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 3ویژگیکابینه دوازدهم
و انتظارات بجا
تکلیـف وزرای دولـت دوازدهـم هـم باالخـره مشـخص
شـد .وزرایـی کـه از روز گذشـته کار خـود را آغـاز کـرده انـد
و آن طـور کـه برخـی از آنهـا شـب گذشـته مطـرح کردنـد،
اولویتشـان حـل مشـکالت اقتصـادی کشـور اسـت.
کابینهای که اگـر از پنجـره رای اعتماد در بهارسـتان به آن
نـگاه کنیـم 3 ،ویژگـی دارد:
اول ایـن کـه :براسـاس اعتمـادی کـه نماینـدگان مـردم
بـه آ نهـا کـرده انـد ،بیشـترین رای اعتمـاد را در بیـن
کابینههـای دولتهـا دارنـد .تـا جایـی کـه میانگیـن رای
اعتمـاد بـه کابینـه دوم دکتـر روحانـی  220رای بـود که از
بیشـترین رکـورد دولتهـا کـه  207رای بـود و بـه دولـت
اول اصالحـات اختصـاص داشـت  13رای بیشـتر اسـت
کـه نشـان دهنـده اعتمـاد بـی سـابقه نماینـدگان مـردم بـه
دولـت اسـت.
دوم این که :رئیـس جمهور روز گذشـته در دفـاع از کابینه
پیشـنهادی یکـی از اهدافـش در دولـت را «هـم افزایـی»
دانسـت و گفـت« :بـه دنبـال ایـن نبـودم کـه  17قهرمـان
ناهماهنـگ معرفی کنـم .در فکـر یک تیـم و هیئـت وزیران
هماهنـگ بـودم ».دکتـر روحانـی حتـی علـت تاخیـر در
معرفـی وزیـر علـوم را هـم تلاش بـرای معرفـی فـردی کـه
هماهنـگ بـا تیـم دولـت باشـد دانسـت .بـه ایـن ترتیـب
براسـاس توضیحـات رئیـس جمهـور ،ویژگـی دوم کابینـه
دوازدهـم را بایـد «هماهنگـی و هـم افزایـی» دانسـت.
موضوعی که گم شـده دولت سـابق بود و مصادیـق زیادی
میتوان از جـای خالی ایـن هماهنگی میـان وزرای دولت
یازدهم نام برد که عمال در حوزههـای موثری باعث کندی
کار و نقصهـای جـدی شـده بـود.
سـوم این کـه :دولـت دوازدهـم درشـرایطی روی کار آمده
اسـت کـه علاوه بـر «هماهنگـی و هـم افزایـی» کـه رئیـس
جمهـور دیـروز دربـاره تیـم دولـت مطـرح کـرد ،هماهنگی
و هـم افزایـی نیـز میـان دولـت و مجلـس (کـه رای اعتمـاد
بی سـابقه دیروز نماد آن بود) و شـوراهای اسلامی شـهر و
روسـتا و شـهرداریهای شـهرهای مطرح و اثرگذار کشـور
همچون تهران و مشـهد و شـیراز وجـود دارد .این سـطح از
هماهنگی و همگرایی که میتوان آن را بی سـابقه دانست
جـای هیـچ گونـه کوتاهـی و مانـع تراشـی بـر سـر راه حـل
مشـکالت مـردم و بهانـه آوردن بـه دلیـل نبـود هماهنگی و
حمایـت نگذاشـته اسـت.
لذا شـاید بتـوان دولـت دوازدهـم را از حیـث ایـن  3ویژگی
بـی نظیـر توصیـف کـرد و انتظـار داشـت همانگونـه کـه
مـردم در انتخابـات  29اردیبهشـت بـه تکلیـف خـود عمـل
و سرنوشـت کشـور را تعییـن کردنـد ،از امـروز دولتمـردان
نیز بـه تکلیفـی که هـم شـرعی و هـم قانونـی و هـم اخالقی
بر عهده آنها سـت عمل کنند و گـره گشـایی از کار مردم و
عمل بـه وعدههای داده شـده در دوره انتخابـات را اولویت
اصلی خود بدانند .از سـوی دیگر مردم نیز بحق میتوانند
از یک دولت «هماهنگ» انتظار داشـته باشـند تا مطالبات
حداکثری آنهـا را پیگیری کـرده و برای بازنشـدن برخی
گرهها از سـوی دولتمردان «بهانه» نشنوند .این ویژگیها
باید در اولویت بندی مسـائل کشـور نیز بـه کار دولت بیاید
و بـا روح تیمی که بـه گفتـه رئیس جمهـور در کابینـه لحاظ
شـده اسـت ،وقـت و سـرمایههای کشـور صـرف مشـکالت
و اولویتهـای اصلـی شـود و از وارد شـدن بـه مسـیرهای
انحرافـی و پرداختـن بـه موضوعاتـی کـه مسـئله اصلـی
کشـور و مردم نیسـت پرهیز کنند .بایـد دید با ایـن کابینه و
اعتمادی کـه نماینـدگان مـردم بـه آن کرده انـد ،آیـا بازهم
شـاهد بهانه گیریهای مختلـف خواهیم بود یا شـاهد حل
مشـکالت کشـور؟

...
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رئیس اتاق بازرگانی ایران:

برخالف شعارها شاهد بزرگتر شدن
سهم دولت دراقتصاد بودهایم

حسین بردبار -رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از این
که برخالف برخی از شعارها همواره شاهد بزرگ تر شدن
سهم دولت دراقتصاد بوده ایم ،از وزیران اقتصادی منتخب
مجلس شــورای اســامی خواســت تا از بخــش خصوصی
واقعی بیشتر مشــورت گرفته شــود و گفت :محقق نشدن
اهداف و برنامهها به طنز تلخی تبدیل شــده و نگرانیهای
زیادی را در بین فعاالن اقتصادی به وجود آورده است.
به گزارش خراسان ،غالمحسین شافعی دیروز درنشست
هیئت نمایندگان اتاق ایران به کوچک شدن دولت و حضور
بخش خصوصی واقعی در میدان اقتصاد تاکید کرد و گفت:
دایم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت میکنیم اما
با گذشت زمان پس از پایان جنگ تحمیلی هر ساله شاهد
بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد بودهایم.
وی افــزود:از خصوصیســازی ،مردمــی کــردن اقتصاد،
واگــذاری نهادهــای دولتی بــه بخش خصوصــی و اجرای
اصل  44قانون اساسی ســخن به میان میآوریم اما شاهد
پیدایش ســاختار جدید در اقتصــاد با واگــذاری نهادهای
دولتی به گروههای خاصی در جامعه کــه از آنها با عنوان
شــبهدولتی یــا خصولتی نــام برده میشــود ،هســتیم که
متأسفانه به پاســخگویی آنها در قبال جامعه خدشه وارد
شده و موجب پیدایش مشکالت و ناهنجاریهای دیگری
در اقتصاد شدهاست.
وی بــا تاکیــد بر ایــن کــه ماخواســتار وزیرانی هســتیم که
هوشــمندانه عمل کنند و در عرصــه تصمیمگیری با حفظ
منافــع بلندمــدت ،دولــت را چابــک ،ســبک و کمهزینــه
کنند ،خطاب به وزیــران اقتصادی گفت :ایــن چه معنایی
دارد که مدام در مناســبتهای مختلف از بخش خصوصی
نام برده شود و خواســتار پشــتوانه و تجربه آنها باشیم و از
ســوی دیگر در برنامهریزیها ،سیاســتگذاریها و حتی
کنترلها ،حقی برای آنها قائل نباشیم؟
وی تاکید کرد:ما خواستار آن هستیم که از بخش خصوصی
واقعیبیشترمشورتگرفتهشودوبرایاظهارنظراتآنها،
حق شایستهای آنچنان که باید باشد ،در نظر بگیریم.

سردار دهقان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی شد
حضرت آیتا ...خامنــهای رهبر معظم انقالب اســامی و
فرمانده کل قوا در حکمی سردار سرتیپ حسین دهقان را
به عنوان مشــاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی
و پشتیبانی از نیروهای مســلح منصوب کردند .به گزارش

پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظــم رهبری ،متن حکم
الرحیم،
الرحمن ّ
فرماندهکلقوابهاینشرحاست:بسماّ ...
سردار سرتیپ پاسدار حســین دهقان؛ نظر به تجارب مؤثر
جنابعالیدرعرصههایدفاعیخصوص ًاحوزهصنعت،شما

رابه ِسمتمشاورفرماندهیکلقوادرحوزهصنایعدفاعی
وپشتیبانیازنیروهایمسلحمنصوبمیکنم.رصدمستمر
تحقیقاتعلمیوتحولفناوریهایدفاعیوارائهپیشنهاد
دردستیابیبهارتقاوتوسعهقابلیتهاموردانتظارمیباشد.

مهمترین اولویتکاری وزارتخانهها به روایت روحانی

دنبال 18قهرمان ناهماهنگ نبودم یک تیم هماهنگ میخواستم
رئیس جمهور با بیان این که دولت دوازدهم دولتی فراتر از
جریانات سیاســی اصالح طلبی و اصولگرایی است ،گفت:
اصل دولت دوازدهم رعایت اصول ،اصــاح و اعتدال با هم
اســت و حتما اصول،اصالح و اعتدال را در نظر میگیرد .به
گزارشایسناوایرنا،حجتاالسالموالمسلمیندکترحسن
روحانی روز گذشــته پیش از اخــذ رأی از نماینــدگان برای
وزیران پیشــنهادی ،ضمن حضور در مجلس آخرین دفاع از
کابینه دوازدهم را انجام داد.
▪تشکر کنایه دار روحانی از صداوسیما

را به عنوان وزیــری میخواهم کــه وقتی خواســت هواپیما
بخرد ،نیاید به من بگوید پــول و بودجه را از کجــا تهیه کنم.
خودش بتواند قرارداد بزرگ ببندد ،هواپیما بخرد و خودش
بازپرداختش را تهیه کند .روحانی درباره وزیر پیشــنهادی
کار نیز گفت :من وزیری میخواهم که در دل کار بزرگ شده
باشد .ربیعی در دل کار و کارگر رشد کرده است و اگر حرفی
میزند این قشر حرفش را متوجه میشوند.
▪جهرمی همیشه امنیت و آزادی را با هم میدید

رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری
اطالعات گفت :من در شورای عالی فضای مجازی جهرمی
را یک بار از طرف وزیر اطالعات آقای علوی و بار دیگر از طرف
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات آقای واعظــی دیدهام.
ایشان همیشه امنیت و آزادی را با هم میدید .این حرف که
او آزادی را از بین میبرد ناحق است .وی تأکید کرد :جهرمی
کسی است که آزادی را پای درخت امنیت نمیبرد و هر روز
قربانیاش نمیکند .وی درباره وزیر اطالعات هم گفت :من
وزیر اطالعاتی میخواهم که مردم از اســم ماموران امنیتی
نترسند ،بلکه خائنین از او بترســند .روحانی افزود :عدهای
هستندکهوقتیکسیبایکخارجیحرفمیزندمیگویند
او جاســوس اســت .وزارت اطالعات در این حوزهها بســیار
خوب و دقیق و حساب شده عمل کرده است .روحانی درباره
علیرضاآواییهمگفت:ازاوخیلیانتظارینداریمجزاینکه
حقوق بشر ،حقوق شهروندی و مسائل مربوط به تعزیرات را
سامان دهد و روابط ســه قوه را صمیمی تر کند ،همین چند
کارکافیاست(!)رئیسجمهوردربارهوزیرپیشنهادیدفاع
هم تصریح کرد :از امیر سرتیپ حاتمی چیزی که میخواهم
وحدت سپاه و ارتش است که باید تقویت شــود و با حضور او
در وزارت دفاع باید همه سپاهیان مثل ارتش خیال راحتی
داشته باشند و فرقی نکند.
▪شرط روحانی با وزیر کشور

روحانــی درباره وزارت کشــور هم گفــت :از آقــای رحمانی

فضلیازروزاولخواستهبودمشایستهساالریبهجایجناح
بندی بنشیند .شرط ما اعتدال است.
▪انتقاد از برخی دخالتها در حوزه فرهنگی

روحانی در دفــاع از وزیر پیشــنهادی فرهنگ هــم تأکید
کرد :دکتر صالحی شــخصیت ارزشــمند علمی ،حوزوی
و دانشگاهی هستند و توقع ما از ایشــان این است که هم
خواســت رهبری و هم خواســت مردم اجرایی شود و این
شــدنی اســت .مردم ما گله دارند شــما نماینــدگان لطفا
بگویید اگــر کارهایی به عهده وزیر ارشــاد اســت دیگران
دخالت نکنند ،اگر بناســت دیگــران مداخله کننــد به ما
بگویید وظیفه ما نیست و دولت کنار رود و آنها هر کاری
بخواهند بکننــد .از ده جا مجــوز صادر میشــود بعد یک
نفر میگوید آقای فالنی شــکایت کرد ،بعــد در آن را قفل
میکنند ،قفل کردن آسان اســت ،کلید پیدا کنید و قفل
را باز کنید مدام در را قفل میکنند .رئیس جمهور گفت:
امیدواریم با حضور ایشان شاهد نشاط هنرمندان باشیم
نشــاط هنرمندان بــرای ما اهمیت بســیار زیــادی دارد و
انشاءا ...ایشــان در این راه موفق خواهد بود که این کار
را انجام دهد .رئیس دولت دوازدهم در دفاع از بیطرف
وزپر پیشــنهادی نیرو نیز تصریح کرد :برای این کار افراد
دیگر هم مطرح بودند اما من دیدم آقای بیطرف توانمندتر
است و تجربه بیشتری دارد .ممکن است در گوشهای هم
ایرادی باشد.
▪جا افتادن دفاع از وزیر ورزش و جوانان!

پس از نام بردن روحانی از وزیران پیشنهادی اش و جمع
بندی مطالب برخی نمایندگان به روحانی یادآوری کردند
که مسعود سلطانی فر را فراموش کرده که او هم اظهار کرد
که مقصر خودش است که آن گوشه نشسته و کنار بقیه وزرا
ننشسته اســت! وی ادامه داد :آقای ســلطانیفر مخالف
نداشــت و تالش زیادی برای ورزش کرد و بــرای جوانان
تالشش را بیشتر خواهد کرد.

در حاشیه نخستین نشست هیئت دولت دوازدهم

جهانگیری :مهم ترین اولویت ما حل چالش عظیم بیکاری است

ظریف :دیپلماسی اقتصادی و اجرای برجام دو ماموریت اصلی وزارت خارجه است

هادی محمدی – اولین نشســت هیئت دولــت دوازدهم،
روز گذشــته در ســاختمان پاســتور در حالی برگزار شد که
تنها ساعاتی از جلســه رای اعتماد مجلس به هیئت وزیران
میگذشت،رایاعتمادیکهتنهایکقربانیبهنامبیطرف
داشــت و حاال باید تا مردادمــاه  1400بخشهای مختلف
دستگاه عریض و طویل اجرایی را هدایت کنند.

رئیس جمهور را بر عهده خواهد داشــت درپاســخ به این
ســوال که آیا معاونت اقتصادی مســئولیت تیم اقتصادی
دولــت را برعهــده دارد و رابطــه وزرای اقتصــادی بــا آن
چگونه خواهد بود ،گفت :درباره ساز و کار این کار در ستاد
اقتصادی دولت بحث خواهد شد و به موقع اطالع رسانی
میشود.

▪جهانگیری :مهم ترین اولویت ما حل چالش عظیم
بیکاری است

▪ظــریــف :دیپلماسی اقتصادی و اجـــرای بــرجــام دو
ماموریت اصلی وزارت خارجه است

کرد :وزرا باید حضور فعالی در کمیسیونهایی که در دولت
تشکیل میشود داشته باشند .رئیس دفتر رئیس جمهوری
با تاکید بــر این که راندمــان کاری دولت بایــد افزایش یابد،
گفت :خدمت رســانی به مردم بایــد در اولویــت کارها قرار
گیرد .واعظی با بیان این که آرامش در محیط کار بسیار مهم
است ،تصریح کرد :هماهنگی در بین دستگاههای مختلف
بسیار اهمیت دارد .ما باید راندمان کاری خود را باال ببریم و
به بخش خصوصی توجه ویژه کنیم.

محمدجوادظریف"آقایبرجام"ووزیرامورخارجهکشورمان
هم به میــان خبرنــگاران آمــد و با همــان لبخند همیشــگی
پاســخگوی تبریــکات رســانهایها شــد .وی دیپلماســی
اقتصادی و اجرای برجام را دو ماموریت اصلی این وزارتخانه
در دولت دوازدهم عنوان کرد و افــزود  :از روز اجرای برجام با
بدعهدیهایآمریکاروبهرووناگزیربودیمدرهرمرحلهازاجرا
باتالش،کاررادنبالکنیموهمینروشراادامهخواهیمداد.
وی درباره سخنان رئیس جمهوری که تقویت بنیه اقتصادی
و اجرای برجام را دو ماموریت این وزارتخانه برشمرد ،گفت:
دیپلماسی اقتصادی در دوره قبل از اولویتهای وزارت امور
خارجهبودولیدرایندورهباافزودنیکساختارجدید،آنرا
پیگیریخواهیمکرد.ظریفتاکیدکرد:دواولویتمهموزارت
خارجهکهاعالمشده،یکیروابطباهمسایگانودیگریکمک
بهبرنامهاقتصادمقاومتیاست.

▪حاشیههای خراسان از اولین نشست دولت دوازدهم:

به گزارش خراسان ،اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس
جمهور که با رویی گشــاده و پــس از گفت وگویــی دو نفره با
رئیسجمهوربهمیانخبرنگارانآمد ،اظهارکرد:منقبلاز
هر چیز از اعتماد رئیسجمهور به اعضای دولت و رای بسیار
خوب و قاطع مجلس به وزرا تشــکر میکنم .وی با بیان این
که فکر میکنم با هماهنگی دولــت و مجلس میتوان برای
حل مشکالت مردم گامهای جدیتر برداشت ،گفت :مهم
ترین اولویت ایجاد اشتغال و حل چالش عظیم بیکاری است
تامورخارجهوبانکمرکزیخواستند
ورئیسجمهورازوزار 
در تامین منابع خارجــی و داخلی تالش کننــد .معاون اول
رئیسجمهــور افــزود :امیدواریم بــا اجرای سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی از نظر اشتغال و معیشت شاهد وضع بهتر
مردم باشیم.
▪کرباسیان:محوراصلیدولتدوازدهمتولیداشتغالاست

مسعود کرباســیان وزیر امور اقتصادی و دارایی بر همکاری
ســایر وزارتخانهها برای تولید اشــتغال تاکید کــرد و گفت:
محور اصلی دولت دوازدهم تولید و ایجاد اشتغال است.
▪نهاوندیان :وجه اقتصاد بین الملل پررنگ میشود

محمد نهاوندیان رئیس ســابق دفتر رئیس جمهور که در
دولت دوازدهم مسئولیت معاونت تازه تاسیس اقتصادی

▪واعظی  :وزرای علوم و نیرو پس از هفته دولت مشخص
میشوند

محمود واعظی نیز روز گذشته ســاعاتی بعد از انتصابش به
عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد :انشاءا...
پس از هفته دولت ،کار جدی ما این خواهد بود که وزیر علوم
و نیرو مشخص شود.وی با اشاره به این که در مجموع ،جلسه
امروز هیئت دولت ،جلســهای برای هماهنگــی بود ،اضافه

*روز گذشــته در حالی هیئــت وزیران به میــان خبرنگاران
آمدند که دو وزارتخانه باید روزهای آینده را با سرپرست ادامه
دهند و تکلیف دو معاونت پارلمانی و اجرایی رئیس جمهور
نیز قطعی نشده است.
*حضــور وزرا و معاونــان جدیــد هیئــت دولــت در جمــع
خبرنگاران مورد توجه آنها و تصویربرداران قرار گرفته بود
که در میانشان آذری جهرمی وزیر ارتباطات و خانم جنیدی
معاونحقوقیرئیسجمهوربااستقبالبیشترروبهروشدند.
*خانم لعیــا جنیدی معــاون حقوقــی رئیس جمهــور که از
اساتید بنام حقوق به شــمار میرود روز گذشته در حالی به
جمعخبرنگارانآمدکهبرخالفعکسهایقبلیاو ،پوشش
چادر را برگزیده بــود وی دلیل ایــن کارش را توصیه رئیس
جمهور و پروتکل حضور بانوان در دولت اعالم کرد.
*لهجه شیرین اصفهانی و اضافه وزن قابل مالحظه مسعود
کرباســیان وزیر جدید اقتصاد نیز از جمله نــکات جالب در
میان وزرای جدید بود.
* ابتدای حضور هیئت وزیران در حیاط ساختمان دولت با
عکس یادگاری و چهرههای خندان حاضران همراه شد.
*پس از عکس دسته جمعی روحانی و جهانگیری دقایقی را
به صورت ایستاده با یکدیگر گفت وگو کردند و سپس معاون
اول رئیس جمهور در جمع خبرنگاران حاضر شد.

مدیر امالک و اراضی آستان قدس رضوی در سرخس خبر داد:

استقبال مردم سرخس از مصوبه مساعدتی سنددار شدن منازل و اراضی کشاورزی
مدیر امــاک و اراضی آســتان قدس رضوی در ســرخس
از اســتقبال مــردم از بهــره منــدی از مصوبه مســاعدتی
سنددار شدن اراضی کشاورزی و منازل مسکونی در این
شهرستان خبر داد.
به گــزارش آســتان نیوز ،محســن حســابی ضمــن اعالم
این خبر گفت :در اجرای منشــور هفت گانــه مقام معظم
رهبری و مصوبه مســاعدتی تولیت آســتان قدس رضوی
دربــاره تعییــن تکلیف اراضــی زراعــی در اختیــار اهالی
و بهرهبــرداران شهرســتان ســرخس و ســنددار کــردن

عرصه منازل مسکونی روســتاها ،به منظور تأمین امنیت
خاطــر مــردم ،اســتفاده بهینــه از آب ،خاک ،تســهیالت
بانکــی و تســویه اجارههــای معوقــه اراضــی در اختیــار
زارعین(اصالحــات ارضــی ،نســق کار و ششســاله) و
سنددار کردن اراضی کشاورزی و عرصه منازل مسکونی
واقع در موقوفات آستان قدس رضوی ،شرایط مساعدتی
ویژهای با معافیت پرداخت حق تقدیمی فراهم آمد که در
انتهای ســال  1395و بعد از دیدار تولیت آســتان قدس
رضوی از شهرســتان ســرخس ابالغ و اجرایی شد .مدیر

حرفمردم



رئیس جمهور حین دفاع آخر از وزرای پیشنهادی تشریح کرد

رئیسجمهوردربخشدیگریازسخنانشتصریحکرد:خدا
را شکر صدا و سیمای ما این بار در دوران انتخابات هر روز در
برنامههایشبهمردمخاطرنشانمیکردکهمردمشمابهفرد
راینمیدهیدبلکهبایدبهبرنامههارایبدهید.درستاست
که در دوران گذشته این تبلیغات را انجام نمیدادند اما خدا
راشکراینباردراینراستاعملکردهاند.روحانیدرحمایت
از وزیران معرفی شده اظهار کرد :من نمیخواهم بگویم وزیر
معرفیشدهبینقصاست،اماهمهتالشمرابهکارگرفتهامو
باهمهکسانیکهالزممیدیدممشورتکردم.رئیسجمهور
تأکید کرد :هیچ گاه فرد را براســاس این که دوستم است یا
در دولت قبــل نزدیک بودهایم ،انتخــاب نکردم.روحانی در
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظایف وزارت خارجه
دردولت دوازدهم عنــوان کرد  :بزرگ تریــن وظایف وزارت
خارجــه در این دوره فعالیــت اقتصادی اســت .وزیر خارجه
ما در این دوره بزرگ ترین وظیفهاش اوال این اســت که کنار
برجام بایستد و نگذارد آمریکا و دشمنان ایران موفق شوند.
وی افزود :آن که برای برجام ســینه سپر میکند یعنی برابر
دشــمنان ایران که آمریکا و اســرائیل و بعضی از کشورهای
کوچک منطقه هســتند میایســتد به او میگوییم قهرمان
مبارزه برابر استکبار .رئیس جمهور خاطرنشان کرد :یکی
از اصلی تریــن وظایف وزارتخانــه اقتصــاد و وزارتخانههای
صنعتی تســهیل ســرمایه گذاری اســت کــه ایــن کار هم با
همکاری میان وزارتخانهها انجام میشود .وی تاکید کرد:
من به دنبال  18قهرمان ناهماهنگ نبودم بلکه در فکر یک
تیم  18نفــره از هیئت وزیران هماهنگ هســتم .روحانی با
اشاره به دالیل انتخاب وزیر وزارتخانه نفت گفت :خود آقای
زنگنه جوانی را انتخاب کرده و به مــن گفته بودند که بگذار
این جوان وزیر باشد؛ من خودم مشاورش میشوم .پیشنهاد
وسوســ ه انگیزی بود من هــم روی آن فکر کردم امــا به آقای
زنگنه گفتم آیا این جوان میتواند 100میلیارد دالر سرمایه
خارجی را که من میخواهم ،بیاورد؟ ایشان به تردید افتاد.
وی ادامه داد :مــن وزیری میخواهم که نامش برند باشــد،
شوخیوتعارفنمیکنم.روحانیبهبخشیازدالیلانتخاب
آخوندی به عنوان وزیر راه اشــاره کــرد و گفت :من آخوندی

محمدی -امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع شب گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خراسان درباره فشارهای برخی کشورها
درباره برنامه موشکی کشورمان گفت :برنامههای دفاعی جمهوری اسالمی ایران متناسب با دفاع بومی کشور است که طبق برنامه مصوب٬
از جمله حوزه موشکی پیش خواهد رفت و به هیچ وجه تحت تاثیر هیچگونه فشاری قرار نمیگیریم.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• آن چه در جهان پیروز است حقیقت است و ترامپ راه
حقیقت را نمیداند و نتیجه اش شکست است .کسی
که از حامیان داعش حمایت میکند و جهان را سراسر
با خطر داعش یا تهدید هستهای مواجه میکند محکوم
بهشکستاست.مردمآبادانیکشورشانرامیخواهند
به امید روزی که صلح جای جنگ را بگیرد و خبری از
ویرانی کشورها در سایه جنگ و تهدید نباشد.
•• سخنان مقام معظم رهبری امام خامنهای عزیز در
جلسه تحلیف حکم ریاست جمهوری که فرمودند «از
انتقادات ناراحت نشوید و استقبال کنید» خطاب به
رئیس جمهوری بود اما مخاطب همه بودند .آقایان عزیز
خطبای نماز جمعه و دیگر سیاسیون کشور به گوش
جان بگیرند و عمل کنند .نقادان را با چوب اپوزیسیون و
مخالف ساکت نکنید.
••فرهنگ معنوی عاشورا در زمان امام حسین(ع) علی
اکبر(ع) را برای نهی از منکر روانه جنگ با از خدا بی
خبران میکند و در عصر جدید محسن حججی را برای
دفاع از حرم امام حسین(ع) به جهاد با منکر میکشاند و
به جمع قافله عشق حقیقی میرساند و «کل یوم عاشورا
و کل عرض کربال» را معنا میکند.
••از مسئوالن دولتی خواهش میکنم برای رای گرفتن
در مجلس اسم شهید حججی را نیاورید.
••مدیر کل شهرداریهای استان سری به مسکن مهر
درق بزنید و ببینید که چه مشکالتی برای زیرسازی
آسفالت شهرداری به وجود آورده اند.
••چرا در جوادیه بجنورد پارک درست نمیکنند؟ بچهها
همه اش با خاک بازی میکنند! لطفا پیگیری کنید.
••شــایــد بــتــوان گفت کــه ســتــون «نــاگــهــان شــعــر» از
قسمتهای خوبی است که در کمتر روزنامهای شاهد
آن هستیم .در این روزگار که معماران کلمه و شاعران در
انزوا به تولید فرهنگ و غنابخشیدن به ادبیات هستند
کمتر رســانـهای در دســت دارنــد .ایــن اقــدام روزنامه
خراسان جای تقدیر و تشکر دارد.
••اگر هم قدرت خریدی هست برای کارمند دولت است،
نه شغل آزاد .چون بیشتر نشده که هیچ بسیار کمتر هم
شده است.
••من پارسال بــرای ماموریت دو روزه کــاری به کیش
رفته بودم .بلیت کیش به مشهد از هواپیمایی کاسپین
برای روز جمعه عصر داشتم ،ساعت  21روز پنج شنبه از
آژانس هواپیمایی پیامکی مبنی بر لغو پرواز آمد .به هیچ
عنوان برای برگشت پول یا پرواز جایگزین زیربار نرفتند
و من برای شنبه شب بلیتی با دو برابر قیمت مصوب
خریدم .بعد از برگشتن به مشهد از طریق سایت کاسپین
و هواپیمایی کشوری و همچنین بازرسی آژانسها
شکایت کردم ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفتم!
•• کودتای  28مرداد سال  32را انگلیس طراحی و اجرا
کرده است شما چرا آمریکا را مقصر صد درصد معرفی
میکنید؟
••چرا فقط قانون شامل حال شرکتهای خصوصی
میشه و ما نباید بتونیم روی خطوط فیبر نوری اینترنت
شرکتهای خصوصی رو تجربه کنیم؟ چرا خطوط فیبر
نوری در انحصار مخابراته؟
••باورم نمیشه در همین کالت که نزدیک مشهد است
چنین سیل ویرانگری راه افتاده .خدا صبر بده چقدر
وحشتناک!
••این قدر از سن زیاد کابینه انتقاد نکنید ،کمی هم از
محسنات سن زیاد بگویید .آیا سن زیاد نشانه تجربه
و پختگی بیشتر نیست؟ آیا یکی از علتهای موفقیت
دولت تدبیر و امید سن زیاد و تجربه کاری وزیران نبود؟
وزیر بهتر است با تجربه باشد و معاونان وزیران و مدیران
زیرمجموعه او جوان باشند تا عالوه بر کسب تجربه با
نیروی جوانی کشور را در منطقه و جهان نمونه سازند.
تجربه دکتر روحانی در دولت یازدهم بسیار مدبرانه بود
و ان شاء ا ...در دولت دوازدهم چنین مشی اعتدالی
باعث آبادانی هرچه بیشتر کشور در تمام زمینهها شود.
•• به آقای آخوندی وزیر پیشنهادی شهرسازی بگویید
چرا پشت تریبون مجلس علنی دروغ میگوید که تمام
تعهدات مسکن مهر را انجام دادم! من و مادرم هرکدام
مان بابت مسکن مهر چندین سال قبل پول دادیم ولی
هیچ کس جوابی نمیدهد.
••روزنامه خراسان! «چاقوی بانک مرکزی» عبارت
بهتری پیدا نکردید؟ چرا ترویج فرهنگ چاقوکشی
میکنید! مثال برخورد قاطع بانک مرکزی.
•• مسئوالن محترم ! واقعا یک نفر از شما پیدا نمیشود
موضوع پارکینگ فرودگاه مشهد را رفع کند؟
•• منبازنشستهارتشیباشاغلنظامیاختالفحقوقی
ام دو برابر است با این که زمان جنگ خدمت کرده ایم!
لطفا چاپ کنید تا به دست رئیس جمهور برسد.
••تابلویمان را برگردانید .دانشگاه فردوسی تا ابد
فردوسی است.
••مسئوالن مشکالت مردم را میدانند ،اما راهکاری
برای برون رفت ندارند .بیکاری ،بیماری ،فقر ،فساد،
اعتیاد ،گرانی و .. .عــادی شــده! به هر کس مراجعه
میکنی به دیگری پاس میدهد دخل با خرج هم خوانی
ندارد در هر کاری دست زیاد شده ،حتی مردان خانه
دار! مردان خانه دار را بیمه نمیکنند؟!
••مگر مدارس سمپاد یا همان تیزهوشان مدارس دولتی
نیستند که برای ثبت نام طلب شهریه  2.5میلیونی
میکنند؟ واقعا برخی خانوادههای این بچههای نخبه
که با وجود هزار و یک مشکل درس خوانده و از بین این
همه دانش آموز به این مدارس راه یافته اند نمیتوانند
این شهریه را پرداخت کنند.
••تامین اجتماعی استان باشمول سختی کار برای همه
پرسنل اعم از ستادی و صف ،بازنشستگی کارکنان
کارخانه آلومینای جاجرم را تسهیل کند تا زمینه اشتغال
جوانان فراهم آید.
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••شیرینی فروشیهای بیرجند وزن جعبه و صفحه
پالستیکی کیک عروسی و تولد را هنگام فروختن
شیرینی و کیک کم نمیکنند .مگر تعزیرات بیرجند
نظارت ندارد؟
••لطفا اطــاع رسانی کنید گرفتن مالیات بر ارزش
افزوده در رستورانها مجاز است یا خیر و این که چرا
بعضیها میگیرند و بعضی نه؟
••در مساجد کل کشور آسانسور نصب کنید یا طبقه
همکف را به بانوان اختصاص دهید ،زیرا باردار ،بچه بغل
یا سالمند عصادار هستند.
••متاسفانه نتایج آزمون استخدامی فوریتهای پزشکی
که در آبان سال گذشته برگزار شد ،همه شهرها اعالم
شدبهجزدانشکدهعلومپزشکیایرانشهر!لطفاپیگیری
کنید .متاسفانه سازمان سنجش و وزارت بهداشت اصال
حرفی هم برای گفتن ندارند.
••کسانی که به راحتی از وزیر محترم بهداشت انتقاد
میکنید ،بهتر است قبل از قضاوت شتابزده سری هم
به مناطق محروم کشور از نهبندان تا روستاهای دور
افتاده بزنید که زمانی خالی از مسئول رسیدگی کننده
بودند ولی با اجرایی شدن طرح تحول سالمت توسط
وزیر محترم ،هم اکنون جواب گوی مردم مناطق محروم
کشور هستند .رئیس محترم سازمان مردم نهاد دیده
بان شفافیت و عدالت ،عدالت وزیر بهداشت در توجه به
مردم مناطق محروم و ارائه خدمات بهداشتی برای این
طبقه محروم بر کسی پوشیده نیست.
••واقعا این همه حق تنظیم سند ملک ،زمین ،باغ و.. .
برای محضرها کم است که حاضر نمیشوند به برگه سبز
سند مالکیت خودرو سندیت بدهند؟!
••فخری خ ــوروش مــادربــزرگ عزیز سینمای ایــران
کجاست؟ لطفا درباره اش خبررسانی کنید.
••سالم عرض میکنم خدمت تمام دست اندرکاران
محترم روزنامه خراسان .پیشاپیش سالروز ازدواج
حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) را به همه شما
عزیزان تبریک میگویم.
••درباره یادداشت خوانندگان آن اتوبوسران محترم،
بعضی از مسافران فکر میکنند برای  300یا 500
تومان اتوبوس را خریده اند .یادشان رفته وسیله عمومی
است.
•• رئیس مجلس میگفت نمایندهها بعد از اتمام دوره
در هیچ نهادی استخدام نمیشوند.اگر باشد برخورد
میشود .نماینده سرخس و فریمان کجاست؟ در وزارت
نفت بخش امور انسانی! چرا غیرواقعی حرف میزنید؟
••تا چند وقــت پیش مسافرکشی مـیکــردم .به خدا
چیزهایی شنیدم و دیدم که میتوانم هر روز برایتان
چند صفحه داستان بفرستم .چیزهایی که زیر پوست
همین شهر اتفاق افتاده که در هیچ روزنامه و شبکه
تلویزیونی گفته نمیشود .چیزهایی که مسئوالن کشور
یا نمیدانند یا اگر میدانند تعجب میکنم چرا کاری
نمیکنند! همه اش بر میگردد به یک چیز «کار» .کار
که باشد90 ،درصد مشکالت رفع میشود.
••افسوس که انسانهای با شرف و وطن پرست یا شهید
شدند یا جانبار و دیگران از موقعیت شــان استفاده
میکنند .کجاییدای شهیدان عزیز که ببینید دنیا به
کجا میرود! برخی مسئوالن ما که فقط به فکر جیب
خودشان هستند!
••بعضی از این دفاتر طالق صحت شرایط طالق را به
زوجها تفهیم نمیکنند .این کار باعث بطالن طالق
میشود و ازدواج آنها  ،به ویژه خانم ،با مشکالت شرعی
مواجه میشود .از مسئوالن مربوط درخواست میشود
نظارت بیشتری بر دفاتر طالق داشته باشند.
•• الزم است مردمی که غیرت دینی ،حیا و فهم و شعور
دارنــد بــرای خانمهایی که در معابر شلوار بی زانو
میپوشند ،گلریزان کنند تا برای ایشان شلوار تهیه
شود!
••دو سال از اجرای طرح جمع آوری کافهها گذشت .دو
سال است بیکارم و هر جا میروم ،میگویند خودمان
بیکاریم .کسی که دستور این کار را داد نگفت ما که
15سال شغل مان این بوده چه کار کنیم؟!
••چرا خیلیها صدای موسیقی داخل خودروشون رو
این همه زیاد میکنن؟ اگه یکی نخواد بشنوه به کی
باید بگه؟ این در حالیه که اگه صدای قرآن یا مداحی
بخواهی گوش بدی کمی صــداش بلند بشه ،همونا
اعتراض میکنن.
••لطفا تغییر نام دانشگاه فردوسی را پیگیری کنید.
••این همه پول به پدیده دادیــم1400 ،تومن باز چه
فیلمیه؟!
•• فکر میکنم از پرسنل روزنامه خراسان ،یکی سهامدار
پدیده است که هر روز پیامای خودشو چاپ میکنه!
ورود به سامانه سهام پدیده با رمز عبور خیلی هم راحته
اما مشکل قیمت پایین سهامه که یک سوم قیمت معامله
میشه البته افرادی که ارزون خریدند شاید سود هم
بکنن ولی بیشتر تو ضررن .مسئوالن با همت مضاعف
کمک کنن تا پدیده دوبــاره رشد کنه .هم به اقتصاد
استان کمک کنن و هم اعتماد رو به سرمایه گذاری
برگردونن.
••دکترروحانی در دولــت یازدهم تدبیر را معنا کرد
و بسیاری از مسائل داخلی و خارجی کشور را هم
حل و فصل کرد .این درایــت ثمره اش انتخاب مجدد
دکترروحانی در انتخابات دوازدهم بود .وزیر باتجربه
نسبت به وزیر جوان تجربه بیشتری در گرفتن تصمیمات
صحیح تر دارد ،البته اگر وزیران از جوانان شایسته به
عنوان معاونان خود استفاده کنند .جوانان عالوه بر
کسب تجربه ،از نیروی جوانی برای آبادانی هرچه بیشتر
وطن استفاده خواهند کرد.
••آن قدر ساده نباشیم که حر فهای آقای نوبخت را
باور کنیم!

امالک و اراضی آســتان قدس رضوی در سرخس افزود:
به همین منظور سه دفتر پیشــخوان خدمت برای اجرای
مصوبه مســاعدتی ســنددار کــردن اراضی کشــاورزی و
منازل مســکونی منطقه ســرخس توســط امــور امالک و
اراضی آستان قدس رضوی در این شهرستان راهاندازی
شد که تا انتهای سه ماهه نخست سال جاری بیش از500
درخواستازسویمردمبهمنظوربهرهمندیازاینمصوبه
در این دفاتر پیشخوان ثبت شده و مراحل بررسی و صدور
اسناد در حال انجام است.
CMYK

