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اقتصاد درگیر پروژه ای
خطرناک تر از بدعهدی آمریکا
روز گذشته معاون امور بانکی وزیر اقتصاد ،تغییرات
صورت گرفته در «راهنمای برجام خزانه داری آمریکا»
را بسیار جزئی و ناکافی دانست تا بدین ترتیب بار
دیگر ،اقدام در ظاهر مثبت آمریکا برای اجرای برجام با
تردید جدی مواجه شود .یک هفته پیش بود که وزارت
خزانه داری آمریکا با به روز رسانی بخش پرسش و پاسخ
خود در زمینه قوانین تحریمی ای��ران برخی گشایش
های جدید را در زمینه تحریم های بانکی اعالم کرد.
ب��ا ای��ن ح��ال حسین ق��ض��اوی م��ع��اون ام��ور بانکی وزی��ر
اقتصاد معتقد است که متن منتشره از سوی آمریکایی
ها همچنان ابهاماتی را دارد که با توجه به سابقه جرایم
کالن آمریکا علیه برخی بانک های بزرگ اروپایی که
با ایران همکاری کرده بودند ،نمی توان انتظار تغییر
محسوس در روند همکاری بانک های اروپایی با ایران
داشت .در هر صورت این فرایند را باید در چارچوب یک
فرایند  3ساله از اقدامات ظاهری آمریکا برای رفع تحریم
ها تصویر کرد .اقدامی که اثرات آن بر اقتصاد ایران به
صورت زیر قابل تحلیل است.
با آغاز فعالیت دولت جدید و شتاب گرفتن قطار مذاکرات
هسته ای و خوش بینی به این که تیم جدید مذاکره کننده
می تواند آمریکایی ها را به رفع تحریم ها مجاب کند،
فضای خوش بینی و اعتماد به رفع تحریم ها در آینده
ای نه چندان دور بر فضای اقتصاد ایران سایه افکند و به
این ترتیب ضمن مهار نوسانات شدید بازار ارز ،شاخص
بورس نیز از ماه های ابتدایی سال  92تا اواخ��ر پاییز
همان سال رشد جهشی داش��ت .این فرایند منجر به
توافق ژنو در آذر  92شد و در این میان اگرچه بازار بورس
به دلیل رشد هیجانی و حبابی ماه های گذشته با روند
نزولی مواجه شد ،اما در مجموع اقتصاد ایران با خوش
بینی فضای مذاکرات را رصد می کرد .این جا بود که
خطر گره خوردن سرنوشت اقتصاد ایران به مذاکرات
هسته ای از سوی رهبر انقالب به صراحت عنوان شد و به
نظر نگارنده این معضل همچنان تاکنون اقتصاد ایران را
تحت تاثیر خود قرار داده است.
اجازه دهید از زاویه دیگری به موضوع برجام نگاه کنیم.
برجام از زاوی��ه سیاسی یک توافق مهم است که قطعا
منافع و هزینه هایی را در پی داشته است که نمی توان
هیچ کدام از این دو وجه را نادیده گرفت.
زاویه سیاسی نگاه به برجام در جای خود قابل تحلیل
است و در مجموع تصمیم نظام به پذیرش آن با برخی
شروط مشخص نشان می دهد که اصل این توافق برای
نظام قابل قبول است و به عبارتی حداقل خواسته های
سیاسی نظام را دارد ام��ا از بعد اقتصادی مهمترین
خروجی برجام برای ایران بایستی رفع تحریم ها می
ب��ود که تاکنون حتی به ط��ور نسبی هم محقق نشده
است ،چنان که طی ماه های اخیر به تدریج حتی مذاکره
کنندگان و چهره های دولتی با وجود همه دفاع ها از
اصل برجام به این بدعهدی کلیدی آمریکا بارها اعتراض
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کرده اند ،اما به نظر می رسد مسئله از بدعهدی آمریکا در
اجرای برجام نیز فراتر است.
بار دیگر به بند نخست یادداشت باز می گردیم .اگر
فضای مذاکرات و توافق را در یک فرایند  3ساله و بلکه
طوالنی مدت تردنبال کنیم و مهمترین عامل این به طول
انجامیدن فرایند و حتی تکمیل نشدن آن (به واسطه
باقی ماندن تعهدات آمریکا در لغو تحریم ها) را فشارهای
آمریکا و کوتاه نیامدن این کشور از خواسته های زیاده
خواهانه خود بدانیم ،اثر جانبی آن را باید معطل نگه
داشتن اقتصاد ایران دانست.
این مسئله از دو بعد قابل تحلیل است .یک بعد مسئله
به برخی مواضع غلط تعدادی از مسئوالن اجرایی باز
می گردد که اثر توافق هسته ای را آنقدر بزرگ ترسیم
کرده بودند که بسیاری از جمله فعاالن اقتصادی و مردم،
برنامه ریزی اقتصادی خود را با توافق پیش رو به سختی
گره زده بودند .لذا آن چه که نباید می شد اتفاق افتاد و
اقتصاد که با اثرات واقعی تحریم ها و برخی مشکالت به
جامانده از دولت سابق به رکود فرو رفته بود با تشدید
رکود به دلیل انتظار برای رسیدن به توافق مواجه شد.
با این حال باید پذیرفت که حتی اگر این افراط برخی
مسئوالن داخلی در گره زدن اقتصاد با مذاکرات هسته
ای نیز نبود ،باز هم اقتصاد کشور به دلیل اهمیت و
تاثیر نسبی که بر اقتصاد ایران دارد ،موجب معطلی و
ایجاد انتظارات منتج به رکود در اقتصاد ایران می شد.
به عبارت دیگر عملکرد و مواضع غلط برخی مسئوالن
صرفا پدیده منفی معطلی اقتصاد برای توافق را تشدید
کرد ،وگرنه بخشی از این پدیده منفی معطلی اقتصاد
برای روشن شدن نتیجه مذاکرات طبیعی بود و بسیاری
از فعاالن اقتصادی ،ناگزیر منتظر روشن شدن نتیجه
مذاکرات بودند.
اینجا دقیقا همان جایی است که می توان آن را پروژه
معطل سازی اقتصاد ایران توسط آمریکا دانست .پروژه
ای که با تشدید تحریم ها ،تغییر در آرایش تیم مذاکره
کننده ،امیدواری درب��اره حصول توافق ،توافق های
اولیه در ژنو و سپس ل��وزان و در ادام��ه توافق نهایی در
وین و سپس انتظار  6ماهه برای اجرایی شدن برجام و
سپس بدعهدی آمریکا برای رفع تحریم ها ادامه یافت .و
در این مسیر اگر چه برخی گشایش های پسابرجام نظیر
افزایش بیش از دو برابری صادرات نفت و کاهش نسبی
هزینه مبادالت بانکی نیز اتفاق افتاد اما گشایش اصلی
برای همکاری بانک های بزرگ جهان با ایران محقق
نشد .نکته جالب در این مسیر این است که آمریکایی
ها هر جا با انتقاد ایران مواجه شده اند سعی کرده اند
با برخی عقبگردهای تاکتیکی و نه چندان اساسی،
(نظیر متن منتشر شده چند روز پیش وزارت خزانه داری
آمریکا) چراغ رو به خاموشی امیدواری به انجام تعهدات
را کمی روشن کنند ،اما در ادامه باز هم به وسیله برخی
تصمیمات خصمانه و مواضع منفی ،همچنان جو ناامنی
اقتصادی ناشی از تحریم ها را ت��داوم بخشند .هدف
این سیاست در حقیقت تداوم حالت خوف و رجا برای
همکاری اقتصادی با ایران است .سیاستی که آمریکایی
ها با وجود توافق هسته ای ادامه دادند و حتی پیش بینی
می شود که در صورت برخی عقب نشینی های ظاهری
و موافقت با فروش هواپیما یا برخی گشایش های لفظی
و دوپهلو در ارتباط با نحوه تعامل بانک های خارجی با
ایران ،همچنان ادامه یابد و این مسئله در صورت تداوم
عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد موجب همچنان
معطل ماندن اقتصاد ایران می شود ،لذا مسئوالن باید به
این پروژه خطرناک آمریکایی فراتر از بدعهدی در اجرای
تعهدات نگاه کنند.

ﺟﻨﺎبآﻗﺎىﻣﻬﻨﺪسﻧﺼﺮى
اﻧﺘﺼﺎب ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
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ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
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»آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ«

ا�ﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ �� ﻫ�ﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ
ﭘﻼﺳﺘﻴ� ﺳﻘﻒ ،ﻧﺼﺐ ﺗﻮر� و رﮔﻼژ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار
ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا از ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران و ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� و ﺣﻘﻴﻘ�
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار�  ٩٥٫٧٫٢٨ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
) www.reorazavi.org/maiﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت( و �ﺎ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ-
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٧ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ �ﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮ� ،واﺣﺪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� )ﺗﻠﻔﻦ  (٠٥١٣٣٩٦٠٨٠٥ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ �ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣ� ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘ� �ﺎ ﺣﻀﻮر� در ﭘﺎ�ﺖ اﻟﻒ و ب ﺑﻪ واﺣﺪ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻣﻮﺳﺴﻪواﻗﻊدرآدرسﻣﻨﺪرجدرآﮔﻬ�ﺣﺪا�ﺜﺮﺗﺎﻣﻮرخ٩٥٫٧٫٢٩ﺳﺎﻋﺖ١٢:٠٠ﺗﺤﻮ�ﻞﮔﺮدد.

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى

معاون استاندارخبرداد:

100میلیارد اعتبار جدیددفتر رهبری برای خراسان شمالی
مرتضوی -آیین گرامیداشت چهارمین سالروز سفر رهبر معظم انقالب به استان ،صبح دوشنبه با حضور پرشور
مردم و مسئوالن در بجنورد برگزار شد .نماینده ولی فقیه در خراس��ان شمالی در این آیین از سفر تاریخی مقام
معظم رهبری به استان ،به عنوان نقطه عطفی برای پیش��رفت مادی و معنوی استان یاد کرد و گفت :ملت ما در
این روز جان تازه ای پیدا کردند و نشاط و غیرت دینی شان چند برابر ش��د.آیت ا« ...یعقوبی» با اشاره به این که
با وجود گذشت  4سال هنوز حالوت و شیرینی و اش��تیاق مردم در آن روز احساس می شود ،تصریح کرد :امروز
گرد هم آمدیم تا بار دیگر تجدید پیمان کنیم و بگوییم ما فرزندان غدیریم و در مس��یر دفاع از حریم و حرم محکم
تر و استوارتر ایس��تاده ایم.معاون سیاسی ،امنیتی اس��تاندار خراسان ش��مالی نیز در این مراسم عنوان کرد :با
وجود این که  530میلیارد تومان تعهدات مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان بود تاکنون  830میلیارد
تومان پرداخت و  40درصد پروژه ها انجام شده است« .ایرانی» گفت :در سفر مقام معظم رهبری 200 ،مصوبه
شامل هزار و  600پروژه در استان اجرایی شده است.وی با اشاره به سفر چند روز اخیر نماینده دفتر رهبری به
خراسان شمالی ،افزود :در این سفر ،قول اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان دیگر هم به مردم بجنورد داده شد که
با این تفاسیر  930میلیارد تومان اعتبار سفر رهبری است که در شهرها و روستاهای مناطق محروم و در بخش
های مختلف از جمله بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هزینه شد.

خطیب جمعه تهران :انگلیس و آمریکا در خط مقدم
جنایات سعودی در یمن قرار دارند
دعاگویکسانیهستمکهآنصحنهرادرفوتبالایرانوکرهآفریدندونهضتسیدالشهداراصادرکردند
هادی محمدی  -امام جمعه موقت تهران با اشاره به
حمله عربس��تان به یک مراس��م ختم در یمن ،تصریح
کرد :ای��ن جنایت بس��یار فجی��ع ب��ود ،جنگندههای
سعودی  4بار یک سالن را با بمبهای  800کیلویی
بمباران کردند ،بیش از  400نف��ر در این بمباران به
شهادت رسیدند و بس��یاری از مجروحین نقص عضو
شدند ،در این جنایت دولت انگلیس و آمریکا در خط
مقدم ق��رار دارن��د چراکه ی��ک روز قبل از ای��ن حادثه
عربس��تان و انگلیس در پی مذاکره برای قرارداد 50
میلیاردی بودند و بعد هم که این جنایت صورت گرفت
تلویزیونانگلیسگفت« 50نفرکشتهشدندواین50
نفر هم شورشیان انصارا ...بودند»!
خاتمی همچنی��ن در خطبه دوم نماز جمعه با اش��اره
به عزاداری های باشکوه مردم خاطر نشان کرد  :این
عزاداریها نشان داد که از محورهای برجسته وحدت
مردم ما امام حس��ین(ع) اس��ت،در ای��ن عزاداریها
خط و خطوط و ای��ن جناح و آن جناح به کلی گم ش��د
و آنچه وجود داش��ت دلدادگی به اباعب��دا( ...ع) بود
و باید از این محور وحدت اس��تفاده کنی��م.وی تأکید
کرد:همین جا از نیروهای مخلص امنیتی کش��ور که
این امنیت را سامان دادند ،تشکر میکنم.امام جمعه
موقت تهران با بیان اینکه امسال مردم متدین خیلی
نگران مس��ابقه فوتبال ای��ران و کره جنوبی در ش��ب

افتتاح بخش دیالیز صفاقی اتوماتیک در بیمارستان
کودکان دکتر شیخ مشهد باهمکاری آستان قدس
به همت آستان قدس رضوی و شرکت داروسازی ثامن بخش دیالیز صفاقی اتوماتیک در بیمارستان کودکان
دکتر شیخ مشهد افتتاح شد .به گزارش آس��تاننیوز« ،س��یدمرتضی بختیاری» قائم مقام تولیت آستان قدس
رضوی در نشس��تی که به این منظور در بیمارس��تان اطفال دکتر شیخ مشهد برگزار ش��د ،عنوان کرد :با توجه
به اینکه مش��هد در پذیرایی از زائران در کش��ور و منطقه حرف نخس��ت را میزند ،یکی از سیاستهای اساسی
مجموعه آستان قدس رضوی خدمت در عرصه بهداشت و درمان است .دکتر «ابراهیم دینمحمدی» مدیرعامل
شرکت داروسازی ثامن نیز در این نشست عنوان کرد :دیالیز صفاقی به روش دستگاهی ،روشی نوین است که
برای تسهیل در امر دیالیز بیماران استفاده میشود و بیماران از این طریق میتوانند عمل دیالیز خود را راحت تر
و به صورت شبانه در منزل انجام داده و طی روز به امور فردی و اجتماعی خود بپردازند .دکتر «مصطفی مهرابی
بهار» رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد :دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه
دیالیز صفاقی با دیگر دانشگاههای کشور قابل قیاس نیست .وی افزود :بهرهمندی از شرکتی دانشمحور و با
پشتوانهای عظیم از برکات رضوی مایه خرسندی جامعه است.

سرمربی سیاه جامگان در نشست خبری قبل از بازی:

مقابل استقالل تهران سراپا حمله خواهیم بود
میرزاده -هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ،عصر دیروز و
باانجام ۲مسابقه،آغازشد.امادریکیازحساسترین
رقابت های این هفته ،از س��اعت  ۱۵:۳۰امروز ،سیاه
جامگان مش��هد ،میزبان آبی پوشان اس��تقالل تهران
هستند.کادرفنیوبازیکنانتیماستقاللتهران،عصر
دیروز وارد مشهد شدند و شب گذشته نیز برای زیارت،
بهحرممطهررضویمشرفشدند.مربیتیماستقالل
تهران،عصردیروزودرنشستخبریپیشازبازیاین
تیمگفت:برایکسب۳امتیازبهمشهدآمدهایم«.محمد
خرمگاه»بااشارهبهاینکهتیماستقاللازنظرکادرفنی
وبازیکنان،دروضعیتمطلوبیقراردارد،خاطرنشان
کرد:بازیسختیدرمشهدخواهیمداشت،اماباتوجه

به وضعیت تاکتیکی و قدرت بدنی ای��ده آل بازیکنان،
آمده ای��م که با دس��ت پر ب��ه ته��ران برگردی��م« .فرهاد
کاظمی»سرمربیتیمسیاهجامگاننیزگفت:تیممادر
بازی با استقالل ،سراپا حمله خواهد بود و تمام همت
خود را به کار می گیری��م تا هواداران تیم را خوش��حال
کنیم .فرهاد کاظمی با اشاره به برخی مشکالت مالی
اینتیمخاطرنشانکرد:تابهامروز،بادستخالی،تیم
را حفظ کرده ایم اما راجع به آینده تیم ،تا پایان مسابقه
فردا ،نظر خود را اعالم خواهم کرد .وی افزود :اگر قرار
بودتصمیمشخصیبرایآیندهخودبگیرم،بایدخیلی
پیش از این اقدام می کردم؛ اما هدف من ،ماندن تیم و
خوشحالیهوادارانبودهوهست.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

تعلق گرفت ولی با توجه به بازگشایی مدارس و سه
••آیا وقت آن نرسیده که ب��رای حفظ محیط زیست،
دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی و اجاره و خرجی
فکری و اقدامی بکنیم و تولید مواد پالستیکی مصرفی
خانه هنوز هیچ گونه پولی پرداخت نشده و شرمنده زن
را کاهش دهیم؟ در گذشته ای نه چندان دور برای
و بچه هایم هستم و درخواست کمک دارم.
مصارف روزان��ه از شیر شیشه ای ،ماست در ظرف
••امام صادق(ع) می فرماید :مزد کارگر را قبل از آن
سفالی و کیسه های نخی یا پاکت کاغذی استفاده می
که عرقش خشک ش��ود پرداخت کنید .آن وق��ت در
شد که بارها قابل استفاده بود ،ولی این روزها!!
کشور شرکت هایی راه افتاده که چند ماه مزد کارگر
••ای کسانی ک��ه ص��اح��ب خ��ان��ه ای��د و خ��ان��واده ای
را پرداخت نمی کنند و غمشان هم نیست که کارگر
مستأجرتان است ،سعی کنید زیاد به مستأجر سخت
بیچاره چطور زندگی می کند!
نگیرید زیرا خداوند می فرماید :به بندگانم رحم کنید
••وزیر محترم و معاونان دلسوز وزارت نفت تو را به خدا
تا در مواقع سختی به شما رحم کنم.
فکری به حال نیروهای قرارداد موقت وزارت خانه خود
••خدا خیرتان دهد ،امسال صدای بلندگوها آزاردهنده
بکنید .چهار سال است که قراردادی شده ایم ولی زیر
نبود .اجرتان با امام حسین(ع).
یک میلیون و 200می گیریم .شرمنده خانواده هستیم
••من به عنوان یک مأمور سرشماری نفوس و مسکن
و حقوق جواب گو نیست.
 95شرکت کرده ام .در مرحله اول ثبت نام اینترنتی،
••کاش حاال که ویزیت پزشکان متخصص  43هزار
کد رهگیری گرفتم .چند روز بعد پیامکی به دستم
تومان ش��ده و با دفترچه سالمت تمام مبلغ را باید
رسید که مدارک را برای تطبیق به فرمانداری مشهد
بپردازیم پزشکان گرامی به اندازه این پول که با هزینه
ببرم و این کار را کردم .گفتند خبر می دهند20 .مهر
های آزمایش و  ...کمرشکن است حداقل درست و
گذشت ولی خبری نشد .با این که چند روز دیگر به
حسابی برای بیماران وقت بگذارند و به سواالتشان
سرشماری میدانی مانده ،آیا من قبول شده ام یا نه؟
پاسخ دهند!
••به رغم مخالفت مراجع ،سیستم بانکی ما جریمه
••م��ام��وران اب�لاغ دادگستری یا دوشغله هستند یا
دیرکرد حرام می گیرد!
احساس تعهد و مسئولیت نمی کنند .چرا ابالغیه را به
••در مسابقه جدول بایت ،دو مرتبه برنده شدم و با بنده
ذی نفع نمی رسانند؟
تماس هم گرفته شده ولی از حدود یک سال پیش هنوز
••دوست کارمند بانک مان چه صادقانه می گوید با
جایزه ای ارسال نشده است.
حقوقی که به دو میلیون نمی رسد اگر وام ها و منابع
••دولتمردان تا کی می خواهند حق الناس را نادیده
کمکی دیگر نبود منصبم را با کمال میل ترک می
بگیرند؟ این پاداش های کالن و وام ها و حقوق های
ک��ردم .نمی داند که کارگرها و پرستارها با زیر یک
نجومی از کجا آمده که مسئوالن امضاکننده و مدیران
میلیون ماه ها حقوقشان پرداخت نمی شود و وامی هم
دریافت کننده قانون را نادیده گرفته اند؟ مگر خون این
در کار نیست!
جوانان که منتظر 10میلیون وام ازدواج بودند رنگ
••نباید وضعیت به گونه ای باشد که یک مداح کم سواد
ندارد؟ قوه قضاییه باید آن ها را به اشد مجازات برساند.
به خود اجازه دهد ،با سخنان عامیانه و غیرعلمی خود
••قابل توجه دولتمردان تدبیر و امید و ریاست قوه
به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) اهانت کند.
قضاییه ،استاندار محترم و نمایندگان مجلس شورای
••اخبار  22پنج شنبه :برخی طلبه های خارجی مقیم
اسالمی خراسان رضوی ،سپرده گذاران موسسات از
قم برای خدمت رسانی به مناطق محروم شمال کشور
جمله میزان و آرمان و کاسپین وزیرمجموعه آن و ثامن
رفتند .خوشا به غیرتشان .با ع��رض شرمندگی به
بدرتوس و شرکت پدیده شاندیز و  ...پولشان بعد از چند
مسئوالن زحمت کش هم خداقوت می گوییم!
سال بی ارزش شده و فعال هیچ نتیجه ای نگرفته اند.
••این همه از آقای شریعتمداری بد می گویند چاپ
تکلیف چیست؟
می کنید خواهشمندم این پیام حقیر را هم چاپ کنید
••آقای روحانی ،من هم این سوال را دارم که چرا این
متشکرم .اگر مردانی مانند حسین شریعتمداری
قدر اختالف حقوق بین بازنشستگان است.
نبودند نامردانی مانند سلطان حسین صفوی مملکت
••با توجه به این که دانشگاه آزاد علوم پزشکی زاهدان
ایران را به باد می دادند.
تازه تأسیس است ،باعث ازدحام در کالس و در نتیجه
••آقای شریعتمداری با این همه چوب الی چرخ دولت
نبود بازدهی مطلوب برای دانشجویان دولتی می شود
اسالمی گذاشتن و آب به آسیاب دشمن ریختن دنیا و
به طوری که در بیمارستان ها تعداد دانشجویان خیلی
آخرتت را بیشتر از این خراب نکن!
بیشتر از بیماران است.
••اگر گرانی بی حد و اندازه تلفن ثابت را کسی توانست
••این که کارمندان ،کارگران و بازنشستگان توانایی
حدس بزند که چند درصد است به بقیه ملت هم خبر
اداره زندگی و معیشت شان را ندارند و قادر به حل
بدهد .این است شیب مالیم؟!
مسئله دشوار دخل و خرج در طول ماه نیستند ،مقصر
••جناب آقای استاندار ،این به زودی ها درباره موسسه
کیست؟ اغلب پا به سن گذاشته اند و هنوز مالک یک
میزان کی به سر می آی��د؟ خواهشمند اس��ت بانک
چاردیواری نیستند! باید چه کار کنند؟
ص��ادرات را مدیریت بفرمایید .مشکالت امانمان را
••پیک های موتوری با سرعت زیاد و رعایت نکردن
بریده است.
مقررات و ب��دون کاله در شهر ت��ردد می کنند و بنده
••شرکت مخابرات رقم قبض ها را به شدت افزایش
تاکنون چندین بار شاهد تصادف آن ها ب��وده ام .از
داده اس��ت .با همان میزان مصرف قبل ب��رای ما و
این عزیزان زحمت کش که در گرما و سرما تالش می
دوستانمان قبض چند برابر آمده! چه کسی به داد این
کنند تقاضا دارم با رعایت مقررات حافظ جان خود و
مردم می رسد؟ به کجا شکایت کنیم؟
دیگران باشند.
••چه خوب بود بانک صادرات به این  5000حساب
••چرا اضافه کار فرهنگیان پرداخت نمی شود؟
مرهمی
داد تا
50میلیون
میزان
های
صادرات سپرده
سه سال
پس از
••چرا
ﺳﻤﺖ
می را ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ�
حسابﺷﺎ�ﺴﺘﻪ
میزان به هراﻧﺘﺼﺎب
ﻋﺎد�
ﻋﻤﻮﻣ�
بانکﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
دﻋﻮت
آﮔﻬ�
ﭘﻴﺮو
باشد بر زخم کهنه سپرده گ��ذاران .کل پرداختی به
دهد؟
نمی
را ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان ﺳﺎﻣﺎن ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺮق
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
5000حساب250 ،میلیارد تومان می شود.
حقوق
ﻣﻮرﺧﻪفاحش
اختالف
روزﻧﺎﻣﻪ��ودن و
دلیل پایین ب
•• لطفا
٩٥٫٧٫١٩
ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻨﺪرج در
رﺿﻮى
ﺧﺮاﺳﺎن
خوباﺳﺘﺎن
دهیاى
ﺟﺎده
تاسوعا و عاشورا
اتوبوسرانی در
••از خدمات
 ،٢طور
مسئوالن به
را
87
سال
بازنشسته
فرهنگیان
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٩۵٢٢١٢۴۶ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را از
سپاسگزاریم.
ج��دی پیگیری کنند .زی��را س��ال  87مسئوالن ما را
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
••از نمایندگان محترم مجلس خواهشمندم از
ترغیب کردند که بازنشسته شویم وقتی حقوق شاغالن
ﺻﺤﻴﺢ
ﺷﺮق
ﺳﻴﻤﺎن
ﺷﺮﮐﺖ
 /٩٥٢٢١٩١٣م
 /٩٥٢٢١٩٣٢ب
استیضاح آقای فانی عقب نشینی نکنند .با تشکر
ﺑﺎﺷﺪاضافه می شود.
ﻣﯽشما نیز
حقوق
زیاد شد همان مقدار به
••چراهیئتتصفیهمیزانهیچاطالعرسانینمیکند؟
پس چرا نشد؟ ما که صاحب نوه ،داماد و عروس شدیم
این حق سهامدار است که از مراحل کار آگاه باشد.
و امکاناتی نداریم تا کی باید زیر فشار بی رحم زندگی
••ذک��ر کلمه موسسات مالی غیرمجاز و پرداخت
آب شویم؟
ﻧﺼﺐ
ﺷﺎﻣﻞ
ﻫ�ﺘﺎر
ﻣﺘﺮاژ ��
بی ﺑﻪ
ﺧﻮد
ﺗﻌﻤﻴﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
درص��دﻋﻤﻠﻴﺎت
 25دارد
زی��رﻧﻈﺮ
جانبازهایدر
ا�ﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ
که خود
مرکزی
طرف بانک
ضابطه از
سودهای
فرهنگی وقتی
••چ��را
واﮔﺬار
ﺷﺮا�ﻂ
بازارﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
مسببﻃﺮ�ﻖ
ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ را از
ﺗﻮر� و
ﺳﻘﻒ،
نکته جالبی
واﺟﺪ�ﻦاست
مالی فعلی
اصلی آشفته
رﮔﻼژردیف
شوند؟ حتی
ﻧﺼﺐمی
فراموش
ﭘﻼﺳﺘﻴ�شوند
بازنشسته می
ﺣﻘﻴﻘ�
بانک و
ﺣﻘﻮﻗ�
ﺑﺼﻮرت
ﻓﻮق
ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت
می و
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران
ﻧﻤﺎ�ﺪ.ازﻟﺬا از
ها حمایت
اﺷﺨﺎصکار از
حمایت از تولید و
جای
است و به
شود!
حقوقشان حذف
ایثارگری
ﺳﺎ�ﺖ
ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺳﻨﺎد
در�ﺎﻓﺖ
ﺟﻬﺖ
٩٥٫٧٫٢٨
ادار�
وﻗﺖ
ﭘﺎ�ﺎن
ﺗﺎ
ﺷﻮد
ﻣ�
دﻋﻮت
می کند و تاکنون هیچ بانکی یا موسسه ای که به دلیل
••لطفا به معلم ها بگویید با فرزندان مردم خوش رفتار
است .ﻣﺸﻬﺪ-
نشدهآدرس
ﺣﻀﻮر� ﺑﻪ
ﺑﺼﻮرت
تخلف و �ﺎ
)ﻗﺴﻤﺖبهﻣﻨﺎﻗﺼﺎت(
باشد ،معرفی
جریمه شده
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عاش��ورا بودند که مبادا حرمتش��کنی شود  ،تصریح
ک��رد  :اما محبتالحس��ین کار خودش را ک��رد و هیچ
حرمتشکنی صورت نگرفت و حتی ورزشگاه تبدیل
به عزاخانه ساالر شهیدان ش��د .وی تصریح کرد  :من
دعاگوی کس��انی که این صحن��ه را آفریدند و نهضت
سید الشهدا را صادر کردند هستم .وی در عین حال از
مسئوالن فوتبال خواست تا از چند سال قبل برای این
گونه موارد تدبیر کنند تا این تقارنها پیش نیاید زیرا
در موارد بعدی این بهانه مورد قبول نیس��ت.آیتا...
س��یداحمد خاتم��ی در خطب��ه اول نماز جمع��ه نیز با
یادآوری فرمایش امام حسین (ع) درباره حقالناس،
اظه��ار داش��ت :امامحس��ین (ع) فرمودن��د آنه��ا ک��ه
حقالناس به گردنش��ان هس��ت ،شایس��تگی حضور
در ای��ن اردوگاه را ندارند .وی اف��زود :در عرصههای
مختلف حقالناس وج��ود دارد ،در عرصه اجتماعی
هم حقالناس وجود دارد ،باید حق همسایه را رعایت
کنی��م ،در عرصه سیاس��ی هم رأی م��ردم حقالناس
اس��ت ،یک رأی نباید جابجا ش��ود چون خالف شرع
َب ِّی��ن اس��ت .خطیب جمع��ه موق��ت ته��ران در بخش
دیگری از س��خنانش ب��ا تأکید بر اینک��ه خروجی رأی
مردم هم حقالناس است ،یادآور شد :اینکه خروجی
 40میلیون��ی رأی م��ردم را نبینی��م ،زیر پا گذاش��تن
حقالناس محسوب میشود.
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