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پرداخت معوقات ایثارگران
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که روی میز خاک میخورد!
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اژه ای :زنجانی همکاری کند ،ارفاق میکنیم
اما حکم اعدام لغو نمیشود
معاون اول قوه قضاییه ب��ا رد تغییر حکم اع��دام بابک زنجانی
گفت :درصورت همکاری وی ش��اید ارفاقاتی ب��رای او در نظر
گرفتهشوداماحکماعدامتغییرنمیکند.بهگزارشایرناحجت
االسالمغالمحسینمحسنیاژهایدرجمعخبرنگارانافزود:
اگر وی از روز اول همکاری الزم را میداشت حتما تخفیفاتی
به او داده میش��د؛ ارفاقات قان��ون لزوما تغییر حک��م اعدام او
نیست .وی با ذکر مثالی ادامه داد :نرفتن به انفرادی در زمان
بازداشت،اعطایمرخصییامالقاتهفتگیازجملهارفاقاتی
است که میتواند درصورت همکاری استفاده کند .محسنی
اژهای در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه دادستان کل کشور
اعالم کرده اس��ت که زنجانی تا زمان اس��ترداد پول ها ،اعدام
نمیش��ود ،گفت :این حکم در زمان حاضر در حال اجراست؛
وقتی حکمی صادر میشود در صورت وجود بخشهای دیگر،
نخس��ت باید آن بخشها قطعیت یابد بعد حکم اجرا شود .وی
با بیان اینکه ممکن است اجرای بخش��ی از حکم ،زمان ببرد،
ادامه داد :در حال شناسایی اموال هستیم اعدام هم متوقف بر
این امر نیست ،تکرار و تاکید میکنم که اعدام متوقف بر این امر
نیست لکن بخشی از کار در حال اجراست و اگر ذی حق ایشان
نسبت به کارشناسیها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات
آنها رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه نکته بعدی را در مورد فرد اخیرا دستگیر
شده (ع .ز) مرتبط با پرونده بابک زنجانی عنوان کرد و گفت:
ممکن اس��ت الزم باش��د این دو متهم (زنجانی و ع .ز) مواجهه
حضوری داشته باشند؛ همچنین دو متهم دیگر (حمید فالح
هروی و مهدی شمس زاده) که حکمشان در دیوان عالی نقض
شده است ممکن است برای تحقیقات از او استفاده شود.

در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

عراقچی :حرف و درددل زیاد دارم

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

دومین هواپیمای خریداری شده تا چند روز دیگر وارد کشور میشود

طاهری -معاون حقوقی و امور بینالملل وزیر امور
خارجه در نشس��ت الزامات دیپلماس��ی جمهوری
اس�لامی ایران در عرص��ه بینالملل ،در دانش��گاه
فردوس��ی مش��هد حاضر و ب��ه پرس��ش نمایندگان
تش��کلهای مختلف پاس��خ داد و در بخش��ی از این
جلسه با اشاره به محدودیتهایی که به عنوان یک
دیپلمات و مقام رس��می برایش وجود دارد ،گفت:
به این دلیل که احس��اس کردم برجام به موضوعی
داخلی و جناحی تبدیل ش��ده اس��ت ،ترجیح دادم
س��اکت باش��م،من هم حرف و درد دل زی��اد دارم.
به گزارش خراسان ،دکتر س��ید عباس عراقچی با
اشاره به راهپیمایی اخیر 22بهمن آن را نمونهای
از پش��تیبانی و حمای��ت م��ردم از انقالب اس�لامی
دانست و رمز قدرت انقالب را مردم معرفی کرد.
▪ ▪مؤلفههای قدرت ملی ایران

عراقچی طی سخنانی ضمن برشمردن مؤلفههای
قدرت ملی ایران گفت :اولین مؤلفه ،قدرت دفاعی
کشورمان است ،از جمله سالح راهبردی موشکی
ایران که کام ً
ال بومی است .وی در ادامه تأکید کرد:
توان دفاعی ما به حدی است که هر دشمنی را حتی
درباره فکرکردن به تهدید ایران نا امید میکند.
معاون وزیر امور خارجه مؤلفه بعدی قدرت ایران را
ثبات سیاسی و امنیتی کشور معرفی کرد و تصریح
کرد :دنیا اذعان میکند ک��ه امنیتی که ایران دارد
هیچ کشوری در منطقه ندارد.
عراقچی در ادامه با مضحک خوان��دن ادعای وزیر
خارج��ه عربس��تان س��عودی مبن��ی بر اینک��ه علت
حمله نکردن داع��ش به ایران حمای��ت از این گروه
تروریس��تی اس��ت ،گفت :دنیا اعتراف کرده است
که هیچ عنصر تروریستی نتوانسته است به امنیت
مردم خدشه وارد کند.
وی با اش��اره ب��ه نق��ش مقاوم��ت م��ردم در ب��ی اثر
ک��ردن تحریمهای دش��من گف��ت :م��ن نمیگویم
این تحریمها برای کش��ور هزینه نداشت و مردم را
اذیت نکرد ،اما دس��ت تس��لیم را به سمت غرب باال
نبرد ،آنها اگر امید داش��تند ادام��ه تحریمها باعث
میشود که ما دس��تهایمان را به نشانه تسلیم باال
ببریم پشت میز مذاکره حاضر نمیشدند .عراقچی
در ادامه بنیه علمی دانش��مندان ،قدرت رهبری و
قدرت دیپلماتیک را عناصر مهم دیگر در تش��کیل
قدرت ملی کش��ور ذکر ک��رد .عراقچی در تش��ریح
قدرت دیپلماتیک کشور گفت :ایران در مذاکرات
هستهای به این توانایی رس��ید که بتواند در مقابل
قدرتهای بزرگ ،پشت میز مذاکره قرار بگیرد .وی
افزود :هیچ س��ابقهای ندارد که قدرتهای بزرگ
بینالمللی همه با هم در یک طرف میز بنش��ینند و
قدرت دیگری که به تعبیر آنها درجه دوم است ،در
طرف دیگر بنشیند.
عضو تی��م مذاک��ره کننده هس��تهای کش��ورمان با
تأکید بر ای��ن نکته ک��ه مذاکرات هس��تهای نتیجه
10سال مقاومت مردم بود ،گفت :سیاست اعالمی
آمری��کا درباره برنامه هس��تهای ایران غنی س��ازی
صفردرصد ب��ود و 6قطعنام��ه فصل  7در ش��ورای
امنیت علیه ایران تصویب شد ،پس از این مذاکرات
آیا ایران غنی سازی را کنار گذاشت یا آنها سیاست
خ��ود را کن��ار گذاش��تند؟ آنه��ا تحریمه��ا را کنار
گذاشتند یا ما آنها را اجرا کردیم؟

▪ ▪دومین هواپیمای خریداری شده تا چند روز
دیگر وارد کشور میشود

رئیسستادپیگیریاجرایبرجامهمچنینباتأکید
براینکهدرشرایطیهستیمکهآنچهازبرجامتوقع
میرفت عملیاتی شده است به اظهارات رئیس کل
بانک مرکزی درباره تقریب ًا هیچ خواندن دس��تاورد
برج��ام اش��اره کرد وگف��ت :ای��ن عبارت مرب��وط به
 11م��اه پیش بوده اس��ت و مخاطب این س��خن نیز
آمریکاییه��ا بودن��د .عراقچ��ی تأکی��د ک��رد که در
11ماه گذشته ،برجام موانع تحریمی را که مربوط
به موضوع هستهای بوده برداشته است .عراقچی با
مثال زدن خرید هواپیما از س��وی کشورمان گفت:
موانع خرید هواپیما برداش��ته ش��ده است و دومین
هواپیما هم تا چند روز دیگر وارد کش��ور میش��ود.
وی در ادامه به ورود  3هواپیمای دیگر تا پیش از عید
هم اشاره کرد .عراقچی همچنین برداشتن موانع
فروش نفت را هم به عنوان مصداقی از کارایی برجام
ذکر کرد و گفت برخالف ادعای برخی از منتقدان
پول حاصل از فروش نفت هم وارد کش��ور میشود
و نشانه آن نیز رش��د اقتصادی  7.6درصدی کشور
اس��ت که منتقدان میگویند به خاط��ر درآمدهای
فروش نفت بوده است.
عراقچی با نادرس��ت خواندن ادعای دوستی ایران
و آمریکا گفت :نباید از آمریکا توقع دوستی داشت،
آمریکاتاهنگامیکهآمریکاستوجمهوریاسالمی
تا هنگامی که هس��ت دش��منی آمریکا با کشورمان

ادامه دارد.
معاون وزیر امور خارجه با خنده دار خواندن ادعای
وجود توافقهای پش��ت پرده با دولت آمریکا گفت:
دلی��ل رد این حرف همین اس��تمرار دش��منیهای
آمریکاس��ت .عراقچی در پاس��خ به یکی از س��ؤاالت
درباره جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی گفت:
منافع معن��وی و منافع ملی م��ا با هم در یک راس��تا
است و قابل تفکیک نیس��ت .وی در پاسخ به سؤالی
دیگر درباره نقض برجام گف��ت :آن چه موجب کنار
گذاشتنبرجاممیشود«نقضفاحش»برجاماست،
نقض فاحش یعنی تحریمهایی که قرار بود برداشته
ش��وند ،دوباره بازگردن��د .معاون وزیر ام��ور خارجه
ضمن تأیی��د س��خنان یک��ی از دانش��جویان درباره
ش��کل گرفتن انتظارات بیجا از برجام گفت :برجام
متأس��فانه به موضوعی جناحی تبدیل شده است و
انتظاراتمردمهمدراینبارهبهخوبیمدیریتنشد.
▪ ▪توضیحات عراقچی درباره غیبت صغرایش!

عراقچ��ی در ادام��ه با ب��ه کار ب��ردن عب��ارت «غیبت
صغری»درخص��وص حضور کمرنگش در رس��انهها
در دو ماه اخیر گفت :به این دلیل که احساس کردم
برجام ب��ه موضوعی داخل��ی و جناحی تبدیل ش��ده
است ،ترجیح دادم ساکت باشم.
رئیس س��تاد پیگی��ری اج��رای برج��ام درخصوص
حواش��ی به وج��ود آمده درب��اره عدم حض��ورش در
برنامه تلویزیونی هم گفت :روز جمعه پس از برنامه
کمیس��یون مش��ترک از بنده برای روز شنبه دعوت
کردن��د و روز ش��نبه گفتن��د ک��ه نبای��د تنه��ا بیایی!
عراقچی در ادام��ه با جف��ا خواندن ق��رار دادن یک
س��رباز کش��ور رودرروی منتق��دان در رس��انه ملی
گفت :م��ن یک مقام رس��می هس��تم و مجب��ورم در
چارچوب صحبت کنم چرا ک��ه صحبتهای من به
عنوان مواضع کشور در رسانههای داخلی و خارجی
پوشش داده میشود و استاد دانشگاهی که مقابل
بندهقرارمیگیرداینقیدوبندراندارد.ویدرادامه
تصریح کرد :من در اینجا ه��م در چارچوب صحبت
کردم اما من حرف و درد دل زیاد دارم .عراقچی در
ادامه در واکنش به اظهارات یکی از دانشجویان که
گفته بود آمریکا چرا باید ب��رای ایران تعیین تکلیف
کند ،گفت :آمریکا غلط کرده اس��ت برای ما تعیین
تکلیف کند.

خبر مرتبط

حاشیه نگاری خراسان از حضور عراقچی در دانشگاه فردوسی

* تعدادی از دانشجویان از ابتدای سخنرانی عراقچی ،دست نوشتههایی با مضمون انتقادی در دست
گرفته بودند که معاون وزیر خارجه در ابتدای سخنرانی گفت :این مطالب را خواندم و برای نگه داشتن
آنها خود را خسته نکنید .این واکنش عراقچی با تشویق حضار همراه شد.
* نماینده یکی از تشکلهای دانش��جویی پس از پایان سخنان انتقادی اش با اش��اره به موضوع آفتاب
برجام ،عینکی آفتابی به عراقچی هدیه داد که عراقچی با تش��کر از این هدیه گفت :ماله طالیی که در
رسانهها تصویرش منتشر شد به دست ما نرسید! از شما متشکرم که این هدیه را به بنده دادید.
* یکی دیگر از نمایندگان تشکلهای دانشجویی هم گزیده جلد 21صحیفه امام درباره تقابل دو اسالم
آمریکایی و اسالم ناب را به معاون وزیر امور خارجه تقدیم کرد.
*برایحضوردانشجویاندرمحلنشست،کارتدانشجوییآنانتوسطمسئوالنمربوطهچکمیشد.
* اس��تقبال دانش��جویان و اس��اتید در س��الن به حدی بود که علی رغم اضافه کردن صندلی به سالن،
کماکان تعداد زیادی از دانش��جویان ایس��تاده س��خنرانی عراقچی را دنبال میکردند و صحبتهای
عراقچی در بخشهایی با تشویقهای دانشجویان همراه بود.

اولین یادواره شهید مدافع حرم حاج جواد محمدی مفرد برگزار شد
سمیه صادقی_ شب گذشته س��الن صبای مشهد
ش��اهد حضور عاش��قانی بود ک��ه آمده بودن��د تا یاد
و خاطره ش��هدای مدافع ح��رم را گرام��ی بدارند و
بگویند که راهش��ان ادامه دارد .شهدایی که مدتی
اس��ت از وجودش��ان عطر و بوی ش��هادت دوباره در
کوچه پس کوچههای شهرهای ایران پیچیده است
و یاد و خاطره شهدای سالهای دفاع مقدس را زنده
کرده است .به گزارش خراسان ،استاندار خراسان
رضویدرمراسمگرامیداشتشهدایدفاعمقدس،
مدافعان حرم و اولین یادواره شهید مدافع حرم حاج
جواد محمدی مفرد ،با اظهار ارادت به مقام شامخ
شهدا و پدر و مادر آنان ،گفت :شهدا تکلیف خود را
در زمان و مکان شناختند .علیرضا رشیدیان با بیان
اینکه آنچه باعث اقتدار و عزت و س��ربلندی کش��ور
ما ش��د ،فرهنگ ایثار و ش��هادت اس��ت ،این همان
فرهنگی اس��ت که پدران و مادران ش��هدا فرزندان
خود را با آن تربیت کردند.
وی شهدا را بزرگترین معلمان عرصه آزادی و کرامت
و انس��انیت دانس��ت و تصریح کرد :امروز گروههای

فرزند شهید جواد محمدی مفرد در آغوش فرزند شهید نظرنژاد -پدر شهید محمدی مفرد  -استاندار

تروریستی که گوی جنایت را از جنایتکاران ربودند
نقاط کلیدی اسالم را هدف قرار دادهاند اما جوانان
ما با احس��اس تکلی��ف خود را ب��ه این نق��اط نورانی
رساندند و جان خود را فدا کردند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :در عین حال
ک��ه از حرمهای نوران��ی اهل بیت و جبه��ه مقاومت
دفاع میکنی��م ،بر آرم��ان آزادی ق��دس ،وحدت و
اتحاد کشورهای اسالمی تاکید داریم.

در این مراس��م از خان��واده س��رداران ش��هید دفاع
مقدس همچون سرداران ش��هید شوشتری ،کاوه،
نظرنژاد،طرحچ��ی ،آزادی و همچنی��ن خان��واده
شهدایمدافعحرمهمچون شهیدان جواد جهانی،
جواد محمدی مفرد ،علیرضا توسلی و رضا بخشی
تجلیل شد .همچنین کتاب "دهه چهارم" در حوزه
ایثار و شهادت توسط اس��تاندار و پدر و فرزند شهید
جواد محمدی مفرد رونمایی شد.

علوی :تاکنون هیچ مدیر دو تابعیتی به وزارت اطالعات معرفی نشده است
گروه سیاسی – وزیر اطالعات در خصوص آخرین
وضعیت دوتابعیتی ها و اینکه آیا از سوی قوه قضاییه
و دادس��تان کل کش��ور فردی ب��ه وزارت اطالعات
معرفی شده یا خیر ؟ اظهار داشت :بنده از مسئوالن
قضایی خواس��تم تا پای��ان وقت اداری چهارش��نبه
هر مدیر دوتابعیتی را که می شناس��ند به ما اطالع
دهن��د زیرا مرج��ع رس��می ش��ناخت دوتابعیتیها
وزارت اطالعات اس��ت ام��ا ما تاکنون ب��ه یک مورد

هم در این زمینه نرسیدهایم و وزارت اطالعات هیچ
کدام از این آمار و ارقام را تأیید نمیکند .به گزارش
خراس��ان حجت االس�لام س��ید محم��ود علوی در
حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به این سوال
که قوه قضائیه اعالم کرده بود اف��رادی دوتابعیتی
هس��تند و احتم��اال وزارت اطالع��ات از آن بیخبر
است،گفت:بههرحالندانستنکهجرمنیست؛اگر
کسی در این زمینه اطالعی دارد به ما بدهد و ما آن

را پیگیری میکنیم اما تا به این لحظه هیچ فرد و یا
نهادی چیزی به ما اعالم نکرده است .وزیر اطالعات
در پاسخ به سوال دیگری درباره عضوگیری عناصر
داعش در سیس��تان و بلوچس��تان ،اظهار داش��ت:
در سیس��تان چنین چیزی نداش��تیم ،البته داعش
ت�لاش میکند همه ج��ا عضوگیری کن��د ،حتی در
افغانس��تان این کار را انج��ام میدهد ام��ا در ایران
چنین چیزی نیست.

صالحی خبر داد:

اولین سانتریفیوژ پیشرفته ساخت ایران در صنعت نفت  20فروردین رونمایی میشود
هادی محم��دی  -رئی��س س��ازمان ان��رژی اتمی از
رونمایی اولین دس��تگاه س��انتریفیوژ پیشرفته سنگ
(مربوطبهوزارتنفت) ،همزمانباروزانرژیاتمیدر
 ۲۰فروردین سال آینده خبر داد .به گزارش خراسان
علیاکبر صالحی در حاش��یه جلس��ه هیئت دولت در
جمعخبرنگاراناظهارکرد :ایندستگاهنمونههایی

راکهازاعماقزمینبرایحفرچاههاینفتیاستخراج
میشودبهصورتاستوانهایدردروناینسانتریفیوژ
قرارمیدهدوایننمونهرادردور 17هزارمیچرخانند
تا  40هزار برابر نیروی جاذبه به این نمونه وارد شود و
نفت اشباع ش��ده و در نهایت از این طریق میزان نفت،
آب و گاز چاههای نفتی مشخص میشود .وی تصریح

حرفمردم



عکس :صادق ذباح

روز گذشته بار دیگر موضوع جریمه دیرکرد در رسانهها مطرح
شد و همزمان 2مرجع تقلید درباره این موضوع موضع گرفتند
و بر حرمت این پدیده رایج در نظام بانکی تاکید کردند .چندی
پیش نیز بررسی خراسان از صورتهای مالی یک بانک بزرگ
نش��ان میداد ک��ه  54درصد درآمده��ای یک بان��ک بزرگ از
جریمه دیرکرد حاصل شده است.
نکته نخست که در این باره باید به آن توجه کرد ،مشخص شدن
محل دعواست .نظام بانکی این دغدغه را دارد که بین مشتری
خوش حسابی که اقساط را به موقع پرداخت کرده و مشتری بد
حسابی که در پرداخت اقس��اط تاخیر دارد ،باید تفکیک قائل
شد .این نگرانی وجود دارد که اگر ابزاری برای الزام مشتریان
به پرداخت به موقع اقساط وجود نداشته باشد ،ممکن است،
آمار معوق��ات بانکی از همین رق��م  100هزار میلی��ارد تومان
هم فراتر رود .به این ترتیب در نظام بانکی ابزاری تحت عنوان
«وجه التزام تاخیر تادیه دین» طراحی شده است .یعنی ابزاری
که مش��تری را ملزم میکند که در صورت تاخیر در ادای دین،
وجهیرابپردازد.نکتهقابلتاملاینجاستکهاینعنوانیعنی
«وجه التزام تاخیر تادیه دین» پش��توانه فقهی هم دارد ،با این
حال سوال این است که اشکال مراجع به چه چیزی است؟
در حقیقت وجه التزام ابزاری است که حکومت برای جلوگیری
ازبدعهدیدرنظامبانکیدارد.یعنیباتوجهبهنیازنظامبانکی
به الزام مشتری در جهت عمل به تعهدات ،ابزاری طراحی شده
است که در عین شباهت با مفهوم جریمه دیرکرد ،تفاوتهایی
دارد که موجب میش��ود ،وجه التزام شرعی باشد ،اما مشکل
اینجاست که بانکها عموما در عمل به گونهای اقدام میکنند
ک��ه مفهوم ش��رعی وجه الت��زام به مفه��وم غیر ش��رعی جریمه
دیرکرد تبدیل میش��ود .به صورت خالصه عم��ده فقها «وجه
التزام تاخیر تادیه دین» را ش��رطی بین بانک ب��ه نمایندگی از
حاکمیت و مش��تری میدانند که براس��اس آن اگر مشتری در
پرداخت اقساط خود تاخیر داشت باید وجهی را پرداخت کند،
اما به  3شرط :نخست ،این که وجه مذکور در اختیار حاکمیت
(دولت) قرار گیرد نه بانک؛ دوم ،فردی ک��ه تاخیر کرده دچار
مشکل نبوده و امکان بازپرداخت را داشته باشد؛ سوم ،جریمه
مذکور رقم ثابتی به نسبت مبلغ تاخیر شده داشته باشد.
با توجه به این  3ش��رط ،آن چه که در نظام بانکی جریان دارد،
ناقض این  3ش��رط اس��ت .چرا که جریمه دیرک��رد ،در اختیار
بانک قرار میگیرد ،همه افرادی که تاخیر داشتهاند ،حتی اگر
دچار مشکل شده باشند ،مشمول جریمه میشوند و جریمه بر
مبنای فرمولی دریافت میش��ود که به جرای��م دیرکرد قبلی و
انباشته شده نیز تعلق میگیرد.
اثرات اقتص��ادی نح��وه عملک��رد بانکها در موض��وع جریمه
دیرکرد این است که بانکها به سمت اخذ این جریمه کشیده
میش��وند ،یعنی ب��رای بانک ب��ه صرفه اس��ت که مش��تری در
پرداخت اقس��اط تاخیر کند و در نتیجه جریم��های مضاعف را
پرداخت کند .در نقطه مقابل در شرایطی قرار داریم که رکود
اقتصادی انباش��ته و معضالت فراوان س��الهای اخیر موجب
ش��ده که بخش قابل توجهی از فعاالن اقتص��ادی در پرداخت
اقس��اط وامها به ناچار ب��ا تاخیر مواجه ش��وند .به ای��ن ترتیب
بدهکار بانکی که امکان بازپرداخت اقساط را ندارد ،با پذیرش
تاخیر و امید به گشایش در آینده ،تاخیر دیرکرد و جریمه آن را
میپذیرد ،نتیجه این اقدام فشار مضاعف به فعاالن اقتصادی
و حتی ورشکس��تگی برخی آن هاس��ت .بانک هم ک��ه به امید
درآمد جریمه دیرکرد ،مانده است ،بخشی از این درآمد را از وام
گیرندهای که جریمه دیرکرد را پرداخت کند ،میگیرد ،اما در
برابر افراد ورشکسته چارهای جز به اجرا گذاشتن وثیقه ندارد،
وثیقهای که تبدیل شدن آن به وجه نقد برای بانک سخت است،
لذا معادله در ظاهر برد-برد بانک و مشتری در موضوع جریمه
دیرکرد ،به معادله باخت  -باخت تغییر مییابد.
در هر صورت راهکار ماجرا مشخص است و مجلس در طرحی
که اواخر دوره قبل برای اصالح نظام بانکی تدوین کرده بود،
اصالح روند و مطابقت عملکرد بانکها در این زمینه با مبانی
شرعی را پیش بینی کرده بود ،طرحی که به پایان مجلس نهم
و انتخابات سال گذشته منتهی شد و به نتیجه نرسید ،اکنون
نیز که دولت در ارس��ال الیحه اصالح نظام بانکی تاخیر کرده
است،ضروریاستمجلسدهم،ولودرحداصالحقانونبرای
جریمه دیرکرد اقدام کند و به مطالبه صری��ح مراجع و فعاالن
اقتصادی اسیر جرایم دیرکرد ،پاسخی در خور دهد.

هادیمحمدی–حجتاالسالمشهیدی رئیسبنیادشهیدوایثارگراندرحاشیهنشستهیئتدولتدرخصوصپرداختمعوقاتایثارگرانبابیان
اینکهتاکنونمعوقاتسالهای 90،91و 94پرداختشدهوپاداشهایبازنشستگیدرسال 95نیزبهصورتروزانهپرداختمیشود ،اظهار
کرد:آنچهکهمابدهیداریممعوقاتسالهای 92و 93استکهتالشمیکنیمظرفسهماهاولسالآیندهبهصورتکاملپرداختکنیم.

کرد :این دستگاه ،دستگاهی بسیار پیشرفته است و
طبقاطالعاتیکهداریمازایندستگاه 2نمونهبیشتر
در پژوهش��گاه وزارت نف��ت وج��ود ندارد ک��ه از حدود
 40سال پیش در این پژوهشگاه موجود بوده ولی این
سانتریفیوژبهصورتآنالینتمامیدادههاراارزیابیو
سپسارائهمیدهد.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• نزدیک عید است همه باید خوشحال باشند .بیایید دست در
دست هم دهیم به مهر /ملت خویش را کنیم خوشحال! کاری به
دولتوبقیهنداشتهباشیمهرکههرکاریازدستشبرمیآیدانجام
دهد.بهخاطرخشنودیورضایخدا.
•• خواهشمندیم برای بستن مراکز آموزشی بی در و پیکر اقدام و
مدرکهایتقلبیازجامعهجمعآوریشود.
•• تخم مرغ به طور ناگهانی حدود هزار تومان گران شد .ما به
عنوانصنفیکهبهطورمستقیمبااینکاالسروکارداریممجبوربه
افزایشقیمتکاالیمانشدیمواینباعثنارضایتیمیشود.لطفا
رسیدگیشود.
•• دولت دلسوز لطفا حق التدریس فرهنگیان را بپردازید .بلکه
کمترچندصباحیشرمندهزنوبچههایمانباشیم!
•• از فرماندار محترم ،بخشدار و ریاست بنیاد مسکن نهبندان
خواهشمندیم درب��اره دیوار ساحلی حاشیه رودخانه روستای
اسدآالدکهازخیاباناصلیروستامیگذردوطرحآنتوسطاداره
کل بنیاد مسکن استان مدت دو سال است آماده شده و معطل
اعتبار اجرا مانده است تدبیر کنند تا از خسارات وارد شده سیل
همچون سالهای گذشته به زیرساختهای طرح هادی ،منازل
روستا و قناتها و م��زارع کشاورزی جلوگیری شود( .شورای
اسالمیودهیارروستا)
•• آقایمعاوناستاندار!باتوجهبهتورم40درصدییا10درصدی
یا 6درصدیوضعمعیشتیمانابهسامانشده.آقایمعاون!زمان
احمدی نژاد کمی کارگری میکردیم االن که همون رو هم قطع
کردند نه مسکن ،نه بنایی ،هیچ کاری نیست که انجام بدیم.
•• ازمسئوالنتقاضایرسیدگیبهبیمهتامیناجتماعیحقوقو
عیدینگهبانانبانکهارادارم.خواهشمیکنمرسیدگیکنید
مااالنچندسالهداریمکارمیکنیمبدونهیچمزایایی.
•• شمارابهخداگزارشیازوضعیتبیمهوعیدیدرشرکتهای
حفاظتیتهیهکنید.بهاسمقانونکارحقوقمیدهندولیبیمه،
پاداش،عیدی،حقشیفتشبومرخصیاستحقاقینداریم.مگر
ماآدمنیستیم.پسچرامیگویندقانونکار؟
•• در خراسان شمالی برخی از شوراهای روستا ،مبادرت به
ممهورکردناسنادواهیومجعولمیکنندکهمشکالتبسیاری
را به همراه م��یآورد و بخشداری نیز عمال ب��رخ��وردی ن��دارد.
•• بنیادمحترممستضعفاناستدعاداریماعضایتعاونیمسکن
خاورانفاز 3راکه 14سالپیشپولدادنددریابید!
•• می خواستم از برخورد نامناسب کارمندان سازمان نظام
مهندسیقسمتمکانیکنظارتمضاعفشکایتکنم!
•• باتوجهبهاینکهآشپزخانههاکوچکشدهاندنیازنیستآشپز
برنامهتلویزیونیبابتپختندوعددتخممرغصدباربگهماهیتابه
وقابلمه!بسکنیدخستهشدیمیکقابلمهماکارصدقابلمهشما
راانجاممیدهد.
•• چهاجباریاستگویندهخبریکهسرماخوردهوصدایشگرفته
ونفسشباالنمیآید رابرایپخشزندهخبرسیمادعوتکنندوبه
کارگماردهشود؟!
• • برعکسهمشهریعزیزیکهنوشته«متعجبمازحمایتمعلمی
ازروحانی»آنمعلمعزیزبسیاربادرایتوبادانشیاستکهقدردان
رئیسجمهورراستگووروراستباملتاست.احسنتبهآنمعلمعزیز!
•• ازکارمندانمحترمثبتاحوالمرکزکهپیگیریکردندوکارت
ملی این جانب به دستم رسید بسیار تشکر میکنم و تشکر ویژه از
روزنامه خراسان که پیام بنده درباره کارت ملی را چاپ کردند و
باعث پیگیری مسئوالن مربوطه شد .رفتم حرم آقا امام رضا(ع)
برایهمگیشماعزیزاندعاکردم.
•• از تمام عزیزانی که این ستون را میخوانند خواهشمندم فقط
از نظر وضع اقتصادی زندگی خود و دور و برشان پیام بدهند تا
دستاندرکاراناقتصادیدرککنند!
•• ازاینکهپیامبندهراچاپکردیدازشماتشکرمیکنماجرتانبا
خدا.
•• االنوجدانکسانیکه آناقدامخودسرانهرادررابطهباسفارت
عربستانکهخاکیککشوربهحسابمیآیدانجامدادندآیاراحت
استکهعالوهبرآبروریزیبینالمللی،بایددرعمانمیزبانیکنیم؟
•• آیامیدانیددیدارباسرانفتنهخودیکفتنهاست؟
•• درباره کسانی که از کاندیداشدن خود برای انتخابات ریاست
جمهوری س��ال  96دم میزنند ،دوس��ت عزیزی که از دو نفر
آنه��ا با بیان سابقه شان نام ب��ردی! نگران نباش چون اینها
فقط نظرشان را بیان میکنند و وقتی نوبت چشم بیدار ملت
(شورای محترم نگهبان) برسد وضعیتشان روشن خواهد شد.
•• به مناسبت چهلمین روز رحلت رئیس فقید مجمع تشخیص
مصلحتنظام،حضرتآیتا...هاشمیرفسنجانیبهجاستمکرر
یادوخاطرهاینبازویتوانمندحضرتامام(ره)وانقالباسالمیرا
گرامیبداریم.بهنظرمیرسدپیشنهادعدهایازهموطنانبرای
تغییرنامبرخیاماکنوشهرهابهنامایشانکامالمنطقیباشد.
•• ازخانملیالحاتمیبهخاطراستقامتوارائهکارهایمتفاوتدر
دنیایسینماتقدیروتشکرمیکنم.

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

•• گرچه «دخمه وحشت» اعمال غیرانسانی رو مرتکب شدند اما
کسانیهمکهواردشدندعلتورودشونمشخصهکههوسهای
شیطانیوهرزگیبودهپسحقشونه!
•• آقایان نمایندگان مشهد در مجلس به خصوص آقای قدوسی
چرا به جای دعواهای جناحی و چوب الی چرخ دولت گذاشتن
به مشکالت مردم حوزه انتخابیه خود بی توجه هستید این مردم
انتقاد کردند از ظلم اداره گاز که مشهد با هوای منفی 15و 18را
بابندرعباسبهعنواناقلیم 3اعالمکردندوشماککتانهمنگزید!
•• ازمسئوالنیکهمیخواهنددربارهدستمزدکارگرانزحمتکش
این مرز و بوم تصمیم گیری کنند خواهش میکنم یک لحظه
خانوادهمارابهجایزنوفرزندخودبگذارندوببینندبااینحداقلی
که تصویب میکنند آیا خودشان میتوانند حداقل نیازهای
معیشتیآنهارااعمازهزینهتحصیلفرزندان،خوراکوپوشاک
ومسکنتامینکنندوشرمندهنمیشوند؟آنوقتهمانمبلغرا
تعیینکنند!
•• چندمینبارهازاوضاعآشفتهمسکنمهر 3بجنوردفاز 2نوشتم
ولیچاپنشد.استاندارعزیزحداقلمطلعباشید!
•• وزی��ر ارتباطات در دف��اع از اپراتورها در قضیه حجم خوری
اینترنت مدعیاند این موضوع را قبول ندارم زیرا این قضاوت
برآمده از احساس کاربران است .در پاسخ جناب وزیر باید گفت
حداقل مهلت میدادید کمیته بررسی گزارش خود را در این باره
ارائه میکرد .بعد حضرت عالی این چنین به دفاع از اپراتورها
میپرداختید .با این حساب به نظر میرسد کاربران باید عالوه بر
اینمشکلبهمسئلهتهیهپارتیبرایدریافتنوبتمراجعهبهروان
پزشکبهمنظوردرمانهمفکرکنند!
•• میخواستمتشکرکنمبابتچاپگفتوگوی«هرگزپشیمان
نیستم» صفحه خراسان رضوی روز سه شنبه که درباره جانباز
مدافعحرمبود.
•• من یک پسر ایرانی هستم که با یک دختر تبعه افغانستانی
ازدواج کردم .خیلی خیلی زندگی خوبی دارم .حدود دو سال
است ازدواج کرده ام .االن هم دارم پدر میشوم اماتنها مشکلی
کهدارممدرکهمسرماست.چرایکنفرکهدرایرانبهدنیاآمده
و 20سالپیشخانوادهاشبهدالیلمالیبرایشمدرکیاهمان
کارت اتباع نگرفتهاند اگر االن بخواهد مدرک بگیرد هیچ کس
پاسخگونیست؟گفتندبرویدازبیمارستانیکهبهدنیاآمدهگواهی
والدتبگیرید،رفتیماماوقتیبیمارستانکالاسمشعوضشده
چهکارکنیم؟
•• معاوندادستانفرمودنداگرموسسهکاسپینبهتعهداتشعمل
نکند اقدام میکنیم .ایشان بفرمایند تعهد و اقدام یعنی چه؟ این
موسسهازدوماهپیشپولمردمرانمیدهدودادستانیهمجواب
گونیست!
•• برایمنازطرفبانکصادراتاینپیامآمده:مشتریگرامی
هزینهارسالپیامکحسابشماره...سالیانهمبلغیکصدهزارریال
میباشد.درصورتعدمتمایلحداکثرظرفمدتیکهفتهبهیکی
ازشعببانکمراجعهفرمایید.یعنینمیشدانصرافروباپیامک
اعالمکرد؟چرابایدحتماراهیبانکشوم؟!واقعااینکارشرمآوره!
•• چرادوهفتهاستکهبایتتوزیعنمیشود؟
•• منمشترکروزنامههستم.مدتیاستکهدوتاجدولباعنوان
سختومتوسطچاپمیشه،ضمنتشکرازمسئولمحترمجدول،
تقاضایادامهاینکاررودارم.
•• تبلیغیکهازایساکووایرانخودروچاپکردهبودیدخوانندگان
عزیز جدی بگیرند و حتما تمام آن ابزار را برای استفاده از این
خودروهابههمراهداشتهباشند.
•• لطفا گزارشی درباره خدمات پس از فروش سایپا تهیه کنید.
خدماتخیلیضعیفاست.درکالنشهربزرگیمثلمشهدحتی
یککمکتیباهمیافتنمیشود.بایدازتهرانسفارشدهندتاکی
برسدوبازمدتیدرنوبتباشیتابهدستمصرفکنندهبرسدمثل
نوشداروییبعدازمرگ!
•• دکترظریفیکبرندفوقالعادهبینالمللیاست(.یکرزمنده)
•• قیمتخریدتضمینیکاالیاستراتژیکگندمبهعنوانغذای
اصلیمردمدرسالزراعیجدیدباتاخیرچندماهه 1300تومان
اعالم شد در صورتی که در همه کشورهای دنیا حتی کشورهای
توسعه یافته به کشاورزان یارانه میدهند اما در کشورمان هیچ
یارانهایبهاینبخشتعلقنمیگیرد.باتوجهبهافزایشهزینههای
تولید و نهادههای کشاورزی ،تولید گندم برای کشاورز به صرفه
نیست .هزینه شخم زدن هر هکتار زمین  300هزار تومان است
که برای هر هکتار گندم حداقل سه کیسه کود معادل 165هزار
تومانوچهارکیسهکودازته 147هزارتومانوبذرهرهکتار210
هزارتومانالزماست.
••آیمردم،آیمسئوالن،منبرایمهارگناهدرجامعهطرحدارم.
•• آقای عبدالرضا هاشم زایی نماینده محترم تهران! شما که
از مسکن مهر انتقاد میکنید که چرا برای زیربنای آن جا فکری
نکردهاند و به شما فشار روحی آمده چرا به این دولت نمیگویید
بعد از چهار سال به چه دلیل زیربنای آن جا تکمیل نشده است؟

شریعتمداری خبرداد :رئیس جمهور امروز در خوزستان
گروه اجتماعی –معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به تشدید
مش��کل ریزگردها در یک ماه گذشته در اس��تان خوزستان و سفر
اعضای دولت در این مدت به استان ،از سفر رئیس جمهور به اهواز
امروز پنج شنبه خبر داد و گفت :در این سفر روحانی ضمن بازدید از
چشمههای ایجاد گرد و غبار در خوزستان و اقدامات انجام شده در
این مدت برای جلوگیری از این مشکل ،در شورای اداری استان نیز
شرکت نموده و تصمیمات الزم را اتخاذ خواهند کرد.
به گزارش خراسان ،محمد شریعتمداری که روز گذشته در حاشیه
نشست هیئت دولت ،با خبرنگاران س��خن میگفت ضمن اعالم
این خبر اظهار کرد :به دنبال حادثه ریزگردها در منطقه خوزستان
ک��ه البته مس��بوق به س��ابقه اس��ت و این دفعه با ش��دت بیش��تری

اتفاق افتاد ،برخی فعالیتهای جاری در ح��وزه انتقال برق و آب
با مش��کالتی مواجه ش��د و دولت عملیات متراکمی را در اس��تان
س��امان داد .معاون اجرایی رئیس جمهور گف��ت :رئیس جمهور
در این س��فر از برخی طرحها و فعالیتهایی که با ایجاد تجهیزات
فنی برای کنترل مسائل زیست محیطی استان خوزستان در شهر
اهواز تعبیه شده و مسائلی که در خصوص سالم سازی هوا و تبدیل
گاز ترش به شیرین و انتقال آن به برخی پاالیشگاهها و از بین بردن
برخی تولیدات مزاحم در منطقه وجود دارد ،بازدید خواهد کرد.
همچنین کارگروه ملی ریزگردها در اس��تان خوزس��تان تش��کیل
جلسه داده و گزارش��ی از فعالیت این کارگروه به رئیس جمهوری
ارائه میگردد تا تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شود.

بیانیه شرکت فرودگاهها به اتفاقات اخیر فرودگاه مشهد
درپی بارش برف چندروز گذش��ته و مشکالتیکه برای پروازهای
فرودگاهبینالمللیشهیدهاشمینژادمشهدبهوجودآمد،شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بیانیهای را صادرکردکه در آن با
حمایت از اقدامات به موقع عوامل فرودگاه مش��هد آمده است :در
روزی که فرودگاه مشهد نامساعدترین وضعیت بارش برف و دمای
منهایهفتدرجهسانتیگرادراتجربهمیکرد،حدود ۸۰هواپیما
از باند پرواز این فرودگاه برخاستند .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
راه وشهرسازی دربخش��ی از این بیانیه آمده مسئوالن و کارکنان
فرودگاه بینالمللی ش��هید هاشمینژاد مش��هد ،نهتنها آمادگی
کامل برای مواجهه صحیح با چنی��ن بحرانهایی را دارند ،بلکه با
انجام مانور عملیات زمستانی از جمله برفروبی پیش از آغاز فصل
زمستان و برگزاری چند جلسه کمیته تسهیالت با حضور مسئوالن

فرودگاه ،شرکتهای هواپیمایی و ارگانها و سازمانهای مستقر
در فرودگاه ب��رای یادآوری ض��رورت آمادگی به منظ��ور مواجهه و
مقابله با ش��رایط بحرانی ،این آمادگی را حفظ کردند .درقسمت
دیگری ازاین بیانی��ه آمده با توج��ه به دریافت اطالع��ات وضعیت
جوی از س��ازمان هواشناس��ی ،صبح روز پیش از آغاز بارش شدید
برف در مشهد( ۲۸بهمن ماه) جلسهای با حضور مسئوالن ارشد
فرودگاه و همکاران عملیاتی آن جهت مقابل��ه با بحران احتمالی
برگزار و نکات الزم تذکر داده ش��دو همزمان با آغاز بارش ش��دید
برف و نامس��اعد ش��دن هوا ،همکاران عملیاتی به انجام وظایف و
ماموریتهای محوله پرداختند و حتی مسئوالن و مدیران فرودگاه
از ابتدای زمان آغاز بارش برف در محیط فرودگاه حاضر ش��دند و
عملیات را مدیریت کردند.
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