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سالممردمبهدههپنجم
ما چون خودمان درون واقعه هستیم نمی توانیم به
درستی درک کنیم که امروز چه اتفاقی افتاد .اگر
ذهن خود را از نگاه جزءنگر فارغ کنیم و با نگاهی
کالن و از افقی باال نگاه کنیم می توانیم بفهمیم که
امروز یک اتفاق تاریخی روی داد .در اوج مشکالت
اقتصادی بخش زیادی از مردم که اتفاقا بیشتر با
اینمشکالتدستوپنجهنرممیکنند،بهگونهای
مدافعانقالبهستندکهبیهیچزوروانگیزهمادی
بهخیابانهامیآیندومجددامهرحمایتشانرا از
انقالب بر پای انقالبی می زنند که نتوانسته برخی
از آرمان هایش را آن گونه که شایسته و بایسته بوده
محققکند.
این اتفاق معجزه گونه ،وقتی تاریخ سازتر می شود
که به یاد آوریــم نظام اسالمی چه دورانــی را از سر
گذراندهاست.
چه تالش های سنگینی در طول  ۴۰سال صورت
گرفت تا مردم این روز را نبینند .در رسیدن به این
هدف،نفاق،ترور،جنگ،اختالفداخلی،شبیخون
فرهنگی،فتنهداخلی،تحریم،نفوذ،عملیاتروانیو
بسیاریبرنامهریزیهایعملیاتی پیداوپنهاندیگر
باهزینههایمادیسرسامآورصورتگرفتامامردم
،تاکیدمیکنممردمنهالزامامسئوالن،پرشکوهتراز
همیشهواردعرصهشدندو ۴۰سالگیانقالب خود
راجشنگرفتندوبهدههپنجمانقالبسالمکردند.
این اراده ای که امــروز در مردم دیدیم این امید را
ایجادکردکهانشاءا...باعنایتالهی،مردمآخرین
پیچمسیرپرپیچوخمانقالب راهمباکارآمدکردنو
حلمشکالتاقتصادیومبارزهبافسادازپیشروی
برخواهندداشتوباالگوسازینظامیموفق،حرکت
برای جهانی کردن انقالب در چله دوم آغاز خواهد
شد .حرکتادامهخواهدداشتفقطمسئوالنازهر
فکر و سلیقه و در هر قوه و نهادی مراقب باشند مردم
آنهاراازقافلهپیادهنکنند.

توقیف  14کشتی صید ترال توسط سپاه
در بندر جاسک
فرماندهپایگاهامامتنیرویدریاییسپاهجاسک
از توقیف  14فروند کشتی صیادی تــرال در
آبهایبندرجاسکخبرداد.بهگزارشفارس،
سرهنگ تیمور پایداره فرمانده پایگاه امامت
نیرویدریاییسپاهجاسک گفت:پایگاهامامت
سپاه دریایی جاسک بــرای حمایت از صید و
صیادی در حوزه استحفاظی جاسک ،طی دو
مرحله برای توقیف شناورهای با تور ترال اقدام
کــرد .وی با بیان این که طی این عملیات 14
شناورترالایرانیوخارجیتوقیفشدند،افزود:
ازاینتعدادپنجکشتیخارجیوبقیهکشتیها
ایرانیهستند.اینکشتیهادرمجموع532تن
ازانواعآبزیانراصیدکردهبودندکه ازاینمقدار
 320تن ماهیان خوراکی و تجاری هستند.

از این رو مقامات قضایی در این پرونده ورود
کــرده و مراحل رسیدگی به پرونده آغــاز شده
است .همچنین رئیس دادگستری شهرستان
جاسک در این زمینه گفت :سپاه شهرستان
با توجه به وظیفه قانونی خود مبنی بر حفظ
ذخایر دریا و آبزیان به توقیف کشتیهای ترال
ایرانی و خارجی مذکور مبادرت کرده است .ما
به صورت میدانی از این کشتیها ،ادوات صید
و ماهیهای صید شده بازدید کردیم و پرونده
درحالرسیدگیقضاییاست.گفتنیاستکه
چند روز قبل سردار تنگسیری فرمانده نیروی
دریاییسپاهدستوربرخوردجدیباکشتیهای
صیادیصنعتیراکهدرمحدودهغیرمجازاقدام
بهصیدمیکنند،صادرکرد.

با حضور حجت االسالم و المسلمین رئیسی انجام شد

رونمایی از طرح های اشتغال زایی و محرومیت
زدایی آستان قدس در  7شهر کشور

همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اســامــی طــی مراسمی عملیات اجــرایــی و
افتتاح برخی از پروژه های آستان قدس رضوی
در حوزه محرومیت زدایی و اشتغال زایی در
شهرهای زاویــن ،سرخس ،خــواف ،سیستان
وبلوچستان ،کرمان ،زابــل و بجنورد توسط
تولیت آستان قدس رضوی و از طریق ویدئو
کنفرانس رونمایی شد .دام داری نیمه صنعتی
در زاوین کالت ،راه اندازی  ۲۵جایگاه دام در
مناطق محروم سیستان و بلوچستان ،طرح
اشتغال در سرخس و طرح اشتغال چاه رول
در خــواف از جمله طــرح هــای آستان قدس
رضوی بود که صبح پنج شنبه رونمایی شد.
همچنین به دستور تولیت آستان قــدس ،از
طریقویدئوکنفرانسطرحهایکشتوصنعت
و دام پروری و اشتغال زایی به شکل مکانیزه
در شهرستان زابل ،عملیات عمرانی مجموعه
چند منظوره در کرمان در فضایی بیش از چهار

هزار متر مربع با اعتباری بیش از  120میلیارد
ریــال شامل بخشهای درمــانــی ،فرهنگی،
ورزشی ،اداری ،خدمات رفاهی و نمایشگاهی
و عملیات عمرانی مجتمع چند منظوره در
شهرستان بجنورد در زمینی به مساحت پنج
هزار مترمربع با زیربنای چهار هزار مترمربع
طی دو سال با اعتبار  120میلیارد ریــال به
بهره بــرداری رسید .همچنین طرح ساخت
منازل محرومان سرخس ،طرحهای اشتغال
زایی سایر استانها ،اجرای طرح توزیع تغذیه
مادران باردار و کودکان زیر شش سال به همت
معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوی
در خراسانهای شمالی ،جنوبی و رضوی و
افتتاح مرکزجامعارتباطاتمردمی(تلفنملی
 ،)138از دیگر طرحهای رونمایی شده در این
مراسم بود .شما می توانید مشروح این خبر را
درروزنامهخراسانرضوییادرسایتاینترنتی
khorasannews.comمطالعه کنید.

روسیه قصد دارد بهعنوان بخشی از برنام ه آزمایشی که برای جنگ سایبری آینده طراحی شده ،بهطور کوتاه مدت از اینترنت جهانی قطع شود.به گزارش بی بی سی ،این
آزمایش به این معناست که دادهها بین شهروندان و سازمانهای روسی در کشور باقی میماند و در سطح جهانی پخش نخواهد شد.سال گذشته الیح ه تغییرات فناوری که
بهطور مستقل عمل کند ،به مجلس روسیه ارائه شد.این طرح آزمایشی قرار است تا پیش از اول آوریل(اردیبهشت) انجام شود اما هنوز تاریخ دقیقی گفته نشده است.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• پنج ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته بدون
آن که آموزش و پرورش یک ریال حق الزحمه
حق التدریس ها را بدهد آن وقــت دولت
میلیاردها تومان به دو خودروساز پرداخت
کرده است  .این کجایش عدالت است؟!
•• فرزندم در حال تحصیل بودکه به خدمت
احضار و بی خبر از همه جا شش ماه اضافه
خدمت به دلیل غیبت غیر عمد نصیب اش
شد .از مسئوالن نظام وظیفه انتظار عفو دارم.
(یک پدر نگران)
•• این صدمین پیام من به روزنامه شماست.
شوهرم مریض است وتوانایی کارندارد .ما با
یک بچه مدرسه ای توان تامین کرایه وخرج
خانه را نداریم .کسی نیست که کمکم کند؟
•• ســریــال بچه مهندس واقــعــا مــایــه شرم
وخجالته! چطور به این سریال اجازه پخش
دادند؟رسما پای کودکان و نوجوانان رو به
عشق وعاشقی باز کرده!
•• انتقاد دربــاره روزنامه راهــم چاپ کنید.
اشتباهات نوشتاری در مطالب روزنامه دارد
زیاد می شود وشاید ما اشتباه می کنیم.
•• از روزنامه ها توقع داریم فعالیت بیشتری
در زمینه معرفی بانوان شایسته انجام دهند.
••  10ماه است که از شرکت اخراج مان کرده
اند اما هرجا می رویم کار گیر نمیاد .برجی
400هزارتومانکرایهمیدموبهخاطربیکاری
خانمم بادوتا بچه داره طالق می گیره .حرف
ما را به مسئوالن برسانید .به خدا هیچ آدمی از
دلخوشی دست به کار خالف نمی زند.
•• مــصــرف روزانــــه افـــراد ســیــگــاری حــدود
10میلیارد تومان است.اگر تولیدکنندگان
سیگار این مبلغ را به مددجویان بهزیستی
وکمیته امداد وافراد فقیر جامعه کمک کنند
بهتر است یا این دود باعث آلودگی هوا و زیان
رسیدن به جان جوانان کشورشود؟ مسئوالن

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کشور به فکر این حوادث ناگوار باشید.
•• خودروسازان ماباقیمت های باال ماشین
های بی کیفیت شان را می فروشند اما باز
هم به قطعه سازها بدهکارند .چــرا؟ چون
مدیرانش ازحقوق میلیونی ومزایای خودشان
نمی گذرند.
•• این چه قانون ظالمانه ای در بانک هاست!
به نام مشکوک الوصول اگر یک سال قسط
ندهی ،اصل وام و سود بقیه وام را یک جا باید
بپردازی و اگر ندهی ماهانه  30درصد سود
مطالبه می کنند!
•• جــزو شــرکــت هــای حفاظتی مراقبتی
هستیم .هر روز از ساعت ۷صبح تا۷شب
سرکاریم .حقوق مایک میلیون تومان است.
االن همین حقوق ناچیز را پنج ماه است که
نــداده اند درصورتی که قراردادهایمان با
دوبرابر اصل مبلغ بسته می شه .برای رضای
خدا پیگیری کنید.
•• علت گرانی کاالها کیست و چیست؟ به
یقین دولت است  ،وقتی صــادرات بی رویه
کــاال با مجوز دولــت انجام می شــود قیمت
ها به دلیل کمبود کــاال افزایش می یابد و
تقاضا به دلیل ناتوانی در خرید کاالی گران
متوقف می شود .در این حالت باید کاهش
قیمت را شاهد باشیم اما متأسفانه نه تنها
کاهش نمی یابد بلکه افزایش هم می یابد.
این یعنی بیش از حد غیر معقول صادرات غیر
کارشناسانه صورت گرفته است .علت گرانی
ها بی تدبیری مسئوالن است
•• چه کسانی از حقوق بشر می گویند؟ آمریکا
که به خاطر فراهم نشدن بودجه دیوارکشی
دور خودش دولت را تعطیل کرده و مردم را
بشقاب به دست دور مجلس گرد می آورد!
سردمداران فرانسه هم که مردم را به خاطر
حق قانونی کور می کنند!

نمابر05137009129 :

••برخی مــردم نان ندارند بخورند بعد عده
ای اصلی ترین خواسته شان این شده که
چند سانتی متر شلوارشان کوتاه تر شود تا
خوشحال شوند! واقعا مایه تاسف است.
••واقــعــا اگــه بــه عکس هــای بــازیــگــران در
جشنواره های داخلی نگاه کنید ،می بینید
که حجاب مالنیا زن ترامپ از عــده ای در
داخل بهتره.
•• حضورحداکثری مــردم عزیزو وفــاداربــه
انــقــاب شکوهمنداسالمی دریــــوم ا...
22بهمن 97این حقیقت رامــی رساندکه
مشکالت رایــج اقتصادی وگرانی به جای
ضــربــه زدن،عــــزم واراده هــارابــرای حفظ
غیرت دینی وانقالبی دوچندان می کند.
عدوشودسبب خیراگرخداخواهد.
•• مسئوالن محترم یعنی مسئولیت آبدارچی
محترم بانک از نگهبان مسلح بیشتره که بیمه
دارد و حقوق و مزایا ولی نگهبان ها با حقوق
روزی 38تومان و بدون بیمه وتعطیالت بدون
حقوق باید بیاد سرکار؟!
•• از هموطن عزیزی که با تالش ودلسوزی
فراوان درپی کمک به گربه بینوا بودند عمیقا
سپاس گزارم .هنوزانسانیت وجودداره .خدا
اجرتون بده!
•• برنامه های تلویزیون خیلی کسل کننده
است و برنامه شاد نــدارد .به خصوص برای
بیماران در بستر افتاده غیرقابل تحمل است.
حیف این همه بودجه!
•• نیمی ازفیلم های جشنواره فجر یا سیاه
نمایی می کنندیا قانون ستیزی!
•• چهکسیبهشماگفتمذاکرهکنید؟کدخدا
راهمدیدید!اینکهازاولشهمبدترشد!
•• قیمت کاغذگالسه Hansol 300ساخت
کــره جنوبی دربـــازارآزادظـــرف مــدت اخیر
بیشتر از  10برابرافزایش داشته است!

