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غفلت از نشاط «کرامت»
ایرلندی ها روز «سنت پاتریک» را جشن می گیرند ،هفدهم
ماه مارس .همه مردم به خیابان های شــهر می آیند و خود را
درجشنوشادمانیگستردهایسهیممیبینندکهثمرهاش
نشاطوشادابیعمومیونشستنلبخندرضایتبرلبهای
خانواده هاست .آن ســوی جهان ،چینی ها هم جشن های
ملی و مذهبی با شــکوهی دارند ،جشــن هایی که گاه بهانه
های برپایی آن بسیار کوچک است اما برگزاری اش جزئی از
فرهنگ مردم این کشور شده و سال هاست دلیلی برای دور
هم جمع شدن و شادمانی گروهی شــان فراهم کرده است.
نمونهاینبهانههایشادیدرکشورهایمختلفبهوفوریافت
میشود،بهانههاییکهگاهدرعینسادگی،نتایجیبههمراه
داردکهباصدهاطرحوبرنامهوهزینهحاصلنمیشود.اثرات
آن هم به خوبی قابل مشاهده است و در بررسی های جهانی
شــادترین مردم دنیا به خوبی خود را نشان می دهد .اگرچه
ممکناستنقدهاییبهشیوهانجاماینبررسیهاواردباشد،
امامیزانرضایتمندیوشادمانیمردمیککشورتاحدودی
درآنقابلاستناداستوطبیعتادراینبینکشورهاییکهبه
ارتقاینشاطاجتماعیدرجامعهاهمیتبیشتریمیدهند،
جایگاهمطلوبتریدرآندارند.
در کشور ما اما انگار ،در میان مردم و البته مسئوالن ،رغبت و
انگیزه چندانی برای ترویج نشاط و شادمانی عمومی وجود
ندارد .با وجود آن که بهانه های ملی و مذهبی بسیاری برای
برپایی بزرگ ترین محافل شــادمانی فراهم است ،اما تالش
چندانی برای استفاده واقعی و اثرگذار از آن دیده نمی شود.
بخشی از آن شاید ناشــی از ذات درونی ما ایرانی ها باشد که
انگار غم را بر شادی ترجیح می دهیم و ســوگواری را بیشتر
از شادمانی دوســت داریم .اما تردیدی نیست که هیچ عقل
سلیمی ،در کنار اعتقاد به نقش و جایگاه سوگواری دینی در
مذاهب مختلف ،مطلق بودن آن را تایید نمی کند و همگان
بر ضرورت توجه به نشــاط و شــادی در زندگی تاکید دارند.
اما شــاید بخش مهم تر این مشکل در کشــور ما وجود برخی
تعارضات و اختالف نظرها باشــد .اختالف عقیده هایی که
گاهدرتعریفایرانیتواسالمیتبهچشممیخوردورسیدن
بهباورهایمشترکدراینحوزهراکمیدشوارکردهاست.
نکتهقابلتاملاینکهبرایاینمشکلهم،راهکارهاوفرصت
هاییوجوددارداماباوجوداینعزمیبرایاستفادهازآنجزم
نمیشود.همهباورمندیمکهایرانیانباهرعقیدهوباوروباهر
دین و آیین ،دلبستگی وصف ناپذیری به امام رضا(ع) دارند.
مهربان امامی که حرم مطهرش مامن همه دلدادگان است
ودرهایبارگاهشبهرویهمهباز.میالدباسعادتآنامامو
خواهر گرامی شان حضرت معصومه (س) یکی از آن فرصت
های کم مانند اســت که همه مردم و مســئوالن با هــر نگاه و
باوریراهمدلمیکندتابرایاجرایباشکوهترینجشنها
وبرنامههاینشاطآفرینهمگامشوند.اماتلخاستباوراین
حقیقتکهنهتنهابرخیازمردمبا«دههکرامت»کهازمیالد
حضرت معصومه (س) آغاز و به میالد امام رضا(ع) ختم می
شود ،آشنا نیستند بلکه برخی مسئوالن هم حتی در برنامه
زنده تلویزیونی از آن با عنوان «هفتــه کرامت!» یاد می کنند
که مصداقی اســت بر کمرنگ بودن زیباتریــن دهه معنوی و
فرهنگی مردم ایران اسالمی در باور عمومی .با وجود برنامه
ها و جشــن های متعددی کــه در این دهــه در نقاط مختلف
کشوربرگزارمیشود،اماآنچهبایدمردمرابهحضوردریکی
از شادمانه ترین دهه های مناســبتی ایران اسالمی باورمند
کند ،به چشم نمی آید و جای خالی آن به شدت احساس می
شود .دهه کرامت امسال نیز رو به پایان است و فرصتی دیگر
برایارتقاینشاطاجتماعیدرحالازدسترفتن.بایددل
بستبهسالهایبعدودهههایکرامتدیگریکهازراهمی
رسدومیتواندباتدبیروبرنامهریزی،پرنشاطترینروزهای
زندگیهرسالبرایایرانیانباشد.

با وجود مخالفت احزاب ،ناتو در عراق پایگاه
می سازد

لنگر اندازی ناتو درعراق
حاال کــه نقطــه ســیاه داعش از نقشــه عــراق حذف شــده،
نظامیان آمریکایــی ائتالف موســوم به ضد داعــش ،در پی
ماندن در این کشــور هســتند .این در حالی است که تجربه
افغانستان و سوریه نشان داده که حضور نیروهای آمریکایی
نه تنها باعث ثبات آن منطقه نمی شود ،بلکه باعث نارضایتی
مردمی و اوج گیری تنش می شــود .آن هم در شــرایطی که
مردم این کشــور هم اکنون در اعتراض به مشکالت رفاهی
از جمله قطع برق به خیابان ها آمده اند« .جمیله العبیدی»
نماینده سابق پارلمان عراق دیروز تاکید کرد که تالشهای
ناتو برای ایجاد پایگاههای نظامی در مناطق مختلف کشور،
پوشــش جدیدی برای ابقــای نیروهای آمریکایــی در عراق
است .آمریکاییها که در سال  2011مجبور به ترک عراق
شده بودند ،سه سال بعد به بهانه مبارزه با داعش و در راس
یک ائتالف بینالمللی بار دیگر وارد این کشور شدند و گویا
قصد خروج ندارند .به گزارش راشــاتودی« ،جوزف ووتل»
رئیس ستاد مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه اعالم کرد که
ناتو در پاییز امســال در عراق پایگاه نظامی افتتاح می کند.
این پایگاه نقش اصلی اش ماموریت های آموزشــی اســت.
به نظر من احداث پایگاه در توســعه نیروهای امنیتی عراق
و اصالح بخش امنیتــی نقش به ســزایی ایفــا خواهد کرد.
یک منبع عراقی چند روز قبل فاش کــرده بود که نیروهای
ناتو به عراق وارد خواهند شــد و پایگاه نظامــی با گنجایش
 ۲۵۰نظامی و مربی به عالوه خودروهای زرهی ،بالگردها
و پهپادهــا احــداث خواهنــد کــرد« .ینــس اســتولتنبرگ»
دبیرکل ناتو به تازگــی اعالم کرده بود که ایــن نهاد نظامی
با ایجــاد نمایندگی غیرجنگــی در عراق به رهبــری کانادا،
برای آموزش نیروهای عراقی موافقت کرده است .با وجود
درخواســت های مســتمر گروههــای سیاســی مختلف در
عراق مبنی بر ضرورت خروج نیروهــای نظامی خارجی از
کشورشــان؛ آمریکا و انگلیس همچنان اعــام میکنند که
قصد ندارند نیروهای خود را از عراق خــارج کنند .با اعالم
پایان نظامی داعش در عراق در اوایل آذر گذشته ،بسیاری
از احزاب ،شخصیتها و رسانه های عراقی با اشاره به بهانه
نداشتن برای حضور نظامیان خارجی تحت پوشش ائتالف
بین المللــی مبارزه با داعــش در کشورشــان ،بیش از پیش
خواستار خروج این نظامیان شدند.

پیام تسلیت رهبرانقالب در پی درگذشت آیت ا...
حاج آقا مرتضی تهرانی
حضرت آیــتا ...خامنهای در پیامی ،درگذشــت عالم ربانی و
معلماخالق،آیتا...حاجآقامرتضیتهرانیراتسلیتگفتند.
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر انقالب ،متن پیام
ایشانبهاینشرحاست:
«بسما...الرحمنالرحیم
باتأثروتأسفاطالعیافتمکهعالمربانیومعلماخالقآیتا...
آقای حاج آقا مرتضــی تهرانی رحمةا...علیــه دار فانی را وداع
گفته و انشــاءا ...به مأمن رضای الهی در جوار مرقد حضرت
علیبنموسیالرضاعلیهالسالمباریافتهاند.عمربابرکتاین
فقیهعالیقدروسالکالیا...سرشارازنورانیتوصفاوخدمت
بهدینواخالقبودوجمعزیادیازجوانانپاکنهادوفاضلاز
سرچشم ه فضایل علمی و اخالقی ایشان بهرهمند گشته و در
صراطمستقیمثباتیافتهاند.اینمصیبترابهخاندانگرامی
وفرزندانمحترمودیگروابستگانوبهشاگردانوارادتمندان
ایشانصمیمانهتسلیتعرضمیکنموعلودرجاتایشانرااز
خداوندمتعالمسئلتمینمایم.
سیدعلیخامنهای ۳۰/تیرماه»۱۳۹۷
ّ
▪شاگرد مبرز حضرت امام(ره)

در خور اشــاره اســت که آیت ا ...مرتضی تهرانی ،از اســتادان
اخالق تهران و برادر آیت ا ...آقامجتبی تهرانی و از شــاگردان
و یاران امام خمینی (ره) ،بامداد دیروز دار فانی را وداع گفت.
بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،پدرآنمرحوم،ازشاگردان
شیخ عبدالکریم حائری بود و در جلسات درس میرزا جوادآقا
ملکی تبریــزی نیز ،حضور داشــت .آیــت ا ...مرتضــی تهرانی
از شــاگردان مبــرز حضــرت امام خمینــی(ره) محســوب می
شد.همچنین،دردروسخارجفقهآیتا...العظمیبروجردی
شرکت میکرد .او در دومین دوره تدریس اسفار توسط عالمه
طباطبایینیز،شرکتداشتهاست.آنمرحومتاآخرینروزهای
عمر ،امام جماعت مسجد میرزا موســی (واقع در بازار تهران)
بود و عالوه بــر تدریس دروس خارج فقه و اصــول به تعدادی از
شاگردانشدرآنمسجد،پسازنمازظهروعصرنیزبهسخنرانی
اخالقیبرایبازاریانمیپرداخت.

▪تشییع پیکر آیت ا ...مرتضی تهرانی در حرم مطهر
رضوی

پیکرآیتا...مرتضیتهرانیمعلماخالقومعرفتدرحرممطهر
رضویتشییعشد.
به گزارش آســتان نیوز ،مراسم تشــییع پیکر آیت ا ...مرتضی
تهرانــی روز گذشــته بــا حضــور مســئوالن اســتانی ،خــدام
بارگاه منور رضــوی و زائــران حرم رضــوی و دوســتداران این
عالم گــران قــدر و معلم اخــاق و معرفــت در بــارگاه ملکوتی
ثامــن الحجج امــام علی بــن موســی الرضــا (ع) برگزار شــد.
حجتاالسالمپژمانفر؛نمایندهمردممشهددرمجلسشورای
اســامی در حاشــیه برگزاری مراسم تشــییع آیت ا ...تهرانی
در گفتوگو با آســتان نیوز اظهار کرد :عالم عالیقــدر آیت ا...
مرتضیتهرانیازبزرگانعلموفضیلتبودندکهدرسخارجرا
درجایگاهشاگردیآیتا...بروجردیوامامراحلفراگرفتند.
وی بــا بیــان ایــن کــه آیــت ا ...تهرانــی از علمــای تأثیرگــذار
در گفتمــان انقــاب اســامی بودنــد ،افــزود :آیــت
ا ...تهرانــی همــواره حامــی انقــاب و والیــت فقیــه
بودنــد و در ایــن زمینــه نقــش تأثیرگــذاری داشــتند.
شایانذکراست؛مراسمخاکسپاریآیتا...مرتضیتهرانی
در شهر تهران برگزار میشود.تولیت آستان قدس رضوی نیز
درپیامیدرگذشتعالمربانیواستادبرجستهاخالقحضرت
آیتا...مرتضیتهرانیراتسلیتگفت.

انگشت اتهام علیخانی به سوی بانک مرکزی

رشیدپور :کاش آقای آشنا عضو شورای نظارت بر بانک مرکزی هم بود تا بخواهد
وقتی مجوز میدهند ،پای مجوز بایستند

▪مبلغ  3میلیارد برای  6برنامه بود

علیخانی با اشاره به انتشــار دریافت رقم سه میلیارد تومان
برایتولیدبرنامهازسویموسسهثامنالحججگفت«:مبلغ
پرداختشده از سوی این موسسه به صداوسیما برای شش
برنامهبودهکهازسال ۹۱تاپایانسال ۹۳ساختهشدهاست
و این برنامهها شــامل برنامه دو نیمه ســیب ،لحظه تحویل
سال  ،۹۲ماه عسل در ســال  ،۹۲برنامه سه ستاره ،تحویل
سال  ،۹۳جشــن  ۲۰سالگی شبکه ســه ،برنامه بهارنارنج
بوده اســت ».وی ادامــه داد« :در هرکــدام از ایــن برنامهها
بیش از  ۱۵۰نفر به مدت سه تا چهار ماه فعالیت میکردند
و تمام پرداختها دارای اســناد مشــخص اســت که توسط
نهادهای نظارتی صداوسیما بر آنها نظارت میشود ».وی
ادامه داد« :از ابتدای ســال  ۹۴به ما اعالم شــد که سازمان
صداوســیما هیچ همکاری با مؤسســه ثامنالحجج ندارد و
دیگر نمیتوانیم با آنها همکاری کنیم و بعد از چند ماه نیز
حکم انحالل این مؤسسه در تابستان صادر شد».
در ادامه برنامه رضا رشــیدپور به توئیت حســامالدین آشنا
که درخواســت کــرده بــود ارتباط ســازمان صداوســیما با
مؤسسات مالی و اعتباری مشخص شود ،اشاره کرد و گفت:
«کاش آقای آشنا عضو شــورای نظارت بر بانک مرکزی هم
بود تــا از بانک مرکزی بخواهــد وقتی به مؤسســهای مجوز
میدهند ،پای مجوز بایستند .به هر حال مردم به اعتبار این
مجوزهاست که اعتماد میکنند و پولشان را سپردهگذاری
میکنند».
▪تا این لحظه حتی  1000تومان وام نگرفته ام

علیخانی با گالیه از اخباری که در برخی از رسانه ها منتشر
شده است ،گفت« :من هیچ گالیهای از روزنامه شرق ندارم
اما ای کاش رســانهها اســمها را به صورت خوانا و مشخص
منتشر کنند و ای کاش قبل از انتشــار این مطلب با مدیران
تلویزیــون و شــبکه تمــاس حاصــل میکردنــد ».وی ادامه
داد« :من همیشــه این فضــا را و این مدل نــگاه را نقد کردم
که آدمها بعــد از این که مــورد اتهام قــرار میگیرند زمین و
زمان را بهانه میکنند تا پاسخگو نباشند .هیچ منعی وجود
ندارد ،وقتی پرسشی میشود باید پاسخگو باشیم .این یکی
از ویژگیهای رســانه اســت ».علیخانی افزود« :بنده تا این
لحظه هزار تومان وام از هیچ جایی نگرفتهام .اصل موضوع
چیز دیگری است .ما دو مرجع رسیدگی از این حوزه داریم
که یکی از آنها تلویزیون است که کارشناسان زیادی داشته
و هرکدام از آنها مو را از ماست میکشند».
▪صداوسیما پول ندارد ،مجبوریم با اسپانسر کار کنیم

وی با بیان این که بخشــی از مطالبات مردم پرداخت شــده
،در پاســخ به این که چرا این مبلغ به صورت هدیه به او داده
شده است؟ افزود« :بنده چقدر باید سادهلوح باشم که یک

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

توضیحات مجری ماه عسل درباره دریافتی  3میلیاردیاش از مؤسسه ثامنالحجج

احسانعلیخانی،مجریوتهیهکنندهتلویزیون،عصردیروز
با حضور در برنامه «حاال خورشید» درباره اخبار منتشرشده
در زمینه ارتباط وی و موسسه ثامنالحجج توضیح داد.
به گزارش ایلنا ،علیخانی با اشاره به این که حضور حامیان
مالی در شبکههای تلویزیونی صداوسیما از اوایل دهه ۹۰
آغاز شــده اســت ،گفت« :تا اواخــر دهه  ۸۰به هیــچ عنوان
اسپانسرها در تلویزیون حضور نداشتند و از اوایل دهه ۹۰
به دلیل مشــکالت مالی که به وجود آمده اسپانســرها وارد
تلویزیون شدند ،زیرا صداوســیما بودجه کافی برای تولید
برنامهها را نداشــت ».وی با اشــاره به این که او یک حیثیت
به عنوان تهیهکننــده و یک حیثیت به عنــوان مجری دارد،
گفت«:سال ۹۱بهصداوسیماپیشنهادهمکاریومشارکت
در ســاخت برنامه از سوی مؤسســه ثامنالحجج داده شد و
صداوسیما بعد از بررسی مجوزهای موسسه به ما اعالم کرد
که میتوانیم برنامــه را تولید و همکاری کنیــم ».وی ادامه
داد« :در صداوســیما من مجری و تهیهکننــده بدون مجوز
حق نداریــم حتی یک پشــمک تبلیغ کنیم و طبیعی اســت
که سازمان صداوسیما نیز برای همکاری با این موسسه به
مجوزهای صادرشده از سوی نهادهای دیگر همچون بانک
مرکزی استناد کرده است».

خبرگزاریصداوسیما-مدیرکلسیاستهاومقرراتارزیبانکمرکزیباتکذیبخبرپایانعرضهارزدولتیبهمسافران،گفت:همچنانپنجبانکعاملاینارزرادرچارچوببخشنامهبانکمرکزیدراختیارمسافرانواجدشرایطوبانرخ
رسمیتاسقفهای500و1000یوروییقرارمیدهند.مهدیکسراییپوربابیاناینکهموضوعتخصیصارزمسافرتیدردستبررسیاست،افزود:ستاداقتصادیدولتبهعنوانمتولیاصلیتصمیمگیریسیاستهایجدیدارزیتصمیم
الزمراخواهدگرفتکهپسازاعالمنظرنهایی،آنرابهشبکهبانکیمنعکسخواهیمکرد.ویابرازامیدواریکردکهاینهفتهدرادامهمباحثجلسهچهارشنبهگذشتهستاداقتصادیدولت،تصمیمقطعیدربارهارزمسافرتیگرفتهشود.

مجموعه مالی به من بگوید شماره کارت بدهید تا به عنوان
هدیه به شــما مبلغی واریز کنیم ».وی ادامه داد« :این هدیه
در واقع توافقی اســت که اسپانســر آن را به مهمانان برنامه
میدهد و اتفــاق جلوی دوربیــن صورت گرفته اســت .اگر
اتفاقی افتاده بنده هم مثل شــما هســتم ،چراکه اگر کسی
بخواهد کار خالفی بکند آن کار را در پســتو و تاریکی انجام
میدهــد و روی آنتن زنــده تلویزیــون نمیآیــد ».علیخانی
افزود« :مجوزهای این مؤسســه را بنده نــدادهام .پس بنده
هم مثل شما هستم .همه هزینههای برنامه های تلویزیون
مثل «بیســتهجده»« ،دورهمی» و ...توســط اسپانسر و با
نامهای که از سوی سازمان به ما ابالغ شده تامین میشود.
نفع این موضوع از برنامه تلویزیونی برای من چیســت؟! ما
فقط میخواهیم برنامه ســاخته شــود و چون صداوســیما
پول ندارد ،با اسپانسر توافق میکنیم .دو سال است هیئت
منصفه برای این موضوع تشــکیل شــده و در حال پرداخت
پولهای مردم هستند و مبالغ کمتر از یک میلیارد تومان را
پرداخت کرد هاند».

پیامك2000999 :

•• چراسازمانآبباافرادپرمصرفکارینمیکند؟مایک
همسایهداریمکهشبازساعت 12تا 7صبحازاینتانکرها
آب به چاه می رود .هر وقت به آن ها می گویم می گویند
پولشرامیدهیم.مابایدچهکارکنیم؟راهنماییکنید.
•• دیــروز شبکه خبر گزارشی پخش کرد مبنی بر این که
قیمت میوه از پارسال دو برابر شده و صد البته مردم نجیب
به خوبی می دانند تورم چند درصد است و فقط روزنامه
خراسان است که آمار قالبی آقای سیف را هر ماه چاپ می
کندوپیامهایواقعیمردمراچاپنمیکند.
••در همین روزنامه خودتان چند روز پیش از قول وزیر
آموزش و پرورش نوشته بودید که پاداش پایان خدمت96
فرهنگیان طی سه قسط تیر ،مرداد و شهریور با حقوق به
حساب شان واریز می شود .حقوق را دادند تیر هم پایان
یافتوپاداشپرداختنشدبعدمیخواهندنظامآموزشی
رشدکندآنهمبااینوزیرانناکارآمد!
••درآزمونسردفتریکهروزجمعهدردانشگاهآزادمشهد
برگزار شد متاسفانه دریغ از یک بطری آب معدنی که به
شرکت کنندگان بدهند! هوای سالن محل آزمون آن قدر
گرم بود که چند نفر از شرکت کنندگان حال شان بد شد
ومجبورشدندجلسهامتحانراترککنند.وقتیازهرنفر
شرکتکننده 60هزارتومانگرفتندچرابااینوضعآزمون
برگزارکردندواقعاخجالتآوراست!
••مردم اگر فکر کنند پول کشورشان را برای سفرهای
خارجینمیدهند،مگرضروریباشد،باکمیفکرهمین
پولها،قطرهقطرهجمعمیشوندوصرفتولیدواشتغال
و حمایت از کاالی دا خلی می شود و آینده کشور تضمین
میشود.
•• چرا کسی جلوی فعالیت کیش ایر را نمی گیرد؟ 28
تیرماهپساز 6ساعتتاخیرازفرودگاهکیشپروازکرد!
••آقایربیعیوزیرمحترمکار،پسکیدوستداریدبهوعده
و قول های خودتان عمل کنید و معوقه افزایش دستمزد
بازنشستگانراکهمربوطبهماههایفروردینواردیبهشت
استپرداختکنید؟چهارماهازسالگذشت!
••بدونموضوعآقایزائریبسیارزیباوبجاست.متشکرم.
••«حجاب و عفاف» امنیت و آسایش را به مردم و جامعه
اسالمی هدیه می دهد و در پی آن به خودی خود صفات و
مکارماخالقیدرمیانهمگاننقشمیبنددوآثاروبرکات
روحایمانودینداریبهطوروصفناپذیربندگانرادرمسیر
تقربخالقیکتاقرارمیدهد.
••آقای رئیس جمهور چرا هرچه سریع تر تیم اقتصادی
خود را تعویض نمی کنید؟ ظرف  15روز یک بسته سیگار
کامال ایرانی  300درصد گران شده و بعضی ها یک شبه
میلیاردرشدهاند!
•• رفتمآفتابهبخرمقیمتاشرانسبتبههفتهقبلدوبرابر

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کرده بود علتش را پرسیدم فروشنده گفت چون پوتین با
ترامپدرفنالنددیدارداشتهقیمتباالکشیده.
•• کورسوی امید را خواندم دوشنبه  25تیر .لطفا هزینه
درمانرادرجکنید.
••خانم سلحشور نماینده مجلس مرحبا به شما و شجاعت
تان که واقعا مشکالت فعلی را پذیرفتید و به گردن دیگران
نینداختید.
••لطفا دربــاره خلف وعــده پرداخت وام سه میلیونی به
مستمری بگیران تامین اجتماعی ،ایــن قشر شریف و
مستضعف و مظلوم و بی یاور که از ابتدای سال وعده آن را
دادندپیگیریکنید.
••قیمتآبمعدنیکوچک 500تومانبودشد 800بعد
.850دیشبهمکهخریدم 1000شدهبود.یعنیعاشق
اینافزایشقیمتزیرپوستیهستم.
••اینکهساعتکاراتوبوسرانیبه 5:30صبحتغییرکرده
اقدامخوبیاستولینفعآنبرایافرادیاستکهکارهای
اداری دارند نه برای من کارگر که در بین روز چندین بار از
اتوبوس های خط  70استفاده می کنم و این اتوبوس ها
بدونکولرهستند.دراینهوایبسیارگرموغیرقابلتحمل
اتوبوسرانیفکریبرایتعویضایناتوبوسهاکند.
••می خواستم یک خدا قوت و تبریک جانانه بگم به تیم
فرمولیکدانشگاهفردوسیمشهد،دمتونگرمبچهها...
سربلندمونکردید...بهامیدموفقیتبیشترتون.
••سود جایگاه های سوخت شرکت های تعاونی روستا به
جیبچهکسیمیرود؟
••بیشاز 40سالاستکهازتاسیسشرکتتعاونیهامی
گذردومردمآنجاسهامگذاریکردهاندوسازمانتعاونبه
مردمسودسهامنمیدهد.
••آقای روحانی در  22بهمن  96اعالم کرد که سال 97
سالنشاطاست.پسچهشد؟
••کــاش مشخص مــی شــد در تجلیل از آق ــای فغانی و
همکارانش به آن ها پــاداش چه چیزی دادنــد؟ آیا هدیه
هایشان با عملکرد عالی آن ها متناسب بود یا با یکی دو
عدد سکه قضیه را تمام کردند؟ آقایان فغانی ،سخندان و
منصوریخداقوت.
••آقایمورینیومنکمکمدارمبهدانشفوتبالیشماشک
می کنم .شما فرصت زیادی برای تقویت کردن منچستر
یونایتد نداری .بازیکنان بی کیفیت مثل دخیا و رشفورد
و مدافعان کند را از تیم بیرون بگذار و گرنه باعث اخراج
خودتمیشوند.
••آقایتقیزادهخامسیاینچطورمدیریتیاستازسوی
شماکهاعالمکردهایدفعالسقفمازادساختمانیبهمردم
نمیفروشید؟چراهمیشهبایداسترسبهمردمواردشود؟
بازارمسکنهمینطورهممشکلدارد.بااینکارهانمک

نمابر05137009129 :

برزخمنپاشید.
•• 9سال پیش در تعاونی مسکن زیر اداره تعاون ثبت نام
کردم.بهامیدخانهدارشدن.متاسفانهپروژهساختهنشد.
 270عضو سرمایه شان رو هواست .لطفا مسئوالن به
دادمانبرسند.
••اگر وزارت بهداشت موضوع نظارت بر یکسان سازی
دریافتویزیتپزشکانرادرمحوریتقانونمندشدنبهطور
قاطع و جدی دنبال کند ،مسلما نرخ ویزیت کلیه پزشکان
محترماعمازعمومیوتخصصیازوضعیتسلیقهایوبی
بندوباریخارجومسئوالنمحترممیتواننددریافتهای
غیرقانونیراموردپیگردقراربدهند.
••ای کسانی که ایمان آورده اید ،از خدا بترسید و هرکس
باید بنگرد که بــرای فــردای خــود (آن دنیا) از پیش چه
فرستاده؛وازخدابترسیدکهبهحقیقت،خدابهآنچهمی
کنیدآگاهاست(...سورهمبارکهحشرآیه)18
••بااینجیرهبندیبرقهریکهفتهیکبارقطعبرقطبیعیه
نهکههردوروزیکبار!بهفکرلوازمبرقیماهمباشیدلوازم
برقیبهاینگرانیخریدندوبارهکمرشکنمیکند.
••از مسئوالن محترم مصرانه تقاضامندیم در راستای
افزایش بی رویه و غیرمنتظره ارز و طال و دالر ،در کنترل
قیمت های کلیه اجناس نظارت مضاعفی داشته باشند،
زیرا در این شرایط افزایش قیمت برخی اجناس اصلی و
مادربهخودیخودباعثافزایشقیمتهایاجناسفرعی
ودیگرمیشود.
••آیا با این همه گرانی قیمت آب و برق و گاز ،نمایندگان
مجلس نباید برای افزایش مبلغ یارانه های نقدی اقدامی
انجامدهند؟
••به چه دلیل در قبض برق 3.22تا 4.22مبلغ26385
ریالبدهکاریآمده،درصورتیکهمبلغقبضقبلیراکامل
پرداختکردم.اینمبلغبابتچیست؟
••هر روز هــواداران کی روش شایعه پراکنی می کنند که
فالن کشور کی روش را می خواهد اما فردایش آن کشور
تکذیبمیکند.مطمئنباشیدکههیچکشوریکیروش
رانمیخواهد.
••خانمی می گفت هر جا رفتیم چه ادارات دولتی و چه
مشاغل آزاد برخی دختران جوان پشت میزنشینی آن ها
رامغرورکردهاستواحترامبهبزرگترراوظیفهنمیدانند
صدرحمتبهپسرانجوانآنهامودبترند!
••کاالهای خارجی مثل اختاپوس به جان بازار افتاده و
نجاتپیداکردنازشراینکاالهاکارراحتینیست.دیروز
در یکی از فروشگاه های بزرگ مشهد دمنوش گیاهی هم
با برند آلمانی عرضه می شد واقعا جای تاسفه! با این همه
تنوع گونه های گیاهی ،دمنوش را هم باید با مارک آلمان
مصرفکنیم.





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

@ Khorasannewspaper

تراژدی  #تجربه_ وام وانتقامگوگلی ازترامپ!

▪یک بانک دولتی ،میخواست اسپانسر ما باشد

مجریبرنامه«ماهعسل»ادامهداد«:امسالیکبانکدولتی
نامهنگاریبسیارکردتاحامیبرنامه«ماهعسل»باشدامامن
مخالفت کردم و گفتم دیگر پشت دست خود را داغ کردم تا
یک نهاد مالی را به عنوان اسپانســر در برنامه دخیل کنم».
وی افزود« :تا زمانی که موسسه ثامنالحجج در برنامههای
صداوسیما حضور داشــت و اسپانســر بود ،هیچ اعتراضی
نبود اما به محض آن که مشــخص شــد این موسســه منحل
شده اعتراضات به وجود آمد».در ادامه برنامه علی خضریان
فعال رســانهای ،به ارائه توضیحاتی پرداخت و چند سند از
بانک مرکزی ارائه کــرد که در آن ،این مجوز از ســوی بانک
مرکزی به صداوسیما و نیروی انتظامی برای تبلیغ موسسه
ثامنالحجج داده شده بود .رضا رشیدپور نیز در پاسخ به این
سوال که چرا این فرصت به احسان علیخانی داده شده و به
بقیه داده نشده اســت گفت« :همین جا اعالم میکنیم هر
کســی که مورد اتهام قرار گرفته ،اگر نیاز بــه توضیح دارد،
تلویزیون این فرصت را در اختیار او قرار میدهد».
▪تایید صحبتهای علیخانی در دفاعیات متهم پرونده

به گزارش تســنیم ،همچنین صبح دیروز در دادگاه علنی
که برای رســیدگی بــه اتهام متهــم اصلی پرونده تشــکیل
شــده بود ،وی در پاســخ به ســؤال قاضی درباره وام دادن
بدون دریافت وثیقه مناسب به یک مجری تلویزیون گفت:
«میگویند «م.م»  2میلیارد وام گرفته اســت ،میخواسته
برای مــردم فیلم بســازد .از او باالتریــن وثیقــه و خانه او را
گرفتــه انــد .کار ایــن موسســه دادن وام از محــل ســپرده
خودشان بوده است ».وی در این باره این گونه توضیح داد:
«در قضیه آقــای «م.م» و «ا.ع» باید بگویم کــه آقای «ا.ع» از
طرف صداوسیما قرارداد بستند و برنامههایی در این زمینه
تهیه شــده اســت .این درحالی است که ایشــان میگوید
بانکهای دولتی هم با صداوسیما قرارداد میبندند ،چرا
آبرو و حیثیت افراد را این گونه میبرند .جالب است آقای
«م.م» میگوید با مدیر روزنامه شــرق تماس گرفتم و مدیر
این روزنامه به ما گفت از بانک مرکزی به آنها تکلیف شده
که این موضوع را پخش کنند».
▪مدیرمسئول روزنــامــه شرق:صداوسیما بــا پخش
دفاعیات علیخانی به ضرر خود عمل کرد

مهدی رحمانیان مدیر مسئول شرق در واکنش به سخنان
علیخانی در برنامه حاال خورشید گفت :اگر تلویزیون و آقای
احســان علیخانی با من مشــورت میکردند صادقانه به آن
ها میگفتم که این کار را نکنید .به قول دکتر شــریعتی اگر
میخواهیــد حقیقتــی را خراب کنیــد ،خوب بــه آن حمله
نکنید ،بد از آن دفاع کنید.به گزارش ایسنا ،امروز تلویزیون
از خودش بد دفاع کرد .اگر این برنامه پخش نمیشد به نفع
تلویزیون بود.ما برای دفاع از گزارشــی که در روزنامه شرق
منتشــر شــده اســت ادله کافی داریم که در صورت لزوم به
دادگاه ارائه میدهیم.

500
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انتقام کاربران گوگل از ترامپ!
تعداد زیــادی از کــاربــران گوگل با هجوم به این
جست و جوگر و ارسال عکسهای ترامپ همراه با
هشتگ احمق؛ کاری کردهاند که جست و جوی
این کلمه منجر به نمایش تصاویر رئیس جمهور
آمریکا شود! کاربری در این باره نوشت« :پویشها
وجریانهایجهانیباکمکفضایمجازیونت2
میتوانند تا این حد قدرتمند عمل کنند ».کاربری
هم متذکر شد« :این کار اگرچه یک شوخی بانمک
اســت امــا حقیقت آن اســت که اصــا کــار درستی
نیست.استفادهنادرستازتکنولوژی».

#تجربه_وام از تجربههای وام گرفتن میگوید
هشــتگ #تجربه_وام چنــد روزی اســت که در
فضای مجازی مورد توجه کاربــران قرار گرفته و
با هشــتگ کردن این عنوان هر کسی تجربیات
خود از مشــکالت بانکی در مســیر وام گرفتن را
مطرح میکند .تجربیاتی که گاه از مشکل فساد
درسیستمبانکیکشورحکایتداردوگاهقوانین
بانکیرازیرسوالمیبرد.
کاربر اینستاگرام
* کل قصه #تجربه_وام و فسادهای بزرگ یک طرف؛
این ماجــرای بلوکه کــردن بخشــی از اصل مبلــغ وام
یک طرف ۱۰ .تا  ۳۰درصد از مبلغ اصــل وام را بلوکه
میکنند ،اما سودش را به اقســاط اضافه میکنند که
رسماکثیفترینشکلنزولخواریاست.

36.4

مژدگانی 10میلیونیبرایسگگمشده!
تراکت آگهی مژدگانی  10میلیون تومانی برای
پیدا کردن سگ گمشده در اصفهان سر و صدای
زیادی را در فضای مجازی به راه انداخت .کاربری
دراینزمینهنوشت«:بهخدااگهاینمرفهبیدردی
نیست پس چیه؟! مردم پول نون خــوردن ندارن
بعد طرف واسه سگش که یک سال و خردهای سن
داره و گم شده آگهی داده که اگه پیداش کنین
این قدر میدم!» کاربری هم نوشت« :این قضاوت
بیرحمانهای است .حیوانات هم نیاز به مراقبت
دارن و موجود زنده هستن .شاید طرف وابستگی
شدید عاطفی به این حیوون داشته و به این فکر
میکردهکهاینحیوونزبونبستهبعدگمشدنچه
کار میکنه ».کاربری هم نوشت« :میخوام کارمو
ولکنمبرمدنبالسگه.حقوقیکسالزندگیمنه
مژدگانیپیداکردناینسگه».

کاربر توئیتر
* یــک وام 10میلیونی از بانــک  ...گرفتــم ،چند روز
پیش از طرف بانک پیامک اومده برای ضامن که بدهی
داری،زنگزدمبانکمیگه3000:ریالبدهکاربودی
سیستماتوماتیکپیامکداده!
کاربر اینستاگرام
12.6

آشغال ریزی بیسیستم در خلخال
انتشار تصاویری از حجم انبوه آشغال توسط برخی
کاربرانکهمدعیشدهانداینتصاویرمربوطبه35
کیلومتری جاده اسالم  -خلخال است در فضای
مجازیموردتوجهقرارگرفتهاست.کاربریدرباره
اینتصاویرنوشت«:منشنیدمخودروستاییهاهم
آشغالهاشون رو میارن اون جا میریزن .مشکل از
خودمونه که به فکر سالمتی و محیط زیستمون
نیستیم .وقتی خود روستایی آشغال میریزه از
گردشگر و مسافر چه انتظاری داریم ».کاربری هم
در جواب این کاربر نوشت« :متاسفانه این مشکل
بهخاطرنبودسیستمجمعآوریزبالهدراینمنطقه
رخدادهاست».

* بــه خاطــر ۲۴۵هــزار و  ۷۰۰تومــان بدهــی وام
دانشــجویی به صندوق رفــاه ،جزو بدهــکاران بانکی
محسوب شــدم و در ســامانه بدهکاران بانک مرکزی
اسممثبتشدکهازهرگونهتسهیالتمحرومبشم.
کاربر توئیتر
* یه بار دوتاقســط عقبافتاد پیامک زدن خونهات رو
میذاریم برای فــروش! زنگ زدم چرا؟ گفتن  ۳قســط
ندی این جوری میشه .گفتم ۲تا ندادم .گفت احتماال
قسطسومهمنمیدی!
کاربر اینستاگرام
* تا االن نحوه محاسبه بانک برای سود سپرده و سود
وام را نفهمیدی .همیشه اولی کمتر از آن چه هست که
گفتهمیشودودومیهمیشهبیشتراست.

80.7

سرقت کابلهای برق از روی جدول خاموشی!
برخیکاربراندرفضایمجازیمدعیشدنداداره
برق استان البرز اعالم کرده است لیستی که بابت
ساعات خاموشی برق منتشر کردند باعث شده
سارقان کابلهای برق کارشان راحتتر شود و هر
روز از یک جا گزارش سرقت کابلهای برق بیاید.
کاربریدراینبارهنوشت«:اینبیشتربهیکشوخی
میماند تا واقعیت .واقعا اگه اینطوره باید گفت
عجبآدمایی!»کاربریهمنوشت«:بهانهادارهبرق
برایاعالملیستخاموشیهاست.آقایونزورشون
میاد هر روز اعالم کنند منطقه خاموشی رو از این
داستانهامیسازن».
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