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بزرگان و ضرورت مراقبت ویژه
چند سال پیش در محضر درس اخالق استاد
حاج علی اکبری ،آیه ای از قرآن تبیین شد که در
این سال ها هرچه می گذرد به اهمیت توجه به
آن بیشتر واقف می شوم.
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سوره اسراء)
بهتعبیراستاد،هنگامیکه«قل»برسرآیهایمی
آید،نشانتاکیدویژهقرآناستچراکهقرآننازل
شدهاستتاپیامبرآنرابرایمردمبخواندوابالغ
کند بنابراین وقتی در قرآن آیه ای با «قل» شروع
میشود،نشانازتاکیدیویژهاستکهخداآنرا
ازپیامبرشمطالبهمیکند.باتوجهبهاینتاکید،
خداوند در این آیه بر یکی از اهداف مهم شیطان
یعنی خراب کردن رابطه بین مومنان تاکید می
کند و از یکی از مهم ترین راهبردهای رسیدن به
آن هدف پرده برمی دارد.
این آیه تصریح می کند که اگر فردی در سخن
گفتن (اعم از بیان ،نوشتن در فضای حقیقی
یا مــجــازی) «احــســن» عمل نکند(دقت شود
نگفته بدسخن گفتن ،گفته شده احسن سخن
نگفتن) موجودی قسم خورده به نام شیطان،
در کمین است که از یک خطای کوچک استفاده
و با برنامه ریزی و جدیتی ویژه بین بندگان خدا
اختالف افکنی کند و فاصله بیندازد ،یعنی به
عنوان مثال با یک بی دقتی در بیان گفتاری
یا نوشتاری ،شیطان عملیات وسوسه خود را
شروع می کند و طرف دیگر را تحریض و تحریک
می کند به واکنشی تندتر و با واکنش تندتر طرف
دوم ،وسوسه خود را برای واکنش متقابل طرف
دیگر شروع و از این رهگذر کدورت ها را ایجاد
می کند و عمق می بخشد.
این روزها همه ما می توانیم با اندکی دقت وقوع
این ماجرا را به کرات در فضای مجازی ببینیم.
همه این بحث ها و جدل هایی که مکرر در گروه
ها صورت می گیرد ،ابتدا از یک جمله غیردقیق
آغاز می شود که فردی دیگر آن را تعریض به خود
دیده(با این که نیت طرف اول هم تعریض نبوده)
و با سوءتفاهم ایجاد شده و با توجه به غفلت از
عملیات شیطان که به تعبیر قرآن مترصد چنین
فرصت هایی است ،جدلی دنباله دار آغاز می
شود .
اینیکخطرعمومیودرکمینهمه است.حال
تصور کنید این مسئله برای بزرگان نظام اتفاق
بیفتد .حتما شرایط بسیار متفاوت خواهد بود.

هنگامی که در یک نگاه کالن می بینیم نظام
جمهوری اسالمی به عنوان محور جبهه حق در
تقابلی آشکار با جبهه کفر است ،روشن است
که شیطان کاری مهم تر از این ندارد که به هر
شکل ممکن ،این جبهه را تضعیف کند بنابراین
تردیدی نیست بسیار بسیار بیشتر از این راهبرد
موثر استفاده می کند و با بهره گرفتن از همه
ظرفیت های خود تمام تالشش را می کند تا از
اندک اشکاالت شخصیتی افراد استفاده کند
و با توجه به آثار گسترده عمومی اشتباهات آن
ها بر اخالق و فرهنگ جامعه ،راهبرد شکاف و
تخریب و تضعیف مسئوالن ارشد حال و سابق
نظام را پیش ببرد و بین آنان اختالف بیندازد.
حال بپردازیم به مسئله اختالفات بین دو عالم
بزرگوار آیــات یــزدی و آملی .چندسالی است
جریانی در داخل با کمک جریان ضدانقالب،
دروغ پردازی ها و تخریب های ناجوانمردانه ای
را علیه آیت ا ...آملی الریجانی آغاز کرده است
که البته برخی خطاهای عملکردی دستگاه
قضایی و شخص ایشان نیز دستگیره مناسبی
برای موضوع ایجاد می کرد .اما بعد از پایان
دوره ایشان و کنار رفتن از ریاست قوه قضاییه
و بازداشت یکی از مدیران زیرمجموعه یکی
از معاونت ها که احتماالفاسد اســت ،ماجرا
وارد مرحله جدیدی می شــود .در ایــن دوره
جدید برخی دیگر از افراد و جریان هایی که جزو
دو دسته قبل (یعنی منحرفان و ضدانقالب)
نیستند ،وارد ماجرای نقد و افشاگری علیه این
مدیر و همچنین آقای آملی به عنوان رئیس قوه
می شوند و در جلسات محفلی ،اخبار و شنیده
هایی را مطرح می کنند به گونه ای که این به
ظاهر افشاگری ها حتی به فضای رسانه ای
رسمی نیز کشیده می شود .افشاگری های این
افراد علیه مدیر مربوط یعنی آقای طبری(که
احتماال بخش مهمی از آن ها درست است) دو
نقش بسیار مهم در تغییر روند ماجرا گذاشت.
اوال همه اتهامات گذشته مربوط به رئیس قوه را
که در ذهن افکار عمومی همراه با ابهام و تردید
رسوب کرده بود ،زنده کرد و ثانیا -که بسیار مهم
تر از مورد اول است -باعث اعتبار بخشی همه
دروغ های نجومی علیه رئیس سابق قوه قضاییه
شد .همان طور که عرض شد ،سواالت ،ابهامات
وانتقاداتیدربارهبرخیعملکردهایآقایآملی
وجود دارد که مهم ترین آن چرایی حمایت از
فردی است که فسادش اکنون محرز شده است
اما بی تردید دروغ هایی مثل جاسوسی دختر
ایشان یا نامه تهدید مهاجرت به نجف دروغ
هایی آشکار و تخریبی ناجوانمردانه است .این
جریان جدید راسا هیچ کدام بر این دروغ ها
صحه نگذاشتند اما فضای افشاگری که ایجاد
کردند ،به تمام این دروغ ها نیز اعتبار بخشید،در
حالی که اگر این دوستان دغدغه مبارزه با فساد
داشتند (نه مطرح کــردن خــود) هنگامی که
پرونده فرد مذکور توسط رئیس جدید دستگاه
قضا با قدرت و جدیت و بدون هیچ اغماضی در
حال پیگیری است ،چه ضرورتی برای فعالیت
رسانه ای وجود دارد .افشاگری برای عدالت

بازگشتمغزهاشتابمیگیرد

ستاری از بازگشت  130دانشجوی ایرانی از ابتدای سال
و پیشبینی برگشت هزار دانشجو تا پایان 98خبر داد
موضوع فرار مغزها یکی از مسائلی بوده که هر
از چند گاهی مطرح می شــود؛ مسئله ای که
گاهی درباره آن بزرگ نمایی می شود .اما معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور با انتقاد از ارائه
برخی آمارهای مهاجرت نخبگان و فرار مغزها از
کشور ،گفت :تالش داریم تا پایه اقتصاد کشور را
بر نیروهای انسانی قرار دهیم .در همین زمینه
در چهار ماهه اول امسال بیش از  ۱۳۰نفر از
دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در ۱۰۰
دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگشتند و بر اساس
برآوردها تا پایانسال بیشازهزار نفرازاینافراد
بهکشوربازخواهندگشت.
سورنا ستاری در گفتوگو با ایسنا با تاکید بر
این که ادامه تحصیل نخبگان در دانشگاههای
دیگر کشورها به عنوان چرخش مغزها مطرح
اســت نه مهاجرت ،افـــزود :کشور ایــران چهار
میلیون دانشجو دارد که تنها  ۵۰هزار نفر آن ها
در خارج از کشور تحصیل میکنند درحالی که
باید حدود  ۲۵۰تا  ۳۰۰هزار دانشجو در خارج
از کشور داشته باشیم؛ چراکه میانگین جهانی
در این زمینه ۳درصد تعداد دانشجویان را شامل
میشودولیتعداد ۵۰هزاردانشجودردنیابهاین
معناستکه 1.1درصدازکلدانشجویانایران،
درخارجازکشورتحصیلمیکنند.
وی با تاکید بر این که در بیشتر کشورهای عربی
منطقه بیش از  ۳۰درصد دانشجویان در خارج
از کشور تحصیل میکنند ،ادامــه داد :ما برای
ادام ـهدار کردن چرخش نخبگان نیاز به پلتفرم
خاصیداریم.
معاونعلمیوفناوریرئیسجمهورتصریحکرد:
آمار کذبی به نقل از گزارش صندوق بینالمللی
پول ارائه شده است که اعالم میکند ایران در
سال  ۲۰۰۹رتبه اول را در فرار مغزها دارد؛ این
آماردرحالیمنتشرشدهکهاص ً
الچنینگزارشی
وجودنداردوحتیمااعالمکردیمکههرکساین

آمارهارابرایماپیداکند،بهاوتشویقیمیدهیم!
وی بــا تاکید بــر ایـنکــه  IMFاص ــو ًال آم ــاری به
عنوان فرار مغزها منتشر نمیکند ،یــادآور شد:
گزارشهای مرتبط با مهاجرت نخبگان از سوی
نهادهایی چون سازمان ملل و سازمان مهاجرت
آمریکا ارائــه میشود و چنین گزارشهایی در
سایتهای سازمان مهاجرت آمریکا ،کانادا و
کشورهای اروپایی وجود دارد و بر اساس آخرین
اطالعات این سایت در سال گذشته۱۴۰۰ ،
دانشجویایرانیروادید F1و ۴۵۰نفرروادیدJ1
ازآمریکادریافتکردهاندکهروندنزولیشدیدی
راداشتهاست.
ستاریتعداددانشجویانایرانیشاغلبهتحصیل
در آمریکا را حدود۱۲هزار نفر اعالم کرد و گفت:
آمارهای مربوط به مهاجرت نخبگان در سایتها
وجــود دارد ،آدم بدبینی نیستم ولی آمارهای
نادرستی که در این زمینه ارائه میشود ،با نیت
خاصیاست.
وی با بیان این که در چنین شرایطی نمونههای
موفق از بازگشت مغزها به کشور یا پروژههای
موفقیکهآنهااجراییکردهانددیدهنمیشود،
افزود :بر اساس آمارهای چهار ماه اول امسال،
بیشاز ۱۳۰دانشجویایرانیشاغلبهتحصیل
در ۱۰۰دانشگاهبرتردنیابهکشوربازگشتند،در
حالی که به صورت سنتی آمار بازگشت در چهار
ماهاولسالنسبتبهکلسالکمتراست.
ستاری با تاکید بر این که آمــار بازگشت ۱۳۰
دانشجویایرانیبهکشورطیامسالتنهامربوط
بهدانشجویان ۱۰۰دانشگاهبرتردنیاست،گفت:
افراد دیگری هستند که بر اساس پلتفرمی که ما
تعریف کردهایم ،به کشور باز میگردند ولی بر
اساسشاخصهاییکهماتعریفکردهایم،تعداد
 ۱۰۰دانشگاه برتر دنیاست ،افــزود :بر اساس
برآوردها تا پایانسال بیشازهزار نفرازاینافراد
بهکشوربازخواهندگشت.
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طلبان زمانی ضرورت پیدا می کند که فسادی
از طریق مجاری قانونی پیگیری نمی شود ،نه
در این مصداق که فرد مذکور بازداشت شده و
در حال بازجویی است.
در ادامــه همین فضای جدید ،ضدانقالب و
جریانمنحرفداخلیهرکدامبادلیلمربوطبه
خود ،فرصت را غنیمت شمردند و تخریب آقای
آملی را شدت بخشیدند ،با دروغ پردازی هایی
مثل جعل نامه تهدید مهاجرت به نجف و داستان
پردازی های خیالی از جزئیات اعترافات آقای
طبری و موج ایجاد شده استفاده و دروغ های
متعددی را به جامعه القا کردند و مشخصا
تخریب آقای آملی را شدت بخشیدند.
در این بین ورود و اظهارات آیت ا ...یزدی به
عنوان چهره ای معتبر برای مردم ،اعتبار ویژه
ای به ماجرا بخشید مخصوصا که برخی از موارد
کامال دروغ را که معلوم نیست از چه منبعی به
ایشان منتقل شده است ،مستقیم تایید کردند
و طبیعی بود که این ورود عجیب و نادرست آیت
ا ...یزدی که لطمه شاید غیرقابل جبرانی به آیت
ا ...آملی می زد با واکنش ایشان روبه رو شود
که متاسفانه دفاعیه ای که ایشان از خودشان
داشتند در عین حالی که بسیاری از محتوای
آن روشنگر بود ،با ادبیاتی دون شان یک عالم
نسبت به عالمی دیگر همراه شد؛ مواردی که می
توانست در یک بیانیه ای عمومی بدون خطاب
قرار دادن آیت ا ...یزدی به جامعه ارائه شود.
همه این ها در حالی است که اگر هرکدام از
شخصیت ها را در نگاهی برایندی و کلی ارزیابی
کنیم،فهرست بلند و باالیی از برجستگی ها و
فضل ها را می توانیم برشمریم اما تصویری که
امــروز از این دو بزرگوار در جامعه ایجاد شده
اســت (بــه رغــم تصریح بر وجــود نقاط ضعفی
غیرقابل انکار) با این ارزیابی فاصله ای زیاد دارد
که ظلمی است به خود این بزرگان.
با این مقدمه و توصیفی که از صحنه صورت
گرفت ذکر چند نکته ضروری است:
 -1بــه نظر مــی رســد دســت شیطان در این
ماجرا کامال روشن و بدیهی است .با استفاده
از ابزار وسوسه و با تکیه بر برخی نقاط ضعف
شخصیتی مانند احساساتی عمل کردن یا کم
سعه صــدری ،شیطان از احسن سخن نگفتن
ها(چهافشاگران،چهمعاندان،چهاطرافیاناین
بزرگان ،چه بولتن نویسان و )...استفاده کرده
است و در ساخته شدن ذهنیت ها و در نتیجه
سخن ها و نوشته ها ،نقش مستقیم و موثری
داشته اســت .به عنوان کسی که بی مبالغه
خود را شاگرد اخالقی این بزرگان می دانم،
پیشنهاد می کنم با شناخت و درک شرایط و در
تقابلی مستقیم با «دشمن آشکار» در دیداری
علنی از یکدیگر دلجویی کنند و بزرگی خود را
با پذیرش نقطه ضعف شان ،در تاریخ ثبت کنند
و خوشحالی فعلی شیطان را به شکستی تحقیر
کننده تبدیل کنند .همیشه امکان تبدیل کردن
نقطه ضعف و اشتباه به نقطه قوتی بزرگ وجود
دارد« .ان الحسنات یذهبن السیئات»
 -2بر این باورم اشتباه آیت ا ...یزدی ،بزرگ تر

است ،زیرا عالوه بر این که از ادبیاتی نادرست
استفاده شده بود و بر محتوایی نادرست نیز
صحه گذاشت و اعتبار بخشید جبران این
بخش و جلوگیری از تکرار این اتفاق از اهمیت
زیــادی برخوردار است .بر این بــاورم در ابتدا
دستگاه های اطالعاتی وظیفه دارند ،نادرست
بــودن اطالعات مطرح شده توسط ایشان را
برایشان روشن کنند و ایشان نیز اشتباه خود
را اصالح کنند و سپس منابعی را که آیت ا...
یزدی بر اساس آن ها چنین موضع گیری کردند
شناسایی و از نفوذی نبودن آن ها اطمینان
حاصل کنند.
 -3آیت ا ...آملی باید بپذیرند در برخوردنکردن
با مدیر مربوط و حمایت از وی دچــار خطایی
جبران ناپذیر شدند .خوشبختانه نامه اخیر
ایشان حاکی از ایــن بــود که حمایت پیشین
ایشان ناشی از بی اطالعی از عملکرد وی بوده
است و با روشن شدن مسائل ،ایشان بر برخورد
با وی تصریح داشتند (گرچه خطای شناسایی
و برخوردنشدن با چنین عنصری برجای خود
باقی است) .همچنین ایشان باید توجه کنند
که پذیرش مسئولیتی بزرگ با تبعاتی همراه
است ،بنابراین مسئولیت هایی در این سطح
سعه صدری بسیار بیشتر الزم دارد.
 -4افشاگری را وظیفه می دانم اما آن هنگام
که از وجود فسادی «اطمینان» حاصل کردیم
و امیدی به پیگیری آن از روش هــای رسمی
وجود ندارد .اما اگر فسادی توسط دستگاه های
مسئول در حال پیگیری است ،آن افشاگری را
ناقض نیت عدالت طلبانه و مبتنی بر خواسته
های نفسانی می دانم .با توجه به جدیت دستگاه
قضاییدربرخوردباآقایطبری،افشاگریهادر
اینزمینهراناشیازشهوتافشاگریمیدانمنه
وظیفه افشاگری(تکلیف ضدانقالب و انحرافی
ها که روشن است) به نظر می رسد این افراد و
رسانه ها باید به کف زدن ضدانقالب نگاهی
بیندازند و حوزه های جدیدی برای افشاگری
مبتنی بر وظیفه را در دستور کار قرار دهند.
 -5در میانه ایــن فضای ملتهب که اخالق
اسالمی به دلیل لغزش بزرگان خدشه دار
شــده اســت ،نقش آفرینی میانجی گــران و
مصلحان ضــرورتــی اجتناب ناپذیر اســت،
همان طور که وقتی مثال بین یک زن و شوهر
یا دو برادر مومن اختالفی علنی به وجود می
آید ،توقع این است که اطرافیان مصلح ورود
کنند .مصلحان وزن دار که ظرفیت اصالح
ذات بینکم دارند ،تکلیف عینی دارند ،ورود
کنند و ماجرا را به خیر و صفا هدایت کنند.
این بخش از دعای مکارم اخالق حضرت امام
سجاد(ع)بهترین راهبردها برای این ماجرا را
مشخص می کند« :بار خدایا بر محمد و آلش
درود فرست و مرا به زیور شایستگان بیارای
و زینت اهل تقوا را در این امور بر من بپوشان
در گستردن سفره عدل و فرو خوردن خشم
و خــامــوش کــردن آتــش فتنه و جمع کــردن
پراکندگان و اصالح بین مردم و آشکار کردن
کارهای خوب و پوشاندن عیوب و.»...

استاندار خراسان جنوبی اعالم کرد:

بیرجندتا 4سالدیگربه راهآهنمتصلمیشود
پ ــروژه اتــصــال بیرجند بــه ایستگاه یونسی
گناباد و شبکه ســراســری راه آهــن تا چهار
سال آینده با مشارکت بخش خصوصی به
سرانجام می رسد.به گزارش «خراسان» این
خبر را استاندار خراسان جنوبی در نشست
با خبرنگاران اعــام کرد و گفت :یک شنبه
گذشتههیئتدولتمصوبهبسیارخوبیبرای
استان خراسان جنوبی داشت که مربوط به
احداث راه آهن و اتصال مرکز استان به شبکه
ریلی بود.
«محمد صـــادق مــعــتــمــدیــان» بــا اشـــاره به
هدفگذاری استان در این باره از چند سال
قبل این نکته را یاد آور شد که هدف این بود ،
بیرجند به عنوان مرکز استان به صورت میان
مدت و در زمان بندی مشخص به نزدیکترین
ایستگاه راه آهن منطقه متصل شود و برای
این کار ،ایستگاه یونسی گناباد مد نظر قرار
گرفت .او از پیگیری در هدفگذاری راه آهن
خراسانجنوبیخبردادواظهارکردکهپروژه،
ابتدااز طریق وزیر راه و شهرسازی و با برگزاری
جلسات پیگیری شد که یکی از مطالبات
اصلی راه آهن ،اتصال بیرجند به یونسی بود
و مراحل مطالعه و مناقصه آن هم انجام شد.
بنا بــه گفته وی در مرحله اول قطعه ۳۲
کیلومتری از بیرجند شروع میشود که مدیر
عامل شرکت زیرساخت بر اســاس آخرین

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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مذاکره هفتهآیندهرابرایمرحلهنهاییتعیین
پیمانکار مشخص کرده است.
استاندار خراسان جنوبی با ابراز امیدواری
برای تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی
احداثراهآهندرچندهفتهآیندهگفت:بیش
از ۹۰میلیاردتومانازمحلمنابعدولتیبرای
این پروژه تعیین شده است که انتظار میرود
در کمتر از دو سال به اتمام برسد .وی اتصال
بیرجندبهایستگاهیونسیرادیگرهدفدنبال
شــده در موضوع راه آهــن خراسان جنوبی
مطرح کرد و افــزود :این مهم در قالب پروژه
بزرگ تر در مدل جدید اجرایی خواهد شد.
او همچنین تشکیل کنسرسیومی از پنج
شرکت بزرگ فعال در کشور را هم مطرح و
اظهار کرد که بر اساس مصوبه روز یکشنبه
گذشته دولــت ،وزارت راه و شهرسازی به
نمایندگی از دولــت اجـــازه دارد قـــرارداد
مشارکتی را با این کنسرسیوم منعقد کند که
در برنامه زمان بندی شده چهار ساله مسیر
بیرجند به یونسی به طــول  ۲۷۱کیلومتر
مطالعه ،طراحی ،تامین مالی و اجرا شود.
معتمدیان ،برآورد اجرای کل پروژه را چهار
هزار میلیارد تومان اعالم و اظهار امیدواری
کرد که بعد از چهار سال با کمک منابع مالی
دولــت و تــاش شرکتهای کنسرسیومی
سوت قطار در استان به صدا درآید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

•• در جواب پزشک عزیزی که اعالم فرمودند
مبلغ ۶۰میلیون تومان کارانه دریافت می
نمایند و هیچ پزشکی بیشتر از ایــن مبلغ
دریــافــت نمی کند لطفا همین پزشکانی
کــه اعـــام کــردنــد اجــــازه دهــنــد یــک ســال
حسا بهای بانکی آن ها توسط دادستانی
امور مالیاتی بررسی شود تا همه چیز برای
مردم روشن شود.
•• در جـــواب دوســتــی کــه گفته استقالل
دو ستاره جعلی داره و ...ایشون ســری به
تاریخچه و بازی های دو تیم بزنند .ضمنا اگر
شما تیم محمدان بنگالدش رو اون موقع
شکست می دادیــد،االن از این ستاره های
جعلی هم داشتید!
•• کی گفته که با کــارت ملی قدیم بانک ها
نباید پول مردم رو بدهند؟ ازصبح  10تا بانک
رفتم ازحسا بم پول برداشت کنم اما نمیدن.
میگن کارت قدیمیه پس چه کسی روی کارت
های ملی تاریخ و اعتبار زده؟
•• این که مدیری،تنابنده و ...درتلویزیون به
شهرت رسیدهاند شکی نیست اما قرار نیست
همیشه حق با تلویزیون باشد .شما هم همیشه
مدیون معلم های خود هستید حال اگر با آن
ها به مشکلی برخوردید آیا همیشه حق با آن
هاست؟
••   چ ــرا متأسفانه شــرکــت ه ــای بیمه در
خصوص پرداخت خسارت پرداختی بیمه
بدنه در زمان واریز مبلغ به شماره حساب افراد
فرانشیز و بقیه موارد ماده10را کسر و باقی
مانده را واریز می کند که نوعی کالهبرداری
نوین ومدرن محسوب می شود.
•• آقـــای ســیــاســت گـــذار اصـــاح طلبان!
نماینده های شوراهای شهرتان را درسراسر
کشوردیدیم .کامال وابسته به حزب شما .چون
توسط وزارت کشور تایید صالحیت شدند!
حاال کارکردشان راببینید .ازگوشه وکنار
کشور فسادهای اخالقی و اقتصادی شان رو
می شود .الزم نیست انتخابات راتحریم کنید
مردم خود قضاوت خواهند کرد.
•• این جانب نگهبان مسلح بانک هستم .با
این که شغل پرخطر و پر استرسی هست  ،نه
حقوق درستی داریم ،نه مزایا داریم  ،نه بیمه
ای داریم ونه مرخصی لطفا پیگیری کنید.
•• آیا شما تحقیق کردید که اصال مسئوالن

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

مان ستون حرف مردم را می خوانند یا به آن
توجه می کنند؟
•• چرا روزنامه های توزیعی تهران ،جدول
نداره و جدول هایش حذف شده؟
خراسان :به دلیل مشکالت کمبود کاغذ،
روزنامه در تهران با صفحات کمتری منتشر
می شود.
•• شهرداری راه های جداگانه بــرای موتور
سواران در خیابان درست کند تا با ویراژ در
پیاده رو ها و خیابان ها باعث تصادف نشوند !
بارها دیــدم مخصوصا شب ها از البــه الی
خودروها چراغ قرمز را رد می کنند!
•• راننده هستم .با هزار امید و سختی گواهی
نامه پایه یک گرفتم .رفتم ماشین بخرم میگن
ماشین زیر 300میلیون نداریم .نمایندگی ها
هم فقط فروش نقدی دارند .به خدا به خاطر
مشکالت مالی نتونستم مراسم ازدواج بگیرم
نامزدم هم ازم جدا شد.
•• آقای همتی نتوانست سپرده های ما را که از
توس فرزانگان به بانک قوامین منتقل وبلوکه
شده به ما برگرداند!
•• گزارشیاز اخبار رسانهملی دید م که در
آنچین  ،سنگخاممعدنیایــرانرا به نا م
خودش بهدیگر کشورها صادر می کند واقع ًا
از صمیمد ل تاسف خــوردموباخود گفتم:
چرا چنینوضعیتیدر بازار صنعتومعدن
پیشبیاید که کشور چین سنگ خــا م ما را
پساز فراوری با نام خودش چندین برابر به
خودمانبفروشد؟! واقع ًا جای تاسفدارد!
•• چــرا رانــنــدگــی بــااتــوبــوس هــای شرکت
واحــد جزو مشاغل سخت حساب می شود
و رانــنــدگــی باکامیون وجـــاده هــای خــارج
ازشهرمشاغل سخت شامل آن نشده ونیازبه
30سال کاردارد؟
•• چراپس ازپنج سال تکلیف پول سهامداران
پدیده مشخص نمی شود؟ مــاارزش پولمان
رابااحتساب تورم می خواهیم؟ برای ما کاغذ
و سهام هیچ ارزشی ندارد.
••اگر هر حاجی هزینه ولیمه حج را به جای
این که خرج اقوام وآشنایان خود بکند به فکر
تهیه یک وعده غذای گرم برای نیازمندان
مناطق محروم شهر ازقبیل شهرک باهنر،
پنج تن ،سیدی و ...بود حج شان مقبول تر
می شد.

