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چند میگیری خالصم کنی ؟!

خیلیها فیلم «کشتار با ارهبرقی در تگزاس» به کارگردانی
کیــم هنــکل را دیدهانــد .فیلمــی که بــه دلیل بــه نمایش
درآوردن ترکیبــی کنایهآمیــز از خشــونت و دیالوگهای
آن معروف اســت.حاال سرنوشت ترســناک خاشقچی در
اســتانبول را میتوان بــا آن فیلم تشــبیه کــرد14.روز از
ناپدید شــدن او میگذرد امــا هنوز خبری از سرنوشــتش
در دســت نیســت؛ نــه جســدش در باغچــه کنســولگری
پیدا شــده اســت ونه تصویری از او در زندانهــای ریاض.
امــا آن چه مشــخص اســت هجمههــا ی جهانی اســت که
علیه عربستان شــکل گرفته است .بســیاری از رسانهها و
شــرکتهای تجاری از حضور در نشســت سرمایه گذاری
اقتصادی در عربســتان یا «داووس صحرا» که بن سلمان
امید بسیاری داشت تا از آن به عنوان یکی از پایههای –آن
چه که اصالحات خود در این کشــور میخواند -رونمایی
کنــد انصــراف دادهانــد .صفحه اول بیشــتر رســانههای
جهان هر روز بــا تصاویــر و خبرهایی از سرنوشــت جمال
خاشــقچی و نقش دربــار ســعودی درباره ایــن موضوع پر
میشــود و فضای مجازی نیز محل بحثهای جدی و گاه
حتی طنــز کاربــران در این باره شــده اســت .در این فضا
دیگر تکذیــب ،بی پاســخ گذاشــتن گزارشهــا و برخورد
تند و هجومــی نتوانســته و نمیتوانــد فشــار را از روی آل
ســلمان کم کنــد و واقعیتاندکانــدک خود را بــه دربار
سعودی و ترامپ به عنوان حامی اصلی اش تحمیل کرده
اســت تاجایی که آنها برای خروج از ایــن مخمصه ترفند
«قربانی سازی» و برجســته کردن نقش «خودسرها » را در
پیش گرفتهاند .براین اساس به زودی در بیانیهای رسمی
مقامات ســعودی درســت  180درجــه متفاوت بــا آن چه
تاامروز میگفتند قتــل خاشــقچی را پذیرفتهاند اما آن را
نتیجه رفتار خودسرانه بازجوها اعالم میکنند.شاید بدین
جهت است که سی ان ان به نقل از مقامات سعودی خبر از
«اشتباهی» کشته شــدن خاشــقچی داد.برخی رسانهها
هم نوشتند ولیعهد عربســتان قصد دارد برای دور کردن
خود از دایره اتهامات درباره قتل خاشــقچی ،سرکنسول
عربستان در اســتانبول را به عنوان عامل قتل این روزنامه
نگار ســعودی معرفی کند.این احتمال وقتی قوت گرفت
که دیشــب «محمد العتیبی» سرکنســول ســعودی در پی
پایان ماموریت بازرســان ترکیهای در داخل کنســولگری
عربستان ،استانبول را ترک کرده وبه ریاض رفت .ناگفته
نماند که برخــی اخبار تایید نشــده هم حاکی از آن اســت
که  15نیروی امنیتی عربســتان که آنکارا تصاویر آنها را
منتشر کرد ،به دستور بن سلمان به زندان افتادهاند.اکنون
اگر چه ســناریوهای متفاوتــی از جمله احتمــال طراحی
مخالفان و شاهزادگان رقیب بن سلمان برای تضعیف وی
و به هم زدن روابطش با ترامپ در این مســئله مطرح شده
است اما رویه و رویکرد قبلی شــاهزاده کم تجربه سعودی
نشــان میدهد او در تلهای که خود ســاخته گرفتار شــده
اســت تلهای که ذی نفعــان بینالمللی بســیاری را بر گرد
این فرصت جمع و شــرایط منطقــهای و بینالمللی را نیز
دستخوش خط کشــیها و معادالت جدید کرده است .از
همان روزهای نخست مشخص بود که ترکیه هم با وجود
سیاســت اعالمی تنــد ،رفتار اعمالــی متفــاوت و آرامی را
در پیش گرفته اســت و به هیچ وجــه نمیخواهد ماجرای
خاشــقچی به بحرانی بزرگ در روابط با عربســتان تبدیل
شود.اردوغان با حمالت رســانهای هدفمند و آزاد کردن
تدریجی تصاعدی و حساب شده مدارک و اطالعات موثق،
توانست هم به عربستان و هم دولت ترامپ فشار بیاورد که
تن به دادن امتیاز دهند .البته مشخص نیست دقیقا ترکیه
در چه پروندهها و مســائلی ،هم از واشنگتن و هم از ریاض
امتیاز گرفته اســت .این امتیــازات میتوانــد درخصوص
پروندههــا و اختالفــات چند ســویه مثل بحران ســعودی
قطر و مسئله ســوریه و کردها و .. .باشــد.به هر حال ،آبشدن یخهای روابط با عربستان برای ترکیه امتیاز کوچکی
نیست .این کشــور در ســالهای اخیر همواره تالش کرد
این اتفاق بیفتد ،اما موانع بی شمار و اختالفات منطقهای
درباره کودتــا در مصر و پرونــده قطر و .. .چنیــن اجازهای
نمیداد .اگرچه این عرصه حتی پیچیدهتر از این مســئله
اســت و حتی برخی تحلیل گران از بازی تل آویو در پشت
پرده این مســئله به منظــور تعدیل و کاهش نفــوذ و قدرت
بن ســلمان که با خریدهای چند صد میلیاردی نظامی از
آمریکا و باج دادنهای کالن به ترامپ در حال عرضاندام
بود ســخن به میان میآوردند .بــه عبارتی تــل آویو به رغم
همسویی سیاسی با ریاض در شرایط فعلی بهشدت نگران
افزایش توان نظامی آل ســعود در سایه این خرید هاست.
با این حال مشــخص هم نیســت کــه آمریــکا در مقابل این
میانجیگری چه امتیازی از ریاض گرفته یا خواهد گرفت.
فعال ترکیه با مدیریتی حساب شــده ،توانسته هم روابط با
آمریکا و هم با عربستان را بهبود ببخشد .آنکارا احتماال این
گونه خواسته است که به جای تنشزایی سیاسی ،خدشه
وارد شــده به حاکمیــت و امنیت خــود را از طریق تحصیل
این منافع و به خطر نینداختن منافع اقتصادی کالن دیگر
(سرمایهگذاریهای دهها میلیاردی سعودیها در ترکیه)
جبران کند .در داخل آمریکا نیز منتقدان ترامپ این مسئله
را فرصتی برای زدن او میبینند و نوک پیکان انتقادهای
خود را به رابطه بن سلمان و وی معطوف کردهاند .ترامپ
نیز ضمن آن که ســعی دارد منافع اقتصادی دولت خود را
ازروابط با ریاض حفظ کند به این نکته نیز واقف است که
هرگونه حرکت اشتباه در این خصوص و به ویژه با توجه به
حساسیتهای بخشی از افکار عمومی جامعه آمریکا که از
قضا رسانههای پرقدرتی را هم دراختیار دارند ،میتواند
عواقب ناخوشــایندی بر ســبد آرای جمهوری خواهان در
انتخابات پیش روی کنگره داشته باشــد .بنابراین انتظار
میرود وی نیز به ســمت بــازی دو طرفه با ایــن موضوع تا
ســپری کردن انتخابات کنگره حرکت کنــد .واقعیت این
است که بن ســلمان در شــرایطی گیر افتاده که بازیگران
سیاســی منطقهای و جهانــی هرکدام به فراخــور منافع و
نیات خود ســعی در اســتفاده از این شــرایط ویــژه دارند و
او مانند بازیگری که بسیاری از اهرمهای خود را به واسطه
رفتارهای نامعقول خود طی دو سال گذشته از کف داده
همچنان امیدش به دالرهای نفتی است که بتواند باردیگر
او را از این مهلکه نجات دهد .ماجرای خاشــقچی که مثل
فیلم دلهرهآور «کشــتار با اره برقی در تگزاس» شروع شد
این روزها بــه فصل غمناک آن برای بنســلمان رســیده و
او ملتمسانه و دستهچک به دســت ،بازیگر اول فیلم «چند
میگیری خالصم کنی؟!» شده است.

در سوگ غریب بقیع جهان سیه میپوشد
در سینه ،دل از داغ حسن(ع) میجوشد
نوائیان  -امشب مدینه ،شهر پیامبر ،سر بر زانوی غم نهاده
است ،در محنت جانکاه شهادت تو،ای پسر فاطمه! هر چند
که این پایان ،آغازی دوباره اســت برای جلوهگری شکوهی
که با نام سبط اکبر پیوند خورده اســت؛ اما چگونه میتوان
تاب آورد مشاهده پارههای جگ ِر زاده زهرا را؟ امشب ،خانه
کریم اهلبیت(ع) در سکوتی توام با رنج و درد فرو رفته است.
خباثت مضاعف «جعده» را ببین که با فریب خبیثانه معاویه،
در چــاه نکبتی که فــرا رویش کنــده بودند ،افتــاد و بهترین

خلق را ،با سمی قاتل ،مسموم کرد .امشب ،پایان رنجهای
مجتبی فرا میرسد؛ رنج و محنتی که پس از شهادت پدرش،
با هجمه خیانت یاران همراه شد و سبط اکبر ،آن را  10سال
تمام تحمل کرد .در این مدت ،چه کنایهها و زخمزبانها که
از دوست و دشمن نشــنید و همه آنها را با تبسمی آسمانی
پاسخ گفت .اینک ،مرد قهرمانانهترین نرمش تاریخ را ،تاب
ماندن در این ســرای پــر دروغ و فریب نیســت؛ دیــدار مادر
نزدیک است .ایها الکریم ،ما را دریاب.

خدمات خروج موقت خودرو برای زائران اربعین حسینی
رایگان شد
گمرک غــرب تهــران از رایگان شــدن خدمات خــروج موقت
خودرو برای زائران اربعین حســینی در گمــرک غرب تهران
خبر داد .به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ،گمرک غرب
تهران اعالم کرد :با همکاری شرکت تعاونی مصرف کارکنان
گمرک و شــرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی تمامی
مراحل تشــریفات خروج موقت خــودرو برای زائــران عتبات
عالیات در اربعین حسینی رایگان اســت و در خارج از ساعت
اداری نیــز بــه مراجعهکننــدگان محتــرم و خادمــان آن امام
بزرگوار خدمات ارائه میشود.
گمرک ایــران همچنین از الکترونیکی شــدن خــروج موقت
خــودرو بــرای عتبــات عالیات خبــر داد .بر اســاس ایــن خبر

زائران عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین حسینی
میتوانند از طریق دوراظهاری و تحت وب ،تشــریفات خروج
موقت خودروی خــود را انجام دهنــد .در صورتی که فرد قبال
در ســامانه گمرک کدینگ شــده باشــد ،نیازی بــه حضور در
گمرک برای ثبت کدینگ ندارد ،در غیر این صورت میتواند
به نزدیکترین گمرک محل با در دست داشتن سند خودرو و
کارت ملی برای دریافت کدینگ مراجعه کند و پس از دریافت
کدینگ مراحل بعــدی را بدون مراجعه حضــوری و به صورت
دوراظهاری ،انجام دهد .بر اســاس این گــزارش ،در صورتی
که خودروی ســواری در رهن شــرکت اســت ،دریافت نامه از
شرکت الزامی است.

قاضی عسکر :به محاکمه عوامل حوادث منا و مسجدالحرام
امید نداریم مگر هزینههای هنگفت صورت گیرد
نماینده ولی فقیــه در امور حج
و سرپرســت حجــاج ایرانــی با
تاکیــد براین که در ســه ســال
گذشــته هیچ گاه حــوادث منا
و مســجدالحرام را رهــا نکرده
ایــم ،درخصــوص احتمــال
محاکمه عوامل ایــن دو حادثه
در عربســتان اظهار کــرد :اگر
بتوان کاری انجام داد بهترین
مــکان خود عربســتان اســت.
دربیــرون عربســتان بــه دلیل
ارتباطاتــی کــه ســعودیها با
دیگــر کشــورها دارنــد و پولی
که خــرج میکننــد ،نمیتوان
امیــدوار بــود مگرهزینههــای
هنگفت صورت گیرد.
حجت االسالم والمسلمین قاضی عسکر در گفت وگو با فردا
نیوز در پاســخ به این ســوال که آیا هنوز هم پیگیر ماجرای منا
هستید یا پرونده اش بسته شده اســت؟ گفت :ما در سه سال
گذشــته هیچ گاه دو حادثه منا و مســجد الحرام را رها نکرده
ایم و بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حج و زیارت پیوســته
پیگیر آن بودهاند.
▪به وکیل پیگیر این حادثه  ۹۰هزار ریال سعودی داده ایم

قاضی عسکربا اشــاره به این که به رغم تمام این مشکالت؛ با
پرداخت مبلغی حدود 90هزار ریال سعودی وکیلی استخدام
کرده ایم که بتواند درعربستان از حقوق خانوادهها دفاع کند،
گفت :بازتأکید میکنم ما چنین بودجههایی نداریم اما برای
اینکهبتوانیمموضوعراپیگیریکنیماینمبلغبهصورتعلی
الحساب دراختیار وکیل قرار گرفت.
وی بــا تاکیــد برایــن کــه یکــی از مهمتریــن خواســتههای ما
درمالقات با مقامات سعودی این بوده که درباره اصل حادثه
باید پاسخ گو باشند ،افزود :ما همیشه در مذاکرات خواستار
حضور درکمیته حقیقت یاب برای ارائه مستندات خود بوده
ایــم ولــی ســعودیها نپذیرفتهاند و خودشــان ایــن کمیته را
تشکیل دادهاند .البته ما تمام مستندات خود را به زبان عربی
ترجمه کرده و برای وزیر حج عربســتان فرســتاده ایم و او هم
آنها را به کمیته حقیقت یاب داده است.
نماینده ولــی فقیه با اشــاره بــه این کــه درمذاکرات امســال
با امیرمدینــه (فرزند پادشــاه) و مذاکــرات آقــای محمدی با
وزیر حج عربســتان این دو موضوع مهمترین مــواردی بود که
پیگیری شــد ،گفت :وقتی امیرمدینه سوال کرد اولویت شما
کدام موضوع است؟ به ایشان گفتم اولویت ما مسئله شهدای

مسجدالحرام و مناسک حج است که باید حل شود.
وی افزود :خوشبختانه این پیگیریها نتیجه داده و حدود یک
ماه قبل دفتر نمایندگی کشورعربستان درسازمان ملل متحد
در نامهای کتبی اسامی شهدای مسجد الحرام و وراث آنها
را به همــراه وکالتی که باید بدهند خواســته اســت تا غرامت
پرداخت شود ،چند روز قبل این اسامی به همراه وکالت نامهها
و مشخصات وراث برای دفتر نمایندگی کشورمان در سازمان
ملل فرستاده شــده اســت تا آنها را برای ســعودیها ارسال
کنند.عربستانطبققولیکهدادهاستبایدمبلغیکمیلیون
ریال سعودی به هریک از خانوادههای شهدای مسجد الحرام
پرداختکند.البتهمسئلهغرامتشهدایمناوکمیتهحقیقت
یاب میماند که امیدوارم آن هم به نتیجه برسد.
سرپرست حجاج ایرانی با اشــاره به این که وزیرحج عربستان
در مذاکرات امسال میگفت که کمیته حقیقت یاب به نتیجه
قطعی نرسیده اســت ،تصریح کرد :ما به این موضوع معترض
بودیم که با وجود گذشت سه سال از فاجعه منا چرا هنوزنتیجه
مشخص نشده اســت و درضمن تاکید داشــتیم که ما مدارک
زیادی داریم وباید درآن کمیته حضورداشــته و از مســتندات
شما مطلع باشیم و در جمع بندی نهایی مشارکت کنیم.
▪به محاکمه عوامل این ماجرا امیدی نداریم

قاضیعسکردرخصوصاحتمالمحاکمهعواملایندوحادثه
در عربستان به دلیل وقایع مسجدالحرام ومنا اظهار کرد :اگر
بتوان کاری انجــام داد بهترین مکان خود عربســتان اســت.
دربیرون عربســتان به دلیل ارتباطاتی که سعودیها با دیگر
کشورها دارند و پولی که خرج میکنند ،نمیتوان امیدوار بود
مگرهزینههای هنگفت صورت گیرد.

تصادف ۶خودرو در پیچ «دیوار سنگی» جاده مرگ

محمد آگاهی -در پــی واژگونی یــک خودرو در پیــچ مرگبار
دیوار سنگی در انتهای محور بجنورد -گلستان شش خودرو
با یکدیگر برخورد کردند و پنج نفر از سرنشینان این خودروها
دچار مصدومیت شــدند .به گزارش خراسان بر اساس اعالم
جمعیت هالل احمر گرمه ،دوشنبه شب در پی وقوع تصادف
میان پنج خودرو شامل دو دستگاه تریلر ،یک کامیونت ایسوزو
و یک کامیون بنز ،یک کامیون جک و یک پژو پارس نیروهای
امدادی جمعیت هالل احمر و اورژانس در صحنه حاضر شدند
و پنج نفر از سرنشــینان این خودروها را به بیمارســتان گنبد
منتقل کردند .بر اســاس اعالم پلیس راه خراســان شــمالی،
این حادثه در پی ســر خوردن یکی از خودروهای ســنگین به
دلیل لغزندگی جاده در ســر پیــچ و تخطی راننده از ســرعت
مطمئنــه رخ داد که خوشــبختانه هیچ یــک از حادثه دیدگان
مصدومیت خاصی نداشتند و افراد اعزام شده به مرکز درمانی
نیز با مداوای ســرپایی و اعالم رضایت در مدت زمان کوتاهی

ترخیص شــدند .گزارش خبرنگار ما حاکی اســت ،پیچ دیوار
سنگی را میتوان یکی از مرگبارترین پیچها و نقاط حادثه خیز
جاده مرگ برشمرد که تاکنون قتلگاه دهها نفر بوده است.
بر اساس اعالم نظر کارشناسان امر ،قوس این پیچ کم عرض،
زیاد است و به همین دلیل باعث سر خوردن و انحراف به چپ
خودروها به ویژه در هنگام بارندگی میشود .طی سال گذشته
هر چنــد اقداماتی برای کاهــش نقص این جاده و هشــدار به
رانندگان به منظور کاهش سرعت در این پیچ انجام شده است
اما با وجود این امسال بارها به ویژه در تعطیالت نوروزی شاهد
ُسر خوردن خودروها در این پیچ بوده ایم به همین دلیل پلیس
راه استان اقدامات اصالحی کوتاه مدت را برای پیشگیری از
بروز ســوانح در این نقطه کافی نمیدانــد و تأکید دارد هر چه
سریعتر این نقطه به لحاظ هندسی ترمیم شود.
به گزارش خبرنگار ما ،این پیچ گاهی در دو شب بارانی شاهد
بیش از  20سانحه نیز بوده است.

روابط عمومی کل سپاه از کشته شدن «ابوضحی» توسط نیروهای مقاومت خبرداد

هالکت طراح اصلی حادثه تروریستی اهواز در عراق

روابط عمومی کل ســپاه از هالکت «ابوضحــی» ،امیر داعش
و طــراح اصلــی حادثــه تروریســتی اخیــر اهــواز در عملیات
غافلگیرانه نیروهای مقاومت در اســتان دیاله عراق خبر داد.
به گزارش ســپاه نیوز ،طی عملیــات شناســایی و غافلگیری
نیروهای مقاومت که صبح دیروز (سه شــنبه ۲۴مهر ماه ) در
استان دیاله عراق انجام شــد« ،ابوضحی» امیر داعش در این
استان و طراح و برنامه ریز اصلی جنایت تروریستی اخیر اهواز
همراه با چهار تروریست دیگر به هالکت رسیدند 9 .روز پس

از حادثه تروریستی اهواز که در جریان رژه نیروهای مسلح در
این شــهر رخ داد و  25نفر از هموطنان را به شــهادت رساند،
نیروی هوافضای ســپاه در عملیاتی انتقامی با شــلیک شش
فروند موشک بالســتیک میانبرد به محل تجمع سرکردگان
تروریســتها در خــاک ســوریه  40تن از ســران داعــش را به
هالکت رساند .دراین عملیات که علیه مقر تروریست داعش
در شرق فرات در خاک سوریه انجام شــد ،هفت پهپاد نیروی
هوافضای سپاه نیز مشارکت داشتند.

تسنیم -زنگنه در بخشی از سخنان دیروز خود در کنگره نفت و نیرو اظهار کرد :مصرف بنزین خیلی زیاد است و قاچاق هم میشود؛ نه بهاندازه و اقالمی که برخی میگویند،
اما قاچاق صورت میگیرد .وزیر نفت درخصوص آخرین وضعیت تصمیمگیری برای بنزین گفت :تصمیمگیری برای بنزین یک تصمیم پیچیده است که یکی از راههای
آن در شرایط کنونی بحث سهمیهبندی است و دولت در حال بررسی این راهکار است اما سهمیهبندی هم فواید و مشکالتی دارد که باید جزء به جزء بررسی شود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• امیدوارم با کاهش و ثبات نسبی قیمت دالر در
بازار ارز کشورمان شاهد افزایش قدرت خرید مردم
باشیم!
••جوانی در قطار میگفت کاش پزشکی میخواندم
که بیکار نباشم و پشیمان بود و میگفت بیشترین
درآمــد را پزشکان دارنــد! مردم مجبورند که بروند
چند سال بیهوده درس بخوانند و حاال هم بیکارند!
••میشه بی خیال پول و ارز و دالر و آقای کی روش
بشیم که بره؟ چون مربیهایی که در ایران داریم از
آقای کی روش خیلی خیلی بهترند.
••سالم و خداقوت به افتخارآفرینان پاراالمپیک.
لطفا گزارشی از تمرینات پدیده تهیه کنید .ممنون.
••با توجه به محتواهای منفی و شکستهای عشقی
ترانههای خوانندگان داخل کشور متاسفانه افراد
و جوا نها به ترانههای خوانندگان خــارج نشین
عالقهمند میشوند.
••چـه خـوب اسـت در رسـانه ملـی شـبکه سـخن نیـز
تاسیس و افتتاح و در آن سخنرانیهای وعاظ ،علما،
مراجع تقلید ،دانشـمندان ،کارشناسـان ،روحانیان
و مسـئوالن کشـوری بـا موضـوع سـخنرانیهای
مذهبی ،دینی ،فرهنگی ،علمی ،تاریخی ،سیاسی،
هنـری و .. .بـرای مـا مسـتمعان و بیننـدگان اجـرا و
پخـش شـود.
••چــرا ســازمــان حمایت از مصرف کنندگان این
گوشیهای توقیفی را که حدود  600هزارتاست
ترخیص نمیکنه؟ قیمت گوشی در بازار تا چهار برابر
گرونتر شده! چرا وزارت صمت جواب گو نیست؟
••سازمان تامین اجتماعی که خودش تاریخ واریز
حقوق ما بازنشستگان را تعیین کرده چرا به قول خود
وفا نمیکند؟ هر ماه چند روز دیرتر واریز میکند.
••روزنامه محترم خراسان از قول ما فرهنگیان به
رئیس کمیسیون اصل  90بگویید فرهنگیان 10
سال است به امید اقــدام شما در مجلس به انتظار
تصویب طرح پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان
دولت نشستهاند اما دریغ از کوچکترین اقدامی!
••پدری که فرزند خودش رو برده به خانه خودش،
مگر اسم این کار آدم ربایی میشه؟ فرزندش است
دوست داشته پیش خودش باشه.
••آقــای کی روش فوتبال ایــران را با نام علی دایی
میشناسند نه تو!
••با سپاس بیکران از برنامه وزین «حاال خورشید» و
سپاس به جناب آقای رشیدپور شجاع.
••چرا برخی نانواییهای آزادپز که باید با آرد آزاد و
با کیفیت نان تولید کنند ،اما نان با آرد دولتی را با

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

قیمت آزاد به مردم میدهند؟! وقتی هم موضوع را به
سامانه  124اعالم میکنیم میگوید اشکالی ندارد!
آیا واقعا این اشکال ندارد؟
••از نقش مخرب باندهای مافیایی که بگذریم ،این
ذات اخالقی برخی از ماست که اقتدار و پایداری و
سرخم نکردن دیگران ما را میآزارد .فوتبال ایران
بعد از کی روش مگر خواب چنین مربی را ببیند.
••قابل توجه آمــوزش و پــرورش :دبستانی در قاسم
آباد موقع ثبت نام  90هزار تومان گرفت االن هم
 20هــزار تومان بابت کاغذ  A4و  50هــزار تومان
بابت جشن از خانوادهها درخواست کرده .مدارس
دولتی قرار بود رایگان باشد نه این که به بهانههای
مختلف پول بگیرند .اگر ما داشتیم که غیرانتفاعی
ثبت نام میکردیم .لطفا مسئوالن آموزش و پرورش
پیگیری کنند.
••مطمئن باشید اگه ایزدیار امکانات مایکل فلیپس
رو داشت از اون هم بهتر میشد.
••با توجه به عزیزی که آمار باالی فوتیها و مصدومین
تصادفات رانندگی را تذکر داده بودند پیشنهاد
میکنم مسئوالن محترم پلیس راه برنامهای با
مشورت و مشارکت مــردم در صدا و سیما به اجرا
بگذارند و به  10پیشنهاد برتر در زمینه راهکارهای
مردم برای کاهش تصادفات جوایزی اهدا فرمایند.
••ای مسئوالن کشور ندای کارگران بازنشسته را
کسی میشنود؟ چرا حقوق با تأخیر روزافزون همراه
شده است؟
••با این گرانی ،چرا معلمان کتاب کمک درسی را
اجباری میکنند؟ دریغ از این که یک بار سر کالس
کار کنند! میگویند در خانه کار کنید .آمــوزش و
پــرورش لطفا جــواب گو باشد .با تشکر از روزنامه
مردمی خراسان.
••چرا مسئوالن برای تشک رویال جوابی نمیدهند؟
االن تکلیف ما چیست؟ چرا کاالی ایرانی تبلیغات
میکنید وقتی نظارت نیست؟
••وقتی «بــدون مــوضــوع» را خــوانــدم ،اول از خدا
سالمت آن مادر بزرگوار را خواستم و سپس آرزو کردم
خدا کمک کند باعث ناراحتی این مادر و دیگر مادران
شهدا نشویم.
••بانک مرکزی اعالم کرد که خرید و فروش خارج
از سیستم بانکی و صرافیهای مجاز ،جرم و باعث
اخالل در اقتصاد کشور است اما در هر جای مشهد،
هر بقالی دالر زائران عرب را تبدیل میکند!
••با اهتمام به فرمایش بسیار ارزشمند رهبر معظم
انقالب اسالمی ،حضرت امــام خامنهای (مدظله

نمابر05137009129 :

العالی) دربــاره ضــرورت پیشرفت الگوی ایرانی –
اسالمی از مسئوالن محترم انتظار ویژه داریــم در
فراگیر شدن همه جانبه و روزافــزون این الگوی بی
نظیر ،نهایت اقدامات جهادی خودشان را مبذول
فرمایند.
••از مسئوالن محترم پلیس راهــور تقاضا میشود
برای کاهش جرایم رانندگی ،ترتیبی اتخاذ فرمایند
که به محض صدور برگ جریمه توسط دوربینها یا.
 ..همزمان پیامکی به صاحب خــودرو ارســال شود
تا ضمن اطالع و بازدارندگی از تکرار خطا ،برای
پرداخت آن نیز اقدام کند.
••چقدر عالی میشد موقع رانندگی در شهر و جاده
همانند موقع امتحان رانندگی احساس کنیم که
افسر در کنارمان نشسته و بر عملکرد ما نظارت دارد،
دیگر نه تصادفی داشتیم و نه فوتی و مصدومی! بیایید
آن چه آموزش دیده ایم به کار بندیم.
••ســخــنــگــوی دولــــت م ـیگــویــد ارزش دالر زیــر
7000تــومــان است و بانک مرکزی دالر را باالی
10هزار تومان میخرد!
••معاون وزیری که 600میلیون تومان رشوه به بیمه
میده ،مشخصه که حقوق فوق نجومی و فضایی هنوز
پابرجاست .چرا مسئوالن با مردم روراست نیستند؟
••یاد و خاطره بزرگ مردان اقتصادی شهدای کشتی
سانچی را گرامی میداریم.
••چرا مدارس پول کمک درسی جمع میکنند؟ آیا
این کار مجاز است؟ لطفا مسئوالن جواب دهند.
••افتتاح این همه فروشگاه بزرگ و خرید از دیجی کاال
و این همه تبلیغ آیا ضربه زدن به مغازههای کوچک
نیست که با امید و آرزو به سراغ شغلی میروند؟ یعنی
ثروتمندتر شدن ثروتمندان!
••این چه وضعیه 5000تومان از همراه اول شارژ
کــردم دو روز هم دوام نداشت در حالی که قبال با
همین مبلغ یک هفته کارم رو انجام میدادم .مگه
چقدر هزینهها رو گرون کردند؟!
••از نیروی انتظامی خواهش میکنم با دزدان
بــرخــورد قاطع داشــتــه بــاشــد .آســایــش را از مــردم
گرفتهاند .خراسان عزیز شما پیگیری کنید چرا
باتری ماشین مردم را میدزدند؟
••آرامش وجدان منوط به کار و فایده رسانی برای
همگان به ویژه قشر فقیر جامعه است.
••بنده چهار ماهه که رفتم کارهای تعویض کارت ملی
را انجام دادم هنوز کارت صادر نشده لطفا خراسان
پیگیری الزم رو انجام بدهد تا مردم تکلیف خودشان
را بدانند.
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ماجرای زنگنه و پسر نوح،عادل و فروغی و واردات سوزن ازژاپن !
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1.7 M views

1.5 M views

ژاپن در صدر صادرکنندگان سوزن به ایران!

شوخی زنگنه با قاچاق سوخت

میوههای ارزان ایرانی در قطر!

«آمارها نشانمیدهدکهدرسال 97بیشازدوهزار
و  ۹۷۳کیلوگرم سوزن چرخهای دوزندگی از سه
کشور جهان وارد ایران شده است .بیشترین واردات
سوزن از کشور ژاپن به حجم دو هزار و ۱۴۱کیلوگرم
بوده اســت ».این خبری است که به تازگی بازتاب
زیادی در شبکههای اجتماعی داشته است .بعضی
ازکاربرانشبکههایاجتماعیازاینکهماسوزنهم
وارد میکنیم ،تعجب کردهاند .مثال کاربری نوشته:
«تا االن نمیدونستم که ما سوزن هم وارد میکنیم.
خیلی عجیبه!» اما کاربر دیگری نوشته« :البته این
دلیل نمیشه که سوزن چون ساده است پس باید
خودمون تولید کنیم .خیلی از چیزها تولیدشون
سرمایه زیادی الزم داره و به صرفه نیست» .

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت
دیــــروز بــا شــوخــی بــامــزهای
درباره جریان قاچاق سوخت
در مـــرزهـــای کــشــور سعی
کردتوجهات را به این مسئله
جلب کند .او در جمع خبرنگاران گفت« :از من
پرسیدندوضعیتقاچاقسوختچگونهاست؟گفتم
الحمدهلل خیلی خوب است از همه مرزها با موفقیت
در جریان است ...هر تن از گاز مایع در ایران حدود
 ۱۰دالرمیشوددرحالیکهدربازارجهانیاینکاال
 ۵۰۰دالر است ...پسر نوح که از اول وضعش خوب
نبود اما این تفاوت قیمتها پسر پیغمبرهای دیگر را
هم شاید دچار تردید کند!» کاربری نوشته « :یا باید
قیمتراافزایشبدنکهجامعهتحملشراندارهیاباید
همینوضعیت واتالفسرمایهملیراتحملکنن».

«تفاوتقیمتمیوههایایرانیبامیوههایخارجی
در فروشگاههای قطر! در قطر قیمت محصوالت
ایرانی حدود یکپنجم مشابه خارجی است» چند
روزی است که تصاویر متعددی از قیمت میوههای
مختلف ایرانی در فروشگاههای قطری دست به
دست میشود که محصوالت کشور ما قیمتهای
بسیار پایین تری نسبت به محصوالت کشورهای
دیگر دارد .کاربری نوشته :ما باید به بعضی از
چیزها مثل بسته بندی دقت کنیم .چون بسته
بند یهای شیک باعث میشه که محصوالتمون
ارزش افزوده بیشتری داشته باشه».







1.5 M views

چالش عادل و فروغی به زمین فوتسال کشید

1.2 M views

ماساژ قلبی 5ساعته برای احیای یک کودک

خبریمنتشرشدهکهجالباست«:یکتیمپزشکی
بیمارستان کودکان در مدت پنج ساعت بیشتر از
 30هزار بار برای پسربچهای که دچار ایست قلبی
شده بود ،ماساژ قلبی دادند و توانستند بچه را زنده
نگه دارند ».این خبر واکنش کاربران ایرانی را هم به
دنبال داشته است .کاربری با کنایه به شوخی اخیر
وزیر بهداشت نوشته« :پنج ساعت قلب بچه رو ماساژ
دادن تا شاید زنده بشه ،حاال این جا میگن خودت
بمال خوب میشه!» کاربر دیگری نوشته« :البته کادر
پزشکی توی ایران جزو بهترینها هستند .این که
یک یا چند نفر خطایی کنند دلیل نمیشه به حساب
همه بذاریم ».کاربر دیگری هم نوشته« :این که بگیم
پزشکان ایرانی کم کاری میکنن اما خارجیها
مسئولیت پذیرن آخر بی انصافیه!»

1.3 M views

نمایندگان مجلس دانمارک و خبرنگاران ما!

دیــــروز تــصــویــری از پــارکــیــنــگ دوچــرخ ـههــای
نمایندگان مجلس دانمارک دست به دست شد
و زیر این تصویر آمده بود« :طبیعیه وقتی مردم
میبینن نمایندهها با دوچرخه رفت و آمد میکنند
رغبت بیشتری به دوچرخه پیدا میکنند اما گویا
برای نمایندههای ما افت دارد که دوچرخه سوار
شوند»...البته کمی بعد خبری منتشر شد که
اعضای تحریریه یک روزنامه پرتیراژ در تهران به
مناسبت روز بدون خودرو از محل کار خود مسیری
را به صورت نمادین با اتوبوس شرکت واحد طی
کرده و دوباره به محل کار خود برگشتهاند! کاربری
نوشت:این یعنی این که بیخود وبی جهت بخشی
از ظرفیت حمل و نقل عمومی را اشغال کردهاند! »

دو شب پیش مسابقات جام رسانهها برگزار شده
و عادل فردوسیپور به عنوان یکی از بازیکنان تیم
شبکه سه به میدان رفته است .ظاهرا در ابتدا قرار
بر این بوده که بازیکنان با نام تیم نود به میدان بروند
اما گویا مخالفتی در سطح مدیریت شبکه با این
اتفاق رخ میدهد .در همین حال عزیزی ،مسئول
برگزاری مسابقات خبر داده که نام این تیم در ابتدا
نود بود اما دکتر فروغی مدیر شبکه سه با ما تماس
گرفت و گفت عــادل حق نــدارد تیم بدهد و این
تیم باید با نام شبکه سه باشد »...این خبر نشان
میدهد که رابطه این مدیر شبکه و مجری با تجربه
در سطوح دیگری وارد حاشیه شده است .کاربری
نوشته« :عادل فردوسی پور اگرچه مجری خوبیه
اما حواشی و بی انضباطیهایی داشته اما این که
یک مدیر شبکه خود را درگیر لجبازی کند به نفع
شبکه سه نخواهد بود»..
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