اخبار

2

سه شنبه 26تیر 3 .1397ذی القعده  .1439شماره 19867

درخواست  125استاد دانشگاه از رئیس جمهور
برای حمایت از فضای انتقادی دانشجویی
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آمریکا  -روسیه ؛ در آرزوی
تغییرات
« از چهار ســاعت پیش روابط آمریکا و روســیه تغییر
کرده اســت ».دونالد ترامپ  ،رئیــس جمهور آمریکا
ادعــای جدیــدی را مطــرح کــرد  .وی در کنفرانس
خبری با حضور والدیمیر پوتیــن  ،رئیس جمهوری
روسیه در هلســینکی و پس از  2.5ســاعت مذاکره
خصوصی پشت درهای بســته از آغاز عصر جدیدی
در روابط مسکو و واشنگتن خبر داد  .با این حال  ،نه
ترامپونهپوتین ازتوافقاتسخنیبهمیاننیاوردند
 .شــاید تنها توافق بیان شــده در برابــر خبرنگاران ،
اهدای توپ جام جهانی از جانــب رئیس جمهوری
روسیه به ترامپ و پذیرش این هدیه از جانب رئیس
جمهوری آمریــکا بوده اســت  .به هــر حــال  ،دیدار
سران آمریکا و روسیه درحالی درهلسینکی فنالند
برگزار شد که دو کشور بر ســر موضوعات متعددی
با یکدیگر اختالف نظــر جدی دارنــد .آمریکایی ها
در تالش هستند با تهدید و ارعاب رقبای سیاسی -
اقتصادی خویش از جمله روسیه ،خود را در جایگاه
تک ابرقدرتی پس از دوران فروپاشــی بلوک شــرق
تثبیت کننــد .ادبیــات به کار گرفته شــده از ســوی
دونالد ترامپ در ســفر اخیــرش به اروپــا حکایت از
آن دارد که آمریکایــی ها قصد دارند خواســته خود
را از میــزان بودجه دفاعی کشــورهای عضــو ناتو تا
موضوع برگزیت و ســاخت خــط لوله گاز از روســیه
به آلمان ،به دیگران تحمیل کنند .ترامپ ســاعاتی
قبل از دیداربا پوتین ،روسیه ،چین و اتحادیه اروپا را
دشمنانآمریکاخواند.دشمنیباروسهانیزازقفقاز
شمالی و شرق اوکراین شروع می شود و تا سوریه در
غرب آسیا و شــبه جزیره کره در شرق آسیا گسترش
می یابد .روسیه حتی به تالش برای تاثیرگذاری بر
نتایج انتخابات آمریکا متهم شــده اســت.با توجه به
چنین رویکردی ،نشست سران آمریکا و روسیه بعد
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این  4200تومانی لعنتی!
روزی که دولت تصمیم جلســه شــبانگاهی خود را
در خصــوص «ارز تک نرخی» اعــام کرد من خیلی
ذوق زده شدم .چون از فواید تک نرخی شدن ارز در
اقتصادایرانوجلوگیریازرانتوفسادبسیارشنیده
بودم ومی دانســتم که بخشی از فســاد در دستگاه
های کشــور حاصل ارز چند نرخــی وتفاوت قیمت
ارز دولتی وآزاد اســت .اما اکنون چند ماه پس ازآن
تصمیم با خود می اندیشم که ای کاش این4200
تومانیلعنتیوارداقتصادایراننمیشدتااینهمه
فساداعتمادسوزرخنمیداد.
حاال معلوم شــده اســت که آن تصمیم شــبانگاهی
چندانهمناگهانیواضطراریگرفتهنشدهاست!
بلکه« از مــا بهتران» قبــا رانت اطالعاتــی آن را در
اختیار داشته اند ولذا برخی از شــرکت هایی که از
این  4200تومانی لعنتی بهره مند شده انددوماه
وبعضاسهروز!قبلازاینتصمیمباسرمایهایاندک
تاسیسشدهاندوسپسباارتباطاتکثیفخودارز
 4200تومانی لعنتی رابلعیده اند؛بخشی ازآن را
به جیب زده اند واالن معلوم نیســت کجاست ،مثل
 220میلیون یورویی که برای واردات تلفن همراه
گرفتند وفقط  75میلیون یورو گوشی تلفن همراه
واردکردند!بخشدیگرراهمهرچهدوستداشتند
وارد کــرده اند وبه هر قیمتی هم دوســت داشــتند
فروخته اند ویک شبه ره صد ساله را رفته ومیلیاردر
شدهاند.
اکنون رئیــس جمهور ودولت قاطعانــه وارد کارزار
مقابله جدی با مفســدان ارزی شــده اند وحمایت
رهبرفرزانه انقالب از دولت وهمکاری قوه قضاییه
قطعا سرانجامی امید بخش را برای این مبارزه رقم
خواهدزداماازبابضرورتپیشگیریقبلازدرمان
بایدنکاتیرامدنظرداشت.
یکضربالمثلقدیمیمیگوید«:اولچاهرابکن
بعدمناررابدزد»بهنظرمیرسد«ازمابهتران»عاشق
 4200تومانی های نازنین بــه این ضرب المثل به

ازهشت ســال وقفه ،چشــم انداز بهبود روابط میان
دو کشور را ارائه نمی کند .البته دونالد ترامپ بارها
از اشــتیاق خود برای تغییر در روابط با روسیه تاکید
کردهوحلمشکالتجهانیبدونکمکومساعدت
روس ها را غیــر ممکن خوانده اســت .بــا این حال،
به نظر نمی رســد که در مورد نحوه تعامل با روسیه،
دونالد ترامپ بتواند حرف نهایــی را در آمریکا بزند.
درآستانه دیدار هلســینکی ،کمیته اطالعاتی سنا
تحت کنترل هم حزبی های ترامپ ،بر اتهام دخالت
روســیه در انتخابات ســال  2016صحه گذاشت و
وزارت دادگستری دولت ترامپ نیزعلیه  12روس
بهاتهامهکسرورهایکامپیوتریحزبرقیبیعنی
حزب دموکرات اعالم جرم کرد .این دو اقدام نشان
می دهد که ترامپ و مشــاورانش برای بهبود روابط
با مسکو راه بســیار دشــواری پیش رو دارند .شدت
حمالت بی پروای خبرنگاران آمریکایــی و اروپایی
به هر دو رئیس جمهوری در کنفرانس خبری درباره
موضوعاتهامدخالتروسیهدرانتخاباتاخیرآمریکا
حکایت از آن دارد که آن گونه که ترامپ مدعی است
 ،روابط دو کشــور از چهار ســاعت پیــش از دیدار در
هلسینکی تغییر نکرده است  .ضمن این که با وجود
لفاظیهایترامپدرکنارپوتین،دولتآمریکاهیچ
یکازسیاستهایتهاجمیخودعلیهروسیهراکنار
نگذاشته است .در تمامی اســناد امنیتی که توسط
دولت ترامپ منتشرشــده اســت ،روســیه به همراه
چیــن ،دو رقیب تجدید نظرطلب توصیف شــده اند
که باید به طرق مختلف از جمله افزایش بودجه های
نظامی ،تقویت توانایی های ســایبری ،تحریم های
اقتصادییاحتیراهاندازیجنگهایتجاریمهار
شوند.البتهروسهانیزهمانندچینیها،درواکنش
به رویکرد تهاجمی آمریکا  ،سیاست مقاومت و اقدام
متقابل را در پیــش گرفته اند.در چنین شــرایطی،
رســیدن به توافقی آن گونه که ترامــپ در لفظ از آن
ســخن به میان می آورد ،دور از انتظــار خواهد بود،
جز این که رئیــس جمهوری آمریکا همچــون دیدار
با رهبر کره شــمالی ،اهداف تبلیغاتی  -انتخاباتی
را از دیدار با رئیس جمهوری روســیه مد نظر داشته
باشد .این نمایش با دســت به دست شدن توپ جام
جهانی در برابر دید همــگان به اجرا در آمــد ؛ با این
حال این که در پس این نمایش تغییرات بنیادین در
مناســبات خصمانه دوکشور رخ داده باشــد  ،دور از
انتظارخواهدبود.
طور کامل عمل کرده ومنارها را در چاه های ازقبل
پیش بینی شده پنهان کرده اند به طوری که دست
هیچ بنی بشری به آن نمی رسد ! اما مسئوالنی که
بایدازمنظرمثبتوایجابیبهاینضربالمثلعمل
می کردند هیچ تمهیدی برای بعداز ارز تک نرخی
نیندیشیدند.
سالهاستکهازاصالحساختارهایمعیوبکشور
سخن گفته می شود .دوســال پیش در یادداشتی
با عنوان «ســاختارهای پالســکویی ایران »(*) در
این مورد نوشــتم وهشــدار دادم که اگــر دراین باره
تدبیری اندیشیده نشود این ساختارها برسر کشور
آوار خواهند شــد واکنون شــاهد آوار ساختارهای
پالسکویی فساد آفرین برسر اقتصاد ایران هستیم
بهطوریکهفکروذکرمسئوالنآواربرداریفساداز
اقتصادشدهاست.
چه کسی اســت که نداند ارزهای دولتی تخصیص
دادهشدهایکه مسئلهآفرینشدندازطریقارتباط
باافرادذی نفــوذ وصاحب امضا به جیب مفســدان
ارزیسرازیرشدهاستواگردرمبارزهبافساد،بازهم
دربرهمانپاشنهایکهتاکنونچرخیده،بچرخداز
هیاهویبرخوردشدیدهمهیچآبیبرایملتگرم
نخواهدشد!مگراینکهباعناصرصاحبنفوذوامضا
کهبسترفسادرافراهمآوردندقاطعانهبرخوردشود
و به سرعت از بدنه دستگاه های اداره کننده کشور
طرد وبدون مالحظه مجازات موثر شوند ومردم هم
درجریانقرارگیرند.
ارز تک نرخــی بدون فســاد ورانت در یک ســاختار
اقتصادی سالم وشــفاف قابل اجراســت واین یک
واقعیت انکار ناپذیر اســت .تبدیل تهدید تحریم به
فرصتخوداتکاییومقاومتتنهامیتواندازطریق
اراده ای مصمم وقــوی برای اصالح ســاختارهای
فســاد آفرین وپیشــگیری از فساد در ســاختارهای
کشــور ونیز شــفافیت کامل اقتصادی اتفاق بیفتد
وگرنــه مفســدان ارزی هــم مانند اختــاس گران
ومفســدان اقتصادی وصاحبان معوقــات بانکی از
طریق شــبکه فاســد عنکبوتی تاریکخانــه اقتصاد
کشــور به زودی حاشــیه امن پیدا خواهند کرد وبه
همهمنادیانبرخوردشدیدخواهندخندید!راستی
اینآقای«ح.ه»کهبهتازگیبا 1000میلیاردتومان
معوقهبانکیدستگیرشدهچهاسمبامسماییدارد
نامیمتناسبباعاقبتشیرینهمهغارتگرانبیت
المال،کهباتلخندبههمهمیگویند:هههه!
*سرمقالهروزنامهخراسان 11بهمن1395

جوابیه شرکت فوالد مبارکه اصفهان به یادداشت خراسان
در پی چاپ یادداشــت روز با تیتر «افتتاح پروژه های
آببربیتوجهبهآمایشسرزمین»درتاریخپنجشنبه
 97.04.21روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه
اصفهانباارسالنمابریبهخراساندرواکنشبهاین
یادداشتتاکیدکرد«:تامینآبطرحتوسعهمجتمع
فوالدسباازمحلتصفیهوبازچرخانیپسابصنعتی
استودرمجتمعفوالدسبابابهکارگیریتصفیهخانه
های مدرن و به روز ،پساب خطوط تولید مجتمع سبا
و شــرکت ذوب آهن پــس از تصفیه در خطــوط تولید
بازچرخانی می گــردد.در راســتای رویکرد مجتمع
فوالدسبامبنیبرکاهشمصرفآبواستفادهبهینه
ازآنبهمنظورپایداریتولیداقتصادیوارزشآفرینی
برایکشور،بامشارکتهمهجانبهمدیریتوکارکنان
اینمجتمعدراجرایپروژههایمتعددوهمچنینبا
استفادهازتجاربنهادینهشدهدرشرکتفوالدمبارکه
شرایطیفراهمگردیدکهکلآبموردنیازطرحتوسعه
مجتمعفوالدسباازمحلتصفیهوبازچرخانیپساب
صنعتیتامینگرددوعالوهبرآندرسهماههنخست
ســال جاری علی رغم افزایش 100درصدی تولید،
میزانمصرفآبخامدراینمجتمعازاحیامستقیم
تا نورد گرم به 1.7مترمکعب بر تن تولید یعنی پایین

ترینحدممکننسبتبهکارخانههایمشابهکاهش
یافته است .با اجرای پروژه ها و طرح های مختلف در
اینمجتمعدرحالحاضرنقشآبخامدراینمجتمع
فقطبهمنظورپایینآوردنسختیآبوبرایحفاظت
ونگهداریتجهیزاتبهعنوانیکسرمایهملیدرنظر
گرفتهشدهاست».
خراســان :اقداماتی از این دســت البته جای تقدیر
دارد و بی شــک تاثیر بســیار خوبی در صرفه جویی و
بهره وری آب در صنعــت دارد و انتظار مــی رود همه
صنایعآببرکشوربهاینسمتحرکتکنند.هرچند
که طبق اظهارات اســتاندار اصفهان در اردیبهشت
ماه سال گذشــته ،راه اندازی سیســتم بازچرخانی
آب در مجتمع فوالد مبارکــه 30درصد از میزان آب
اســتحصالی از زاینده رود را کاهش می دهد و هنوز
 70درصدآبخامازاینرودخانهبرداشتمیشود.
ضمن آن که بــه طور کلی تاکید ما هنــوز بر جانمایی
درست صنایع آب بر در نزدیکی منابع عظیم آبی و بر
اساس طرح آمایش سرزمین اســت و این که احداث
چنین صنایعی بــا هزینه هــای هنگفــت در مناطق
خشــک و بحرانی با هیچ منطق اصولــی و مدیریتی
جوردرنمیآید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد:

تصویب  130میلیارد تومان برای رفع
تنش آبی سیستان و بلوچستان
در دولت

ذوالفقاری 130-میلیارد تومان برای رفع تنش آبی اســتان در هیئت دولت
مصوبشدهاست.بهگزارش«سیستانوبلوچستان»،رئیسسازمانمدیریت
وبرنامهریزیروزگذشتهدرپنجمینجلسهشورایبرنامهریزیوتوسعهاستان
گفت :به استناد قانون 3درصد از اعتبارات عمرانی کشور برای ماده 10و12
مدیریت بحران کسر می شــود که هزار و  20میلیارد تومان از این محل به رفع
تنشآبیکشوراختصاصیافتوباالترینسهمآنیعنی 130میلیاردتومانکه
معادل14درصداعتبارمصوباستدرهیئتدولتبرایسیستانوبلوچستان
تصویب شــد«.غالمرضا مالکی» افزود 180:میلیارد تومان اعتبارات مصوب
مربوطبهآبوفاضالبروستاییاستکهسهماستانازایناعتبار 30میلیارد
توماناست،ازایناعتبار 15میلیاردتومانبرایآبرسانیسیاربهروستاهای
استانو 15میلیاردتومانبهپروژههایتملکآبروستاییاختصاصمییابد
که در صورت تحقق 70تا 80درصد مشــکالت این حوزه در روستاها رفع می
شود 85 ،میلیارد تومان هم به آب و فاضالب شهری و  15میلیارد تومان برای
دیگر پروژه های آبی اســتان مصوب شــد.وی ادامه داد :هــزار و 726میلیارد
و 300میلیون تومان بودجه عمرانی ســال مالی جاری اســتان بــود که از این
میزان 788میلیاردتومانیعنی 46درصداعتباراتتخصیصپیداکردهاست
که  538میلیارد و  917میلیون تومان آن اســناد خزانه اســت.وی با اشاره به
اعتبارات جاری اســتان اظهار کرد :از محل این اعتبارات 357میلیارد تومان
میاندستگاههاتوزیعشدهاست،یکمیلیاردو 157میلیونتومانبهبازارچه
هااختصاصیافتکهتخصیصپیدانکردهاستوپیگیراینموضوعهستیم.به
آب و فاضالب روستایی هشت میلیارد و  200میلیون تومان ابالغ شد ،کمک
بالعوض یارانه سود و کارمزد برای بعضی از کارگاه ها 737میلیون تومان بود
کهمجموع اعتباراتابالغیاینسهبخش 367میلیاردو 273میلیونو300
هزار تومان اســت که 23درصد آن تخصیص پیدا کرده اســت.به گفته وی ،به
منظورتبیینسندتوسعهاقتصادیواشتغالزاییروستاییبایدتاسال1400
ساالنه برای 436روستای استان مطالعات انجام شود که سال گذشته برنامه
بهصورتکاملانجاموسند 436روستاآمادهشدودرصورتتصویبدرشورای
برنامهریزیوتوسعه،قابلیتاجراییپیدامیکند.استاندارنیزبیانکرد:توسعه
راههامهمترینشاخصوپیشانیدیگرفاکتورهابرایتوسعهاست،امابهدلیل
گستردگیاستان،نبودزیرساختهایمناسبازنظرراهبهیکمعضلدرمسیر
توسعه استان تبدیل شده است.سید «دانیال محبی» افزود :باید در ارائه طرح
ها اقبال اجتماعی مورد توجه باشــد تا مردم هم بتوانند در بسیاری از زمینه ها
مشارکتداشتهباشند.سرمایهدارانوافرادیکهتواناییمالیباالییدارنددر
استانسرمایهگذاریکنندودستگاههایاجراییهمباسرمایهگذارانهمکاری
داشتهباشند.معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارهمگفت:باتوجهبهاینکه
استانکمآباست،پیشنهادمیشوددراسنادتوسعهبهموضوعچرخهبازیافت
آبدرروستاهاتوجهشود،چرخهپسماندزبالهدرابعادکوچکبهدلیلاهمیت
باالیزیستمحیطینیزدرروستاهاموردتوجهباشد«.باقرکرد»افزود:باتوجه
بهاینکهمیانگینفاصلهروستاییدراستان 55کیلومتراستوباوجودمدرسه
سازیهنوزهمنتوانستهایمبهشاخصتولیدکالسدستیابیمبنابراینانتظار
میروددرایناسنادبهآموزشازراهدورنیزتوجهشود.

ترامپ در دیدار با پوتین بر لزوم «کنار آمدن با روسیه»
تأکید کرد

در مسیر تنش زدایی یا نمادین؟

شریفی 101-سالپسازاستقاللفنالندازروسیه،پایتختاینکشورمیزبان
نخستین دیدار رسمی روسای جمهوری آمریکا و روسیه پس از هشت سال و دو
ماهبود.دیداریپرهیاهوکهقراربودالتیامبخشزخمهایکهنهدوکشورباشد.
ازالحاقشبهجزیرهکریمهدردوردومریاستجمهوریباراکاوباماتااختالفات
برسرجنگسوریهونقشمسکودرمهندسیانتخاباتریاستجمهوری.2016
ترامپپیشازاینکهبارئیسجمهورآمریکادیدارکندگفتهبودکه«بهلطفسالها
حماقتوبالهتواشنگتنواالنهمبالجنپراکنیفریبکارانه(درشکلتحقیقات
بازرس مولر درباره نقش مسکو در انتخابات) روابط ما باروسیه هرگز به این بدی
نبودهاست».اواماپسازدیدارودرنشستمطبوعاتیمشترکبرلزومکنارآمدن
باروسیهتاکیدکردوگفتکه«ماازچهارساعتپیشرابطهجدیدیراآغازکرده
ایم» .ترامپ همچنین از موضع خود کمی عقب نشــینی کــرد و گفت که همه ما
(مسکووواشنگتن)حماقتکردیموزمینههایگفتوگوبایدپیشازآغازریاست
جمهوریمنفراهممیشد.درایننشست،هنگامیکهخبرنگاراندربارهنقش
روسیه در انتخابات آمریکا سوال کردند ،دو رئیس جمهور تالش کردند که آن را
چیزی جز بازی رسانه ای ندانند .والدیمیر پوتین نیز در پاسخ به این که چرا باید
اظهاراتروسیهرادرخصوصعدممداخلهدرانتخاباتآمریکاباورکرد،گفتکه
چرافکرمیکنیدترامپبهمناعتمادکاملداردیابرعکس؟مادرزمانانتخابات
همدیگر را نمیشناختیم .ترامپ به عنوان کاندیدا درباره بهبود روابط با روسیه
صحبت میکرد و روسها طبیعت ًا از این رویکرد استقبال میکردند .ترامپ قب ً
ال
به عنوان تاجر به روسیه سفر کرده بود که در آن زمان من حتی نمیدانستم او در
مسکو است .رئیس جمهور آمریکا نیز در پاسخ به این پرسش گفت که تحقیقات
«بازرسمولر»واتهامزدنبه 12افسراطالعاتیروسمسخرهاست.اینسخنان
باعثفاصلهافتادنمیاندوکشورشدهاست.هیچهمدستیدرکارنبودهاست
و او هیالری کلینتون را در رقابتی ســالم شکست داده اســت .به گزارش دویچه
وله،دونالدترامپووالدیمیرپوتینابرازامیدواریکردندکهنیروهاینظامیدو
طرفدرسوریهنیزبایکدیگرهمکاریداشتهباشند.آنهاگفتندکهدراینمورد
باهمبهتوافقرسیدهاند.همچنین،پوتیندرسخنانشدرانتقادازخروجآمریکا
ازبرجامگفت«:مانگرانیماندربارهخروجآمریکاازتوافقهستهایایرانراابراز
کردیم .ایران به لطف برجام کنترل برنامه هسته ای خود را به آژانس واگذار کرد
و این توافق ،ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تضمین می کند».ترامپ
همگفتکهدربارهفشاربرایرانباپوتینصحبتکردم.دراینمیانهنگامیکه
خبرنگاری درباره ادامه همکاری دو طرف پرســید پوتین توپی را به ترامپ داد و
گفت«:حاالکهصحبتازفوتبالشد،توپدرزمینشماست».تالشترامپبرای
ایجادفصلجدیدروابطدوکشوردرحالیاستکهروسیهپسازالحاقشبهجزیره
کریمهبهکشورشوآمریکاپسازتعرفههایتجاریاعمالشدهعلیهاینکشور،
اتحادیه اروپا را دشمن خود می دانند .شــکاف میان ترامپ و متحدان آمریکا در
حالیعمیقترمیشودکهاروپاییهابهویژهاعضایناتوکماکانروسیهرادشمن
شماره یک خود می دانند .پیشتر گاردین در سرمقاله خود تاکید کرد «تاریخ دو
رئیس جمهور و شخصیتهای شان به ما میگوید که این مالقات احتماال برای
آمریکابدوبرایمتحدانشبدتراست»براساسموسسهافکارسنجی«پیو»۵٢:
درصدازمردمآمریکاروسیهرا«خطرعمده»برایکشورشانمیبینند.درروسیه
نیز ۵٣درصد از ترامپ خوششان میآید .دشمنی آمریکا با روس ها نیز از قفقاز
شمالی و شرق اوکراین شروع می شود و تا سوریه در غرب آسیا و شبه جزیره کره
درشرقآسیاگسترشمییابد.باتوجهبهچنینرویکردی،نشستسرانآمریکاو
روسیهبعدازهشتسالوقفه،چشماندازبهبودروابطدوکشورراارائهنمیکند.

khorasannews.com
مخاطبان روزنامه خراسان در استان های خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان می توانند مطالب مربوط به تیتر های زیر را که در صفحه اول
آمدهاست،درشمارهامروزروزنامهخراسانرضوییاسایتاینترنتیروزنامهخراسان
به نشانی  www.khorasannews.comمطالعه کنند.

دالیلردصالحیتاصالحطلباندرانتخاباتبه
روایتنمایندهشوراینگهباندرخراسانرضوی
خراسان رضوی

صفحه3

ایسنا  125 -تن از استادان دانشگاههای سراسر کشور در نامهای به حسن روحانی با اشاره به احکام قضایی سنگین علیه عده ای از دانشجویان بازداشتی اعتراضات دیماه ،تاکید
کرده اند«عمدۀ دانشجویان بازداشتشده احیان ًا درباره عملکرد دولت شما ،در حوزۀ دانشگاه  ،انتقاداتی مطرح کردهاند .از این رو اعالم می کنیم که فضای دانشگاه را «امن میخواهیم،
نه امنیتی» و خواهان آنیم که به وظایف و وعدههای خود در پاسداری از حقوق ملت و حمایت از فضای انتقادی دانشجویی ،وارد عمل شوید و از دانشجویان حمایت کنید».

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••مدتششسالاستمحدودهتوسوآرامگاهفردوسی
به صورت رسمی به شهر ملحق شده است اما هر زمان
به شهرداری منطقه مراجعه می کنیم می گویند جواب
طرحتفصیلیهنوزازتهراننیامدهاست.مگراینمنطقه،
جزیرهاسرارآمیزاستکهطرحتفصیلیآنتااینحدسخت
وزمانبراست؟!
••پیشنهادمیکنمبنزینفقطتوسطکارتخودروتحویل
شودوبرایجایگاهدارانکارتبانرخمثالسههزارتومان
بهباالباشد.همچنینسرانهمصرفسوختهرخودرودر
ماه داخل شهر  15لیتر و خارج شهرستان مسافت بیش
از 200کیلومتر براساس مصرف تحویل شود ولی داخل
شهر هرگونه افزایش مصرف بیش از  15لیتر براساس
کارت پلکانی مالیات و ارزش افزوده از  50درصد به باال
همزمان با تحویل سوخت در هر لیتر محاسبه و دریافت
شــود .عمال شما بنزین را گــران نکرده ایــد ولــی هزینه
استفادهغیرضروریراکاهشخواهیدداد.
••اگر دولت می خواهد ثواب کند ،اول برای مناطقی
اشتغالایجادکندکهنیازمندترهستند،مثلروستاهای
محروم ،با سامان دهی کشاورزی و دام پروری یا کارگاه
های کوچک با توجه به اقلیم متنوع کشورمان ،تا مجبور
نشوندبهشهرهابیایندوحاشیهنشینیکمشود.درشهرها
همبرایجوانانباتولید،اشتغالپایدارایجادکند.اشتغال
وتولیدملیوحمایتازکاالیداخلی،آیندهنگریاست.
••با وجود صدور کارت هوشمند ملی و آن همه تبلیغات و
هزینه تحمیلی به مردم ،خود اداره ثبت و ثبت شرکت ها
فتوکپیبرابربااصلشناسنامهوکارتملیطلبمیکنند.
••بعضی از نماینده هــای مجلس فقط دنبال مطرح
کردن خودشان هستند و از االن با کارهای حاشیه ای و
موضوعات خاص می خواهند رای عده ای را به نفع خود
جمعکنندولوآنموضوعاصالقابلطرحنباشد.
••جنابدادستانبفرماییدبنده 16میلیونازپدیدهطلب
دارمکجابروموازچهکسیشکایتکنم؟
•• دیدینرئیسجمهورکرواسیچهمهربونه!
••بانک ملی بنرهایی را جلوی سایه بان دستگاه های
عابربانک خود برای تبلیغ پیام رسان بله و حفظ حریم
خصوصی مشتریان نصب کرده که کار خوبی است ،ولی
بــرای صاف ماندن بنرها در قسمت پایین آن ها جسم
سختی که احتماال تیغه فلزی است به صــورت مخفی
کار گذاشته شده که می تواند موجب آسیب رساندن به
سروصورتوچهبساچشممشتریانشودکهنیازبهبازبینی
واصالحدارد.
•• چرا جناب عادل فردوسی پور این قدر از صحنه های
شادیخانمرئیسجمهورکرواسیهیجانزدهبود؟!
••از روز اول پرداخت یارانه ها تا به امــروز همه اقــام و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مایحتاجزندگیخانوادههاگرانوگرانترشدهولییارانه
افراد همچنان همان 45هزار و 500تومان باقی مانده ،
من معلول و متاهل با دو فرزند محصل بدون شغل و هیچ
درآمدمالیچطوربااینمبلغیارانهزندگیکنم؟
••چرا بعد از گذشت تقریبا چهار سال موسسه کاسپین
فقط جواب گوی سپرده گذاران موسسه فرشتگان است
وجوابگویمالباختگانموسساتدیگرمثلبدرتوس
نیست؟
••دیدید تنها جایی که چهره و زیبایی هیچ مطرح نیست
فوتبالاست!
••باید قطعی برق را در روزنامه اعالم کنید .مردم همه در
سایتهاواینترنتنیستندکهمتوجهشوند.
•• لعنتبرگرانی!
••آقای روحانی ممنون که دستور رسیدگی برای پرونده
بزرگقاچاقخودرودادیدامااگرحمایتقاطعاینمردمرا
میخواهیدلطفادستوررسیدگیوبرخوردقاطعدرهمه
تخلفات مثل قاچاق ارز ،سکه و ارزهایی که برای واردات
کاال از بیت المال دادید صادر کنید و هرکس و هرمقامی
بود با او با اشد مجازات برخورد و اموال او هم مصادره و در
جرایدروزعکسوجرماوچاپشودتاریشهفسادبرچیده
شودوگرنهدوبارهبازهمانآشوهمانکاسهاست.
••بعد از این که وزیر ورزش درخواست معافیت بعضی
فوتبالیستهاراکردآنهمبدوندلیلقابلقبولبدنیست
ورزشکاران و هنرمندانی که خدمت مقدس سربازی را
انجام داده اند اعالم کنند تا میزان مردمی بودن و وطن
دوستیآنهاثابتشود.
••آقای روحانی آیا خیلی سخت است به وزیر مخابرات
بگویید برای مردم پیامک زورکی ارسال نشود و هزینه
تراشی نشود؟ خط های همراه و تلفن های ثابت مردم
به بهانه مدتی بدون استفاده ماندن مصادره و به دیگری
واگذارنشود؟بهخصوصبدوناخطاروهماهنگی!اینکار
سرقتقانونمنداست!بهدیگروزیرانبگوییدکاغذبازیها
واتالفوقتمردمرابهحداقلبرسانند!گاهبراییکپایان
کار ماه ها و سال ها برو و بیا الزم است! در حالی که در سه
روزهممقدوراست!اینهاشدنینیست؟!
••من خودم سراغ دارم مالک یک نانوایی که چند سال
پیشیکنانواییکوچکداشتاالنسهنانواییداردچرا
الکیمینالند؟!
••یک پیام از مخابرات برایم آمــد که پیام هــای کــددار
تبلیغاتیاست.اگرجوابدهیدهزینهآنمتوجهشماست.
در صورتی که پیام ها را خود مخابرات می فرستد آن هم
برایشارژیاهدیهمکالمهرایگان.
••چرا با این همه هشدار و اطالع رسانی و خواهش باز هم
مردمدرمصرفآبوبرقازیکدیگرسبقتمیگیرندوباور

نمابر05137009129 :

نمی کنند خطر بحران بی آبی جدی است؟! آب مساوی
زندگیاستپسبیاییدبهاندازهآبمصرفکنیم.
••آقایوزیرخجالتدارد!افزایشمستمریبازنشستگان
 6درصد!
••قصه غصه پــردرد دختر دستمال فــروش خیلی ها را
غمگین کرد .باید فرزندان والدین معتاد را به بهزیستی
برد یا کسانی سرپرستی آنان را به عهده بگیرند تا به فساد
کشیدهنشوند.
••ترامپ با تهدید دالری می خواهد علم مان را معامله
کنیم .کــاش خــدا کمک کند ایــن قــدر پیشرفت کنیم
که وابسته ایــن وآن نباشیم .کشوری که  80میلیون
پشتوانه مردمی دارد و  100درصد پشتوانه علمی دارد
تسخیرناپذیراست.
••ضمنعرضتبریکایامدههکرامتپیشنهادمیکنمبه
منظورکمکبهاقتصادمقاومتیوکاهشترافیکسنگین
سطحشهرها،مصرفبنزینوآلودگیهوا،ضمنافزایش
وسایلنقلیهعمومیبرایاستفادهوفرهنگسازی،هزینه
هایاستفادهازخودروهایشخصیغیرعمومیدرداخل
شهرهاپسازمطالعهوبررسیجوانبآنباافزایشمالیات
و سهمیه بندی بنزین به حدی افزایش یابد که برای فرد
تک سرنشین و حتی دو نفره به صرفه تر از وسیله عمومی
نباشد.
•• با پیشنهاد معلم فرهیخته در خصوص ساخت تندیس
مریم میرزاخانی و رضا صادقی اسطوره های ریاضی
کامالموافقموآنراتحولیبزرگمیدانموامیدوارمآقای
شهردارآنرااجراکند.
••سلطان سکه بازداشت شد .آن پارسا که ده خرد و ملک
رهــزن اســت /آن پادشاه که مال رعیت خــورد گداست
(پرویناعتصامی).
••یکراهحلبرایصرفهجوییدرمصرفآب؛ادارهآبفابا
همکاریبسیجفقطبهمجتمعهایمسکونیسطحشهر
بروند و وسایل ابتدایی کولرهای آبی مثل شناور  ،پیچ و
واشرکفکولروشیلنگآبکولرهمراهداشتهباشند.اکثر
آبریزیهایشبانهروزیکولرهایآبیمربوطبههمین
سه قطعه ارزان قیمت است که توجهی به آن نمی شود .با
اینهمکاریآبفابابسیجمحالت،آبقابلتوجهیصرفه
جوییخواهدشد.
••برای شفای همه جانبازان گران قدر دعا می کنیم و
برای کسانی که با هنرمندی خود شور و نشاط به خانه ها
میآورند.
••واقعا انصاف کجاست؟ خونه ام که سال گذشته 43
میلیونرهنبودهامسالمالکمیگه 70میلیونتومان
رهن!اونمخونه 30سالساخت.واقعاباچهمنطقی60
درصداضافهمیکنن!خداروخوشمیاد؟!





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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واقعیتهایی ازکمک خلبان جنجالی ودیدارغیرمنتظره مارادونا و محمود عباس!

7.4

خلبانی که کمک خلبان از آب در آمد!
بعدازجنجالصحبتهایخلبانیکهبهبرنامه«حاال
خورشید»رفتهبودواعالمکردهبودکههواپیماییها
آنهارامجبوربهپروازبدونترمز 3میکنند،شرکت
هواپیمایی سپهران از او شکایت کرد .شکایتی که
حقایقبیشتریازاینخلبانجوانراآشکارکرد.بر
اساس ادعای شرکت سپهران امیرصادقی خلبان
نیستبلکهکمکخلبانیاستکهدرتستشرکت
هواپیماییمذکورردشدهاست.کاربریدراینباره
نوشت«:اینکهایشوندرموردهواپیماییهاوفشار
روی خلبانها درست گفته یا نه یک بحثه ،این که
آقایرشیدپوروبرنامهاشهرمهمونیروبیحساب
رویآنتنزندهمیارهتاهرچیبگهیکبحثمهمتر!»
کاربریهمنوشت«:زورشوناومدهحقیقتروگفته
ازششکایتکردن.چوناثباتادعاشسخته».

500

پایان جام ُخنَک!
جــام جهانــی  2018کــه به اذعــان بســیاری از
کارشناسان دنیای فوتبال با وجود ُپرگل بودن،
یکــی از بیمزهتریــن جامهــای جهانــی تاریــخ
فوتبال بود به پایان رســید .جامی کــه به دالیل
مختلف بینمک بود .از حذف بزرگان و مدعیان
در روزهای ابتدایــی جام بگیرید تا کفه ســبک
ترازوی جــام در ســوی دیگر جدول کــه میزبان
بود .عدم درخشش ستارههای دوست داشتنی
دنیای فوتبــال و حذف زودهنگام آنهــا را هم به
این فهرست اضافه کنید .حتی فینال ُپرگلی که
هم اشتباه داوری داشت ،هم گل به خودی و هم
برتری  3گلــه خروسها در  60دقیقــه ابتدایی.
همه چیز بــرای از بین رفتن هیجــان فتح جام .با
وجوداین قابهایماندگاریازجامبیستویکم
درقالبعکسیاویدئوباقیماند.دراینجابرخی
از ویدئوهای جــذاب جام را با هم مــرور خواهیم
کرد .نرم افزار کیوآرخوان خود را فعال کنید و با
استفادهازاینقابلیتویدئوهارادرگوشیتلفن
همراهتانتماشاکنید.

18.8

رنگکاری رئیس جمهوری که سلبریتی شد
کالیندا کیتاروویچ در طول برگزاری جام جهانی از
رئیسجمهورکرواسیبهیکسلبریتیتمامعیاردر
شبکههای اجتماعی بدل شد .تصویری قدیمی از
او که در حال رنگ کردن دیوارهای خانه است ،در
فضایمجازیدستبهدستمیچرخد.کاربریدر
اینبارهنوشت«:روسایجمهورکشورهایکوچیک
مثل کرواسی به مسئله اقبال عمومی خیلی توجه
میکنن.باهمینرفتارهایگرمشدرجامجهانی
مطمئن باشید محبوبیتش بین مــردم کرواسی
چند برابر شده ».کاربری هم نوشت« :ظاهرا عوام
فریبی فراگیره و فقط مربوط به برخی از مسئوالن
مانمیشه».

کاربر اینستاگرام

15.6

و باز هم ماجرای ُپر تکرار تاخیرها
دیروزتصاویریدرفضایمجازیمنتشرشدکهادعا
شد مربوط به پرواز هواپیمایی کیش ایر از کیش به
مقصد مشهد است و با تاخیر  6ساعته همراه شده
است .تاخیری که بار دیگر صدای مسافران را در
آورد و به سوژه داغ بحث میان کاربران شبکههای
اجتماعی بدل شد .کاربری با انتشار بلیت پروازش
ازکیشبهمشهدنوشت«:االنچندساعتهعالفیمو
هیچکسهمپاسخگونیست.دقیقاوقتپاسخگویی
بعضی مسئوالن ما ترجیح میدن نباشن!» کاربری
همنوشت«:داستانتاخیرهایپروازدرایرانبهیک
اپیدمی دردناک تبدیل شده و هیچ کس هم نیست
یکباربرایهمیشهبهاینبینظمیپایانبده».

تمــام  164گل جــام جهانــی
روسیه 2018در یک ویدئو

کاربر اینستاگرام
لحظات جــذاب جــام .چرخی
میان شادی و غم هواداران

کاربر اینستاگرام
مهمترین اتفاقات جــام که در
تاریخفوتبالماندگارشدند
کاربر اینستاگرام
ســرقت مدال قهرمانی توسط
یکیازکارکنانفیفا!

4.1

مارادونا به دیدار محمود عباس رفت!
اسطوره فوتبال جهان در
اقدامی ناگهانی به دیدار
مــحــمــود عــبــاس ،رئیس
تشکیالت فلسطین رفت
و در دیدار با او گفت« :قلب
منفلسطینیاست».ویدئویایندیدارروزگذشته
در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت.
کاربری با انتشار این ویدئو نوشت« :مــارادونــا و
بسیاری از آمریکای جنوبیها به خاطر ستمهایی
که طی سالها استعمار بر اونها گذشته ،عموما
طرفدارفلسطینوکشورهایستمدیدههستند».
کاربریهمنوشت«:پیوندفوتبالوانسانیت.مسی،
رونالدو ،مارادونا ،فدرر و بسیاری از ورزشکاران
هموارهازحقوقانسانیدفاعکردن».
CMYK

