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خوش رقصی العبادی برای
ترامپ
اعالم همراهی با تحریم های آمریکا علیه کشورمان توسط
العبادی نخســت وزیر عــراق از ابعاد گوناگــون قابل نقد و
تامل است اما درد زخم این نیشــتر به جان مردم قهرمان،
نجیب و ایثارگر ایران قطعا از دشــمنی ها ،گزافه گویی ها
و فشارهای آمریکا و ترامپ بیشتر است چرا که تکلیف این
یکی که با عملکــرد خود ،دشــمنی با مردم و کشــور ایران
را بارهــا و بارهــا اثبات کرده اســت ،کامال روشــن اســت؛
از کودتا علیــه دولت دکتــر محمد مصدق گرفتــه تا کمک
به صدام در جریان جنگ هشــت ســاله ،ســرنگونی و قتل
عام  290مســافر هواپیمای مســافربری برفــراز آب های
نیلگون خلیج فارس ،وضع تحریم های به قول خودشــان
فلج کننده ،کمک به ایجاد اغتشاش ،پشت پا زدن و خروج
یک جانبه از «برجام» به عنوان یک ســند بین المللی مورد
تایید سازمان ملل و شــورای امنیت و  ...از جمله دشمنی
های ثبت شده در ســیاهه و کارنامه آمریکا علیه کشورمان
اســت اما موضع و اقــدام العبادی بــه عنوان نخســت وزیر
کشور دوســت ،برادر و همســایه ایران در قالب هیچ اصل
برادری ،مسلمانی ،حسن همجواری ،جوانمردی و انسانی
نمی گنجد و درســت به همین دلیل اســت کــه قلب مردم
ایران از دشنه ناجوانمردی العبادی جریحه دار است و در
خوش بینانه ترین حالت انســان را به یاد ِ
«گل» پرتاب شده
توسط «شبلی» ،به ســوی منصور حالج می اندازد و «آوخ»
آن مرد خدا که از سنگ های پرتاب شده دیگران به سویش
آه و ناله و فغان نکرد اما «آه» از جان برآمده او را مردم وقتی
شنیدند که «شــبلی دوســت» ِ
«گلی نرم» به سویش پرتاب
کرد ،شبلی که هم دوست هم آشــنا با مرام و هم آگاه از سر
«اناالحق» گفتن منصور بود! آری ایران این سرای دلیران
و جوانمردان ،انسانیت ،مسلمانی ،برادری و جوانمردی را
درباره ملت دوست ،برادر و مسلمان عراق به غایت رساند
چه آن گاه که پــس از پایان جنگ تحمیلی و ســقوط صدام
جنایتکار به خاطر رعایت حال مردم عراق و دولت مردمی
و نوخاسته ،بحث مهم غرامت هزار میلیارد دالری جنگ را
عمال مسکوت گذاشــت چه آن گاه که از هیچ کمک مادی
و معنوی به مــردم و دولت عراق طی این ســال ها فروگذار
نکرد و چــه آن گاه که عراق که حریم شــش امــام معصوم و
حجت حق اســت مورد تهاجم وحشــیانه تروریســت های
جنایتکار دســت پرورده وهابیت ســعودی و حمایت شــده
آمریکا قــرار گرفت و بــه ســرعت تقریبا دو ســوم خاک این
کشور اشغال شد و داعش تا  40کیلومتری بغداد و سقوط
عراق و حاکمیت آن پیش تاخت.
اگر ایران شجاع ،مقتدر و مومن در آن شرایط بسیار سخت
و سرنوشت ســاز که چند روزی بیش به سقوط بغداد باقی
نمانــده بود ،بــه داد عــراق و مردم این کشــور نمی رســید
بی گمان امــروز نه تنها اثــری از حاکمیــت و دولت عراق و
امثال العبادی نبود بلکه داعش به عنوان جنایتکارترین و
خونریزترین گروه تروریستی به عراق و حتی سوریه حاکم
شده بود.
حاال با یادآوری این واقعیت ها و حقایق آشــکار و غیرقابل
کتمان که زمان چندانی هم از آن نمی گذرد آیا مردم ایران
حق ندارند از آقای العبادی سوال کنند که خودشیرینی و
خوش رقصی برای ترامپ دشمن اســام و مسلمین با چه
«نیت» و به چه «قیمت»؟!
جالب اســت که حتی امضاکننــدگان «برجــام» و اتحادیه
اروپــا الاقــل در گفتــار بــه صراحــت و وقاحت العبــادی از
همراهــی با آمریــکا بــرای تحریم کشــورمان ســخن نمی
گویند ،کشورهایی که نه ما به آن ها برق دادیم نه به آبادانی
و امنیت شهرهای شــان کمک کردیم و نه این که تمامیت
ارضی ،یکپارچگی و موجودیت کشــورهای شان به نوعی
مدیون تدابیر ،کمک ها ،شجاعت و خون های پاک جوانان
ماست.
آقای نخســت وزیر در حالی حمایت از ملت عــراق را بهانه
پایبندی به تحریم هــای آمریکا علیه کشــورمان اعالم می
کند که گروه هــای مردمی و احزاب قابــل توجهی از مردم
و سیاســیون عــراق از جملــه رئیس جمهــور کشــور با نظر
العبــادی مخالفت مــی کنند .بــه هر صورت نخســت وزیر
عراق که پســت او اکنون تا تشــکیل دولت جدید «موقتی»
اســت با ایــن کار خود نــه تنها حق همســایگی ،بــرادری،
مسلمانی و نمک شناســی را رعایت نکرد و به جای کمک
به وحدت امت اســام و تعمیق روابط کشورهای اسالمی
در زمین آمریکا و ترامپ بازی و خــوش رقصی کرد و باعث
خوشحالی بدخواهان و دشمنان ملت ایران شد بلکه یک
قدرناشناســی ،نمک نشناسی و ناسپاســی تاریخی علیه
کشورمان را در کارنامه خود ثبت کرد.
هر چند العبادی دیروز در سخنانی با بیان این که پایبندی
عراق بــه تحریــم هــا منحصر بــه تعامــل دالری اســت و ما
بقیــه تحریم ها را اجرا نخواهیم کرد ،ســعی کــرد به نوعی
ســخنانش را تعدیــل و اصــاح کنــد امــا انفعال دســتگاه
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در قبال اظهارات
و اقدام نخست وزیر عراق نیز بسیار تامل برانگیز است.
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رئیسوسخنگویدستگاهقضاییروزگذشتهازآغازفعالیت
دادگاههایویژهرسیدگیبهمفاسداقتصادیاخیرباتعیین
قضاتایندادگاههاخبردادند.
به گزارش خبرگزاری میزان ،رئیس قوه قضاییه با قدردانی
از مقــام معظم رهبری بابت موافقت با پیشــنهاد تســریع در
رسیدگیبهپروندههایاخاللگراندرنظاماقتصادی،تأکید
کرد :بر این اساس صرف ًا برخی تشریفات در روند رسیدگی
هاحذفشدهوهیچتغییریدرماهیترسیدگیبهجرایمو
مجازاتهاایجادنشدهاست.
آیت ا ...آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی قضایی با
بیان این که برای اتقان در رسیدگی ها پیشنهاد کردیم سه
قاضیباحداقل 20سالسابقهکارقضاییبهاینپروندهها
رسیدگیکنند،اینموضوعراپاسخیبهدغدغهمقاممعظم
رهبریومردمدرزمینهاتقانرسیدگیهاوعادالنهبودنآن
هابرشمردوتصریحکرد:تاکیدمابرایناستکهاینقضات
ازمیانقضاتشریفیانتخابشوندکهرویهوسوابقآرایآن
هاحاکیازاتقاندررسیدگیهاستوبرایناساسنگرانی
دربارهدقتوصحترسیدگیهانخواهیمداشت.
آیت ا ...آملی الریجانی با بیان این که در کنار دقت و صحت،
بحث سرعت در رســیدگی برایمان اهمیت دارد ،به برخی
مطالب منتشر شــده در رســانه های بیگانه مبنی بر این که
پیشــنهادهای مذکور برای تســهیل مجــازات اعــدام بوده
اســت اشــاره کرد و گفت :این ادعــا دروغ محض اســت زیرا
اساس ًا رسیدگی های مربوط به جرایم مستوجب اعدام ،دو
مرحله ای است و ما در خصوص این جرایم هیچ مرحله ای را
حذفنکردهایم.
رئیس قــوه قضاییه با اشــاره بــه زمان تشــکیل شــعب ویژه
رســیدگی به پرونده های اخاللگران در نظام اقتصادی نیز
اظهار کرد :از لحظه موافقت مقام معظم رهبری با استجازه
مذکور ،دادگاه ها با تعیین قضات خبره و واجد شرایط آماده

رسیدگی شده اند که ان شــاء ا ...در اســرع وقت کار خود را
آغاز خواهند کرد و بر این اساس با همه کسانی که با اخالل
در نظام اقتصادی به اعتبار کشــور و اعتماد مردم لطمه زده
اند و با ســوء اســتفاده از فضای ملتهب اقتصادی ،آن هم در
زمانی که مردم نیاز بــه کمک دارند اقدام بــه احتکار و دیگر
فعالیتهایمجرمانهکردهاند،باسرعتوقاطعیتبرخورد
خواهدشدوانشاءا...رسیدگیهانیزبهاطالععموممردم
شریفخواهدرسید.
▪اژهای:قضاتدادگاههایویژهمعرفیشدند

درهمینحالسخنگویدستگاهقضایینیزازتشکیلشش
دادگاه ویژه برای رســیدگی به پرونده های اخیر اقتصادی
خبر داد و گفت :قضات این دادگاهها معرفی شــدند و برای
همه آن ها ابالغ صادر شــد.به گزارش مهر ،حجتاالسالم
والمسلمینمحسنیاژهایدرحاشیهنشستمسئوالنعالی
قضایی تصریحکرد:مقررشدحداقلدرمرحلهابتداییشش
دادگاهویژهبرایرسیدگیبهاینموضوعاتتشکیلشودکه
بحمدا...قضاتایندادگاههامعرفیشدندوابالغتعدادیاز
آنهاصادرشدوتاامروز(دیروز)عصربقیهابالغهانیزصادر
میشــود و در اولین فرصت کار خود را شروع میکنند.وی
درباره اطالع رسانی این دادگاهها نیز گفت :اطالع رسانی
به دو صــورت اســت :اول این که خــود دادگاهها کــه برگزار
میشــوند تا جایی که علنی است ،منتشر شــوند چون قبال
این اجازه را نداشتیم اما اکنون منتشــر خواهند شد که این
یک تغییر کامال اساســی اســت .دوم این که سعی میکنیم
اطالعات را نوبه به نوبه و زودتر به اســتحضار مردم برسانیم
اعمازاینکهاگرحکمیصادرشد،اگرافرادیدستگیرشدند
یا احیانا اگر افرادی محکوم یا تبرئه شــدند ،مردم در جریان
رسیدگیها و احکام صادر شده قرار بگیرند که ان شاءا ...با
کمکرسانههابتوانیممردمرادرجریاناینامورقراردهیم  .

وزیر صنعت :مابه التفاوت ارز با نرخ جدید ،قسطی و غیرنقد
دریافت می شود
وزیر صنعت ،معدن و تجــارت گفت :دریافت کننــدگان ارز
دولتی ۴۲۰۰تومانی باید مابهالتفــاوت پرداخت کنند که
اینپرداختبهصورتاقساطیوغیرنقداست.
بهگزارشتسنیم،محمدشریعتمداریدرنخستینهمایش
تشــکلهای ملی کشــور در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به
گالیههای فعــاالن اقتصادی از ابالغ بســته جدیــد ارزی،
اظهــار کــرد :در روزهــای اخیر بــا پیامکهــا و تماسهای
تلفنی زیــادی مواجه بودم کــه برخی از فعــاالن اقتصادی
درخصوص ابالغ بسته جدید ارزی گالیه داشتند و چنین
اظهار میکردند که ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها با
مشکل مواجه شود.
وی گفت :بر این اســاس این موارد را در هیئت دولت مطرح
کردموتصمیمگرفتهشدکهدستورالعملجدیدیبرایماده
 5بستهارزیتدوینشودتافشارکمتریبهفعاالناقتصادی
کشورواردشود،اماکلیتاینبستهتغییرنخواهدکرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شــد :برخی از کاالهایی
کهازگذشتهبرایوارداتآنهاازارزدولتیاستفادهمیشد
اگردربستهجدیدارزیلحاظنمیشدممکنبوداینشائبه
به وجود آید که عدهای موقعیت خاص به دســت آوردهاند تا
منابعقابلمالحظهوسودهایغیرمتعارفیحاصلکنند.
شریعتمداری خاطرنشــان کرد :بر این اساس این پیشنهاد
وارد بسته جدید ارزی شــد در حالی که برخی ماشینآالت
و مواد اولیه تولید با قیمت مشخصی از ارز دارای توجیه بود
که اکنون ممکن است با نرخ بازار ثانویه ارز ،سرمایهگذاری
توجیهپذیرنباشد.بنابراینباحضورمسئوالنبانکمرکزی
و وزیر اقتصاد باید دوباره این موضــوع را مورد بحث قرار داد
تا دســتورالعمل جدیدی صادر شود و فشــارها روی فعاالن
اقتصادیبهحداقلبرسد.
وی همچنیــن بیــان کــرد :کاالهــای دریافــت کننــده ارز
 4200تومانــی باید مابهالتفاوت بدهند کــه در حال انجام
است ،هرچند که این مابهالتفاوت به صورت نقدی دریافت
نمیشود.
▪میزانثبتسفارشبهیکهشتمکاهشیافت

وزیر صنعــت ،معدن و تجــارت تصریح کرد :هــم اکنون تنها
دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی و نیز کاالهای اساسی و
مواد غذایی مهم از این ارز برخوردارند که این موضوع باعث

منطقیشدنتقاضایثبتسفارششدهاستودیگرمانند
عرصههایگذشتهباصفهایکیلومتریبرایثبتسفارش
ودریافتارزدولتیمقابلوزارتصنعتمواجهنمیشویمو
میزانثبتسفارشبهیکهشتمکاهشیافتهاست.
شریعتمداری بیان کرد :بخش قابل مالحظهای از تقاضای
ثبت ســفارش که در هفتههای گذشته مشــاهده میشد به
دلیل نرخارز دولتیبودکههیچمنطقیهمبرایوارداتآن
وجودنداشت؛پسدرشرایطخاصاقتصادیضرورتدارد
کهمابرخیکنترلهارااعمالکنیم.
وی اظهار کرد :بخشــی از این کنترلها را میتوان از طریق
خودتشکلهاانجامدادوبهامورسروسامانبخشید.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با بیان این که بانک مرکزی اگر
ارز را به کسی داده باید روی آن نظارت انجام می داد ،افزود:
واقعیت آن اســت که بیــش از چنــد ده هــزار کاال ارز دولتی
گرفتندکهنمیتوانهمهآنهاراتعزیراتیکرد،امااکنونبا
کاهشتعداددریافتکنندگانارزدولتی،نظارتتعزیراتی
رویکاالهایوارداتیباارزدولتیزیاداست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

همچنین در ایــن مراســم ،وزیر کشــور گفت :در نوســانات
ارزی ،برخی افراد که باید منابــع ارزی را تامین می کردند و
در اختیار بانک مرکزی قرار مــی دادند ،کوتاهی کردند .به
گزارش ایرنا« ،عبدالرضا رحمانی فضلــی» افزود :فروردین
ماه امســال در حوزه ارزی از ســوی دولــت تصمیمی اتخاذ
شــد و در آن شــرایط ،با توجه به تهدیدهای تحریم ،حرکتی
مناســب صــورت گرفــت تــا بتــوان بــازار را مدیریــت کرد.
وزیر کشــور افزود :هنــگام اجرای این سیاســت ،با وضعیت
تــازه ای روبه رو شــدیم و به سیاســتهای جدیــد ارزی نیاز
بود که البته در این بخش ،دو اتفــاق رخ داد .برای نمونه ،در
تشــخیص نیازهای ارزی ،مســئوالن انجمن صنایع غذایی
اعالمکردندبعضیکاالهابیشاز 10برابرنیاز،ثبتسفارش
شــد؛ تخصیص ها نیز بر اســاس این تشــخیص انجام شــد.
در بخش مصرف نیــز عرضه کننــدگان کاالهای خــود را با
نرخ بیشــتری به فروش رســاندند و نظارت دقیقی بر عرضه
کاالهایی کــه بــا ارز  4200تومــان وارد شــده بــود ،وجود
نداشت.

به وزارت کشــور بود که این درخواست به استانداری تهران
منعکسشدامااستانداریتهران،بهدلیلمغایرتباآییننامه
اجرایی مــاده ۱۳قانون احزاب ،با این درخواســت موافقت
نکرده اســت .وی افزود :آییننامه اجرایی مــاده  ۱۳قانون
احزاب تعیین کرده اســت که درخواســت تجمعات قانونی
باید از سوی دبیران کل احزاب (یعنی اشخاص حقوقی و نه
حقیقی)بهاستانداریهاوفرمانداریهاارسالشود.

پیامك2000999 :

••منبازنشستهارتشهستم.میخواستمازخدماتیکه
بانککوثربهبازنشستههاارائهمیدهدتشکرکنم.
••سازمان تعزیرات بــرای مبارزه با محتکران و همان
دشمنانمردمازبسیجکمکبگیرد.
••در کشور ما تعداد دستگاه ها و نهادهایی که باید هم از
جرمهاوفسادهاپیشگیریکنندوهمباعناصروعواملآن
برخوردکنندزیاداست.درنهایتانتظارمیرودمسئوالن
محترم دستگاه های مربوط بــرای ریشه کنی فساد با
یکدیگرهمکاریهایصمیمانهومتقابلداشتهباشند.
••قطره گلوپین  2از قطره های بسیار مهم مخصوص
بیماران گلوکوم یا آب سیاه است ولی متاسفانه بسیار
کمیاب شده است و بعد از دوندگی های چند روزه از
داروخانه های مختلف با تاخیر فراهم می شود .ادامه
داشتناینوضعیتعصببیناییبیمارانرادچارآسیب
جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت می کند .خواهش می
کنیمبرایحفظسالمتی،تولیدوتوزیعآنبهاندازهکافی
افزایشدادهشود.
••روزنــامــه خــراســان! لطفا گــزارشــی دربــــاره تعرفه
پیام رسان های داخلی تهیه کنید ،ادعا می شود این
تعرفه یک سوم حالت بین الملل است ،من بارها بررسی
کردم ،این طور نیست .شکایت در سامانه  195وزارت
ارتباطاتهمبیفایدهبود.
••ای کسی که داری اجناس مردم را احتکار می کنی،
خیلیبیوجدانی.
••در صفحه  6روزنامه از تعبیر خارجی «اینفلوئنسر»
 influencerاستفاده کرده اید که به معنی «بانفوذ»
است.علتشچهبودهکهمعنیاشرانگفتهاید؟منبرای
سلبریتیهممعادل«مجلسآرا»راپیشنهادمیکنم.
••آیا مرجعی وجود دارد که به تخلف هواپیمایی زاگرس
درسوارکردنمسافرکنارموتورهواپیمارسیدگیکندکه
واقعاصداییبسناهنجارطیسفرداشت؟
••باید در صنعت ساختمان سازی ،محصوالت با کیفیت
تولیدداخلیبهکارگرفتهشودوتنهابراساسنیازجامعه
ساختمان ساخته شود ،یعنی نقدینگی وارد تولید ملی و
حمایت از کاالی داخلی شود و صنایع و تولیدات داخلی
براساسنیازجامعهحرکتکنند.
••قابلتوجهپزشکانمحترمیکهباحقوق 500میلیون
درماه،بازهمبهدنبالزیرمیزیهستندافبرشماباد.
••لطفا پیگیری کنید مخابرات توضیح دهد با توجه به
مصوبهدیوانعدالتاداریمبنیبرلغوآبونمانتلفنثابت
اینقانونازچهزمانیاجرامیشود؟
••جناب دکتر پورابراهیمی زحمت شما در مجلس بر
هیچ کسی پوشیده نیست ولی از شما انتظار نداریم به
انسانشریفیچوندکترپزشکیانتهمتبزنید.ایکاش

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمایندگانی همچون دکتر پزشکیان داشتیم ،خدا یار و
نگهدارشماباشد.
••تنهاراهپرکردنورزشگاهازتماشاچیساختورزشگاه
هایشیکولیکوچکباظرفیتکموارزانقیمتفقط
مخصوص فوتبال اســت .در ورزشگاه بــزرگ تماشاگر
کمتر دیده می شود و حامی مالی رغبتی به تبلیغ ندارد.
ورزشگاه 20تا 30هزار نفری بهترین است برای فوتبال
ایراندرشرایطکنونی.
••ازخوانندگانمحترمیکخواهشدارم.اگرازنظرمالی
توانباالتریداریدبهشکرانهآنسفریبهمناطقمحروم
داشتهباشیدودرحدتواندرصدیازمشکلیکخانواده
محرومرارفعکنید.
••آقای محمود صادقی طرح ادعاهای غیرمنطقی برای
کشور فایده ای نــدارد .کی سهم ما از دریــای خزر 50
درصد بوده است؟ ظاهرا شما فقط می خواهی خودت را
مطرح کنی .سهم  20درصدی از خزر واقع بینانه و قابل
قبولاست.
••تحلیلهایآقایراغفرکارشناساقتصادغیرمنطقیو
بدونارزشاستچونایشانخطفقررادرآمدپنجمیلیون
تومانتعریفمیکندکهغیرواقعیاست.کارشناسیهای
ایشانغیرواقعیومناسبمقاالتتخیلیاست.
••طرححضورنخبگانجواندرشرکتهایدانشبنیان
به عنوان خدمت سربازی قطعا باعث پیشرفت این حوزه
می شود .این استعدادها واقعا حیف است که مسکوت
و بدون استفاده باشد .انتظار است در صورت امکان از
استعدادهایدیگرهمشبیهاینطرحاستفادهشود.
••آیا می شود روزی در اخبار و جراید و انظار عمومی دیگر
صحبتیازدالروسکهوخودروواختالسو...نباشد؟
••با توجه به سوابق سیاه دیپلماسی آمریکا در ایران لغو
برجام توسط آمریکا دیر یا زود صورت می گرفت ،مردم و
مسئوالن باید مصمم در راه پیشرفت کشور گام بردارند و
تحتتاثیرسیاستهایکاخپوشالیقرارنگیرند.
••آموزشوپرورش 50هزارتومانبرایمعایناتپزشکی
از متقاضیان استخدام گرفت و مجدد شنبه که برای
مصاحبه رفتیم اعالم کردند متقاضیان از طریق کارت
خوانموجود 50هزارتومانکارتبکشند،تاحاالندیده
بودیم برای مصاحبه هم پول بگیرند ،آیا این کار قانونی
است؟درشرایطیکهجوانبیکاربامشکالتشدیدمالی
مواجه است و معلوم نیست که در نهایت قبول می شود
یانه؟
••اگر خواهان مذاکره بودید قبل از لغو برجام پیشنهاد
مذاکره می دادید .پیشنهاد مذاکرهاز سوی ترامپ،گول
زدنکشورهایاروپاییبرایپاککردنوجههسیاهکاخ
سفید است ،باید دستگاه دیپلماسی با هوشیاری کامل

نمابر05137009129 :

برخوردکند.
•• خراسانعزیز!اینهاواقعانمایندگانمردمهستند؟
••به امید روزی که تبعیض ها در آزمــون دانشگاه ها،
استخدامها،پرداختهایکارمندانودروامهایبانکی
و...برچیدهشود.
••آقای روحانی اجناس پرکشیدند و درآمد ما مستمری
بگیراننصفشد.
••مدیرکل جدید بانک مرکزی حتی برای یک روز هم
نتوانستنرخارزراکنترلکندوثابتنگهدارد.
••ارزش قلم و بیان صــادق سبب پیشرفت کشور می
شود .تعالی برای آحاد جامعه در حفاظت از بیان صادق
و راستی است و ارزش روزنامه نگار به قلم است ،روزنامه
و رسانه ملی در اصل مهم ترین رکن جامعه در حفظ قلم و
بیان صادق هستند و مالک ارزش انسان ها این است که
همیشهدرباطنخود،خداراببینندکهذاتالهیهمیشه
بینا به اعمال انسان هاست و مالک تقوا دیدن خدا در
رفتار،بیان،قلمودرهمهاموریاستکهخدابهماارزانی
داشتهاست.
••لطفامطالبپزشکیرابیشترکنیدوصفحاتبیشتری
بهآناختصاصدهید.
••با استفاده از مصالح سفید رنگ یا دارای رنگ روشن
تر در نمای بیرونی ساختمان ها ،حیاط منازل و معابر
شهری و کاشت هرچه بیشتر درختان دارای رشد سریع
و سایه پهن می توان گرمای آزار دهنده شهرها را چند
درجهکاهشداد.
•• دیروز رفتم پسرم را در مدرسه دولتی ثبت نام کنم .اول
گفتند جزو منطقه ما نیست .بعد گفتند اگر می خواهید
ثبت نام کنیم قبض برق ما را پرداخت کنید .من کارگر
 400هزارتومانبابدبختیجوروواریزکردمتافرزندمرا
ثبتنامکردندآنهمدریکمدرسهدولتی.
••چرا بعد از گذشت تقریبا چهار سال موسسه کاسپین
فقط جواب گوی سپرده گذاران موسسه فرشتگان است
وجوابگویمالباختگانموسساتدیگرمثلبدرتوس
نیست؟
••خاک آموزش و پرورش و صداوسیما باید زیر و رو و کال
عوض شود ،باید مواظب بود نسل نابود و منحرف نشود،
آیندهمملکترانسلامروزدردستخواهدگرفت.
••برخیتولیدکنندگانوفروشندگانبیرحمانهبهجان
مردمافتادهاند!
••جناب پزشکیان نماینده محترم مجلس ،متأسفانه
مدیریت ضعیف و نظارت نکردن شما بر تعرفه های عمل
قلب باعث می شود یک جراح قلب مثل خودتان ماهانه
600میلیون درآمد داشته باشد و طوری می گویید با
همینتعرفهها،انگارهنوزراضینیستید.





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

▪وزیر کشور :برخی در تامین ارز بانک مرکزی کوتاهی
کردند

مدیر کل سیاسی وزارت کشور :درخواست احمدی نژاد برای
تجمع به دلیل مغایرت با قانون رد شد
مدیرکل سیاســی وزارت کشور و دبیر کمیســیون ماده۱۰
احزاب گفت :با درخواســت تجمــع احمدینــژاد ،به دلیل
مغایرت با آییننامه اجرایی ماده ۱۳قانون احزاب مخالفت
شد.به گزارش مهر  ،بهرام سرمست درخصوص درخواست
برگزاری تجمعــات قانونی تصریــح کرد :در فاصله جلســه
گذشتهتاکنوندرخواستتجمعیازسویاحزابنداشتیم.
تنهادرخواست،درخواستتجمعازسویآقایاحمدینژاد

عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردرنخستینهمایشتشکلهایاقتصادیکهبهمیزبانیاتاقبازرگانیایرانبرگزارشد،تأکیدکرد:بهرغممشکالت،بهلطفخداکشورازلحاظامنیتدرشرایطبسیارخوبیاستوبااینکههرروزدرمرزها
بامسائلامنیتیمواجههستیموسیاستهایحمایتیازاشراروگروههایتکفیریمیشودآنهانمیتواننداز ۱۰تا ۱۵کیلومتریمرزهاجلوتربیایندکهبهخاطررصدوتسلطکافیاست.بهگزارشفارس،رئیسشورایامنیتکشورسپس
بااشارهبهموضوعامنیتاجتماعیوحوادثورخدادهایاخیردرکشورگفت:اساساینمسائلبهنارضایتیهایاقتصادیبرمیگرددالبتهنارضایتیهایسیاسیواجتماعیهموجودداردکهشما بایدبهماکمککنید.
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امامانجمعهخبرسازدر روزخبرهایخوب

989.2

جوانمردینوجوانفوتبالیست!
«اینجا لیگ فوتبال کودکان کار است .در این
بازی یکی از بازیکنان دچار مصدومیت شد و این
تیم ناچار بود  10نفره بــازی کند اما خبر خوب
جوانمردی «جــواد» اســت .مهاجم  11ساله ای
که داوطلبانه از بازی بیرون میآید تا دو تیم 10
به  10مقابل همبــازی کنند و رسم جوانمردی
رعایت شود ».این خبر مورد توجه کاربران فضای
مجازی قرار گرفت .کاربری نوشت« :کودکان کار
هرقدر که سختی ها رو لمس میکنن به همون
اندازه مهربونن ».کاربر دیگری هم نوشت« :کاش
میتونستیم کاری انجام بدیم که دیگه هیچ بچه ای
به جای بازی به کارکردن فکر نکنه»

832.6

هنوزقلبهابرایهممیتپد!
«سرویس رایگان بیماران دیالیز»؛ همین چند
کلمه پشت شیشه یک خــودروی شخصی سیلی
از حرف های محبت آمیز را روانه فضای مجازی
کرد .کاربری در این باره نوشت« :هنوز مهربانی
وجود داره ،هنوز قلب هامون برای هم می تپه!»
کاربر دیگری هم نوشت« :امیدوارم خدا به صاحب
ماشین برکت بده .به ما هم کمک کنه تا بتونیم
همچین کــارای ارزشمندی بکنیم ».کاربران
زیادی هم فقط نوشتند« :ای که دستت میرسد
کاری بکن». ...

1.1 M

گورخوابی که قهرمان ورزشی شد
همه ما در زندگی ،روزهای سختی داریم که در آن
مواقع ،امید به موفقیت مان در آینده به صفر می
رسد و فراموش می کنیم که زندگی ،روی دیگری
هم دارد« .حسن شا ه حسینی» ،نمونه بارز این
ادعاست .هرچند او  17سال از زندگی خود را با
اعتیاد سپری کرد و سه سال گورخواب بود اما حاال
دانشجوی مقطع دکتراست و قهرمان تکواندو .او
نه تنها خودش را به موفقیت رسانده که این روزها
خانه او ،خانه امید معتادان داوطلب ترک هم است.
کاربری در این باره نوشت« :عجب پیچ و خمی دارد
زندگی انسان ها! واقعا با تالش و توکل بر خدا،
دست یافتن به همه چیز مقدور است».

هشدارهای قطعه سازان درباره توقف تولید
دبیر انجمــن قطعهســازان بــا اعالم ایــن که امــروز صنعت
قطعهســازی در بحران قــرار دارد ،گفت :به خودروســازان
گفتیم از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و مسئولیت
بیکاری کارگران این صنعت متوجه بانــک مرکزی و وزارت
اقتصاد است.به گزارش تسنیم ،شاپور سامعی نایب رئیس
انجمن قطعهسازان در نشســت خبری اعضای این انجمن
اظهارکرد:قطعهسازانروزهایبدیرامیگذرانندبهنحوی
که ضمن تعدیل نیرو شــیفتهای کاری خود را هم کاهش
دادهاند.درکناراینموضوعحدودیکهفتهاستکهباابالغ
آییننامهجدیدقطعهسازانامکانترخیصکاالهایخودرا
ازگمرکندارند.
نایب رئیس انجمن قطعه سازان با اعالم این که ما کاالها را
با ارز چهار هــزار و 200تومانی ثبت ســفارش کردیم اما در
آیین نامه جدید باید دالر 9هزار تومانــی را معیار قرار دهیم
و مابهالتفــاوت آن را پرداخــت کنیم ،افزود :بــرای ترخیص
کاالهایخودبهگمرکمراجعهمیکنیمکهآنهامیگویند
برویدسازمانحمایتامااینسازمانهمآییننامهرابهانهمی
کندومارابهسازمانهایدیگرمیفرستدوهرروزسرگردان
تر از دیــروز هستیم.ســامعی در ادامه صحبتهــای خود با
اعالماینکههنوزازقطعهسازانکسینتوانستهارزدریافت
کند،گفت:اگرماقطعاترابادالر 9تا 10هزارتومانیتولید

کنیم قیمت خــودرو افزایش قابل توجهی پیــدا می کند که
اصال منطقی نیســت .به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود
 43میلیونتومانوپژو 405به 70میلیونتومانمیرسد.
وی با تأکید براین که واردات کاال برای قطعه سازان از چین
حــدود دو مــاه و از ژاپن و ســنگاپور پنج مــاه زمان مــی برد،
گفت :ما نقدینگی برای پرداخت دالر با نرخ  9هزار تومانی
به دولت نداریم .البتــه قبل از آغاز تحریــم های بین المللی
بانکمرکزیووزارتاقتصادتحریمهایداخلیخودراعلیه
تولیدکنندگان داخلی آغاز کرد که این موضوع اصال به نفع
تولیدکننده داخلی نیست.بیگلو دبیر انجمن قطعهسازان
هم با اعالم این که امروز صنعت قطعهســازی در بحران قرار
دارد،اظهارکرد:هماکنون 14هزارنفردراینصنعتتعدیل
شدهاندکهبهاعتقادما 450نفردیگرهمبیکارخواهندشد.
به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه
نداریم.
ویتصریحکرد:خریدهایخارجیمتوقفشدهوبانکهابه
ماحوالهنمیدهندوبهانهتحریمرامطرحمیکننددرحالی
که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفتیم و حتی به
صورت چمدانی معامالت خود را انجــام میدادیم اما امروز
بانکمرکزیووزارتاقتصادبهجایکمکبهتولیدکنندگان
دستمارابستهاند.

1.6 M

نمازجمعههایمحیطزیستی
معصومهابتکارچندروزپیشباآیتا...سیدمحمدعلی
آل هاشم ،امــام جمعه تبریز دیــدار کرد و در توئیتی
بخشی از صحبت های او را آورد .آل هاشم در قسمتی
از این صحبت ها می گوید« :هر هفته بخشی از خطبه
نماز جمعه را به محیط زیست اختصاص دادهام  ...در
نماز جمعه تبریز مدتی است نمازگزاران نمیتوانند از
پالستیک برای کفش استفاده کنند ».این قسمت از
صحبت های امام جمعه تبریز واکنش کاربران شبکه
های اجتماعی را به دنبال داشت .کاربری نوشت« :به
خاطر همین چیزهاست که امام جمعه تبریز این قدر
محبوبیتداره!»کاربریهمنوشت«:خداکنههمیشه
همینقدربهمحیطزیستاهمیتبدیموگرنهکارهای
نمادینبرایمحیطزیستفایدهاینداره».

744.8

آموزش خیابانی به کودکان کار
توجه به کودکان کار و تالش برای رفع مشکالت
آن ها ،یکی از رفتارهای خداپسندانه ای است که
آینده جامعه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد .به
تازگی عکس متفاوتی از یک خانم منتشر شده که
به کودکان کار در محله خودشان درس می دهد
تا از بقیه بچهها عقب نیفتند .سادگی که در این
عکس موج می زند و درس دادن در کنار خیابان
به یک کودک ،تحسین بسیاری از کاربران توئیتر
را برانگیخته است .کاربری در این باره نوشت:
«کاش فقط این رفتارها رو الیک نکنیم و خودمون
هم یک کاری در همین زمینه ها انجام بدهیم».
کاربر دیگری نوشت« :دولــت باید از مــردم ،کار
جهادی را یاد بگیرد».

453.4 k

عیادت امام جمعه از بیماران
چند روز پیش امام جمعه مشهد با حضور سرزده
در یکی از بیمارستان های مشهد از نزدیک در
جریان روند رسیدگی به بیماران قرار گرفت و
با حضور بر بالین بیماران از آ نها عیادت کرد.
کــاربــری نــوشــت« :قطعا حــضــور مــســئــوالن در
بیمارستان و شنیدن درد دل مریض ها میتونه
کمی کمک کنه که مریضای ما فقط درد بیماری
شون روتحمل کنن نه اینکه گرفتار مشکالت
درمــان بشن» کاربر دیگری هم نوشت « :این
حرکت در زمانی که مردم نیاز دارند تا مسئوالن
را درکنار خود و مردمی تر ببینند کار بسیار خوبی
است».
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