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عصر «شی» و دوگانه ثبات
و ثروت علیه دموکراسی
ی محدودیت دوره ریاست
کنگره خلق چین در یک رایگیر 
جمهوری را که دو دوره پنج ساله بود ،برداشت و به این ترتیب
شیجینپینگ،رئیسجمهوریکنونیچینعمالمیتواند
مادامالعمردراینمنصبباقیبماند.ایناصالحیهبا۲۹۵۸
رای موافق دو رای مخالف و ســه غایب در کنگره حدود ســه
هزارعضویبهتصویبرسید.حامیانحزبحاکم کمونیست
چینمعتقدندکهتصمیمکنگرهازحمایتعمومیبرخوردار
اســت و تاکید دارند که چین خوش شــانس است که رهبری
با ظرفیتهای شــی جیــن پینــگ دارد.اما واقعیــت هم این
است؟آیاواقعاشانسبهچینیهالبخندزدهاست؟چراحزب
کمونیستبهدنبالتصویباینقانون بود؟واساسامادامالعمر
شدن ریاست شــی جین پینگ چه تاثیر و پیامدهایی بر نظام
بین الملل می تواند داشته باشد؟در این یادداشت سعی می
کنیم به این سواالت پاسخ دهیم :بدون تردید چین در دوران
ریاست جمهوری جین پینگ در زمینه اصالحات اقتصادی،
مبارزهشدیدعلیهفسادوهمچنینتجدیدحیاتناسیونالیسم
چینیجهشقابلمالحظهایداشتهاست.جینپینگ یک
چشــم انداز سیاســی روشــن را برای تقویت جایگاه چین در
عرصهجهانیپیشرونهادهاست.طرحهایملیبلندپروازانه
ای مانند ابتکار یک جاده یک مسیر( One Belt One Road
) برای ایجاد مســیرهای تجارت جهانی جدید و اعالم برنامه
هایگستردهای برایازبینبردنفقردرچینتاسال2020
مویدچنینامریاست.بنابراینموفقیتهایجینپینگاین
دیدگاه را در بخشــی از نخبگان سیاسی حزب کمونیست به
وجود آوردکه چین طی دوران 2020تا 2035نیازمند یک
رهبری پایدار ،قوی و پیشــرو مانند جین پینگ است .در این
دیدگاه همان طور که روزنامه "خلق" ،نهاد حزب کمونیست
چیننوشتهاستتغییرقانوناساسیضرورتابهمعنیریاست
جمهوریمادامالعمرنیست.
اما مخالفان مادام العمر شدن ریاست جمهوری جین پینگ
می گویند کــه تصویب این قانون به نوعــی حکمرانی مطلقه
بر چین را نهادینه می سازد .به گفته آن ها  ،پکن از زمانی که
جین پینگ در اواخر ۲۰۱۲بر قدرت مسلط شد بر مخالفان
و منتقدان داخلی بیشتر سخت گرفت و بی تردید با برداشته
شدنمحدودیتبردورهریاستجمهوریومادامالعمرشدن
این مسند فرهنگ چاپلوسی جانشــین نقد سازنده و تشدید
سانسوروخفقانسیاسیدرداخلمیشودوشایدتکراردوران
تلخ و تکرار فجایعی مانند طرح «جهش بزرگ به سمت جلو»
در دهه  ۱۹۵۰و «انقالب فرهنگــی» در دهه بعد (-1976
 )1966که دانشگاهیان و مســئوالن به طور فزاینده از ابراز
دیدگاههایی متفاوت با رهبری حــزب خودداری میکردند،
باشیم.ترسمنتقدانآناستکهباتصویباینطرحهرگونه
حرکت قدرت در آینده موجب شک و تردید مقامات در داخل
یا خارج از حزب شــود و بدون توجه به منبع قدرت به سرعت
با آن برخورد حذفی شــود.جود بالنشــت ،پژوهشگر مسائل
سیاســی چین میگوید« :ایــن یک گام خیلی مهم به ســوی
تبدیلشدنچینبهنظام(حکمرانی)یکنفرهاست.باتوجه
به اهمیت چین در اقتصاد جهانی و موسســات بین المللی،
تاکید بیش از حد بر این نکته که این مســئله برای آینده چین
و جهان چه اتفاق مهمی است ،دشوار است ».در بعد خارجی
مسئلهمادامالعمرشدنریاستجینپینگنیزبایدگفتکه
اززمانرویکارآمدنترامپجنگتجاریمیانچینوآمریکا
به شدت تشدید شده اســت که این موضوع تا حدود زیادی به
علتسیاستهایموفقیتآمیزاقتصادیچیندردورانجین
پینگبودهکهتوانستهاستموقعیتمسلطآمریکادرجهانرا
بهچالشبکشد.موضوعیکهکانونراهبردامنیتملیآمریکا
رابهسمتمقابلهباتوسعهطلبیچیندرشرقآسیاسوقداده
است .در این شــرایط تداوم حکمرانی جین پینگ طبیعت ًا به
معنایافزایشتنشهایغربوپکندرآیندهخواهدبود.بههر
رویبهنظرمیرسدکهباتوجهبهکارنامهموفقشیجینپینگ
وهمچنینروندتحوالتبینالمللی،ثباتدرعالیترینسطح
سیاسی در چین می تواند حرکت مدیریت شده بیدار شدن
اژدهای چینی را به دنبال داشته باشــد .چینی ها بعد از یک
دورهانزواگراییوتاکیدبرزیرساختهایاقتصادیدرآستانه
ورودبهعرصهبینالمللیبهعنوانیکابرقدرتجدیدهستند
و در چنین شــرایطی بهترین مولفه می تواند ثبات سیاســت
های سیاست گذاران باشد .موضوعی که طبیعتا با مخالفت
ونگرانیهایینیزهمراهاست.
اکنونسوالایناستکهآیادورهجدیدیدرنظامبینالملل
آغاز شده است ؟ دوره ای که در آن   الگوی حکمرانی مبتنی
بر افزایش ثبــات و ثروت در حــال گرفتن جای دموکراســی
است؟ درســت بیخ گوش چینی ها از مدت ها قبل والدیمیر
پوتین به عنوان نماینده شاخص این رویکرد در قالب راهکار
هــای مختلفی همچــون الگــوی پوتیــن – مــدودف و تغییر
قانون اساســی مســیر خود را به پیش بــرده اســت .پوتین از
اوت  ۱۹۹۹تاکنــون همــواره پســت ریاســتجمهوری یــا
نخستوزیری روسیه را در اختیار داشتهاست و به رغم انتقاد
هابهرویکردغیردموکراتیکویدرطولاینسالهاتوانسته
روسیهمتشتتو منزویرابهکشوریتاثیرگذاردرعرصهبین
المللی تبدیل کند او که این روزها آمــاده ورود به دور دیگری
از رقابــت های تشــریفاتی انتخاباتی می شــود گفته اســت
اگــر در انتخابات پیش رو پیروز شــود ،تا ســال  ۲۰۲۴یعنی
تا  ۷۲ســالگی در قدرت باقی میماند .تصمیم روز گذشته
کنگرهخلقچیننشانمیدهد مکتبپوتینرهرواندیگری
نیزپیداکردهاستکهحتیکاتولیکترازپاپهستند.گویااین
رویکرد در حال تبدیل به اپیدمی اســت و حتی دونالد ترامپ
هم به ستایش از مادام العمر شدن دوره ریاست جمهوری در
چیــن پرداختــه و تاکید کرده اســت  « :شــاید ما هــم امتحان
کردیم!»   

سفر رئیس مجلس به مشهد
رئیس مجلس شــورای اســامی یک شــنبه شــب وارد مشهد
شــد و در فرودگاه بین المللی شــهید هاشــمی نژاد این شــهر
مورد اســتقبال اســتاندار خراســان رضوی قــرار گرفت.
به گــزارش ایرنا ،یــادواره هفت ســردار و 734شــهید قوچان
امــروز بــا حضــور رئیــس مجلــس شــورای اســامی در محــل
مصــای قبــا در شــهر قوچــان برگــزار شــود و پــس از آن دکتــر
الریجانــی در ادامــه ســفر یــک روزه اش در نشســت شــورای
اداری شهرســتان قوچــان نیــز شــرکت مــی کنــد.

آیت ا...جوادی آملی :روسری برسرچوبکردنمقابله با آیه قرآن است
آیت ا ...جــوادی آملی گفــت :آن که روســری خود را بر ســر
بخ ُم ِر ِه َّن
چوب کرده اســت نمی داند دارد با آیه « َو ْل َی ْض ِر ْب َن ُ
وبه َّن» مقابله می کند ،اگــر ما امر به معروف و نهی از
َع َلی ُج ُی ِ
منکر کنیم قطعا بی حجابی از بین خواهــد رفت .به گزارش
خبرگزاری حوزه ،آیت ا ...جوادی آملی روز گذشته در دیدار
اعضای شــورای حــوزه علمیه اســتان مازندران بــه موضوع
حجابومباحثمربوطبهآنبهویژهدرروزهایاخیراشارهو
بیانکرد:همهعلمانیزگفتهاندکهنهیازمنکرچهارمرحله
دارد،دومرحلهوظیفهمردماستودومرحلهوظیفهحکومت؛
مرحلهاولانزجارقلبیاست،مرحلهدومقولیافعلظاهری
است،یعنیفردبیحجابباهمینچشمغرهونگاهبیتفاوت

مامواجهشود،اگرچنینفردیبابیاعتناییونگاهتحقیرآمیز
مامواجه شود خود را جمع می کند .این مرجع تقلید افزود:
مراحل بعدی امر به معروف و نهــی از منکر ،وظیفه حکومت
استکهاگرمردم دو مرحلهاولراانجامدهنداصالکاربه دو
مرحله دیگر و ورود حکومت به موضوع نمی رسد .این استاد
حوزهعلمیهتصریحکرد:بدانیمکهدشمنهموارهدرکمین
اســت ،ما االن در میدان مین هســتیم و به برکت قرآن و اهل
بیت علیهم السالم محفوظیم ،وظیفه همه ما دربرابر اسالم
این است که طبق این حدیث پیامبر رفتار کنیم که «االسالم
یعلووالیعلیعلیه»؛اینجملهبهداعیهانشاءالقاشدهاست،
یعنیبکوشیدتااسالمراباالنگهدارید.

قیمت روزنامه همشهری دو برابر شد
محمد جواد رنجبــر /قیمت روزنامه همشــهری از شــنبه
گذشــته دو برابر شــد .روزنامه همشــهری که تا پنج شنبه
گذشــته  17اســفندماه جاری بــا قیمت هر نســخه 500
تومان به فروش می رســید ،از شنبه گذشــته  19اسفند به
ناگاه با افزایش دو برابری قیمت ،با نرخ  1000تومان روی

پیشخوان مطبوعات تهران آمد.
روزنامه همشهری وابسته به شــهرداری تهران است و پس
از انتخاب محمدعلی نجفی به ســمت شــهردار تهران وی
در حکمی مرتضــی حاجی وزیــر آموزش و پــرورش دولت
اصالحاترابهسمتمدیرموسسههمشهریمنصوبکرد.

دادستانکلونمایندگانمجلسازعملکردانگلیسدرحادثهسفارتانتقادکردند

انگشت اتهامبه سوی پلیسانگلیسدرماجرای حمله به سفارت ایران

دو روز پس از حمله به ســفارت ایران در لندن دادســتان کل
کشوروچندنمایندهمجلسهمچناندولتوپلیسانگلیس
را مســئول اهمــال در کنترل ماجــرا و وقوع ایــن رخداد می
دانند .در عین حال سفیر انگلیس در ایران در اولین واکنش
اش به حمله به ســفارت ایران در لندن ،به یک توئیت به زبان
فارسی اکتفا کرده و نوشت« :من بسیار متاثر شدم از اتفاقی
که در ســفارت ایــران در لنــدن در روز جمعه افتــاد .بریتانیا
الزامات کنوانســیون ویــن را جدی تلقی میکنــد .امنیت و
ایمنی دیپلماتها و نمایندگیهــای دیپلماتیک در بریتانیا
از اهمیت بســیار زیادی برخوردار هســتند ».این اظهارنظر
نیکالس هاپتون پس از آن انجام شد که وی روز شنبه احضار
و مراتب اعتراض ایران به او ابالغ شــد .به گزارش خانه ملت
مطهری نایب رئیس مجلس هم با انتقــاد از عملکرد پلیس و
دولتانگلیسدرقبالاینحادثهگفت:منمعتقدمبازداشت
سیدحسینشیرازیضرورتینداشت،ایشاندرجاییدرباره
والیتفقیهاظهارنظریکردهبودکهمسئلهخیلیمهمینبود
کهبخواهنداورابازداشتکنندواینهاراتحریککنند.
▪کواکبیان:گفتهمیشودپلیسانگلستانخبرداشتهاست

کواکبیانعضوفراکسیونامیدورئیسگروهدوستیپارلمان
ایران و انگلیس نیز دیروز در مجلس ،با اشــاره به حمله اخیر
مهاجمان منتســب به فرقه «شــیرازی» به ســفارت ایران در
بریتانیاگفت:مقامهایانگلستانبادمشیربازینکنند.وی
تصریح کرد« :گفته میشود پلیس انگلستان از این موضوع
خبرداشتهاست.نکتهدومایناستکهپلیسانگلستان ۲تا
 ۳ساعت بعد از حمله ،در این محل حاضر شده و مهاجمان را
دستگیرکردهاست.نکتهسومهمایناستکهاینافرادپس
از ۳ساعتآزادشدند».
▪توضیحات دادستان کل کشور درباره بازداشت یکی از
رئوسجریانشیرازی

در همین حال دادستان کل کشــور توضیح جدیدی درباره
برخوردباجریانشیرازیمطرحکرد.بهگزارشایسنا،حجت

االسالم والمســلمین محمدجعفر منتظری در گفت و گوی
ویژه خبری با انتقاد از این که پلیس انگلیس فقط تماشاچی
بودهاستووظایفاشدرجلوگیریازتعرضبهسفارتخانه
را رعایت نکرده ،تأکید کــرد :کانون این جریان تحت عنوان
جریان شیرازی در لندن است .به گفته دادستان کل کشور
«یکی دو سال قبل در قم به رئوس این جریان پیامی داده شد
کهنگذاریداختالفبینشیعهوسنیروزبهروزبیشترشود».
وی افزود« :از طرف دادســرا و دادگاه روحانیت به آن ها پیام
دادهشدکهدستازاینحرکتبرداریدکهمتاسفانهپذیرفته
نشد و گفتند این شبکه ها در انگلستان هستند و ربطی به ما
نداردوماگفتیمکهبرائتخودتانرااعالمکنیدکهانجامنشد.
بهتازگیوابستگاناینجریانبرخالفموازینقانونیمرتکب
حرکتیمجرمانهشدندودادسرایویژهروحانیت،تحتاتهام
واردشدهاینآقاراچندباراحضارواوازپاسخاستنکافکرده
بود تا این که مسئوالن این شخص را بازداشت کردند تا اتهام
تفهیموتحقیقاتانجامشود».
▪بعیدی نژاد :به پلیس انگلیس اعتراض کردیم که چرا با
فوریتبیشتراینافرادرادستگیرنمیکنید؟

بهگزارشایرناسفیرکشورماندرلندنهمضمنتأکیدبراین
کهدولتانگلیسبایدتضمیندهدگروهیکهبرنامهسازمان
دهیشدهحملهبهسفارتایرانداشتهاند،کنترلشدهاند،
گفت:زمانیکهمانرمشبیشازاندازهتوسطپلیسباآنهارا
مشاهدهکردیم،بهآنهابازبانهایمختلفاعتراضکردیم
کهچرااینهارابافوریتبیشتردستگیرنمیکنید؟استدالل
پلیساینبودکهبراساستجربهایکهدرحوزههایمختلف
به دســت آوردهاند نباید هیچگونه خشــونتی ایجاد شود! به
گزارش فارس بعیدی نژاد در توئیتی دیگر نوشت« :حسین
مرعشیقزوینیازاصحابجریانشیرازیضمنواردآوردن
اتهاماتی علنی به ســفیر ایران در لندن [خود بعیدی نژاد]،
ویرابهقتلتهدیدکرد.باتوجهبهاینکهاتهامبهقتلودیگر
اتهاماتواردشدهمجازاتشرعیوقانونیدارندآیامیتوانیم
اقالبهحمایتمسئوالنقضاییکشورمانامیدوارباشیم؟»

ایلنا -حبیبزاده عضو کمیسیون حمل و نقل ترافیک شورای شهر تهران با اشاره به مطالبات عقبمانده شهرداری از دولت مربوط به بلیت مترو با بیان این که
سهم دولت مدتهاست توسط شهرداری پرداخت میشود ،افزود :شهرداری در سال  ۹۶حدود دو هزار و  ۱۰۱میلیارد ریال برای "تامین و تهیه تجهیزات و واگن
قطار شهری و حومه" از دولت طلب دارد .همچنین برای یارانه بلیت مترو  ۷۵میلیارد تومان و برای یارانه بلیت اتوبوس  ۱۷۰میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• آقای دادستان درباره مراسم برج میالد اقدام جدی
و فوری کردید ای کاش برای  50هزار میلیارد تومان
مردم در موسسات مالی هم اقدام جدی تر می شد.
••مسئوالن لطفا شعار گران نشدن اجناس را ندهید.
در همین یک ماه لوازم ساختمانی و شیرآالت دو
مرتبه و حداقل  20درصد گران شده.
••کارنامه دکتر ربیعی ،مهندس آخوندی و حجتی در
گذشته و حال کارنامه درخشانی بوده و این عزیزان
حداکثر تالش خود را برای خدمت به مردم انجام
می دهند ،آیا مجلس محترم با استیضاح این افراد،
کسان بهتری را سراغ دارد؟
•• اگر قرار بر این است که تمام مشکالت به دولت
های نهم و دهم حواله شود پس ما اصال چرا انتخابات
برگزار می کنیم؟ این احمدی نژاد نبود که وعده داد
مشکل آب خوردن مردم را هم با برجام حل می کند!
••این مبلغی که قرار شد برای سرپرست خانوارها با
درآمد زیر  700هزار تومان واریز کنند چه شد؟
•• برای مردم سوال است که وقتی با برگزاری یک
مراسم جشن شهردار تهران به دادستانی احضار می
شود چرا احمدی نژاد با آن همه حرف های ضد نظام
آزادانه به سخنرانی هایش ادامه می دهد و دادستانی
حتی یک تذکر کوچک هم به او نمی دهد؟
•• در جواب آن دوسـت کـه گفته بودند حقـوق و عیدی
بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی هنوز پرداخت نشـده،
بـرادرم تـا سـود روز شـمار ایـن سـپرده عظیـم توسـط
بانک هـا و مسـئوالن تامیـن اجتماعی وصول نشـود از
پول خبری نیسـت.این پـول هـر روز میلیون هـا تومان
سـود بانکی دارد!
••اکثر شـبکه های اجتماعـی در بلندمدت مـی توانند
باعـث افسـردگی انسـان شـوند ،درحالـی کـه کتـاب
هـای شـادی بخـش ،باعـث رشـد و شـادی انسـان هـا
مـی شـوند.
••خداونـد بـزرگ دنیـا را رنگارنـگ آفریـده اسـت ،گل
هـای رنگارنـگ  ،غـروب شـاد و پـر از رنـگ هـای زیبـا،
آسـمان آبـی و بنفـش  .مـا هـم بایـد از رنـگ هایـی کـه
باعـث شـادی و تنـوع مـی شـوند اسـتفاده کنیـم .اگـر
نمای بیـرون منازلمـان را با رنـگ های زیبـا و مختلفی
نقاشـی کنیم و هر منزلی با منزل کنـاری اش متفاوت
باشـد و با رنگ هـای زیبـا و جذابـی رنگ آمیزی شـود،
خیلـی باعـث شـادی مـردم می شـود.
••من در کار سـاختمانم .تامین اجتماعی برای صدور
پروانـه کار از مالـک پولـی بـرای بیمـه سـاختمان مـی
گیـرد .بمانـد کـه اصلا در زمـان وقـوع حادثـه هیـچ
گونـه خدماتـی بـه مالـک نمـی دهـد .چنـد روزه بیمـه

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

سـاختمانی رو بـدون هیـچ گونـه منطقـی  15برابـر
کرده انـد .متاسـفانه حرف مـن و همکاران بـه صحبت
بـا رئیـس و روسـای تامیـن اجتماعـی بـه هیـچ جـا
نرسـید .لطفا شـما گزارشـی تهیه کنید .با این شرایط
پولـم رو بانـک بـذارم و سـود و تسـهیالت بگیـرم بهتـر
اسـت تـا ایـن کـه یـک سـال دوندگـی کنـم و بـه همـون
پولـی کـه بانـک میـده برسـم.
••بـا تعدیـل اسـتانداردها ،فسـیل هایـی مثـل وانـت
نیسـان و پرایـد و پـژو  ،بـه رهایـی از انقـراض  ،امیـدوار
مـی شـوند.
••از مراکـز آمـوزش رانندگـی خواهـش مـی کنـم کـه
مـوارد اسـتفاده از مـه شـکن و نـور سـوباال را نیـز بـه
افـرادی کـه بـرای تعلیـم مراجعـه مـی کننـد آمـوزش
دهنـد بـه ویـژه بـه خانـم هـای محتـرم!
•• سـرهنگ میرجلیلـی فرمودنـد آمـار سـرقت هـا بـه
آن میزانـی کـه در گالیـه ها مطـرح شـده نیسـت .لطفا
اگر ممکنه ایشـان آمـار دقیق اعلام فرمایند یا شـما از
سـاکنان ایـن مناطـق بخواهیـد سـرقت هایـی را کـه از
منازلشـان شـده اعلام کننـد.
•• بـه عنـوان یـک شـهروند محبوبیـت دکتـر روحانـی
را بیـش از گذشـته مـی دانـم .زیـرا بـا توجـه بـه شـرایط
دشـوار گذشـته و در منگنـه بودن کشـور از نظـر روابط
بین المللـی ،تورم باال و رکـود بازار ،دولت بـا اقدامات
موثـر موفـق عمـل کرد.
•• امـام خمینـی(ره) فرمودنـد :هاشـمی زنـده اسـت
تـا انقلاب زنـده اسـت .بعضـی هـا وقاحـت را بـه
جایـی رسـانده انـد کـه بـرای خندانـدن حضـار در
برنامـه همسـران صبـور جانبـازان ،صـدای هاشـمی
رفسـنجانی را تقلیـد مـی کننـد! از مدعـی العمـوم
درخواسـت داریم همـان طور که بـا رقص کـودکان در
برج میلاد برخورد شـد با ایـن لجـن پراکنـی و تخریب
برخـورد شـود تـا اسـتوانه هـای انقلاب حفـظ شـوند.
••در خزرآبـاد سـاری و در مجـاورت دریـا و در منطقـه
ای آرام و خـوش آب و هـوا زندانی واقع شـده که گمان
نکنـم محکومـی تمایـل به آزاد شـدن داشـته باشـد.
••مبنـای اقتصـاد قـوی ،تولیـد ملی اسـت .تولیـد ملی
از آن لحـاظ مهم اسـت کـه کاهـش واردات و اسـتفاده
از دسـترنج هموطنـان ،پیشـرفت علـم در گـرو ارتبـاط
صنعـت و مراکـز علمـی بـرای ارتقـای محصـوالت و
خودکفایـی ،ایجـاد اشـتغال و زندگـی سـالم جوانـان،
گسترش زیرسـاخت ها در شهرها و روسـتاهای کشور
بـرای خدمـات بـه تولیـد بیشـتر و  ...را در خـود نهفتـه
دارد .مردم هـم باید رغبت نشـان دهند تـا محصوالت
داخلـی را مجـاب بـه ارتقـا کننـد ماننـد خودکفایـی در

نمابر05137009129 :

بنزیـن.
••قبـض آب بـه شـرح ذیـل آمـده :آب بهـا= صفـر،
آبونمـان آب=  39333تبصـره  3آب= ،118000
مالیات ارزش افزوده=  3540بدهی قبلی= 5275
جمـع مبلـغ آب بهـا  166000کـدام آب بهـا؟! آبـی
مصـرف نشـده شـماره قبلـی کنتـور  49فعلـی .49
حـاال بفرماییـد ماجـرا چیسـت؟
••فرزند من در مدرسـه دولتـی هیئت امنایی مشـغول
تحصیل اسـت .بـرای گرفتن کارنامـه گفتنـد اول باید
شـهریه را پرداخـت کنـی چـون پـول آب و برق مدرسـه
مانده .بمانـد که طی سـال به بهانـه هـای مختلف پول
مـی گیرنـد .لطفـا پیگیـری کنیـد ببینیـد آیـا گرفتـن
پـول قانونی اسـت یا نـه؟ همـه والدیـن درگیر هسـتند
بـا توجـه بـه ایـن کـه گفتنـد غیرقانونـی اسـت لطفـا
پیگیـری کنیـد تـا والدیـن تکلیـف خـود را بداننـد.
••درود ،خراسـان بیسـتم اسـفند صفحـه  2سـتون
بازتـاب در موضـوع مهریـه شـرافتمند ،ذمـه درسـت
اسـت نـه ضمـه.
خراسان :ضمن تشـکر از تذکر شـما خواننده محترم،
بابت این اشـتباه عذرخواهی مـی کنیم.
••در جواب اون آقایی که در سـتون حرف مردم نوشته
بود سـیگار گران شـده اسـت باید بگم که آقای محترم
سـیگار گران شـده مصـرف نکن چـون سلامتی ات به
خطر مـی افته و پـول اضافی هـم به سـیگار نمیدی.
••تـا حـاال دقـت کردیـد متاسـفانه در کشـور مـا اگـر
زمـان سـفر دیدیـد مقـدار زبالـه هـا در حـال افزایـش
اسـت یعنـی داریـد بـه یـک روسـتا یـا شـهر نزدیـک می
شـوید و برعکـس!
••خواهـش مـی کنم اگـر مـی شـه جلـوی مصـرف زیاد
آب را کـه کارواش هـا هـدر مـی دهنـد بگیریـد کـه این
قـدر بـرای کشـاورزی کمبـود نداشـته باشـیم.
•• زندگی سلام ،هزارتایـی ،دسـتتون درد نکنـه ،فکر
کنـم داشـت مغـزم عنکبـوت مـی زد چـرا کـه بـا دیـدن
شـکل جدیـد زندگـی سلام مجبـور بـه سـوزوندن
فسـفر شـدم تـا بتونـم مطالـب رو بخونـم و درک کنـم
چـی بـه چیـه!
•• جنـاب زائـری ،بـدون موضـوع دردنـاک بـود دلمون
رو بـه درد آورد چـرا کـه ما هـم دقیقـا االن بـه این درک
رسـیدیم کـه خودمـون بچـه دار شـده ایم.
••چـاپ هزارمیـن شـماره زندگـی سلام را بـه همـه
شـما عزیـزان و نهصـد و نـود و نهمیـن شـماره را بـه
سـرکارخانم فرنیـا و آقـای محمدپـور طنزپـردازان
روزنامـه خوبتـان کـه مقـارن بـا روزهـای عیـد نـوروز
 1397اسـت تبریـک و خسـته نباشـید مـی گویـم.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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جنجال قرارداد «کیروش» و چهارشنبهسوری «دیرین دیرین»

یادمان شهدای تاسوکی از بال تکلیفی خارج شد
ذوالفقاری  -پــس از مدت هــا پیگیری برای ســاماندهی
یادمان شهدای تاسوکی و مشخص کردن متولی برای این
کار ،باالخره هیئــت امنایی تشــکیل و مقرر شــد این مکان
مقدس ساماندهی شــود .به گزارش «خراسان » ،مدیرکل
بنیاد شــهید و امور ایثارگــران سیســتان و بلوچســتان روز
گذشته در نشست خبری با گرامیداشــت یاد دو هزار و14
شهید استان و 22اسفند سالروز تأسیس بنیاد شهید و امور
ایثارگران و روز شهید گفت :به مناسبت روز شهید در استان
 170برنامه توسط  13اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران
برگزار و خدمات رسانی به 34هزار ایثارگر توسط 183نفر
انجاممیشود« .عباسپاالش» درپاسخبهسوالخبرنگارما
درباره شهدای تاسوکی و ساماندهی یادمان این شهیدان
اظهار کرد 25 :اســفند ماه  84در محدوده تاســوکی اتفاق
ناگــواری افتــاد و  22نفر شــهید و هفت نفر جانباز شــدند،
افراد شــرور شــش نفر را هم به عنوان گروگان بردند که بعد
از مدت ها آزاد شــدند ،در همان ســال در محل شهادت این
 22شهید فضایی به عنوان یادمان شهدای تاسوکی ایجاد
شــد .وی تصریح کــرد :بنیاد شــهید و امور ایثارگــران فقط
متولییادمانبودوبراساسقانوننمیتوانستکلیتکاررا
برعهده بگیرد ،اما شهدا بر گردن ما حق دارند و از طرفی هم
حوادث تروریستی با شهادت شهدای تاسوکی شروع شد به
همین دلیل با توجه به شــرایط این اداره کل ســعی داشتیم
این مکان زنده بماند .به گفته وی ،در این زمینه جلسه های
متعددی برگزار شــد و در نهایــت به این نتیجه رســیدیم که
هیئتامناییبرایساماندهییادمانشهداتشکیلشودکه
فرماندار هامون به عنوان رئیس این هیئت امنا انتخاب شد،
امام جمعه هامون ،دو نفر از معتمدان ،مدیران کل حفظ آثار
و نشر ارزش های دفاع مقدس ،بنیاد شهید و امور ایثارگران
و حمل و نقــل و پایانه ها اعضــای این هیئت امنا را تشــکیل
می دهند .پاالش ،اضافه کرد :با وجود این که در ســرفصل
اعتبارات این اداره کل برای یادمان شــهدا اعتباری تعریف
نشده است ،با اســتفاده از دیگر اعتبارات بنیاد شهید و امور
ایثارگران سعی کردیم یادمان شهدای تاسوکی زنده بماند
کهخوشبختانهبهتازگیاعتباراتیازطریقسازمانمدیریت

و برنامه ریزی برای ساماندهی یادمان این شهیدان مصوب
و مقرر شد به صورت نقدی تخصیص یابد ،با توجه به این که
آسفالت این یادمان ضروری اســت در اولویت برنامه ها قرار
دارد .وی با بیان این که هنوز هیئت امنای یادمان شــهدای
تاسوکیتشکیلجلسهندادهاستاظهارکرد:سعیمیشود
جلسهآنقبلازشروعسالجدیدبرگزاروبرایساماندهی
یادمانبرنامهریزیشود،چراکهدرایامنوروزمهمانانزیادی
در این مکان حضور می یابند .وی تصریح کرد :در ابتدا مقرر
بود ساماندهی امور یادمان شــهدای تاسوکی به اشخاص
حقوقی و حقیقی واگذار شود که در این زمینه ستاد آزادگان
پایکارآمد،امابعدازمدتیاعالمکردکهنمیتواندهمکاری
کند ،بعد از آن در جلسات اســتانداری تصویب شد که اداره
کل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس متولی این امر
باشــد اما به دالیل مختلف این اتفاق هم نیفتــاد و در نهایت
نتیجهاینشدکههیئتامناتشکیلشود،البتهاکثرمدیریت
یادمان شهدا توســط اداره کل حفظ آثار و نشــر ارزش های
دفاع مقدس انجام خواهد شــد .وی با بیان این که اگر دیگر
دســتگاه ها پای کار بیایند بهترین اقدام ها را می توان برای
ساماندهی یادمان شهدای تاسوکی انجام داد افزود24 :
اسفندماهمراسممحوریشهدایتاسوکیدرگلزارشهدای
نیمروز و زمان تحویل سال در  329گلزار شهدا برنامه های
محوری برگزار میشود.
▪ پیگیری«خراسان»براییادمانشهدایتاسوکیثمرداد

به گزارش خبرنگار ما ،اواخر ســال گذشته پس از بازدید تیم
خبریروزنامهخراسان ازیادمانشهدایتاسوکیگزارشی
درباره وضعیت نابه ســامان این مکان مقدس منتشــر شد و
پیگیری موضوع در دســتور کار خبرنگاران این روزنامه قرار
گرفت اما هیچ خبر خوشــی درباره ساماندهی وضعیت آن
ازطرفمسئوالنارائهنشدتااینکهروزگذشتهباخبرشدیم
هیئت امنایی برای ســاماندهی یادمان شــهدای تاسوکی
تشکیلشد.هرچنداینهیئتامناهنوزتشکیلجلسهنداده
امامدیرکلبنیادشهیدوامورایثارگرانامیدواراستکهاتفاق
هایخوبیدرراهباشد.

17.5

ترکمنچای کیروش یا ضعف فدراسیون؟!
یروش
ماجرای لو رفتن مفاد قرارداد کارلوس ک 
با فدراسیون فوتبال روز گذشته سر و صدای
زیــادی را در فضای مجازی به پا کــرد .بر اساس
اخبار منتشرشده گفته میشود در این قــرارداد
فدراسیون عالوه بر این که موظف است مالیات
کیروش را بدهد باید بعد از هر برد پاداش  2هزار
ل امكانات،
دالری بدهد .هزينه اقامت ،منزل فو 
هزينههای دارويی خود وخانوادهاش و بيمه عمر
وسالمت درمانی از دیگر مفاد قرارداد کیروش
است .کاربری در این باره نوشت« :به نظر من این
قــرارداد از ترکمنچای هم ننگینتر است .حتی
یوآخیملوهممالیاتشراخودشمیدهد».وکاربر
دیگری نوشت« :باید ببینیم کیروش در ازای این
پولبرایفوتبالماچهآوردهاست؟مبلغدریافتی
فدراسیونفوتبالکشورمان ازفیفابرای صعودبه
جامجهانیچیزیحدود 54میلیاردتوماناست.
درحالیکهشنیدهامرقمقراردادکیروشسالی
حدود 8میلیاردتوماناست »

مهر -رئیسجمعیتهاللاحمرازپرداختعیدی ۲۰۰هزار
تومانی این نهاد به ۳۰هزار خانوار زلزله زده استان کرمانشاه
خبر داد .علی اصغــر پیوندی دیروز در نشســت خبــری مانور
امداد و نجات نــوروزی به ارزیابی خســارات زلزله کرمانشــاه
پرداخت و افزود :در این حادثه دو هزار روســتا و هفت شــهر در
اســتان کرمانشــاه تحت تاثیر زلزله قرار گرفتند که متاسفانه
 ۶۲۰نفر از هموطنان مان جان باختند و هفت تا هشــت هزار
نفر نیز مصدوم شــدند .وی ادامه داد :قرار است اقالم ضروری
زندگی را برای ۳۰هزار خانوار زلزله زده در این اســتان تامین

کنیم ،همچنین مبلغ ۲۰۰هزار تومان به عنوان عیدی به این
خانواده ها تعلق می گیرد.وی درباره وضعیت بودجه این نهاد
تاکید کرد :نیاز هالل احمر به اعتبارات خیلی زیاد است اما با
توجهبهمشکالتیکهدولتدرتامینبودجهکشورداردماسعی
کرده ایم با مجموعه دولت همراهی کنیم .وی با اعالم این که
 ۵۰۰میلیاردتومانازمطالباتسازمانامدادونجاتازدولت
پرداخت نشــده بود ،افــزود ۱۰۰:میلیارد تومــان از این مبلغ
پرداخت شده و  ۱۰۰میلیارد آن نیز به زودی پرداخت خواهد
شدوقولدادهاندهمهاینبودجهراتاپایانسالپرداختکنند.

دلجویی با یک واحد آپارتمان!
شهردار ارومیه بعد از اتفاقات تلخ تخریب خانه یک
خانواده  3نفره سندروم داون و بعد از فشارهای
رسانهای و به خصوص فشار کاربران در شبکههای
اجتماعی در اقــدامــی ،ضمن خرید یک واحد
آپارتمان برای این خانواده از آنها دلجویی کرد.
کاربری در این باره نوشت« :همین است .قدرت
رسانهها و فضای مجازی همین است .چقدر خوب
که با حمایت همه کاربران ،این خانواده شب عید
خانهدار شدند ».و کاربر دیگری نوشت« :به نظرم
ایــن کــار اصــا درســت نیست .از فــردا همه فکر
میکنند با جار و جنجال میتونن خونهدار بشن».

مهریه جــالــب گــوهــر خیراندیش در «حــاال
خورشید»
گوهرخیراندیشهنرپیشه
سینما و تلویزیون در برنامه
«حاال خورشید» و در گفت
وگوبارضارشیدپورازمهریه
جالبش گفت .او گفت که
مرحوم اسماعیلخانی ،همسرش یک جلد قرآن،
یک شاخه نبات ،گل 5 ،سکه بهار آزادی و ابریشم
خالص مهر او کرده است .کاربری با انتقاد از این
مسئلهنوشت«:چهباافتخارممیگه!مگهکمه!اون
زمان 5سکهبهارآزادیوابریشمخالصکمبوده؟!»
وکاربرینوشت«:اینکههرروزبرایهمسرتگل
بیاریبهعنوانمهریهخیلیجالبوهیجانانگیزه».

318.3

11.8

عیدی 200هزار تومانی هالل احمر به۳۰هزار خانوار کرمانشاهی

20.1

33.7

وقتیجورابعیدرایگانشد!
مغازهداری در اقدامی تحسینبرانگیز پشت شیشه
مغازه خود نوشت« :افرادی که قدرت خرید جوراب
عید را ندارند ،به رایگان تقدیم میگردد ».کاربری با
انتشار این تصویر نوشت« :چه حرکت قشنگی .من
مطمئنم خیر و برکتش رو در زندگیش میبینه ».و
کاربر دیگری به طنز نوشت« :طفلی خبر نداره از
فرداهمهمیرنازشرایگانمیگیرن.آخههیشکی
قدرت خرید جوراب شب عید نداره».

ت ــوص ــیــهه ــای دیـــریـــن دی ــری ــن ــی بـــرای
چهارشنبهسوری
قسمت جدید انیمیشن
«دیرین دیرین» با موضوع
چـــهـــارشـــنـــبـــه ســــوری
روز گــذشــتــه در فضای
مــــجــــازی مــنــتــشــر شــد
که مــورد استقبال کــاربــران هم قــرار گرفت.
در این قسمت از این مجموعه تهیهکنندگان
تالش دارنــد بگویند «چهارشنبهسوری آری،
چهارشنبهسوزی نه» .در اینجا میتوانید با
استفاده از قابلیت  QRاین قسمت این مجموعه
را تماشا کنید.

109.2

فرزند سوم مسی «کورش» شد!
نامیکهلیونلمسی،فوقستارهفوتبالجهانبرای
سومینفرزندشانتخابکرد،توجهکاربرانفضای
مجازیرابهخودجلبکرد.نام«»ciroبهاسپانیایی
یا همان « »cyrusبه انگلیسی معادل نام کورش
است.کاربریبااشارهبهاینمسئلهنوشت«:بهنظر
من انتظار میره ایرانی ها به گون ه متفاوتتری تولد
فرزندسوممسیرودرصفحهاینستاگرامشتبریک
بگن».وکاربریهممدعیشد«:مسینامپسرشرا
ازنامیکخوانندهمعروفگرفتهبعدملتماجوگیر
شدنکهاسمبچهاشروکورشگذاشته!خدااامابه
کجاداریممیریم!»
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