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دستور الهه ،پیروزی بزرگ
یا تکلیف جدید ؟
رئیس دیوان بینالمللی دادگستری الهه طی نامهای رسمی خطاب
به وزیر خارجه آمریکا ،ضمن اعالم زمان رســیدگی به شکایت دولت
ایران در خصوص بازگشت یکجانبه تحریمهای دولت آمریکا ،تأکید
کرد :از هرگونه اقدام جدید اجتناب کنید و شرایط را تغییر ندهید.
اعالماینخبربازتابگستردهایبهویژهدرفضایداخلیداشتواین
سوال را پدید آورد که این دســتور دیوان دادگستری بین المللی تا چه
حدبهنفعایراناست وچهمالحظاتیرابایددربارهآندرنظرگرفت؟
برای دریافت تصویری روشن از این دستور نیازمند پرداختن به رویه و
توضیح مختصری از آیین دادرسی در این دیوان هستیم .
براســاس حقوق بین الملل بــرای ورود دیــوان الهه به دعــاوی بین
کشــورها باید دو طرف این مرجع را صالح به رسیدگی به آن بدانند.
حال با توجه به این که ایران و آمریکا عمال چهار دهه رابطه ای نداشته
اند ،چگونه ایران چنین دعوایی را علیه آمریکا مطرح کرده است.
ایــران از دو طریق مــی توانســته این شــکایت را علیه آمریــکا مطرح
کند؛ نخســت براســاس منشــور ســازمان ملــل متحد که بــه تمامی
کشــورها امــکان مراجعــه بــه دیــوان دادگســتری را در دعــاوی
فیمابیــن مــی دهــد البته بــا این قید کــه ایــن صالحیــت ،اجباری
نیســت و برای ورود دیوان به حل و فصل دعوا نیــاز به توافق دو طرف
است .بنابراین با توجه به این که احتماال آمریکا تمایلی به وروددیوان
به ماجرای تحریم های غیر قانونی این کشور ندارد و صالحیت آن را
به رسمیت نخواهد شناخت ،ایران از مسیر دوم و با استناد به پیمان
مودت بین دو کشور که در ســال  1334منعقد شده است ،اقدام به
طرح شکایت خود کرد .
عهدنامه مــودت و روابــط اقتصادی و حقــوق کنســولی در  15اوت
 1334( 1955ه-ش) و دو سال پس از کودتای 28مرداد بین ایران
و آمریکا در تهران منعقد شد.
این عهدنامه شــامل یک مقدمه و  ۲۳ماده ،متضمن مقررات توسعه
روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر
صلح و دوستی پایدار میان دو کشــور است .بر اساس بند  ۲ماده ۲۱
عهدنامه مودت ،هر اختالفی میان ایران و آمریکا در خصوص تفسیر
یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل
حل نباشــد ،باید به دیوان بین المللی دادگستری الهه ارجاع شود.
به بیان دیگر بر اســاس عهدنامه مودت ،ارجاع هر اختالفی به دیوان
بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط
دیگری احتیاج ندارد.
بنابرایندراینموردباتوجهبهاینکهطرفآمریکاییخودقبالواولین
بار با استفاده از مکانیسم این عهدنامه ،دعوایی را در ماجرای تسخیر
ســفارت این کشــور در تهران علیه ایران مطــرح کرد ،نمــی تواند به
صالحیت دیوان در ورود به این شکایت ایراد چندانی وارد کند .ضمن
این که دو طرف در  40سال گذشته با اســتناد به این عهد نامه ،چند
دعوای دیگر از جمله بحث حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری
ایران وحمله به سکو های نفتی ایران در جنگ تحمیلی توسط آمریکا
و چند مورددیگــر دعاوی را در دیــوان مطرح کرده اند کــه در تمامی
این موارد ،دیوان با اســتناد به این بند در پیمان مودت ،رسیدگی به
دعاوی دو طرف را پذیرفته است.
بنابراین ،این فــرض که طــی روزهای گذشــته برخی کارشناســان
مطرح کرده اند که احتماال با مخالفت آمریکا دیوان ورودی به شکایت
نخواهد کرد ،منتفی اســت و دســتورفعلی که صادر کــرده حاکی از
صالح دانستن خود برای ورود به دعواست.
با این مقدمه اکنون ســوال اصلی این است که دستور صادر شده چه
ماهیتــی دارد و آیا می تــوان آن را یــک پیروزی بــزرگ حقوقی برای
کشورمان دانست ؟
اگرچه مابه متن شکایت ایران دسترسی نداریم اما با توجه به دستور
رئیس دیــوان و رویه رســیدگی در این نهاد حقوقی به نظر می رســد
ایران عالوه بر این که در دادخواست خود ،اقدام آمریکا در برگرداندن
تحریم های یــک جانبــه را برخالف تعهــدات بین المللــی آمریکا در
عهدنامه سال 1334دانسته و خواستار رسیدگی دیوان به این تخلف
و جبران خســارت های خود شــده ،از الهه خواسته اســت ،در حوزه
ســامت ،درمان و دارو و به خصوص امنیت هوایی ،به عنوان یک امر
فوری  ،طی دستور جداگانه ای برگرداندن تحریم ها را ممنوع سازد.
هرچند دیوان با این دســتوربه نوعی ورود به بررســی ماهوی شکایت
ایرانعلیهآمریکاراآغازکردهاستومتوقفکردنبخشیازتحریمهای
واشنگتنعلیهکشورمانبرفرضاجرا   دراینشرایطبهنفعماستاما
اینبهمعنیصدوررایبهنفعیامحقدانستنیکیازدوطرفنیست.به
عبارتیایندستور،نظیرحکمموقتبرایتوقفهرگونهاقداممتصرفانه
در پرونده های دعاوی حقوقی و مالی اســت .به عبارت ساده تر دیوان
با این دستور فقط از دو طرف می خواهد شرایط مورد مناقشه را تغییر
ندهند تابتواندبهموضوع رسیدگیکند.ضمنآنکهدراصلپایبندی
واشنگتنبهایندستورهماماواگرهاییمطرحشدهاست.عالوهبراین
که دولت جدیدآمریکا نشان داده اســت پایبندی به مقررات نظام بین
المللوتعهداتخودندارد،دولتهایقبلیآمریکانیزدرسوابقخود
حتیاجرانکردنچندرایقطعیدیوانرادارند.باایناوصافبهنظرمی
رسدباید درنوعمواجههخودبااینمسئلهوبهویژهدرانعکاسآنبرای
افکارعمومیاینپیشزمینهرادرنظرگرفتوکمیباتاملعملکردتا
امیدواریکاذبیدراذهانشکلنگیرد.
براســاس رویه موجــود ،در صورت امتنــاع کشــورها از پذیرش حکم
و اجرا نشــدن آن ،دیوان آن حکم را به شــورای امنیت ســازمان ملل
ارجاع می دهد و شورای امنیت پس از بررسی موضوع اگر تشخیص
دهد که این تخطی برای صلــح و امنیت بین المللی چالش زاســت،
تمهیداتی را علیه دولت خاطی وضع می کند اما نکته این جاست که
آمریکا با توجه به داشتن حق وتو در شورای امنیت ،این تصمیمات را
وتو خواهد کرد.
اما این همه ماجرا نیســت .بدیهی اســت هر موضوع حقوقی در کنار
خود،الیههاوپیامدهای سیاسی،اقتصادیوحتیاجتماعیمتفاوتی
نیز خواهد داشت .این دستور توقف که بعید به نظر می رسد از سوی
واشــنگتن مورد تبعیت قرارگیرد ،در عیــن حال فرصت هایــی را در
اختیارکشورمانقرارمیدهدکهدرشرایطفعلیمیتوانددرمناقشه
پیش رو به کار ایران بیاید و ما را در فضای سیاســی و افکار عمومی در
موقعیت برتری قرار دهد .احکام دادگاه الهه به عنوان باالترین مرجع
حقوقی بین المللی از جایــگاه باالیی در محافل کارشناســی و حتی
افکار عمومی جهان برخوردار و بدیهی است عدم تبعیت آمریکا از این
احکام،هزینهسنگینیرابرواشنگتنتحمیلوفرصتمناسبیرابرای
کشور مان در روند رسیدگی به این مسئله در سازمان ملل  ،مذاکرات
سیاسی و فضای رسانه ای فراهم می کند تا در روند دومینووار خروج
و نافرمانی واشــنگتن از تعهدات بین المللی حداکثر اســتفاده را در
عرصه مذاکرات سیاسی با دیگر کشور ها و دیپلماسی عمومی ببرد.
بدیهیاستاستفادهازاینفرصتنیازمندتمهیداتواقداماتی است
که در راس آن دســتگاه دیپلماسی و سپس رســانه ها ونخبگان قرار
دارند  .فراموش نکنیم امروزه جنگ بر سر کنترل افکار عمومی بخش
مهمی از سرنوشــت نبرد را تعیین خواهد کرد و گاه حتی از خود نبرد
هم مهم تر است.

مراسم بزرگداشت آیت ا ...مرتضی تهرانی برگزار شد
مراســم بزرگداشــت مرحوم آیت ا ...مرتضی تهرانی،
استاداخالق،درمسجدمیرزاموسیبازارتهرانبرگزار
شد.بهگزارشخبرنگارخبرگزاریصداوسیما،دراین
مراسمکهگروههایمختلفمردمدرآنحضورداشتند،
ذاکراناهلبیتعصمتوطهارت(ع)بهمرثیهخوانی

و ذکر مصیبــت پرداختند .آیــت ا ...مرتضــی تهرانی،
معروف به حاج آقامرتضی از استادان اخالق تهران و از
شاگردانویارانامامخمینی(ره)بود.آنمرحوم،پس
ازسالهامجاهدتدرراهتعلیموتربیت،روز 30تیرماه،
بهعلتکهولتسنوبیماری،دارفانیراوداعگفت.

نوبخت خبر داد:

تصویب آیین نامه واگذاری مسکن های مهر بدون متقاضی
به بهزیستی و کمیته امداد
هادی محمــدی – محمد باقر نوبخت رئیس ســازمان
برنامــه و بودجه در حاشــیه نشســت هیئــت دولت در
خصــوص تصمیمــات این نشســت اظهار کــرد  :طبق
تصویبدولتقرارشدمسکنهایمهریراکهمتقاضی
ندارند ،به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد
واگذار کنیم که آیین نامه اجرایی آن به تصویب هیئت
وزیرانرسید.ویهمچنینازپرداخت1200میلیارد
تومان از پاداش فرهنگیان در تیرمــاه خبرداد و گفت :
قرار شد تا در مرداد عالوه بر پرداخت قسط دوم پاداش
فرهنگیان،پرداختپاداشبازنشستگاندانشگاهیان
و دیگر دستگاه ها را نیز شــروع کنیم و امیدواریم تا ماه
های آینده بقیــه مطالبات همه دســتگاه هــا پرداخت
شود.خبرنگاری از نوبخت درباره حذف ارز مسافرتی
پرســید که وی در پاســخ گفت  :اجــازه بفرمایید پیش
داورینداشتهباشیمزیرامجموعهسیاستهایارزی
را رئیس کل جدید بانک مرکزی باید به ســتاد کنترل

بازار ارز ارائه کند تا تصمیــم بگیریم  .االن فکر می کنم
به هیچ وجه به هیچ بازاری التهــاب وارد نکنیم به ویژه
بازار ارز که اثــر آن روی بازارهای دیگر به صورت مثبت
یا منفی خواهد بود.سخنگوی دولت همچنین درباره
مصوبه اخیر مجلس در خصوص منع بازنشســتگان از
خدمتدردولتخاطرنشانکرد:آنچهامروزگزارش
دادهشد،کمتراز110نفرازمدیرانراشاملمیشود.
اگراینمصوبهمجلسبهتصویبشوراینگهبانبرسد
وقانونشود،قطعابادقتاجرامیکنیمزیراهمهسعی
ما این اســت که برای جوانان شغل ایجاد شود هرچند
با این تعداد مشکلی حل نمی شــود .وی ادامه داد  :بر
اساسگزارشمرکزآماردربهارامسال711،هزارنفر
وارد بازار کار شدند .خوشبختانه756هزار نفر شاغل
شدند که در مجموع45هزار نفر از بیکاران کاسته شد
اماهنوزسهمیلیونو200هزارنفربیکارداریموبایدبا
تالشزیادبیشازیکمیلیونشغلایجادکنیم.

ازابتدایسالتحصیلیبهدلیلکمبودنیرویانسانی

 900کالسروستاییدرخراسانرضوی تعطیلمیشود

دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال
 ،97روز گذشــته با حضور معاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعی استاندار و رئیس شورای اسالمی مشهد در
حالیبرگزارشدکهرئیسگروهطرحوبرنامهادارهکل
آموزش و پرورش استان از تعطیلی 900کالس درس
بهدلیلکمبودنیرویانسانیدرسالتحصیلیجدید
خبرداد؛موضوعیکهزنگخطربحرانکمبودنیروی
انسانی در آموزش و پرورش اســتان را به صدا در آورده
است.بهگزارش«خراسانرضوی»،مهدینبویرئیس
گروهطرحوبرنامهآموزشوپرورشاستاندراینجلسه
اظهار کرد :ســال تحصیلی 98- 97در حالی آغاز می
شود که استان خراســان رضوی در آموزش و پرورش با
پنج هزار و 200نفر کمبود نیروی انسانی روبه روست؛
از پنج هزار نفر مشمول بازنشســتگی ،امسال هزار نفر
درخواستاستمرارخدمتدارند.استقرارپایهدوازدهم
در متوسطه دوم و متوسطه فنی و حرفه ای ،معادل سه
هزار نفر کمبود نیروی انســانی را به ما تحمیل می کند
و برایند همه ایــن ها حدود 13هزار نفــر کمبود نیروی
انسانی اســت.وی افزود :این در حالی است که فقط از
محل دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و ماده، 28
ســال 96از کل 13هزار کمبود نیروی انسانی ما فقط
 808نفر تامین شد و ما همچنان با کمبود 12هزارنفر
نیرویانسانیدرشروعسالتحصیلیجدیدمواجهایم.
نبوی یادآور شــد :با استناد به چارچوب توسعه سنواتی
ابالغیه وزیر محترم درباره سامان دهی نیروی انسانی

سال  98 - 97سیاســت هایی ابالغ شــده است که به
صورت خالصــه وار این پیامدها را برای اســتان خواهد
داشت؛درزمینهتشکیلکالسها،تخصیصکارکنان
تخصصی یعنی کادر اجرایی مدارس ،مشــاور ،مراقب
سالمت و مربی پرورشــی و همچنین تخصیص ساعت
حقالتدریسبرایجبرانکمبودنیرویانسانیکالس
ها،سهمیهایتخصیصمییابدوهرکدامازاینموارد،
بدین صورت محاســبه می شــود که بر اساس شاخص
هایی کــه وزارتخانه به اســتان مــا ابالغ کرده ،امســال
برای دوره ابتدایی به اندازه ســهمیه کالس های ســال
قبل می توانیم کالس تشکیل دهیم یعنی توسعه ای را
در مدارس روستایی نخواهیم داشت.وی تصریح کرد:
در مقطع متوســطه اول ،عالوه بر این که امکان توسعه
نداریم ،تکلیف شــده که 600کالس روستایی معادل
 200آموزشگاهروستاییمنحلشود،دانشآموزاناین
آموزشگاههابایددرمدارسشبانهروزییادرروستاهای
مرکزیساماندهیشوند،همچنیندرمقطعمتوسطه
دوم ،بر اساس شاخصی که ابالغ شده امکان تخصیص
هیچ کد جدیدی را به آن نداریم و تکلیف به حذف300
کالس روســتایی داریــم کــه معــادل 100آموزشــگاه
متوسطه دوم نظری در روستاهای استان است .حذف
این900کالسبایدبهکمبودنیرویانسانیکمککند.
ادامهاینمطلبرامیتوانیددرروزنامهخراسانرضوی
یاسایتروزنامهخراسانبهنشانیkhorasannews.
 comمطالعهکنید.

جهانبخش رکورد دستمزد لژیونرهای ایرانی را شکست
علیرضا جهانبخش آقــای گل ایرانی فصل گذشــته
لیــگ اردیویســه هلند بــا باشــگاه برایتــون انگلیس
قراردادی پنج ساله امضا کرد .این انتقال جهانبخش
را به گرانتریــن بازیکن تاریخ باشــگاه آلکمار هلند و
همچنین گران ترین لژیونر فوتبــال ایران تبدیل می
کند .به گزارش ورزش ســه ،شــب گذشــته باشــگاه
برایتون انگلیس با انتشاری عکس و کلیپی از ستاره
ایرانــی در پیراهــن این تیــم تایید کرد که بــا علیرضا

جهانبخش قــراردادی پنج ســاله امضــا کردهاند که
گفتــه میشــود رقــم ایــن انتقــال  ۱۷میلیــون پوند
اســت .قراردادی کــه علیرضا جهانبخش با باشــگاه
برایتون انگلیس به امضا رســاند ،او را تبدیل به گران
قیمتترین بازیکن تاریخ فوتبال ایــران و تیم آلکمار
کرد و بعد از کریم باقری ،حســین کعبی و آندرانیک
تیموریان او چهارمین بازیکــن ایرانی خواهد بود که
در لیگ جزیره به میدان خواهد رفت.

تصویبکمک 220میلیاردریالیدولتبرایخراسانجنوبی
زاهــدی -دولت  220میلیــارد ریال بــرای جبران
خساراتی که قبال به خراسان جنوبی وارد شده است
و آب رسانی به روســتاهای این استان تصویب کرد.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت
دولت از تصویــب اختصــاص حــدود  120میلیارد

ریال برای جبران خسارات قبلی در خراسان جنوبی
خبرداد.
«نوبخت» گفت :همچنین  100میلیارد ریال با توجه
به ضرورت آب رسانی به روستاها برای این استان به
تصویب هیئت وزیران رسید .

باحضور وزیر صنعت،معدن وتجارت درتربت حیدریه انجام گرفت

آغازعملیات اجرایی فاز نخست فوالد رخ تربت حیدریه

عملیات اجرایی فاز نخست فوالد رخ تربت حیدریه به
عنوانبزرگترینپروژهصنعتیشرقکشور عصردیروز
با حضور وزیر صنعت ،معــدن و تجارت آغاز شــد.وزیر
صنعت،معــدن وتجــارت در مراســم کلنــگ زنــی فاز
نخســت فوالد رخ تربــت حیدریــه   گفت :هــم اکنون
حدود110میلیونتنظرفیتجدیدفوالدباپیشرفت
فیزیکی  ۷۰درصد در کشــور در حال احداث اســت.
شــریعتمداری افزود :تربت حیدریه به لحاظ موقعیت
جاده ،ریل ونزدیکی به معادن فوالد سنگان خواف در
مکان مناســبی قرار گرفته واین در شرایطی است که
آب آن در فاز اول تامین شده است.وی افزود :خوراک
این پروژه تضمین شده اســت و اگر نمی بود من در این
جاحضورنداشتم.ویازکارخانهکاشیزرینخراسان
وشهرک صنعتی شــماره ۲بازدید ودر شــورای اداری
شهرســتان حضور یافت.معاون اســتاندار و فرماندار
ویژه تربت حیدریه در حاشیه این مراسم به ایرنا گفت:
مجتمع فوالد این شهرســتان بر اســاس طرح اولیه با
ظرفیت تولید 1.4میلیون تن ورق گرم کالف شده در
فاز اول 1.45،میلیون تن ذوب (فوالدســازی) و1.8
میلیون تن آهن اسفنجی ،ســرمایه گذاری 36هزار و
 878میلیارد ریال و اشــتغال مســتقیم برای 2800
نفرساختهمیشود.احمدعلیموهبتیافزود:درسفر
وزیر صنعت ،معدن و تجارت به تربت حیدریه ،ساخت
پایانه صادراتی این شهرستان نیز آغاز می شود.مدیر
عامل فوالد رخ تربت حیدریه به خبرنگاران گفت :این
پروژه با ظرفیت 4.1میلیون تن در زمینی به مساحت
 ۵۵۰هکتاربرای ۱۲هزارنفربهصورتمستقیموغیر

مستقیم اشــتغال ایجاد می کند.مسعود گل شیرازی
افزود :در این پروژه هم اکنون سه طرح وارداتی فوالد
کشــور شــامل آهن اســفنجی با تولید دو میلیون تن،
ذوب و ریخته گــری با یک میلیــون و ۶۰۰تن ظرفیت
و همچنیــن تولیــد ورق فــوالدی بــا 1.5میلیــون تن
ظرفیت با تامین مــواد اولیه از معادن ســنگان خواف
راه اندازی می شود و کشــور را از این حیث بی نیاز می
کند.ویبابیاناینکهبرایاینپروژهیکمیلیاردیورو
هزینهبرآوردشدهاست ،یادآورشد:اینپروژهبراساس
اســتانداردهای ایمیدرو ۲۸درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است و فاز نخست آن که شامل احیاست ظرف
 ۳۰ماهآیندهبهبهرهبرداریمیرسد.مدیرعاملفوالد
رخ تربت حیدریه گفت :بخشــی از اعتبارات این پروژه
از محل منابع صندوق توســعه ملی و بخشــی از طریق
فاینانسچینتامینمیشود.مسعودگلشیرازیبیان
کرد ۲۸:درصدپیشرفتفیزیکیاینپروژهتاکنوندو
هزارمیلیاردریالهزینهدربرداشتهاست.

ایرنا -رئیس جمهور ترکیه ،ایران را شریک راهبردی ترکیه خواند و گفت :امیدواریم در خصوص تحریم علیه ایران گام اشتباهی برداشته
نشود .رجب طیب اردوغان پیش از سفر به آفریقای جنوبی تأکید کرد :همان گونه که آمریکا شریک راهبردی ترکیه است ،ایران نیز دیگر
شریکراهبردیکشورماستوبههمینعلت،قطعروابطماباشرکابهدرخواستیککشوردیگربادرکماازاستقاللدرجهانمغایرتدارد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• به نظر می رسد ارتباط بین ریاست محترم جمهور و
مردم با مشکل مواجه شده است .کاش در دفتر ایشان
افــراد دلسوزی حضور داشتند تا بازخورد سخنرانی
های آقای روحانی و همچنین آن چه را در زیر پوست
شهرمی گذرد بدون مجامله و رودربایستی به ایشان
منتقل می کردند!
••در شرکت های توزیع نیروی برق مدیران و معاونانی
هستند که بیش از پنج سال از زمان بازنشستگی آنان
گذشته ولی حاضر نیستند بازنشسته شوند و مانع رشد
جوان ها هستند .از خدا بترسید و دلتان برای جوانان به
رحم بیاید .بروید تااشتغال ایجاد شود.
••به گفته رهبری بیشتر معضالت و گرفتاری ها داخلی
است و به دلیل روی کار بودن برخی مسئوالن خیانتکار
و بی خاصیت و پول پرست و زراندوز است نه تحریم های
خارجی .پس چرا این غده های سرطانی جراحی نمی
شوند؟
••یــادآوری خراسان قدیم باعث زنــده شدن خاطرات
گذشتهاستوبسیارعالی.منخوانندهروزنامهخراسان
یکی از پرسنل آن زمان داروخانه نور رضا بودم.
••برای اطالع همشهری که دنبال گوشت خروسه عرض
کنم که 50درصــد مرغ های گوشتی که مصرف می
کنیم خروس اند چون جوجه های گوشتی را تفکیک
نمیکنند.
••خراسان تو به داد ما برس .چند سال قبل برق سه فاز
از شرکت برق خریداری کردیم و تمام پول را پرداختیم.
حال که برای نصب اقدام کرده ایم نه کنتور را می دهند
نه پول را و بعد از پیگیری زیاد می گویند هرکاری که می
خواهی برو بکن!
••چرا خود دولت در ثبت سفارش خودرو باعث انجام
فساد شده و روزنه آلودگی را در بندهای بخشنامه معاون
اول دولت بازگذاشته است.
••چرا مقدار شهریه ثابت دانشگاه ها ظالمانه است و
براساس تعداد واحد انتخابی دانشجویان تعیین نمی
شود؟هیچتفاوتیبینفردیکهیکواحدانتخابکردهبا
فردیکهچندینواحددرسیانتخابکردهوجودندارد.
••آقای پمپئو! گرگ در لباس میش شمایید نه ما!
••اینکهمسئوالنمیگنمردمنگراننباشنیعنیچه؟از
لبنیات تا لوازم خانگی قیمت ها رو دو برابر کردن .دیگه
از گرانی ها تا مرز سکته پیش رفتیم .البته شما مسئوالن
بههمراهآقازادههاینجیبتونهیچوقتنگراننبودید.
••یک شنبه سالروز فوت احمد شاملو شاعر معاصر بود
ولی هیچ مطلبی در روزنامه نیاوردید!
••دوست عزیز! سقف کمیسیون بنگاه در نرخنامه که در
اکثر بنگاه ها نصب شده به درستی و شفاف تعریف شده

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

دلیلی ندارد وقتی یک بنگاه رقم زیادی از شما گرفته که
البته باز هم نمی شود قضاوت کرد ،حرف شما صحت
داشته باشد یا همه بنگاه ها را زیر سوال ببری.
••از تولیت آستان قدس استدعا داریم پروژه خط آهن
بیرجندبهمشهدرابهشرکتهایاقتصادیآستانقدس
واگذار کنند تا مردم محروم این منطقه به راحتی بتوانند
به مشهد مشرف شوند.
••امیدوارم با آمدن رئیس جدید بانک مرکزی شاهد
تحول و ترقی و شکوفایی در اقتصاد و بــازار سکه و ارز
کشور باشیم.
••جامعه ای که در آن همه انسان ها خود را نسبت به خود
ونسبتبهدیگریمسئولبدانند،چنینجامعهایصالح
ترین و سالم ترین جامعه است.
••لطفابههمراهبازرسانتعزیرات،سریبهبازارکامپیوتر
و لپ تاپ بزنید .گرانی و تقلب بیداد می کند!
••مدارس دولتی از ابتدای ثبت نام و به عناوین مختلف
پول می گیرند کالس تقویتی از دانش آموز مجدد پول
می گیرند تابستان هم به همین شکل کالس های فوق
هم همین طور .باز فرهنگیان محترم از کمبودها می
نالند گویا در این مملکت بازنشسته دیگری وجود ندارد.
••آقای جهانگیری می گوید 100میلیارد دالر ذخیره
ارزی در خارج داریم ،پس هر چه زودتر تا آن ها را بلوکه
نکرده اند به بانک مرکزی خودمان انتقال بدهید.
••چرا نمایندگی سایپا در مقابل خدمات آپشن جواب گو
نیست.سامانهرهیابنصبکردهاندکهجوابنمیدهد.
••دیدار خادمان «رضوی» با کودکان مبتال به سرطان در
اصفهان و عکس و انتقال حس کودکی دردمند جالب
بود .خداوندا به او و همه دردمندان به حق و استغاثه بی
ریای او شفا عنایت فرما.
••چرا سازمان خصوصی سازی هنوز سود سهام عدالت
کارگرهای ساختمان و فصلی را به حساب شان واریز
نکرده .لطفا رسیدگی کنید.
••از مسئوالن محترم بازرگانی خواهشمندم قیمت های
آهن و سیمان را که دقیقه ای باال می رود ،کنترل کنند.
••واقعا متأسفم که شبکه خراسان رضوی این قدر بی
اعتنا از کنار این مولود مبارک گذشت.
••رئیس جمهور کره جنوبی به خاطر رشــوه 32سال
زندانی شد اما وقتی یک مفسد و دالل ارز با وساطت
بانک مرکزی آزاد می شود ،تنها برداشت عقل سلیم این
است که بانک مرکزی هم در این دزدی نمک گیر است.
••سه مظنون اسیدپاشی در انگلیس به دام افتادند اما
اسیدپاشان یا اسیدپاش اصفهان به ریش ما می خندند؟
••آقایان بفرمایند کدام مشکل مردم را حل کردند یا چه
توسعه ای با تدبیر و امید به کشور دادند که االن به آن

نمابر05137009129 :

می بالند؟!
••عکس صفحه اول اصال مناسب میالد امام رضا(ع)
نبود.حجابخانمهامشکلدارد.تازهتارچاپشده،اگر
شفاف بود که حتما موارد دیگر هم دیده می شد.
••پیشنهادی برای کم شدن مصرف انرژی و برق دارم
و اون این که بعضی ساعات شبانه روز کلیه شبکه های
تلویزیونبرنامهنداشتهباشندوبرفکپخشبشه.بهخدا
کلی مصرف برق کم می شه هیچ اتفاقی هم نمی افته.
تازه افراد خانواده هم شاید فرصت شد چند کالم با هم
حرف زدند.
••روزنامه محترم چرا هر توهین به معلم را چاپ می
کنی؟ بنده خدایی که چندین بار در روزنامه فقط به
اعتراض معیشتی معلم اعتراض می کند اصال اطالعی
درباره موضوع ندارد .کسی که همان نوشتن اش را از
معلم یاد گرفته .شما تا حاال دیدید یک معلم از حقوق
بــاالی کسی گالیه داشته باشد؟ فقط از حق خود و
دانش آموزش دفاع می کند آن جا که حضرت علی(ع)
می فرماید اگر کسی حرفی به من بیاموزد مرا بنده خود
ساخته یعنی چه؟ معلم هم انتظار دارد دولت به فکر
همه قشرهای جامعه باشد.
••معموال در غذاهای مجلسی به دلیل مقرون به صرفه
بودن از روغن جامد استفاده می کنند ،در صورتی که
روغن های جامد برای افراد سالم نیز خطر دارد چه برسد
به بیماران قلبی عروقی و چربی خون .این صرفه جویی
در هزینه به جان وحیات مردم ضربه می زند .چرا تولید
این روغن های سراسر مضر متوقف نمی شود؟!
••عدهایگرگآدمنمابهجانمردمافتادهاندوهرچهمی
خواهند با سوءاستفاده از عنوان شغلی شان انجام می
دهند و هر کاری دوست دارند می کنند البته با خباثت
و موذیگری.
••من خودم یک کارگر زاده ام اما برای آن کسی که نوع
کار معلم را با کارگر روزمزد مقایسه می کند متاسفم! او
از طایفه کسانی است که آگاهانه و ناآگاهانه ریشه علم و
پیشرفت را دارند می خشکانند .مردم کشورهای مترقی
معتقدند رستگاری با رفاه معلم رابطه مستقیم دارد.
سخنان مرکل به پزشکان آلمان را مرور کنید!
••اعــام اسامی متخلفان ارز دولتی و ثبت سفارش
خودرو چه فایده ای دارد؟ امتیاز فعالیت آن ها را باطل
و به دست تحصیل کرده های بیکار واگذار کنید این ها
تعصب ملی ندارند که در این شرایط بد اقتصادی به فکر
سود شخصی اند.
••ما یک پنالتی از رونالدو گرفتیم این جوری برای دنیا
رجز می خوانیم اگر ما یک بازیکن مثل رونالدو داشتیم
چه می کردیم؟!





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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عروسالکچریآقایسفیرودرآمدنجومیرونالدوازاینستا!

33.2

حاشیههای عروس الکچری آقای سفیر
وی ــدئ ــوی مصاحبه عــروس
سفیر ایــــران در دانــمــارک
در شــبــک ـههــای اجتماعی
جــنــجــالســاز شـــد .در ایــن
مصاحبه عروس سفیر ایران
دردانمارکدرپاسخسوالخبرنگارکهمیگویدلباس
ایرانی میپوشید یا خارجی ،گفت« :به نظر من خوش
تیپی به برند پوشیدن نیست بلکه شناخت رنگها و
تمیزی و آراستگی مهم است ...اما من از مارک ایرانی
استفاده نمیکنم از مــارکهــای خارجی استفاده
میکنم!» کاربری در ایــن خصوص نوشت« :وقتی
خانواده مقامات اینطوری رفتار میکنن و با افتخار
مصاحبههممیکننبعدازمردممعمولیچطورانتظار
داریم از کاالی ایرانی استفاده کنن؟!» کاربری هم در
دفاعازاونوشت«:اتفاقابهنظرمصداقتشستودنیه».

15.6
4.1

حمله «حاال خورشید»ِی به «گشت نسبت»
حـــجـــتاالســـام شــهــاب
مـــرادی ،در برنامه «حــاال
خــورشــیــد» دربــــاره قضیه
«گشت نسبت» و این که در
خیابان نسبت دختر و پسر
را از هم میپرسند واکنش نشان داد و گفت« :غلط
میکنند میپرسند »...صحبتهایی که درباره آن
در شبکههای اجتماعی بحث و نظر های زیادی
مطرح شد .کاربری در این باره نوشت« :برخورد با
هنجارشکنان الزم است اما این که نسبت فامیلی
را بپرسند من هم معتقدم کار غلطی است و به ضد
خود تبدیل می شود ».کاربری هم نوشت« :به نظر
من شاید عبارتهای به کار رفته از سوی ایشان تند
باشد اما واقعا بعضی وقتها برای برجسته شدن
یک اشکال و رفع آن نیاز به ادبیات تند داریم».

واکنشهابهسوتیخوانندهجوان
حــمــیــد هــــیــــراد ی ــک ــی از
خوانندگان جوان و محبوب
اس ــت کــه ویــدئــوی منتشر
شده از کنسرت اخیر او سر
و صــدای زیــادی به پا کرده
است .در این ویدئو که گویا کنسرت اوست ،هیراد
بر خالف تصورها ،لب خوانی و در قسمتی به اشتباه
سکوت میکند و ترانه پخش میشود! خواننده
جوان در پایان کنسرت از همه حاضران در سالن
عذرخواهی میکند اما این اتفاق در فضای مجازی
برای او حاشیهساز میشود .کاربری با انتشار این
ویدئو نوشت« :آقای هیراد شما پول کنسرت از مردم
گرفتی وقتی بلد نیستی چرا پلیبک اجرا میکنی
و اینطوری میشه؟!» کاربر دیگری مدعی شد:
«وقتی با ماجرای سرقت ادبی ایشون برخورد جدی
نشد حاال کار به اینجا میرسه!»

7.4
18.8

درآمد نجومی رونالدو از اینستاگرام
بر اساس ادعاهای مطرح شده در برخی رسانههای
خارجی ،رونالدو ستاره کهکشانی دنیای فوتبال از هر
پست اینستاگرامیاش درآمدی حدود هفت میلیارد
تومان دارد! درآمد نجومی که توجه کاربران فضای
مجازی را به خود جلب کرده است .کاربری در این باره
نوشت« :با این اعداد و ارقام واقعا برای من سواله که
چطوریکیمثلکریسرونالدواینقدرتوزمینفوتبال
واسهموفقیتانگیزهداره؟!المصببروبااینهمهپول
کیف کن ».کاربری هم در پاسخ این کاربر نوشت« :این
بازیکنای ما هستند که تا شندرغاز پول گیرشون میاد
فوتبال،حرفهوزندگیشونروفنامیکنن».

ادعایجریمه 10رانندهآستینکوتاه!
بعد از حرف و حدیثهای هفته گذشته درباره اعالم
شهرداریقزوینمبنیبرجریمهرانندگانتاکسیکه
پیراهنآستینکوتاهبپوشند(!)،روزگذشتهتصویری
در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن ادعا شده
بود یک راننده تاکسی در کنگاور به همین دلیل 10
هزار تومان جریمه شده است .کاربری در خصوص
این تصویرنوشت« :اگر واقعیت داشته باشه دردآوره».
کاربری هم نوشت« :یعنی این دیگه نوبرشه .آخه تو
گرمایتابستونچهکاردارنبهرانندهتاکسیبیچاره».
کاربری هم مدعی شد« :انتشار این اخبار در فضای
مجازی بیش از آنکه حقیقت را مشخص کند  ،شبیه
یکسیاهنماییاست».

22.5

پرداخت هزینه تحصیل  37کودک با رفتگری!
ژاویونگجیو،نامیکرفتگربیخانمانچینیاستکه
بهعنوانیکفرشتهآسمانیمعروفشدهاست.ویدر
 30سال گذشته ،با درآمد حاصل از رفتگری ،هزینه
تحصیل 37کودکراپرداختهاست.کاربریدرفضای
مجازیباانتشارتصاویریازاینرفتگرمشهورنوشت:
«هنر نکرده! خیلیها هم هستند در مدت همین 30
سالی که این آقا این کار رو کــرده ،با احتکار و گران
فروشی جیب ملت را خالی کردهاند ».کاربر دیگری
نوشت«:انسانیتواژهعجیبیاست.درودبهشرفش.
رفتگران قلبهای مهربانی دارند که هر جای جهان
باشندمهربانیرابهیادگارمیگذارند».
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