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سرپرست وزارت اقتصاد :بانک ها باید شعب
مازاد و زیان ده را تعطیل کنند

...

رهبر معظم انقالب ضمن تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی روز گذشته:

یادداشت روز

دستگاه های مسئول دنباله جنایتکاران را تعقیب کنند و به پنجه
قضایی بسپارند

کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

جنگی که هنوز ادامه دارد

جنایتی که روز گذشته تروریست ها در جریان رژه نیروهای
مسلح در اهواز مرتکب شدند دیگر بار چند واقعیت غیرقابل
انکاروکتمانراروشنترکرد.
 -1انتخاب  31شــهریور یعنی ســالروز آغاز رســمی جنگ
ناجوانمردانــه و همه جانبــه صدامیان علیه کشــورمان می
تواند حاوی این پیام باشــد که گرچه صدام و حامیان غربی،
شــرقی و عربی او علی رغم تحمیل جنگی هشت ساله علیه
ایران ،از ملت بزرگ و رزمندگان دالور این سامان ،شکستی
سختخوردندوبهاهدافاصلیخودنرسیدنداماهمچنان
در کمین هستند و از هر فرصتی که بتوانند برای ضربه زدن
استفادهمیکنندواگرنتوانستندباتحمیلجنگ«خرمشهر»
رابه«محمره»،خوزستانرابه«عربستان»و«اروند»رابه«شط
العرب» تبدیل کنند و رویای خام سقوط یک هفته ای تهران
و خالصه «ایرانستان» کردن ایران را در عالم بیداری محقق
کنند،همچنانکینهعزتطلبی،استقاللخواهی،آزادگی
و جوانمردی مردم ایران را در دل مــی پرورانند و هرازگاهی
همچون مار زنگی نیشی می زنند که این نیش ها و ضربه ها
بایدمسئوالنوآحادمردمراهوشیارترکند.
 -2قبول کــردن مســئولیت این جنایــت تروریســتی که به
شــهادت 25نفــر از هموطنــان عزیزمــان (تا لحظــه تنظیم
یادداشــت) انجامید توسط گروه تروریســتی و جدایی طلب
«االحوازیه» نشــان از ایــن واقعیــت دارد که دشــمنان ایران
همچناندرخیالباطلتجزیهکشورمانهستندگاهباتحریک
عده ای هر چند انگشت شمار با آتش زدن پرچم ایران در یک
جا ،گاه با بلند کردن پرچم یک کشور همسایه به جای پرچم
ایران در مکانی دیگر ،گاه با  ...و اکنون که در ســالروز حمله
صدامیان با حمله ای کور ،ناجوانمردانه و از سر استیصال و
درماندگی به صف مردم تماشاگر رژه نیروهای مقتدر حافظ
وطنمان ،جنایتی که در آن عالوه بر شهادت چند سرباز دین
و میهن و تعدادی از مردم ،جانبازی سرافراز و محمد طاهای
چهارسالهنیزهدفگلولهتروریستهایخودفروخته،بزدل
وناجوانمردقرارمیگیرندوداغننگیبزرگبرپیشانیخود
واربابانوحامیانخارجیخودمیگذارند.
 -3ناامن جلوه دادن و تالش برای ایجاد «احساس ناامنی»
در بین مردم آن هم در این بحبوحه تالطم های اقتصادی در
کشور که اکثر آن ها میوه تلخ سوءتدبیرها و کم توجهی های
مدیران و مسئوالن اســت هدف دیگر تروریست های مزدور
و اجیر شده توسط دشمنان اســت ،حمله چندی پیش گروه
دیگری از تروریست ها به یک پاســگاه مرزی در غرب کشور و
به شهادت رساندن 10نفر از فرزندان غیور ملت گواه روشن
دیگریبراینواقعیتاست.
گرچهبنابراظهاراتمسئوالنسهنفرازتروریستهایحمله
کننده به رژه نیروهای مسلح و مردم عزیزمان در محل حادثه
به هالکت رســیدند و یک نفر دیگرشــان نیز پس از انتقال به
بیمارســتان جان داده امــا وظیفه اصلی مجموعــه نیروهای
اطالعاتیوامنیتی،شناساییعقبهومجازاتسریعشبکهاین
جنایتکارانواربابانخارجیآنهاستقطعاتحتضربهقرار
دادنجدی،موثروفراگیرچنینشبکههایتروریستینقش
موثریدرکورکردن«چشمفتنه»داردکاریکهنیرویزمینی
سپاه با هدف قرار دادن مقر نشســت و فرماندهی تعدادی از
سرانگروهکتروریستیباموشکهاینقطهزندرکردستان
عراق انجام داد و البته که نقش آحاد مــردم در گزارش موارد
مشکوکبهسازمانهایاطالعاتیوامنیتیدرکشفوخنثی
سازیچنینتحرکاتیبسیارحائزاهمیتاست.
 -4این جنایت تروریســتی نشــان می دهد پروژه زمین گیر
کردنکشورمانودمیدنروحناامیدیدرمردمازچندجبهه
همچناندرحالاجراست،بیرونآمدنرئیسجمهورنابخرد
وناپختهوالبتهنژادپرستوجنگطلبآمریکاازمعاهدهبین
المللی «برجــام» ،آن هم درســت پس از شکســت داعش در
عراق و سوریه توســط نیروهای مقاومت  ،از سرگیری تحریم
ها ،تجدید فشارهای سیاســی و اقتصادی ،دودوزه بازهای
اروپاییان ،اقدامات و تحریکات رژیم صهیونیســتی و برخی
کشورهای منطقه ای خصوصا سعودی ها ،ایجاد اخالل در
بازار،برهمزدنسیستماقتصادیکشوربابهرهگیریازهمه
ابزارهای پیش گفته و همچنین ســوءمدیریت مســئوالن از
یکسووالقایناکارآمدیوسیاهنماییهمهاموروزیرسوال
بردنوضربهزدنبهامنیتکمنظیرکشوروتالشبرایایجاد
احساس ناامنی و تبلیغ گســترده که گویی هیچ نقطه امید،
سفیدوروشنیدرکشورمانوجودنداردوحتینشانهگرفتن
مراسم سوگواری حضرت سیدالشــهدا(ع) و  ...همه و همه
پازل های آشــکار این پروژه است.و اگرچه دل بستن بیش از
حد برخی مسئوالن به «برجام» و ناتوانی در استفاده بهینه از
امکانات کشور خصوصا ظرفیت و سرمایه کم نظیر انسانی،
فشــارهای روانی و اقتصادی را بر مردم بسیار سنگین کرده
و هر چند برخی آقایان فرصت های بســیاری را سوزانده اند
اما هنوز و باید و می توان با صداقت با مردم با کمک گرفتن از
مردم با اعمال مدیریت صحیح و سیاست گذاری های دقیق
و اقدامات بهنگام و موثــر و جلب و جذب اعتمــاد و اطمینان
قشــرهای گوناگون مردم ،ســوءمدیریت ها ،اهمال ها و کم
کاریهاوندانمکاریهاراتاحدقابلتوجهیجبرانکرد.
 -5نکته آخر این که اوال مشکالت اقتصادی پیش آمده نباید
حتی ذره ای مســئوالن را از حفظ امنیت کم نظیر کشورمان
غافل کند ثانیــا نیروهای امنیتــی و اطالعاتــی و انتظامی با
اســتفاده از ظرفیت های مردمی در این شرایط حساس و در
هنگامهایکهکشوردریک«پیچتاریخی»سرنوشتسازقرار
گرفتهبیشازپیشبرآمادگیهاوهوشیاریخودبیفزایندثالثا
این که حادثه تروریستی اخیر در سالروز آغاز جنگ تحمیلی
نشاندادجنگدشمنانعلیهملتایرانهمچنانادامهدارد
وبایدهمهخصوصامسئوالنهمیشههوشیاروبیدارباشند.
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صفحه7

درپی حادثــه تروریســتی صبــح روز گذشــته در اهــواز که به
شــهادت و زخمی شــدن جمعی از مردم عزیزمان منجر شد،
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای رهبــر معظــم انقالب اســامی
در پیامــی با تســلیت بــه خانواده شــهدای ایــن حادثــه تلخ و
تأســف بار تأکیــد کردنــد :دســتگاههای مســئول اطالعاتی
موظفند با ســرعت و دقت دنبالههای جنایتــکاران را تعقیب
کنند و آنان را به ســرپنج ه مقتدر قضایی کشــور بســپارند .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثــار آیت ا...
خامنه ای ،متن پیام رهبر معظم انقالب اســامی به شرح زیر
است« :بسمهتعالی ،حادث ه تلخ و تأسف بار شهادت جمعی از
مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریست های مزدور ،یک بار
دیگر قساوت و خباثت دشــمنان ملت ایران را آشکار ساخت.
این مزدوران قسیالقلب که به روی زن و کودک و مردم بیگناه

آتش می گشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند
که پیوسته دم از حقوق بشر می زنند .دل های پرکین ه آنان نمی
تواند تج ّلی اقتــدار ملی در نمایش نیروهای مســلح را تحمل
کند .جنایت ایــن ها ادامــه توطئه دولت های دستنشــانده
آمریــکا در منطقــه اســت که هــدف خــود را ایجــاد ناامنی در
کشور عزیز ما قرار دادهاند .به کوری چشم آنان ملت ایران راه
شــرافتمندانه و افتخارآمیز خــود را ادامه خواهــد داد و مانند
گذشته بر همه دشــمنیها فائق خواهد آمد .این جانب ّ
تسل
و همدردی خــود را به خانوادههای این شــهیدان عزیز عرض
می کنم و صبر و ســکین ه الهی را برای آنان و عل ّو درجات برای
شهیدان مسئلت می نمایم .دستگاههای مسئول اطالعاتی
موظفند با سرعت و دقت دنبالههای این جنایتکاران را تعقیب
کنند و آنان را به سرپنج ه مقتدر قضایی کشور بسپارند».

پیام های تسلیت مقامات خارجی در پی حادثه تروریستی اهواز

پوتین :آماده تقویت همکاری با شرکای ایرانی در مبارزه با تروریسم
هستیم
عالوه بر مســئوالن کشــورمان ،مقامات دیگر کشورها نیز در
پیام های جداگانه ای عملیات تروریســت هــای تجزیه طلب
در اهــواز را محکوم کردنــد و به خانواده شــهدا و ملــت ایران
این حادثه را تســلیت گفتند .والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور
روسیه در پیامی به رئیس جمهور کشورمان حمله تروریستی
در اهواز را تســلیت گفت و تأکید کرد :آن چــه در اهواز اتفاق
افتاد ،یک بــار دیگر ضرورت مبارزه سرســختانه با تروریســم
را در تمام شــیوههای بروز و تجلی آن یادآور میشــود .پوتین
افزود :ما نیز آمادگی خود را برای تقویت همکاری با شرکای
ایرانی در مبارزه با تروریسم اعالم میداریم .وی تأکید کرد:
احساس همدردی صادقانه من را به نزدیکان آسیب دیدگان
برســانید و امیدوارم تمامی عوامل این اقــدام جنایتکارانه و
خونین مجازات شوند.
«بشار االســد» ،رئیس جمهور ســوریه هم در پیامی به دکتر
روحانی حمله تروریستی به مراســم رژه نیروهای مسلح در
شــهر اهواز را محکوم کرد .قاسم االعرجی وزیر کشور عراق
هم در پیامــی با محکومیت این حمله تروریســتی گفت :این
حمله در ســالروز حمله دشــمنانه صــدام به ایران بــار دیگر
ماهیت تروریســت ها و عوامل اســتکباری و خوی دشمنانه
آنان علیه ملــت مســلمان ایــران را نشــان داد .وی با عرض
تســلیت و آرزوی غفــران و رحمــت الهی برای شــهدای این
حملــه ،تاکید کــرد که همــه بدانند ایــن گونه اعمال پســت
نمی تواند صالبت ملت ایران را متزلزل کند .وزارت خارجه
پاکستان هم در بیانیه ای ضمن محکومیت این حادثه تاکید

کــرد :پاکســتان مخالف تروریســم اســت و در ایــن لحظات
غمبار ،بــا خانوادههای قربانیــان ابراز همــدردی میکند.
«محمد فیصل» ســخنگوی وزارت خارجه پاکســتان هم در
توئیتی نوشــت :مــا در هر مشــکل و اندوهی پشــتیبان ملت
و دولت ایران هســتیم و تاســف شــدید خود را از ایــن حمله
ناجوانمردانه اعالم می کنیم .ژنرال «ذاکر حسناف» ،وزیر
دفاع جمهوری آذربایجان هم حمله تروریستی به مراسم رژه
نیروهای مسلح در شهر اهواز را محکوم و با خانواده شهدای
این حادثه ابراز همدردی کرد.
همچنین به گزارش خبرگزاری رســمی ســوریه «سانا» ،یک
منبــع رســمی در وزارت خارجه ســوریه اعالم کرد  :ســوریه
حمله تروریستی انجام شده در رژه نظامی در اهواز ایران را که
منجر به شهادت و مجروح شدن عدهای شد ،به شدت محکوم
میکند .وزارت خارجه ترکیه هم در بیانیه ای تأکید کرد :این
حمله تروریستی خائنانه را به شدت محکوم میکنیم .رحمت
الهــی را برای جــان باختــگان این حملــه آرزومندیــم و برای
زخمیشدگان نیز آرزوی بهبودی سریع داریم .رابرت مک ِکر
سفیر انگلیس در تهران هم در حساب توئیتری خود نوشت:
«یک حمله تکان دهنده تروریستی .این حمله هر جایی اتفاق
بیفتد باید محکوم شــود .تمامی تســلیت ما بــه خانوادههای
قربانیان ».اشتفان شولتز سفیر اتریش در تهران هم در صفحه
شخصی خود نوشت« :اتریش تسلیت قلبی خود را به خانواده
قربانیان حادثه وحشتناک تروریستی در اهواز اعالم میکند.
امیدوارم به زودی مجروحان این حادثه بهبود پیدا کنند» .

سرپرستوزارتاقتصادباتأکیدبرلزومتعطیلکردنشعبوباجههایمازادوزیاندهبانکهاگفت:اینکارنیازمندبرنامهاست.بهگزارش تسنیم،
سیدرحمتا...اکرمیدرمجمعسالیانهبانکسپه،گفت:واگذاریاموالوامالکمازادبایدب هطورجدیپیگیریشود .ویافزود:درجلسهای
کههیئتدولتبامقاممعظمرهبریداشتندبحثفروشامالکواموالمازادبانکهاموردتأکیدجدیمعظملهبود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• متاسفانه در کشور ما بازیکنان لیگ برتر فقط و فقط
حرفه ای پول می گیرند در حالی که هیچ نشانی از
حرفه ای بودن ندارند .ما هواداران تا کی باید چوب بی
تجربگی آن ها را بخوریم؟ هنوز داور سوت خطا رو نزده
دوسهنفربهشحملهمیکنندخبعزیزمناونداوره
توچیکهبااعتراضتکمرتیمرومیشکنی!
•• چرا در کشور ما اشخاص تا پستی ندارند به قول
خودشون بهترین نسخه ها رو می پیچند اما به محض
آنکهمسئولیتمیگیرندتمامبرنامههایشانآبکیاز
کاردرمیآید؟
••خراسان این خبرابتری که نوشتی چیه؟ «دولت به
سازمان امور استخدامی و ادارات دستور داده است در
جهتجبرانخساراتبهمردماقدامنمایند».
•• آقای رئیس جمهور قشر مستضعف جامعه را با بسته
هایحمایتیفعالاز نابودینگهداشتید.قشرمرفههم
که با آمدن دولت شما خوش به حالشان شده و هر ثانیه
بهثروتومکنتآنهاافزودهمیشود.زیرسایهسیاست
های شما و وزیران تان قشر متوسط جامعه بیشترین
ضربه را از دولت شما خورده است .آقای رئیس جمهور
گرانی ،گرانی ،گرانی هم حدی دارد .این گرانی ها
کشورومردمرانابودمیکند.
••چرا دارندگان کــارت مهارت باغبانی توسط بیمه
تامین اجتماعی تحت پوشش قرار نمی گیرند؟ لطفا
پیگیریشود.
••وقتی آقای ابطحی ورود جوانان به مدیریت کشور در
دولت نهم و دهم را به عنوان تجربه ای یاد می کنند که
موجب بدبینی کل جامعه بوده است ،بفرمایند دولت
دهم و یازدهم که مملو از پیران و گاه پیران بازنشسته
است چه گلی را به سر مردم زده است و چه نانی را به
سفرهمردمآوردهغیرازاینکهسفرهعامهمردمکوچک
وکوچکترشدهاست؟
••برای آن جوانانی که سایه پدر بر سرشان نیست یا
پدرشان وضع مالی خوبی نــدارد و با کار و تالش به
دنبال نان حالل هستند دعا می کنیم تا سر و سامان
بگیرند.
•• برایروضهتاسوعاوعاشورادستمالکاغذیخریدیم
پشتجعبهدرجشدهبود« 100ورقدوالبهقیمت23
هزار ریال چون به سبکی آن شک کردم در یک جعبه را
بازکردمشمردم 50ورقبیشترنداشتواندازهاشهم
کمیکوچکتربود.
••باورکنیمکهبیشتراختالفاتزوجها بهعلتکمپولی
است و با این اوضاع بد اقتصادی که فعال پول ،حالل
مشکالت است و حرف اول را می زند باید فکری کرد
وگرنهجوانانانگیزهایبرایازدواجنخواهندداشت!

آیگپ ،

ایتا،

سروش9033337010:

••مردمکنترلاقالموقیمتگذاریکاالهایمعیشتی
تولیدکنندگان را از دولت می خواهند نه شعار و حرف
وجلسات!
••هرکه دارد هوس پیاده روی زیارت اربعین حسینی
(ع)بسما!...
••کاش دستگاهی بسازند که با هر بوق از شارژ موبایل
کم کنه فقط برای کسانی که مریض اند و زیاد بوق می
زنند!
••دلیل تعلل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به
درخواست گواهی نامه ثبت نام ،پس از پرداخت ارزش
افــزوده ،چه می تواند باشد؟ کمبود پرسنل یا کارآیی
مدیر؟
•• چرا مسئوالن هر روز قیمت اجناس را گران تر می
کنند؟ به خدا مردم دارند با سیلی صورت خودشان را
سرخ نگه می دارند .آقای رئیس جمهور خواهش می
کنمآنقدربالبخندازکنارمشکالتمردمردنشوید.
•• یک برگه پلی کربنات که دو هفته پیش  180هزار
تومانبودامروزخریدم 580هزارتومان.
••وسایل برای پسرم گرفتم می خواد بره مهد فقط یک
قلمشکهخمیربازیه 200گرموزنهمنداره16800
تومان!
••یعنی ممکن است قانون منع به کارگیری مدیران
بازنشستهدروزارتنیروهماجراشود؟
•• واقعا متاسفم برای کسانی که به آقای روحانی رای
دادند!مملکتازلحاظاقتصادیدارهنابودمیشه!
••کارمندمحترمیکهفرمودیدحقوقرازیادکنیدچون
همه چی گران شده پس ما چی بگیم که دستمان به
هیچی بند نیست با دو فرزند مدرسه ای و هیچ حقوقی
بیکارمدرضمندیپلمدارمماکهراضینیستیمچوناز
مالبیتالمالاست.
••تنها راهی که می توان به فروش نفت ایران ادامه داد
این است که چند تا از موشک های یمن چاه های نفت
عربستان را هدف قرار دهند و عربستان نتواند کسری
نفت ایران را تامین کند و ترامپ مجبور به عقب نشینی
شود.
••احتماالشمانیزتاکنوناینجمله«پوششهرکسبه
خودش ربط دارد» را شنیدید ،اما اگر آقا با همسرش در
بیرونبایکخانمدارایپوششنامتعارفروبهروشوند،
آن وقت نظر خانم آن جمله نخواهد بود چون از طرف
آن خانم احساس خطر می کند و برعکس اگر آقایی با
لباسناجورباشد.
••آقای روحانی آن کلید رفاه و آرامش در بازار که شما
قبالگفتیدکجاست؟
••قشرهایآسیبپذیرزیرخطفقرساکندرچنداستان

نمابر05137009129 :

محرومکشورغیرازافرادتحتپوششنهادهایخیریه
به خاطر گرانی های غیرمنتظره اخیر متضرر شده
اند .یعنی این ها قبل از افزایش قیمت ها نیز در فشار
اقتصادی و مضیقه بودند و وضعیت موجود فشارها را
مضاعفکردهاست.پسبرایجلوگیریازآثاروتبعات
منفی فقر ،حمایت های همه جانبه و کافی مسئوالن
محترمازاینعزیزانازضروریاتاستکههیچعبادتی
باالترازخدمتبهمحرومانیافتنمیشود.
••چراباگرانفروشانبرخوردجدینمیکنید؟
••دریکخیاباندیروزیکپاکتسیگاربهمنراقیمت
کردم یکی می فروخت سه هزار تومان یکی دیگر 3.5
یکی دیگر می فروخت چهار هــزار تومان یکی 4.5
دیگریپنجهزارتومانودیگری .5.5این یکی از دهها
قلماست.
••برای منع اشتغال بازنشستگان بخشنامه دوماهه
صادر شد ولی برای دو ملیتی ها که مهم تر است چرا
اقدامی نشده؟ چرا این تصمیم از سال  91بعد از فرار
خاوریبالتکلیفاست؟
••چرا کاسپین (الزهرا سابق) بعد از گذشت چند ماه
االن میگن بیا فرم پر کن؟ هفته ای 200هزار تا ببینیم
بعدچهکارمیکنن.بهبانکمرکزیزنگمیزنم،بوق
میخورهجوابنمیدن.چطوریمیخوانجوابخدا
روبدن.مردمرواذیتمیکنن.
•• منبهعنوانیکپزشککهسفرهایخارجیزیادی
همرفتماعالممیکنمروزنامهشماهیچبرنامهوهدفی
برای پیشرفت کشور و استان ندارد و دچار روزمرگی
شدهونسبتبهسایرروزنامههایدنیاعقبافتادهاست.
بیاییدبرایپیشرفتکشوربرنامهریزیوپیگیریکنید.
••بزرگ ترین غم برای یک ملت زمانی است که رسانه
های بیگانه مرجع او باشند در کمتر جایی از دنیا این
گونهبهرسانههایبیرونیاعتنامیکنند.مواظبحدود
 15شبکهفارسیزبانانگلیسباشیم.
••خدای من تو را سپاس که ایران بزرگ ترین کشور
شیعهجهاناستوبیشاز 99درصدمردمانآنعاشق
امامحسین(ع)هستندکههمینبهتنهاییمیتواندرمز
پیروزیبرمستکبرانجهانباشد.
••صفحه خراسان قدیم خیلی باحاله آدم رو می بره به
زمانقدیممنکهباخوندنشآرامشپیدامیکنم.سفر
کوتاهیبهگذشتهاستکاشبیشتربود.التماسدعا.
••همهمسئوالنوکارشناساناقتصادیفقطمیگویند
حجم نقدینگی زیاد است اما گویا هیچ کدام برنامه و
راهکارعملیبرایمهارنقدینگیندارند.پرسیدنعیب
نیست حال که هیچ راه حلی به نظرشان نمی رسد از
کارشناسانبیطرفبینالمللیکمکبگیرند.

لغو بازی ملوان و مشکی پوشان:

مشکی پوشان به آخر خط رسید!
پیــروز -دیــدار عصــر روزگذشــته تیــم هــای فوتبــال ملوان
بندرانزلی و مشــکی پوشــان به دلیــل بدهی مشــهدی ها در
انزلی لغو شد تا این تیم خراسانی به انحالل و سقوط نزدیک تر
شــود.به گزارش «ورزش ســه» ،از بازی های هفته پنجم لیگ
دســته اول کشــور دیدار این دو تیم پس از حضور بازیکنان در
میدان ،توسط مسئوالن ســازمان لیگ به دلیل عمل نکردن
به تعهدات تیم مشهدی و صادر نشــدن مجوز موقت لغو شد.
رئیس کمیته برگزاری بازی های لیگ دســته اول در این باره
گفت :در هفته های قبــل مجوز موقت حضــور در بازی به تیم

مشکی پوشان داده می شد تا در میدان حضور پیدا کند اما به
دلیل این که هیچ یک از تعهدات این تیم تاکنون عملی نشده
و کماکان مشــکالت قدیمــی این تیــم پا برجاســت؛ تصمیم
گرفتیم تا دیگر مجوز موقت این تیــم را تمدید نکنیم« .فریبرز
محمودزاده» ادامه داد :تعیین تکلیف درباره این بازی نیز به
کمیته انضباطی و ســازمان لیگ برمی گردد تــا آن ها درباره
نتیجه بــازی تصمیم گیــری کنند اما بــا توجه بــه غیبت های
پیشین سیاه جامگان در لیگ دســته اول احتمال حذف این
تیم از این مسابقات نیز می رود.
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روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09033337010

@ Khorasannewspaper

ایران در سوگ جنایت اهواز و معمای وزارت نفت و آقای نماینده






1.2 M views

1.1 M views

روایـــت مجیدی از عــــزاداری بــودایــیــان بــرای
امام حسین (ع)

محرم امسال ویدئویی دست به دست می شود که
مجید مجیدی ،کارگردان نام آشنای سینمای ایران
از عــزاداری بوداییان در کشمیر خاطره ای تعریف
میکند.هرچندکهاینویدئوبهچندسالپیشمربوط
میشودامادوبارهبازنشرگستردهایپیداکردهاست.
مجیدی در خاطراتش میگوید« :سفری به کشمیر
داشتم و به منطقه ای دعــوت شدم که بیشتر مردم
بوداییبودند.آنجاحسینیهباشکوهیوجودداشت.
وقتی به حسینیه وارد شدم تعدادی از بوداییان هم در
آن جا حضور داشتند .پرسیدم که بوداییان این جا چه
میکنند؟بهماگفتنداینهادوستانامامحسین(ع)
هستندوهرسالماهمحرمعزاداریهایبوداییهادر
کشمیردیدنیاست».کاربرانزیادیدراینبارهنوشته
اند«:اینحسینکیستکهعالمهمهدیوانهاوست؟!»


1.2 M views

سلفی گرفتن به عنوان اختالل روانی تایید شد!

«انجمن روانپزشکی آمریکا ،تمایل به عکس گرفتن
از خود را به عنوان اختالل روانی تایید کرده است و آن
را با اصطالح «سلفیتیس» نامید ه است!» این خبری
استکهدیروزدرشبکههایاجتماعیدستبهدست
شد.کاربریدراینبارهنوشته«:بهنظرمنسلفیخوبه
ولی در حد متعادلش .بعضی ها همین که به یه جای
دیدنی میرسن این قدر سلفی میگیرن که انگار به
بهشت اومدن و دیگه به اونجا بر نمیگردن!» کاربر
دیگریهمنوشته«:بهنظرمنافراطدرسلفیگرفتن
از خودشیفتگی نشات میگیره!» کاربر دیگری هم
نوشته« :تا چند سال پیش که سلفی گرفتن مد نبود
وقتیبیرونمیرفتیمازطبیعتلذتمیبردیماماحاال
فقطعکسمیگیریمتابعداببینیموحسرتبخوریم!»

1.6 M views

مرثیه ای برای اهواز
دیـــروز پــایــان تلخی بــر تابستان ســال 97
بود .مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت
آغــاز هفته دفــاع مقدس در اهــواز با حادثه
تــروریــســتــی هــمــراه شــد و تــروریــســت های
تکفیری ،بدون توجه به حضور مردم به سوی
جمعیت تیراندازی کردند .واکنش کاربران
به این حادثه تلخ بسیار گسترده بود.کاربری
نوشت «:هرکس از کشته شدن سربازای ایرانی
خوشحالی کنه دشمن مــردم و ایــرانــه» .یک
خبرنگار اصالح طلب هم در توئیتر نوشت:
«ایــن تصویر برهنه بــرانــدازی اســت .تکلیف
خودتان را مشخص کنید می خواهید حامی تکه
تکه کردن مردم کشور زیر گلوله جدایی طلب
یا بمب افکن سعودی باشید؟» .کاربر دیگری
هم با اشاره به آهنگ خوزستان محسن چاوشی
نوشت «:اینجاست که باید گفت خوزستان،
خوزستان ،خوزستان .چرا دردات تموم نمیشه
خوزستان ».عکس در آغوش گرفتن یک کودک
چهارساله که خبر شهادتش بعد از چند ساعت
اعالم شد یکی از غمبار ترین عکس های این
حادثه بود .کاربری در واکنش به این تصویر
نوشت« :آفرین به غیرتت سرباز شیرمرد .یکی
مثل تو سال ها پیش جلوی حمله صدام از زن و
بچه مردم دفاع کرد و حاال نوبت توست» .کاربر
دیگری نوشت « :داداش منم سربازه .اینا همون
نسلی هستن که همه به جونشون غر می زنن.
حاال این طور مراقب مردم هستن .خدا حفظت
کنه سرباز وطن»

معمای وزارت نفت و آقای نماینده

«واکنشیکنمایندهمجلسبهشدتگرفتناستخدام
نمايندگان در وزارت نفت» در چندروز اخیر این خبر
به ترند اخبار شبکههای اجتماعی تبدیل شده است.
هدایتا ...خادمی ،نمایند ه منتقد در توئیتی نوشته:
«نمایندههای فعلی به وزارت نفت منتقل شدهاند که
حقوق آن ها  300تا  500درصد افزایش داشته در
حالیکه دانشجویان نفت رها شدهاند!» وزارت نفت
هم در پاسخ به اظهارات خادمی با اشــاره به گرفتن
آپارتمان  290متری شرکت نفت در برج  ASPتهران
از این نماینده که به صورت خانه سازمانی بوده ،اعالم
کردهکهباالترینرقمپرداختیناخالصبهنمایندگانی
که کارمند نفت هستند ،مربوط به «خادمی» ،نماینده
مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالصاش
 ۲۷میلیون تومان بــوده اســت .این موضوع حرف و
حدیثهای زیــادی به دنبال داشته اســت .کاربری
نوشته« :هر موضوعی میتونه پشت پرده ای داشته
باشه .خیلی زود شیفته افشاگری برخی مسئوالن
نشویم!»کاربردیگریهمنوشته«:بایدبررسیبشهکه
واقعاچنیناتفاقیافتادهیانه؟باکسیکهازروابطسوء
استفادهکردهبایدبرخوردبشه».
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همراهی کره ای ها برای رفع بحران اقتصادی

«اینجا صف خرید دالر وسکه نیست! مــردم کره
جنوبی در سال  ۱۹۹۸با شعار «بیایید باجمعآوری
طال بر بحران واحد پول خارجی غلبه کنیم» به کمک
دولتشان آمدند و کره را از بحران اقتصادی نجات
دادند ».انتشار این خبر واکنش کاربران ایرانی را هم
درپیداشت.کاربرینوشت«:بعضیوقتهاتقصیر
مامردمهمهستکهبازارملتهبمیشه».کاربردیگری
هم نوشت« :ما مــردم خوبی داریــم .تغییر عملکرد
مسئوالناستکهایناعتمادازبینرفتهاست».
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