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چالش های مسکو با تل آویو
در پس یک حمله
حمله چند روز قبل رژیم صهیونیستی به سوریه با حادثه ای
همراه بود که برای تل آویو دردســری بزرگ شــد .جنگنده
هــای اف  16اســرائیلی از هواپیمای روس به عنوان ســپر
استفاده کردند و موجب شدند که آتش پدافند ارتش سوریه
این هواپیما را که در آن  15نظامی روس بودند ،ســرنگون
کند .در این حملــه وزارت دفاع روســیه اعالم کــرد ،رژیم
صهیونیســتی مقصر این حادثه اســت و گفــت« :این اقدام
خصمانه است و برای دولت روسیه حق پاسخ گویی وجود
دارد» ســاعتی بعد رژیم صهیونیســتی با اعــزام گروهی به
ریاســت فرمانده نیروی هوایی به مســکو از پوتین خواست
اینتنشبهسطحباالتریکشیدهنشودامادولتسوریهپس
از چند روز بیانیه ای منتشر کرد و در آن رژیم صهیونیستی
را مقصر حادثه دانست .کارشناسان روسی معتقد هستند
هواپیمای جنگنده رژیم صهیونیستی با مخفی شدن پشت
هواپیمای روســی ،موجب شد تا موشــک پدافندی ارتش
ســوریه به اشــتباه به هواپیمای ایل  20برخورد کند و این
هواپیما ســرنگون شــود .حال ســوال این جاســت چالش
های آتی تل آویو و مسکو به کجا کشیده می شود و آیا مسکو
پاسخی به تل آویو خواهد داد یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید توجه کرد ،اساس پذیرش دولت
جعلی صهیونیستی برای مسکو امری غیر قابل انکار است
و روس ها هیچ گاه دســت به حمله نظامی بــه اهداف رژیم
صهیونیســتی نخواهند زد و این حمله قطعا می تواند پای
آمریکا را به تنش میان مسکو و تل آویو باز و در نهایت پرونده
سوریه را پیچیده تر کند .در حالی که مسکو تمایل چندانی
برای درگیر شــدن با آمریکا ندارد و استقرار نیروی نظامی
دریایی اش در منطقه غربی سوریه و دریای مدیترانه به دلیل
جلوگیری از این تنش و درگیری نظامی – امنیتی است.
از طرفــی درگیر شــدن با تل آویــو جبهه جدیدی اســت که
روسهامعتقدبهآننیستندومیتواندعملیاتادلبراتحت
تاثیرقراردهدوموجبکاهشتمرکزعملیاتیشود.مسکو
می خواهد پرونده سوریه پایان یابد و هرچه سریع تر اوضاع
امنیتیبهدمشقبرگرددوهزینههایجنگیدرسوریهبرای
مسکو افزایش نیابد و فاتح سوریه شود .در چنین شرایطی
شاهدفهمچراییحملهتلآویوبهسوریههستیم.هدفیکه
تلآویو باحملهبهارتشسوریهبرایدرگیرسازیاینارتش
در یک جبهه دیگر و جلوگیری از تســریع عملیات در ادلب
دنبالمیکرد.برهمیناساسگزینهحملهنظامیقطعابه
عنواندستورکارمسکوقرارندارد.
از سوی دیگر پوتین حاضر به بی طرفی و بی توجهی درباره
نظامیــان خــود نیســت .در پرونده هــای مختلف و مشــابه
همچون هدف قــرار گرفتن یک فروند جنگنده روســی در
شمال سوریه توســط ارتش ترکیه ،روس ها تدبیری اتخاذ
کردند که به تناسب آن اردوغان را مجبور به تمکین هوایی
کرد .تحریم های اقتصادی در کنار اســتقرار سامانه دفاع
هوایی اس  400در شمال سوریه موجب شد ،ترکیه بداند
در حریم شــمالی ســوری بدون اذن روس ها نه می توانند
اقدامی داشته باشند و نه اجازه دارند رفتاری پر تنش نشان
دهند .به عبــارت دیگر مدیریت پرونده شــمال ســوریه در
اختیار روس ها قرار گرفت و پوتین نشان داد چه کسی باید
در این منطقه در هوا حرف اول را بزند و به عبارت امروزی ها
«رئیس کیست ؟!»
در حادثــه ایــل  ،20تحریم هــای اقتصــادی قطعــا جایی
نخواهد داشــت و تحریم اقتصادی به نفع مســکو نیســت.
روسیه تمایل چندانی ندارد علیه رژیم صهیونیستی تحریم
اقتصادی وضع کند ولی می تواند تعهدات تنبیهی خود را
در قبال تل آویو بــه کار گیرد .مهم ترین تعهــدات تنبیهی،
اجرایی نکردن بعضی از قراردادهــای اقتصادی و دفاعی
است .از سوی دیگر سرعت تحویل سامانه اس  300و اس
 400به سوریه می تواند افزایش یابد و روس ها ،سوری ها
رابهسالحهایدفاعهواییهوشمندمجهزکنند.ایناقدام
روس ها قطعا با مخالفت صد درصد آمریکا و تل آویو همراه
خواهد بود اما به روسیه این قدرت را می دهد که نشان دهد
هر نوع بی دقتــی در تهدید امنیت ملی روســیه یا منافع آن
بی واکنش همراه نیســت .اگر روس ها در قبال پرونده ایل
 20سکوت کنند قطعا مسیری برای حمالت بعدی آمریکا
یا دیگر کشورهای عضو ائتالف به اصطالح ضد داعش باز
می شود که می تواند تهدیداتی به مراتب خطرناک تر برای
مسکو به ارمغان بیاورد.
به نظر می رسد تسریع در تحویل سامانه های دفاع هوایی
به دمشق توسط مسکو راهکار مناسبی است که روی میز
پوتین قرار دارد .البته پوتین می داند تحویل این ســامانه
وضع تحریم های جدید ترامپ را به دنبال خواهد داشت
و اتحادیه اروپا نیز در این تحریم ها سمت واشنگتن را می
گیرد و بخشــی از سیاســت های کاهش تنش روسیه پس
از پرونده اوکراین با مشــکل جدی مواجه می شود .البته
دمشــق قطعا از این فرصت بــرای تســریع عملیات ادلب
اســتفاده خواهد کــرد .تل آویــو در معرض تهدید مســکو
قرار دارد و اســد می داند بهترین زمان است تا از فرصت
الزم بــرای حمله بــه ادلب اســتفاده کند .رئیــس جمهور
ســوریه می داند اگر این فرصت را از دســت دهــد و رژیم
صهیونیســتی از الک دفاعی خارج شــود ،قطعا حمله به
ادلب سخت تر خواهد شد و باید بخشی از ظرفیت ارتش
را برای مقابله با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیســتی به
کار گیرد.
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خبرهای جدید درباره پرونده های خودرو ،ارز ،سکه ،تلفن همراه و گمرک

حکم 36اخاللگر اقتصادی درآستانه صدور

هــادی محمــدی – ســخنگوی قــوه قضاییــه روز گذشــته با
خبرهای جدیــد درباره پرونــده اخالل گران بازار ارز ،ســکه
و تلفن همراه به جمــع خبرنگاران آمد .البتــه خبر برخورد با
مدیرکل و برخی کارمندان رشوه بگیر گمرک بوشهر  ،ممنوع
الخروجی ســیف  ،واکنش بــه اظهارات اخیر احمــدی نژاد و
احتمال محاکمه غیابــی تتلو و احضار برخی رســانه ها بابت
اختالف افکنی بین ایران و عراق از جمله مهم ترین خبرها و
پرونده هایی بود که اژه ای به آن ها اشاره کرد.
▪پیگیری حادثه اهواز در مجامع بین المللی

به گزارش خراسان ،حجت االسالم والمسلمین غالمحسین
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت
پروندههای اخالل در بازار ســکه ،ارز و تلفــن همراه و این که
آیا احکام صادر شــده اســت یا خیر ،اظهار کرد :دادگاههای
ِ
نهایت تالش را میکنند که طبق قانون
ویژهای تشکیل شد و
و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند .فکر میکردیم
قبــل از تعطیــات تاســوعا و عاشــورا حــدود  ۳۵تــا  ۳۶نفر
حکمشان صادر شود که محقق نشد .درباره برخی پروندهها
امروز آخریــن دفــاع را گرفتهاند .تــا آخر هفته اگر با مشــکل
خاصــی کــه غیرقابل پیشبینی باشــد مواجه نشــوند شــاید
حکم  ۳۵تا  ۳۶نفر صادر شــود و اگر صادر شد آنهایی را که
حکمشان قطعی است حتما به اطالع مردم عزیزمان خواهم
رساند .معاون اول دســتگاه قضا درباره پرونده میثم رضایی
که مورد ســوال خبرنگار قرار گرفت تصریح کــرد :پرونده در
حال تحقیق است ،به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است.
چند متهم دارد که برخی بازداشت شدند و برخی با قرار آزاد
هستند.
▪تحقیق از رئیس سازمان توسعه تجارت

محســنی اژهای همچنیــن درخصــوص سرنوشــت پرونــده
واردات خــودرو گفــت :از پروندههای واردات خــودرو یک
پرونده به دادگاه رفتــه و البته دادگاه نواقصــی دیده و خود
دادگاه در حال تحقیق اســت.همچنین در خصوص وزارت
صنعــت ،معدن و تجــارت چهار نفــر از کارمندان بازداشــت
هســتند اما هنوز پرونده دادگاه نرفته اســت .پروندهای که
در خصوص خودرو تشــکیل شــده از رئیس ســازمان توسعه
تجارت صمت تحقیق شــده اســت ،افرادی که توجــه اتهام
داشــتند بازداشت شــدند ۱۵ ،مدیر شــرکت هم بازداشت
هســتند ،تعدادی دالل و واسطه هم بازداشــت شدهاند ،از
یکی از معاونــان صمت هم یک بــار تحقیق شــده اما قراری
برای وی صادر نشــده اســت بــه این معنــی که توجــه اتهام
بهحدی نیست که قراری صادر شود.
▪سیف ممنوع الخروج است

سخنگوی دســتگاه قضا در پاســخ به ســوالی از سیف رئیس
ســابق بانــک مرکــزی در خصــوص بحــران اخیر ســکه و ارز
اظهارکرد :پرونده در حال رسیدگی است و متهمان دیگری
نیز دارد کــه از کارمندان بانــک مرکزی و غیــر بانک مرکزی
هستند که در حال تحقیقات هســتند .از فردی که شما اسم
بردهاید یک بار تحقیق شده و اگر الزم باشد حتما بار دیگر هم
تحقیق خواهد شد.خبرنگار پرسید :آیا ایشان ممنوعالخروج
هستند که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد :بله.
▪با دانه درشت ها برخورد کردیم

وی درخصــوص برخورد با دانه درشــت هــا گفت :مــا با دانه
درشــتهای زیــادی برخــورد کردهایم کــه معوقــات زیادی
داشــتهاند ،اگر میزان فســاد مالی مالک دانه درشتی باشد
باید تصدیق کرد قوه قضاییه با دانه درشتهای زیادی برخورد
کرده اســت .فردی که گردش مالی چند ده هــزار میلیاردی
دارد هرچند از مقام دولتی برخوردار نیســت آیا دانه درشت
محسوب نمیشود؟
▪زنــدان ،شــاق ،رد مــال ،جریمه و انفصال بــرای رشوه
بگیران گمرک بوشهر

محسنی اژهای در ادامه به پرونده تخلفات گمرک بوشهر که
احکامش قطعی شــده پرداخت و گفت :بهنام نوروزی فرزند
رستم مدیرکل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر به جرم
اخذ رشوه به پنج سال حکم قطعی حبس ۱۳ ،میلیارد و ۱۸۰
میلیون ریال رد مال و معادل همین مبلــغ هم جزای نقدی ،
 74ضربه شالق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شد.
همچنین امید محمدی کارشناس گمرک به جرم اخذ رشوه
به سه سال حبس و  ۱۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال رد مال و
همین مبلغ جزای نقدی و سه سال انفصال موقت و 74ضربه
شالق محکوم شده است.
وی ادامه داد :ا...قلی کمانی کارشناس گمرک به اتهام اخذ
رشوه به دو سال حبس ،سه ســال انفصال و هفت میلیارد رد
مال و همین میزان جریمه به همراه  74ضربه شالق محکوم
شــد .حمید جعفری کارشــناس گمــرک به دو ســال حبس،
سه ســال انفصال از خدمت ۷۴ ،ضربه شالق و پرداخت پنج
میلیــارد و  188میلیون ریــال رد مال و همیــن میزان جزای
نقدی محکوم شده است.همچنین علمدار کرمی کارشناس
گمرک به دو ســال حبس ،سه ســال انفصال موقت خدمت و
پرداخت مبلغ دو میلیارد و  ۵۰میلیون رد مال و همین میزان
جزای نقدی و  74ضربه شالق محکوم شده است .وی افزود:
سید اسحاق بهنیاپور به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس ،سه
سال انفصال و یک میلیارد و  ۸۱۰میلیون ریال جزای نقدی
و همین مقدار رد مال و  74ضربه شــاق محکوم شد .معاون
اول قوه قضاییه گفت :مهدی رضایی ،نوید گودرزی و محسن
وردستانی هم به اتهام پرداخت رشوه محکوم شدند.

▪احضار مدیران تابناک و شرق درخصوص روابط با عراق

محسنی اژه ای درخصوص این که برخی از روزنامهها و سایت
ها به اختالفات میان مردم ایران و عراق درباره موضوع زائران
عراقــی دامن زدند و ســخنانی را منتشــر کردند کــه واقعیت
نداشته است گفت :مسئوالن ســایت تابناک و روزنامه شرق
و برخی روزنامههای دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و احضار
شدند .برخی از جمله شــرق گفتند از جای دیگر برداشتند و
افرادی هم که این جمالت را گفتند ،تحت تعقیب قرار گرفتند
و این موضوع ادامــه دارد .وی ادامــه داد :به نظــر بنده بعید
اســت که این رســانهها بتوانند توجیه و دفــاع قانعکنندهای
داشته باشــند که البته قاضی باید تشــخیص دهد و اگر سوء
نیت آنها احراز شــود کار آنها کار بســیار مجرمانه ای است
و قوه قضاییه باید با این گونه مســائل در این شــرایط با قوت و
سرعت برخورد کند.
▪واکنش به اظهارات توهین آمیز تتلو

معاون اول قوه قضاییه درباره برخورد قضایی امیر مقصودلو
ملقب به تتلو گفت :طبیعی اســت کســانی که تبعــه ایرانند و
اقدام مجرمانــه انجام می دهنــد چه در داخل و چــه خارج از
کشــور قابل تعقیب هســتند .فعــا برخی اظهــارات این فرد
عنــوان مجرمانــه دارد و بــه طور طبیعی دادســتان تشــکیل
پرونده می دهد اما این فرد در دســترس نیســت اگر ضرورت
داشته باشد غیابی محاکمه میشــود اگر نه منتظر میشوند
به ایران بازگردد.
▪طعنه اژه ای به احمدی نژاد

خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید احمدی نژاد گفته با من
تماس بگیرند تا جای پول ها را بگویم ،نظر شما چیست؟وی
در پاسخ گفت  :اگر کسی چیزی می داند باید خودش بگوید
نه این که منتظر تماس باشد البته شاید خود ایشان جایی این
ها را گذاشته که خبر دارد.
▪فرد اصلی سکه ثامن متواری است

معــاون اول قــوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوالی درخصوص
ورشکستگی شرکت فروش سکه ثامن گفت :این که جرمی
واقع شــده یا نه با نظر قاضی اســت .فرد اصلی در دسترس
نیســت و برخی خبرها حکایت از خروج وی از کشــور دارد.
این فرد حسابهای متعدد دارد که مسدود شدهاند و اموال
هــم در حال شناســایی اســت و  ۶۰۰نفــر تاکنون شــکایت
کردهاند.
▪تایید  2هزار وکیل برای پرونده های امنیتی

خبرنگاری از معاون اول قوه قضاییه پرسید فهرست  ۲۰نفره
وکال برای پرونده های امنیتی که منتشر شد انتقادهایی در
پی داشــت و قرار شــد اصالحاتی صورت بگیــرد االن در چه
وضعیتی اســت؟ اژه ای پاسخ داد :درخواســت اصالح شد و
هنوز هم دنبال اصالح هســتیم .اما عدد  ۲۰درســت نیست
االن حــدود  ۲۰۰۰وکیل در کل کشــور تایید شــدهاند و در
تهران هم فهرست  ۲۰نفره چند بار اصالح و اضافه شدهاند.

همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-97مراسم بهرهبرداری از 59پروژه آموزشی در مناطق زلزلهزده کرمانشاه نیز از طریق ویدئو کنفرانس و با پیام رئیس جمهور آغاز شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی رئیس
جمهور ،دکترروحانیپسازبهصدادرآوردننمادینزنگآغازسالتحصیلیجدید،درجمعدانشآموزان دبیرستاندخترانهنمونهدولتیعترتدرتهران بهبیانپرسشمهرامسالپرداختوباتاکیدبرلزوم
مهارتآموزیدانشآموزاندرمدارسازآنهاخواستکهدرپاسخبهپرسشمهربگویندسالگذشتهچهمهارتهاییرادرمدرسهآموختهاندوبرایامسالچهانتظاراتیدراینزمینهدارند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• امیدوارم سخنرانی و دیدارهای رسمی و غیررسمی
آقای روحانی در مجمع سازمان ملل مبتنی بر این
سه اصل قرآنی باشد -1 :دعــوت به حق با حکمت
 -2موعظه و پند و انــدرز نیکو  -3جــدال احسن!
(نحل)125
••بی تعصبی در تیم ملی والیبال مــوج می زنــد از
کوالکوویچگرفتهتابازیکنان!وقتیعقباندخیلیبی
تفاوترفتارمیکنند.نوبتعرضاندامجوانهاست!
••از این تیم والیبال فقط معنوی نژاد و چند جوان
باید بمانند بقیه آقایان مثل معروف ،غفور و  ...که
ضعف بدنی و انگیزه خود را با تسلط بر مربیان جبران
می کنند باید بروند.
••واقعا چه کسی باید به داد این مــردم برسد؟ چرا
افزایش قیمت کاال در این مملکت یک رویه عادی و
معمولی شده است؟ مگر دستمزد من کارگر یک ریال
زیاد شده؟ به خدا خسته شدیم از این وضع!
••خراسان عزیز! آخرین باری که پاتک نفتی زدیم از
تویش بابک زنجانی ها درآمدند! لطفا دولت محترم
با همکاری سایر نهادهای نظارتی ،سازوکار دقیقی
بیندیشند.
••امام جمعه محترم بجنورد در نماز جمعه فرمودند
کاسب و بــازاری اگر کاالیی را که قبال ارزان گرفته،
امروز به نرخ روز بفروشد حالل نیست .لطفا بفرمایند
چرا دولت ماشین های تولید شده گذشته خود را با
نرخ روز به مردم می دهد؟ چرا دولت سکه های ضرب
شده قبل خود را به مردم گران می فروشد؟ چرا دولت
اسکناس دالر را که با نرخ پایین وارد کرده االن با چند
برابر و چند قیمتی به مردم می دهد؟ چرا در بازار طال
با نرخ روز عرضه می شود؟
••ای خدا امان از دست مسئوالن عاشق میز! نمی
توانید بازار را کنترل کنید بروید کنار ،به خدا فردای
قیامت باید جواب گو باشید .در آن دنیا دیگر حزب یا
گروهی نیست که شما را حمایت کند! مقام و منصب
به چه قیمتی؟ به قیمت خانه خرابی مردم؟
••همه مــا مــی دانــیــم کــه فقط ذات اقــدس الهی و
پیامبر(ص) وائمه معصومین(ع) از خطا مبرا هستند
و دولت و زیرمجموعه آن هم از این قاعده مستثنی
نیستند .ای کاش سخنوران و ائمه جمعه مطالبی
بگویند که راهگشای مشکالت کشور و مردم باشد نه
سخنانی که بذر اختالف را بین مسئوالن می پراکند.
اگرچه کلمه «مسئوالن» بعد از حدود  40سال هنوز
تعریف نشده است.
•• در جواب عزیزی که فرمودند «آستان قدس فقط
به نیات واقف عمل می کند» پس چرا آستان قدس

▪تعیین تکلیف پرونده محیط زیستی ها تا دو هفته دیگر

معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده افراد موســوم به محیط
زیستیها و این که چرا تعیین تکلیف و دادگاهی نمیشوند؟
گفت :پروندههایی که پیچیده اســت زمانبر میشــود .قرار
نهایی  10روز پیش صادر شد و دادستان ایراد گرفت و برای
رفع ابهام بازگشــت و برخی از مقامات ذیربــط نظر دادند.
احتماال پرونــده تــا دو هفته دیگر بــه دادگاه برود .محســنی
اژهای در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر این کــه «به تازگی
یکی از معاونان رئیس جمهور در مصاحبه با یکی از شبکههای
خارجی درخصوص بازداشت یکی از مجرمان امنیتی به نام
نزار زاکا سخنانی گفته و مدعی شده است که دولت یازدهم
تالش کرده تا نزار زاکا بازداشــت نشــود آیا دســتگاه قضایی
قصدی برای برخورد با این گونــه اظهارنظرها دارد یا خیر؟»
گفت :آن چــه را که از قول ایشــان وارد شــده و در آن رســانه
منتشر شده بود البته ایشان رد کرد .نسبت ناروا را حتما مورد
رســیدگی قرار میدهیم .اگــر مطالب خــاف واقعیت بیان
شود یا برخالف مصلحت سخنانی گفته شــود حتم ًا برخورد
میشود .البته شورای عالی امنیت ملی یک مصوبه هم برای
مصاحبه مســئوالن با رســانهها داشــت .اصل پیگیری افراد
بحثی نیست و جای پیگیری نیست .اما این فرد اصل سخنان
مداخله آمیزی را که به وی نسبت داده میشد تکذیب کرد.

باشگاه مشــکی پوشان (ســیاه جامگان) خراســان از ادامه
حضــور در لیــگ دســته اول کشــور کنــاره گیــری کــرد .به
گــزارش «ورزش ســه» ،در روزهــای اخیر حواشــی عجیبی
درباره باشگاه سیاه جامگان شکل گرفت و گپ و گفت های
مختلفی به وقوع پیوست که خالصه همه آن ها حاکی از آن
بود که سیاه جامگان منحل می شود.
آن ها روز شنبه علی رغم ســفر به انزلی و حضور در زمین به
دلیل پرداخت نکردن بدهی های خود حتی با وجود صدور
کارت بازیکنانشــان نتوانســتند مجوز بازی را دریافت کنند
و این بازی لغو شــد تا شــائبه صدور رأی کمیته انضباطی به
حضور نداشتن سیاه جامگان در بازی و سقوط آن ها به لیگ
دسته سوم کشور شنیده شود.
پــس از ایــن اتفاقــات ،صبــح دیــروز جلســه ای ویــژه بــه

هفته یکی دو بار آن هم چند ساعت با یکی از سرویس
های اینترنتی مسافرکشی کرده ،وقتی این موضوع را
در فرم تقاضای کار نوشته او را شاغل محسوب کرده
اند و تقاضای او را ثبت نکرده اند .قربونت به اشتغال
زایی شک نکن!
••  65سال پیش می شه سال  1332این رو یک بچه
ابتدایی هم راحــت حساب می کنه .یعنی یک نفر
باسواد اون جا نیست که صفحه  2روزنامه رو اصالح
کنه؟
••خراسان عزیزم ،ســام .من یک جــوان ایرانی ام.
بعد از خواندن خبر شهادت محمدطاها در حمله
تروریستی روز جمعه و صحبت های بی شرمانه مشاور
ولیعهد عربستان ،بنویس یک وجب از این خاک را
نخواهیم گذاشت به دست دشمن کثیفی مثل شما
بیفتد .جانم فدای ایران ،جانم فدای رهبرم.
••آقایجهانگیریمعاوناولرئیسجمهوریاسالمی
ایران چطور مردم برای کاالی اساسی دغدغه نداشته
باشند؟مردممگرخریدنمیکنند؟تاکیبایدبهدستور
شماصبرکنندکهخریدنکنند؟دغدغهخریدتاکی؟
••چرا رئیس جمهور محترم در مراسم نواختن زنگ
مهر و آغاز سال تحصیلی جدید مدارس سراسر کشور
در یکی از مدارس تهران طبق سال های قبل پرسش
مهر خویش را در جمع دانش آموزان مطرح نکرد؟!
••این موسسه کاسپین تا کی می خواد به مردم پول
نــده؟ سه ماهه می گویند پرداختی نداریم .خسته
شدیم از این وضع!
••آن پزشک محترمی که سفرهای خارجی زیادی
داشته ،یکی از آثار و برنامه هایی را که برای پیشرفت
کشور داشته اعــام کند تا ببینیم چه اشخاصی و
افرادی دچار عقب ماندگی و روزمرگی هستند .من
کسی هستم که تاکنون با مطالعه روزنامه خراسان به
ایننتیجهرسیدمکهخیلکثیریبامطالعهاینروزنامه
نظراتی غیرنظر آن دکتر دارند.
••حرف مردم در جای جای روزنامه خراسان بزرگ
جای دارد.
••شنبه به یکی از شعب بانک صــادرات رفته بودم،
وقتی برای اعتراض به کم کاری کارمندان و عالفی
مشتریان ،به رئیس شعبه مراجعه کــردم ،با حالت
پرخاشگرانه و خشمگین گفت :ناراحتی ،برو شعبه
دیگه! معنای تکریم مشتری را هم فهمیدیم!
••چرا شرکت سایپا بعد از تکمیل وجه که سه ماه می
شود خودروی پارس تندر ما را تحویل نمی دهد؟
••تف بر تروریست های خودفروخته وطن فروش،
لعنت خدا و همه ملت ایران نثار آنان باد!



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

09033337010

@ Khorasannewspaper

شوخی تلخ وزیر بهداشت و اعتراض جالب امام جمعه ماهشهر




230.5 K views

اعتراض جالب امام جمعه ماهشهر

دیروز ویدئویی دست به دست
شد که فضای مجازی را هم
ترکاند! امــام جمعه ماهشهر
که در مراسم روز اول مهر در
مــدرســه حــاضــر شــده بــود به
تفاوتمحلاستقرارجایگاهمسئوالنودانشآموزان
اعتراض می کند .ظاهرا کادر اجرایی مدرسه مکان
مسئوالن را در جایی قرار داده اند که سایه است تا
مسئوالن از گرما اذیت نشوند اما امام جمعه ماهشهر
در سخنرانی اش وارد موضوع می شود و از مسئوالن
می خواهد تا جایشان را تغییر دهند و با دانش آموزان
شرایط برابری داشته باشند و میوه و شیرینی هایی را
که جلویشان قرار داده شده بین بچه ها توزیع کنند .
کاربری در این باره نوشت «:باید عدالت رعایت بشه
چونعدالتمردمومسئولنمیشناسه!»


سیاه جامگان از لیگ یک کناره گیری کرد
منظور بررســی آخریــن شــرایط ســیاه جامگان بــا حضور
«مهدی بــرادران» رئیس هیئــت فوتبال خراســان رضوی
و «محمدرضــا عباســی» مالک باشــگاه ســیاه جامــگان به
همراه سیدهاشــم حســینی و آرمین رهبر برگزار و در این
جلسه تمامی راهکارهای پیش روی باشگاه سیاه جامگان
بررســی شــد و بعد از اجماع بحث ها و گفت وگــوی تلفنی
با چند وکیل حقوقــی از جمله «احمد براتــی» عضو کمیته
حقوقی فدراسیون فوتبال ،آن ها به این نتیجه رسیدند که
رســما از ادامه حضور در مسابقات لیگ دســته اول کشور
انصراف دهند .البته که براســاس اطالعــات موجود ،این
اتفاق به منظور انحالل کامل این باشــگاه تلقی نمی شــود
و فقــط بحث کنــاره گیری تیم از مســابقات رســمی مطرح
شده است.

باغ های وقفی را تبدیل به پاساژ و بازارهای بی فایده
کرده است؟
••جانبازان ،آزادگان و رزمنده ها را آقایان مسئول فقط
در ایام خاصی به یاد می آورند .اما ما  365روز سال را
زندگی می کنیم.
••خدا لعنت کنه و نگذره از باعث و بانی این گرانی ها.
بهخاطرنداشتنپولیکپوشکبازنمجروبحثکردم
و اشک بچه هایم را دیدم .از خدا می خوام به حق اشک
هایی که بچه هایم ریختند ازشون نگذره .ای خدای
مهربون کسی هست به داد دل ما برسه؟
••سی و یکم شهریور بعد از تعطیالت عاشورا شرکت
مدیران خودرو یک دفعه  70میلیون تومان رو ماشین
تیگو افزایش قیمت داده و می خواد دیگر محصوالتش
رو هم افزایش قیمت بده البته این مهمه که سر خود
و بدون مجوز قانونی انجام داده لطفا پیگیری کنید.
ممنون از زحمات شما.
••منافقین تروریست شما که افراد بی گناه را در ماه
محرموعزاداریشهیدمیکنیداینرابدانیدکهجواب
سنگینی را از دلیرمردان کشورمان دریافت می کنید.
ما نمی گذاریم خون عزیزان مان بیهوده پایمال شود.
منتظر جواب باشید.
••یک ماه پیش لبنیات 30درصد گران شد .متاسفانه
امروز دوباره محصوالت لبنی رضوی گران شد .ماست
کوچک کم چرب  2800تومانی شد  3200تومان.
مسئوالن فکری بکنید.
••مرحبا بــه سپاه و وزی ــر خــارجــه کــه در پــی اقــدام
تروریستی اهواز سریع اعالم کردند با قاطعیت پاسخ
خواهیم داد.
••تــرحــم بــر پلنگ تــیــزدنــدان  /ستمکاری بــود بر
گوسفندان .از مسئوالن امنیتی و انتظامی خوزستان
انتظار داریم با قاطعیت با عامالن اقدام تروریستی
اهواز برخورد کنند و از سپاه و وزیر خارجه که پاسخ
قاطع به اربابان تروریست ها خواهند داد پیشاپیش
تشکرمیکنیم.
••سالم روزنامه خوب خراسان .آیا به شما اجازه چاپ
کردنبعضیازمشکالتمنجانبازراکهسالهارنجو
دردمیکشمنمیدهندتابهگوشمسئوالنبرسانید.
چند روز قبل یکی از مشکالت جانبازان هم سطح
خودم را نوشتم نیمی از مطالب را چاپ کردی .به خدا
نهنانمیخواهیمنهآبفقطداروودرمانبهمابدهند.
بدون هیچ حقوقی و درصدی.
••دو برابر شــدن آمــار اشتغال برابر اعــام معاونت
اقتصادی استانداری از رقم 27هزار به 57هزار ظرف
مدت یک ماه جای شک و تردید ندارد چون پسرم این



▪قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل قوه قضاییه
هم می شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این ســوال که اگر کسی از
اجرای قانون منع به کارگیری بازنشســتگان استنکاف کند
تعقیب میشــود؟ اظهار کرد :قانونی که ابالغ شــده و بعد از
گذشت مدت قانونی الزماالجرا میشــود برای همه افرادی
که مشمول آن هستند الزماالتباع است و هرچیزی این قانون
جــرم بداند ،بدون شــکایت خصوصــی قابل پیگیری اســت.
ســازمان بازرســی هم در حال شناســایی مشــموالن است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خراسان در خصوص
بازنشســتگان قوه قضاییه نیــز گفت :معاونت منابع انســانی
و پشــتیبانی قوه قضاییه هم اگر رســیدگی کنند و تشــخیص
دهند که مطابق قانون در قوه قضاییه هم بازنشستگانی وجود
دارند باید اجرا شود .وی در پاســخ به این سوال که آیا قضات
بازنشسته هم مشمول این قانون می شوند؟ گفت :چنان چه
بازنشسته شــده باشند .خبرنگاری پرســید این قانون شامل
شما هم میشود که اژهای گفت :من بازنشسته نشدهام.
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پیش بینی عاشق شهادت

«شهید حسین والیی مهر در رژه اهواز برای کمک
به یک جانباز ،شهید شد این فیلمشه ،توی حرم امام
رضا (ع) با زبون دزفولی میگه که من میدونم یه روزی
شهید میشم ». ...بعد از ماجرای تاسف برانگیز اهواز
این ویدئوی کوتاه احساس کاربران فضای مجازی را
برانگیخته است .کاربری در این باره نوشته« :خوش
به سعادتش .ای کاش ما هم به جایی برسیم که برای
کشورمونفدابشیم.منتظرلحظهایهستمکهانتقام
خونشهدایاهوازروازتروریستهاینامردبگیریم».
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شــوخــی تــلــخ وزیـــر بــهــداشــت بــا کــارگــر
مستاصل!
دیروز ویدئویی دست به
دست شد و پاسخ تمسخر
آمــیــز وزیـــر بــهــداشــت به
یک شهروند را نشان می
داد که از گرانی خدمات
فیزیوتراپی گالیه می کرد .ماجرا از این قرار
است پیرمردی شهرستانی از دردش و هزینه
سنگین فیزیوتراپی میگوید و وزیربهداشت
پاسخ می دهــد که خــودت فیزیوتراپی کن،
بمال دیگه! (خنده حضار) پیرمرد میگوید
تهران کار میکردم ،پاسخ میشنود تهران
بــودی پس بلدی بمالی دیگه! .....صحبت
های وزیر بهداشت که خنده حاضران را در پی
داشت انتقادهای زیادی را به ویژه در فضای
مجازی به همراه داشــت که حتی قابل چاپ
نیست  .کاربری نوشت« :اگر خوش بینانه هم
به موضوع نگاه کنیم آقای وزیر خودمانی و به
مطایبه سخنی گفته .اگر این طور هم باشه
اسمش میشه «از سر باز کردن مشکالت مردم».
کاربر دیگری نوشت« :وقتی کسی مسئولیتی
قبول می کنه باید وظایفش رو انجام بده و این
احساس خودمانی بودن با مردم باعث میشه
وظایفش رو درست انجام نده!» کاربر دیگری
هم نوشت« :البته شوخی کردن کار بدی نیست
اما وقتی یک مسئول با مردم این طوری شوخی
می کنه معنیش اینه که درد اونا رو نمی فهمه!»
کاربری هم نوشت :تقصیر اطرافیانت است آقای
وزیر بهداشت .هما نهایی که به هر شوخی و
طنز و تصمیم و حر فهایتان خندیدند و ذوق
کــردیــد .چــرا؟ چــون عــادت کردند رئیس را
تایید کنند.....کاش مثل اطرافیانت نشویم.
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در
مطلبی کوتاه خطاب به وزیر بهداشت نوشت :با
مردم دردمندمان بهداشتی تر سخن بگوییم.
شوخی های بامزه مان را بگذاریم برای محافل
خودمانی تر.بر زخم ها نمک نپاشیم»
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دست باالی آقای همسایه روی دست مسئوالن
استادیوم!

ماجرای آقــای همسایه و مسئوالن ورزشگاه شهید
وطنی شهرستان قائم شهر ادامــه دارد  :پس از آن
که مسئوالن ایــن ورزشــگــاه داربــســت و بنر بزرگی
را جلوی   این خانه مجاور ورزشگاه نصب کردند تا
مانعتماشایبازیتوسطآنهاازرویپشتبامودیوار
شوند اما آقای همسایه هم بیکار ننشسته و به گفته
خودشباهزینه 160هزارتومانی داربستبلندتری
کنار بنر ودر حیاط خود نصب کرده تا بازی را ببیند .
این تصویر واکنش کاربران شبکه های اجتماعی را در
پی داشته است .کاربری نوشته« :خب چیکار دارن به
مردم؟اینجورینمایورزشگاهروهمخرابکردن!»
کاربر دیگری هم نوشته« :قبال کلیپی از همسایه های
ورزشگاهدیدموازخندهترکیدم!»
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ادامه ماجرای پرحاشیه احتکار خودرو

کاربری با انتشار تصویری مطلبی منتشر کرد که
خودروهاییکشرکتمعروفوارداتخودرو بابرند
رنو دپو شده است .این درحالی است که واردکننده
های خودرو می گویند خودرویی برای عرضه به بازار
ندارند و قیمت ها را باالنگه داشته اند! به گفته این
کاربر این شرکت بزرگ ترین واردکننده خودرو در
ایراناست».هرچندکههنوزصحتاینخبرمشخص
نیست اما حرف و حدیث های زیادی داشته است.
کاربرینوشته«:سودناشیازافزایشارزوهمچنین
خودرو آن قدر به سرعت در حال افزایش است که هر
فروشندهایراوسوسهمیکندخودروراعرضهنکند».
CMYK

