــهر
تهران درباره اســتعفای نجفی ،اعضای شــورای شــهر در
بررســیهای خود به این نتیجه رســیدهاند که سه سناریو
را میتوانند در دستور کار خود قرار دهند .نخست این که
نجفی به کار خود ادامه دهد ،دوم ایــن که یکی از معاونان
شــهردار به عنوان قائم مقام اداره امور را بــه عهده بگیرد و
سناریوی آخر این که شــهرداری تهران روزهای آخر سال
را با تعیین سرپرســت ســپری کنــد تا در ســال جدید برای
تعیین شهردار اقدام شود .در عین حال رئیس شورای شهر
تهران گفته است آقای نجفی همچنان به وظایف خود عمل
خواهد کرد تا در ایام عید هیچ مشــکلی برای شــهروندان
رخ ندهد .وی تاکید کرد :در نخستین جلسه شورا در سال
آینده استعفای ایشان را در صحن به رای خواهیم گذاشت
و اگــر اعضــا پذیرفتند ،سرپرســت انتخــاب میکنیم و اگر
نشد ،خود ایشان ادامه میدهند.

درخواست نماینده مشهد در پی مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار اوراق
مشارکت برای قطارشهری مشهد

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• باسپاسفراوانازجنابآقایعلیعسگریریاستمعزز
صدا و سیما که از زمانی که این استاد فرهیخته به صدا و
سیماآمدندتلویزیونقابلدیدنشدوگرنهقبالاصالقابل
دیدننبود.سپاسوتشکرفراوان.
••بیمه تامین اجتماعی برای ساخت خانه  10برابر شده
پول مجری طرح از متری هشت هزار تومان شده 80هزار
تومان!
••همهمردمکشورخواستاراجرایطرحواقعیاعادهثروت
نامشروعمسئوالنهستند.
••برای حل مشکل ترقه بازی و مواد منفجره بگید AFCبه
چهارشنبهسوریهمنظارتکنه!
••افزایش مصرف بنزین فقط به دلیل بنزین بی کیفیت
است نه مصرف بی رویه خودروهای فاقد کیفیت ایران
خودرووسایپا!
••خانهامرادوماهپیشفروختماالنهرآپارتمانیراکهمی
خوامبخرمصاحبشیاازفروشپشیمانمیشهیا 20درصد
قیمتروباالمیبره.شبعیدیموندمچهکنم؟
••امیدواریمخلبانانآقاوخانمکهقراراستاستخدامشوند
مهارتوتجربهکافیراداشتهباشندوبراساسشایستگی
جذبشوندچونجانمردمجایآزمونوخطانیست.
••ممنوعیت ارس ــال پیامک بــدون اج ــازه مشترکان،
حفظ حریم حقوق شهروندی و رعایت حق الناس است.
امیدواریمازاینپسهیچصاحبتلفنهمراهیازتضییع
حقوقخودگالیهنکند.
••شخصی که گفته تامین اجتماعی عیدی کسانی را که
کمتراز 30سالسابقهدارندنصفپرداختکرد،حرفش
اصالصحتنداردوهمهعیدییکنواختدریافتکردهاند.
شایعهدرستنکنید.
••ضمن تشکر از گزارش روزنامه درباره جلسه استیضاح
وزرا در مجلس  ،به نظرم کاربرد اصطالح هت تریک برای
تیتراولوعنوانخبردراینزمینه،بااینکهمطبوعاتباید
بیشترازدیگرآحادجامعهدرپاسداشتنفرهنگفارسی
نقشایفاکنندمناسبنبود.
••شورایشهربهجایاینکهبهفکرمردمفقیرومستضعف
باشد 100توماناتوبوسومتروراگرانترکرد!
•• اقرار می کنم مفهوم سخن رئیس بانک مرکزی و دولت
رانفهمیدیمکهگفت«:ارزنخریدضررمیکنید»منظورش
اینبودبخریدمافکرکردیمنبایدبخریمحاالفهمیدیمضرر
کردیم و دولت و بانک با چاپ پول  36درصد نفع کردند و
متقابالملت 36درصدتاکنون(ظرفسهماه)ضررکردند.
••پس از چند سال ما اهالی بولوار پیروزی چهارشنبه
ســوری آرام و کم دردســری داشتیم .از زحمات نیروی
انتظامیمشهدتشکرفراوانداریم.
••باالخره دلیل تعطیلی کشتارگاه قوچان را مشکالت

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

مالی اعالم کردید ولی مشخص کنید پس از گذشت سه
هفته تعطیلی به چه دلیلی باز شد؟ یعنی مشکالت مالی
را چگونه حل کردند تا بقیه واحدهای صنعتی هم قبل از
تعطیلی همان کارهای این واحد را بکنند که زحمت روی
دوشمسئوالننیفتدواذیتنشوند!
•• به عنوان یک شهروند الزم دانستم از شهرداری مشهد و
مسئوالنراهآهنکهمجددسوتگرانیبلیتهارابهصدا
درآوردندتشکرکنم.دستآقایشهردارومدیرکلراهآهن
مشهدازدادنعیدیآخرسالیدردنکند.واقعاکه!
••خیلیبرامجالبهنرمافزارمسیریابویزدراینترنتهمراه
ایرانسل فیلتر نیست ولی در اینترنت همراه اول فیلتره؟!
میشهبگیدچرا؟
••هموطن عزیزم اگر چشم نازنین پسرت که پسر ایران
زمین است در چهارشنبه سوری آسیب دیده ،اشکال از
چهارشنبه سوری؛ این سنت ملی ما نیست که لعنت اش
میکنیجاهالنههمنیست.لعنتوجهالتبرایکسانی
است که با ندانم کاری آتش بازی امن را به ترقه بازی ناامن
تبدیلکردند.
••چقدر برکناری وزیر امور خارجه آمریکا توسط ترامپ در
ایرانمسبوقبهسابقهاست؟!
••واقعا برای نمایندگان استان خراسان رضوی متاسفم!
با این همه مشکالت کشاورزان و پسته کاران استان که
خشکسالی کمر آن ها را خم کرده و سوءمدیریت جهاد
و سخت گیری و فشار بانک کشاورزی به کشاورزان چرا
یک نفر نماینده استان بلند نشد در مجلس از مشکالت
کشاورزانبگوید؟
••با توجه به سوءمدیریت در جهاد و وارد کــردن سموم
کشاورزیبرایباغدارانوپستهکاراناینسمومحتییک
پشهراازبیننمیبرد!
••خسته نباشید بــه کلیه دســت انـــدرکـــاران بــه ویــژه
کارشناسان محترم میراث فرهنگی خراسان که با ابداع
برنامه های بوم گردی نه تنها باعث ارزشمند شدن مراکز
تاریخی شده اند بلکه زمینه آشنایی بیشتر مردم با حفظ
میراث فرهنگی استان را فراهم کرده اند .دست همه درد
نکندکاربسیارزیباییاست.
••پول و وقت ملت برای این استیضاح های بی خاصیت
صرفشد!
••وارداتبیرویهسببمیشودهویتخودمانراازدست
بدهیم .این تولیدات داخلی است که سبب کسب هویت
و صــادرات و قدرت و استقالل کشور می شود .اگر می
خواهیمهویتدارشویموتولیداتداخلیرونقبگیردودر
کنار آن اشتغال ایجاد شود ،فقط محصول داخلی بخریم.
حتیماشینهمفقطداخلیبخریمومحصوالتداخلیرا
مجبوربهارتقاکنیم.

نمابر05137009129 :

•• بهتراستبهجایعبارتراهنماییورانندگیازعبارت
جریمهورانندگیاستفادهشود!
•• 22اسفند ماه  96رفتم به بانک ملی ،تجارت و انصار
برایدریافتشمارهشباهمهشمارهرادادندامابانکملی
صرفابرایدادنشمارهشبا 500تومانگرفت.
••ازجوانانهمشهریکهبامراعاتبیمارانوسالخوردگان
از پرتاب ترقه و وسایل آتش زا و ایجاد صداهای ناهنجار
و حادثه ساز با خویشتن داری و متانت خودداری کردند
کمالتشکررادارم.
••پرداخت یارانه بین مــردم عادالنه نیست مسئوالن
تجدیدنظرکنند.
•• آقای شهردار ،آقایان شورای شهر که دستمان به شما
نمی رسد ،آقایان مسئول شما را به خدا شما را به شرف
همسایگی امام رضا(ع) پیچ های کف خیابان را که برای
بی آرتــی نصب شده جمع کنید .آیا در این شهر کسی
نیست صدای ما را بشنود و جلوی زیان مردم را بگیرد؟
چقدر پیام بدهیم؟ به خدا این دفعه به امام جمعه محترم
نامهمیدهیم.
••هنوز من از سخنان استیضاح کنندگان متحیرم که
استدالل الزم برای متقاعد کردن مجلس در خلع وزیران
نداشتند .کــاش به جــای ایــن همه هزینه در جلسه ای
غیرعلنی ،رای گیری مخفی می شد و اگر امیدی به خلع
مییافتندموضوعبهجلساتعلنیکشیدهمیشد.سالدر
حالاتماماستوهنوزبودجهسالآیندهبهتصویبنرسیده
ومجلسکارهایعقبماندهبسیاردارد.
••برایپیشرفتیککشورمعجزهالزمنیستفقطقانونی
بی در رو و قوه قهریه ای خداترس و مدیرانی که صرفا به
حفظمیزخودوبازنشستگینیندیشندالزماست.
••چه خوب است ما مشهدی ها میزبانان خوبی برای
مهماناننوروزیشهرمانباشیم.
•• دیشب به انــدازه یک عملیات ،صــدای نارنجک و ...
شنیدیم!اینافرادحتمابایدبهدکترمراجعهکنندچوناز
نظرروحیمشکلدارندوبدانندکهنفرینخیلیهارابرای
خودشان خریدند چون واقعا آزار رساندند .برای این عده
واقعامتاسفم!
••پای دیگر تصادفات شهری آقایانی هستند که با اعتماد
به نفس صددرصد رانندگی می کنند! البته آمار کشته
های هر سال به خصوص جاده ها ،نشانه رانندگی بدون
خطایآقایاناست.
••هرقدرتحقیقکردیم،دلیلمنطقیبرایپریدنازروی
آتش،پیدانکردیم.درشهرمامکانیبرایانجامایناعمال
در نظر گرفته شده بود ولی باز هم مدام از شنیدن صدای
نارنجکو...بهخودمانلرزیدیم.زنانباردار،مردانوزنان
سالخوردهوکودکانچهحالیداشتند؟





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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ازحماسه طارمیتا شاهکار «لوور»ی نماینده مجلس!

احداث خط  2و  3را متوقف نکنید!
خبیری /نهم اسفند ماه بود که معاون اقتصادی شهردار
مشهد از ارسال نامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور به بانک مرکزی و شهرداری مبنی بر
اعالم موافقت دولت برای انتشار 700میلیارد تومان اوراق
مشارکتوتعهدبازپرداخت 50درصدازاصلوسودآنبرای
قطارشهریمشهدخبرداد.امااکنونبعدازگذشتبیشازدو
هفتهازاعالماینخبر،نصرا...پژمانفرنمایندهمردممشهدو
کالت در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «خراسان
رضوی»اعالمکردکه«وزارتاقتصادوداراییباانتشار700
میلیاردتوماناوراقمشارکتبرایخطوطقطارشهریمشهد
مخالفتواعالمکردهاوراقمشارکتدرجایدیگریهزینه
شده است ».پژمانفر در این زمینه گفت :محمد باقر نوبخت
معاونرئیسجمهور،پنجماسفندماهباارسالنامهایبهبانک
مرکزیپرداختنیمیازاصلوسوداوراقمشارکتخطوط
 2و 3قطار شهری مشهد را به مبلغ  350میلیارد تومان به
عنوانتعهددولتباهدفاتصالخطوطقطارشهریمشهد
به بارگاه مطهر حضرت رضا (ع) پذیرفت ،اما وزارت اقتصاد
وداراییدرتاریخ 20اسفندماهدرپاسخبهنامهمعاونرئیس
جمهورورئیسسازمانبرنامهوبودجهکشوراعالمکردهاست
کهاکنوناعتبارکافیدراینبندوجودنداردواوراقمشارکت
موضوع بند دال درجای دیگری هزینه شده است بنابراین
نمی توانیم اوراق مشارکت برای قطار شهری مشهد صادر
کنیم  .پژمانفر با بیان این که درصورت منتشر نشدن اوراق
مشارکتبرایخطوطقطارشهریمشهد،احداثخط 2و3
قطارشهری متوقف خواهد شد ،تاکید کرد :نامه ای خطاب
بهآقاینوبختنوشتهوازویخواستهامباتوجهبهضیقوقت

با قید فوریت برای رفع مشکل انتشار اوراق مشارکت اقدام
کنندواعالمکردهامچطورمیشوددرحالیکهدستورداده
ایدوپرداختاصلوسوداوراقراپذیرفتهاید،وزارتاقتصاد
وداراییاعالمکردهبرایانتشاراوراقمشارکتبرایخط2
و 3قطارشهریمشهداعتبارندارد؟درحالیکهاینکاریعنی
تعطیل شدن عملیات احداث خطوط قطارشهری مشهد.
به گزارش «خراسان» ،در نامه نصرا ...پژمانفر نماینده مردم
مشهد و کالت در مجلس به محمدباقر نوبخت معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است:
«همان گونه که مستحضرید موضوع انتشار 7000میلیارد
ریال اوراق مشارکت برای طرح احداث قطارشهری مشهد
مقدس به استناد بند دال تبصره  5قانون بودجه سال 96
کل کشور مورد موافقت آن سازمان محترم قرار گرفته و طی
نامهشماره 1712868مورخ 5اسفند 96بهبانکمرکزی
جمهوری اسالمی ایران مبنی بر پذیرش تعهد بازپرداخت
 50درصد اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته
سهم دولت به مبلغ 3500میلیارد ریال اعالم شده است .با
عنایتبهضرورتانتشاراوراقمذکوربرایتامیننقدینگیو
تکمیلخطوط 2و 3ودرراستایاتصالشبکهحملونقلبه
بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و از طرفی
نظر به ابهام مطرح شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی
به شماره نامه  57/291766مورخ  20اسفند  96مبنی
بر عدم اعتبار کافی در بند مذکور که مورد سوال این جانبان
است،بنابراینباتوجهبهضیقوقتخواهشمنداستدستور
فرماییدباقیدفوریت بهرفعموانعوهمکاریالزمبرایانتشار
اوراقمشارکتمذکوراقدامعاجلمبذولفرمایید».
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حماسه طارمی و «عجیبا غریبا ایرانی»!
ویدئویموقعیتطالییکه
مهدی طارمی در دیدار این
هفته الغرافه قطر و االهلی
عربستاندرلیگقهرمانان
آسیا از دســت داد آن قدر
جالب بود که خیلی زود در فضای مجازی پخش
شد .وقتی گزارشگر عرب با شگفتی در مقابل
موقعیتازدسترفتهطارمیفریادمیزند«:عجیبا
غریبا ایرانی»! کاربری دربــاره این ویدئو نوشت:
«یعنی انصافا سالش رو طارمی با یک خیریتی به
پایان رسوند .باز خدا رو شکر گل تساوی تیمش رو
توبازیزد».وکاربردیگرینوشت«:عربهاهمباید
یواش یواش بفهمن مهدی از 100تا موقعیت گل
یکیاشروگلمیکنه».
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چهارشنبهسوری و وقتی تهران «غزه» شد!
چهارشنبه آخر سال هم مثل هر سال گذشت
و در کــنــار ش ــادی و از روی آتــش پــریــد نهــا،
صحنههای ترسناک و خطرناکی هــم خلق
شد که گاه در برخی نقاط کشورمان حوادثی
تلخ را به همراه داشت .اما در این میان برخی
فیلمهای منتشر شده ،کامنتها و شوخیهای
مردمی فضای مجازی را تسخیر کرد .در ادامه
به برخی موارد اشاره میکنیم:
 -1وقتی تهران غزه شد /
این ویدئو نمایی مشابه از
باالی شهر تهران و غزه را
نشان میدهد که تهران
در شب چهارشنبهسوری
کم از غزه ندارد! مدام تصویر انفجار از فضا دیده
میشود!
 -2اگــه داعــش ایــن فیلم
رو ببینه از خــاورمــیــانــه
میذاره میره! چهارشنبه
سوری های ما این طوری
هاست.

رزقگازوئیلییدککشهاینامرد!
شهایی که
کک 
ویدئوی ید 
در جاده چالوس گازوئیل
میریزند تا ماشینها ُسر
بخورند و بعد از برخورد با
کنار جــاده و صدمه دیدن
آ ن هــا را با هزینهای تا تعمیرگاه برسانند ،روز
گذشته موجی از انتقادها را در میان کاربران
فضای مجازی به همراه داشت .کاربری در این
بــاره نوشت« :بــازی با جون مــردم فقط واســه یه
قــرون دو زار کاسبی بیشتر!؟» و کاربر دیگری
نوشت« :ببینید باز اینا چقدر بیچارهان که واسه
یک قرون دو زار دست به چنین کار غیرانسانی
میزنن ».دادستان کرج هم گفته این اقدام می
تواند « شروع به قتل» تلقی شود.
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ُبرجمکندهآلودگیهوادرچین
درچین ُبرجی به ارتفاع 60متر ساخته شده کههوای
آلوده را میمکد و در فرایندی هوای پاک را به آسمان
شهر میدهد .اتفاق جالبی که مورد توجه کاربران
فضای مجازی قرار گرفته است .کاربری در این باره
نوشت« :جان ما یکی دو تا از این برجا رو عوض برجای
مسکونی تو اهواز و تهران و شهرهای آلوده بزنین بلکه
بتونیم نفس بکشیم ».و کاربری هم در کامنتی جواب
کاربر قبلی را این چنین داد« :نمیشه برادر من .این
جور چیزا واسه آقایون سود نداره .واال راههای زیادی
برایمبارزهباآلودگیهواهستکه ُبرجمکندهآلودگی
هوادرمقابلشهیچه».

هـــمـــه آتـــــشبـــــازی مــــا دهـــــه شــصــتــیهــا در
چهارشنبهسوری دارت ،کش ،پیچ و گوگردهای
کبریتستارهممتازیاکبریتتوکلیبود.

چهارشنبهسوریتمومشدومانشوندادیمداعش
واسهمایکجوکبیشنیست.

آقا من یک سوال دارم چرا چهارشنبهسوری رو یک
هفتهبرگزارنمیکنین؟کیفشبیشتره.

اولین ترقه شــب چهارشــنبه ســوری رو به نظر من
ترامپترکوندباعزلتیلرسونبدبخت.

ترئیسهمجلس
شاهکار«لوور»گویانعضوهیئ 
اکــبــر رن ــج ــب ــرزاده ،عضو
هیئت رئیسه مجلس در
نطقی به هنگام ادای نام
«موزه لوور» پاریس به چنان
اشتباهی افتاد که خیلی
زود ویدئوی این سوتی در شبکههای اجتماعی
به ترند یک تبدیل شد! او که نمیتوانست نام
«لــوور» را درســت تلفظ کند دست آخر گفت که
روی کاغذش نام این موزه بد نوشته شده است!
کاربری در این باره نوشت« :مسئله این نیست
که این عضو هیئت رئیسه مجلس نمی تونه لوور
و سوربن رو بخونه ...مسئله اینه که حتی موزه رو
هم نمی تونه بخونه!» .کاربر دیگری نوشت« :یعنی
فاجعه است .موندم چرا یکی از اون پایین داره داد
میزنه احسنت!»
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