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کرباسیان :به هنر مقابله
با تحریم ها نیاز داریم

...

گزارش میدانی خراسان از نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

یادداشت روز

استقبال گرم مردم از نمایشگاه فروش پاییزه مشهد

کورش شجاعی

اینجانمایشگاهپاییزهمشهددرسال 97است.همهمه
وشلوغیبهگونهایاستکهانگارقراراستاتفاقخاصی
رخدهد .تصورمیکردمکهچوناسمشنمایشگاهعرضه
مســتقیم اســت ،حتم ًا تخفیفهای خاصی برای کاالها
وجوددارد.جلوترمیروم«دفتر 100برگ 5هزارتومان!»
چه خبر اســت؟نارضایتی پدری که همراه دختر هشــت
سالهاشبرایخریدنوشتافزاربهنمایشگاهآمدهحاکیاز
ایناستکهخبریازتخفیفویژههمنیست.بهبخشهای
دیگر نمایشــگاه مــیروم؛ شــلوغی غرفه مواد ســلولزی
تعجبآوراست".چهارتاازاوندوقلوها،پنجتابستهشش
تایی 10،تاهمدستمالکاغذیبرایمنبذاریدلطف ًا".
به شــوخی به مرد میانسال می گویم ماشــاءا ...مصرف
خانوادهخیلیزیاداست!چرااینهمهخریدمیکنید؟
میگوید" :واسهاینکههمینهاهمتادوماهدیگهممکنه
گرونترشه،شماجمعیترونگاهکنهیچکسبهقیمتها
اعتراضنمیکنه،فقطمیخرند".

info@khorasannews.com

آقایجهانگیریمدیرانآویزانو
بیانگیزهراچهکسیبرکنارکند؟!
«مدیری که اهل ریسک نباشد بهتر است برود در خانه اش بنشیند
و وقت ملت را تلــف نکند ،بگذارد کســی بیاید کــه جرئت تصمیم
گیری دارد».
این بخشــی از ســخنان ســه شــنبه معاون اول رئیس جمهــور در
یک جلســه رســمی (واگذاری  23پروژه آب و فاضــاب به بخش
خصوصی) است .دکتر جهانگیری در این مراسم با گالیه از حضور
برخی «مدیران بی انگیزه» در سیســتم اداره کشور بار دیگر از این
واقعیت تلخ اما کامال روشــن و بدیهی! ســخن گفــت .وی چندی
پیش نیز با عبارت «مدیران آویزان» از وجود مدیرانی در اداره امور
مملکت خبر داد که قطعا بخشی از مشکالت دیروز و امروز و حتی
آینده کشور میوه تلخ ناتوانی ،ناکارآمدی و سوءمدیریت آنان است
اما درباره این اظهارات معاون اول رئیس جمهور چند سوال و نکته
قابل طرح است که ایشان و دیگر مســئوالن باید پاسخی روشن به
آن ها بدهند.
– 1جنابآقایدکترجهانگیری،مدیرانبیانگیزه،ریسکناپذیر
و آویزان را چه کسانی انتخاب کرده و به کار گمارده اند؟
 – 2این مدیران ناتوان و ناکارآمــد از کجا آمده اند و تا چه وقت قرار
است بر سر کار بمانند و «فرصت سوزی» کنند؟
 – 3آقــای دکتر این که شــما به عنــوان معــاون اول رئیس جمهور
شــجاعانه به وجود چنین مدیرانی با هر تعدادی حتی اگر بگوییم
«کم شمار» اعتراف می کنید قابل تقدیر است اما آیا چاره کار جز به
دست خود شما و همکاران تان است؟
 – 4آقای معاون اول اگر شــما به عنوان باالترین و عالی ترین مقام
اجرایی کشــور پــس از رئیس جمهور تــوان شناســایی و برکناری
مدیران به قول خودتــان «آویــزان» و «بی انگیزه» و ریســک ناپذیر
را ندارید ،پــس از مدیران رده هــای بعدی چه انتظــاری می توان
داشت؟!
– 5جنابآقایجهانگیریاینکهمسئلهپراهمیتنقشمدیراندر
ساماندهیواصالحشایستهامورکشوربهعنوانیکاصلدرنگاه
و بیان شما وجود دارد ،ســزاوار و الزمه جایگاه مدیریتی شماست
اما چرا خودتان نقش موثر و محسوســی در کنار گذاشتن مدیران
ناتوان،ناکارآمد،بیانگیزهوترسوایفانمیکنیدیااگربهاینوظیفه
قانونی ،شرعی و ملی و وجدانی خود عمل می کنید خبرهای این
گونه اقدامات در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار نمی گیرد؟
مدیران ناالیق از کجا آمده اند؟
 – 6آقای جهانگیــری در مقام معاون اول رئیــس جمهور گفته اید
«مدیری که اهل ریســک نیســت برود در خانه بنشیند و وقت ملت
را تلف نکند و بگذارد یکی بیاید که جرئت تصمیم گیری دارد» اما
آیا به نظر شما مدیر ناکارآمد ،ترســو و ریسک ناپذیری که بر مسند
مدیریت تکیه زده ،خود به خود سر کار آمده و آیا چنین مدیرانی آن
قدر ایمان ،وجدان ،انصاف و شــهامت و ّ
کف نفــس دارند که عنان
مسئولیت را واگذارند تا دیگری بر مسند بنشیند و به درستی ادای
وظیفه کند؟ چرا شما و دیگر مدیران ارشد کشور جدی تر پیگیری
نمی کنید تا کشــف کنید که مدیران ناکارآمد بی انگیزه آویزان از
طریق کدام پارتی ،رابطه ،باندبازی ،بده بستان و  ...بر سر کار آمده
اند تا عالوه بر این مدیران ،گمارندگان آنان را نیز از صحنه مدیریت
امور طرد و برکنار کنید .آقای دکتر جهانگیری به نظر شما آیا مدیر
بی انگیزه و ناالیقی که مزه ریاســت ،حقوق و پــاداش آن چنانی و
موقعیت کذایــی و بله قربان شــنیدن «آدم کوچولوهــا» زیر زبان و
دندانش مزه کرده ،خودش دست بردار از این موقعیت ها!! خواهد
شدیااینوظیفهشماومدیرانارشدوردههایباالترودستگاههای
نظارتی اســت که چنین مدیرانی را در اســرع وقت برکنار کنید تا
کارها را بدتر و خراب تر نکنند و مهم تر این که وقت ملت و یک کشور
بزرگوصاحبتمدندیرینهراتلفنکنندوآرزوهاوامیدهایمردم
را به باد ندهند.
آیا ادامه مدیریت مدیران بی انگیزه ،ترسو ،ناالیق و آویزان مصداق
بارز «حق النــاس» و تضییــع حقوق یــک ملت  80میلیــون نفری
نیست؟!
و آیا همه آنانی که به هر دلیل در برکناری و عــزل مدیران آویزان و
بی انگیزه و ترسو اهمال و تعلل و سستی می کنند ،به نوعی خود در
تداوم ناالیق گزینی از یک سو و شــریک ناکارآمدی و سوءمدیریت
چنین مدیرانی از دیگر سو نیستند؟!
آقــای معــاون اول رئیــس جمهور پــس لطفــا خودتان جــدی تر و
محســوس تر شــروع کنید و با توکل به خداوند در اقدامی دقیق و
عاجل با کمک گرفتن از همه آن چه که دارید از آبرو و توان و اختیار
و نفوذ کالم و  ...استفاده کنید و تا می توانید الاقل سیستم اجرایی
کشــور را از وجــود مدیران به قــول خودتــان آویزان و بــی انگیزه و
ریســک ناپذیر در این موقعیت حساس کشــور پاک سازی کنید تا
هم به وظیفه قانونی ،ملی ،شرعی ،وجدانی و مدیریتی خود عمل
کرده باشید و هم اگر نمی توانید «امیرکبیر» باشید الاقل در تاریخ
انقالباسالمیمعاوناولشجاعوتوانمندیباشیدکهشرتعدادی
مدیر ناالیق را از سر مردم و کشور کم کرده و از آن مهم تر در سیستم
انتخاب مدیر ،انقالبی اساســی پدید می آورد و شانه هایش زیر بار
ســنگین حق الناس بســیار عظیم حضور مدیران آویزان و ترسو و
ناالیق در اداره کشور خم نشــده ،آقای جهانگیری مطمئن باشید
عالوه بر مردم و تاریخ ،خداوند علی اعال شاهد و ناظر اعمال همه
ما و به ویژه مدیران و مسئوالنی است که مدعی تالش برای تحقق
عدالت و مدیریت اســامی در نظام جمهوری اســامی هســتند.
موفقیت شــما و دیگر مدیران و مســئوالن کشــور عزیزمان ایران،
اداره و ســامان دهی مطلوب امور این کهن مرز و بوم و ارائه الگوی
مدیریت توانمند در نظام اسالمی به جهان امروز ،آرزوی نگارنده و
همه ایرانیان عاشق دین و میهن است.
همه مدیــران در تمامی ســطوح همیشــه با خــود یــادآور این مهم
باشند که به هر دلیلی که مسئولیتی بر عهده دارند ،تنها مدیرانی
سرافکنده و شــرمنده درگاه الهی و تاریخ و محکمه وجدان و افکار
عمومیوشهدایگرانقدرماننخواهندبودکهاز«فرصتخدمت»
به شایستگی برای رشد و توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم
استفاده کرده اند و ظرفیت ها و توان و سرمایه های انسانی و مادی
وطن را هدر نــداده اند و سســتی و اهمال و ناتوانی ،بــی لیاقتی و
سوءمدیریت از آنان «مدیران غاصب» مسئولیت نساخته باشد.

▪غرفهکاالهایاحتکاری

یک نفر دیگر هم صحبتهایش را تایید میکند .به آنها
پیشنهادمیدهمبهمحوطهخارجاز سالننمایشگاهبرویم
تابهآنهانشانبدهماشتباهمیکنند.غرفهشلوغوصف
طویلیایجادشدهاست.کامیونیپرازکاالهایسلولزی
در حال تخلیه است .تیم بازرسی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان هم این جا حضور دارند .قیمتها را جویا
نتر
میشــویم .درواقع قیمتها حــدود 30درصــد ارزا 
از داخل نمایشگاه اســت .از حق نباید گذشت که قیمت
اقالم مواد غذایی مانند ماکارونی ،روغن و نوشــیدنیها
تفاوتزیادیباماهقبلندارند".سالگذشتهمردمدنبال
تخفیفهــای آن چنانی بــرای خرید بودند اما امســال با
تخفیــف کاری ندارند ،فقــط میخرند که تمام نشــود".
خبری از واحدهای تولیدی مشــهور و تخفیفهای چند
10درصدی نیســت اما تا دلتان بخواهد شــیرینیجات
پیدامیشود،خبریازآجیلوخشکبارنیستاماتادلتان
بخواهد میتوانیــد چیپس و پفک بخرید .همانند ســال
های گذشته خبری از برندهای مشهور پوشاک داخلی و
خارجی نیزنیست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

▪کارگاههایایرانیبابرندخارجی

" این جا غرفه تولیدات کارگاههای مشــهد است و تمام
این کیفها و کفشها و مانتوها و شلوارها که میبینید،
همــه در کارگاهها تولید میشــود".چرا همه برچســب
های خارجی دارند؟ چرا عکسهای خارجی روی آنها
کارشده است؟
" چون مردم دنبال اسم میگردند و کاری ندارند که کار
کجاست.فقطدنبالاسمهایمشهورمیگردندوحتم ًا
اســم باید خارجی باشــد .قیمتها هم پایین است مردم
هم راضی اند" .عکس کارگاه تولید کیف مدرسه را به من
نشانمیدهدتاثابتکنداینکیفوکفشها،تولیدداخل
هستند.بهقسمتفروشموادغذایینمایشگاهدرفضای
بازورودینمایشگاهمیروم؛قیمتحبوباتوبرنجایرانی
نسبتبهچندماهگذشته،تفاوت 5درصدیدارد.قیمت
برنجوحبوباتچطوراست؟
▪صفهایچند10متریتنظیمبازار

صفطوالنیچند10متری،آنهمدرسهردیفوحضور
مأموران نیــروی انتظامی توجهم را جلــب میکند .این
جا صف فروش مواد غذایی تنظیم بازار اســت .غرفهای
که ســال گذشــته اینهمــه از آن اســتقبال نمیشــد" :
صف مردم رو نگاه کن ،انگار جنگ شــده اســت .همین
مردمی که ســال گذشــته اص ً
ال برنــج تنظیم بــازاری را
نمیخریدند ،امروز صف بستهاند و هرکدام  3، 2کیسه
برنجهندیمیخرند".اینصحبتهایکارشناسیکی
از دستگاههای دولتی است که چنددقیقهای همراه ما از
نمایشگاه دیدن کرد.
از یکی از شــهروندانی که در صف خرید گوشــت تنظیم
بــازاری ایســتاده اســت ،میپرســم :شــما تابهحــال از
فروشــگاههای تنظیم بازار خرید کردید؟وی می گوید" :
خیر اما در این شرایط آدم باید قانع باشه ،تا چند ماه دیگه
همینهاهم بااینقیمتارز،ممکنهقیمتشونچندبرابر
شه".
مشروح این گزارش را می توانید در شماره امروز روزنامه
خراســان رضوی یا ســایت اینترنتی روزنامه خراسان به
نشانی www.khorasannews.comمطالعهنمایید.

وزارت کشور:دالر7000تومانیبه زائراناربعین ارائه میشود
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشــور بــا بیان این که
قیمــت ویزا حــدود  ۴۱دالر اســت افــزود :در توافقاتی
که با بانک مرکزی شده است ،دالر بازار تعادلی حدود
هفت هزار تومان بــه زائران داده میشــود .به گزارش
تسنیم حسین ذوالفقاری بعد از ظهر دیروز در چهارمین
جلسه ســتاد اربعین استان کرمان که در ســالن پیامبر
اعظم(ص) اســتانداری کرمان برگزار شــد با بیان این
که ساختاری به لحاظ گستردگی ،تعامالت ،همکاری،
مخاطبان و  ...مانند پیادهروی اربعین از گذشته تا حال
نداشــتهایم اظهار کرد :سال گذشــته حدود دو میلیون
و  300هــزار زائر اربعیــن داشــتیم.ذوالفقاری با بیان
این که میوه مراســم اربعین ،مســائل فرهنگی است که
باید در زائران ایجاد شــود افزود :دشــمنان قصد دارند
شکوه مراســم اربعین را کاهش دهند.وی تصریح کرد:
دشــمنان به دنبال آن هســتند تا از یک حاشیه کوچک
در مراســم اربعیــن ،در فضــای مجــازی و  ...علیه نظام
جمهوری اســامی و شــیعه فتنه ایجــاد و بــرای منافع
خود اســتفاده کننــد که باید خــود مردم رعایــت کنند.
رئیس ستاد اربعین کشور با اشاره به بیانات مقام معظم

تسنیم-مسعودکرباسیانوزیرسابقاقتصاد دریادداشتیبااشارهبهاینکهدرکمردمازوضعیتاقتصادکالنکشوربهشدتمنفیشدهاستگفت:بهطورمشخص
دردامروانیتحریمهاافتادهایم.ویافزود:همانطورکهنویسندهکتاب«هنرتحریم»گفتهبود،مکانیزمهاراطوریبرنامهریزیکردهبودندکهکاالهایلوکسبدون
مشکلبهکشورسرازیرشودولیکاالهایعمومیبهسختیتامینشود.درمقابلهنرتحریم،بههنرمقابلهباآننیازداریمکهمانعاجرایچنینبرنامههاییشود.

رهبری مبنی بر این که مراسم اربعین باید به خود مردم
محول شــود گفت :تأکید ما نیز بر همین است و حرکت
ما در عراق باید در جهت افتخار دو کشــور ایران و عراق
باشد.وی با بیان این که قیمت ویزا حدود  41دالر است
افزود :در توافقاتی که با بانک مرکزی شــده ،دالر بازار
تعادلی حدود هفت هزار تومان به زائران داده میشود.
ذوالفقــاری با اشــاره به این کــه در حال کاهــش هزینه
بیمه برای زائران هستیم که از سال پیش نیز کمتر شود
گفت :تأکید بر این است که ســتاد استانی در استانها
راهاندازی شــود تا از سیســتم مرکزی فاصلــه بگیریم و
تمام امور استان در اســتان برنامهریزی شود.وی اعالم
کرد :براساس توافقاتی که انجام شده است پلیس10+
همزمان با امور گذرنامه ،کارهای مربــوط به ویزا را نیز
انجام می دهد تا فرد معطل نشود.دبیر شورای امنیت با
بیان این که اگر تعامل خوبی با نیروهای عراقی نداشتیم
تمام افرادیکه غیرمجــاز به عراق رفتــه بودند حداقل
شــش ماه زندانی داشــتند افزود :بهدنبال این هستیم
که در عراق فعالیتهای ماندگار انجام دهیم و هرسال
بهدنبال ایجاد زیرساخت برای بناکردن موکب نباشیم.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

••ای کاش شرکت سایپا به جای تیبای دوگانه ثبت نامی
 3.3نقدی؛ یک خودرویی به قیمت همان روز می داد تا
ما چشم انتظار نمی ماندیم؛ چرا هیچ کس رسیدگی نمی
کند؟وقتیدرانبارشانندارندچراثبتناممیکنند؟
••با عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین(ع) کیفیت
رادیو محرم خیلی پایینه! لطفا پیگیری فرمایید .ممنون و
التماسدعا.
••خیلی جالبه که از االن قول قهرمانی آسیا رو به مردم می
دهند ،حاال بر چه اساس و معیاری خدا می دونه! این هم
نوعیمردمفریبیه!
••ما به امید پیش فروش ایران خودرو و خودروهای کمی
بهتر ،از سایپا خــودرو نخریدیم اما وقتی فهمیدیم ایران
خودرو با طرح پیش فروش لپ لپی و مزخرفش مردم رو
مسخرهکردهبهحالخودمونافسوسخوردیم!کجاست
وزارتبهظاهرصنعت؟
••در جواب دوستی که میگه سبد کاال مال بهزیستیه! ما
با داشتن فرزند معلول و کم بینا با درآمد پایین چهار سال
است که عضو بهزیستی هستیم .مدیون شما هستم اگه به
ماچیزیدادن،اینافقطشعاره!
••ای کاش دولت آن قدر لوازم توی بازار بریزد که همه چیز
ارزان بشود .بعضی لوازم را هم که از صفر تا صد تولید خود
ایرانهست،گرانکردند.خودمردمهمهچیزراگرانمی
کنندیکآدمکارگرکهمیخواهدیکدختر،پسرعروسو
داماد کند می ماند چه کار کند! وام هم که به امثال ما نمی
دهند.سهجواندارمکهسنشاناز 20هستتا 28سال.
••ازطرفمخابراتبهتلفنثابتمتماسصوتیگرفتهشدکه
برای مالکیت خط اقدام کنید .با مراجعه به دفاتر خدمات
امور مشترکین مشخص شد خط مشکلی نــدارد و به نام
خودم هست که بیست سال پیش خریدم ولی باید2500
تومانپرداختکنمبابتچککردناطالعات.اسماینکار
چیستبهنظرشما؟
••به همین راحتی؟ در ثبت مشخصات خودروها غفلت
شده؟ واقعا که! عجب مسئوالن بی خیال و بی توجه و بی
مسئولیتی!خداانصافشانبده!
••کسبه به علت اجــاره مغازه سرسام آور و مالیات های
سنگینونبودخریدار،مجبوربهواگذاریمغازهمیشوندو
بهکارهایداللییاکارگریباحقوقناچیزرویمیآورند،
آقایروحانیآیادرکمیکنید؟
••دوستانی که از کی روش تمجید می کنند اوال هیچ
مربی حتی با نتایج خوب هفت سال در تیم ملی نمانده تا
دستاوردشدیدهشود،ثانیاجزدفاعمطلقوبدونتوانایی
ایجادموقعیتگل،تیمملیتواناییندارد،ثالثااگرکیروش
تواناییداشتتیمملیپرتغالیارئالمادریدروقهرمانمی
کردحتیتواینسالهاهیچتیممطرحیخواهانبهخدمت

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

گرفتنآقایکیروشنبودهونیست.
•• در زمان تصویب برجام گفته می شد ،هر روزی که برجام
دیرترتصویبشود 100میلیوندالرخسارتبهکشوروارد
میشود.بنابراینبرخارجشدنازبرجامزیاداصرارنکنید.
••آیا اختصاص دادن مقداری از بودجه وزارتخانه از سوی
وزیر مربوط به قسمتی از زیرمجموعه خود نامش «کمک»
است؟! آیا نمایندگان محترم مجلس اساسا با «لغت نامه»
آشناییدارند؟!...
••خودرویال 90خریدمبااینکهگارانتیدارهنمایندگی
مرکزیسایپادرتهرانمیگهقطعهمغزیسوئیچاشنیست
ومانمیتونیمکاریبکنیمبااینکهدربازاراینقطعههست،
نمیخوادانجامبده.
•• جناب آقای آشنای ناآشنا به فرهنگ مردم که با خروج
از سلک روحانیت یک شبه روشنفکر شدید! چرا می
فرمایید کیهان کوچک ولی قدرتمند؟ آخر آدم کوچک
چه قدرتی دارد؟ یه کم ،از فکرتان استفاده کنید .به
نظرم شما نمی فهمید کیهان نماینده تفکری است که
به زیر گوش مرزهای اسرائیل رسیده و اکنون در خارج از
مرزها بهتر پذیرفته شده است چرا که آن ها حداقل حاال
حاالها روشنفکران خودباخته ای مثل شما ندارند و اگر
عنقریب به خود آیند ،تازه قدرت شان را خواهید فهمید!
••این ارز ثانویه که روزی چند میلیون دالر به قیمت هشت
هزار به ادعای تولید و کمک حال مردم به دست عده ای
واگذار می شود ،در کجا سرمایه گذاری شده که قیمت
تمام اجناس با ارز بازار آزاد حساب می شود؟ دولت این
بــازار ثانویه را جمع کند که سودی برای مردم و کشور
ندارد.
••با تأیید جوابیه آقای آشنا به مدیر کیهان لطفا شما وارد
مسائلسیاسینشویدوکارروزنامهخودراانجامدهید،هر
چندکههیچفایدهایبهحالمردمندارد.
••چرا دو کارخانه در بجنورد چند ساله تعطیله؟ می دانید
چندینخانوادهازآنجانانمیخوردند!باعثتأسفاست،
چونکشاورزانمجبورنگوجهرابهخارجاستانببرنبااین
جادههایخطرناک.چرا؟
••چه خوب است در روزنامه با توجه به ماه محرم ،زندگی
شهدا و اصحاب امام حسین(ع) هر روز چاپ شود تا درس
عبرتبرایهمهباشد.
••خراسان-درصفحه 10ستونیباهمینموضوعروزانه
منتشرمیشود.
••بااینچشموهمچشمیومهریههایباالبایدبرایمهریه
سقف بگذارند مثال 100تا ،یا این که نرخ سکه های مهریه
نسبتبههمانزمانعقدلحاظشود.
••تعطیالت زمستانی چه معنی دارد؟ مگر ما دیگر رنگ
زمستان را می بینیم بچه های امــروزی که همه سرویس

نمابر05137009129 :

دارنــد .این کار باعث رفتن مردم به مسافرت و کشتار در
جادههامیشود.
••مسئوالن محترم مراقب باشید خون شهدا را پایمال
نکنید ،وجهه حکومت اسالمی را حفظ کنید .این مردم
غریبهنیستند،ازهمینآبوخاکهستند.
••مبلغ 30میلیون تومان در بانک مسکن گذاشتم تا وام
خرید مسکن بگیرم ولی با افزایش چند برابری مسکن و با
اینمبلغاندکنمیتوانمکاریبکنم!اگربشودمبلغوامها
نیزافزایشیابد،شایدبتوانکاریکرد.
••تابهحالدههابارپیامزدمچاپنکردینولیپیامهایبه
دردنخورروزودچاپمیکنین.لطفاعلتپرداختنشدن
یارانهنوزادانرااعالمبفرمایید.ازطرفپدرسختیکشیده.
••قیمت پارچه بافت ایران سه برابر شده درحالی که بنا
به اظهار کارشناسان صنعت پارچه ،قیمت نخ  60درصد
اضافه شــده .متاسفانه مسئوالن مربوط هیچ نظارتی
ندارند.
•• جان بولتون :ایران  40سالگی جشن انقالب خویش
را نخواهد دید .امیدوارم جان بولتون  40سالگی انقالب
مارانبیند!
••قوه قضاییه چرا ورود نمی کنید به بنر شهرداری تهران
که توهین به محرم و چادر حضرت زهرا (س) کرده؟ چرا
دربرابربیحرمتیبهمقدساتوارزشهاسکوتمیکنید؟
••چراعمدهمطالبصفحهبینالمللدربارهترامپه!موضوع
دیگهایتوحوزهبینالمللنیست؟!
جوابیهادارهکلمنابعطبیعیخراسانرضوی
احتراما بازگشت به متن درج شــده در روزنامه خراسان
رضوی شماره  19903در خصوص اکثر کشورها بدون
منابع طبیعی خیلی راحت کشورشان را اداره می کنند
ولی ایران با این همه منابع طبیعی از ســوءمدیریت رنج
می برد ،به اســتحضار می رســاند :مســئولیت ســازمان
جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور اعمــال حاکمیت
بر منابع طبیعی تجدید شــونده کشور است که براساس
قوانین جاری کشــور در قالــب پنج واژه حفــظ ،اصالح،
احیا ،توسعه و بهره برداری خالصه می شود.
درحالحاضرادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسان
رضوی به عنوان متولی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مشــغول فعالیت اســت و مســئولیت عظیم حفظ،
حراست و توسعه جنگل ها ،مراتع ،آبخوان ها ،بیشه زارها
وجلوگیریازبیابانزاییرادرسطح11740659هکتار
مساحت منابع طبیعی استان بر عهده دارد .در جمهوری
اســامی حفاظت از منابع طبیعی که نســل امروز و نســل
های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی داشــته
باشند،وظیفهعمومیتلقیمیگرددکهمیبایستحفظ
وحراستشود.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار می دهد
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آوینیخوانیمداحمشهورونوحهخوانیآقایپلیس

مدیر کل اطالعات خراسان رضوی:

رویکرد دشمن برای غلبه بر نظام  ،قطع مناسبات منطقه ای
و دامن زدن به فتنه داخلی است
مشــاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان رضوی بابیان
این کــه رویکرد دشــمن بــرای غلبه بــر نظــام جمهوری
اسالمی ،قطع مناســبات منطقه ای و دامن زدن به فتنه
داخلی اســت تصریح کرد  :اجازه نــداده و نمی دهیم که
دشــمن دســتاوردهای ملی را به مخاطره اندازد.مشاور
وزیر اطالعات دیروز با حضور در شورای تأمین مشترک
چهــار شهرســتان تربــت حیدریه ،مــه والت ،رشــتخوار
و زاوه بــا ارائه تحلیــل از قیــام حضرت سیدالشــهدا(ع)
و اشــاره بــه اهــداف قیــام آن حضــرت گفــت :جعــل
زدایی ،مهــم ترین هــدف قیــام کربالست.مشــاور وزیر
اطالعات افزود :دشــمن با نگرانی درباره دستاوردهای
منطقــه ای جمهوری اســامی ایــران در صدد اســت به
صور مختلــف در تعامــات و ارتباطات ایران اســامی با
کشورهایمنطقهخدشهایجادکند.مشاوروزیراطالعات
بــا تأکید بــر اهمیت و جایــگاه مــردم در نظــام جمهوری

اســامی ایران یادآور شد :دشــمن با هدف انشقاق بین
مردم و حاکمیت ،وضعیت معیشــتی مردم را هدف قرار
داده و با رویکرد فشــار اقتصــادی بر جداســازی مردم از
انقالب اســامی تمرکز کرده اســت.مدیر کل اطالعات
خراسان رضوی افزود :مردم عزیز ایران اسالمی با الهام
از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مــد ظله العالی) و با
هوشیاری و بصیرت این توطئه دشمنان نظام را نیز نقش
بر آب خواهند کرد.مشاور وزیر اهداف دشمن در شرایط
فعلیرابهچالشکشاندنتوانمدیریتیکشور،تضعیف
الهامبخشیجمهوریاسالمی،ایجادیأسوناامیدیدر
مردم ،ترویــج خرافات و خارج کردن جمهوری اســامی
از محیط قدرت برشمرد .وی افزود :سربازان گمنام امام
زمان (عج) در کنار دیگر نیروهــای اطالعاتی ،نظامی و
امنیتی با تیزبینی و اقتدار ،دشــمن را تحت رصد دارند و
هرتهدیدیرادرنطفهخفهخواهندکرد.

استاندار خراسان رضوی در هشتادمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان:

2.2 M
944.5

استعفای رئیس بانک مرکزی سوئیس به خاطر
سالمت بانک

«رئیس بانــک مرکزی ســوئیس به دلیــل این که
نتوانســت اثبــات کنــد از معامله ارزی مشــکوک
همسرش خبر نداشته ،برای حفظ سالمت بانک
مرکزی از پســت خود کناره گیری کرد .همسر او
حدود  400هــزار دالر خریداری کــرد و چندروز
بعد که قیمــت آن افزایــش یافت به فــروش آن ها
پرداخت».اینخبریاستکهمیانکاربرانفضای
مجازی بازتاب گســترده ای داشته است .اگرچه
خبر مربوط به سال 2012اســت اما به تازگی در
شبکه های اجتماعی بازنشــر گسترده ای داشته
است.کاربریدراینبارهنوشته«:کاشتویکشور
ما هم مســئوالن همین قدر متعهد باشن!» کاربر
دیگریهمنوشتهاست«:ماهرچیتویامانتداری
حرفمیزنیماوناعملمیکنن!»

مرگازآنچهفکرمیکنیدنزدیکتراست!

ویدئویی در فضــای مجازی
بازنشر شد که در آن مهمان
برنامــه ای در هنــد ،حیــن
صحبت کــردن مــی میرد.
اینویدئوکهدربینکاربران
مورد توجه قــرار گرفته بــود کامنت های زیــادی را
به خود اختصــاص داد .کاربــری نوشــت« :واقعا با
دیدن این فیلم حس می کنی که مرگ یک قدمیت
ایســتاده» کاربر دیگری نوشــت« :واقعا قبل از این
که دیر بشه به فکر باشیم چون به قول شاعر ناگهان
چقدر زود دیر می شــود» کاربر دیگری هم نوشت:
«این اتفاق بــرا ی همه میفتــه ،دیــر و زود داره ولی
سوختوسوزندارهپسهوایهموداشتهباشیمکه
بعدشافسوسنخوریم»

1.6 M

اهمیت مراجعه به مشاوره در انگلستان

«اگر در انگلســتان کلمــه خودکشــی را در گوگل
جستوجوکنیدشمارهمشاور ۲۴ساعتهبرایشما
ظاهرمیشود.اینهفتهگزارشیمنتشرشدکهآمار
خودکشیمرداندرانگلستانبهپایینترینسطح
در  40سال گذشته رسیده اســت .عالوه بر بهبود
وضعاقتصادی،بخشیازاینموفقیتبهخاطراین
حمایتهاســت ».این بخشــی از صحبتهای یک
استاددانشگاهبیرمنگامانگلستاناستکهبازتاب
زیادیدرمیانکاربرانشبکههایاجتماعیداشته
اســت .کاربری در اینباره نوشــته« :ما به سالمتی
جســممون هم اهمیت نمیدیم و برای آلودگی هوا
کاری نمیکنیم دیگه چه برســه به ســامت روح و
روان؟!» کاربر دیگری هم نوشته« :توی این اوضاع
بایدبرایمراجعهبهمشاورفکریبشه!بااینهزینه
باالمعلومهکسینمیرهمشاوره!»

محصوالت پیش صنعتی گوگرد پایه در شهرک علم و
فناوری تولید شود

حمیدی -استاندارخراســان رضوی گفت :شهرک علم
و فناوری اســتان فضایی در اختیار کارگروه گوگرد قرار
دهدتامحصوالتگوگردپایهپیشصنعتیدرآنجاتولید
شود.بهگزارشخراسان،علیرضارشیدیانعصردیروزدر
هشتادمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با تأکید
بر ادامه فعالیت جدی کارگروه تخصصی گوگرد استان،
گفت:همچنینباتوجهبهامکاناتیکهمدیرانپاالیشگاه
خانگیران فراهــم کردهاند میتــوان از ظرفیتهای این
پاالیشــگاه در ایــن زمینه اســتفاده کــرد.وی بــا تأکید بر
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رئیسسابقادارهارشادمشهدتبرئهشد

خراسان رضوی

صفحه5

اســتفاده از همه ظرفیتهای شــرکتهای دانشبنیان
و دانشــگاهها در اســتان گفــت :مســلم ًا اگــر خــودروی
بنز را به کشــور بیاوریم و مونتــاژ کنیم ،در خودروســازی
پیشــرفت نخواهیم کرد مگر این که بتوانیم با استفاده از
ظرفیتعلمیدانشگاههاودانشآموختگانمحصوالتی
قابلعرضه و رقابت در محیــط بینالملل تولید کنیم؛ آن
زمان پیشــرفت خواهیم کرد.در پایان این جلسه از چهار
محصول دانشبنیــان بر پایه گوگرد که توســط محققان
دانشگاهآزاداسالمیمشهد تولیدشدهبود،رونماییشد.

1.1 M

568.8

نوحه خوانی آقای پلیس

دیروز ویدئویی منتشر شد
که یــک هیئت مذهبــی از
وسطچهارراهدرحالعبور
بود و یک مامــور راهنمایی
و رانندگــی در حین انجام
وظیفه بــرای هیئت نوحه مــی خواند .ایــن ویدئو
بازتاب زیادی در شــبکه های اجتماعی داشــت.
کاربری در واکنش به این موضوع نوشــت« :بهتره
هیئت های مذهبی راهــی رو بــرای خودروهای
امدادی بذارن و همه خیابون رو بند نیارن!» کاربر
دیگریهمنوشت«:اینعشقبهامامحسینهو توی
وجوداکثرایرانیهاموجمیزنه».

قیمتباالیمیوهصداینمایندهمجلسرادرآورد!

یکی از نمایندگان مجلس
دربخشیازصحبتهایش
دریکبرنامهزندهتلویزیونی
مــی گویــد « :مهمــان
داشتیم،همسرمرفتمیوه
بخرد ،قیمتهــا سرســام آور بود،یک کیلو بیشــتر
نتوانستبخرد!»اینبخشازصحبتهایحسینی
شاهرودی،نمایندهمجلسبازتابزیادیدرفضای
مجازی داشت .کاربری نوشته « :شما حقوق خوب
می گیری،پس آن کارگری کــه یک میلیون حقوق
میگیرد چه کند؟» کاربر دیگری هم نوشته« :شما
خودتان باید مشــکل گشا باشــید .چرا کاری نمی
کنید؟!»کاربردیگریهمنوشتهاست«:بافریادزدن
کاریحلنمیشه.بایدراهحلپیداکنید!»

880.8

اتفاق خاص در مراسم شب اول محرم مداح
معروف

اتفــاق غافلگیرکننــده ای
امسال،درشباولعزاداری
یکی از مشهورترین هیئات
مذهبــی تهــران رخ داد .
محمود کریمی در شب اول
محرم برای ســینه زنی ســطور آغازیــن کتاب «فتح
خون»را به صورت نوحــه درآورد  .کاربری نوشــت:
« این که متن یک کتاب به صورت سرودی ریتمیک
دربیاد کمی عجیبــه ولی محمود کریمــی خوب از
پسشبراومدویادشهیدآوینیرو زندهکرد»
CMYK

