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هاشمی فراموش شدنی نیست
یار دیرین انقالب و امام و رهبری دعوت حق را لبیک گفت و از بین ما
رفت اما یادش زنده خواهد ماند چون نهضت و انقالب مردم مسلمان
ایران و راه امام همچنان زنده است و زنده خواهد ماند و مسلم وقتی
که قلب بزرگترین و مهمترین انقالب قرن همچنان در دل تاریخ دیروز
و فردای جهان میتپد ،یاد موثران ،بزرگان و استوانههای این انقالب
و نظام نیز زنده و ماندگار خواهد ماند .آیتا ...هاشمی رفسنجانی که
از جوانی و از حدود سال 1337یعنی 20سال قبل از پیروزی انقالب
اسالمی و به خصوص پس از آشنایی و درک محضر امام خمینی(ره)
تالش مومنانه و آگاهانه در رکاب پیر و مرادش برای رهانیدن مردم و
کشور از چنگ استبداد و استعمار و طاغوت زمان را آغاز کرد و تا پایان
عمر پا در رکاب خدمت ب��ه انقالب و نظام و مردم بود و ش��انه توانمند
خود را زیر بار سنگینترین مسئولیتها قرارداد از یاد مردم بزرگوار و
قدرشناس ایران نمیرود .آن «مرد روزهای سخت» پیش از انقالب و
پس از انقالب ،آن سال ها زندان کشیده رژیم طاغوت و شکنجه شده
ساواک ،آن رئیس اولین مجلس شورای اسالمی و مدیر جلسهای که
نمایندگان مردم به عدم کفایت بنی صدر و عزل او رأی دادند همیشه
در میدان حاضر بود آن هم «حاضر موثر» در عرصههای گوناگون.
و ام��ا فرمانده��ی این انس��ان ش��جاع و ب��ا درای��ت در میدان س��خت
و سرنوشت س��از دف��اع مقدس چ��ه گره های��ی را ک��ه باز نک��رد و چه
دستاوردهایی که نداشت .مشورتهای سازنده ،موثر ،آینده نگرانه
وژرفاندیشانهاینبزرگمردبهرهمنداز«هوشوافر»بهسلسلهجنبان
و بنیانگذار انقالب و خلف صالح ایشان ،از وی جایگاهی ساخت که
رهبر فرزانهمان در پیام تسلیتشان ،از هاشمی به عنوان «تکیه گاهی
مطمئن» برای خ��ود و دیگران ی��اد کردند ،آن هم رهبری که س��ابقه
رفاقت و دوس��تی خود را با هاشمی  59سال و س��رآغاز این دوستی
دیرینه را قطعه بهشتی بین الحرمین کربالی معلی ذکر میکنند.
کیست که نداند و قبول نداشته باشد که آیتا ...هاشمی رفسنجانی
یکی از بزرگترین سیاست مداران و نخبگان سیاسی عصر حاضر در
قرا و موثر ایش��ان در اجالس داکا آن هم در
جهان بود .آیا س��خنرانی ّ
آن س��ال ها و هنگامی که ابرقدرت های جهان و خیلی از کشور های
منطقه ای و فرامنطقه ای برای انزوای ایران و مسئوالن کشورمان از
هیچ تالشی فروگذار نمیکردند را میتوان فراموش کرد .سخنرانی
که پس از ایراد آن ،س��ران و مس��ئوالن بسیاری از کش��ور ها در مسیر
بازگشت آقای هاشمی به جایگاه برای تقدیر از ایشان صف کشیدند.
البته که ن��ه در این مق��ال و مج��ال فرص��ت پرداختن ب��ه ویژگی ها و
بزرگی ها و تأثیرات وجودی آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی است و نه
این که هدف نوشتن این یادداش��ت برشمردن اثرات وجودی ایشان
است ولی اشاره به این نکات تنها بهانهای هم برای ادای دین به ایشان
و هم مقدمه ای برای نوش��تن و تذکار چند نکته اس��ت ک��ه به اجمال
اشاره میشود.
 - 1مس��ئوالن و دس��ت اندر کاران و مورخان و اهل اندیشه و قلم ،در
اس��رع وقت و با دق��ت و به دور از تن��گ نظری ها ،یکجانب��ه نگری ها و
سیاس��ی کاری ها و حب و بغض ه��ا و در نهایت امانت��داری و انصاف
برای هر چه بیشتر شناس��اندن چهره و شخصیت و خدمات هاشمی
رفسنجانی به نسل کنونی انقالب و هم برای شناساندن به نسلهای
آینده همت بگمارند.
شناساندن فردی که در سال  1335و در سن  22سالگی در فضای
اختناق و رعب و وحشت اولین کتاب خود به نام «اسرائیل و فلسطین»
را مینویسد و کتاب امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار را حدود11
سال پس از آن به رش��ته تحریر در می آورد ،شخصیتی که هم خطیب
است هم نویسنده هم نخبه سیاسی و هم پژوهشگر قرآن ،هم انقالبی
هم وف��ادار و هم مدی��ر و مدبر ،هم عاطف��ی و هم ب��ه فرمایش رهبری
عزیزمان برخوردار از «صمیمیت کم نظیر» ،شخصیتی که هم رئیس
مجلس شورای اسالمی بوده ،هم رئیس جمهور ،هم رئیس خبرگان
و هم بنا بر درایت فوق العاده و دور اندیشی کم نظیر رهبری ،انتصاب
ایشان به ریاست نهاد کلیدی و مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- 2مسئوالن و دلسوزان ایران و انقالب و نظام اسالمی باید از چهرهها
و شخصیت هایی مانند آقای هاشمی رفسنجانی و بزرگانی همچون
شهید بهش��تی ،عالمه مطهری ،ش��هید مفتح ،ش��هید باهنر و شهید
رجایی عزیز آن نخس��ت وزیر و رئیس جمهور ساده زیس��ت و مومن و
متعهد و برخاسته از میان مردم و دیگر بزرگان و موثران و دلسوزان و
خادماناین ُملکوملتوبهخصوصازشهیدانجاندادهدرراهحفظ
دین و انقالب و وطن برای آیندگان به بهترین شکل «الگو سازی» کنند
نه این که به ش��هیدان و بزرگان این ملت تنها در مناسبت ها پرداخته
شود و بس.
 - 3باید عزمی جزم شود و از همرزمان و دوستان و دیگر یاران دیرین
انقالب درباره ب��زرگان و موثران در انقالب و تثبیت نظام اس�لامی و
همه آنانی که نقش و سهمی به سزا در پیمودن مسیر عزت و استقالل
و رش��د و پیش��رفت کش��ور داش��ته اند ،مطالب ،خاطره ها ،درس ها
و عبرت های��ی برای آین��دگان جمع آوری و تدوین ش��ود چ��را که قدر
مس��لم هر چه نزدیک تر به تاریخ ش��خصیت ها و وقای��ع مهم ،مطالب
جمع آوری و تدوین ش��ود چنی��ن مجموعه ای از اتق��ان ،باورپذیری و
اثرگذاری بیش��تر برخوردار خواهد بود .نکته مهم و اساس��ی این که
قطع ًا نقد آگاهانه و منصفانه عملکرد مسئوالن از جمله نقد عملکرد و
مواضع آقای هاشمی هم الزم ،هم درسآموز و هم حاوی عبرتهایی
اساسی خواهد بود.
 - 4مردم بزرگوار ایران با شرکت چند میلیونی در مراسم تشییع یار
دیرین انقالب دیگر بار ثابت کردند که به مسئوالن و خادمان دلسوز و
فداکار و مدیر و مدبر انقالب و کشورشان عشق میورزند و قدرشناس
و قدردان مردان تاریخ س��از انقالب و ایران هس��تند .هر چند برخی
جناح های سیاس��ی در مقاطعی ناجوانمردانه بر هاش��می تاختند و
ایشان را «عالیجناب سرخ پوش» خواندند و بعضی دیگر در پناه و سایه
نقد و به بهانه نقد ،هاشمی را تا توانستند تخریب کردند و حتی بعضی
ایشان را آماج تهمت قراردادند.
 - 5مردم فهیم کش��ورمان البته آگاهان��ه و مومنانه از «بت س��ازی» و
معصومجلوهدادنافرادومسئوالنپرهیزمیکنندومیدانندکهآقای
هاشمیرفسنجانینیزماننددیگرمسئوالنقطع ًااشتباهوقصورهایی
داشته و گاه مواضعی گرفته و جمالتی بر زبان رانده که دل دلسوزان
انقالب را به درد آورده تا آنجا که حتی ش��یفتگانی که نمی خواستند
هی��چ اش��تباه و قص��وری را در ایش��ان ببینن��د نی��ز رنجان��ده اس��ت.
 - 6مردمعزیزمانهمانگونهکهباحضورگرموصمیمیوپرشورخود
با سالیق مختلف سیاسی در مراسم تش��ییع یار دیرین انقالب و امام و
رهبریشرکتکردندوازیکیازاستوانههاینظاموخدماتشقدردانی
کردند نشان دادند که همچنان بربیعت خود با امام عزیز و رهبر فرزانه
خود و آرمانهای بلند و متعالی انقالب و ش��هیدان اس��توارند و همان
طور که آقای هاشمی اجازه نداد وسوسه خناسان در فاصله انداختن و
اختالفافکنیموثربیفتد،مردمفهیموبیدارماننیزباتوکلبهخداوند
متعال و در پناه قرآن و امام زمان و رهبریهای داهیانه رهبر عزیزمان،
اجازه نخواهند داد که خناسان برای اختالف افکنی و تهدید امنیت و
استقاللوکیانانقالبومیهنمیدانپیداکنندوهمهدیدیمکهحتی
ازدستدادنیکیازیاراندیرینوتأثیرگذارانقالبوامامورهبرینیز
بهصحنهافتخارآمیزوشورانگیزنمایشوحدتوهمچنینبهرخکشیدن
عزتایرانوانقالبدرپیشچشمجهانیانتبدیلشد.

با حضور رهبر انقالب برگزار شد؛

مراسم ترحیم آیت ا...هاشمی رفسنجانی در حسینیه امام خمینی
مراس��م ترحی��م رفی��ق دیری��ن و همس��نگر دوران
مبارزات و همکار نزدیک دوران جمهوری اسالمی
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی (رحمةاهلل علیه) رئیس
فقید مجمع تش��خیص مصلحت نظام روز گذشته از
س��وی رهبر معظم انقالب اسالمی در حسینیه امام
خمینی (رحمةاهلل) ب��ا حض��ور حض��رت آی��ت ا...
خامنهای برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی
دفتر حفظ و نش��ر آث��ار حض��رت آی��ت ا ...خامنه ای
( )khamenei.irدر این مراسم که اعضای خانواده
و بس��تگان آیت ا ...هاش��می رفس��نجانی ،رؤس��ای
ق��وای س��ه گانه ،مس��ئوالن کش��وری و لش��کری و
قش��ر های مختلف مردم حض��ور داش��تند ،قاریان،
آیات��ی از کالم ا ...مجی��د را تالوت کردن��د و ذاکران
اهلبیت(علیهمالسالم)به مداحی پرداختند.
در این مراسم ،آیتا ...موحدی کرمانی در سخنانی،

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCگفت :در آخرین بررسی انجام شده توسط این پایگاه 43،دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور در جمع موثرترین دانشگاههای جهان قرار گرفته اند .به گزارش
ایرنا ،دکتردهقانی گفت :پایگاه شاخص های اساسی علم ( )ESIبه عنوان یکی از پایگاه های آی.اس.آی هر دو ماه یک بار به معرفی دانشگاه های برتر دنیا بر اساس کیفیت تحقیقات شان می پردازد.در این
رتبهبندی ،دانشگاههایی که براساس تعداد استنادها در یکی از رشتههای  22گانه در جمع دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفته باشند ،معرفی میشوند.

(ره)

ایمان به خ��دا و ایس��تادگی در راه ح��ق را مهم ترین
ویژگی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام
ِ
دانست و افزود :ملت قدرشناس ایران هرگز مبارزات
آن یار دیرین ام��ام و رهبری در مقاب��ل طاغوت های
زمان یعنی رژیم پهلوی و جبهه استکبار و همچنین
خدم��ات و مس��ئولیت های او در مقاط��ع مختلف��ی
مانند دفاع مقدس ،مجلس شورای اسالمی ،ریاست
جمهوری و مجمع تش��خیص مصلحت نظام را از یاد
نخواهند برد.
وی با اش��اره ب��ه مصلحت مه��م حفظ انس��جام ملی
و حساس��یت آن ی��ار صمیمی انق�لاب بر حفاظت از
مصالحنظام،افزود:درنظاماسالمی،فصلالخطاب
مقام معظم رهبری است و ایش��ان نیز همواره تأکید
داش��ت که در مقام عمل ،همگی بای��د رهرو و مطیع
رهبری باشیم.

مجلس با تصویب دریافتی مدیران دولت و مقامات در برنامه ششم توسعه تعیین کرد:

 12.5میلیون تومان ،سقف حقوق مدیران
نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کردند که
مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات ،مدیران و
کارکنان دستگاه ها حداکثر  2برابر حداکثر حقوق
و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول
قانون مدیریت است .این رقم در سال آینده و با فرض
رش��د  10درصدی حداقل حق��وق کارکنان حدود
 12.5میلیون تومان محاسبه میشود.
به گزارش ف��ارس ،نماین��دگان مجلس در نشس��ت
علن��ی دیش��ب پارلم��ان و در جری��ان بررس��ی مواد
ارجاعی الیحه برنامه شش��م توس��عه به کمیس��یون
تلفیق ،ماده  38این الیحه را پس از بحث و بررس��ی
ب��ه تصوی��ب رس��اندند .به موج��ب مصوب��ه مجلس،
مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران
و کارکنان دستگاه های موضوع ماده  5و  35قانون
مدیری��ت خدم��ات کش��وری از هم��ه دس��تگاه های
موضوع م��اده  35مذکور ،حداکث��ر  2برابر حداکثر
حقوق و مزایای مس��تمر قابل پرداخ��ت به کارکنان
موضوع تبص��ره م��اده  76قانون مدیری��ت خدمات
کشوری میباشد.
گفتنی اس��ت در ماده  76قان��ون مدیریت خدمات
کش��وری ،حداکثر حق��وق و مزای��ای مس��تمر قابل
پرداخ��ت ب��ه کارکن��ان  7براب��ر حداق��ل دریافت��ی
کارکنان در نظر گرفته ش��ده اس��ت .به این ترتیب و
با درنظرگرفتن  900ه��زار تومان به عنوان حداقل
دریافتی در س��ال آینده ،س��قف حقوق مدیران 14
برابر این مقدار یعنی حدود  12.5میلیون تومان در
ماه خواهد بود.
همچنین طبق تبصره یک این ماده ،شورای حقوق

و دس��تمزد می تواند با پیش��نهاد رؤس��ای ق��وا ،وزرا
یا معاونان رئیس جمهور که ریاس��ت دس��تگاه های
اجرایی را بر عه��ده دارند ،برای مش��اغل تخصصی
در واحد ه��ای عملیات��ی و مناط��ق م��رزی و محروم
حداکثر  30درصد عالوه بر سقف مقرر در این ماده
منظور نماید.
در تبص��ره  4مقرر ش��د که ه��ر گونه پرداخ��ت مازاد
بر وج��وه موضوع ای��ن ماده تح��ت هر عن��وان و از هر
منب��ع اعتباری ج��رم محس��وب و پرداخت کننده به
ج��زای نقدی مع��ادل  2ت��ا  4براب��ر وج��وه پرداخت
شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت
 6ماه تا  2س��ال یا هر دو مجازات محکوم می ش��ود.
رد وجوه مازاد در صورت
دریافت کننده نیز عالوه بر ّ
اطالع از غیرقانونی بودن مبال��غ دریافتی به جزای
نقدی حداکثر  2برابر وج��وه مازاد دریافتی محکوم
میشود.
▪ ▪مخالفت با انتشار میزان وام ه��ای دریافتی
کارمندان بانکها

عالوه ب��ر آن در جریان بررس��ی تبصره  2م��اده 35
قانون برنامه شش��م ،نیز نمایندگان با انتشار میزان
وام ه��ای دریافت��ی مدی��ران و کارمن��دان بانک ه��ا
مخالفت کردند .در این تبصره آمده بود که پرداخت
هرگون��ه وام ب��ه مدی��ران و اعض��ای هیئ��ت مدیره و
مدیرعامل و رؤس��ای مناطق و مس��ئوالن اعتبارات
و رؤس��ای ش��عب موضوع این تبصره بای��د در پایگاه
اطالعرسانی همان بانک منتشر شود که این تبصره
با رای نمایندگان حذف شد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••حاج آقای منتظری ،اختالف دو مقام مسئول اختالف
خانوادگی و دوبرادرنیست ،اختالف دوطیف جامعه است
کهجامعهرامتشنجودوقطبیمیکند.
•• تعبیردرون خانوادگی ازآن حرفهاست که آدم را به شک
میاندازد.مامسئلهدرونخانوادگیدرکشورنداریم.مردم
مگرغیرخودیهستند!
••درس��ت نیست به آق��ای هدایتی به خاطر عشقی که به
پرسپولیس دارد و دوست دارد پولش را برای این تیم خرج
کندبگویید«عابربانکپرسپولیس»!
••بهعنوانیکپرسپولیسیاینپیامرامیفرستم.کیروش
وبرانکوباید مرخص شوند .آن ها چه کاره هستند که برای
فوتبالماتصمیممیگیرند؟!
••با معرفی کتاب امیرکبیر مرحوم رفسنجانی دل ما را
بردید.ای کاش نحوه تهیه این کتاب را هم میگفتید .برای
آرامش روح همه عاشقان ایران عزیزصلوات.
••با توجه به این که نان بیشترین مصرف روزانه دربین مردم
رادارد،اندازهنمکآنبایدبهگونهایباشدکهباعثافزایش
فشارخوننشود.اتحادیهنانوایاننبایداجازهدهدباافزایش
سبوس گیری ،مردم سالمتی شان را ازدست بدهند و به
بیماریهاییمثلدیابتمبتالشوند.
•• تنها بیمارستان شیروان در بخش زنان فقط یک عدد
دستگاه شیردوش برای مادران ونوزادان تازه به دنیا آمده
دارد .درساعت مالقات متوجه لخت بودن مقداری ازسیم
دستگاهشدمکهبسیارخطرناکاست.هرچندمقدارکمی
از پوشش سیم لخت بود .با مراجعه به پرستاری بخش و
اطالع دادن موضوع در واکنشی کام ً
ال غیرمعقول فردی از
نظافتچیهای خانم را فرستادند وبا کمال  ...دستگاه را از
اتاق بردند و درجواب وضعیت مادران ونوزادان فقط یک
جملهمیگفتند«بایدزنگبزنیمتأسیساتبیاینددرستش
کنند»!
•• متأسفانه سیاست صدا و سیما در چند سال اخیر به
گونهای بوده وقتی به هر که میگویم فالن برنامه را دیدی
اظهاربیاطالعی میکند .این رویه دردرازمدت به صالح
هیچ کس نیست .آق��ای علی عسکری لطف ًا تجدید نظر
فرمایید!
••بنده یک تاکسیران هستم .درجواب آن مسافر گرامی
(درد دل یک مسافرتاریخ  )95.10.22عرض کنم هیچ
موقعدنبالمسافردربستینیستمومسافرانیراکهدرمسیر
هستندسوارمیکنموبهمسافرکشهایشخصیعارضمکه
شما بدون داشتن مجوزحمل مسافر ،حق الناس به گردن
خواهیدداشت.
••می خواستم درود بفرستم به شرف آن مردی که برای آن
پسر 30ساله پیغام فرستاده بود تا به خواستگاری دخترش
برود .زنده بادای پدرایران زمین.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

••آقای حمید رسایی ،درحالی که موافقان ومخالفان آقای
رفسنجانیعرضتسلیتداشتند،امتناعشماازاینکارچه
معنایی داشت؟ همین حرکات شما باعث شد درانتخابات
رأی نیاورید!
••خراسان عزیز! من نمی خواهم به کسی جسارت بکنم
ولی به امثال آقای رسایی بگویید عرصه سیمرغ نه جوالنگه
توست!رساییوامثالاواص ً
الدرحدینیستندکهبخواهند
درباره مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی حرف بزنند .این
م��ردم فهیم با حضورخود نشان دادن��د که جایگاه آقای
هاشمیکجاست!
••امیدوارممدیرروزنامهکیهانوسایرافرادهمخطایشاناز
حضورچند میلیونی مردم درتشییع جنازه بزرگمرد انقالب
شرمنده شده باشند وتوبه کنند که دیگربه اشخاص مورد
احتراممردمتوهیننکنند.
••چرارانندگانمسافرکشاعمازتاکسیوشخصیمقررات
واصول رانندگی را رعایت نمیکنند؟ به خاطرسوار کردن
مسافر ،دروسط خیابانهای این شهربه طورناگهانی ترمز
میگیرند وتوقف میکنند وباعث تصادف وخسارت دیدن
خودروهایپشتسرمیشوند؟
••چرا در قانون دوبرابرشدن جریمه تجدیدنظرنمیشود؟
حداقل جریمه را قسط بندی کنند به خدا نداریم بدهیم!
آیا انصاف است که ازخورد وخوراک و دارو و درمان زن و
بچه مان بزنیم؟ ما اشتباه کردیم زن وبچه مان چه گناهی
دارند .دوبرابرشدن جریمه به دلیل نداری آیا درست است؟
•• بعد ازمقام معظم رهبری ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
سرشناسترین مبارزانقالبی و قدرتمندترین سیاستمدار
ایران است .هرگزنمیرد آن که دلش زندهشدبهعشق.
•• بعدازچندینسالچهرهآیتا...رفسنجانیرادرتلویزیون
دیدیم.خدارحمتشکند!
•• واقعا ازته دل به مظلومیت آیت ا ...هاشمی گریه کردم
و اشک ریختم .م��ردی که هم از اص�لاح طلب و اصولگرا
ضربه خورد .برای حفظ خط خودشان ایشان را به چالش
می کشیدند .با ارتحال آقای هاشمی انگار پدرخودم را از
دست دادم و یتیم شدم.
••الحق واالنصاف ملت شریف و قدرشناس ایران اسالمی
در مراسم تشییع یاردیرین و رفیق شفیق رهبری حضرت
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی سنگ تمام گذاشتند و ثابت
کردند که پای آرمانهای امام و رهبری وانقالب ایستادهاند
شادی ارواح طیبه ایشان و امام و شهدای عزیز صلواتی
هدیهکنیم.
••امیرکبیر انقالب هم رف��ت! کمی دیر می فهمیم! او از
خدمتگزاران واقعی و یکی ازمهم ترین پایه های نظام بود.
حسرت فایده ای ندارد قدربقیه را بدانیم به ویژه قدر رهبر
عزیزمان را .به روح پاک این عزیزوطن صلوات.

نمابر05137009129 :

••رضایتداشتنمردمازدنیارفتنرابرایمانآسانمیکند،
وقتی آن جمعیت را برای مراسم ارتحال آقای هاشمی دیدم
نتیجه گرفتم دلیل همه صبر و شکیبایی آن مرد بزرگ چه
بود که آخرتش را به دنیا نفروخت وخوب زیست .روحش
ش��اد .ای کاش بعضی رسانه های ما ق��دردان زحمت های
هاشمی رفسنجانی بودند و این گونه ناجوانمردانه با وی
رفتارنمیکردند! خراسان ازتومتشکریم که این مرد بزرگ را
هیچگاهفراموشنکردی.
••برایافزایشطولعمروشکوفاییهرچهبیشتروبانشاطتر
درختان ،هرس و درست کردن جایی برای آبیاری آن ها در
فصلزمستانتوامباکوددهیاقدامیضروریاست.
••مسئوالنمجلسبرایمیانساالنباالی 45سالکهسربار
یک پیرزن یا پیرمرد مستمری بگیرند و در این مدت کارگر
مغازههابودندوکاروبیمهایندارندفکریبکنید.
••بعد ازجامه تقوا بهترین جامه ،ازنظراین حقیرجامه عمل
وکاراست!
••خدا اموات کسانی را که به فکرسهامداران پدیده هستند
بیامرزد.دنیادارمکافاتاست.
••واقعا مفهوم گارانتی ایران خودرو را فهمیدیم! برای یک
قطعه 15هزارتومانی خودروی 206مدل 95بنده حدود
 12روزخوابید.جالباینکهنمایندگیگفتاگربیروناین
قطعهراعوضکنیازگارانتیخارجمیشود.
••خیلی ازخودروهای سبک و سنگین قدیمی به همراه
موتورهای کاربراتوری سهمی چشمگیردر تولید آالینده
دارند .مسلم است اگرمشکل بزرگ جایگزینی موتورهای
برقی ونو سازی یا جمع آوری خودروهای دودزای قدیمی
وبرخورد با مالکان خودروهای معاینه فنی نشده حل شود
میزان آلودگی هوا به جای پیشرفت ،پسرفت میکند .گناه
مردم چیست که باید به انواع بیماری ها به همین خاطر
دچارشوند؟
••آقای روحانی دستت درد نکند دالرهم که روی 3900
محکمایستادهوقصدپایینآمدنندارد!
••هرچقدردارایی دردریافت مالیات ازشرکتهای دولتی
وشبه دولتی ضعف داشته باشد ازبخش خصوصی جبران
می کند ،چون به راحتی می تواند حساب این اشخاص
را مسدود کند ومالیاتی را که حتی اگربه اشتباه محاسبه
شدهبگیرد.
••سه م��اه دنبال وام اشتغال ب��ودم هر روز به یک بهانه
میگفتند بروهفته بعد آخرش گفتند اعتبارتمام شد! خدا
میدانداعتبارکجارفت!برخیکارمندانبانکبهاسممادر
وهمسرشانواممیگیرندآنوقتتوقعداریمجامعهایپاک
داشتهباشیم!
••چرابانکملتحامیپولداراناستوسامانهارسالپیامک
تراکنش بیپوالن را چند روزی است که قطع کرده است؟

ادعای رویترز درباره انصراف ایران از شکایت درباره قانون آیسا
عراقچی :طرح ایران درباره نطنز مورد موافقت کشورهای برجام قرار گرفت

ادیب-ارسالاورانیومطبیعیروسیهبهایراندرازای
فروش آب سنگین ایران به این کشور ،احتمال صرف
نظر کردن ایران از شکایت خود درباره قانون داماتو و
تکذیب ادعای وال استریت ژورنال درباره پاکسازی
نطنز مهمترین تحوالت پرونده اج��رای برجام در24
ساعت گذش��ته بود .در حالی که مذاکرات عراقچی
با همتایان خود در روز س��ه ش��نبه برای رس��یدگی به
بدعهدیآمریکاوتصویبقانونآیساباانتشاریکبیانیه
مطبوعاتی به پایان رس��ید ،فدریکا موگرینی مسئول
سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا دیروز چهارش��نبه با
انتش��ار پیامی براین بیانیه تأکید ک��رد .بیانیهای که
در آن با اش��اره به نگرانی همه اعضای 5+1نسبت به
تمدیدقانونآیساآمدهاست«:نمایندگاندولتهای
عضو کمیسیون با جدی قلمداد کردن نگرانی ایران،
خواس��تار اقدام��ات آمری��کا درجه��ت بالاث��ر ماندن
این قانون و شفافس��ازی کامل در این زمینه ش��دند
بهگونهای که هیچ ابهامی نسبت به اینکه این قانون
اثری برتجارت و همکاری با ایران ندارد باقی نماند».
همچنینتختروانچیمعاونوزیرخارجهکشورمان
درگفتوگوبابخشخبری 21شبکهیک،بابیاناین
کهقسمتعمدهمذاکراتروزسهشنبهدرویندرمورد
بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام بود ،گفت :در
مورد قانون اخیر آیس��ا بحثهای مفصلی داش��تیم و
به وضوح تش��ریح کردیم که برچه مبنای��ی ما این ادعا
را داریم که آمریکا تعهدات خود را نقض کرده اس��ت و
بدعهدینسبتبهاجرایبرجامداشتهاست.بهگفته
تختروانچیهیئتآمریکاییادعاداشتکهآنهادر
عمل اجازه نمیدهند که تعهداتشان انجام نشود و با
اس��تفاده از اختیاراتی که رئیسجمهور آمریکا دارد،
جلوی اثرگذاری آیسا را میگیرند .وی با بیان این که
ازدیدمانفستصویبآیسامغایربرجاماست،تصریح
کرد:دراینزمینهبحثیطوالنیشدوتماماعضاتاکید
داشتندکهازهرحرکتیکهموجبعدمانجامتعهدات

کشورهاشودجلوگیریشودوگفتندکهبایدبهسمت
اجرایکاملوبدونپیششرطبرجامرفت.ویافزود:
آمریکاییها در جلس��ه تأکید کردن��د اقدامهای الزم
را برای بیاثر شدن آیسا در عمل انجام میدهند .در
عین حال تسنیم به نقل از خبرگزاری رویترز گزارش
داد که ایران ب��رای جلوگیری از اخ�لال در برجام ،از
پافشاری برسر شکایتش در خصوص اقدام آمریکا در
تمدید«قانونتحریمهایایران»خودداریکردهاست.
رویترزاینخبررابهنقلازدیپلماتهایایرانیوروسی
مطرح کرده اما جزئیات بیش��تری ارائه نکرده است.
یکی دیگ��ر از خبرهای پرس��روصدای دی��روز ،ادعای
روزنامه آمریکایی والاس��تریت ژورنال بود که مدعی
شدنمایندگانهستهایایراندرمذاکراتسهشنبهبا
طرحآمریکابرایپاکسازیکاملاورانیومباقیمانده
در نیروگاه نطنز موافقت کردهان��د .به گزارش فارس
این رس��انه آمریکایی همچنین از قول دیپلماتهای
غربی گ��زارش داد ک��ه ای��ران روز سهش��نبه موافقت
کرده گامهای��ی برای کاهش ذخای��ر اورانیوم خود به
کمتر از س��قف 300کیلوگرم تعیینش��ده در برجام
بردارد .با این حال سیدعباس عراقچی رئیس هیئت
اعزامی کشورمان با تکذیب این خبر گفت :سه شنبه
کمیسیون مشترک در پایان جلسه خود با طرح ایران
برایپاکسازیرسوباتازتأسیساتغنیسازینطنز
موافقتکرد.ویگفتبراساساینطرحکلیهرسوبات
مواد غنیش��ده که از لولهها بیرون آورده میشوند از
ش��مول 300کیلو ذخایر مواد غنیشده ایران خارج
شدهوبدینترتیبایرانقادرخواهدبودموادبیشتری
را غنیس��ازی کند .عراقچی اضافه کرد :این مصوبه
کمیس��یون مش��ترک که محص��ول ماهه��ا مذاکرات
کارشناسی توسط متخصصین سازمان انرژی اتمی
کشورمان اس��ت پساز ترجمه در س��ایت وزارت امور
خارجهدرجخواهدشد.

عضو شورا در پی شکایت نهاد کتابخانه ها از شهرداری مشهد خبر داد:

رای بدوی  41میلیاردی به نفع کتابخانه ها
با طرح ش��کایت نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور
از ش��هرداری مش��هد و ص��دور رای ب��دوی دادگاه،
شهرداری مش��هد به پرداخت س��هم کتابخانه های
عمومی کشور از محل درآمدهای شهرداری محکوم
ش��ده اس��ت .حکمی که به گفته عضو ش��ورای شهر
مش��هد ،در پی ش��کایت نه��اد ،مبنی بر مطالبه 41
میلی��ارد توم��ان ب��رای س��هم کتابخانه ه��ا از درآمد
شهرداری در بازه زمانی سالهای 83تا 91مطرح و
رای بدوی به نفع نهاد صادر شده است اما شهرداری
مس��تندات خ��ود را ارائ��ه ک��رده و در خص��وص این
پرونده جلس��ات و مذاکرات��ی بین طرفی��ن در حال
انجام اس��ت .عضو ش��ورای شهر مش��هد در این باره
گفت :نه��اد کتابخانه ه��ای عمومی کش��ور ،ادعای
غیرواقعی مربوط به پرداخت نشدن سهم نیم درصد
کتابخانه ها از محل درآمد های ش��هرداری مشهد،
طی س��ال های  83ت��ا  91را مطرح کرده اس��ت که
این شکایت در مرحله بدوی بررسی و قاضی به نفع
آنها رای داده است ،اما شهرداری در مرحله تجدید

وارد عمل شده و مستندات خود را ارائه کرده است.
«محمود عامری فر» در گفت وگو با خراسان رضوی
در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد :از طرف نهاد
کتابخانه های عمومی کش��ور ،علیه شهرداری های
تهران ،مشهد و برخی دیگر از شهر ها شکایت شده،
مطالبه ای که داشته اند یک ادعای غیرواقعی است
که براساس مستنداتی که در اختیار وکیل قرارداده
بودند ،از س��ال  83تا  ،91از ش��هرداری مشهد 41
میلیارد تومان مطالبه و ادعا کرده اند که شهرداری
مشهد سهم کتابخانههای عمومی را پرداخت نکرده
است.
برای پیگی��ری این موض��وع ،با مس��ئوالن اداره کل
کتابخانههای عمومی خراسان رضوی ارتباط برقرار
کردیم و آنها در تماس با نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ،این پاسخ را ارائه کردند که در فرصت مقتضی
در ای��ن باره پاس��خ مکتوب و مس��تند ارائ��ه خواهند
کرد.مشروح این گزارش امروز در صفحه  7روزنامه
خراسان رضوی منتشر شده است.

 /٩٥٢٩٨٨٣٣ت

CMYK

