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« این یک واقعه مبارک است؛ آغاز امامت مردی که نام او ،نام پیامبر رحمت است و کنیه او نیز همان کنیه و راه و روشش نیز همان سلوک حضرت نبی .بشارت باید داد همه مردمان را که آن اتفاق سعد ،به
خط شروع رسیده است .شروع واقعه ای که همه معصومان از آن خبر داده اند .واقعه ای که قرار است ،قرآن را آیه به آیه در رفتار مردمان جاری کند و جهان را ،همه جهان را از ظلم و جور بشوید و در عدل و
داد،حیاتیطیبهبخشد.آیخبردهیدمردمانرا،بههرزبانورنگونژادکههستند،حتیبههرکیشوآیینکههستند،بگوییدخودراآمادهکنندبرایطلوعآفتابیکهروشنایجانراجاودانهمیکند».

در شکوه آغاز امامت
آخرین حجت خدا
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مهدی حسن زاده

info@khorasannews.com

ســحرگاه چهارشــنبه  23آبان مــاه ،ســرانجام وحید
مظلومین معروف به ســلطان ســکه و همدست اصلی
اش محمد اسماعیل قاســمی معروف به محمد سالم
بــه دار مجــازات آویخته شــدند تا برخــورد بــا عوامل
دخیــل در التهابــات ارزی وارد مرحله اجرایی شــود.
این برخورد البته بــا برخی واکنش هــا و اظهارنظرها
در فضای مجازی همراه بود .اظهارنظرهایی که بعضا
ســعی دارد ،اهمیت این اقدام دســتگاه قضایی را کم
رنگ جلوه دهد.
برای ارزیابی این اقــدام قاطع قضایی الزم اســت ،به
بازخوانی اتفاقاتی بپردازیم که پس از التهابات ارزی
در ابتدای سال رخ داد .پس از جهش نرخ ارز و همزمان
سیاســت توزیع ارز  4200تومانی ،نشانه های وقوع
فساد در توزیع ارز آشکار شد .اگر به تنش های مقطعی
بازار ارز در سال گذشــته و دیگر دوره ها از جمله سال
هــای  90و  91نگاهــی بیندازیم می بینیــم که نحوه
توزیع ارز در بازار همواره یکی از چالش های اساسی
بوده اســت .بــه ویژه در شــرایطی کــه بــازار دو یا چند
نرخی ارز شکل می گیرد و دولت ها معموال در ابتدا به
سمت توزیع ارز با قیمت پایین تر از بازار برای شکستن
قیمت حرکت می کنند ،افراد و مجموعه هایی که ارز
ارزان را دریافت می کنند در معرض رانتی بزرگ قرار
می گیرند و عموما سعی می کنند از مابه التفاوت نرخ
ارز بهره مند شــوند .با این حال گزارش های دستگاه
قضایی و روند رســیدگی به پرونده های اخالل ارزی
در ماه های اخیر نشان می دهد همچنان در این بخش
نبود شفافیت ســوال برانگیزی وجود دارد و مشخص
نیست که عوامل دریافت کننده ارز چگونه انتخاب می
شوند .این مسئله زمانی سوال برانگیزتر می شود که
بدانیم بخشی از ارز بانک مرکزی نه از طریق صرافی ها
و بانک ها ،بلکه از طریق دالالن خیابانی به بازار عرضه
می شد که خود این نحوه توزیع غیرشفاف منشأ مفاسد
ارزی متعددی بود.
این فسادها در کنار مفاســد توزیع ارز  4200تومانی
برای واردات و انحراف این منابع ارزی ،موجب شکل
گیری مطالبات گســترده از رهبری انقــاب تا عموم
مردم و از مراجع تقلید تا دیگر نخبگان و کارشناســان
اقتصادی برای برخورد با فســاد در این زمینه شد .در
این میان رئیس دســتگاه قضایی با ارســال نامه ای به
رهبر انقالب خواستار اعطای برخی اختیارات قانونی
برای برخورد ســریع تر و قاطع تر با این موارد شد و در
نهایت با دســتگیری متهمان و تکمیل پرونده قضایی
برخی از آن ها روند محاکمه مفســدان ارزی ســرعت
گرفت.
مروری بر کیفرخواســت وحید مظلومین و همدست
وی نیز نشــان می دهد وی چگونه به تشــکیل شبکه
ای از عوامل خرید و فروش ارز و سکه اقدام کرده بود.
در بخشی از کیفرخواست با اشاره به این که سلطان
ســکه از طریق شــرکا و عوامل خــود از جملــه محمد
اسماعیل قاسمی بدون این که خودش در بازار حضور
و فعالیت داشته باشد  ،کارش را پیش میبرده ،آمده
بود« :او  15میلیارد در یک روز عایدش شــده است،
 170هــزار تراکنــش در گــروه او صــورت گرفته که
گردش آن  14هزار میلیارد تومان است و در این بین
کمترین تراکنشها برای حسابهای خودش است.
مظلومین با این که مجوز خرید و فروش ســکه و ارز را
نداشت اما با ایجاد یک باند سازمان یافته بزرگترین
شبکه اخالل ارزی و خرید و فروش بدون مجوز سکه
را تشکیل داده و محمد اسماعیل قاسمی معروف به
محمد ســالم نیز یکی از اعضای این شبکه بوده است
 .همچنین تراکنش مالی شــخص محمد اســماعیل
قاسمی در این شبکه چهار هزار و  834میلیارد تومان
بوده است .از جمله ویژگی های فعالیت مجرمانه این
گروه رد و بدل کردن غیر واقعی و صرفا شفاهی قیمت
ارز و سکه بوده اســت که نقش به ســزایی در افزایش
قیمت داشته است .شبکه مظلومین با خرید و فروش
عمده و کالن کاغذی و معامــات فردایی ،بازار ارز و
سکه را ملتهب کرده است و از اقدامات غیر مجاز دیگر
این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از
کشور بوده است».
همین بخش های کیفرخواست نشان می دهد که وی
چگونه در تشــدید التهاب بازار ارز نقش داشته است.
التهاباتیکهمعلومنیستچندمیلیوننفررابهزیرخط
فقر برده باشد ،چه تعداد خانواده را به دلیل مشکالت
اقتصادی به طالق کشانده باشد ،چند نفر را به اعتیاد
نزدیک کــرده باشــد و  ...اگر کمــی به آثــار اجتماعی
اتفاقاتی که این افراد در وقوع آن موثر بودند فکر کنیم
اصال شک نمی کنیم که اینها از قاتلی که با چاقو یک
نفر را می کشد مستحق تر به اعدام هستند.
صد البته کــه بحران ارزی ماه های گذشــته ناشــی از
عوامل اقتصادی و سیاسی مهم دیگری نیز بوده است
کهاعداموحیدمظلومینومحمدسالمنافیآننیست.
عالوه بر این نقش عوامل دولتی زمینه ساز از جمله در
بانک مرکزی نیز در ماجرا نادیده گرفته نشده و به گفته
سخنگوی قوه قضاییه ،پرونده رئیس کل سابق بانک
مرکزی و معاون ارزی اش در مرحله رسیدگی است و
اعدام دو اخاللگر ارزی به منزله اتمام پرونده فسادهای
ارزی نیســت .اگرچه طرح این مطالبه از دستگاه قضا
و اطالع رســانی مردان قضایــی از روند رســیدگی به
این پرونده می تواند در سرعت عمل بیشتر و محاکمه
عوامل دولتی دخیل در این فساد موثر باشد.
در هر صــورت فســاد ارزی کــه رخ داده ،تبعات منفی
زیادی بر اعتماد مردم داشــته اســت و ترمیــم این بی
اعتمادی جــز از طریق برخورد قاطع و شــفاف با همه
عوامل فساد و اطالع رسانی صحیح و ایجاد اطمینان
از کور شدن منافذ فســاد میسر نیســت و باید به جای
تشــکیک های بی مــورد و بهانــه های بنی اســرائیلی
دربــاره برخورد بــا دو اخاللگــر ارزی ،ضمــن مطالبه
برای تسریع در ادامه برخورد با دیگر عوامل فسادهای
ارزی ،از دســتگاه قضایی که در برخورد با این مفاسد
گامی بلند برداشته است ،تقدیر شود.



یادبود  3الله زینبی

محمدحساممسلمی /دومینسالگردشهادتسهشهیدمدافع
حرم «حسین هریری»« ،جواد جهانی» و «محمد حسین بشیری»
با حضور مردم والیتمدار مشــهد و جمعی از مســئوالن در مسجد
امام ســجاد (ع) مشهد مقدس برگزار شد .شــهیدانی که دو سال
قبل همراه با یکدیگر مشــغول پاک ســازی یکــی از مناطق حلب
بودند و دست تقدیر جام شهادت را به آنان نوشاند تا راهی آسمان
شوند.بهگزارشخراسان،حجتاالسالموالمسلمین«پناهیان»
سخنران این مراسم بود و «میثم مطیعی» ذاکر اهل بیت(ع) نیز با
نوحهسراییوذکرمصیبت،یادوخاطرهشهدایمدافعحرمرادر
دل ها زنده کرد .حجت االسالم پناهیان در این مراسم به موضوع
معنویت کاذب و حقیقی اشاره کرد و گفت :در معنویت کاذب فرد
دچارضعفمیشودوبهطرفگمراهیپیشمیرودامادرمعنویت
حقیقی فرد دارای قدرت و صالبت اســت که از ایمــان به خداوند
نشئت گرفته اســت .وی با بیان این که شهدای مدافع حرم نمونه
ایازمعنویتحقیقیهستند،تصریحکرد:آنانجوانانباهوشی
بودندکهبامعنویتوقدرتحقیقی،داعشیهاراازپایدرآوردند.
وی گفت :شهیدان مظهر قدرت یک ملت هستند اما اگر در کشور
جریانهایسیاسیشعارشان«مانمیتوانیم»باشد،باعثنابودی
ملت می شوند .حجت االسالم پناهیان از خانواده های شهیدان
جهانی،هریریوبشیریقدردانیکردوافزود:بایدبهاینخانواده

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

عکس :میثم دهقانی

اعدام سلطان سکه
آغاز راه است

دومین سالگرد شهدای مدافع حرم «جهانی»« ،هریری» و «بشیری» برگزار شد

هاتبریکگفتکهچنینفرزندانیراتربیتکردندکهامروز نظام
اســامی در دنیا از موضع قدرت حرف می زند .شــهید «جهانی»
از کارکنان روزنامه خراســان و مســئول اطالعات تیپ یک لشکر
فاطمیون بود که آذرماه سال 95حین پاک سازی یکی از مناطق
حومه حلب به همراه شهیدان «حسین هریری» و «محمدحسین
بشیری»بهدرجهرفیعشهادتنائلآمد.همچنینشهید«هریری»
مســئول تخریب قرارگاه فاطمیــون بود که عشــق و عالقه به اهل
بیت(ع) به ویژه بی بی زینب(س) او را راهی ســوریه کرد .شــهید
«بشیری»نیزفرماندهتیپ 32سپاهانصارالحسین(ع)همدانبود
ودرکنارشهیدانجهانیوهریریآسمانیشد.

در نشست «حاکمیت اینترنت » در پاریس کلید خورد

عزم اروپا برای رهایی از یک جانبه گرایی اینترنت آمریکا

ســیزدهمین نشســت حاکمیت اینترنت با حضور متخصصان و
فعاالن فضــای مجازی در مقر یونســکو در پاریس برگزار شــد.به
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،دبیر کل سازمان ملل با انتقاد
از فضای ناامن و بی مســئولیت اینترنت در جهان خواستار خلق
منابع پاک در این زمینه شد .وی گفت :من از شما می خواهم در
همکاری های دیجیتال ،الهام بخش تفکر و زبان جدید باشید که
براساس آن بتوان برای حل مشــکالت ،چه در حوزه تجارت ،چه
امنیت ،چه فردی و چه در حوزه حقوق بشــر ،راه حــل ارائه کرد.
رئیس جمهور فرانسه نیز در این نشست ،با درخواست راه اندازی
اینترنتی،غیرازاینترنتآمریکاوچین،گفت:ماامروزدرجهاندو
نوع اینترنت می بینیم؛ یکی اینترنت کالیفرنیا که سرعت باالیی
دارد اما بدون نظارت و به شــیوه غیردموکراتیک اداره می شود و

دوم اینترنت چین که کامال زیر نظر دولت اداره می شــود و البته
قابل احترام اســت .ما به ایجاد یک چند جانبــه گرایی مبتنی بر
واقعیت فضای مجازی غیر از این دو نوع نیازمندیم.در پایان این
نشست ،بیانیه پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبری به
امضای  51کشور از جمله کشــورهای عضو اتحادیه اروپا130 ،
شرکت و  90دانشگاه رســید .روسیه ،اســترالیا ،ترکیه و آمریکا
از امضای این بیانیه خودداری کردند.وزیــر ارتباطات و فناوری
کشورمان هم در پیام توئیتری اعالم کرد که در حال بررسی این
پیشنهاد در کنار ابتکار عمل های دیگر خود هستیم.جلوگیری از
یک جانبه گرایی آمریکا در حوزه سایبری و ایجاد محدودیت های
قانونــی از جمله مهم ترین اهــداف اروپا برای رهایــی از اینترنت
آمریکا اعالم شده است.

با وجود تحریم های اخیر آمریکا

محمولهمهمصنعتی خریداریشده واردپتروشیمیخراسانشد

شیری-مهمترینوبزرگترینمحمولهصنعتیخریداریشدهبا
وجود تحریم های اخیر آمریکا وارد پتروشیمی خراسان شد .مدیر
عامل شرکت پتروشیمی خراسان با بیان این مطلب افزود :کاالی
خریداریشدهازاصلیترینقطعاتاورهالوتکمیلکنندهاستریپر

حرفمردم

واحداورهدرسالآیندهاست«.حسینشفیعی»گفت:اینمحموله
صنعتیخریداریشدهبدونهیچمشکلیواردپتروشیمیخراسان
شد.ویخاطرنشانکرد:محمولهصنعتیخریداریشدهدرکمتراز
 15روز وبایکسومقیمتوبدونمشکلبهدستمارسید.

پیامك2000999 :

•• چرا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که به
گفته کارشناسان ،به نفع بیماران و بیمه هاست پس
از گذشت  12سال هنوز اجرا نمی شود؟
•• سه ماهه که خودروی ال  90من به خاطر یک مغزی
سوئیچ که گارانتی دارد خوابیده و کسی هم جواب گو
نیست .لطفا کمکی کنید.
•• کاش می دانستیمکهسلطانسکهوهمدست اش
قبل ازاعدامچهوصیتهاییکردند؟!
•• ما یک خانواده چهار نفره ایم که سهام عدالت
نگرفته ایم .سایت هم بسته است .باید چه کار کنیم؟
•• جوانی ٢٩ساله هستم که از بدشانسی ام لوازم
خانگی آن قدر گرون شده که توی عقد گیر کردم و
توان خریدن و مجلس گرفتن رو ندارم .قبال با شرایط
لوازم می دادند التماس هم می کردند اما االن فقط
پول نقد می خوان .تا کی منتظر باشم که شرایط مثل
قبل بشه؟ واقعا چه کنم؟
•• احتماالآقای تاج فرزند جــوان وبیکار در منزل
ندارد .اگر داشت متوجه می شد افرادی که جوان
بیکار دارند از امثال ایشان چه انتظاری دارند.
•• لطفا به کسانی که نگران افزایش حقوق کارمندان
هستند و می نویسندکه چــرا همه امکانات مال
کارمندان شــده ،بگویید جــوش نزنند ،صبرکنند
هروقت یک ریــال به حقوق کارمندان اضافه شد
اعتراض کنند .دولت سال هاست که از این شعارها
می دهد!
••  فاصله مشهد تا یزد  ۹۰۰کیلومتر است .ولی مدت
زمان سفر با قطار از مشهد به یزد  ۱۴ساعت است!
از مسئوالن راه آهن تقاضا می کنم مانند مسیرهای
دیگر در مسیر مشهد به یزد هم قطار تندرو بگذارند.
•• چرا بعد از فوت شوهر ،حقوقش را تقسیم می کنند
و به پدرشوهر هم می دهند .آخه دو میلیون ،جهیزیه
دخترم می شه یا شهریه دانشگاه پسرم یا خــورد و
خوراک مان؟! چرا قانون هایی تصویب می کنند که
فرزندان بیشترین آسیب را می بینند؟
•• چرا با وجود این که دریافت آبونمان قبض های
تلفن ثابت ممنوع شده اما مخابرات همچنان برای
دریافت آن اقدام می کند؟
•• صداوسیما چقدر پول بــادآورده دارد که در قالب
یک مسابقه و چند سوال جایزه های چند صد میلیونی
پخش می کند؟ انگار جنگ ومحاصره اقتصادی فقط
برای مردم بیچاره است که برای سه قوطی رب یک
روز باید زحمت بکشد!
•• دادن سبدکاال به خانوارهای پایین ومتوسط نمی
تواند سرپوشی برای گرانی باشد .ما از دولت انتظار

آیگپ ،

ایتا،

سروش9033337010:

اجرای قانون برای این خانوارهای پایین و متوسط
را داشتیم.
•• آیــا بسته حمایتی خــود به خــود از طریق یارانه
پــرداخــت مــی شــود یــا باید بــه جایی رجــوع کــرد تا
واریــز نقدی و غیر نقدی بــرای هر کسی مشخص
شود؟ مطلب شما خیلی کلی است .کمی دقیق تر
توضیح دهید.
•• هر روز که روزنامه شما را باز می کنیم با تیترها و
عکس های منفی زیادی روبه رو می شویم .چرا سعی
نمی کنید از تیترهای مثبت استفاده کنید تا روحیه
مردم تا آخر روز خراب نشود؟
•• من نمی دانم چرا بعضی ها در هرکار مردم دخالت
می کنند؟ طرف می خواهد شبیه حیوان باشد ُخب
به ما چه؟ وقتی خودش دوست داره قیافه اش مثل
االغ باشه و گوشش رو عمل می کنه یا دماغش رو
عمل می کنه لطفا به خواسته های آن ها هم احترام
بگذارید.
•• دلــیــل اصــلــی و اســاســی گــرانــی مــیــوه و گوشت
و ارزاق عمومی دو چیز اســت :یکی قیمت های
دلخواه فروشندگان که هر جور و هرطور دلشان می
خواهد قیمت می دهند و مهم تر از همه ضعف نظارت
و بازرسی اتحادیه و تعزیرات است که به جای نظارت
به مشاغل فوق توان خود را روی مشاغلی می گذارند
که بود و نبودشان برای مردم هیچ تاثیری ندارد.
ضعف بازرسی و نظارت باعث بدبختی بــازار است
و بس.
•• باالخره این وحید مظلومین و قاسمی به سزای
اعمال زشت شان رسیدند و به دار مجازات آویخته
شدند اما تکلیف کسانی که زمینه را برای این جور
افراد ایجاد کردند چه می شود؟ کسانی که وام های
کالن به این آدم ها دادند یا کسانی که سال  ۷۱بعد
از دستگیری وحید مظلومین اعالم کردند این آدم
عامل خودی است و آزادش کردند! این ها صحبت
هایی بود که این چند ماه اخیر از زبان برخی مسئوالن
و رسانه های قابل اعتماد شنیدیم .به درمان ریشه
ای فکر کنیم.
•• همان طور که قانون منع به کار گیری بازنشستگان
صورت گرفت شایسته است به خاطر نظم بازار و سر
کار رفتن جوانان و رونق کارشان در زمینه بازارهم
صنعت ومعدن و اصناف از دادن پروانه کسب به
بازنشستگان خودداری کنند که این گروه فرصت و
توان را از جوانان در بازار کسب گرفته اند.
•• لطفاصدای ما کشاورزان چغندرکار را به گوش
مسئوالن برسانید .چرا کارخانه عیار چغندر را کم

نمابر05137009129 :

می زند؟ ما که راضی نیستیم.
•• چرا دربــاره افزایش قیمت ها و ثابت بودن یارانه
و خالی شدن سبدخانوارپیگیری نمی کنید؟ هر
قوطی رب باالی  15هزارتومان یعنی دیگه از املت
هم محروم شدیم!
•• جوانی هستم 36ساله بامدرک لیسانس بازرگانی
و 10سال سابقه کار .واقعا دردم رو به کی بگم که
االن بیکارم و هرکجا مراجعه می کنم کارگرساده می
خوان با حداقل دستمزد! به خدا خسته شدم ازبس
که دنبال کار گشتم .زندگیم در حال از هم پاشیدنه.
•• این جمله در مصاحبه اخیر ماکرون رئیس جمهور
فرانسه قابل تامل است که می گوید«ترامپ پس
ازخــارج شدن از برجام به ما اجــازه داد در برجام
باقی بمانیم» .یعنی از یک طرف آمریکا خارج شود
تا تحریم ها را ازسر بگیرد ودرمقابل اروپا دربرجام
بماند تاایران راسرگرم کند .این بازی سیاسی از ابتدا
هم کامال مشهود بود چون حتی غیرحرفه ای ها هم
برخورد آمریکا و اروپا را باور ندارند.
•• یکی از روش هــای تخلف هــمــراه اول :وقــتــی
بخواهید از سایت همراه من یا اپلیکیشن همراه
من رمز دوم بگیرید ،مثال از من بابت این که بعد از ۹
مرتبه تالش در اصالح عکس ها و قطع و وصل سایت
توانستم به یک درخواست نهایی برسم 22هــزار و
 500تومان کارمزد خدمات گرفت ،خاطرتون جمع
پیگیری هم اصال فایده نــداره ،شما محکوم اید به
پرداخت قبض .استفاده از این سایت و اپلیکیشن.
هزینه های مخفی زیــادی داره مواظب جیب تون
باشید.
•• چرانباید هزینه داروی خانواده جانبازان با این که
بیمه تکمیلی هم هستند حذف شود و آن را پرداخت
نکنند؟ این است خدماتی که به این عزیزان می شود؟
•• چرا بانک ها به کارمندان دولت با توجه به داشتن
فیش حقوقی و توان پرداخت اقساط در پرداخت
تسهیالت این همه سخت گیری می کنند؟
•• آقــای روحانی مشکالت حل شدنی اســت .خب
چرا کشور رو رهاکردید و فقط شعار می دهید و عمل
نمی کنید؟
•• بابت گرایش سیاسی صداوسیما نمی خواد خیلی
راه دوری بریم .همین که سری به سایت باشگاه
خبرنگاران بزنیم و چیدمان روزنــامــه هــای صبح
رو ببینیم متوجه می شیم .بارها پیام گذاشتم که
چیدمان روزنامه هابه صورت دوره ای باشه ولی کو
گوش شنوا؟
••ما به دشمنانماننهباج می دهیمونهتاج!

نامه یک دانش آموز روستایی به روزنامه خراسان

اگر برف ببارد ،کارمان تمام است!

ســام  ،من یــک دانــش آموز هســتم کــه در یکــی از روســتاهای
کالت  تحصیلمیکنم .چوبهایقدیمیسقفمنزلمسکونی
مان شکسته است .دیشب که با مادرم حساب و کتاب می کردیم ،
هزینه عوض کردن چوب ها  ،پالستیک ،کارگر و استاد کار و میخ
و سیمان و یک شعله برق یک میلیون و چهارصد هزار تومان شد.
مادرملبخندیزدوگفت«:پسرماگرامسالزمستان،سقفخانه
یاریکندوپاییننیایدتابستانسالآیندهانشاءا...درستشمی
کنیم».امامنمیدانمکهسقفخانهمافروخواهدریختوهرشب
بااینوحشتدرحالیکهبهسقفچوبیخیرهشدهامبهخوابمی
روم  .اگر برف ببارد کارمان تمام است  .می دانم که تابستان آینده
همبهانهایبرایدلگرمیمناست.دوسالاستکهصدایچکه
هایآبدرلحظهدرسخواندنذهنمرابهخودمشغولمیکند.
ازگذاشتنبشقابزیرچکههاوتندتندپرشدنشخستهشدهایم.
از کشیدن پالستیک روی فرش کهنه مان خسته شده ایم .مادرم
چند روز قبل به یکی ازاعضای شورای روستا این موضوع را گفته
بود ،اما در جواب مادرم گفته بودند بودجه ای برای این کار نداریم





 .این داستان مشــترک من و تعداد زیادی از مردم این روستاست .
کمکمفصلسرمانزدیکمیشودوهمکالسیهایمکهلباسگرم
ندارند ،مثل من هر روز در سرما می لرزند  .در کالس درس هر روز
این سوال را در حالی که دست های مان از شدت سرما سیاه شده
اند از خود می پرسیم  «:زور سرما بیشتر اســت یا اصرار ما به درس
خواندن؟»هیچکدامازمانمیدانیمچندسالدیگرمیتوانیمدوام
بیاوریم.اینواقعیتروستایماست.اینجارودخانههست،هوای
پاکهست،بوینانگرمتنوریوصدایزنگولهگوسفندانیکهاز
چرا بر می گردند هم هست  .اما طعم تلخ تنگدستی بر تمامی این
دلخوشی ها می چربد  .اگر چه می دانیم برف  ،رحمت است ولی
هرشب هراس از ســرما و فرو ریختن سقف خانه هایمان ما را وادار
میکندکهبراینباریدنبرفدعاکنیم .هرروزدعامیکنیمکاش
یکنفربیایدوماراازاینزمستانبهسالمتبگذراند.منمطمئنم
کهاگرخیرانگرامیمشکلمارابدانندباماهمراهخواهندشد.
احمــدی  ۱۷ ،ســاله -دانــش آمــوز یکــی از روســتاهای
شهرستان کالت

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

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی جمهوری اســامی ایران و وزیر
فرهنگ روسیه ،ضمن دیدار و تبادل نظر با یکدیگر ،بر گسترش
روزافزون روابط فرهنگی در بخش های مختلف تاکید کردند.
به گزارش ایرنا ،ســید عباس صالحی که برای شــرکت در همایش
بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ ،دیروز وارد روسیه شد ،پس از
شرکت در مراســم افتتاحیه این همایش ،با «والدیمیر مدینسکی»
همتای روســی خود دیدار و ضمن بررســی همکاری هــای ایران و
روسیه ،در حوزه فرهنگی ،تعامالت به وجود آمده میان دو کشور را
سازنده و رو به رشد خواند .وزیر ارشاد در این دیدار اظهار امیدواری

کردکههفتهفرهنگیروسیهدرایران،سالآیندهبرگزارشود.وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی شرکت دو طرف در نمایشگاه های کتاب
رابهعنوانمهمانویژه،دریچهایبرایارتباطاتدوکشورتوصیف
کردوبرگزاریهفتههایفرهنگیراتکمیلکنندهراههایشناخت
مردمدوکشورازیکدیگردانست.والدیمیرمدینسکیوزیرفرهنگ
فدراسیونروسیهنیزدرایندیداربااشارهبهبرگزاریهفتهایراندر
شهرهای مسکو و اوفای روســیه ،ابراز امیدواری کرد که روسیه نیز
سال آینده هفته فرهنگی خود را در تهران و یکی دیگر از شهرهای
بزرگایران،برپاکند.

khorasannews.com

@ Khorasannewspaper

االغ ها ،پشت پرده کوبیده های ارزان و پدیده جدید قیمت پاک کنی!




2.1 M views

پدیده جدید قیمت پاک کنی!

تاکید وزیران فرهنگ ایران و روسیه بر گسترش روابط فرهنگی

09033337010

پدیده جدیدی در جریان است که تصاویر آن در
فضای مجازی در حال انتشار است .در این اتفاق
تلخ قيمت محصوالت در خیلی از فروشگاه ها از
رویمحصولپاکمیشودتابتوانندبهقیمتگران
تر آن را بفروشند .کاربری نوشت« :این روزا بعضی
از کارخونه های مواد غذایی محصوالت انبار شده
مربوط به چند ماه قبل رو ،با پاک کردن کدها و درج
تاریخ و قیمت جدید دارن روانه بازار می کنن» کاربر
دیگری نوشت« :ما کی این قدر بد شدیم که حتی
به همدیگه هم رحم نمی کنیم» کاربری هم نوشت:
«دستگاه های نظارتی باید با این وضعیت بازار
نظارتشون رو بیشتر کنن االن یک محصول در دو تا
مغازهکنارهمقیمتهایمتفاوتدارن!»



2.1 M views

1.3 M views

پشت پرده هولناک کوبیده های ارزان

ویدئویی از االغ های کشته شده در فضای مجازی
مورد توجه قرار گرفت .این ویدئو از منطقه فالورجان
گرفته شده و فردی که روی تصویر سخن می گوید از
فروش گوشت االغ به جای گوشت گوساله و استفاده
در کوبیده های ارزان قیمت خبر می دهد .کاربری
نوشت«:بازبریدکوبیده 2500تومنیبخوریدوبگید
خیلی هم خوبه» کاربر دیگری نوشت « :تو رو خدا به
سالمت و کیفیت کباب کوبیده ها و فست فودهای
ارزون و نا شناس برخی رستوران ها و غذافروشی ها
اعتمادنکنید».کاربریهمنوشت«:کدومکاسبعاقل
ومنصفیحاضرهگوشتاالغبهجایگوشتگوساله
بفروشهونونحرومببرهسرسفرهزنوبچش»




پیام ایرانی برای بازیگر300

کامنت یکی از ایرانیان در صفحه جرارد باتلر بازیگر
فیلم ضدایرانی  ۳۰۰که خانه اش در آتش سوزی
کالیفرنیا سوخته بــود ،یکی از خبرهای پر بازدید
فضای مجازی شد .این کاربر در صفحه باتلر متنی به
انگلیسینوشتکهترجمهآنمیشود«:همیناست!
اینهمانچیزیاستکهخشایاروعدهآنرادادهبود:
از شهرهایتان مقدار کمی خاکستر روی سنگ باقی
خواهد ماند .می بینی سرباز اسپارت؟» کاربران به
اینکامنتواکنشنشاندادند.کاربرینوشت10«:
سال بعد از توهینی به نام  ، 300خانه اش سوخت!!
اینم سزای کسی که به ایران و ایرانی توهین کنه !»
کاربر دیگری نوشت« :کاش به جای این کار بهش
تسلیت می گفت و آرزوی سالمتی می کرد چون یک
ایرانیهیچوقتدنبالجنگوانتقامنیست»


مخاطبان روزنامه خراسان در استان های خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان می توانند مطالب مربوط به تیتر
های زیر را که در صفحه اول آمده است  ،در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی www.
 khorasannews.comمطالعه کنند.

جایگزین های مدیران ارشد بازنشسته خراسان رضوی هنوز معرفی نشده اند

 9پستکلیدیدردستسرپرستان

2.4 M views
خراسان رضوی

صفحه2

3.2 M views

شهرهای ونیزی ایران!

تصاویریازقایقسواریدربرخیخیابانهایبوشهر
در پی بارانشدید و آب گرفتگی پخش شد و کاربران
فضایمجازیرابهواکنشواداشت.کاربرینوشت:
«چه خوب که مردم ما تهدید رو به فرصت تبدیل می
کنن و ازش لذت می برن» کاربر دیگری نوشت« :زیر
ساخت ها از تهران تا جنوب و شمال مشکل داره باید
فکراساسیبراشبشهفقطمشکلگردوخاکنیست
ما با بــارون هم دچار مشکل می شیم» کاربری هم
نوشت« :فکر می کردم اهواز همه جوره مشکل داره
ولیوقتیهرشهرییهکمبارونمیادمیبینمبحران
میشههرجاییهمیهکمبادمیادریزگردبلندمیشه
و مردم رو اذیت می کنه» کاربری دیگری هم نوشت:
«دست مسئوالن درد نکنه که فهمیدن با این گرونیا
مانمیتونیمبریمونیز،ونیزرومیارنتوشهرامون»

 10کیلومتر تا زندگی

کلیپی از مقایسه احتمال زنده
ماندن فرد در تصادف با سرعت
 70کیلومتر و  60کیلومتر در
فضای مجازی منتشر شد که بسیار تکان دهنده بود.
در این کلیپ یک جراح صدمات آن چه در تصادف
ودر دو دهم ثانیه رخ می دهد تشریح و ثابت می کند
کهدرتصادففردبایکخودروباسرعت 70کیلومتر
فقط 30درصداحتمالزندهماندنوجودداردواگربا
سرعت 60کیلومتر حرکت کنید احتمال جلوگیری
از تصادف را دارید .او در ادامه از بینندگان کلیپ می
خواهدبا 10کیلومترسرعتکمترزندگیرابهخیلی
ها برگردانند .کاربری نوشت« :این کلیپ رو اونایی
ببینندکهوقتیتوخیابونیکیهمدرستوباسرعت
کمتر از  ۷۰کیلومتر رانندگی می کنه دستشونو می
ذارنروبوقوفحشو بدوبیراهمیگن!»

1.3 M views

ازدواج یک مرد ژاپنی با عروس مجازی!

یکمردژاپنیطیمراسمیعجیبدردنیایمجازی
همسر آینده خود را انتخاب کرد و به خاطر این ازدواج
عجیبش مــورد توجه کــاربــران فضای مجازی قرار
گرفت .همسر این مرد که «آکیهیکو کندو» نام دارد،
شبیه انسان واقعی نیست بلکه یک هولوگرام رایانه
ایاست.هاتسونمیکویکبرنامهتبدیلمتنبهگفتار
است که شرکت رسانهای ژاپنی موسوم به «کراپتون»
آنراطراحیکردهاست.اینهولوگرام ۲۸۰۰دالری
«هاتسونمیکو »تاکنونبههمسری۳۷۰۰نفرازمردم
ژاپن درآمده است .کاربری نوشت« :شاید بد نباشه
همچین ازدواجی آخه دیگه نه مادر شوهر داری و نه
نق نق زن» کاربر دیگری نوشت« :وقتی یک نفر هیچ
هدفیتویزندگیشنداشتهباشههمینمیشهومن
موندماینانسانخالیازمعنابهکجامیخوادبرسه»
CMYK

