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پشت پرده ناآرامی های عراق
چند روزی است که جنوب عراق دستخوش تحرکات گسترده
اعتراضی شــهروندان به وضعیت ناگوار برق شــده اســت .این
اعتراضــات از بصره آغاز شــد و خیلی زود به شــهرهای جنوبی
عراق نیز ســرایت کردوحاال به بغداد نیز رســیده اســت .جمعه
گذشته و پس از آن که شیخ عبدالمهدی الکربالیی سخنگوی
آیت ا ...سیستانی از تظاهرات بصره حمایت کرد ،نجفی ها نیز
به خیابان ریختند و ساختمان استانداری و ســپس فرودگاه را
برای مدتی به تصرف خــود درآوردند .این اعتراضــات به دیگر
شهرهایجنوبمانندکربال،العماره،ناصریهوکوتنیزکشیده
شدوچندنفردراینخشونتهاکشتهشدند.مقراحزابعراقی
مانند حزب الدعوه ،جریان حکمت ،بــدر و عصائب مورد حمله
قرار گرفت و نیروهای کمکی ویژه از بغداد به این شــهرها اعزام
شدند.همچنیندربرخیشهرهاوضعیتمنعآمدوشدشبانه
برقرار شــد و شــبکه اینترنت این مناطق نیز از ظهر روز شنبه تا
صبحروزدوشنبهبهطورکاملقطعشد.حیدرالعبادینخست
وزیر عــراق که دولتش اکنــون به طور موقــت اداره کشــور را در
اختیار دارد ،پس از این حوادث و برای کنترل اوضاع و ســاکت
کردن معترضان 3.5 ،میلیارد دینار برای بهبود وضع خدمات
رســانی به بصره اختصــاص داد .عالوه بــر آن ،از تخصیص20
هزارشغلجدیدبرایافرادجویایکاروبهبودوضعیتبرقوآب
آشامیدنیبرخیشهرهایجنوبیخبرداد.اماایندستورالعمل
هاتاکنوننتوانستهاستخشممردمراآرامکند.بهویژهآنکهاز
برخیاقداماتوشعارهامیتوانبهوضوحسرنخعواملمخرب
داخلیوخارجیرادراتفاقاتچندروزاخیردید.اقداماتمخرب
در فرودگاه بین المللــی نجف ،تخریب امــوال عمومی و حمله
به مقر احزاب و آتــش زدن برخی از آن ها و همچنین ســردادن
شعارهای طایفه گرایانه و ضد ایرانی در برخی از تجمعات – که
بانارضایتیشهروندانروبهروشدهوآنراخروجازمسیرواقعی
اعتراضات قلمداد کرده اند  -نشان می دهد که رد پای عناصر
مخربداخلیوحمایتخارجیدراینتحرکاتملموسوقابل
مشاهدهاست.دربارهعواملخشممردمجنوبعراقاظهارات
متعددی بیان می شود .با این که این اعتراضات با حمایت همه
احزاب عراقی مواجه شده و بخش مسالمت آمیز آن مورد تأیید
همه آن ها حتی مرجعیت نجف اســت اما از ســوی دیگر برخی
سیاســتمداران معتقدند که این رخدادها از قبــل برنامه ریزی
شدهوبرایضربهزدنبهنظامسیاسیکشوروحتیسرنگونیآن
استکهتوسطحزببعثمدیریتمیشودوبرخیجریانهای
داخلیآنرابهپیشمیبرند.امامشاهداتمستقیمنویسندهاین
سطور از اوضاع میدانی عراق نشان می دهد شهروندان عراقی
که از اوضاع خدمات رســانی ،بــرق و بیکاری به ســتوه آمده اند
از تظاهرات و اعتراضات اخیر حمایت می کنند .هر چند که به
خشونت کشیده شــدن این اعتراضات و تخریب اموال عمومی
باعث نارضایتی و نگرانی آن ها شده است زیرا ادامه این روند را
باعثانحرافمطالباتوخواستههایخودمیدانند.بنابراین
تردیدی نیست که اعتراضات مردم به ستوه آمده از مشکل برق
و فساد و بی توجهی سیاســتمداران ،عامل مهمی در گسترش
دامنه جغرافیایی اعتراضات بوده است اما در همین چارچوب
طبیعی اســت که این مسئله ســوء اســتفاده مخالفان سیاسی
عراقرادرپیداشتهباشدوازاعتراضاتبهجایمردمبهعنوان
ابزاریبرایتخریبفضایسیاسیاستفادهشود.شعارهایبی
ارتباطبامشکالتمردم،تخریب،حملهبهمقراحزاباسالمی
وحمایتبازماندگانحزببعثوتحریکشبکههایرسانهای
مخالف نظام سیاسی ،همه و همه نشــان دهنده آمیخته شدن
خواستههایمردمبااهدافمخالفاناست.امادرداخلعراق،
شــهروندان ،جریان صدر را متهم کرده اند بــه این که مطالبات
واقعیمردمرابهحاشیهراندهاست.درحالیکهمقرهمهاحزاب
سیاسی اســامی در جنوب مورد حمله قرار گرفته است ،تنها
مراکز جریان صدر هستند که تاکنون در امان مانده اند .همین
موضوعباعثتردیدمردمدرنقشداشتنصدریهادرکشیده
شــدن اعتراضات به سمت خشــونت شده اســت .همچنان که
برخیسیاستمدارانعراقیمعتقدندنزدیکیاخیردولتقانون،
فتح و نصر باعث به هم خوردن محاسبات صدر و نارضایتی وی
شده است.افزون بر این ،تظاهرات امســال عراق به شکل ویژه
و حساب شــدهای از ســوی شــبکههای ماهوارهای پر مخاطب
العربیه عربستان و اســکای نیوز امارات پوشــش داده میشود
که نشــان میدهد این دو کشــور روی اعتراضات مردمی عراق
حساب ویژهای باز کردهاند و در این بین به نظر میرسد پیروزی
مقتدیصدردرانتخاباتپارلمانی،سعودیهارابیشتردراین
فکرغوطهورساختهکهمیتوانندبرافکارعمومیعراقآنگونه
که میخواهند ،تاثیر بگذارند.درهــر صورت برایند اعتراضات
گسترده امسال را باید کاهش مشروعیت نظام سیاسی حاکم
برعراقواحزابسیاسیآن وافزایشبیشازپیشبیاعتمادی
مردمبهآندانست.اعتراضاتیکهوقتیبدونرهبریوساختار
مشخص و حتی بدون وجود یک اپوزیســیون داخلی قدرتمند
انجام شود ،می تواند به راهبری آن توسط عوامل و جریان های
مخرب بینجامد و آن را از مســیر اصلی اصالحــات خارج کند و
حتی تراکم آن ،قطاربه اصطالح بهار عربی را دوباره به حرکت
وادارکند.

در نشست سامان دهی امور جوانان خراسان
رضوی مطرح شد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های دستگاه های
استان در موضوع غنی سازی اوقات فراغت
میرزاده -بیســتمین نشست ستاد ســامان دهی امور جوانان
استان خراســان رضوی ،عصر روز گذشــته به ریاست استاندار
خراسانرضویبرگزارشد.بهگزارشخراسان،درایننشست،
گزارشــی از برنامه های آموزش و پرورش ،هالل احمر و کمیته
امداد اســتان در زمینه فعالیت های صورت گرفتــه برای غنی
سازیاوقاتفراغت،ارائهشد.استاندارخراسانرضویدراین
جلسهباتاکیدبرضرورتاستفادهازظرفیتهایدستگاههای
استان گفت :دستگاه های استان موظف هستند ظرفیت های
مختلف خــود برای غنی ســازی اوقــات فراغت را بــه دبیرخانه
ستاد ارائه کنند« .علیرضا رشیدیان» با اشاره به وجود ظرفیت
های مناسب در مجمع مشــورتی جوانان و بانوان ،خواستار آن
شد تا دستگاه های استان در برنامه های خود از این ظرفیت ها
اســتفاده کنند .وی همچنین بر ضرورت توجه بــه ایجاد برنامه
های اوقــات فراغــت برای تمــام گروه های ســنی تاکیــد کرد.
همچنین در این جلسه مقرر شد که سازمان هالل احمر استان
برای ایجاد هســته های ســازمان جوانان هالل احمــر در همه
شهرستانها،اقداماتالزمراانجامدهد.

واگذاری بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح کلید خورد
رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد :هفته گذشته
جلسه ای با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره
واگذاری بنگاه هــای اقتصادی داشــتیم که اقــدام های
اجرایی آن در چند ماه آینده آغاز می شود.به گزارش ایرنا،
«میرعلیاشرفعبدا...پوریحسینی»بااعالماینمطلب
گفت :بخشــی از ســهام بنگاه هــای اقتصــادی نیروهای
مسلح متعلق به صندوق بازنشستگان است و سهم دولت
یا وزارت دفاع نیســت که آن را بفروشــد .پوری حســینی
افزود :اقدام های ســازمان خصوصی ســازی درباره این
صندوق هــا شــامل این مــوارد می شــود که صنــدوق ها
بنگاهداری نکنند ،به مرحله انتخــاب مدیران عامل وارد
نشوند و در حد ســهامداری باقی بمانند .وی اضافه کرد:
این خواســته هنوز به طور کامل محقق نشده است؛ البته
سازمان خصوصی سازی نظارت می کند که این صندوق

هابهحالتسهامداریبرگردند.رئیسسازمانخصوصی
ســازی گفت :به جــز صندوق های بازنشســتگی ،ســهام
برخی شــرکت ها به طور کامل دولتی و مربوط به وزارت
دفاع اســت .در این خصوص ،این وزارتخانه فهرســتی از
این شرکت ها را تهیه کرده که بخشی از آن را خودش می
فروشد و بقیه را به سازمان خصوصی سازی معرفی کرده
اســت .به گزارش ایرنا ،آخرین روزهــای دی ماه 1396
وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح به دســتور مقام
معظم رهبری درباره واگذاری بنگاه های اقتصادی اشاره
کرد« .امیر ســرتیپ امیر حاتمی» تاکید کرد« :مسئولیت
این کار از طرف مقــام معظم رهبری و فرمانــده کل قوا به
ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در همه
زیرمجموعه ها ،این موضوع را دنبال میکند تا این نیروها
از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل ،خارج شوند».

ممنوعیت اخراج فوری مهاجران جدا شده از فرزندان شان
در آمریکا

یکقاضیفدرالدستوردولتترامپمبنیبراخراجفوری
خانوادههایمهاجریراکهبهتازگیبهفرزندانخودملحق
شدهاندبهطورموقت لغوکرد.ایندرحالیاستکهدستگاه
اجراییآمریکاهماکنونمشغولبازگرداندندوهزارو550
کودکی اســت که به اجبار در مرز مکزیک از پدر و مادرشان
جداشدهاندووالدینشانبهعنوانبخشیازسیاستهای
ضدمهاجرتــی «تحمل صفــر» دونالد ترامپ ،در بازداشــت
به ســر میبرند .اتحادیه آزادی مدنی آمریکا روز دوشنبه در
دادگاهاعالمکردبایدبهخانوادههاییکهحکماخراجدارند
یک هفته فرصت داده شود تا درباره این که فرزندان شان به
تنهاییدرآمریکاپناهندهشوندیاخیر،تصمیمبگیرند.بااین
وجود یک مشکل بزرگ سر راه خانواده هایی وجود دارد که
به دنبال کودکان خود می گردند .وزارت بهداشــت آمریکا
پیــش از این اعالم کــرد این نهاد قــادر نخواهد بود شــرایط
الحاقاینکودکانرابهوالدینشانفراهمکند.دربیانیهاین

سازمان آمده است« :هدف ما ملحق کردن کودکان مهاجر
بهوالدینشاننبودهونخواهدبود.برخیازمهاجرانوالدین
این کودکان نیســتند و این رویه ممکن است برای کودکان
خطرسازشود».ازطرفی،بهگفتهوکیلخانواد ههایمهاجر،
مقامات دفتر مهاجرت آمریکا از والدین خواســتهاند هزینه
ســفر و بازگرداندن فرزندان شــان را پرداخت کنند و هزینه
درخواســتی برای بازپس گیری یک فرزند ،دستکم مبلغ
 ۱۹۰۰دالر بوده است .دولت میگوید که بازگرداندن این
کودکان ،پروسهای هزینهبر است و شامل مراحلی از جمله
انجام آزمایش دیانای ،بررســی پیشــینه کیفری والدین
وارزیابیتوانآنهابراینگهداریازفرزندانشانمیشود.
بااینحال،بهگزارشیورونیوز،یکقاضیدادگاهکالیفرنیا
روز جمعــه اعالم کــرد که به جــای مجبور کــردن والدین به
پرداخت،ایندولتآمریکاستکهبایدهزینهپیوستندوباره
کودکانمهاجربهخانوادههایشانرابپردازد.
ِ

روزنامه همبستگی تعطیل شد
ســردبیر روزنامه همبســتگی از تعطیلی این روزنامه خبر
داد.به گزارش فارس ،امیرعباس نخعی سردبیر روزنامه
همبستگی از تعطیلی این روزنامه خبر داد و نوشت :تجربه

ای دیگــر در همبســتگی به پایان رســید .مــرگ خاموش
مطبوعــات را همــه نظــاره میکننــد .اعضای حــزب هم
نظارهگران خاموش این تعطیلی بودند.

شهردار مشهد :جلسه ویژه با معاون رئیس جمهور برای
بررسی مشکالت مشهد برگزار می شود
شــهردار مشــهد از برگــزاری جلســه اختصاصی بررســی
مشــکالت مشــهد در روز شــنبه آینده بــه ریاســت معاون
اقتصادی رئیسجمهور خبر داد« .قاســم تقیزاده» پس از
جلســه پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری
امید که روز گذشــته به ریاســت دکتــر روحانــی و با حضور
شــهرداران و اســتانداران کالنشــهرها برگــزار شــد ،در
صفحه شخصی خود نوشت :جلســه امروز (روز گذشته) با
رئیسجمهورمحترمنشانازاهمیت«بازآفرینیبافتهای
فرسوده کشــور» نزد ایشــان داشــت .تا آن جا که حدود دو
ساعت سخنان اســتانداران و شــهرداران را شــنیدند و در
این گپ و گفت وگو دغدغه های خودشــان را در ســاز و کار
رسیدن به هدف بیان کردند .نوبت به این جانب که رسید،
عرض کردم «با روش و منش موجود که بیشتر حال و هوای
دولتی دارد این دکترین رئیس جمهور اجرایی نخواهد شد

 ،همچنان که در  ۶ماه گذشته نشده است  ،آن چه در این
جلسه به اســتحضار رســانده شــد جریان عادی ساخت و
ساز مسکن در کشور اســت و هیچ ارتباطی با برنامه های
آقای رئیس جمهور ندارد» .پیشــنهاد کــردم آقای رئیس
جمهور از شــهرداران کالن شــهرها که در راس یک نهاد
عمومی قدرتمند قــرار دارند ،برای پیشــبرد اهداف خود
بهره گیرند  ،زیرا هر اقدامی بدون درنظر گرفتن نهاد شورا
و شــهرداری در شــهرها ابتر خواهد ماند .خوشبختانه دو
تصمیم مبارک گرفته شد؛ یکی جلســه اختصاصی برای
مشکالت شهر مشهد که روز شنبه به ریاست معاون ایشان
آقای دکتر نهاوندیان تشکیل خواهد شد و دیگری تشکیل
جلســه با حضور شــهرداران کالن شــهرها برای اجرایی
کردن دستور رئیس جمهور در جهت بازآفرینی بافت های
فرسوده کشور.

هادیمحمدی–محمدباقرنوبختسخنگویدولتدرپاسخبهاینسوالکهآیارئیسجمهورمیخواهدازطریقمجلساقدامبهایجادتغییردرکابینهکند،
گفت:چنینچیزیصحتندارد.نوبختدربارهنقشخود درجداشدنمعاوناولازدولتوکناررفتنخودشازسازمانبرنامهوبودجهنیزتصریحکرد:این
حرفهادروغمحضاست.ویافزود:ترمیمکابینهدردولتقبلهمانجامشد وهرزمانرئیسجمهورتشخیصدهد،تغییرغیرمحتملنیست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• حاالکهجسارتحذفارزمسافرتیوجودندارد،برای
حفظ بیت المال و ارز انفالی نفتی حداقل ارز مسافرتی
نصفشود.
••در تاریخ دوم بهمن  96منزلم را بیمه آتش سوزی و
ماشینمرابیمهبدنهکردمحاالبعدازششماهخواستهاند
الحاقیهصادرکنم.طبققانونشرعوقتیمعاملهایانجام
وبیعردوبدلشدووجهشپرداختوقطعیشدهچراباید
دوبارهالحاقیهصادرشود؟لطفاپیگیریکنید.
••طرحتغییرساعتکاریاداراتوبانکهاباعثکاهش
ترافیک و بهینه سازی مصرف انرژی خواهد شد .لطفا
ادامهیابد.
••آیا ورود خودروهای سنگین (اتوبوس و کامیون) برون
شهری به داخل محدوده شهری مجاز است؟ اگر مجاز
نیستچرادرشهرحضورگستردهدارندوبهراحتیتردد
می کنند ،به ویژه اتوبوس های بین شهری در محدوده
حرموبافتمرکزیشهر؟وچراباخودروها(اعمازسبک
وسنگین)وموتورهایدودزاهیچبرخوردینمیشود؟
••شرکت های صاحب نام می گویند اگر در  10درصد
خانه ها و بیابان های ایران نیروگاه خورشیدی زده شود،
برق کشور و دو همسایه شرقی تامین می شود اما دولت
باید 70درصدسرمایهاولیهرابپردازدبعدهمازمحلبرق
تولیدی،پولشوصولمیشود.
••آقــای استاندار چرا پیگیر کار ما سهامداران پدیده
نیستید؟تاکیمابایدمنتظرباشیم؟
••مدتی است از حساب بانک ملی من با عنوان پرداخت
قبض برداشت غیرقانونی می شود بانک هم جواب گو
نیست.لطفاراهنماییکنیدبندهبهکجامراجعهکنم.
••ازطرفیاستانداریاداراترازودترتعطیلمیکندواز
طرف دیگر کارمندان اضافه کار می کنند و حتی مصرف
آبوبرقبیشترهممیشود.
••خدایامارامبتکرکننهمحتکر!
••آن هایی که ارز دادند و گرفتند چرا اسامی شان اعالم
نمی شود؟ آن ها و دار و دسته شان باید به اشد مجازات
برسند.
•• بانک مرکزی اعالم کرد در سال 96دخل مردم100
هزار تومان از خرج شان بیشتر بوده که این آمار ناصحیح
اســت .وقتی که تــورم  100درصــد است چطور چنین
آماریدرستاست؟خستهشدیمازبسآمارغلطاززبان
مسئوالنشنیدیم.مثالمامسلمانیم!
••لطفااینقدربهآقایفغانیایرادنگیرید.اختیارزندگی
اشرادارد.دوستداردبرود.لطفاحسادتنکنید.
•• برندهاصلیفینالجامجهانیروسیه،تلویزیونبودکه
درطولبازیهاباحداقلسانسوربهشعورتماشگرایرانی
احترامگذاشت.دستمریزاد.

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

••یکراهکاربرایکاهشمصرفبرقاینهکهشرکتبرق
شبهاالمپستونبرقخیابانهارادوتادرمیانخاموش
کندواتفاقیهمپیشنمیآید.آنهمبااینهمهماشینبا
چراغروشن.
••مسئول عزیز دالر دو نرخی یعنی رانت! کدام کاسبی
پیدا می شه درحالی که کاالیی را که  2000شیرین
خواهان دارد 1000تومان بفروشه؟ مگه داریم مگه می
شه!تنهاراهتکنرخیشدنارزهیکراهدیگهاینهکهکار
کاالهای اساسی وارداتی را فقط خود دولت انجام دهد
و توزیع بشه وگرنه سود باد آورده چنین رانت عظیمی هر
شرکتوانسانیراگمراهمیکند.
••کمر ما سهامداران شرکت پدیده شاندیز که سه و نیم
سالهبالتکلیفیمشکستهوحتیریالیازپولمانراندادند
تاحداقلدربرابرمشکالتبایستیم.لطفاشماکمکمان
کنیدتابهپولخودبرسیم.
••در این چند ماهه همه چیز سر به فلک کشیده در این
بازارگرانیکارگربدبختچهکارکندلطفایارانهسهدهک
پایینراقدریافزایشبدهید.
•• درقسمتخراسانبهروایتخراسانآنچهراکهصالح
میدانیدچاپمیشودنهآنچهراکهصالحاست.
••چرا دولت یه بار برای همیشه مشکل نانوایی ها رو حل
نمیکنه.یهاستانداردیتعریفکنهتمومنانواییهاروطبق
اون به سازی کنه یا دو تا کارخونه نان فانتزی تو هر شهر
احداث بشه تا مردم طعم نان خوش پخت و بهداشتی رو
بچشندوبرایهمیشهازاینمشکالتخالصیپیداکنند.
••چرا برخی مالکان خانه این قدر منصف و بی رغبت به
مال دنیا هستند؟ به یک باره 50درصد اجاره را افزایش
می دهند! وقتی یک صاحب خانه  500هــزار تومان
اجاره را باال می برد در واقع شش میلیون باال برده است!
کجاستقانون؟
••مسئوالن محترم تامین اجتماعی دست تان درد نکند
خوب در هفته تامین اجتماعی به فکر بازنشستگان
هستید!هنوزمعوقاتافزایشحقوقراندادهاید.آخرت
وخداییهمهستبهشتودوزخیهمهست.
•• دوره ریاست روحانی با احمدی نژاد هیچ فرقی نکرده
فقطنقطههایاصابترانتتفاوتکرده!
••درشرایطتحریمباالبردننرخسودبانکیبسیاربیشتر
ازاقدامهایدیگردولتکاراییدارد.باافزایشنرخسود
بانکی ،نقدینگی به ویژه پول های سرگردان به بانک ها
برمی گردد و آرامش در بازارهای مسکن ،خودرو ،سکه
و  ...حاکم خواهد شد و قدرت مدیریت و سامان دهی
بازار در شرایط سخت تحریم در آینده نزدیک در دست
حاکمیت است .جلوی تورم را هم با پرداخت یارانه مثال
دربخشانرژیو...بهتولیدمیتوانگرفت.

نمابر05137009129 :

••بندهیکسالدربانکمسکنسپردهگذاشتمکهبرای
خرید مسکن وام دریافت کنم .امثال من زیاد هستند.
االن قیمت مسکن گران شده با این مبلغ باز هم توان
خریدنداریم!
••مگرفوتبالیستهابااینهمهامکاناتکهدراختیارشان
قرارگرفتچهگلیبهسرمازدندکهبایدازسربازیمعاف
شوند؟!
••مردمازدستگاهمحترمقضاییومامورانمحترمودلسوز
نیروی انتظامی و آگاهی به خاطر برخورد با متجاوزان
شیطان صفت و کودک آزار نهایت تقدیر و تشکر را دارند.
رسواییواعدامعلنیحقمتجاوزانکثیفاست.
••ایــن شهرک هایی که ساخته شــده سینما ،پــارک،
بیمارستان و درمانگاه می خواهد که اگر نباشد همه به
سمت شهر می آیند و این یکی از دالیل ترافیک و شلوغی
بیش از حد مشهد است! در شهرستان ها هم امکانات
نیست.
••چند برابر مردم دیگر کشورها برق و آب مصرف می
کنیم .گاهی هم که به دلیل افزایش دما  45دقیقه برق
قطعیاآبجیرهبندیمیشوداندازهیکبچهصبروطاقت
نداریموبادادوهوارشایعهدرستمیکنیمونقمیزنیم.
کمیمنصفومنطقیباشیم.
••خراسان عزیز ،لطف کن این پیش فروش خودروی پژو
 2008را پیگیری کن .به خدا گناه که نکردیم .چهار ماه
ازتحویلخودروگذشته.
جوابیهشرکتارتباطاتسیارایراندربارهطرحهدیه
شتاب
در پاســخ به ادعای یکی از مشــترکین محتــرم در بخش
پیام مردمــی آن روزنامه بــه تاریــخ 97.4.23با موضوع
«همراه اول هم داره کم کم مثل ایرانسل میشه ،قبض را
پرداخت می کنیم پس چی شد هدیه شتاب؟» به اطالع
می رســاند :شــتاب در پرداخت بــه معنای آن اســت که
مشترکین به محض دریافت قبض ،پنج روز مهلت دارند
تا پرداخت صورت حساب خود را انجام داده و جایزه یک
روزمکالمهرایگانخودرادریافتکنند.درخورذکراست
در گذشته توزیع قبض به صورت فیزیکی بوده و رساندن
آنبهمشترکینتقریباتاشانزدهمهرماهزمانمیبردوبه
همیندلیلمشترکینبرایپرداختقبضخودتابیستم
هرماهفرصتداشتند؛درحالحاضرچونصورتحساب
ازطریقسایت،پیامکاپلیکیشن«همراهمن»وایمیلدر
اولینروزهرماهارسالمیشود،همانطورکهدرتمامی
درگاه ها اطالع رســانی شد .هدیه شــتاب در پرداخت تا
پنجمهرماهومهلتپرداختآنتاپانزدهمماهتعیینشده
است .امید است با ارائه این توضیحات ،مشترک مذکور
پاسخخودرادریافتکردهباشد.





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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بنرجنجالیدربوشهروممنوعیتپوشیدنآستینکوتاهدرقزوین!

گزارشیازوضعیتماندگاریزائراندرمشهدکههردستگاهیآمارمتعددیارائهمیدهد

ماندگاریزائرآمارندارد!

مشــهدالرضا(ع) پایتخــت معنــوی کشــور و دومیــن
کالنشهر مذهبی دنیا ،ساالنه پذیرای حدود 30میلیون
زائر اســت کــه  1.5میلیــون نفر آن هــا ،زائــران خارجی
هســتند .پیشبینیشــده اســت تا ســال ۱۴۰۴شــمار
زائران ثامنالحجج(ع) بــه ۴۰میلیون نفر برســد .بنا بر
اظهارنظرهای مختلف مسئوالن استانی ،ماندگاری زائر
در مشهد به حدود  2.5روز رســیده درحالی که در سال
های قبل این رقــم حدود پنج روز بوده اســت البته معاون
هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری ،در آخرین
اظهارنظرهای خود پیش از بازنشســتگی در مرداد سال
گذشــته در گفت وگو بــا خبرگزاری فــارس ،مدت اقامت
زائران داخلــی را  3تا  4روز و مســافران خارجی را  4تا 5
روز اعالم کرده بــود ،بااین همه و با وجــود اهمیت برنامه
ریزی برای ماندگاری موثر زائران در مشــهد و شــهرهای
استان با هدف چرخیدن اقتصاد خراسان رضوی بر محور
گردشگری زیارت به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمینی،
به نظر می رسد آمار دقیقی از ماندگاری زائر وجود ندارد
که بتوان برای بهبود آن تالش کرد چرا که یک ســال می
گذرد و همچنان کرســی معاونــت زیارت در اســتانداری
خراسان رضوی در اختیار سرپرست آن است .با این حال،
در این گزارش برخــی اظهار نظرهای مســئوالن درباره
آمار ماندگاری زائر و راهکارهای تقویــت آن را پیش روی
شما می گذاریم.
▪ماندگاری 3.5روزه در ایام نوروز

مدیرکل امــور زائران اســتانداری در پاســخ به ســوال ما
درباره میزان مانــدگاری زائران به آمار نوروز  97اشــاره
کرد و ماندگاری زائر در مشهد را حدود  3.5روز دانست
و گفت :یکی از عمده موضوعاتی که آمار را تحت تأثیر قرار
میدهد ،موضوع روز ماندگاری زائران است.درواقع شاید
بیشــتر زائرانی که به مشــهد مشرف میشــوند بهصورت
روزانه میآیند و شــب را در اماکن اقامتی مشــهد ســاکن



نمیشــوند .بهطور مثال در ایــام نوروز ،شــب ماندگاری
مدارس مشــهد حدود  360هزار نفر بود درحالیکه روز
ماندگاری آنها حــدود یک میلیون و  600هــزار نفر بود
یعنی این زائران شــب را در ایــن اماکــن نمیماندند یا به
شهرستانها میرفتند یا هم شب را در منازل اقوام ساکن
میشدند که به نحوی آمارشان در دسترس نیست.فروزان
افزود :از سوی دیگر ،بر اســاس برآوردها در مشهد حدود
پنج هزار خانه مسافر وجود دارد که از این تعداد فقط600
خانه مسافر دارای مجوز هستند و درواقع ما آمار مربوط به
 4400خانه مسافری را که از زائران امام رضا(ع) پذیرایی
میکننــد ،نداریم که این مــوارد به شــدت در پایین آمدن
میزان ماندگاری زائران در مشهد تأثیرگذارند.
▪تورمشهدگردیوبرنامهریزیبرایروزاقامتمسافر

وی با اشاره به برخی برنامههای ستاد خدمات سفر استان
در ایام نوروز امسال گفت :یکی از مهمترین موضوعاتی که
باعث افزایش ماندگاری در استان میشود ،این است که
زائری را که به مشهد وارد میشود  ،به امان خدا رها نکنیم.
به این منظور ما امســال با بهرهبرداری از اپلیکیشن های
مختلف ،برای خدماترسانیبیشترتالش هاییرا صورت
دادیم تا زائر بتواند برای طــول مدت اقامت خود و بازدید
از اماکن دیدنی و حوزههای گردشگری برنامه ریزی کند
 .از سوی دیگر در تمام مبادی ورودی مشهد اتوبوسهایی
را تعبیه کردیم و ضمن خوشامدگویی به زائران ،تورهای
گردشــگری و مشــهد گردی را در اختیار آنها قراردادیم
کــه حتی مورد اســتقبال شــهروندان مشــهدی نیــز قرار
گرفت.فروزان به توسعه گردشگری سالمت در مشهد نیز
اشاره و تأکید کرد :با سامان دهی این نوع گردشگری در
مشهد ،بدون شک شاهد افزایش ماندگاری و رونق صنعت
گردشــگری در مشــهد خواهیم بود .ادامه این گزارش را
می توانید در ســایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 khorasannews.comمطالعه نمایید.
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بنرجنجالیبوشهر،فضایمجازیرابههمریخت
انتشار تصاویری از بنر جنجالی دو زن ،یکی با چادر و
دیگریباپوششمانتوهمراهبااینسوالکه«:ترجیح
میدهیدکدامزنهمکارشوهرشماباشد؟»درفضای
مجازی واکنشهای زیادی را در پی داشت .کاربری
دراینبارهنوشت«:بهنظرمنسوالمهموتاثیرگذاری
است .مدتهاست میخواهند در فضای مجازی ما را
مرعوب کنند و بالفاصله جو راه میاندازند .ولی من
معتقدم سوال بسیار کلیدی در حوزه خانواده و حفظ
کیان آن است ».کاربری هم با انتقاد از این بنر نوشت:
«دو نکته در این تصویر هست ،اول سوق دادن مردم
به سمت ظاهربینی و دیگری گذاشتن کل بار عفت
عمومیرویدوشزنان».کاربریهمنوشت«:منفکر
میکنمبایکاقدامنسنجیدهیککارفرهنگیخوبرا
بهتبلیغضدفرهنگیتبدیلکردهاند».

4.1

اعترافات قاتل مریم
قتل مشکوک مریم فرجی که چند روزی دستمایه
بازی سیاسی برخی از کاربران شبکههای اجتماعی
و رسانه های ضد انقالب شده بود ،با اعترافات نامزد
سابق او خط بطالنی بر فرضیههای سیاسی متبادر بر
قتل او کشید .بر اساس اعترافات نامزد سابق او ظاهرا
فرجی قصد ازدواج با استاد دانشگاهش را داشته و
همین مسئله عامل انگیزشی برای قتل وی از سوی
نامزد سابقش بوده است .کاربری در این باره نوشت:
«بــرام عجیبه که چرا هر تقی به توقی میخوره یهو
سوءاستفادهگران که همیشه یک سرشون هم به اون
ورآبوصلهانگسیاسیبودنمیزننوپروندهدرست
میکنن؟!» و کاربری هم نوشت« :به نظر من بی بی
سی و اون وریها طفلکا دنبال اینن یکی تو ایران فوت
کنه و برای استفاده علیه نظام سوژهاش کنن .طفلک
خانواده این دختر که تو این بازیهای کثیف کمرشون
خممیشه».

15.6

جریمهای که «بــس» اســت و زیرساختهای
معیوب!
رئیسپلیسراهوردربرنامه
شبکه خبر طی اظهاراتی
صـــریـــح اعـــــام م ـیکــنــد
کـــه «جــریــمــه بـــس اســت
و باید برویم ســراغ اصالح
زیرساختها» .صحبتهایی که در شبکههای
اجتماعی واکنشهای زیــادی را به همراه داشته
است .کاربران فضای مجازی بعضا با انتقاد از این
صحبتها ،نظر خودشان را اعالم کردند .کاربری
نوشت« :وقتی جریمه به عنوان یک عامل بازدارنده
بود ،وضعیت خالف و تخطی از قانون در رانندگی
اینجوریبود،وایبهحالوقتیکهدیگهجریمهای
در کار نباشه ».کاربری هم با دفاع از صحبتهای
رئیس پلیس راهور نوشت« :واقعا بخش عمدهای از
تصادفاتبهخاطرنبودزیرساختهایمناسبه».

33.2

قهرمانیپرسپولیس،اعتراضاستقالل!
بــعــد از نــامــه انــصــراف اســتــقــال از حــضــور در
بــازی سوپرجام به خاطر اردوی ترکیه ایــن تیم،
سازمان لیگ تیم فوتبال پرسپولیس را قهرمان
سوپرجام باشگاههای کشور اعالم کرد .اتفاقی
که روز گذشته با کلکل هــواداران پرسپولیس و
اعتراض استقاللیها همراه بود .کاربری نوشت:
«استقاللیها ترسیدن .سازمان لیگ بدبخت از
یکسال پیش تاریخ سوپرجام رو اعالم کرده بود،
آقــای افتخاری اردو فرستادن تیمت چی بود؟»
کاربری استقاللی هم با انتقاد نوشت« :وقتی وزیر
ورزش پرسپولیسی باشه همین میشه دیگه.
استقالل فقط میخواست یکی دو روز سوپرجام
رو عقب بــنــدازن .همه قهرمانیهای لنگیها
همینطوریبوده.بهنامردیوالکی».

22.5
7.4

بازگشتخوشبختیبه«چشمهعلی»
اعالم خبر بازگشت آب به «چشمه علی» که مدتی بود
کامالخشکشدهبود،واکنشهایزیادیرادرفضای
مجازی داشــت .بر اساس اعالم مدیرعامل متروی
تهران ،با عبور دستگاه تی بی ام از آنجا ،آب دوباره
به چشمه علی بازگشت .کاربری در این باره نوشت:
«خدا خیرتون بده .چشمه علی واقعا یک تفریحگاه
خاطرهانگیز بود .چقدر خوب که دوباره آب به اونجا
برگشته».کاربریهمنوشت«:آقایمدیرعاملزحمت
کشیدیدفقطتوروخدافرداهوستوننگیرهبازاونجا
متروببرینمصیبتازنوتکراربشه».

واکنشها به ممنوعیت آستین کوتاه!
خبر ممنوعیت پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای
رانندگان تاکسی در قزوین ،خیلی سریع در فضای
اجتماعی کار خودش را کرد و گالیه مردم به گوش
مسئوالن رسید .با این وجود شهردار قزوین اعالم
کرد که این قانون فقط برای رانندگانی است که
زیر نظر شهرداری کار میکنند! کاربری در این
خصوص نوشت« :یعنی جواب شهردار قزوین از
خود اتفاق تلختره! مگه راننده شهرداری طفلی تو
این تابستون با بقیه فرق داره!» کاربری هم نوشت:
«با قوانین من در آوردی فقط روی اعصاب مردم
رژه م ـیرن .واقعا مسئله مهمتر از این در کشور
وجود نداره؟!»
CMYK

