آثار ثبت ملی خراسانجنوبی به  ۸۰۶اثر رسید

معاون اداره کل میراث فرهنگی خراســانجنوبی گفت :با
ثبت  ۶اثر طبیعی اســتان در فهرست میراث ملی تعداد
آثار ثبت شده استان به  ۸۰۶اثر رسید.علی شریعتیمنش
افزود ۶۶ :اثر طبیعی ثبتشــده شــامل آبشــارهای دره
سبزرود ســرایان ،درخت کهنسال اسکیونگ درسربیشه،
دره تجنود ،مجموعه چنارهای تجنود زیرکوه ،کال جنی
طبس و بنه دره چلونک زیرکوه میشود.

وی بیــان کــرد :معاونــت میــراث فرهنگی
خراسانجنوبی اقدامات الزم را برای ثبت آثار
دیگری همچون تعدادی خانه ،محوطه تاریخی
و آثار طبیعی انجام داده است.
معــاون میــراث فرهنگــی خراســانجنوبی
اظهارکرد :بــا توجه به اهمیــت آثار تاریخی
کشــور و حفظ و صیانت از میراث فرهنگی این مرز و بوم
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در  ۱۲آبانماه ســال  ۱۳۰۹قانون حفظ آثار
ملی کشور مورد تصویب قرارگرفت .مطابق این
قانون دولت مکلف بود از تمامی آثار ملی ایران
که از قبل شناخته شده بود و حیثیت تاریخی،
علمی یا صنعتی خاصی داشت فهرستی ترتیب
داده و بعد از آن نیز هر آنچه از این آثار کشف
میشود ضمیمه فهرست مزبور کند.

شنیدهها از خطر تخریب حکایت دارند

بزرگترینخانهتهران

زیرتیغمالسازها

شنیدهها از خبر بدی برای میراث فرهنگی تهران حکایت دارند .گویا باالخره
صاحبان کاخ ثابت پاسال درخواست تخریب این بنا را به شهرداری تهران
ارائه دادهاند تا دراین ملک  11هزار متری در کنار خیابان جردن،
مجتمع تجاری عظیمی بنا کنند

معماری
«کاخ ثابت پاسال»
از قصر «لو پتی تریانون»
یکی از کاخهای جانبی
ورسای در فرانسه
کپیبرداری شده است
و اشیای بهکار رفته
در آن بسیار
ارزشمنداست
آفتاب یزد -گروه گردشگری :شنیدهها از خبر بدی
برای میراث فرهنگی تهران حکایت دارند .گویا باالخره
صاحبان کاخ ثابت پاسال درخواست تخریب این بنا را
به شهرداری تهران ارائه دادهاند تا دراین ملک  11هزار
متری در کنار خیابان جردن ،مجتمع تجاری عظیمی
بنا کنند .اتفاقی که از ســالها قبل میشد حدسش
را زد ،حاال نزدیک وقوع قرارگرفته و شــبه تخریب بر
این بنای ارزشمند ســایه انداخته است .سایهای که
بر عملکرد ســازمان میراث فرهنگی بهویژه مدیرکل

 ۲۶ســال پیش ،آیتاهللهاشــمی رفســنجانی
ی بــه موزه ملی ایران
در زمان ریاســت جمهور 
رفت و در یــادگاری که در دفتــر این موزه در
آن زمــان نوشــت ،توجه به میــراث فرهنگی
را بســیار مهم دانســت؛ به اندازهای که خود در
دوران مسئولیتش از محوطههای مختلف میراث
فرهنگی بازدید میکرد.
به گــزارش ایســنا ،مهدی حجــت ،بنیانگذار
ســازمان میراث فرهنگی که در آن زمان هنوز
رئیس این سازمان و معاون وزیر وزارت آموزش
عالی بود،هاشمی رفســنجانی را در این بازدید
همراهی میکرد.او در کنار توضیحاتی که درباره
اهمیت این موزه به او داد ،یک درخواســت نیز
ار ئیسجمهور وقت داشت.حجت با این توضیح
که در آن زمان  -ســال  - ۱۳۶۹ســازمانهای
وابسته به ریاست جمهوری در سطوح کوچکتر
از میراث فرهنگی مانند سازمانهای تربیت بدنی
یا انرژی اتمی که مســئولیتهای محدودی نیز
داشتند ،در حد معاونت ریاست جمهوری بودند،
به ایســنا میگوید :این در حالی بود که سازمان
میراث فرهنگی فقط در حد یک معاون وزیر بود
که در جلسات کابینه هم حضور نداشت ،بنابراین
در دیدار آن روز آقایهاشمی از موزه ملی ایران
این بحث را مطرح کردم.
وی در ادامه با یادآوری لحظــات آن روز ،ادامه
میدهد« :خاطرم هست که این صحبتها را در
حین بازدید ایشان از موزه ملی انجام میدادیم،
خسته شده بودند ،روی صندلی نشستند تا پس
از اســتراحت به بازدید ادامــه دهند ،من هم از
فرصت استفاده کردم و این مطلب را گفتم».
قائم مقام ســابق ســازمان میــراث فرهنگی و
گردشگری میگوید« :در آن روز خدمت ایشان
گفتم؛ سازمان میراث فرهنگی با حدود چند هزار
عضو و مسئولیت سنگینش در قبال تمام مواریث

میراث فرهنگی استان تهران نیز سنگینی خواهد کرد.
مســئوالنی که مشخص نیست به چه بهانهای بعد از
رسانهایشــدن وضعیت این خانه از ثبت و حراست
آن سر باز زدهاند.
اتفاقی که در تخریب خانــه ملکه توران رخ داد هر
روز ممکن اســت در بخش دیگری از تهران تکرار
شود .آثار تاریخی ،آثار معماری مدرن و بهطور کل
گنجینههای ارزشمند شهر تهران مدتی است اسیر
دســت «مال» سازها شــدهاند تا ظرف چند سال
اموال خود را با ســاخت و ساز این بناها چند برابر
کنند .خبر خطــر تخریب این بناها تغییر نمیکند
و تنها نام آنهاســت که عوض میشود .یک روز ویال
پناهــی ،یک روز ویال نمــازی و حاال نوبت به ثابت
پاسال رسیده اســت .ملک بزرگی در کنار خیابان
گرانقیمت جردن قرار دارد11 .هزار متر مربع طمع
خیلیها را برانگیخته تا کلنگها را آماده تخریب این
بنا کنند .همانند آنچه بر ســر کاخ ملکه توران آمد
و همه سر و صداهای مسئوالن میراث فرهنگی در
جواب اعتراض مــردم و معماران پوچ بود .روبهروی
برج مشکی ،خیابان جردن حاال هدف تازهای برای
برجسازی شــده است .بنایی که پشــت دیوارهای
سنگی بلندمرتبهای پنهان شــده ،مثل مرواریدی
در دل صدف اســت .کاخی سفید رنگ که از روی
کاخ ورسای ساخته شده و به بزرگترین خانه تهران
معروف است .خانهای که حاال شنیدههای تایید نشده
از دریافت مجوز تخریبش از شهرداری حکایت دارد

و مسئوالن میراث فرهنگی بازهم بدون اظهارنظری
محکم تنها خبــر از پیگیری میدهند .پیش از این
البته تالش بــرای حذف برخی خبرها در مورد این
کاخ نشــانههایی از اقدامات جدید برای تخریب این
بنا بود که علیرغم رسانهای شدن توسط خبرنگاران،
مسئوالن توجهی به آن نداشتند.
خطری که از قبل بود

دو ســال پیش وقتی همســایهها از حضور لودرها و
بولدزرها در حیاط این خانه خبردار شــدند ،موضوع
احتمال تخریب این بنا رسانهای شد .مدیران میراث
فرهنگی استان تهران که نیز آن موقع از اجازه ندادن
مالک برای ورود به این بنا ســخن میگفتند در دو
سال گذشته هر بار صحبت از کاخ پاسال شده ،همه
چیز گفتهاند به جز خبر ثبت ملی این بنای ارزشمند.
بنایی که طی ســالهای متمادی درختهای آن با
نقشهچینی خشــک شده و برخی از فروش تزئینات
بینظیر داخلی آن نیز سخن گفتهاند .بنایی که باید به
عنوان یکی از اموال عمومی شهرتهران باشد ،مشخص
نیست در چه پروسهای به فروش رسیده و حاال مالکان
طمع ســاخت  11هزار متــر در خیابان جردن را در
سر دارند.
گرانترین خانه تهران

معماری «کاخ ثابت پاسال» از قصر «لو پتی تریانون»
یکی از کاخهای جانبی ورسای در فرانسه کپیبرداری

تعلق خاطر «مرد تاریخی» به میراث ایران

فرهنگی ،در حد معاون وزیر اســت و در کابین ه
دولت حضور ندارد تا بتواند مشــکالت را مطرح
کند ،در حالی که کارش به همه اعضای کابینه
مانند وزارت امورخارجه ،دادگســتری ،دارایی و
حتی آموزش و پرورش مربوط اســت .این یک
مشکل برای میراث فرهنگی است».
به گفت ه حجت ،آیتاهللهاشــمی رفســنجانی
اینطور پاســخ داد« :اگر فــردا این مطلب را در
نامهای به مــن منعکس کنید ،قــول میدهم
بالفاصله این را تصویب کنم و بتوانیم این سازمان
را در هیئت دولت به عنوان معاون رئیسجمهور
داشته باشیم».
رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور اضافه
میکند« :آن زمان مسئل ه پست مدیریتی در حد
معاون رئیسجمهور بههیچ عنوان برایم مسئله

نبود ،آنهم در شــرایطی که قصد جداشــدن
از ســازمان را داشتم ،اما احســاس کرده بودم
که ارتباط نداشــتن یک معاون وزیر آن هم در
وزارتخانــهای که همه مســئولیتش« ،آموزش
عالی» است و طبیعتا وزیرش فرصت رسیدگی
به مشکالت میراث فرهنگی را ندارد ،برای میراث
فرهنگی خوب نیســت ،از ســوی دیگر ارتباط
معاون وزیر با هم ه وزرا کار بسیار سختی است،
چون با این عنوان جایگاه چندانی برای پیگیری
نداشتم».
وی ادامه میدهد :در آن زمان نخســت موظف
بودم بــرای انجام این کار بــا وزارتخانه مطبوع
خود مشــورت کنم ،در جلســه و پس از پایان
صحبتهایم ،یکی از افراد حاضر در جلســه که
جوانی تازهکار هم بود ،به من گفت «شــما بهتر

آخریننتایججستوجوهابراییافتنگردشگرفرانسویدرکویرلوت
ایســنا :پنج ماه پــس از ناپدید شــدن
گردشــگر فرانسوی در دشت لوت ،با وجود
جستوجوهای پیدرپی ،هنوز هیچ اثری از
او پیدا نشده است.
مهرداد قزوینیان ،راهنمای حرفهای کویر
که برای یافتن این تبعه فرانسوی تاکنون
ســه عملیات جســتوجو در لوت انجام
داده ،دربــاره نتیجه آخرین تجســسها
که بهتازگی پایان یافته اســت ،به ایســنا
گفت :ما در آخرین پیگرد ۱۳ ،نفر بودیم
کــه به همراه چهار ماشــین ،حدود ۶۰۰
کیلومتــر از دشــت لوت ،ناحیــهای بین
ریگســتان ،طبس و نایبندان را گشتیم،
یعنی همه مناطقی که طبق نقشــه سفر
مرد فرانســوی ،احتمال میدادیم ردی از
او پیــدا کنیم ،اما کوچکترین نشــانی از
او نیافتیم.

او همــه احتماالتی را که از ســوی برخی
رسانههای فرانسوی و حتی دولت آن کشور
بــا توجه به جایگاهی که آن تبعه داشــته
است ،رد کرد و افزود :پنج ماه از آخرینبار
که این مرد در کویر دیده شده میگذرد ،با
توجه به تجهیزات ضعیفی که همراه داشته،
معلوم است چه اتفاقی افتاده است.
قزوینیان بیان کرد :بعید میدانم این شخص
گرفتار اشرار شده باشد ،چون اگر توسط آنها
دستگیر میشد ،حتما خانوادهاش یا نماینده
دولت آنها تماسی دریافت میکرد ،ولی این
اتفاق نیفتاده است.
وی گفــت :کار قاچاقچیهــا هم نمیتواند
باشد ،چون آنها دنبال کار خودشان هستند،
باالخره در آمدوشدهای پی در پی به کویر،
برخوردهای زیادی با این افراد داشتهایم.
این راهنمای کویر براســاس اطالعاتی که

از این گردشگر فرانسوی در اختیار داشت،
اظهارکــرد :دوم اوت (نیمههای مردادماه)
این شــهروند فرانســوی با موتورسیکلت
شــخصیاش به ایران آمد .او در گذشــته
چندبار در مســابقه «رالی داکار» شــرکت
کرده بود ،یعنی تجرب ه ســفر در کویرهای
سخت را داشــته ،اما شاید مهمترین علتی
که در ناپدیدشــدن او در کویر ایران نقش
داشته ،زمان سفرش بوده است .او در هوای
گرم بدون داشــتن تجهیزات لجستیکی و
ماهــوارهای و تنها و بدون راهنما وارد کویر
شده است.
قزوینیــان ادامه داد :ما حدود دو ماه پیش،
از ناپدید شدن این گردشگر فرانسوی مطلع
شــدیم ،همان روزها از طــرف خانوادهاش
تماسی دریافت کردیم که برای جستوجو
درخواست کمک داشتند .با سازمان میراث

شده است و اشیای بهکار رفته در آن بسیار ارزشمند
است که قبل از انقالب به روایتی حدود « 15میلیون
دالر» قیمتگذاری شده بود.
در کتاب «معماران تباهی» در مورد «کاخ ثابت پاسال»
آمده است« :خانه مشهور به کاخ ثابت پاسال در کوچه
ناهید در ابتدای بلوار آفریقا واقع اســت .این خانه به
مساحت بیش از یک هکتار «گرانترین و بزرگترین
خانه شهر تهران» بوده است .معماری این خانه از قصر
«لو پتی تریانون» در ورسای فرانسه الگو گرفته شده
است .دکوراسیون این خانه را همان دکوراتوری انجام
داده بود که مسئول تدارکات چادرهای سلطنتی در
تخت جمشید بود.
کاربری این کاخ در طرح تفصیلی جدید شهر تهران
بــه پهنه کالن ( )Mو پهنــه ( )M11یعنی مختلط
تجاری ،اداری و خدمات مسکونی تغییر یافته و قرار
است برجی  9طبقه و با تراکم ساختمانی  440درصد
و حداقل ضریب ســکونت  50درصد به جای آن قد
علم کند.
مشخص نیست در طرح تفصیلی جدید بر چه اساس
کاربری یک کاخ که یک اثر تاریخی باارزش بوده ،به
یکباره به پهنه تجاری  -اداری تغییر میکند.
پردههــای این خانه را از بلژیک آورده بودند و درهای
آن متعلق به یک قصر فرانسوی بود .دستگیرهها را هم
از روی یک مدل مربوط به صد سال پیش و بهصورت
اختصاصی برای خانه ثابت ساخته بودند».

اســت تقوا پیشــه کنید ،معاون وزیر با معاون
رئیسجمهور فرقی ندارد» ،همچنین آقای وزیر
گفت «چون تازه کتابخانه ملــی را از وزارتخانه
جــدا کردهاند ،اگــر بخواهیم ســازمان میراث
فرهنگی را نیز به این زودی از این وزارتخانه جدا
کنیم ،آن باعث میشــود که فکر کنند ،وزارت
فرهنگ و آمــوزش عالی ،یک وزارتخان ه ضعیف
است ،شما قدری صبر کنید و بعد از آن این کار
را انجام دهید».
بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی تاکید میکند:
اینکه در آن زمان میتوانستیم یک عضو از هیئت
دولت باشیم و کارهای بزرگی انجام دهیم ،تفاوت
زیادی میکرد تا اینکه حدود ۱۵سال بعد اهمیت
این قضیه را متوجه شــوند .اگر در ســال ۱۳۶۹
این میراث به ارکان و اعضای دولت وصل میشــد
و ارتباط میراث فرهنگــی از طریق هیئت دولت
و اعضای دولت مطرح میشــد و رئیس سازمان
میتوانســت مانند امروز اختیاراتی در حد معاون
رئیسجمهور داشته باشد ،شرایط این سازمان مانند
امروز نبود ،در واقع امروز شرایط تثبیت شده بودند.
هاشمی رفســنجانی ،رئیسجمهور وقت پس از
پایان بازدیدش از موزه ملی ایران در تاریخ یازدهم
آذرماه  ۱۳۶۹آن زمان در دفتر یادبود موزه ملی
ایران ،نوشــت« :بازدید از موزه ملی ایران همراه
بــا توضیحات مفید مهندس حجــت و مدیران
بخشها ایمانم را به ارزشهــای واالی تاریخی
اسالم و ایران قویتر کرد و تالشهای بنیانگذاران
این مرکز و ادامهدهندگان راه را عمیقا میستایم.
بجاست که مردم کشورمان بهخصوص جوانان از
این گنجینه گرانبها بهره گیرند».
او ۲۱شهریور  ۱۳۸۱نیز به عنوان رئیس مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام از مجموع ه جهانی
ت سلیمان» بازدید کرد.
«تخ 

فرهنگی و گردشــگری هم تماس گرفتیم،
آن موقع هیچکس از ماجرای ناپدیدشــدن
این مرد فرانسوی اطالع نداشت .به آخرین
محل اقامتش که هتلی در «خور» بود هم
سر زدیم ،صاحب هتل میگفت :روزی که
آن مــرد به این هتل آمده ،گرمای زیاد هوا
او را بهشــدت ضعیف کرده بود ،طوری که
دست و پاهایش میلرزید.
او اضافه کرد :از زمانی که مطلع شدیم این
گردشگر فرانسوی در کویر ایران مفقود شده
است ،سه عملیات خودجوش برای یافتن او
انجام دادیم ،در هر سفر دیگری هم که به آن
مناطق داشتیم ،تا جایی که امکان داشت،
جســتوجوها را ادامه دادیم .به گفت ه این
راهنمای لوت ،شهروند فرانسوی آخرینبار
در معدنی نزدیک به منطقه ریگستان دیده
شده و طبق گزارشها ،تاکنون از ایران هم
خارج نشده و برخالف برخی اظهارات ،حتی
موتورش هم پیدا نشده است.
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شماره4803

نزدیکی و همزیستی فرهنگها و ملتها در موزهها

سید احمد محیط طباطبایی ،رئیس ایکوم ایران گفت :شورای بینالمللی موزهها (ایکوم ) در فعالیتش
در هفت دهه گذشته همیشه سعی کرده از طریق فعالیت موزهها ،فرهنگها و کشورهای مختلف
را به هم نزدیک کند و برای ایجاد همزیستی و صلح این امر را به عنوان یک وسیله قرار داده است.
کشورهایی که به نام اکو دور هم جمع شدهاند را باید مجموع ه میراث مشترک تاریخی دانست.
میراث فرهنگی که در تکتک این کشورها وجود دارد وابسته به یکدیگر است.

گردشگری

پیگیری«خالفقانون»
چینیها در بازار
گردشگریایران

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
گفــت :تاکنــون گزارشــی از اقامتگاههای
غیرمجاز مشابه آنچه چینیها در شهر تهران
اداره میکنند ،دریافت نکردهایم ،اما در صورت
صحت ،فعلی غیرقانونی است.
تیموری افزود :اگر گردشگری وارد کشور شود
و در یکی از ایــن مراکز اقامتی غیرمجاز که
خارج از «آییننامه ایجــاد ،اصالح ،تکمیل،
درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری
و نظارت بر آنها» تاســیس شده ،اقامت کند،
عملی غیرقانونــی رخ داده اســت و باید به
موضوع آن رسیدگی شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری
اظهارکرد :اگر گزارشــی در اینباره برسد که
حاکی از اقامت گردشگران در مراکز غیرمجاز
باشد ،حتما باید پیگیری شود ،اما مسئله این
است که تاکنون چنین گزارشی به دست ما
نرسیده است.
وی تاکیــد کرد :اتباع خارجی که مشــغول
تحصیل یا کار در ایران هستند ،مجاز نیستند
از محل اقامتشان برای پذیرش گردشگران
آن هم به قصد کســب درآمد استفاده کنند،
این کار غیرمجاز است و باید اطالع داده شود
تا طبق قانون و ضوابط رسیدگی شود.
تیموری با بیــان اینکــه اداره کل نظارت و
ارزیابی معاونت گردشــگری تاکنون گزارش
مکتوبی از این اقامتگاهها و فعالیت غیرمجاز
اتباع خارجی دریافت نکرده است ،یادآور شد:
قانون اشــتغال اتباع بیگانه در ایران صریح و
مشخص است ،آنها نمیتوانند بدون داشتن
شــرایط و پروان ه کار چنیــن فعالیتهایی را
انجام دهند و این عمل مغایر قوانین است.

موزه

ریزش ۲۰درصدی
بازدیدکنندگانخارجی
«لوور»

در ســال  ۲۰۱۶مشــهورترین گالریهــا و
موزههای هنری پاریس با کاهش چشــمگیر
تعداد بازدیدکنندگان خارجی روبهرو شدند.
پس از حمالت تروریستی که شهر پاریس را
در سال  ۲۰۱۵به لرزه درآورد ،میل گردشگران
خارجی به دیدن گالریها و موزههای مشهور
پایتخت فرانسه بهطور نگرانکنندهای کاهش
پیدا کرده است.
آمارها نشــان میدهد تعداد بازدیدکنندگان
مــوزه «لوور» در ســال گذشــته میالدی با
 ۲۰درصد کاهش به پنج میلیون و  ۳۰۰هزار نفر
رسیده است .طی ســال  ۲۰۱۶در کل ،سه
میلیون نفر از موزه «ورســای» دیدن کردند
که این به معنای نزول  ۱۳درصدی این رقم
است .مرکز «پمپیدو» هم با  ۹درصد کاهش
بازدیدکننده خارجی ،سه میلیون و  ۳۰۰هزار
نفر را به خود جذب کرد .البته فرانســویها
اعالم کردهاند اســتقبال گردشگران داخلی،
جای خالی گردشــگران بینالمللی را جبران
کرده و این آمار در ماههای اخیر روبه افزایش
است .پاریس هنوز هم تحتتاثیر بمبگذاری
و حمله مسلحانه تروریستی در روز  ۱۳نوامبر
 ۲۰۱۵است که در آن  ۱۳۰نفر جان خود را
از دست دادند .در ماه جوالی هم یک کامیون
با زیرگرفتن  ۸۶نفر از شــرکتکنندگان در
جشن «باسیل» در شهر نیس فرانسه ،فاجعه
تروریســتی دیگری را رقم زد .عالوه بر این،
موزههای «لوور» و «ورســای» در ماه ژوئن
به علت راه افتادن ســیل بــه مدت پنج روز
تعطیل شدند .مدیر مشهورترین موزه فرانسه
سال  ۲۰۱۶را «سالی سخت» توصیف کرد و
گفت که کاهش تعداد بازدیدکنندگان برای
«لوور» ،جدا از کاهش درآمد رســتورانها و
کتابفروشیهای وابسته ،ضرری  ۱۰میلیون
یورویی درپی داشته است.
«لوور» در ســال  ۲۰۱۵عنوان پربازدیدترین
موزه جهان را در دســت داشت و قیمت هر
بلیت آن برای بزرگســاالن ۱۵یورو بود .طی
سال  ۲۰۱۶تعداد گردشگران ژاپنی که از این
موزه دیدن کردنــد ۶۱درصد تنزل کرد .این
رقم درباره بازدیدکنندگان روس  ۵۳درصد،
برزیل  ۴۷درصــد،چین  ۳۱درصد و آمریکا
 ۱۸درصد بود.
براســاس گزارشهــای منتشرشــده ،رزرو
هتلهای پاریس در ســال گذشته میالدی
 ۱۰درصد کاهش داشته است.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427  :

تلگرام 09128197782

افزایــش قیمــت کاال و خدمات به
بهانه رشــد نرخ ارز بزرگترین اخالل و
ضربه به اقتصاد کشور است به طوری که
یکعمرتالشهایصادقانهوخستگیناپذیر
عوامــل خدمتگــزار درکنتــرل و
نظم اقتصادی را بــه باد می دهد!مضافا
اینکه این موضوع باعث فشــار بیشتر به
اقشار ضعیف و فقیر جامعه میشود ،لذا
در ســال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
جلوگیری از رشد تورم و قیمتها از اهم
ضروریات است.
0938...

حال که ترکمنســتان صدور گاز به
کشــورمان را قطع کــرده و از طرفی با
وجود آلودگی هوا بهترین راه قطع صدور
برق به کشــورهای دیگر است تا هم در
مصرف برق صرفه جویی شــود و هم از
آلودگی هوا جلوگیری شود.
0914...

چــرا این همــه در رشــته حقوق
دانشــجو گرفتــه میشــود؟ باید طبق
نیازهــای هــر منطقه دانشــجو گرفته
شــود .جواب این همه لیسانس حقوق
بیکار را چه کســی باید بدهد؛ مقامات
وزارت علوم یا مجلس؟
0919...

دانشآموزان شــینآبادی مگر چند
نفر هســتند که بعــد از این همه مدت
بودجه برایشان تزریق نشده؟
0918...

در پیامی آمده کــه برخی در کنار
سیاســتهای دولت احمدی نــژاد به
ثروتهای باد آورده دســت یافتند این
موضوع را میتوان اینطور تعریف کرد که
سیاستهای دولت قبل امکانات فراوانی
را برای غارتگران بیتالمال فراهم کرد.
انحالل سازمان برنامه و بودجه ،انحالل
شــورای پول و اعتبار  ،وامهای نجومی
بدون وثیقه و بدون بازپرداخت ،قطع ارز
دارو و اختصاص آن به ورود اتومبیلهای
میلیاردی تغییرات دستوری در مقررات
بانکی و ...
0912...

پیشنهاد میکنم مســابقهای بین
پیام دهنــدگان بگذارید به این شــرح
که ســرمقالهای بنویســند برای چاپ
در روزنامه کیهان کــه اگر غیر از آقای
قدوسی فرد دیگری مثال از اصالحطلبان
مطالب یک جلســه محرمانه را منتشر
میکرد.
0912...

رئیسجمهور ترکیه در سیاســتی
اشتباه چند سال از افراطگرایان داعش
پشــتیبانی كرد اجازه ارسال اسلحه به
سوریه و آموزش نظامی در ترکیه به آنها
داد حال که میخواهد در اثر فشارهای
بینالمللی سیاســت خود را تغییر دهد
داعش بالی جانش شــده است .کشتن
سفیر روســیه و حمله فردی مسلح به
مسلســل به یک کلوپ شــبانه در شب
سال نو نتیجه آن است .
0910...

جناب آقــای دکتــر ظریف وقتی
ترامپ میگوید سر آنها کاله گذاشته و
گولشان زدهاید دیگر گوشی برای قبول
حرفهای مخالفان داخلیتان نمیماند
نام نیک شما برای همیشه در قلب این
ملت حک شــده و پاک شــدنی نیست
بــه وجودتان افتخار میکنیم و بوســه
بر دســتان توانمندتان میزنیم ،خداوند
حافظتان باشد.
0918...

سالم.جناب آقای نعمت زاده ،وزیر
صنعت،هــزار میلیارد ثــروت را از کجا
آوردهاید به کجا میخواهید ببرید؟بدهید
به مردمی که به نان شب محتاج هستند.
0919...

اقتدار نظام هیچوقت مورد خدشه و
تهدید قرار نگرفته ،چرا که از اول انقالب
مردم پشتیبان آن بودهاند.
0935...

مسئله روابط اقتصادی و سیاسی با
دنیا البته با هوشیاری،ارتباطی با اعتماد
داشتن ندارد و تفاوت زیاد است.
0935...
پیامهای مردمی در صفحات15-13-6-2

