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 5هنر ضد تحریمی
دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران ،در حالی به ســاعت
صفر خود در  13آبان ماه نزدیک می شود که به نظر می رسد
این مرتبه ،برخالف تحریم های ســال  ،91اوضاع و شــرایط
کام ً
ال متفاوت است.
از یک ســو ،برخالف ادعــای آمریکایی ها ،هم اینــک بیش از
پیش آشکار شده است که صفر شدن درآمدهای نفتی کشور
و حتی پایین آمدن این رقم از یک میلیون و  500هزار بشــکه
راه باریکی به تحقق دارد.
از ســوی دیگر روند جریان سیاســی بین المللــی عم ً
ال باعث
شده تا آمریکا بیش از پیش خود را در تحریم ایران تنها ببیند.
این ها همه بــدان معنی اســت که در یــک نگاه کلــی ،امکان
تاثیرگــذاری تحریم ها در آبان مــاه ،کمتر از تحریــم های دور
پیشــین اســت .اما باید اذعان کرد که با رویکرد فعالی که هم
اینک آمریکایی ها در قبــال تحریم ایران در پیــش گرفته اند،
شــرایط اص ً
ال به گونه ای نیســت که اقتصاد ایران در قبال آن
منفعالنه عمــل کند .ایــن را تجربه همین یکی دو ســال اخیر
ثابت می کند .در ماه های گذشته شاهد این بودیم که انفعال
در برابر محدودیت های انتقال ارز از امارات به داخل کشــور
قبل از شوک ارزی ،چگونه آتش به کاهدان نقدینگی کشور زد
و هم اینک موج تورم نقطه به نقطه باالی  30درصد ،معیشت
خانوارهای کشور را در معرض تهدید قرار داده است.
از این رو این سوال هم اینک مطرح می شود که اقتصاد ایران
چگونه باید به مواجهه با شــرایط جدید برود؟ بــه گونه ای که
ضمن هضــم شــرایط ،از آن بــرای فرصتــی در جهت توســعه
اقتصادی اســتفاده کند؟ اگر چه پاســخ به این سوال را بتوان
حل ریز و درشت مسائل و چالش های اقتصاد ایران بیان کرد،
اما به نظر می رســد مهم تر از همــه این ها تغییــر رویکردهای
دولــت در حــوزه هــای اقتصادی اســت .بــه عبارت دیگــر ،با
بازگشــت تحریم ها ،بایــد دولت از رویکردهای غلط گذشــته
بازگردد و هر چه شــدت تحریم ها بیشــتر ،شــدت اصالحات
هم بیشتر.
تغییر رویکردهای دولت چگونه و کجاها باید اتفاق بیفتد؟
با این حال ،محورهای چرخش دولت به سوی مواجهه موثرتر
با تحریم های آمریکا را می توان به صورت زیر بیان کرد .برخی
از این محورهــا اولویت زمانی نســبت به بقیه داشــته و برخی
ممکن است همزمان با دیگر رویکردها اتخاذ شوند.
 -1بازیابــی تئوریک :شــاید مهم ترین کاری کــه دولت باید
انجام دهد ،این است که از نظر تئوریک ،خود را به نحو موثری
بازیابــی کند .با مــروری بر عمر پنج ســاله دولت شــاهد این
هستیم که در ابتدا با استفاده از استادان مبرزی که معتقد به
مبانی بازار آزاد بودند ،سیاست هایی همچون تحریک تقاضا
اجرا شــد که کارســاز نبود و درد چندانی از رکود اقتصادی

کشور درمان نکرد .در این اواخر نیز شاهد آن بودیم که نوعی
فرورفتن در عمل گرایی توســط دولت یا شــاید شتابزدگی و
تــرس در مواجهه با بحران ،عم ً
ال باعث کنارگذاشــته شــدن
اتــاق های فکر ســابق شــد .بــه گونه ای که اســمی از ســتاد
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتی بــه عنــوان عالی ترین ســتاد
اقتصادی دولــت به میــان نیامــد و در نتیجه اقتصــاد و بازار
ایران با دالالن و منطق ویرانگر آن ها تنها ماند! در ادامه نیز
شاید اگر شورای عالی ســران قوا برای تقویت قوای تصمیم
گیر تشــکیل نمی شــد ،معلوم نبود ضعف های تئوریک و نیز
مدیریتی کار اقتصاد کشــور را به کجا می رســاند .بنابراین
هم اینک با اذعان به این که کلیــد حل اقتصاد ایران در فرقه
گرایی اقتصادی نیست و باید به کمک درمانگران اقتصادی
از زوایای مختلف به درمان آن پرداخت ،باید از دولت تقاضا
کرد که بــه طــور واقعی و نــه احیان ًا صــوری ،ذخیــره دانایی
اقتصاددانــان ایــران از طیف هــای گوناگون را به رســمیت
بشناســد و بــا محور قــراردادن منطــق مشــورت و خالقیت،
بســتر حل مســائل اقتصادی کشــور را فراهــم آورد .در این
زمینه حتی شاید الزم باشــد برای پیاده سازی یک سیاست
در شرایط حســاس کنونی ،از مشــاورت دیگر اندیشمندان
اجتماعی و رســانه ای کشــور نیز بهره گرفت .طبیعی اســت
تعریــف ســازوکارهای ارتباطی مســتمر و کانالیــزه و نه تک
جلسه ای ،راهکار اجرایی این موضوع است.
 -2رعایــت چرخــه کامل سیاســت گــذاری :در ســال های
گذشــته شــاهد این بودیم که یا سیاســت هــای اقتصادی به
دالیل مختلف اجــرا نمی شــد یا ناقــص اجرا می شــدند .به
عنوان مثــال هیچ بازخــوردی از سیاســت تحریــک تقاضا و
کارت اعتبــاری بــرای در نظرگرفتن سیاســت هــای بعدی
ارائه نشد .یا این که کارت سوخت و شناسه رهگیری کاالها،
بدون هیچ دلیل مشــخصی (یا صرف ًا دالیل سیاســی) حذف
شــدند .طرح مســکن مهر به عنوان تنها طرح مسکن حامی
محرومــان و صرف ًا بــه بهانــه افزایش پایــه پولــی و نقدینگی
حذف شــد .در صورتــی کــه نقدینگی در ســال هــای بعد به
صورت رها ،به چندین برابر رســید .نمونه هــای دیگر را هم
می توان مثال زد .مث ً
ال وعده حذف دهــک های پردرآمد در
سایه ترســی با عنوان «ســرک کشی به حســاب های مردم»
کنار گذاشــته شــد .در صورتی که فارغ از همــه هیاهوهای
سیاســی ،تنها نقطه آشــیل آن ،همیــن شناســایی و تفکیک
دقیق دهک ها و شناسایی جامعه هدف بود که در کشورهای
دیگر موضوعی حل شده است .ایراد همه این سیاست های
ناقص ،رهاکردن چرخه کامل سیاســت گــذاری بود .نیاز به
یادآوری به مســئوالن نیســت که پس از تدویــن علمی و همه
جانبه هــر طرح اقتصــادی ،اجمــاع آفرینــی گامــی مهم در
پذیرش و مقبولیت مردم درباره طرح اقتصادی مربوط است.
کاری که در کشــور ما و به خصوص در دولت اخیر ،گاه با یک
اعالم خبری رفع و رجوع می شود.
 -3تمرکز بر گلوگاه ها :علمای علم مدیریت بر تقســیم بندی
تصمیماتــی که یــک مدیر بایــد بگیرد بــه دو دســته اقدامات
ضروری و اقدامات اولویــت دار تاکید می کنند .شــاید بتوان
اقدامــات اولویــت دار اقتصــاد ایــران را همان گلــوگاه های
اقتصادی نامید که تالش برای حل آن ها ،نتیجه ای چند برابر
عاید اقتصاد کشــور می کند .حل ریشــه ای معضــل ترازنامه

حب الحسین(ع) یجمعنا
اقیانوس عشق

زائران کربال امسال هم پرشور تر از گذشته به زیارت موالیشان شتافتند

آیا کســی هســت که مرا یــاری کنــد؟ صــدای «هل مــن ناصر
ینصرنی»حسین(ع)هنوزدرگوشبشریتمیپیچدوعاشقانی
که حسرت اجابت این ندای حسین در کربال را در دل دارند هر
سال پرشورتر به زیارتش می روند.
وچهزیبانوشتهاستدکترعلیشریعتیدرحسینوارثآدمکه
 «:اینکهحسین(ع)پسازاینکههمه عزیزانشرادرخونمی
بیند و جز دشمن و کینه توز و غارتگر در برابرش نمی بیند فریاد

میزندکه«:آیاکسیهستکهمرایاریکندوانتقامکشد؟«هل
منناصرینصرنی؟»مگرنمیداندکهکسینیستکهاورایاری
کندوانتقامگیرد؟اینسوال،سوالازتاریخفردایبشریاست
و این پرسش از آینده و از همه ماست.و این سوال انتظار حسین
(ع)راازعاشقانشبیانمیکند»امروزعاشقانشپایدررکاب
عشق به زیارت موالیشان شتافته اند .ســوگواران حسین(ع)،
سیاهپوشوگریان،ازهرسوبهسمتکربالیمعلیجاریشده

بانک ها ،جلوگیری از رشد ارزش سرمایه ها در اقتصاد بدون
ایجــاد ارزش افزوده (که منجر به دور شــدن اقتصــاد ایران از
تولید به ســوی داللی می شود) ،حل مســئله قاچاق به کمک
مالیات بر ارزش افزوده ،صندوق های فروشگاهی و نیز شناسه
رهگیری کاال ،ایجاد فضا برای طیف گســترده ای از سیاست
هــای رفاهی و حمایتــی به کمــک تعیین دقیــق دهک بندی
آحاد جامعه از جمله گلوگاه هایی هستند که در دستگاه های
اجرایی مختلف می توانند مورد توجه قــرار بگیرند( .هر چند
اولویت این مسائل خود متفاوت است) .این در حالی است که
در ماه ها و شاید سال های گذشته شاهد این بوده ایم که انواع
و اقسام بسته های سیاســتی ،با محتوایی کلی و بدون این که
ناظر به حل مسئله مشخص و کلیدی در اقتصاد ایران باشد ،از
سوی دولت معرفی شده و در نهایت نیز نتیجه ای ملموس از آن
ها به دست نیامده است .لذابه نظر می رسد تمرکز بر گلوگاه
ها ضمن رها کردن ذهن سیاســت گذاران از مســائل حاشیه
ای ،می تواند به حل آن ها کمک شایانی بکند.
 -4سر و ســامان دادن به وجهه رســانه ای و تعاملی سیاست
ها :رســانه ،عنصر مغفول و مظلوم سیاست های اقتصادی به
خصوص در دولت اخیر بوده است .مردم اگر در تعامل رسانه
ای با دولت بدانند که به عنوان مثال ،در یک سال ،چه مسائل
و گلوگاه هایی از دست و پای زندگی آن ها باز خواهد شد ،بهتر
می توانند با سیاســت های دولت همراهی کنند و آشفتگی و
پراکندگی ذهنی مردم و سرمایه های اجتماعی ،نظیر آن چه
اکنون شاهد آن هستیم ،کمتر پیش می آید .همچنین در ماه
های اخیر ،شــاهد آن هســتیم که تعدد بخشــنامه ها ناظر به
وضعیت های متالطم اقتصادی چگونه داد فعاالن اقتصادی
بخش خصوصی را درآورد .درد دل آن ها ناظر به یک نکته بود
که چرا دولت در تدوین سیاســت هــا ،تعامل با آن هــا را برای
اتخاذ راهکار بهتر و پایدارتر ،رها کرده است.
 -5تقویت واقعی امید اقتصادی :به نظر می رسد تقویت واقعی
امید اقتصادی نه در مســائل سیاســی و آزادی های رهاگونه
اجتماعــی و رفع حصــر و آزادی زندانیان سیاســی و  ،...بلکه
از طریق اقدامات واقعــی برای بهبود وضع اقتصادی کشــور
حاصل می شــود .به طور مشــخص و موکد ،بــا عنایت به همه
موارد فوق و نیز بــا عنایت به این اصل تحریمــی که تحریم ها،
زاینده مشــکل نیســتند بلکه بهره بردار از شــکاف هــا و نقاط
ضعف هستند ،پیشنهاد می شــود دولت دقیق ًا و در تاریخ 13
آبان ماه امســال ،از تصمیم های مهم خود برای حرکت زمان
بندی شده به سوی حل بحران های داخلی اقتصادی رونمایی
کنــد .این کارهــا می توانــد در یک برنامــه رســانه ای منظم و
مشخص صورت گیرد .مهم تر از آن ،دولت وعده واقعی برای
انجام چند اقدام مشخص ،دارای نفع مردمی و کوتاه مدت را
به مردم داده و آن ها را تا انتهای امسال عملی می کند .مردم
باید شیرینی سیاست های اقتصادی را نه با زحمت و نگرانی
(و بعض ًا تحقیر و تبعیض) ،بلکه با پیشرفت تدریجی وعده های
دولت ببینند.
در خاتمه ،تقاضا از دولت محترم این اســت که هدف دشــمن
برای قلب ماهیت  13آبان امسال را به نقطه امیدی برای حل
گشــایش های واقعی اقتصادی مردم تبدیل کنــد .به عبارت
دیگر ،تحریم ها را به عنوان اهرمی تاریحی برای توسعه کشور
به کار گیرد.
اند .با نزدیک شدن به اربعین حسینی ،جمعیت چند میلیونی
عاشقان امام حســین (ع) ،از سراسر جهان رهسپار کربال شده
اندتاخودشانرابرایاربعین،بهایننقطهتاریخیجهاناسالم
برسانند.اربعینبرایکربال،فریادلبیکیاحسینسوگوارانو
عاشقانامامیاستکهتنهایشگذاشتهبودند.اشکهاوضجه
های عمیق و کشداری که شــهر را در اندوه خود غرق می کند.
دسته های ســینه زنی و زنجیرزنی همه خیابان ها را قرق کرده
اند و حزن مداحی ها ،در همه خیابان ها و کوچه ها جاری شده
است .امســال بیش از دو میلیون زائر ایرانی در کنار جمعیتی
حدود20میلیون عزادار حســین (ع)به حماسه عظیم اربعین
حسینی مشرف شده اند .بیشــتر این جمعیت حاال به کربالی
معلیرسیدهاند وبارسیدنزائرانیکهدرمسیرهستندهرلحظه
بهسیلجمعیتاضافهمیشود.

در حالی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران تا روز آخر مسابقات جهانی در 9وزن حتی به یک مدال هم نرسیده بود ،باالخره دیروز مهدی علیاری در وزن 97کیلوگرم این طلسم
را شکست.مهدی علیاری پس از 3برد و در گروه بازنده ها دیشب در دیدار رده بندی باید به مصاف آرتور الکسانیان قهرمان جهان و المپیک از کشور ارمنستان می رفت؛ اما در
اتفاقی عجیب این فرنگی کار ارمنستانی روی تشک حاضر نشد تا اولین و آخرین مدال ایران در مسابقات جهانی کشتی فرنگی به مهدی علیاری برسد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• ســام بــه اعــضــای محترم و بــا شخصیت پدیده
خــراســان .مامردم استان خراسان واقعا شرمنده
آقای گل محمدی ،بازیکنان و کادرفنی خوب پدیده
هستیم .شرمنده ایم که استانی به این وسعت توان
حمایت یک تیم را ندارد .مسئوالن باید از شهرهای
دیگر یاد بگیرند که چگونه برای تیم پایین جدول شان
هزینه می کنند .به امید برطرف شدن مشکالت تیم
محبوب استان ،پدیده با غیرت.
•• من روزنامه خراسان رو می گیرم یکی برای اخبار
و یکی هم بــرای بخش سرگرمی صفحه خراسان
رضــوی .حاال آمــدم صفحه را باز می کنم ،می بینم
سرتاسر صفحه تبلیغه ،آخه این چه کاریه؟!
•• واقعا متاسفم برای کارگردان سریال دلدادگان که
آخرین قسمت این سریال رو بد تموم کرد .افسانه باید
پسرش رو می دید اما فرار کرد ،از همه بدتر ارغوان که
تیرخوردوبهکمارفتحداقلدرپایانبایدبههوشمی
آمد و با امیر ازدواج می کرد و خیلی از بحث های دیگر،
این فیلم آخرش باعث ناراحتی من و خیلی ها شد.
•• سالم به روزنامه خراسان بزرگ به ویژه قسمت
حــرف مــردم .تا کی باید کارگر جماعت چــوب کم
کاری بیمه تامین اجتماعی را بخورد؟ توجیه کردن
ارباب رجوع یکی از وظایف اون هاست .کارگری که
۲۲سال بیمه دارد باید حتما ۵۰سال داشته باشه
تا بیمه بیکاری متصل به بازنشستگی شاملش بشه.
متاسفانه ما را توجیه نکردند االن باحدود۵۰سال
بیکارم و هر جا هم برای کار می رم می گن سن شما
زیــاده! باید چه کار کنم با این آشفته بــازار خرج و
مخارج با یک دختر دانشجو؟!
•• واقعا یک مدیر چقدر باید خودخواه باشه که برنامه
 90را با میلیون ها مخاطب تعطیل کنه!
•• بیشتر برندهای پوشاک ایرانی در تهران تولید می
شود و در پایتخت نیز به فروش می رسد که باید در
شهرستان ها نیز نمایندگی داشته باشد.
•• از مسئوالن محترم صدا وسیما تقاضا داریــم که
شبکه های شما و تماشا و بــازار را در دستگاه های
گیرنده دیجیتال در شهرستان درگز راه اندازی کنند.
کیفیت پخش شبکه ها در شهرمان اصال مناسب و
مطلوب نیست .لطفارسیدگی کنید.
ن،
نبهحدود 15توما 
•• درعینبازگشتدالراز ۱۹توما 
یدارد بهرا ه می
ی درلواز م ساختمان 
د گران 
ج جدی 
مو 
افتد.مسئوالنپیگیرشوندوجلویآنرابگیرند.
•• وقتی حادثه ای مثال برای قطار پیش می آید فوری
مدیر عامل برکنار می شود چطور وزیر صمت کناره
گیری می کند و در پست وزارت دیگر معرفی می شود

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

مثل آقای سیف؟!
•• آقای روحانی و بقیه مسئوالن ،شما همه بسیار زیبا
حرف می زنید ولی در عمل هیچ تغییری در زندگی
مردم اتفاق نیفتاده!
•• مسابقاتکشتیمجارستانباسهمدالبرنزبدترین
مسابقات کشتی گیران ایرانی در تاریخ کشتی ایران
است.وزارت ورزش و فدراسیون کشتی ،ملت ناراحت
هستند و از شما جواب می خواهند.
•• بیشتر شرکت ها اعالم ورشکستگی کردند آن وقت
آقای روحانی می گن ما تورم نداریم!
•• کاش مردم دوکشور اسالمی ایران و عراق مانند
کشورهای اروپــایــی نیاز به ویــزا نداشتند و تنها با
گذرنامه و هزینه خروجی می توانستند رفت و آمد
کنند.
•• دولت باید به زیرساخت های گردشگری اهتمام
بیشتری بورزد تا صنعت گردشگری رونق بیشتری
پیدا کند.
•• بعضی از مسئوالن توانایی کنترل قاچاق را ندارند و
به مردم فشار وارد می کنند .بعضی از آن ها پاک کردن
صورت مسئله را به عنوان بهترین راهکار استفاده
کرده اند گویا راهکار دیگری بلد نیستند.
•• همینه که هست! وقتی استاد خیابانی مترجم می
شود چرا بهاره رهنما شاعر و نویسنده و ...نشود!
•• قضیه یارانه بنزین را لطفا مطرح نکنید .همان طور
که یارانه سایر حامل های انرژی را دادند ،این را هم
همان طور میدند! کاالها  500برابر شده اما یارانه
تغییری نکرده!
•• چرا وزارت بهداشت به جای هزینه های هنگفت
دفترچه های بهداشت و سرگردانی مردم آن را به
صورت کارت الکترونیکی انجام نمی دهد؟ االن عصر
الکترونیک است نه عصر حمل کاغذ!
•• خراسان عزیز! دمت گرم خیلی وقت بود نخندیده
بودم! با واحدهای جدید حجم آشنا شدم! بار کتاب به
اندازه  5وانت نیسان و  5کامیون خاور!
•• باید به وظیفه شناسی بعضی از پلیس های داخل
کانکس ،آفرین گفت! فردی که خودش را قاتل معرفی
می کند ،به جای پیگیری موضوع بیرونش می کنند!
•• روزنامه خراسان شما به عنوان سردمدار مطبوعات
در خراسان و کشور لطفا در روزنامه تان به مردم
فراخوان واریز وجه بدهید تا شاید تیم پدیده با این
وضعیت حفظ شود!
•• از ســال  94یــارانــه من را قطع کــرده انــد! چون
همسرم از پدرش خودرو هدیه گرفته! در محضر به
من گفتند همسرت هرچه دارد برای خودش است و

نمابر05137009129 :

تو باید تأمین اش کنی ،ولی حاال یارانه همه خانوار
را قطع کرده اند ،درحالی که یک میلیون حقوق می
گرفتم و االن سه ماه است که بیکارم!
•• آقای روحانی اگر ایران ارزان ترین کشور است،
حقوق بگیر ایرانی هم حقوق کمی می گیرد .این به
آن در!
•• مطلب فــرانــســوی هــا چگونه بــه عمر حکومت
استبدادی پایان دادند خیلی خوب ،مختصر و مفید
بود .این گونه مقاالت تاریخی را ادامه دهید.
•• شما دیگه چــرا آقــای دکتر؟! نگرانی نــداره که!
دو سال بهمون دارو نرسونی خود به خود جمعیت
سالمندمون به حد عادی می رسه! حاال ما هم سعی
مــی کنیم بــا مالیدن جایی کــه درد مــی کند چند
صباحی بیشتر مقاومت کنیم!
•• من نمی دانم این کلمه «باید» چه وقت از ادبیات
گفتاری رؤسای جمهور حذف می شود؟! از زمانی
که من به یاد دارم روسای جمهور همواره می گویند:
ما باید چنین کنیم  ،ما باید چنان کنیم! طرف هشت
سال پست اش در حال اتمام است هنوز ورد زبانش
همین است! مختص به رئیس جمهور این دوره هم
نیست .آن قبلی و آن قبل تر و آن قبل تر از قبل هم
چنین بودند! برادر عزیز! ملت جناب عالی را انتخاب
کرده اند تا همین «بایدها» را انجام دهی نه این که
برایشان بازخوانی کنی.
•• هرچند ممکن است عادل مقصر باشد ولی به دالیل
مختلفی طرفداران زیــادی دارد و مدیر جوان و کم
تجربه شبکه  3روش مناسبی را انتخاب نکرده است.
این موضوع اگر به زیان شخص مدیر شبکه تمام نشود
این شبکه با ریزش مخاطب روبه رو خواهد شد .به نظر
می رسد این مدیر فرد مناسبی را برای عرض اندام
انتخاب نکرده است!
•• آقــای روحانی جــواب ســوال تان را بازنشسته ها
می دهند که کشور ما جزو گران ترین کشورهاست
یا ارزان ترین آن ها؟ حقوق ما ریالی است اما خرج
مان با دالر.
•• نقد قسمت پایانی سریال دلدادگان حرف دل من
بیننده بود ،درود بر نویسنده خوب و چیره دست آن
مطلب.
•• یک شیشه کشک خریدم روی آن  ۶۰۰۰تومان
درج شده بود ۷۵۰۰ ،تومان پرداختم! از لبنیاتی
 ۳کیلو شیر گرفتم کیلویی  ۲۷۰۰تومان .گفتم
هر هفته قیمت فرق می کند چون هفته پیش شیر
کیلویی ۲۲۰۰تومان بود .گفت :نه آقا هر روز صبح
قیمت ها فرق می کند!





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

روزنامه خراسان

@ Khorasan_farsi

09033337010

@ Khorasannewspaper

دورهمی به جای قانون گذاری وزیر گرفتن قانون توسط مسئول خسته!






چترهایتان را باز کنید  ،فصل پر بارشی در پیش است

طراوت باران پاییزی

همینابتدایکار،پاییزامسال،یکهیچازپاییزسالگذشتهجلو
افتاد! در حالی که سال گذشته را با بارش های اندکی پشت سر
گذاشتیم در این چند روز شاهد بارش بی سابقه باران در بیشتر
نقاط کشور بودیم .بارش باران پاییزی که از حدود سه روز پیش
در بیشتر نقاط کشور شروع شــده ،موجی از خوشحالی را میان
مردم شهرها و روستا ها به وجود آورده است .به گزارش باشگاه
خبرنگارانجوان،میانگینبارشدرنخستینماهسالآبیجاری
 11.2میلیمتربودکهنسبتبهپارسال ۳درصدبیشتراست.به
گزارشمهرمیزانورودیآبازابتدایسالآبیجاری(مهرماه)
در ۱۷۷سدتامینکنندهآبشرب ۸۹۰،میلیونمترمکعببود

که این رقم سال گذشته یک میلیارد و  ۱۷۰میلیون متر مکعب
بود که ۲۴درصد کاهش ورودی را نشــان می دهد .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،اســتان های گیالن و مازندران در یک
ماهاولسالآبیجدیدبا ۲۰۰و۱۳۵میلیمتربیشترینبارش
را داشتند ودر پایتخت نیز ۲۷میلی متر بارش ثبت شده است.
آمارهای پژوهشــگاه هواشناسی نشــان میدهد .میزان بارش
سال زراعی یعنی از اول مهر ۱۳۹۶تا پایان شهریور ۱۳۹۷در
کشور 165/8میلیمتربودوایندرحالیاستکهبارشدوره
بلندمدت(میانگین ۳۰ساله) 232.4بودهاست.برایناساس
بارش سال زراعی ۱۳۹۶-۹۷به ترتیب 28.7و 21.9درصد

نسبت به بلندمدت و سال گذشــته کاهش داشته است اما حاال
نقشههایهواشناسیخبرهایخوبیبهمامیدهند.قراراست
پاییز امســال با بارشهای خوبی همراه باشد .از ابتدای مهرماه
یعنی سال آبی  ۹۷ – ۹۸بیش از  ۱۲میلیارد مترمکعب باران و
برفباریدهومتوسطبارشنزدیکبه۸میلیمتراست.اینمقدار
بارندگی نســبت به میانگین دورههای مشــابه درازمدت (4.7
میلی متر)  ۶۶درصد افزایش و نســبت به دوره مشابه سال آبی
گذشته (  7.6میلی متر) 2.6درصد افزایش را نشان میدهد.
بنابراینچترهایتانرابازکنید.چونقراراستابرهایبارشی
حسابیازخجالتزمیندربیایند.

خبرهای خوب از برنامههای حمایتی مسئوالن برای صدرنشین لیگ برتر

واگذاری تیم پدیده قطعی شد

بهروز-به دنبال حاد شدن مشکالت مالی تیم فوتبال «پدیده»
تهدید ســرمربی این تیم به جدایی صبح روز گذشته جلسه ای با
حضور مســئوالن مربوط برگزار شــد که مدیرکل ورزش استان
در گفت و گو با خبرنگار ما مهم ترین تصمیمات جدید مسئوالن
خراســانی را برای ادامه وضعیت تیم پدیده،تشریح کرد«.فرزاد
فتاحی»گفت:خوشبختانهباحضورنمایندگان دادستان،سازمان
بازرســی ،اســتانداری ،همچنیــن مدیرعامــل و مســئوالن
باشــگاه"پدیده"و تنی چند از اعضای شورای شــهر و شهرداری
و مســئوالن شــرکت مادر پدیده و...روز گذشــته جلســه مهمی
برای حمایت از تنها نماینده فوتبال اســتان در لیگ برتر کشــور
تشکیل شد.شایانذکراستدرابتدایاینجلسه،همهحاضران
باتوجهبهنتایجبسیاردرخشانتیمفوتبال"پدیده"وصدرنشینی
این تیم و ضرورت ادامه نشــاط اجتماعی ناشی از آن ،از عملکرد
این باشــگاه و زحمات مســئوالن و عوامل،کادر فنی و بازیکنان

تیم،تجلیل کردند .در ادامه ،پس از بررســی موضوعات مختلف
مقررشدباتوجهبهمصوبه 5/13ستادتدبیر کهبهصراحتطی
آن،اعالم شده که تیم فوتبال"پدیده"حتما باید واگذار شود؛این
باشگاه و تیم حداکثر تا نیم فصل به شــهرداری مشهد یا شرکت
های زیرمجموعــه آن،واگذار شــود.وی افــزود:در همین زمینه
قرارشد هفته آینده ،جلسه ای برای یافتن راهکارهای اجرایی و
قانونی برایکمکبهشهرداریبرایانجاماینماموریتوبررسی
جزئیات آن تشــکیل شــود .فتاحی خاطرنشــان کرد:همچنین
با توجه به وضعیت کنونی این تیم،مقررشــد کمــک مالی فوری
از طریق اســتانداری یا دســتگاه های دیگر به مبلــغ دو میلیارد
تومانتاپایانهفتهبهحسابباشگاه"پدیدهخراسان"واریزشود
تا مسئوالن این باشگاه بتوانند با آن،بخشی از مطالبات و هزینه
ها را پرداخت کنند .همچنین قرار شد مدیرعامل باشگاه(جواد
وطنخواه)هماهنگی الزم را با کادر فنــی و بازیکنان برای انجام

ذرات معلق در هوا  31برابر حد مجاز

نفس سیستان دوباره گرفت
ســال هاســت وزش توفان و هجوم شــن هــای روان در منطقه
سیســتان ،عــاوه بــر بــروز مشــکالتی در ســامتی ،زندگی
اجتماعی و معیشــت مردم ایــن منطقه را هم با بحــران رو به رو
کرده است.به طوری که روز گذشــته هم میزان ذرات معلق در
هوای سیستان 31برابر حد مجاز بود 37.روز از فصل بادهای
 120روزه و ریزگردهای سیستان گذشت ،اما باز هم مردم این
منطقهروزگذشتهبهجایبارشهایپاییزی،شاهدخاکوشن

در هوای منطقه بودند .عمده شن های روان و تپه های ماسه ای
سیســتان را در محدوده هیرمند و در اطراف رودخانه خشــک
شده هیرمند و منطقه زهک می توان مشاهده کرد که با وزش
باد و گرمای هوا ،سال به سال وضعیت این مناطق را بحرانی تر
می کند ،اما بی توجهی ها همچنان ادامه دارد . .بر اساس آمار
گزارش شده از ســوی دانشگاه علوم پزشــکی زابل 48 ،نفر به
مراکز درمانی و بیمارستانی مراجعه کردند که اغلب از بیماران

دو مسابقه آینده انجام دهد و ان شاءا...در نیم فصل نیز عملیات
واگــذاری این باشــگاه به پایــان برســد.در ضمن ،طبق دســتور
اســتاندار ،شــرکت آب منطقه ای موظف شــد تا زمینه استفاده
رایــگان از زمین تمرینی تیــم فوتبال "پدیــده"(در منــزل آباد)را
به عنــوان مالــک زمین،فراهم کند.مدیــرکل ورزش اســتان در
پایان اظهار امیــدواری کرد با نــگاه مثبت و حمایتی مســئوالن
استانی،شــاهد ادامه حضور و نتایج خوب تیم فوتبال"پدیده"در
لیگ برتر کشور باشیم .شایان ذکر اســت با توجه به نبود صنایع
بزرگومادردراستان خراسانرضویوتجربهتیمداریمستقیم
شهرداری ها در همه لیگ های کشوری،اکنون به نظر می رسد
که شهرداری مشهد گزینه مناســبی برای اداره تیم صدر نشین
لیگ برتر باشــد و حداقل بهترین گزینه محسوب می شود .شما
می توانید مشروح این گزارش را در روزنامه خراسان رضوی یا در
سایتاینترنتی Khorasannews.comمطالعهکنید.

تنفسی ،قلبی و ریوی و چشــمی بودند از این تعداد 35،نفر به
طور ســرپایی درمان و مرخص و  13نفر هم برای ادامه درمان
بستری شــدند .وی اضافه کرد :از ســوی جمعیت هالل احمر
زابل ماسک میان مردم توزیع شــد ،همه دستگاه های مربوط
از جمله راهــداری و حمل و نقــل جاده ای بــرای تخلیه و جمع
آوری ماسه و شن ها به ویژه در نقاطی که کانون ریزگردهاست
در حالت آماده باش قرار گرفتند .شــما می توانید مشروح این
خبر را در روزنامه سیستان و بلوچســتان یا در سایت اینترنتی
 Khorasannews. comمطالعه کنید.

3.3 M views

3.4 M views

کیف مدرسه به جای تاج گل

تصویری از اقدامی پسندیده در مراسم ختم از پر
بازدیدترین های فضای مجازی بود .در این مراسم
به جای تاج گل ،کیف مدرسه جمع آوری و بعدا به
کودکاننیازمندهدیهدادهشدهاست.کاربرینوشت:
«آفرینبهاینحرکتزیبا،قطعاگلهاپژمردهمیشدن
وخیرشونبهکسینمیرسیدامابااینحرکتیهعده
بچهنازنینروشادکردن»کاربردیگرینوشت«:شاید
خیلیابگنبایکگلبهارنمیشهولیاگهفرهنگسازی
بشه،بهارمیشه»کاربریهمنوشت«:بیاینهمشگیر
ندیمبهمسئوالنیهبارخودمونتصمیمبگیریمبهجای
هزینه های بیهوده ای که ثمره ای برا مون نداره از این
کارابکنیموهمهجاجاربزنیم»


1.1 M views

مجلس یا دورهمی نماینده ها!

هدیه ای برای جبران اشتباه دو ایرانی

تصاویریازهمهمهوبینظمیدرپخشزندهمجلس
در روز رای اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی در فضای
مجازیپخشوسوژهبرنامه«برفرازالوند»شد.مجری
برنامه تصاویری از نماینده ها را نشان داد و گفت:
«حواسشونبهموبایلشونهایشونهمحواسشونبه
موبایلاونه،ایشونهمحواسشبهاوندونفرهکهدارن
موبایلنگاهمیکننو.....تعدادحضارهم 256نفره»
کاربرینوشت«:بعضیاوقاتکهپخشزندهمجلسرو
نگاهمیکنماینقدهمهمهستکههیچینمیفهمم»
کاربردیگرینوشت«:جوریآمارایجاداشتغالرئیس
جمهور رو داشتن با داد و بیداد تکذیب می کردن که
انگار دو نفر افتادن به جون هم» کاربر دیگری نوشت:
«این سر و صداها و خواب بودنا و داد و بیداد کردنا و
با گوشی ور رفتنا که خوبه من موندم اونایی که رفتن
مجلسوهمشممتنعرایمیدنکیان»

دیــروز در همین ستون از انتشار
فیلمیگفتیمکهدرآنیکراننده
زن تاکسی ترکیهای مدعی بود
دو مسافر ایرانی اسکناس ۱۰۰
لیرجعلیبهاودادهاست.بعدازپر
شدنفضایمجازیازاینفیلم،رئیسانجمنایرانیان
مقیماستانبول ۱۰،برابراسکناسجعلیرابهعنوان
هدیه به این زن داد .این ویدئو نیز مورد توجه کاربران
قرار گرفت و کاربری نوشت « :رئیس انجمن ایرانیان
استانبولکارارزشمندیروانجامدادهوضمناینکه
نشوندادههمهایرانیهامثلاوندونفرنیستن،بااین
اقدام،کاربداوندوتاروهمجبرانکرد» کاربردیگری
نوشت«:تاجاییکهمنیادمهوتوفیلمادیدیماینترکا
بودن که به بهانه گرفتن ویزا  ،ایرانیایی روکه برای
مهاجرترفتنترکیه،سرکیسهکردنو»...





2.2 M views

چالش جدید ترامپ با چتر!

ویدئویی از ترامپ موقع سوار
ش ــدن بــه هواپیما در دنیای
مجازی خبر ســاز شــد .در این
ویدئو ترامپ که چتری به همراه دارد لحظه ای که
قصد دارد وارد هواپیما شود بدون این که به فکر
بستن چتر باشد ،چتر را پشت در هواپیما رها می
کند و وارد کابین می شود .کاربری درباره این ویدئو
نوشت« :کسی که برای بستن یک چتر ساده چنین
رفتاری داشته باشد با مردم خودش و جهان چگونه
رفتارخواهدکرد؟!»کاربردیگرینوشت«:اگهکسی
ترامپرونشناسهفکرمیکنهیهبچهنقنقویلوسیه
کههنوزبچهننهستواالنمبامامانشقهرکردهالبته
االنمممکنهبامالنیاقهرکردهباشه!»کاربرینوشت:
«این قدی برای این که ما رو تحریم کنه داره تالش
میکنهکهدیگهحالچترجمعکردنمنداره»

3.1 M views
1.4 M views

پنل خورشیدی روی ویلچر

تصویریکصندلیچرخدارباسایهبانیازپنلانرژی
خورشیدی مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار
گرفت .کاربری نوشت« :چقدر خوبه که استفاده از
انرژی های تجدید پذیر فراگیر بشه» کاربر دیگری
نوشت« :چقدر خالق بوده سازنده این ویلچر که با
استفادهازپنلخورشیدیهمسایهباندرستکرده
و هم باتری ویلچرشو برای استفاده شارژ می کنه»
کاربردیگریهم نوشت«:بازبگممنومتهممیکنید
کهمسئوالنرومقصرمیدونمولیاگهازطرحهای
این جوری حمایت کنن و بودجه و وام بدن خیلیا
میرنسمتشولیکوگوششنوا»

زیر گرفتن قانون توسط مسئول خسته!

عکسی از ورود رئیس سازمان میراث فرهنگی یعنی
علی اصغر مونسان به همراهی چند مسئول دیگر با
خــودروی شخصی در بازدید از میدان نقش جهان
اصفهان در فضای مجازی خبرساز شد .عکسی که
واکنش سعید بیابانکی شاعر کشورمان را هم در پی
داشتواونوشت«:ورودخودروسالهاستبهمیدان
نقشجهاناصفهانممنوعشدهاست.ایکاشمدیر
محترم سازمان میراث فرهنگی هم که برای بازدید
نقشجهانقدمرنجهکردهاندمثلسایرمردمحداقل
با درشکه می رفتند» کاربردیگری در واکنش به این
تصویرنوشت«:مگهنمیدونین؟مسئولینخستهان،
خسته!کتشلوارشونمخاکیمیشه»
CMYK

