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منابع فراوان و مدیریت کم توان
این پرسش مطرح اســت که علل وریشه مشکالت به وجود
آمــده در شــرایط کنونــی کشــور کجاســت؟ چرابازارایــن
قدرپرتالطــم شــده وقیمت کاالهــا ،به ویــژه ســکه وارز به
صورت غیرقابل پیش بینی روبه افزایش است وحتی گرانی
قیمــت خــودرو ،محصــوالت لبنی ،کشــاورزی  ،گوشــت،
تخم مرغ ،نان و...هم دیگردرچارچوب مفاهیم اقتصادی
قابل توجیه نیســت؟ این که درمدیریــت وکنترل قیمت ها
تدبیری دیده نمی شود که هیچ! اما درسوی دیگر،مفسدان
اقتصادی به این بازار آشفته امید بسته اند.
البته شــاید ســاده ترین پاســخ برخــی هــا درردیابی همه
مشــکالت ،همان عامل خارجــی باشــد.درحالی که این
مولفه علت تامه نیســت بلکه آن چه دربســیاری از مسائل
مشکل آفرین شــده «بحران مدیریت» است  .همان عاملی
که به وضوح تفاوت کشورهای توسعه یافته ،درحال توسعه
وتوســعه نیافته را دراســتفاده بهینه ازمنابــع وظرفیت ها
نشــان می دهــد .درواقــع بابهره گیــری درســت ازدانش
مدیریت می توان به شــکل علمی مســائل را شــناخت و با
پیداکردن راه حل های اساسی ،قفل مشکالت رابازکرد.
ازنگاه مدیریتی همان طورکه داشــتن مردم نجیب ،وفادارو
صبوربزرگ ترین ســرمایه محسوب می شــود ،برخورداری
ازتنوعدرتولیداتکشاورزی نیزیکمزیت بهحسابمیآید.
همچنین باعلم مدیریت می توان راهکارهای مناسبی برای
استفادهازمنابعوفراوردههاینفتیوگازییافتوازظرفیت
های مالیاتی جامعه با فرهنگ ســازی ،بهــره الزم را گرفت.
ازمنظرمدیریتــی ،ظرفیت های گردشــگری واکوتوریســم
،ذخایرآلومینیــوم ،منگنز،مس،کبالــت و وجــود کاالهــای
مرغوب وباکیفیتی مثل زعفران ،زیره ،خاویار ،پسته ،فرش
وبسیاریازمنابعدیگر،هرکدامسرمایههاییهستندکهمی
توان با مدیریت این منابع ،درحــوزه های مختلف اقتصادی
به خوداتکایی رسید و رویای ثروتمند شــدن مردم ایران را با
داشتن این همه نعمت های خدادادی تحقق بخشید و طعم
ثروتمند شــدن را بــه آن هاچشــاند .بنابراین بــرای افزایش
درآمدســرانه باید برنامه داشــت .قدرمســلم پاســخ کلیدی
اقتصادداناندراینزمینه،رشدوتوسعهاقتصادکشورازطریق
شناخت منابع و ایجادشرایط مناســب برای سرمایه گذاری
های داخلی وخارجی اســت و این گونه تحلیل می شــودکه
تداوموضعیتمطلوباقتصادیدرگرواصالحساختارهاست
وشعاراقتصادینامزدهایپستریاستجمهوریهمدرزمان
انتخاباتوعدهبهبودساختارهابرایسرمایهگذاریهابود.
پسچرااینوعدهمحققنشدهاست؟تعدادیازکارشناسان
علم اقتصــاد ومدیریت برایــن باورندکه به رغــم وجودمنابع
فراوان درکشــور ،به دلیل ضعف هــای مدیریتی،ازمنابع به
درستی استفاده نمی شــود ،تخصیص ها ناقص صورت می
گیردو سرمایه ها دراثرندانم کاری ها هدرمی رود و به دلیل
این که فنــاوری ها ،ســرمایه ها ونیــروی کار ،بــه طور علمی
تلفیق نمی شــود ،کارایی هــا کاهش وازســوی دیگر هزینه
هاو قیمت تمام شده کاالها افزایش می یابد .درواقع این بی
برنامگی ها باعــث بروز چالش هایی همچــون بحران منابع
آبی ،مسائل زیست محیطی ،مشــکالت موجود درصندوق
بازنشستگان،تامینبودجهدولت،ناکارآمدیدرنظامبانکی
،بیکاری،تورمونرخ رشدپاییندرکشورشدهاست.بنابراین
دریک نگاه کلی ،باید به این سوال پاسخ دهیم که قراراست
براساس چه نگرش وســبک مدیریتی ،امورکشــور درحوزه
سه قوه ســامان یابد  .رئیس جمهوردرراس قوه مجریه برای
تحقق شــعارهای دوران انتخابات ریاســت جمهــوری خود
طبقکدامروشمدیریتیعملمیکند یادستگاهقضاییبا
کدامرویکردمیخواهدامنیتوآزادیهایمدنیمردمرادر
چار چوب قانون بهتر تامین کند واین که نمایندگان مجلس
درجایگاه قانــون گذاری ونظارتی تاچه حددقیق هســتند و
درانجام رســالت خود به عنــوان وکیل مــردم ایفای نقش
می کنندواساســا باچــه روش مدیریتــی می تــوان میزان
همگرایی درسه قوه را افزایش داد.چنین به نظرمی رسد
ریشه بسیاری ازمشکالت درکشورمدیریتی باشد ومدیران
کم توان هم به هیچ عنوان نمی توانند ازظرفیت های کشور
درشرایط ســخت بهره بهینه ببرند  .به همین دلیل ممکن
است دربسیاری از مســائل بابحران مدیریت روبه روشویم
زیرا کارها به افرادکاردان ســپرده نشــده اســت  .طبیعی
اســت که افراد ناکارآمدو رابطه مدار،جهت نگاه شان را از
قشرهای آســیب پذیربه ســمت حمایت ازمنابع قشرهای
قدرتمند وثروتمند سوق دهند وزمینه های طبقاتی شدن
درجامعــه رافراهم کنند.امــروز دردنیای پیشــرفته،مدیر
راعضوحیات بخش سازمان می بینندکه به شکل موثرمی
تواند منابع انسانی ومادی یک سازمان وکشور راازطریق
برنامه ریزی های به روز هدایــت وهماهنگ کند تا اهداف
مدنظرجامعه محقق شود .چنین تعریفی ازمدیریت ،یعنی
این که یک مدیربایددرحوزه مدیریت خودبراساس دانش
مدیریت ونه سلیقه ،عمل کند.چرا که ســرانجام کارمدیر
ســلیقه محورناکجا آباداســت .مدیــری که تدبیرنداشــته
باشــد ،پایــان کارش حتما ناامیدی اســت و مدیــری که با
وظایف ،نقــش ها ومهــارت های خود آشــنا نباشــد وقتی
درسطوح مدیریتی قرارمی گیرد،همواره مشکل و آسیب
به وجودمــی آورد ،فرصت هــارا به تهدیدتبدیــل می کند،
دراستفاده ازظرفیت ها عاجزمی ماندوباهدردادن منابع
همچنان بحران سازمی شود.
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رئیس جمهور مــاه محــرم را پیــامآور ایثار ،آرمــان خواهی
و ایســتادگی در مســیر حــق دانســت و تأکیــد کــرد :پیــام
قیــام اباعبــدا ...الحســین(ع) باید متناســب با هــر مقطع
تاریخی برای مردم تبیین و تفسیر شود و از این منبع بزرگ
الهامبخش در چارچــوب نیازهای فرهنگــی جامعه و عبور
از ســختیها بهره بــرد .بــه گــزارش ایرنا ،حجتاالســام
والمسلمین دکتر حســن روحانی در جلسه شــورای عالی
انقالب فرهنگــی ،با اشــاره به پیــام حضرت امــام خمینی
در محرم  1342و فراخوان ایشــان به وعــاظ و هیئتهای
مذهبی برای بیان حقایق ،افزود :پیام امام راحل روح تازهای
به سخنرانان و مجالس عزاداری ساالر شهیدان بخشید که
تا محــرم  1357ادامه یافــت و به پیروزی نهضت اســامی
منجر شد .رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی گفت :همه
آزادی خواهان و مسلمانان تحت تأثیر حادثه کمنظیر کربال
هستند و جهانیان در برابر عظمت و آرمان شهدای کربال سر
تعظیم فرود میآورند.

▪همه مسئوالن ،تریبون داران ،احزاب و رسانهها در
معرض امتحان قرار دارند

رئیس شــورای عالی امنیت ملی ســپس به تحلیل شــرایط
موجود و توطئه دشمنان نظام اســامی برای ضربه زدن به
اقتصاد کشــور و ایجاد مشــکل در زندگی مــردم پرداخت و
افزود :با وجود رهبری شجاع و مدبر و مردم فداکار و مصمم
ازاینمرحلهنیزعبورخواهیمکرداماهمهمسئوالن،تریبون
داران ،احزاب و رسانهها در معرض امتحان قرار دارند .دکتر
روحانی به برخی از واقعیتهای اقتصادی کشور ،از جمله
افزایش صادرات و کاهش واردات کشــور در شش ماه اخیر
نسبت به مدت مشــابه سال قبل اشــاره کرد و گفت :ملت و
دولت کنار یکدیگرند و دستگاه اجرایی با تمام توان به دنبال

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

حل مشکالت مردم خواهد بود.

▪بخش قابل مالحظهای از افزایش نقدینگی مربوط به
فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز بود

رئیــس جمهور ضمــن اشــاره بــه آمــار رشــد  20درصدی
نقدینگی کشور در یک ســال گذشــته ،نقدینگی را به ویژه
وقتی با منشــأ پایهپولی باشــد ،برای اقتصاد کشور مشکل
آفرین دانســت و با تأکید بر برنامههای دولت برای مدیریت
ش قابل
نقدینگــی به ســمت تولیــد و اشــتغال ،افزود :بخــ 
مالحظهای از افزایش نقدینگی در ســالهای اخیر مربوط
به فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود ،در حالی
که به رغم روال گذشته ،این دولت هرگز برای اداره کشور در
پی استقراض از بانک مرکزی نبود .دکتر روحانی همچنین
به حجتاالسالم والمســلمین رســتمی رئیس جدید نهاد
نمایندگی رهبــر معظم انقــاب در دانشــگاهها خیرمقدم
گفت و از خدمات حجتاالسالم والمسلمین محمدیان در
سالهای تصدی مسئولیت این نهاد قدردانی کرد.
▪تــصــویــب شـــرح وظـــایـــف ســـازمـــان مــلــی پـــرورش
استعدادهای درخشان

در ادامه جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی ،شرح وظایف
ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان به تصویب
رســید و اعضای هیئت امنای این ســازمان انتخاب شدند.
بر این اســاس وزیران آموزش و پرورش  ،علــوم ،تحقیقات و
فناوری  ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و معاون علمی و
فناوری رئیس جمهور  ،دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی،
دونفر از شــخصیت های علمی و فرهنگی و دو نفراز دانش
آموختــگان ایــن مدارس بــه عنــوان اعضای هیئــت امنای
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انتخاب شدند.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی:

عدهاینمیگذارنددستورقضاییفیلترتلگرامبهدرستیاجراشود

معاون دادســتان کل کشــور در امور فضــای مجازی گفت:
بیش از چهــار مــاه از صدور دســتور قضایــی فیلتــر تلگرام
گذشته اســت ،اما متاســفانه عدهای با پشــتیبانی و تجهیز
فیلترشــکنهای داخلی(هاتگــرام و تلگــرام طالیــی)
دسترســی دشــمنان بــه دادههای عظیــم کشــور را فراهم
کرده اند و نمیگذارند این دســتور بهدرستی اجرا شود.به
گزارش   فارس ،عبدالصمــد خرمآبادی معاون دادســتان
کل کشــور در امور فضای مجازی در کانال خود در شــبکه
اجتماعی ســروش نوشــت:در عصر اطالعــات ،داده های
عظیم ( )Big Dataاز اهمیت فوق العــاده ای برخوردارند.
اهمیــت دادههــای عظیــم یــک کشــور ،کمتــر از اهمیــت
تسلیحات و انبارهای مهمات آن کشور نیست .اگر دادههای
عظیم یک کشــور در اختیار بیگانگان قرار گیرد ،دشــمنان
به راحتی مــی توانند بــا داده کاوی و تحلیــل و به کارگیری
اطالعات حســاس  ،بر امور فرهنگی  ،سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و امنیتی آن کشور تسلط یابند و خسارات جبران
ناپذیری وارد کنند .مشکالت و ناهنجاری های اقتصادی
کنونی کشور ،بی ارتباط با تسلط دشمن بر فضای مجازی
و دادههای عظیم کشور نیســت .مسئوالن مربوط از جنگ

فارس-روزگذشتهباحضور«ایرجمسجدی»سفیرکشورماندربغدادوتعدادیازمسئوالنعراقیساختمانجدیدکنسولگریجمهوریاسالمیایراندرشهربصرهپسازآتش
زدنآنتوسطآشوبگران،افتتاحشد.مسجدیپسازنصبپرچمکشورماندرساختمانجدیدکنسولگریایران،دربارهاتفاقاتاخیربصرهگفت«:اکنونهیچدستگاهیرابه
آتشزدنکنسولگریایرانمتهمنمیکنیم،امااینوظیفهمسئوالنعراقیاستکههویتمتجاوزانراکهارتباطیباملتدوستعراقندارند،مشخصکنند».

مهم رسانه ای که همراه با جنگ اقتصادی در جریان است
غفلت کردهاند .این جانب معتقدم دشــمنان جنگ رسانه
ای خود علیه ساختارهای اقتصادی ما را با تسلط بر فضای
مجــازی و ســوء اســتفاده از دادههــای عظیم کشــور اداره
میکنند.اکنون بیش از چهار ماه از صدور دســتور قضایی
فیلتر تلگرام گذشته است ،اما متاسفانه عده ای با پشتیبانی
و تجهیز فیلترشکنهای داخلی (هاتگرام و تلگرام طالیی)
دسترسی دشمنان به دادههای عظیم کشور را فراهم کرده
اند و نمیگذارند این دستور بهدرستی اجرا شود .در طول
تاریخ کشور هرگز تا این حد آشکارا به دستورات قضایی بی
توجهی نشده است .مردم مدام ســوال می کنند  ،اگر الزم
نبود دســتور فیلتر تلگرام صادر شــود چرا چنین دستوری
را صادر کردیــد و اگر ضرورت داشــت چــرا آن را اجرا نمی
کنید؟مردم می گوینــد وقتی با دســتورات قضایی مربوط
به «مفاســد فضای مجازی» این گونه برخورد می شود ،چه
تضمینی وجود دارد که در اجرای احکام قضایی مربوط به
«مفاسد اقتصادی» کارشکنی نشــود .این سیاست یک بام
و دو هوا مردم و فعاالن و ســرمایه گــذاران فضای مجازی را
سردرگم کرده است.

تلفن051 37009111 :

•• خنده داره! یک ماهه دارم دنبال خانه می گردم برای
رهن و اجــاره .قیمت ها رو چند برابر کرده اند .بنگاه
دارها هم میگن ما کاره ای نیستیم! پس کی مسئوله؟
چرا همه چیز رهاست؟
••چرا میگن برق و آب گران نشده در حالی که با مصرف
کمتر قبض گرون تر آمده.
••یکی یه فکری برای تهیه پوشک بزرگ ساالن بکنه.
تمام شهر رو دنبالش گشتم به زور دو بسته پیدا کردم به
سه برابر قیمت ،اونم االن دیگه به همین قیمت نیست.
برای پوشک بچه میشه یه راه دیگه استفاده کرد درباره
آدم بزرگ سال چه کار کنیم؟ درد مریضی کم بود حاال
باید برای تهیه پوشک غصه بخوریم!
•• بابتمطالبخوبممنونولیچرااینهمهتبلیغات؟
به خاطر شما روزنامه رو می خرم ولی االن که دیگه
بهتره نخرم.
•• آقــای روحانی همان طور که فرمودید بسیاری از
شرکت های وابسته به دولت موجب نابه سامانی بازار
ارز و مشکالت اقتصاد هستند! به جای دل نگرانی بابت
هجمه های چپ و راست به زیرمجموعه خودتان برسید
خیلی از مشکالت حل می شود.
••جناب رئیس جمهور همان طور که فرمودید نگاه
منفعت طلبانه شرکت های وابسته به دولت موجب
بسیاری از نابه سامانی های ارزی و اقتصادی کشور
است که انتقاد اساسی را متوجه فقدان مدیریت صحیح
شما می کند.
••واقعا از خبر جمع آوری خــودروهــای مــردم توسط
شهرداری تاسف خوردم! چرا شهرداری شماره پالک
آن ها را به پلیس اعالم نکرده که مدت ها مالکان آن ها
در استرس به سر ببرند و پلیس با کلی هزینه به دنبال
یافتن آن ها باشد؟
••ماه محرم ماه سوگواری و عزاداری حسین بن علی(ع)
بهتمامشیعیانتسلیت!
••پیمانکاران یا فراموش شدگان؟! بدهی دولت طی
این هفت سال به پیمانکاران غیر از نابودی شرکت های
با تجربه دستاورد دیگری برای کشور نداشته است .با
پرداختبهموقعمطالباتاینقشرحداقلتعدادزیادی
از هموطنان بیکار نمی شدند.
••حاال که نمی توانند حقوق کارگران را زیــاد کنند
حداقل مالیات حقوق را حذف کنند.
••ملت شریف ایران و عراق هوشیار باشید .توطئه ای
عظیم از طرف دشمنان ذلیل و شکست خورده وهابی
و صهیونیستی در راه است تا به وحدت شما خدشه وارد
کند و هدف اصلی هم تضعیف راهپیمایی عظیم اربعین
است .بهانه دست دشمنان ندهیم.



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

روزنامه خراسان

تعطیالت زمستانی مدارس به امسال نمی رسد
باشــد و تغییر زمــان فعالیت مــدارس نیازمند تغییــر قانون
مصوب مجلس اســت .وی افــزود :ما مصوبــهای در این باره
نداریم و نمیدانیم این موضوع در دولت مصوب شده است یا
نه؟درعینحالیکیازاعضایکمیسیوناجتماعیمجلس
نیز با اشاره به اقلیم های مختلف در کشور خاطر نشان کرد:
طرح تعطیــات زمســتانی در مناطق مختلف کشــور قابل
اجرا نیست و باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرد بنابراین
امســال امکان اجــرا ندارد«.علی کــرد» به خراســان گفت:
هماهنگ نبودن تعطیالت دانش آموزان با والدین و متفاوت
بودنزمانبرگزاریامتحاناتدرجنوبوغربکشورباتوجه
بهشرایطاقلیمیازمشکالتیاستکهبایددربارهآنبررسی
های الزم صورت گیرد  .وی خاطر نشان کرد :طرح هایی که
برخیمسئوالندربارهآنصحبتمیکنندبایدموردتحلیل
قرار بگیرد و نمی توان با برنامه های یک شبه و احساساتی و
سیاســی با اصل تعلیم و تربیت بازی کرد  .عضو کمیســیون
اجتماعیمجلسخاطرنشانکرد:درصورتیکهاینموضوع
در هیئت دولت تصویب شود باید به صورت الیحه به مجلس
ارائهوبهکمیسیونهایتخصصیارجاعشودودستگاههای
مســئول از آن دفاع کنند .بنابراین امکان اجرای تعطیالت
زمستانی به این زودی ها میسر نمی شود و این طرح امسال
امکان اجرایی شدن ندارد.

دیوان محاسبات در ابالغیه ای به دستگاه های اجرایی اعالم کرد:

دریافت آبونمان تلفن ثابت غیرقانونی است

معاونت حقوقی ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاســبات
کشــور ،موضوع غیرقانونی بودن دریافــت آبونمان تلفن را
به تمامی دستگاه های اجرایی ابالغ کرد.به گزارش ایرنا،
دربخشنامه معاونت حقوقی ،مجلس و تفریغ بودجه دیوان
محاسبات کشور به دستگاه های اجرایی آمده است «:نظر
به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت
دیوان محاسبات کشور ،طی دادنامه شماره  1318مورخ
 3بهمن  ، 1396رای به ابطال مصوبه شــماره  184مورخ
 25اســفند  1392کمیســیون تنظیم مقــررات ارتباطات
رادیویی در خصوص اخــذ آبونمان داده اســت و با توجه به
ماده  60قانــون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی
از مقررات مالی دولت مصــوب  1380؛ اخذ ابونمان تلفن
ثابت در قبــوض ممنــوع اعالم می شــود ».در ایــن ابالغیه
تاکید شــده اســت :ضروری اســت دســتگاه هــای اجرایی
اقدامات قانونی الزم را برای اجرای مفاد ماده ( )13قانون
تشــکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالــت اداری معمول
دارند.دیوان محاسبات کشور همچنین اعالم کرده است :
در قانــون برای دریافــت آبونمان تلفن مجــوزی پیش بینی
نشــده بنابرایــن مصوبه  184کمیســیون تنظیــم مقررات
ارتباطات مبنــی بر دریافت آبونمان خالف قانون اســت.بر
اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
از ابتــدای ســال  1393آبونمانهایــی کــه در قبــض گاز،
برق و آب لحاظ میشــد ،به تلفن ثابت نیز اضافه شد.امادر
هشــتم تیرماه  1395دیوان محاسبات کشــور در شکایت
نامــهای از هیئت عمومی دیــوان عدالــت اداری ابطال این

مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست
کرد.دیوان محاسبات در بخشی از شکایت خود آورده بود:
به موجب مــاده  4قانون تنظیم مقررات بخشــی از مقررات
مالــی دولت مصوب ســال  ،1380دریافــت هرگونه وجه،
کاال یا خدمــات با هر عنوان از اشــخاص حقیقــی و حقوقی
توسط وزارتخانهها ،موسسه ها و شرکتهای دولتی غیر از
مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود،
ممنوع است.
▪ستاری :شرکت های دانشبنیان به زودی وارد بورس
یشوند
م 

معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهور با اشــاره بــه رونق
فعالیــت شــرکتهای دانشبنیــان درکشــور از ورود ایــن
شــرکت ها به بورس در آینــده نزدیک خبــر داد .به گزارش
ایسنا ،سورنا ســتاری در نشســت با مدیران ،رؤسا ،فعاالن
دانشبنیان ،فناوران و نخبگان اســتان گلســتان با اشــاره
به فعالیت ســه هزار و  700شــرکت دانشبنیان در کشور،
اظهار کرد  :تا دو سه سال گذشته وقتی درباره شرکتهای
دانش بنیان صحبت میکردیم ،به ما میخندیدند اما امروز
این شرکتها به درآمدهای زیادی دست یافتهاند به طوری
که میــزان صــادرات محصــوالت این شــرکت ها در ســال
گذشته بیش از  400میلیون دالربوده اســت .وی با اشاره
به لزوم حمایت از کار آفرینان گفت  :ناامید کردن کارآفرین
و پایین کشیدن کرکره کسب وکار ها خیانت به کارآفرین و
کشور است.

••وقتی که آقای محب اهری در حرفه مقدس معلمی دو
هفتهبیشتردوامنمیآورندوآنرارهامیکنندوبهحرفه
بازیگریرویمیآورندببینیدمامعلمانچهمیکشیمو
چگونه با این سختی کار سال های سال دوام می آوریم و
با این چندرغاز حقوق بخور و نمیر امرار معاش می کنیم
و دم نمی زنیم!
••خدا لعنت کند مسئولی را که در این بحران شدید
اقتصادی اول به فکر منافع شخصی و حزبی خود باشد.
••چه عجب صبح سه شنبه روی پیشخوان اتاق خبر
مطبوعات برنامه حاال خورشید شبکه  3یک نسخه از
روزنامه خراسان را دیدیم و تیترهای درشت آن را از زبان
آقای رشیدپور خواندیم و شنیدیم!
••چرا شرکت سایپا پراید 111رو تحویل نمیده؟
••سرپرست محترم وزارت تعاون کاش نگاهی به اطراف
خودتون می انداختید بعد ادعا می کردید که 95درصد
کارگران قرارداد معین دارند .من در آتش نشانی بخش
خصوصی مشهد مشغول به خدمت هستم که با قرارداد
 30روزه کار می کنم .آن هم در این شغل حساس کاش
به جای حرف زدن و شعار ،عمل کنیم.
••امیدوارمدرسالتحصیلیجدیدتوزیعشیررایگاندر
مدارس سراسر کشور تعطیل و متوقف نشود!
••کارگری هستم  45ساله در یک نمایشگاه اتومبیل
آبدارچیهستموهیچگونهدرآمدیندارم.یعنیباانعام
پول چای زندگی می گذرانم .خدا را شاهد می گیرم
که با سه بچه و با مستاجری در روزهای آغاز مدرسه به
خجالت بچه ها مانده ام!
•• در این دوره هزینه مکالمه تلفن ثابت من  44هزار
تومان شده که 21هزار هزینه خالص مکالمه و 23هزار
دیگر آبونمان و عوارض و مالیات بوده .آیا این دست در
جیب ملت کردن نیست؟
••ازدادستانمحترممشهدتقاضاداریمبهعنوانمدافع
حقوق عمومی مردم با کسانی که مجوز ورود اتوبوس
های برون شهری را به این کالن شهر صادر کرده اند
و باعث ترافیک شهری و ایجاد مزاحمت مقابل منزل
شهروندان و آالیندگی بیشتر هوا شده اند برخورد قاطع
و قانونی کند.
••ایــن نــذری هــای محرم کــه هــر ســال بــه عشق امــام
حسین(ع) توزیع می شود ،خاری شده به چشم برخی
به اصطالح هنرمندان و روشنفکران!
••مسئوالن محترم حاال که اروپا و کشورهای آسیایی
نفت ایران را تحریم کردند چرا شما از این برجام بی
فایده بیرون نمی آیید؟ شما که االن دست برتر را دارید.
ازچهمیترسید؟مگردیگرچهغلطیمیتوانندبکنند؟
••ضرب المثلی می گوید :اردک اگر صد بار زیر آب رود

باز بیرون خشک است! اگر می خواهید کاال را ارزان به
مردم بفروشید چرا نمایشگاه! چرا در سطح شهر نه! به
خودتان حرکت دهید.
••همه می دانیم اگر آقای کی روش نباشد فوتبال ایران
به عقب باز می گردد .تیم ملی امید ما با کرانچار دو گل
از میانمار می خورد و جلوی کره حذف می شود .اگر
برای کی روش مانع تراشی نکنند ایران قهرمان آسیا
می شود.
••همیشه بانک مرکزی تورم را تک رقمی اعالم می کند
و در توجیه آمار غلط خود می گوید مبنا 300قلم کاال در
یک بازه زمانی است .آقای عزیز آن کاالها را اعالم کن
تا من غیربانکی اثبات کنم که تورم باالی  30درصد با
همان محاسبه خودتان است.
••دیگه االن به جایی رسیدیم که مغازه ها جنساشون
رو گرون تر از قیمت مصرف کننده میدن که هیچ جنس
فاسدرو هم می فروشن! هرج و مرج شده .مسئوالن
رسیدگیکنیدلطفا.
••هر کس هر قیمتی که دلــش بخواد روی جنس با
ماژیک می نویسه!
••رئیس جمهور محترم ،ما در کشور معادن سنگ آهن
فراوان داریم و برای تولید آهن آالت و میلگرد نیاز به مواد
اولیه وارداتی نداریم .چرا در سال  97قیمت میلگرد 3
برابر شده؟!
••برادر عزیزی که فرمودید سبد غذایی برای بهزیستی
تهیه کردید ،بقیه مردم چه؟ مگر خبر نداری که برای
بقیهمردمهمینماهبهیارانهشان 2برابرواریزمیشود!
 2جوابیه از مخابرات خراسان رضوی
درپاسخبهمطلبمندرجدرآنروزنامهمورخ97.5.23
درستون«حرفمردم»باعنوان«باتوجهبهمصوبهدیوان
عدالــت اداری مبنی بر لغــو آبونمان تلفن ثابــت  » ...به
استحضار می رساند :بنابر پیگیری های صورت گرفته،
تاکنون دستورالعملی مبنی بر لغو آبونمان تلفن ثابت به
مخابرات استان ابالغ نشده است.
درپاسخبهمطلبمندرجدرآنروزنامهمورخ97.5.25
و  97.5.28در ســتون هــای «حــرف مــردم» و «بــرای
اطــاع مســئوالن» بــا عنــوان «قبــض همــراه اول را به
وسیله عابربانک پرداخت کردم اما باز هم برایم پیامک
بدهی »...به استحضار می رســاند :طی بررسی انجام
شــده ،مشــترک محتــرم در مــورخ  97.3.10مبلــغ
193000ریــال قبــض میــان دوره ای پرداخت کرده
استکهتاتاریخذکرشدهتسویهحسابانجامشده،پس
از دهم تا سی و یکم خردادماه الباقی مبلغ صورتحساب
(45000ریال) محاسبه شده که قبض تیرماه مشترک
با بدهی پیشین لحاظ شده است.



عضو کمیسیون اجتماعی:

دانش پــور -پس از آن که رئیس ســازمان میــراث فرهنگی
و گردشــگری درباره عملیاتی شــدن تعطیالت زمســتانی
اعالم کــرد :مقرر شــده اســت مــدارس در طــرح تعطیالت
زمســتانی پنج روز تعطیل باشند که با احتســاب پنج شنبه
و جمعه ایــن تعطیالت در یــک هفته خالصه میشــود ،روز
گذشته «مهدی نوید ادهم» دبیرکل شــورای عالی آموزش
وپرورش گفت :تنها به شرط آغاز ســال تحصیلی از شهریور
ماه با تعطیالت پنج روزه مدارس در فصل زمستان موافقت
میکنیم .در عین حال یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی
مجلس خاطرنشان کرد :آن چه مسئوالن آموزش و پرورش و
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
دربارهآنصحبتکردهاندبایدتوسطهیئتدولتبهصورت
الیحه به مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد بنابراین
این طرح امســال امکان اجرایی شــدن ندارد«.مهدی نوید
ادهم» در گفتوگو با تســنیم و در واکنش به خبر تعطیالت
پنج روزه مدارس در فصل زمستان که از سوی رئیس سازمان
میراثفرهنگیاعالمشدهاست،اظهارکرد:هماکنونزمان
آغازسالتحصیلیاولمهر،پایانآنآخراردیبهشتوخرداد
ماه فصل برگزاری امتحانات اســت .اگر قرار باشد چند روز
از زمان آموزش مدارس در فصل زمســتان کاسته شود باید
شروع ســال تحصیلی به جای اول مهر از  10یا  20شهریور
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درخواستعذرخواهیصدراعظمآلمانازایرانوجنجالپراید 135میلیونی!

2.8 M

شورای شهری که تخته شد
چند روزی بیشتر از حادثه گل گرفتن سر در شورای
شهر زابل نگذشته است که تصویری از جوش دادن در
شورای شهر بروجرد در فضای مجازی پخش شد .در
این تصویر بنری به چشم می خورد که روی آن نوشته
شده« :به علت عدم کارایی شورای شهر در شورا تخته
شد» کاربر ی نوشت« :یک نهاد باید به روند اجرایی
شدنوعدههاینمایندههانظارتکنهکهکیلوییموقع
انتخابات وعده ندن» کاربری هم نوشت« :حواس مان
باشد .چون ممکن است خیلی از این برخوردها ریشه
در رقابت های سیاسی و هدایت شده ازطرف رقبای
اعضای این شوراها داشته باشه».کاربر دیگری هم
نوشت«:بانمایندههایمتخلفبایددوبرابربرخوردشه
چوناعتمادمردمرونشونهگرفتن»

1.5 M

هشداردربارهتهیهمدارکجانبازیبادرصدباال!
تــوئــیــتــی در فــضــای مــجــازی بــازنــشــر شــد کــه در
آن خبرنگاری مدعی شــده بــود« :چند ســال پیش
کــه تحصیالت تکمیلی بــاعــث مستثنا شــدن از
#بازنشستگی میشد یهو همه مسئوالن دکتر شدن.
االن که شــرط جانبازی گذاشتن برخی مدیرای
بازنشستهباالی ۵۰درصدجانبازشدن!شوقخدمت
اینقدر زیاده که اگه شرط درخت بودن هم بذارن این
حضرات وسط زمستون میوه میدن!» کاربری زیر این
توئیت نوشت« :چرا چنین قوانینی تصویب می کنن،
اینا که میدونن در ایــران بازنشستگی معنی نداره
هرچی تصویب می کنن یک تبصره براش میذارن
که اون کار انجام نشه وفایده ای نداشته باشه ».کاربر
دیگری نوشت« :خدا این طور مدیرانی رو هدايت كنه
واگر قابل هدايت نيستن نيست و نابودشون كنه».
کاربری هم نوشت« :به نظر می رسه بهتره نهادهای
نظارتیحواسشونباشهکهیهوقتیهعدههوسنکنن
برا خودشون درصد جانبازی تدارک ببینن»

2.4 M

پراید  135میلیونی !
خبری در فضای مجازی آن قدر پیچید که به موضوع
گفت و گوی مردم کوچه و بازار تبدیل شد .در خبر آمده
بود«:خودروهایایرانیشرکتسایپا-تیباوپراید-در
بازار سوریه با قیمتهای حدود  ۱۳۵میلیون تومان
عرضه میشوند ».کاربری نوشت« :اینا دیدن وقتی
بگن پراید  50میلیون شده میتونن در عرض چند
ساعت چندین هزار پراید رو که خیلی وقته مشتری
ندارهبفروشن.خبگفتنچراهمینکارروتویسوریه
نکنن»کاربردیگریکهکارشناساقتصادیبودبابیان
اینکهاینمحاسبهقیمتیدرستنیست،نوشت«:هر
دستگاه از این محصول در نمایشگاه 4میلیون و440
هزار لیر سوریه قیمت خورده که با نرخ ارزدولتی(82
ریال در برابر هر لیر) حدود 36میلیون تومان می شود
اما با نرخ آزاد لیر 115تا 135میلیون تومان محاسبه
میشود.پسخبرپراید 135میلیونیدرستنیست».

1.8 M

درخواستعذرخواهیصدراعظمآلمانازایران
ویدئویی منتشر شــده که در
آن یــک خبرنگار آلمانی که
در ســالهــای دفـــاع مقدس
در صحنه بمباران شیمیایی
صدامعلیهایرانحضورداشته
مطلب عجیبی بیان میکند .او در بخشی از ویدئو
میگوید« :وقتی به خط مقدم آمدم تنها اروپایی بودم
کهدیدمعراق،نیروهایایرانرابابمبهایشیمیایی
آلمانی بمباران میکند اما خبر من از این بمباران در
رسانه های آلمان سانسور شد ...من نمیدانم چطور
صدر اعظم آلمان به اسرائیل م ـیرود و بابت کشتار
یهودیانباگازخردلزانومیزندوعذرخواهیمیکند
اما تا حاال به ایران نرفته و عذرخواهی نکرده است؟!»
کاربری در این باره نوشت« :من مطمئنم یه روزی همه
دشمنانتاوانجنایتشونرومیدن!»

1.1 M

ازدنداندایناسور،دایناسورساختن!

3.1 M

تصادف شتری پرحاشیه!
در یکی دو روز اخیر تصویری منتشر شده که تصادف
یکخودرویسمندباشتررانشانمیدهد.اینتصویر
از دو جهت بازتاب گسترده ای داشته است .در تصویر
اول کاربران برخورد یک شتر با سمند را با تصادف
یک بنز با کامیون مقایسه و از مقاومت پایین خودروی
داخلی انتقاد کرده اند اما در تصویر دوم امدادگری
دیدهمیشودکهشترتشنهراسیرابمیکند.کاربری
درواکنشبهاینتصادفپرحاشیهنوشته«:اینامدادگر
وظیفهانسانیخودشروانجامدادهوجایتقدیرداره».
کاربریدیگریهمنوشته«خداروشکرکههنوزآدمهای
مهربانزیادیداریم!»

چند روز گذشته ویدئویی از
یکبرنامهتلویزیونیمنتشر
شد که مجری دربــاره اصل
ماجرای سوختن دایناسور
ایرانی در موزه ملی برزیل
میگوید« :چندوقت پیش خبر رسید که موزه ملی
برزیلدرآتشسوخت.کمیبعدتصویریازاسکلت
یکدایناسورمنتشرشدکهازکرمانکشفشده،به
برزیل رفته و در این موزه سوخته است .در صورتی
که از ایــران فقط اسکلت دنــدان یک دایناسور به
موزه برزیل ارسال شده است! اینکه اسکلت یک
دایناسور ایرانی سوخته فقط یک کالغ ،چهل کالغ
اســت!» کاربری در اینباره نوشت« :کمکم دارم
میفهممبیشتراخبارفضایمجازیواقعینیست!»
CMYK

