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آهن را باید با آهن برید
رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشــنبه به ایران پیشنهاد مذاکره داد و به خبرنگاری
که از وی پرسید چه شرطهایی برای مذاکره دارد پاســخ داد« :هیچ پیششرطی».
چرا نباید این پیشــنهاد را قبول کرد؟ در ظاهر رئیس جمهور آمریکا از موضع قبلی
این کشور که در قالب شــروط  12گانه پمپئو مطرح شــده بود ،عقب نشسته و برای
یک مذاکره «بدون پیش شرط» اعالم آمادگی کرده است،پس چرا مخالفت کنیم؟
بدیهی اســت برای مواجهه درست با این پیشــنهاد ترامپ باید نیات او را از طرح این
مسئله در شرایط فعلی درک کنیم و متناسب با آن واکنش نشان بدهیم.اگر چه این
پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا در کمتر از دو ساعت از سوی وزیر خارجه و سخنگوی
امنیتملی اینکشورمشروطشدوبهنوعیبهشرایطقبلیبازگشتامامسئلهایکه
در این نمایش جدید ترامپ کمتر کسی به آن توجه میکند ،پاسخ به این سوال است
که آیا واقعا آمریکا بدون پیش شرط پیشنهاد مذاکره داده است؟ آیا نباید پرسید پشت
این ژست جدید از سوی کسی که با افتخار اعالم میکند «من برجام را برهم زدم» چه
نهفته است؟ به نظر میرسد جدای از شخصیت شومن ترامپ و ولع سیری ناپذیر او
برای دیده شدن ،وی با ارائه این پیشنهاد سعی دارد در عرصه سیاسی و دیپلماسی
عمومی به اصطالح ایران را در گوشه رینگ قرا ر دهد.
برخی پیش شرطهای اجرا شده
هرچند در ظاهر معنای حرف ترامپ این است که او شرطی ندارد که نیاز باشد ایران
آن را اجرا کند و ســپس پای میز مذاکره بــرود اما اگر قبال پیش شــرطهای اجباری
تعیین و حتی اجرا شده باشد چه؟ آیا در این صورت بازهم میتوان گفت که مذاکره
بدون پیش شرط است؟واقعیت این است که اکنون پیش شرطهای اجباری درحال
اجراست که به نوعی مذاکره را از منطق یک مذاکره واقعی خارج میکند.
 خروج آمریکا از برجام که یک توافق چندجانبه بوده و پشتوانه حقوقی بینالمللیآن قطعنامه  2231شورای امنیت ســازمان ملل است ،عمال نشان میدهد آمریکا
هرآن چه از پیش شرطهایی را که میتوانسته اعمال کند ،قبال اعمال کرده است ،چه
ایران بخواهد و چه نخواهد .خروجی که نشــان میدهد آمریکا به هیچ قول و قراری
حتی امضا و قانون داخلی خود و نیز قطعنامههای شورای امنیت هم پایبند نیست.
در چنین شرایطی اصوال این کشور چطور میتواند حرف از مذاکره بزند؟
آمریکاباخروجازتوافقهستهایکهنتیجهمذاکرهچندجانبهو 12سالهبینالمللیبود ،سایه تحریمها را بر سر ایران سنگین کرده و مدام اعالم میکند که به سمت صفر
کردن صادرات نفــت ایران حرکت میکند .مســئلهای که برخی مشــتریان دایمی
نفت ایران را ترسانده و آنها اعالم کردهاند که به تدریج خرید نفت از ایران را کاهش
میدهند.
 دســتورات خزانه داری آمریکا برای بازگشــت تحریمها در دو مقطــع مرداد و آبان ،97عمال فرمان خروج از بازار ایران را به برخی شرکتها و موسسات بزرگ مالی و
اقتصادی دنیا داده است .تاجایی که شرکتهای مطرحی چون توتال ،انی ،زیمنس،
ایرباس ،دنیلی ،مرسک و برخی دیگر از این شرکتها اعالم کردهاند که بازار ایران
را ترک خواهند کرد .آیا خسارتهای عینی و روانی که ناشی از این اتفاق است برای
ایران به راحتی جبران پذیر است؟
 در چند هفته اخیر تیمهای متعدد اقتصادی از وزارت خزانه داری آمریکا با ســفربه ترکیه ،چین ،هند و برخی کشــورهای اروپایی به طور مستقیم بر سر عدم تعامل و
ارتباط اقتصادی با ایران با این کشورها مذاکره میکنند و پیشنهادهای اقتصادی
ی دهند و کشورهایی را که از همراهی با تحریم ایران سرباز بزنند ،به تحریم و تنبیه
م 
مالی تهدید میکنند.
 در کنار همــه اینها حمایتهای صریح دولت آمریکا از تروریســتهای منافقین وسوق دادن آنها به خیابانهای ایران برای کشتار مردم بیگناه ،یکی دیگر از اقدامات
اخیر کاخ سفید است که روی هر قاتلی را سفید میکند.
بــه ایــن فهرســت میتــوان اقدامــات دیگــری از آمریــکا را نیز افــزود؛ مثــا تجهیز
گروهکهای تروریســتی تجزیه طلب و وارد کردن آنها به مرزهای شــرقی و غربی
ایران برای ایجاد ناامنی و حمایت آشکار و صریح از هرگونه اغتشاش و آشوب در ایران
که امنیت مردم را برهم میزند.
با وجود چنین پیش شــرطهایی که از قبل ،اجرا هم شــده اســت آیا مضحک نیست که
دونالد ترامپ از مذاکره بدون پیش شرط حرف بزند؟ آیا واقعا اگر پیشنهاد برای مذاکره
بدون پیش شرط باشد و پیشنهاد دهنده هم آمریکا باشد ،ایران نمیپذیرد؟
تجربه مذاکره بدون پیش شرط با آمریکا
نگاهی به مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا در عمان در زمستان  1391پیرامون مسئله
هستهای نشان میدهد که چنین نیســت و آن جایی که آمریکاییها از پیش شرطهای
خود گذشــته بودند ،ایران درباره مسئله هســتهای مذاکره کرد و حتی این مذاکرات با
همه فراز و فرودها به یک توافق هم رسید؛ اما چه سود؟ آمریکا پیش از مذاکرات محرمانه
در عمان پیغام داده بود که اصل غنی ســازی ایــران موضوع مذاکره نخواهــد بود و این
مسئله را پذیرفته است ،این درحالی بود که تمام قطعنامههای وقت سازمان ملل از ایران
میخواست غنی سازی خود را متوقف کند و هیچ ســطحی از غنی سازی را در ایران به
رسمیتنمیشناخت.درحقیقتبابرداشتهشدناینپیششرطبودکهایراندرمسئله
هستهای وارد مذاکره شــد .هرچند آمریکاییها در طول همان مذاکراتی که به برجام
منتهیشدنیزتالشکردندابعادبرنامههستهایایرانراتاجاییکهمیتوانندمحدودتر
کنند.البتهاینمذاکراتسرانجامبهبرجاممنتهیشد،برجامیکهاگرازسویآمریکابه
درستی اجرا میشد ،حتی میتوانست به مذاکره درباره موضوعات دیگر نیز بینجامد.
این سیاست ،سیاست اصولی ایران بود که توسط رهبر انقالب در فروردین 1394بیان
شده بود ...« :امروز فقط موضوع مورد بحث و مورد مذاکره(با آمریکا) ،مسائل هستهای
است .حاال ،این تجربهای خواهد شد؛ اگر طرف مقابل از کجتابیهای معمولی خودش
دست برداشت ،این یک تجربهای برای ما میشود که خیلی خب ،پس میشود در یک
موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد؛ ا ّما اگر دیدیم نه ،این کجتابیهایی که همیشــه
از اینها دیدهایم باز هم وجود دارد و کجراهه دارند میروند ،خب طبع ًا تجرب ه گذشــته
ما تقویت خواهد شــد ».این تجربه گران بها در حقیقت نســخه جدیدی از سند تاریخی
بدعهدیها و خرابکاریهای آمریکا علیه مردم ایران (از سرنگونی دولت مردمی دکتر
مصدق تا حمایتهای گســترده از صدام و منافقین و )...شد .جایی که هم دولت اوباما
دریکسالپایانیاشوهمدولتترامپدر 18ماهاخیرتمامتالشخودرابهکارگرفتند
تا منافع توافقی که به استناد  11گزارش آژانس از ســوی ایران به طور کامل اجرا شده
به کشورمان نرســد .در نهایت هم ترامپ با خروج پر ســرو صدا از برجام تیرخالص را به
آن شلیک کرد .تیری که نه فقط به برجام بلکه به هرگونه اعتماد به آمریکا شلیک شد تا
ثابت کند حتی مذاکرات بدون پیش شرط با واشنگتن ثمری جز آن چه میبینیم ندارد.
بدیهی است ترامپ که براساس بسیاری از نظرسنجیها و در آستانه انتخابات داخلی
کنگره آمریکا محبوبیت شکنندهای دارد ،سعی میکند برای تغییر این شرایط در کنار
مسئله فلسطین و کره شمالی همان نقشه قبلی یعنی «تسلیم ایران» را با ابزار جدید به
پیشببرد؛ابزاریبهنامفشارسیاسیوعمومیبرایرانواینتصویرسازیکهایرانتمایل
به مذاکره ندارد .قطعا مسئوالن نیز با توجه به این مسئله نحوه واکنش به پیشنهاد وی را
تنظیم خواهند کرد .همان طور که عمده مسئوالن و به ویژه کمال خرازی رئیس شورای
راهبردیسیاستخارجیاعالمکرد «ترامپعاشقمالقاتبرایمالقات» استو«باید
قبل از هر چیز ،خروج آمریکا از برجام را جبران کند و نشان دهد که برای تعهدات اسالف
خود و قوانین بینالمللی احترام قائل است ».پاسخی که به نوعی میتوان آن را پاتکی به
تک ترامپ برای فضا سازی روانی علیه ایران ارزیابی کرد .واقعیت این است که آهن را
باید با آهن برید ،ترامپ برای مذاکره بدون پیش شرط باید همه پیش شرطهایی را که
اکنون اجرا میشود متوقف کند ،امری که دست او را برای افکار عمومی روخواهد کرد.



فارس -محمدباقر نوبخت در صفحه توییتر خود از موافقت رئیسجمهور با کنارهگیری وی از مسئولیت سخنگویی دولت خبر داد و نوشت« :هرچند که تاکنون بر هر دو
مسئولیت ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت تمرکز داشتهام .. .اما از رئیسجمهور درخواست کردم به دلیل شرایط جدید ،اجازه دهند همه توان خود
را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه نمایم و مسئولیت سخنگویی دولت را عزیز دیگری برعهده بگیرند که خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت».

سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست دانشجویی دیگر درباره
ایجاد شــفافیت در حین رســیدگی به پروندههای قضایی و
احکام صادر شده گفت :بارها و بارها گفتهایم برای شفافیت،
دادگاههــای علنــی که برگزار میشــود منتشــر شــود اما با
قانونی که تصویب شده ،جلوی آن گرفته شده است .حجت
االسالم اژهای که پیش از این در چهار نشست دانشجویی به
سواالت صریح آنها پاسخ داده بود ،روز گذشته در نشست
دانشجویی با عنوان "قوه قضاییه در بوته نقد" حاضر شد و با
اشاره به سوال یکی از دانشجویان درباره لزوم شفاف شدن
برخی دادگاهها گفت :برای چندمین بار اصالحیه به مجلس
بردیم که استدعا میکنیم و اعتقادمان بر این است دادگاهی
که علنی برگزار میشود منتشر شود ،تقصیر ما چیست؟ اما
این طور نیست که الیحهای که دولت و قوه قضاییه به مجلس
میبرند حتما تصویب شود.
▪پرونده برادر رئیس جمهور با وثیقه ادامه دارد

به گزارش میزان ،در ابتدای این نشست یکی از دانشجویان
خطــاب بــه محســنی اژهای گفــت :در پرونده بــرادر رئیس
جمهور و برادر جهانگیری ،قوه قضاییه نتوانسته آن را خوب
باز کند و بــه تازگی بــرادر جهانگیری را در رســانهها دیدیم
که در پاســخ معــاون اول قوه قضاییــه گفت :دربــاره پرونده
برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول ،قوه قضاییه و قاضی
مالحظه نکرده که برادر رئیس جمهور است ،پرونده تشکیل

افتتاح  5هزار واحد مسکونی بازسازی شده در مناطق زلزلهزده

استاندار :گرانیها سبب وقفه در بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه میشود
معاون اول رئیسجمهور دیــروز برای بازدید از روند ســاخت
وسازهای عمرانی در مناطق زلزلهزده و افتتاح پنج هزار واحد
مسکونی ساخته شده به استان کرمانشاه سفر کرد .به گزارش
فارس،اسحاقجهانگیریدراینسفرپنجهزارواحدمسکونی
بازسازی شده در مناطق زلزلهزده کرمانشاه را ب ه طور همزمان
طی مراســمی در روستای «شــیرین آب» افتتاح کرد .در شهر
ســرپلذهاب شــش هزار و  500واحد مســکونی در اثر زلزله
 7.3ریشــتری  21آبان ســال گذشته تخریب شــد که مجدد
ســاخته میشــود و تعمیرات  11هزار واحد مســکونی تقریب ًا
به پایان رســیده اســت .نبود ثبات در بازار مصالح ساختمانی
مشکلعمدهاینمردمآسیبدیدهاستکهمسئوالنبازسازی
میگویند با تدابیری در زمینه تامین سیمان و آهنآالت تالش
کردهاند آن را به حداقل برسانند.
استاندارکرمانشاهنیزصبحدیروزدر آیینبهرهبرداریازپنج
هزارمینواحدمسکونیروستاییبازسازیشدهاستانگفت:

امیدواریم گرانی که سبب وقفه در بازسازی مناطق زلزلهزده
میشود با تصمیمات صحیح دولت رفع شود .وی اظهار کرد:
تا کنون ۵۶۵۶میلیارد تومان اعتبار بــرای مناطق زلزله زده
تخصیص یافتــه و میزان زیادی از آن ابالغ شــده اســت که بی
نظیر است .بازوند گفت:حدود  ۴۰۰میلیارد تومان از طریق
هاللاحمرکهشاملکمکهای مردمی هممیشودبهمناطق
زلزله زده کمک شده اســت .وی افزود :با توجه به گران شدن
مصالح ،افزایش میزان وام برای واحدهای خســارت دیده در
روستاوشهربسیارضروریاست.دولتکمککندآهنمورد
نیاز مناطق زلزله زده با قیمت مناسب در اختیار بنیاد مسکن
قرارگیرد.ویگفت:رسمیشدنمرزسوماروشوشمیدرپاوه
یکیازمطالباتمردماستومیتواندتحولیدراقتصادمنطقه
بهوجودآورد .بازوندافزود:منطقهآزادپسازتصویبدرهیئت
دولت،اکنونبهمراحلنهاییتصویبدرمجلسنزدیکشده
استومیتواندیکفرصتبرایتوسعهاستانباشد.

•• آقــای روحانی ارز سر به فلک کشیده ولی
حقوق کارگر و کارمند فقط  10درصد افزایش
یافت و تورم  100درصد است .باید تمام وزرای
تان را عوض کنید.
••از نمایندگان مجلس بابت طرح ممنوعیت
اشتغال بازنشستگان تشکر میکنم .امیدوارم
این طرح بدون استثنا برای همه سازمانها و
اشخاص اجرا شود تا نسل جدید به بدنه وارد
شود و ان شاء ا ...شاهد ثمرات آن باشیم.
••سبک بازی پرسپولیس و استقالل در هفته
اول کسل کننده بود .امیدوارم از هفتههای بعد
سبک بازی شان تماشاگر پسندتر و جذا بتر
باشد!
••اخبار تلویزیون را نگاه میکردم که میگفت
گرانی فقط تبلیغات و جوسازی است و واقعیت
ندارد .دارو تحریم نشده و کمبودی نداریم .نرخ
طال و ارز حباب است .خالصه ملت بدانند همه
چی امن و امان است! اگر حس نمیکنند اخبار
صدا و سیما را دنبال کنند.
••عادل فردوسی پور سطح برنامه نود را آن قدر
پایین آورده که همه اش موضوعات فرعی و بی
ارزش را بررسی و وقت مــردم را تلف میکند
مثل این که چند تماشاگر روی سقف خانهها
نشستهاند یا تعریف و تمجید بدون دلیل از وحید
امیری بی انصاف!
••بانک ملی در آغاز  25تومان و حاال  50تومان
به خاطر هر کاری که توسط نرم افزارش انجام
بدهی از حسابت کسر میکند و این البته به
صورت تدریجی رو به افزایش است .این مبلغ
کم که شاید افراد به خاطر ناچیز بودنش روی
اعتراض هم ندارند ولی در مجموع رقم بزرگی
را نصیب این بانک میکند.
••نگهبانان بانک چرا بیمه نمیشوند؟ حقوق
هم که قــرار شد از  30فــروردیــن اضافه شود
ولی نشد!
••لطفا پیگیری کنید راجع به سپرده مسکن
اولـیهــا کــه یــک ســال پــول گذاشتیم کــه وام
دریافت کنیم .متاسفانه مسکن خیلی گران شد
باز هم توان خرید خانه نداریم .مسئوالن بانک
فکری کنند .بعد از یک سال سپرده گذاشتیم
چه کار کنیم؟
•• مهریههای سنگین هم از دالیل خرید بیش
از حد سکه طالست .لطفا دولت و قوه قضاییه
فکری برای محدود کردن مقدار مهریه کنند.

رئیس شورای شهر مشهد:

به شوراها اختیار تعیین عوارض بر سوخت داده شود
رئیس شــورای شهر مشــهددر نشست بررسی
و تبیین شرایط اجتماعی و معیشــتی در ایران
پس از انقالب بــا عنوان " زیــر ذرهبین امید" که
به همت کارگروه دانشآموزی شــاخه جوانان
و دانشــجویان بنیاد امید( خراسان رضوی) در
دفتر این بنیاد در مشــهد برگزار شد ،با گریزی
به ســیر تحول نهاد شــورای شــهر و مشکالت و
چالشهای قانونی این شورا در حوزه اختیارات
و این کــه منابع درآمــدی شــهرداریها کفاف
هزینههای مدیریت شهر را نمیدهد به موضوع
افزایــش درآمدهای شــهری از طریــق دریافت
عوارض سوخت اشاره کرد و گفت :بهطور مثال
اگر در مشهد روی ســوخت  10درصد عوارض
در نظر بگیریم ولی درآمد ناشی از این منبع را در
حوزهحملونقلریلیمانندتوسعهخطوطمترو
هزینه کنیم ،دلیلی ندارد شهروندی که خودرو
ندارد عــوارض کســی را پرداخت کنــد که پنج
خودرو در منزل دارد و با ایــن خودروها محیط
شهر و محیطزیســت را آلوده میکند ،پس این
اختیارات باید در شورای شــهر به ما داده شود
که این عوارض را در نظر بگیریم تا درآمد پایدار
برای شهرداری ایجاد شود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،محمدرضــا
حیــدری افــزود :معتقد هســتیم بایــد هزینه
ورود خــودرو به مرکز شــهر و عــوارض ورود به
منطقــه مرکزی یــا قیمــت پارکینگهای این
منطقه از شهر را افزایش دهیم تا مردم به جای

استفاده از خودروی شــخصی از وسایل نقلیه
عمومــی اســتفاده کننــد ،البته ایــن موضوع
زمانــی امکانپذیر اســت کــه ما حمــل و نقل
عمومی بهروز شدهای داشته باشیم ،همچنین
در نظــر داریم تــا پایان ســال  20پــارک دیگر
به فضای ســبز مشــهد اضافه کنیــم .حیدری
همچنین به کمربند جنوبی مشهد اشاره کرد
و گفت :اگرچه احداث کمربند جنوبی مشهد
عوارضــی ماننــد موضوعات زیســتمحیطی
دارد اما نبایــد این موضــوع را نادیــده گرفت
که احــداث ایــن کمربنــد کمــک شــایانی به
برطرف کردن بار ترافیکی بولــوار وکیلآباد و
کاهش آالیندگی شــهر مشــهد خواهد کرد از
همین رو با دادســتانی مشهد در حال مذاکره
هستیم تا بتوانیم مشکل را برطرف کنیم .وی
درباره طرح احیای بافت فرســوده شهری نیز
بابیان این کــه هنوز هیچ عملیــات اجرایی در
زمینه طرح دولت برای احیای بافت فرســوده
انجامنشده اســت افزود :ازآن جاکه سیاست
دخالتهای مســتقیم در بافتهای فرســوده
نتیجه منفی داشــته اســت ،باید در این حوزه
سیاســتهای مشــارکتی را انجــام داد کــه
هزینهبــر و زمانبر هســتند .از ســوی دیگر در
شــرایط کنونی کــه دولــت با چندین مشــکل
دســتبهگریبان اســت ،بایــد منتظر شــرایط
آرام اقتصــادی بود تا بتوانیم دربــاره این طرح
عملیات اجرایی داشته باشیم.

معاونحقوقیوامورمجلسستادکلنیروهای
مسلحازمخالفتستادکلباطرحاصالحقانون
خدمت وظیفه عمومی که در رسانهها با عنوان
داوطلببسیجیوخدمتحرفهایمطرحشده
بود ،خبر داد .سردار مسعود مطهر در گفتوگو
با ایســنا ،درباره طرحی که به تازگی از ســوی
یکی از نمایندگان مجلس بــا عنوان «داوطلب
بسیجی» مطرح شده اســت ،گفت :طرحی از
سوی ابوالفضل ابوترابی با عنوان طرح اصالح
قانــون خدمت وظیفــه عمومی در کمیســیون

خراسان رضوی

صفحه5

خراسان رضوی

صفحه8

••بانک مرکزی با محروم کردن ملت از تحویل
دسته چک با داشتن یک فقره چک برگشتی
بزرگترین ضربه را به اقتصاد ،بــازار و آبروی
مــردم وارد کــرده اســت .حــذف یک ب ــازاری و
کاسب و تولیدکننده از عرصه اقتصاد با یک فقره
چک برگشتی!
••چرا کسی جلوی ارسال این نوع پیامکها را
نمیگیرد؟ به خط شما پنج میلیون ریال کاال و
سکه طال تعلق گرفت!
••خوش به حال ننه بزرگم که فوت کرد و این
روزهای گرانی اقتصادی را ندید!
••چــه خــوب اســت در کــنــار رادیـــو آوا شبکه
تلویزیونی آوا هم تاسیس و راهاندازی و افتتاح
شود.
••نگرانی مستاجر عزیز برای من اتفاق افتاد.
پــول رهــن مــرا تا سه مــاه بعد از پایان قــرارداد
ندادند و بعد من در خانه به اجبار ماندم و با نهایت
پررویی سه ماه کرایه از رهنم کم کرد .با یک
وکیل مشورت کن.
••بیشتر مشکالتی که اکنون شاهد آن هستیم
ریشه در نبود تربیت صحیح و بی توجهی به
آموزش و پرورش در گذشته و حال دارد و تنها راه
نجات توجه ویژه به مدارس است .در کشورهای
پیشرفته اســتــادان نخبه را بــرای تدریس در
مــدارس گزینش و باالترین حقوق را به آنان
پرداخت میکنند.
••لطفا به آقــای مدیر محیط زیست بفرمایید
خودتان به باغ وحش سری زدید و از اوضاع بد
زیستی و بهداشتی این حیوانات دربند بازدید
کردید یا این که به محیط بانان خود دستور
میدهید تــا بــه مــردم کــه در طبیعت گــردش
میکنند ،گیر دهند و آنان را اذیت کنند؟ فکری
به حال آن زبان بستهها و اسیر بندها کنید.
••با سالم و خسته نباشید به وزیــر ارتباطات
جناب آقای جهرمی ،آقای روحانی اگر چند
نفر دیگه مثل آقای جهرمی در دستگاه دولت
باشند همه مشکالت حل میشود .خداقوت،
حق یارت وزیر دلسوز .با پیگیری شما دلگرم
میشویم .به حق باید گفت امیرکبیر  2هستی.
•• لطفا این ستون زیر و بم پهلوی را قطع کنید.
••جای تعجب است برای روزنامهای که در سطح
کشوری چاپ میشود و در شرایط خاص کشور
و وجود اخبار مهم یکی از عکسهای تیتر بزرگ
صفحه اصلی خود را به جشن تولد یک بازیگر

اختصاص میدهد! این مطلب جایش در صفحه
فرهنگی هنری است .تیتر اول یا عکس اول
جای موضوعات مهم کشوری است نه اعالن
جشن تولد! متاسفم بــرای ایــن نــوع موضوع
بندی .در شان شمانیست .موفق باشید.
••به همراه اول بگو جلوی پیامکهای بی مورد
را بگیرد یک کمی خداشناس باشد .با این وضع
اقتصاد برای مردم هزینه نتراشند .آنهایی که
به فکر مالاندیشی بودند یا فراریاند یا زندان.
اگر کسی تلفن خواسته باشد خودش میداند
که به کجا مراجعه کند.
••دوست عزیزی که آماده تخلیه هستید ولی
برای استرداد مبلغ قرض الحسنه موجر با شما
همکاری نمیکند شما لطف کنید به بنگاهی
که اجاره نامه شما را تنظیم کرده مراجعه کنید
و صورت جلسهای در این خصوص تنظیم کنید
و دو تا شاهد امضا کنند .حرف موجر تاثیری
نخواهد داشت.
••شکر مگر جزو کاالی اساسی نیست چرا هر
روز گران میشه؟!
••این که میگویند مابه التفاوت افزایش حقوق
بازنشستگان را پرداخته ایم راست میگویند
ولــی نمیگویند که یک مــاه مابه التفاوت را
پرداخت کرده ایم!
••به نظر من شرکتهای بزرگ از جمله ذوب
آهن و فوالد و پروفیل که بدون وابستگی به دالر
محصوالت شان را  100درصد گران کردند
جرم شان کمتر از دالالن ارز و خودرو نیست.
دادستانی کل کشور باید اقدام کند.
••چرا دولت سیگار را مشمول طرح مبارزه با
کاالی احتکار شده نمیکند؟ در شهری مثل
بیرجند سلطان سیگار که یک نفر بازاری است
به گفته مغازه دارها چند انبار دارد که پراست از
کارتنهای سیگار ولی وارد بازار نمیکند .این
انصاف است یک باکس سیگار که عید هشت تا
 10هزار تومان بوده حاال  60هزار تومان شده؟
چرا کسی نظارت نمیکند؟ به هر حال این هم
ناراحتی و دلخوری مردم را به همراه دارد.
••االن چه ضرورتی دارد که ارزهای مجازی در
ایران قانونی شوند در حالی که قیمتهای ارز
واقعی دارای نوسان و بی ثباتی و ناامنی است؟
••چرا در رقابتها و مسابقات دوچرخه سواری
تور دوفــرانــس ،ایــران نماینده یا نمایندگانی
ندارد؟!
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سوالیکهبهدردعمهرئیسفدراسیونوالیبالخورد؟
تیم ملی والیبال جوانان
ایران پس از کسب قهرمانی
در رقــابـتهــای آسیایی به
تهران بازگشت ،اما شیرینی
این موفقیت خیلی زود تلخ
شد .زمانی که خبرنگار شبکه تلویزیونی خبر از
احمد ضیایی دربــاره بحث داغ این روزهــا و قرار
گرفتننامشدرفهرستمدیرانبازنشستهپرسید،
رئیس فدراسیون ناگهان از کوره در رفت و گفت که
اینچهسوالیاستکهمطرحمیکنید؟«اینسوال
به درد عمه من میخورد!»

مخالفت ستادکل نیروهای مسلح و مجلس شورای
اسالمی با طرح جدید سربازی داوطلبانه
امنیــت ملی مجلس شــورای اســامی مطرح
شــد که پس از بررســیهای مختلف این طرح
با مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اســامی ،اعضــای کمیســیون امنیــت ملی و
همچنین ستادکل نیروهای مسلح رد شد.
در هیــچ بخشــی از مــواد ایــن طــرح عنــوان
داوطلب بسیجی یا سربازی داوطلبانه نیامده
اســت و من نمیدانم چطور در رسانهها طرح
اصــاح قانون خدمــت وظیفه عمومــی با این
عنوان مطرح شده است.

ایتا،

این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

معاون ستادکل نیروهای مسلح خبر داد:

مخاطبان روزنامه خراسان در استانهای خراسان شمالی و خراسان جنوبی میتوانند مطلب مربوط به تیترذیل را که در صفحه اول آمده
است در شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی www.khorasannews.comمطالعه کنند.

جایخالیغزلهای«غالمرضاشکوهی»شاعرخراسانی،یکسالهشد

▪تکذیب بازداشت سیف و رئیس پلیس راهور

همچنیــن در این جلســه یکی از دانشــجویان پرســید :چرا
تاکنــون قضات فاســد معرفی نشــدهاند که معــاون اول قوه
قضاییهپاسخداد:تاحکمقطعینشودنمیتوانیماعالمکنیم
البته دوشــنبه (دو روز پیش) نیز آیتا ...آملی از دادســرای
انتظامی قضات این موضــوع را پیگیری میکرد .به گزارش
ایسنا وی در پاسخ به سوالی درباره این که شنیدهها حاکی
از این اســت که رئیس ســابق بانک مرکــزی و رئیس پلیس
راهور بازداشت شدهاند گفت :خیر این خبردرست نیست.

باحضور جهانگیری صورت گرفت

khorasannews.com
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داده و وقتی دیده اتهام متوجه اوست برایش قرار وثیقه صادر
کــرده و االن نیز ادامــه میدهد .ایــن که ایــن موضوع طول
کشیده را قبول دارم .بعضی پروندهها بیشتر از زمان منطقی
طول میکشد و در این جا چند مانع داریم .اژهای با اشاره به
برخی مشکالت قوه قضاییه مانند کمبود بودجه ،کادر اداری
و نیروی قضایی ،افزود :خیلی وقتها کسانی که تشکیالتی
هستند،موقعیتدارندوکاررابهگونهایانجامنمیدهند که
قاضی بتواند فوری آن را اثبات کند .مهدی هاشمی موقعیت
و جایگاهی داشت و از هر چیزی که در بازرسی کشور و وزارت
بود ،اطالع پیــدا میکرد .افرادی هســتند کــه زمانی را که
دستگیر میشوند ،محاســبه میکنند .اینها کار را به درازا
میکشــانند هرچند قــوه قضاییه درباره صاحــب منصبها
کوتاه نیامده است.

پیامك2000999 :

آیگپ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

230.5
36.4

سوتیوزیرخارجهانگلستاندرملیتهمسرش!
وزیـــر جــدیــد امـــور خارجه
انگلستان در نشستی به
اشتباه همسرش را ژاپنی
معرفیکرداماخیلیسریع،
اشــتــبــاه خــود را اصـــاح و
اعالم کرد :همسرش چینی است! مسئلهای که
با خنده حاضران در نشست همراه شد .کاربری با
انتشار ویدئوی این سوتی نوشت« :شانس آوردی
ایرانی نبودی واال همسرت کلهات رو میکند».
کاربر دیگری متذکر شد« :جالبه یک دیپلمات
آمریکایی همسر چینی گرفته! واقعا به نظر میرسه
این اقدام یک اقدام دیپلماتیک و هوشمندانه در
بحث روابط بینالملل بوده ».کاربر دیگری نوشت:
«خب مگه مجبوری بری از جنوب شرق آسیا زن
بگیری که این جوری اشتباه کنی!»

ماجرای «دهاتی»گویان فردوسیپور در 90
ویدئویی از نخستین برنامه
فصلجدیدلیگبرترفوتبال
درفضایمجازیمنتشرشد
که با واکنشهای مختلفی
از سوی کاربران همراه بود.
در این ویدئو عادل فردوسیپور میگوید« :آیفون
 10درسته ،بگم نگین چقدر دهاتیه .آیفون ایکس
نیست ،آیفون  10درسته ».مجری برنامه نود بعد از
گفتن این عبارت در بخش دیگری از برنامه از مردم
بابت به کار بــردن آن عذرخواهی کــرد .کاربری
نوشت« :خوبه زود متوجه شد چه سوتی داده واال
تو فضای مجازی گردنش رو میزدن ».کاربری هم
نوشت«:خوبهخودشماعترافکردکهدهاتیه!آقای
فردوسیپور به مردم شریف روستا و دهات توهین
کردی .مراقب حرف زدنت باش».

212.6

عذرخواهی اشکان خطیبی از دفاع کورکورانه
اشکانخطیبیکهدربرنامهخندانندهشوبااعتماد
به نفس از متن اجرا شده رضا نظری دفاع و آن را
نوشتهویمعرفیکردهبود،وقتیمتوجهاشتباهش
شد که مشخص شد اکثر شوخیهای نظری کپی
توییتهای دیگران بوده و خود رضا نظری هم در
ویدئویی ضمن عذرخواهی این واقعیت را اعالم
کرده و آن را پذیرفته بود .به هر حال اشکان هم
ضمن عذرخواهی در صفحه اینستاگرامش از مردم
خواسته تا به رضا که به خاطر این مسابقه از شغلش
اخراج شده رای بدهند .کاربری زیر پست خطیبی
نوشت « :طبیعتا باید در برنامه هم عذرخواهی
کنید...اشکالی نداره اگر از شوخیهای دیگران
استفاده میشه اما دیگه نباید دروغ گفت ».کاربر
دیــگــری هــم نــوشــت« :چــطــور شما کــه تــو مسائل
سیاسیواقتصادیکشورریزهمهچیزرومیدونین
و واکنش نشون میدین از سرقت توییتی یار و هم
تیمی تون چیزی نمیدونین؟»

115.9

قلعه  300سالهای که به فروش میرسد!
آگهی تکاندهنده فروش قلعه  300ساله واقع
در مبارکه اصفهان در یکی از سایتهای تبلیغات،
صدای کاربران فضای مجازی را در آورد .کاربری
با اشــاره به این آگهی نوشت« :این اپلیکیشنها
و سایتهای تبلیغات بیحساب و کتاب فعالیت
میکنند و هیچ کس هم نیست نظارتی بر اونها
داشته باشه ».کاربر دیگری نوشت« :یعنی این قدر
بیحساب و کتاب شده که یک قلعه تاریخی رو واسه
فروش گذاشتن؟!» کاربری هم متذکر شد« :اگر
نظارت دقیقتری بر عملکرد این سایتها باشه هر
آگهی رو منتشر نمیکنن».

98.3

کارت شناسایی جعلی عمو قناد!
فردی که با جعل کارت شناسایی محسن هاشمی،
رئیس شــورای شهر تهران و عمو قناد اقــدام به
سوءاستفاده کرده بود ،دستگیر شد .خبری که
ســوژه طنز کاربران فضای مجازی قــرار گرفت.
کاربری با انتشار این خبر در صفحه اجتماعیاش
نوشت« :من نمیدونم طرف با کــارت عمو قناد
چه سوءاستفادهای کرده .البد رفته شبکه دو رو
از نزدیک دیــده!» کاربری هم نوشت« :بدلهای
جدید رسید ،حاال کــارت محسن هاشمی شاید
به یک دردی بخوره ولی عمو قناد به چه دردش
میخورده؟!»
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