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حمایت ویژه از خراسان رضوی
در مبارزه با مواد مخدر

...

یادداشت روز
دكتر علیرضا میریوسفی

كارشناس مسائل بین الملل

ترامپ،چینرابهروسیه
وایراننزدیکمیکند
اینروزها،جنگتعرفهایآمریكاوچینسرتیتراول
رسانه های آمریكایی و بسیاری از رسانه های دیگر
است .تعرفه های ٢٥درصدی كه ترامپ بر واردات
بخشی از كاالهای چینی اعمال كــرده ،باالترین
درصد تعرفه موجود در میان كشورهای صنعتی و
بسیارباالترازمیزانتعرفهدراكثركشورهایجهان
است .ترامپ به تازگی تهدید كرده كه این تعرفه ها
را به بخش باقی مانده از واردات از چین نیز تعمیم
خواهد داد و بدین صورت ایده اصلی كاپیتالیسم و
لیبرالیسماقتصادیكهآمریكاحدودیكقرنمروج
و مدافع آن بود زیر سوال خواهد رفت .این تصمیم
ترامپمنتقدانزیادیدرداخلوخارجآمریكادارد.
حتی به تازگی و در دو نوبت حــدود  800بنگاه
اقتصادی آمریکا راجع به عواقب این سیاست برای
اقتصادومصرفکنندگانآمریکاییهشداردادهاند.
ازسویدیگر،دربارهاقداماتترامپدرقبالچینو
جنگتعرفهایزیادصحبتمیشود ،ولیبهتناسب
میزان توجهی كه به نقش ترامپ و اوباما در هدایت
سیاستهایآمریكامیشود،بهتحوالتدیدگاهها
درطرفچینیورهبراناینكشورتوجهنشدهاست.
در بحث های ژئوپولیتیک ،آمریكایی ها معتقدند
شیجینپینگ،رئیسجمهورورهبرفعلیچین،از
ابتدایسركارآمدنوحتیقبلازآن،بهتدریجدارد

چین را از یك بازیگر صرف اقتصادی ،به یك بازیگر
عمدهسیاسیوامنیتیتبدیلمیکندوبانزدیكیو
هماهنگیباروسیه ،طراحیهایراهبردیوكالن
آمریكا را در قبال چین كه طی چند دهه گذشته و
از زمان نیكسون شروع شده بود ،با چالش مواجه
میکند.
نزدیكی به روسیه ،فعال سازی و گسترش سازمان
امنیتیشانگهای،طرحیككمربند،یكجاده،فعال
سازیسیکاواقداماتیازایندست،همگیبهعنوان
نمونه هایی از جهتی است كه شی جین پینگ برای
آینده چین ترسیم كرده است .برخی آمریكایی ها
امید داشتند در سال ٢٠١٨با تغییر شی ،سیاست
هایامنیتیچینتغییركند؛بااینحالشیباتغییر
قانون اساسی و تمدید دوران ریاست جمهوری
اش در سال  ،2018این امید را هم از بین برد .در
هفته های اخیر و با باالگرفتن اختالفات با آمریکا،
اعــام بازگشت به برخی آمــوزه های ماركسیسم
و مائوئیسم مثل "راهپیمایی طوالنی مــدرن" به
تقلید از "راهپیمایی طوالنی" مائو در دهــه سی
میالدیتوسطشی،درواقعنوعیبازگشتبهاصول
سوسیالیسمتلقیشد.اینموضوعتوجهرسانههای
اصلیوصاحبنظرانآمریکاییرابهخودجلبکرد
و نشانه ای تعبیر شد که چین به رهبری شی قصد
عقبنشینیوکوتاهآمدندربرابرتهدیدهایروزانه
ترامپ را ندارد و به عبارت دیگر کشتیبان سیاست
دیگریآمدهاست.
این که آمریکایی ها نگران قدرت روزافــزون چین
هستند ،منحصر به ترامپ و دولت کنونی آمریکا
نیست.درواقعدربارهچینبهعنوان یكتهدیدعمده
آیندهبرایآمریكا،بیننخبگاناینكشورازكلینتون
واوباماگرفتهتاكیسینجروهاساجماعوجودداردو
همگیچینرایكقدرتدرحالصعودمیدانندکه
بایدآنرامهاروکنترلکرد،ولینسخهتقریباهمگی
آنهابانسخهترامپدراینتقابلمتفاوتاست.آنها

مسلمی-دبیرکلستادمبارزهباموادمخدرگفت:درکل کشوربیشاز 10هزارمعتادمتجاهروجوددارد،موضوعنگهداریوبازگرداندنآنهابهجامعهیکیازاولویتهایستادمبارزه
باموادمخدراستو هماکنونمشکلیبراینگهداریاینافرادنداریم.سردارمومنی در جلسهشورایهماهنگیمبارزهباموادمخدرخراسانرضویافزود:دریکیازشهرستانهای
خراسانرضوی،ظرفیتجدیدیبراینگهداریمعتادانمتجاهرطیچهار،پنجماهآیندهایجادمیشودوتمامیمعتادانمتجاهر ایناستان ساماندهیمیشوند.

معتقدندبرایمهارچینازیكسوبایدهمكاریهای
اقتصادی و تجاری و در نتیجه وابستگی اقتصادی
متقابل دو كشور تداوم یابد ،ولی در عوض حضور
نظامی و امنیتی آمریكا در دریــای جنوبی چین و
حمایت امنیتی آمریکا از متحدان این کشور در
حاشیهدریایچین،مثلژاپنوفیلیپینوكرهجنوبی
افزایشیابد.ترامپدقیقادرحالپیادهسازیعكس
ایناستراتژیاست.یعنیازیكطرفتجارتباچین
رامحدودمیكندوجنگتعرفهایبیسابقهراعلیه
چینآغازکردهاستوازسویدیگرژاپنوفیلیپینو
كرهجنوبیرامجانیسوارمیخواندوآنهاراتهدید
به قطع چتر امنیتی آمریكا می كند و با دشمن این
کشورها یعنی كره شمالی نرد عشق می بازد .هر
چه ترامپ بیشتر در كوره جنگ تجاری و تعرفه ای با
چینمیدمد،چینودرواقعشیرابیشتر بهروسیه
نزدیك می كند و عزم شی برای اتخاذ سیاست های
امنیتی مقابله ای با آمریكا جزم تر می شود .شاید به
همین خاطر است كه افرادی مانند كیسینجر که به
عنوان معمار روابط نوین با چین شناخته می شوند،
ازسیاستترامپگلهمندهستندواینسیاستهارا
مخربوبانتایجمعکوسبرایمنافعبلندمدتآمریکا
می دانند .یکی از نتایج چنین سیاستی ،همراهی
نکردنمتحدانآمریکادراینجنگتجاریوانزوای
روزافزون آمریکاست .مثال از خیلی متحدان آمریکا
فقط سه کشور حاضر شدند به تحریم آمریکا علیه
شرکتهواویچینبپیوندند.
دراینمیان اهمیتموضوعبرایایرانوبرجامازآن
نظراستکهترجیحمالحظاتامنیتییاتجاریچین
و روسیه راجع به مسائل خاورمیانه و روابط با ایران،
همواره یکی از مالحظات بسیار مهم بوده است.
شاید بشود انتظار داشت رفتار این دو بازیگر عمده
بین المللی با رفتاری که یک دهه قبل در همراهی
باتحریمهایدولتاوباماعلیهایرانکردند،متفاوت
باشد.زماناینموضوعرامشخصخواهدکرد.

حجتاالسالموالمسلمینمرویدردیداربارئیسجمهورمطرحکرد:

آستان قدس در کنار دولت برای خدمت به مردم
روحانی:دولتبرایکمکبهبافتفرسودهاطرافحرمرضویآمادگیکاملدارد

رئیس جمهور بر آمادگی کامل برای ارائه کمک در
زمینه طرح جامع حرم و بافت فرسوده اطراف حرم
رضوی و رعایت هماهنگی های الزم شهرسازی با
بافت معنوی و فرهنگی حرم تاکید کرد .به گزارش
پایگاه اطالع رسانی دولت دکتر «حسن روحانی»
که شنبه شب در مسیر بازگشت از سفر به دو کشور
آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان ،به منظور زیارت
بارگاهمطهرامامهشتمبهمشهدسفرکردهبود،پس
از زیارت ضریح مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) ،با
حجت االسالم والمسلمین مروی ،تولیت آستان
قدس دیــدار کــرد .دکتر روحانی در این دیــدار بر
ض ــرورت خدمت رســانــی مطلوب تــر بــه زائـــران و
مجاوران تاکید کرد و گفت :هدف آستان قدس و

دولــت یکی و آن خدمت بیشتر به مــردم اســت ،در
این زمینه دولت از هرگونه کمک و توجه فروگذار
نخواهدکرد.
وی افــزود :دولت در حد توان برای ارائــه خدمات
مطلوب تر به مجاوران و زائــران حضرت علی ابن
موسیالرضا(ع)درکنارآستانقدسرضویاست.
وی همچنین گفت :موفقترین استاندار دولت
یازدهم را به مشهد آوردیم.همچنین به گزارش
آستان نیوز ،حجت االســام و المسلمین مروی،
تولیت آستان قدس در این دیدار اظهار کرد :دولت
محرومیت زدایی و گره گشایی از مشکالت مردم را
سرلوحهکارخودقراردهد .درجریانسیلامسال،
آستانقدسرضویباهماهنگیبخشهایمختلف

دولتیوغیردولتی،امکاناتخودرادرمسیراشتغال
زاییبرایسیلزدگانبهکارگرفت.ویخاطرنشان
کرد :آستان قدس خود را جدای از دولت و نظام
جمهوریاسالمینمیداندوباشفافیتوهماهنگی
درراستایسیاستهایآنهافعالیتمیکند.
ویتصریحکرد:آستانقدسرضویمطالباتچند
هزارمیلیاردریالیازدولتدارد،امااقداماتگذشته
در این زمینه به نتیجه نرسیده است و امیدواریم
بتوانیمازظرفیتهایقانونیبودجه ۹۸برایتسویه
این حسابها بهره بگیریم.وی افزود :به هر میزان
مطالبات آستان قدس رضــوی از دولــت نقد شود
منابعحاصلدرراستایسیاستهایدولتوکمک
بهرفعمشکالتکشورهزینهخواهدشد.
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تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هر وقت مسـئولین به اندازه یک کارگر حقوق
گرفتنـد ،درد نـداری را مـی فهمنـد وگرنـه هـر
چقـدر بنویسـید فایـده نـدارد .هیچ کس بـه فکر
مـردم نیسـت.
••رفتـم نـون سـنگک بگیـرم نـون آورد بـه انـدازه
دو وجـب .به نانـوا گفتم ایـن چیـه ؟ گفت همینه
که هسـت .نسـبت به ارزش پـول مون طـول نون
سـنگک هـم کم شـده؟
••چـرا بـا توجـه بـه رکـود تورمـی و گرانـی
موجـود حداقـل یارانـه هرفـرد بـه مبلـغ۲۵۰
تا۵۰۰هزارتومـان نرسـیده اسـت؟
••واقعا چه کسـانی بر قیمت هـای کاذب و دروغ
خودرو و به ویژه مسـکن در سـایت دیوار و شـیپور
نظارت مـی کننـد؟ قراربودقوه قضاییـه برخورد
کنـه امـا کاری نکـرد .خـب همیـن هـا قیمـت
مسـکن را نجومـی کردند.
••داسـتان گرانی اجناس از آن جا شروع شد که
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت دوره اول رئیـس
جمهـوری آقـای روحانـی دسـتور دادنـد قیمـت
کاال هـا بـه خاطـر نوسـانات بـازار از روی اجناس
حذف شـود .اول از شـکالت ،شـیرینی و لبنیات
شـروع و به کاالهای اساسـی ختم شـد و هرکس
هرجـور خواسـت اجنـاس رو فروخـت و زحمـات
چندین سـاله سـازمان تعزیرات حکومتـی برای
کنترل قیمـت هـا از بیـن رفت.
••چـرا بـا اون دسـته از دالل هایـی کـه در دیـوار و
نرم افزارهای مشـابه قیمـت نجومـی روی خونه
هـا مـی ذارن و آگهـی مـی کنـن برخـوردی نمی
شـه؟ همین افـراد هسـتند کـه هرچی مسـتاجر
خونه بـه دوش بیچاره هسـت بدبخـت می کنن.
لطفـا برخـورد کنید.
•• دولـت کـه هیـچ برنامـه ای بـرای اجـاره خانـه
قشـر ضعیف نداره ولـی از مردم می خـوام هوای
کارگران را در اجاره خانه داشـته باشـند .ظلم از
طرف مردم بر مردم باشد باعث از بین رفتن کل
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ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

جامعـه خواهد شـد.
••چرا بعضی از کارگردان ها فکر می کنند برای
فـروش بهتـر فیلـم خـود ،آوردن یـک بازیگـر زن
خارجی بـدون حجـاب و حتی سـاختن فیلـم در
کشور خارجی سـود آوره ؟!مردم فیلم ارزشی را
می پسـندند نه لودگی و مسـخره بـازی را!
•• خواهشـمند اسـت آقـای اسـتاندار کـه ایـده
ایجـاد شـهر فرودگاهـی را داده انـد هزینـه آن را
با اخذ مالیـات از هواپیماسـواران تامین کنند نه
بودجـه هـای جـاری اسـتان.
•• تـو رو بـه خـدا بـرای خونـه هـای اجـاره ای
یـک برنامـه داشـته باشـید .خونـه ای کـه 450
اجـاره اش بـوده امسـال میگـه  700تومـان.
بهش میگـم چه خبـره؟ میگـه وام گرفتـم .همه
صاحبخونـه هـا مشـکالت شـون رو انداختنـد
گـردن مسـتاجرها!
••آیـا مـی دانیـد امضاکننـدگان سـند۲۰۳۰
چ جایـگاهو مقـامو شـأنو رتبـهایدر آموزش
هیـ 
ش مـا ندارنـد؟!
وپـرور 
•• ایـن تنباکوهـای میـوه ای چـرا از بـازار جمـع
نمیشود ؟! شـاید پای سـلطانی در میان است!
رحـم کنیـد بـه جوانـان و دسـت از زیـاده خواهی
برداریـد .چقـدر حـرص و طمـع؟ دیگـران کـه
رفتنـد چـی بـا خـود بردنـد؟
•• پرایـد هشـت میلیونـی رو کـه بـا جـون ملـت
بـازی مـی کنـد اونایـی کـه دسـت شـان تـو کاره
60میلیـون مـی کننـد .مـردم شـاکی انـد کـه
چه خبـره .بعـد اونـا میـان میگن آره شـما راسـت
مـی گیـد گرونـه 50میلیـون بیشـتر نمـی ارزه و
بعدش هم کمـی ارزون مـی کنند و مـردم باز هم
مـی خرنـد!
•• ایـن حـق اشـتراک کـه روی قبـض هـای تلفن
اومـده دیگـه چیه؟انـگار مخابـرات اگـه پـول زور
نگیـره روزش شـب نمـی شـه!
•• این بخشنامه تاکیدی ممنوعیت سفر زیارتی

نمابر05137009129 :

یا سـیاحتی با اعتبار دولتی برای کجاها ارسـال
شده ؟
•• با اظهار شرمندگی به فروشـنده لوازم خودرو
نصیحت کردم کـه هم صنفان شـما بدجـوری با
مردم تـا می کنند کـه بالفاصله گفت همـه مردم
امروزه درصـدد دریدن یکدیگرند!
•• ایـران  4برابـر ژاپـن مسـاحت و  15برابـر ایـن
کشـور جمعیت داره .اما مجموع تولید ناخالص
داخلـی ژاپـن= 4.220بیلیـون دالر و مجمـوع
تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران=430.385
میلیـارد دالر .دقت کنیـد که یک بیلیـون برابر با
یـک میلیـارد اسـت.
••درصفحـه3ضمیمـه دخـل و خـرج خراسـان،
رپرتاژ آگهی یـک برند تولیـد کننـده روغن چاپ
شده.آیاروزنامهصحتادعاهایمندرجراتایید
مـی کنـد؟ اگر نـه باید بـه مـردم هشـدار دقـت در
همان صفحـه داده شـود.
••دربـاره جـدول متوسـط دقـت کنید چـون یک
حـرف را بـه چنـد صـورت مـی نویسـد بـه عنـوان
مثـال چوبـی را کـه بـا آن خمیـر پهـن مـی کننـد
یـک بـار وردنـه یـک بـار وردن کـه معنـای هـردو
یکـی هسـت.
••چـرا مسـئوالن ،سـایت دیـوار رو کنتـرل
نمیکنند؟ از قیمت های کذایی مسـکن گرفته
تا انـواع حیوانـات و مشـروبات و ...که بـه فروش
مـی رسـه و کسـی نظارتـی نمـی کنـه.
••لطفا درباره پیغام برای جلوگیـری از رومینگ
ناخواسـته شـرکت مخابـرات کـه چنـد روزی
هست روی گوشی ها ارسـال می شود گزارشی
در روزنامـه چـاپ شـود.
•• آقای آذری جهرمی شما اول به وظایفت طبق
قانون عمل کن بعد ادعای نامزد شـدن ریاسـت
جمهوری کن.
••جـدول یکـی از پـر طرفدارتریـن بخـش هـای
روزنامـه اسـت .لطفـا همـه روزه داشـته باشـید .





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

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

اجرایوطنمشکوهپابرجاازکانادا وسنگبارانتولهخرسدرسوادکوه!




حمله انسان نماهای چماقدار به توله خرس!

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﮐﺘﺎﺏ

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

2.4 M views

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

حرفمردم



فیلم حمله عده ای به توله خرس در سوادکوه از
پربازدیدهای فضای مجازی بود .در این فیلم عده ای
با سنگ و چماق به طرز فجیعی توله خرس را زخمی می
کنند .متاسفانه این توله خرس به رغم تالش و انتقال
به محیط زیست مازندران تلف می شود .کاربران با
محکوم کردن این حرکت به این فیلم واکنش نشان
دادند .کاربری نوشت« :از هموطنان منطقه سوادکوه و
استان مازندران می خوام این افراد رو شناسایی و به
محیطزیستمازندرانمعرفیکنندتاباهاشونبرخورد
شه ».کاربر دیگری که اهل سوادکوه بود ،نوشت« :از
دیدن این فیلم خیلی شرمسار شدم هرچند مردم
سوادکوهعمومااینرفتارهاروباحیواناتانجامنمیدن،
ولیخببایدهمهبرایفرهنگسازیبیشتربکوشیم».





1.4 M views

3.9 M views

آمریکایبدونروتوشبهروایتسندرز
«برنی سندرز» سناتور جمهوری خواه و نامزد انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا ،با انتشار ویدئویی از
آب آلوده در ایالت کارولینای جنوبی که نه تنها در ایران
بلکه در تمام دنیا بازتاب گسترده ای داشته ،نوشت:
«این ثروتمندترین کشور روی زمین است! مردم ما آب
تمیز ندارند! این رسوایی بینالمللی است!» کاربران
به انتشار این ویدئوی بدون روتوش از آمریکا واکنش
نشان دادند .کاربری نوشت « :یادمون نشه غربزده
هاهمیشه آمریکای روتوش کرده روبه مانشون دادن
وگرنه آمریکاییا همونایی هستن که سرخ پوست ها
و سیاه پوست ها رو زنده زنده پوست می کندن».
کاربری هم به کنایه نوشت« :برنی سندرز دروغ میگه
فقط غضنفر قلی میرزا میدونه آمریکا چه بهشتیه! »



هزینه از بیت المال برای فوتسال اعضای

شورای شهر!

تصویری از نامه شهرداری پاکدشت به شورای
شهر برای تامین هزینه  45میلیون تومانی برای
شرکت در مسابقات فوتسال بین اعضای شوراهای
استان تهران در فضای مجازی بازنشر شد که واکنش
های زیــادی هم داشــت .کاربری با محاسبه هزینه
این دوره از مسابقات نوشت« :استان تهران ۴۱
شهر دارد که اگر هر شهرداری برای شرکت اعضای
شورایش در مسابقات فوتسال  ۴۵میلیون تومان
پرداختکندجمعامبلغیحدودیکمیلیاردوهشتصد
میلیون تومان میشود هزینه های شخصی و پول
توجیبیهایشان هم بماند »!...کاربر دیگری نوشت:
«هزینه مسابقات باال نیست اما این که اعضای شورای
شهر از جیب مردم و بیت المال توی مسابقات شرکت
کنند خودش یک فساده و باید باهاش برخورد بشه».



3.8 M views
3.1 M views

صف تانکرهای سوخت در مرز
فیلمی از صف بزرگ تانکرهایقاچاق سوخت در شبکه
های اجتماعی پخش شد که از داغ ترین های فضای
مجازی بود .این فیلم که ادعا شده توسط محلی های
سیستان و بلوچستان گرفته شده خبر از یک قاچاق
عمده سوخت می دهد .کاربران به این قاچاق گسترده
واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :این حجم از
قاچاق اونم با تانکر به نظر میاد کمی مشکوکه و باید
مراجع مربوط در بارهاش نظر بدن .چون بعید به نظر
می رسه از چشم تیزبین ستاد مبارزه با قاچاق دور
مونده باشه ».کاربر دیگری نوشت« :این احتماال یکی
از مسیرهای دور زدن تحریم هاست که رئیس جمهور
پیش از این گفته بود».

اجرای وطنم شکوه پابرجااز کانادا!
پاسخ جالب رضا رفیع ،شاعر و طنزپرداز ،به حمایت
سلبریتیها از رامبد جوان که برای به دنیا آوردن بچه
اش به کانادا سفر کرده است در فضای مجازی بسیار
دست به دست شد .او در بخشی از صحبت هایش
خطاب به سلبریتی ها گفت« :اگه یک چهره سیاسی
مرگ بر آمریکا میگه و بچش توی آمریکا باشه همه
بهش حمله می کنید .یک بام و دوهوا نمیشه ».او در
ادامه افزود« :کاری که رامبد جوان کرده مثل اینه
که ساالر عقیلی بره کانادا بگه وطنم ای شکوه پابرجا!
در دل التهاب دوران ها» کاربری نوشت« :حمایت
پرویز پرستویی و ژوله از این کار رامبد جوان رو درک
نمیکنم.هیچربطیبهاینکهحریمخصوصیوزندگی
خودشه و به ما چه و ...واقعا نداره این یک دو رویی
هست که مردم می بینن».

4.8 M views

استادیوم والیبالی به وسعت یک شهر
روز گذشته از آن روی ترسناک عشق به والیبال
که باعث مصدومیت چند تن از والیبالیست های
کشورمان شده بود در همین ستون نوشتیم اما
والیبال در ارومیه روی دوست داشتنی دیگری هم
دارد که در فضای مجازی بسیار بازنشر شد .شهرداری
ارومیه به دلیل این که ظرفیت شش هزار نفری سالن
غدیر این شهر ظرفیت والیبال دوستان را نداشت
بازی ایران و لهستان را روی تلویزیون های شهری
بزرگ پارک ائللر باغی نشان داد که عاشقان والیبال با
خانواده در کنار هم بازی را تماشا کنند .کاربری نوشت:
«توی بازی ایران و لهستان ما یک استادیوم والیبال
داشتیم به بزرگی یک شهر در ائللر باغی».

