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«صلح کسالت آور است»!
 گام اول :بدون جنگ آزادی نیست!خون بی گناهان همیشه به دلیل سیاست
هاونقشههایکسانیبرزمینمیریزدکه
آگاهانهبرایاینخونریزی،ادبیاتسازی
میکنند،تصمیممیگیرندوتصمیمهای
شان را اجرا می کنند .کســانی که هزاران
مایل دورتــر از کانون ناامنــی در اتاق های
اندیشکدههایآمریکایییاکاخهایعربی
پشت تریبون می ایستند ،لبخند می زنند
و لزوم کشــاندن جنگ بــه داخل ایــران را
تئوریزه می کننــد .به این عبــارت ها دقت
کنید...« :جنگ باعث شــروع بهتر شــدن
زندگــی هــا و جوامع بــوده اســت ...برای
خیلی ها بدون جنگ این امکان نیست که
به کرامت انسانی برسند ...صلح کسالت
آور است »...این عبارت ها را نه بن سلمان
ولیعهد جنگ طلب سعودی ،بلکه یک زن
ایرانیدراندیشکدهآمریکاییبهزبانآورده
است ،یک چهره بســیار نزدیک به خانواده
پهلوی و جریان های برانداز خارج نشــین؛
مریم معمارصادقی کــه از مدیران مرکز به
اصطالح مدنی تواناســت و بــه صراحت به
دریافــت بودجــه از وزارت خارجــه آمریکا
اذعان دارد  .بازنشر این جمالت به معنای
مهم بودن این شــخص نیســت بلکه برای
نشان دادن چگونگی تئوریزه کردن ایجاد
ناامنــی در ایران اســت کــه در کمترین اثر
خــود منابع مالــی را به ســمت گــروه های
تروریستیسوقمیدهد.کسیکهمعتقد
است«جنگضروریاستوآزادیبههمراه
دارد»وهمینچندهفتهپیشدراندیشکده
هادســون آمریکا هــم گفته بــود« :وقتی با
مردم داخل ایران حرف میزنم میگن خدا
روشکراوضاعخیلیخرابهوخداروشکرکه
درفروپاشیاقتصادیهستیم»!
بیایید در یک نگاه کلــی عوامل بروز حادثه
تروریستی اهواز را مرور کنیم .شاید برخی
یکــی از این عوامــل را مســائل اقتصادی و
اجتماعی خوزســتان بیان کنند ،مسائل و
مشکالتی که آشکارا وجود دارند و زندگی
مــردم را تحت فشــار قــرار داده انــد .با این
حــال به ســادگی می تــوان درک کــرد که
هیچ کشتار تروریســتی ،هرگز نمی تواند
بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی و اجتماعی
منجر شود-راهی که گروهک تروریستی
ریگیهمدرسیستانوبلوچستانرفت ونا
امنی،سرمایه گریزی و مشکالت بیشتری
را برای این اســتان محــروم ایجــاد کرد -
بنابراین در این موارد باید به دنبال عامالن
و پشــتیبانان جنایت بود یــا آن گونه که دو
روزپیش«نادرانتصار»استادعلومسیاسی
دانشــگاه آالبامــای جنوبــی مطــرح کرد:
«بررسیمسائلاجتماعیو...راتاریخدان
هاانجامخواهنددادونویسندگانخواهند
نوشــت اما االن باید تمرکز روی شناسایی
عواملوپشتیبانانایناتفاقاتباشد».
بدون تردید یکی از عامالن اصلی بروز این
حرکت های خشــن و تروریستی  ،کسانی
هســتند که ورود ناامنی به ایران را تئوریزه
می کنند و خــط و ربط هــای این اتفــاق را
به کانون های ایجــاد ناامنــی در ایران می
رسانند .در این زمینه اتاق های فکر غربی
و عربی را باید نام بــرد که در ماه های اخیر،
به ویژه در سه سال گذشته -بعد از برجام-
تمرکزخودرابرناامنسازیایرانگذاشته
اند ،هدفــی که حتــی بن ســلمان ولیعهد
ســعودی آن را ســال گذشــته به صراحت
بــر زبــان آورد و چنــد روز بعــد هــم حادثــه
تروریستیمجلسوحرمامام(ره)رخداد.
 گام دوم :پیــاده کردن تئــوری ها رویزمین
با این حال عملیاتی شدن تئوری ها نیاز به
گروههایواسطدارد،گروهکهایتجزیه
طلبوتروریستیکهسبقهفعالیتدرایران
و مرزهــای ایــران را دارند به ویــژه گروهک
تروریستیمنافقین،اصلیترینگروهاست.
برایاینادعااسنادمتقننیزوجوددارد؛از
جملهاینکهماهگذشته،وزارتدادگستری
آمریکاسندهایمالیرامنتشرکردکهنشان
می داد «جان بولتون» ،مشاور امنیت ملی
کاخسفیدو«رودیجولیانی»،وکیل«دونالد
ترامپ»،رئیسجمهورآمریکااززمانتحلیف
او در ژانویه 2017دســتکم پنج بار بدون
ســر و صدا با اعضــای گروهک تروریســتی
منافقین دیدار کردهاند .ســه ماه پیش نیز
شبکه«ان.بی.سی»آمریکاگزارشمفصلی
از مقر منافقیــن در آلبانی پخش کــرد و در
آن به روابط میان این تروریســت ها و دولت
آمریکا پرداخت و به نقل از «جوان استوکر»
دبیرنشریه«دیفنسپست»کهسالهاست
بــر فعالیتهای این گــروه متمرکز اســت،
گــزارش داد کــه بولتــون تاکنون بیــش از
 ۱۸۰هزار دالر از این گروهک پول دریافت
کرده است .دو روز پیش نیز جولیانی برای
چندمین بار در جمع منافقین در نیویورک
سخنرانی کرد و از این گروهک تروریستی
به عنوان یک گــروه «پرنفوذ در ایــران»! یاد
کرد .منافقین فقط از سوی آمریکا حمایت
نمی شوند ،هفته گذشته گزارشی منتشر
شد که نشان می داد عربستان سعودی سه
تنطالبهاینگروهکدادهاست.گروهکی
که تا همین شش ســال پیش از نظر آمریکا
یک گروه تروریســتی بــود و در دوره وزارت

خارجه هیالری کلینتون از فهرســت گروه
های تروریستی در آمریکا خارج شد! با این
حال فقــط گروهــک تروریســتی منافقین
نیستکهواسطاجرایتئوریهایناامنی
در ایران اســت .در ســه ســال اخیــر برخی
گروهکهایتروریستیتجزیهطلب،بارها
بر مقابله مســلحانه با ایــران و ایجاد ناامنی
در کشــورمان تاکیــد کــرده انــد .گروهک
هایی نظیر «االحوازیه» کــه ارتباطات آن با
برخی کشورهای عربی خلیج فارس نظیر
عربســتان و امارات از گذشته آشــکار بوده
و نیز گروهــک حزب دموکرات کردســتان
که ســال هاســت در مرزهای غربــی ایران
ایجاد ناامنی می کنــد .در یک اعالم جنگ
آشکار،مصطفیهجری،سرکردهگروهک
دموکرات کردســتان شهریور ســال95به
بیبیســی فارســی گفت کــه عوامــل او با
نیروهــای ایــران «وارد جنــگ مســلحانه
شــدهاند» تا «مرحله نوینــی» از مبارزه علیه
ایــران را آغــاز کنند .ایــن گروهــک همان
گروهی اســت که به تازگی سپاه پاسداران
مقر آن را در خاک کردســتان عراق با هفت
موشک بالستیک هدف قرار داد .بنابراین
مشاهده می کنیم که پس از تئوریزه کردن
لزوم کشــاندن ناامنی به مرزها و شهرهای
ایــران ،گروهک هایــی که باید ایــن تئوری
ها را پیاده کنند ،شناســایی شده و با کمک
های مالی ،تســلیحاتی و اطالعاتی توسط
کشورهایمعاند،زمینهبرایانجاماقدامات
تروریستیدرایرانفراهممیشود.
گامسومُ :بکشوهورا ِبکش!
با این حــال ایجــاد ناامنی یک نیــاز دیگر
هــم دارد؛ رســانه .در حقیقت این رســانه
ها هســتند که «حس ناامنی» را که بسیار
خطرناک تر از خود ناامنی است ایجاد می
کنند .چند روزپیش احمد شــیرزاد فعال
سیاســی اصالح طلب در گفــت وگویی با
بیبیسی،اینرسانهرابهبادانتقادگرفت
که «در همین رسانه خودشــما فیلم های
ناآرامی کامیون داران و اصفهان را پخش
می کردید کــه برخــی تظاهرکنندگان به
پلیس حمله ور شــدند و توهیــن کردند...
همین هورا کشــیدن برای ناآرامی هایی
که بوی خشونت می داد و حمله به پاسگاه
نیرویانتظامینتیجهاشاینمیشودکه
یک عده تجزیه طلب فکر می کنند خبری
است و نتیجه اش کشته شدن بی گناهان
است».نکتهظریفیکهدراینمسئلهوجود
دارد ،در حقیقت قدرت موثر رســانه برای
ترویج «حس ناامنی» و «اقدام علیه قانون»
در جامعه اســت .این اولین بار نیســت که
رســانه ســلطنتی انگلیس به کمک ایجاد
ناامنیواقدامعلیهمردمایرانمیآید؛65
سال پیش در تابســتان داغ سال ،1332
بی بی ســی فارســی پیمانــکار براندازی
دولت مردمی دکتر مصدق در کودتا بود.
«یرواند آبراهامیان» در کتاب «کودتا» (۲۸
مرداد ،ســازمان ســیا و ریشــههای روابط
ایــران و آمریکا در عصــر مدرن) که ســال
 1394در ایران ترجمه و منتشــر شــد ،به
بخش هایــی از اقدامات بازوی رســانه ای
کودتــای  28مــرداد پرداخته اســت« :به
محض فوران بحران ،ســفارت بریتانیا در
تهران از بی بی ســی در لندن خواســت تا
مدت برنامه فارســی خــود را دو برابر کند
و خبرنــگار تهرانش را هم که گرایشــی به
همکاری نداشت ،با فردی دیگر جایگزین
کند ».به نوشته «آبراهامیان»« ،بی بی سی
با راه انداختن جنگی تبلیغاتی با اشتیاق
بهطرحاینمسئلهپرداختکهچگونهملی
شــدن نفت به شــکل گریزناپذیری باعث
فقیر شدن کشور می شــود» .البته رسانه
های دیگر نیز در آن دوران نقش به سزایی
در اقدام علیــه دکتر مصدق داشــتند و به
تصریح «آبراهامیان» در نقشه کودتا آمده
بود که «رســانه هــا به ویــژه روزنامــه های
غربیبایدبرخطرکمونیسمتاکیدوازبابت
«تســاهل مصدق در خصوص حزب توده»
اعالم نگرانی کنند».
حرف و مســتند در این باره بســیار اســت؛
بله! می تــوان گوشــه ای نشســت و پا روی
پا انداخت و زمزمــه کرد که ایــن ها ،حرف
هــای تکــراری و کلیشــه ای درباره ریشــه
های ناامنی و اتفاقات تروریستی در ایران
اســت ،اما چه پــا روی پــا بیندازیم و ســاده
انگارانه از کنار ایــن گام های ایجاد ناامنی
در ایــران بگذریم و چــه آن را بــاور کنیم ،از
واقعیــت چیــزی کــم نخواهد شــد؛ بازهم
«مریــم معمارصادقــی» یا کســی شــبیه او
پشتتریبونخواهدایستادوخواهدگفت:
«صلحکسالتآوراستو...جنگضروری
اســت و آزادی به همــراه دارد» و بازهم یک
وزیــر خارجــه آمریــکا پــس از یــک جنایت
دیگر ،مانند «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه
اسبق این کشور که درباره کشتار کودکان
عراقیوآمارباالترآننسبتبهجنایتاتمی
آمریکادرهیروشیماابرازعقیدهمیکرد،با
خونسردیخواهدگفت«:انتخابسختی
بودولیارزشاشراداشت».آنهاراهخود
رامیروند،اینماییمکهبایدمقتدرانهروی
پای خود بایســتیم چرا که از هیچ اتاق فکر
غربیوعربی برایمردمایرانشاخهزیتون
نخواهدرویید  .

امروز با مصاف روحانی و ترامپ در صحن سازمان ملل رقم می خورد

دوئل نطق ها

محمد جواد رنجبر-مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی شب گذشته در پاسخ به خراسان درباره شایعه استعفا یش بدون تایید
یا تکذیب این خبر ،اظهار کرد :بنده االن در جلسه ای هستم ،عذرمیخواهم نمی توانم صحبت کنم ،می شود فردا تماس بگیرید؟وی در پاسخ به
این که آیا خبر استعفای شما صحت دارد؟ افزود :خبر را ندیدم ،گفتم برایم ارسال کنند .االن جلسه ای در تهران هستم ،فردا درخدمتتان هستم.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

روحانی:ترامپقبل ازگفتوگوبایدبهعقببرگردد

امروز ابتدا ترامپ و ســپس روحانی در سازمان
ملل ســخنرانی می کنند .زمان این ســخنرانی
هابهوقتتهرانازساعت 19تا 22خواهدبود.
فرداهمجلسهشورایامنیتبرگزارمیشودکه
از هفته ها قبل بر سر آن بحث وجود دارد .جلسه
ایکهظاهر ًاموضوعمتمرکزآنایراننخواهدبود
هرچندرئیسجمهورآمریکاقب ً
الگفتهبودایران
بحثاصلیایننشستاست.بهگفتهخبرنگاران
مستقردرآمریکا،ایرانهنوزنمایندهایبرایاین
نشست معرفی نکرده است .به نوشــته روزنامه
نیویورک تایمز مقامات کاخ سفید به اروپاییها
گفته اند توئیت ترامپ را نادیده بگیرند ،چرا که
موضوع اصلی این نشست ایران نخواهد بود .به
گزارشایلنا،آلمانوانگلیسهشداردادهاندکه
برگزارینشستیدربارهایرانمیتواندبهایجاد
شکافبینمتحدانغربیمنجرشود.
▪ر وحانی :بی دلیل نیست که در تظاهرات
میلیونی،شعارهای مـــردم علیه آمریکا
تندتر شدهاست

رئیس جمهور در دیدار رســانه های آمریکایی با
اشــاره به دیدار ترامپ و رهبر کره شمالی تأکید
کرد:باماجرایایرانکامالمتفاوتاست.ترامپ
درحقیقتچنداقدامبسیارنادرستراعلیهایران
وملتایرانانجامدادهاست.اوبیدلیلازتوافق
برجامخارجشده،ملتایرانرابدونهیچدلیلی
تحریم و تهدید کــرده و در امور داخلی ما دخالت
کردهاست.قبلازهربحثیایناقداماتنادرست
باید جبران شود .به گزارش ایرنا ،دکتر روحانی
در پاسخ به پرسشی درباره نقش برخی کشورها
درحادثهتروریستیاهوازنیزگفت:دراهوازیک
جنایت بزرگ تروریستی انجام شد و متاسفم که
برخی کشورها از گفتن عبارت حمله تروریستی
امتناع مــی کنند ،این بــدان معناســت که نمی
خواهندیکسانباهمهتروریستهادردنیامبارزه
کنیــم .رئیس جمهور افــزود :یکــی از مقام های
آمریکادرروزهایاخیرودرپیحادثهتروریستی
اهوازحرفتکاندهندهایزدهوضمنحمایتاز
تروروتروریستها،دولتایرانرامسئولاینترور
دانستهاست!اگرمااینحرفراراجعبهعامالن
عملیات تروریســتی  11ســپتامبر بزنیــم مردم
آمریکاچگونهقضاوتخواهندکرد؟رئیسجمهور
به اثرگذاری تحریم هابر زندگیمردماشاره کرد
و گفت :این تحریم بر قضاوت مــردم ایران درباره

تلفن051 37009111 :

دولتآمریکاتاثیرگذاراستوبیدلیلنیستکه
درتظاهراتمیلیونی،شعارهایمردمعلیهآمریکا
تندترازهرزماندیگریشدهاست.
▪دیدارباترامپبه تنهاییموضوعیتندارد

روحانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آیا تمایل دارید در هر شــرایطی با ترامپ دیدار
کنید؟ ،گفــت :دیدار خود بــه تنهایی موضوعیت
ندارد،چراکهدیدارزمانیانجاممیشودکهماامید
داریماختالفاتکمترشدهوبهنکاتمثبتیدست
خواهیم یافت .اما امــروز به رفتــار رئیس جمهور
آمریکا هیچ امیدی نداریم و هیچ خاصیت و اثری
در این کار نمیبینیم .اما اگر روزی ببینیم آمریکا
صادقانه به دنبال بازسازی روابط است ،آن زمان
تصمیم خواهیم گرفت و فضای تــازه ای خواهیم
داشت.رئیس جمهور همچنین در اجالس صلح
برای بزرگداشت نلسون ماندال که دیشب در مقر
ســازمان ملل متحد برگزار شــد ،گفــت :این یک
واقعیتتاریخیاستکهدولتمردانبزرگبهجای
«دیوار»« ،پل» می ســازند .هر اندازه نژادپرستی،
تبعیض نژادی و بیگانه هراسی ایجاد دیوار میان
ملت هــا را آســان می ســازد ،گفــت وگو ،مــدارا و
همزیستیمسالمتآمیزخمیرمایهبنایپلمیان
اختالفاتودودستگیهاست.روحانیهمچنین
قرار اســت در ســفر خود با چند رئیــس جمهور از
جملهماکرون دیدارکند.اماظاهر ًارئیسجمهور
فرانسه از همین حاال شمشــیر را از رو بسته و قرار
اســت از تریبون مجمع عمومی ســازمان ملل باز
هم موضوع مذاکره موشــکی و منطقه ای را پیش
بکشد .این موضوع را روزنامه والاستریتژورنال
افشاکردهاست.اینروزنامهسازمانمللرا«محل
دوئلکالمی ترامپ و روحانی ونیزسکویجهانی
زورآزماییآمریکاواروپابرسرایران»توصیفکرده
و خبر داده که ترامپ عالوه بر این بخش زیادی از
سخنرانیخوددرجلسهشورایامنیترابهایران
اختصاصخواهدداد.ظریفهمکههمراهرئیس
جمهور به آمریکا رفته ،دیدارهایــی با موگرینی و
لودریان داشــت .موگرینی در دیدار بــا ظریف بر
ادامه حمایــت اروپــا از برجام تاکید کــرد و گفت:
راه حل های عملیاتی اروپا برای تامین خواســته
های ایران در حال تدوین نهایی اســت و به زودی
اجراییخواهدشد.وزیرخارجهفرانسههمتأکید
کرد که خواسته های کشــورش را به ایران منتقل
کردهاست.

پیامك2000999 :

•• جناب ظریف! کدام یک از کشورهای اروپایی که
آن قدر با آن ها می گردید و می چرخید ،حادثه اهواز
را محکوم کردند؟
••اگر به معلمان بها می دادند تا زندگی شان تامین
می شد جامعه را بهتر می ساختند .علت این همه
ضعف اخالقی در جامعه نرسیدن به معلم هاست.
••چرا ایران خودرو ماشین هایی رو که پیش فروش
قطعی بوده هنوز تحویل نداده؟
••سال  70با مدرک دیپلم استخدام آموزش و پرورش
شــدم .ســال  78ضمن خدمت مــدرک فــوق دیپلم
آمــوزش ابتدایی رو گرفتم .ســال  96در دانشگاه
فرهنگیان برای کارشناسی پذیرفته شدم اما براساس
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه نمی توانم بعد از
گرفتن مــدرک کارشناسی از مزایای آن بهره مند
شوم .خواهش می کنم به گوش مسئوالن برسانید در
بخشنامهتجدیدنظرکنندتابندهوهمکارانمازمزایای
مدرک بهره مند شویم.
••در اتوبوس نشسته بــودم راننده با حالت بغض با
صدای بلند می گفت ،شرمنده دخترانم هستم که
چند سالی است در آرزوی زیارت امام رضا(ع) هستند
اما نمی توانم! دستم خالی است.
••وزارتنفتدرحالیازهمراهیکرهجنوبیباآمریکا
در تحریم نفتی اعالمیه داده که آقای بختیاری معاون
اتاق بازرگانی ایران از روابط خوب اقتصادی دو کشور
سخن می گوید؟! غفلت و خواب مسئوالن اقتصادی
هم حدی دارد!
••در راستای همراهی کره جنوبی با آمریکا در تحریم
نفتی فارغ از نظر مسئوالن اقتصادی و آن دسته از
شرکت های منفعت طلب ،ما مردم ایران باید با تحریم
کاالی کره ای به دنیا بفهمانیم ایران عرصه سودجویی
نیست!
••دولت رسما بر بــازار کنترلی نــدارد و هر شخص و
شرکتیهرطوردلشبخواهدافزایشقیمتمیدهد.
••چراهرکاالییروزبهروزافزایشقیمتپیدامیکند؟
پس این سازمان های عریض و طویل نظارتی به چه
کاری مشغولند؟
••نرخدالر 4200کههرروزدرباالیصفحهاقتصادی
اعالم می کنید به کار هیچ کس در خراسان نمی آید.
نرخ واقعی دالر را اعالم کنید تا اگر کسی می خواهد
برای سفر بخرد بتواند از آن استفاده کند و سرش را
کاله نگذارند .در غیر این صورت این  4200را هم
ننویسید.
••خداقوت .امید و انتظار می رود خدمات رسانی ها در
طرحتحولنظامسالمتبیشتربهنفعافرادبیبضاعت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

وکمدرآمدباشدبهویژهدرهزینههایکمرشکنبرخی
بیماریهاازداروودرمانگرفتهتاانواعجراحیهاو...
••با این بازار توهم طال و سکه وقت آن رسیده مراجع
محترم تقلید خرید و فروش طال و سکه را حرام اعالم
کنند.
••نوشابه خانواده طی  24ساعت از  3500تومان
رسید به  4500تومان .دلیل این افزایش 1000
تومانی چیست؟ چرا مسئوالن رسیدگی نمی کنند؟
••چرابرخیمساجدبابرگزاریآموزشپیشدبستانی
با محوریت قــرآن آمــوزی به نونهاالن در آن محیط
مخالفتوسنگاندازیمیکنند؟اگهازفضایمسجد
برای قرآن آموزی استفاده حداکثری نشود پس این
مکان به چه درد می خورد؟ حتما مجلس ترحیم؟!
مرکز رسیدگی به امور مساجد یا سایر متولیان پاسخ
دهند.
••یکی از آتلیه ها لیستی به داماد جوانی داده برای
گرفتن عکس های قبل از گرفتن مراسم ازدواج شامل
پیپ ،سگ ،گربه یا پرنده و چند رنگ تی شرت ،لباس و
هزینه باغ! چرا نظارتی نیست؟!
••خراسان عزیز لطفا به جای ستون حرف مردم که آدم
با خواندن پیام هاش هر روز دپرس میشه چند تا جوک
خنده دار بنویس شاید بخندیم و روحیه مون عوض
بشه! تو این اوضاع آشفته .این درد دل های مردم رو
کسی از مسئوالن مملکت اصال نگاه نمی کنه تازه اگر
هم ببینن تحویل نمی گیرن.
••دیشب در بولوار رضا لوازم تحریریتاآخر شب بازبود
وخانمیمیگفتبالیستهایبلندباالیمدارسکم
مانده سکته کنیم! و گفت دخترش در رشته گرافیک
است و حدود یک میلیون خرید داره! از کجا بیاریم؟
••متاسفم برای وزیر بهداشت که در جواب یه بیمار با
تمسخرپاسخگوییمیکنه.
••آقای مسئول تامین اجتماعی  30دالر افزایش
حقوق ما رسید به  10دالر  ،آن را هم هنوز ندادید!
••آمریکا  ،انگلیس ،اسرائیل و تروریسم باید فقط
خواب ببینید .شما نمی توانید نسخه سوریه و عراق
را در ایران بپیچید .با این کشتار و ناامنی ایران زانو
نمی زند و ساکت هم نمی نشیند ...منتظر نابودی
تان باشید.
••االن حقوق کارمندان خصوصا فرهنگیان به یک
چهارم ارزش چند ماه پیش رسیده ،دولت چه تدبیری
اندیشیده است؟ آیا می خواهند ضعفا بمیرند و فقط
سرمایه داران بمانند؟
•• آقایان مسئوالن دولتی و فوتبالی! توی این شرایط
سخت زندگی مردم 120میلیارد تومان از بیت المال

نمابر05137009129 :

هزینه می کنین برای فوتبالی که آخرش به هیچ جا
نمی رسد که چی بشه .یک نفر آوردین سرمربی تیم
کردین به اندازه بودجه یک شهر بهش پول میدین.
هشت ساله توی این مملکت داره پادشاهی میکنه،
چیکار کرده برای شما؟ چه گلی به سر ما زده؟ چه
مقامی آورده؟ چند تا جام گرفته؟ این همه جوان
بیکار داریــم ،کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل
داریــم! تو را به خدا به فکر مردم باشین .می دونم
که چاپ نمی شه ولی به نظرم این حرف دل خیلی
هاست.
••چه خوب است در ماه مهر همه ما مهر و ماه شویم
و مهرآفرین.
••بنده دکترای تخصصی بیوتکنولوژی از دانشگاه
دولتی وزارت علوم هستم .وزارت بهداشت میگه فقط
از متخصص بیوتکنولوژی پزشکی که فارغ التحصیل
خودش هست استفاده می کنه بعد دانشگاه تهران
که متعلق به وزارت علوم هست فراخوان هیئت علمی
زده و به جای استخدام بیوتکنولوژیست های فارغ
التحصیل وزارت علوم ،اولویت زده بیوتکنولوژی
پزشکی .این درسته؟!
••ایــن گرانی ها به پوشاک هم سرایت کــرده؟ در
نقاطی از شهر فروشگاه هایی که انواع شلوار جین و
 ...رو به مبلغ  38000تومان می فروختن ...یه دفعه
قیمت شون رو کردن  68000تومان؟ بابا انصاف
تون کجا رفته! سی هزار تومان یک شبه افزایش؟!
اتحادیه پوشاک مشهد لطفا رسیدگی کنید.
••یادداشت روز آقای کورش شجاعی کامال دقیق
بیان شده و خدا نکند نیروهای حفاظتی و امنیتی بر
اثر سوء مدیریت و سیاسی بودن برخی مدیران شان
بی تفاوت شوند .دشمنان از مسئوالن ما جدی تر
برای ایجاد ناامنی و بدبینی مردم کار می کنند همه
باید مراقب باشیم .ضمنا اجرای بند  3یادداشت روز
باید به فوریت انجام شود اگر اطالعات تکمیل باشد
حتی در هفته دفاع مقدس باید عملیاتی شود .یا
صاحب الزمان (عج) یا حسین(ع) ادرکنی...
••خراسان پیگیری کن .چرا بلیت اتوبوس و مترو
برای دانشجویان و دانش آموزان در تهران نیمه بها و
در مشهد این گونه نیست؟ یک دانشجو.
••شما را چه شــده؟ چرا به درد دل این مــردم زجر
کشیده گوش نمی دهید و آن را منعکس نمی کنید؟
موج گرانی بیداد می کند و مضاف بر آن افزایش چند
برابری قبض برق که نفس کشیدن را بر این مردم
نجیب سخت کرده است! لطفا گزارشی در این زمینه
چاپ کنید.

دالر در کانال  16هزار تومان؛ سکه و طال رکوردهای جدید ثبت کرد

افسارگسیخته تر!

نرخ دالر در بــازار آزاد مجدد ســیر نگران کننده
صعــودی در پیش گرفــت و به بیــش از 15هزار
و 900تومــان رســید .در ایــن حــال رئیس کل
بانک مرکزی با انتقاد از صادرکنندگانی که ارز
صادراتیخودرابهسامانهنیماعرضهنکردهاند،
گفــت :از ابتدای امســال تا 23شــهریور حدود
 22.7میلیارددالرصادراتغیرنفتیانجامشده
که تاکنون تنها چهار میلیارد دالر آن به ســامانه
نیما تزریق شده است .وی وعده داد که سیاست
هایجدیدارزیدرراهاست.
▪دالر آزاد مجدد اوج گرفت

در شــرایطی که به نظر می رســد رقابت دو بازار
اسکناسارز(بازارآزاد)وحوالهارز(سامانهنیما)
برای عالمــت دهی قیمتــی ،عم ً
ال به نفــع بازار
آزاد در جریان اســت ،دیروز این بازار شاهد سیر
صعودی قیمت ارز بود .به گزارش شبکه اطالع
رسانی طال ،سکه و ارز تهران ،قیمت دالر دیروز
بعد از ظهر به بیش از  15هزار و 900تومان هم
رسید .یورو نیز  18هزار تومان را رد کرد و تا 18
هزارو 740تومانخریدوفروششد.
▪انتقاد همتی از عرضه قطره چکانی ارز
صادرکنندگانبهسامانهنیما

در این حــال ،رئیس کل بانک مرکــزی از برخی
صادرکنندگانبابتعرضهنکردنارزصادراتی
خود بــه ســامانه نیمــا انتقاد کــرد .به گــزارش
خبرگزاریایرنا،عبدالناصرهمتی،پسازحضور
در نشســت کمیســیون برنامه و بودجه مجلس
اظهار کرد :دولت تاکنون 13میلیارد تومان ارز
دولتی برای تامین کاالهای اساســی و ضروری
تخصیصدادهاست.ویبابیاناینکهصادرات
غیرنفتی منبــع عمده تامین کننده بــازار ثانویه
و سامانه نیماســت ،افزود :تا 23شهریور حدود
 22.7میلیارددالرصادراتغیرنفتیداشتهایم
که ارز حاصل از آن باید به چرخه اقتصاد کشــور
بازگردد .با این حــال ،از ابتدای امســال حدود
 3.8میلیارد دالر ارز صادرکنندگان به ســامانه
نیما عرضه شده که بیش از 80درصد آن توسط
شرکتهایپتروشیمیبودهاست .همتیگفت:
بخشنامهایبرایدریافتتعهدازصادرکنندگان
ابالغ شــده و همه تــاش دولت این اســت که با
وجود فشــاری کــه دولــت آمریکا بــرای محدود
کردن منابــع درآمدی کشــور اعمــال می کند،







راههــای مختلفی از ســوی وزارت نفــت و بانک
مرکزیپیگیریشودتاتاثیریبردرآمدهایارزی
نداشتهباشد.

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

روزنامه خراسان

▪تصمیمهایجدیدارزیدرراهاست

رئیــس کل بانک مرکزی از تصمیــم های جدید
ارزیخبردادوگفت:اگردرهمینهفتهتصمیم
های جدیــد ارزی درباره بــازار ثانویــه در دولت
نهایی شــود ،درباره آن اطالع رســانی میشود
تا این بــازار بــا شــفافیت بیشــتری کار خــود را
ادامه دهد.همتی همچنین درباره تنظیم بازار
کاالهای اساسی گفت :دولت برای کنترل بازار
و تأمین کاالهای اساســی و ضروری ارز4200
تومانی اختصــاص داد کــه رقــم آن تاکنون 13
میلیارد تومان بوده است .به تازگی نیز در جلسه
شــورای اقتصادی قوای سهگانه مصوب شد که
از صندوق توسعه ملی منابعی برای کنترل بازار
اختصاص یابد.به گفته وی ،کاالهای اساسی و
ضروری مردم به اندازه کافی وارد شــده و ذخایر
کافیبرایبیشازیکسالدرکشوروجوددارد؛
مشکلیدربازاراینکاالهاوجودنداردبااینحال
مردمبهتدریجنیازخودراخریداریکنند.
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کلیپ نرگس کلباسی ،سوال از زیباکالم و پراید گوجه ای ،الکچری ترین خودرو!

▪بهبودذخایرارزیکشور

رئیس کل بانک مرکزی در ادامــه میزان ذخایر
ارزی کشــور را خوب توصیف کــرد که همچنان
تقویت می شود .همتی گفت :در دو ماه گذشته
ذخایر ارزی کشــور تقویت و سعی شده از طریق
بانکهــا و صرافیها منابــع مورد نیــاز مردم که
بیشتر نیازهای واقعی آن ها بوده تامین شود و با
کمکمجلسودوکمیسیوناقتصادیوبرنامه،
بودجهومحاسباتمجلسشورایاسالمیبتوان
برنامههایاصالحیرادرزمینهارزیپیشبرد.
وی بیان کرد :در کنار سیاســتهای ارزی و حل
مسائل ارزی کشور ،کاالهای اساسی ،ضروری،
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز کارخانهها تأمین
میشــود و بانک مرکزی درصدد اجــرای برخی
سیاســتهای پولی اســت تا بتواند بــازار پول را
ساماندهیکند.همتی،بازارثانویهرابرایکشور
بسیارمهمدانستوگفت:بخشتجاریکشوردر
قالب این بازار تأمین میشــود.وی تاکید کرد که
بازار ثانویه باید تقویت شــود البتــه گزارشهایی
دربارهحواشیاینبازاربهبانکمرکزیارائهشده
کهدرحالبررسیوپیگیریهستیم.
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مرگ دلخراش در چندقدمی بیمارستان!

دیــروز خبری از تبریز منتشر شد
که حرف و حدیث های زیادی به
دنبال داشت .ظاهرا یک شهروند
تبریزی که در حال جمع کردن
ضایعاتبودهدرمقابلبیمارستان
خصوصی شمس تبریز تصادف می کند .ماجرا وقتی
عجیبمیشودکهتعدادزیادیازمردمبهکادردرمانی
بیمارستان اطالع میدهند چنین حادثه ای رخ داده
اما مسئوالن بیمارستان شمس در پاسخ می گویند:
این موضوع به ما ارتباطی ندارد (!) و شهروند تبریزی
بعد از چند دقیقه جانش را از دست می دهد .یکی از
کاربرانی که ظاهرا در لحظه تصادف حضور داشته،
نوشته« :بیش از  15دقیقه است که این بیچاره داره
جونمیده 20،بارهمبهبيمارستانخبردادهاندولی
پرسنلبیمارستانمیگنبهماربطینداره!»
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روایت  2سرباز فداکار از حمله تروریستی اهواز

دیروز ویدئویی از دو سرباز ارتشی منتشر شد که
تصویرشان در حادثه تروریستی اهواز در حال کمک
کردن بازتاب زیادی پیداکرد .یکی از سربازان در
شرح واقعه اهواز می گوید« :دیدم خانمی در حال
جیغ زدن است وداد می زند که بچه ام تیر خورده.
وقتی اطراف را دیدم همه فرار کرده بودند و فقط
خانمی دراز کشیده و تیری به پایش خورده بود .من
هم او را گرفتم تا اگر به طرفش شلیک کردند به من
بخورد »!...این ویدئو احساسات کاربران شبکه های
اجتماعی را برانگیخته است .کاربری در این باره
نوشته« :ما توی کشورمون به آدم هایی نیاز داریم
که روی انجام وظیفه شون تعصب داشته باشن.
چون همین حس مسئولیت این جور آدم هاست که
کشور رو نجات میده ».کاربر دیگری نوشته « :دمت
گرم باغیرت».


توئیتنرگسکلباسی،نیکوکاریکهبابرنامهماهعسل
معروفشدودرزلزلهکرمانشاهکارهایبزرگیرابهثمر
رساند بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.
کلباسی با انتشار ویدئویی که در آن خانه های ساخته
شده را افتتاح می کند ،نوشته « :خانه ها را معموال به
خانم ها یا كودكان خانواده تحویل می دهیم .با این
كار حس عزت و توانمندی در بین آنها افزایش می
یابد .همینطور اهالی در می یابند كه زنان ،انسان
هاییقابلاحترامهستندكهبدونآنهازندگیمعنی
ندارد!» کاربری نوشته« :با تماشای کلیپ این سوال
برامپیشاومدکهاونپولهاییکهبرخیازشخصیت
های سیاسی و ورزشی و سلبریتی ها مثل زیباکالم،
نیکی کریمی ،علی دایی و ...جمع کردند تکلیفش
چیشد؟»

در ستون بازتاب دیروز از شوخی
تلخ وزیــر بهداشت با شهروندی
نوشتیم کــه از گــرانــی خدمات
فیزیوتراپی گالیه می کرد .اخبار
 20:30اما در گزارشی متفاوت
بهاینشوخیتلخپرداختوآنراتخریبسازماندهی
شدهآقایوزیراعالمکرد.بهگفتهگویندهخبر20:30
روابط عمومی وزارت بهداشت به این بخش خبری
اعالم کرده« :دیدار صمیمانه با مردم فارغ از پروتکل
های مرسوم است .این ها بخشی از سفرهای وزیر
بهداشت است که اغلب به مناطق محروم بوده است.
روش وزیر بهداشت عالوه بر پیگیری جدی مطالبات
مردم گاهی شوخی با آن ها و گاهی تندی با مدیران
کم کار است ».کاربری نوشته « :وزیر بهداشت در چند
سال اخیر چندین برابر مسئوالن دولتی در شهرها و
مناطق محروم ایران حضور داشت .شوخی کردن او
نبایدمالکمابرایقضاوتشاگرداولکابینهروحانی
باشد ».کاربر دیگری نوشته«:سفر به مناطق محروم
وظیفه یک وزیــره و باعث نمیشه که او به مــردم بی
احترامیکنه!»
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کلیپ نرگس کلباسی ،سوال از زیباکالم و...

روابــط عمومی :روش وزیر بهداشت شوخی با
مردم و تندی با مدیران کم کار است
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پراید گوجه ای ،الکچری ترین خودرو!

افزایش قیمت گوجه فرنگی موجی از شوخی ها را به
دنبالداشت .کاربرینوشته«:خوبخداروشکرگوجه
شد ۷۰۰۰تومن ،دیگه املت هم نمیتونیم بخوریم!»
کاربر دیگری نوشته« :گوجه یه جوری گرون شده که
انگاربهجایکود،آبونورخورشید،دالرمیریزنپاش
کهشده ۷۰۰۰تومن!» کاربرینوشته«:مگهگوجهرو
با دالر چند حساب میکنن که این قدر گرون شده!»
کاربردیگرینوشته«:االندیگهالکچریترینماشین،
پراید گوجهایه!» کاربر دیگری هم نوشته« :قبال وقتی
میرفتیمکبابیطرفمیپرسیدکنارکبابگوجههم
بزنم یا نه؟ االن باید بپرسه کنار گوجه ،کباب بذارم؟!»
کاربردیگریهمنوشته«:پارسالمرغکیلویی7000
تومانبود.حاالبایدبا اینپولبریمگوجهبخریم!»
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دیرین دیرین پرحاشیه و این بار مدرسه!

ایــن قسمت دیرین دیرین به این
موضوع اختصاص دارد که مدرسه
باید ذهن بچه ها را به معنای واقعی
بــاز کند نه ایــن که حفظیات را در
ذهن آن ها تلنبار کند .کاربری در
واکنش نوشته« :کامال درسته .نظام آموزشی ما مال
چندین سال قبله و اصال به روز نیست .دانش آموزان
درسمیخوننتافقطنمرهبیستبگیرن!»
CMYK

