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دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان
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یادداشت روز
کورش شجاعی
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مسئوالن گول این میز و صندلی ها را نخورند
جســم زخم خورده اش سال هاســت که مهمان بستر است،
دست چپش از آرنج قطع شــده ،بینایی ظاهری هر دو چشم
«خدابینش» از دســت رفتــه ،قطع نخــاع توان حرکــت و راه
رفتنراازاوگرفتهاست،لبودهانودندانهایشهمچنان
نشــان زخم ترکش را دارد ،خس خس ســینه و صدای خش
دارشهنوزازاثرشیمیاییشدنآنسالهاحکایتهادارد.
ســیدعلی اصغر صائمی ایــن روزها حوالــی 40کیلومتری
پایتختزیرسقفیباهمسروفرزندانشزندگیمیکند،آثار
«بندگی» و «رضایت» در چهره و کالم دلنشــین و بی ریایش
موج می زند.این جانباز سرفراز و دالورمرد روزهای حماسه
وخوندرپاسخبهسوالشبگذشتهگزارشگربرنامه«بدون
تعارف» خبر  20:30که از او می پرسد ،شما همیشه همین
طور به صورت خوابیده هستید بی معطلی پاسخی می دهد
سرشار از شور و شوق و معرفت و بصیرت و چنین بر زبان می
راندومیگوید«:خوابیدهنیستیمماهمیشهبیداروآمادهایم».
اگراینسیدعلیاصغرهایغیرتمنددلبزرگوامیدواروره
یافتهبهحریمعشقالهیکهقهرمانانوپهلوانانعرصهایمان
ودلدادگیواسطورههایایثاروجوانمردی«بیدار»و«آماده»
نبودندفقطخدامیداندچهبرسراینسامانمیآمد!الگوها
واسطورههایواقعیوعزیزیکهعزتواستقاللوسرافرازی
ایران مدیون ایمان و جانفشــانی ها و جانبازی ها و «آزادگی
ها» و رزم دالورمردانه و بیداری و بصیــرت «آن روزها» و «این
روزها»یاینعزیزاناست.سیدعلیاصغرهاییکهصادقانه
ومتواضعانهمیگویند«:ماازهیچکسیتوقعینداریم».این
چه روح بزرگ و دل و جان خداباوری اســت که این چنین بر
پیمان با خدا بســته خود اســتوارند و با وجود همه تنگناها و
محدودیت هایی که جسم چاک چاک و تکه تکه شده ایشان
برای خود و اعضای خانواده شــان ایجــاد می کند همچنان
به عهد و میثاق خود با شــهیدان و خدای شهیدان وفادارند.
خدایاچهبزرگواربندگانیآفریدیودرزمیندرمقابلچشم
های ما گذاشتی تا شــاید ببینیم و دریابیم و راه را بیابیم و در
خوابنباشیموتاشایدبرخیمدعیانومسئوالنیکهخودرا
صاحبانقالبوکشورواربابمردمومستحقبرخورداریاز
تابعیتدوگانهودستاندازیبهبیتالمالمیدانند،بهخود
آیند و ببینند که این وطن به چه بهای سنگینی حفظ شده به
بهای خون شهیدان ،قطع نخاع شــدن و خالی شدن چشم
هاوجداشدندستهاوپاهایفراوانیازپیکردالورمردانی
که عاشقانه و مومنانه در راه قرب به خداوند و حفاظت از دین
و میهن و ناموس ایرانیان گام برداشــتند ،استوار مردانی که
کوه ها در مقابل عظمت و بزرگی روحشان سرخم می کنند.
ماجرایزندگیودالورمردیاینجوانمردان،قصهوافسانه
نیستبلکهاینهابخشیازواقعیتهایعینیوموجودزمانه
ماستکهبرخینمیخواهندببینند!ماجرایامروزتاسیس
خیریه و یتیم داری هــای این عزیزان در کنــار دیگر خیران و
نیکوکارانایندیارواقعیتدارد.ماجرایشهادتپدرومادر
صائمی عزیز در جریان موشک باران ســال  66توسط رژیم
صدامدرتهرانواقعیتدارد.قصهشهادتدوبرادرسیدعلی
اصغر ،روایت رشادت ها و جانبازی های او و ماندن پیکر تکه
تکه شده اش پس از عملیات و بعد یافتن و در تابوت گذاشتن
جسم بی جان این رزمنده عزیز واقعیت دارد .آری قصه های
بیتابیخواهراینبزرگمردواجازهخواستنازستادمعراج
برای وداع با پیکر برادر حقیقت دارد .ماجرای بخار بنشسته
بر پالستیک دور جنازه پیچیده شده علی اصغر! و بعد فریاد
خواهر و احیای ســیدعلی اصغر هم واقعیت دارد .آری این
که پسر این جانباز سرافراز نیز امروز لباس مدافعان حرم به
تن دارد واقعیت و البته حکایت ها دارد.هزار و یک واقعیت
پنهان و آشــکار دیگر در وادی عشــق و ایثــار و جوانمردی و
جانبــازی و آزادگی رزمنــدگان و دالورمردان ایــران وجود
دارد که قلــم و بیان از نگارش و وصف آن قاصر اســت.قاصر
از بیان بزرگی های کســانی مثل سیدعلی اصغر که خود را
همچنان «سرباز کوچک» ایران و انقالب و اسالم می دانند
و می گویند «هنوز رزمنده ایــم» و اگر خطری دین و میهن را
تهدید کند همین باقی مانده جسم خود را تقدیم می کنیم تا
«سپر» و «کیسه شن» شود برای دفاع از قرآن و ایران.بزرگ
مردانی که گرچه در بستر هستند اما «خواب» نیستند بلکه
همچنان بیدار و آماده اند غیورمــردان و دیگر خواهانی که
تنها خواسته شــان از مســئوالن خدمت به مردم است .چه
صادقانه این کلمات را صائمی قهرمان بر زبان می راند و می
گفت :بزرگ ترین نعمت و سعادت برای مسئوالن خدمت به
مردم است و مراقب باشند میز و صندلی هایشان فریب شان
ندهد.همه رزمندگان و جانبازان از جمله سیدعلی اصغر،
مجاهد و ایثارگر اصلی را همســران فرشــته خــو و وفادار و
فرزندانخودمیدانندکهاینچنینسالهاجسمهایتکه
تکه و زخم خورده ایشان را در کنار خود دارند ،در کنار که نه
بلکه این یادگاران ارزشمند و الگوهای ایثار و جوانمردی را
مثل «گل» بر سر و سینه خود نگاه می دارند و نفس به نفس
هایشان بسته اند ،خداوند عزت همه جانبازان و ایثارگران و
خانواده های گران قدرشان را تا سیراب شدن از حوض کوثر
به دست امیرمومنان و فاطمه زهرا مستدام بدارد.

دادستان تهران :کیفرخواست متهم پرونده مدرسه غرب تهران صادر شد

دستگاه های متولی وضعیت گرانی خودرو را سر و سامان دهند
دادســتان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده مدرســهای در
غرب تهران گفت :امروز (دیروز) کیفرخواســت پرونده با چهار
عنوان اتهامی صادر و پرونده به دادگاه تحویل داده خواهد شد
و امیدواریم دادگاه با ســرعت قابل قبولی حکــم را صادر کند.
به گزارش میــزان ،عباس جعفری دولت آبادی روز گذشــته در
حاشیهنشستبررسیوضعیتبهداشتعمومیوامنیتغذایی
درباره آخرین وضعیت پرونده مدرسهای در غرب تهران افزود:
دادستانی بالفاصله پس از تشــکیل پرونده تحقیقات مفصلی
همازمتهموهمازاولیایدانشآموزانانجامداد.ویادامهداد:
تعدادیازاولیافقطدریکطومارشکایتکردهبودندوتعدادی
نیزدرمرکزپلیسشکایتراطرحکردهوتعدادینیزدردادسرا
حاضر شدند.دادستان تهران گفت :همه نوجوانانی که در این
پروندهدرموردشانادعاییشدهبودواولیایآنهانیزداوطلب
بودند به پزشکی قانونی معرفی شدند ،پزشکی قانونی آنها را
معاینهکردودرهمهگزارشپزشکیبهآنمعناتجاوزجنسیکه
دراخباراولیهآمدهبودبهمعنایجرایمخاصجنسیدیدهنشد،
ولیتعرضاتجنسیگزارششدومتهمهمپذیرفتهاست.وی
افزود:امروز(دیروز)کیفرخواستپروندهباچهارعنواناتهامی
صادر و پرونده بــه دادگاه تحویل داده خواهد شــد و امیدواریم
دادگاه با سرعت قابل قبولی حکم را صادر کند.جعفری دولت
آبادی خاطرنشان کرد :بخشی از مســائل مربوط به پرونده که
به مسائل آموزش و پرورش و مدرسه برمی گشت مفتوح است و
تحقیقاتادامهدارد.دادستانتهراندرپاسخبهاینسوالکهآیا
پروندهمدرسهایدرغربتهرانفقطیکمتهمدارد؟گفت:این
پروندههماکنونیکمتهمداردودلیلاینکهبخشیازپرونده

مفتوح است به این دلیل است که ممکن است بخشی از اطالع
رسانی نشدنها یا پوشــاندن موضوع وجود داشته باشد که در
آینده کشــف شــود ،ولی فعال متهم همه چیز را پذیرفته است.
وی درباره تعداد شکات نیز گفت :در طومار اولیه که امضا شده
 60نفر و در مرحله دوم 15نفر بودند که از ۱۵نفر که شــکایت
کردندتعدادیدردادسراحاضرنشدند.دادستانتهرانافزود:
ما مبنا را بر همین ۱۵نفری که در پلیس اعالم شکایت کردند،
گذاشــتیم ،ولی در دادســرا تعداد کمتری حاضر شدند و چون
شکایتدرمرجعانتظامیهمکفایتمیکندهمان ۱۵مالک
ما بوده است.وی ادامه داد :هشت نفر عالوه بر آن نامه و حضور
درمرجعانتظامی،دردادسراهمحاضرشدندکهکتباشکایت
کردند که در گردش کار پرونده قید شده است.جعفری دولت
آبادی همچنیــن گفت :احــکام مربوط به محکوم آشــوبهای
خیابان پاسداران که به ســه بار قصاص محکوم شده بود و قاتل
بنیتا بعد از ماه مبارک رمضان اجرا می شود.دادســتان تهران
درپاسخبهسوالیمبنیبراینکهآیادادستانیبهعنوانمدعی
العموم نمیخواهد در بحــث گرانی خــودرو ورود کند؟ گفت:
یکیازوظایفاصلیسازمانتعزیراتبحثگرانیهاست.طبق
قانون دادستانی در این بخش هم اکنون ورود مستقیم ندارد،
ولی دادســتانی این موضوع را بررســی میکنــد و اگر ضرورت
داشــت ورود میکنــد.وی ادامه داد :دادســتانی انتظــار دارد
دستگاههاییمثلتعزیرات،سازماناستاندارد،وزارتصنعت
ومعدن،شرکتهایخودروییودستگاههایمشابهکهوظیفه
ذاتی شان اســت این وضع را سر و ســامان بدهند وگرنه مجبور
هستیمدربخشهاییورودجدیتریکنیم.

معاون وزیر راه خبر داد:

ابالغ قرارداد راهآهن گرگان-بجنورد-مشهد به کنسرسیوم آستان قدس
و یک شرکت چینی
معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای
حملونقل در خصوص راهآهن گرگان-بجنورد-مشهد گفت:
برای ساخت این پروژه با کنسرسیومی متشکل از آستان قدس
رضویویکشرکتچینیبابرآورد ۱۰هزارمیلیاردتومانمعادل
 ۱۸.۲میلیاردیوآن(واحدپولچین)بهتوافقرسیدیمودوهفته
قبل ابالغ شــد .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،
خیرا...خادمی  افزود:مامنتظریمبازخورداینپروژهرامشاهده
کنیم تا ببینیم این شرکت چینی و جوینت آستان قدس رضوی،
چه میزان میتوانند در این پروژه موفق باشند تا در دیگر پروژهها
نیز به کارگیری شــوند .خادمی درباره صرفه اقتصادی احداث
خط آهن گرگان  -بجنورد  -مشهد ،بیان کرد :همه پروژههایی
کهدربودجهدیدهشدهاست،ارزیابیاقتصادیداردوبههرحال
ما به عنوان مجــری آن را اجرا میکنیــم؛ پروژههایی که به قانون
بودجهرفت هوردیفاعتباریگرفتهاندقطع ًاپیشازآن،مطالعات
مختلــف و ارزیابی اقتصادی داشــت هاند کــه به ســازمان برنامه و
بودجهرفتهواینسازماننیزآنراتأییدکردهاست.ویبااشارهبه
راهآهنخواف-هراتگفت:فقطدوکیلومترازعملیاتاجرایی
این پروژه تا مرز غوریان باقی مانده و باالست ریزی به میزان ۲۸
واگن در ۶۰کیلومتری داخل مرز افغانستان در حال اجراست.
همچنینزیرکوبنیزدرآیندهنزدیککارخودراآغازخواهدکرد
لذا اینطور به نظر میرســد که عملیات اجرایی ایــن پروژه نیز تا

پایان تابستان به اتمام برسد .خادمی در پاسخ به سؤال خبرنگار
فارس مبنی بر میزان تکمیل خطآهن چابهار  -زاهدان و امکان
ورود و ســرمایهگذاری آســتان قدس رضوی در خط آهن چابهار
 ســرخس ،اظهار کرد :راهآهن چابهار  -زاهدان از محل منابعداخلیباروندمطلوبیدرحالانجاماست،پیشرفتفیزیکیاین
 610کیلومتر از چابهار تا زاهدان حدود  32.5درصد است اما
زیرسازیپروژه 44درصدپیشرفتفیزیکیدارد.معاونوزیرراه
ادامه داد :اولویت اول ما در این پروژه ،تکمیل خط آهن چابهار تا
ایرانشهراستکهحدود 65درصدپیشرفتفیزیکیدرزیرسازی
داردوامیدواریمامسالبتوانیمحداقل 150کیلومترازاینمسیر
رابرایریلگذاریآمادهکنیم.مدیرعاملشرکتساختوتوسعه
زیربناهای حملونقل کشور گفت :همچنین در حال مذاکره با
هندیها هستیم تا بتوانیم تأمین مالی هندوستان را هم در این
پروژهبرقرارکنیماماآنهاهنوزهیچکاریبرایماانجامندادهاند.
خادمیاضافهکرد:درمذاکراتاخیروزیرامورخارجهباهندنیز
موضوعفاینانسهندیدرخطآهنچابهار-زاهدانمطرحشده
است؛ به هر حال این فاینانس هندی خط اعتباری بزرگی است
که پروژههایی نظیر خط آهن چابهار  -زاهدان  ،خرید لکوموتیو
و خرید ریل در آن مطرح اســت و اگر هندوســتان این فاینانس را
باز کند بخشی از مشکالت راهآهن در تأمین ناوگان رفع و تأمین
اعتباراینپروژهریلیهممطلوبترخواهدشد.

خدایابهرهامرادراینماهازمستحباتفراوانکن،ومراباتحققدرخواستهااکرامفرما،وازمیانوسایلوسیلهامرابهسویتنزدیککن،ایکهپافشاریاصرارورزانمشغولشنسازد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• اگر می خواهید بدانید گرانی چه به سر مردم به ویژه
آن هایی که زیر یک میلیون درآمد دارند آورده فقط یک
بار خودتان بروید خواربار خرید کنید .بله شما آقای
وزیر! با یارانه برای پنج نفر برای یک ماه خرید کنید.
لباس ،مدرسه ،دکتر ،آب ،برق ،گاز و اجاره خانه!
••فرار مرد سپیدمو را در ستون «در امتداد تاریکی»
خواندم .خانواده آن پیرمرد نهایت بی فکری را در حق
پدرشان کرده اند ،خدا کند که زود از کرده خودشان
نادم شوند و جبران مافات کنند که گرفتار قهر خداوند
نشوند.
••مگر نمایندگان مجلس چه گلی به سر مردم زدند
که امروز ملت راضی باشند؟ آن ها با پول بیت المال به
روسیه بروند برای خوش گذرانی و به بهانه نظارت! اگر
می خواهند بروند روسیه با پول خودشان بروند اگر با
پول بیت المال بروند ملت راضی نیست.
••لطفا ساعت پخش سریال متهم گریخت را بگویید.
••لطفا ارزیابی شود نحوه پاسخ گویی کتابداران به
مراجعان کتابخانه تا چه انــدازه می تواند در جذب
مخاطب موثر باشد؟!
••چــرا پلیس راهـــور قــادر نیست جلوی  5درصــد
متخلفان رانندگی را که ساالنه  16هزار نفر را می
کشند ،بگیرد؟
••وقتی هزینه خرید پوشک شده انــدازه قیمت یک
دست کت و شلوار ترجیح می دهی گزینه دومی را
بپوشی.
••ما کارگران نانوایی شهروندانی دل و سینه سوخته
ایم که پنج ساله مزدمان زیاد نشده!
••ای آقایان مسئول چه می کنید؟ با کلی بدبختی
وام گرفتم ماشین بخرم در چند روز  30یا  40درصد
گران شد!
••برخالف گزارش شما من و همسرم معتقد هستیم
نیماشعباننژاد(امیر)بهخوبیتوانستهنقشیکپسر
سر به هوا و بی مسئولیت را بازی کند.
••چرا فیلم ها و سریال های خارجی که بدحجابی و
پوشش نامناسب دارد از شبکه های مختلف تلویزیون
صدا و سیمای ایــران پخش می شود ولی به فیلم و
سریال های ایرانی با ذره ای بی حجابی اجازه پخش
و اکران داده نمی شود؟
•• خراسان عزیز درباره انتخاب محلی برای تجمعات
مردمی عرض کنم وزارت کشور معموال برای تجمعات
مجوزی صادر نمی کند و از طرفی عده ای هم برای
تجمع نیاز به صدور مجوز ندارند .بنابراین دولت و
مجلس وقت و هزینه زیادی را به این کار اختصاص
ندهند.

وزیر خارجه ایران گفت :هنوز ما بسته عملیاتی الزم را دریافت
نکــرده ایم ،هم همــکاران مــا در اتحادیــه اروپا و هــم همکاران
چینی و روســیه بیان کردند که مشــغول کار کردن روی همین
بسته هســتند .به گزارش فارس ،محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجهایرانعصرروزگذشتهپسازورودبهآفریقایجنوبیدر
جمع خبرنگاران درباره روند مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین و
روســیه پس از خروج آمریکا از برجام گفت :در آخرین دور گفت
وگوهای کارشناســی که هفته گذشــته در تهران برگزار شــد،
یک بار دیگر همه اعضای باقی مانده برجام تعهــد خود را برای
این که اقدامات الزم را انجام بدهند برای تضمین برخورداری
ایرانازدستاوردهایاقتصادیبرجاماعالمکردند.ویافزود:
هنوز ما بسته عملیاتی الزم را دریافت نکرده ایم ،هم همکاران
ما در اتحادیه اروپــا و هم همکاران چینی و روســیه بیان کردند
که مشغول کار کردن روی همین بســته هستند .ظریف ادامه
داد :در سفری که به چین داشــتیم در مالقات رئیس جمهور با
روسای جمهور چین و روســیه همین بحث ها مطرح شد ،همه
مشغول بررسی روش های مختلف تضمین امتیازات ایران در
برجام هستند ،البته فرصت محدودی است و ما در این فرصت
محدود مشغول رایزنی های گسترده هم با اعضای برجام و هم
با شرکای خارج از برجام هستیم .وی گفت :سفرهایی را دیگر
اعضایهیئتدولتومقاماتسابقدرهفتهآیندهبهکشورهای
مختلفخواهندداشت،دراینجهتاستکهاطمینانحاصل
کنیممردمایرانهمهامتیازاتیکهبایدازتوافقهستهایبگیرند،
دریافتخواهندکردوبرایاینهدفضمانتهایالزمازطریق

اقداماتیکهخودماصورتخواهیمداددرنظرگرفتهشدهاست
که اطمینــان حاصل کنیم همــان طور که مقــام معظم رهبری
گفتند همزمان محدودیت و تحریم با هم غیرممکن اســت .در
همینحالبهگزارشپایگاهاطالعرسانیرئیسجمهور،حجت
االسالم والمســلمین دکتر حســن روحانی نیز در گفت و گوی
تلفنی«امانوئلماکرون»رئیسجمهورفرانسه،ازمواضعاروپاو
ازجملهفرانسهبرایحفظبرجامتاکنون،ابرازخرسندیکرداما
درعینحالگفتکهایناظهاراتوبیانیهها،بایدبااقداماتوراه
حلهایعملیوملموسبرایجبرانبهرهمندیایرانازمنافع
ماندندربرجامهمراهباشد.رئیسجمهوربااشارهبهمحدودیت
زمانی برای ارائه راه حل های عملــی و با تاکید بر این که " نباید
اجازه دهیم این دســتاورد بســیار بزرگ دیپلماسی با اقدامات
یک جانبه و پیمان شکنی دیگران نابود شود" ،گفت :اگر ایران
نتواندازامتیازاینتوافقاستفادهکند،عمالماندندرآن،امکان
پذیرنخواهدبود.رئیسجمهورفرانسهنیزدراینتماستلفنیبا
تاکید مجدد بر این که پاریس به برجام پایبند و تمام تالش خود
را برای حفظ آن به کار گرفته است ،از یک سلسله اقدامات و راه
حلهایعملیبرایجبرانبهرهمندیایرانازمنافعماندندر
برجام خبرداد«.امانوئلماکرون»دراینتماستلفنیکهحدود
یکساعتبهطولانجامید،بابیاناینکهموضعماوشمادرباره
برجام موضعی است که در چارچوب قوانین بین المللی کامال
معتبر اســت ،افزود :همه باید تالش کنیم تا برجام حفظ شود و
نباید بههیچوجهباکوچکترینخطا،برایکسانیکهبهدنبال
نابودیاینتوافقهستند،فرصتطالییایجادکرد.

گروگانگیری درپاریس
شــب گذشــته یک مرد مســلح که مدعی بود با خــود بمب به
همراه دارد ،چند نفر را در مرکز شهر پاریس به گروگان گرفت
و خواهان مذاکره با مقامات ســفارت ایران در فرانســه شــد.
براساس گزارش فارس ،رسانههای محلی اعالم کردند که سه
نفر به گروگان گرفته شده و گویا یکی از آن ها ،زنی باردار بوده
است .همچنین یکی از گروگانها از نظر سالمتی در وضعیت

••مردم که دست شان به ستاد تنظیم بازار نمی رسد
اما شما از طرف مردم از آن ها بپرسید دقیقا چه چیزی
را در بازار تنظیم می کنند؟
••می شه یک نفر بگه علت ممنوع التصویری حشمت
مهاجرانی پدر فوتبال ایران چی بوده؟
••برترین ایمان آن اســت که معتقد باشی هر کجا
هستی خداوند با توست.
••همسرم در نانوایی دولتی کار می کند .چندین سال
است دستمزد او تغییری نکرده .چرا به فکر این قشر
نیستید؟ چگونه با این درآمد کم از پس اجاره خانه و
خرج بچه ها برآییم؟
••امروز رفتم برای بچه ها پوشک بگیرم که با شنیدن
قیمت پوشک شوکه شدم .پوشک  20هزار تومانی
تولید داخل یک دفعه به 35هزار تومان افزایش یافته.
بماند شیرخشک و بقیه هزینه ها!
••بابت چاپ پیام های مربوط به کرایه بار کامیون ها
و سختی کار رانندگان سنگین سوار بسیار سپاس
گ ــزارم .کــاش زحمات شما در انعکاس مشکالت
کارگران به ثمر بنشیند.
•• چرا دولت در ایجاد ثبات و کاهش نرخ خــودرو و
سکه و مسکن و  ...دخالتی نمی کند؟ ضمنا دالالن
خودرو سایت دیوار را برای ملتهب کردن بازار مناسب
دیده اند!
••چرا مسئوالن فکری به حال اجاره نشین ها نمی
کنند؟ هرجا می رویم خانه بگیریم می گویند 10
میلیون 600 ،هزار تومان  .در این اوضاع اقتصادی
خــراب از کجا ماهی  600هــزار تومان بیاوریم؟
مسئوالن چرا رسیدگی و پیگیری نمی کنند؟
••یک هندوانه  18هزار تومان! کی باورش می شه!
••چرا دولت اتباع بیگانه غیرمجاز را جمع نمی کند؟
•• 22اردیبهشت روزنامه خراسان نوشت که دولت
برای افزایش حقوق نیروهای قرارداد معین برنامه
ریزی بزرگی کرده مگر قرارداد موقت ها آدم نیستند؟
بیشتر از آن ها هم کــار می کنند ولــی دریــغ از یک
حمایت ناچیز! این باعث انگیزه کم کاری در آن ها و
پایین آمدن احساس مسئولیت در وظایف شان می
شود.
••خــراســان جــان حــواســت کجاست؟ قیمت های
خودروهای سایپا و ایران خودرو که صفحه  8روز سه
شنبه  22خرداد زدی به تاریخ پیوسته و باید بگوییم
یادش به خیر!
خراسان -قیمت های اعالمی در گزارش بر اساس
قیمت رسمی بوده است.
•• طبق خبر خراسان هرکسی بــرای تسویه نقدی

براساس مصوبه سال گذشته مجلس شــورای اسالمی مقرر شد
معادلریالی 12هزارمیلیاردتومانازطریقصندوقتوسعهملیو
بانکهایعاملدراختیارمتقاضیانروستاییوعشایریقرارگیرد
کهسهمصندوقتوسعهملیششهزارمیلیاردتومانوسهمبانک
هایعاملنیزششهزارمیلیاردتوماناست.ازاینمیزانتاکنون
سههزارمیلیاردتومانتوسطصندوقتوسعهملیدراختیاربانک
های عامــل قرار گرفته اســت.وزیر کار نیز ،در این جلســه ،هدف
گذاریاینبرنامهراایجاد 120هزارشغلبیانکردوافزود:دراین
پروژههمهمالحظاتمدنظراستوتاکنونبیشاز1500میلیارد
تومان از منابع مصوب این طــرح در اختیار متقاضیان قرار گرفته
اســت .به گفته وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعــی در این طرح قرار
نیستپولپاشیصورتگیردوتسهیالترابراساسفرایندیدر
اختیارمتقاضیانقرارمیدهیمکهمنجربهتولیدواشتغالشود.

معوقاتش اقدام کند بانک ها جریمه دیر کرد را می
بخشند اما مسئول بانک سرپرستی قوامین شعبه
معلم می گوید ما نمی بخشیم برو از دولت بگیر .لطفا
صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید تا بانک پایش
را از خرخره ما بردارد.
••به دور و بر خود دقیق نگاه کنیم می بینیم ایمان
و تقوا کم شــده ،مهر و محبت و یکرنگی هم همین
طــور! زیــاده خــواه ،مغرور و دنیاپرست شــده ایــم و
بسیاری تجمالت! همه چیز حتی انسانیت را با پول
می سنجیم.
••من نمی دونم آخه چرا از بازی مقابل اسپانیا این قدر
می ترسید .خوب فوتبال باخت هم داره دیگه همش
که برد نیست.
••چقدر خوبه به جای «در امتداد تاریکی» در امتداد
روشنایی بگذارید که چطور بعضی ها با سعی و تالش،
سختی ها را پشت سر گذاشتند و به موفقیت رسیدند.
خراسان -با تشکر از خواننده محترم ،ستون در
امتداد روشنایی نیز به فراخور مطالب تهیه شده چاپ
می شود.
••من مستمری بگیرم شش میلیون دست پدیده دارم
حاال نیاز دارم به کی باید شکایت کنم؟ آقای استاندار
یا شهرداریا امام جمعه و دادستان تو را به خدا پول
مرا بدهید .سود نمی خواهم مردم بگویید من چه
کار کنم؟
••حاالکهبیشترتصادفاتدر 30کیلومتریشهرهابه
ویژه مراکز استان ها اتفاق می افتد ،پیشنهاد می شود
پرسنل محترم پلیس راه در هر  5کیلومتر یک پایگاه
نظارتی برقرار کنند تا از آمار تصادفات کاسته شود.
••نماینده ای کــه در ایــن آشفته بـــازار سیاسی و
اقتصادی به جای رسیدگی به اهم مسائل کشور
هوس جام جهانی کند حاال به هر بهانه ای باید در
لیاقت و امانتداری اش شک کرد!
••بانک  ...با توزیع بذر گل و گلدان در مدارس ابتدایی
بهبچههاوعدهدادههرکسبذرهاروبکارهو گلش سبز
بشه بیاره جایزه می دیم .دخترم با کلی ذوق و امید بذر
رو کاشت ،نگهداری کرد بعد که سبز شد برد بانک
تحویل داد گفتند جایزه مداد رنگیه باهاتون تماس
می گیریم .بعد از دو ماه تماس گرفتند که جایزه اومده
بیایید تحویل بگیرید .رفتیم ولی به خاطر نبود جای
پارک جریمه هم شدیم .رئیس شعبه می گه اول 10
هزار تومان حساب قرض الحسنه باز کنید بعد جایزه
بدیم .به نظر شما اسم این کار چیه؟
••چرا پیام های بازرگانی رسانه ملی این قدر رویایی،
رمانتیک ،فانتزی و غلوآمیز است؟!
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حضورجذاب«سلطان»درروسیه 2018ومجوزپولکیکالنتری!

33.2

حضور سلطان در تلویزیون و بازیهای عادل!
علیپروین،چهرهمحبوبفوتبالکشوربرایاولین
بار بعد از انقالب به یک برنامه زنده تلویزیونی آمد و
در برنامه «روسیه  »2018ویژهبرنامه جام جهانی
به تهیهکنندگی و اجرای عادل فردوسیپور حاضر
شد .اتفاقی که آن قدر جذاب است که با استقبال و
نقدونظرهایمختلفکاربرانفضایمجازیهمراه
میشود .کاربری در این خصوص نوشت« :به نظرم
رفتار فردوسیپور با پروین به عنوان یک اسطوره
فوتبال درست نبود .مدام از اول برنامه مسخرهاش
کرد و تالش کرد با زردبازی در برنامهاش مخاطب
جذب کنه ».و کاربر دیگری نوشت« :فوقالعاده
بــود .به خصوص اونجاش که وقتی فردوسیپور
ژستخوشتیپیجوانیپروینروبارامینرضاییان
مقایسه کرد و سلطان گفت« :من کجا اون موقعها
شلوارسوراخسوراخمیپوشیدم»...

18.8

حملهستارههالیوودیبهترامپباالفاظرکیک
رابرت دنیرو ستاره برجسته سینمای آمریکا در
مراسم اهدای جوایز تونی  2018در نیویورک
به روی سن رفت و ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا
را با الفاظ رکیک مورد تفقد قرار داد! اتفاقی که
با واکنش مثبت حاضران در سالن و سوت و کف
آنها همراهشد .کاربری در فضای مجازی درباره
این اتفاق نوشت« :از فحش دادن رابرت دنیرو به
ترامپ کامال دفاع می کنم«.گاه» یک شخصیت
باارزش ،هنرمند و مورد احترام باید با عصبانیت
فحاشیکنهتایهجرقهایبزنهکهانگاراوضاعواقعا
وخیمه.نبایدبهابلهیچونترامپ«عادت»کرد».
و کاربر دیگری نوشت« :دنیرو جزو افراطیهای
هنر در آمریکاست و نباید فراموش کنیم که پیش
ازانتخاباتهمازمخالفانسرسختترامپبود».

وخیمی قرار داشت .گروگان گیر خواستار گفتوگو با مقامات
سفارت ایران در فرانســه شــد و گفت که میخواهد از طریق
دیپلماتهای جمهوری اســامی «پیامی به دولت فرانســه»
بدهد .براســاس گزارش بی.بی.ســی ،پلیس میگوید که به
نظر نمیرسد این حادثه تروریستی باشد .تا لحظه تنظیم این
خبر(ساعت  )21این گروگان گیری همچنان ادامه داشت.

فقط  12درصد تسهیالت اشتغال روستایی مصوب پرداخت شد
درحالیکهطبقطرحاشتغالروستاییکهشهریورگذشتهتوسط
بانک مرکزی و وزارت کار آغاز شــد ،قرار بود در مجموع 12هزار
میلیارد تومان تســهیالت به متقاضیان پرداخت شود ،تاکنون و
بعد از گذشــت  9ماه ،طبق اعالم وزیر راه  1500میلیارد تومان
از این تسهیالت پرداخت شده است که معادل 12.5درصد کل
تسهیالت مصوب است .به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،
رئیس کل ایــن بانک در جلســه هماهنگی بــا وزیــر کار با حضور
مدیران عامل بانک های کشــاورزی ،پســت بانک ،بانک توسعه
تعاون و صنــدوق کارآفرینی امیــد (بانک های متولــی پرداخت
تســهیالت مربوطه) با موضوع بررسی ســاز و کار اجرایی برنامه
اشتغال روستایی و عشایری برگزار شد :طی این برنامه ،منابع به
صورتهدفمندوحسابشدهدراختیارمتقاضیانقرارمیگیرد
وقراراستفرصتیدراختیارروستاییانوعشایرکشورقراردهد.

آیگپ ،

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

ظریف :هنوز بسته عملیاتی الزم را از طرف های برجامی دریافت نکرده ایم

گفت و گوی تلفنی یک ساعته روحانی و ماکرون درباره برجام

پیامك2000999 :

ایتا،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

4.1

حذفمشروباتالکلیازجامجهانیبهاحترام
مسلمانان
فیفادراقدامیتحسینبرانگیزاعالمکردهبهدلیل
احترامبهمسلمانانسنتدیرینخودیعنیاهدای
یک جام مشروبات الکلی شرکت اسپانسر فیفا
در پایان هر بازی به بهترین بازیکن زمین را حذف
میکند.اقدامیکهباواکنشکاربرانهمراه شد.
کاربری نوشت« :این تاثیر درخشش ستارههای
مسلمانی چون محمد صالح در دنیای فوتباله که
احترام همگان را برمیانگیزند ».و کاربر دیگری
نوشت« :بعد فدراسیون ما نتونست فدراسیون
یونانرومتقاعدکنهتبلیغاتمشروباتالکلیکنار
زمینروبردارنتابازیدوستانهبرگزاربشه».

15.6

نشست وحشــتناک زمین در قم و خانهای که
ویران شد
ویدئوی نشست وحشتناک
زمین بر اثر ترکیدگی لوله
آب در شهر قم مــورد توجه
رسانهها و کاربران فضای
مجازی قرار گرفت .در این
ویدئو گویا ماموران آتشنشانی که از عادی سازی
شرایط عاجز ماندهاند تنها به خالی کردن منزل
مسکونی و چند مغازه اقدام کرده و به یک باره کل
بنا فرو میریزد .کاربری درباره این ویدئو نوشت:
«چقدر فوندانسیون بنا خــراب بــوده که با یک
ترکیدگیلولهآباینشکلیفرومیریزه!»وکاربر
دیگرینوشت«:بازخداروشکرساختمونروخالی
کردن .متاسفانه گاهی بیدقتی یا سهلانگاری
برخیفاجعهآفرینمیشه».

22.5

پولبیشتر،اجازهشکاربیشتر!
واکنشعجیبکالنتری،رئیسسازمانمحیطزیست
به شکار آمریکاییها در ایــران؛ "هرکس بیشتر پول
بدهداجازهشکاردارد".اظهارنظرجنجالیکهصدای
بسیاریازکاربرانفضایمجازیرادرآورد.کاربریدر
اینبارهنوشت«:تازهدرصحبتهایکاملترشگفته
باید حیوانات مازاد بر ظرفیت مراتع حذف شوند!» و
کاربر دیگری نیز متذکر شد« :وقتی رئیس سازمان
محیط زیست این حرف را بزند چه انتظاری داریم؟!
انتظارداریمشکارچیانغیرمجازجرئتشکارنداشته
باشند؟ اینطوری با چندرغاز پول چراگاههای کشور
تبدیل به قتلگاه حیوانات میشود ،یاد ضرب المثل
مارادوناراولکن،غضنفررابچسبافتادم».

7.4

قبرکنی مضحک؛ مسابقه برتر سال!
عجیبترین مسابقه جهان مسابقه قبرکنی در
مجارستان است که درآن هرکس زودتــر با عمق
بیشتر قبر بکند حدود10هزار دالر میبرد .این
مسابقه بهعنوان مضحکترین مسابقه رسمی
جهاننیزشناختهمیشود.کاربریدراینخصوص
نوشت« :خالقیت در برگزاری مسابقهها گاهی به
جنون میزنه! از مسابقه پرتاب گوجه به همدیگه
در هندوستان بگیر تا همین مسابقه قبرکنی!» و
کاربر دیگری نوشت« :کاش آدمها با رفتار و کردار
اجتماعیشون ،قبر زندگی و جامعه خودشون رو
نکنن!چیزیکهاینروزهامتاسفانهزیادشده».
CMYK

