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افتتاح پروژه های«آب بر» بی توجه به آمایش سرزمین
دو روز پیش پروژه توســعه فوالدســازی و نورد پیوسته«ســبا» در شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان با حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری و وزیر صمــت به بهرهبرداریرســید.
چندی قبــل نیز مجتمــع فــوالد خراســان کلید خــورد .مجتمعی کــه مانند بســیاری
از ایــن پــروژه هــا انتقــادات بســیاری را در خصــوص چگونگــی تامیــن آب مــورد
نیــازش بــه همــراه داشــت .هرچنــد کــه در ســامانه اینترنتــی ایــن شــرکت آمــده
اســت«:هم اکنون آب مــورد نیاز فــوالد خراســان از طریق ســه حلقــه چاه بــا مجموع
دبــی  100لیتر بــر ثانیــه تامین می شــود کــه با عقــد قــرارداد بــا شــرکت آب منطقه
ای خراســان و پرداخــت هزینــه های آن ســاالنه پنــج میلیون متــر مکعــب آب از محل
ســد بار که در حــال احداث اســت ،به فــوالد خراســان اختصاص داده شــده اســت».
و بــاز قبــل تــر از آن یعنــی از ســال  1385عملیــات اجرایــی کارخانــه فــوالد قائنات
در میــان اعتراضــات کشــاورزان و مســئوالن دشــت خضــری شــروع شــد؛
مجموعــه ای کــه بــه  4.8میلیــون متــر مکعــب آب در ســال نیــاز دارد که با محاســبه
یــک مــاه تعطیلــی و تعمیــرات واحد به عــدد چهــار میلیــون متــر مکعب در ســال می
رســیم کــه بزرگــی ایــن عــدد بــرای افــرادی کــه ظرفیــت ســفره آب دشــت خضری
،مصــرف کشــاورزی آب در دو شــرکت ســهامی زراعــی بــزرگ کشــور(خضری
و اســام آبــاد) و رونــد کاهشــی بارندگــی را مــی داننــد ،بســیار ملمــوس تــر اســت.
در این بین احتمــاال گــزارش تحقیق و تفحــص مجلس را کــه در ســال  1394در این
خصوص انجام شد ،به خاطر دارید .در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت فوالد
کشور ،درباره هشت طرح فوالدی استانی آمده بود« :طرحهای فوالد سبزوار ،قائنات،
ت طرحهایی هســتند که در مناطق کویری واقع شدهاند .از این میان طرح
نیریز و باف 
فوالد سبزوار در دشــت ممنوعه بحرانی به لحاظ آب قرار دارد و قرار است آب آن از پنج
حلقه چاه تامین شود».
همه این هــا را قــرار دهید در کنــار بحران شــدید و جدی کم آبی در کشــور کــه تبعات
ســنگین آن از چنــد ســال پیــش دامنگیــر کشــاورزان ،شهرنشــینان و صنایع کشــور
شــده اســت .بحرانــی که دیگــر قابــل انــکار نیســت .حتی غیــر مترقبــه هم نیســت و
انتظــار مــی رود مســئوالن کشــور مدبرانــه و دوراندیشــانه بــرای آن تصمیــم گیــری
کننــد .امــا چنیــن کلنــگ زدن هــا و روبــان بریــدن هایــی ،هــر ایرانــی دلســوزی را
دربــاره عملکــرد دوراندیشــانه برخــی مســئوالن دچــار تردیــد جــدی مــی کنــد.
اجــازه دهید از همیــن مصــداق دور نشــویم؛ صنعت فــوالد و نیــاز این صنعــت به آب.
در ســال ۲۰۱۱میالدی یــک ابر پروژه بیــن المللــی درزمینه مدیریت مصــرف آب در
صنعت فوالد با محوریت انســتیتوی بین المللی آهن و فوالد و با مشارکت ۲۹مجتمع
بزرگ تولید آهن و فــوالد از پنج قاره جهان با ســطوح فنــاوری و نیز اقلیــم آب و هوایی
متنــوع در طول دو ســال اجرا شــد .حاصل ایــن پــروژه آمار و ارقــام و اطالعــات طبقه
بندی شــده و متنوعی اســت که به عنــوان ورودی بــرای اســتفاده و ارائــه راهکارهای
مؤثــر و فراگیر در مدیریــت بهینه مصــرف آب در صنعت فــوالد به کاررفته اســت .نکته
مهم در این پروژه محدوده بســیار بــاز مصرف ســرانه آب به ازای تولید هــر تن فوالد در
این شــرکت هاســت که از یک تــا  ۱۵۰مترمکعب بــر تن بوده اســت .به طور متوســط
میــزان مصــرف ســرانه آب بــه ازای تولید هر تــن فــوالد در میان تمــام این شــرکت ها
چیــزی حــدود  ۲۸مترمکعــب(  28هزار لیتــر) بر تن بــوده کــه از این میزان متوســط
حــدود  5.1درصــد بازیافت می شــود و بــه خطوط تولیــد بازمــی گــردد و ۳درصد به
طورمعمــول به صــورت بخــار و ضایعات دیگــر هدر مــی رود و بقیــه دورریز می شــود.
هرچند در مواردی مثل فــوالد مبارکه ،مســئوالن این مجتمع مدعی هســتند که 75
درصد مصرف آبشــان را با اجرای طرح های تصفیه پســاب کاهش داده اند .اما برخی
کارشناسان می گویند در صنایع فوالد ایران با توجه به نوع دستگاه ها و سیستم تولید،
مصرف آب بســیار بیش از  28هزار لیتر اســت .اما نکته قابل تامل تر این که بر اســاس
تحقیقی که در سال  96روی  15کارخانه فوالد صورت گرفت ،مشخص شد  9مورد آن
در مناطقی خشک و دور از منابع آبی احداث شده است .این در حالی است که در هیچ
کجای دنیا صنایع آب بر را در مناطق خشــک یا فواصل زیاد از منابع آبی عظیم احداث
نمی کنند.
آن چه در این بین جای خالی اش به شدت به چشم می خورد در واقع یک طرح آمایش
سرزمین است که چنین پروژه های صنعتی و حتی کشاورزی بر اساس آن طراحی و اجرا
شود .این در حالی است که طرح ملی آمایش سرزمینی با هدف پیشبرد سیاستهای
کلی آمایش ســرزمین و بــا رعایت اصول مصــوب آمایش ســرزمین ازجمله گســترش
عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقهای ،ملی ،افزایــش کارایی و بازدهی اقتصادی،
حفاظت محیطزیســت ،صیانت از منابع طبیعی و رعایت مالحظــات دفاعی امنیتی و
پدافند غیرعامل ،راهبردهــای مربوط به آمایــش صنعتی ،معدنی و تجاری کشــور در
ســال  ۱۳۹۲تدوین و در معاونــت برنامهریزی و نظــارت راهبردی ریاســتجمهوری
وقــت تصویــب و اوایــل خــرداد ســال گذشــته فــاز اول آن تکمیــل و منتشــر شــد.
به گفتــه» محســن اتابکــی» مدیــرکل سیاســتگذاری و برنامهریــزی وزارت صنعت،
معــدن و تجــارت ،فرصتهــا و مزیتهــای نســبی و رقابتــی هر اســتان برای توســعه
صنایــع در طــرح آمایــش ســرزمینی بررسیشــده و شــرایط منابــع اســتانی یکــی از
الزمههــای مهــم برنامهریــزی صنعتــی اســت بهویــژه در بخــش منابــع آبی بــه دلیل
کمبــود منابع بایــد صنایع آببر مشــخص و از اســتانهای کــمآب جمعآوری شــوند.
به همیــن دلیل در هر اســتان صنایعــی که بیشــترین بهــرهوری یا بیشــترین هزینهها
را دارنــد مشخصشــده اســت تــا مجوزهــای صنعتــی بــر اســاس آن صــادر شــود.
اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا تاکنون شاهد اجرای پروژههای فوالدی
در مناطق خشــک ،احــداث کارخانه نــان صنعتی در مناطــق کمجمعیت یا تاســیس
واحدهای تولیدی فرشهای ماشــینی بیش از نیاز بازار بوده و هســتیم که باعث شده
بخش عمدهای از منابع مالی کشور تلف شود؟ و اساسا تصمیم گیری ها در این خصوص
بر چه اساس بوده است؟
اظهار نظر خرداد سال گذشــته دبیرکل خانه صنعت ،معدن و تجارت در این خصوص
شــاید پاســخ مناســبی برای این پرســش باشــد« .محمدرضا مرتضوی» دبیرکل خانه
صنعت ،معــدن و تجارت بــا بیــان این کــه پروژههــا و طرحهــای صنعتی اغلــب بدون
توجه به آمایش صنعتی براســاس نفوذهای سیاســی اجرا میشــود ،افزود :بســیاری
از ایــن طرحها بــا نفوذ روابــط سیاســی و خــارج از برنامههــای توســعهای و طرحهای
آمایــش ســرزمینی انجام شــده بــه همیــن دلیــل هماکنــون بــا انبوهــی از طرحهای
صنعتی مواجه هســتیم که اجرای آن هیچگونــه توجیه اقتصادی برای کشــور ندارد.
نکته تاســف بارتر این کــه در شــرایط کنونی بــا حجم انبوهــی از طرحهــای نیمهتمام
صنعتی روبهرو هســتیم که بی شــک بدون توجه به آمایش ســرزمینی و شاید بر اساس
نفوذ و رابطــه و زد و بنــد و دغدغــه هــای رای آوری برخــی نماینــدگان مجلس کلنگ
زده شــده اســت و اجرای نیمــهکاره ایــن طرحها بــدون توجه بــه شــرایط جغرافیایی
و زیســتمحیطی نتیجــهای جــز اتــاف بیشــتر منابع در پــی نخواهــد داشــت .بنا به
گفتــه کارشناســان ،زمانی کــه برای یــک طــرح ســرمایهگذاری میشــود ،حداقل به
پنج ســال زمــان نیاز اســت تا آن طــرح تکمیلشــود و ۱۰ســال نیز بایــد آن طــرح را با
منابع ملــی اداره کــرد تا به بــازده اقتصادی و ســود مناســب برســد .بنابرایــن اجرای
طرحهــای ســرمایهگذاری بــدون توجــه بــه آمایــش ســرزمینی موجــب میشــود که
۱۵ســال برای ســرپا نگهداشــتن یک رویداد غیراقتصادی از منابع ملی هزینه کنیم.
با این اوصاف یک سوال مهم پیش روی مسئوالن قرار می گیرد که پاسخ به آن شجاعت و
جسارت زیادی می طلبد؛ آیا نباید در باره برخی طرح های بزرگ صنعتی هزینه-فایده
جدی و در صورت لزوم برای تعطیلی برخــی یا تمامی آن واحدها و جایگزینی شــان با
واحدهای اصولی و متناسب با طرح آمایش ،اقدام کرد؟

وعده اعالم نرخ کاالهای وارداتی با دالر 4200
تومانی محقق نشد

در حالی که ســازمان حمایت مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان فرصت اعــام نرخ کاالهای
وارداتی با دالر رسمی را در سامانه  ،124هفدهم تیر اعالم کرده بود ،بدون اعالم نرخ کاالهای
وارداتی با دالر  4200تومانی این مهلت پایان یافته است.
به گزارش فارس ســازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کــه نقش مهمی را در
نظارت بر قیمتها در بازار دارد ،به دنبال گرانیها و مسائل پیشآمده در بازار و سوء استفاده
برخی از واردکنندگان که برای واردات ارز دولتی دریافت و کاال را به قیمت ارز بازار آزاد عرضه
کردهاند ،طی اطالعیهای در مورخ  97.4.10اعالم کرد که گیرندگان حقیقی و حقوقی که
طبق فهرست بانک مرکزی ارز رســمی دریافت کردهاند ،یک هفته فرصت داشتند تا فهرست
قیمت مورد عمل برای مصرفکننده را در سامانه  124ثبت کنند.
براســاس این اطالعیه مســئولیت مغایرت قیمتهای مورد عمل بر عهده اشخاص حقیقی و
حقوقی ذی ربط بوده است و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کاال و خدمات با نرخهای
غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون خواهد شد.
این گزارش میافزاید :به رغم گذشت سه روز از ضرباالجل سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان به افراد حقیقی و حقوقی گیرنده ارز رسمی برای ارائه فهرست قیمت مورد
عمل براساس ضوابط ،هنوز هیچ فرد حقیقی و حقوقی اقدام به این کار نکرده است و سازمان
حمایت هم در ایــن باره توضیحی نــداده که اعمال قانــون درباره این افــراد حقیقی و حقوقی
چگونه خواهد بود؟

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از
اصالحیه وزارت صنعت برای کارت بازرگانی

حذف بند سوء پیشینه و چک برگشتی در اصالحیه کارت
بازرگانی

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس درباره اصالحیه اخیر وزارت صنعت در حوزه کارت های
بازرگانی گفت :مجلس در این باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیسیون اقتصادی این موضوع
مطرح خواهد شد.
به گزارش صدا و سیما ،پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه «تیتر امشب»
سیما ،درباره بررسی مجدد کارت های بازرگانی از سوی وزارت صنعت اظهار کرد :به نظر می
رسد موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی در سال های گذشته نیاز به بازنگری اساسی
دارد ،از این نظر که هــم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی و مجــری قانون و هم اتاق ها به
عنوان نمایندگان پارلمان های بخش خصوصی باید اقدام اصالحاتی الزم را انجام دهند.
او افزود :به تازگی نامه ای به امضای وزیر صنعت و معدن رســیده مبنی بر اصالح قانون کارت
های بازرگانی که برای معاون اول ارسال شــده اســت .با این حال در اصالحیه اخیر به جای
حل مشــکل به مشــکالت اضافه شــده اســت .به عنوان مثال در بندهایی از این (اصالحیه در
خصوص صدور) کارت بند سوء پیشینه حذف شــده که خالف مقررات است .هویت افراد باید
مشخص باشد تا فعال اقتصادی رصد شود که در این باره وزیر کد اقتصادی را حذف کرده است.
همچنین نداشتن چک های برگشتی نیز در بخش های جدید حذف شده است .در حوزه ثبت
سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است .اتفاق بعدی این است که رشته های بازرگانی در این
کار حذف شده که به نظر می رسد این وضعیت برای صدور کارت های بازرگانی فاجعه است.
پور ابراهیمی تاکید کرد مجلس در این باره حتما ورود خواهد کرد و در کمیســیون اقتصادی
این موضوع مطرح خواهد شد.
خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به سوء استفاده ها از کارت بازرگانی اظهار
کرد :در چند سال اخیر سوءاستفاده هایی به اشــکال مختلف از کارت های بازرگانی صورت
گرفته است البته بخشی مربوط به گروهی می شود که به موقع نتوانسته اند برای مفاصاحساب
مالیاتی اقدام کنند بنابراین مجبور شــده انــد از کارت های بازرگانی دیگران اســتفاده کنند
اما بعضی افــراد نیز برای فــرار مالیاتی به دنبــال تور زدن افــرادی بوده که با این کار آشــنایی
نداشته و از کارت افراد مبتدی استفاده کرده اند تا مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت نکنند و از
این طریق ردپایی از خود به جا نگذاشته باشند.
▪هشدار رئیس کل گمرک به اشکال جدید سوء استفاده از کارت بازرگانی

از سوی دیگر ،دیروز عســگری رئیس کل گمرک ایران نیز درباره سوءاســتفاده از کارت های
اجاره ای هشــدار داد و گفت :احتمال اســتفاده از کارت های اجاره ای در صادرات نیز وجود
دارد ،تاکنون از این کارت ها در واردات استفاده می شد اما اکنون احتمال استفاده در صادرات
نیز وجود دارد .البته خوشبختانه وزارت صنعت در حال کنترل و بررسی همه کارت های اجاره
ای است تا جلوی تخلفات ناشی از این کار گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه «نوسانات اخیر اقتصادی چندان ربطی به شرایط خارجی ندارد» ،افزود:رشدنقدینگی علت اصلی این وضعیت
است.بهگزارشایسناعلیالریجانیدراجالسهیئتعمومیسازماننظاممهندسیساختمانافزود:البتههیاهویبینالمللیتالطمیایجادمیکنداما
مشکل ،نقدینگی است که یک روز به سمت ارز ،یک روز به سمت طال و یک روز به سمت مسکن و خودرو میرود و اقتصاد کشور را تخریب میکند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• یکی از راه های کاهش مصرف برق در ادارات دستور
به نپوشیدن کت درمحل کار است که باعث می شود
درجه کولرها کاهش یابد و به این سادگی مصرف برق
پایینبیاید.
••زمانیایرانوکرهازنظرسطحفناوریمشابهبودندولی
امروزهمانیازبهکاالهایکرهایازقبیلاتومبیلویخچال
 ،رایانه و  ...داریم و در عوض کاالیی جز نفت نداریم علت
چیست؟
••حدود 70روزاستکهمدارکمبرایکارتملیتکمیل
وتحویلادارهپستشدهولیازکارتملیخبرینیست!
••وزیر آموزش و پرورش دولت دوم احمدی نژاد خیلی
برای ارتقای شأن و جایگاه آموزش و پرورش تالش کرد
ولی وزیر فعلی به جای حل مشکالت و مسائل با حذف
بدونمطالعهتشکیالتاداریمدارسدنبالپاککردن
مسائلوچالشهاست.
•• 8صبح درخواست اینترنت ایرانسل کردم تا ساعت
 8:20جواب گو نبود  8:21پیام آمد یک گیگ اینترنت
فعال شد! ساعت  9:50اینترنتم از کار افتاد و شارژم
ناپدیدشد!یکگیگاینترنتفقطبرای 40دقیقهفعال
شدوبقیهراازشارژمبیخبربرداشتند!
••دیگه نمی شه شب توی کوچه زد زیر آواز ،یا می گن
دیوونهاستیامیگنالته...یکینمیگهدلشگرفته!
••چرادرستونلذتشعردیگهشعرهایکوتاهچاپنمی
شه؟ خواندن شعرهای بلند از حوصله خواننده خارجه،
ضمن این که جوانان هم شعرهای کوتاه رو بیشتر می
پسندند.لطفادوبارهمثلقبلبشه.
••جاقبرهمگرانشدحاالچهکارکنیم؟
•• واقعا جای تاسف است که خبر اول امروز شبکه یک به
جای مرگ دلخراش هموطنانمان در کردستان ،سفر
آقایوالیتیبهروسیهبود!اینیعنیچه؟
••من کارمند یکی از دانشکده هــای دانشگاه علوم
پزشکیمشهدهستم.بهدلیلتعطیالتپایانترمورفتن
دانشجویانحضوربیهودهمادربخشهایآموزشیهیچ
فایده ای جز اتالف انرژی ندارد در آموزش و پرورش سه
ماهتابستانهمهتعطیلهستندولیماکهبایدبهآموزش
دانشجویان خدمات بدهیم کامال بیکاریم و فقط تمام
چراغ ها و رایانه ها و سیستم سرمایشی کل ساختمان
های خالی روشن هستند! اگر کشور دچار کمبود برق
است یک ساعت زودتر آمدن چه ثمری دارد؟! مسئوالن
اندکیبیشترفکرکنند.
•• در صف نانوایی بودم شخصی  40عدد نان تافتون را
بهقیمت 20هزارتومانخریدودرکیسهایریختگفتم
برایچهمیخواهی؟گفتبرایسگگلهمیخواهمکه
نانراباشیرمخلوطکنموبهسگبدهم.آیانانآنقدربی

ایتا،

سروش9033337010:

آیگپ ،

ارزش است که باید اسراف شود یا خیلی ارزان است؟ آیا
دولتمردانومردمروزهایقحطینانرادراوایلاینقرن
بهیادنمیآورند؟
•• برادرجان جناب آقای احدیان اگر به راستی و درستی
میفهمیدیکهچرامائدهازهمهایناتفاقاتریزودرشت
مهمترشدهآنوقتماجرا 80درصدشحلبود.
••چراآنتنمخابراتکارخانهآلومینایجاجرمکهمتعلق
بهشرکتهمراهاولاستبا 1500نفرپرسنلبیتیاس
بین راهی تعریف شده؟ متاسفانه با وجود پیگیری های
زیادمسئوالنکارخانههیچاقداموجوابقانعکنندهای
دریافتنکردهاند.
••خراسان عزیز لطفا گزارشی درباره حجم مصرف آب
چمنهایفضایسبزشهریتهیهکنید.واقعااگربحران
آباستاینهمهچمنکاریچهمعناییدارد؟
••در بهمن ماه  70میلیون به شرکت کرمان موتور برای
خرید قطعی النترا مونتاژی پرداخت کردیم .حاال که
موعد تحویله این شرکت میگه بیایید به جاش ماشین
چینی ببرید .یعنی چی؟ خراسان عزیز لطفا در این باره
گزارشتهیهکن.
••ارتش آمریکا روحیه و قدرت جنگ فرسایشی را ندارد.
مردمکشورشانهماجازهجنگرانمیدهند.ترامپدر
جامعهآمریکانمادجاهلیتوتهدیداست،امابایدمراقب
ترامپ بود .ترامپ ،هدف اصلی اش غارت کشورهای
عربی است ،اما نیت بدی که دارد می خواهد جنگ بین
مسلمانان راه بیندازد و مشکل عربستان است که پایگاه
در شهرهای مقدس دارد وگرنه کشورهای عربی انبار
اسلحه هستند و انبار اسلحه راحت برچیده می شود اما
ایرانبایدمراقبباشد.
••ایران باید از عربستان به عنوان کشوری که خواهان
امنیت منطقه نیست به کشورهای اروپایی شکایت کند.
اگرخواهانامنیتمنطقههستندچرابهشرارتهایخود
درمنطقهپایاننمیدهند؟
••آقایکیروشیکیازمربیانبزرگدنیاهستند.ایشان
طراح روش مقابله با تیم های بزرگ هستند که مالکانه
بازیمیکنند.تیمهاییمثلروسیه،دانمارک،اروگوئه
وایسلندباتقلیدازسبکایرانموفقبهشکستتیمهای
نامدارشدند.
••اشتغالوتولیدملیوحمایتازکاالیداخلیباعثمی
شودبیشاز 99درصدمشکالتکشورحلشود.
••نزدیکیکهفتهاستکهشرکتایرانسلهرروزازخود
ظهر تا ساعت  18یا  19ارتباطات را قطع می کند .این
دیگرچهترفندیاست؟لطفاپیگیریکنید.
•• هر کسی که مسافرت خارج می رود متمول نیست.
آقای نماینده حسود چشم تنگ! شما نمی توانی ببینی

نمابر05137009129 :

کهقشرفقیروآسیبپذیرجامعهکهتاحاالمسافرتداخل
نرفتهیکمسافرترایگانخارجیبرود؟خارجرفتنفقط
مخصوص شما نماینده ها و نورچشمی هاست که با پول
بیتالمالبروید؟
••من از نیروی انتظامی درخواست دارم چند نفر مواد
فروش در توس  91هستند شب تا صبح با موتور و سر و
صدای زیاد رفت و آمد می کنند .ما آسایش نداریم .لطفا
رسیدگیشود.
••وزارت بهداشت عزیز ،وقتی قــرص استامینوفن و
سرماخوردگیتحتپوششبیمهنیستپسخوراکدام
وخودرورالطفاتحتپوششبیمهقراردهید.
••اون از شکارچی های آمریکایی این هم از گله شترهای
قطری در علفزارهای ایران ،اگر شکاری و علفی هست،
خودمونواجبتریم.
••آقای اسحاق جهانگیری در اصفهان فرمودند درباره
فسادهای اقتصادی مردادماه صحبت می کنم حرف ما
اینهکهاگهازمفاسدخبردارید،خوبهمینتیرماهاقدام
بکنیدوجلویمفاسدرازودتربگیرید.
••بنده پرونده ای در مشهد دارم ولی متاسفانه سامانه
ابالغ جواب گو نیست .خسته شدم بس که رفتم و کسی
جوابنداد.میگناعتصابکردندماچهکارکنیم؟
••مسئوالن لطفا به فکر سهامداران پدیده و شرکت
کاغذیپردیسبانباشید!
••پیشنهاد می دهم از پنل های خورشیدی برای برق
منازل،باغهاومغازهها،پاساژهاوحتیهتلهااستفاده
کنید بسیار عالی و مقرون به صرفه است .من گذاشتم
خیلیعالیاست.
••در طرح کاهش برق برای کارمندان فقط یک ساعت
زودتر آمدیم و یک ساعت کولر بیشتر روشن بود .موقع
رفتنتامیایبریبیرونمیشههموندوونیم!
••متاسفانه بیش از  85درصد آب ایــران در کشاورزی
مصرف می شود که بهتر است بگوییم اسراف می شود
که این خود از ضعف آموزش کشاورز و مدیریت نادرست
آباست.
••مسئوالنعزیزازارزهایدولتیمبلغ 100میلیونیورو
برایوارداتخودروهایخارجیصرفشدهپسسهمما
ازارزدولتیچیست؟
••ازروزسهشنبهبهدستوراستانداریخراسانساعتکار
اداراتاز 6:30صبحشروعشدهآنهمبرایصرفهجویی
در مصرف برق! من به عنوان یک کارمند اعالم می کنم
که هیچ تاثیری در مصرف ندارد چون از همان اول وقت
کولرها و چراغ های داخل اتاق ها روشن بود هیچ ارباب
رجوعیزودترازساعت 8صبحمراجعهنمیکندفقطباید
الگویمصرفراتغییرداد.





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

روزنامه خراسان
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مقایسه تاسف برانگیز  2تشییع جنازه و جلوه ای از تعهد کاری کروات ها

رئیس جمهور دستور کاهش قیمت کود اوره را
صادر کرد

در پی افزایش قیمت کود اوره بر خالف مصوبات گذشــته هیئت دولت ،رئیس جمهور دستور
اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت ،در پی افزایش قیمت کود اوره بر خالف مصوبات گذشته
هیئت دولت ،ســتاد هدفمندی یارانه ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار ،محمود حجتی وزیر
جهاد کشاورزی در نامه ای به حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به این که
کود شیمیایی اوره پرمصرف ترین کود کشاورزی مورد نیاز تولیدات بخش زراعی کشور است
که  70درصد نیاز کودی این بخش را به خود اختصاص می دهد ،بیان کرد :متاسفانه شرکت
های پتروشیمی از ابتدای تیر امسال مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی
را قیمت ارائه شــده در بورس قرار داده و مذاکرات و تالش های ایــن وزارت برای جلوگیری از
افزایش قیمت نتیجه ای نداشته است.
در پی این نامه ،حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت ،معدن
و تجارت ،دستور اقدام فوری برای بازگشت قیمت این نهاده به «قیمت قبلی» را صادر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان :

 60درصد پست های سازمانی سیستان
و بلوچستان خالی از نیروی متخصص است

ریگی-برای ایجاد اشتغال پایدار هرگز بستر مناسبی ایجاد نشده است به طوری که بیش از60
درصد پست های سازمانی استان خالی از نیروی متخصص مورد نیاز است .این نکته را رئیس
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی در کارگروه تخصصی اشتغال اســتان مطرح کرد.به گزارش
«سیستان وبلوچســتان» ،معاون امور تعاون وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در
این جلســه گفت 12 :هزار میلیارد تومان به طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری کشور
اختصاص یافته است که از این میزان  650میلیارد تومان وام قرض الحسنه سهم روستاهای
مرزی و محروم استان است.دکتر«سید حمید کالنتری» افزود :باید عملکرد بانک های عامل
که نقشی در ایجاد اشتغال و توسعه استان دارند ،مدام رصدشود و اگر مشکالتی بر سر راه آن
ها قرار دارد برطرف شود .باید استاندار به نقش فرمانداران در آگاهی بخشی و ایجاد تحول در
شهرستان ها اهمیت بیشتری دهد بر کار آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و به موضوع عقب
ماندگی در معرفی و جذب تسهیالت بیشتر برای ایجاد اشتغال پایدار منطقه تاکید و تکلیف هر
یک از آن ها را در این بخش مشخص کند.وی اظهار کرد :مشارکت میان دستگاه های اجرایی
استان ،بانک ها و متقاضیان استفاده از تســهیالت افزایش یابد ،دستگاه ها هم در ارائه پاسخ
به استعالم ها سریع تر عمل کنند و هماهنگی بیشتری میان دبیرخانه کارگروه اشتغال ایجاد
شود .با توجه به نقش تعاونی های مرزنشینان رفع مشکالت آن ها مورد توجه مسئوالن باشد.

198.3

آتش نشان های متعهد کروات

ویدئویــی جالــب از آتــش
نشانهایکرواتدرشبکه
هایمجازیدستبهدست
شد که در آن چند ثانیه قبل
ازپنالتیراکیتیچبهروسیه،
زنگاعالمماموریتبهصدادرمیآیدوآنهابدونآن
کهمنتظرضربهراکیتیچونتیجهبازیشوندبهسرعت
از پای تلویزیون بلند می شــوند و می دوند .کاربری
دربــاره این ویدئو نوشــت« :ماهم آتش نشــان هایی
داشتهوداریمکهازجانشانبرایحراستونگهبانی
ازجانومالمردممیگذرند».کاربردیگرینوشت:
«این روحیه آتش نشــان هــای کروات و مســئولیت
پذیریبایدبهفرهنگیدرمیان تمامقشرهایجامعه
و مسئوالن ما هم تبدیل شود تا شاهد صبحانه های
چندساعتهدربرخیاداراتنباشیم!»

36.4

مقایسه تشییع جنازه یک شرور با یک نویسنده!

مقایســه تصاویری که به تازگی از دو مراسم تشییع
پیکر در فضای مجازی منتشر شــده ،واکنشهای
زیادیرابرانگیختهاست.یکیمراسمخلوتتشییع
پیکردکتربهمنفرزانهنویسندهومترجمبیشاز80
جلدکتابکهالبتهچندیقبلبودودیگریمراسم
شلوغتشییعپیکروحیدمرادی،شروریکهدرزندان
رجاییشهرکشتهشد.کاربرانباکنارهمگذاشتن
تصاویر این دو اتفاق ،به نوعی به مسائل مورد توجه
افکار عمومی اعتراض کردهاند .کاربری درباره این
تصاویر نوشت« :ســطح فرهنگ جامعه دقیق ًا یعنی
همینکهیهالت،سلبریتیومحبوبهامایکنویسنده
ناشناخته!»کاربریدیگربهنکتهایقابلتأملدرباره
کتابخوانیاشارهکردهونوشتهاست«:وقتیمردم
کشــور ما اصال کتاب نمیخونن ،خوب طبیعیه که
پدیدآورندههایکتابرونشناسن».

هدیه تولد 6میلیاردی شهرداری به یک بازیگر!
چند روز قبل ،همزمان با تولد بهاره افشاری و اکران
خصوصــی فیلــم ســریک ،محمدصادق حســنی،
سرپرست ســازمان ورزش شــهرداری تهران اعالم
کرد ٢٠بیلبورد تبلیغاتی را به مناسبت این تولد به
بهاره افشاری هدیه داده اســت .او توصیه کرده بود
«ترجیحابهترینفضاهایتبلیغاتی»و«پررفتوآمد»
به این فیلم اختصاص داده شــود تا خــوب برای آن
تبلیغ شود .با یک برآورد سرانگشتی این هدیه آقای
حسنی ســر به فلک نمیکشد اما دســت کم شش
میلیاردتوماناستوناقابل.کاربریخطاببهآقای
حسنی نوشــت« :داداش می خوای هدیه بدی مرد
باشوازجیبخودتبدهنهمردم!»کاربردیگریهم
ازبهارهافشاریانتقادکردونوشت«:وقتیخودتون
ازاین هدیه ها می گیرید چرا توی اینستاتون واویال
سرنمیدینکهآیازپولملتواینحرفا».

280.7

212.6

قبر  800میلیونی خنده دار شد!
دیروزبریدهویدئوییاز«حاالخورشید»منتشرشدکه
درآن،رضارشیدپورباقیمتهایجدیدقبرشوخی
میکرد .او گفته بود« :اص ً
ال فکر نمیکردم روزی به
قیمت قبر هم بخندم!» .کاربری نوشــت« :اگر وقت
مردن رســید لطفــا برید وســط بیابون خرج دســت
خانواده نذاریــد»! کاربری بــا کنایه بــه دولتمردان
نوشت« :قیمت قبر هم با شــیب مالیم افزایش پیدا
میکنــه»! کاربــر دیگری هــم در واکنــش به قیمت
میلیونی قبر نوشت« :آخه مگه فرقی هم میکنه که
کجا قبرت باشه؟ متأسفم برای کسانی که از مردن
بقیهبرایخودشونکاسبیراهمیاندازن»کاربری
همنوشت«:بااینشرایطدیگهجایملکمردممیرن
قبرمیخرن،بعدمیذارنگرونبشهمیفروشن!»

230.5

115.9

اسکوربورد دست همسر خیانتکاررا رو کرد

این روزها در عصر ارتباطات ممکن است در کسری
از ثانیه ،هر رفتار یا گفتار ما به اطالع همه برسد! در
همین باره ،جالب است بدانید که یکی از هواداران
تیمملیانگلیسازهمسرشمقداریپولقرضمی
گیردتابرایتماشایمسابقاتجامجهانیبهروسیه
برود و در حین دادن شــماره تلفن به یک هوادار زن
برزیلی ،تصویر او روی اســکوربورد ورزشــگاه نقش
می بندد .همسرش هم که پای تلویزیون بوده ،این
تصویررامیبیندوبهاوپیامکمیزند«:یادرروسیه
بمان یا با این زن به برزیل برو .قبــل از هر چیز پولی
را هم که از من قرض گرفته بــودی تا به جام جهانی
بروی،برگردان!»

غیب شدن «فرزاد فرزین» روی صحنه!

انتشار کلیپی از «فرزاد فرزین» که روی صحنه و در
زماناجراغیبمیشود،یکیازمتفاوتترینکلیپ
هایپربازدیددرشبکههایاجتماعیچندروزاخیر
است .در این کلیپ که «فرزین» یکی از جدیدترین
آهنگهایشرااجرامیکند،لباسبلندیپوشیده
که روی سرش هم قرار داد .سپس و در یک حرکت
ناگهانی ،پشــت به صحنه می شود و لباس بلندش
در حالی روی زمین می افتــد که خبری از «فرزین»
نیست! او چند ثانیه بعد با میکروفون از گوشه دیگر
صحنهشروعبهخواندنمیکندوشرکتکنندگان
در کنسرتش را متعجب می ســازد .کاربری در این
بارهنوشت«:کنسرتهادارهکمکمبهکلبهوحشت
تبدیلمیشه».
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