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فارس  -درپی انتشار شایعاتی در خصوص تغییر رئیس بنیاد مستضعفان و برخی گمانهزنیها راجع به حضور افراد مختلف به عنوان ریاست
این بنیاد ،یک مقام آگاه ضمن تکذیب هرگونه تغییر در بنیاد مستضعفان اعالم کرد :آقای سعیدیکیا از مدیران جهادی ،موفق و با سابقه
جمهوری اسالمی است که در همه ادوار منشأ خدمات زیادی بوده است .اکنون نیز به هیچ عنوان تغییر ایشان در دستور کار نیست.

تکذیب شایعه تغییر رئیس
بنیاد مستضعفان

«پدیده»رتبه دوم بهترین های 5دوره لیگ

...

یادداشت روز
امیرمسروری

info@khorasannews.com

استراتژی که با یک دمپایی
هوا رفت!
یک :از ابتدای بحران ،عربستان ســعودی تصور نمی کرد
جنگ یمن تا ایــن حد شــدید و طوالنی شــود .تصورش از
ســقوط صنعا در یک ماه حکایت داشت و مدعی بود ظرف
یک هفتــه طومار حکومت یمــن در هم پیچیده می شــود و
پس از آن ،سران حکومت انصار ا ...دستگیر و محاکمه می
شــوند ،اما نه تنها صنعا ســقوط نکرد ،بلکه انصارا ...گروه
های دیگر را هم راضی کرد در فرایند دولت سازی شرکت
کنند و علیه عربستان دست به اسلحه شوند .خسارت جنگ
برای عربســتان فقط کشــتار مردم و ثبــت جنایت جنگی
نبود ،انصار ا ...توانســت با تشــکیل کمیته های مردمی،
بسیج عمومی اعالم کند و بسیاری از شخصیت های محور
مقاومت و انصار ا ...به عنوان یــک فرمانده میدانی خود را
به یمنی ها اثبات کردند .دراین شرایط برد موشکی یمن به
ابوظبی رسید و انصار ا ...از چندین دستاورد مهم دفاعی
رونمایی کرد .ریاض تهدید شــد و امارات مجبور شد کمی
در سیاســت های حمله به یمن تجدید نظر کنــد .تا جایی
که ساز مخالفت امارات با عربستان بر ســر ماندن یا رفتن
منصورهادی باال گرفت و به نظر می رسد به دلیل جنگ و
افزایش نفرت اجتماعی کسی حاضر نیست حکومت او را
قبول کند .موضوعی که با فراخوان هادی به ریاض جدی
تر شده است.
دو :در ســال گذشــته میالدی ،واشــنگتن و لندن از ریاض
خواســتند تا پایــان نبــرد در یمن را اعــام کند و بــه فرایند
مذاکراتبپیوندد.البتهاینموضوعصرفایکفشارسیاسی
نبود ،تبعات جنــگ و افزایش قــدرت میدانی انصــار ا ...و
نیز افزایش محبوبیت اجتماعی این تشــکل در یمن ،برای
انگلیس و آمریکا قابل پذیرش نبود .انصــار ا ...حاال به یک
چهره محبوب تبدیل شــده بود که هر آینــده ای برای یمن
بدون آن غیر قابل تصور است .طرف سعودی از این دو کشور
درخواست مهلت برای تصرف سر پلی مهم به منظور قدرت
برتر در مذاکرات کرد و طرح تصرف الحدیده روی میز اتاق
جنگ ائتالف قرار گرفت .این را باید اذعان داشت تا به امروز
نگارنده حتی یک نفر را هم ندیده است که تصور کند ،یمنی
ها پیروز دفاع الحدیده شوند .حمله اول با تمام تجهیزات و
از زمین و آسمان و دریا با مشارکت فرانسوی ها و آمریکایی
ها آغاز شد .چندین تن از افسران ارشد فرانسوی به اسارت
یمنی ها در آمدند و آفند با شکســت مواجه شــد و الحدیده
تا به امــروز مقاومت کرد .لندن و واشــنگتن این بــار با ابزار
سیاسی از ریاض خواستند جنگ را پایان دهند ،زیرا دیگر
نمی توانستند فشار افکار عمومی جهان را نادیده بگیرند.
ریاض در تماسی که با لندن و واشنگتن داشت از آنان دوماه
وقت گرفت و در یک حمله گســترده نقشه تصرف الحدیده
را برای اشغال مطرح کرد .موج دوم حمله اما فاجعه بار بود
و خساراتی به مراتب شدید داشــت .به طور حتم شهر باید
ســقوط می کرد؛ در حالی کــه الحدیده ماند و ایســتادگی
کرد و تا به امروز در تمام فشارها از خود مقاومت نشان داده
است .فرماندهان میدانی معتقدند بر خالف ادعای رسانه
ها از الحدیده ،مردم با روحیه تمام در حال نبرد هســتند و
بسیج عمومی رهبر انصار ا ...با لبیک تمام عشایر الحدیده
مواجه شده است.
ســه :حال ســوال این جاســت  ،اگر عربســتان پیــروز نبرد
الحدیده شــود ،باز هم در مذاکرات مــی تواند دولتی چون
منصور هادی را به ملت یمــن تحمیل کند یا خیــر؟ به طور
حتم جواب این پاســخ خیر اســت .از مدتی قبل عربستان
تالش زیادی کرد با ارتباط گیری بعضی از شخصیت های
سیاسی حاضر در دولت به ویژه از ائتالف سیاسی کنگره و
حرکت های دیگر را جذب خود کند و به عنوان عناصر جدا
شده از دولت انصار ا ،...برای آینده سیاسی یمن به کار گیرد
و از محبوبیت اولیه این افراد استفاده کند .طرحی که از آن
ِ
دولت معتدل و همراه نام برده می شد .عبدالسالم
به عنوان
جابر وزیر اطالع رسانی کابینه یمن یکی از این گزینه ها بود.
کنفرانس خبری او در ریاض که به دلیل جدایی اش از انصار
ا ...و صنعا برگزار شــد؛ اما با حاشــیه ای جالب همراه بود.
«دمپایی» یک خبرنگار موجب پایان یافتن سریع کنفرانس
شد و طرح عربستان برای جایگزین کردن چهره های جدا
شده به شکست رسید.
به نظــر می رســد دو نکته در حــوادث اخیر یمــن غیر قابل
انکار اســت .نکته اول  ،نبود تصور آینــده یمن بدون حضور
انصار ا ...اســت .تمام بازیگران منطقــه ای و فرامنطقه ای
به این جمع بندی رسیدند و طوالنی شــدن جنگ قطعا به
نفع انصــارا ...و طرف هــای مقاومت در صنعا اســت .نکته
دوم ،شکســت مفتضحانه عربســتان در جنگ یمن است.
در میدان و سیاســت عربستان شکست ســنگینی خورد و
حاال با این شکست مجبور اســت پای میز مذاکره بنشیند.
آخرین تالش شان برای جذب شخصیت های سیاسی  ،با
پرت شــدن یک دمپایی پایان یافت و مکر رسانه ای شان به
خودشانبرگشت.بایدمنتظرماندودیدسرنوشتالحدیده
تا چند روز دیگر به کجا می رســد .اگر الحدیده در دســتان
مقاومت بماند ،قطعا بزرگ ترین شکســت تاریخ عربستان
رقم خواهد خورد و در صورت پیروزی ائتالف بر الحدیده،
قطعا معــادالت پیچیده تر از چیزی می شــود کــه امروز در
منطقه وجود دارد.

khorasannews.com
مخاطبان روزنامه خراسان در استان های
خراسان شمالی  ،خراسان جنوبی و سیستان
و بلوچستان می توانند مطالب مربوط به تیتر
های زیر را که در صفحه اول آمده است  ،در
شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت
اینترنتی روزنامه خراسان به نشانی www.
 khorasannews.comمطالعه کنند.
مرغ  10هزار تومان و تخم مرغ
 9هزار و  500تومان را رد کرد

کورسگرانیمرغوتخممرغ
خراسان رضوی

صفحه3

مســابقات لیگ برتر فوتبال کشــور بازهم با وقفه دیگری (به
خاطر بازی دوستانه تیم ملی )مواجه شده است که این وقفه
بهانه ای شد تا با نیم نگاهی به بازی های تنها نماینده فوتبال
استان(تیم پدیده خراسان)و در شرایطی که تنها چهار هفته
تا پایــان نیم فصل لیــگ باقی اســت ،امتیازات ایــن تیم را در
شرایط مشابه (11مسابقه) با دیگر قهرمانان لیگ طی دوره
های چهاردهم تا هجدهم (4دوره) بررســی کنیم تا جزئیات
نتایج بسیار درخشان تیم مشهدی برای اهالی فوتبال بیشتر
مشخص شود.
▪لیگچهاردهم()94-93

لیگ برتر چهاردهم،نخســتین حضور تیمی از استان خراسان
رضوی (پس از ســالیان طوالنی رکود و غیبــت )بود.به گزارش
خبرنگار مــا ،در این دوره تیــم فوتبــال «پدیده خراســان» که با
سرمربیگری «اکبر میثاقیان» به لیگ برتر راه یافته بود ،در آغاز
راه«علیرضامرزبان»راجایگزینویکردونتیجهاینتیمفوتبال
نیز در نخستین حضورش در پایان فصل رتبه قابل قبول «دهم»
بود.درایندوره تیمفوتبال«تراکتورسازیتبریز»درپایانهفته
یازدهم با 24امتیازصدرنشینلیگبودکهالبتهدرهفتهپایانی
جامقهرمانیرابهتیم «سپاهاناصفهان»واگذارکرد(.درلیگ
چهاردهمسپاهانقهرماناز 11بازی 20امتیازکسبکرد).
▪لیگپانزدهم()95-94

تیــم فوتبال"پدیــده خراســان"در دومیــن فصــل حضــورش
در لیــگ برتــر فوتبــال کشــور،با کنــار گذاشــتن ســرمربی
اش(مرزبان)"محمدرضا مهاجــری"را جایگزین وی کرد که در
پایان فصل بــاز هم رتبه دهم توســط "پدیده"تکرار شــد.در این
دوره"،اســتقالل خوزســتان" که قهرمان لیگ پانزدهم شد در
پایانهفتهیازدهم از 11بازیفقط 20امتیازکسبکردهبود.
▪لیگشانزدهم()96-95

در این دوره نیز مهاجری ســرمربی پدیده بود و این تیم در لیگ
شانزدهمبایکرتبهنزول،صاحبجایگاه"یازدهم"شدوایندر
حالی بود که در لیگ پانزدهم "،استقالل تهران"با 22امتیاز از
11بازیصدرنشینبودکهدرپایانفصلدرجایگاهدوموپایینتر

ازپرسپولیس(قهرمان)قرارگرفت.جالباینجاستکهدرلیگ
شانزدهمپرسپولیسدرحالیبهقهرمانیرسیدکهاز 11بازی
 23امتیازداشت!
▪لیگهفدهم()97-96

در دوره هفدهــم لیــگ برتر،یــک بار دیگــر "پدیده خراســان "و
ســرمربی اش(محمــد رضــا مهاجری)رتبــه یازدهــم را تکــرار
کردند تا مهاجری در پایان همــان فصل جایش را به"یحیی گل
محمدی"بدهد .در لیگ شانزدهم ،تراکتورسازی با قلعهنویی
 23امتیاز از  11بازی گرفته بود و صدرنشین بود ولی در پایان
فصل رتبه سوم را در اختیار داشت و پرسپولیس مجدد قهرمان
شد.
▪لیگهجدهم()98-97

در لیگ هجدهم"،یحیی گل محمدی"هدایت تیم "پدیده"را
در دست گرفت و تاکنون نیز نتایج بســیار خوبی با این تیم به
دست آورده است".پدیده خراسان"تا االن موفق شده در 11
بازی با هشت برد ،دو تســاوی و تنها یک شکست و کسب 26
امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرد .عملکرد پدیده تا
پرســپولیس فصل گذشــته از نظر
پایان هفتــه یازدهم تنها از
ِ
تفاضل گل(طــی ادوار مختلف) پایینتر اســت و در پنج دوره
اخیر هیچ تیمی به جز این دو تیم نتوانســته اســت  26امتیاز
از  33امتیاز ممکن را به حساب خودش واریز کند.اتفاقی که
شاید کمتر فوتبال دوست خراسانی تا پیش از شروع لیگ برتر
آن را پیش بینی میکرد.
▪امیدواربهآینده

این آمار و ارقام نشان از برتری چشــمگیر پدیده تا این جای کار
نسبتبهبسیاریازقهرمانهایادواراخیرلیگبرتردارداما این
که آیا پدیده با ادامه این روند میتواند اولین قهرمان تاریخ لیگ
برتر از دیار خراســان رضوی باشــد یا نه،با توجه به این که هنوز
هفتههایزیادیتاپایانلیگبرترکشور باقیماندهوهمچنین
نقل و انتقاالت نیم فصــل هم میتواند در معــادالت پایان لیگ
تاثیربهسزاییداشتهباشد،هنوززوداستکهامیدواریمبا ادامه
حمایتهایهمهجانبهاستانی،محققشود.

روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی صورت های مالی بانک ها منتشرکرد:

وضعیت سود و زیان  ۱۸بانک و موسسه اعتباری
سیاهه دارایی ،سود و بازده ۱۸بانک و موسسه اعتباری کشور
درحالیمنتشرشدهاستکهبرخیازآنها،حاشیهسودبسیار
منفی و برخی دیگر بسیار مثبت را تجربه میکنند .به گزارش
خراسان،براساس گزارشی که روز دوشنبه در روزنامه دنیای
اقتصادچاپ شد جزئیات داراییها ،حاشــیه سود ،بازده کل
نام بانک

اعتباری ملل
اقتصاد نوین
انصار
ایران زمین
پارسیان
تجارت
حکمت
خاورمیانه
دی
رسالت
سرمایه
سینا
صادرات
کارآفرین
گردشگری
ملت
پست بانک
کوثر مرکزی

دارایی ها
(هزارمیلیاردتومان)

16.6
41.6
35.9
22.3
91.0
139.1
4.5
9.5
23.3
13.3
17.5
18.4
179.0
16.1
25.6
221.9
9.8
20.1

حرفمردم



دارایی و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها مشخص
شد که نشان می دهد برخی از این بانک ها ،حاشیه سود بسیار
منفــی و برخی دیگر بســیار مثبــت را تجربه میکننــد .دامنه
حاشیهسودمثبتبانکها 0.7درصدتا 243.4درصدوسود
منفی بانک ها از  -2855.6تا  -15.7درصد متغیر است.

حاشیه سود خالص
(درصد)

5
7.9
18.5
4.5
6.6
-2855.6
-15.7
44.2
135
4.1
243.4
10.5
-61
13.4
-23.3
5.7
0.7
2.4

بازده کل
دارایی(درصد)

0.2
0.2
0.8
0.1
0.1
-4.6
-0.7
2.6
-12.8
0.2
-31.5
0.4
-2
0.4
-1.1
0.3
0
0

نسبت بازده حقوق
صاحبان سهام(درصد)

4.7
4.5
17
19.7
2.6
360.5
-4.4
26.5
85
35.3
51.1
5.4
-190.4
4.7
-98.7
10.3
2.1
1.4

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• می شه درباره افزایش حقوق مواجب بگیران دولتی
گزارشی تهیه کنید؟ همه امکانات ،وام ها و افزایش
حقوق و مزایا منحصر شده به کارمندان دولتی .پس
کارگرانبیچارهچهکارکنند؟
•• با ایــن همه گرفتاری ،بعضی ها هنوز دنبال کل
کل سرخابی هستند! واقعا دمتان گرم .از کجا قرص
بیخیالیمیخرید؟!
•• چرادولت سعی دارد به دروغ قاچاق سوخت را به
گرانیبنزینگرهبزند؟
•• پیشنهادسایپابهخریدارانساندروتندر90استپوی
برایتحویلگرفتنخانوادهپرایدوتیبابهجایخودروی
ثبتنامیشانآنهمباقیمتروزنوعییکجانبهگرایی
وکالهبردارینویناست!
•• دولتمردان عزیز فکر می کنند فقط راه حل درست
کردن اقتصاد گران کردن است  .مملکت اقتصاددان
می خواهد نه فامیل بازی که برای هر راهکاری فوری
موضوعگرانکردنرامطرحمیکنند.
•• ترفندکارخانجاتتولیدموادلبنیبهمسئوالنومردم
در خصوص کاهش  10درصدی قیمت محصوالت
شان به این شکل است که اگر قیمت درج شده آن ها
روی کاالها را بررسی کنید متوجه خواهید شد که از
چندروزقبلیعنی12آبانبیشترمحصوالت20درصد
افزایش قیمت داشته و در  16آبان  10درصد کاهش
قیمتداشتهاست .درنتیجههیچاتفاقینیفتادهو گران
فروشیهمچنانادامهدارد.
•• چراکنسرت 80هزارنفری محسن ابراهیم زاده در
ورزشگاهآزادی اینقدر بدونکیفیتاجراشد؟
•• به گفته مسئوالن ،انبارهای کشور از موادغذایی پر
است اما قیمت ها آن قدر باال و نجومی است که فقط
درصدمحدودی ازجمعیت کشور قادربه خرید آن ها
هستند!
•• این قدر که می گویند بازنشستگان نباید مشغول به
کار باشند پس چرا در مدارس حتی دبیرستان ها از
معلمان بازنشسته دعوت به کار می شود تا سر کالس
هاچرتبزنند؟
•• لطفادربارهپروندهسهامدارانپردیسبانبادادستان
محترم مصاحبه ای داشته باشید .کی می خواهند
حقوقازدسترفتهمارابرگردانند؟
•• شرکت هایی مثل ایــران خــودرو ،سایپا ،ایرانسل،
همراهاول،شرکتهایلبنی،کالخودمختارندومدام
قیمتهاراباالمیبرند.دولتهمکارینمیکند.
••چگونه آقای عباس آخوندی وزیر مستعفی مسکن
و شهرسازی که هیچ برنامه ای بــرای بافت فرسوده
نداشته،کاندیدایشهرداریتهرانشدهاست؟تهران

بافتفرسودهفراوانیدارد.
•• سریالدلدادگانپایانبندیخوبینداشت،سریال
درحوالیپاییزکه ازاول کالضعیفه!
•• به تازگی همراه اول برای برنامه های تلویزیونی مثل
فرمول 1بهشکلکثیفیداللیمیکند.مثالپیاممیاد
کهمشترکگرامیبهعلتاختاللدرشبکهدرخواست
شمابرای عضویت دربرنامه فرمول 1ناموفق بوده.
با انجام فالن روش درخواست بدهید در حالی که
ماهیچ درخواستی نداده بودیم! جالب این که برای
هر سه خط بنده بارها چنین پیامی آمده .عضویتی که
روزانه500تومانبایدبدهیکهدرمقیاسکالنرقمی
وحشتناکمیشود!بهامیداینکهبرایهمیشهجلوی
ایناعمالوقیحاپراتورهاگرفتهشود.
•• چــرا مــامــوران نــیــروی انتظامی بــه جــای ایــن که
معتادان را جمع کنند به جمع آوری موتور کارگران
زحمتکشگیرمیدهند؟
••  ۲۸ثانیهتماس و دو پیامککوتاه  1200تومان از
شارژکسرشده!بانکهاک مبودحاالدستاپراتورهای
همراههماضافهشد.قابلتوجهمسئوالن!
•• بعضی وقت ها از برخی دولتمردان و مسئوالن قدیم
وجدیدچیزهاییمیبینیمومیشنویمکهآدمافسوس
می خــورد چرا و چگونه اختیار بیت المال به چنین
افرادیدادهشدهاست!
•• بهاندازهایکهتولیدکنندگانموادلبنیازآغازتحریم
های آمریکا باروح وروان مردم بازی کرده اند ،ترامپ
نکردهاست!
•• اگردادستانمدعیالعموماستچرابهنیابتازمردم
باتولیدکنندگانموادلبنیبهخاطراجحافیکهدرحق
مردممیکنندبرخوردنمیکند؟
•• لطفادرصورتامکان،روزهایپنجشنبهنصفصفحه
یایکستونبهمرورخبرهایمهمهفته اختصاصبدید
نه فقط سیاسی ،همه جورخبر آن هم برای کسانی که
فرصت خواندن روزنامه یاحتی دیدن اخبار رو درطول
هفتهندارند.اینطوری دیگهخیلیازدنیاعقبنیستند.
••به گفته روحانی تحریم ها تاثیری بر زندگی مردم
نگذاشته .این درسته چون سوء مدیریت قبال تاثیر
خودش رو گذاشته و جایی برای گرانی توسط ترامپ
نگذاشته! آقای روحانی تا زمانی که مدیریت در کشور
گردشیباشهوضعبههمینترتیبخواهدبود.
•• چــرا تعرفه هــای بخش خصوصی دام پزشکی به
خصوصدرقسمتواکسیناسیونبسیارپایینه؟هزینه
تزریقیکگاوباهزارجورخطرحدود500تومنه!
•• دیــروز بــرای سومین بار پیاپی شیر پاکتی کوچک
(شیرمدارس)مبلغ 300تومان گران شد و طی دوماه

ممنوعیت تبلیغ  36  کاال

سخنگوی ســازمان غذا و دارو از بازنگری در فهرست کاالها
و اقدامات آسیبرسان ســامت و همچنین نامهنگاری وزیر
بهداشــت برای ممنوع شــدن تبلیغ ایــن اقالم خبــر داد .به
گزارش جماران  ،در فهرســت این  36قلــم کاال  ،مواردی از
جمله سوســیس و کالباس ،ژامبون ،انواع ســاندویچ و پیتزا،
ساالد الویه ،فالفل آماده شــده به روش غوطه وری در روغن،
نوشابه های گاز دار و بدون قند به چشم می خورد.
همچنیــن نوشــابه های انــرژی زا ،نوشــیدنی هــای گازدار،
روغــن ســرخ کردنــی و چیپــس ســیب زمینــی هــم در ایــن
فهرســت آمده اســت.دکتر کیانــوش جهانپــور در ایــن باره
گفت :به دنبال برگزاری جلســات متعدد با حضور مسئوالن
مربــوط در حوزههــای بهداشــت ،غــذا و دارو و همچنیــن
سازمان اســتاندارد ،فهرســت اقــام کاالهــا و اقدامــات
آسیبرســان به ســامت بازنگری و اولویتبندی شــد .وی

افزود :به این ترتیب  ۳۶قلم کاال و اقدام آسیبرسان سالمت
شناسایی و اولویت بندی شدند؛ به طوری که مورد اول تا ۲۲
ت دوم و  ۲۹تا
این فهرست در اولویت اول ۲۳ ،تا  ۲۸در اولوی 
 ۳۶در اولویت سوم قرار گرفتند.
جهانپور با اشــاره بــه ماده  ۴۸قانــون الحاق مــوارد به قانون
تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت و بنــد ج ماده  ۷احکام
دایمــی برنامههــای توســعه ،گفت :بر اســاس همیــن موارد
قانونــی و لــزوم اجــرای آن و همچنیــن بــه منظــور صیانــت
از ســامت جامعــه در قبــال تبلیغــات اقــام این فهرســت و
جلوگیری از القای مصرف آن ها ،دوروز قبل هاشمی وزیر
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نامهای به دکتر صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و علی عسگری رئیس سازمان
صدا و سیما ،اعمال ممنوعیت تبلیغات اقالم این فهرست در
تمامی رسانهها و موارد تبلیغاتی را خواستار شد.

شورای شهرمشهد برون سپاری آتش نشانی را تصویب کرد

آتش خصوصی سازی بر جان آتش نشانی

اعضای شورای شــهر مشــهد در چهل و یکمین جلســه علنی شورا بر
خصوصی ســازی آتــش نشــانی رای دادنــد و در مصوبه ای بــا عنوان
برون سپاری فعالیت های آتش نشــانی ،باالخره بر نظر خود مبنی بر
خصوصی سازی آتش نشانی اصرار کردند و آن را به تصویب رساندند؛
موضوعی که تا به امروز با مخالفت های شــدید کارشناسان ،صاحب
نظران و البته برخی کارکنان بخش خصوصی آتش نشانی همراه بود.
حیدری  ،رئیس شــورای شهرمشــهد با بیــان این که ایــن موضوع در
جلسات گذشته شورا به کمیســیون های مربوط برای بررسی مجدد
ارجاع داده شد ،افزود :حال این دستورکار پس از انجام بررسی ها به
صحن علنی آمده است .بتول گندمی نیز با بیان این که پس از بررسی
هایصورتگرفته،قرارشدکهمدیریتایستگاههابرونسپارینشود،
گفت :بر این اســاس به شــهرداری اجازه داده شــد ،از ظرفیت بخش
خصوصی در فعالیت های ساخت و توسعه ایستگاه ها ،تامین ماشین
آالت و تجهیزات ،تامین نیروی انســانی مورد نیاز و راهبری عملیاتی
با حفظ مسئولیت و فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
استفاده کند.

حاجیان شهری ،رئیس کمیســیون خدمات و محیط زیست شورا در
مخالفت با این الیحه گفت :در خصوص برون ســپاری ایستگاه های
آتش نشــانی پژوهشــی صورت گرفت اما چون نتایج این پژوهش ها
موردپســند مدیران مربوط نبود ،کنار گذاشــته می شــود ،در حالی
که هزینه این پژوهش از جیب مردم پرداخت شده است .وی افزود:
در این خصوصی ســازی ،با توجه به قراردادهای قبلــی هزینه های
شــهرداری بیشتر شــده اســت ،در حالی که هدف از این کار کاهش
هزینه هاســت.حاجیان شهری با بیان این که مشــهد در بین تمامی
شــهرهای ایران بیشترین برخورداری از ایســتگاه های آتش نشانی
را داشته اســت ،گفت :مدیران آتش نشــانی دیگر شهرهای کشور با
خصوصی ســازی مخالف هســتند و ما می خواهیم در مشهد سلیقه
ای این کار را انجــام دهیم.این الیحه پس از حــدود  45دقیقه بحث
در شورا ،به رای گذاشته شد و با دو رای مخالف «حاجیان شهری» و
«رمارم» و رای مثبت بقیه اعضا به تصویب رسید.
شــما می توانید مشــروح این مطلب را در روزنامه خراســان رضوی یا
سایت  www.khorasannews.comمطالعه کنید.

از  1000تومان به  1800تومان رسید .آیاهنوزوقت
برخوردباکارخانجاتلبنیفرانرسیدهاست؟
•• دراخبار 20:30یکیازمسئوالنتعزیراتحکومتی
ازجریمهچندمیلیاردیهشتکارخانهبزرگتولیدات
لبنی خبرداد وخودایشان گفت ما معتقدیم این جرایم
دردیازمردمدوانمیکندوبایدفکراساسیکرد.
•• متأسفم برای مسئوالن بی خیال وزارت ورزش که با
کسانی که مسائل داخلی کشور را به فیفا می کشند تا
دوروزبیشتربرمسندقدرتبمانندبرخوردنمیکنند.
کسانی مثل فیفا هم دنبال بهانه اند یا جریمه کنند یا
تحریمو...
•• ما پزشکانداخلیدر مطبهنوز با تعرفهکمدولتی
نوجانبازان
خدمتمیکنیم.حتیحاضریمفرهنگیا 
را مانندقبلرایگانویزیت کنیمولیبیمهایــرانو
نهمکارینمیکند.وزارتبهداشتنیزبرای
آتیهسازا 
اینرشتهکهپایهطباست،ارزشیقائلنیست.
•• فکر می کنم که دولت نقطه ضعف های اقتصادی
خــودش را از مــردم پنهان می کند! اگرقاطع بودند
روراستبهمردممیگفتندکهدربحثاینگرانیهااز
ماستکهبرماست!
•• من تحت پوشش کمیته امداد هستم .چگونه باید از
واریزاینبستهحمایتیمطلعشوم؟
•• دو ماه پیش در بیمارستان بستری بودم و کل هزینه
هاراپرداختمامابیمهآتیهسازانهنوزپرداختنکرده.
پیگیریهمکهمیکنیممیگویندبودجهنداریموچهار
ماهاستپرداختینداشتهایم.
•• سزای گران فروش ،نخریدن است .با کمی همت ما
مردم ،به راحتی بساط شیادان از خدا بی خبر برچیده
میشود.
•• بادوستیکهگفتهبودهمهشدهاندفداییانکارمندان
موافقم .تازه قرارشده حقوق کارمندان افزایش یابد
و فشار این افزایش بر طبقه کارگران و زحمت کشان
آبرومند در تمام صنف هاست .مسئوالن درتقسیم
بیتالمالنهایتعدالترارعایتکنند.
•• آقایروحانی!چندسالپیشقولدادیهر۱۰۰روز
عملکرد اقتصادی دولت را به مردم گزارش بدهی که
خلفوعدهکردیوخاموشیاختیارکردی.همچنینبه
مردمضمانتدادیشیبافزایشقیمتهامالیمباشد
کهمتاسفانهشیبآنخیلیتندشدهودیگر لندکروزهم
نمیتواندازآنباالبرود!
•• با وجود این همه بافت فرسوده درمشهد آیا بهتر
نیست شرایطی فراهم شــود تا مــردم قبل از زلزله
خسارتمالیوجانیزیادمقاومسازیساختمانخود
رابه دست گیرند؟
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ازدواج مجدد با اعمال شاقه!

سرقت داعش وار از طالفروشی

تصویریازمردیکهیکسنگبزرگرویکمرخود
دارد در فضای مجازی پخش شد و در شرح آن آمده
بود« :در بعضی از مناطق پاکستان مردی که همسر
دوم می خواهد باید یک سنگ بزرگ به مدت نیم
ساعتدرمیانجمعرویکمرخودنگهداردتالیاقت
خودبرایازدواجمجددراثابتکند».کاربرینوشت:
«خداروشکرتویکشورمابااینتورمباالنیازیبهاین
کارانیستوهمینکهبتونیگرونیاروتحملکنیواز
پس مخارج بر بیای حله» .کاربری هم نوشت« :واقعا
اگر مردی توان اقتصادی و همچنین توان برقراری
عدالتبیندوزنراداشتهباشهچرانباید دوتاهمسر
اختیارکنه؟»

ویدئوییازسرقتمسلحانه
یک طالفروشی به سرعت
در فضای مــجــازی پخش
شــد کــه در آن حمله سه
سارق مسلح ،طالفروش
گتوندی را به ضرب گلوله مصدوم کردند که وی به
دلیل شدت جراحت درگذشت .کاربری نوشت:
«بــا ایــن قیمت بــاالی طــا ،طالفروشی ها باید
حواسشون رو بیشتر جمع کنن تا این جوری مورد
هجوم واقع نشن» کاربر دیگری نوشت« :این که
می بینی یه نفر با آسودگی اسلحه دست گرفته و
توی خیابون داره می چرخه مو به تن آدم سیخ می
کنه واقعا توی سوریه ببین مردمش چی کشیدن».

650.5 K views

سود دیرکرد به گاز رسید!

تصویری از قبض جدید گاز در فضای مجازی پخش
شد که در آن ادعا شده برای مشترکینی که دارای
بدهی معوق بودند سود دیرکرد پرداخت قبض را
نیزاضافهکردهودرمبلغنهاییآوردهاست.کاربران
که از ایــن حرکت شرکت ملی گــاز دلخور بودند
به این کار واکنش نشان دادنــد .کاربری نوشت:
«بانکهاکمبودحاالازطریققبضهاهمبایدنزول
بگیرید؟ » کاربر دیگری نوشت« :یکی نیست به این
مسئوالنبگهبااینگرونیهمینکهیهنفربتونهشکم
خانوادش رو سیر کنه شاهکار کرده بعد شما میاین
ازشسوددیرکردقبضگازمیگیرین،وایبرشما».






980.5 K views
660.5 K views

تشریفات اسکورت ملکه تشریفاتی!

ویدئویی از اسکورت ملکه
انــگــلــیــس در ســفــرهــای
خارجی در فضای مجازی
پخش شد که نشان می داد
برای محافظت از این مقام
تشریفاتیکلیموتور،خودرووحتیبالگرداستفاده
میشود.کاربرینوشت«:چهخوبکهاونجاهماز
این آدمای بی خود ولی ترسو دارن که بتونیم نمونه
مدل های داخلی رو با اونا مقایسه کنیم» .کاربر
دیگری نوشت« :اگه ملکه تو کشور خودشون بشینه
ونرهخارجکلیتویبودجهوهزینههایکشورشون
میتونن صرفه جویی کنن!» .کاربری هم نوشت« :از
این آدما ما داخلیش رو خیلی داریم» کاربر دیگری
همنوشت«:ماتویکشورخودمونکلیملکهداریم
کهرومانتوهاشونمنوشتنولیاسکورتندارن».

430.5 K views

حل مشکل ازدواج جــوانــان با اسامی جدید
برای نوزادان!

خبری از قــول سخنگوی ســازمــان ثبتاحوال
کشور منتشر شد که در آن آمده بود « :فهرستی به
عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد ،برای انتخاب
اسامی قدیمی ایرانی نیز مشکلی وجود ندارد و هم
اکنون اسمهایی مانند «محمد کوروش» و «محمد
داریــوش» مورد استفاده قرار میگیرد» .کاربری
نوشت«:منهنوزبادواسمههایقبلیکنارنیومدم
محمد کــوروش و محمد داریــوش هم اضافه شد»
کاربر دیگری نوشت« :این به درد اون خانواده هایی
می خوره که مادر میگه اسم مذهبی بذاریم روش
باباش میگه یه اسم ایرانی» .کاربری هم نوشت:
«خب خدا رو شکر ثبت احوال نصف مشکالت من
برای آغاز تشکیل خانواده رو حل کرد».

ایران بدون جنگل!

ویدئویی از وضعیت جنگل
های کشورمان منتشر شد.
در ایــن فیلم آمــده اســت:
«10ســـــال دیــگــر جنگل
نداریم .ایران در سال 93
رتبه  45را دربین  156کشور جنگل دار جهان
داشت و بعد از چهار سال معلوم نیست هنوز این
جایگاه را داشته باشد ».در ادامه در این فیلم خبری
شوک آور هم منتشر شد که در آن آمده بود« :جنگل
های شمال به نصف رسید» .کاربری نوشت« :همه
دنیا دارن تالش میکنن برای نسل بعد از خودشون
درخــت بکارن و جنگل ایجاد کنن ما برعکس
داریم با تمام قوا برای تخریب شون کار می کنیم».
کاربریهمنوشت«:تنهامسئوالنتویاینموضوع
مقصر نیستن خود ما مردم هم مقصریم الزم نیست
همش تقصیر رو گردن دیگران بندازیم».
CMYK

