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 ۳ سوالی که از هر مسئولی باید پرسید!
محمد دادکان، رئیس س���ابق فدراسیون 
فوتبال خواستار طرح سه پرسش از مسئوالن 
ش���د. او در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:از 
شما می خواهم با هرکدام از مقامات، مسئوالن  
و وزرا  که خواس���تید گفتگو کنید و این سه 

سؤال را از او بپرسید:
١- بچه های ش���ما در آمری���کا، انگلیس  و 

فرانسه هستند یا نیستند؟
 ٢- آیا از فرزندان شما شهید یا جانباز هستند 

یا نه؟
 ٣- روزی که وزیر شدی کجای تهران خانه 

داشتی و االن کجا خانه داری؟ 
اگر این سه سؤال را جواب بدهند، خیلی از مشکالت ما حل می شود. 

وی افزود: روحشان شاد مدافعین حرم و در رأس آنها شهید محسن حججی، همه هم با انبیا 
و اولیا محشور ش���وند، ولی می خواهم این سؤال را بپرسم؛ آنها بروند شهید شوند، بچه های 
برخی مسئوالن  در این مملکت رانت ها و پولها را بگیرند؟ کدام مسئول پسر ندارد؟ پسر کدام 

مسئول رفت و مدافع حرم شد؟ فقط باید امثال حججی ها بروند؟ 
جامعه ای این را قبول می کند که ببیند فالن مس���ئول هم پسرش خط اول جبهه است، نه 
اینکه ببیند پسرش در خط اول رانت است. ضمن اینکه همه ما وطن، دین و نظام را دوست 
داریم، ولی همه نباید مردم باشند، مسئوالن  هم پسرهای خود را بفرستند. یک موقع است 
ش���خصی پسر دارد، او را به جبهه نمی فرستد، رانت هم به او نمی دهد، این اشکال ندارد؛ اما 
امروزه خیلی از فرزندان مسئوالن  به جبهه نمی روند و از رانت هم استفاده می کنند که این 
اشکال دارد. سیگارفروش را می گیریم، اما کسی را که تریلی تریلی پول می برد نمی گیریم! 

فروش »مانتوی جلوباز« ممنوع شد
رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروش���ندگان پوشاک، از ممنوعیت فروش مانتوهای 
جلوباز خبر داد. ابوالقاس��م شیرازی با اشاره به فروش���گاه های عرضه مانتوهای مناسب 

با رویکرد اس���المی، افزود: آدرس 
٢00 فروشگاه مانتو با پوشش کامال 
اسالمی در سطح شهر تهران، برای 
دس���ترس عموم مردم در سایت 
اتحادیه پوش���اک قرار گرفته است؛ 
این مانتوها کامال جلوبس���ته، آزاد 
و طراحی ش���ده  توسط کارگروه مد 

لباس است.
به گفته وی؛ هر روز ٣0 گشت سه نفره 
در سطح ش���هر تهران بر واحدهای 
تولی���د و عرضه کننده پوش���اک 
بازرسی و نظارت دارند و بازدید های 
انجام ش���ده، صورتجلسه می شود.
وی با بیان اینکه فروش���گاه های 
غیرمجاز بصورت زیرزمینی فعالیت 
دارند، افزود: فروشگاه های غیرمجاز 
زیرزمینی  از دید ما پنهان هستند. 
برخی از این فروشگا هها در خانه  و 
به صورت مزونهای خانگی فعالیت 
دارند که دسترس���ی به آنها سخت 
و از دید بازرس���ان پنهان است اما 
به محض این که مردم اطالع دهند 
یا شناخته شوند، این  فروشگاههای 
غیر مجاز به را به اداره اماکن معرفی 

خواهیم کرد.  

رانت خواران به اندازه 2 سال یارانه نقدی به جیب زدند! 
عضو کمیس���یون اقتصادی مجلس شورای اس���المی افزود: اکنون قیمت ارز را ١0 درصد 
ب���ازار آزاد تعیین می کند نه 90 درصد ارزی که در اختیار دولت اس���ت. رحیم زارع گفت: 
پتروشیمی ها حدود ١7 میلیارد دالر ارز خود را به دلیل سیاستهای دولت در خارج از کشور یا 
چرخه صرافیها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.وی با بیان اینکه سامانه 
نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرت شده است افزود: یکی از اشکاالت سامانه نیما 

تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.
عضو کمیس���یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کارتهای اجاره ای در حال 
ضربه زدن به اقتصاد کش���ور اس���ت گفت: بانک مرکزی اعالم کند ارز حاصل از صادرات 
پتروش���یمی و فوالد را از میان 600 صرافی مجاز و ٢٢ صرافی نظام بانکی به کدام صرافیها 

پرداخت کرده است.
وی گفت: با توجه به اینکه کش���ور فاقد منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می شود 
باید در قیمت ارز 4 هزار و ٢00 تومانی تجدید نظر ش���ود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اس���المی افزود: اکنون با ارز 4 هزار و ٢00 تومانی کاال وارد کشور می شود اما وارد 

کننده همان کاال را به کشورهای همسایه صادر و ارز 8 هزار تومانی می گیرد. 

آغاز سیل مهاجرت افغانستانی ها از ایران 
س���یل مهاجرت افغانها از ایران به کشورشان مدتی است شروع شده و باال رفتن قیمت دالر و 

شوک های پی در پی بازار ارز، آنها را از ماندن در ایران منصرف کرده است. 
نصیرا... 6 س���ال پیش تک و تنها به ایران آمده است. او به قانون می گوید: "دو سال است که 
سر ساختمان کار می کنم. دس���تمزدم را ماهانه گرفته ام، اما حاال دیگر کار کردن در ایران 
نمی صرفد. ما برای خانوادههای مان پول می فرس���تیم اگر قرار باشد همین کار را هم نتوانیم 
بکنی���م و هر روز هم غذای حاضری بخوریم، چه فایده ای دارد؟ ما یک ماه اینجا کار کنیم به 
ما یک میلیون تومان می دهند که می شود هشت هزارتا افغانی. با این پول حتی نمی شود یک 

ماه درهمان افغانستان زندگی کرد" 
این روز ها بازار مهاجرت افغان ها به دوبی و ترکیه داغ اس���ت. حال اس���تانبول برایش���ان 

همان قدر کعبه موعود است که ٢0 سال پیش ایران بود.  
عارف 6 میلیون تومان چک پول ایرانی را می ش���مرد و به راننده اتوبوس مش���هد می دهد؛ 
قرارشان س���اعت 9 شب از ترمینال جنوب به سمت ترکیه اس���ت. سه نفری گذرنامه هم 
ندارند، اما انگار مشکلی برای آن نیس���ت. فقط باید نفری ٢00 هزارتومان روی کرایه شان 

بگذارند تا از مرز ردشان کنند!
در ترمینال جنوب در میان هفت تعاونی ای که به مقصد تایباد مسافر دارند، ١0 تا ١۵ اتوبوس 

روانه مرز ایران و افغانستان می شوند که درصد زیادی از آنها افغانها هستند. 
رضا راننده یکی از این اتوبوسها می گوید: "االن سیل مهاجرتشان کم شده. از دی اتوبوسها پر 

از افغان بود. عده ای می روند ترکیه و دوبی و عده ای هم برمی گردند افغانستان".
کارگرانی که در حفر چاه های ایران کار می کنند، اکثراً افغان هس���تند. عبدا... سرکارگرشان 
هم افغان است و می گوید: "من سال 77 به ایران آمدم و آن موقع اینجا برای ما افغان ها برای 
کار کردن بهش���ت بود. اما حاال ریال ایران ارزشش کم شده و همه بچه ها در این مدت ضرر 
کرده اند. باید کم کم برویم ترکیه. آنجا به ما احترام می گذارند. حتی مردم و خیابانهایش هم 

شادتر از ایران است. ما به ترکیه می رویم و شما هم به اروپا بروید". 

باید با مسئوالن صداوسیما برخورد شود
اعتمادآنالین نوشت: پخش فیلم اعترافات تلویزیونی یکی از کاربران اینستاگرام از شبکه یک 
صداوسیما واکنشهای زیادی را بین کاربران فضای مجازی و بعضی از چهره های سیاسی در 
نقد این برنامه برانگیخت. محمدتقی فاصل میبدی یکی از چهره های اصالح طلبی است 
که معتقد اس���ت نفس این کار که کسی یک عملی را انجام دهد و در صفحه خود بگذارد، 

منکر خیلی بزرگی نیست و نمی توان این شخص را در جامعه رسوا کرد.
او به بررسی رفتار صداوسیما و مطابقت آن با اسالم پرداخت و گفت: اسالم درباره عمل انجام 
ش���ده حساسیت باالیی ندارد اما خیلی زشت است که این شخص را در تلویزیون بیاوریم تا 
به کار  خود اعتراف کند. اس���الم سعی دارد که مسائل برمال نشود به خصوص اگر مربوط به 
زنان باشد. یکی از آیات عجیب قرآن این است: کسانی که دوست دارند زشتی های دیگران را 
اشاعه بدهند، هم عذاب دنیا دارند و هم عذاب آخرت؛ کمتر جرمی است که درباره آن قرآن 
عذاب دنیوی و اخروی را با هم ذکرکرده باشد. این استاد حوزه و دانشگاه در پایان با تاکید بر 
اینکه کار صداوسیما مصداق اشاعه فحشا بوده، افزود: این کار صداوسیما خالف سیره پیامبر 
است و متاسفانه اثرات سوء بسیاری هم دارد. باید با مسئوالن صدا و سیما و برنامه اعترافات 
این زن، برخورد حقوقی صورت بگیرد؛ در قانون داریم که اگر کسی اشاعه فحشا کرد و آبروی 
فردی را برد، باید با او برخورد حقوقی ش���ود و در اسالم هم داریم که این عمل، گناه است. 

خیلی از کارهایی که در صدا وسیما انجام می شود خالف سنت اسالم و پیغمبر است. 


