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...
خبر

معاون وزیر بهداشت اعالم کرد:

تولید  ۲۲داروی بیولوژیک در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،گفت :با تالش
محققانموفقشدیم ۲۲دارویبیولوژیکرادرکشورتولید
کنیم .به گــزارش فــارس ،رضا ملکزاده دیــروز در حاشیه
هجدهمین کنگره آسیایی داروســـازی بالینی در جمع
خبرنگاراناظهارکرد:یکیازافتخاراتبخشسالمتکشور
این است که داروسازان توانمند کشورمان موفق شدند97
درصد از داروهای مورد نیاز بیماران را در داخل کشور تولید
کنند .ویبابیاناینکهاینموفقیتنقشبهسزاییدرکاهش
قیمتداروهادارد،گفت:همینموضوعباعثشدکهقیمت
دارو در کشور ایــران نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار
مناسبتر باشد که امیدواریم با حمایت بیمهها دسترسی و
قیمتها مناسبتر شود .معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشتادامهداد:دانشمندانماموفقشدندکه 22داروی
بیولوژیک را در کشور تولید کنیم که اگر این اتفاق نمیافتاد
امــکــان مــصــرف آس ــان آن هــا وج ــود نــداشــت .مــل ـکزاده
خاطرنشانکرد:علمداروسازیدرجهانروبهپیشرفتاست
و برگزاری این همایشها باعث تبادل اطالعات و تجارب و
همچنین پیشرفت داروسازی کشور خواهد شد .وی گفت:
در این جلسه شرکتهای دارویی تشویق شدند که بودجه
بخش تحقیقاتی خــود را افــزایــش دهند و در ایــن زمینه
سرمایهگذاری کنند .معاون تحقیقات و فناوری وزارت
بهداشت در زمینه رادیوداروها توضیح داد :در این باره نیز تا
حدود زیادی خودکفا هستیم و کمک و همکاری سازمان
انرژیاتمیباصنعتداروسازیباعثشدهتابتوانیمنیازهای
کشوررابرطرفکنیم.

...
مجلس

موافقت مجلس با طرح
«اصالح سهمیه ایثارگران در دانشگاه ها»

مدرسه خبرساز
غرب تهران تعطیل شد

▪انتقادها به برخی سهمیه ها

گزارش خراسان طی روزهای گذشته با انجام تجمعات،
برخی اعتراض ها راجع به سهمیه ایثارگران در آزمون
پزشکی ،از سوی تعدادی از شرکت کنندگان در آزمون
انجام شد .معترضان ضمن ارج نهادن به مقام ایثارگران
معتقد بودند در آزمون ها باید به صورت مازاد بر پذیرفته
شدگان برای ایثارگران سهمیه پیش بینی شود.

...

درجوابیه معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به تیتر خراسان اعالم شد:

سندملیتربیتجنسیدردستورکارشورایعالیانقالبفرهنگیقرارگرفت

بررسی سند ملی تربیت جنسی معطل شورای عالی انقالب فرهنگی است نه رئیس جمهور
سند ملی تربیت جنسی در تاریخ  ۹۷/۳/۲۹در دستور
کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت.
در پی تیتر روزنامه خراسان در تاریخ 29خرداد،97
پایگاه اطالع رسانی معاونت امور زنان و خانواده نهاد
ریاست جمهوری توضیحی ارسال کرد .روابط عمومی
این معاونت اعالم کرد :این خبر و تیتر کذب بر اساس
مصاحبه با خانم کبری خزعلی عضو شورای فرهنگی
اجتماعی زنان و خانواده منتشر شده که در بخشی از
این مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ  ۹۷/۳/۲۹گفته
شده" :تصویب سند ملی تربیت جنسی در سال گذشته
در شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تصویب رسید ،اما

از مهر ۹۶منتظر است تا رئیس جمهور آن را در دستور
کار شورا قرار بدهد تا پس از طی روال قانونی به قانون
تبدیل شود".
چنان چه در خود متن آمده این سند معطل تصویب در
شورای عالی انقالب فرهنگی است نه دولت ،به عالوه
نمی توان به صرف ریاست رئیس جمهور بر شورای عالی
انقالب فرهنگی موضوع را به دولت نسبت داد ،چرا که آن
شورای عالی اعضا ،ساز و کار و اهداف خود را دارد و دستور
جلسات با هماهنگی فعالیت ها و اولویت های کمیته های
آن تعیین می شود.
روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ضمن تکذیب

خبر فوق که متاسفانه تیتر اصلی هم شده ،اعالم می
کند سند ملی تربیت جنسی که موضوع مهمی است،
مربوط به شــورای عالی انقالب فرهنگی بوده و هنوز
به تصویب آن شــورا هم نرسیده و اولین بار در تاریخ
 ۹۷/۳/۲۹در دستور کار شورای عالی قرار گرفته که
به دلیل بررسی مطالب مختلف به جلسه بعدی موکول
شده است .فقدان اخالق حرفه ای متاسفانه در همه
عرصه ها به تالش خدمت گزاران مردم لطمه وارد کرده
و این نیز از جمله آن موارد است.از روزنامه خراسان بر
اساس قانون مطبوعات درخواست می شود پاسخ این
معاونت را در محل مناسب منتشر کند.

▪ توضیح خراسان

درباره مسئولیت معطل ماندن بررسی این سند در شورای
عالی انقالب فرهنگی این اشکال بر تیتر روزنامه خراسان
که آن را متوجه دولــت کــرده بود وارد است اما مطابق
توضیحات خانم خزعلی مسئولیت این تاخیر به عهده
شخص روحانی به عنوان رئیس شــورای عالی انقالب
فرهنگیاست.درعینحالآنچهمهماستدردستورکار
قرار گرفتن این سند است و خوشحالیم که اینک این سند
بسیار مهم پس از مدت ها سرانجام یک روز پس ازگزارش
خراسان در دستور کار شورای عالی انقالب فرهنگی قرار
گرفته است.

یک هفته پس از خلف وعده دولت برای پرداخت اضافه حقوق بازنشستگان ؛

اضافهحقوقباحقوقخردادپرداختمیشود
دانش پور -درحالی که بازنشستگان کشوری و لشکری در
تماسهایمکررباروزنامهخراسان ازخلفوعدهسخنگوی
دولتدرخصوصپرداختحقوقبازنشستگانتاعیدسعید
فطرمیگویندمدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوریاعالم
کرد:حقوقبازنشستگاناینصندوقبراساساحکامجدید
سال ۱۳۹۷که از روز سه شنبه 22خرداد ماه صادر شده ،با
حقوقخردادپرداختمیشود.سهروزقبلازعیدفطربودکه
سخنگویدولتاعالمکرد:براساستوافقمشترکسازمان
برنامهوبودجهوخزان هداریکلکشوراعتباراتموردنیازبرای
پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با احتساب
افزایش مصوب سال  ۹۷تامین و تخصیص یافته است و تا
عید فطر پرداخت می شود ،اما این وعده محمدباقر نوبخت
محقق نشد و سخنگوی دولت درباره چرایی این موضوع در
توضیحاتیکوتاهاعالمکرد:واریزحقوقبهجزتامینبودجه،
نیازمند صدور احکام حقوقی جدید توسط دستگاههاست
و با صدور احکام جدید سال  97توسط دستگاه ها پرداخت
می شود .به دنبال اعالم این خبر  ،تعدادی از بازنشستگان
در تماس با روزنامه اعالم کردند مابه التفاوت افزایش حقوق
سال 97آن ها پرداخت نشده است .در برخی از پیامک های
ارسالی به روزنامه آمده است :به آقای نوبخت بگویید وعده
های غیرواقعی ندهند قبل از عید فطر اعالم کردند اضافه
حقوق بازنشستگان را عید فطر می دهند  .اما هنوز خبری
نشده است .آقای نوبخت به تیر ماه رسیدیم و معوقات اکثر
بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد خسته شدیم از
این وعدههایغیرعملی .بعدازچندینباراعالم برایزمان
واریزاضافهحقوقهااماتاامروز هنوزریالیبهحسابماواریز

نشدهشمارابهخدااگرفعالامکانواریزنیستحداقلبهمردم
وعدهنادرستندهید.

  این روزها پرداخت شهریه مدارس به دغدغه خانوادهها
تبدیل شده است این در حالی است که مسئوالن آموزش
و پ ــرورش هرساله در بخشنامههای مختلف اعــام
میکنند .اگر چه مــدارس دولتی حق گرفتن شهریه
از خانواد هها را ندارند و مــدارس غیردولتی هم باید
طبق مصوبه آموزش و پرورش شهریه دریافت کنند اما
بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی از مدارس
دولتی به بهانههای مختلف با ارائه برنامههای جانبی
از خانواد هها پول میگیرند .مدارس غیردولتی هم که
دیگر تکلیفشان روشن است .هزینههای غیر قابل باور
شماری از این مدارس صدای خیلیها را در آورده است.
به گزارش روزنامه ایران تعدادی از مدارس سرشناس
تهران تا حداکثر مبلغ  100میلیون تومان هم از والدین
پول دریافت میکنند .در همین شهرمدارسی هستند که
با قدرت ونفوذ صاحبانشان هر چقدر که دلشان بخواهد
پول میگیرند ومدیران شان هم ترسی از نظارت بر
شهریههای نجومی ندارند .این مدارس معمو ًال بر خاص
بودن کیفیت آموزشی خود مانور میدهند .بر اساس
پرس و جوهای انجام شده از والدینی که فرزندان شان
را در این مــدارس ثبتنام کرد هاند هزینه ثابت همان
هزینهای است که آموزش و پرورش مصوب کرده است
اما خانواد هها برای فوق برنامههای مختلف هزینههای
بسیاری پرداخت میکنند .بر اساس گفتههای برخی

از اولیا تقریب ًا همه دانشآموزان چند سالی در نوبت
ثبتنام میمانند چرا که این مدارس ،مدارس خاصی
هستند .مث ً
ال مدرسه چند صد متری در نــیــاوران که
متعلق به یکی از آقازاد هها هم است چندین شعبه در
تهران دارد .این مدرسه محل رفت و آمد بسیاری از
آقازاده هاست .حتی همین آقازادهها هم برای ثبتنام
در این مدرسه باید از سال قبلش اقــدام کنند .البته
مسئوالن مدرسه چند ماهی تحقیق میکنند و در نهایت
پدر و مادر به همراه دانشآموز برای مصاحبه ابتدایی
دعوت میشوند.
اگـر در ایـن مصاحبـه قبـول شـوند تـازه اول راه اسـت.
نشسـتن پشـت این میـز و نیمکتهـا ،هم پـول میخواهد
هم پارتـی و هـم اسـم و رسـم خانوادگـی .مـدارس خاص
تـا سـاعت  4و نیـم بعدازظهـر بـرای دانشآمـوزان شـان
برنامـه دارنـد .دانشآمـوزان اگـر المپیـادی یـا کنکـوری
باشـند هـم برنامههـای ویـژه خـود را دارنـد .مـدارس
خاص هر روز  4سـاعتی را بـه کالسهای اسـتخر ،تنیس
و فوتبـال اختصـاص میدهنـد .همچنیـن هزینـه ناهـار،
عصرانـه ،سـرویس ،اردوهـای علمـی داخلـی و خارجـی
و یادگیـری زبـان دوم را هـم بایـد بـه شـهریه ایـن مدارس
اضافـه کـرد .بـا این همـه  4مدرسـه خـاص در حـدود 40
تـا  100میلیـون تومـان از خانواد ههـا شـهریه دریافـت
میکننـد.

اخبار

واکنش ناجا به ابراز نارضایتی وزیر کشور از
روند مبارزه با مواد مخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به ابراز نارضایتی وزیر
کشور از روند مبارزه با مواد مخدر واکنش نشان داد .سردار
مسعود زاهدیان ،به ایلنا گفت :نظر وزیر کشور به عنوان
دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر برای پلیس مبارزه با مواد
مخدر محترم است.
وی خاطرنشان کرد :وزیر کشور به عنوان دبیر کل ستاد
مبارزه با موادمخدر سیاستگذار هستند و ما سیاستهایی
را که ستاد اعالم میکند اجرا میکنیم .از نظر ما نیز توزیع
یک گرم مواد مخدر در شهرها زیاد است و نباید این اتفاق
بیفتد .رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد:
ما متناسب با امکانات ،تجهیزات و تواناییهایی که پلیس
دارد ،تال شمان را بر مقابله با شبکهها ،باندها و عناصر
توزیعکننده مواد مخدر متمرکز کرد هایم و برای تحقق
خواسته دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تمام تالشمان
را میکنیم تا اقداما تمان نتیجه بهتری داشته باشد.
بنابرگزارش ایسنا ،وزیر کشور چندی قبل از روند مبارزه
با مواد مخدر اعالم نارضایتی کرده و گفته بود :واقعیت این
است که ظرفیت و توان ما بسیار بیشتر از اینهاست و اگر به
اهداف مان نرسیدیم نیاز به بازنگری در اقدامات داریم.

وزیر بهداشت :دفترچه بیمه سالمت چک
سفید امضا نیست که همه هزینه ها را بدهد

▪احکام از 22خرداد صادر شده است

ایــن اظــهــارات در حــالــی اســت کــه مــدیــر عــامــل صندوق
بازنشستگی کشوری اعالم کرد :حقوق بازنشستگان این
صندوق براساس احکام جدید سال  ۱۳۹۷که از روز سه
شنبه  22خرداد صادر شده ،با حقوق خرداد پرداخت می
شود .جمشید تقی زاده گفت :با تالش های صورت گرفته،
احکامافزایشحقوقساالنهوهمچنینهمسانسازیحقوق
بازنشستگانمشمولصندوقبازنشستگیکشوریدرسال
 ۹۷در روز سه شنبه  22خرداد صادر شده و مابه التفاوت
مربوط به ماه های فروردین و اردیبهشت امسال با حقوق
خردادماهپرداختخواهدشد.
به گفته وی حقوق کلیه بازنشستگان و موظفان مشترک
صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان ســال ۱۳۹۶
بازنشسته،ازکارافتادهیافوتشدهاند ۱۰،درصدافزایشمی
یابدوبهمنظوراجرایهمسانسازیحقوقپسازاعمالاین
میزانافزایش،برایآندستهازافرادیکهکمتراز ۲میلیون
تومان حقوق دریافت می کنند ،به صورت پلکانی از افزایش
حقوقبرخوردارخواهندبود .ویبابیاناینکهبرایناساس،
آندستهازبازنشستگانیکهحقوقکمتریدریافتمیکنند
از افزایش حقوق بیشتری برخوردار می شوند ،اظهار کرد:
حداقل حقوق پرداختی به بازنشستگان کشوری با ۳۰سال
سابقه خدمت امسال یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان خواهد
بودومیانگینافزایشساالنهبههمراههمسانسازیسال۹۷

شهریه مدارس الکچری تهران
تا ۱۰۰میلیون تومان!
نمایندگانمجلسدیروزباکلیاتطرحاصالحماده ۹۰قانون
برنامهششمتوسعهدرخصوصسهمیهایثارگراندردانشگاه
ها موافقت کردند.به گزارش موج ،بررسی جزئیات طرح
اصالح بند «الف» ماده ۹۰قانون برنامه ششم توسعه که روز
سه شنبه کلیات آن به تصویب نمایندگان رسیده بود ،در
دستور کار قرار گرفت و ماده واحده آن به تصویب مجلس
رسید،امادوتبصرهمادهواحدهبهدلیلمغایرتبابرنامهششم
توسعه و نیاز به دوسوم آرای نمایندگان به تصویب نرسید و با
توجه به میزان باالی پیشنهادهای اصالحی ،برای بررسی و
تعیین تکلیف به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت .بر
اساسمادهواحدهاینطرح«،سهمیهورودبهدانشگاههابا۵
درصد سهمیه اختصاصی برای همسران و جانبازان زیر۲۵
درصدوهمسرانوفرزندانرزمندگانباحداقل ۶ماهسابقه
حضورداوطلبانهدرجبههبه ۳۰درصدافزایشمییابد».دو
تبصره ای هم که از تصویب مجلس بازماند و برای بررسی
پیشنهادهای الحاقی به کمیسیون آمــوزش و تحقیقات
بازگشت،بهاینشرحاست؛
«تبصره یک :در صورتی که سهمیه  ۲۵درصد ایثارگران
تکمیل نشود و  ۵درصد سهمیه اختصاصی همسران و
جانبازان زیر  ۲۵درصد و همسران و فرزندان رزمندگان
با حداقل  ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،پاسخ گوی
متقاضیان واجد شرایط نباشد ،دولت مکلف است مانده
ظرفیت خالی  ۲۵درصد ایثارگران را مازاد بر  ۵درصد
مذکور به همسران و فرزندان جانبازان زیر  ۲۵درصد
و همسران و فرزندان رزمندگان با حداقل  ۶ماه حضور
داوطلبانه در جبهه که شرایط الزم را داشته باشند،
اختصاص دهد.
تبصره دو :در صورت تصویب جزئیات این تبصره کسب
حداقل ۸۰درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته
شدگان (آخرین فرد پذیرفته شده ،گزینش آزاد در هر کد
رشته محل) برای تمامی رشته محل ها الزامی است .این
میزان درباره برخی رشته های گروه علوم تجربی (مشتمل
بر پزشکی ،دنــدان پزشکی ،داروســـازی ،دام پزشکی و
دستیاری پزشکی) و برخی رشته های گروه علوم ریاضی
(مشتمل بر فنی و مهندسی) در آزمون سراسری و در تمامی
رشتهمحلهایکلیهمقاطعتحصیالتتکمیلی ۸۵درصد
حد نصاب شرایط علمی است».

5

حدود ۱۹درصداست.دربارهاینموضوعهمچنینمدیرکل
روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری هم با تاکید بر
پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تحت پوشش این
صندوقطبقاعالممدیرعاملصندوقبازنشستگیکشوری
اظهارکرد:چنانچه گزارشیازپرداختنشدنمابهالتفاوت
حقوقوجودداردآنرابهمااعالمکنیدتاپیگیریکنیم.
▪اضافهحقوقتامیناجتماعیهاهنوزمعلومنیست!

اما بازنشستگان تامین اجتماعی هم در گفت وگو با خراسان
از پرداخت نشدن مابه التفاوت حقوق سال جدید با گذشت
سه ماه از سال خبر دادند .یکی از این بازنشستگان گفت:
دربارهاینموضوعبهشعبهبیمهمراجعهکردموپاسخشنیدم
کهمیزانافزایشحقوقدرتیریامردادماهپرداختمیشود.
یکی از خوانندگان روزنامه هم اظهار کرد :اضافه حقوق ها تا
کنونواریزنشدهاست.
ایــن مــوضــوع را از طریق مــعــاون اداری مالی سازمان

تامین اجتماعی پیگیری کــردیــم .رحــیــم اردالن به
خراسان گفت :از آن جا که منابع مالی سازمان و وصولی
هــای مــان با مشکل مواجه شــده اســت فقط توانسته ایم
حقوق بازنشستگان را پــرداخــت کنیم .وی افـــزود :در
ســال هــای قبل معموال پرداخت مابه التفاوت افزایش
حقوق تا مــرداد ماه طول می کشید اما اکنون به محض
دریــافــت وصــولــی ه ــای م ــان از جمله حــق بیمه هــا ،
میزان افزایش حقوق را هم واریــز خواهیم کــرد ،تا هیچ
کسی را منتظر نگذاریم .وی بدون آن که هیچ وعده ای
درباره زمان پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان بدهد،
گفت :سازمان تامین اجتماعی باید پیش بینی الزم را
برای پرداخت مستمری ها ،پرداختی ها به بیمارستان ها،
داروخانه ها و  ...انجام بدهد بنابراین درباره زمان پرداخت
افزایش حقوق باید با مدیرعامل سازمان ،هماهنگی صورت
گیرد.اردالن همچنین افزود :سازمان تامین اجتماعی هیچ
معوقه ای ندارد .

هادی محمدی –وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز
گذشته در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران
دربــاره ایجاد محدودیت برای استفاده از بیمه سالمت،
اظهارکرد :این که انتظار داشته باشیم مــردم دفترچه
درمانی را مانند یک چک سفید امضا تلقی کنند و هر چقدر
که هزینه تعیین میشود توسط بیمه ها پرداخت شود ،یا
این که دولت این هزینهها را تامین کند در کمتر جایی در
دنیا اتفاق میافتد.سید حسن قاضی زاده هاشمی افزود:
بنابراین باید به بیمهها حق بدهیم که محدودیتهایی برای
هزینههای غیرضروری اعمال کنند و درباره پرداخت مازاد
هزینههای درمانی نیز باید از تامین اجتماعی ،کمیته امداد
و بهزیستی اقدام کنند.
▪تالش برای اتمام 3800پروژه

قاضیزادههاشمیهمچنیندربارهراهاندازیمجتمعهای
بهداشتیروستایی،خاطرنشانکرد:اینمجتمعهادرحال
راهاندازی است و با وجود همه محدودیتها شاهدیم که هر
ماه تعدادی از این مراکز درمانی روستایی مورد بهرهبرداری
قرارمیگیرند،هماکنونحدود3هزارو 800پروژهدردست
اجراستکهامیدواریمتاپایانسالبهاتمامبرسد.





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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کورسفغانیوکیمیش و 20نانواییدر 30سال!

26.3
13.3

مجوزجنجالیبدوناطالعمحیطزیست!
با اعطای مجوز بهرهبرداری از معدن سنگ تراورتن
میمه در محدوده پناهگاه حیات وحش موته توسط
استانداری اصفهان جار و جنجال بزرگی در فضای
مجازی به راه افتاد .کاربران در واکنش به این اتفاق
خواستار توضیح مهرعلیزاده استاندار اصفهان در
خصوص این مسئله شدند .کاربری در این خصوص
نوشت« :آقــای استاندار لطفا توضیح دهید که چرا
بدون هماهنگی با محیط زیست این کار را کردید؟» و
کاربردیگریدراینخصوصنوشت«:امیدوارمآقایان
مسئول توضیح قانعکنندهای برای این مسئله داشته
باشند».کاربریهمنوشت«:محیطزیستبرایآنها
معناییندارد».

11.5

جداییجنجالیمادرانازفرزندانشاندرآمریکا!
پس از اعــام خبر و انتشار
فیلمها و تصاویری از جدا
کـــردن مــــادران مهاجر از
فــرزنــدان شــان در مرزهای
آمریکا جار و جنجال زیادی
در فضای رسانهها و البته شبکههای اجتماعی
ی سی
ایجاد شد .تا جایی که مجری شبکه ام اس ب 
به هنگام خواندن خبر ایجاد مراکز ویــژه توسط
دولت ترامپ برای نوزادانی که از والدین مهاجر
خود جدا شدهاند به گریه افتاد .کاربری در این باره
نوشت« :ترزا می ،نخستوزیر بریتانیا راجع به این
موضوع واکنش نشان داده و گفته که تصاویری که
کودکان را در قفس در آمریکا نشان میداد عمیقا
ناراحت کننده بود ».و کاربری هم نوشت« :اقدام
آمریکاییها هر آدمی رو از هر نژاد و رنگ و پوستی
عصبانیکردهاست».

نقش تو در نقش جهان گم شده است
رضارشیدپور،مجریسرشناستلویزیونباانتشار
تصویر فوق در فضای مجازی نوشت« :نقش تو در
نقش جهان گم شده است ».تصویری که به فقر و
مسئله کودکان کار میپردازد .کاربری درباره این
ُپست نوشت« :جای این کودکان در مدرسه است
نه پشت گاری در میدان نقش جهان ».و کاربری
هم نوشت« :فقر و ثــروت دو روی سکه واقعیت
زندگیهستند.واقعاتاسفباراستکهازکناراین
کودکان بیتفاوت بگذریم و فقط به فکر زندگی
خودمونباشیم.ولوشدهبهیکلبخندومحبتبه
اوناتوجهکنیم».

5.8
12.1

داستان فغانی  -کیمیش و افتخار ایرانی
علیرضافغانیداور ُپرافتخارکشورمانکهدرپایان
دور مرحله گروهی جام جهانی  2018روسیه با
باالترینامتیازدرصدربهترینداورانقراردارد،در
آنالیزیجالبازسویتلویزیونآلمانموردتمجید
قرار گرفت .بر اساس این آنالیز در بازی مکزیک
و آلمان در یک صحنه استارت انفجاری «جاشوآ
کیمیش» مدافع آلمان با سرعت 21/3کیلومتر
در ساعت دوید و فغانی با سرعت !29/9کاربری
در این باره نوشت« :دم فغانی گرم .کاش بیاد تیم
ملی بازی کنه!» و کاربر دیگری نوشت« :اگرچه
داوری در سطح جام جهانی باید چنین سطح از
آمادگی بدنی را داشته باشد اما انصافا فغانی هم
یتونه
در بهترین فُرم خودش قرار دارد و به نظرم م 
فینالراسوتبزند».

6.2

هندوانه ایرلندی فقط  69سنت!
تصاویری از برخی میوهفروشیها در ایرلند نشان
یدهدکهقیمتسهقاچکوچکازهندوانهدراین
م 
کشور 69سنتاست!کاربریباانتشاراینتصاویر
نوشت« :بعد هی میگین چرا میوه در کشور ما
گران است! انصافا در کشور ما فراوانی نعمت است
وماخودمانناشکریم».وکاربردیگرینوشت«:اگه
قیمتمیوهاونقدراونجاگرونهواسهاینهکهکشور
اونا رنگ میوه رو به خودش نمیبینه ».کاربری هم
مدعی شد« :کشور ایرلند دارای گستردگی و تنوع
میوهجاتوصیفیجاتنیست».

ادعای30سال20،نانوایی وعصبانیت آقای رئیس!
یکی از اصــحــاب رســانــه با
انتشار ویدئویی در فضای
مجازیمدعیشدکهرئیس
اتحادیه خبازان زاهدان بعد
از مواجه شدن با سوال او که
«در طول  30سال ریاستتان بر این صنف20 ،
نانوایی به نام خودتان و فرزندان تان بوده است»...
باعصبانیتاوراازاتاقبیرونکردهاست.اتفاقیکه
در ویدئو مشخص است .کاربری در این باره نوشت:
«کجاشمشکلدارهاگهایجادنانواییبهنامخودش
و فرزندانش قانونی باشد؟ گاهی خبرنگاران هم
کاسه داغتــر از آش میشوند ».و کاربری نوشت:
«عصبانیت این آقا نمونهای از نحوه پاسخ گویی
برخی از مسئوالن ماست .اگر مشکلی نداشت چرا
عصبانی شد؟ خاطره عصبانیت وزیر راه را یادتان
رفتهاست؟!»
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