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مخاطبان روزنــامــه خراسان در استانهای خراسان

شمالی  ،خــراســان جنوبی و سیستان و بلوچستان
می توانند مطالب مربوط به تیترهای زیــر را که در

صفحه اول آمده است ،در شماره امروز روزنامه خراسان

رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
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روایت معاون اقتصادی استاندار از آمار
اشتغالهای جدید براساس سامانه رصد

آماراشتغالجدیدخراسان
رضوییکماهه 2برابرشد
خراسان رضوی

صفحه3

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

داشتی ،میسر خواهد شد؛ امشب آسمان و زمین سوگوار
توست .امشب ،دل شیعیان خون است از عروج عاشقانه
چهارمین امام و شــهادت یادگار محمــد مصطفی(ص).
امامــا! بــر آن عهــدی کــه بــا پــدرت بســتهایم ،وفاداریم
و قلبمــان لبریــز اســت از زمزمــه یــا لیتنی کنــت معکم.
دســتمان را بگیــر کــه در شــوره زار دنیای دون ،ســخت
محتاجیم به وجودی که روحمان را از زنگارها پاک کند.
یا وجیه ًا عندا ،...اشفع لنا عندا.....

وداع با پیکر مطهر یک شهید گمنام در موسسه فرهنگی خراسان

شمیم شهادت در «خراسان» پیچید
میرزاده-سهشنبهگذشتهودرآستانهفرارسیدنتاسوعای
حسینی،شمیمشهادتدرمؤسسهفرهنگیهنریخراسان
پیچیدواینمؤسسه،میزبانپیکرمطهریکیازشهدایگمنام
هشت ســال دفاع مقدس شــد .به گزارش خراسان ،محفل
عزاداری هیئت فرهنگــی مذهبی«صراط عاشــقان محمد
رسولا(...ص)»مؤسسهخراسانکهدردههاولمحرمامسال
میزبان عزاداران بود ،صبح ســه شــنبه و در آســتانه تاسوعا و
عاشورا،مهمانویژهایداشتکهباخودعطردلنوازشهادترا
به«خراسان»آورد.دراینمحفلعزاداری،عاشقاناباعبدا...
(ع) ،با تأسی به شــهیدان کربال و گرامی داشت یاد و خاطره
شــهدای دفاع مقدس و مدافع حــرم ،بار دیگر عهــد و پیمان
بســتند که ادامه دهنده راه آنها باشند و سبک زندگی شان
برگرفتهازمنشوروششهیدانباشد.شایانذکراستهفته
گذشتهپیکرمطهر 9شهیدگمنامویکشهیدتازهشناسایی
شده دفاع مقدس و همچنین دو شهید مدافع حرم در مشهد
وشهرستانهایخراسانرضویتشییعوخاکسپاریشد.

عکس از میثم دهقانی

خروج العبادی از فهرســت کاندیداهای نخستوزیری ،یکی از
رویدادهای مهمی بود که فرایند انتقال قدرت را درعراق تسریع
بخشید .اعالم موضع آیتا ...سیستانی مبنی بر اینکه کسانی
که سالهای گذشته در قدرت بودهاند برای دور جدید مناسب
نیســتند ،عمال امید العبادی را ناامید کرد و او ترجیح داد با یک
سخنرانی ،خود را از صف نامزدهای نخستوزیری خارج سازد.
هفته گذشته نیز،با انتخاب رئیس پارلمان عراق و معاونان وی،
روند تشــکیل قوای اساسی کشــور پس از انتخابات اردیبهشت
امســال روی ریل قرار گرفــت .محمد ریکان الحلبوســی جوان
 36ســاله و استاندار ســابق االنبار که توسط فراکســیون البناء
(محور مالکی ،عامری ،خنجر و کربولی) نامزد این ســمت شده
بود با  169رأی و تأیید کردها و آبستراکسیون سائرون به عنوان
چهارمین رئیس پارلمان عراق انتخاب شد.انتخاب حلبوسی در
یک ماراتن بی سابقه میان احزاب اهل سنت انجام شد .در این
دوره اهل سنت همچون شیعیان دچار چند دستگی حادی شده
بودند که آنــان را در دو محور رو در روی یکدیگــر قرار داد .محور
البناء در نهایت بر سر این نامزد به توافق رسید اما تشتت در محور
مقابلیعنیاالعمار(صدر،العبادی،النجیفی،الجبوری،عالوی
و مطلک) به قدری باال بود که در جلسه رأی گیری برای انتخاب
رئیس پارلمان این محور با سه نامزد در رأی گیری شرکت کرد.
هر چند که مجموع آرای این سه نامزد نیز کمتر از آرای حلبوسی
بود.انتخاب الحلبوســی و میــزان آرای او شــاید نشــان دهنده
بزرگتر بودن نسبی فراکسیون البناء باشد اما این نکته را نشان
داد که عمال فرایند اتخاذ تصمیمات در این فراکسیون منسجمتر
و یکدستتر از جبهه مقابل است .عالوه بر این که البناء را با یک
امتیاز جلوتــر از االعمار قــرار داد .این موضوع تا بــه آن جا پیش
رفت که عمال برخی سیاستمداران و تحلیل گران را در موضعی
قرار داد که البناء را «فراکسیون بزرگ» و صاحب توان در معرفی
نخست وزیر آینده بدانند به ویژه آن که کناره گیری العبادی پس
از مدتها اصرار و عناد بر نامزدی ،عقبــه بزرگی را از پیش روی
همگان برداشته بود.
تردیدی نیســت که این وقایع به هیچ وجه برای سائرون ،گروه
پیروز انتخابات و دشمن شــماره یک رهبر معنوی محور البناء
یعنی نوری مالکی خوشایند نباشد .صدر جاه طلب به هیچ وجه
تحمل پذیرش شکســت را ندارد و به دنبــال آن خواهد بود که
بازی باخته در انتخاب رئیس پارلمان را با تعیین نخســت وزیر
توسط خودش – حتی اگر مشخص شود که االعمار فراکسیون
بزرگتر نیســت – ببرد و به اهداف و خواستههای خود برسد و
ســیلی محکمی را بر رقیب خود بنوازد.از این رو پس از رهایی
از حیدر العبادی با دســتانی بازتر به سمت گزینه مطلوب خود
از میان همــه انتخابها رفت و عادل عبدالمهدی عضو ســابق
شورای مرکزی مجلس اعالی اســامی و سیاستمدار پیشین
را به عنوان نخست وزیر آینده برگزید و به گونهای رفتار کرد که
عبدالمهدی را مــورد تأیید مرجعیت نجف نشــان دهد ،به این
ترتیب با حرکتی سریع ،از کشــمکش فراکسیون بزرگتر گذر
کند و حتی منتظر اعالم تفســیر دادگاه عالی کشــور نباشــد،
جریان رقیــب را در عملی انجام شــده قرار دهــد ،همپیمانان
خود را به اسم مرجعیت وادار به سکوت کند و بازی یک – صفر
باخته را با چندین امتیاز به سود خود تمام کند.صدر تا این جای
این بازی را چنــان ســریع و ماهرانه پیش رفت کــه عمال عادل
عبدالمهــدی را به عنوان تنها نامزد نخســت وزیــری در فضای
سیاسی و رسانهای عراق مطرح کرد .بعید به نظر میرسد این
رفتــار صدر مــورد تأیید برخی شــرکای وی و مرجعیت باشــد.
مرجعیت در اظهار نظر اخیر خود عمال بر انتخاب نخست وزیر از
میان سیاستمداران سابق که بخشی از حاکمیت بودهاند خط
بطالن کشید و رسما از ادامه تحریم دیدار و گفت وگو با آنها در
صورت تصدی این پست خبر داد.صدر بر روی گزینهای انگشت
گذاشته اســت که به نظر میرســد شــرایط مرجعیت را مطلقا
نــدارد .عبدالمهدی معاون ســابق رئیس جمهــور ،وزیر نفت و
دارایی عراق و عهــده دار بخشــی از فرایند سیاســی معیوب و
فاسد کشور بوده است و پرونده اتهامی محافظان وی در سرقت
از بانک الرافدین در الزویه بغداد با این که به فراموشی سپرده
شــد اما همچنان به عنوان یــک نقطه ابهام در حیات سیاســی
عبدالمهــدی خودنمایی میکند .صــدر گزینــهای را انتخاب
کرده که روابط مناسبی با عمده احزاب و شخصیتهای عراقی
دارد ،مقبول اســت و با واشــنگتن و تهران نیــز روابط نزدیکی
داشــته اســت .عالوه بر این که در میان سیاســیون عراقی نیز
به عنوان گزینهای منعطف و غیر مقتدر شــناخته شود .تأیید او
توســط مرجعیت نیز ،ناکامیهای احتمالــی او را به پای نجف
خواهد ریخــت و اعتبار مرجعیت را زیر ســوال خواهد برد.پس
از انتخاب حســین الکعبی (ســائرون) به معاونــت اولی رئیس
پارلمان ،در صورتی که عبدالمهدی نیز به نخست وزیری برسد
با البی قدرتمند صدر در دو قوه مقننه و مجریه مواجه خواهیم
شــد و صدر مرد قدرتمند عراق خواهد بود که نقش مستقیمی
در بســیاری از تصمیمات راهبردی خواهد داشــت.این که آیا
صدر خواهد توانســت نجف را مجاب به این گزینــه کند یا خیر
جای پرسش دارد .عالوه بر این که تردید نیست برخی مقربان
مرجعیت با مقتدی صدر در این نکته اشتراک دارند که نخست
وزیری در اختیار حزب الدعوه نباشــد اما پایبندی مرجعیت به
عنوان یگانه حامی مردم بی پناه عراق به شــروط تعیین شــده
ارتباط باالیی با این موضوع دارد.

هشدار نفتی ایران به عربستان و امارات

وزیر نفت :هر تصمیمی خالف منافع ایران باشد وتو میکنیم
باور ندارم که روسیه بخواهد به ما ضربه بزند

وزیر نفت درباره تصمیمات آینده نشســت تولیدکنندگان
بزگ نفت هشــدار داد و اعالم کرد :ایــران هر تصمیمی که
خالف منافعش باشد وتو خواهد کرد.
به گزارش ایســنا ،بیژن زنگنه در آســتانه برگزاری نشست
کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت
اوپک و غیر اوپک ( )JMMCکه روز یک شنبه  ۲۳سپتامبر
(اول مهرمــاه) در الجزایــر برگزار میشــود ،در گفتوگو با
موسســه خبری پالتس و خبرگزاری بلومبرگ در تهران به
بیان دیدگاهها و مواضع ایــران درباره توافق کاهش عرضه
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و تحریمهای
آمریکا علیه صنعت نفت ایران پرداخت .وی با اشاره به این
که ایران در اجالس آینده در ســطح وزیر شرکت نمیکند و
نماینده ایران در اوپک به اجالس اعزام خواهد شد ،افزود:
اعتقاد ما این اســت که کمیته مشــترک وزارتــی نظارت بر
توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک ( )JMMCهیچ
حق تصمیمگیری ندارد .این کمیته اختیــار قانونی ندارد
و از نظر حقوقــی دارای صالحیت نیســت که دربــاره هیچ
مســئلهای به تصمیم برســد .نظارت آن هم تعییــن کننده
نیســت .این نهاد تنها نظارت و بررسی میکند و به نشست
وزارتی گزارش ارائه میدهد .این کمیته حق تصمیم گیری
ندارد.
زنگنه به توافق اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفتی اشاره کرد
و درباره نقش روسیه در این توافق گفت :روسیه برای مدتی
کمک کرد و در وضع کنونی ،آنها مشکل ما نیستند .آنها
کمک کردند و سپس آن دوران منقضی خواهد شد و آنها
هر چــه بخواهند طبق منافــع ملی خود به عنوان کشــوری
که یک تولیدکننده نفــت غیر عضو اوپک اســت ،همکاری
میکنند ،اما من از کشــورهای عضو اوپک انتظار بیشتری
دارم و بهویــژه در وضــع کنونی (و ایــن را بارها پیــش از این
گفتهام) درســت نیست که دو عضو به ســردمداری و ایفای
نقش رهبری در جریان ضد ایرانی بپردازند.
زنگنه بدون نام بــردن صریح از دو عضو اوپک (عربســتان و
امارات) خطاب به این کشــورها گفت :آنها میگویند «ما
اجازه نمیدهیم که کمبــودی در بازار باشــد» که در ظاهر
موضوع بسیار خوبی است که گفته شــود اقتصادی است،
اما به نظر من چنین اظهارنظری اقتصادی نیســت و ۱۰۰
درصد سیاسی و ضد ایران است .هر کس که بگوید کمبود
در بازار نفت را جبران میکند ،ضد ایران صحبت میکند و
این یک بیانیه سیاسی است.
وی در پاســخ بــه این ســوال که شــما درباره روســیه خیلی
مثبــت صحبت کردیــد ،اما در ظاهر عربســتان و روســیه با

هم هســتند؟ پاســخ داد :من باور ندارم که روسیه بخواهد
با آمریــکا همکاری کند و بــه ما ضربه بزند ،امــا برخی دیگر
از کشــورها میخواهند .من نمیگویم که روسیه همسو با
اهداف آمریکا اقدام میکند .روسیه آن قدر بزرگ هست که
چنین کاری نکند ،اما ممکن است برخی از همکاری روسیه
سوء استفاده کنند.
وزیر نفت کشــورمان دربــاره کاهش فــروش نفت ایــران با
تحریمهای آمریکا گفت :من فکر میکنم کــه بهواقع آقای
ترامپ بدون مشــورت بــا کارشناســان حتــی درون دولت
آمریکا چنین تصمیمی را گرفته که صــادرات نفت ایران را
به صفر برســاند ،مصرانه و سرســختانه هم در صدد اجرای
آن اســت .اکنون بهتازگی متوجه شــدهاند که این تصمیم
شــدنی نیســت ،بنابراین در پی آن هســتند که حتی برای
یک ماه هم که شده به طور نمادین صادرات ایران را به صفر
برسانند .البته این یک طرف ماجراســت و ماهم دست و پا
بسته نیســتیم و افزون بر همه تالشهای مان معتقدیم که
دست خداوند هم در کار است.
▪ترامپ خطاب به متحدانش در منطقه :امنیت تان
وابسته به ماست ،قیمت نفت را پایین بیاورید

در همین حال ترامپ در آســتانه انتخابات میان دورهای
کنگــره در آمریــکا خواســتار کاهــش قیمت نفت توســط
اوپک شــد .افزایش قیمت نفت موجب گرانی سوخت در
آمریکا شده و این مسئله ممکن اســت به محبوبیت دولت
ترامــپ ضربه بزند .بــه گزارش فــارس« ،دونالــد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا روز پنجشــنبه با عباراتی تحقیرآمیز
از متحــدان خــود در غرب آســیا خواســت قیمــت نفت را
پایین بیاورنــد ،چراکه به گفته او در نبــود حمایت آمریکا،
این کشــورها قادر به تأمیــن امنیت خود نیســتند .وی در
توئیتــر نوشــت« :مــا از کشــورهای خاورمیانــه محافظت
میکنیــم .بدون ما امنیــت آنها چنــدان دوام نمیآورد.
با وجود ایــن آنها بــرای بــاال و باالتــر بردن قیمــت نفت
تالش میکنند! یادمان خواهــد ماند .تکقطبی «اوپک»
(مجمــع صادرکننــدگان نفــت) بایــد قیمتهــا را پایین
بیاورد ».قیمــت بنزین و گازوئیل برای قشــر متوســط در
آمریکا از اهمیت زیادی برخوردار است و باال رفتن قیمت
حاملهای ســوخت در این کشــور میتواند بــر انتخابات
میاندورهای کنگــره آمریکا کــه چند هفته دیگــر برگزار
میشود ،به طور مســتقیم اثر بگذارد .ترامپ نگران است
که با از دست دادن اکثریت جمهوریخواه در کنگره ،در
معرض تالش دموکراتها برای استیضاح قرار گیرد.

جنگ تجاری  200میلیارد دالری واشنگتن علیه پکن
هشدار صندوق بینالمللی پول به هزینه سنگین جنگ تعرفهای

آتــش جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا هفتــه گذشــته بــا
تعرفهگذاری آمریکا روی  200میلیــارد دالر از کاالهای
چینــی شــعله ورتر شــد و چیــن نیــز در مقابــل ،روی 60
میلیارد دالر دیگر از کاالهای آمریکایی تعرفه اعمال کرد.
همزمان ،صندوق بینالمللی پول درباره هزینه ســنگین
جنگ تعرفهای چین و آمریکا روی اقتصاد جهانی بار دیگر
هشدار داد.
به گزارش فارس به نقل از رویترز ،دوشــنبه هفته گذشــته
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افزایش جنگ تجاری
بی سابقه با چین ،روی  200میلیارد دالر دیگر از کاالهای
وارداتی از چین تعرفــه  10درصدی اعمال کرد .این200
میلیــارد تعرفــه روی پنــج هــزار کاالی چینــی اثــر خواهد
گذاشــت که بزرگترین دور اعمــال تعرفه از ســوی آمریکا
علیه چین محسوب میشــود .در مقابل ،چین نیز ساعاتی
بعد اعالم کرد که در پاســخ بــه اقدامات تعرفــهای آمریکا،
روی 60میلیارد دالر دیگر از کاالهای آمریکایی تعرفه وضع
میکند .بدین ترتیب آن گونه که از شــواهد پیداســت ،این
جنگ تجاری قرار نیست به این زودیها فروکش کند .چرا
که پیش از این نیز یک بار مقامات چین و آمریکا درباره جنگ
تجاری ســر میز مذاکره نشســتهاند امــا آمریکاییها دقیقا
همان شــب مذاکره و حتی شــاید زمانی که هنــوز مقامات

چینی میز مذاکره را ترک نکرده بودند ،تعرفههای جدیدی
را علیه کاالهای چینی اعمال کردند.
البته چین در واکنش به جنگ تجاری آمریکا ،از این کشور
در سازمان تجارت جهانی شــکایت کرده است؛ ضمن این
که ترامپ ،پکن را تهدید به وضع تعرفه  ۲۶۷میلیارد دالری
دیگر در صــورت مقابله بــه مثل چیــن در برابــر تعرفههای
واشنگتن کرده است.
در این باره ،ایسنا به نقل از بیزینس اینســایدر گزارش داد
که «جک ما» موســس شــرکت چینی «علــی بابــا» زمان به
طول انجامیــدن جنگ تجاری میان ایــاالت متحده آمریکا
و چین را  ۲۰سال تخمین زده است .وی تاکید کرده است
که تاثیرات منفی و زمان این جنگ تجاری بســیار بیشتر از
آن چیزی اســت که توســط مردم ،تحلیل گــران و دولتها
تصور میشود.
از سوی دیگر مهر به نقل از صندوق بینالمللی پول گزارش
داد که ایــن صنــدوق درباره خســارات جنگ تجــاری بین
آمریکا و چین هشدار داده است.
بر اســاس این گزارش« ،گــری رایس» ســخنگوی صندوق
بینالمللــی پول گفت :بــا توجه بــه عمیقتر شــدن اعمال
تعرفهها این موضوع میتواند هزینه اقتصادی قابل توجهی
از خود به جا بگذارد.

حرفمردم



سرخ عاشورا بود
فریادِ بلند و
ِ
ای زینت عبادت کنندگان،ای شهریار نیایش،ای فرزند
خون خــدا! چــه بســیار اســت مصیبتهایی کــه واگویه
نکردی و چه انبوه است دردی که در دلت پنهان کردی.
موالی من! تو پیامآور بزرگترین مجاهدت تاریخ بودی؛
شاهد بر زمین ریختن خون نور چشمیهای خدا و امانت
دار پیام قیام حســین(ع) .یــا زینالعابدیــن(ع)! واژهها
با همه وســعت شــان در بیان شــکوه بندگی تــو عاجزند.
امشــب ،در غربت مدینه ،دیداری که ســالها آرزویش را

رئیسکلبانکمرکزیازافزایشوروداسکناسارزبهکشورخبرداد.بهگزارشبانکمرکزی،عبدالناصرهمتیافزود:اسکناسمربوطبهنیازهایواقعیمردمنیز
توسطبانکهاوصرافیهاتأمینمیشود؛وروداسکناسبهکشورتوسطصرافیهاودیگراشخاصحقیقیوحقوقیآغازشدهودرحالافزایشاستودرکنارآنبانک
مرکزیهمباقیماندهنیازراتأمینمیکند،مضاف ًابخشیازارزسامانهنیماتوسطصرافیهابهصورتاسکناسواردکشورشدهودربازارعرضهمیشود.

پیامك2000999 :

•• در کشوری اسالمی بعضی از آقایان با افتخار
میفرمایند من و بچه هایم ماشین بیش از 500
میلیون ســوار نمیشویم آن وقت امثال من با 60
سال سن و بیماری و نداشتن توان کار یک سال و نیم
در سرما و گرما باید در گوشه پارکی به دور از چشم
آشنایی بخوابیم!
••کسانی که احتکار میکنند همه چیز رو گرون
کردهاند .حتی به بچهها رحم نکردند مای بی بی رو
گرون کردند بچهها هیچ گناهی ندارند .خیلیها
مثل ما قدرت خرید ندارند .مستاجریم و این گرانیها
کمر ما را خم کرده تمام کسانی که باعث و بانی این
گرانیها هستند کمتر از شمر و یزید نیستند و همگی
باید در پیشگاه خدا و اهل بیت(ع) پاسخ گو باشند.
••من متعجب هستم که چرا اجرای قانون برای بعضی
افراد سخت و طاقت فرساست .این که آقای هاشمی
رفسنجانی رئیس شــورای شهر تهران که خــود را
همیشه پایبند قانون نشان میدهند و درخصوص
رفتن شــهــردار به زمین و زمــان میزنند تا به قول
خودشان استفساریه بگیرند و از دیوان محاسبات و
معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت بخرند چه
معنایی دارد؟
••بانک مهر اقتصاد سال هاست تابلوی بانک را بر سر
در خود نصب کرده ولی بانک نیست و موسسه است!
آیا کسی میشنود؟
••بیش از شش میلیون نفر مشمول سهام عدالت در
کشور با تصمیم دولت از حق ثبت نام برای همیشه
کنار گذاشته شدند! چرا نمایندگان به دولت چنین
اختیاری داد هاند؟
•• لطفا بــرای اسناد خزانه اسالمی که با نــام اخزا
معروف شده گزارشی تهیه کنید و ببینید چه کاله
گشادی سر پیمانکاران دولتی میرود.
••بــه عــنــوان یــک جانباز از مسئوالن تقاضا دارم
امتیاز جانبازی را برای بازنشستگان حذف کنند
یا این که برای جلوگیری از درصدسازی احتمالی
برخیها فقط جانبازی افرادی را قبول کنند که تاریخ
کمیسیون شان قبل از سال  97باشد و بعد از آن را
قبول نکنند .امید که با این کار جوانان با انگیزه و آماده
جذب کار شوند.
•• با توجه به این که این جانب  30سال بیشتر است
که خواننده پروپاقرص شما هستم پیامک هایم بیشتر
جنبه درد دل با شماست تا حرف مردم .امروز در صف
نانوایی گریه مردی را به خاطر ناتوانی از خرید ارزاق
اولیه زندگی دیــدم .واقعا آقای روحانی شما و تیم
اقتصادی تان با ارزش ریال چه کار کردید .در تاریخ از

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

شما چگونه یاد خواهد شد؟!
••جالبه که در کشور ما یک چیز چند ســال است
قیمتش تغییر نکرده و جا دارد از دولت تشکر کنیم.
کاش قیمت همه چی رو بشه چند سال ثابت نگه
داشت مثل یارانه!
••من و شما میفهمیم گرونه بچه سه چهار ساله چی
میفهمه گرونی چیه .دوبار جلوش غذای تکراری
بذار .دفعه بعد یک چیزی میگه.
••من خودم یک سال است دارم پیاده میرم سرکار
ماشینم رو فروختم اما بعد از یک سال ماشین خودم
رو هم نمیتونم بخرم!
••بنده معلول و متاهل هستم با دو فرزند محصل
و بــدون شغل که چند مرتبه با معرفی بهزیستی به
کمیسیون پزشکی مراجعه کردم و با نظریه پزشکی با
مریضی یا معلولیت شدید مواجه شدم ولی همچنان
بــدون مستمری ماهانه هستم .در آستانه سال
تحصیلی قرار داریم.
••بانکها به چه حقی حسا بهای دسته چک دار
جــاری افــراد را که طی یک ســال گذشته به دلیل
مناسب نبودن بازار کارکردی نداشته بی دلیل مسدود
کرد هاند؟
••منتخبان و نمایندگان مــا کنگر خ ــورد هان ــد و
لنگرانداختهاند! ما شما را انتخاب کرده ایم که از ما
دفاع کنید نه این که با موبایل تان بازی کنید! لبنیات
پر! میوه و سبزی پر! گوشت قرمز ،مرغ ،تخم مرغ پر!
رب گوجه پرپر شده  12تا  15هزار تومان!
••من به عنوان یک جانباز چندین بار پیامک کردم
دربــاره سازمان تامین اجتماعی گالیه کــردم ولی
چاپ نکردید.
••آقایی که میروی مجلس روضه امام حسین (ع) ولی
ماشین ات را روی پل مردم یا جلوی پارکینگ پارک
میکنی به خدا امام حسین (ع) این طوری راضی
نیست که حق الناس را پایمال کنی.
•• کامال مشخصه که روزنامه خراسان هم زیر دست
یک شخص یا ســازمــان اســت چــون اکثر اخبارش
درست نیست و حتی قسمت ما و شما هم نظرهایی
را که دوست دارد میگذارد .از روزنامه و از مسائل
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی مــردم نقدی چاپ
نمیکند.
•• آقای روحانی دست شما درد نکند کاری که باید
در مدت  20سال انجام میشد شما در مدت سه ماه
انجام دادی!
••شما رو به هرچی میپرستید قسط دوم گندم را
واریز کنیدما کشاورزان بدبخت شدیم با این اوضاع

نمابر05137009129 :

اقتصادی!
••ضدحال اون جاست که چهار صفحه ورزشی فقط
نصف صفحه مطلبه بقیه عکس و تبلیغ!
••از اقدام رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی در
تصویب بسته حمایتی کاال کارت صد هزار تومانی باید
تشکر کرد .حتما به بقیه هم در جهت مبارزه با گرانی
تسری فرمایند.
••لطفا درباره نگهبانان شاغل در موسسات حفاظتی
از قبیل نگهبانان بانک ها ،شرکتها و بازارهای خرید
که هیچ کدام بیمه ندارند و با حقوق خیلی کم مشغول
کارند گزارشی تهیه فرمایید.
••آقــای عــارف از زمــانــی کــه وارد مجلس شد هاند
فقط درگیر لیست امید و جریانات اصــاح طلب
هستند .بهتر نبود کرسی مجلس را رها میکردند و
فقط به این امر میپرداختند و جا را برای کسی که
دغدغه اش مردم است خالی میکردند!
••قابل توجه عده معدودی از افراد جامعه که با دیدن
عملکرد تعدادی از مسئوالن به ظاهر دیندار ،به کلی
دین و اعتقادات معنوی شان را از دست دادند! این
حقیر عرض میکنم متاسفانه چون اعتقاد حقیقی
به دین و عمل بر پایه اصول انسان ساز دین ضعیف
شده است یعنی مــردم و تعداد زیــادی از مسئوالن
دچار بددینی شدهاند در واقع باید گفت که هم اکنون
بددینی عامل اصلی مشکالت کشور است وگرنه اصل
دین دوای همه گرفتاریهای کشور و حتی کل بشر
امروزی است.
••وارد کردن یک شماره ملی به کامپیوتر چقدر هزینه
و زحمت دارد که مخابرات بیش از  2000تومان
میگیرد؟ زنگ میزنند که بــرای تکمیل مدارک
مالکیت حتما به مخابرات مراجعه کنید و فقط یک
شماره ملی الزم دارند که میتوانستند تلفنی بپرسند
و هزینه رفــت و آمــد را بر مــردم تحمیل نکنند و دو
تومان را روی قبض بکشند .حتی نمیگویند به دفتر
پیشخوان مراجعه کنید!
•• بازنشسته عزیز در هر پست و مقامی هستی ادامه
خدمت شما خیانت است به نسل جوان و نتیجه آن
ایجاد فساد و .. .در جامعه است.
••در جواب پیشنهاد نسنجیده شهروند عزیزی که
نوشتهاند آستان قدس غذا ندهد و سرپرستی بی
خانمانها را به عهده بگیرد باید بداند که مسئله وقف
است .همه اینها طبق شرایط وقف نامههای واقفان
نیکاندیش عمل میشود .هیچ کس حق ندارد الف
به آن اضافه یا از آن کم کند و باید به صورت دقیق نیت
و شرایط وقف نامهها عمل شود.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد
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بیرون زدن دم خروس از زیر پوشک و الکچری بازی بی موقع مادورو!
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بیرون زدن دم خروس از زیر پوشک بچه!

برنامه پایش در یکی از برنامه
هایش در باره گرانی پوشک
از روابــــط ســـوال برانگیز
نــمــایــنــده مــجــلــس ب ــا یک
شرکت خارجی پوشک بچه
خبرداد .این موضوع انقدر
مورد توجه قرار گرفت که حتی به یکی از موضوعات
سخنرانی حجت االســام پناهیان در شبهای
مــاه محرم تبدیل شــد .حجتاالسالم پناهیان
دربــاره این اتفاقات در سخنرانی اش با تاکید بر
شفاف شدن این مسائل میگوید« :به مجلسی که
رای گیریهایش مخفی است امیدی نیست»...
کاربری نوشت« :مــردم خودشون باید دست به
دست همدیگه بدن تا التهاب بازار کم بشه».


3.8 M views

نستعلیق نویسی همسر کیم کارداشیان

«کانیه وست» خواننده سرشناس آمریکایی و همسر
کیم کارداشیان قبال در یکی از پستهای تبلیغاتی
جملهای را به زبانهای مختلف منتشر کرده بود که
در میان آنها اثری از زبان فارسی نبود .کاربران
ایرانی اینستاگرام از این امر راضی نبودند و اعتراض
خود را در قالب کامنتهایی با متن «ما عشق داریم»
در اینستاگرام منتشر کردند و «کانیه وســت» هم
بــرای اصــاح پستش جمله «ما عشق داریــم» را در
اینستاگرامش منتشر میکند .برخی از کاربران به
زبانانگلیسیدربارهزبانفارسیوقدمتوقدرتآن
نوشتند.براینمونهیکیازآنهانوشتهاست «:فارسی
زبانی زیبا و قدیمی است .فردوسی ،مولوی ،حافظ و
سعدیایرانیهستند».


2.3 M views

1.9 M views

صبر عاشورایی به سبک لبنان

انتشار تصویری از عــزاداری گسترده مردم لبنان
کاربران فضای مجازی را شگفت زده کرد .در این
تصویر ،ع ــزاداری مــردم لبنان در  36سال قبل با
عزاداریدوروزپیشعاشورایحسینیمقایسهشده
و از افزایش چندین برابری جمعیت حاضران نوشته
شده است .کاربری در این باره نوشته« :اینها همه
ثمرات ایستادگی مردم لبنان در برابر دشمنه .وقتی
تصمیمبگیریکهباذلتزندگینکنیچهالگوییبهتر
از امام حسین؟» کاربر دیگری نوشته« :شیعیان باید
باهممتحدباشن،فرقیندارهکجازندگیمیکنن؟»
کاربریهمنوشت«:صبر،استقامتوپایداریهمیشه
جواب میده و این عکس نشون میده نا امید نشدن و
ایستادگیمیتونهچهثمراتشیرینیداشتهباشه».


2.1 M views

مورد جدید؛ نذر سالمتی

مسئوالن عزیز مثل مادورو نباشید!

انتشارخبریازپویشنذرسالمتیدرامامزادههای
تهران بازتاب زیــادی در شبکههای اجتماعی به
دنبال داشته است .کاربری در واکنش به این پویش
نوشت« :چقدر خوبه که همیشه غذا و خوراکی نذر
نمیکنیم ».کاربر دیگری نوشت« :نذر سالمتی
هم جالبه اما نذریهای سنتی در هیئتها جایگاه
خودشو داره ».کاربری هم ضمن تقدیر از این طرح
نوشت« :نذری دادن به شکل معمولی بین مردم به
یک فرهنگ تبدیل شده و این پویشها به این معنی
نیست که غذای نذری چیز بدیه اما این نوع نذری
دادن هم میتونه به نذریهای سنتی اضافه بشه».
کاربر دیگری هم نوشت« :اینجوری نذری دادن هم
کار قشنگیه .مهم اینه که خدا قبول کنه».

ویدئویی از حضور رئیس
جمهورونزوئالکهاینروزها
دربحرانشدیداقتصادیبه
سر میبرد در یک رستوران
گــران قیمت در ترکیه که
البته معلوم نیست مربوط
به چه زمانی است بازتاب گستردهای داشته است.
کاربری در این باره نوشت« :وقتی وضع مردم خوب
نیست کمترین کاری که یک مسئول میتونه انجام
بدههمینهکهبامردمهمدردیکنه،نهاینکهخودش
خوش بگذرونه!» کاربر دیگری هم نوشت« :رئیس
جمهور یک کشور اگه مثل مردم عادی زندگی نکنه،
نمیتونهدرداوناروبفهمه!»

1.2 M views

رفت و برگشت توئیتی دهباشی

حسین دهباشی فعال رسانهای در صفحه شخصی
خود در توئیتر با هشتگ #مشهد دربــاره این شهر
رشته توئیتی را منتشر و بعد از چند ساعت آنها را از
صفحهشخصی اش حذف کرد .او در توئیت هایش از
دلتنگی اش به مشهد ،اضافه شدن روزانه به وسعت
حرم مطهر ،زیاد شدن هتلهای اشرافی و اشرافی
گری ،گران شدن مسافرت به مشهد ،رستورانهای
الکچری مشهد ،نــذر واکــس زنــی و تعمیر رایگان
کالسکهو...نوشتهبودکهبهدالیلنامعلومیازصفحه
شخصیاشپاککرد.
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