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خبرنگار «دادستان»
آیا همه مسئوالن ،صدای مردم را می شنوند و از مشکالت و دغدغه های ملت
باخبرند؟آیاهمهآنانیکهدستیدربرنامهریزیهاوتصمیمگیریهایکشور
دارند،ریزودرشتگرفتاریهاوگرههایزندگیمردمرافهممیکنند؟پاسخ
روشناستکهبرخیازبرکرسینشستگانقانونگذاریواجراودستگاهقضا
آنقدرباکفوتودهجامعهفاصلهگرفتهاندکهگوییفراموشکردهانددرقبال
حالوآیندهکشورچهمسئولیتسنگینیدارند،ازجملهدالیلاینفاصلهکذایی
و نامبارک را می توان چنین برشمرد ،زندگی نکردن بامردم ،اسیر تشریفات و
تجمالتواشرافیگریشدن،حس«اربابی»ومردمرادستکمگرفتن،تکبر
وتبختر،فراموشکردنخونهایپاکیکهپایامنیتوعزتواستقاللوطن
ریختهشده،ازیادبردنکالمآنپیرسفرکردهایاستکهصادقانهوبیریامی
گفت « به من خدمت گزار بگویید بهتر اســت تا این که رهبر بگویید» در چنین
شرایطیخبرنگارانورسانههاتکلیفیبسسنگینومسئولیتیبسیارخطیر
برعهده دارند تا دایم و مســتمر زنگ «بیدارباش» را در جامعه به خصوص برای
مســئوالن به صدا درآورند .خبرنگاران عزیز با مطالعه و آموزش مستمر ،به روز
بودن بلکه در لحظه و «آن» وقایع و پدیده ها و ماجراها نفس کشــیدن و همواره
در کنار آحاد مردم بودن ،می توانند و باید با قلم و بیان رســانه ای در عین دقت
و صداقت و امانتداری و رعایت اخالق حرفه ای ،مشــکالت کشــور و جامعه را
شناساییکنندوباپیگیریمطالباتبهحقمردمبهخصوصدرزمینهمعیشت
و تورم و گرانی و بیکاری «صدای مردم» باشــند و با قلم ها و دوربین های خود و
تهیهخبرهاوگزارشهایمیدانیازمشکالتومعضالتزندگیمردمدرعرصه
های گوناگون ،واقعیت های کف جامعه را صادقانه و شــجاعانه و البته اخالق
مدارانهوحرفهایبهتصویربکشند.خبرنگارانعزیزکه 17مردادبهمناسبت
شهادتشهیدواالمقامعرصهقلمورسانهوروشنگریمحمودصارمیکاروقدر
منزلتشاندرجامعهگرامیداشتهمیشود
▪صدای مردم

میتوانندصدایآحادمردمازاقشارواصنافوسلیقههایگوناگونباشند،
خبرنگاران و رســانه ها این اثرگذاران در رشد و توسعه و پیشرفت کشور ،این
موثران در تحکیم وحدت ملی و انسجام مردم ،این به صدا درآورندگان زنگ
هایبیدارباشبهویژهبرایمسئوالنباارتقایدانش،مهارتوهنرحرفهای
خود که امروز در جهان به عنوان رکن چهارم مردم ساالری شناخته می شود
بایدهمانگونهکهحرفهایوهنرمندانهازپیشرفتهاودستاوردهایکشور
درعرصههایگوناگونوازظرفیتهاوجذابیتهایایرانعزیزوازفرهنگ
و تمدن بی نظیر این سامان می نویسند و چراغ امید را در دل مردم روشن تر
میکنند،ازمشکالتقشرهاواصنافمختلفجامعهنیز بنویسندومطالبات
به حقشان را آگاهانه در فضایی آرام و منطقی و به دور از تنش و «سیاه نمایی»
پیگیری کنند به خصوص مشکالت قشرهایی که یا دیده نمی شوند یا کمتر
بدانهاپرداختهمیشودیافقطدر«مناسبت»هایادیازآنانمیشود!
ازکارگرانسختکوشوکمدرآمدوکمبرخوردارجامعه،ازکارگرانمعدنکه
درعمقمعادنحتیهوایکافیبراینفسکشیدنندارندوجانشانچندان
دراماننیست،ازکارگرانساختمانیکهپناهیجزسایهدرختانکنارخیابان
هاومیدانهاندارندونهبیمهای،نهدفترچهدرمانیونهحتیکاردایمی.
خبرنگاران این دارندگان ذهن های هوشیار و کنجکاوی که گرچه بسیاری
شاننهدرآمدآنچنانیوحتیدایمیونهامنیتشغلیقابلاطمینانیدارند
وتحتفشارهای«درونسازمانی»و«برونسازمانی»نیزهستندولیدرعین
حال وظیفه حرفه ای و اخالقی و مســئولیت اجتماعی شــان حکم می کند
که پا به پای مردم به دنبال طرح مسائل و مشکالت جامعه و پیگیری خواسته
ها و مطالبات به حق آنان باشند می بایســت با استفاده و بهره جستن از «شم
خبرنگاری» و حس کنجکاوی قدرت تحلیل و واکاوی مسائل و عشق به حل
مشــکالت و پیشــرفت کشــور در عین صداقت و امانتداری و رعایت «عفت و
حرمت قلم» که در قرآن مستحکم به آن قسم یاد شده مسئوالنه و هنرمندانه
بنویســند و بگویند از آن چه باید بگویند و بنویســند ،از رنجی که رانندگان به
خصوص آنان که در گرما و ســرما در جــاده های نه چنــدان ایمن و خطرناک
برای تامین معاش اهل و عیال تالش می کنند و گاه حتی چند هفته از خانه
و خانواده خود دور هستند ،از سختی و ارزش حیاتی کار مرزبانان گران قدر
کشــورمان و از کمبودهای عدیده تجهیزاتی و امکانات اولیــه و در عین حال
جان هایی که کف دست گذاشته اند برای دفاع از حریم و امنیت دین و مردم
و میهن ،از سربازان گمنام امام زمان از آتش نشــان ها که فقط وقتی در آتش
پالسکوهابهخاطرنجاتجانمردم،جانمیدهندوبهشهادتمیرسندیاد
میشود،ازکارگرانرودرروباآتشوگرمایشدیدکورهپزخانههایآجرپزی
ها و نانوایی ها و کوره های ذوب فلزات  ،از کشــاورزانی که به دالیل گوناگون
بیشتر حاصل و ثمره دسترنج سالیانه شــان به جیب دالل ها و واسطه ها می
رود،ازآندستهازپرستارانعزیزوفداکاریکهرنجپرستاریمدامازبیماران
را «زینب گونه» به جان می خرند ،از زندگی سخت زنان سرپرست خانوار ،از
آســیب های اجتماعی ،از مادران و پدرانی که برخی غفلــت زدگان و نابخرد
و نامهربان فرزندان ،ســال ها در خانه ســالمندان رهایشــان کردند و چشم
انتظارشان گذاشتند ،از پیش کسوتان عرصه شــهادت که برخی آقازاده ها
فراموش کردند که این مملکت را چه کسانی از چنگال دشمن درآوردند ،از
رزمندگان و جانبازان که حال برخی به جای تجلیل و قدردانی و بزرگداشت
ایشانزخمزبانشانمیزنند،آریخبرنگارشجاع،روشنگرعاشقدینومیهن
باهوشیارینهتنهابهدامباندهایقدرتوثروتوفسادنمیافتدبلکهبانیت
قرب خداوندی و خدمت به مردم و کشــور به دنبال «کشــف» و «نشر» حقایق
و پیگیری مجازات مفســدان ،اختالس کنندگان ،محتکــران و قاچاقچیان
حرفه ای  ،رشوه خواران و همه آنانی است که در نظم و امنیت و اقتصاد کشور
اخالل می کنند و بــه اعتماد و اطمینان مردم ضربه می زننــد ،خبرنگاران را
مردمدوستدارندچونمیتوانندصدایمردمرابشنوندوبهگوشمسئوالن
برسانند خبرنگاران و نویسندگان را مردم دوســت دارند چون می توانند پل
مستحکمومطمئنومورداطمینانبینمردمومسئوالنباشند،خبرنگاران
را باید مسئوالن نیز دوست داشــته باشند و قدرشــان را بدانند که حرف ها و
عملکردشانراصادقانهوامانتدارانهوهنرمندانهبرایمردمبازگومیکنندو
بهتصویرمیکشندتاچراغامیددردلجامعهفروزانترشود.
مردموتاریخحتماخبرنگارانترازانقالباسالمیراکهآگاه،صادق،امانتدار،
شجاع ،روشنگر ،مقید به ارزش های دینی و ملی ،مروج سبک زندگی ایران
اسالمی ،کاشف حقایق  ،یقه گیر مسئوالن «یقه ســفید» غفلت زده  ،صدای
مردم و در یک کالم خبرنگار «دادستان» هســتند دوست می دارند و ارج می
نهند.
خداقوت عزیزان
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مخاطبان روزنــامــه خــراســان در اســتــان هــای خــراســان
شــمــالــی  ،خــراســان جنوبی و سیستان و بلوچستان
مــی توانند مطالب مــربــوط بــه تیتر هـــای زیــر را کــه در
صفحه اول آمده است  ،در شماره امــروز روزنامه خراسان
رضــوی یا سایت اینترنتی روزنــامــه خــراســان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

سایهپالسکوبرسر 331ساختمان
مشهد
خراسان رضوی

صفحه4

همزمان با مــاه ذیالقعــده و ایام زیــارت مخصوص
رضوی،مراسمغبارروبیمضجعشریفثامنالحجج
حضرتعلیبنموسیالرضا(ع)،صبحپنجشنبهبا
حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد .به گزارش
پایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثارحضرتآیت
ا...العظمیخامنهای،دراینمراسممعنوی،مراجع

تقلید آیات عظام مکارم شــیرازی و وحیدخراسانی،
آیــتا ...مصباح یــزدی ،به همــراه جمعــی از علما،
مسئوالنوخانوادههایشهدا،جانبازانوایثارگران
استان خراسان حضور داشتند.مشــروح کامل این
خبر رادر صفحات روزنامه خراســان رضوی و سایت
روزنامهخراسان مطالعهفرمایید.

آیت ا ...مکارم شیرازی:

امروز بیشتر از هر چیز به جهاد فرهنگی نیاز داریم

آیت ا ...مکارم شیرازی گفت :جهاد فرهنگی از جهاد
نظامی برتر و باالتر است و امروز بیشتر از هر چیزی به
اینعرصهنیازداریم.
به گزارش خبرگزاری حوزه ،حضرت آیت ا ...مکارم
شیرازی در همایش «وجوب تقویت مسائل فرهنگی
در حاشیه شهر مشهد مقدس» ،تاکید کردند :همان
گونه که در عرصه نظامی هر مرزی مورد تهاجم قرار
می گیرد،باید دید دشــمن در عرصــه فرهنگی کجا
را مــورد هجمه قــرار داده اســت.وی با نقــل قول از
شهردار مشهد که حاشیه شــهر دیگر حاشیه نیست
و در واقع به شهر ملحق شده و در حال عمران است،
افزود :مشــهد مقدس یکی از مکان هایی اســت که
از ســوی دشــمن مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفت و
عالمــان دینی از نظــر فرهنگی و مســئوالن از جنبه
عمرانــی در مقابــل آن حضــور پررنگی یافتنــد که با
فعالیت انجام شــده ،وضع آن تغییر کرده است.آیت

ا ...مکارم شیرازی با مقایســه تعداد زائران بیت ا...
الحرام ،کربال و مشهد مقدس و با اشــاره به فعالیت
های فرهنگی تولیت آســتان قدس رضوی در دیگر
مناطق گفــت :بــارگاه منور رضــوی با ســرمایه 30
میلیــون نفــری زائــران ،ایــن اســتعداد و ظرفیت را
دارد که دامنه فیضش هر چه بیشــتر به همه مناطق
شهرستان ها و جهان برســد.وی همچنین با تاکید
بر این که عالمان دینی و مســئوالن باید به طور دایم
مراقب امور حاشیه شهر مشهد باشند ،تصریح کرد:
اگر غفلت کنیم ،دشمن با استفاده از فضای مجازی
و دروغ پردازی ،نفوذ خواهد کرد.
حضرتآیتا...مکارمشیرازیدراینهمایش،بناییرا
کهبهعنوانثامنالحجج(ع)شاملمسجد،کتابخانهو
مدرسهعلمیهدرابتدایبولوارحردرحالساختاست
بهنامآستانقدسرضویوقفکردندووقفنامهآنرا
بهحجتاالسالموالمسلمینرئیسیتحویلدادند.

فارس-سخنگویوزارتامورخارجهایرانبیانیه 11مادهاینشستنمایندگاندایمسازمانهمکاریاسالمیدرجدهرابهشدتمحکومکردوگفت:نمایندگانجمهوریاسالمیایرانبهدلیلصادرنشدن
روادیدازسویعربستانسعودیامکانحضوردرنشستهایسازمانهمکاریاسالمیدرجدهراندارندازاینرواینگونهبیانیههابااعمالفشارعربستانسعودیوبهصورتیغیرمنصفانهویکجانبهتهیهو
منتشرمیشود.بهرامقاسمیصدوراینگونهبیانیههایبیارزشوسوءاستفادهازنهادهاوسازوکارهایمنطقهایوبینالمللیراباهدفسرپوشگذاشتنبرجنایتهایمتجاوزانبهیمندانست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• واقعا وزیر بهداشت در حق مردم جفا کرد .حقوق
پزشکان و کارانه آن ها به قــدری زیــاد شده که قابل
قیاس با هیچ کشوری در دنیا نیست.
••با وجود کم آبی شدید ،همچنان کارواش ها به روش
سنتی پول به جیب می زنند که می توان با روش تصفیه
آب یا بخارشوی صرفه جویی کرد .گویا سازمان آب
متولی است.
••سپاس فراوان از تذکر بسیار به جای جناب مصطفی
طاهری درباره «ذبح مفاخر ملی در تلویزیون» ،امید که
گوش شنوایی وجود داشته باشد.
••چرا رئیس جمهور جواب گرانی و بدبختی مردم را
نمی دهد؟ نمی تواند دولت را واگذار کند؟
••سوال از رئیس جمهور ،اتفاق مبارکی است که از
آن نباید تابو ساخت .کاش نمایندگان زبان صادق و
گویای مردم باشند و به دور از سیاسی کاری ،مطالبه
گر حقوق مردم شوند و رئیس جمهور هم به دور از گله
و کینه با لحنی عذرخواهانه ،پاسخ گوی مشکالت
باشد نه به دنبال فرافکنی و طلبکاری ،بگم بگم های
خسته کننده.
••لطفا گزارشی از بــازار مواد پروتئینی در استقالل
تهیه کنید .به هر قیمتی می خواهند می فروشند.
ماهی و اجزای مرغ مثل ران و سینه واقعا گران است
و هر فروشگاه یک قیمت می دهد و نظارتی نمی شود.
••آب معدنی 1.5لیتری خریدم 20000ریال یعنی
از بنزین گران تر!
••از خیران محترم تقاضا می کنم ساخت خوابگاه
دانشجویی را در اولویت قرار دهند.
••ای کاش آقای روحانی یک عذرخواهی می کرد تا
مردم دلشان گرم می شد!
••لطفا مسئوالن فروش گوشی های توفیقی را طوری
انجام بدهند که به دست مصرف کننده واقعی و همه
کشور و نه فقط تهران برسد.
••گزارش نکردن فساد توسط مردم به دالیل مختلف
مثل درد سر سازبودن ،برخورد جدی نکردن با افراد
فاسد و ترس افــراد از توقف کار و اهمیت نــدادن به
شکایات و گزارش ها توسط مسئوالن و ...متاسفانه
نه تنها باعث از بین نرفتن فساد می شود بلکه باعث
افزایش روز افزون مفاسد اقتصادی و وخیم تر شدن
اوضاع و احوال نیز می شود.
••ما منکر پخش برنامه آشپزی در شبکه های سیما
نیستیم ولی به من بگویید شبکه آی فیلم چه ربطی به
آموزش آشپزی و پخت غذا دارد؟!
••یکی از عوامل فساد و رانت خواری در صنعت خودرو،
فروش به نمایندگی ها به صورت کارتکسی است .این

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

خودروها معموال با رابطه و دریافت پورسانت به افراد
خاص فروخته می شوند.
••حتی یــک نفر از  80میلیون نفر ایــرانــی دربــاره
واحد پول رایج مملکت به ریال سخن نمی گوید اما
دولتمردان محترم به دلیل احترام فراوان به ریال بسیار
با اعتبار رغبتی به تغییر واحد پولی از ریال به تومان
ندارند! اگر این تغییر انجام شود ارزش پول ملی مان نه
در باطن بلکه در ظاهر بسیار تقویت می شود که این هم
در نوع خود کاری عاقل پسند است.
••در جواب دوستی که گفته بود چراغ های صندوق
مهر تا صبح روشن است یعنی نباشد؟ وقتی 15میلیون
وام به مردم بیچاره پرداخت می کنند  26میلیون می
گیرند و برای جریمه ها هم جریمه می گیرند چراغ
های ما روشن باشد؟! کسی هست جلوی این صندوق
ها را بگیرد؟
••آقای حیدری مجری تلویزیون کم مانده بود هنگام
مصاحبه با رئیس جمهور از ترس سکته بکند .بهتر
است برود برنامه کودک به فکر سالمت خودش باشد!
•• 40میلیون نفر کارت هوشمند ملی به قیمت 31
هزار تومان درآمد هنگفتی را نصیب دولت می کند.
••در روزنامه چهارشنبه ،تیتر ردپای ارز مسافرتی در
فاجعه گرجستان اصال مناسب و گویا نبود .کمی با
سلیقه و حرفه ای تر تیتر بزنید.
••چرا فقط به تخلفات بازار موبایل و خودرو رسیدگی
می شود و تخلفات بــزرگ تر و حیاتی تر مثل دارو،
کامپیوتر و لپ تاپ بررسی نمی شود؟
••مقرری بگیر تامین اجتماعی هستم و چند روز است
که برای عده اندکی حقوق به حساب شان واریز شده
ولی برای من و عده کثیری واریز نشده دلیلش چیست؟
آیا سزاوار است همین دریافتی ناچیز هم با تاخیر چند
روزه یا یک ماهه واریز شود؟ لطفا کمی خود را به جای
این افراد بگذارید تا فشار روانی ناشی از حساب خالی
را احساس کنید.
••با بازداشت و ممنوع الخروج شدن  65نفر بازار سکه،
ارز و خــودرو کمی آرام گرفت و این به بقیه بــازار هم
خواهد رسید .آیا بهتر نبود همان اول این کار انجام می
شد؟ یعنی این قدر باید مدیریت ما ضعیف باشد که این
تعداد بتوانند با زندگی  85میلیون ایرانی بازی کنند؟
خواهشمندیم قاطع برخورد شود تا بــرای خاطیان
درس عبرت شود.
••باید وزیر اقتصاد استیضاح می شد نه آقای ربیعی.
باندهای قدرت همه جا هست.
••مسئوالن به فکر جوانان بیکار باشند .در هر خانواده
دو جوان بیکار هست.

نمابر05137009129 :

••چرا برخی از آدم ها آن قدر جنس شان خراب شده
است که حتی تنبلی و زورشــان می آید که الستیک
پنچر خودروی شان را با الستیک زاپاس تعویض کنند؟
••برای کشف انبارهای احتکاری جایزه تعیین کنند
مردم همکاری می کنند.
••مسئوالن تا زمانی که نتوانند به بــازار سکه و ارز
سروسامان بدهند آرامش به زندگی مردم و اقتصاد
کشور برنخواهد گشت .باید همه ارکان نظام با یکدیگر
همکاری کنند تا اعتماد نسبی به وجــود آمــده پس
از بسته جدید ارزی بانک مرکزی و صحبت های
تلویزیونی رئیس جمهور از بین نرود در غیر این صورت
دیگر اعتبار دولــت و مسئوالن در نظر مــردم از بین
خواهد رفت و همه مردم به سمت تبدیل دارایی ریال
به دالر و سکه خواهند رفت.
••وزیر محترم آموزش و پرورش لطفا اگر رفاه فرهنگیان
برایتان مهم است و مسائل پشت پرده وجود ندارد با
بیمه آتیه ســازان برای بیمه تکمیلی تمدید قــرارداد
نکنید.
••نمایندگان مجلس شما با رای مردم به خانه ملت
راه یافتید و برای حق این مردم در صحن مجلس دفاع
کردید ولی استیضاح و استعفا کارساز نیست و دولت
را به چالش می کشد و به عقب می راند واین مردم را
بدبخت تر می کند پس با همت و مشورت با رئیس دولت
و وزیران دولت هماهنگ شوید و برای آبادانی کشور و
رونق اقتصاد همین مردم بکوشید.
••واقعا بــرای سازمان الیت متاسفم! چرا بــرای 52
دقیقه  1300تومان هزینه دریافت می کند؟ مگر نیم
ساعت اول رایگان نیست و حداکثر هزینه برای هر
ساعت  850تومان نیست؟
••خـــداداد عزیزی انسان سالم ،صــادق و خانواده
دوستی است و لیاقت سرمربیگری در بهترین تیم ها را
دارد .به امید آن روز.
••نمی دونــم مسئولیت بــرگــزاری ایــن بــه اصطالح
«نمایشگاه خودرو» با کیه؟ هیچی نمی فروشند برای
چی برگزار شده؟ فقط برای این که ما بریم پرسنل
نمایندگی های سطح شهر رو ببینیم از اون لحاظ
خوب بود.
••به هیچ وجه با محتکران ،گــران فروشان و تمامی
کسانی که در شرایط حساس مملکت این طور ظالمانه
به جان مردم افتاده اند راحت برخورد نکنید و حداقل
در هر شهر و محله چند نفری را در حضور مردم به دار
مکافاتشان برسانید.
••امیدوارم با استیضاح وزیر کار آقای ربیعی بازار خزان
زده کار کشور ربیع و بهاری شود.

همزمان با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران مطرح شد

موضع منفیترکیه ،سوئیس،پاکستان واتریشدرمقابلتحریمها

هادیمحمدی–درحالیکهکمترازیکهفتهازآغاز
دور اول تحریم های ظالمانــه و یک جانبه آمریکا علیه
جمهوری اسالمی ایران سپری شــده است ،مقامات
کشورهایمختلفهمچنانبهموضعگیریعلیهاین
اقدامات آمریکا مــی پردازند و بر اجرا نشــدن این نوع
قوانینفرامرزیتاکیددارند.
به گزارش خراسان در حالی که این روزها ترکیه نیز
موردتحریمهایآمریکاقرارگرفته،رئیسدفتررئیس
جمهور کشورمان و فرستاده ویژه روحانی در سفری
یک روزه به ترکیــه ضمن دیدار با مقامات ارشــد این
کشــور از جمله رئیس جمهور و وزیران امور خارجه و
وزیرتجارتترکیه،پیامرئیسجمهورایرانرابهرجب
طیباردوغانتقدیمکرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی دولــت ،محمود
واعظیدردیداربارجبطیباردوغانرئیسجمهور
ترکیه درباره آخرین تحوالت مربوط بــه برجام ،آغاز
تحریمهایجدیدآمریکاومواضعکشورمانگفتوگو
وبرعزمکشورمانبرمقاومتتاپشیمانکردنآمریکا
ازاقدامخودتأکیدکرد.
رئیسجمهوری ترکیه نیز ضمن ابراز خرســندی از
دریافت پیــام روحانی ،مجدد بــر اراده ترکیه مبتنی
بر ادامــه همکاریها بــا ایــران تاکیــد و در خصوص
راهکارهای مربوط به چگونگی توسعه هرچه بیشتر
مناسباتمیاندوکشورورفعموانعاحتمالیموجود
رایزنیکرد.اردوغانابرازامیدواریکردکهدرآینده
نزدیکبارئیسجمهوریکشورمانمالقاتکند.
بهگزارشایرناواعظیهمچنیندردیدارخودبامولود
چاووشاوغلووزیرامورخارجهترکیهبهرایزنیدرباره
مسائل دوجانبه و توســعه مناسبات پرداخت .مولود
ش اوغلــو پس از ایــن دیدار با انتشــار پیامی در
چاوو 
صفحهتوئیترخوداعالمکردکهبارئیسدفتررئیس
جمهوریایراندربارهمسائلفعلیدوکشوربهتبادل
نظر پرداختیم .وی در دیدار با واعظی نیز گفت « :به
صراحتاعالمکردهایمکهتحریمآمریکاعلیهایرانرا
اجرانخواهیمکرد».وزیرامورخارجهترکیههمچنین
مواضعایراندرمسائلمختلفازجملهخروجآمریکا
ازبرجامراقابلتقدیرخواند.
همچنین بــه گزارش تســنیم دولت ســوئیس نیز به
شرکتهای این کشــور توصیه کرده تجارت با ایران
رابهرغمتحریمهایآمریکاادامهدهند .ویبااظهار

تاسفازاینکهوضعیتتحریمهادرقبالایرانمجدد
رو به وخامت گذاشته است ،افزود  :دولت این کشور
از منافع اقتصادی خود دفاع خواهد کرد (ولی) این
کشورنمیتواندپاسخشرکتهابهفضایجدیدرابه
آن ها دیکته کند .دولت سوئیس توصیه میکند که
شرکتها روابط تجاری خود با ایران را ادامه دهند و
دربارهوضعیتاطالعاتکسبکنند.
پاکستاننیزاعالمکرد،حق«پیگیریمنافعمشروع
اقتصادی و تجــاری خود» با ایران را بــا توجه به وضع
تحریــم های جدیــد آمریکا علیــه تهران ،بــرای خود
محفوظ می داند .به گزارش تسنیم و به نقل از پایگاه
خبریتریبیون،محمدفیصل،سخنگویوزارتامور
خارجه پاکســتان به خبرنگاران گفت« :مــا در حال
بررسی تبعات تحریم های جدید وضع شده از سوی
آمریکاعلیهایرانهستیم...اماپاکستانبهعنوانیک
دولت دارای حاکمیت ،حق پیگیری منافع مشروع
اقتصادی و تجاری ،در عین احتــرام به رژیم حقوقی
بینالمللیرابرایخودمحفوظمیداند».
ســفیر اتریش در ایران نیــز در گفتوگویــی در برنامه
«ســفیران» شــبکه پنــج ســیما دربــاره تحریــم هــای
جدیدآمریکاعلیهایراناظهارکرد:اعتقادماواتحادیه
اروپاعمیقابرایناستکهایرانیکحقغیرقابلانکار
و قانونــی دارد که از منافع اقتصــادی حاصل از برجام
بهرهمندشودتازمانیکهخودایرانبهتعهداتناشیاز
برجامپایبندبماند،ایننکتهبسیارمهماست.آنچیزی
که برای ما حائز اهمیت اســت در مقطع گــذار ایران،
رشد اقتصادی ایران اســت که مدنظر مقامات ایرانی
است .آمادهایم شریک ایران در گذر از اقتصاد تجاری
به اقتصاد تولیــدی و از اقتصاد مصرفگــرا به اقتصاد
تولیدمحورباشیم.سفیراتریشتاکیدکرد:اتریشاین
آمادگیراداردکهدرکنارایرانکماکانباقیبماند.
ازسویدیگرسخنگویکمیسیوناروپاباتاکیدبربه
رسمیت نشناختن تحریمهای فراسرزمینی آمریکا
توسطاتحادیهاروپا،گفتکهشرکتهاآزادنددرباره
ادامه فعالیت شــان در ایــران تصمیمگیــری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اســپوتنیک« ،مینا آندریوا»
سخنگوی کمیســیون اروپایی روز چهارشنبه اعالم
کرد :اتحادیه اروپا قانون مسدودســازی تحریمهای
آمریکا را با هدف خاص حفاظت از کســب وکارهای
ایناتحادیهوضعکردهاست.





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

روزنامه خراسان

نخســت وزیر روســیه به آمریکا هشــدار داد در صورت
اعمالتحریمبیشترضداینکشور،روسیهآنرابهمثابه
اعالن جنگ اقتصادی تلقی خواهــد کرد.به گزارش
اسپوتنیک،دیمیتریمدودفگفت:تمامچیزیکهمی
توانمبگویمایناستکهاگرآنهاعملیاتبانکداریبا
استفادهازهرنوعارزیراممنوعکنند،بهنوعیاعالن
جنگاقتصادیکردهاند.روسیهبهایناقدامبااقدامات
متقابل سیاســی و اقتصادی پاســخ خواهد داد و بهتر
است دوستان آمریکایی ما چنین اشتباهی را مرتکب
نشوند.تحریم های جدیدی که آمریکا در نظر دارد به
بهانه مســمومیت جاسوس سابق روســیه در انگلیس
ضداینکشوروضعکند،شاملممنوعیتپروازخطوط
هواییروسیهبهآمریکا،ممنوعیتصادراتتجهیزات

الکترونیکیبهروسیه،توقفبخشوسیعیازصادرات
آمریکا به روســیه و تحریم های بخش بانکی اســت.به
دنبالانتشارخبراحتمالاینتحریمها،ارزشدالردر
برابر روبل روسیه به باالترین سطح دو سال اخیر خود
رســید و هر دالر به ازای 66.71روبل مبادله شــد .از
ابتدای امسال تاکنون ارزش پول ملی روسیه در برابر
دالر  14.6درصد ســقوط کرده است.به گفته شبکه
سی ان بی سی ،شــاخص « آر تی اس» که در بردارنده
شاخص های  ۵۰بورس روسیه اســت 2.14 ،درصد
کاهش یافــت .در این بیــن نمادهای مالــی و صنعتی
روسیه بیشــترین ریزش را داشــته اند و سهام خطوط
هواییاینکشوربهنام«ایرفلوت» 2.64درصدوسهام
گویتیبانک» 3.9درصدکاهشیافتهاست.
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ازحرکتانساندوستانهکمدین«خندوانه»تاگزارشعجیبمسابقهفوتبالدراهواز
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فداکاری مادر در زمین فوتبال

تصویری که فداکاری یک مادر را نشان می دهد،
سیلیازکامنتهایمحبتآمیزراروانهشبکههای
اجتماعی کرده است .در این تصویر مادری دیده
میشودکهبرایاینکهفرزندشدرزمینفوتبال
زیرنورآفتابگرمازدهنشودچتریبهدستگرفته
وآنرارویسرفرزندشنگهداشتهاست،درحالی
کهخودشزیرآفتابداغایستادهاست.کاربریدر
اینبارهنوشتهاست«:وقتیمیگنبهشتزیرپای
مادرانه به خاطر همین چیزاست دیگه!» کاربری
با نام ســایه هم معتقد بود« :همین فداکاری ها رو
انجام میدن که بچه های این دوره و زمونه این قدر
لوسبارمیاندیگه!»

تعمیر تریلی همزمان با تردد در جاده!

دیــروز ویدئویــی عجیب از
تعمیــر یک تریلــی در زمان
تردددرجادهمنتشرشد.در
شرحتصاویرآمدهبودکهاین
ماجرا در چین اتفاق افتاده
اســت .این ویدئو در شــبکه های اجتماعی بسیار
پربازدید شد .مصطفی با به اشتراک گذاشتن این
تصویر در توئیتر نوشــت« :انجام حرکات ژانگولر،
وقت رانندگــی دیده بودیــم ،ولی اینا دیگــه واقعا
نوبرن!» اکرم نیز در کامنتی اینستاگرامی تعجب
خود را این گونه نشان داد« :مگه میشــه؟! االن یه
ماشــینی جلوشون ســبز بشــه می خوان چی کار
کنن؟!یااگهمجبوربشنترمزکننچی؟!»

1.4 M

سقوطآزادقیمتها!

حرکت انسان دوستانه یک کمدین «خندوانه»

انتشــار ویدئــوی بامــزه ای
در فضای مجــازی موجی از
شوخیهایبامزهرابهدنبال
داشــت .در این ویدئو فردی
از بــاالی سرســره در حالت
سقوط آزاد دیده می شــود که چند باری به سرسره
برخوردمیکندودوبارهباالمیرود!کاربرانفضای
مجازی در شــرح این ویدئو شــوخی های جالبی با
توجهبهمسائلاقتصادیروزنوشتهاند.سعیدیپور
نوشته«:جوریکهمردمفرازونشیبهایاینروزها
رو پشت سر می ذارن!» کاربر دیگری به نام علیرضا
نیزنوشتهاست«:اینقدرکهاینروزهاقیمتسکهو
دالرباالوپایینرفت،اینآقانرفت!»

بهتازگیتوئیتیبامتن«:سهبستهصدتاییقرص
 budesonideدارم تا ،2019تاریخ مصرف داره
مخصوص بیماران ،IBDنایاب هم هســت .بیمار
خودمون متاســفانه فوت کرده ،ریت کنید کسی
الزمداشت،برسونمبهش»بههمراهعکس 3بسته
قرص ،بازنشر زیادی پیدا کرده است .نکته جالب
تر این که این اقدام توســط بهــزاد قدیانلو ،یکی از
شرکتکنندههایسریقبلیمسابقه«خنداننده
شو»اتفاقافتادهاست.کاربریدراینبارهنوشت:
«مهربانی هست .اقدام زیبای یک هموطن تو این
وضعیتوخیمدارویی،واقعاقابلتحسینهوکاش
ازش تقدیر هم بشــه تا برای بقیه الگو بشه» .کاربر
دیگری هم با واکنشی طنز نوشت« :برنده واقعی
خندانندهشوتویی،بقیهاداتودرمیارن!»

1.6 M

432.8

روسیه :تحریمهای جدید آمریکا اعالم جنگ اقتصادی است

@ Khorasannewspaper

وقتیباجانمردمشوخیمیکنیم

به تازگی ویدئــوی عجیبی از
یــک دوربیــن مخفــی ایرانی
همــراه بــا شــرح «شــوخی با
جان مردم در دوربین مخفی
ایرانــی!» در فضــای مجــازی
منتشرشدهکهحرفوحدیثهایزیادیبهراهانداخته
است .در این ویدئو که از کابین یک هواپیمای دونفره
تصویربرداری شده ،مشاهده می شود که پسر جوانی
ســوار هواپیما ی دونفره شــده تا پرواز را تجربه کند اما
هنگامی که هواپیما به اوج می رســد ،خلبان خودش
را به بیهوشــی می زند! عکس العمل پسر جوان سوژه
کاربران شده است .کاربری نوشته است« :واقعا هیچ
وقت شوخی هامون درست و حسابی نیست .آخه این
چهکاریه؟»کاربردیگریهمنوشتهاست«:اگرمنبودم
ازتمامعواملایندوربینمخفیشکایتمیکردم!»

674.8

گزارش عجیب فوتبال همزمان با حواشی

بــازی پنــج شــنبه شــب
اســتقالل خوزســتان بــا
پرسپولیس از همان ابتدا با
حاشــیه های زیادی همراه
شــد و در اتفاقــی عجیــب،
هــواداران قبل از شــروع بازی با ســنگ پرانی خود
مانع از شروع بازی شدند .در این بازی که هر لحظه
درشبکههایاجتماعی،خبرهاییدربارهدرگیری
روی ســکوها به گــوش می رســید ،صحبــت های
گزارشــگر بازی بــرای همــگان باعث تعجــب بود.
مسعودنریموسیگزارشگردرلحظاتیکهتلویزیون
در حال پخش حرکت نیروهای یگان ویژه به سمت
تماشاگران بود ،گفت« :خوشبختانه خیلی راحت
این بازی در حال برگزاری اســت و مشــکل خاصی
رویسکوهاوجودندارد»!
CMYK

