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جشن گندم را عزا نکنید
روز گذش��ته جش��ن خودکفای��ی گن��دم در س��ال زراع��ی
 94-95برگزار شد تا یکی از اصلی ترین اهداف امنیت
غذایی به عن��وان یک��ی از مولفه ه��ای اقتص��اد مقاومتی
محقق ش��ود .بدون تردید افتخار این دس��تاورد بزرگ را
باید بیش از هر فردی به نام وزیر بدون حاش��یه و پرتالش
جهادکش��اورزی نوش��ت .وزی��ری ک��ه ب��ا وج��ود عملکرد
ضعیف تیم اقتصادی دول��ت کارنامه موفقی را در کاهش
وابس��تگی بخش کش��اورزی به واردات داش��ته است و با
تمام تالش در جهت دفاع از تولید داخل و کاهش واردات
عمل کرده اس��ت حتی به صراحت با جریان های طرفدار
وارداتدرگیرش��دهاس��ت.
فارغ از نق��ش محمود حجتی در این توفیق ،نباید نس��بت
به همراهی نس��بی دول��ت در تعیین نرخ خری��د تضمینی
مناس��ب ب��رای گن��دم در س��ال های زراع��ی  93-94و
 94-95بی تف��اوت ب��ود .دولت��ی ک��ه در ش��رایط تداوم
تحریم ها و س��قوط قیم��ت نفت زی��ر بار افزایش مناس��ب
نرخ خرید تضمین��ی گندم رفت و اگرچه امس��ال به دلیل
محدودیت های بودجه ای و افزای��ش میزان تولید گندم،
در پرداخت هزینه های کشاورزان تا حدی تاخیر داشت،
اما پای گندم تولید داخ��ل و قیمت باالی آن ایس��تاد و به
دام واردات گن��دم ارزان قیم��ت خارج��ی نیفت��اد .با این
ح��ال خبر هایی ک��ه از تعیین ن��رخ خری��د تضمینی گندم
سال آینده به گوش می رس��د ،نگران کننده است و نشان
می دهد ،دولت یکی از مهمترین دستاورد های خود را با
دس��تخودبهخطرانداختهاس��ت.
اگر از منظر اقتصادی به تولید گندم و انگیزه کش��اورزان
برای کش��ت این محصول توجه کنی��م2 ،عامل اصلی در
این زمینه قابل مش��اهده اس��ت که عبارتند از :نرخ خرید
تضمین��ی گندم و زم��ان اعالم این ن��رخ .البت��ه باید توجه
داش��ت که در ایران با توجه ب��ه این که ح��دود  60درصد
س��طح زیر کش��ت گندم به صورت دیم می باش��د ،میزان
بارش سهم مهمی در تولید گندم دیم دارد .لذا در صورت
تعیین به موقع و مناسب نرخ خرید تضمینی گندم و سطح
بارندگی نرمال ،تداوم خودکفایی گندم دور از دس��ترس
نیس��ت .با این ح��ال خبر ها حاک��ی از افزای��ش تنها 2.5
درصدی ن��رخ خری��د تضمینی گن��دم برای س��ال زراعی
پیش رو نس��بت به س��ال زراعی گذشته اس��ت که موجب
نگرانی کش��اورزان ش��ده اس��ت .این در حالی اس��ت که
دولت براس��اس قانون موظف اس��ت نرخ خرید تضمینی
گندم را به میزان ن��رخ تورم افزایش دهد .ل��ذا نرخ خرید
تضمین��ی گن��دم باید  8درص��د افزای��ش یاب��د .در چنین
ش��رایطی این که دولت با وجود بهب��ود وضعیت درآمدی
خود در دوران پسابرجام و افزایش همزمان میزان فروش
نفت و قیمت نفت ،چرا حاضر به افزایش مناسب این نرخ
نش��ده اس��ت ،جای انتقاد جدی دارد.
این یک واقعیت تلخ است که دولتها (چه در دولت گذشته
و چه در این دولت) اگرچه شعار خودکفایی داده اند و حتی
در مقطعی در این مسیر هم حرکت کرده اند ،اما سرانجام
تسلیم منطق بازاری و حسابگرانه ای ش��ده اند که واردات
محص��ول ارزان قیمت را ب��ه خرید محصول گ��ران داخلی
ترجیح می دهد .این که چرا محصوالت کشاورزی داخلی
از جمله گندم با وج��ود دریافت یارانه های آش��کار و پنهان
گرانترازمحصولمشابهخارجیاست،نیازبهبحثمفصلی
دارد که اکنون جای آن نیس��ت و فق��ط در این حد می توان
گفت که هزینه های باالی تولید به ویژه نرخ سود بانکی باال
و مهمتر از آن ،یاران��ه غیرهدفمند در بخش های مختلف از
جمله کش��اورزی منجر به بهرهوری پایین و در نتیجه تولید
محصول گران ش��ده است .این در حالی اس��ت که با وجود
هزینههای سنگین دولت در اختصاص یارانه به این بخش،
هزینههای اندکی برای نوسازی و بهبود بهرهوری در بخش
کش��اورزی اختصاص یافته اس��ت .با این حال تا زمانی که
دولتبهمسئولیتخوددراصالحساختاربخشکشاورزی،
هدفمندکردنواقعییارانههایاینبخشوسرمایهگذاری
برای ارتقای فناوری این بخش عمل نکند ،حق ندارد چماق
محصول خارجی ارزان را برسر تولید گران فرود آورد.
در ه��ر ص��ورت روز گذش��ته جش��ن خودکفای��ی گن��دم
برگ��زار ش��د و از این باب��ت باید ب��ه دول��ت و به وی��ژه وزارت
جهادکش��اورزی خداقوت گفت اما با رون��دی که در تعیین
نرخ خرید تضمینی س��ال آینده در پیش گرفته شده است،
باید همزم��ان فاتح��ه ای برای تولی��د گندم در س��ال آینده
خواند و منتظر خبر واردات چند میلیون تنی این محصول
در س��ال آینده باش��یم .البت��ه اگر دول��ت در تصمی��م خود
تجدیدنظر کند و نظر کارشناس��ی وزارت جهادکشاورزی
برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بپذیرد ،میتواند
دستاورد خود را حفظ کند وگرنه سال آینده به جای جشن
خودکفایی گن��دم ،باید عزای وابس��تگی گن��دم را گرفت.

کریستیانو رونالدو ،ستاره  31ساله تیم ملی پرتغال و باشگاه رئال مادرید موفق شد برای چهارمین بار این عنوان را به کلکسیون افتخارات
خود اضافه کرده و در یک قدمی لیونل مسی ،فاتح  5توپ طال قرار بگیرد .رونالدو به علت همراهی رئال مادرید در جام باشگاههای جهان در
ژاپن به سر میبرد و نتوانست در این مراسم شرکت کند.

کنگره شعر ملی پیامبر مهربانی در زاهدان آغاز شد
ذوالفقاری-اولینکنگرهشعرملیپیامبرمهربانی(ص)با5
زبانوباحضور60نفرازشعرایبرجستهداخلوخارجکشور،
مهمانانویژهایازکشورهایعمان،افغانستان،پاکستانو
هندوستان،معاونفرهنگیوزارتفرهنگوارشاداسالمی
و شماری از مسئوالن استان روز گذشته به میزبانی زاهدان
آغازبهکارکرد.بهگزارش«خراسان»معاونفرهنگیوزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته در مراسم افتتاحیه این
کنگرهکهدرتاالرامامرضا(ع)دانشگاهسیستانوبلوچستان
برگزار شد ،با بیان این که شعر؛ رسانه بازگشت پیامبر اعظم



(ص) است گفت :کنگره شعر ملی پیامبر مهربانی میتواند
بهاینموضوعپیوندبخوردوشعرمیتواندماراباپیامبر(ص)
ارتباطوجودیدهد.دکتر«سیدعباسصالحی»بابیاناین
که این کنگره زبانهای اقوام مختلف را به میدان شعر آورده
استاظهارکرد:دراینکنگرهظرفیتزبانهایمختلفیبه
کمک شعر محمد (ص) آمده است ،هر زبانی ظرفیتی دارد و
امتاسالمیباتکثرزبانوگویشمیتواندکمککندتاپیامبر
(ص) را ب��ه عنوان رکن اس��توار وحدت و اعت�لا معرفی کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی سیستان و بلوچستان

فیلم «فروشنده» نامزد جایزه
گلدن گلوب  2017شد

نیز گف��ت :نخس��تین کنگره ش��عر مل��ی پیامب��ر مهربانی
(ص) به منظور توس��عه و تروی��ج همدلی و دوس��تی میان
پیروان مذاهب اس�لامی و ش��ناخت مش��ترکات آن ها در
قالب ش��عر به میزبان��ی زاهدان ب��ه عنوان مرک��ز وحدت
ای��ران اس�لامی برگزار می ش��ود« .حس��ین مس��گرانی»
اف��زود :در ای��ن کنگ��ره ک��ه به ص��ورت مل��ی و ب��ه  5زبان
فارس��ی ،بلوچ��ی ،ترک��ی ،ک��ردی و عرب��ی در ح��ال
برگزاری است از  4کش��ور عمان ،پاکس��تان ،افغانستان
و هندوس��تان مهمانان��ی ب��ه ص��ورت ویژه حض��ور دارند.

استاندار با اشاره به اعالم زمان پرداخت سپرده ها در هفته جاری :

فیلم «فروشنده» س��اخته جدید اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی هفتاد
و چهارمین دورهجوایز سینمایی گلدن گلوب 2017نامزد دریافت جایزه شد.به گزارش
ایس��نا به نقل از ورایتی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که مس��ئولیت برگزاری جوایز
س��ینمایی گلدن گلوب را برعهده دارد ،نامزدهای این رویداد س��ینمایی معتبر را در هتل
«بورلی هیلتون» اعالم کرد و فیلم «فروش��نده» که در جش��نواره کن 2016جایزه بهترین
فیلمنامه (اصغر فرهادی) و بهترین بازیگر مرد (شهاب حس��ینی)را دریافت کرد بهعنوان
یکی از پنج نامزد منتخب ب��رای دریافت جایزه بهترین فیلم خارج��ی گلدن گلوب2017
معرفی ش��د تا راهخود را برای موفقیت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اس��کار2017
هموارتر کند.به گ��زارش مهر به نق��ل از هالی��وود ریپورتر رقیب��ان فیلم «فروش��نده» برای
کس��ب جایزه بهترین فیلم خارجی زبان گلدن گلوب فیلمهای «او» ساخته «پل ورهوفن»
از فرانس��ه« ،نرودا» به کارگردانی«پابلو الرین» از ش��یلی« ،تون��ی اردمن» اثر«م��ارن آده» از
آلمان و «دیواینز» ب��ه کارگردانی«اوا بنیامینا» هس��تند .پ��ساز فیلمهای «جدای��ی نادر از
سیمین»و«گذش��ته» این سومینباراس��تکه فرهادی نامزد جایزه گلدن گلوب میشود.
فیلم«فروش��نده» تاکنون با حضور و نمایش در رقابتهای سینمایی جهانعالوه برجوایز
جش��نواره کن موفق به کس��ب جایزه هوگوی نقرهای ،جایزه ویژه هیئتداوران جشنواره
شیکاگو،جایزهبهترینفیلمجشنوارهمونیخ،جایزهبهترینفیلمخارجیزبانهیئتملی
نقدفیلمآمریکاوجایزهبهترینفیلمتماشاگرانجشنوارهآمستردامشدهاست.مراسماهدای
جوایز گلدن گلوب 8ژانوی��ه 2017در هتل بورلی هیلتون لسآنجلس برگزار میش��ود.

سپرده های میزان تا 70میلیون تومان
پرداخت می شود

رستم زاده -استاندار خراسان رضوی گفت :مطالبات تمام سپرده گذاران موسسه منحله
میزان تا سقف ۷۰میلیون تومان ،پرداخت می شود.به گزارش روابط عمومی استانداری
خراس��ان رضوی علیرضا رش��یدیان با اعالم این خبر افزود :با هدف کم��ک به پرداخت
مطالباتباقیماندهسپردهگذارانموسسهمنحلهمیزان،باپیگیریهایجدیوفشردهبه
عمل آمده و نیز طی توافق با بانک صادرات کشور ،مقرر شد مطالبات تمام سپرده گذارانی
که مانده حساب آن ها تا سقف ۷۰میلیون تومان است؛ پرداخت شود.
وی اظه��ار کرد :بر این اس��اس ،نحوه و زم��ان پرداخت ،هفته جاری ط��ی اطالعیه ای
توس��ط بانک صادرات اعالم خواهد ش��د.در همین زمین��ه مدیر کل دفت��ر هماهنگی
امور اقتصادی استانداری به خراس��ان رضوی گفت :در پی برگزاری جلسات فشرده
نمایندگان ستاد تدبیر استانداری ،هیئت تصفیه موسسه منحله میزان با مدیران بانک
صادرات طی هفته گذش��ته چند پیش��نهاد به منظور تس��ریع تصفیه باقیمانده سپرده
ها مطرح کرد که در این راس��تا بانک صادرات پس از بررس��ی پیشنهادها و پذیرش آن
ها برای پرداخت مطالبات تمام س��پرده گذارانی که مانده حس��اب آن ها تا سقف ۷۰
میلیون تومان است اعالم آمادگی کرد .علی رس��ولیان با بیان این مطلب افزود:البته
پیگیری ها برای پرداخت نهایی و بسته ش��دن پرونده مطالبات سپرده گذاران میزان
با جدیت در حال انجام اس��ت.

وزیر بهداشت در مراسم افتتاح  3پروژه خبر داد:

 600طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان در حال اجرا
ریگی -بیش از  600طرح عمرانی در سراس��ر سیستان
و بلوچس��تان در ح��ال اجراس��ت و هی��چ ش��هر ،بخ��ش و
دهس��تانی در کش��ور به اندازه این اس��تان ط��رح ندارد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزش��کی روز گذشته این
مطلب را در جریان  3پروژه در منطقه سیستان اعالم کرد.
به گزارش«خراس��ان» به نقل از روابط عمومی دانش��گاه
علوم پزش��کی زابل در این س��فر دکتر «سیدحسن قاضی
زاده هاش��می» ابت��دا مرکز س��وانح س��وختگی و ترمیمی
امام حس��ین(ع) با  4ه��زارو 500مترمربع مس��احت در
 3طبق��ه و ب��ا هزین��ه  8میلی��ارد و  900میلی��ون تومان و

دارای  38تختخواب را بهره برداری کرد و س��پس کلنگ
خوابگاه  400نفری دانشجویان این دانشگاه در زمینی
به مس��احت  8هزار و 500مترمربع در  3طبق��ه و اعتبار
13میلیارد تومان را به زمین زد .وی در ادامه این س��فر،
مرکز ش��یمی درمان��ی زابل ک��ه با اعتب��اری بال��غ بر 85
میلی��ون تومان هزین��ه و تجهیز ش��ده اس��ت را راه اندازی
کرد .وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در مراسم
گرامیداشت هفته وحدت در مسجد مرحوم شریفی زابل
هم گفت :توریسم س�لامت سبب تولید اش��تغال ،امنیت
سیاس��ی ،اقتصادی و اجتماع��ی می ش��ود .دکتر قاضی

زاده هاشمی افزود :منطقه سیستان ظرفیت تبدیل شدن
به یک��ی از قطب ه��ای توریس��م س�لامت را دارد و کمکی
برای افغانس��تان در بحث درمان است .در حوزه سالمت
اقدامات خوبی در منطقه سیس��تان انجام شده به طوری
که تش��کیل دانش��گاه علوم پزش��کی زاب��ل از جمله آن ها
است .به گفته وی بهترین اقدام جذب نیرو های بومی در
بیمارستان های این منطقه اس��ت اما متاسفانه در برخی
از رش��ته ها به دلیل نب��ود نیروی بومی با اع�لام فراخوان
اف��رادی از دیگر اس��تان ها ش��رکت می کنند ک��ه راه حل
توس��عه روس��تاها و آموزش به نیروهای محلی اس��ت.

/ف

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••وقتیفهمیدمکهاستادومعلمقدیمیقرآن،مهربانیو
معرفتحاجمحسنقرائتیبستریهستندمحزونشدم.
خراسانیهای عزیزبرای سالمت وشفای ایشان وهمه
بیماراندعایخیربفرمایند.
••تنتبهنازطبیباننیازمندمباد:اینحقیربهعنواندبیر
قرآنصحتوسالمتوشفایهرچهزودترخادمقرآنآقای
قرائتیراازخداوندمتعالخواستارم.
••درخرید هواپیما باز پول ها را به آمریکایی ها ندهند
پسفردابیتالمالراباالبکشند!
••سالم سردبیرمحترم خراسان با تشکرازموضوع بیان
قرارداد هشت فروند کشتی وگریه تولیدکننده ایرانی،
لطفا مصاحبه یا مناظره ای با دو طرف دولت و شرکت
داخلی انجام دهید تا  - 1دولت بداند مردم ازاوسوال
میکنند - 2تولیدکننده داخلی بداند اگرتولید خوبی
باشد ،حامی دارد - 3 .ما سریع قضاوت نکرده باشیم
که دولت اشتباه کرده واگرحق با شرکت داخلی است با
مستنداتاثباتشود.
••درایران به خاطررواج نداشتن استفاده ازواحد ریال،
این اقدام دولت تاثیرملموسی دربازارنخواهد داشت.
برای مثال امروزبه اسکناس صد هزار ریالی بین مردم
 10هزارتومان گفته میشود که پسازاصالح پولی نیز
همین نام را خواهد داشت .دالرسه هزار و  800تومان
داد وستد میشود که بعد ازتغییرنیزهمین خواهد بود.
وقتیمردمازواحدریالاستفادهنمیکنندپستغییری
هماحساسنمیکنند.
••چند سال است که ازشهرستانآمدیمودورازخانواده
با سرایداری زندگی میکنیم .شوهرم صبح تا شب سر
کار است .چرا فکری برای کارگران نمیکنند؟ حقوق
کارگری کم اس��ت وای به ح��ال کسانی که بیکارند.
افسردگیگرفتهایممگرآدمچقدرزندهاست!
••دوست عزیزی که گفتند «علت نرخ گران اجناس در
فرودگاه باال بودن اجاره هاست» مگرنرخ سود شرعی در
مکانهاوزمانهایمختلففرقمیکند؟
••من هرچه مطلب فرستادم چون محافظه کارید حتی
یکیراچاپنکردید.شمابرچهاساسیمطالبراانتخاب
میکنید تا طبق سلیقه شما بفرستیم؟ (پیشکسوت
فوتبال)
••بایدباقدرتوقیمتمناسبنفتراصادرکنیمهرچند
عربستانسهمیهخودشراداردومشتریهایخودشرا
وماهمهمینطور.نبایدبااینتفکرترسازدیگرانمفت
فروشیکنیم.کمیبایددقتکرد.
••همشهریعزیز،قیمتپاییننفتوتداومآنخواست
شرکتهایبزرگنفتیوکارتلهاینفتیاست.تأسفآور
استکهماهمیشهجنبهخوشایندخودرامیبینیم.شما
حساب کن سه میلیون بشکه با  65دالر بهتر است یا
 4میلیون بشکه با  45دالر .یعنی هم نفت بیشتری
فروختیم وهم پول کمتری گرفتیم .پس می شود مفت
فروشی!
••ت��م��ام ف��روش��گ��اهه��ای ف���رودگ���اهه���ا ای���ن روزه���ا
پیامگرانفروشی دارد .یکی نیست بگوید آن بیچارهها
بیتقصیرهستند.وقتیفرودگاهیکمترغرفهراچندین
میلیون اجاره میدهد خب مشخص است مستأجرهم
بایدخرجاجارهوخودشرادربیاورد.
••آن آقا وخانم که از شهرداری مشهد بابت برف روبی
خیابانها تشکر کردند ،باید عرض کنم شهرداری اص ً
ال
عملکردخوبینداشتهومتأسفانههرچهخوباستبرای
باالشهراست.
••درجواب آن فرد محترمی که فرمودند «دولت باید مواد
الزمبرایمعتادانراتهیهکند»عرضکنمکههزارانبیمار
خاص در کشورداریم که با مشکل دارومواجه هستند.
هنوزجانبازانشیمیاییمابامشکالتعدیدهایازجمله
دارومواجهاند.بهنظرشمااولویتبااینبیماراناستیا
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معتادان؟تنهادارویمعتاداندستخودشاناستآن
همترکاعتیاداستخالص!
••خدمت عزیزانی که ازخرید کشتی و هواپیما انتقاد
میکنندعرضکنمکهازفرصتبهوجودآمدهپسازتحریم
نهایتاستفادهرابایدکردوعقبماندگیهاراجبرانکرد.
••دوستی که گفته «مشهد در مسیرخروجی ،اتوبان
درستیندارد»تاوقتینمایندگانشورایشهروشهردار
از یک جناح باشند وازهمدیگرتعریف وتمجید کنند و
مطبوعاتهمتأییدکندوضعهمیناست.
••خواهشمند است پیام کسی را که از قیمت دالراواخر
دولتپاکدستخبرنداردچاپنکنید!
••اغلبمردمتورم 107.5درصدیرابیشترقبولدارند
تاتورم 7.5درصدیرا!
••واقعاخداراخوشمیآیدبعدازسهسالدرعقدماندن
برای وام ازدواج اقدام کردیم گفتند ضامن با نامه کسر
ازحقوق بیاور .خب وقتی چنین شرط های سختی
میگذارندبهتراستبگویندوامازدواجنمیدهیم!
••به گفته کارشناس برنامه «صبحی دیگر» در شبکه
آموزش ،دربعضی از کشورهای پیشرفته کسی که در
هفته شش ساعت درفضای مجازی باشد ،باید به مراکز
ترک اعتیاد معرفی شود وکودک زیر 12سال نباید هیچ
گونه گوشی وتبلتی داشته باشد .درایران خانمی است
کهروزانهتا 21ساعتدرفضایمجازیسیرمیکند!
••ازدولت ومرکزبهداشت که حتی شیرخشک تعاونی
دوقلوهایم را تقبل نکردند توقع ندارم ولی ازمردم توقع
دارمبهجایاینکهدرکوچهوخیابانبپرسند«دوقلویند؟
چند سالشان است؟ چرا شکل هم نیستند؟» بپرسند
کاری وکمکی ازدست ما برمی آید؟ مگر ثواب فقط در
مسجدساختنونمازوروزهاست؟کمکبهیکانساندر
شهرغریبکهبایدبهدوتابچهشیربدهدوتروخشکشان
کندثوابندارد؟چهکارکنمپولندارمپرستاربگیرم!
••چرادراستعالمبانکیبینفردیکهبدهیمعوقهباالی
یکمیلیاردداردوفردیکهزیریکمیلیونتومانبدهی
معوقه دارد فرق نمیگذارند؟ آیا بهترنیست برای بدهی
معوقهبرایاستعالماتبانکیمبلغیتعیینشودتامردم
با مشکل مواجه نشوند؟ چون مردم برای این که بازاردر
رکوداستخیلیمشکلدارند.
••خاش تنها شهردر کشوراست که حتی یک روزنامه
یا هفته نامه یا هیچ رسانه مکتوبی به طرف آن نمی آید
حداقلشماروزنامهتانرابهاینشهربیاورید!
••روزنامه محترم ابرارفرق ما با کره ای ها این است که
آنهاپسازنیمقرنتولیدخودرووهمزمانباماتولیدات
خودرویشان دنیا را تسخیر کرده اما ما به لحاظ سوء
مدیریتهنوزدرپیچجادهماندهایم!
••با این وضع اقتصاد وبیپولی باید فکری اساسی کرد.
بهتر است آقای روحانی نامزد نشود .شاید یک نفر با
سیاستبهتربیایدگرهیبازکند.
•• آقایظریفپاسخدهدچراسفیرجدیدایراندرسوریه
تعیین نمی شود؟ حدود دوماه از پایان ماموریت آقای
ابراهیمشیبانیسفیرسابقکشورماندرسوریهمیگذرد
وبا اعزام نشدن سفیرجدید این سفارتخانه با سرپرست
اداره می شود .آقای ظریف پاسخ دهد مگر کارسختی
بودکهپیشازپایانماموریتآقایشیبانی،فردجایگزین
تعیینمیشدتااینسفارتخانهمهمبدونسفیرنباشد؟
••خراسان عزیز وقتی  14شرکت در دست همسر و
فرزندانیکوزیرباشدنهبیکاریراحسمیکنندونهتورم
بازاررا!ازچنینوزیریچهتوقعیدارید؟
••سالم دکترروحانی ،رئیس جمهورمحبوب ،دوستت
دارموبهشماافتخارمیکنم،سالموتندرستباشی.
••جناب وزیر کشوردونفرازفرزندان شما بیکارند این
دلیل نشد که میلیون ها ج��وان ا یرانی بیکار باشند.
راهکاریبرایبیکاریپیداکنید.

محمدجواد رنجبر -تاخیر بیش از چهار ساعته در انجام افزود :هیچ کس پاس��خگوی تاخیر بیش از چهارساعته
این پ��رواز نبود .او ادام��ه داد :اگر تاخیر این پ��رواز زودتر
پروازتهران-مشهدشرکتهواپیماییایرانایرتور،باعث
و قبل از عزیمت به فرودگاه به مس��افران اطالع رس��انی
معطلی مس��افران این پرواز در ف��رودگاه مهرآباد تهران
شد .یکی از مس��افران این پرواز روز گذشته در گفت وگو میشد،ازمعطلیجلوگیریمیشد.مدیرروابطعمومی
با خراسان در این باره اظهار داشت :پرواز شماره  8074شرکت هواپیمایی ایران ایرتور روز گذشته در گفت وگو
با خراسان در این باره اظهار داشت :این پرواز با  4ساعت
شرکت هواپیمایی ایران ایرتور از تهران به مقصد مشهد
که قرار بود س��اعت  22و  35دقیقه یکش��نبه شب انجام تاخیر مواجه شده است و این تاخیر را میپذیریم و متوجه
نارضایتیمسافرانهستیم.مرضیهجعفرزادهافزود:این
شود ،با بیش از چهار ساعت تاخیر حدود ساعت 3بامداد
روز دوش��نبه انجام گرفت ک��ه این امر موج��ب معطلی و تاخیر ناشی از «تاخیر ورود هواپیمای پرواز اهواز-تهران»
بوده اس��ت .وی ادامه داد :ب��ه دلیل به وج��ود آمدن این
انتقاد و نارضایتی ش��دید حدود  150مس��افر این پرواز
ش��د .وی اف��زود :متاس��فانه  15دقیقه مانده به س��اعت تاخیر دو نوبت پذیرایی از مس��افران انجام شده است که
یکی به صورت میان وعده و دیگری س��اندویچ سرد بوده
پرواز یعنی در ساعت  22و  15دقیقه به مسافران اعالم
شد که این پرواز به دلیل «تاخیر در ورود هواپیما» با تاخیر است .همچنین همکاران پاسخگوی مسافران بودهاند.
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور درباره
انجام می گیرد .وی گفت :ش��نیده ش��د هواپیمای پرواز
تهران  -اه��واز هواپیمایی ایران ایرت��ور دچار نقص فنی علت ع��دم اطالع رس��انی تاخیر ای��ن پرواز به مس��افران
شده و به دلیل این که دو پرواز از تهران به مشهد متعلق به پیش از عزیمت به فرودگاه هم گفت :همه پرواز هایی که
این شرکت وجود داشت یکی از این هواپیماها مسافران مشخص است تاخیر آنها از حدی بیشتر میشود ،سریع
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪفرودگاه نیایند؛ اما
آﮔﻬﯽمیشود تا به
پرواز تهران  -اهواز را منتقل کرده و همان هواپیما دوباره به مسافران پیامک داده
به تهران بازگش��ته و پرواز تهران  -مشهد را انجام داد .او برای این پرواز این امر مقدور نبوده است.
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ﻧﻮار ﺗﻴﭗ
٨٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﺘﺮ
ﻣﻘﺪار
دارد
درﻧﻈﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
را از ا�ﻦ
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از
ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد
ﺗﺎﻣﻴﻦﺗﻴﭗ
٨٫٠٠٠٫٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻧﻮار
دﻋﻮت
�ﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﻨﻨﺪﮔﺎن و
را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از
ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٩٫٢٩
ﺗﻮﻟﻴﺪ�ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ�ﻨﻨﺪﮔﺎن دﻋﻮت
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ٩٥٫٩٫٢٩
)ﻗﺴﻤﺖ
www.reorazavi.org/mai
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد
)ﻗﺴﻤﺖﺑﻪ
www.reorazavi.org/maiﺣﻀﻮر�
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( و �ﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﺧﺲ،
٧ﺟﺎده
آدرس:
ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺻﻮرت
ﻣﺸﻬﺪ� ،ﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( و
ﻣﺰرﻋﻪﺳﺮﺧﺲ،
ﺻﻨﻌﺖ٧ﺟﺎده
ﻣﺸﻬﺪ ،و�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
آدرس�:ﺸﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ
ﻗﺪس�ﺸﺖ و
ﻣﻮﺳﺴﻪ
)ﺗﻠﻔﻦ
رﺿﻮ� ،واﺣﺪ
آﺳﺘﺎن
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� )ﺗﻠﻔﻦ
واﺣﺪ
رﺿﻮ�،
ﻗﺪس
آﺳﺘﺎن
 (٠٥١٣٣٩٦٠٨٠٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
(٠٥١٣٣٩٦٠٨٠٥
�ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ �ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﻣ�ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘ� �ﺎ ﺣﻀﻮر� در
ﻣ�ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘ� �ﺎ ﺣﻀﻮر� در
ﭘﺎ�ﺖ اﻟﻒ و ب و ج ﺑﻪ واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﭘﺎ�ﺖ اﻟﻒ و ب و ج ﺑﻪ واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎﺗﺎ
ﻣﻨﺪرجدردرآﮔﻬ�
آدرسﻣﻨﺪرج
آدرس
آﮔﻬ� ﺣﺪا�ﺜﺮ
در در
واﻗﻊواﻗﻊ
ﮔﺮدد.
١٢ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﺳﺎﻋﺖ١٢
٩٥٫٠٩٫٣٠ﺳﺎﻋﺖ
٩٥٫٠٩٫٣٠
ﻣﻮرخ
ﺗﺤﻮ�ﻞ ﮔﺮدد.
ﻣﻮرخ

ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻨﻌﺖﻣﺰرﻋﻪ
ﮐﺸﺖو وﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺸﺖ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ
رﺿﻮى
ﻗﺪس
آﺳﺘﺎن
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى
 /٩٥٢٧٧٨٣٨آ
 /٩٥٢٧٧٨٣٨آ

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

 /٩م

حرفمردم

 /٩٥٢٧٩٦٠٣ق

 /٩٥٢٧٩٦٠٣ق

 /٩٥٢٦٧١٣٨ف

اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه
ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن

آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

/٩٥٢٧٩٠٩٣آم
/٩٥٢٧٧٨٣٨
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