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ظریف :منتظر اروپا برای حفظ کانال های بانکی
و فروش نفت هستیم

یادداشت روز
جواد غیاثی

کلید تبدیل فساددوستی به فسادستیزی

الزم نیست درباره عمق فاجعه فســاد بگوییم یا درباره اهمیت
مقابله با آن .همه چیز روشن است؛ «اژدهای هفت سر فساد»،
نه تنها باعث اخــال در فعالیت های طبیعی اقتصادی شــده،
بلکه موجی از بی اعتمادی و تخریب سرمایه های اجتماعی را
منجرشده والبتهیکانحرافبزرگ رادرجهتدهیانگیزهها
ازکارسالموتولیدیبهرانتجوییوبعضافسادایجادکردهاست
که خود سرمنشــأ اتالف بزرگی در منابع انسانی کشور است .
اینموضوعتنهامربوطبهایراننیست؛درآمریکاطی 30سال،
بیش از 40میلیارد دالر انواع فساد ،فقط کشف شده است .در
چین طی چهار سال اخیر حدود یک میلیون مسئول دولتی به
خاطرفسادمجرمشناختهشدهاند.کشورهایآمریکایجنوبی
نیز با سطوح باالیی از فساد مقامات عالی رتبه مواجه بوده اند.
حتیکشورهاییچونمالزیوکرهجنوبینیزدرسالهایاخیر
بااینمعضلبهشکلیغیرقابلانتظارمواجهشدهاند.
انگیزشعمومی؛راهکاربرگزیدهمقابلهبافساد
پیشازایندرچندگزارشویادداشتازموثرترینشیوهمبارزه
بافساددردیگرکشورهایموفقسخنگفتهبودیمکهدرایران
بهآنتوجهنشدهاست.طبقبررسیها،سازوکارهایمبتنی
برانگیزشمردمبرایافشاگریعمومی،بهترینوموثرترین
راهکار مقابله با این اژدهای هفت سر بوده است .انگیزش به
این صورت است که هر افشاگر فساد ،در صورت تایید صحت
گزارشاو،درصدیازمبلغتودیعشده(یاجریمهدرنظرگرفته
شــده برای مفســد) را به عنوان جایزه دریافــت خواهد کرد.
همچنینفردافشاگرازحمایتقانونیبرخوردارخواهدشدتا
بهخاطرافشاگریموردآزارقرارنگیرد.مثالاگرکارمندیعلیه
مدیرشافشاگریکرد،اخراجنشودیااینکهدرمعرضتهدید
یا رشوه قرار نگیرد .این تمهیدات با عنوان قوانین حمایت از
سوت زنان ( )Whistleblowersدر بســیاری از کشورهای
جهانتصویبوبهکارگرفتهشدهوطبقبررسیهاموثرترین
روش مقابله با فساد نیز بوده اســت چرا که هم ترس از تبعات
افشاگری را به حداقل می رساند و هم یک انگیزه مالی جدی
برایافشاگریایجادمیکند.هماکنونبرخیسوتزناندر
غرب جوایزی حدود 200میلیــون دالر دریافت کرده اند که
موجبتحولدرزندگیسوتزنانشدهاست.
راهکارخوب،نیازمندپیادهسازیمدبرانه
مدتهاستکهدرکشورمانیزرسانههاوکارشناسان،وضع
قوانین حمایت از افشاگران را مطالبه می کنند .مطالبه ای
که باالخره به ثمر نشسته و تمهیدات قانونی برای حمایت از
افشاگریدرکمیسیونهایتخصصیدولتفراهمشدهتابه
صحن دولت ارائه شود .خوشبختانه طرح جدید هم حمایت
قانونی از افشاگران (ماده )8و هم دریافت پاداش (ماده11
پیش نویس قانون) را مدنظــر قرار داده اســت .اما تجربیات
متعدد درباره وضع قوانین خوب که بــا اجرای بد به بایگانی
می روند ،ذهن ها را به مشکالت احتمالی پیش روی اجرای
این قانون متوجه کرده اســت .برای حراســت از این تصمیم
خوب،الزماستبهایننکاتمهمتوجهوبعدازتصویبنهایی
در هیئت دولت و ســپس مجلس ،در قالب دســتورالعمل ها
وهمچنینهمکاریهایبیننهادیدیدهشود.ازجمله:
 -1به طــور معمول فرایند گزارش فســاد تا تاییــد وقوع آن و
صدور حکم علیه مجرمان وقت گیر اســت .در برخی پرونده
های مربوط به سوت زنی در آمریکا ،افشــاگران بیش از پنج
سالموضوعراپیگیریکردهاندتاسرانجامبهنتیجهرسیده
اســت .با توجه به ایــن که الزم اســت افشــاگران ،حداقل در
مراحل ابتدایی با ارائه مستندات درباره تخلف پیگیر پرونده
باشند ،این نگرانی وجود دارد که اصطکاکی شدن و تطویل
غیرمنطقیرسیدگی،آنهارادلسردکندومانعچشیدنمزه
فسادستیزیتوسطمردمشود.
 -2به طور طبیعی ،قوه قضاییه محور اصلی این طرح خواهد
بود.همبایدجرمانگاریکافیدربارهاقداماتاحتمالیعلیه
افشاگرانتوسطمجلسایجادشودوهمدرمراحلرسیدگی
بهگزارشهاتوسطقوهقضاییه،سرعتبسیاربیشترینسبت
به شــرایط موجود اعمال شــود .با توجه به ســنگینی کار قوه
قضاییه و حجــم امور روزمــره این نهاد ،به نظر می رســد ،باید
تمهیداتجدیددراینقوهبرایاینموضوعایجادشود.بهویژه
آنکهاینطرحهماکنوندردولتمطرحوپیشرفتهوظاهرا
قوهقضاییهبهطورجدیدرگیرموضوعنبودهاست.
 -3ممکن اســت با توجه بــه انگیزه هــای ایجادشــده برای
افشاگری،سوءاستفادههایینیزصورتبگیردکهالزماستبا
توجهبهتجربیاتجهانی،مدنظرقرارگیردوپیشگیریشود.
-4همزمان با انگیزش برای افراد ،الزم است مقدمات قانونی
برایایجادشرکتهاوموسساتخبره(باتخصصامورحقوقی)
همدرنظرگرفتهشودتااینشرکتهابتوانندضمنراهنمایی
افشاگرانازمنافعحاصلازجایزهسوتزنیبهرهمندشوند.
 -5فســاد در حوزه هــا و بخش هــای مختلف ( از پزشــکی و
ســامت تا نظام بانکی و مالیات) وجوه و شقوق و زمینه های
متفاوتی دارد .برخی کشــورها برای رســیدگی به این تنوع،
قوانین مجزایی برای هر حوزه تصویب کــرده اند .به نظر می
رسددرکشورمانیزباتوجهبهابعادفساددرحوزههایمختلف،
نیاز به ایــن تفکیک در قوانین وجود داشــته باشــد .مثال نرخ
پاداشمیتوانددرحوزههایمختلفمتفاوتباشد.چنانچه
دربرخیکشورهاایننرخبه 30درصدهممیرسد.
امیدبرایمرگطبیعیاژدهایهفتسر!
واقعیت این است که در کشــور ما ،به دلیل گسترش فساد و
البتهمهیابودنانواعزمینههایرانت،رفتارهایرانتجویانه
و فسادطلبانه اشاعه یافته اســت و تغییر این روند کار آسانی
نیست.البتهقطعاتشویقافشاگریفساد،طبقپیشنویس
جدید ،ظرفیت های بســیاری برای تغییر این پارادایم دارد؛
یعنیمیتواندفساددوستیرابهطورطبیعیبهفسادستیزی
تبدیل کند .هم اکنون مقابله با فساد از طریق ساز و کارهای
عریضوطویلرسمی(ازسازمانبازرسیتادیوانمحاسبات
و واحدهــای نظارتی درون ســازمانی  ،تعزیــرات و )...انجام
می شود ،ساز و کارهایی که بعضا خودشان هم در سطوحی
درگیر فساد می شــوند .اما ســاز و کار جدید ،به طور طبیعی
ریسک افشای فساد را برای مفسد و نیز انگیزه فسادستیزی
را افزایش می دهــد .توضیح این که یک مدیــر که در معرض
تصمیم مفسدانه است ،هر آن خواهد ترسید که یک کارمند
جزءبااستفادهازظرفیتقانونجدیددستبهافشاگریبزند
بنابراینبرایگرفتنتصمیممفسدانهبسیارمحتاطترخواهد
بود.یککارمندهممیداندکهباافشاییکفساد،میتواند
چندین برابر حقوق ســاالنه اش را یک جا به جیب بزند .این
ترسهاوانگیزهها،درصورتاجرایمدبرانهتوسطدولتوبه
ویژهقوهقضاییه،میتواندبهطورطبیعیزمینهمرگاژدهای
هفتسرفسادرافراهمکند،اژدهایهفتسریکهتاکنون
با قطع هر سرش ،از ســویی دیگر و با سری دیگر حمله کرده
است .امید است که قوای ســه گانه ،انرژی و دقت مضاعفی
برایاینسازوکارجدیدصرفکنند.

پاداش به «سوت زنان»

 ۵درصد مبلغ فساد به افشاکنندگان اختصاص می یابد

در حالی که تجربیات جهانی نشان می دهد استفاده از ساز
و کار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد ،یکی از
موثرترینروشهایکنترلفساداست،اخباررسیدهحکایت
از موافقت دولت با تشویق افشاکنندگان فساد دارد .به این
ترتیب که در صورت تایید صحت گزارش فساد یا اختالس،
فرد افشــاگر درصدی از میزان مالی را که از ســوی مجرم یا
متخلفبهدولتبازگرداندهشدهاست،دریافتخواهدکرد.
به گزارش خراســان ،بر اســاس تصمیمات گرفته شده طی
جلسه روزهای گذشــته تعدادی از مســئوالن دولتی ،مقرر
شدهچنانچهصحتادعایگزارشکنندهدرخصوصوقوع
فســادهایی چون اختالس یا ارتشا احراز شــود 5،درصد از
میزانمالیکهازسویمجرمیامتخلفبهدولتبازگرداندهیا
ازاتالفآنبهدلیلآنگزارشجلوگیریشدهاست،بهعنوان

پاداشازمحلمزبوروپسازپیشبینیبودجهمدنظردرسال
آینده،بهویپرداختخواهدشد .الیحهشفافیت درویرایش
نهایی دراواسطمردادماهبهتاییدکمیسیونمربوطرسیده و
اکنوندرحالرسیدگیدرهیئتدولتاست.گفتنیاست
دربسیاریازکشورهایدنیا،برایحمایتازافشاگرانفساد
و تشویق آن ها ،قوانینی با عنوان حمایت از سوت زنان فساد
وجودداردکهطبقبررسیها،بهترینسازوکارمقابلهبافساد
و اختالس اســت .روزنامه خراســان پیش از این در گزارش
ها ،یادداشــت ها و گفت وگوهایی ،ضمن بررسی تجربیات
کشورهای دنیا در حمایت از ســوت زنان در مقابله با فساد،
خواستاروضعقوانینجدیدوحمایتازافشاگرانشدهبود.
برایمطالعهدراینبارهبهشمارههایمورخ 22و 23مرداد
و 2و 22مهر 96روزنامهخراسانمراجعهکنید.

افتتاح چندهزار پروژه صنعتی و عمرانی در هفته دولت
باآغازهفتهدولت،قطارافتتاحپروژههایصنعتیوعمرانی
نیز بــه راه افتــاد .وزیر نیرو دیــروز در یک نشســت خبری به
مناسبت هفته دولت از بهره برداری از بیش از 6666طرح
درزمینهآبوبرقدرهفتهدولتوهمچنیناعمالتغییراتی
در تعرفــه قبوض پرمصــرف ها خبــرداد .به گــزارش پایگاه
اطالعرســانی وزارت نیرو رضــا اردکانیــان در آیین افتتاح
رســمی واحد اول و دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند،
تصریح کــرد :در مجموع 6666پــروژه آب و بــرق در هفته

دولت آغاز به کار می کند یا به بهرهبرداری می رسد که برای
این پروژهها هزینه ای حــدود 7200میلیارد تومان720،
میلیونیورویا 100میلیوندالرهزینهشدهاست.همچنین
خبرهای دیگری از افتتاح پروژه های صنعتی و عمرانی در
هفتهدولتمنتشرشد.بهگزارشایرنا،طیهفتهدولت۱۶
هزارواحدمسکنمهربههمراهتعدادزیادیخدماتروبنایی
درهشتشهرجدیدبهافتتاحخواهدرسید.همچنینهفت
پروژهریلی نیزدراینهفتهبهبهرهبرداریمیرسد.

بررسی های خراسان درباره تصمیمات جلسه دیروز مسئوالن ایرالین های داخلی نشان داد

تعیین سقف نرخ بلیت هواپیما بدون کاهش قابل توجه!

محمد جواد رنجبر /در حالی ســقف نرخ بلیت هواپیما در
مســیرهای داخلی تا پایان شــهریور جاری ،طی جلسه روز
گذشته مسئوالن شرکتهای هواپیمایی داخلی و سازمان
هواپیمایی کشــوری تعیین شــد که نرخ های جدید کاهش
قابل توجهی نداشت!دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی
روز گذشته در گفت و گو با خراسان درباره این جلسه اظهار
کرد :باتوجه به التهابات به وجود آمده در بازار و افزایش زیاد
نرخ بلیت هواپیما به دلیل قرار داشتن در زمانی که تقاضای
سفر زیاد اســت و همچنین نوســانات نرخ ارز ،شاهد فروش
بلیتهواپیمابانرخهایزیادتوسطبرخیسایتهایفروش
اینترنتی بلیت هواپیما هســتیم.مقصود اســعدی سامانی
افزود:درجریاناینجلسهشرکتهایهواپیماییداوطلبانه
اعالمآمادگیکردندکهباوجودآزادسازینرخها ،نرخهای
مشــخصی برای انجام پروازهای داخلیشان نهایی کنند و
تا پایان شــهریور جاری تغییری در آن ها ایجاد نکنند و هیچ
شرکتیاجازهنداردباالترازایننرخهابلیتبفروشد.بهگفته
وی ،با اجرایی شدن این سیاست ،نرخهای اجرایی شده در
طولروزهایگذشتهبهشکلقابلتوجهیکاهشمییابد.
وی یادآور شد :این نرخها سقف مجاز قیمت بلیت پروازها به
شمار میرود و در صورت نبود کشــش در بازار امکان پایین
آمدنآننیزوجوددارد.نرختسعیرارزدراینمحاسبات80
هزار ریال محاسبه شــده اســت.به گزارش خراسان ،بر این
اساس ،به عنوان مثال ســقف نرخ پرواز با احتساب عوارض
ها در مسیر مشهد-تهران 390هزار تومان ،مشهد-کیش

 620هزار تومان ،مشهد-قشم  540هزار تومان ،مشهد-
اصفهان 430هزار تومان ،مشهد-اهواز 540هزار تومان،
تهران-اصفهان 290هزارتومان،تهران-بندرعباس540
هزار تومان ،تهران-کیش 510هزار تومان و تهران-قشــم
 560هزار تومان تعیین شــده اســت.این در حالی است که
جست وجو در سایت های فروش بلیت چارتر دفاتر خدمات
مسافرتهوایینشانازآنداردکهنرخهایفعلیدربیشتر
مسیرها بســیار کمتر از سقف نرخ های تعیین شــده در این
جلسه است.به عنوان مثال شب گذشته ،حداقل نرخ بلیت
هواپیما در مسیر مشــهد-تهران برای فردا دوشنبه  275و
در مسیر برعکس نیز 227هزار و 500تومان بود .در مسیر
مشهد-کیشنیزبرایامروزیکشنبهحداقلنرخ310هزار
تومان و حداکثر نرخ 450هزار تومان و در مســیر برگشــت
نیز حداقل 255هــزار تومان و حداکثر 268هــزار و300
هزار تومــان بود.عضو کمیته فنی دفاتر خدمات مســافرتی
خراسان رضوی نیز در این باره به خراسان گفت :سقف نرخ
های اعالمی از سوی ایرالین ها نه تنها کاهشی ندارد ،بلکه
در برخی مسیرها افزایش نیز دارد!مجتبی احمدی افزود:
درست اســت که نرخ بلیت هواپیمای مسیرهای خاصی در
زمان های خاصی فراتر از نرخ های تعیین شده می رود ،اما
ایرالین ها با تعیین این سقف قیمتی ،نرخ بلیت هواپیما در
مسیرهای داخلی را  20تا  30درصد افزایش داده اند.وی
ادامهداد:باتوجهبهوضعاقتصادیمردم،اینتعییننرختاثیر
مناسبیدرافزایشسفرنخواهدداشت.

امروز استیضاح وزیر اقتصاد ،سه شنبه سوال از رئیس جمهور

امروز وزیر اقتصاد استیضاح می شود و روز سه شنبه نیز رئیس
جمهور به سواالت نمایندگان در صحن علنی پاسخ می دهد.
اســتیضاح و ســوالی که مهم ترین محــور آن ها التهــاب ارزی
اخیر است .بهروز نعمتی ،سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در

گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به نامه هیئت دولت که از سوی
امیریمعاونپارلمانرئیسجمهوربهمجلستقدیمشد،گفت:
براساسایننامه،جلسهسوالازرئیسجمهورروزسهشنبه(6
شهریورماه)درصحنعلنیمجلسبرگزارمیشود.

هادی محمدی – وزیر امورخارجه کشورمان درباره کمک ۱۸میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران اظهار کرد :این بستهای است که دو طرف
را کمک میکند با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ربطی به برجام و فضاسازیها ندارد و این که میگویند ما به ازای برجام است ،حرف بیربطی
است .اتحادیه اروپا قرار بود چندین اقدام انجام دهد از جمله حفظ فروش نفت ایران و کانال های بانکی که همچنان منتظریم انجام دهند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• پوشک مای بیبی تا دو هفته پیش بسته 30تایی اش
26هزار تومان بوده که همون موقع هم گرون بود ولی
امروز خریدم 42هزارتومان! کی رسیدگی می کنه؟
اینقدرتبلیغاتبرایداشتنفرزندبیشتربااینوضعیت
مسخره است .با دو فرزند دوقلو در روز اگه 10تا پوشک
استفاده کنی می شه حدود 14هزار تومان در روز ،فقط
پوشک حاال شیرخشک و  ...به کنار!
••چندین سال است که یارانه پرداخت می شود اما
با توجه به گرانی چند برابری کاالها ،یارانه ها هیچ
افزایشی نداشته و در عوض قیمت حامل های انرژی
گران شده است.
••به عنوان یک دانشجوی کامپیوتر برای خرید لپ تاپ
به بازار مراجعه کردم ولی قیمت ها سه برابر شده .چرا
مسئوالن ساکت هستند؟ چرا گزارشی از این وضعیت
تهیهنمیکنید؟
••بایددرکتابهایدرسیقسمتهاییباشدکهازدوره
راهنمایی که سن استقالل طلبی نوجوانان است راه ها
و راهکارهای خودکفایی کشور تدریس و تعریف شود.
با نگاه عمیق می توان فهمید که دنیای امروز ،دنیای
منافع طلبی است و کشوری پیروز است که خودکفا و
سازنده باشد .در آفریقا هم مناطقی که طال و نفت دارد
توسط آمریکا و غرب چپاول می شود و مناطقی که عاری
از نفت و طالست ،برهوت انسانیت است و با ژرف نگری
می توان فهمید تنها با حمایت از صنایع و علم و تولید و
کاالیخودماناستکهدرآیندهجهانامروزی،میتوان
خودکفا و قدرتمند شد.
••من به یک پسر دهه شصتی کارگر بی پول عاقل بالغ
راضــی ام که زنش بشم .متأسفانه در اطرافم چنین
خواستگاری هم نیست .تا کی خونه تنها باشم؟ به خدا
بیزار شدم از این وضع!
••باید وام ازدواج بالعوض باشه اما متأسفانه دولت
با تأخیر و با منت وام میده و نیز با بهره و دیرکرد هم
می گیره .باعث تأسف است از کشوری مسلمان مثل
جمهوری اسالمی ایران!
••وزیر آموزش و پرورش به جای حل مشکالت آموزش
و پرورش مسائل را پاک می کند .نمونه جدید کاهش
ساعت درسی متوسطه اول و چهارم تا ششم است که
هر آدم عاقلی می فهمد می خواهند در هزینه ها به هر
قیمتی شده صرفه جویی کنند وگرنه همه می دانند
طراحی کارشناسی نیست .لطفا نمایندگان پیگیری
کنند.
••سوءمدیریت سازمان حج و زیــارت در جلوگیری از
اعزام دوباره و سه باره و ده باره بعضی به حج باعث شده
که تا حدود 15سال آینده ظرفیت اعزام پر شده باشد و

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کسانی که ثبت نام قبلی نکرده اند تقریبا از رفتن ناامید
شوند .تکلیف این عده چیست؟ آیا حج از آنان ساقط می
شود؟ لطفا یکی از مسئوالن پاسخ بدهد.
••تویی که گفتی «خانم های باحجاب افراطی اند» پس
دوست داری که خانواده ات با بدحجابی در کوچه و بازار
همه چشم های نامحرم به سوی آنان باشد؟
••ای خانم های بدحجاب که در کوچه و خیابان جوالن
میدهید،الاقلازخونشهداوخانوادههایشانخجالت
بکشید و شرم کنید.
••عزیزی که اخبار صفحه حــوادث را تنظیم می کند،
حوادث را خیلی آب و تاب می دهد به طوری که خواننده
ازاصلمطلبدورمیشودمثلفداکاریدرآغوشمرگ
که خیلی شاخ و برگش داده!
••گرانی همه چیز و به ویژه امالک ،چرا هیچ تأثیری در
قیمت سهام پدیده نداشته است؟ آیا ساختمان ها و سایر
وسایل و امکانات موجود در پدیده با همان ارزش قبلی
است یا سودش را بقیه می برند نه سهامدارانی که چند
سال است سرگردان اند؟
•• حق این است که به جای کوبیدن دولتی که حتی
عکس رئیس آن در کمتر اداره و بانکی وجود دارد ،به
دادمملکتوملتیبرسیمکهبرایایننهضتوحکومت
برآمده از آن جان ها داده و فداکاری ها کرده اند .گفتار
و رفتار بعضی از مسئوالن حتی با خواسته های امام(ره)
مبنی بر حفظ وحدت هم منافات دارد.
••چرابانکهابرایصدورچکبینبانکیکارمزدبسیار
باالیی طبق قانون اجباری خودشان دریافت می کنند؟
••در کشورهای دنیا یک شبکه تلویزیونی اختصاصی
تاریخ وجود دارد که با پخش مستندهای تاریخی نسل
جدید را با تاریخ گذشته و معاصر آشنا می کند اما
متأسفانه ما شاهد حذف برنامه های تاریخی از تلویزیون
کشورمان هستیم!
••نشانه های یک دکتر خوب :با صبر و حوصله به حرف
مریض گوش می کند و درباره وضع بیمار و درد و رنج او
سوال می کند .اما نشانه های یک پزشک که به وظیفه
اش خیلی آشنا نیست :مریض صحبت می کند و طبیب
در حال نوشتن نسخه است و چون بی توجه است گاهی
موجب بدتر شدن حال او نیز می شود.
••قبوض برق این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل
حدود  100درصد افزایش دارد .وزارت نیرو دمار از
روزگار مردم درآورده است!
•• دکتر سیدکاظم ملکوتی عضو هیئت مدیره جمعیت
پیشگیری از خودکشی ایران ،ادعای اخیر شما کامال
کذب است .زنان به خاطر خیانت شوهران شان و اذیت و
آزار خانواده شوهر و حتی خیانت زن به شوهرش ،دست

نمابر05137009129 :

به خودکشی می زنند .عامل اصلی خیانت است.
•• تنها کاالیی که در این ایــام افزایش قیمت نداشته
«تریاک» است ،دست قاچاقچیان محترم درد نکند از
مسئوالن محترم خواهانیم که از مشاوره با آنان در اداره
امورمملکتوکاهشقیمتهاحداکثراستفادهراببرند.
••سالم جناب آقای زائری ،نظرات و ایده هایتان اغلب
بر حق و بجا و منطقی است! ولی این ها را در حوزه و نزد
مسئوالن مطرح کنید نه در مصاحبه های خصوصی و
رسانه ای و در فضای مجازی! به تازگی از البه الی حرف
و مصاحبه هایتان کلیپ هایی در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی و ماهواره پخش می کنند که از زبان شما
حرف های دشمن زده می شود و دشمن شادکن شده
اید! توسط همان دشمنانی که مشکل اصلی شان عبا
و عمامه است و اگر دست شان برسد شما هم در لیست
شانهستید!
•• آقــای سید کاظم ملکوتی مهم ترین عامل اصلی
خودکشی زنان ،رابطه نامشروع و اختالفات خانوادگی
است ،ادعای شما غیرمنطقی است.
••سالم شایسته است به جای کلمه «آقازاده» برای یک
عدهآدمهایپستونوکیسهکهصرفابهاتکایپدرانشان
و استفاده از رانت بعد انقالب صاحب ثروت شده اند از
کلمه خوار زاده یا حقیرزاده استفاده کنیم.
•• چرا شرکت های بیمه شخص ثالث در قبال تعهد و
پرداخت خسارت های مالی و فوتی و جرحی شخص
ثالث در هر سال جدید اقدام به کالهبرداری به شکل
جدید و نوین از طریق اضافه دریافت مبلغ الحاقیه بیمه
شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه می کنند و متاسفانه قوه
قضاییه هم همراهی می کند؟
•• اعتراف به اشتباه در مذاکره هسته ای با آمریکا بد
تفسیر نشود چون اگر مذاکره نمی کردیم باز عده ای
از داخلی های سست عنصر و خوش بین به آمریکای
شیطان بدعهد ،بهانه های بنی اسرائیلی می گرفتند.
••این که رهبر عزیزمون می تونستند اجــازه این کار
مهم (مذاکره) رو ندهند اما به احترام دولت و دستگاه
دیپلماسی کشور اجازه را دادند اما باز هم عده ای بی
انصاف می گن رهبر در کوچک ترین مسائلی تکلیف
تعیینمیکنند!
•• بعضی اصالح طلب ها سعی دارند چنین القا کنند
وضعیت فعلی کشور مربوط به اقدامات انقالبی هاست
که اجازه ندادند کشور را تحویل آمریکا دهند .البته شما
که همه چیز را مفت تحویل دادید که یک پاپاسی هم به
دست نیاوردید حاال با پررویی تمام مدعی هم شده اید!
هرکس به جای شماها بود حداقل تا جمع شدن آثار سوء
آن سکوت می کرد.





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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هزینه سفر به عتبات  60درصد افزایش یافت

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور زیارت ســازمان
حج و زیــارت گفت :بــا توجه بــه افزایــش نــرخ دالر و بلیت
هواپیما ،نرخ ســفر کاروان هــای هوایی به عتبــات عالیات
با حــدود  60درصــد افزایش به ســه میلیــون و  400هزار
تومــان افزایــش یافت.مرتضی آقایــی در گفت وگو بــا ایرنا
افــزود :هزینــه ســفر هوایــی به عتبــات عالیــات همــراه با

هزینه هفت شــب و هشــت روز اقامت پیش از این حدود دو
میلیون تــا دو میلیون و  100هــزار تومان بود کــه اکنون با
افزایش قابــل توجهی مواجه شــده اســت.وی ادامــه داد:
قیمت ســفر کاروان هــای زمینی بــه عتبات عالیــات نیز با
حدود 40درصــد افزایــش از حدود یــک میلیــون و 200
هــزار تومان بــه یــک میلیــون و  800هــزار تومان رســید.

 2اقدام جدید برای کنترل بازار ارز
در حالی که مدتی است نرخ یورو در بازار در محدوده  12هزار
تومان و دالر در محدوده  10هزار تومان اســت ،بانک مرکزی
دستورالعملجذبسپردهارزیراصادرکردکهطبقآنافراد
میتواننددالرراباسود 4ویوروراباسود 3درصدنزدبانکها،با
تضمینبازپرداختاصلوسودآنتوسطبانکمرکزی،سپرده

گذاریکنند.سیاستیکهباتوجهبهنبودچشماندازافزایشی
برایارزها،جذاببهنظرمیرسد.همزمانودرحالیکهاخبار
همچنانازعرضهنشدنکافیارزدرسامانهنیماتوسطشرکت
ها خبر می دهد ،رســانه ها ازدادن اختیارات ویژه به وزیر نفت
برایمجبورکردنپتروشیمیهابهعرضهارزخودحکایتدارد.

فعالیت بیش از  700کتاب فروشی در «تابستانه کتاب»
سومینطرح«تابستانهکتاب»باشرکت 700کتابفروشیدر
سراسرکشور،درحالبرگزاریاست.بهگزارشایبنا،تابستانه
کتاب،1397درحالیبرگزارمیشودکهدستخوشتغییراتی
نســبت به طرحهای قبلتر بوده اســت .از جملــه این تغییرات
میتوان به کاهش بودجه یک میلیاردی آن و تأیید بودجه1.5
میلیارد تومانی برای آن اشاره کرد که قطعا محدودیتهایی را
در تعیین سقف یارانه کتابفروشیها ایجاد میکند .با توجه
بهمحدودبودنبودجهطرحتابستانهکتاب،سقفیارانهپساز

تعیینواختصاص،افزایشنمییابد.اینطرح،بارویکردتوزیع
عادالنه یارانه و توجه به مناطق کمبرخوردار ،در تهران به مدت
هفتروزودردیگرشهرهاوشهرستانها،بهمدت ۱۰روزبرگزار
میشود .همچنین،تغییردرصدتخفیفهادراینطرحنیز،از
دیگر تغییرات ایجاد شده از سوی مسئوالن با رویکرد حمایت
ازتولیدملیبودهاست.کتابهایتألیفیدراینطرحباکمک
هزینهخرید ۲۵درصدوکتابهایترجمهباکمکهزینهخرید
۱۵درصدعرضهمیشوند.

استاندارخراسانرضوی:مسئوالناقتصادی 24ساعتهفعالیتکنند
بهبودی نیــا -اســتاندار خراســان رضــوی گفــت :نهادها
و ســازمان هــای مســئول در امــور اقتصــادی امروز اگــر نیاز
باشــد باید بــه صورت 24ســاعته بــه فعالیــت بپردازنــد و به
ایــن نکتــه آگاه باشــند کــه مــی تــوان بــا تکیــه بــر ظرفیــت
هــای داخلــی بــه رفــع نیازهــای جامعــه پرداخــت .
به گزارش خراســان ،علیرضا رشــیدیان در جلســه شــورای

اداری اســتان افــزود :بنــده از مدیــران می خواهــم در حوزه
مسئولیتشان،زمینههاییراکهباعثنارضایتیمردمجامعه
می شود ،شناسایی و مشکالت آن را برطرف کنند .وی ادامه
داد:برایتسهیلدرتامینکاالهایضروریدهکهایپایین
جامعه،کمیتهایتشکیلدادهایموتازمانبازگشتبهشرایط
مناسبدرآمدی،ازآنهاحمایتخواهیمکرد.

1.3 M

«دوشواری» به خاطره ها پیوست
سال ها از پخش شدن کلیپی
کهبه«مادوشوارینداریماین
جا» معروف شد ،گذشته و به
تازگی بنری در شبکه های
اجتماعی منتشر شــده که
حاکیازدرگذشتگویندهاینکلیپاست«.محمدتقی
بهنوید»کهبهخاطرکلیپمصاحبهاشباصداوسیمادر
زمان خودش معروف شد ،فوت کرد .او در بخش هایی
از آن کلیپ در حالی که خانه پشت سرش خرابه بود،
گفته بود« :ما برای زندگی در این جا دوشواری نداریم.
اینجاخیلیهمجایخوبیاست.یکهیک.دوشواری
ندارد .عالیه »...سپس در پاسخ به سوال خبرنگار که
می گویند خانه هایتان در طرح شهرداری است ،گفته
بود« :شهرداری چیه؟ شما همین را به من نشان بده.
جنابعالی هستی؟» کاربری در این باره نوشت« :چه
قدرباحرفهایششادشدیمدرآنزمان.روحششاد»

3.2 M

تکذیب کشت ماری جوانا با وام اشتغال زایی
خبری درباره کاشت ماری جوانا با وام کمیته امداد،
فضای مجازی و خبرگزاری ها را ترکانده بود .در این
خبررئیسجهادکشاورزیاستانکهگیلویهوبویراحمد
گفته بود« :فردی با عنوان اشتغال زایی مددجویان
کمیته امــداد تسهیالتی حدود  400میلیون تومان
دریافت کرده و گیاه مخدر ماری جوانا کاشته است!»
اما بعد از آن کمیته امداد اعالم کرد که اصال وام 400
میلیونیاشتغالزاییندارد!هرچندکهاینخبرتکذیب
شد اما بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی به
دنبال داشت .کاربری نوشته بود« :من برای بیست
میلیون وام اشتغال زایــی همه اداره ها رو رفتم اگه
تکذیب نمی شد حسابی حرص می خــوردم!» کاربر
دیگریهمنوشتهبود«:واقعاعجیببودیکخبرگزاری
اینطورخبریبزنهوبعداینجوریتکذیببشه!»

3.1 M

حذفخودخواهانه«کیانوشرستمی»
«کیانوشرستمی»قهرمانالمپیکریودرحالیکهتنها
با زدن وزنه 207کیلویی ،نایب قهرمانی اش را قطعی
میکرد،تصمیمعجیبیگرفتووزنه 218کیلوگرمی
را انتخاب کرد .بار دوم و در بهت تماشاگران ،وزنه را
به  220کیلوگرم ارتقا داد ،وزنه ای که بار سوم هم
نتوانست از پس آن بربیاد .کاربری در این باره نوشت:
«یادمان نمی رود که در مسابقات جهانی گذشته هم
برای حرکت دو ضرب با  ۱۹۰کیلو هم مدال نقرهاش
قطعی میشد اما  ۲۱۲را انتخاب کرد و حذف شد».
کاربر دیگری نوشت« :درست است که در حرکت یک
ضرب ١٤کیلوازسهرابعقبافتادواگرلیگبود،حق
ی اش فقط
داشت با او کل کل کند اما اینجا وظیفه مل 
برداشتن مدال نقر ه ای بود که قطر ربود .آقا کیانوش،
کیمیخواهیازاینخودخواهیدستبرداری؟»

2.8 M

ماجرایپزشکانفراریازکارتخوان!
جمعهشب،برنامهمناظرهدر
خصوص استفاده پزشکان
از کارت خوان پخش و باعث
شد که موافقان این طرح به
شدت از آن دفاع کنند .یک
دانشجوی دکترای جامعه شناسی که در این برنامه
حضور داشت از عملکرد مسئوالن در شفاف نکردن
ویزیت پزشکان و فرار آن هااز کارتخوان برای فرار
مالیاتی انتقاد کرد .کاربری در این باره نوشته بود:
«ما منکر اهمیت کار پزشکان نمیشیم اما حقیقته که
بعضی هاشون سالمت مریض رو یک صنعت پولساز
میبینن!»کاربردیگریهمنوشتهبود«:چراکارمندان
و کارگران با حقوق ناچیزی که دریافت میکنن باید
مالیاتبدناماپزشکاننه؟!»

1.2 M

عاشق نشدن کاظمی و پاکدل قبل از ازدواج!
بعد از انتشار خبر ازدواج «هادی کاظمی» و «سمانه
پاکدل» که هر دو بازیگر سینما و تلویزیون هستند،
کلیپ جالبی از حضور این دو نفر در برنامه دورهمی و
پاسخ هایشان به سوال همیشگی «مهران مدیری» در
شبکههایاجتماعیپربازدیدشد.مهرانمدیریازهر
دویاینبازیگرانکهقبلازازدواجشاندربرنامههایی
جداگانهمهمانبرنامهدورهمیبودند،پرسیدهبودکه
تاحاالعاشقشدیدیانه؟هادیکاظمیدرپاسخگفته
بود« :نه چون اول باید یک سری مسائل را در خانواده
خودم حل کنم و ممکن است که دختره از من بپرسد
که چرا همه اش با خانواده ای و  . ...در ضمن به شدت
همدوستدارمکهبچهداشتهباشم».سمانهپاکدلهم
درپاسخبابغضیجالبگفتهبود«:نه،اصالچهبگویم،
بگویمآره،میآیدمنرامیگیرد؟خوبنگرفتهدیگه.
اگرعاشقشدهبودمکهتااالنمجردنمیماندم».

2.1 M

عقده گشایی حقیرانه در اینستا
فردیکهبهشدتدنبالجمع
کــردن فالوور در اینستاگرام
است دو نوجوان مستضعف را
سوارماشینمیلیاردیشکرده
و خطاب به مخاطبانش می
گوید«:ایناازامروزتحتحمایتمنن».بعددرحالیکه
یک نفر در حال تصویر برداری است دو تا تراول به آنها
می دهد و می گوید این کار او شوآف نیست .کاربری
نوشت « :الهی بمیرم که حتی آرزو کردنم بلد نیستین
چقد[پستی]توکهواسهشوآفغروردوتابچهروخورد
میکنی اون تراوالرو ...بوق» کاربر دیگری هم نوشت:
«دوست عزیز تو بد جامعه ای زندگی میکنیم .بازیگر
مملکتمیرهخریدالکچریفیلممیگیرهپخشمیکنه
دوتابچهبوقهممثلاینمیرنویادمیگیرن».

CMYK

