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امپراتور در مسیر تنهایی
بیماری تحریم « ایاالت متحده آمریکا هر روز شدیدتر می شود
و کشورهای بیشتری را در بر می گیرد .پس از کوبا ،ایران و کره
شــمالی ،عراق زمان صدام ،لیبی زمان قذافی ،روسیه و ده ها
مورد دیگر ،این بار این بیماری کشــوری را هدف قــرار داده که
با آمریــکا در عمده ترین پیمــان های نظامی جهــان هم پیمان
است؛ترکیه.
بهانهتحریمدووزیرترکیهای،ادامهبازداشتکشیشآمریکایی
استکهمقاماتترکویراازوابستگانبهفتحا...گولن-مردی
که گفتــه می شــود عامل کودتــای ناموفق دو ســال پیــش بوده
اســت – می دانند.از ســوی دیگر اختالف میان دو کشور بر سر
تحویلجنگندههایاف 35درخواستیترکیهباعثشدهاست
تا مقامات ترک تهدید به شکایت در محاکم بین المللی را مطرح
کنند.بااینحالتاثیراینتنشهابراوضاعداخلیبهویژهتحوالت
اقتصادیترکیهمثبتنبودهاست.تحوالتاخیرباعثشدهاست
تانرخبرابریلیراینکشوربهسرعتکاهشیابد.ازچندماهپیش،
نرخ برابری لیر در برابر ارزهای معتبر ،روندی نزولی داشــت که
گفته میشود ناشــی از نگرانی درباره سیاســتهای اقتصادی
دولت بوده است .تحریم وضع شده از سوی آمریکا که احتماال به
نشانهای از تزلزل در موقعیت بینالمللی ترکیه تعبیر شده ،این
روند را سرعت بخشیده اســت .عالوه بر کاهش ارزش لیر ،بازار
سهام ترکیه نیز به تشدید اختالف با آمریکا واکنش نشان داده و
بهای سهام و اوراق بهادار ،به خصوص اوراق قرضه دولت ترکیه
نیزباکاهشقابلتوجهیمواجهشدهاست.درمقابل،کاخسفید
نیزتصمیمترکیهبرایدوبرابرکردنتعرفهوارداتخودرو،سیگار
وتجهیزاتالکترونیکیازآمریکارامحکوموآنرااقدامیدرمسیر
نادرست ارزیابی کرده است.ترکیه این اقدام را در واکنش به آن
چه«حملهآمریکابهاقتصادش»توصیفکرده،انجامدادهاست.
ایاالت متحده تعرفه واردات علیه فوالد و آلومینیوم ترکیه را طی
هفتهگذشتهدوبرابرکردهاست.
بااینحال،میزانواکنشبیسابقهوغیرمنتظرهدونالدترامپ
به ادامه بازداشت یک کشیش در کشور هم پیمان ،تردیدهایی
را درباره واقعی بودن دالیل آمریکا در اعمال تحریم علیه ترکیه
ایجاد کرده است .این تحریم ها برای مداوای بیماری جدیدی
استکهایاالتمتحدهبهآندچارشدهاست؛«بیماریتحریم».
هماکنونآمریکاقدمبهدورانیگذاشتهاستکهمیتوانآنرا
دوران تهدید متحدان نامید  .ایاالت متحده که در ابتدای قرن
بیســتم از یک جمهوری به یک امپراتوری در تــراز بین المللی
بدل شد ،همچون تمامی امپراتوری های تاریخ با دو ابزار یعنی
 - 1تطمیــع و - 2تهدید ،پذیرش داوطلبانه یــا اجباری قدرت
های پیرامونی را به دســت آورد .برای چندیــن دهه ،آمریکایی
هابهشکلچشمگیریدرقبالعموممتحدانش،سخاوتمندو
دستودلبازعملمیکردهاست.دردوجنگجهانیاولودوم،
آمریکاییهابرایپیروزیدیگرانمیلیاردهادالرهزینهکردند؛
اروپای بعد از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال بازسازی شد،
ژاپنباجنگکرهوجنوبشرقآسیاباجنگویتنامازسقوطبه
دامانکمونیسمرهایییافتندواروپاباپولهایهنگفتآمریکا
در ناتو نجــات یافت .حتی چین نیــز با ســرمایه آمریکایی ها به
ابرقدرت اقتصادی جهان بدل شــده است .سرانجام این که به
قولدونالدترامپ،جنگهایپساز 11سپتامبرهفتتریلیون
دالرهزینهرویدستمالیاتدهندگانآمریکاییگذاشت.
اماآمریکایقرنبیستویکممانندآمریکایقرنبیستم،کشور
ثروتمندینیستتاباسخاوتمندی،محبتواحتراممتحدانش
را خریداری کند .آمریکای کنونی ،کشوری مقروض و بی پول
اســت که دالری برای بذل و بخشش میان متحدانش ندارد .با
ناتوانی در ادامه سیاســت پرهزینه تطمیع  ،ایــاالت متحده راه
تهدیدمتحدانشرادرپیشگرفتهاست.متحدانیابایدهزینه
حفظامنیتخودراداوطلبانهبهایاالتمتحدهبپردازندیاخطر
تهدیداتاینکشوررابهجانبخرند.ناتوزیرفشارافزایشهزینه
هایدفاعیقراردارد،اعضاینفتابایددرتجارتباآمریکامدارا
کنند،چینبرسرمواجههبابزرگترینجنگتجاریتاریخبشر
قرار دارد و حتی ســعودی ها و متحدانش باید بخشی از هزینه
هفتتریلیوندالریجنگهایپساز 11سپتامبررابپردازند
یا این که دولت هایشــان ظرف یک هفته سرنگون خواهد شد.
سرانجاماینکهترکیه،متحدایاالتمتحدهدرناتویابهخواست
واشــنگتن تمکین می کند یا با جنگ اقتصادی مشــابه جنگ
آمریکاباایرانمواجهخواهدشد.
اکنون ایاالت متحده بــرای حفظ امپراتوری پــر هزینه خود ،از
سخاوتمندیبهباجگیریازمتحدانرویآوردهاستدرحالی
کهاینرویکرد،متحدانسیاسی-اقتصادیآمریکارابهتدریجبه
سمتقدرتهایسخاوتمنددیگرسوقخواهددادکهبارزترین
آن ،چین اســت .همچنین تشــکیل ائتالف هــای جدید بدون
آمریکا ،دیگر گزینه پیش روی متحــدان رنجیده ایاالت متحده
از اجرای سیاســت «اول امریکا» خواهد بود .گرچه جایگزینی
تهدیدبهجایتطمیع،زمانفروپاشیامپراتوریجهانیایاالت
متحده را به تاخیر خواهــد انداخت ،اما آن چــه باقی می ماند،
«امپراتوری تنها» خواهد بود؛ امپراتــوری که حتی به متحدان
سیاسی-نظامیخوددرناتوهمرحمنخواهدکرد.
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سجدیدبانک
امامجمعهموقتتهرانبااشارهبهانتصابرئی 
مرکزی و توصیــه رهبر انقالب به اصالح نظــام بانکی گفت:
رئیس کل جدید بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی قدم
جدیبردارد.بهگزارشخراسان،حجتاالسالممحمدحسن
ابوترابیفرد که در خطبه نخست نمازجمعه این هفته تهران
ســخن می گفت ،با بیــان این کــه اصالح نظام بانکی مســیر
را برای رشــد اقتصادی کشــور هموار خواهد کرد ،در بخش
دیگری از سخنان خود اظهارکرد :قانون پولی و بانکی کشور
مربوط به سال  ۱۳۵۱و ضروری است با الیحه ای این قانون
را اصالح کنیــد و هدف گذاری تان در بانــک مرکزی با هدف
رشدتولیدناخالصداخلیوثباتنرخارزوجلوگیریازتکانه
هایسختمیانمدتوبلندمدتباشد.وییادآورشد:کشور
دیگرظرفیتاینتکانههایارزیرانداردورضایتکوتاهمدت
واهدافبیارزشوناپایداررامالکاقداماتتانقرارندهید،
چراکهاهدافوبرنامههایکالنراهرابرایاقتدارملیهموار
می کند.امام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه عوامل افزایش

پایهپولی،خالصبدهیبانکهابهبانکمرکزیرایکیازاین
عواملمعرفیکردوافزود :امروزدراینحوزهبامعضلوچالش
مواجهیم ،بانــک های خصوصی را بــدون ضابطه خلق کرده
ایم ،در حالی که ابزار الزم را برای نظارت بر آن ها نداشته ایم،
بنابراینشاهدافزایشبدهیآنهابهبانکمرکزیهستیمبه
طوری که این بدهی در یک سال از ۱۲۰هزار میلیارد تومان
به ۲۰۰هزارمیلیاردتومانرسیدهاست .ابوترابیفردتاکید
کرد:رئیسکلجدیدبانکمرکزیبایدباابزارمناسبنظارتی
بر عملکرد بانک های خصوصی نظارت جدی داشــته باشد.
امامجمعهموقتتهرانهمچنینبااشارهبهسالروزبازگشت
آزادگان گفت :آزادگان ســخت و نفوذ ناپذیــر بودند ،دغدغه
سکاندارکشورایناستکهمردمهمبایدسختونفوذناپذیر
باشند .هزینه رســیدگی و مقاومت به مراتب از هزین ه تسلیم
کمتر اســت .اگر رهبر انقالب در برابر رژیــم منحوس آمریکا
هســتند ،به دلیل عظمت ســپاهیان و مردم ایران است .باید
عظیمباشیموباعزتقدمبرداریم.

در پایان هفته چهارم رقم خورد

«پدیده» ،صدر نشین لیگ برتر فوتبال

محمدجوادرنجبر/درپایانهفتهچهارملیگبرترفوتبال
ایران جام خلیج فارس ،تیم فوتبال «پدیده خراســان» صدر
نشین لیگ شــد.به گزارش خراســان ،در روز اول بازی های
هفته چهارم لیگ برتــر فوتبال ایــران« ،پدیده خراســان» از
ساعت 18و 30دقیقهپنجشنبهگذشتهدرورزشگاه سردار
جنگل رشت به مصاف «سپید رود رشــت» رفت و توانست با
نتیجه 2برصفرمیزبانخودراشکستدهد.شاگردانیحی
گل محمدی در این بازی که با قضاوت علیرضا فغانی برگزار
شد ،موفق شدند با دو گل دقیقه 31حسین مهربان و دقیقه
77یونسشاکریازسد«سپیدرودرشت»بگذرندوبهسومین
برد پیاپی خود در این فصل دســت یابند.تیــم فوتبال پدیده
خراسانبااینپیروزیوکسب 9امتیازازچهاربازی،باالتراز
پرسپولیس،صدرنشینمسابقاتلیگبرترشد.نمایندهشهر
رشتنیزبااینباختکماکاندرردهآخرجدولحضوردارد.

در پایان این مسابقه سعید صادقی هافبک تیم پدیده مشهد
کهضمنارائهبازیدرخشانازخودتوانستهردوگلتیمش
را پایه ریزی کند تا ســهم عمدهای در صدرنشینی تیم پدیده
داشتهباشد،بهعنوانبهترینبازیکنایندیدارمعرفیشد.
همچنیندیشبودرروزپایانیبازیهایهفتهچهارملیگ
برتر فوتبال ایــران ،در حالی که تیم فوتبال پرســپولیس در
صورت شکست حریف خود شانس صعود به صدر جدول را
داشت ،در ورزشگاه آزادی با نتیجه تساوی بدون گل مقابل
مهمان خود ،نفت مســجد ســلیمان متوقف شــد و شانس
بازگشتبهصدرجدولراازدستدادوبدینترتیب«پدیده
خراسان»همچناندرصدرماند.
هم اکنون تیم های فوتبال سپاهان و پرسپولیس هر دو با8
امتیاز به دلیل تفاضل گل ،به ترتیب در جایــگاه های دوم و
سومجدوللیگبرترفوتبالایرانقراردارند.

افشاگری دادستان بجنورد از دست های پشت پرده احتکار کاال
اکــرم اســعدی -پنج شنبه،جلســه کارگروه تســهیل و رفع
موانع تولید اســتان خراســان شمالی برگزار شــد .جلسه ای
که با نشست های پیشــین خود تفاوت های بسیاری داشت؛
تفاوت هایی از زمین تا آســمان .حاشــیه و متن جلســه هر دو
پررنگ!ازخبرهایدردناکمدعیالعمومدربارهاحتکارکاال
و آلوده شدن برخی دست اندرکاران در احتکار کاال تا گالیه از
مدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیبهواسطهتبدیلشدن
واحدهای صنعتی شــهرک شــماره یک به انبار احتکار کاال و
دستوراتوانتظارهایاستانداردربارهتزریقسریعترکاالهای
احتکار شده به بازار و نیز برخورد با محتکران و آسان گیری در
امورسرمایهگذاران،عالمتهایسوالبیشتریرازندهکرد.
تماس با مدیرانی که به آن ها گفتند «بیاید  »...و حضور برخی
مدیرانی که پیشــتر در هیچ یک از جلســه های ایــن کارگروه
حضورنداشتندوحاالنظرهایکارشناسیهمارائهمیکردند
وتغییرلحن«پورعیسی»درصحبتباحاضرانبهویژهسرمایه
گذاران مدعو ،از دیگر تفاوت های این جلســه بود.طبق روال
جلسه های پیشــین ،ســرمایه گذاران مدعو به نوبت به سالن
جلسه دعوت و پس از گزارش دبیرخانه کارگروه ،مشکالت و
خواستههایخودرامطرحکردندکهپسازشوراعضایحاضر
درجلسهواعالمنظرنهاییازسویاستاندار،فرصتدوبارهای
به آن ها داده شد تا بتوانند ادامه کار دهند.در میان تمامی آن
چهدرجلسهبیانشد،صحبتهاوخبرهایدادستانعمومی
وانقالببجنورداگرچهدردوجایتاسفداشت،ولیشنیدنی
بود« .یاران» از اقدامات انجام شده برای مبارزه با احتکار کاال
و کشفیات هفته اخیر در استان سخن گفت و البته از شرکت
شهرکهایصنعتیودانشگاهعلومپزشکیگالیههاداشت.
دادستانعمومیوانقالبمرکزاستاندراینجلسهگفت:پس
ازاظهاراتاستاندارورئیسکلدادگستریدرجلسهشورای
تأمینکهچطوردراستانهایدیگربحثانبارهایغیرقانونی

را داریم اما در این جا نداریــم ،کار از انبارهای غیرقانونی دارو
شروع شد .در یک دبیرســتان غیر انتفاعی مقدار زیادی دارو
با وضعیت بد نگهداری می شد که متاســفانه یکی از کسانی
که مسئولیتی هم داشت و می توانست بر داروخانه ها نظارت
کند ،خودش اقدام به احتکار این داروها به مقــدار زیاد کرده
بود«.مســلم محمدیاران» افزود :چندین مورد انبار غیرمجاز
نگهداریدارودراستانکشفشدکهداروهادروضعیتبدی
نگهداری می شدند.مدعی العموم بیان کرد :در این موضوع
آنچهمشخصشدهایناستکهنظارتمجموعهغذاودارودر
اینحوزهدرستنبودهومتاسفانهازظرفیتانجمنداروسازان
در این حــوزه خوب اســتفاده نشــده اســت.وی گفــت :انبار
استانداردیدرحوزهنگهداریدارونداریموبعضیازدوستان
ما در سیســتم مدیریتی غــذا و دارو ،آلوده شــده انــد  .برخی
خودشان هم مدیر هســتند و هم در حوزه عرضه دارو فعالیت
دارند و وقتی فــردی در حوزه عرضه دارو فعالیــت دارد ،نمی
تواندمسئولنظارتبراینحوزهباشد.دوستانعلومپزشکی
بهماقولدادنداینمسئوالنراکناربگذارند.ویتصریحکرد:
پس از نشستی با مسئوالن علوم پزشکی و غذا و دارو مقرر شد
پیگیری کنند تا انباری برای نگهداری دارو در استان ایجاد و
نظارتعلومپزشکیبیشتروبامتخلفاندراینحوزهبرخورد
شــود.وی به موضوع انبارهای غیرقانونی کشف شده کاغذ،
الســتیک ،کنجد ،لنت ترمز ،انواع لوازم برقی به میزان زیاد،
برنج و دیگر اقالم اساسی و مواد شوینده و غیره نیز اشاره کرد
کهبعضیازآنهادرشهرکصنعتیبودهاست«.یاران»افزود:
طبق اظهارات کسی که مسئول شهرک صنعتی شماره یک
بجنورد بود ،بخشــی از شــهرک صنعتی شــماره یک بجنورد
فقط انبارداری اســت یعنی نه تنها تولیدی در آن نیست بلکه
به انبارداری اختصاص یافته است؛ پس باید اسم این محل را
برداریموبهجایشهرکصنعتیبگوییماینجاانباراست.

 ۲۸نماینده از ائتالف النصر به ریاست حیدر العبادی خارج شدند و فالح الفیاض رئیس هیئت الحشد الشعبی در صدر این نمایندگان است.
به نظر می رسد العبادی باید فکر دوره دوم نخست وزیری را از ذهن خود دور کند.همزمان،یک عضو ائتالف دولت قانون به ریاست نوری
المالکی معاون کنونی رئیس جمهور عراق از اعالم تشکیل بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی در دو روز آینده خبر داد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••هر جسمی که ذراتش فاصله داشته باشند ،پوکه و
راحت می شکنه .اما اگر اتم ها و ذرات به هم نزدیک
باشند ،آن جسم سخت و صلبه .اجتماع می تونه پوک و
ضعیف یا صلب و محکم باشه!
•• باید مسئوالن اقتصادی و بانک مرکزی پاسخ گو
باشند .واقعا قیمت ارز آزاد را چه کسانی و بر چه منطق
و محاسبه ای در کوچه و بازار تعیین می کنند؟ آیا ردپای
نمایندگان غیررسمی بانک مرکزی هستند یا دشمنان
قسم خورده ایران و سفته بازان و قماربازان پشت صحنه
جنگ اقتصادی؟ آیا درست است دولت هم بر مبنای
همان قیمت غیرواقعی ،قیمت بازار ثانویه را  8000یا
 9000اعالم کند؟ قیمت واقعی دالر زیر 5000تومان
است .لطفا به مرگ نگیرید که به تب راضی شویم!
••به علت اجرا نشدن قانون ،مطالبات بازنشستگان
بانک ها تاکنون پــرداخــت نشده ،از طرفی شرایط
نامساعد و حقوق کم ،مسئوالن بانک ها را بر آن داشت با
پرداخت وام های مسکن و وام ضروری موافقت کنند .در
صورتیکهمابازنشستگانخواستارمطالباتهستیمنه
وام که سود پرداختی دارد اما مطالبات ندارد.
••از صحبت های جناب آقای ظریف هم قانع شدم و
هم به داشتن چنین وزیری افتخار کردم ،کاش شبه
دلواپس ها با تندروی های بی مورد خود زحمات ایشان
و همکارانشان را در برجام به باد نمی دادند.
••چرا شرکت های فــروش اینترنت اقــدام به تبلیغ و
واگذاری اینترنت رایگان شبانه ( 2تا7صبح) می کنند!
با این که به گفته متخصصان ،سالمتی روح و جسم
انسان بستگی به خواب شبانه دارد .لطفا وزیر جوان
ارتباطات پیگیری فرمایند.
••بنده معلول و متأهل با دو فرزند محصل بدون شغل و
مسکن  ...حاال چطور می شود که ایران در سوریه سی
هزار واحد ساختمانی و مسکونی می سازد ولی من
معلول برای یک ریال ،به سمت خیران انسان دوست
دست یاری دراز می کنم؟ خدایا کمکم کن تا شرمنده
خانواده نباشم.
••مردم انتظار دارند قاتل کودک بوکانی (ژیوان) هر چه
زودتر اعدام شود تا برای دیگر نامادری های سنگدل
مایه عبرت شود.
••ایران و روسیه باید هر کدام 25درصد از دریای خزر
سهم ببرند بقیه 17درصد چون ایران و روسیه قرن ها
حاکم بر خزر بودند و سه کشور دیگر تازه به وجود آمده
اند و به عبارت دیگر ایران و روسیه حق آب و گل دارند.
••نتیجه دستور رهبری به رئیس جمهور در خصوص
تقدیم گزارش وضعیت اقتصادی به آن حضرت چرا به
حیطه فراموشی سپرده شد؟

رئیسجمهوردرپیامیدرگذشتعزتا...انتظامیراتسلیت
گفت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت ،متــن این پیام
تسلیتبهاینشرحاست:بسما...الرحمنالرحیم/اناهللوانا
الیهراجعون/درگذشتهنرمندتواناوپیشکسوتکشورمان
مرحوم عزت ا ...انتظامی موجب اندوه و تأثر شــد.این بازیگر
محبوب،صاحبسبکوپرتالشسینماوتئاتر،باخلقآثاری

فاخروبهیادماندنی،نقشیممتازدراعتالیهنرایرانعزیزایفا
کرد .این جانب درگذشت این هنرمند محبوب را به خانواده
محترمانتظامی،جامعهفرهنگیوهنریکشوروهمهعالقه
مندان به هنر تســلیت میگویــم و از درگاه ایــزد منان برای
ایشانرحمتالهیوبرایعمومبازماندگان،صبروسالمتی
مسئلتدارم.حسنروحانی/رئیسجمهوریاسالمیایران

تجلیل از برترین های جشنواره مطبوعات سیستان و بلوچستان

روزنامه سیستان و بلوچستان درخشید

ذوالفقاری -پنجمین جشــنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و
پایگاههایخبریاستانبرترینهایخودراشناختوپنجمقام
اینجشنوارهبهروزنامهسیستانوبلوچستانرسید.بهگزارش
«خراسان»« ،طهرانی مقدم» مدیر خانه مطبوعات سیستان و
بلوچستان در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت ۱۶۰:نفر
باارسال ۲۶۷اثردر 9قسمتخبر،تیتر،گزارش،یادداشت،
سرمقاله،عکس،اینفوگرافیک،پوستروصفحهآراییوقسمت
ویژه گزارش نویســی که با موضوع حمایــت از کاالی ایرانی با
رویکرد معرفی محصوالت و صنایع دستی استان برگزار شد،
شرکت کردند.مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

نیز گفت :تعداد شــرکت کننده ها در این جشنواره نسبت به
دیگر اســتان ها خوب بود که امیدواریم با برگزاری دوره های
آموزشی در شــش ماه دوم امســال شــاهد رتبه های خوب در
قسمت خبر و پوستر هم باشیم«.محمد رضا دربندی» افزود:
کارخبرنگاریمانندکارانبیاست،بایدقدراینشغلرابدانیم
وبهجایگاهآناحترامبگذاریم.بهگزارشخبرنگارما،مجتبی
نوریانازروزنامهسیستانوبلوچستانرتبهاولیادداشتورتبه
دومگزارش،همچنینحمیدهذوالفقاری ،سیمینشهرکیو
حسین سرحدی از این روزنامه به ترتیب رتبه سوم یادداشت ،
گزارشوعکسرابهخوداختصاصدادند.

••چرا هر وقت صحبت از توافق با روسیه می شود ،داد
آقای محمود صادقی و اصالح طلبان در می آید که چه
نشسته اید که ترکمانچای در راه است اما هنگام توافق
با غرب (برجام) می گویند فتح الفتوح است و از سال بعد
( )1395تحول اقتصادی رخ می دهد .چرا به شیطان
بزرگ و روباه پیر اعتماد کردید؟
•• آیا می دانید اکثر شرکت های بزرگ مثل شرکت واحد
و پیکان و  ...توسط شرکت های سهامی عام تشکیل می
شدند و سود سهام هم می گرفتند ،اگر اجرا ادامه پیدا
می کرد نه پول ملت می رفت نه این مشکالت و بیکاری
شدید ایجاد می شد.
••خدمت آقایی که گفته بودن مسئوالن پدیده امالک
بفروشن !تا وقتی زمین چسبیده به دیوار پدیده متری
400هزار تومان است هیچ کس از داخل پدیده ملک
نمی خره مگه با طال ساختن زمین میخرن ویال می
سازن یک چهارم قیمت .قابل توجه مدیران پدیده!
••شما که پیگیر بازنشستگان سازمان های دولتی
هستید ،مهم تر از اون پیگیر بازنشسته شدن شاغالنی
باشید که بیشتر از 35سال پرداخت حق بیمه دارند
ولی پرداختی بیمه خود را مخفی می کنند که مبادا
بازنشسته شوند .این تعداد در هر سازمان دولتی کم
نیستند .شما چسبیدین به 1900نفر پس اینا چی؟
کجایند قانون گذاران؟
•• آیا وزیران و رئیس بانک مرکزی که در یک ورق کاغذ
یکریالیبهزنجانیآنهمهاختیاردرخوردنبیتالمال
دادندوحاالهمهدستگاههایمربوطسالهاستدرگیر
و معطل زنجانی اند ،نباید پاسخ گو باشند؟
••جهت اطالع برادر عزیزی که نسبت به خدمات بانک
کوثر کم لطفی کردند .سی سال حقوقمان را به بانک
سپه واریز می کردند ،ریالی وام ندادند ولی از وقتی به
بانک کوثر حقوقمان واریز می شود طی این دو سال چند
بار وام داده اند.
••مدیرآبرسانیازسددوستیگفت:تأسیساتاینسد
قادر است ساالنه 150میلیون مترمکعب آب به مشهد
بفرستد که به علت وجــود سد سلما روزانــه 200هــزار
مترمکعب آب می فرستیم .آبــی ناپایدار که به گفته
قندهاری افغانستان در حال ساخت سد دوم پیشدان بر
هریروداستودرحالبرنامهریزیساختسدسومکبکان
است!نتیجهسددوستیصددرصدخشکمیشود!
•• شایسته است روزنامه خراسان گزارشی از گرانی
های اخیر هر روزه تهیه کند که دست اندرکاران دولتی
و محتکران و گران فروشان بدانند چه بر سر این مردم
آوردند .به خدا خیلی ها برای نان شبشان مانده اند.
حضرت علی(ع) فرموده :فقر که از یک در وارد شود

ایمان از در دیگه می رود ،پس به هوش باشید و هرچه
سریع تر از اجناس دولتی ارزانی را شروع کنید .اولین ام
الفساد دولتی صنعت خودروست که پایین آمدن قیمت
ها باید از این سفره بزرگ دولت آغاز شود.
••این رئیس جمهور که می فرماید مشکل اقتصاد با
بگیر و ببند حل نمی شــود ،بفرماید چگونه حل می
شود؟ دارویم را هفته پیش 85هزار تومان خریدم امروز
195تومان بود .من بازنشسته از کجا بیاورم؟
••عادلفردوسیپورداردبرنامهنودرابهقهقرامیبرد،صد
بارسوالپیامکیپخشمیکندبرایکسبدرآمدبیشترو
یکساعتهمبهموضوعاتبیارزشمیپردازدکهکدام
بازیکن چرا می خندید یا چرا به طرف فالنی نرفت؟! آخر
برنامههمبهمدتبیستدقیقهبازیهایلیگروسرسری
نمایش می دهد ،این قدر هم تند تند صحبت می کند که
انگار دنبالش می کنند .یک نفر ناظر هم انگار نیست که
بهشطریقهصحبتکردنراآموزشبدهد.
••سازمان بازرسی باید مدیران خودروسازی رو به جرم
فساد و احتکار سریع بازداشت کند چون خودرو رو به
بهانه نداشتن یک قطعه که دروغ محض است دپو می
کند و بازار سیاه برای مردم درست کرده است.
••اگر از نظر فرهنگی بخواهیم وارد حمایت از کاالی
داخلی شویم ،خوب است با شــروع سال تحصیلی و
فرهنگی بر روی نوشت افزارهای فرهنگی نام «کاالی
ایــرانــی» نوشته شــود ،حتی تصاویری از کــارگــران
زحمتکش صنایع و تولیدات کشورمان ،این فرهنگ
یعنی پول خود را به کارگر خارجی نمی دهیم و برای
چرخیدن چرخ زندگی کارگر ایرانی و ایجاد اشتغال،
«کاالی داخلی» می خریم که همین فرهنگ به پیشرفت
وخودکفاییمنجرمیشود.اگرازکاالیداخلیحمایت
شود ،کاالی داخلی مطمئنا خود را با کیفیت می کند.
••بــه دنــبــال تحریم هــای آمریکا در ترکیه بعضی از
شهروندان این کشور دالرهای خود را سوزاندند! ای
کاش هموطنان ما هم حداقل برای خرید دالر صف
نمی بستند.
••خدمت آن عزیزی که فرمودند با بگیربگیر کار درست
نمی شود ،باید عرض کنم که این بگیربگیرها حتما به
شما فشار آورده که دفاع می کنید.
••خواننده ای در ستون حرف مردم فرستاده بود صد
روز از تاریخ تکمیل مدارک گذشت ولی از کارت ملی
خبری نشد .من هم به مشکل این خواننده گرفتارم
ولی با این تفاوت که ایشان صد روز ،ولی من برای کارت
ملی دخترم چهارماه است که در ثبت احوال سرخس
درجا می زنیم .این هم از دولت الکترونیک .قابل توجه
مدیران.





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

@ Khorasannewspaper

یودکوراسیونشهریبهسبکزامبیها!
زخمهاییبهاسمیادگار 

1.6 M

تعطیالت تابستانی سفیر آلمان در بین عشایر

رئیس جمهور درگذشت عزت ا ...انتظامی را تسلیت گفت

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

تصویری از ســفیر آلمان در بین عشــایر بختیاری
منتشر شــد که وی را در حال گذراندن تعطیالت
تابستانیشدربینعشایررانشانمیداد.کاربری
در این باره نوشت « :سفیر آلمان میاد تعطیالتش
رو بین عشایر ما اونوقت سلبریتی های ما هم بچه
خودشــونو تو کشــورهای دیگه بــه دنیا میــارن» .
کاربر دیگری هم نوشت« :ما که برای گردشگری
خودمــون کاری نمــی کنیم مگــه این کــه همین
سفیرانکشورهایدیگهبااینحرکتهاشونیک
کاری بکنن»  .کاربر دیگری با نگاه بدبینانه به این
حرکت آقای سفیر نوشــت« :اینا برای رضای خدا
نمیرنجایی.مطمئنباشیدپشتاشیهبرنامهای
هست».کاربردیگریهمنوشت«:مسئولینایران
تعطیالتتابستانیکجامیرن؟»

1.2 M

2.4 M

یبرسیوسهپل
زخمهاییبهاسمیادگار 

عکس منتشر شده از بالیی که یادگارینویسی سر
سی و ســه پل آورده  ،این روزها به شــدت مود توجه
کاربران فضای مجازی قرار گرفته اســت .کاربری
نوشت«:یادگارینوشتنرویآثارباستانیتنهاوتنها
نمایانگربیفرهنگیوخدشهدارکردنمیراثملی
اســت ».کاربر دیگری هم ضمن محکوم کردن این
حرکتنوشت«:بدونآببودنیکمشکله،تخریب
آثار باستانی توسط خود مردم هزار و یک مشکل» .
کاربر دیگری هم نوشت« :آثار باستانى رو باید مثل
چشــم مراقبت كرد نه مثل آقا حمید سال ٧٣روی
یکپلباستانییادگارىبنویسهوخطخطىكنه!»

مسیری برای برخورد با شیشه!

متاسفانه در عکس باال که در فضای مجازی بسیار
بازنشــر شــده ،مســیر ســنگفرش های مخصوص
نابینایانبهیککیوسکشیشهایمنتهیمیشود.
کاربرینوشت«:پیمانکاریکهاوندکهشیشهایرا
دقیقارویخطویژهنابینایاننصبمیکند،یعنینا
آگاهی .ازاونناآگاهترمهندسانشهرداریهستند
که حتی برای نظارت در محل حاضر نمی شوند تا
جلوی این خطا را بگیرند .مهندســان ناظر آگاهی
دارند اما متاسفانه حال ندارند ».کاربر دیگری هم
از کمبودهایی که برای این عزیزان هســت گفت و
نوشت « :معابر پیاده چقدر برای نابینایان مناسب
ســازی شــده؟ تابلو ها و نشــانه ها رو چقدر با خط
برجسته داریم؟ جز برجسته سازی سنگفرش ها ،
وجود چاله ،ناهمواری آسفالت نامناسب و  ...همه
مخلاستفادهعزیزانازمعابرعمومیاست».

1.6 M

987.8

دکوراسیون شهری به سبک زامبی ها!

تصویری از دکوراسیون شهری در میدان ولیعصر
در شــبکه های مجازی بازنشــر شــد کــه کاربران
نظرات متفاوتی درباره آن داشــتند .به طور مثال
کاربریدراینستاگرامزیراینتصویرنوشت«:بازی
رزیدنت اویل یه قســمت اش توی اداره پلیس این
جوریبودکهازکنارپنجرههاردمیشدیدستای
زامبیامیزدنبیرونکهبگیرنت.یاداونافتادم».
کاربردیگرینوشت«:چقدرطراحاین،بـــوقبوده.
باراولیکهازاونجاردشدمشببودیادمهحسابی
ترسیدم ،المصب تو روز روشنم یه جوریه چه برسه
به شب» .کاربر دیگری هم نوشت« :فیلم ترسناکه
یادکوراسیونشهری».

رژهموشدربیمارستان!
رئیــس بیمارســتان شــهید
فقیهی شیراز با تایید کلیپی
کــه طــی روزهــای اخیــر در
فضــای مجــازی منتشــر
شــدو وجــود مــوش در ایــن
بیمارستان را نشان میداد،
تأسیسات فاضالب شــهری اطراف این مرکز درمانی
را علــت ورود ایــن جانور مــوذی و خطرناک بــه یکی از
بخشهای بیمارستان اعالم کرد.کاربری نوشت« :یه
همچین موش گنــده ای رو توی یکی از بیمارســتانای
کشــور پیدا کردن آدم میره بیمارستان سالم بشه حاال
باید دعا کنه موشــا نخورنش» .کاربر دیگری نوشــت:
«جلو یموشهاروکهنمیتوننبگیرن.بهترهکهچندتا
گربه تو بیمارستان ول کنن» .کاربری هم نوشت« :باز
خوبه نگفتن اینا موشــای آزمایشــگاهی بودن که فرار
کردن .همین که حقیقــت رو قبول کــردن خودش یه
قدممثبته».

2.8 M

خنداننده شو در مجلس!

کنایه ای که جناب خان
در برنامــه خندوانــه و
مســابقه خنداننده شــو
زد و کلیــپ اش دســت
به دســت شــد نیــز یکی
از موضوعــات داغ روز
گذشــته بود .در این قســمت از خندوانــه ،جناب
خان گفت هفته پیش هم در یک برنامه خنداننده
شو بوده و در پاسخ به پرسش رامبد جوان که کجا
بوده،گفت«:مجلس!استیضاحوزیرکار!»بعدهم
ابرازناراحتیکردکهوزیرکاردرروبیکاراینیاورد
و برنده نشد .کاربری در همین باره نوشت« :با این
تفاوتکهداستانهایکمدینهایخندانندهشو
تخیلیهولیاستیضاحوزیرکارواقعیبود!»
CMYK

