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سلطانی فر خبر داد  :ادامه پیگیری های وزارت ورزش و جوانان
برای ورود بانوان به ورزشگاه ها

...
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دمل های چرکین در اقتصاد
و باز هم تجویز مسکن
تقریبــا از این کــه تصمیم گیــران اقتصادی کشــور در دولت
دوازدهــم ،اقدامــی موثــر در مســیر "اصالحات اساســی"،
"بسترسازی برای بهبود معنادار ،مســتمر و پایدار اشتغال و
معیشت مردم"" ،برنامه ریزی برای رفع َا َبربحران های پیش
روی کشــور و جراحی دمل های چرکین نظام اقتصادی " و
"سیاستگذاریبلندمدتدربستراقتصادمقاومتی"انجام
دهند ناامید شــده ایم؛ همانند برخی کارشناســان که البته
از نظر سیاسی ،کامال همســو با دولت هســتند اما دولت در
برابر آن ها آمار تورم و رشد یا وام های اخذ شده از کشورهای
مختلفدرقالبفاینانسراارائهمیکند.تمامعباراتگزاره
ابتدایی فوق نیاز به تشریح دارد که تا حد امکان ارائه خواهم
کرد اما قبل از آن از علل تشــدید ناامیدی و بهانه این نوشتار
بگویم.دوروزپیشهممانندقبل،معاوناولرئیسجمهورو
رئیسسازمانبرنامه،بااستنادبهبرخیآمارهایرسمی–که
البتهدرستهستندودستیابیبهآنهاقابلتقدیر-سختبر
منتقدانتاختندواقتصادرااینگونهتصویرکردندکهمشکل
عمدهایوجودندارد،همهچیزروبهرشداستوآیندهروشن.
گویادولتهمچناناوجوظیفهواثرگذاریخودرادر"پیشبرد
امورجاری""،جلوگیریازنوساناتوتالطماتشدیددرنرخ
های اصلی اقتصاد کالن" و "بهبــود روابط بین المللی" می
داند.اموریکهاگرچهالزمهستندامابرایاقتصادمابهشدت
ناکافی اند و ظرفیت های "نهاد دولت" هم بسیار بیش از آن
است.درمقامتمثیل،مواجههاینگونهدولتبااقتصاد،مانند
پزشکیاستکهبرایبیماریباغدههایسرطانیوزخمهای
چرکین،قرصمسکنوتغذیهخوبتجویزمیکند!البتهشاید
این نگاه در دو سال ابتدایی دولت یازدهم قابل قبول و دفاع
بود چرا که تالطمات درونی و بیرونی بسیار بود اما بعد از آن
وبهویژهدردولتدوازدهمبیعملیقابلپذیرشنیست.
پنبهدرگوش
مهم ترین بحــران پیــش رو ،بیکاری اســت .بر اثــر وضعیت
اقتصادیدریکدههگذشتهدرکناربیکاریگسترده،نشانه
هایفقرهمدرابعادمختلفآنمشهوداست.بعیدبهنظرمی
رسد این معضالت با سیاست های تکراری و آزمون پس داده
به صورت پایدار حل شود یا تقلیل یابد؛ رفع این بحران بدون
سیاســت های فعال و مداخله جدی دولت ممکن نیست اما
سیاست های اتخاذشــده همچنان بر محور پول پاشی های
کورمتکیاست.اینسیاستحتیاگراتفاقیبههدفاصابت
کندهرگزشغلپایداریایجادنخواهدکردوتاثیرمعناداری
بر معیشت نخواهد داشت .مسئله بیکاری در کنار سیاست
های غلط انباشت شده از گذشــته تا به امروز ،صندوق های
بازنشستگی را هم در معرض بحرانی بزرگ قرار داده است.
فســاد ،قاچاق ،فضای نامناســب کســب و کار و ناکارآمدی
دستگاه های دولتی – والبته قضایی -نیز به طور جدی نیل
به اهداف اقتصادی اساسی مثل رشد پایدار ،اشتغال زایی و
فقرزداییراتحتتاثیرمنفیقرارمیدهد.منابعبسیاریدر
قالبانواعیارانههایپیداوپنهانهدرمیرودوتالشیبرای
تقلیلآنانجامنمیگیرد.همهاینهادرکناربسیاریمسائل
دیگر،همانغدههایسرطانیاستکهبسیارفریادزدهمی
شونداماگوششنوایینیست.
نمیتوانبیشازاینانتظارداشت؟
برخی بر این عقیده اند که نمی تــوان از این دولت با توجه به
نگاهورویکردشوالبتهفضایکالنسیاسیدرکشور،انتظار
بیشتری داشت؛ رویکرد اعتدالی و محتاطانه برای مدیریت
کشتی توفان زده مناسب اســت اما برای تعمیر آن و اصالح
مســیر بلندمدتش نه .چندی پیش دکتر رنانی اقتصاددان
صاحب نام کشــور گفته بود" :ماموریت دولت روحانی برای
«بهبود» ،با کنتــرل تورم به خوبی انجام شــده اســت .برای
«خروج حقیقی از رکود» (کــه در اقتصاد ما معیارش «مثبت
شدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی» نیست بلکه معیارش
کاهش ذخیــره بیکاران اســت) ،دولــت روحانــی هیچ کار
دیگرینمیتواندبکند".ایشانخروجازاینشرایطرامحتاج
تغییرنگاهاساسیواصطالحاپارادایمشیفتحاکمیتیمی
داندوتصریحمیکندکهبدوناینمهم،بایدبهزودیمنتظر
یک بحران بزرگ ،نظیر یک جهش ارزی و سپس یک انفجار
تورمی بود .به اعتقاد ایشان بدون پارادایم شیفت حاکمیتی
نمیتوانانتظاربیشتریداشت.امامحسنجاللپور،فعال
اقتصادی (که از نظر سیاسی از حامیان دولت محسوب می
شــود) رویکرد دولت دوازدهــم را در امتــداد دولت قبل می
داند و بر این وجه اشتراک تاکید می کند که "هیچ برنامه ای
ندارد"!رئیسسابقاتاقبازرگانیبابیاناینکهدولتدوراه
بدوسخترادرپیشرودارد،راهسختراجراحیاقتصادی
می داند و توضیح می دهد" :راه بد این اســت که راه قبلی را
ادامه دهد و به همان ترتیبی که تا امروز پیش رفته ،به صورت
مسکنوار و مقطعی تصمیم گیری کند و ادامه دهد که آخر
اینراهبهترکستاناست".بهاعتقاداونهتنهااکنونمیتوان
کارهای بسیاری کرد بلکه حتی در سال های سخت ابتدای
کاردولتیازدهمهممیشدکارگروهیمستقل،اصالحات
اساسیاقتصادیرابهموازاتکاهشتورمومذاکراتهسته
ایبهپیشببرد.
اماحتیاکنوننیزنشانهایازتغییردررویکردواتخاذبرنامه
های تحول اقتصادی مشــاهده نمی شــود .متاسفانه تغییر
ترکیب تیم اقتصادی در دولت دوازدهم هم مســیر روشــنی
تصویرنمیکند؛بهبودنگاههاوجدیتاقدامدروزارتصنعت
با عقبگرد جدی در وزارت اقتصاد جبران شــده و تیم اصلی
تصمیمگیریهمبدونتغییرماندهاست.
حرفآخر
رئیــس کمیته امــداد پیشــنهادش را درباره اصالح مســیر
پرداخت یارانه هــا – به عنوان یکــی از معضالت پیش روی
اقتصاد کشــور کــه نیــاز بــه اقــدام شــجاعانه دارد -برای
چندمین بار به دولت ارائه کــرد و عواقب آن را هم پذیرفت.
این پیشــنهاد البتــه از نظر محــدود کردن پرداخــت یارانه
صرفا به مددجویان کمیته امداد محل انتقاد اســت و شاید
الزم باشــد حتــی بخشــی از طبقه متوســط را کــه واقعا در
شــرایط فعلی نیازمند یارانه محســوب می شوند همچنان
برخوردار از یارانه نگاه داشت اما ای کاش دولت اگر در برابر
«انتقاداتی که از بیرون گود» می شــود پنبه در گوش دارد،
حداقل در برابر «پیشنهادات شجاعانه ای» که برای اصالح
بخش هــای ناکارآمد و پرهزینــه اقتصاد مطرح می شــود،
واکنش مثبت نشان دهد تا در سال های آینده ،حداقل یکی
از مسائل پیش رو حل شده و کوله بار مسائلی که به آیندگان
تحویل خواهد شد سبک تر شود   .

پاسخ دفتر آیت ا ...العظمی سیستانی در قم به سوال خراسان

جواد نوائیان رودسری  -در پی انتشار اخباری در بعضی
خبرگزاریهادربارهفتوایآیتا...العظمیسیستانیدر
خصوصنحوهصرفوجوهشرعیه،دفتراینمرجعتقلیددر
نجفاشرف،بهپرسشیدراینزمینهپاسخدادوتأکیدکرد
که این اجازه با توجه به شرایط خاص عراق به مقلدین این
مرجع تقلید در این کشور داده شده است .براساس آنچه
در سایت رسمی دفتر آیتا ...العظمی سیستانی منتشر
شده ،متن کامل پرسش و پاســخ دفتر این مرجع تقلید به
اینشرحاست:
«بسمهتعالی
دفترحضرتآیتا...سیستانیمدظله-نجفاشرف
باسالمواحترام؛بهتازگیبعضیازخبرگزاریهابهآیتا...
سیستانی نسبت دادهاند که ایشان به مقلدین خود اجازه

▪پاسخدفترآیتا...العظمیسیستانیدرقم

همچنیــن ،دفتر آیــتا ...العظمــی سیســتانی در قم ،در

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پاســخ به پرســش خبرنگار خراســان درباره اخبار انتشار
یافته از فتوای جدید این مرجع تقلید درباره مصرف وجوه
شرعیه،اعالمکردکهاینفتوا،تنهاناظربهمقلدانحضرت
آیتا...العظمیسیستانیدرعراقاستومقلداندردیگر
کشورها ،در صورت هرگونه پرســش در این زمینه ،باید به
دفاترنمایندگیاینمرجعتقلیدمراجعهکنند.

زنگ خطر زنانه شدن سالمندی در کشور
عضومرکزتحقیقاتسالمندیایران،زنانهشدنسالمندی
را مشــکل ســاز خواند و گفت :جمعیت زیادی از خانم های
سالمند ،بی سواد و فاقد درآمد هســتند بنابراین نیاز است
دولت از آن ها حمایت بیشتری کند .به گزارش ایسنا ،دکتر
فرحناز محمدی ،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی با اشاره
به این که جنسیت یکی از مولفه های مهم در حوزه سالمت
است،گفت:ازسال 1995بررسیهاییکهدرجهانانجام
شد ،نشان داد خیلی از مشکالت سالمت مردان وابسته به
میکروب،ویروسوعواملشناختهشدهنیستبلکهعواملی
است که ما به آن می گوییم تعیین کننده های اجتماعی که
تاثیر بیشتری برسالمت دارند .وی جنســیت را یکی از این
عواملمطرحوبیانکرد:وقتیازجنسیتصحبتمیکنیم
فقطزنومردبودنمطرحنیستبلکهتبعاتیاستکهزنیا

مرد بودن به همراه دارد برای همین وقتی می گوییم پدیده
سالمندی در کشور به سمت زنانه شدن پیش می رود یعنی
تبعاتی اســت که به واسطه مشــکالتی که به دلیل زن بودن
مطرح می شود یا زنان تجربه می کنند ،در این جا بارزتر می
شود.عضو مرکز تحقیقات ســالمندی ایران با اشاره به این
که جمعیت ســالمندی کشور به سمت زنانه شــدن در حال
پیشرویاست،گفت:براساسآمار 51،درصدجمعیتکل
کشــور مرد و 49درصد زن هســتند .این آمار در سالمندان
بر عکس اســت و درصد مردان کمتر از زنان اســت .وی این
مسئلهرامشکلسازخواندومتذکرشد:آمارنشانمیدهد
مثال در دوران سالمندی درصد زیادی از سالمندان کشور
بیسوادهستندودراینبینجمعیتبیشتریازخانمهای
سالمند بی ســواد هســتند و به تبع این بی ســوادی شانس

اشتغال کمتری در دوران جوانی داشته اند و درآمد ندارند و
درصدوابستگیآنهابیشترشدهونیازاستکهدولتازآن
هاحمایتبیشتریکند.محمدیافزود:طبقآمار،بسیاری
اززنانسالمندتحتحمایتکمیتهامدادهستندواینخبر
خوبی نیست یا این که درصد بسیاری از آن ها تحت حمایت
فرزندانشان هستند اما از طرفی سن ازدواج در جامعه ما رو
بهافزایشاستوافرادممکناستازدواجنکنندودرنتیجه
فرزند نخواهند داشت و در این صورت سالمندانی که االن
به واسطه فرزندانشان حمایت می شــوند در سال های آتی
این حمایت را نخواهند داشت .وی هشدار داد :زنانه شدن
ســالمندی یعنی تعداد بیشــتر بیمــاری پوکی اســتخوان،
افسردگی،تنهازندگیکردنونیازبهمراکزمراقبتیبیشتر
وهمهاینهایکزنگخطراستوبایدبهفکرباشیم.

گران فروشی بلیت اربعین کار دست آژانس هواپیمایی داد
رئیــس گشــت ســیار تعزیــرات حکومتی اســتان تهــران از
تشکیلپروندهبراییکآژانسهواپیماییمتخلفخبرداد.
بهمن حسن بیگی ،رئیس گشت ســیار تعزیرات حکومتی
استان تهران به باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد :در پی
شکایت سازمان هواپیمایی کشــور مبنی بر گران فروشی
یکی از آژانسهای هواپیمایی ،دیروزچهارشــنبه در قالب

گشت مشترک تعزیرات با حضور سازمان حمایت از حقوق
مصرفکنندگانوسازمانصنعت،معدنوتجارتازآژانس
هواپیمایی در محدوده میدان فاطمی بازرســی انجام شد.
رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح
کرد:دراینبازدیدمشخصشدکه آژانسهواپیمایی مذکور
فاقد مجــوز فعالیــت بــوده و اقدام بــه فروش بلیــت کربال و

نجف کردهاست.حسنبیگیبیانکرد:دربررسیهایاولیه
مشخصشدکهاینآژانسغیرمجازبهفروشبلیتبهقیمت
باالتر از نرخ مصوب اقدام کرده و بلیت ۶۰۰هزار تومانی را
به مبلغ ۷۲۰هزار تومان به زائران اربعین حسینی فروخته
است .وی گفت :در همین زمینه پرونده تخلفاتی تشکیل و
برایرسیدگیبهتعزیراتارجاعشد.

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد:

کنایه معنادار نماینده روسیه به ادعاهای ضدایرانی «نیکی هیلی»
جلســه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد برای بررســی
وضعیــت خاورمیانه و به طور ویژه مســئله فلســطین شــب
گذشته برگزار شد .جلســه ای که اگرچه درباره فلسطین
بــود ،اما بــا لفاظــی هــای تنــد نماینــدگان آمریــکا و رژیم
صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی ایران همراه بود .به
گزارش تابناک« ،دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیســتی
در ســازمان ملل در ســخنان خود به جــای صحبت کردن
درباره بحث فلســطین ،به تکرار ادعاهای بیاســاس علیه
ایــران پرداخت و مدعی شــد ایران با حمایت از تروریســم،
جامعه جهانی را تهدید کرده و خواســتار نابودی اسرائیل
است .دانون از شــورای امنیت خواست از تهدیدات ایران،
نقض حقوق بشر توسط این کشور و اظهارات برای نابودی
اســرائیل جلوگیری کنــد .وی در ادامه مدعی شــد توافق
هســتهای ،تهدید اتمی ایران را از بین نبرده و اگر ایران در
آن فریبکاری نکند ،فقط زمان رســیدن آن به ســاح اتمی
را کاهش میدهــد .وی همچنیــن ضمن انتقــاد از برنامه
موشکی ایران از شــورای امنیت خواســت تا مانع آزمایش
موشکهای بالستیک دوربرد توســط ایران شود« .نیکی
هیلــی» نماینــده آمریــکا در ســازمان ملل هم مدعی شــد
نمیتــوان درباره خاورمیانــه صحبت کرد و نقــش ایران را
نادیده گرفــت .هر تهدیــدی در ایــن منطقه ،بــه نحوی به
ایران مرتبط است .هیلی در انتقاد از توافق هستهای ،ادعا

کرد دبیر کل ســازمان ملل در گزارشهای شش ماههاش
همواره پایبندی ایران به برجام را تایید کرده اما فهرســت
بلندی از رفتارهای نادرست ایران را نیز ارائه میکند .وی
باادعایاینکهایرانبهمناطقمختلفیازخاورمیانهسالح
ارســال میکند (یمن ،ســوریه ،عراق و لبنــان) افزود :این
مسئلهنقضقطعنامه ۲۲۳۱شورایامنیتاست.نماینده
آمریکا در ســازمان ملل مدعی شد سفرهای سردار «قاسم
سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به خارج از
کشور ،نقض قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت است .هیلی
در ادامه ادعاهایش افــزود محدود کردن قضــاوت درباره

ایران به تنها بعد هستهای ،کوتهبینانه است .باید تمام ابعاد
رفتار تهاجمی ایــران را در نظر گرفت .رویکــردی جز این،
احمقانه است .وی با بیان این که ایاالت متحده مسیری را
آغاز کرده که هدف آن رویارویی با تمام جنبههای عملکرد
مخربایراناستازشورایامنیتخواستکهضمنتغییر
قطعنامهها ،سیاســت خود را در قبــال ایــران تغییر دهد.
«واسیلی نبنزیا» ،نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در
این نشست ،در اظهاراتی کنایهآمیز خطاب به هیلی گفت:
«گویابرخیدستورکارجلسهامروزرااشتباهگرفتهاند.قرار
بود درباره فلسطین صحبت شود ،نه برجام».

اتحادیه اروپا شهرک سازی رژیم صهیونیستی را غیرقانونی دانست
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای تاکید کرد که تمام فعالیت
های شهرک سازی رژیم صهیونیستی مغایر مقررات بین
المللی اســت و امکان رســیدن به صلح پایدار را مخدوش
می کند .رژیم صهیونیســتی به تازگی با احداث  31واحد
مسکونی در شهر «الخلیل» در کرانه اشغال شده باختری،
موافقت کرده اســت.به گفتــه منابع آگاه  ،ایــن واحدها در
منطقه ای که ارتش این رژیم آن را بــرای «اهداف نظامی»
مصادره کرده اســت ،احداث می شود .منابع خبری هفته

گذشــته نیز گزارش دادند که مقام های صهیونیســتی در
تالش هســتند تا بیش از ســه هزار واحد مســکونی جدید
در کرانــه باختری احداث کنند .شــورای امنیت ســازمان
ملل متحد سوم دی ماه  95قطعنامه ای را تصویب کرد که
خواستار پایان دادن به شــهرک سازی رژیم صهیونیستی
در فلســطین اشــغالی شــد .در بیانیه «مایا کوســیانچیچ»
سخنگوی اتحادیه اروپا آمده است  :مقام های اسرائیل در
این هفته طرح هــا  ،مناقصه ها و مجوزهایــی برای احداث

هزاران واحد مســکونی در کرانــه باختــری از جمله برای
اولین بار از ســال  2002در شــهر الخلیــل و همچنین در
ناحیهقدسشرقیاعالمکردند.اینسخنگوافزود:موضع
اتحادیه اروپا درباره شهرک سازی ها و فعالیت های مرتبط
اســرائیل روشن اســت و تغییر نکرده اســت .موضع ما این
است که تمام فعالیت های شهرک سازی مطابق با قوانین
بین المللی غیرقانونی اســت و رســیدن به صلــح پایدار را
مخدوشمیکند.

وزیر کشور 17 :استاندار تغییر کردهاند
مهــر -وزیــر کشــوردرباره تغییــر درمدیریــت ارشــد
اجرایــی اســتان هــا گفــت :ایــن تغییــرات فرصتــی
اســت تــا از ظرفیــت و تجربــه مدیــران درامــور بهــره
گیــری شــود.رحمانی فضلــی افــزود :تاکنــون بــرای ۱۷
اســتان ،اســتاندار جدیــد تعییــن شــده اســت .درهمیــن
حــال اعتمــاد نوشــت کــه وزیــر کشوردراســتان البــرز
خواســتار گســتره بیشــتری از اختیــارات بــرای فعالیــت

الیحه جامع نظام انتخابات آماده ارائه در
جلسه هیئت دولت
باشــگاه خبرنــگاران – معــاون
پارلمانــی رئیسجمهــور دربــاره الیحــه
جامــع نظــام انتخابــات ،گفــت :الیحــه
مذکــور در وزارت کشــور تدویــن شــده
بــود ولــی بــه دلیــل مقــارن شــدن بــا
ابــاغ سیاســتهای کلــی انتخابــات
از ســوی مقــام معظــم رهبــری،
بایــد مجــدد بررســی شــود .امیــری

افــزود :بررســی مجــدد ایــن الیحــه بــا
حضــور وزیــر کشــور ،دادگســتری،
معاونــت حقوقــی و معــاون پارلمانــی
رئیسجمهــور در کمیســیون سیاســی
دفاعــی دولــت از مدتــی قبــل آغــاز
شــده و بحثهــای مفصلــی دربــاره آن
صــورت پذیرفتــه و در نوبــت طــرح در
جلســه دولــت اســت.

حرفمردم



اجازه صرف وجوه شرعیه فقط برای مقلدان در عراق است
دادهاند تمامی وجوه شرعیه را خودشان در موارد منطبقه
شرعیهصرفکنند.آیاایناجازهکلیتداردوهمهمقلدین
تهران-محمدناصری
دارند؟

آیتا...ایناجازهرا
بسمهتعالی
این اجــازه را معظم لــه با توجه به شــرایط خاص عــراق به
مقلدینخوددراینکشوردادهاند،مقلدیندیگرکشورها
میتوانند برای کســب اجازه به مقدار مناســب به وکالی
ایشانمراجعهکنند.
 27محرم1439
دفترآقایسیستانیدامظله؛نجفاشرف»


هادی محمدی – مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران
درباره موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها و نبود زیرساخت های مورد نیاز در این زمینه خاطر نشان کرد :
هماهنگی های فرهنگی و اجتماعی باید انجام شود که در حال پیگیری هستیم .

اســتاندارانش شــد .رحمانیفضلــی بــا اشــاره بــه وجــود
منابــع و ظرفیتهــای مختلــف اقتصــادی و مردمــی در
مناطــق مختلــف کشــور ،گفــت :بــرای اســتفاده بهینــه از
ایــن ظرفیتهــا ،دامنــه اختیــارات اســتانداران افزایــش
مییابد.وزیــر کشــور افــزود :حتــی مشــکالت آموزشــی
اســتانها هــم از طریــق واگــذاری اختیــارات دولــت بــه
اســتانداران حلشــدنی اســت.

پیامك2000999 :

•• آقای فتاح عزیز ،از جانب مردم سخن نگویید .از دل مردم
چه خبر داریــد ،بگذارید دولت یارانه ها را به همین روال
معمول بدهد .خواهش می کنم نظر ندهید .ما کلی روی آن
حسابکردیم.
••یارانهکمکهزینهخیلیازخانوادههاست.اینچهحرفی
استکهآقایفتاحمیزنند؟هرکییارانهمیخوادبهکمیته
مراجعهکنه؟
••آقایفتاح،لطفاازجانبمردمسخننگو.
••آقایفتاح،مگربرقرارییارانههدفشکمکبهنیازمندها
بوده که شما چنین حرفی می زنید؟ یارانه دادند که حامل
هایانرژیراآزادکنند.فقیروغنیندارد.
••ماکههرچهبهآقایفتاحبگوییمبهگوشاونمیرسد،الاقل
نمایندگان ملت که در مجلس هستند به آقای فتاح بگویند
یارانه شندرغاز است و اگر آن را قطع کنید قیمت ها هم باید
چهار برابر ارزان شود .بیشتر مردم با همین یارانه زندگی
میکنند.
••میخواستمبدانمآقایفتاحدرمملکتچکارههستندکه
میخواهندمسئولیتیارانهرابهعهدهبگیرند.
•• درسیدیگرازدرسهاییازقرآن،بهبهانهماجرای حسین
دوربینی .انسان در هر مرحله ای از علم و قدرت و معنویت
باشدبازهمنیازبهمراقبهوتهذیبنفسدارد.
•• اگر در سال های پیش تذکر قاطع به حسین نمازی (آقای
دوربینی) می دادند ،امروز شاهد این جریان نبودیم ،اما کار
حاجآقایقرائتیراتوجیهنمیکنم،سایهشانمستدامباد.
•• آقــای قرائتی؛ با این ترک اولــی که کردید باز همچنان
محبوبدلمایید!
•• استاد قرائتی عزیز ،مرد نورانی قرآنی ،یک کم حوصلگی
کوچک شما ،باعث نمی شود فراموش کنیم درس های
عمیق و زیبا همراه با حسن خلق و ابتکار و مجاهدت های
شما را که در نهایت خلوص انجام دادید و عذرخواهی تان
هم بزرگواری شما را اثبات کرد ...ای کاش هجمه ای که به
دلیلکمحوصلگیکوچکیانجامشد،برایفسادنزدیکان
هیئتدولتویاهرخطاکاروخیانتکاربهمردمواسالمانجام
می شد .آن وقت کسی جرئت نمی کرد به  16میلیون نفر
بگویدخشونتطلبیاآبخوردنمردمرابهرضایتکدخدا
ربطدهد.
•• ایکاشآقایدوربینیعاشقدوربینخداییمیبود!
•• تذکر دادن معلمان و یا سخنران به کسی که عامل به هم
خوردننظمجلسهاستامریعادیاستاماانتظارمردماز
آقای قرائتی آن قدر زیاد است که واکنش های زیادی از خود
نشاندادهاندوایننشانگرآناستکهمردمایشانرابهعنوان
یکمعلماخالقپذیرفتهاند.
•• یک درس دیگر از معلم اخــاق شیخ محسن قرائتی:
ابانداشتنازعذرخواهیوتوبهبرایاشتباهات.
•• متشکرمازاقدامشجاعانهوانقالبینمایندهریزبینونکته
سنجشهرمنیشابور.خانمچنارانیمتشکریم.
•• از خانم چنارانی نماینده نیشابور سوال دارم ،آیا بهتر نبود
شما که بــرای یک خطای لفظی معاونت استانداری این
قدر پیگیری می کنید ،ذره ای هم پیگیر خطاهای بزرگ
مسئوالنیبودیدکهمسبباینهمهبیکاریجوانانتحصیل
کرده ،اختالس ،مشکالت بانکی ،سپرده های مردمی و ...
هستند!!
••چراوزیرنفتباوجوداطالعازوضعیتاسفناکمعیشتیو
کاریکارکنانقراردادموقتوزارتنفتاقدامینمیکند؟
••آقای جهانگیری ،بیا با هم بریم تو شهرک صنعتی به من
نشون بده کجا  795هزار شغل ایجاد کردی؟ نکنه اونایی
رو میگی که هر سال قبل از عید اخراج و دوباره بعد از عید
استخداممیکنند؟!
•• هموطن عزیزی که از سرنوشت سهام عدالت پرسیده
ای ،جناب آقای پورابراهیمی نماینده محترم مجلس با هر
ترفندیکهمیخواستنددولتمردانراازچشممردمبیندازند
نتوانستند ولی از راه گرفتن جلوی پرداخت سود سهام به
آرزویشانرسیدند.
••چراقیمتدالرالکیباالرفتوثابتماند؟
••بسیار خرسند و خوشحالیم از مواضع دلیرانه و قاطعانه و
حسینی عاشورایی رهبر بزرگوار انقالب در جمع نخبگان
جوانکشور.
••آموزشوپرورشکیمیخواهداضافهکارپارسالمعلمان
را بدهد؟ هیچ معلمی دل و دماغ کار ندارد .به مدارس سری
بزنید.
••کالسسومدبستانشهیدصادقیشهرستانگرمهپساز
گذشتیکماهازسالتحصیلیمعلمثابتندارد!
••مسئوالنمحترمبیمارستانجاجرملطفانظارتبیشتریبر
قسمتنوبتدهیسونوگرافیداشتهباشند.چونخودبنده
شاهدرعایتنکردننوبتدراینقسمتبودم.شمارههایی
کهبعدازمنبودندزودترازمننوبتشانشد.
••من و مادرم از سال  1381که پدرم فوت کرد ،مستمری
بگیر تامین اجتماعی شدیم .از بانک رفاه که کم کم میزان
حقوق افزایش یافت ،سالی دو بار اضافه حقوق واریز می شد
و بن خرید کاال می گرفتیم اما حاال فقط حقوق و دیگر هیچ!
تاکنونوامهمنگرفتهایم!هرباربهانهمیگیرندکهحقوقتان
کماست،سندخانهبایدباشدو...ماهممستاجریموباوضع
االنواقعانیازمندوامهستیم!مسئوالنچهکنیم؟!
••ماه قبل معاون امــور مالی تامین اجتماعی به خبرنگار
خراسانقولدادهبودازاینماهحقوقبازنشستگانبهموقع
پرداخت می شود .باز هم چنین نشد .حقوق ها هنوز واریز
نشدهاست!
••گرد و غبار و آلودگی هوای شدید سه شنبه مشهد نشان
دادهیچشهریازآثارتخریبمحیطزیستدراماننیست.

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

••چرا کسی نیست جلوی قوه قضاییه را بگیرد که بابت ثبت
نامآزمونهایقضاوتووکالتوکارمنداداریاینهمهپول
از جوانان مظلوم و بیکار می گیرد؟ با این پول ها چه کار می
کند؟نمایندگانمجلسکجایند؟
•• در جــواب دوســت عزیز درخصوص وام خ ــودرو ،ما هم
بازنشسته نیروی انتظامی هستیم .برادر طرف ما هم به کل
از این حرف ها نیست .وام برای معالجه و درمان می خواهیم
ولیندارندخودروپیشکش!
••خبر آزادی کرکوک توسط ارتش دولت اسالمی بغداد از
دست قلمرو غیرقانونی حکومت خود مختار بارزانی جای
خوشحالی و تبریک فراوان دارد .نیروهای اقلیم کردستان
تحترهبریبارزانینقشداعشدومرادارندبازیمیکنند
وقطعاسرانجامشانشکستاست.
••واقعا خیلی خنده داراست که آقای نجفی شهردار تهران
اول می گوید در انتخاب معاونانم سیاسی عمل نکردم .در
ادامــه می گوید کسانی را انتخاب کردم که طرفدار آقای
قالیبافنباشند.پسچطورسیاسیعملنکردید؟
••جالبه با این همه تبلیغات و بگیر و ببند وزارت بهداشت
در طرح تحول و رایگان کردن هزینه های بیمارستان های
دولتی که اغلب هم قشرهای متمول از آن استفاده می
کنند این دوست مان رفته بیمارستان خصوصی که بعد زیر
مخارجشبماند.
•• خبرنگارتان در روزنامه نوشته آهن از پارسال تا حاال 12
درصداضافهقیمتداشته.خودمنسازندههستم.پارسال
آهن را  295تومان می خریدم ،امسال  445تومان .چطور
حسابکردهایدکه 12درصدشده؟!
•• در قسمت «در حاشیه» صفحه سیاست روز سه شنبه
 25مهر به جای عکس آقای بقایی دربــاره برگزاری علنی
دادگاهش،عکسآقایبروجردیراچاپکردهبودید.لطفا
کمیدقتکنید!
•• روزنامه با چه هدفی اقدام به انتشار مطالب چندش آوری
مانندقتلوتجاوزبهکودکدوسالهمیکند؟اینمطلبغیر
ازبدآموزیچهنتیجهدیگریمیتواندداشتهباشد؟
••چرا بعضی از مردم این قدر سنگدل و بی رحم شده اند؟
قلبمبهدردآمدازاینهمهشقاوت!کودکدوسالهچهگناهی
کردهاست؟!
••از زحمات نیروی خدوم انتظامی و قوه قضاییه تشکر ویژه
دارم .راجع به پرونده خرچنگ های سیاه باید اشد مجازات
اعمال و سریع اجرا شود تا درس عبرتی برای تمام کسانی
باشدکهرعبووحشتدرجامعهایجادمیکنند.
•• روزدوشنبهدرصفحه 2زندگیسالمخانمیگفتهبودکه
دختر 13ساله اش با کمی دویدن تنگی نفس می گیرد و ...
و پزشک طب سنتی گفته بودند که سکنجبین بخورد .آخر
این چه طرز طبابت است؟! شاید این دختر نشانه های اولیه
آسم یا  ...را داشته باشد .خواهش می کنم این مادر گرامی
فرزندشانراتادیرنشدهنزدپزشکمتخصصببرند.
••با این هوای آلوده شهرها ،دستگاه تصفیه هوا برای تمام
منازلضروریاست.
••از سال 74تاکنون بیمه هستم و کارم نیز سخت و زیان آور
است .دو سال خدمتم را هم خریدم ولی متاسفانه اداره کار
گیر داده به چند ماه که بیمه نبودم و دوباره بیمه شدم .واقعا
درست نیست که به خاطر این جریان حق بازنشستگی ام را
ندهند.لطفاپیگیریکنید.
••چــرا جلوی واردات و تولید و فــروش داروهـــای الغری
غیرمجاز ماهواره ای و اینترنتی گرفته نمی شود و آزادانه در
حالفعالیتهستند؟
••بعضی از عطاری ها و داروی گیاهی فروش های مشهد
بــدون استثنا مثل قند قرص متادون ،ترامادول و داروی
غیرمجازمیفروشند.ترسیهمندارند.هرکسداخلبرود
و درخواست کند به او می دهند .خراسان گزارشی تهیه کن
که از کجا تهیه می کنند آن هم با خرید ارزان و فروش گران و
سودباال؟!
••بعداز 30سالزندگیمشترکباداشتنسهفرزندکهزنت
هوای رفتن کرده و پشت پازده به تمام سال های زندگی باید
چهکارکرد؟!
•• لطفا نماینده های محترم مجلس فکری هم بــرای این
قوانیناداریکهسالهاازتاریخانقضایآنهاگذشتهبکنند.
روسا ناراضی هستند چون معتقدند که ابزارهای مدیریتی
و تشویقی کارآمد در آن لحاظ نشده .کارمندها از تبعیض
هاییکهباحیطهاختیاراتمدیرتوجیهمیشودناراضیاند
ومردمهمازشیوهارائهخدماتبدونتوجهبهنیازهایآنها
ناراضیهستند.
••من یک بجنوردی ام .برخالف همه شهرها که هر هفته دو
باربارونمیادبجنورددوبارزلزلهمیاد.خواهشمیکنمیک
پرونده را به زلزله و علت زلزله های زیاد بجنورد اختصاص
دهید.
•• جانبازجنگهستم.یکوامخریدمسکنگرفتمکهبهعلت
کسادی بازار و نبودن کار ،پرداخت اقساط آن عقب افتاده.
حاالبانکعاملدرصددحراجآپارتمانمنبرآمدهاست.
••لطفا درباره معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز کارخانه
با توجه به قانون جدید معاینه فنی و شلوغی مراکز معاینه که
برای 2تا 3ماهدیگهوقتمیدنوپلیسمحترمبدونتوجهبه
این موضوع اعمال قانون 50هزار تومانی می کند گزارشی
تهیهکنید.همچنینازهزینهمعاینهبهمبلغ 208هزارتومان
کهاینمبلغبرایخیلیهاپرداختشسختاست.
••خراسان عزیز من یک روستایی هستم .هر موقع تلویزیون
را روشن می کنم آقای نوبخت را مشاهده می کنم با یک
وعده جدید! شما را به خدا حرف های آقای نوبخت را
پخش نکنید.

استقبال خبرگان از نظرات اندیشمندان برای
را هاندازی «هیئت اندیش هورز»
باشــگاه خبرنــگاران  -رئیــس مجلــس
خبــرگان بــا اشــاره بــه ضــرورت حراســت
از حرکــت صحیــح انقــاب ،رهنمودهــای
مقــام معظــم رهبــری در زمینــه تشــکیل
هیئــت اندیشــهورز توســط مجلــس
خبرگان رهبــری را در این زمینه دانســت.
آیـتا ...احمد جنتــی ،افزود :همــه ما باید
تــاش کنیــم زمینــه حفــظ انگیزههــای

انقالبــی و نیــز دینمــداری مــردم را فراهم
کنیــم .وی از محققــان و مراکــز تحقیقاتی
دعــوت کــرد در ایــن زمینــه بــه مطالعــه
و پژوهــش بپردازنــد و افــزود :مجلــس
خبرگان رهبــری از نظــرات اندیشــمندان
و مراکــز تحقیقاتــی بــرای راهانــدازی
ایــن هیئتهــای اندیشــهورز اســتقبال
میکنــد .
CMYK

