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پشت پرده پیچیده یک عزل
در عراق
درحالیکهقراراست امروزنخستیننشستپارلمانجدید
عراق بــا  329نماینده برگزار شــود و بیشــتر احــزاب پیروز
انتخابات برای حضور در این نشســت و ادای سوگند ،اعالم
آمادگی کردهاند ،هنوز فراکســیون اکثریت پارلمان ،اعالم
موجودیت نکرده و تکلیف دولت آینده این کشــور مشــخص
نشدهاست.پیشتر،نخستوزیرعراقدرحکمیفالحفیاض
رئیسهیئتحشدالشعبیومشاورامنیتملیکابینهراعزل
کردهبود.مخالفانحیدرالعبادیدلیلاینبرکناریراترس
العبادی از احزاب دیگر به ویژه احزاب حاضر در فراکســیون
اکثریت برای تشــکیل دولت جدید با ریاســت فالح الفیاض
می دانند .چند ساعت قبل از این استعفا ،رسانه های خبری
مدعی شــدند الفیاض توســط جریان النصر به عنوان نامزد
نخست وزیری معرفی شده اســت و می تواند اجماع ائتالف
هــای دولت قانــون و الفتــح را هم به دســت آورد .امــا پس از
ساعتی سخنگوی ائتالف النصر این خبر را تکذیب کرد و از
رسانه ها خواست تا اخبار رســمی ائتالف نصر را از طریق او
پیگیریکنند.
ائتالفالفتحکهاوراائتالفسیاسیجریانمقاومتدرعراق
میدانندهمنسبتبهاینبرکناریواکنشنشاندادومدعی
شداینبرکناریفاقدمبنایقانونیاستوالعبادینمیتواند
دردورانیکهمسئولیتیازنظرقانونیدردولتعراقندارند
چنین فرمانی صادر کنــد .ائتالف نصر معتقد اســت دولت
العبادی پایان یافته و مشــروعیت قانونی برای این برکناری
نداشــته اســت .ائتالف دولت قانون به ریاست نوری مالکی
نیز با بیانیه ای از تمام مســئوالن خواســته است درخصوص
بازیگریرسانهایجریاناتخارجیهوشیارباشندونگذارند
جریانات خارجی ،دولت عراق را با یک چالش جدی مواجه
سازند.ازطرفیدولتعراقهنوزبااعالمفراکسیوناکثریت،
تشکیلنشدهاستورایزنیهایفشردهادامهدارد.درهمین
ایام ابومهدی مهندس به عنوان نایب رئیس حشدالشــعبی
به چندین دفتر این هیئت در اســتان های مختلف سر زد و از
نیروهاینظامیحشدالشعبیبازدیدکرد.
تحلیل ها نشــان می دهد اوضاع سیاســی العبادی رضایت
بخش نیســت و مشــکالت مالــی دولت عــراق و فســادهای
سیستماتیکباقیماندهاززماندولتصدامونیزشعارهای
تغییر بزرگ در ائتالف السائرون (جریان منتسب به مقتدی
صدر) چالش های پیش روی بغداد اســت و بــه نظر نمی آید
العبادیازاجماعیهمراهباتمامیگروههایسیاسیحاضر
در عراق برای رفع آن بهره ببرد .سیاســتمداران عراقی می
دانندمشکالتپیشرویآنانفراترازساختارسیاسیاست
و عراق به یک چهره محبوب و مورد اجماع اکثریت نیاز دارد.
الفیاضچنینخصلتیداشتوعالوهبرچهرهامنیتیوضد
آمریکایی ،با ریاست بر حشدالشــعبی مورد اقبال مرجعیت
عراقومردمشهرهایمختلفبهویژهگروههایمقاومتبود.
او در مســند ریاست حشدالشعبی دســتاوردهای مهمی در
مبارزهباداعشداشتودرکنارالعبادیبهعنوانفرماندهی
نظامیعراق،چهرهسرشناسیبراینیروهایسیاسیبازیگر
دراینکشوربود.ترسالعبادیازفیاضموجبشداوبرکنار
شود .حذف این چنینی رقبا توسط العبادی آغاز شده است
و به نظر می رسد تا اعالم تشکیل فراکســیون اکثریت ادامه
داشتهباشد.
از ســوی دیگر هدف آمریکایی ها در این بازی های سیاسی
بهــره بــرداری و ایجــاد شــکاف بین احزاب اســت .هشــدار
جریان الفتح مبنی بر ایجاد شکاف در جامعه با عزل الفیاض
و نیز بیانیه سیاسی ائتالف قانون نشان می دهد ،طرح عدم
تشــکیل «فراکســیون اکثریت» از ســوی آمریکایی ها ادامه
دارد.بااینحالشخصالعبادیهممیدانداینفراکسیون
تشکیل می شــود .زیرا تشکیل نشــدن آن به معنای تشکیل
دولت اضطراری و در نهایت پیروزی آمریــکا از بازی در عراق
در دوران پسا صدام است .طرح آمریکایی ها تبدیل شکست
در انتخابات به فرصت پیروزی در تشــکیل دولت اضطراری
استتابهسراغقانوناساسیاینکشوربروندوماهیتعراق
حاضر در محور مقاومت را تغییر دهنــد .آمریکایی ها از ابتدا
همتمایلیبهبرگزاریانتخاباتنداشتندتاعراقطبققانون
اساسیبااعالموضعیتاضطراریوتشکیلکابینهاضطراری
مجبور شود به تغییر قانون اساســی این کشور تمکین کند و
برایهمیشهشیعیانازقدرتدرعراقحذفشوندیاقدرت
آنهاکاهشیابد.
درچنینشرایطی،العبادیباکنارگذاشتنالفیاضدومسیر
را در مقابل جریانات سیاســی عــراق قــرار داد .او به دیگران
فهماندیابهسمتدولتاضطراریحرکتکنندوازاجماعبا
ائتالفنصربهخاطرالفیاضیاهرگزینهدیگردستبردارند
وازطرحآمریکاییهااستقبالکنندیادربرابرحذفالفیاض
ازگزینهپیشنهادینخستوزیری،استقامتینشانندهندو
بهتعبیرامروزیازخیرالفیاضبراینخستوزیریبگذرندو
العبادیبهعنوانگزینهجدیمطرحبماند.در چنینشرایطی
بایدمنتظربازیگریعناصرداخلیعراقماند.هنوزمرجعیت
عراقوجریانصدر،موضعگیریخاصینداشتهاند.
به نظر نمی رسد گزینه اول یعنی تشکیل نشدن فراکسیون
اکثریتتوسطنیروهایمحورمقاومتدنبالشودوالعبادی
نیزخوبمیداندچنیندرگیریایجادنخواهدشد.امااینکه
آیاالعبادیدربینگزینههاباقیمیماندبستگیبهواکنشی
دارد که در چند روز آینده احزاب مهم از جمله ائتالف دولت
قانون و الفتح به عزل الفیاض نشان خواهند داد .اگر این دو
ائتالف بر گزینه الفیاض تاکید کنند قطعا النصر با چالشــی
مواجه می شود که العبادی را در آن درگیر می کند و بیش از
اینهمالعبادینمیتواندبازیگریعلیهتشکیلفراکسیون
اکثریت داشته باشد .زیرا خود او نیز می داند تشکیل نشدن
فراکسیوناکثریتبهمعناینابودیائتالفالنصرخواهدبود
وازآیندهسیاسیعراقکنارگذاشتهمیشودوقطعامخالفت
مرجعیت را در پیش دارد .به عبارت دیگر پافشــاری ائتالف
دولتقانونوالفتحبرگزینههایغیرازالعبادی،میتوانداو
راباچالشمواجهسازدوامتیازبیشتریبهایندوائتالفبرای
پذیرشمسئولیتنخستوزیریبدهدکهیکیازاینامتیازات
بازگشــت الفیاض به ریاست حشدالشــعبی خواهد بود .در
مجموع واکنش ها به این عــزل و نصب ،امتحان بزرگ پیش
روی احزاب سیاسی در عراق است که به نظر نگارنده مهم تر
ازمبارزهبا تروریسمدرچندسالآیندهاست.یااحزابازکنار
این عزل می گذرند و دولت تشکیل می شود یا دولت سازی
بعد از انتخابات با چالش های پیچیده ای مواجه می شود که
امنیتمنطقهایراتحتتاثیرقرارمیدهد.

ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای توانایی های انسانی و تجهیزاتی نیروهای مسلح

رهبر معظم انقالب :احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد
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حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

علت آن که برجام را آتش نزدیم این بود که شاید بشود منافع ملی را با آن تأمین کرد

حضرت آیتا ...خامنــهای فرمانده معظم کل قــوا ظهر روز
گذشته (یک شنبه) در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه
پدافند هوایی ارتش جمهوری اســامی ایران ،این قرارگاه
را بخشی بسیار حســاس از نیروهای مســلح و در خط مقدم
مقابله با دشــمنان ایران خواندند و بر افزایــش آمادگیها و
توانمندیهای پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید کردند .به
گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثار آیت ا...
خامنــه ای ،در این دیدار کــه به مناســبت روز پدافند هوایی
برگزار شــد ،حضرت آیــتا ...خامنــهای با تأکید بــر این که
از لحاظ محاســبات سیاســی ،احتمال وقوع جنگ نظامی
وجود ندارد ،افزودنــد :درعینحال نیروهای مســلح باید با
هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابک ،تواناییهای انسانی
و تجهیزاتی خود را روزبــهروز ارتقا دهنــد و بدانند هر گامی
که در جهت تقویت آمادگیهای نیروهای مســلح برداشــته
شود ،یک عبادت و حســنه در نزد پروردگار متعال است .در
ایندیدار،امیرسرتیپعلیرضاصباحیفردفرماندهقرارگاه
پدافند هوایی خاتماالنبیا (ص) ارتش گزارشــی از اقدامات
و برنامههای این قرارگاه بیان کرد.همچنین یک شنبه شب
فیلمکاملدیداراعضایهیئتدولتبارهبرمعظمانقالبکه
بهمناسبتهفتهدولتصورتگرفتهبود،منتشرشد.باتوجه
به این که پیش از این تنها بخش هایــی از این دیدار انعکاس
یافتهبودبرخیازمحورهایایندیداردرادامهذکرمیشود.
▪اروپایی ها در فضای برجام و تحریم ها دارند بازی در
میآورند

حضرت آیت ا ...خامنــه ای در این دیدار ضمن توصیه هایی
به دستگاه دیپلماســی کشــور تصریح کردند :بنده قب ً
ال هم
گفته ام االن هم می گویم ارتباط با اروپا باید ادامه پیدا کند،
البتهاروپایکشکلنیست،جاهایمختلفاشمتفاوتاند
دریکموضوعاتیمشترکهستندودریکموضوعاتیهمنه؛
جوردیگروروشهایمختلفیدارند.بههرحالباکشورهای
اروپایی باید ادامه ارتباط باشد اما از این ها قطع امید کنید.
از اروپا قطع امید کنید .اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای
مســائل گوناگون خودمان ازجمله مســئله برجام و مسائل
اقتصادی به آن ها امید ببندیم  .این ها کاری نخواهند کرد.
این قطع امید به معنای قطع رابطه و قطع مذاکره نیست ،به
معنایایناستکهماتصمیمخودمانراجوردیگریبگیریم.

حضرتآیتا...خامنهایدرادامهسخنانخودتأکیدکردند:
نگاه شک آلود داشته باشید به وعده های اروپایی ها و هرچه
وعده می دهند با تردیــد نگاه کنید .االن هم کــه به نظرم در
قضایای مربوط به برجام و تحریم ها دارند بازی در می آورند
و در واقع دارند شــوخی می کنند و یک رفتار مناســبی با ما
ندارند.
▪چرابرجامراآتشنزدیم؟

رهبر معظم انقالب در بخش دیگری از این جلســه با تأکید
بر این که برجام هدف نیست و وسیله ای برای حفظ منافع
ملی اســت ،فرمودند :اگر روزی به این نتیجه رســیدید که
برجام نمی توانــد منافع ملــی را تأمین کند برجــام را کنار
بگذارید .ایشان تصریح کردند :از من گاهی سؤال می شود
که شــما گفتید که برجام را آتش می زنیم چرا آتش نزدید؟
علت آن که آتش نزدیم همین بود گفتیم شاید بشود منافع
ملی را بــا آن تأمین کــرد واال اگر آدم بفهمد کــه منافع ملی
تأمین نمی شود ما همان آتش زدن را بلد هستیم .حضرت
آیت ا ...خامنه ای خطاب به وزیر امور خارجه تأکید کردند:
من شنیدم شما نامه خوبی نوشــتید به تازگی که این خوب
است.اینگونهنامهنوشتنخوباستالبتهبایدبفهمندکه
در پشت سر این نامه یک تدبیر و تصمیمی وجود دارد و این
را باید هم در بیانات جناب عالی و آقای رئیس جمهور و بقیه
و هم در اقداماتی که آقای صالحی –که من نمی دانم چقدر
این اقدامات را ایشان کردند یا نه-باید حس کنند   .
▪اشارهرهبرانقالببهکمبودپوشکنوزادانوکودکان

در بخش دیگری از فیلم منتشر شده از دیدار اعضای هیئت
دولتبارهبرانقالب،ایشانبااشارهبهتحوالتاخیردربازار
تأکید کردند :یک مواردی هم هســت که بحث ســودطلبی
نیست،خرابکاریاست.مث ً
الفرضبفرماییدشمامیبینید
ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه[ ،کمیاب
می شــود] این اتفاق افتاده و واقعی اســت و به عنوان فرض
نیســت .این موضوع مردم را عصبانی می کند .دشــمن می
خواهد مردم از دســتگاه هــای دولتــی و حکومتی عصبانی
بشوند .یا در شب عید وقت شست و شــو است مواد شوینده
ناگهانکمیابمیشود .اینکاریاستکهخرابکاریاست
واینهارابایدباچشمبازدنبالکرد.

ششمینجلسهدادگاهباقریدرمنیبرگزارشد

سرانجامنامشخصپولقیرهایفروختهشدهشرکت«جی»بهمتهم

هادیمحمدی–ششمینجلسهدادگاهرسیدگیبهاتهامات
حمید باقــری درمنی که به اتهام افســاد فــی االرض از طریق
اخالل در نظام اقتصادی کشــور در زندان به ســر مــی برد در
حالیروزگذشتهبهریاستقاضیصلواتیدرشعبه15دادگاه
انقالباسالمیتهرانبرگزارشدکهمتهمدرابتدایسخنان
خود ضمــن رد کلیه اتهامات مطرح شــده در کیفرخواســت،
مدعی شــد همه دیون خود به شــرکت نفت جــی را پرداخت
کرده است  .به گزارش خراسان ،در این جلسه که روز گذشته
برگزارشد،ابتداقاضیصلواتیضمندعوتمتهمبهجایگاه،
بهبیاناتهاماتویپرداختوگفت:شمامتهمهستیدبهافساد
فیاالرضازطریقمشارکتدرکالهبرداریباایجادشبکهو
سردستگیشبکهدربارهشرکتنفتجیودریافت122هزار
تن قیر ،شــرکت بیمه ایران ،بانک ملی به میــزان41میلیارد
و 500میلیون تومان ،بانک گردشــگری به میران 9میلیارد
تومان،شرکتسامانمجدبهمیزان57میلیاردو271میلیون
و400هــزار تومان ،شــرکت صرافــی اقتصاد نویــن به مبلغ
هفت میلیارد و  402میلیون تومان ،توهین به کارمند دولت
وپرداخترشوه15هزاردالری،اگردفاعیداریدارائهکنید.
حمید باقری درمنی در مقام دفاع از خود با بیان این که تمام
اتهاماتواردشدهراقبولندارم،افزود:بندهبهاساساتهامات
واردشــده اعتراض خــود را اعالم میکنم .یکــی از اتهامات،
افســاد فیاالرض اســت که ایرادات کلــی دارد در حالی  که
برخالف آن چه در قانون افســاد فیاالرض تعریف شــده ،در
پرونده من شاکی شرکت خصوصی است که تضامین الزم را
هم دارد و اتهامات این جانب گسترده نیست.وی با اشاره به
اتهامخرید ۳۲۵هزارتنقیرازشرکتنفتجیگفت:مقادیر
اعال م شده مربوط به شش شرکت است و از این شش شرکت
که به صورت اعتباری و نقدی قیر خریدهاند تنها دو شــرکت
را میشناســم .بقیه شــرکتها را این جانب نه میشناسم و
نه طرف حســاب آن ها بودهام.حتی مبالغی از پولهایی که

برای شــرکتها واریز شده ،به حســاب مدیران شرکت نفت
جی بوده اســت.متهم افزود :هیچگونه جعل و جرمی در این
حسابها وجود نداشته و فقط اختالف حســاب بوده است.
باقری درمنی اظهار کرد :اختالفات شش شرکت خریدار با
شرکتنفتجیجمع ًامبلغ ۵۲میلیاردتوماناعالمشدهدر
ی که کارشناسی آن توسط خود شرکت نفت جی انجام
حال 
شــده و با کارشناســی زمان معامله اختالف دارد و یک ملک
در وردآورد و ملکی در نسیمشهر هم محاسبه نشده است در
ی که در سال  ۹۰این امالک در اختیار شرکت نفت جی
حال 
قرارگرفتهاست.ملکنسی مشهر ۲۹میلیاردتومانوقطعات
ملکوردآورد ۴۰میلیاردتومانارزشداردامامشخصنیست
شرکتنفتجیبهغیرازوصولمطالباتبهدنبالچههدفی
اســت.متهم ادامه داد :کل قیرهایی که به شرکت فجر داده
شده ۸۴،هزار تن بوده است .مدارک تمام ضمانت نامههای
تنظیم شــده وجود دارد اما هر پروندهای وجود داشــت آقای
بازپرساتهاممشارکتمنراهمبهآناضافهکردهاست.یکی
ازوکالیشرکتنفتجیهمگفت 177:هزارتنقیرتحویل
گرفتند و پول 128هزار تن را ندادند که عدد آن 97میلیارد
تومان اســت.باقری درمنی توضیح داد :هیئت کارشناسی
و هیئت سه نفره عدد قیر تحویلی توسط شش شرکت را 50
میلیارد تومان برآورد کردند .نمیشود که هم ملک بگیرید و
همادعاکنیدطلبکارهستید.وکیلمدافعشرکتنفتجی
پاســخ داد :وثایق متقلبانه بوده و شما با کسانی که خودشان
متهمهستند،قراردادرهنیبستید.متهماصلیپروندهمزبور
دربارهپاالیشگاهپرندهآبیوادعایوکیلنفتجیمبنیبراین
کهاینپاالیشگاهمجوزخوراکنداشتهاستگفت:منآنجا
تولید میکردم و این پاالیشگاه زمانی که تولید وجود داشته،
کارشناسیشدهاست.قراردادخریدگازوئیلازشرکتنفت
وجودداردامااززمانیکهپاالیشگاهدراختیارشرکتنفتجی
قرارگرفته،همهچیزخوابیدهاست.

شهردار مشهد با اشاره به مباحث مطرح شده درباره گردشگران خارجی:

می خواهند جلوی افزایش گردشگران ورودی به مشهد را بگیرند
میرزاده – پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و
صنایع وابسته و نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی
ایران عصر دیروز با حضور معاون رئیس جمهور و مسئوالن
اســتانی در مشــهد گشــایش یافت .به گزارش خراســان،
ایــن نمایشــگاه تــا پانزدهــم شــهریور در محل نمایشــگاه
بیــن المللی مشــهد ادامــه خواهد داشــت و شــامل بخش
هایی از برنامه هایی از جمله جشــنواره غــذا ،آواها و نواها،
هفته هــای فرهنگی خراســان رضــوی و همایش بررســی
راهکارهاوفرصتهایتمرکززداییسرمایهگذاریخواهد
بود .شهردار مشــهد که تنها سخنران مراسم افتتاحیه این
نمایشگاه بود ،با اشاره به این که میزان گردشگران خارجی

مشهد به دو برابر افزایش یافته است ،گفت :مباحثی که هم
اکنون درباره وضعیت حضور گردشگران خارجی در مشهد
مطرحمیشود،برایآناستکهجلویاینافزایشرابگیرند.
«قاسم تقی زاده» افزود :آتش زدن کنسولگری عربستان نیز
صرفا به دالیل سیاسی نبود ،بلکه این اتفاق زمانی افتاد که
ورود گردشگر به ایران افزایش یافته بود .وی ادامه داد :مهم
ترین زمینه جذب گردشگر در مشهد ،زیارت بارگاه حضرت
امام رضا(ع) است و در کنار آن جاذبه مهم آرامگاه فردوسی
نیز وجود دارد که بازســازی جلوخان آرامگاه به شــهرداری
مشهد واگذار شده اســت و تا دو هفته آینده عملیات اجرایی
آنآغازمیشود.

جنجال یارانه  45میلیاردی شهرداری
به روزنامه همشهری

اصالح هندسی تقاطع جانباز-فرامرز
مشهد تا پایان شهریور

فارس-خبر جنجالی پرداخت یارانه 45میلیاردی از سوی
شهرداریبهروزنامههمشهریکهدیروزازسویرئیسشورای
شهراعالمشد،بازتابگستردهایداشتوجنجالسازشد.
محسن هاشمی در حاشیه جلسه شورای شهر تهران درباره
مشکالت روزنامه همشــهری در جمع خبرنگاران گفته بود:
«هماکنونشهرداریماهیانهبهروزنامههمشهری45میلیارد
تومانیارانهمیدهدوسوددهینداشتنموسسههمشهری
به حدی رســیده که بازیافت کاغذها برای فروشندگان سود
بیشتری دارد» .این در حالی اســت که بعد از انتشار این خبر
بهروز شجاعی عضو هیئت مدیره همشــهری توضیح دادکه
« رسانهها سخنی را از آقای مهندس محسن هاشمی درباره
یارانه ماهیانه  ۴۵میلیارد تومانی همشهری نقل کردند .در
تماسیکهگرفتممشخصشددرانتشارواحدپولاشتباهی
صورتگرفتهورقم ۴۵میلیاردریالصحیحاست».

عبدالهی -بــه دنبال گــزارش هــای روزنامه «خراســان»
از گالیه هــای مردمی دربــاره ترافیک ســنگین در تقاطع
جانباز-شهید فرامرز عباسی ،کمیته فنی سازمان حمل و
نقلوترافیکشهرداریمشهداصالحهندسیاینتقاطع
را تصویب و برای اجرا به شــهرداری منطقــه  2ابالغ کرد.
مدیرعاملسازمانحملونقلوترافیکشهرداریمشهد
در گفت وگو با خراســان در این باره گفت :در طرحی که با
تایید پلیس راهور تهیه و ابالغ شــده است ،تقاطع فعلی به
دلیلفاصلهکموغیراستانداردباپلهواییجانباز،مسدود
خواهد شــد و بــه ازای آن ،تقاطع جدیــدی در محل تالقی
بولوارهــای ســاجدی-جانباز ایجاد خواهد شــد« .هادی
عطارزادهطوسی»افزود:باتوجهبهاینکهاینطرحعملیات
عمرانیسنگینینخواهدداشت،پیشبینیشدهکهاجرای
آنحداکثرتاپایانشهریوربهپایانبرسد.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• اینفروشگاههاییکهاجناسایرانیانبارهایشانرابه
بهانهافزایشنرخدالرسهچهاربرابرمیفروشندوبهمردم
اجحافمیکنندتکلیفشانچهمیشود؟
••در ستون بازتاب به این که فندک زیر ترمز دستی است
اعتراض شده .خواستم توضیح دهم که چون در ایران و
تمامکشورهاسیگارکشیدنحینرانندگیمجازنیست،
فندکرازیرترمزدستیگذاشتهاندتا کسیکهمیخواهد
سیگاربکشدخودروراکنارجادهنگهداردوترمزدستیرا
بکشدوسپسازفندکاستفادهکند.
••پیامی روز یک شنبه یازدهم شهریور در ستون حرف
مــردم چاپ شده مبنی بر این که پدر محترمی هزینه
دخترشاندرمدرسهنمونهراندارند.اگرپیاممستنداست
منهزینهایندخترخانمراتاپایاندورهمتوسطهتقبلمی
کنم(یکفرهنگیازخراسانجنوبی،فردوس)
••مرحبابهیحییگلمحمدیموفقوبیادعاوبازیکنان
سختکوشپدیدهوهمچنینمهندستقیزادهخامسی
که مردم مشهد و خراسان را سرافراز و خوشحال کردند.
با همین روحیه وتالش به پیش بروید که لیاقت قهرمانی
رادارید.
••چــرا وام عتبات دانشجویی گوشه ای کم از هزینه
سفر به کربال را با توجه به گرانی بلیت هواپیما و اتوبوس
جوابگوستوتمامهزینهسفرراپوششنمیدهد؟
•• کجایندسردارانبزرگجنگکهملتراازدستعدهای
سودجویوطنفروشمنافقنجاتدهند!یادحاجاحمد
متوسلیانبهخیرکهدرمریوانبهجایمهماتآذوقهبرای
مردمدرخواستمیداد.بهخاطرملتجانشانرادادند.
بهدادملتبرسید.
••دربانکهایخارجیپولتلمبارنمیشودچونبهتولید
وسازندگیاختصاصمیدهندوروزبهروزشهرهازیباترو
تمیزترمیشودامادرایرانآنقدرپولرویهمانبارشده
دربانکهاستکهجاندارندوایندردیعظیماست.
•• متاسفانه دولتمردان از شهادت رجایی و باهنر درس
ایثار نیاموخته اند ولی سالی یک بار از هفته یادبودشان
سوءاستفادهتبلیغاتیمیکنندوکارهایناتمامرادرآمار
پروژههایتکمیلیثبتمیکنند.
••یک جانباز هستم که در سال  94حقوق من 900
تومان بود و سال  97شده است یک میلیون و  30هزار
تومان 130 .هزار تومان در این اوضاع تقریبا  12درصد
اضافه شده است ! یارانه هم همان  45هزار تومان است
که مردانه رو حرفش ایستاده .حال اجناس ضروری
برایزندهماندنحداقلدراینسهسالبین 70تا400
درصداضافهشدهاست.جنابرئیسجمهورمیفرمایند
ما مشکل اقتصادی نداریم بلکه رشد هم داشتیم خدا
خیرتبدهدولتتدبیروامیدکهگفتیچنانسفرهمردم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

رارنگینکنم...
•• االن با وجود آمار بسیار باالی پیر دختران و زنان
مطلقه و بیوه تعدد زوجــات برای مردانی که توانایی
دارند یک واجب کفایی است .بنده خودم یک پزشکم
دو تا زن دارم با زندگی بسیار عالی برای دو همسرم
و بچه های بسیار خوب برکت و لطف خدا را دقیقا
احساس می کنم.
••این چه حرفی است که بیشتر سریال ها در ذهن مردم
القا می کنند که اگه به مرد رسیدگی نکردی بیرون پر
از گرگه! همش زن باید استرس داشته باشه و از ترس
به همسرش توجه کنه نه از روی محبت و عالقه! ولی
برعکسشنیست.اگهمردبهزنشتوجهنداشتچی؟!
••دستگاهقضاومجلسلطفابهفکراصالحقانونباشید.
اگرمیبینیدهرروزفسادمالیداریداینایرادقانوناست
نهمشکلمردم!
••باادارهتعزیراتدرخصوصگرانیتماسگرفتیمگفتند
رفتیم و بررسی کردیم و تذکرات داده شد که ثمره آن
پوشک 18تومانی 45تومانشد!
••مسئولی که در اخبار  20:30می گویی ما برای
شیرخشکوپوشکمشکلینداریمکسینگفتپوشک
نیستاماپوشک 18تومانی 45هزارتومانشده!
••ریاست اداره آموزش و پرورش اگر فرم اجباری نیست
چرابخشنامهنمیکنیدومردمرابهخرجمیاندازید؟
••ســرم هــای نمکی که در داخــل تولید می شــود آبش
محصول داخــل است و نمکش از هند وارد می شود.
سوال که می شود می گویند فناوری خلوص نمک در
انحصارهندیهاستکهبه 80کشورجهاننمکصادر
میکنند!
••از این که خبر مسکن مهر را در روزنامه درج کردی
ممنون .لطفا پیگیری کن به خدا  12سال است 20
میلیونپولدادمنهازپولخبریاستنهازمسکن.حرف
هممیزنیممیگویندشمااغتشاشایجادمیکنی!
••ملکمندرجاییقرارگرفتهکه 30مترازلولهآباصلی
در آن است .به ادارهآب و فاضالب زابلبرایامتیازکنتور
آب مراجعه کردم گفتند ما بودجه نداریم هزینه  30متر
مسیر را پرداخت کنید .من هم سرمایه آن چنانی ندارم
تکلیفمنچیست؟بهکجامراجعهکنم؟
••سیستانیهستمکارتمرزنشینیندارمهرکجامراجعه
می کنم می گویند سایت بسته است .کلید سایت دست
چهسازمانیاست.لطفاسایترابازکند.
••همه ما می دانیم گرانی های اخیر در کشور به علت
افزایش دفعی قیمت های ارز و سکه و مسکن بوده است.
اما این موج گرانی چه منطقی باشد و چه غیرمنطقی به
هیچعنواننبایدچراغسبزیبرایافزایشبدونحساب

نمابر05137009129 :

وکتابوبرنامهکاالهایریزودرشتبشود.
••پولدارها بچه های بی سوادشون رو که در ایران نمی
تونستندکتربشنبهدانشگاههایکشورهایعقبمونده
میفرستادنوبعدازدوترمباپولمنتقلشونمیکردن
به ایران بعد از سال ها تازه می خوان از سال بعد ممنوع
کننچهعجب!
•• میگنتنهاییسخته،گناههکهآدممجردبمونهربطیبه
گرونیندارهوقتییکمردنتونهدخترمناسبخودشرو
کهفقطیکذرهانصافداشتهباشه،پیداکنهمیشهگفت
مجردیخوبه!
••چراازمافیایکالسهایکنکورکهتبدیلبهبنگاههای
پول شده و خانواده ها را بدبخت کرده حرفی نمی زنید؟
چراجلویمعلمانیرانمیگیریدکههرروزاسمیککتاب
رابرایتهیهبهبچههامیدهندوحتیدوصفحهاشراهم
کارنمیکنند!
••جگرممیسوزهوقتیمیبینمصیفیجاتکشاورزکه
باخوندلتوبیآبیکاشتهوبهثمررسوندهدارهزیرآفتاب
داغخرابمیشهچوندالالنمیخوانبزخریکننچرا
دولتدخالتنمیکنهودستداللهاروقطعنمیکنه؟
••ایرانبزرگترینصادرکنندهپوستخاماستآنهمبه
دلیلنداشتندستگاهتبدیلومتاسفانهبیشترینپوشاک
راهمباقیمتگزافواردمیکند!پولفرشهاینفیسو
خشکبارکجامیرود؟
••هموطن عزیز ،وقتی نماینده ها با رای مستقیم مردم
انتخاب می شوند ،استیضاح معنی ندارد .روز انتخابات
باید چشم ها را باز کرد و با خرد و شایستگی رای داد نه
طبقلیستهایجناحی!
••در هر شهری هر کسی از جایش بلند شده مدرسه
غیرانتفاعی زده و مدارس دولتی خلوت شده و به بهانه
هایواهیازجیبوالدینپولمیچاپند.
•• در جواب هموطنی که گفت سخنان آقای روحانی
برخالف احمدی نــژاد باعث تنش نشد ،چون ایشان
صداقتی در سخنانش نبود .یک نمونه آن دو برابر کردن
حقوق کارگران و کارمندان و دیگری تورم چند درصدی
کهاعالمکردندهیچراستیوصداقتندیدیممگرخدابه
داداینملتبرسد.
•• درستونحرفمردمخوندمنوشتهبودکهخانممحترم
که سن ازدواجـــت گذشته ...به فکر نــابــودی زندگی
دیگرانی ،لطف کنید شعور و فرهنگتون رو کمی ارتقا
بدید،خوشبختییکدخترصرفادرازدواجکردننیست.
کمیشعورخوبه!
••ازنمایندگانمحترممجلسشورایاسالمیبرایبهبود
اوضاع اقتصادی و معیشتی و بازار خودرو درخواست می
شودبهاستیضاحوزیرانمرتبطهمچنانادامهدهند.





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

روزنامه خراسان
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کلیپممنوعهکامراننجفزادهوخاطرهآهنگربلخمحسنقهرمانی!

3.1 M

محسن قهرمانی و خاطره آهنگر بلخ!
ویدئویی از محسن قهرمانی
در حــال انتشار اســت کــه در
آن اعتراف می کند به دلیل
فحاشی ه ــواداران استقالل
عــمــدا گــل خــطــای راهآهـــن
را سالم اعــام کــرده اســت .کاربری نوشت« :وقتی
سیستمی که داورش اینه،شما انتظاردارین تیمی که
جعلسندمیکنهرومحرومکننیابندازندستهپایین
تر؟» کاربر دیگری نوشت« :چقدر با افتخار و با لبخند
داره ناداوریخودشروتعریفمیکنهکاشمجازاتش
کنن» .کاربر دیگری نوشت« :آقای قهرمانی به وضوح
ضرب المثل «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند
گردندیگری»راتعبیرکرد».

2.4 M

شورایشهریکهگلگرفتهشد!
تصویریازشورایشهرزابلمنتشرشدکهدرآنجمعی
ازمردم،سردرشورایشهرزابلراگلگرفتند!ایناتفاق
درحالیرخدادکهبهتازگیشهردارزابلوهفتکارمند
وابستهبهدلیلاتهاماقتصادیبازداشتشدند.کاربری
نوشت« :واقعا شورای شهری که به جای رسیدگی به
حالوروزگارمردمدنبالزدوبندهایاقتصادیورشوه
گرفتنه همون بهتر که نباشه» .کاربر دیگری نوشت:
«زابل اگه یه شورای شهر درستی داشت االن گلستان
بود» .کاربر دیگر هم نوشت« :کاش با اینایی که موقع
انتخاباتبهمردموعدهووعیدمیدنوموقعیکهانتخاب
میشن به فکر منافع شخصی خودشونن چندین برابر
برخوردبشهتادیگهبااعتمادمردمبازینکنن».

1.1 M

فروش تاکسی برای ایجاد اشتغال!
تصویریازخیابونایباریکبانماییازتاکسیهایزرد
رنگدرفضایمجازیمنتشرشدکهگفتهمیشدمتعلق
بهسنندجاست.اینحجمازتاکسیهایزرداینشائبه
را به وجود می آورد که مسئوالن این شهر برای ایجاد
شغلفقطشروعبهفروشتاکسیزرد کردهاند.کاربری
نوشت« :شاید یه بخشی از شهر محدوده طرح ترافیک
باشهواونوقتفقطترددتاکسیواتوبوسمجازه!نکنه
اونجاس» کاربر دیگری نوشت« :االن به مسئوالن بگی
میگن نیمه پر لیوان رو ببینید ،فرهنگ مردم سنندج
این قدر باال رفته که همه از وسایل حمل و نقل عمومی
استفاده میکنند» .کاربر دیگری هم نوشت« :من
همیشهبیطرفمیگمبعضیمسائلتقصیرمامردمه.
باورکنبعضیازاینرانندههاشغلسومشونه».

1.2 M
1.5 M

توطئه  2سال قبل عربستان در «من و تو»
کــارشــنــاس ع ــراق ــی شبکه
ن و تو در واکنش
ماهوارهای م 
به خبر کذب خدمات جنسی
در مشهد که توسط مجری این
شبکه خوانده شد ،گفت :اگر
من در ایران بودم شما را محاکمه میکردم .او از توطئه
دو سال پیش عربستان که در روزنامه شرق االوسط
نوشتهبودمسافرانایرانیدرسفراربعینازخانمهای
عراقیخدماتجنسیمیگیرندگفتوبهمجریتذکر
داد که در خط عربستان و برای ضربه زدن به فرهنگ
زیــادت قــرار دارد و ادامــه داد :شما در اربعین پاسخ
این توطئه را خواهید گرفت .کاربری نوشت« :باید
حواسمون باشه که در دام همچین توطئه هایی که
عربستان برای به هم زدن دوستیمون با عراق کشیده
نیفتیم».

اخاذی شاه دزد از دزد!
ویدئویی در فضای مجازی
بازنشر شد که در آن آقای دزد
ماشین ،گیر صاحب ماشین
می افته و صاحب ماشین به
جایزنگنزدنبهپلیسازدزد
درخواست چهار میلیون تومان پول می کند و خانمی
کهدرحالفیلمبرداریازداخلساختماناستبهاین
کار صاحب ماشین اعتراض میکند .کاربری نوشت:
«شنیدید که میگن دزد از دزد بزنه شاه دزده؟ایــن
شخصهمونه»کاربردیگرینوشت«:ماهممونبرای
خودمونیکپاآلپاچینوهستیمآبنمیبینیمواال.»...
کاربر دیگری هم نوشت« :واقعا ما اینجوری نبودیم
چی شده که اینجوری شدیم .خب ولش کنی میره
یه جای دیگه دزدی گیرم پولم گرفتی ولی با وجدانت
میخوای چیکار کنی» .کاربر دیگری هم نوشت« :از
کسیاخاذی کردی که برای تامین اون پول باید جیب
یکیدیگهروبزنه».

1.3 M

ویدئوی ممنوعه کامران نجف زاده
جمله «اشعه های تلفن همراه
سرطان زاست» را زیاد شنیده
ایــم .این جمله و تایید آن این
بار در گزارشی منتشر نشده
در قالب ویدئو از کامران نجف
زادهونقششرکتهایبزرگموبایلیدرپخشنکردن
اینگزارشهاجنجالبرانگیزشد.اینویدئوبهسرعت
در میان کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست
شدتادوبارهمسئلهسرطانزابودنتشعشعاتموبایلی
مطرح شــود .کاربری نوشت« :بابا اینا همش نقشه
ماماناست که گوشی رو بذارین کنار» و کاربر دیگری
نوشت« :وقتی تحقیقات می گه سرطان زاست حتما
هست دیگه .ولی متاسفانه منافع اقتصادی شرکت
های بزرگ اجــازه پخش این حرف ها را نمی دهد».
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