اخبار

2
یادداشت روز
کورش شجاعی

shojaee@khorasannews.com

شکرانه برف پاییزی در روزهای
کرونایی
دنیای «کرونا زده» زندگی را بــرای همه سخت
کرده است ،زن و مرد ،پیر و جوان  ،غنی و فقیر هم
نمی شناسد و با هیچ کس شوخی ندارد .بیماری
به شدت مسری کووید  19هم سالمت وجان مردم
را تهدید می کند و هم اقتصاد و معیشت و زندگی
خصوصا افراد کم درآمد را تحت تاثیر جدی قرار
داده است .این ویروس مرگبار تاکنون درجهان
حدود یک میلیون و 400هزار و در کشور ما نزدیک
به  40هزار قربانی گرفته ،کرونا عالوه بر نشانه
گرفتن جان و تاثیرگذاری بر اقتصاد و معیشت ،بر
دیگر ابعاد زندگی مردم آثار سوء فراوانی گذاشته
است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد،
تاثیر بر روح و روان و امنیت روانــی ،اثرگذاری بر
امید به آینده و ایجاد دلواپسی های فراوان و گاه
افراطی ،وسواس و پریشان خاطری و  ...از جمله
مشکالت تشدید شده به خاطر شیوع گسترده
کروناست و البته در کنار این مشکالت و مسائل،
نعمت ها و دلخوشی های فراوانی نیز از زندگی
مردم در حال رنگ باختن و حذف شدن است ،این
روزها خصوصا با شیوع موج جدید و گسترده کرونا،

پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت حجتاالسالم
سیدیحیی جعفری
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی درگذشت
عالم پارسا و با اخالص حجتاالسالم حاج
سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت ا ...خامنه ،متن پیام رهبر
انقالب به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
درگــذشــت عــالــم پــارســا و بــا اخـــاص جناب
حجت االســام آقــای حاج سیدیحیی جعفری
رحمةا...علیه را به عموم مــردم عزیز کرمان و
مکرم و مع ّزز
ارادتمندان آن مرحوم و به خاندان ّ
ایشان تسلیت عرض می کنم .سال ها خدمت به
مردم در مسئولیت های گوناگون و شئون متعدد
روحانی ،همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار،
عتمد بود .رحمت
شاخص ه این شخصیت عزیز و ُم َ
ورضوانالهیرابرایایشانمسئلتمیکنم.

سیدعلی خامنهای ۲/آذر ۱۳۹۹

حسرتمسافرت،گرفتنجشنعروسی،دورهمی
های خانوادگی و صله رحم و حتی قدم زدن در
بوستان ها و کوهپایه ها و  ...بر دل خیلی ها مانده
است  .بگذریم که برخی بی خیال همه توصیه ها و
بی توجه به شیوه نامه های بهداشتی ،جان خود ،
خانواده و افراد جامعه را به خطر می اندازند و عازم
مسافرت می شوند و خصوصا در جاده های شمال
صف می کشند اما بیشتر مردم این روزها همچنان
حسرت به دل از دست دادن دلخوشی ها و نعمت
های ارزشمند زندگی خود هستند ،از زیارت بی
دغدغه حرم مطهر ائمه اطهار(ع) گرفته تا حسرت
بوسه زدن بر دست پدر و مادر و در آغوش فشردن
فرزندان و نشستن سر سفره هایی که عزیزانمان
همه با هم گرد آن نشسته باشند و ...اما همه این ها
نباید اوال هیچ یک از ما را از پیش رو داشتن «فردای
بهتر» ناامید کند و ثانیا نباید از دیدن و شکر نعمت
های بس فراوان الهی که در اختیارمان است غافل
کند .ببینید همین بارش باران و برف پاییزی در
بسیاری از نقاط کشور و نزول این رحمت الهی در
مشهد عزیز و  ...چه برکات و نعمت های بی شماری
دارد ،آری کرونا هست که به لطف الهی و همت
مردم و تالش مسئوالن ریشه کن می شود؛ ولی
زندگی ادامه دارد  ،امید هست ،فردا هست و از همه
مهم تر لطف و رحمت الهی شامل حال خلق هست
و نبض حیات به مشیت و اراده قادر متعال همچنان
می زند و نزول نعمات و برکات الهی تداوم دارد و
بارندگی های اخیر و بارش اولین برف پاییزی خود
جلوه ای از امید و رحمت و ریزش و نزول مدام نعم
الهی است .باید چشم ها را شست و جور دیگر دید،
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باید خوان گسترده و کریمانه پروردگار عالمیان را
برای بندگان با چشم سر و چشم دل دید و نیوشید.
باید و می توان زیبایی بارش باران و چشم نوازی و
سپیدی برف پاییزی را دید و تماشا کرد و بر این همه
لطف و نعمت بی کران حضرت باری پیشانی شکر و
سجده بر درگاه کبریایی اش سایید.
باید و می تــوان به زیبایی بــاران و بــرف پاییزی
نگریست و با دعا و شکر نعمت الهی به زمستانی
پربارش و نویددهنده پرآبی و «ترسالی» و شکستن
کمر خشکسالی به لطف الهی بسی امیدوار بود و
همچنین به بهاری سرسبز و خرم و نوروزی پیروز
و پرامید و بی کرونا امیدوار بود.آری کرونا هست،
اقتصاد بیمار است ،گرانی بیداد می کند ،پای
نظارت مسئوالن لنگ و اراده بعضی هاشان سست
است اما خدا هست ،فردا هست ،امید هست ،لطف
مدام باری تعالی هست و باید همت یقه گیری از
برخی مسئوالن پرادعا و نا شایست توسط مردم
و مطالبه گری به حق توسط مجلس و نهادهای
نظارتی افزون تر و موثرتر شود و اما بدانیم و ببینیم
و بیندیشیم که نزول برکات و الطاف الهی و فیض
مــدام حضرتش بر عالم هستی ،کمتر از «آنــی»
انقطاع نــدارد که اگر چنین بود عالم در کمتر از
لحظه ای از هم می پاشید پس به نعمت ها و الطاف
بی کران و بی منت حضرت آفریدگار ،بیشتر چشم
سر و دل بگشاییم و بر این همه ،فــراوان تر شکر
بگزاریم و دست به دعا و چشم گشوده بر زیبایی
بارش اولین برف پاییزی ،تداوم هرچه گسترده
تر و فزون تر نعمت ها و برکات الهی را از درگاه
حضرتش طلب کنیم.

برف نو سالم...
بارش برف پاییزی از شــامگاه شنبه در مشهد که
تا یک شنبه نیز ادامه داشت ،شهر را سفیدپوش
کرد .بنا بــر اعالم کارشــناس مرکز پیــش بینی
هواشناسی خراســان رضوی ،بیشــترین بارش
برف طی  24ســاعت منتهی به صبح یک شــنبه

هپروتی های  3بعدی
صدیقی« -بهشت سه بعدی من ،کجایی که دارم
از غصه از درون ذوب می شم! مریم گلی می خوام
ببینمت برگرد بیا به خونه! نعناع جــان هر کجا
هستی با پیروزی برگرد ،چشم انتظار دیدن توام
ای یار روزهــای پر غصه ام!» شاید این جمالت در
نگاه اول مبهم و عجیب باشد و شاید عاشقانه به
نظر برسد اما این ها بخشی از صحبت های یک
مصرف کننده ماده توهم زایی به نام «سالویا» یا
«سه بعدی» اســت .در یکی از محله های شمالی
شهر «هپروتیهای  3بعدی» بیدار هستند ،قاه قاه
میخندند و سکوت شب را می شکنند .آواز مریم
گلی سر می دهند و نعناع ،نعناع گویان بساط ماده

در تربــت حیدریــه بــا  17میلــی متــر گــزارش
شده است ،در مشــهد نیز بیشــترین بارش برف
در ایســتگاه فــرودگاه بــا  4/5میلــی متــر بوده
است .مشــروح این گزارش را در سایت www.
 khorasannews.comبخوانید.
سالویاراتدارکمیبینندتاشبیراباتجربهمتفاوت
پشت سر بگذارند و به خیال خودشان سفر به سیاره
دور و زمان نامعلوم را تجربه کنند .بساط دورهمی
یا همان گیاه توهم زای «سالویا» از سوی یکی از
مهمانانساکنشمالکشورفراهمشدهاست.شب
بارانی و بسیار سردی است  .با تنی چند از همراهان
راهی محله و منزل مدنظر می شویم .عقربه ها بی
وقفهبهجلومیروندوهنوزتاآمادهکردنسیگارهای
آغشته به پودر «سالویا» دقایقی نمانده است که
آواز خوانی قبل از تسخیر فضا از ســوی یکی از
فضانوردان شروع می شود و سایر شرکت کنندگان
او را همراهی می کنند .مشروح این گزارش را در
سایت  www.khorasannews.comبخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••امروز بانک های کشور شلوغ تر از همیشه
بود .چون عده ای تعطیل بودند و فرصت را
برای حضور در بانک ها مغتنم شمردند .باید
فعالیت بانک ها ،ادارات و دفاتر ثبت بدون
استثنا برای یک هفته به طور کامل تعطیل
شــود تــا مــردم دســتــاویــزی بــرای حضور در
خیابان ها نداشته باشند.
•• کرونا برای دولت خیلی بد هم نیست .با
این جریمه های یک میلیونی و 500هزار
تومانی حداقل خزانه اش رو پر پول می کنه.
••بــه تــازگــی برنامه ثریا مستندی دربــاره
فرصت های تجاری صادراتی تانزانیا پخش
کرد .خوبه فعاالن اقتصادی رفتار پلیس و
دادگستری تانزانیا با هموطنان زندانی در
زندان کیکو را مد نظر قرار دهند!
••این همه سازمان و اداره عریض و طویل
تعزیرات و حمایت از مصرف کننده و صمت
و ...چه کار می کنند که نمی توانند قیمت
یک قلم کاال را برای فقط یک ماه ثابت نگه
دارند؟ یک هفته قیمت گوجه و مرغ به آسمان
می رود ،هفته بعد نوبت گوشت و پیاز است و
هفته بعد نوبت خیار و ...این چرخه ادامه دارد
و هیچ کسی هم به فکر مردم بیچاره نیست!
•• چند شب قبل باتری ماشینم رو دزد برد.
روز بعد با۱۱۰تماس گرفتم .سه ساعت
گذشت اما نیامدند!
•• آیــا بــروز خسارت هــای چند میلیونی از
طرف شرکت برق به وسایل برقی مردم کافی
نیست تا گوش شنوا و رسیدگی کننده ای
پیدا شود؟
•• وزارت آمــوزش و پــرورش متأسفانه هنوز
ح ـقالــتــدریــس ســه م ــاه اول س ــال  99را
پرداخت نکرده است .لطف ًا پیگیری کنید.
••چند وقتی است قیمت تریاک روزبــه روز
گران تر می شود و متاسفانه افراد زیادی به
مواد مخدر صنعتی رو آورده اند .قبل از این
که اوضاع خراب تر بشه مسئولین یک کاری
بکنن .همین موادی که از قاچاق می گیرن
بین معتادان توزیع کنن.
••لطفا درباره کارتن خواب های اطراف حرم

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

که در شب هــای ســرد داخــل سرویس های
بهداشتی حرم می آیند ،گزارشی تهیه کنید تا
شهرداری الاقل برای آنان گرمخانه تهیه کند.
•• باز چه نقشه ای برای نان دارید؟ اگر می
خواهید گران کنید سریع تر این کار را انجام
بدهید تا این قدر عذاب نکشیم .چند هفته
است که نانوایی ها اعصاب همه را خرد کرده
انــد .مسئولین هم که انگار در ایــن جهان
زندگی نمی کنند!
••به سازمان تاکسیرانی مشهد بگین برای
تعویض تاکسی فرسوده ،ضامن کارمند از
کجا پیدا کنیم؟ الاقل ماشین ،رهن بانک
باشه یا سنگ نندازن جلوی پایمان.
•• این قدر به ملت  ...نگویید .چطور ممکن
است هر روز آمار فوتی های کرونا در کشور
 80میلیونی فقط بین  471تــا  483و
تعدادی باال و پایین بچرخد؟
•• دوستی در صفحه حرف مردم گفت به هم
رحم کنیم تا خدا بهمون رحم کنه .بله اگر
روحیه رحم و مروت در جامعه زیاد بشه آمریکا
که سهله کل کره خاکی جلودارمون نیست.
ولی افسوس!
••صبح رفتم بانک که حسابی شلوغ بود .مرکز
کرونا اون جاست .من از ترس ،رفتم بیرون.
چــرا بانک ها را نبستین؟ کرونا در مغازه
هاست؟ به خاطراین که بانک باز است همه
میان بیرون .برنامه ریزی مسئولین صفره.
•• شهر جدید گلبهار دارای حدود ۲۰نانوایی
است که از این تعداد  ۱۰واحد در این چند
روزه به دلیل نداشتن آرد تعطیل هستند و
سه شاخص اصلی در نانوایی ،کیفیت  ،قیمت
پایین و فراوانی به هیچ عنوان وجود ندارد.
•• وقتی قیمت پوشک افزایش دو برابری
مییابد یک کارگر ساده چطور می تواند برای
بچه اش بخرد؟!
••مرغ کیلویی هفت هزارتومان بود .بعضی
ها نمی توانستند آن را بخرند! حاال که 35
هزارتومان شــده دیگر در خــواب هم نمی
توانند آن را ببینند! پنج برابر شدن قیمت
یک قلم کاالی خوراکی بی عرضگی نیست.

نمابر05137009129 :

حتما عمدی در کار است.
•• در صفحه دوم آگهی ها وضعیت آب و هوای
همان روز و چند روز آینده اش را می زدید اما
یک هفته ای است که دیگر چاپ نمی کنید.
لطفا دوبــاره چاپش کنید .خیلی استفاده
می کردیم.
•• دولــت ما که ادعــا دارد هر مسلمانی هر
کجای دنیا کمک بخواهد کمکش می کنیم
چطور هموطنان مان باید زندانی کشوری
به نام تانزانیا باشند اما دولت کمک نکند؟
سرگذشت زندانیان گرفتار تانزانیا را خواندم.
امید است دولت آن دو نفر بی گناه را آزاد کند.
••با گذشت چند روز از حرف آقای نمکی وزیر
محترم بهداشت دربــاره داروی رمدسیویر
که تحت پوشش بیمه قرار گرفته ،همچنان
بیمارستان نهم دی تربت حیدریه این آمپول
را آزاد با بیماران حساب می کند! لطفا
پیگیری کنید.
•• صبح از تعزیرات قیمت مرغ را سوال کردم،
گفتند  20500تومان اما مرغ فروشی ها به
قیمت  35هزار تومان می فروختند و مرغداری
ها  32هزار تومان! این یعنی هرج و مرج ....
••در روزهای سخت واگیری ویروس منحوس
کرونا در میادین میوه و تــره بــار به خصوص
میدان بار سپاد اکثرشان ماسک نمی زنند و...
•• اگر تعطیلی اصناف به این شکل و ماهیت
باشد آب از آب تکان نمی خورد .تعطیلی ها از
طرف عده ای از اصناف اصال رعایت نمیشود
و تعطیلی ها هم فقط در مرکز بازار و هسته
مرکزی به چشم می آید و بقیه مناطق آزاد و
رها مشغول کار و آلوده کردن جامعه هستند
و صد البته نظارت ،بازرسی و برخورد صفر
مطلق است.
••مجلس بهتر نیست قانونی بــرای تعیین
تکلیف جوانان ایرانی فاقد شغل و زمینه ای
برای اشتغال جوانان کشور تصویب کند تا
شناسنامه دار کردن مهاجران؟
•• قبال تحریم ها بهانه ای بود برای گرانی
االن کرونا هم اضافه شده تا هر روز اجناس
را گران کنند.

