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موانع گسترش روابط ایران و اروپا را
باید در اتحادیه اروپا بررسی کرد
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اتفاقی که فیش های نجومی
رقم زد
قاچاق ،فساد اداری ،مناطق آزاد ،مشکالت صنایع کوچک
و  ...این ها کلید واژه هایی بودند که تا همین چندی پیش،
جزو مسائل و مشکالت کلیش��ه ای قرار داشتند که معلوم
نبود چه زمانی قرار است رفع شوند .یا این که مانند موضوع
میوه های قاچاق ،در برهه ای مطرح و تا موج خبری بعدی
به حاشیه رانده می شدند.
اما چندی اس��ت حال و ه��وای این بح��ث ها ف��رق کرده و
جرقه آن هم از فیش های حقوقی نجومی آغاز شده است.
مانوری رس��انه ای که از یک سو سبب شد عدالت درآمدی
در مجموعه دولتی که قرار است اقتصاد مقاومتی را پیاده
س��ازی کند در راس توجه��ات قرار گی��رد و از س��وی دیگر
آن قدر موث��ر و گس��ترده بود که توانس��ت دور از دس��ترس
برخی بوروکراس��ی های محافظه کارانه اداری که گهگاه
به محملی برای به محاق کشاندن اینگونه افشاگری های
مفید تبدیل می ش��د ،مطرح ش��ود و قابلی��ت اثرگذاری بر
تصمیم مسئولین را پیدا کند.
در سایه چنین تغییراتی ،االن فضای افکار عمومی نسبت
به موان��ع تولید از قبی��ل کااله��ای قاچ��اق و ورود آن ها به
کشور به خصوص از مناطق آزاد حساس شده است .البته
طبیعی هم هس��ت .مردم از یک طرف رکود صنعت و چتر
بزرگ بیکاری و تعطیلی بنگاه های اقتصادی را می بینند
و از سوی دیگر می بینند که چطور برخی گروه ها در جامعه
به ط��ور روزافزون و غیر طبیعی از رفاه ش��خصی بیش��تری
برخوردار می شوند .رواج خودروهای چند میلیاردی می
تواند مثال خوبی در این زمینه باشد.
اما نکت��ه قابل توجه ای��ن روزها را م��ی توان تغیی��ر ادبیات
اقتصادی دولت دانست .آن هم در شرایطی که فشار قابل
توجهی از سوی افکار عمومی به دستگاه اجرایی وارد آمده
اس��ت؛ بدین ترتیب دولتی که تا همین چندی پیش عمده
پاش��نه سیاس��ت های اقتص��ادی اش بر محور بس��ته های
تحریک تقاضا و تحوالت برجام و پسابرجام می چرخید ،با
واقعی شدن تصویرهای مثبت از برجام مانند کم اثر بودن
ورود هیات های خارجی به کش��ور و معلق ماندن قرارداد
ایرباس و بوئینگ ،هم اینک تغییرات س��اختاری هم چون
مبارزه با فساد و قاچاق (به عبارت بهتر برخورد با زالوهای
اقتصادی) و نیز تقویت صنایع کوچک در گفته های اعضای
کابینه اش پررنگ شده که صدالبته مثبت است.به طوری
که قائم مقام وزیر صنعت هم اینک از بازگش��ت طرح های
مشابه ایران کد و شبنم سخن می گوید .وزیر صنعت بر لزوم
توانمندسازی مدیریتی بنگاه های کوچک و ترویج کلینیک
های صنعت تاکید می کند و از واردات قاچاق از مناطق آزاد
علن ًا گالیه می کند .در قوه قضائیه ه��م ادبیات متفاوت تر
شده است .به عنوان مثال ،رییس سازمان بازرسی در رویه
ای متفاوت از گذش��ته اخبار قابل تاملی از فس��اد را مطرح
کرده اس��ت .نمونه آن را می توان در اخبار دیروز مشاهده
کرد .وی گفت :در منطق��ه آزاد کیش ،از مجموع حدود ده
هزار شرکت ثبت شده 9300 ،شرکت تنها با یک کد ملی
به ثبت رسیده است و در این رابطه 2800،پرونده نیز تنها
مربوط به یک آپارتمان بوده است!...
لذا این برهه زمانی را می توان س��رآغاز ی��ک نقطه تحولی
در اقتصاد ایران دانس��ت .نقط��ه ای که در هر کش��وری به
بهانهای به وجود آمده است .البته اگر چه جنس تمام وقایع
این روزها از ن��وع اصالح روندهای گذش��ته اس��ت ،کاش
درس عبرتی ب��رای تمام دس��تگاه های نظارت��ی و تصمیم
گیر و اجرایی ش��ود تا این بار به طور پیش��گیرانه با مس��ائل
اقتصادی برخورد کنند .هنوز مس��ائل مهم��ی پیش روی
نظام اجرایی کش��ور قرار دارد ک��ه الزم��ه آن تغییر نگرش
ها از اقدامات پیش��گیرانه ب��ه عن��وان موضوعاتی لوکس،
به «اقداماتی ضروری» اس��ت .پیاده س��ازی قاطع و هر چه
س��ریعتر نظام جامع و عادالن��ه مالیاتی ،توج��ه واقعی و نه
صرف ًا مالی به تقویت توان تولید داخلی و هم چنین تغییر در
نگرش ها به صادرات به عنوان هدف تولید می تواند بخشی
از این اقدامات به حساب آید.

اوحدی :غرامت شهدای ایرانی حادثه جرثقیل در مکه
تا شهریور پرداخت میشود
رئیس س��ازمان ح��ج و زیارت گف��ت :درآخری��ن مذاکراتی که
درعربستان سعودی انجام ش��د ،وزیر حج سعودی اعالم کرد
غرامت شهدای ایرانی حادثه جرثقیل در مکه مکرمه تا قبل از
برگزاری مناسک حج امسال به بازماندگان این شهدا پرداخت
خواهد شد.به گزارش ایرنا ،سعید اوحدی افزود :البته با توجه
به وعده وزیرحج عربستان سعودی مبنی بر پرداخت غرامت به
بازماندگان شهدای جرثقیل مکه مکرمه تاکنون بعد از گذشت
حدود یازده ماه از این حادثه مسئوالن سعودی به هیچ کشوری
بابتاینمهمغرامتیپرداختنکردهاند.ویخاطرنشانکرد:
تمامی کش��ورهای اس�لامی حادثه دیده که برخ��ی از حجاج
خود را در این اتفاق از دس��ت دادهان��د همچنان منتظر تحقق

وعده مس��ئوالن س��عودی مبنی ب��ر پاس��خگویی درخصوص
معرفی مقصران اصلی و پرداخت غرامت که حق ش��رعی آنان
است ،هستند.رئیس سازمان حج و زیارت تاکیدکرد :با وعده
مسئوالن سعودی در این زمینه اما هیچ یک از آنان تاکنون در
مورد میزان پرداخت غرامت و زمان قطعی آن سخنی به میان
نیاورده اند .اوح��دی افزود :ب��ه رغم پیگیریهای مس��ئوالن
جمهوری اسالمی مبنی بر معرفی مقصران اصلی حادثه منا و
نحوه پرداخت غرامت به بازماندگان این شهدا که حق شرعی
و قانونی این عزیزان اس��ت ،وزیر حج عربستان اعالم کرد پس
از برگزاری مراسم موسم حج امس��ال موضوع شهدای فاجعه
غمبار منا بررسی و اعالم خواهد شد.

امیری معاون پارلمانی و انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور شدند

قائم مقام وزیر کشور در پی تغییرات جدید در دولت جایگزین
معاون پارلمانی رئیس جمهور شد.
بهگزارشایرنا،حسینعلیامیریقائممقاموزیرکشوربهعنوان
معاونپارلمانیریاستجمهوریجایگزینمجیدانصاریشد.

در همین حال برای مجید انصاری نی��ز ماموریت مهم حضور
در معاونت حقوقی رئیس جمهور در نظر گرفته ش��ده است تا
با خروج الهام امین زاده از دولت ،تعداد زنان کابینه به دو نفر
کاهش یابد.

حضوررسمی سندرز درکمپین هیالریکلینتون
سناتور برنی س��ندرز ،به طور رس��می از رقیب خود ،هیالری
کلینتون ،نام��زد احتمالی ح��زب دموکرات ب��رای انتخابات
ریاستجمهوری حمایت کرد .به گزارش بیبی سی ،سندرز
که با هیالری کلینتون در یک رویداد تبلیغاتی در نیوهمشایر
حاضر ش��ده بود ،در میان ش��ادی ش��رکتکنندگان طرفدار
دموکرات ه��ا ،گف��ت ک��ه کلینت��ون ،در روند نام��زدی حزب
دموکرات برنده ش��ده اس��ت و «من میخواهم هر کاری برای
ای��ن ک��ه او رئیسجمهور بع��دی آمریکا ش��ود ،انج��ام دهم».
مجمع عمومی حزب دموکرات به زودی برگزار میش��ود و در
آن نامزدی رسمی کلینتون اعالم خواهد شد .پیشتر ،در مورد
رقیب احتمالی جمهوری خواه کلینتون ،یعنی ترامپ ،سندرز

گفته ب��ود که همه کار خواه��د کرد تا او رئیس جمهور نش��ود.
تحلیلگران ،حمایت س��ندرز از کلینتون را که همانند ترامپ
با به چالش کش��یدن س��اختارهای نظام آمریکایی ،س��رمایه
اجتماعی قابل توجهی برای خود به هم زده است ،در پیروزی
احتمالی کلینتون بر جمهوری خواهان در آینده ،بسیار مهم
ارزیاب��ی میکنند .دونال��د ترامپ که درصدد جذب بخش��ی
از هواداران س��ندرز اس��ت ،در توئیتی گفته اس��ت که سندرز
با حمایت از هیالری کلینتون ،به سیس��تم فاسد ملحق شده
است .پیشتر ،برنی سندرز ،زمانی که در رقابتها برای کسب
نامزدی حزب دموکرات شرکت داشت ،از هیالری کلینتون به
شدت انتقاد کرده بود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••آقایی که گفتی «بروید در روستاها خدمات احمدی
نژاد را ببینید!» من یک روستایی ام چه کار کردند
که ما خودمان خبر نداریم؟! نکند آوردن اینترنت به
روستاها را میگویید! آب قنات روستا یکی خشک
شده و دیگری را که کمی آب دارد نمیآیند سدی
یا استخری بزنند تا در کل شش ماه زمستان آبش
هدر نرود و برای تابستان جمع شود آن وقت آمدهاند
اینترنت برای ما آورده اند! واقعا آدم نمیداند گریه
کند یا بخندد.
••آلمان که باعث وقوع جنگ جهانی و ریختن آن همه
خون شده به برنامه موشکی ایران ایراد گرفته و جالب
تر این که تخت روانچی با گفتن جمله «انتظار نداریم»
سرو ته یاوه گویی خانم مرکل را جمع کرده است!
••واقعا جای تاسف است که هنوز سیاست مداران
سعودی نفهمیدهاند گروهک منافقین هیچ جایگاهی
بین م��ردم ای��ران ن��دارد .جوانان در همان ابتدای
پیروزی انقالب که من هم خاطرات آن را فراموش
نکرده ام از آنها رویگردان شدند.
•• یکی از دالی��ل درگذشت آق��ای کیارستمی عزیز
بیمار شدن ایشان در ایام نوروز بود! در ایام تعطیالت
نوروز نباید فردی بیمار شود چون پزشکان متخصص
به صورت دسته جمعی راهی اروپا میشوند و فقط
دانشجویان پزشکی در بیمارستانها حضور دارند!
••از ی��ادداش��ت آق��ای فکری بسیار سپاسگزارم و
استفاده ک��ردم .واقعا جای تاسف است که مردم با
دیدن سوختن برج سلمان سوت و کف میزدند!
•• آق��ای شریعتمداری گفته بودند «بیایند فیش
حقوقی من را ببینند» خواستم از زبان کارگرهای
ساختمانی جوابش را بدهم که اگر با ماهی 200
هزار تومان یارانه زندگی میکردی دادت تا فلک
میرسید!
••لطفا پس از بررسی فیشهای حقوقی و نجومی
مدیران متخلف ،سری هم به حقوقهای میلیاردی
ورزش��ک��اران و به وی��ژه فوتبالیستها بزنید که گاه
این پو لها از منابع دولتی و بیت المال پرداخت
میشود.
•• م��ردم گناهی نکرد هاند که چ��وب لجباز یهای
بیدلیل مسئوالن موسسه میزان را بخورند!
••ساعت دو و نیم شب ب��ازی فوتبال تمام میشود
اول صبح خبرش در صفحه ورزش��ی چ��اپ شده!
واقعا خسته نباشید میگویم به تمام پرسنل روزنامه
خراسان.
••هر روز روزنامه را نگاه میکنم به امید این که خبری
از تیمهای شهرمان یا گزارشی از تمرینشان بخوانم.
اما  ...خراسان چرا واقعا...
••یک سال بیشتر است که یارانه ام را قطع کردهاند
چرا؟ چون یک آپارتمان کوچک و یک خودرو دارم.
فکر نمیکنند اینها قسط دارد؟ هزینه درمان مادرم
و تحصیل دخترم به عهده من است؟ چه کسی جواب
گو است؟
••چشم مسئوالن روش��ن! بعد از گ��ران شدن برنج

پیامك2000999 :

کرد اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به
کشوری ثالث ناقض موازین حقوق بینالمللی و امری محکوم
و غیر قابل قبول در جهان اس��ت .مدیر کل غرب اروپا همچنین
خواستاراعالمموضعرسمیدولتفرانسهدرقبالاینگروهک
تروریس��تی و اظهارات ضد ایرانی مطرح ش��ده توس��ط بانیان و
حامیان تروریس��تهای تکفیری و گروهکهای ضد بشری در
پاریس گردید .سفیر فرانس��ه هم با اعالم این موضوع که دولت
فرانسهبااینگروهکتروریستیهیچگونهارتباطینداردوآنرا
به رسمیت نمیشناسد بیان داشت :مراتب اعتراض جمهوری
اس�لامی ایران را در اس��رع وقت ب��ه مقامات فرانس��وی منتقل
خواهدکرد.

محسن حکیم :طراحی عملیات فلوجه با مستشاران ایرانی بود

شورشهایکورومقابلهباتجزیهطلبیاست.
همچنینبهگزارشایرنا،علیاکبروالیتی،رئیسمرکزتحقیقات
استراتژیکمجمعتشخیصمصلحتنظامدردیدارباسیدعمار
حکیم رئی��س مجلس اعالی ع��راق تأکید ک��رد :نگرانی بعضی
از کش��ورهای مرتجع منطقه این اس��ت که دموکراسی در عراق
پابگیرد و موجب شود که سایر کشورهای عربی با نگاه کردن به
عراق حاضر نشوند حکومت های عش��یره ای را بپذیرند که این
یک موفقیت دیگر اس��ت؛ بنابراین پیروزی دولت ،مردم و ارتش
تحت زعامت مرجعیت نقش بس��یار مهم��ی در ایجاد یک تحول
درمنطقهوکشورهایعربیداشتهاست .دکترعلی الریجانی،
رئیس مجلس شورای اس�لامی نیز در دیدار با سید عمار حکیم
ضمن اظهار خشنودی از پیروزی های اخیر دولت ،ملت و ارتش

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﯾﻮﺳﻒ

فاجعه برج سلمان ،شهردار مشهد و ش��ورای شهر
است؟
•• در بیشتر خیابا نها بعضی از زنان فاسد منتظر
خودروهایمدلباالهستندوباعثترافیکمیشوند.
متاسفم برای مسئوالن مربوطه!
•• همسایهای داشتیم هر روز که بیرون میرفت دو
دختر دبیرستانی ایشان ماهواره را روشن میکردند
و با آهنگ هایش میرقصیدند تا این که همسایهها
اعتراض کردند .به نظر من مقصر خانواده است و بعد
جامعه و مسئوالن.
••بلیت قطار لوکس  65هزار تومان که کولرش خراب
بود و از بچه سه ساله من هم  38هزار تومان جریمه
گرفتند بدون تامین جا با سه ساعت تاخیر به مشهد
رسید .آیا واقعا انصاف است؟!
••روزنامه خوب خراسان لطفا از بیمارستان خیامی
در جاده مشهد -قوچان که حدود سی و چند سال
قبل توسط تامین اجتماعی تصرف و رها شده گزارش
تهیه کنید.
••دول��ت از اج��رای قانون عفاف و حجاب و ام��ر به
معروف و نهی از منکر فرار و قانون گریزی میکند
و این کار مخالف قانون است .دولت باید خودش را
اصالح کند.
••با توجه به آتش سوزی برج سلمان یکی از مشکالت
عمده ترافیک شهری است که در بسیاری از موارد
باعث تلفات جانی میشود .از مسئوالن میخواهیم
در خیابا نها مسیر «ام��ن » ب��رای عبور آمبوالنس،
آتش نشانی و پلیس ایجاد کنند که هنگام ضرورت
شهروندان خسارت کمتری متحمل شوند.
••این چه قانونی است که برای ارزان فروشی مغازه را
پلمب میکنند؟
••از دولت میخواهیم با آن پولهای بادآورده هر چه
زودتر روستاها را آباد کند و صندوق دیگری درست
نکند .ما از صندوق میترسیم!
••من بازنشسته نیروی انتظامی هستم .مدت یک
سال است بازنشسته شده ام اما مزایای بازنشستگی
ام را نداده اند .کسی هم جوابگو نیست .میگویند
بودجه ن��داری��م .خواهشمندم به گ��وش مسئوالن
برسانید.
••شغلم برق ساختمان است .از عید بیکارم دارای
چ��ه��ار ف��رزن��د ب���دون بیمه .چ��را سبد ک��اال ب��ه من
نمیدهند؟
••منظورتان از معافیت زیربنا زیر  200متر برای
هر واح��د است یا کل واحدهای شخص؟ مثال اگر
شخصی سه واحد داشته و هر واحد  150متر باشد
چه حکمی دارد؟

ارتـبـاط تلـگرامی ستون حـرف مـردم
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اینکشور،خواستاراتحادداخلیهمهگروههاواقوامعراقیبرای
مبارزه با تروریسم شد .حکیم نیز در این دیدار آینده عراق را پس
از پیروزی کامل بر تروریس��ت ها امیدوارکننده دانست و گفت:
اکنونهمهبخشهایعراقاعمازشیعیان،اهلسنتوکردهابه
ایننتیجهرسیدندکهبرایاستقرارامنیتوپیشرفتدرزندگی،
راهیجزهمکاریومشارکتدرچارچوبعراقوجودندارد.
محسنحکیم:طراحیعملیاتفلوجهبامستشارانایرانیبود
بهگزارشتسنیم،همچنینسیدمحسنحکیم،مشاورسیاسی
رئیسمجلساعالیاسالمیعراقدرخصوصعملیاتفلوجه
گفت:اینعملیاتازبهترینومؤثرترینعملیاتهاعلیهداعش
بود که با طراحی مستشاران ایرانی و فرماندهی حیدر العبادی
بهخوبیپیشرفت.

درجلسه شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد

گنجانده شدن  5زبان خارجی جدید در برنامه درسی مدارس

ماموریت رئیس جمهور به وزارت کشور در خصوص عفاف و حجاب
جلسه  781ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار
شد.
به گزارش سایت ش��ورای عالی انقالب فرهنگی دکتر
محمدرض��ا مخب��ر دزفول��ی دبیر این ش��ورا در تش��ریح
مصوبات این جلسه اظهار داشت :موضوع آموزش زبان
های خارجی در آموزش و پرورش و دانشگاه دستور اول
جلسه امشب بود که گزارش تفصیلی و جامعی از جانب
وزیر آموزش و پرورش و ش��ورای عالی آموزش و پرورش
در این زمینه ارائه شد.
وی افزود :گزارشی نیز توس��ط دبیرخانه شورای عالی
انقالب فرهنگی با همکاری بنیاد س��عدی آماده ش��ده
بود که در آن به چگونگی آموزش زبان های خارجی در

کشورهای مختلف پرداخته شده بود که اعضای جلسه
در جریان وضعیت آموزش زبان خارجی در داخل کشور
و سایر کشورها قرار گرفتند.دبیر شورای عالی انقالب
فرهنگ��ی با بیان اینکه آس��یب ه��ا و اخت�لاالت موجود
در ای��ن زمینه مورد توجه جلس��ه ش��ورای عالی انقالب
فرهنگی قرار گرفت ،گفت :نکتهای که اعضای جلسه بر
آن تاکید کردند؛ آموزش زبان فارسی در سنین پایین و
قوام بخشی و اهتمام به آن در آموزش و پرورش بود.عضو
هیئت علمی دانشگاه تهران افزود :در خصوص آموزش
زبان های خارجی نیز تاکید شد که انحصار نباید وجود
داشته باشد و با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش
نیز مقرر شده است که پنج زبان دیگر در مدارس تدریس
ش��ود.دکتر مخبر دزفول��ی در ادامه با اش��اره به مصوبه

عفاف و حجاب شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن
برای دس��تگاه های گوناگون ماموریت تعریف شده بود
گفت:برخیازاعضادرخصوصوضعیتعفافوحجاب
در جامعه نکاتی را مطرح کردند و موضوع در جلسه مورد
بحث قرار گرفت.
دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد :رئیس
جمهور در جمع بندی موضوع وزارت کشور را مامور کرد
تا با پشتوانه شورای اجتماعی خود؛ گزارش جامعی از
وضعیتعفافوحجاببهشورایعالیانقالبفرهنگی
ارائه کند و در آن نقاط ضعف و کاستی ها به همراه نقاط
قوت و روش های خوب و اثربخ��ش را مورد ارزیابی قرار
داده و در این زمینه پیشنهادهای الزم را برای تصویب به
شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کند.

گزارش برجام به کمیسیون امنیت ملی
ارائه میشود

فرود اضطراری پرواز ماهشهر به تهران
در فرودگاه اهواز

محمداکبری -سخنگویکمیسیونامنیتملیمجلسگفت:رئیسستادپیگیری
اجرای برجام برای ارائه گ��زارش دوم وزارت خارجه در مورد اجرای برجام و ش��رح
توضیحات آن در کمیسیون امنیت ملی حضور مییابد.
به گزارش خراسان ،سید حسین نقوی حسینی با بیان این که سید عباس عراقچی
درخواست داشته که هنگام ارائه این گزارش توضیحاتی را درمورد آن بدهد ،اظهار
داش��ت :براس��اس هماهنگیهای انجام ش��ده این گزارش امروز(چهارش��نبه) به
کمیسیون ارائه خواهد شد.وی افزود :کمیسیون امنیت باید در  ۲۶تیرماه گزارش
شش ماهه ارائه دهد که به طور طبیعی بالفاصله پس از جمع بندی و ارائه به هیئت
رئیسه این گزارش در صحن علنی ارائه خواهد شد.

پرواز ماهش��هر به تهران ب��ه دلیل نقص فنی در ف��رودگاه اهواز به زمین نشس��ت.به
گزارش  فارس پرواز فوکر  100شماره  2507ش��رکت هواپیمایی نفت به مقصد
تهران به دلیل نقص فنی در فرودگاه اهواز به زمین نشس��ت.یکی از مس��افران این
پرواز در گفتوگو با فارس اظهار کرد :این پرواز قرار بود ساعت  15و  20دقیقه به
مقصد تهران پرواز کند.پیمان حسنی افزود :مس��افران این پرواز حدود  40دقیقه
درونهواپیمامعطلماندندوپسازبلندشدننیزبهدلیلنقصفنیوانجامتعمیرات
در فرودگاه اهواز به زمین نشست.وی ادامه داد :هماکنون مسافران این پرواز منتظر
اتمام تعمیرات هواپیما هس��تند.هفته گذش��ته نیز پرواز تهران به ماهش��هر شرکت
هواپیمایی زاگرس به دلیل نقص فنی در فرودگاه اهواز فرود اضطراری داشت.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﻗﻴﺼﺮى

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﺣﻘﺪادى
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﻣﻬﺪﻫﺎى ﮐﻮدک ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم
اﻣﻮر ﻣﻬﺪﻫﺎى ﮐﻮدک اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮ�� ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ
آرزو� ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران را از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ .

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ را ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ�ﺰان و ﺳﺎ�ﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪوم آن اداره �ﻞ
ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ .

ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻫﻤﻴﺎرى ﻣﻬﺪﻫﺎى ﮐﻮدک ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

نمابر05137009129 :

اخبار

احضار سفیر فرانسه به وزارت امورخارجه
به دنب��ال برگزاری گردهمای��ی گروهک تروریس��تی منافقین
در پاریس ،ابوالقاس��م دلفی مدیر کل غرب اروپ��ای وزارت امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران با فراخواندن سفیر فرانسه در
تهران مراتب اعتراض ش��دید جمهوری اس�لامی ایران نسبت
به برگزاری تجمع مذکور را به وی ابالغ کرد .به گزارش فارس،
مدیر کل غرب اروپا خاطر نش��ان س��اخت :برگزاری این تجمع
توسط کسانی که دستشان به خون مردم ایران آغشته است و با
صحنهگردانیپدروپایهگذارگروهکهایتروریستی-همچون
طالبان،القاعده ،داعش و شریک صهیونیستها -انجام شد و
بیاناظهاراتسخیفازسویآنهاعلیهجمهوریاسالمیایران
در خاک فرانس��ه غیر قابل قبول میباشد .وی همچنین تاکید

تلگرام09033337010:

چشممان به گران شدن روغن نورانی شد!
••ای��ن ق��در قبض آب و ب��رق را گ���ران ک��ردهان��د که
نمیتوانیم کولر را در این هوای گرم روشن کنیم!
••خراسان عزیز آینده فرزندان مادر پایه نهم تحصیلی
به دلیل طرح نسنجیده و شتابزده هدایت تحصیلی
و اجبار به ادامه تحصیل در یک رشته که خود اداره
انتخابکردهبهتباهیکشیدهمیشود.لطفاگزارشی
تهیه فرمایید .فرستادن بچهها به اجبار به رشته کار و
دانش آنان را بیانگیزه و ناامید به آینده میکند.
••مردم که در ساخت و ساز مدارس با دولت همکاری
میکنند و ای��ن ب��ار ب��زرگ را از دوش دول��ت برمی
دارند آیا سزاوار است در این وضعیت اقتصادی بد،
آم��وزش و پ��رورش ب��رای راح��ت ک��ردن خود مدارس
هیئت امنایی را تاسیس کند؟ طبق قانون اساسی
تحصیالت مقدماتی تا پایان متوسطه رایگان است.
تا کی مسئوالن ضعفهای خود را این گونه بر مردم
تحمیل خواهند کرد؟
••حادثه برج سلمان زنگ خطر بزرگی بود که اگر
این حادثه برای برج مسکونی اتفاق بیفتد عالوه بر
خسارات زیاد مالی جان بسیاری از شهروندان را به
خطر میاندازد.
••آق��ای نوربخش ،مدیرعامل تامین اجتماعی با
دادن خبر خوش افزایش حقوق دو ماه اول سال در
مردادماه ،سه میلیون بازنشسته را چه فرض کرده؟
الاقل از حرفهای خودتان که از بهمن  94خبر به روز
پرداختن افزایشها را اعالم کردید خجالت بکشید!
••چ��را در پ��رداخ��ت ح��ق��وق بازنشستگان تامین
اجتماعی کم لطفی میکنند؟
••از صدا و سیما خواهشمندیم کسانی را که مخالف
برقراری امنیت و امر به معروف هستند معرفی کند.
••دور همی مهران مدیری هر روز جذاب تر و دیدنی تر
میشود .فقط مدت آن از دو روز به سه یا چهار روز در
هفته افزایش یابد.
••به رامبد بگویید این قدر التماس نکند که حتما لوح
خندوانه را مهمانان جلوی چشم بگذارند چون با
عشق تقدیم میشود! خواستند میگذارند نخواستند
نمیگذارند .التماس نکن!
••همه شبکهها در شیروان عالی دریافت میشود
به غیر از شبکه نسیم درحالی که فقط شبکه نسیم
برنامههای خوبی دارد!
••چ��را بعضی اف��راد در کشور ما مجوز برداشت از
آبهای زیرزمینی را دارند؟ مثال در یک روستا چندین
چاه عمیق وجود دارد که گندم و هندوانه و خیار و
گوجه میکارند ولی در یک روستا مجوز یک چاه هم
نمیدهند و درختان گردوی صدساله در حال خشک
شدن است این مجوزها را از کجا آورده اند؟ مگر این
آبها ثروت ملی نیست؟ چرا نباید همه سهم ببرند؟
یک نفر مجوز چند حلقه چاه دارد و ه��زاران نفر در
همان منطقه یک چاه ندارند!
••چ��را به وظیفه رس��ان�های روزن��ام��ه خراسان عمل
نمیکنید و رک و راست اعالم نمیکنید که مقصر

در اعتراض به برگزاری گردهمایی منافقین در فرانسه صورت گرفت:

هاشمی رفسنجانی :عقالی عراق برای مقابله با اقدامات جنونآمیز
تروریستها برنامه داشته باشند

رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام در دیدار رئیس مجلس
اعالیعراق،بااشارهبهبرنامههایآیندهتروریستهاکهبهشکل
هستههایمتفرقدرشهرهایمختلفعراقوحتیدرکشورهای
منطقه پخش می شوند ،گفت :عقالی عراق و منطقه باید برای
مقابله با اقدامات جنون آمیز تروریست ها برنامه داشته باشند.
به گزارش ایلنا ،آیتا ...هاشمی رفسنجانی تصریح کرد :زخم و
ضرب هتروریستهایداعشدرفلوجهبهعنوانشهرمهمیکهبه
حمایتهایمردمیدلبستهبود،خیلیعمیقبودوایناقدامات
تروریستینیزازسراستیصالاست.
حجتاالسالموالمسلمینسیدعمارحکیمنیزبابیاناینجمله
که«ارادتقلبیماستکهدرهرسفربهدیدارشمابیاییم»،گفت:
دیدار ش��ما برای ما آموختن تجربیات گران بها برای گذشتن از

خانه ملت -علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان با انتقاد از موانع و مشکالت بر سر راه
روابط ایران و اتحادیه اروپا به خصوص روابط بانکی گفت :به نظر میرسد که موانع گسترش روابط با ایران باید در درون اتحادیه اروپا بررسی
شود و اروپاییها باید از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنند.

 /٩٥١١٥٣٤٢ف
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 /٩٥١١٥٣٦٤ف

 /٩٥١١٧١١٣آ
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