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سفری سرنوشت ساز برای شام
با گذشــت چند روز از پایان ســفر رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح
کشــورمان به ترکیه آثار این دیدار مهم در حال آشــکار شــدن است.
صرف نظر از ســــطح و ترکیب هیئــت نظامی ایرانی در این ســفر که
پــس از پیروزی انقالب اســالمی کم نظیــر اســت ،ازنظر زمان ســفر
نیزیکموقعیتخاصشمردهمیشود.برهیچکسپوشیدهنیستکه
بحران سوریه و بالیی که پدیده شوم تروریسم بر سر این کشور آورد ،با
حمایتهای ترکیه از تروریستها رابطه مستقیم دارد .حمایت آنکارا
از معارضان سوری تا پوشــش همه جانبه تروریستهای خارجی که
راهی سوریه میشدند و در قالب داعش و النصره ســازمان مییافتند
تا تجارت نفت غارت شده از سوریه و قاچاق سالح برای تروریستها
از خاک ترکیه ،نکته پوشیدهای نیســت .این روزها اما شرایط نظامی
سوریه نشان میدهد که ورق برگشته و همه طرفهای حامی جبهه
تروریسم یکی پس از دیگری بر ناکامی نقشــــه طراحی شده شــــان
برای محور مقاومت و نظام بشار اسد ،صحه میگذارنــد و بر اســاس
واقعیتهای میدانی-خواســته یا ناخواسته -اکنون باید سیاســــت
دیگری در پیــش بگیرند .ابوظبــی به آمریــکا و غرب اطــاع داده به
دنبال ماندن اســد در صحنه سیاســی اســت .پیــش از آن هم برخی
پایتختهای غربی گفته بودند سرنوشت اسد دیگر برای آنان مطرح
نیست .عالوه بر آن دستور ترامپ برای توقف آموزش نیروهای ارتش
آزاد سوریه توســط ســیا را نیز باید به فهرســت غافلگیریهای مکرر
مخالفان اسد افزود .ترکیه نیز هفته گذشته کمکهای مالی خود به
ائتالف مخالفان سوری که حدود  350هزار دالر در ماه بوده را قطع
کرده است وحتی دیروز انگلیس هم از توقف آموزش نظامی معارضان
سوری خبرداد.در این شرایط ،سفرسرلشکرباقری به ترکیــه را بــا از
نظر گذراندن چنین پیشینههایی باید نگریست .این ســفر همچنین
با روزهای سخت داعش و محاصره شدن تروریستهای دیگر در ادلب
و برخی مناطق جنوبی سوریه همراه شده اســت .از همین روست که
مبارزه با تروریسم در منطقه و تحوالت سوریه از مهم ترین محورهای
مذاکرهشده سفرسرلشکرباقریبهترکیهبودهاست.بدیهیاستکه
تحوالت پیش رو درسوریه برای آنکارا و قمار بزرگی که به آن دست زده
بود ،بسیار مهم هستند .این مهم بیش از هر موضوع دیگری میتواند
در دســتور کار فرماندهان بلندپایه نظامی ایران و ترکیه قرار گیرد تا
با پیشگیری از گسترش بحران به روابط دو کشور ،راههای برون رفت
از بحران جاری و رســیدن به همکاری را نیز بررسی کننداماواقعیت
این اســت که ترکیه از زمانی کــه آمریکا اعالم کرد ادلــب به «مأمنی
برای النصره» بدل شده و ممکن است «ائتالف دموکراتیک سوریه»
که عمدتا از نیروهای کرد تشکیل شده ،علیه این شهر عملیات زمینی
آغاز کند ،تالشهایش برای ممانعت از افتادن این شهر به دست این
گروههای کردی را تشــدید کرده است .هفته گذشته روزنامه حریت
چاپ ترکیه در گزارشی با اشاره به برخی طرحها برای بازپسگیری
شهر ادلب سوریه از دست تروریســتهای النصره ،فرار تروریستها
به ســمت ترکیه را خطری بزرگ برای کشــورش خوانده بود .شاید
از همین روســت که روزنامه «دیلــی صاباح» نزدیک بــه حزب حاکم
ترکیه دیــروزاز توافق ایران ،ترکیه و روســیه برای اقدام مشــترک در
مورد منطقه «ادلب» ســوریه خبر داد .اماواقعیت این اســت که نحوه
حضور نیروهــای ضامن اجرای منطقه «کاهش تنــش» در ادلب بین
ترکیه و ایران محل اختالف اســت .ترکیه اصرار دارد ایران و روسیه
اداره ایــن منطقه را در قبال عــدم حضور نیروهای ترکیــه در مناطق
مرکزی و جنوب ســوریه به ترکیه واگــذار کنند ولی ایــران آن را خط
قرمز میداند .دلیل مخالفت ایران نیز دو چیز است؛ از یک سو ادلب
به مرکز اصلی فرماندهی و محور تجمع تروریستهای جبهه النصره
تبدیل شده و بدون شکست آنان در ادلب ،بقیه مناطق هم در معرض
حملهمجدداینگروهقرارمیگیرد؛ازسویدیگرترکیهدربارهمنطقه
ادلب ادعای ارضی تاریخی داشــته و ادلب را امتداد ترکیه بر اساس
توافق لوزان میداند و اجازه ایران و سوریه مبنی بر حضور انحصاری
نظامیان ترکیه در ادلب به عنوان ضامن اجرای منطقه کاهش تنش
میتواند نقشــه ترکیه مبنی بر الحاق ادلب به این کشــور را تســهیل
کند .با این حال قرار اســت که این مطالبات در مذاکــرات آتی میان
سه کشور سوریه ،ایران و ترکیه بحث شود .در عین حال به کنترل در
آوردن ادلب به نوعی مکمل دستاورد بسیار ارزشمند محور مقاومت
در شهر حلبمحسوب میشودوازسوی دیگر ،تضمین کننده پیروزی
نهایی بــرای محــور مقاومت در ســوریه خواهــد بود و جایــگاه دولت
قانونی دمشــق در این کشــور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد .به
هر حال اوضاع در شمال سوریه به هیچ روی هماهنگ با نگرانیها و
خواستههای آنکارا پیش نمیرود .از یک سو همکاری گسترده ایاالت
متحده آمریکا با نیروهای دموکراتیک ســوریه بــه رهبری کردها و از
سوی دیگر پیشــرفت تدریجی این نیروها به ســمت رقه دغدغههای
مهم امنیتی برای سران ترکیه پدید آورده اند.شکست داعش ،جبهه
النصره و احرار الشــام و تثبیت هر چه بیشــتر موقعیت دولت قانونی
ســوریه ،ترکیه را از دو ســو تحت فشــار قــرار داده اســت.حاالپس از
گذشت شش سال ،آنکارا نه تنها توفیقی در سرنگونی دولت دمشق
پیدا نکرده اســت بلکه با امکان شــکل گیری اقلیمی کردی شبیه به
آنچه در شمال عراق وجود دارد روبهرو شده است.در چنین شرایطی
گرفتن کمک از تهران و در خواســت از ایران برای به کار گرفتن نفوذ
خود در ســوریه جهت کاهش نگرانــی ترکیه اهمیت بهســزایی پیدا
میکندمخالفتصریحایرانوترکیهبارفراندوماقلیمکردستانراهم
میتوانبخشیازتوافقاتمهماینسفردانست .سخنانتنداردوغان
علیه نیروهای گریز از مرکز در شمال سوریه و درگیری نیروهای ارتش
ترکیه با آنان در روزهای اخیــر بیانگر ژرفای نگرانــی مقامات ترکیه
اســت .نکته دیگر این که شــــیعیان فوعه و کفریا که در شــــدید ترین
محاصره چندساله در استان ادلب ســوریه با مشکالت فراوان دست
وپنجهنرممیکننــد،درمحاصرهتروریســتهایموردحمایــتترکیه
نیز قرار دارنــد .رایزنی برای تعیین سرنوشت دهها هزار زن و کودک و
پیر و جوان شــیعه محاصره شده در این دو شهرک سوری نیز میتواند
بخشی از مذاکرات مقامهای دفاعی ایران و ترکیه باشــد .اینکه راه
حــل فوری ایــن ماجرا در یــک مصالحه سیاسی رقم بخورد یا منتظر
عملیات نظامی -مانند آزاد سازی شهرکهای محاصره شده ن ُُبل و
الزهرا -باشــیم ،میتواند در همین مذاکرات تعیین تکلیف شود .به
نظر میرسد ترکیه تا حد زیادی پلهای پشــت ســرش را در ســوریه
خراب کرده اســت واکنون با حقایقی روبهروســت که توان دگرگون
کردن آنها را نداشــته و اوضاع به گونه برگشت ناپذیری به زیان این
کشــور پیش رفته اســت .البته هرچند همراهی آنــــکارا با تهران در
مبــــارزه علیه داعش در سوریه ،شاید بتواند گام مؤثری برای جبران
گذشته و بخشــــی از روابطی در آینده باشــد که از رویارویی و رقابت
به همــکاری و رفاقت نزدیک میشــود امــا این که ترکیــه از اهداف و
برنامههای خود برای آینده نظم سیاسی و امنیتی منطقه چشم پوشی
کند نیزکمی خوش خیالی است.پس از مذاکرات سرلشکر باقری در
ترکیه قرار است وزیر دفاع روســیه نیز این هفته به آنکارا سفر کند به
نظر میرسد بحران سوریه روزهای حساسی را پشت سر میگذراند
و باید منتظر تحوالت جدی در حوزه میدانی و دیپلماســی در سوریه
بود شاید به همین خاطر است که استفان دی میستورا فرستاده ویژه
سازمان ملل در امور ســوریه اکتبر را ماهی «سرنوشــت ساز» در حل
بحران سوریه خوانده است.
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با انتشار متن کامل الیحه اصالح قانون پولی و بانکی مشخص شد:

چاقوی بانک مرکزی علیه متخلفان بانکی تیز میشود
در حالــی که ســه شــنبه هفته گذشــته الیحــه «اصالح
قانون پولی و بانکی کشــور – مصوب  »۱۳۵۱سرانجام
به مجلس ارائه شــد ،دیروز متن کامل این الیحه منتشر
شد؛الیحهای 119مادهایکهبررسیجزئیاتآننشان
میدهد ،دست بانک مرکزی برای نظارت بر موسسات
پولیوهمچنینبرخوردباآنها نسبتبهقبلبسیاربازتر
میشود .این الیحه که در  10بخش تقدیم مجلس شده
اســت ،برای اصالح قانون پولی و بانکی کشور ،مصوب
سال 1351تدوینشدهوموضوعاتیچوننظارتبانک
مرکزی ،واحد پولی کشور ،قوانین ورشکستگی ،ادغام
و انحالل بانکها ،صندوق ضمانت سپردهها و پیگیری
تخلفات را پیگیری میکند .به گزارش فارس ،در بخش
اول این الیحه تصریح شده است واحد پول ایران تومان
است .تومان برابر ده ریال است.
▪تشدید قوانین نظارتی

فصل سوم این الیحه به موضوع نظارت اختصاص داده
شــده اســت .در این الیحه اشخاص مشــمول مقررات
قانون ،موظف بــه همکاری با ناظران و بازرســان بانک
مرکزیشدهاندوبایدتمامیاطالعاتومستنداتمورد
نیازرادرچارچوبمقرراتاینقانوندراختیارآنانقرار
دهند .طبق ماده  54نیز ،در صورتی که موسسه مورد
نظر هرگونه تخلفی مثل "عــدم ارائه به موقع ،صحیح و
کامل دادهها  ،اطالعات  ،صورتهای مالی و گزارشها
به بانک مرکزی" یا " تخلف از مقــررات ناظر بر صندوق
ضمانت سپردهها" انجام دهد با برخورد نظارتی مواجه
خواهد شــد .در ماده  55هم برخی اقدامات نظارتی یا
همان مجازاتهای قابل اعمال از سوی بانک مرکزی
شرح داده شده است که برخی از آنها عبارتند از:
دســتور موقت عــدم پرداخت ســود ســهام یا تقســیم
اندوختهها.
ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج
از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.
ممنوعیــت و یــا محدودیــت موقــت یــا دائم مؤسســه
اعتباری از انجــام تمام یا بعضــی از عملیــات بانکی و
خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب
شورای پول و اعتبار.
▪تشکیل هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی در
بانک مرکزی

ماده  60نیــز به موضوع تشــکیل هیئت رســیدگی به
تخلفات انتظامی اختصاص دارد" :به منظور رسیدگی

به تخلفات انتظامی مؤسســه اعتبــاری ،هیئتهایی
تحت عنوان هیئتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی
در بانــک مرکــزی تشــکیل میگــردد" .طبــق الیحه
پیشــنهادی دولــت این هیئــت صالحیت رســیدگی
به تخلفات انتظامی مؤسســه اعتباری یــا مدیرعامل،
قائممقــام مدیرعامــل ،معاونان مدیرعامــل و اعضای
هیئــت مدیــره مؤسســه اعتبــاری و اشــخاصی را کــه
هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری،
اطالعات نادرســت یا گمراهکننده یا مدارک و اســناد
غیرمعتبر یا جعلی ارائه دادهانــد و یا اطالعات مؤثری
را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کردهاند ،دارد.
برخی از مجازاتهای انتظامی قابــل وضع نیز به این
شرح توصیف شده اســت":اعمال جریمه نقدی برای
مؤسســه اعتباری تــا پنجاه میلیــارد تومــان"" ،اعمال
جریمه نقدی برای مدیرعامــل ،قائممقام مدیرعامل،
معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئتمدیره
تا پانصد میلیون تومان"" ،تعلیق برخی از فعالیتهای
مؤسسه اعتباری بهطور موقت یا دائم".
▪الزام به عضویت در صندوق ضمانت سپردهها

فصل پنج اما به موضوع صندوق ضمانت از ســپردهها
اختصــاص دارد .در مــاده  75دربــاره رســالت ایــن
صندوق به "تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه
اعتباری" اشــاره شده اســت و همه موسسات موظف
به عضویــت در آن و پرداخــت حق عضویت شــده اند.
وظایف اصلی صندوق عبارت است از :تضمین مانده
سپردههای تودیعشده نزد مؤسسه اعتباری و ارزیابی

و پایش عملکرد مؤسسه اعتباری در تطبیق با مقررات
این فصل از قانون.
▪شرایط انحالل و ورشکستگی بانکها

در فصل ششم نیز به موضوع شرایط توقف  ،بازسازی،
ورشکســتگی ،انحالل و تصفیه موسســات اعتباری و
بانکها پرداخته شــده و راههای مختلف انحالل یک
موسسه تشریح شده است.
در ماده  111ترتیب پرداخت بدهیهای موسســه در
زمان ورشکســتگی یا انحالل به این صورت ذکر شده
است:
 -1هزینههای بازسازی و تصفیه.
 -2مطالبات صندوق ضمانت سپردهها بابت پرداخت
نشده.
سپرد ههای تضمی 
 -3حقوق و مزایای کارکنان مؤسســه اعتباری و سایر
بدهیها و حقوق ممتازه وفق قانون.
 -4اصل سپردهها بهجز ســپردههای سرمایهگذاری
مازاد بر سقف تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
 -5اصل ســپردههای ســرمایهگذاری مازاد بر سقف
تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
 -6اصل سپردههای مؤسسات اعتباری مازاد بر سقف
تضمینشده صندوق ضمانت سپردهها.
در بخش هفتم هم که به سایر مقررات اختصاص دارد
تصریح شــده اســت که ســپردهپذیری از عمــوم تحت
هر عنوان و به هر شــکل ،اعــم از این کــه در این قانون
تعریف شده یا نشده باشد ،فقط با مجوز بانک مرکزی
امکانپذیر است.

ت وزیران پیشنهادی
حضور در جلسه بررســی صالحی 
کابینــه دوازدهــم در مجلــس ،پیامــی را به این مراســم
ارســال کرد .عارف در این پیــام با انتقــاد از «بروز برخی
اقداماتناخوشایندوغیراخالقیمانندطرحشعارهای
عوام فریبانــه برای کســب آرا و ارائه لیســتهای موازی
در انتخابات گذشــته» افزود :اصالح طلبان به شعارها و
پیمانخودبامردموفادارندوهرگاهپایمنافعوصیانت

از انســجام اصالح طلبی در میان باشــد از هیــچ ایثاری
فروگذار نخواهند کرد .وی خطاب به جریان اصالحات
تصریحکرد:نهادشوراهایشهروروستاکهمیراثگران
سنگدولتاصالحاتاستبهویژهشوراهایشهرکالن
شــهرها باید با اســتفاده از تجارب تلخ و شیرین گذشته
اقداماتدرخورتوجهیبرایشهروندانانجامدهندواز
هرگونهواگراییبهشدتپرهیزکنند.

۳۰۰۰میلیارد تومان هزینه مستقیم درمان سرطان در ایران
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت ،هزینه مستقیم
درمان ســرطان در ایــران را حدود ســه هــزار میلیارد
تومان برآورد کرد.
دکتر علی مطلق با اشاره به پرهزینه بودن درمان برخی
بیماریهــا ،گفت :هزینههــای درمان ســرطان به دو

صورت مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی میشود؛
هزینه مستقیم درمان سرطان سه هزار میلیارد تومان
است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،وی افزود :ساالنه
 ۱۰۰هزار بیمار سرطانی به تعداد بیماران سرطانی
افزوده میشود و هزینه درمان هر بیمار بین  ۱۵تا ۲۰

میلیــون تومان تخمین زده شــده اســت .بیمارانی که
در بیمارســتانهای دولتی خدمــات درمانی دریافت
میکنند کمتر از  ۱۰درصد پرداختی دارند و خدمات
سرپایی هم رایگان است و برای داروهای ضد سرطان
بین  ۱۵تا  ۲۰درصد از هزینهها را میپردازند.

مدیر کل پیشگیریهای مردمی قوهقضاییه :

دستگاهها در پیشگیری از وقوع جرم ،ساز خودشان را میزنند
مدیر کل پیشــگیریهای مردمی قوه قضاییه از ارسال
 ۳۹برنامهپیشگیرانهبهشورایاجتماعیکشورخبرداد
و گفت :تولیت پیشگیری از وقوع جرم با دستگاه قضایی
است اما متأسفانه هر دستگاهی ساز خودش را میزند
و راه خودش را مــیرود .به گزارش تســنیم ،علیاصغر

رفاهــی در نشســت اداره کل پیشــگیریهای مردمی
با نمایندگان دســتگاههای مختلف در بحــث مبارزه با
قاچــاق کاال و ارز بــا بیان این کــه در باب پیشــگیری به
تنهایی نمیتوان اقدام کرد و باید سیاســت مشارکتی
را اعمــال و از ظرفیتهای مردم اســتفاده کنیم افزود:

در اداره کل پیشگیریهای مردمی ،امسال  14برنامه
ملی و ســه برنامه استانی پیش بینی شــده و  39برنامه
نیز طی هفتههای گذشته به شــورای اجتماعی کشور
ارسال شده است که از این  39برنامه 17 ،تا  18برنامه
در حیطه پیشگیریهای مردمی است.

خبر خوش برای افراد کم بینا
استاد چشم پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تهران ،با
اشاره به استفاده از حسگرهای بینایی برای افراد کم
بینا ،گفت :به زودی این روش که مدتی اســت در اروپا
و آمریکا ابداع شده است ،در ایران نیز انجام میشود.
احمد میرشاهی از شبکیه به عنوان حساس ترین رکن
چشم و موتور محرکه چشم برای تشکیل تصویر نام برد
واظهارکرد:شبکیهازقسمتهایحساسچشماست
که خیلی زود آسیب میبیند.
بنابرخبر فارس ،این فوق تخصص شــبکیه با بیان این
مطلب که ترمیم شبکیه چشــم روند پیچیدهای دارد،
افــزود :فناوریهایــی کــه میآیــد روز بــه روز در حال

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

عارف :رأی روحانی برخاسته از گفتمان اصالح طلبی است
رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانتأکید
کرد :روحانی با پشتوانه رأی باال که برخاسته از گفتمان
اصالحطلبی اســت بایــد بــا همراهی مجلس شــورای
اســامی به مطالبات به حق مردم پاسخی در خورشان
ملت بزرگوار ایــران بدهد .به گــزارش ایلنا ،محمدرضا
عارف که قــرار بود عصر روز گذشــته در مراســم تقدیر از
اعضایستاداصالحطلبانتهرانسخنرانیکند،بهدلیل

حرفمردم



تکامل اســت ،به طوری که کار گذاشتن سنسورهای
بینایی بــرای بهبــود بینایی افراد کــم بینــا و نابینا ،از
جمله روشهایی است که اخیرا در اروپا و آمریکا انجام
میشود .میرشــاهی در توضیح این روش گفت :با کار
گذاشتن حسگرهایی روی شبکیه ،امواج الکترونیکی
به مغز فرد کم بینا ارســال و تصویری از اجســام مقابل
چشــمان او ســاخته میشــود کــه میتواند بــه بهبود
بینایــی فرد کمــک کنــد .وی با اشــاره به اســتفاده از
جراحی شبکیه و کار گذاشــتن میکروچیپس ،افزود:
هم اکنون این روش در اروپا و آمریکا انجام میشــود و
قرار است به زودی در کشورمان از این روش استفاده

کنیم .این استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران با بیان این که هزینه انجام این روش در خارج از
کشور بسیار باالســت ،تاکید کرد :قطعا ،هزینه انجام
این روش در داخل کشور به مراتب کمتر خواهد بود.
میرشاهی با بیان این که هماهنگی الزم برای واردات
این وسیله با وزارت بهداشت انجام شده است ،افزود:
قرار است این وسیله آمریکایی از طریق نمایندگی که
در اروپا دارد ،تهیه شود .وی ادامه داد :با توجه به همین
موضوع ،روند اعزام بیمــاران به خارج از کشــور را کم
کرده ایم تا بتوانیم در آینده نزدیک ،این روش درمانی
را در داخل انجام دهیم.

پیامك2000999 :

•• تو رو خدا به صدا و سیما بگین مواظب باشه وقتی
مجموعه «گسل» رو پخش میکنه ،شبکه یک رو سیل
نبره از بس این مجموعه ،بی انصاف آب بندی داره.
••وقتیوزیرپیشنهادی،نمایندهمخالفیندارد،صحبت
کردن نماینده موافق ،چاپلوسی و تشویق افراد به پاچه
خواری برای مسئوالن است البته اگر سلفی بگیران
دچار عقده گشایی نشوند و به پشتیبانان مالی شان
برنخورد.
••بــرادری که گفت مغازه کوچکی زده اما بهداشت،
مالیات و .. .نمیگذارند کسب درآمد کند ،خب عزیزم
برو موسسه مالی بــزن ،کسی بهت کار نــداره پولشم
چرب تره!
•• سـردار مجاهـد و خـدوم ،دکتـر و خلبـان تالشـگر،
اسـتاد سـرافراز قالیبـاف عزیـز ،بـرای سـالها خدمـت
جهادی بی منت در کالن شـهر تهران تشکر و قدردانی
میکنـم ،ان شـاءا ...در همـه مراحـل زندگـی موفـق و
پیـروز باشـید.
••رهبر انقالب میفرمایند :اگر با قرآن انس گرفتیم،
اگر قرآن را درست فهمیدیم ،اگر در قرآن تدبر کردیم
آن وقت پاسخ درستی به سواالت زندگی ما داده خواهد
شد.
••به رهبرم بابت شهادت مظلومانه شهید حججی
تسلیت میگویم ،به قول شهید حججی :رهبر فقط
سیدعلی.
••با تشکر از مقالههای سوت زنی فساد و شفافیت برادر
بزرگوار آقای جواد غیاثی ،چند مرتبه تماس گرفتم تا
مطالب و مستندات قانونی را در اختیار ایشان قرار دهم
اما موفق نشدم .هر وقت ممکن شد ایشان پیام بدهند یا
تماس بگیرند تا هماهنگی و انتقال مطالب انجام شود.
متشکرم.
••من یک کارگرم .کارفرما برای من یک سند تحمیلی
در محضر تنظیم کرده بود که من آن را امضا نکردم ،من
را از کار اخراج کرده و االن حدود  60روزه که بیکارم .تو
رو خدا کمک کنید.
••بنده با تمام کم سوادی ام ،حاضرم درباره سه اشکال
مهم وارده به مسکن مهر با آقای نیکزاد مناظره کنم حتی
با هزینه خودم.
•• آیا آقای مطهری که این قدر در دفاع از سران فتنه
سخن میگوید ،یک بار هم به نفع اقشار کم درآمد و پا
برهنهها سخنی بر زبان آورده است؟
••نمایندگان محترم ،در انتخاب وزیــران رضای خدا
و خلق خدا را در نظر بگیرند ،نه نظر جناح و حزب را
باالخره روز محاسبهای هم هست.
••درود بر آقای محمدرضا زائری با نظرات واقع بینانه
اش در ستون بدون موضوع شنبه! حرف دل خیلیها
بود!
•• من مشترک روزنامه هستم ،بارها از شما تقاضا کردم
رنگ زمینه ستون حرف مردم را سفید بزنید تا راحت
بتوانیم آن را بخوانیم .باور کنید چندین بار تقاضا کردم
این تغییر را ایجاد کنید واقعا خوانا نیست و این خواسته
غیرمنطقی و نامعقولی نیست .اگر هم میخواهید این
ستون با بقیه صفحات تفاوت داشته باشد ،میتوانید
فونت حروف را درشت تر کنید .لطفا پیگیری کنید.
•• انتقاد به رفتار دکتر مصدق خوبه اما آیا ایشون برای
ملی شدن صنعت نفت تالش نکرد تا از زیر یوغ استعمار
خارج بشیم؟ اگر میخواین یادی کنین از کسی ،در کنار
انتقاد دو تا از کارهای خوبش رو هم بگین.
••در آستانه هفته دولت کاش رئیس جمهور چار های
بیندیشد و تکلیف کسانی را که به هر دلیل از دریافت
یارانه جا مانده اند ،مشخص کند.
••دربــاره وام ازدواج  10میلیونی باید بگم براساس
مشاهده عینی خودم یک نفر از فامیل ما با یک ضامن
معلم بــدون کسر از حقوق ضامن فقط با یک امضای
خواهرم که معلم است وامشون درست شد چون وام
گیرنده در بانک پارتی داشــت! کــاش بقیه جوانان
هموطنم به همین راحتی میتونستند وام بگیرن .اینو
گفتم که بدونید مهم ترین قانون گرفتن وام ازدواج که
نوشته نشده ولی خوانده و اجرا میشود پارتی است.
••تا پایان شهریور  96کلیه صندوقها و موسسهها به
بانک تبدیل شوند .کلیه بانکهای دولتی و خصوصی به
سیستم شتاب وصل شوند .سود متعارف بین  10تا 20
درصد باشد .نرخ سود سپرده مردم و نرخ سود وامی که
ملت میدهند مساوی شود .حداکثر  20درصد حداقل
 10درصد.
••پدیده هم با این کد رهگیری و رمز عبور سر مردم را گرم
کرد .در نتیجه باز هم مردم به پول شان نرسیدند .زمانی
دنبال پدیده دویدند االن دنبال پول شان باید بدوند.
ورزش برای همه خوبه!
••خواهشمند اســت مشکل شرکت پدیده شاندیز و
اتالف سرمایههای مردم را در بررسی رای اعتماد به
وزیر کشور متذکر شوید .سکوت در این زمینه مصداق
حق الناس است.
••جناب نوبخت! هنوز بودجه پرداخت اضافه کاریهای
فرهنگیان تامین نشده است؟
•• دولت آقای روحانی باعث یادگیری بهتر صدا و سیما

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

دربــاره انتقاد شد .مسلما به خودشان هم برخواهد
گشت تا کمبودهای خودشان را اصالح کنند .زنده باد
اصالحات.
••آقای توکلی تاکنون وزیر کار و وزیر بهداشت را که از
بهترین وزیــران دولت یازدهم بوده اند کارت قرمزی
کرده اند! آقای توکلی ترازو دو کفه دارد ،یک کفه معیار
مناسبی برای سنجش نیست!
••چرا در دولــت آقــای حسن روحانی شرایط دست و
پاگیر وام ازدواج همچنان پابرجاست و ادامــه دارد؟
مگر شاه کلید ایشان قادر به بازکردن قفلهای فاسد و
فرسوده نیست؟
••بخشنامه نعمت زاده برای حذف الــزام درج قیمت
برخی کاالهای تولیدکنندگان و حتی درج قیمت باال
روی کــاالی مصرفی با تفاوت زیــاد قیمت واقعی چه
مستقیم و چه غیرمستقیم ،با شیب مالیم یا شیب تند باز
هم مجوز گرانی نمیشود.
••مطالب تون دربــاره دهه هشتادیها واقعیت داره،
اصال احترام به بزرگ تر که حالی شون نیست ،پر از ادعا
هستن و فقط خوب بلدن حرف بزنن.
••اگر من جای سازمان آب بــودم از بخش خصوصی
برای جلوگیری از چکه کردن شیرهای آب که گاه با
تعویض یک واشر درست میشود کمک میگرفتم تا
ساالنه از هدر رفت میلیونها مترمکعب آب گران قیمت
جلوگیری کنم.
••مراسـم باشـکوه تشـییع پیکر مطهر شـهدا از چهارراه
معلم مشـهد از جمیع جهـات عالـی و قابل تحسـین بود
بـه ویـژه انتخـاب مـکان کـه ان شـاء ا ...بـرکات و انـوار
این شـهدای عزیز شـامل حـال همه ما شـود .خـدا قوت
ویژه بـه همـه زحمـت کشـان و دلسـوزان عرصـه جهاد و
شـهادت.
••به من گفتند کارت سربازی را هوشمند کن .رفتم با
اجازه شما همه کارهایش را انجام دادم هنوز به خیر
و سالمتی چهار سال است که هیچ خبری نیست .هر
موقع میرم میگه برو خــودش میاد .قربونش برم این
یک نمونه!
••واقعا این چه کاریه که بعضی موتورسوارها در حرکت
به طور همزمان هم به شدت گاز میدهند و هم بوق
میزنند؟ هرچند آنها روزنامه خوان نیستند که این
مطلب را بخوانند و دست از این کار بردارند.
••رانندگان محترم لطفا هوای عابران و موتور یها و
دوچرخه سواران را داشته باشید .اگر یک عضو خانواده
خدای نکرده از کار افتاده شود کل خانواده و زندگی
شان به هم میریزد .پس بیایید با احتیاط تر از همیشه
برانیم.
••بهترین ماده اولیه ظرفهای پخت و پز ،فوالد مقاوم در
برابر زنگ زدگی کروم و نیکل است که کاش روزی برسد
که ایران از این فناوری استفاده کند.
••شیرینی فروشا اگه به شیرینی زبون خشک خشک
آب بزنن تازه تازه به نظر میرسه و بخوری فکر میکنی
تازه پخت شده .امتحان کنین نتونستم این کشف رو به
کسی نگم.
••دنبال کار میگردی نیست ،وقتی کار پیدا میشود
و مشغول میشوی پول نمیدهند ،صاحبخانه هم سر
وقت اجاره میخواهد خرج زن و بچه هم یک طرف .آیا
ریاضی دانی هست بیاید این معادله را حل کند؟ راستی
برای کسی مهم است؟!

مخابرات :ارائه خدمات به مناطق سیل زده
فوری انجام شد

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه در ستون «حرف
مردم» در تاریــخ  96.05.23بــا عنوان «لطفــا عنایت
کنید حداقل خط ارتباطی به ســرعت در مناطق ســیل
زده برقرار شود تا مردم ســردرگم نباشند» به استحضار
میرسانیم:
مخابــرات منطقــه خراســان رضــوی هماننــد ســایر
دســتگاههای خدماتــی از همــان دقایق ابتــدای وقوع
حادثه در شهرستان کالت و روستاهای مجاور آن حضور
یافته و با اعزام نیروهای متخصــص در کوتاه ترین زمان
ممکن ،اقدامات مناســبی را در جهت رفــع خرابیها و
قطعیهای شبکه همراه اول ،تلفن ثابت و همچنین فیبر
نوری انجام داده اســت .به طوری که بعــد از اعالم قطع
ارتباط تلفن در مناطق سیل زده مراکز ایدلیک ،قاباخ،
سلطان آباد و بابارمضان ،کارشناسان مخابرات با انجام
عملیات فیوژن فیبــر نوری ،در مدت دو ســاعت ارتباط
روســتاهای فوق برقرار شــد .همچنین روستای سنگ
دیوار که قطع ارتبــاط آن به دلیل قطع شــبکه برق بود،
پس از وصل شدن برق ،ارتباط این روستا نیز برقرار شد،
در خصوص روستای ژرف با توجه به خسارت سنگینی
که به شبکه مخابراتی وارد شــد ،عملیات مفصل بندی
و مرمت شبکه مخابراتی ادامه دارد و ارتباط روستاهای
ژرف ،باغکنده ،آبکمه و برده به وضعیت نرمال رســیده
است ،همچنین ارتباط آنتنهای شبکه تلفن همراه در
روستاهای سررود ،حمام قلعه و سلطان آباد بعد از وصل
برق کامال برقرار شد.
روابط عمومی مخابرات خراسان رضوی
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