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مجازی های داغ

جواد آگاهی

نامزدها در تهران
این روزها رفتوآمد برخی نامزدهای انتخاباتی به تهران آنقدر زیاد شده است که در هر سفر و پرواز میتوان
چهره آشنای چند نامزد را دید.برخی کاندیداهایی که رد صالحیت شده اند یا صالحیت شان احراز نشده است
به تهران می روند و بابت مواردی که در پرونده آنها بهعنوان ایراد نام برده شده ،توضیح میدهند و البته به
خیال خود پیروز از این جلسات بیرون می آیند و بالفاصله پس از خروج از شورای نگهبان به دوستان خود اشاره
میکنند که گوشه چشمی به دوستان شان در گروههای مجازی نشان دهند که مشکل حلشده و کار را شروع
کنند.این موارد شاید ایرادی نداشته باشد اما متأسفانه تخلف از جایی شروع میشود که رفتوآمدهای نامزدها با
وجود این که ردصالحیت شدهاند به اتمام نرسیده است و جلسات قانونی و غیرقانونی خود را تعطیل نکردهاند.

وزیر؛ میآید ،نمی آید؟!
سفر وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی به خراسان شمالی قرار بود باالخره روز گذشته انجام
شود ،سفری که چند بار طی امسال اعالم و برای آن برنامهریزی ولی لغوشد.شاید لغو یک یا دو سفر یک
وزیر عادی به نظر برسد اما سفر آقای «مونسان» به خراسان شمالی که بارها اطالعرسانی شده بود همواره
لغو شده است .یکی از کانالهای مجازی با انتقاد از این اتفاق نوشته است :مونسان ،وزیر میراث فرهنگی
تاکنون رنگ خراسان شمالی را ندیده است؛ استانی که در سفر استانی مقام معظم رهبری تأکید بر
گردشگری آن شد و البته وزیر گردشگری نه یکبار که طی دو سال و نیم گذشته  7مرتبه به مردم خراسان
شمالی گفته است میآیم و نیامده است! ...آقای وزیر حتم ًا شما از هزینههایی که بابت سفر یک وزیر به یک
استان میشود آگاهی دارید؟ از هزینههای چاپی ،فرصتی ،نیروی انسانی و ...گرفته تا موارد دیگر که شما
بهتر میدانید .از شما خواهش داریم اگر نمیتوانید یا نمیخواهید به استان ما بیایید الاقل قول ندهید.

بداخالقیهای مجازی
برخی شهروندان اسفراینی که در گروههای مختلف مجازی این شهرستان عضو هستند از بداخالقی های
مجازی برخی افراد در پوشش افراد ناشناس بهشدت گالیه مندند و بارها از الفاظ نامناسبی که این افراد
برای کاندیداها و حامیان کاندیداهای رقیب استفاده می کنند ،انتقاد کردهاند .انتظار میرود مدیران
گروههای مجازی شهرستان اسفراین افراد ناشناس را از گروهها حذف کنند.

اخبار استان
رئیس اتاق بازرگانی خبر داد:

صدور  2ساعته روادید ایران و قزاقستان از فروردین

شیری -رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در جلسه ای با حضور معاون سفیر قزاقستان ،از صدور روادید بین
ایران و قزاقستان از فروردین سال آینده طی دو ساعت خبر داد« .پورآبادی» گفت :در نظر داریم فعالیت های
اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و قزاقستان را توسعه دهیم« .درخشانی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی
خراسان شمالی نیز در این جلسه کشت های فراسرزمینی ،منطقه ویژه اقتصادی بجنورد و معافیت های مالیاتی
را از جمله مشوق های اقتصادی در استان دانست و گفت :واحدهایی که در شهرک های صنعتی یا منطقه ویژه
اقتصادی مستقر می شوند  ۷سال و واحدهایی که در شهرک های صنعتی راز ،گرمه ،جاجرم و آشخانه مستقر
می شوند تا  ۱۳سال معافیت مالیاتی دارند« .قمزت» معاون سفیر قزاقستان هم گفت :قزاقستان منابع معدنی
زیادی همچون باریت ،کروم و مس دارد ،با این وجود اقتصاد کوچک تری نسبت به ایران دارد .وی گفت :برای
افرادی که می خواهند در این کشور سرمایه گذاری کنند امتیازات ویژه ای در نظر گرفته شده است.

تعیین تکلیف نشدن  4401واحد مسکن مهر
پرداخت تسهیالت در بخش بازسازی واحدهای مسکونی سیل زده ،تعیین تکلیف بافت های فرسوده ،بخشودگی
جرایم ،تعیین تکلیف نشدن  4هزار و  401واحد مسکن مهر و پرداخت تسهیالت به حرفه ای سازها از جمله
مطالبی بود که رئیس شعب بانک مسکن خراسان شمالی ،روز گذشته در جمع خبرنگاران مطرح کرد« .مرتضی
ناصری» مجموع تسهیالت پرداخت شده در طرح مسکن مهر روستایی را برای  10هزار و  435فقره پرونده ،هزار
و  5میلیارد ریال ذکر کرد و افزود 135 :میلیارد و  145میلیون ریال از این تسهیالت برای  609واحد در بافت
فرسوده پرداخت شده است.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن حج:

ایستادگی ملت ایران آمریکا را
عصبانی کرده و برای دنیا جذاب است
حــضــرت آیــت ا ...خــامــن ـهای ،رهــبــر معظم
انقالب اسالمی ،صبح دیــروز (دوشنبه) در
دیدار مسئوالن حج ،بهرهگیری از فرصت حج
برای رساندن سخن نوی جمهوری اسالمی
به دنیا یعنی الگوی مــردم ســاالری دینی را
مورد تأکید قرار دادنــد و گفتند :ایستادگی
جمهوری اسالمی ایــران مقابل آمریکا و زیر
بــار زور نرفتن ملت ایــران ،حقیقتی جذاب
برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر
حقایق اسالم و ملت ایران استفاده کرد .به
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،حضرت آیت ا ...خامنهای در این
دیــدار ،هماهنگی و همافزایی دستگاه های
مختلف بــرای اج ــرای پرشکوه فریضه حج
را قابل تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت
مسئله حج بهعنوان یک حرکت سیاسی،
اعتقادی و اجتماعی افزودند :البته بسیاری
از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج
غافلند ولی امــام بزرگوار به ما آموختند که
حج یک نقطه تحرک جدی و بینالمللی و
منافع فراوانی از آن برای امت اسالمی مورد
انتظار است .رهبر انقالب اسالمی با اشاره به
تالش های گوناگون قدرت های جهانی برای
جلوگیری از شکلگیری امت واحده اسالمی،
گفتند :امــت اسالمی به معنای واقعی آن،
یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف
مشترک اقـــدام کــنــد ،هــنــوز شکل نگرفته
است و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و

خیرخواهان به اتحاد اسالمی ،تهمتزنی و
تعارض و جنگ در کشورهای اسالمی رواج
دارد .حضرت آیت ا ...خامنهای با تأکید بر
«حضور زائــران ایرانی در نمازهای جماعت
مــســجــدالــحــرام و مــســجــدالــنــبــی»« ،ت ــاوت
کالما ...مجید توسط قاریان برجسته ایرانی
در ایــن مساجد» و «حــضــور فعال نخبگان
مسلط به زبــان های خارجی از ایــران برای
پاسخگویی بــه شبهات» گفتند :انعکاس
مبانی سیاسی نظام جمهوری اســامــی و
تبیین سخن نوی آن برای دنیا یکی دیگر از
کارهای مهم و الزم در حج است .رهبر انقالب
اسالمی منظور آمریکاییها از این حرف را که
ایــران باید به یک کشور عــادی تبدیل شود،
دســت کشیدن جمهوری اسالمی از سخن
نوی آن برای دنیا یعنی «تلفیق آرای مردمی

با افکار اسالمی و مبانی دینی در تشکیل و
اداره جامعه» دانستند و افزودند :الگوی مردم
ساالری دینی برای دنیا ناشناخته است و در
مقابل میلیون ها وسیله تبلیغاتی که امروز در
حال فعالیت علیه جمهوری اسالمی است،
میتوان از فرصت حج برای تبیین این الگو
و مسائلی مانند علت دشمنی آمریکا و منطق
زیر بار زور نرفتن ملت ایــران استفاده کرد.
ایشان مبانی تفکر اسالمی و تشریح مصادیق
آن از جمله ایستادگی جمهوری اسالمی
را برای دنیا جذاب خواندند و گفتند :علت
عصبانیت آمریکاییها از ملت ایران ،جذابیت
ناشی از تصویر ایستادگی یک نظام مستقل
در مقابل یک قلدر سر گردنه است که باید از
این جاذبه برای نشر و توسعه حقیقت اسالم
و ملت ایران استفاده کرد .حضرت آیت ا...
خامنهای همچنین خودسازی و تغییر بنیادین
و اساسی افراد پس از بازگشت از حج را مهم
دانستند و با تأکید بر مسئوالن حج و تبلیغات
دینی برای کار و برنامهریزی در این خصوص،
مسئوالن سازمان حج را به برخورد گرم ،گیرا،
مهربانانه و متواضعانه در مواجهه با زائران
و مسائل آنــان توصیه کردند.در این دیــدار،
حجتاالسالم والمسلمین نــواب ،نماینده
ولیفقیه در امــور حج و زیــارت و سرپرست
زائران ایرانی و رشیدیان ،رئیس سازمان حج
و زیــارت در خصوص اقدامات انجامشده در
حج امسال و برنامههای آینده گزارش دادند.

از میان خبرها

آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه برگزار شد
سردار «حجازی» جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه شد

آیین معارفه فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و پاسداشت مجاهدتهای
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده فقید این نیرو ،روز دوشنبه با حضور فرماندهان و
مسئوالن عالیرتبه نیروهای مسلح در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد .به گزارش سپاه
نیوز ،سردار سرلشکر پاسدار «حسین سالمی» فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی در آیین معارفه
فرمانده نیروی قدس سپاه با تاکید بر این که شهید «سلیمانی» زندهتر از قاسم سلیمانی و برای
دشمن خطرناک تر از گذشته است ،گفت« :حاج قاسم» دشمن را آواره و سرگردان کرده بود و مرد تغییر میدان موازنه در اوج نابرابری بود .سردار
سرتیپ پاسدار «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان این که دشمن ناجوانمردانه سردار سلیمانی ما را به شهادت رساند ،اظهارکرد:
دشمنان مرد میدان جنگ نبودند که در میدان با حاج قاسم درگیر شوند؛ در اوج ناجوانمردی سردار عالی مقام ما را به شهادت رساندند اما به
لطف الهی و به همت همه آزادمردانی که در سرتاسر عالم خونخواه او هستند ،جوانمردانه دشمن او را خواهیم زد .همچنین با حکم فرمانده کل
سپاه ،سردار سرتیپ پاسدار «سید محمد حجازی» به عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه منصوب شد.
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روی خط سیاست
خروج از NPTدر صورت ارسال پرونده ایران به شورای
امنیت

خانهملت :ظریف ،وزیر امور خارجه کشورمان با
اشــاره به تصمیم اخیر اروپاییها در خصوص
برجام گفت :گامهای کاهش تعهدات تمام
شده اما اگر اروپاییها به رفتار بالوجه خود
ادامه دهند یا پرونده ایران را به شورای امنیت
بفرستند ،از  NPTخارج خواهیم شد.

«اردوغان» ،شام نخورده برلین را ترک کرد!
ایسنا :رسانههای ترکیه گزارش دادند ،رجب
طیب اردوغ ــان ،آلمان را به طور غیرمنتظره
ترک کرد و به کشورش بازگشت .بنا بر گزارش
رسانههای ترکیه ،به نظر میرسد ترک ناگهانی
اجالس برلین درباره بحران لیبی واکنشی به
متهم کــردن علنی رجــب طیب اردوغـــان ،رئیسجمهور ترکیه
درباره اعزام شورشیان سوری حامی کشورش به طرابلس برای
حمایت از دولت فائز السراج ،نخست وزیر وفاق لیبی باشد .در این
خصوص یک منبع نزدیک به اردوغــان نیز گفت :رئیسجمهور
ترکیه ،کنفرانس برلین را زودتــر از موعد تــرک نکرد بلکه در
ضیافت شام بعد از کنفرانس شرکت نکرد.

نمایندگان از پاسخهای «ظریف» قانع شدند
مهر :نمایندگان مجلس شورای اسالمی از پاسخهای «ظریف»
وزیــر امــور خــارجــه در مــورد اقــدامــات وزارت امــور خــارجــه در
آشوبهای دی قانع شدند.

از گوشه و کنار
اضافهکار کارگران در بازنشستگیشان حساب میشود

تسنیم« :محمدحسن زدا» قائم مقام سازمان تامین اجتماعی
گفت :اضافهکار کارگران در بازنشستگی شان موثر خواهد بود.

تایید «خطای انسانی» در سقوط هواپیمای اوکراینی
خانه ملت :مجتبی ذوالنوری ،رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس
گفت :طبق بررسیها و گــزارش مسئوالن ستاد کل نیروهای
مسلح خطای انسانی در سقوط هواپیمای اوکراینی اثبات شد و
علت سقوط بر اثر حمله سایبری منتفی است.

استاندارد سم آفالتوکسین در ایران ۵ ،برابر
سختگیرانهتر از استاندارد جهانی
ایرنا :مدیرکل نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی ،لوازم
آرایشی و بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد ایران گفت:
استاندارد سم آفالتوکسین در ایــران  5برابر سختگیرانهتر از
استاندارد جهانی بــوده و به میزان یک دهم میکروگرم در هر
کیلوگرم شیر است« .امینی» درخصوص مطرح شدن آلودگی
شیرهای تولیدی به سم آفالتوکسین از رسانه ملی ،افزود :مطلبی
که از رسانه و از زبان یک کارشناس مطرح شد ،سراسر اشتباه بود
و خود آن فرد هم به اشتباهش اذعان کرده است.

