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اولویت ها در برخورد با فساد
تغییر می کند؟
«ارز را یــا ّ
ســکه را وقتــی کــه بهصــورت غلــط تقســیم
می کنند ،ایــن دو طــرف دارد :یکی آن کــه میآید این
را می گیرد  ...یکــی آن که این را می دهــد .ما همهاش
داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» می گردیم -مفسد
اقتصادی ،قاچاقچی -درحالیکه تقصیر عمده متوجه
آن کســی اســت که «داد»؛ او را باید دنبال کــرد .در این
کاری که اخیر ًا قوه قضاییه شــروع کرده که کار درستی
است ،دنبال این هستند ».این جمالت ،بخشی از بیانات
رهبر انقالب در دیدار روز سه شنبه با اقشار مختلف مردم
بود .این جمالت حاکی از راهبردی در برخورد با مفاسد
اقتصادی است که تامل در آن ضروری است.
ســال هاســت کــه برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی جزو
مطالبات مهم عموم مردم بوده اســت .با تشــدید فساد
طی چند سال اخیر از فساد بانکی ســه هزار میلیاردی
و محکومیت معــاون اول رئیس جمهور ســابق تا پرونده
بابک زنجانــی و در ماه های اخیر ،ســوء اســتفاده های
کالن ارزی ،مشخص شــده که نقش فساد همچنان در
مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است .در این
میان توسعه فضای مجازی ،موجب شده است که پدیده
شــوم فســادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد
و کم و بیش همه ما هــر روز با بگم بگم هایی در ســطوح
جلســات علنی مجلس ،مناظره های ریاست جمهوری
و برخی دیگــر از عرصه هــای عمومی مرتبــط با فضای
سیاسی مواجه باشیم .در این میان همچنان بسیاری از
ما به دنبال افراد فاسد می گردیم و با پیگیری دستگیری
و مجازات این افراد ،تصور می کنیم ،قدم مهمی در مسیر
اصالح امور و پــاک ســازی جامعه از مفاســد اقتصادی
برداشــته ایم ،اما باز هم خبرهایی ناامیدکننده از فساد
اقتصادی می شــنویم و مصادیق جدیدی از فســادهای
اقتصادی را می بینیم.
به نظر می رســد ،مشــکل به نحــوه مواجهه رســانه ها و
مســئوالن با فســاد اقتصادی باز می گردد .بسیاری از
ما برخورد با «فســاد اقتصادی» را متــرادف با برخورد با
«مفسد اقتصادی» می دانیم و به خاطر حس تنفری که
نسبت به مفسد اقتصادی داریم ،برخورد با مفسدان ما را
راضی می کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می
شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند.
این رویکــرد قطعــا در جای خــود ضــروری و بازدارنده
است و باید به طور جدی پیگیری شود ،اما کافی نیست
وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی دهد که ریشه های فساد
را بررســی کنیم .ریشــه هایی که مجدد می روید و میوه
تلخ فساد را به ارمغان می آورد.
موضع روز دوشنبه رهبر انقالب که به صراحت ،تقصیر
عمــده بروز مفاســد اقتصــادی مربوط بــه ارز و ســکه را
متوجه مســئوالن و دســتگاه هــای تصمیم گیــر در این
زمینه دانســتند ،به وضوح نشــان می دهــد که موضوع
مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و ســکه برخورد با سوء
اســتفاده کنندگان نیســت ،بلکه تصمیم گیران باید در
محور برخورد قرار گیرند.
از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشــدید و تســریع
در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر
انقــاب همراه شــد ،فرصــت گــران بهایی اســت برای
این که در برخورد با فســاد اقتصادی و تشــکیل دادگاه
هــای علنــی ،ســراغ تصمیــم گیــران و تصمیم ســازان
در بانــک مرکــزی ،وزارت صنعت و دیگر قســمت های
دولتی برویم .اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این
دادگاه ها عالوه بر محاکمه ســریع ،قاطع و علنی ســوء
اســتفاده گــران ارزی ،محاکمــه علنی متولیــان توزیع
بدون نظارت ارز دولتی اســت .متولیانی که در آســتانه
جنگ اقتصادی و در شــرایطی که تحریم های پیش رو،
کم و بیش دسترسی های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار
می دهد ،جعبه مهمات نیروهای خودی را به ثمن بخس
به دســت دزدان داده اند تا فعاالن اقتصــادی به عنوان
سربازان جنگ با دشمن ،با خشاب های خالی و نیمه پر
روانه میدان شوند.
امــا در وهله بعــد ،فراتر از برخــورد با مفســدان و زمینه
ســازان فســاد ،آســیب شناســی نظام تصمیم گیری و
تصمیم ســازی اســت که چنین مفاســدی را ایجاد می
کنــد .در این میــان تصمیمات یــک شــبه و غیرمنتظره
ای نظیر ارز  4200تومانی بدون مشــورت با دیگر قوا،
از این دســت اســت .زمانی که خارج از فرایند شفاف و
معقــول نظام تصمیــم گیــری ،تصمیمی شــبانه گرفته
می شــود ،بدون این که بخش های تخصصی در درون
خود دولت و دیگر قوا مطلع باشــند ،بایــد منتظر وقوع
فســاد بود .تالش برای شــفاف ســازی فراینــد تصمیم
گیــری ،مهــم ترین رکــن برخــورد بــا فســاد اقتصادی
اســت .به عنوان نمونه اگر قرار باشد ،تصمیم گیری در
خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها پشت درهای بسته
صورت گیرد ،بــاز هم بایــد منتظر تداوم رانــت بود .آن
هم در شــرایطی که صادرکننــدگان غیرنفتی از جمله
پتروشیمی ها ،می توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که
اکنون حدود هشــت هزار تومان است ،بفروشند ،اما از
سوی دیگر ،ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز
 3800تومان دریافت می کنند .این تصمیمات و تعلل
در اصــاح تصمیمات غلــط ،خروجی فرایندی اســت
که غیرشفاف است و مشــخص نمی کند ،افراد تصمیم
گیری که بدبینانه ،تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش
بینانه تحت تاثیر تحلیل های غلط و گزارش های جهت
دهی شده به نفع مفسدان هستند ،چگونه بدون اطالع
افراد و نهادهــای مســتقل و نظارتــی ،تصمیمی را می
گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می شود .بنابراین
قطعا باید تصمیمات مهمی که می تواند رانت یا فرصت
مهمی برای بخشــی از فعاالن اقتصادی ایجاد کند ،در
فضایی شفاف و با طرح هشــدارهای مراکز تخصصی و
نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری
از وقوع فساد فراهم شود.
در هــر صورت برخــورد با فســاد اقتصادی اکنــون وارد
مرحله ای شــده اســت که قضاوت ها درباره ریشه های
فســاد و نحوه مقابله با آن ها باید تغییر کند و به فساد در
مراحل تصمیم ســازی و مواجهه با زمینه سازان فساد،
بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.

روایتحاجیدلیگانیازهتکحرمتزنانایرانیدرفرودگاهتفلیس
نمایندهمردمشاهینشهردرمجلسشورایاسالمی،ازهتک
حرمتزنانایرانیتوسطمأمورانفرودگاهتفلیسهنگامخروج
ازفرودگاهخبرداد.حسینعلیحاجیدلیگانیبهفارس،گفت:
(روزسهشنبه)پیشازپروازشماره ۷۲۲۴ساعت ۷:۴۵تفلیس
به اصفهان ،مأمــوران این فرودگاه اقدام بــه هتک حرمت زنان
مسافرایرانیکردندکهبااینپروازعازمایرانبودند.ویافزود:
مأمورانفرودگاهتفلیسپیشازسوارشدنمسافرانبههواپیما،
مســافران زن ایرانی را مجبور کردند تا روسری ،شال و مانتوی
خود را درآورنــد و با این حالت و در جلوی دیــد دیگران از داخل

گیتردوبعدسوارهواپیماشوند.نمایندهمردمشاهینشهردر
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :این اقدام مأموران تفلیس
درقبالزنانایرانیدرحالیاستکهمسافرانزندیگرکشورها
بدون این که مورد مزاحمت آن ها برای بیرون آوردن لباس قرار
گیرند ،سوار هواپیما شدند .حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:
وزارتامورخارجهباجدیتاینموضوعراپیگیریکندوازدولت
گرجستان در این باره توضیح بخواهد .وی در پایان گفت :الزم
است تا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به
اینموضوعورودوباجدیترسیدگیکند.

وزیر نیرو :پرونده خاموشی های امسال بسته شده است
هــادی محمــدی – وزیــر نیــرو دربــاره خاموشــیهای
ماههــای اخیــر و افزایــش حجم مصــرف برق کشــور گفــت :با
توجــه بــه مجموعــه برنامهریزیهایــی کــه شــد و همــکاری
مــردم ،در بخــش هــای مختلــف خوشــبختانه از جمعــه
 ۱۹مــرداد میــزان خاموشــی صفر بــوده و بــا توجه بــه کاهش
دمــا پرونــده خاموشــیها بــرای امســال بســته شــده اســت.
رضااردکانیاندیروزدرجمعخبرنگارانافزود:همراهیمردمبه
گونهایبودکهباوجودپیشبینی 5.2درصدافزایشبار،مصرف
به  2.8رسید و در مجموع  ۳۴روز خاموشی داشتیم که عمدتا
به دلیل کم بارشی و کم شدن سهم نیروگاه برق آبی و دمای باال
و مستمر پیش آمد .تهران در مجموع ۴۴روز با دمای باال مواجه
بود که به طور مســتمر  1.9درجه افزایش دما داشــت .به ازای

هر یک درجه  ۱۵۰۰مگاوات افزایش مصــرف داریم که تاثیر
قابل مالحظهای دارد .وی ادامه داد :امسال پرونده خاموشی
بسته شده اما برنامهریزی کردهایم برای سال بعد با پیشبینی
شرایط مشابه ،تجربه امسال به کار گرفته شــود .برای  9هزار
مگاوات بیشتر برنامهریزی کردهایم که الزم است مبالغ ریالی
و ارزی به این موضوع تخصیص یابد .همچنین پیشبینی می
کنیم که چهار هزار مگاوات هم مدیریت مصرف انجام بگیرد .
او گفت :البته تجهیزاتی هم کــه میتواند در کاهش مصرف
کمک کند ،مثل تغییر المپها را دنبال میکنیم .همراهی
مردم در کنار تشــویق موثر پرمصرف ها بــرای گرویدن به کم
مصرفی هم موثر اســت کــه چــاره آن تغییر تعرفــه پرمصرف
هاست.

48کشته در حمله انتحاری به یک مرکز آموزشی کابل

حمله انتحــاری به یــک مرکــز آموزشــی در غرب شــهر کابل
دســتکم  ۴۸کشــته و  115زخمی بــر جای گذاشــت .این
حمله انتحاری عصر دیروز در مرکز آموزشــی «مهدی موعود»
واقع در منطقه دشت برچی کابل رخ داده است .حشمت ا...
اســتانکزی ،ســخنگوی پلیس کابل میگوید عامل انتحاری
پیاده وارد مرکز آموزشــی شــده و خود را منفجر کرده اســت.
به گزارش بی بی ســی ،تصاویر منتشر شــده از این رویداد در
شبکههایاجتماعینشانمیدهدکهانفجاردرداخلیکیاز
کالسهای این مرکز رخ داده است .تا لحظه نگارش این خبر
کسیمسئولیتحملهرابهعهدهنگرفتهاست.اماگروهطالبان
گفتهکهدراینحملهدستنداشتهاست.اینسومینحملهبه

مراکزآموزشیدرغربکابلاست.درمواردقبلیکهحمالتی
ازایندستدرنواحیعمدتاشیعهنشینرویداده،تروریست
های داعش مســئولیت آنها را بر عهده گرفته انــد .حمله در
کابلپسازچندهفتهآرامشنسبیدرزمانیصورتمیگیرد
کهنیروهایدولتیتحتفشارشدیدحمالتطالباندرمرکز
شــهر غزنی هســتند .در جریان ایــن درگیریهای پنــج روزه
صدها غیرنظامی و نیروی نظامی افغانستان کشته شدهاند.
حمله طالبان به غزنی یکی از بــزرگ ترین حمالت طالبان در
سالهایاخیربهشمارمیرودوانتقاداتازدولتاشرفغنی
رئیسجمهورافغانستانرادربارهتواناییدرتامینامنیتکشور
برانگیختهاست.

▪توزیع نادرست بسته های حمایتی

یکی از شهروندان سیستانی به خبرنگار ما می گوید :با وجود
اینکهاعتباراتیبرایرفعمشکلریزگردهادرمنطقهازسوی
دولت اختصاص یافته اســت ،اما آن چه هزینه شــده به اندازه
اعتبارات اختصاص یافته نبوده و اقدامی اساسی انجام نشده
است«.محمد سارانی» می افزاید :آن چه مسئوالن بر اساس
آمار برای کمک به مــردم اعالم کرده اند صحت نــدارد ،آن ها
با دادن آمارهای نادرســت خود را مدیون ایــن مردم رنج دیده
می کنند .البته در تعدادی از روســتاها کمــک های ناچیز در
حد توزیع ماســک ،آب معدنی و بســته های غذایــی آن هم به
وســیله جمعیت هالل احمر کشور شده اســت اما به بسیاری
از روستاهایی که دچار مشکل هســتند و به دلیل ریزگردها و
توفان آسیب دیده اند کمک نشده اســت.وی ادامه می دهد:
کاش مجموعــه ای وجود داشــت که بر کار مســئوالن منطقه
سیســتان به ویژه در زمــان توزیع کمک ها نظــارت می کرد تا
حق مردم به خوبی ادا شــود.یکی دیگر از ســاکنان سیستان
و از فعاالن اجتماعی منطقه هم می گویــد :به جز کمک های
پراکنده جمعیت هالل احمر کشور و استان که آن هم به همه
روستاهای آســیب دیده نرسید ،دیگر دســتگاه های اجرایی
منطقههیچکمکینکردندودربرخیروستاهاهمفقطماسک
توزیع شــده است«.حســین .س» اضافه می کند :بسیاری از
مناطق آســیب دیده از خدماتی مانند آب معدنی و بسته های
غذایی برخوردار نشدند و آمارهای اعالم شده از سوی برخی
مسئوالن صحت ندارد ،حتی به دلیل کمبود آب شرب و بوی
نامناسب آن مردم به ناچار به شــهر می روند و از ایستگاه های



تامین آب بهداشــتی آب مورد نیــاز خود را خریــداری و تامین
می کنند.وی ادامه می دهد :اگر طرحی مانند پویش نذر آب
و حضور برخی کاروان های ســامت جمعیت هالل احمر که
بهتازگیدرمنطقهبهکمکمردمشتافتنبودهرگزکمکیاز
سویمسئوالننمیشد.توزیعبستههایبهداشتیوغذایی
دربسیاریازروستاهاصحتنداردوفقطدرحدتوزیعماسک
بودهاست.یکیدیگرازساکناننقطهمرزیوازروستایخمر
بهخبرنگارمامیگوید:کمکهاییدرقالببستههایغذایی
و ماسک و تانکرهای آبرســانی از سوی جمعیت هالل احمر
استان و کشور انجام شده که البته باید گفت مقطعی و اندک
اســت«.حمید.گ» می افزایــد :به جز کمک هایــی که در حد
اندک از ســوی جمعیت هالل احمر به مردم روســتا شده و باز
گشاییوتخلیهماسهبادیازاطرافروستاوجادهاصلیبیبی
دوستبهبنجارکاردیگریتوسطدیگرنهادهایدولتیانجام
نشدهاست.ویاضافهکرد:سیستانمردمصبوریداردکهبا
وجودمشکالتفراوانهرگزحاضربهترکخاکخودنشدند
و این موضوع را در هیچ جای جهان نمی توان مشــاهده کرد،
مسئوالن کشوری و اســتانی اندکی به فکر این مردم باشند و
کوتاهی نکنند.شــهروند دیگری هم به خبرنگار ما می گوید:
هر زمان توفان های شــدیدی در منطقه پدید آمده است فقط
جمعیت هالل احمر با توجه به بضاعتش به کمک مردم آمده
و از دیگر مسئوالن و دستگاه های اجرایی خبری نبوده است،
انگار مردم این جا جزو ایران نیستند«.رســول .ع» ادامه داد:
آمارهای ارائه شــده از سوی مسئوالن اســتانی درباره کمک
به مردم با واقعیت ها فاصله دارد و شامل خیلی از روستاهای
بحران زده نشده اســت که امیدواریم از صبوری مردم منطقه
سوء استفاده نکرده باشــند و برای کمک به مردم خود از جان
مایهبگذارند،مسئوالنکشوریهمبایدنگاهشانبهایننقطه
کههمیشهوالیتمداریآنموردتاییدمقاممعظمرهبریبوده
استویژهترباشد.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :
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خراسان رضوی

پیامك2000999 :

•• وقتی دیدم پسر آقای جنتی یک نجار است.برایش
دعا کردم.
••چرا دولــت و اداره آب و فاضالب بــرای تجهیزات
کاهنده مصرف آب یارانه تخصیص نمی دهد تا مصرف
آب شرب کمتر شود مثل اقدامی که دولــت وقت و
شرکت برق انجام داد و المپ کم مصرف یارانه ای را
بین مردم توزیع کرد.
••چرا در دانشگاه پیام نور استانداردهای آموزشی
رعایت نمی شود و حتی عالوه بر آن با توجه به ماهیت
دولتی بودن ،شهریه های آن بسیار زیاد در نظر گرفته
شده است؟
••اگر ملت از اسراف در همه چیز بپرهیزد و دولت در
سیاست خارجی قاطع و هوشیار و مطیع رهبری باشد
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و ایرانی همیشه
سرافراز خواهد بود.
•• حاکمیت دول ــت بــر ام ــور زنــدگــی م ــردم هــر روز
کم رنگ تر می شود .چرا؟
••دولــت باید قیمت فــوالد و مصالح ساختمانی را
تعزیراتی کند تا اقتصاد کشور کمی رونق یابد سنگ
آهن که تولید همین کشور است و به دالر ربطی ندارد
و شهرداری های کشور هم باید دست از کاغذ بازی
و افزایش تعرفه بردارند  .کمی درک شرایط کشور
توسط مدیران و مسئوالن الزم است.
•• مسئوالن محترم تامین اجتماعی اگر می خواهید
بــه ســرنــوشــت آقـــای ربــیــعــی گــرفــتــار نــشــویــد ،حق
بازنشستگان زحمتکش را بدهید و مابالتفاوت حقوق
شان را بپردازید.
••سالم ،من این موضوع مالیات نــدادن پزشکان را
تایید می کنم چون شاهد آن بوده ام ،چند ماه پیش
برای معاینه به یکی از متخصصان قلب معروف که اتفاقا
استاد دانشگاه هم هست و مطبش در  ...هست مراجعه
کردم منشی علی رغم وجود دستگاه کارت خوان در
مطب به من گفت وجه را باید به صورت نقدی پرداخت
کنی لذا من چندین پله را پایین آمدم و وجه را از عابر
بانک برداشتم و تقدیم کردم در حالی که بیماری قلبی
هم داشتم.
••روزی نیست که اسامی این فاحشه های ترامپ را
منتشر نکنید.
••چرا برای پدیده کاری انجام نمی دهند .همه زندگی
مان را داده ایم حاال هم هیچ کس رسیدگی نمی کند.
•• بــرای ایجاد رونــق اقتصادی کشور ساالنه نیاز به
جذب  60میلیارد دالر سرمایه خارجی است لذا الزم
است به گونه ای با کشورهای خارجی رفتار شود که
اعتماد آن ها به سرمایه گذاری جلب و موانع موجود

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

برطرف شود.
••چه خوب است سازمان حج و زیارت از وزارت فرهنگ
و ارشاد منفک و خود صاحب یک وزارتخانه ای جدید
و مستقل شود.
••ای کــاش حقوق ما کارمندان براساس نــرخ دالر
محاسبه و پرداخت و همسان سازی می شد!
••چه تناسب و همخوانی دارد نــام خواجه حافظ
شــیــرازی شاعر و غزلسرای قــرن هشتم هجری با
مــوضــوع جشن سینمایی و تلویزیونی مــوســوم به
حافظ؟!
••چرا مسئوالن طبس فکری به حال ما اجاره نشین ها
نمی کنند قیمت زمین و مسکن برای مردم سرسام آور
است چرا هیچ کس به فکر مردم نیست؟
••اگر به جای دولت و مسئوالن بودم به کوری چشم
آمریکا ،یارانه مردم صبور و قهرمان ایران را حداقل سه
برابر واریز می کردم تا ثابت کنم که دولت حواسش به
فشار اقتصادی به ملت هست.
••چــرا ایــن قــدر بــازرســان اداره ها به مــردم گیر می
دهند!؟
••آقایان محتکر و کسانی که در این زمانه وانفسا و
سخت مثل زالو به جان مردم افتاده اید این اموال حرام
را به جای خواهید گذاشت و خواهید رفت و دیگران
برایتان خواهند خــورد! و شما باید در قبر و بــرزخ و
قیامت جواب گو باشید .اگر دین و اعتقادی ندارید
الاقل انسان باشید مردم گرفتار و مستاصلند! مریض
دارند دختر و پسر دم بخت دارند .مستاجر و بیکارند.
وجدانتان کجا رفته؟
••قبض «همراه اول» را به وسیله عابربانک پرداخت
کردم اما باز هم برایم پیامک بدهی قبلی آمده .لطفا
راهنمایی ام کنید.
••چرا سازمان انتقال خون بسته های اهدایی را به
مناسبت روزهــای اهدای خون به در منازل اعضای
اهداکنندگان مستمر خون با پست ارسال نمی کند؟
••در ایــران ،لــوازم خانگی با شرایط اقساطی و وام
خریداری می شود و با اولین جابه جایی به منزلی
دیگر ،بیشتر لوازم خراب یا شکسته می شود و باعث
ضرر و زیان بسیار است.
••با توجه به تبلیغات وسیع موسسات کمک آموزشی
بهتر نیست آموزش و پرورش توزیع کتاب های درسی
را متوقف کند و همان کتاب های کمک آموزشی را که
در تمام کالس ها و آزمون ها جای سواالت خالقانه و
خوب گذشته معلمان دلسوز را گرفته است چاپ کند
و از هزینه خانوارها بکاهد.
•• لطفا به گوش مسئوالن برسانید پدر من مریض است

نمابر05137009129 :

و تنها نان آور خانه .پدرم تریاک مصرف می کند تا رمقی
برای کارگری داشته باشد لطفا تریاک را ارزان کنید تا
الاقل با دستمزدی که می گیرد همان را مصرف کند و
به سراغ مواد صنعتی که ارزان است نرود!
••وا ...به خاطر سرنوشت پیش آمده برای قاسم ،جانباز
اعصاب و روان و شباهتش به افاغنه و فرستادنش به
افغانستان و درگذشت وی در شهر زرنج بر اثر سرما و
بی خانمانی و غربت ،اگر خون گریه کنیم و از اعتصاب
غذا بمیریم باز هم کم است.
•• آقای شجاعی درباره یادداشتتان باید بگویم دنیای
سیاست دنیای اخالقیات نیست تصمیم العبادی در
جهت حفظ منافع ملی عراق عاقالنه است.
•• چرا هیچ انتقادی از روحانیون ،چاپ نمی کنید ،در
حالی که انتقادها از رئیس جمهور و دیگر بزرگان را
درج می کنید؟ رسالت خبری خود را انجام دهید و بی
پروا و مستقل باشید.
•• خوب به سالمتی دریای خزر رو هم بخشیدیم ،آقا
تبریک!
•• لطفا در صفحه اول نقشه دریای خزر و کشورهای
حاشیه اش را چاپ کنید تا مردم بدانند امکان ندارد
سهم ما  50درصد باشد ،اگر سهم ما  50درصد باشد
آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان باید تمام سواحل
خود را دیوار بکشند.
••نیمی از مشکالت مردم به خاطر شما روزنامه نگاران
ترسو و تعارفچی هست! با مسئوالن تعارف دارید! اگر
کشور و نظام و مردم را دوست دارید حرف و درد مردم
را به گوش مسئوالن برسانید! شجاع باشید!
••درست است که احتکار باعث کمبود کاال و گرانی
است ولی چرا قبل از نوسانات سکه و ارز در بــازار،
کاالیی احتکار نمی شد؟
••با سالم و تشکر از کــورش شجاعی عزیز به خاطر
نگارش (خوش رقصی العبادی برای ترامپ) از قدیم
گفته اند خدمات زیادی ،حق ایجاد می کند.
••مطالبات پیمانکاران به سال هفتم رسید .متاسفانه
دولت باز هم قول اوراق تسویه به بانک ها را می دهد،
کسی نیست از آقای دکتر نوبخت بپرسد کارشناسان
شما بعد از کم توجهی به قشر فعال پیمانکاری تازه به
فکر این اوراق افتاده اند.
••در خصوص شکایات مدارس آیا مسئوالن باخبرند
بعد از شکایت ،مشکالت روحی و روانی بی شماری
برای آن دانش آموز به وجود می آید چون در شکایت
همه مشخصات اولیای شاکی در اختیار مدیر مدرسه
قرار می گیرد و به همین دلیل اکثرا حاضر به ثبت
شکایت نیستند.





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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ختم دعوای زن و شوهری به روش کامی کازه ها!
«خلبانی هواپیمای شخصی
را بر سر همسرش کوبید!»
مــاجــرا از ایــن قــرار اســت که
م ــردی در آمریکا بــه تالفی
شــکــایــت هــمــســرش از او،
هواپیمای شخصی را به سقف خانه اش کوبید تا خود
و همسرش را بکشد اما اتفاق جالب آن جاست که در
این حادثه فقط ِ
خود خلبان کشته شد .انتشار این
خبر موجی از کامنت های خنده دار را راهی فضای
مجازی کرد.کاربریدرواکنشبهاینموضوعنوشت:
«کاش مردهای ایرانی هم یک هواپیمای اختصاصی
داشتند!» کاربر دیگری هم نوشت« :اووو چقدر
باکالس!همسرکشیبهصورتالکچری!»تعدادیاز
کاربران هم نوشتند« :دعوا نمک زندگیه .اما اینا دیگه
توی نمک زندگی میکردن!»

▪پیگیری مسئوالن استانی در منطقه

فرمانــدار زابل هــم در این بــاره به خبرنــگار ما می گویــد :در
پی مشــکالت به وجــود آمده ناشــی از توفــان های اخیــر و بر
حسب دستور اســتاندار ،جلســه ای با حضور معاون عمرانی
وی و مدیر کل ســتاد بحران استان و مســئوالن ستاد بحران و
فرمانداران پنج شــهر سیســتان برگزار و موضوع ریزگردها و
مشکالت ایجاد شــده و میزان خســارت ها بررسی شد.ادامه
این مطلب را می توانید در ســایت روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعهکنید.

مخاطبانروزنامهخراساندراستانهایخراسانشمالی،خراسانجنوبیوسیستانوبلوچستان
میتوانندمطلبمربوطبهتیترزیرراکهدرصفحهاولآمدهاست،درشمارهامروزروزنامهخراسان
رضوییاسایتاینترنتیروزنامهخراسانبهنشانی www.khorasannews.comمطالعهکنند.

گرانیسفرهمردمراخالیکرد

حرفمردم



عدمخودباوریگینسیوختمدعوایزنوشوهریبهروشکامیکازهها!

معضل کهنه ریزگردها؛ نمکی بر زخم های مردم سیستان
سال هاست مردم سیســتان گرفتار معضلی به نام ریزگردها
هستند،مشکلبزرگیکهبادهای 120روزهلقبگرفتهاست
وتابستانهرسالشدتشباخشکترشدننسبتبهسالهای
گذشتهبیشترمیشودومردمزیادیرادرخانههایشانحبسو
بسیاریراروانهبیمارستانمیکند،بهویژهطیروزهایاخیر
ریزگردها نفس مردم را تنگ و زندگی آن ها را با مشکل جدی
مواجه کرده است به گونه ای که احساس می کنند مسئوالن
آنهارافراموشکردهاند،بنابراینرفعاینمعضلورودجدی
دولــت و تخصیص ردیف اعتبــاری ویژه را می طلبــد ،به گفته
بسیاری از مسئوالن استان  90درصد ریزگردهای سیستان
منشــا داخلی دارد ،ریزگردها معیشــت مردم سیســتان را به
شدتتحتتاثیرقراردادهاست،زیرااکثرمردممنطقهازطریق
دامداریوکشاورزیامرارمعاشمیکردندکهاینفرصتهای
شغلیبهدلیلخشکسالیهاازدسترفتهاست.

محسن چاوشی در صفحه شخصی خود از صدور مجوز آلبوم «ابراهیم» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد که این آلبوم باالخره
پس از یک سال مجوز انتشار گرفت.این آلبوم که هفت قطعه دارد ،یک سال است که برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ارسال شده است ،اما اصالحیههایی به اشعار پنج قطعه از این آلبوم وارد شده که دریافت مجوز را به تاخیر انداخته بود.

صفحه2

ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای دانش
آموزانفرانسوی
با رای نمایندگان پارلمان فرانسه از این به بعد دانش
آموزان زیر15سال این کشور نمیتوانند در مدرسه از
تلفن همراه استفاده کنند .ظاهرا بسیاری از معلمان
فرانسوی به خاطر استفاده بیش از حد دانشآموزان از
تلفنهمراهاعالمنارضایتیکردهبودندامابااینقانون،
فرانسهامیدواراستاعتیادبهتلفنراکاهشدهد.این
خبر اظهارنظرهای متفاوت کاربران ایرانی را در پی
داشته است .کاربری در این باره نوشته« :خداکنه این
جاهماینطورقانونیتصویبکنن.بچههامونبیشتراز
اینکهسرشونتویدرسومشقباشهبافضایمجازی
سرگرمهستن!» کاربر دیگری هم نوشته است« :توی
کشورماهماستفادهازگوشیممنوعهاماکونظارت؟»

وقتی خودمان را باور نداریم!
دانشجویان دانشگاه امیر
کبیر مشخصات روبــاتــی را
که ساخته انــد روی کاغذی
نوشتند و توسط گزارشگری
ازمردمپرسیدند«:بهنظرتون
ساخت کجاست ».همه در پاسخ کشورهای خارجی را
میگویندبهجزیکخارجیکهمیگویداینکارایرانی
هاست .این اتفاق واکنش های زیــادی را در فضای
مجازی داشت .کاربری در این زمینه نوشت « :باید این
رکورد عدم خود باوری ما ایرانی ها رو توی گینس ثبت
کنن» کاربر دیگری هم با نقد سیاست های وارداتی
دولتنوشت«:مایههمچیجووناییداریمولیمردمم
حقدارنباورنکننوقتییهعدهازمسئوالنکاریمی
کنن که ملت فکر میکنن چون نتونستیم بدنه کارت
ملیبسازیماوناروداریمواردمیکنیم».

1.6 M

598.6

کمکمدیرومجریانشبکهسهبهنیازمندان
دیروز یک فعال رسانهای در توئیتی از اتفاق جالبی
خبر داد .او نوشت مدیر شبکه سه به همراه شش
مجری ایــن شبکه شامل رشیدپور ،فردوسیپور،
احــمــدی ،شریعتی ،علیخانی و میثاقی بــه میان
نیازمندان حاشیه تهران رفتند و وعدهای غذا میان
آنها تقسیم کردند .واکنشها به این خبر خیلی زیاد
بود .رضا در پاسخ نوشت« :از خاصیتهای مدیریت
جوانترها یکی هم ایــن اســت .هرچند حاشیهای
است بر اصل مدیریت یک شبکه تلویزیونی اما قشنگ
است.بهامیدموفقیتمدیرجواندرماموریتاصلی».
نازنین نیز نوشت« :انسان هایی این چنین باعث
امیدواری آدم به این کشور و دنیا و آدم هاش میشن».

انتقادتوفانینمایندهکوباازرژیمصهیونیستی
فیلمی از اظهارات نماینده
کوبادریونسکودربارهحمایت
از ملت فلسطین و انتقاد
کوبنده از رژیم صهیونیستی،
که سال گذشته پخش شده
بود ،بار دیگر مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار
گرفتهاست.دراینفیلم،درخواسترژیمصهیونیستی
از ســازمــان آمــوزشــی ،علمی ،فرهنگی ملل متحد
(یونسکو)،مبنیبریکدقیقهسکوتبهاحترامقربانیان
«هولوکاست» با واکنش تند نماینده کوبا مواجه شد.
نمایندهکوبادریونسکوباانتقادازجنایاترژیماشغالگر
صهیونیستی گفته بود :باید به احترام فلسطینیان
قربانی جنایات اسرائیل یک دقیقه سکوت کرد.
اظهارات نماینده کوبا در یونسکو موجب تشویق زیاد و
تاییددیگرنمایندگانکشورهایعضواینسازمانشد.

944.6

یک لحظه تا مرگ
بـــه تـــازگـــی ویـــدئـــویـــی در
ش ــب ــکـ ـهه ــای اجــتــمــاعــی
منتشر شــده که چندین نفر
را لحظاتی پیش از مرگ ،در
موقعیتهای مختلف نشان
میدهد.کاربرانکهازدیدناینتصویرمتأثرشد هاند،
واکنشهای زیادی به این تصویر نشان دادند .زهرا در
کامنتینوشت«:وقتیاینارودیدم،باورکردمکهزندگی
آدم به یه مو بستهاست ».مهین در پاسخ به او نوشت:
«درسته ،برای همین توی تعالیم دینی ما اومده که به
فکر مرگ باشین .بارها این چیزا رو از استادان اخالق
شنیدیم ولی انگار نمیشنویم ».علیرضا نیز در بخشی
از توئیت خود اینگونه آورد...« :اینا هم همهشون فکر
میکردنسالهازندگیمیکننوکلیآرزوداشتن».
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