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آیا دادگاه فرصت مجدد
به نتانیاهو را می دهد؟
بنیامیـن نتانیاهـو پـس از چندیـن تلاش نـاکام ،سـرانجام
نتوانسـت در موعد مقرر ،کابینه تشـکیل دهـد .همین باعث
شـد تـا طـرح انحلال پارلمـان و برگـزاری مجـدد انتخابـات
کنسـت ،بـا  74رای مثبـت و  45رای منفـی ،تصویـب شـود
تـا  26شـهریورماه ،دوبـاره انتخابـات برگـزار شـود .طبیعـی
اسـت کـه کار نتانیاهـو بـرای پیـروزی در انتخابـات مجـدد،
سـختتر از قبل اسـت .نتانیاهـو به دلیـل رویگردانـی برخی
از احـزاب دسـت راسـتی از وی نتوانسـت از فرصتـی کـه
حامیـان و متحدانـش بـه او دادنـد ،بهـره ببـرد و حـاال ناچـار
اسـت برگههایـی جدیـد در رقابـت انتخاباتی رو کنـد،آن هم
در حالـی کـه بیشـتر از قبل زیـر ذرهبیـن اسـت .واقعیـت این
اسـت که یکی از ریشـه های اصلی بحران انتخاباتی در رژیم
صهیونیسـتی به سـردرگمی احـزاب ایـن رژیم بر مـی گردد.
با توجـه به ایـن کـه روند ملـت سـازی در رژیـم صهیونیسـتی
درونـزا نبـوده و افـراد و گـروه هـای مختلـف از سراسـر جهان
بـا شـعارهای اغـوا کننـده جـذب شـده انـد اکنـون جامعـه
اسـرائیل از یک بحـران هویت رنج مـی برد که نمود سیاسـی
آن در احزاب این کشـور متجلی شده اسـت.به عنوان نمونه
یهودیـان غربی(اشـکنازی ) کـه از اروپـا و آمریـکا آمـده انـد با
یهودیان شرقی(سفاردیم ) صابرانی ها یا متولدین سرزمین
هـای اشـغالی نیـز یـک هویـت جـدا از مهاجـران هسـتند کـه
تـا کنـون نتوانسـته اند بـه یـک انسـجام واحـد برسـند.چنان
چـه یکـی از عوامـل اصلـی انحلال پارلمـان نیـز سرسـختی
آویگدور لیبرمن بر سـر الیحه مربوط به سربازی طالب علوم
تلمودی و اختالف او با احزاب مذهبی ارتدوکس بر سـر این
موضـوع بود.حاالبایـد دیـد احـزاب متعـدد و افـکار عمومـی
شـکننده وغیر منسـجم اسـرائیلی که فروردین مـاه نتانیاهو
را بـا آرایـی نـه چنـدان درخورتوجـه ،مجـدد انتخـاب کـرد
بعداز این ناتوانی نتانیاهو در تشـکیل کابینه چگونه تصمیم
خواهند گرفت،آیا دوباره آن طور که نتانیاهو دراین دو دوره
انتخابـات اخیر بـر پررنگ کـردن مسـائل و خألهـای امنیتی
بـر مسـائل داخلـی و اقتصـادی تاکیـد کـرده اسـت ،افـکار
عمومـی اولویـت را بازهم بـه مسـائل امنیتـی مـی دهند؟که
البتـه ایـن دور از ذهـن هـم نیسـت و برای سـاکنان سـرزمین
هـای اشـغالی هرگونـه تهدیدامنیتـی درقالـب مسـئله بـود و
نبود معنا مـی گیرد یااین کـه در ایـن دوگانه ،این بـار اولویت
را بـه مسـائل داخلـی و اولویـت هـای پاکدسـتی نخسـت
وزیرآینـده خواهنـد داد؟امـا نتانیاهـو در ایـن سـه مـاه چـه
خواهـد کرد؟به بـاور نگارنـده رونـد گذشـته را ادامـه خواهد
داد.یعنـی تـداوم حملات هدفمنـد بـه سـوریه و پایـگاه های
مقاومت،تنـش های کوتـاه مدت با غـزه و تـداوم ماجراجویی
هـا در جبهـه شـمال( کشـف تونـل هـا ،پـرواز جنگنـده هـا و
پهپادهـا و اقدامـات ضربتـی در جـوالن) و ...همـه ایـن هـا
یـک نقطـه اشـتراک دارد و آن ایـن کـه بـه مخاطبـان داخلـی
و خارجـی ایـن گونـه القـا کنـد کـه در عیـن داشـتن دسـت
برتـر امـا بـه دنبـال جنـگ تمـام عیـار نیسـت.ضمن آن کـه
بایـد بیـش از قبـل منتظـر ماجراجویی هـا علیه ایران و سـوق
دادن افکارعمومی داخلی اسـرائیل به سمت ایران از سوی
نتانیاهـو بـود.در سرنوشـت سیاسـی نتانیاهـو البتـه مولفـه
حمایـت هـای خارجـی وشـخص دونالـد ترامـپ را نیـز نبایـد
از نظـر دور داشـت .آمریـکای ترامـپ و دامـادش کوشـنر هـم
ازهمین رو تمـام تالش خود را در یک سـال قبل بـرای ابقای
نتانیاهـو کردنـد ،از انتقـال سـفارت بـه قـدس گرفتـه تـا هبـه
کردن جوالن بـه غاصبان صهیونیسـت.ترامپ البتـه یکی از
مهمتریـن طرحهـای منطقـهایاش یعنـی «معاملـه قـرن» را
هم به پیروزی نتانیاهو گره زده اسـت .رئیـس جمهورآمریکا
در حالـی کـه حـدود زمانـی اعلام معاملـه قـرن را گفتـه بود،
امـا بـه دلیـل انتخابـات پارلمانـی رژیـم صهیونیسـتی در
فروردینمـاه ،آن را بـه تعویـق انداخـت تـا نتیجـه انتخابـات
مشـخص شـودو حـاال انتخاباتـی کـه نتانیاهـو پیـروز آن بـود،
بناسـت دوبـاره برگزار شـود و ایـن یعنـی تعویق مجـدد اعالم
معاملـه قرن یـا اعلام ضعیـف آن.افـزون بـر ایـن،در انتخابات
شـهریورماه ،هـر جنـاح یـا حزبـی کـه پیروزشـود ،شـخص
نتانیاهـو بازنـده بـه حسـاب میآیـد چـرا کـه کمتـر از سـه مـاه
دیگر بازجویـی از او در سـه پروندۀ فسـاد مالی و سیاسـی وارد
مرحلـه نهایـی میشـود و او حتـی بـه فـرض مانـدن در رأس
حزب لیکـود و پیروزی این حـزب در انتخابات جدید ،شـانس
کمی بـرای مصونیت خـود از تعقیـب قضایی خواهد داشـت.
بی جهت نیسـت کـه ژنـرال «بنـی گانتـز» رهبـر جنـاح میانه و
رقیـب نخسـت وزیر اسـرائیل بـا اشـاره بـه برگـزاری انتخابات
شـهریورماه،نتانیاهو را بـه تلاش در جهـت ایجـاد یـک «دژ
حقوقی» بـرای گریـز از رونـد قضایی جاری کـه به اتهام فسـاد
علیـه او در جریـان اسـت ،متهم کـرده اسـت.در نهایـت به نظر
مـی رسـد كـه حـال عمومـی لیكـود و شـخص نتانیاهـو خوش
نیست و به همین علت ممكن اسـت در روزهای آینده رفتاری
از وی در داخل و حتی خارج از منطقه سر بزند كه آثار و تبعات
مخربی را به جا بگـذارد .ولی صرف نظر از ایـن ،آن چه از همه
این احـواالت مـی تـوان به درسـتی برداشـت كـرد ،این اسـت
كـه قـدرت نتانیاهـو در اسـرائیل بسـیار شـكننده تـر از قبـل
شـده و حتی اگـر وی دوبـاره با توسـل به همـان تاکتیـک های
همیشـگی بتواند در انتخابات آینده پیروز شـود راه دشـواری
برای گذر از فرایند قضایـی دارد و حیات سیاسـی او با چالش
های جـدی و شـاید اسـتعفا عجیـن خواهد شـد.

اعالم میزان زکات فطره از سویآیات
عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی
از سوی دفاتر آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی ،میزان زکات فطره امسال
مشخص و اعالم شد .به گزارش ایسنا ،طبق نظر آیتا ...مکارم شیرازی زکات فطره
امسال بر اساس قوت قالب گندم 9 ،هزار تومان ،بر اساس قوت قالب برنج خارجی،
 24هزار تومان و بر اساس قوت قالب برنج داخلی 60 ،هزار تومان تعیین شده است.
طبق نظر این مرجع تقلید کفاره روزه غیرعمد ،برای هر روز سه هزار تومان و کفاره روزه
عمد ،برای هر روز  180هزار تومان اعالم شد .همچنین ،بر اساس اعالم دفتر آیتا...
نوری همدانی ،میزان زکات فطره از سوی این مرجع تقلید نیز ،برای قوت قالب گندم،
 9هزار تومان ،برای قوت قالب برنج خارجی 24 ،هزار تومان و برای قوت قالب برنج
داخلی 60 ،هزار تومان تعیین شده است .طبق اعالم دفتر آیتا ...نوری همدانی،
کفاره روزه غیر عمد ،به ازای هر روز دو هزار و  500تومان و کفاره روزه عمد ،به ازای هر
روز 150 ،هزار تومان اعالم شد.

مراسمروزقدسدرکشورهایمختلفجهانبرگزارشد

آتش خشم آزادگان جهان علیه
«معامله قرن»
درهفتهایکهجردکوشنر ،دامادومشاوردونالدترامپدرتورخاورمیانهایبرایگفتوگو
درباره بخش اقتصادی قرارداد خیانت بار موسوم به «معامله قرن» به سر می برد ،میلیون
ها نفر از مردم آزاده کشورهای مختلف با تاکید بر حمایت از ملت فلسطین و مخالفت با
توطئههاوطرحهایدشمنانبهخیابانهاآمدند.راهپیماییروزقدسدیروزدرشهرهای
عراقهمچونبغداددرحالیباشعار«نهبهمعاملهقرن»برگزارشدکهشیوخعشایر،نیروهای
الحشد الشعبی ،اعضای پارلمان و مسئوالن عراقی در آن حضور داشتند .شبکه خبری
«السومریه» گزارش داد که این راهپیمایی از منطقه خیابان فلسطین در شرق بغداد آغاز
شدوصدهانفردرآنمشارکتداشتند.درسوریهنیز،مراسمراهپیماییروزجهانیقدس
باحضورگستردهشهروندانسوریوآوارگانفلسطینیمقیمسوریهبرگزارشد.یکمنبع
رسمی در وزارت خارجه سوریه بر همبستگی کامل این کشور با ملت فلسطین و همچنین
مردم مقاوم در جوالن اشغالی سوریه در راه آزادی تمام اراضی اشغالی عربی و بازگشت
جوالن به آغوش سوریه و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس تاکید کرد.
هزارانتنازمردمافغانستاننیزباوجودتهدیداتشدیدامنیتیدراینکشورهمچونسال
هایگذشتهبهمناسبتروزجهانیقدسراهپیماییکردند.شهرهایالهور،کویته،پیشاور،
گلگیت،اسکردو،حیدرآباد،کراچی،بهاولپور،مولتانوجیکبآبادپاکستاننیزروزگذشته
شاهدراهپیماییشهرونداناینکشوربود.همچنینمراسمراهپیماییروزجهانیقدس
باحضورگستردهقشرهایمختلفمردمیمندرصنعاو ۱۲شهردیگربرگزارشد.درلبنان،
عمان،ترکیه،نیجریهوچندکشوراروپاییهمچونآلماننیزراهپیماییهاییدرمحکومیت
جنایت رژیم صهیونیستی برگزار شد .این اعتراضات جهانی در حالی بود که دیروز قدس
تبدیلبهپادگاننظامیشدهبودوصهیونیستهاازورودهزارانفلسطینیبهمسجداالقصی
جلوگیری می کردند .اعتراضات قدس در فلسطین نیز باعث به شهادت رسیدن دو تن از
جواناناینکشورتوسطنظامیانصهیونیستشد.
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• مـردم هـر حرفـی دارنـد خطـاب بـه مسـئوالن
مـی گوینـد .در صورتی کـه اگر مـا واقعا مسـئول
داشـتیم حـال و روز مـردم ایـن طـور نبود!
••آقای روحانی میگه ازتوماشین میتونه چهره
مـردم رو ببینـه .آخـه جـز افسـردگی و پریشـانی
از گـرون شـدن هـر روز اجنـاس چیـز دیگـه ای
میشـه دیـد؟
•• آقـای وزیرصنعـت ،منتظریـم قیمـت پرایـد بـه
همـون ۲۱میلیـون تومان برسـه تا ما هـم بتونیم
بخریـم!
•• اگر ما هم آدم بکشـیم توی دفتر پلیس برامون
چای میارن؟ دم آقای شـهردار نجفی گرم!
•• در جـواب کارمندی کـه جـواب آن کارگر عزیز
و گرامـی را بـا بـی منطقـی و بـی ادبـی داده بـود
عـرض کنـم کـه مگرشـما خـدا و روزی دهنـده
دیگران هسـتید؟ نه برادر! اگـر این زحمت کش
ها نباشـند ،شـما نیسـتید که پول مفت مملکت
رابخوریدونمکدانبشکنید.آنهمبابت ساعت
کاری اداری تـان کـه مشـغول روزنامـه خواندن،
بـازی بـا گوشـی یـا کارهـای دیگـر هسـتید یـا
منتظرید که چنـد دقیقـه زودتر محـل کارتـان را
ترک کنید .واقعا برایت متاسفم با این طرز فکر!
••خداروشـکر شـما هسـتید .خـدا کنـه رئیـس
جمهـور ایـن سـتون حـرف مـردم روببینـه!
••تورو خدا مشـکالت ما نگهبـان های حفاظتی
مراقبتـی پلیـس پیشـگیری رو درج و پیگیـری
کنید .با این گرونـی ها مبلغ یک میلیون چقدره
که به ما حقوق میدن؟ حقوق مون یک میلیون و
 500بـوده ولی این ماه فقط یـک میلیون تومان
ریختند و میگن بانـک نریخته.
••خراسـان قدیـم بسـیار عالـی اسـت.از دیدگاه
مسـئوالن در برخـورد بـا مسـائل روز آشـنا
میشـو یم .
•• آقای وزیر نفت شـما از اول وزارت تان بیشتر از
این که به فکر توان داخلی باشـید به فکر شرکت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

توتال فرانسـه بودیـد .دقیقـا مثل خودروسـازان
مـان .حـاال دیدیـد چطـوری شـما را سـرکار
گذاشـتند و وقـت ُکشـی کردنـد؟
•• آقایان خودروساز حاال که به بن بست خوردند
از دانشگاه ها و شـرکت های دانش بنیان کمک
مـی گیرنـد! چـرا تـا االن بـه فکـر نبودنـد؟ واقعـا
جـای تاسـف داره .چـون ملـت فهمیدند کـه این
ها بیشـتر به فکر سـود بـی شـمار و مفـت بودند تا
سـاخت خـودروی ملی!
••مـن هفـت سـاله مشـاور امالکـم ،تـو ایـن
هفـت سـال بـه انـدازه سـال 97و ،98شـرمنده
مسـتاجرها نشـدم .تـا قبل ایـن قیمـت اجـاره رو
امالک تعییـن می کـرد ولی حـاال صاحبخانه ها
قیمت مـی گذارند و هرکسـی بـه هـر قیمتی که
دوسـت دارد مبلـغ رو اعلام مـی کنـد! در ضمن
مـن خودمـم مسـتاجرم.
••آمار کشته شـدگان ناشـی از تصادف در آلمان
سـال قبـل حـدود سـه هـزار نفـر بـود و ایـران27
هزار نفـر ! جالب این جاسـت که آلمان سـه برابر
نسـبت به ایران خـودرو بیشـتر دارد و جمعیتش
نیز یکی اسـت ! دسـت مسـئوالنی که خـودروی
بی کیفیت می سـازند بـه خـون تمـام نفراتی که
در تصادفـات فـوت می شـوند آلوده اسـت.
•• آقـای نجفـی سـطح توقـع قاتلان آینـده را باال
بـرد .از این به بعد قاتـل توقع دارد بعـد از اعتراف
به قتل برایش چـای بیاورند و هنگام بلند شـدن
هـم آقای رئیـس خیلـی محترمانـه دسـت او را به
گرمی و بـا لبخند بفشـارد!
••لوازم ماشـین مثـل روغـن ،السـتیک و ...همه
هر روز گران تر می شود و کسی به فکر رانندگان
نیست .مسـئوالن چرا فکری نمی کنند؟ آیا این
قیمت هـا به قبل عیـد بر مـی گردد؟
••روز چهارشـنبه صفحـه اول روزنامـه عـوض
ایـن کـه بـه مسـائل اقتصـادی یـا سیاسـی مهـم
اختصـاص پیـدا کنـد گـزارش قتـل بـا عکـس

نمابر05137009129 :

خانوادگی چاپ میشـه .چـی رو داریـد به جامعه
القا می کنید؟ مردم خودشـون این قدر مشـکل
دارند که همیشه منتظر یه خبر خوش از روزنامه
هسـتند .روزانه قتل هـای زیادی اتفـاق می افته
ایـن هـم مثـل بقیه.
••آقـای جهانگیـری کسـانی کـه سـوءمدیریت
دارند و کار نمی کنند و خود تحریمی می کنند،
به دنبال فروپاشی خانواده ها و جامعه هستند و
در خط اسـتکبار قـرار دارند.
•• ایـن محاکمـات و گـزارش هـای زنجانـی جـز
افـزودن بـر حسـرت و تاسـف مـا مسـتضعفین
نتیجـه دیگـری نـدارد .واقعـا هیـچ مسـئولی بـر
صـادرات نفـت ایـران نظارتـی نـدارد؟
•• ای کاش مطلبـی هـم دربـاره مزاحمـت هـای
صوتی که این شـب ها در مراسـم مذهبـی ایجاد
مـی شـود چـاپ مـی کردیـد .آخـر کجـای دنیـا
اجـازه مـی دهنـد تـا سـاعت  ۲صبـح بلندگـو در
خیابـان بگذارند و مزاحم آسـایش مردم شـوند؟
••بـه حـال خـودم گریـه مـی کنـم کـه مـن چطور
دو بار بـه این رئیـس جمهـور رأی دادم که منطق
ایشـان نظرسـنجی از تـوی ماشـین بـرای حـال
خـوب یا بـد مـردم اسـت!
••مـن دو بـار اقـدام بـه شـارژ «مـن کارت»ام بـا
دسـتگاه هـای جدیـد کـردم کـه مبلـغ از کارت
بانکـی کسـر شـد ولـی کارتـم شـارژ نشـد  .هنـوز
بعد از دو ماه ،مبلغ کسر شـده به کارتم برنگشته
اسـت.
••ضمـن تشـکر از اطلاع رسـانی کشـف ۱۶۰
میلیـون کاالی تقلبـی و قاچـاق در صفحـه ۳
خراسـان رضـوی ،چـرا نـام فروشـگاه معـروف را
نمی نویسـید؟ چـرا مـردم را هوشـیار نمـی کنید
که بدانند به دلیل فشار اقتصادی عده ای از خدا
بی خبـر با شـعار ارزان فروشـی یا تخفیـف کاالی
فاسـد یا بدون تاریخ یا بی نام ونشـان و ...به مردم
می فروشـند و ثروت هنگفتی به جیب می زنند؟





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

سخنگویقوهقضاییه:

قراینی درباره ارتباط همسر نجفی
با نهادهای امنیتی وجود ندارد

سخنگویقوهقضاییهدرپاسخبهسوالیدربارهارتباطمیترااستاد،همسرمحمدعلینجفی
با نهادهای امنیتی گفت :اوال در این باره قراینی وجود ندارد؛ ضمن این که چیزی که االن
رسیدگیمیکنیمپروندهقتلاستوفعالمسئولیتمانایناستکهتکلیفپروندهقتلرا
روشن کنیم و به دیگر زوایای پرونده در فرصت بعدی رسیدگی خواهد شد.به گزارش ایلنا
غالمحسیناسماعیلی افزود:ماتاکیدکردهایمکهبهاینپروندهبادقترسیدگیشودوبه
لحاظ جریحهدار شدن احساسات مردم و جامعه و بازتابی که پیدا کرده است ،ضمن دقت
با سرعت نیز رسیدگی شود .البته ما بنای این را نداریم که دقت را فدای سرعت یا سرعت
را فدای دقت کنیم .باید تمام ابعاد این پرونده دقیقا روشن شود و با روشن شدن پرونده
قاضی پرونده اظهارنظر قضایی خود را انجام خواهد داد.اسماعیلی در پاسخ به سوالی
درباره ارتباط میترا استاد (همسر محمدعلی نجفی) با نهادهای امنیتی گفت :اوال در این
بارهقراینیوجودندارد؛ضمناینکهچیزیکهاالنرسیدگیمیکنیمپروندهقتلاستو
فعالمسئولیتمانایناستکهتکلیفپروندهقتلراروشنکنیموبهدیگرزوایایپروندهدر
فرصتبعدیرسیدگیخواهدشد.
▪ارتباطمیترااستادباوزارتاطالعاتتکذیبشد

درهمینحالبهگزارشخبرگزاری صداوسیما،دستیارویژه وزیراطالعاتگفت:همسر
دوممحمدعلینجفیشهرداراسبقتهرانکهسهشنبههفتخردادبهقتلرسیدهیچگونه
ارتباط و همکاری با وزارت اطالعات نداشته است .پخش این گونه ادعاهای کذب موجب
تشویشافکارعمومیوقابلپیگیریقضاییاست.پیشترمحمدعلینجفیدر حالیکهدر
اظهارات اولیه خوداعالمکردهبودکههمسرمصدایمرابراینهادهایامنیتیکشورارسال
میکردوبرسرهمینموضوعباایشانبهشدتدرگیریداشتیم.روزچهارشنبهاینسخن
خود را در جمع خبرنگاران اندکی تعدیل کرد و افزود:در واتس اپ دیدم که تمام مکالمات
ضبط شده من را شخصی ناشناس برای میترا می فرستاد من نمی گویم یک نهاد امنیتی
اینکارراکردهاستشایدیکشخصکهبامیترادرارتباطبودودرنهادامنیتیکارمیکرد
صدایمنراشنودوضبطمیکردودرواتساپباشمارهایناشناسبرایاومیفرستاد.

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

جنجالتریاک ِکشیوزیرانگلیسیوقراردادمشارکتناسالمبرایسالمت!
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تنبیه جوانان کره به خاطر ژست نامناسب

هدر دادن آب شیرین در جازموریان کم آب

تصاویر نامناسبی که از رفتار بازیکنان کرهای با جام
قهرمانی پاندا کاپ منتشر شده بود در شبکه اجتماعی
ویبو که در چین کاربران بسیاری دارد  59میلیون بار
دیده شد و مسئوالن برگزارکننده این تورنمنت که
در خاک چین برگزار شده بود اعالم کردند که دیگر از
تیم ملی کره جنوبی برای شرکت در این رقابت دعوت
نخواهند کرد .اعتراضها به حرکت بازیکنان کرهای
وبهخصوصعکسیکهنشانمیدهدیکیازبازیکنان
تیم ملی زیر18سال کره پای خود را روی جام گذاشته
ودرمقابلدوربینژستگرفتههمچنانادامهداشت
و عذرخواهی رسمی کرهایها هم نمیتوانست آبی بر
آتش خشم کاربران چینی باشد تا این که در نهایت
اعالم شد کمیته برگزاری پاندا کاپ ،جام قهرمانی را از
تیم ملی کره پس گرفته است .کاربران فضای مجازی
این پس گرفتن جام از جوانان کره ای را درسی برای
یادگیری اخالق این جوانان دانستند.

ویدئویی از صدها هکتار زمین زیر کشت هندوانه در
جازموریان در فضای مجازی منتشر شد که گفته شده
بود به دلیل نداشتن خریدار ،هندوانه ها روی زمین
گندیده اند .کاربران از این که در منطقه ای کهمردم
آب شرب را به سختی تامین میکنند،هندوانه کاشته
شده بسیار گالیه داشتند .کاربری نوشت« :برای به
ثمر رسیدن هر هندوانه توی جازموریان باید 300
لیتر آب مصرف بشه و دست آخر این هندوانه ها هم
غذای شتر می شن!» کاربری هم نوشت« :باید جهاد
کشاورزی طرح الگوی کشت مناسب برای هر منطقه
رو تهیه کنه و در اختیار کشاورزا قرار بده تا شاهد این
اتفاق ها نباشیم».



مخاطبان محترم می توانند مطالب مربوط به تیتر هــای زیر را در شماره
امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی
 www.khorasannews.comمطالعه کنند.

عزلچندمدیرومعاونپرورشیدرخراسانرضوی
باانتشارکلیپهاییازمدارس

خراسان رضوی

صفحه4

جوابیهفاوابهگزارش «موجودی4میلیونمنکارت»
وپیشنهادخراسان

خراسان رضوی

صفحه2

مصرف تریاک «روری استوارت» ،نامزد رهبری حزب
محافظهکار بریتانیا در سفری که قبال به ایران داشته
از پربازدیدهای فضای مجازی بود .استوارت ،وزیر
توسعهبینالمللبریتانیاباحضوردرشبکهتلویزیونی
«اسکای نیوز» اعتراف کرد که برای بررسی تاثیرات
مصرف مواد مخدر به ایران رفته بوده و  ۱۵سال
پیش در یک مراسم عروسی در ایران تریاک کشیده و
آنرا«کارخیلیاشتباه»و«اشتباهیاحمقانه»توصیف
کرد.کاربری نوشت« :این که محافظه کارشون بوده
این جوری اسناد تریاک کشیدنش دراومده اونایی
که محافظه کار نیستن ببین چه کارها می کنن» کاربر
دیگری نوشت« :تصاویر تریاک کشیدنش در یک
عروسی در ایران رو  ۱۵سال نگه داشتن تا امروز
استفاده کنن ،داد از این سیاست»...
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2.1 M views

به نیروی بدون لهجه نیازمندیم!
آگهی های عجیب و غریبی در فضای مجازی منتشر شد
که نوعی توهین به سایر افراد جامعه و به ویژه اقوام
مختلف به شمار می رفت .در سایت دیوار و در بخش
استخدام نیروی کار ،آگهی با مضمون «به یک مهماندار
بدون لهجه در فروشگاه نیازمندیم ».منتشر شد که
واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشت.
کاربری نوشت« :ایجاد تبعیض توی پذیرش نیروی
کار اونم به دلیل داشتن لهجه ،شروع ایجاد شکاف
اجتماعی بین سایر اقوامه که به هیچ عنوان قابل قبول
نیست ».کاربر دیگری نوشت« :باالخره ممکنه این
اعالم نیاز برای کاری باشه که لهجه نداشتن فرد موثر
و کلیدی است».

یک دندان پزشک تصویری از قرارداد مشارکت در
برنامه دکتر سالم در شبکه سالمت در اینستاگرامش
منتشرکرد که بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی
داشــت .این دنــدان پزشک مدعی است با توجه به
قــراردادی که منتشر کرده ،برنامه دکتر سالم بابت
هر  10دقیقه حضور او در برنامه به عنوان کارشناس
چهار میلیون تومان پول دریافت می کند .او همچنین
مدعی شده در جواب اعتراضش که گفته« :شما باید
به کارشناسی که دعوت میکنید دستمزد بدید ».به
او گفته اند« :عوضش بیمارانتون زیاد میشه» این
اتفاق کاربران را به واکنش واداشت .کاربری نوشت:
«تلویزیون باید دنبال یک متخصص خوب برای پاسخ
به سواالت مردم باشه نه این که به فکر درآمدزایی
باشه ».کاربر دیگری نوشت« :پول درآوردن از سالمت
مردم خیلی خطرناکه و جامعه رو تحت الشعاع قرار میده
و بهتره مسئوالن صدا و سیما پیگیر باشن».

4.1 M views

هوادار یا گالدیاتور؟
بــازی پنج شنبه سپاهان و پرسپولیس یکی از
پرتنشترین و پرحاشیهترین مسابقات فوتبالی بود
که در چند سال اخیر در فوتبال کشورمان شاهدش
بودیم .این بازی که می شد در کمال آرامش برگزار
شود و تماشاگران از دیدن آن لذت ببرند متاسفانه با
کور شدن یک نوجوان و کتک کاری های زیاد به پایان
رسید .یکی از ویدئوهایی که در فضای مجازی بازتاب
زیادی داشت کتک زدن یکی از هواداران پرسپولیس
توسط هواداران سپاهان بود که با واکنش کاربران
همراه بود .کاربری نوشت« :رفتار زشت بازیکنان در
زمین،تنشدرسکوهاوحتیبیرونورزشگاه!دمیدن
هواداری چرک روی جلد مطبوعات ورزشی،
در آتش
ِ
هواداری تیمهای آبی و
در صفحات و گروههای مجازی
ِ
خیال کار اساسی نتیجه
قرمز و زرد و ....مسئوالن بی ِ
خوردن هوادار از هوادار»
اش می شه کتک
ِ

