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خطر نمایش پیروزی اردوغان در ادلب
تحوالت میدانی ســوریه وارد مرحله جدیدی شــده است.
داعــش در رقه شکســت خــورده و کردهای ســوری تحت
حمایت آمریکا  ،بر بخش عمده ای از استان رقه مسلط شده
اند .ارتش ســوریه نیز در حال پیشــروی گسترده به سمت
شرق این کشور و شکست نهایی داعش در این استان و کل
سوریه اســت.بنابر اعالم وزارت دفاع روسیه  ،بیش از 91
درصد خاک سوریه از اشغال تروریست ها پاک سازی شده
است وبه گفته سید حسن نصر ا ، ...داعش تنها در بخشی
از دیرالزور از جملــه المیادین و البوکمــال حضور دارد.با
این حال نقطه اشــتعال کنونی و آینده این کشــور را بیش
از هر جــای دیگر باید در شــمال غرب و اســتان های حلب
و ادلب مشــاهده کرد ،جایی کــه در دو مــاه اخیر تحوالت
سیاســی و میدانی زیادی به خــود دیده اســت .مهم ترین
تحول در این ناحیه را باید توافق ایران ،روسیه و ترکیه برای
ایجاد چهارمین منطقــه کاهش تنش در اســتان ادلب که
در نشست آستانه حاصل شد ،دانســت .توافقی که به نظر
می رسد ،دســت ترکیه را برای عملیات در شمال سوریه و
استان ادلب باز گذاشته است تا جایی که این هفته ،آنکارا
با کمک پیاده نظام ارتش آزاد سوریه ،آغاز رسمی عملیات
در ادلب را که در کنترل تروریستهای جبهه النصره است،
اعالم کرد.این گــروه تروریســتی در توافق ایجــاد منطقه
کاهش تنش در ادلــب که حین مذاکرات صلح ســوریه در
آستانه صورت گرفت ،حضور ندارد .باید بدانیم که استان
ادلب یکی از بزرگ ترین استانهای سوریه با جمعیتی بین
یک و نیم تا  2میلیون نفر اســت که از سال  2015تا کنون
تحت کنترل گروههای مســلح اســت؛ گروههای مسلحی
نظیر «نورالدین زنکی،جبهه النصره ،احرار الشام ،جیش
االسالم،ارتش آزاد و فیلق الشــام » که به جز جبهه النصره
همه ایــن گروهها به طور آشــکار تحت حمایــت ترکیه قرار
دارند .طی ســالهای گذشــته ادلب به منطقــهای تبدیل
شده که از بخشهای مختلف سوریه گروههای مسلح وارد
آن شده و در آن جا تمرکز داشتهاند که آخرین این گروهها
با تســلط ارتش ســوریه بــر حلب طــی ماههای گذشــته به
ادلب رفتهاند به طوری که به گفته "ســونر پــات" دریادار
بازنشســته ارتش ترکیه اکنون  67درصد تروریستهای
سوریه به جز داعش در این منطقه حضور دارند.حاال به نظر
می رسد اولین هدف عملیات ترکیه در ادلب ،جلوگیری از
مداخله نظامی آمریکا به بهانه مقابله با جبهه النصره است
که بعد از عملیات رقه احتمال کلید خوردن آن وجود دارد.
دومین هدف جلوگیری از تشــکیل کانون واحد در شمال
ســوریه از ســوی کردهای این کشور اســت که با محاصره
عفرین رقم خواهد خورد .طبیعتا با حضور ترکیه در ادلب
و منطقه عفرین ،از گســترش حضــور و قــدرت کردهایی
کــه مــورد حمایــت آمریــکا و پ ک ک هســتند جلوگیری
خواهد شــد.ترکیه همچنین جلوگیــری از درگیریها در
این منطقه که باعث روانه شــدن ســیل آوارگان از ادلب به
این کشور میشــود را نیز به عنوان هدف سوم اعالم کرده
اســت .با این حال ،ترکیه در این زمینه بــا دو چالش عمده
نیز مواجه اســت؛اول این کــه عملیات علیــه کردها بدون
شک رابطه آمریکا و ترکیه در سوریه را بیش از پیش متشنج
خواهد کرد .در این وضعیت ،آمریــکا تالش خواهد کرد از
گســترش درگیری میان آنــکارا و کردهــا جلوگیری کند.
فشار بر ترکیه می تواند بخشی از تالش آمریکا در این زمینه
باشــد ،چون آمریکا نمی خواهد شاهد حمله ترکیه به مهم
ترین بازیگر تحت امر خود در ســوریه باشد .دومین چالش
نیز گسترش احتمالی جنگ در سوریه خواهد بود .نتیجه
تحرکات ترکیه در شــمال سوریه و تشــدید جنگ با کردها
در این ناحیه ،چیزی جز شــعله ورشــدن آتش درگیری ها
در سوریه نیست؛ موضوعی که بدون شک با توجه به تالش
تهران و مسکو برای خاتمه بحران سوریه مورد پذیرش آن ها
نیست.افزون بر این،روسیه نیز مانند آمریکا روابط نزدیکی
با کردهای سوریه دارد؛ هرچند درباره توسعه مناطق تحت
تصرف کردها به ســمت شــمال غرب ســوریه و رسیدن آن
ها به ســواحل مدیترانه نگرانــی هایی دارد .بــا این حال،
گســترش دامنه درگیری ترکیه و کردها در شــمال سوریه
خواست مسکو نیست .واقعیت این اســت که راه اندازی
عملیات بــا هدایت ترکیه در خاک ســوریه بدون توافق با
ایران و روسیه نبوده اســت و ایران تا حدی با توجه به این
که حضــور ترکیه در ایــن منطقه مــی توانــد راه ارتباطی
اقلیم کردســتان به دریای آزاد را از طریق مناطق کردی
ســوریه قطع کند با این عملیات همراهی کرده است اما
باید گفت که ترکیه قصــد دارد در عملیات های طراحی
شده خود در شمال سوریه علیه کردها یا جبهه النصره از
«ارتش آزاد»ی اســتفاده کند که فلســفه وجودی و شکل
گیــری اش مقابلــه با نظام ســوریه بــوده اســت .گروهی
که در دو سال گذشــته دچار ضعف و انشــقاق عملیاتی،
ســاختاری و فکری-ایدئولوژیــک شــد و بیــش از 70
درصد از نیروهای خود را به انحای مختلف از دست داد.
هیچ تردیدی وجــود ندارد که میــدان داری و تقویت این
گروه در شمال ســوریه به معنای احیا و قدرت گرفتن آن
در صحنه تحوالت میدانی ســوریه اســت ،مســئله ای که
هرچند شــاید برای روســیه چالشــی عمده نباشد اما در
تضاد بنیادین با منافع ایران و نظام سوریه خواهد بودچرا
که این گروه هدف عمده و وجودی اش را سرنگونی نظام
ســوریه و مبارزه با اســد اعالم کرده اســت.حتی «محمد
علوش» مســئول هیئت سیاســی گروه تروریستی جیش
االسالم نیز اعالم کرده که ائتالف با ترکیه «قایق نجاتی
برای بازپــس گیری ادلــب از النصره به شــمار میرود».
اظهارات علوش نشــان می دهد این گروه تروریستی هم
چشــم امید به جوالن ترکیه در ادلب دارد.افزون بر این،
گسترش نفوذ عملیاتی ترکیه در سوریه می تواند منجر به
ایجاد مزیتی راهبردی برای آنکارا در آینده بحران سوریه
شــود .در واقع ،تقویت ارتش آزاد تحــت حمایت ترکیه و
تســلط آنکارا بر بخشی از شــمال ســوریه می تواند منجر
به افزایش قدرت چانه زنــی آن در معادالت آینده بحران
سوریه شود؛ بنابراین ،می توان گفت از این طریق ترکیه
می تواند نقش به حاشیه رفته خود را در سوریه احیا کند
.شــاید به همین خاطر اســت که روزنامه لبنانی النشــره
نوشت«:طرح ترکیه در سوریه شکست خورد؛ نه اردوغان
در مسجد اموی دمشــق نماز خواند و نه بشار اسد ساقط
شــد.به همین خاطر هم اردوغان با آغــاز عملیات ادلب
می خواهد خود را در کنار ایران و روســیه به عنوان یکی
از طرفهای پیروز در بحران سوریه جا بزند».
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مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد:



فاز اول بزرگ ترین بندر اقیانوسی کشور آماده بهره برداری

ذوالفقاری -فاز اول بزرگ ترین بندر اقیانوســی کشــور
آماده بهره برداری اســت .مدیــر کل بنــادر و دریانوردی
سیستان و بلوچســتان با اعالم این مطلب به "خراسان"،
از پهلوگیری کشتی حامل بخش ســوم تجهیزات فاز یک
طرح توسعه بندر شهید بهشتی در چابهار خبر داد« .بهروز
آقایی» افزود :با توجه بــه نگاه ویژه مقــام معظم رهبری و
دولت به ســواحل مکران و چشــم انداز طرح توسعه بندر
چابهار ،در پی لغــو تحریم ها و در ســایه فرصــت به وجود
آمده در دوران پسا برجام ،سه بخش از تجهیزات پیشرفته

بندری خریداری و وارد بندر چابهار شده است .وی ادامه
داد :نخستین قســمت از این تجهیزات شامل  ۹دستگاه
جرثقیــل ســاحلی و محوطــه ای ،بهمن ســال گذشــته و
دومین محموله شامل  ۱۳دستگاه انواع تجهیزات تخلیه
و بارگیری ریچ اســتاکر ،امتی اســتاکر و لیفتــراک اواخر
شهریور ماه امسال وارد بندر شد و پس از مونتاژ آماده بهره
برداری اســت .وی ادامه داد :کشــتی حامل بخش سوم
این تجهیزات هم که شــامل  25دستگاه کانتینر قطعات
دو دستگاه مکنده غالت است روز گذشته در بندر چابهار

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پهلو گرفت و فرایند تخلیه و بارگیری کشتی در حال انجام
است .وی خاطرنشان کرد :با بهره برداری از فاز یک طرح
توسعه بندر شــهید بهشــتی ،ظرفیت تخلیه و بارگیری از
 2/5میلیــون تن بــه  8/5میلیون تن افزایــش می یابد .
همچنین با نصب و راه اندازی این تجهیزات ،توسعه و توان
عملیاتی بندر چابهار به عنوان بزرگ ترین بندر اقیانوسی
ایران افزایش چشمگیری خواهد یافت و امکان پهلودهی،
تخلیه و بارگیری کشــتی های ســوپر پســت پاناماکس را
خواهد داشت.

توزیع «شیرمدارس» امسال هم بالتکلیف
طرح ملی «توزیع شــیر در مــدارس» که از ســال  79کلید
خورد ،طی دو سه سال اخیر به علت مضیقههای اعتباری
و بدهی به شرکتهای تولیدکننده شیر با مشکالتی روبه
رو شــد بنابراین وزارت آموزش و پرورش در ســال گذشته
نتوانســت به تعهد خود در قبــال توزیع  70نوبت شــیر در
مدارس عمل کندو آن طور که از ســخنان وزیــر بر می آید،
امسالهمتوزیعشیربالتکلیفاست.سیدمحمدبطحائی
درپاسخبهاینپرسشکهامسالشیرمدارسازچهزمانی

توزیع خواهد شد؟ به ایســنا گفت :توزیع شیر به استانها
تفویض اختیار شــده و به روال ســالهای گذشته است اما
در خصوص اعتبارات باید گفت که در بیشتر مواقع منابع
الزمبرایشیرمدارسازمحلسازمانهدفمندییارانهها
تامین میشود .وی افزود :باید این منابع از سوی سازمان
هدفمندی به ما تخصیص یابد .جلســهای را با مســئوالن
مربوطپیشبینیکردهایمتابرایتخصیصمنابعباسازمان
هدفمندییارانههابهتوافقبرسیم،سپستوزیعشیرراآغاز

خواهیم کرد .وزیر آموزش و پرورش دربــاره دفعات توزیع
شــیرنیز گفت :این موضوع که شــیر در چنــد نوبت توزیع
میشود به اعتبارات تخصیصی بستگی دارد .رقم درنظر
گرفته شده در بودجه آمده است اما هنوز اطالعات دقیقی
از ســقف تخصیصها ندارم .بطحائی تاکید کــرد :تالش
میکنیم با توجه به نقش حیاتی که شیر در سالمت دانش
آموزان دارد ،حداکثر میــزان ممکن را با توجه به اعتبارات
توزیعکنیمودراختیارمدارسقراردهیم.

هشدار تامیناجتماعی به بیمهشدگان درباره تماس کالهبرداران برای ارائه «کارت هوشمند
سالمت»
روابطعمومیسازمانتامیناجتماعیباصدوراطالعیهای
ضمن تاکید بر این که این سازمان برای حذف دفترچههای
کاغذی و ارائه کارت هوشــمند ســامت هیــچ گونه وجهی
دریافت نمی کند ،از بیمهشــدگان خواســت تا فریب تماس
سوءاستفادهکنندگانرانخورند.درپیتماستلفنیعدهای
ســودجو در قالب شــرکت هــای درمانــی با بیمهشــدگان و
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برای ارائه کارت
هوشــمند ســامت در ازای دریافــت وجه ،ســازمان تامین

اجتماعی اعالم مــی کند :هیچ گونه تماســی از ســوی این
سازمان با بیمه شــدگان و بازنشســتگان برای دریافت وجه
انجامنمیشودوبیمهشدگانفریبسوءاستفادهکنندگان
رانخورند.درروزهایاخیرعدهایباادعایارتباطباسازمان
تأمین اجتماعی و به بهانــه ارائه کارت هوشــمند درمان ،از
بیمهشدگانوبازنشستگانتقاضایپولکردهاند،درحالی
که این ســازمان از بیمه شدگان و بازنشســتگان برای پروژه
حذف دفترچــه های کاغذی هیــچ هزینــهای دریافت نمی

کند .در این زمینه ،به اطالع بیمه شــدگان و بازنشســتگان
تامین اجتماعی می رســاند ،هــر طرح و برنامــه جدیدی در
این خصوص از طریق رسانه های جمعی به اطالع عموم می
رسد و بیمه شــدگان و بازنشستگان ،اخبار ســازمان تأمین
اجتماعیرافقطازپایگاهاطالعرسانیاینسازمانبهنشانی
 ، www.tamin.irمرکــز ارتباطــات مردمی این ســازمان
با شــماره تماس  ١٤٢٠یا رســانههای رســمی و نشــریات
کثیراالنتشارپیگیریکنند.

تعیین تکلیف حق التدریسی ها در انتظار مصوبه مجلس
هادیمحمدی–سیدمحمدبطحائیوزیرآموزشوپرورش
در حاشیه نشســت هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره
افزایش تعداد دانش آموزان برخی کالس ها  ،اظهار کرد :ما
استانداردتعریفشدهایبرایتعدادنفراتکالسهادرشهر
وروستاومناطقمختلفداریم،ضمناینکهممکناستاین
تراکمنسبتبهسالگذشتهافزایشداشتهباشداماهنوزبه
خطقرمزاستانداردمانرسیدهوباآنفاصلهداریم.

وی با بیان این که این خط قرمز در مناطق روستایی یا دوره
های ابتدایی کمتر و در دوره های باالتر بیشــتر است  ،افزود
 :االن که ســازمان دهی نیروی انسانی تمام شده قرار است
اینموضوعدوبارهبررسیشودتااگردرمواردیتعداددانش
آموزان کالس ها از حد نصــاب الزم باالتر رفت  ،کاهش یابد
 .وزیر آمــوزش و پــرورش درباره تعیین تکلیــف معلمان حق
التدریسینیزاظهارکرد:بهتازگیمجلسکلیاتطرحیرا

بهتصویبرساندهوبهکمیسیونآموزشفرستادهومنتظریم
دربــاره نحوه به کارگیــری نیروهای حق التدریســی تعیین
تکلیفنهاییکنداماتاآنزماناستفادهازحقالتدریسیها
همچونسابقخواهدبودیعنیدررشتههاییکهنیازداریمبا
شرایطقانونیازنیروهایحقالتدریسیاستفادهمیکنیم
 .وی افــزود  :امیدواریم این طرح به صورت کارشناســانه و با
لحاظنظراتآموزشوپرورشهرچهزودتربهتصویببرسد.

واکنش رئیس سازمان بازرسی به نامهنگاری شهردار رشت به خودش
در پی انتشار نامه سرپرست شــهرداری رشت به خودش در
فضای مجازی که موضــوع آن دریافت خانه ســازمانی بود،
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به این نامه نگاری واکنش
نشاندادوگفت:بازرسبهاینموضوعورودکردوجلویآن
را گرفت و چون این فرد دارای خانه اســت ،نمیتواند منزل
دولتی دریافت کند.به گــزارش مهر ،ناصر ســراج با انتقاد

از رانت خواری در کشور گفت :متاسفانه قانون مناسبی در
این زمینه وجود ندارد .ســراج همچنین در بخش دیگری از
سخنانش به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل
کشور گفت :سازمان بازرسی کل کشــور حدود ۱۰۰سال
قدمت دارد و در سال  ، ۱۳۰۸اولین سازمان بازرسی با نام
متفاوتی راه اندازی شــد .وی به وظایف این ســازمان اشاره

و تصریح کرد :سه نوع وظیفه پیشــگیری،ضد فساد بودن و
کمبودزمانبرایسازمانتعریفشد.سراجبابیاناینکهبه
گفته بسیاری سازمان بازرسی پاک دست است ،افزود۲۱:
هزار شعبه بانک و  ۱۱هزار حراســت و بازرس بانک مستقر
هستنداماتعدادکلبازرسانسازمانبازرسیهزارنفراست
ویکمیلیونمحیطوموضوعبازرسیداریم.

پیوست راهبردی نهادهای تقریب گرا تدوین می شود
دبیرکل مجمع جهانــی تقریــب مذاهب اســامی ،یکی از
اهداف برگزاری اجــاس بین المللی هم اندیشــی اجرای
راهبرددیپلماسیوحدتدرجهاناسالمراتهیهیکپیوست
راهبردی و عملیاتی میان نهادهای تقریب گرا دانســت .به
گزارشایرنا،آیتا...محسناراکیدرمراسمافتتاحیهاولین
اجالسبینالمللیهماندیشیاجرایراهبردیدیپلماسی

وحدت در جهان اســام ،گفت :این اجالس در پی تهیه یک
پیوســت راهبردی و عملیاتی میان اتحادیه ها ،جمعیت ها
و نهادهــای فعــال ،در عرصه وحــدت و تقریب اســت تا همه
نهادهایتقریبگرادرسراسرجهانبتوانندبهطورهماهنگ
فعالیت کنند .وی افزود :منظور از امت واحده اسالمی ،این
نیســت که دولت ها از بین بروند؛ بلکه این است که ملتها و

دولتها ،با حفظ همه ویژگی ها و امتیــازات ،طرحی مانند
اتحادیهاروپاارائهکنند؛یعنیکشورهایاسالمیمیتوانند
در عرصــه اقتصاد ،فرهنــگ ،سیاســت ،روابــط بازرگانی و
تجاری ،عوارض گمرکی و همچنین ،همکاری های علمی
وفرهنگیبرنامههاییراطراحیکنندتابتوانیمبهیکامت
واحدبرسیم.

پیگیری های خراسان نتیجه داد

استفاده خودروهای عبوری از پارکینگ فرودگاه مشهد رایگان شد
محمدامین شــرکت اول -باالخره پس از پیگیری های
فراوان «خراســان» و کش و قوس های بســیار ،مسیر ویژه
خودروهــای عبــوری در پارکینــگ شــهید هاشــمی نژاد
مشهد ایجاد شد .این خبر را مدیرکل فرودگاه های استان
به «خراســان رضــوی» اعــام و تاکید مــی کند کــه از این
پس خودروهــای عبوری نیازی به پرداخــت هزینه ورودی
پارکینگ فرودگاه مشــهد ندارند .به گزارش «خراســان»،
ماجرای پیگیری برای ایجاد مســیر ویژه تردد خودروهای
عبوری بــدون پرداخت هزینــه پارکینگ از ســال ها پیش
آغاز شد و ادامه داشــت تا این که در روزهای پایانی خرداد
ماه امسال ،بازهم شــهروندان از افزایش هزینه پارکینگ
فرودگاه مشهد و نبود مسیر ویژه برای خودروهای عبوری
که قصد اســتفاده از پارکینگ ندارنــد و بایــد هزینه ای به
عنوان عوارض استفاده از پارکینگ بپردازند ،گالیه کردند.
در آن زمان یدا ...آقایی صائم ،مدیر روابطعمومی شرکت
فرودگاهها و ناوبری هوایــی ایران دریافــت هزینه ورودی

پارکینگ از خودروهای عبــوری را این گونه توجیه کرد که
«دریافت عــوارض ورود به محدوده این فــرودگاه برخالف
دیگر فــرودگاه های کشــور به این دلیل اســت که شــرایط
فرودگاه هــا با یکدیگر متفاوت اســت و در فرودگاه شــهید
هاشمی نژاد مشــهد چون مسیر دسترســی به پارکینگ و
محوطه مقابل پایانه ها یکی است ،این شرایط پیش آمده،
ولی ما این موضــوع را از مســئوالن این فــرودگاه پیگیری
کردیم و آن ها وعده اصالح این مســیرها را دادند اما زمان
مشخصی برای انجام آن تعیین نکردند».
▪و باالخره پیگیری ها به ثمر نشست

این پیگیری ها ادامه یافت تا این که باالخره به ثمر نشست
و مســیری مخصوص برای خودروهای عبوری در محوطه
پایانه داخلی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ایجاد شد.
مدیرکل فرودگاه های استان در تشریح جزئیات این اقدام
به «خراسان رضوی» می گوید :بر اساس درخواست های

حرفمردم

مردم و بررسی وضعیت موجود محوطه فرودگاه ،مسیری
موقت را برای تردد خودروهای عبــوری در محدوده پایانه
داخلی فرودگاه ایجــاد کردیم که تمامــی خودروها اعم از
تاکســی ها و خودروهای شــخصی بــه غیــر از خودروهای
سنگین،نیمهسنگینواتوبوسهامیتوانندبدونپرداخت
هیچ گونه وجهی تا مقابــل در ورودی پایانه داخلی در کنار
ایستگاه مترو بروندو از همان مسیر ،از محدوده پایانه خارج
شوند .قاســم زاده با تاکید بر این که مسیر ایجاد شده تنها
برای عبــور عرضی یک خــودرو ظرفیــت دارد ،تصریح می
کند :به دلیل این که در این مسیر به هیچ وجه امکان پارک
یا توقف طوالنی مدت خودروها وجود ندارد ،برای نظارت
بر نظــم ،نیروهــای راهنمایی و رانندگی مســتقر هســتند
و اگــر خودرویی نیز در این مســیر پارک شــود ،به ســرعت
توســط جرثقیل حمل خواهد شد.مشــروح این خبر امروز
در روزنامه خراســان رضو ی و ســایت Khorasannews.
 Comمنتشر شده است.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••چه اشکالی دارد خــودرویــی که به عنوان ویترین
متحرک برای خانم های بدحجاب و بزک کرده استفاده
می شده ،چند وقتی در پارکینگ استراحت کند و آن
خانم بدحجاب زحمت آرایش کردن داخل خودرو را هم
به خانه انتقال بدهد.
•• باز چشممان به اختالس سنگین سه هزار میلیاردی
دیگری روشن شد.
•• آقــای مطهری آیا انتقاد شما از دستگاه قضا بعد از
دستگیری برادر معاون اول رئیس جمهور کمی دیر نشده
که منجر به روشن شدن زوایای پنهان فساد سازمان یافته
مرتبط با مدیران ارشد دولتی باشد؟
••با سالم و تقدیر فراوان از چاپ روزنامه  65سال قبل که
خاطرات و زندگی گذشتگان را به یاد می آورد و انسان به
وجد می آید .خداوند خیر و سالمت عنایت کند.
••آقــای عــارف شما نماینده مجلس هستید ولی همه
اش از  1400انتخابات صحبت می کنید .بیکاری
و مشکالت مــردم در موسسات قــرض الحسنه ،بی
آبی،ندادن پول کشاورزان ،عقب افتادن حقوق کارگران
و خیلی مسائلی دیگر را هم مطرح بکنید .مردم این قدر
شعور دارند در انتخابات به یکی رای بدهند ولی از این
سیاه نمایی ها مردم خسته شده اند.
•• ای کاش معاونت محترم هماهنگی ناجا از پرداخت
معوقات  10ساله بازنشستگان هم خبری بدهد.
••جناب آخوندی شما بفرمایید اگر مسکن مهر نبود
قیمت مسکن و به ویژه اجاره بها چقدر افزایش می یافت؟
شما از کارنامه خودت بگو؟ امالی نانوشته غلط ندارد.
••آموزش و پرورش از طرفی از کمبود نیرو رنج می برد و
از طرف دیگر در یک مدرسه با  200دانش آموز حداقل
هفت نفر کادر دفتری دارد با حقوقی به مراتب بیشتر از
یک معلم که تدریس می کند .پس در این شرایط چهار نفر
نیروی مازاد محسوب می شوند که بار اضافی روی دوش
این مردم پابرهنه هستند.
••من فرهنگی بازنشسته هستم خواستم تقاضا کنم
مسئوالن توضیح بدهند صندوق ذخیره فرهنگیان
تاکنون چه سودی برای ما فرهنگیان داشته و در آینده
برای ما چه سودی خواهد داشت؟
••شرکت بــرق امتیاز بــرق را  600هــزار تومان با چه
حسابی گران کرده؟
•• متولی نظارت بر مهدها کدام نهاد است؟ سر بچه چهار
ساله من در مهد شکسته خانم مدیر ضمن برخورد بد و
توهین آمیز می گوید هرجا دوست داری برو شکایت کن.
خراسان جان به دادمان برس!
••ای دست انــدرکــاران! تعویض کــارت ملی هوشمند
36هزار تومان تمام می شود بدون هزینه رفت و برگشت
به کافی نت و اداره پست منطقه و اداره پست مرکز ،آن
هم تا پنج سال .بعد از پنج سال باز همین آش و همین
کاسه است .واقعا یک خانوار شش نفره این همه پول از
کجا بیاورد؟
••حدود دو ماه است برای دریافت مجوز مشاور امالک
اق ــدام کــردم که بعد از اج ــاره کــردن مغازه و گرفتن
استعالمات حاال به خاطر سلیقه ای عمل کردن بعضی از
مسئوالن مربوط در ادارات ثبت و اصناف و بازرگانی و ...
کار استعالمات راکد مانده و اتحادیه پاسخ گو نیست و ما
باید همچنان کرایه پرداخت کنیم .لطفا پیگیری کنید.
••امیدوارم نقش گمرک در نظام اقتصادی کشورمان
کمرنگ نشود.
••مشاوران امالک که نمی خواهند مشکالت بین موجر
و مستاجر را حل و فصل کنند ،پس چرا برای نوشتن یک
برگه قولنامه حق کمیسیون می گیرند؟
••آقای پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس لطفا با شعور
مردم کمتر بازی کنید! شش ماه پیش موسسه کاسپین
با شرایطی خوب جواب گو بود حاال با منت می خواهید
شرایط تحمیلی بانک مرکزی را به خورد مردم بدهید؟
زیاد زحمت نکشید!
••مسئوالن بزرگوار شرکت گاز ،هزینه بهای گاز مصرفی
واقعا خیلی باالست .در شرایط کنونی توان پرداخت
برای خیلی از شهروندان وجود ندارد .خواهشمند است
از قطع گاز مشترکان خــودداری بفرمایید و سرپرست
خانوار را پیش خانواده شرمنده نکنید .کسی که از
سال گذشته تاکنون هنوز نتوانسته کل بدهی خود را
تسویه کند ،یعنی ندارد .سپاس گزار شما؛ یک شهروند
ورشکسته و بیکار.
•• چرا سبوس گندم از آرد گندم توسط سیلوی گندم و به
دستور شورای آرد و نان جدا می شود و جداگانه به فروش

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

می رسد؟ نان تولید شده با آرد سفید به دلیل نداشتن
سبوس باعث فشارخون ،چربی خون ،قندخون و سکته
های قلبی و مغزی می شود.
•• اواخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بود که من
با استفاده از فناوری های ساده ،طرحی را مطرح کردم
برای نامرئی کردن هواپیما که البته می شه گفت منظور
از نامرئی استتار خیلی دقیق و حرفه ای هواپیما در حین
پرواز و تو هر موقعیتی بود .خالصه من به دفتر ریاست
جمهوری نامه دادم و تقاضا کردم حمایتم کنند.
•• در جواب کارمند کاسپین که سه ماهه حقوق نگرفته،
ما سپرده گذاران سه سال است پول به حق خود را نگرفته
ایم .وقتی فعالیتی ندارید همان بهتر که از سپرده های ما
به شما حقوق ندهند.
•• هموطن عزیزی که درباره توقیف خودروی هموطن
عزیز دیگر با کنایه فرمودی خودرو بدحجاب بوده و خانم
شما مشکلی نداشته ،تا حاال درباره فسادهای اقتصادی
که انجام شده ،چقدر حساس بوده ای و انجام وظیفه
شرعی و شهروندی کرده ای که حاال این موضوع برایت
مهم تر شده که اجازه بدهی توهین به ناموس هموطن
من بکنی.
••در جواب دوست بزرگواری که کار روزنامه خراسان
درباره تیترکردن عمل ناپسند آن هنرپیشه را زیرسوال
می برند ،بایدگفت االن قرن شش و هفت قمری نیست
که پنهانی کسی را نهی از منکر کنیم .در ثانی به بهانه
ترویج نیافتن این گونه حرکات ناپسند نمی توان از گفتن
حقیقت ضعف اخالقی و ایمانی بعضی از دوستان جامعه
هنری که متاسفانه الگوی مردم هستند دوری کرد.
••از وقتی خانه های ویالیی به مجتمع و آپارتمان های
چند طبقه و بــرج ها تبدیل شــده ،همه از کمبود نور
خورشید پادرد هستند و عصبی و پرخاشگر شده اند.
••من با موتور به زمین خوردم و جمجمه ام شکست .بابت
دیه به بیمه ایران مراجعه کردم ولی جواب نمی دهند.
گواهی نامه و بیمه هم دارم.
•• عجیب نیست که منشور کورش را سر در سازمان ملل
زده اند! پیامبر(ص) از ایران تعریف کردند ،آن وقت ما
دنبال فرهنگ سازی و الگوسازی غربی هستیم!
••کار که عار نیست چه اشکالی دارد در کار ،انسان از
صفر شروع کند تا به پست و مقام برسد .اگر به اداره ای
بروید اول از آبدارچی اطالعات را می توانی کسب کنی
تا دچار سردرگمی نشوی .قدیم می گفتند بنده خدا
دیپلم اش را گرفته لبو فروش شده .االن از لیسانس
شروع می کنند.
•• خراسان عزیز لطفا نظرات و فتواهای مراجع تقلید
را دربــاره سود دریافتی بانک ها و موسسات مالی از
مشتریان که آیا این پول در زمره رباخواری است یا نه چاپ
کنید تا این مسئله برای ما روشن شود.
••بنده به عنوان یک ایرانی و عاشق ملت و دولــت ،به
صراحت اعالم می کنم که اگر آمریکا از برجام خارج
شود ضرر این کار را خود آمریکا می بیند و همه ملت ها به
آمریکا پشت می کنند.
•• به آقای دادستان؛ آقای صادقی لطفا بگویید چه شد
احقاق حقوق سهامداران پدیده بعد از سه سال؟
••به خاطر چــاپ درشــت جــدول هــای سودوکو تشکر
فـــراوان مــی کنم مطمئن باشید خواسته خیلی از
مشترکان روزنامه بود.
••چــرا ایـــران خـــودرو ایــــرادات فنی مــوتــور و سیستم
گرمایشی محصوالت پژو تولیدی اش را که از فناوری
فرانسه به تناسب اقلیم آب و هوای سرد وارد شده و دلیل
اصلی خرابی واشر سرسیلندر و موتور است به دلیل
فروش بیشتر قطعات و لوازم یدکی و سودهای میلیاردی
برطرف نمی کند؟
••ایران خودرو به بازنشستگان لشکری قرار بود خودرو
بدهد یک سال است ثبت نام کردیم خبری از خودرو
نیست حاال می خواهد به بازنشستگان کشوری آن هم با
اقساط خودرو بدهد .جای تعجب دارد! ما یک سال است
در رویای خودرو هستیم لطفا بقیه را رویاپرداز نکنید.
خدا را خوش نمی آید .قرار بود تعطیالت عید را با خودرو
برویم خوشحال بودیم افسوس که ندادند!
••وعده و وعیدهای آقای نوبخت خیلی تکراری شده.
آیا برای درمان تورم تکرار روش درمانی مناسبی است؟
••سایت وام ازدواج چه تاریخی باز می شود لطفا جواب
بدید به شدت محتاجیم.
••ما که برنج ایرانی نمی تونیم بخریم ولی برنج خارجی
 7500تومان است.

اظهار نظر نجفی درباره مدیران شهرداری تهران
محمدی – محمد علی نجفی شــهردار تهران در حاشیه
نشســت هیئت دولــت در جمع خبرنــگاران دربــاره این
که گفتــه می شــود در دوره شــما مدیــران دوره قالیباف
ارتقا پیدا کرده اند  ،تصریح کرد  :برخــی از مدیران دوره
قالیبــاف مدیــران خوبــی بودنــد و از نظر خط سیاســی
هم الزاما طرفــدار قالیباف نبودند ضمــن این که یکی از
شاخص های من برای انتخاب افراد این است که از بدنه
شهرداری باشند ،چه اصالح طلب و چه غیر اصالح طلب
 .وی افزود  :بــزرگ ترین گالیه کارکنان شــهرداری این
اســت که در دوران مدیریت قبلی تقریبا بیشــتر مدیران
رده باالی شــهرداری از بیــرون شــهرداری منصوب می
شدند و این اشــکال ندارد کســی که در دوره قالیباف از
مدیران میانی بوده و عملکرد خوبی داشته ،اکنون ارتقا
پیدا کند .شهردار تهران در پاسخ به سوال خراسان درباره

بدهی های شهرداری و تعیین تکلیف آن ها خاطر نشان
کرد  :ما یک جلسه با آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و
بودجه و یک جلسه با کرباسیان وزیر اقتصاد داشتیم که
در واقع در هر دو جلسه تصمیم گرفتیم کمیته مشترکی
تشــکیل شــود تا ارقام تایید شــده توســط دو طــرف را به
صورت دقیق اســتخراج کنیم ضمن این که در جلســه با
نوبخت درباره ردیف های بودجه ای که در قانون بودجه
امسال به عنوان ســهم شهرداری اســت ،بحث شد مثل
60درصد از جرایــم رانندگی که رئیس ســازمان برنامه
و بودجه قول داد امســال به موقع پرداخت شود و درباره
احکام بودجه ای دولت برای فاینانس در شــهرداری نیز
قــول دادند که امســال اجرا شــود .نجفی تصریــح کرد :
حجم بدهی ها طوری نیست که در کوتاه مدت بشود آن
را کنترل کرد  ،قبال هم گفتم حداقل بدهی های قطعی

تایید شده 30هزار میلیارد است  .وی در پاسخ به سوال
دیگر خراســان درباره پرداخت یارانه مترو به شهرداری
نیز گفت  :قرار شد یا به صورت نقدی یا اوراق این مبلغ را
پرداخت کنند .
▪احتمالتعطیلیبرخیخطوطناایمنمترو

خبرنگاری از شهردار تهران درباره برخی خطوط مترو که
گفته می شــود ایمنی الزم را ندارند پرسید که وی پاسخ
داد  :هم اعضای شورای شهر و هم وزارت کشور از برخی
خطوط ایراد گرفتند و ما یک تیم فنی گذاشتیم تا بررسی
کنند .به احتمال زیاد نتیجه بررسی آن ها این خواهد بود
که این ایرادها وارد است و این خطوط را به صورت موقت
تعطیل می کنیم تا ایرادها برطرف شود چون حفظ جان
و امنیت مردم مهم تر از هر مسئله ای است .
CMYK

