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تاملی در خوش بینی رئیس جمهور به رشد
اقتصادی
روز گذش��ته رئیس جمهور در مجمع س��االنه بانک مرکزی ،بار دیگر با دفاع
از عملکرد اقتص��ادی دولت خویش ،همزمان��ی نرخ تورم تک رقمی و رش��د
اقتصادی مثب��ت را در دوران پس از انقالب بی س��ابقه دانس��ت .در واقعیت
هم انصاف حکم می کند ،عملکرد دولت در مهار نوسانات بازار و کنترل نرخ
تورم را مورد تقدیر قرار دهیم .با این حال بحث بر سر اصرار و تاکید بسیار زیاد
جناب آقای رئیس جمهور در دفاع از رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری
اس��ت .نرخی که به اعالم بانک مرکزی  7.4و به اعالم مرکز آمار  6.5درصد
بوده است .این نرخ اگرچه اتفاقی مثبت محسوب می شود ،اما خوابیدن در
باد چنین اعدادی و غفلت از تفسیر این ارقام ،گمراه کننده است و حتی این
شائبه را ایجاد می کند که آمار و ارقام برای نمایش دادن استفاده می شود ،نه
شناخت واقعیت و برنامه ریزی بر مبنای آن.
ابتدا الزم به یادآوری اس��ت که رش��د اقتص��ادی در معنای ع��ام آن به معنای
رش��د تولید کاال و خدمات در اقتصاد اس��ت .این رش��د یا به ص��ورت کمی در
قالب افزایش حجم تولیدات صورت م��ی گیرد و یا در قالب تولید محصوالت
باارزش تر .طبیعی است که هرچه رشد از محل تولید محصوالت باارزش تر
باشد ،کیفیت بیشتری دارد .عالوه بر این برای این که رشد اقتصادی مفیدتر
به حال اقتصاد کشور باشد ،الزم اس��ت این رشد دارای  2ویژگی مهم باشد؛
فراگیری و اشتغالزایی.
نگاهی به ارقام رشد اقتصادی اعالم ش��ده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی
نشان می دهد که رشد اقتصادی نیمه نخست امسال رشدی است که تا حد
بس��یار زیادی متکی به نفت اس��ت .با اجرای برجام و  2برابر شدن صادرات
نفت ایران ،عم�لا اکنون ای��ران  2برابر س��ال پیش نفت می فروش��د .بخش
نفت هم به همین دلیل در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار رشد  50تا 60
درصدی را نشان می دهد .رشد بخش صنعت نیز تاحدی بهبود یافته است و
براساس گزارش مرکز آمار به  3.7درصد رسیده است ،اما آمار وزارت صنعت
از تولیدات صنعتی نشان می دهد که این رشد بیش از هر چیز متکی بر صنایع
بزرگی نظیر خودروسازی و متکی بر قطعات خارجی است .این آمار نشان می
دهد که رشد مذکور فراگیر نبوده اس��ت و نگاهی به وضعیت صنایع کوچک
و بخش خدمات نشان می دهد که رش��د این بخش ها همچنان پایین است.
عالوه بر این آمار اشتغالزایی مرکز آمار موید این است که وضعیت اشتغالزایی
بهبود چندانی را نشان نمی دهد .براساس اعالم مرکز آمار تعداد شاغالن در
تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته فقط  600هزار نفر افزایش
یافته است .آن هم در شرایطی که س��االنه یک میلیون نفر به آمار متقاضیان
شغل اضافه می شوند .البته طبیعی هم هست که تولید در بخش هایی نظیر
نفت و صنایع بزرگ کمتر اشتغالزاست و عمده نیروی کار کشور در بخش های
صنایع کوچک و خدمات هستند که رشد چندانی نداشته است.
در هر صورت مروری بر آمارهای رش��د اقتصادی نشان می دهد که این رشد
متکی بر برخی بخش های خاص اقتصاد کشور است و همچنان بخش های
فراگیروقسمتهاییکهمعیشتروزمرهتودهمردمراتشکیلمیدهدچندان
تحتتاثیررشدقرارنگرفتهاست،هرچندرشدبخشهایینظیرنفتوصنایع
بزرگ می تواند به لکوموتیوی برای رشد سایر بخش ها عمل کند ،اما حداقل
تا آن زمان توصیه می شود به آمار رشدی که ملموس نیست چندان اتکا نشود.
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 12پیشنهاد و توصیه به مدیر جدید
بنیاد امام رضا (ع)

یکشنبه هفتم اسفندماه جاری مدیر جدید بنیاد فرهنگی هنری امام رضا (ع)
جایگزینمدیرقبلیشد،اینجابهجاییرافرصتیبرمیشمارمبراییادآوری
وتذکرچندنکتهوارائهچندپیشنهادوتوصیهبهمسئوالنوخصوصامدیرجدید
بنیاد امام رضا (ع) بنیادی که انصافا شجره طیبه ای است غرس شده به همت
مردی اهل تقوا و خلوص نیت از دیار و تبار «کریمان» خونگرم و س��خت کوش
کرمان و البته یاری و همراهی همراهانی اهل دل و بی ادعا.
 – 1جناب آقای اکبر ش��یخ مدیرعامل جدید بنیاد فرهنگی هن��ری امام رضا
(ع) ضمن آرزوی توفیق برای شما و همه مسئوالن و خدمتگزاران در این بنیاد
شریف که همه شرافتش رهین ساحت قدسی امام رضا (ع) علیه آالف تحیة و
ثناء است  ،بدانید هر چند می دانید که نهال این شجره طیبه را تقریبا دو دهه
پیش «سیدی» بی ادعا از دیار مومنان و اهل ایمان کرمان با دستی تقریبا خالی
اما نیتی پ��اک و خالص و دلی سرش��ار از امی��د به عنایت حضرت ب��اری تعالی
و حمایت امام خوبی ه��ا حضرت رض��ا (ع) در زمین حاصلخی��ز دل مومنان و
عاشقان اهل بیت پیامبر (ص) غرس کرد و اکنون کتابی قطور می توان نوشت
از سرگذش��ت و چگونگی پا گرفتن ،بالیدن ،رش��د کردن ،تناور شدن و به ثمر
نشستن و میوه دادن این شجره مبارک  ،پس شما و همه مسئوالن قدرشناس
زحماتشایستهتقدیرمدیرقبلی،سیدجوادجعفری،همراهانشوهمهآنانی
که در مسیر ترویج فرهنگ اس�لام ناب محمدی ،فرهنگ اهل بیت و فرهنگ
رضویآگاهانه،عاشقانهودلسوزانهحرکتکردند،باشید،وقطعاقدرشناسی
عالوه بر حرمت گذاری ،استفاده از تجربیات و مشورت ها و به کارگیری توصیه
های امثال ایشان است که امیدوارم شما و دیگر مس��ئوالن در استفاده از این
تجربه ،توفیقی مثال زدنی داشته باشید ،که البته انتصاب وی به عنوان نایب
رئیس هیئت مدیره بنی��اد  -که در مراس��م تودیع و معارفه اعالم ش��د -گامی
حداقلی در این مسیر محسوب می شود.
 – 2مدیر جدید بنیاد امام رضا (ع) می دانید که به اذعان بس��یاری از کس��انی
که از نزدیک با مدیرعامل س��ابق بنیاد امام رضا (ع) کار ک��رده اند و همچنین
بیان صریح افرادی که در جلسه یکش��نبه به ایراد سخن پرداختند و شما خود
نیز حاضر و ناظر بودید ،جعفری مردی اهل خلوص نیت ،پاک ،عمیقا عاشق و
خدمتگزار امام رضا (ع) و انسانی متواضع و مودب و البته بسیار مجرب است
اینجانب ت��وکل ،اخالص ،تواضع ،ادب و اهل مش��ورت بودن و پاک دس��تی و
همچنین نقدپذیری و بی ادعایی را عوامل موفقیت وی در مسیر خدمتگزاری
به فرهنگ رضوی برمی شمارم ،امیدوارم شما نیز و همچنین تمامی مسئوالن
نظام اسالمی خصوصا آنان که داعیه خدمت به اسالم و قرآن و فرهنگ دینی
دارند متصف به این صفات باشید و باشند و حالوت و شیرینی ثمره اتصاف به
این صفات را بیشتر بچشید و بچشند.
 – 3مدیرعامل جدید و دیگر مسئوالن بنیاد می دانند و باید باور داشته باشند
که جشنواره امام رضا (ع) طی  14دوره برگزاری مراحل بلوغ خود را به خوبی
طیکردهاستوبهتناسبگامهایارزشمندیدرجهتترویجفرهنگرضوی
نهتنهادرتمامیاستانوشهرهایکشوربلکهدرمناطقیدربیشاز 70کشور
جهان برداش��ته اس��ت و امروز به اذعان بس��یاری از مس��ئوالن به یک «جریان
فرهنگی» موثر تبدیل شده است ،شکل گیری و گسترش و نهادینه شدن «دهه
کرامت»دراذهانوافکارعمومیمردمیکیازبرکاتاینجریانبزرگفرهنگی
استامانمیتوانونبایدفراموشکردکهازاقیانوسبیکرانعلمومعرفتذاتی

اسالم و قرآن و اهل بیت و حضرت رضا (ع) بسیار بیشتر از این ها می توان و باید
برای گسترش فرهنگ رضوی و ایجاد جریان های فرهنگی و همچنین احیا و
ترویج «سبک زندگی اسالمی ایرانی» بهره برد،بنابراین از شما به عنوان مدیر
جدید که برخی «تحول گرای��ی» را از جمله ویژگی هایتان برش��مردند انتظار
است تمامی همت خود را با استفاده از مش��اوران عالم و مجرب ،صرف هرچه
جریان سازتر کردن جشنواره امام رضا (ع) در ایران و جهان و همچنین عمق
بخشیبیشتر،کیفیترسازیوهرچهغنیترکردنمحتوایاینحرکتبزرگ
فرهنگیکنیدوقطعاچنینانتظاریازشماودیگرمسئوالنکهاسبزینکرده
ای را سوار می شوید ،انتظاری بجا و به حق است.
▪ ▪بنیاد امام رضا(ع) و پایتخت فرهنگی جهان اسالم

– 4مدیربنیادامامرضا(ع)حتماتوجهدارندکهاینمسئولیتسنگینوجریان
ساز فرهنگی را اکنون و مقارن سال  2017که مشهد عزیز به عنوان «پایتخت
فرهنگی جهان اس�لام» معرفی ش��ده برعهده گرفت��ه اند بنابراین اس��تفاده
حداکثری از این فض��ا و موقعیت برای تروی��ج فرهنگ رضوی بای��د از اولویت
های اساسی بنیاد باشد و پرواضح است که این مهم جز با برنامه ریزی مناسب
و همکاری و مس��اعدت دیگر دس��تگاه ها و نهادهای مرتبط میسر نمی شود.
 – 5هرچه مردمی تر کردن جشنواره امام رضا (ع) و سپردن هر آنچه که امکان
دارد به خود مردم ،قطع��ا بر توفیقات جش��نواره و بنیاد می افزای��د و در ترویج
فرهنگ رضوی و نهادینه شدن این فرهنگ در بین آحاد مردم تاثیر به سزایی
می گذارد .هرچند تاکنون نیز برای افزایش مشارکت مردم تالش های قابل
قبول و موثری انجام شده است.
 – 6انتظار دیگر از مدیر جدید ،بهره جستن از ابتکار ،خالقیت و نوآوری هرچه
بیش��تر اهل فکر و اندیش��ه و هنر در تولید محتوا و اجرای بخش های مختلف
جش��نواره و همچنین بهره گیری و مش��ارکت دادن هرچه بیش��تر جوانان در
برنامه های مختلف است که این مهم عالوه بر عمق بخشی هرچه بیشتر و غنی
سازی هرچه بیشتر محتوای برنامه ها ،کل جشنواره را از خطر به دام «تکرار» و
«روزمرگی» افتادن رهایی می بخشد.
▪ ▪آسیب شناسی آنچه انجام شد

« - 7آسیب شناسی» آنچه طی این س��ال ها انجام شده از دیگر ضرورت های
اعتالی بیش��تر برنامه جش��نواره و بنی��اد امام رضا (ع) اس��ت ،ب��ی گمان نقد
منصفانه و آگاهانه آنچه انجام شده کمک بسیار موثری به هرچه بهتر پیمودن
مسیر آینده خواهد کرد.
–8ایجادجذابیتهایبیشتر،هرچههمگانیترکردنوالبته«بهروزکردن»محتوا
وتولیداتوهمچنین«بهروزکردنزبان»ارائهمطالبواجرایبرنامههاازجمله
مهمترینضرورتهابرایارتقابخشیبهبرنامههایجشنوارهامامرضا(ع)است.
▪ ▪جوانان را دریابید ،سیاسی کاری ممنوع!

 – 9جش��نواره و بنیاد امام رضا(ع) باید برای «زیارت اولی» ها حساب ویژه باز
کند توضیح این فقره نیز مجالی مبسوط می طلبد.
 – 10مدیر و مس��ئوالن بنیاد امام رضا (ع) در همه حال و همه وقت باید توجه
داشتهباشندکهراسهرماینجشنوارهوبنیادکسیجزحجتخداحضرترضا
(ع)نمیتواندباشدبنابراینتمامیبرنامهواهدافبایدباعنایتبهجایگاهامام
رضا(ع)تعریفواجراشودوهمچنینمرکزیتومحوریتمشهدالرضاومضجع
و حریم و حرم رض��وی هیچ گاه و حتی لحظه ای نباید م��ورد غفلت قرار گیرد.
 – 11استفاده هرچه بیش��تر از فضای مجازی برای ترویج فرهنگ رضوی نیز
باید از اولویت های جشنواره و بنیاد باشد.
 – 12از مدیرعامل جدید و دیگر مس��ئوالن این انتظار بجا و به حق وجود دارد
که جشنواره و بنیاد هیچ گاه محل بازی های نامبارک سیاسی نشود و ساحت
و دامن این شجره طیبه و مبارک هیچ گاه به هیچ بهانه ای  ،به اغراض جناحی
و سیاسی کاری های پلشت آلوده نشود .عنایت امام رئوف همیشه شامل حال
همه خدمتگزاران اسالم ناب محمدی و دین و قرآن و ایران باشد.

اخبار

سفر ظریف و روحانی به پاکستان

رئیس جمهور صبح امروز و پیش از سفر به پاکستان به زاهدان سفر می کند
وزیر امور خارجه کشورمان شب گذشته برای حضور
در نشست وزیران امور خارجه اکو به پاکستان رفت.
امروز نیز رئیس جمهور برای حضور در نشست سران
س��ازمان همکاری اقتصادی(اکو)به این کشور سفر
می کند .این دومین س��فر روحانی به اس�لام آباد در
سال جاری خواهد بود.دکتر روحانی پیش از سفر به
اسالم آباد به زاهدان می رود تا چند پروژه را در استان
سیستان و بلوچستان افتتاح کند .رئیس جمهوری
کشورمان در فروردین امسال هم سفری دوجانبه به
اسالم آباد داشت.
به گزارش تس��نیم ،بهرام قاسمی س��خنگوی وزارت
امور خارجه ،گفت :سفر ظریف به اسالم آباد به منظور
ش��رکت در بیس��ت و دومین نشس��ت وزرای خارجه
عضو س��ازمان هم��کاری اقتص��ادی (اک��و) که دهم
اسفند (امروز)برگزار خواهد شد ،صورت میگیرد.
وی افزود :همچنین نشست س��ران این سازمان روز
چهارشنبه  11اس��فند برگزار خواهد شد که در این
نشست نیز آقای روحانی حضور خواهند یافت.
در ای��ن دوره از اج�لاس اک��و ،در م��ورد تقوی��م
نشستهای این سازمان برای س��ال  2017و سند
چشم انداز  2025یا استراتژی  10ساله اکو تصمیم
گیری شده و در پایان بیانیه سران منتشر خواهد شد.
بهگزارشباشگاهخبرنگاران،ظریفعالوهبرشرکت
در نشست ش��ورای وزیران ،در حاش��یه این نشست
مالقات هایی با برخی همتایان خود و مقامات عالی
شرکت کننده در نشست اسالم آباد خواهد داشت.

در این نشست ،ایران به عنوان رئیس دوره ای کنونی
ش��ورای وزیران اکو ،ریاس��ت دوره ای را به پاکستان
واگذار می کند .بیس��ت و یکمین نشس��ت ش��ورای
وزیران اکو در آذر ماه سال  1392به میزبانی تهران
برگزار ش��د .اس��ماعیلی معاون ارتباط��ات و اطالع
رسانی دفتر رییس جمهور درخصوص سفر روحانی
به پاکس��تان گفت :رییس جمه��ور کش��ورمان را در
این س��فر دو روزه چند ت��ن از وزرا و مش��اورین رییس
جمهوری همراهی می کنند .نشس��ت کارشناسان
ارش��د اکو ب��رای نهایی ک��ردن مقدم��ات الزم جهت
برگزاری سیزدهمین اجالس سران اکو روز گذشته
به کار خود پایان داد.
براساس گزارش رسا ،حجت االس�لام والمسلمین
روحانی رییس جمهور پیش از سفر به پاکستان جهت
افتتاح چند پروژه امروز وارد سیس��تان و بلوچستان
میشود.افتتاحبانددومفرودگاهبینالمللیزاهدان
با اعتباری بالغ بر ۶۰۰میلیارد ریال و افتتاح شرکت
هواپیمایی تفتان ایر از برنامه های رییس جمهور در
این س��فر اس��ت .همچنین افتتاح مع��دن و کارخانه
مس چهلکوره و کلنگ زنی خط لوله گاز ایرانش��هر
به چابهار به صورت ویدئو کنفران��س از جمله برنامه
های دیگر رییس جمهور در س��فر به زاهدان خواهد
بود .حضور در میدان گاز زاهدان جهت افتتاح خط
لوله گاز ش��هری و دیدار با عموم شهروندان زاهدان
نیز برنامه پایانی حجت االس�لام والمسلمین حسن
روحانی در سفر به زاهدان است.

اقامتگاه همراهان بیماران در مشهد
با ظرفیت 500نفر به بهره برداری رسید
آغاز به کارپارکینگ ابن سینا با 1070جای پارک
مهدی عسکری -با بهره برداری از بزرگ ترین اقامتگاه همراهان بیمار در مشهد با ظرفیت  500نفر ،از این
پس ساماندهی همراهان بیمار در بیمارستان امام رضا(ع) با سهولت بیشتری دنبال خواهد شد.
به گزارش خراسان« ،مرتضوی» ش��هردار مشهد در این مراس��م که در محل پارکینگ تازه تأسیس ابن سینا
برگزار شد ،با اشاره به کاهش دغدغه تامین اقامتگاه برای همراهان بیمار در بیمارستان امام رضا(ع) ،گفت:
در ابتدای کار وزیر بهداشت ،دکتر قاضی زاده هاشمی در مشهد اعالم کرد این شهر 3هزار تخت بیمارستانی
کم دارد.وی افزود :با این وجود حتی اگر تمام منابع وزارت بهداشت هم پای کار می آمد ،برای جبران نیمی
از این ظرفیت هم کافی نبود ،بنابراین اعالم کردیم شهرداری آماده است با ارتقای کاربری بخشی از امالک
وزارت بهداشت و دانشگاه ،این بستر را فراهم کند ،اما در این راه به بن بستی رسیدیم که این بن بست هیچ
دلیل عقلی ،حجت شرعی و قانونی به جز کشمکش های بی ارزش بر سر راه توسعه کشور و مشهد نداشت.
وی گفت :این پارکینگ عالوه بر همجواری با بیمارستان امام رضا(ع) ،در هسته مرکزی مشهد نیز قرار دارد تا
عالوهبررفعمشکلبیمارانونیازمندان،بهکاهشبارترافیکشهرنیزکمککند.دکتر«عبدا...بهرامی»رئیس
بیمارستانامامرضا(ع)نیزباتمجیدازساختپارکینگابنسینادربیمارستانامامرضا(ع)گفت:افتتاحاین
پارکینگخدمتدیگریبهبیماراناست،ضمناینکهایجاداقامتگاههمراهانبیماردرطبقهاولاینپارکینگ
نقشبسیاربرجستهایدرتامینرفاههمراهانبیماریکهازدیگرشهرهابهمشهدمیآیندایفامیکند .
مشروح این خبر امروز در روزنامه خراسان رضوی وسایتkhorasannews.com:آمده است.


اولین شب مراسم عزاداری فاطمیه در
حسینیه امام خمینی(ره)برگزار شد

خراسان رضوی میزبان
 4شهید گمنام دفاع مقدس

اولین شب مراسم عزاداری ش��هادت حضرت فاطمهزهرا
س�لاما ...علیها با حض��ور رهب��ر معظم انقالب اس�لامی،
رؤسایقوایمقننهوقضائیه،جمعیازمسئوالنوقشرهای
مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
در این مراسم ،حجتاالسالم و المسلمین صدیقی فضائل
و مقامات معنوی حضرت فاطمه س�لاما ...علیها را بسیار
برتر از فهم و درک عقول بشری خواند و با اشاره به فرازهایی
از خطب��ه فدکیه آن حض��رت ،افزود :اطاعت از دس��تورات
اهلبیتعلیهم السالم در جامعه اسالمی ،اصلی اساسی
و موجب برقراری عدالت و وحدت است.
همچنین در این مراس��م آق��ای ارضی بر مصائ��ب اماالئمة
حضرت صدیقه کبری (س) به مرثیهسرایی و نوحهخوانی
پرداخت.

همزمان با س��الروز ش��هادت حض��رت زهرا (س) ،خراس��ان
رضوی میزبان چهار ش��هید گمنام دفاع مقدس خواهد بود،
که در خلیلآباد و انابد به خاک س��پرده میشوند .به گزارش
خبرگزاریدفاعمقدس،مدیرکلحفظآثارونشرارزشهای
دفاع مقدس خراس��ان رضوی روز گذش��ته با اعالم این خبر
گفت:اینپیکرهایمطهرامروز10اسفندماهواردمشهدالرضا
خواهند شد و مورد استقبال مسئوالن استانی و مردم مشهد
قرار خواهند گرفت و در س��اعات پایانی ش��ب برای طواف به
حرم مطه��ر رضوی انتق��ال پی��دا میکنند.همچنین کمیته
جستجوی مفقودین س��تاد کل نیروهای مس��لح اعالم کرد،
همزمانباایامعزاداریشهادتحضرتزهرایمرضیه(س)
پیکرهای پاک و نورانی 17ش��هید گمنام هش��ت سال دفاع
مق��دس در 10نقط��ه تهران تش��ییع و تدفین خواهند ش��د.

ذوالقدرخبرداد:

50سال سن؛ شرط بازنشستگی پیش از موعد بانوان

عض��و هیئ��ت رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای
اس�لامی گف��ت :در کمیس��یون تلفی��ق نماین��دگان ب��رای
بازنشس��تگی پیش از موعد زنان ش��رط س��نی  ۵۰س��ال را
گذاشتند.
به گزارش تسنیم  ،س��یده فاطمه ذوالقدر با اشاره به این که
در مصوبه مجلس ش��رط س��نی حذف ش��ده بود ،گفت :پس
از مخالفت شورای نگهبان با حذف ش��رط سنی این مصوبه
به کمیسیون تلفیق ارجاع ش��د .در جلسه کمیسیون تلفیق

ک��ه عص��ر روز گذش��ته برگ��زار ش��د ،نماین��دگان مجلس با
بازنشس��تگی زنانی که  20سال س��ابقه کار دارند ،با شرط
سنی  50سالگی موافقت کردند.
وی افزود :این موضوع هنوز قانون نشده است و این رأی برای
اجرا باید در صحن مجلس دوباره تصویب ش��ود و به شورای
نگهبان برود.
نماینده مردم تهران تأکید کرد :موافقت شورای نگهبان برای
اجرایی شدن این مصوبه مورد نیاز است.

برای جلوگیری از هدررفت آب بند گلستان

 2بند موقت درمسیر پایین دست بند گلستان مشهد ایجاد می شود
رستم زاده -روزگذشته بود که خراس��ان رضوی در مطلبی
با عنوان « ه��در رف��ت آب در بند گلس��تان» از دس��تورمعاون
دادستان به سه دستگاه اجرایی استان برای ارائه برنامه ای به
منظور جلوگیری از هدررفت آب بند گلستان خبرداد.
س��خنگوی ش��ورای حفظ حقوق بی��ت المال اس��تان در پی
سر ریز شدن بند گلستان گفته بود  :بند گلستان مشهدلبریز
ش��ده و آبی که از بند خارج می شود س��ر از کشف رود در می
آورد پس متولیان مربوط��ه باید آن را مدیری��ت کنند این آب
از طریق کش��ف رود از مرزهای کش��ور خارج نشود تا امسال
مشکل کم آبی در مشهد نداشته باشیم.
قاضیمحمدبخشیمحبیافزود:درپیاعالمنمایندهآستان
قدس رضوی در جلسه کمیته شناسایی شورای حفظ حقوق
بیت المال مبنی بر سرریز آب س��د گلستان برا ی جلوگیری
از هدررفت این آب که قابلیت ش��رب ه��م دارد با نمایندگان
ش��هرداری مش��هد ،آس��تان ق��دس رض��وی و آب منطقه ای
خراسان جلس��ه ای برگزار ش��د که طی آن تا ساعت  8صبح
روزدوشنبه(دیروز) به این دستگاههافرصت داده شد ضمن
ارائه برنامه خود اقدامات عملیاتی در این زمینه را آغاز کنند.

درهمین باره روزگذشته در گفت وگو با قاضی محمد بخشی
محبی عملیاتی شدن دستور صادر شده را پیگیری کردیم .
وی در این باره به خراس��ان رضوی گفت :براس��اس دس��تور
صادر ش��ده س��ه دس��تگاه متولی در این حوزه یعنی آس��تان
قدس رضوی به عنوان مالک بند گلستان،شهرداری مشهد
و آب منطقه ای خراسان تصمیم گرفتند تا دو بند موقت یکی
در محدوده پل مهندس پرتویی (تقاطع وکیل آباد -طرقبه) و
دیگری در مسیر کال چهل بازه ایجاد کنند تا با ذخیره سازی
آب در این دونقطه مانع هدررفت آن شوند .
وی تصریح کرد:البته به دلیل برخی تصرفات صورت گرفته
در این مس��یر قطعا آب گرفتگی هایی ایجاد خواهد ش��د که
الزم است پیش از اقدام این تصرفات رفع شود .
وی همچنین از تصمیم دادستانی مبنی بر رفع تصرف و آزاد
سازی حریم و بستر بند گلستان و رودخانه باالدست و پایین
دس��ت این بند خبرداد و تاکی��د کرد :این مس��ئله نیز تا پیش
از پایان امسال اجرایی خواهد ش��د تا در فصل بهار و پیش از
وقوع باران های بهاری موانع جاری شدن رودخانه فصلی در
این مسیر رفع شود .

ایرنا  -سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه با بیان این که تصور من این است که آقای ترامپ و دولت ایشان به برجام پایبند خواهند ماند
تاکید کرد :حتی اگر این کار را نکردند پیغامی که ما از اروپایی ها دریافت می کنیم این است که از کمپانی های خود در کار با ایران حمایت
خواهند کرد .وی افزود:البته قبول دارم که فضای تردید ایجاد شده اما در یکی دو ماه آینده این تردیدها مرتفع خواهد شد

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• جناب احدیان شما با نوشتن این سرمقاله نبوغ سیاسی
خود را ثابت و راه روشن سیاسی را برای اصالح طلبان ریل
گذاری کردید به ویژه برای جناب دکتر خاتمی.
•• امیدوارم آقای بذرپاش در انتخابات پیروز شود و پوزه غرب
را به خاک بمالد.
•• درحالیکهاعرابحاشیهخلیجفارسحاضرندمیلیاردها
دالر خرج کنند تا چیزی مثل اسکار به دست بیاورند؛ رفتار
برخی تندروها با امثال فرهادی در ایران جای بسی تعجب
دارد!
•• اگر مسئوالن به سخنان رهبر فرزانه گوش دهند و اجرا
کنندملتهمقدردانآنهاخواهدبود.مسئوالنیکهخودرا
به خواب زده اند بیدار شوند و اوضاع و احوال مردم را ببینند
و حس کنند که حقوق شان از جیب همین ملت است پس
خودشان را مدیون نکنند.
•• این کیهان چی داره میگه؟ اگه اسکار دولتی بود که علیه
دولت آمریکا موضع گیری نمی کرد حتی در ایران که همه
چیز دولتیه؛ جشنواره فجر غیردولتی است!
•• اعالمنظرهیاتمنصفهمطبوعاتدربارهکیهانراخواندم
دراکثرمواردمجرمشناختهنمیشوددرجاییهمکهمجرم
باشدهیاتمنصفهبااکثریتآرامتهمرامستحقتخفیفمی
داند .آخر چرا محاکمه اش می کنید و وقت خودتان و بقیه را
می گیرید؟!
••چراکارگرانتامیناجتماعیهیچسهمیازسهامعدالت
ندارند؟ کسی هست پیگیری کند؟
••لطفا از رئیس سازمان خصوصی سازی سوال شود تعداد
زیادیازکارگرانهستندکهازسهامعدالتجاماندندوثبت
نام نکردند چه کار باید کرد؟
•• مگه مملکت بزرگ تر نداره که احمدی نژاد چپ و راست
نامه می ده؟ رجل سیاسی ما خیلی هنر دارن��د به وضع
خودمون برسند.
•• آقایاسفندیارمشاییکهخطونشانکشیدهایوگفتهای
اگردوستدوراناحمدینژادشماآقایبقاییردصالحیت
شود چه و چنان خواهد شد! باید خدمت شما و امثال شما
عرض کنم که دوره پهلوانان افسانه ای همچون رستم و
سهراب و اسفندیار تمام شده و دوره دوره جمهوری اسالمی
ایران و والیت فقیه و قانون مداری است و همه بدون استثنا
باید تابع قانون باشیم.
••محمود احمدی نژاد خودش رو تو این مملکت چه کاره
می دونه که به رئیس جمهور آمریکا نامه می نویسه؟ چرا
کسی نیست جلوی این رو بگیره؟ نکنه باز سودای حکومت
جهانی در سر داره؟!
•• با چاپ عکس و نام اختالس گ��ران موضع خودتون رو
مشخص کردید .از االن براشون داری��د تبلیغ می کنید؟
متاسفم براتون!
••سالم .سجاد هستم کالس پنجم .قسمت فرفره تون رو
خیلی دوست دارم من از خانم متولی زاده سپاسگزارم.
••آقایاحدیانشماکهمیگوییاصالحطلبانبدعملکرده
اند آیا حتی یک پرونده فساد اقتصادی یا اختالس در دوران
هشت ساله آقای خاتمی سراغ دارید؟! تهمت های بدون
اساس نزن خراسان!
•• لطفا از مداحان در بهشت رضا گزارش تهیه کنید .برای
پنج دقیقه مداحی 50هزار تومان!
••می خواستم از کلیه کارکنان خراسان در پایان سال تشکر
کنم بهترین روزنامه خراسان است!
•• بیشاز 30سالازجانبازشدنممیگذردو 20سالاست
متاهل هستم .در این مدت دریغ از یک اردو که با خانواده تا
مشهد بروم! ما که جوانی و سالمت مان را برای ایران عزیز
فدا کردیم ،اما االن کلی پول خرج یک کشتی گیر و خانواده
اش می کنند!
••خودرویی که قرار بوده ایران خودرو آبان تحویل بده هنوز
تحویل نداده و نه خبری از پول است نه خبری از خودرو!
••تفاوت خ��وب اس��ت ام��ا تبعیض بین کارمندان دولت
پسندیدهنیست!
••کابینه دکتر روحانی هم در زمینه داخلی ،هم در زمینه
خارجی در این مدت چهار سال ،الحق خوب عمل کرد .ما
باید قدردان افرادی مانند دکتر روحانی باشیمکهدرشرایط
دشوار به صحنه می آیند و بدون هیچ ادعایی شب و روز برای
آبادانی ایران اسالمی تالش می کنند.
•• به عنوان یک ایرانی از صداقت کالم دکتر روحانی در
سخنرانی های ایشان که جنبه جناحی ندارد،لذتمیبرم.
این یعنی اعتدال و تدبیر.
••امسال هم شب عید شرمنده خانمم و پسر سه ساله ام
شدم .برای یه مرد ننگی بدتر از شرمندگی جلوی خانواده
اش نیست .شش ماهه دنبال کارم ولی  ...دلم می خواد
فریاد بزنم .تا حاال این حالتی شدین؟ خدا کنه هیچ وقت
نشین.
••نمی دانم چرا آقای روحانی درب��اره دولت قبل این قدر
حاشیه سازی می کند؟ ولی دولت فخیمه خودشان حاشیه
سازترین دولت هاست!
•• واقعا از کار دولت تدبیر و امید که با فاصله کمتر از سه ماه
تا انتخابات ریاست جمهوری به جای تبلیغات برای ریاست
جمهوری آینده با تمام توان در زمینه داخلی و خارجی در
حال خدمت رسانی به مردم است لذت می برم .این خود
بیانگر تدبیر دولت اعتدال است.
••من با دو دختر در سال دوم مسئولیت آقای روحانی از یک
شرکت تولیدی بزرگ با چند تن از همکارانم اخراج شدم.
آقای روحانی! اقتصاد و معیشت مردم را سامان دهید تا
«نشاط» در جامعه بیشتر شود.
••جناب آقای احدیان تک تک جمالت و ادعاهای شما در
باب عملکرد اصالح طلبان پاسخ دارد اما هم شما و هم سایر
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رسانه ها سال هاست که نه اجازه و نه شهامت چاپ یک خط
از پاسخ اصالح طلبان و خاتمی و حتی آوردن نام و عکس
ایشان را ندارید و همیشه یک طرفه به قاضی می روید و
راضی برمی گردید.
••خانم ابتکار سال های طوالنی ریاست سازمان محیط
زیست را برعهده داشته و بیشترین نقش را در تخریب محیط
زیست با عملکرد ضعیف خودش داشته و حاال مدعی دست
پر در انجام مسئولیت خود است! در حالی که ویالسازی به
کوه ها رسیده!
••معلوم نیست این دولت با قشر کارگر که با تمام مشکالت
اقتصادیبارتمامنامالیماترابردوشمیکشدچهمشکلی
دارد!ازاولکاردولتبهدنبالفشاربرگردهاینقشرزحمت
کش است .یک بار با اصالح قانون کار به آن صورت که تیشه
بهریشهکارگرمیزندیابهدنبالحذفمشاغلسختوزیان
آور به بهانه ضرر صندوق های بازنشستگی است که در راس
آن بیمه تامین اجتماعی قرار دارد و اصال این موضوع ربطی
به کارگر ندارد و حاال هم تبعیض در معافیت مالیات!
••از سرمقاله زیبای جناب آقای احدیان درباره اصالحات
متشکرم.
••می خواستم بگم واقعا پلیس در منطقه خیابان عدل
خمینیچقدرحضوردارد.االنمدتیاستخانههاوماشین
های مردم یکی در میان سرقت می شود برای این منطقه
لطفافکریبکنید.
••درود بر دولت نهم و دهم دخلش زیاد بود خرجش هم باید
زیاد باشد و دولت یازدهم دخلش کم است خرجش هم باید
کم باشد.
••جنابآقایاحدیان،سرمقالهوزینشمارابادقتخواندم،
بر خود واجب دانستم بدین وسیله از مواضع به جای شما
سپاسگزاری کنم .اجرکم عندا. ...
•• تمام چهار سال دولت آقای روحانی با نیش و کنایه به
منتقدان گذشت .ایشان یک تصویر خیالی از منتقد در
ذهن خود ترسیم کرده به عنوان فردی که با فناوری مخالف
است ،از هواپیمای نو بدش می آید و کهنه آن را دوست دارد،
با نشاط مردم کال مخالف است و  ...بعد در تریبون های
یک طرفه همایش های دولتی ،منتقد خیالی را به چالش
می کشد و فاتحانه آن را شکست می دهد! البته بخشی از
سخنان جنجالی به پیشنهاد مشاوران آشنا و برای منحرف
کردن اذهان از اوضاع ما مردم خوزستان صورت می گیرد.
•• یادش به خیر در دوره احمدی نژاد حداقل در آخرین سال
دولتش مبلغی به عنوان عیدانه به حساب مردم واریز شد که
الحق کام مردم را شیرین کرد .اما در دولت روحانی از عید و
عیدانه خبری نیست!
••باتشکرفراوانودعایخیربرای آقایمحمدسعیداحدیان
به دلیل نوشتن سرمقاله درباره اصالح طلبان.
•• اگرجناباحمدینژادنامههاییکهبهسرانکشورها می
نویسند همانند نامه اخیر به ترامپ کوتاه تر باشد مناسب تر
است چون نامه ای که من دیدم باید ترامپ آن را بین اهالی
کاخ سفید تقسیم کند تا هر کدامشان چند صفحه آن را
مطالعهکنند!
•• احمدی نژاد کار خوبی نکرده که در نامه برای ترامپ از
کلمه خودمونی «جان» استفاده کرده واقعا قباحت داره این
قدر صمیمیت با یک نفر که شمشیر از رو بسته!
••رکود رکود و باز هم رکود؛ این است وضع بازار شب عید!
••مطالبمربوطبهآشناییباسبکزندگیملتهایمختلف
در ضمیمه زندگی سالم خیلی عالی است .ان شاءا ...بعد از
ایام فاطمیه یک شماره هم به آداب و رسوم عید نوروز در
کشورهای همسایه و جغرافیای تمدنی ایران بپردازید.
••آقایاحدیانباایناراجیفنمیتوانیدبراییکعدهتندرو
رای جمع کنید .اکثریت مردم حقایق را می دانند و نیازی به
لفاظی شما ندارند .خاتمی یک اسطوره است.
••متاسفانه آموزش و پرورش تنها وزارت خانه ای است که
مطالبات فرهنگیان رو در بوق و کرنا می کنه بدون این که
یک ریال به حساب واریز بشه االن سه روزه اعالم کرده ولی
هیچخبرینیست!
••کاش کاری بود که من هم شرمنده خانواده ام نشم .خوش
به حال اونایی که چند تا شغل دارند!
••خ��وش به ح��ال آن��ان که حقوق و عیدی دارن���د .من که
مسافرکش هستم از کجا عیدی و حقوق بگیرم ،تمام اونایی
که این مزایا را دارند مسافرکشی هم انجام می دهند.
••شما را به خدا به گوش مسئوالن کشور برسانید با این همه
جوان بیکار نگذارند بازنشسته ها  30سال دوم مشغول به
کار شوند و جوانان بیکار بمانند! قدری ترحم داشته باشید.
عذاب وجدان ندارید؟
••میخواستمبهمسئوالنبگمبهترنبودبهجایاینکهخانم
ها با  20سال بازنشسته بشوند آقایان مانند گذشته با 30
سال بدون شرایط سنی بازنشسته می شدند و جوان ها سر
کار می رفتند تا این قدر آمار طالق باال نمی رفت؟ من با 33
سالسابقهبیکارشدمجاییهمبااینسنکارنمیدهندبعد
اگر مشکلی برای مملکت پیش بیاید اول از همه قشر کارگر
در صحنه هستند .پس دولت کمی به فکر کارگران هم باشد
من باید قید 33سال بیمه را بزنم امثال من زیادند.
••درختکاری اصولی یکی از راه های مناسب آبخیزداری
است .کاش نمایندگان مجلس و استاندار و همه سازمان ها
به اندازه وسع شان در این حرکت مشارکت می کردند.
••متاسفانه در اکثر رستوران ها باقی مانده غذاها دور ریخته
می شود در صورتی که می توان از مصرف کنندگان با یک
پرسشساده،بهاندازهمصرفوعدههایغذادراختیارشان
قرار داد تا این چنین ریخت و پاش هایی هم صورت نگیرد.
این آگاه سازی در رستوران های مخصوص شاغالن بیشتر
نیاز است.
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