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آن سوی سکه  40میلیارد دالر فاینانس خارجی

برآوردها بیانگر این هستند که اقتصاد ایران برای رســیدن به نرخ رشد متوسط
 8درصدی که در اسناد باالدستی برنامه ششم تاکید شده است ،نیازمند جذب
ساالنه 28تا 50میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی است .بر این اساس ،یکی
از محورهای تالش دولت و به خصوص بانک مرکزی در سالهای پس از برجام،
به جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف شده اســت .مزیت مهم ارتباط مالی با
طرفهای خارجی در این زمینه و در قالب قراردادهای دوجانبه ،سخت تر شدن
امکانمجددتحریمهایاقتصادکشورازجملهتحریمهایمالیاست.بااینوجود،
شایدآنچهبیشترطیاینمدتبهچشمآمدهودراخبارورسانههامنعکسشده،
تعریفبیشاز 40میلیارددالرفاینانسباکشورهایدیگربهبیانرئیسکلبانک
مرکزیاست.ازجملهکشورهاییکهعمدهترینارقامفاینانسرابرایطرحهای
مشــترک با ایران در نظر گرفته اند چین با بیش از 10میلیارد دالر ،کره جنوبی
با بیش از 9میلیارد دالر و ایتالیا با بیش از پنج میلیارد یورو هستند .جدای از این
کشورها،فاینانسچندیپیشباروسیهکهبدونمحدودیتاستوبرخیآنرابه
چکسفیدامضایروسهابهایرانتعبیرکردند،امضاشدهاست.فاینانسبهمثابه
وام خارجی است که به اتکای تضمین دولت از سوی بانک خارجی به پروژههای
اقتصادیکشوراعطامیشود.
 3دغدغه و ابهام در موضوع فاینانس ها
طبیعیاستکهایجاداینمسیریکهتاکنوندرحوزهفاینانسهابازشدهاست،
نسبت به شرایط قبل از برجام تمایز دارد .چرا که در آن دوران ،غیر از بسته بودن
کانالهای بازپرداخت تعهدات قبلی کشــور ،امکان تعریف فاینانسهای جدید
برای اســتفاده از ظرفیت مالی دیگر کشــورها نیز عم ً
ال بسته شــده بود و این کار
عمدت ًا از طریق واســطهها و داللها صــورت میگرفت که هزینههــای زیادی را
برای شرکتهای ایرانی به همراه داشــت .با این حال ،پس از برجام ،تعریف این
قراردادهایجدیدنشانازگشایشهایاولیهدراینمسیردارد.بهخصوصاین
کههماکنونبهگفتهرئیسکلبانکمرکزی،باتسویهتعهداتمعوقرتبهاعتباری
کشــور بهبود پیدا کرده و این خود به افزایش رغبت کشــورهای دیگر در تعامل با
ایرانبرایتعریففاینانسمنجرشدهاست.قراردادهاییکهدرصورتموفقیت،
میتواندبهنوبهخود،بهبهبوداعتمادواطمیناندیگرکشورهابرایقراردادهای
سرمایهگذاریجدیدمنتجشود .اماباتوجهبهاینشرایط،ابهاماتودغدغههایی
کماکانباقیاست.دغدغههاییکهمحصولاینقراردادهارابهمثابهبذرهایتازه
کاشتهشده،درمعرضتهدیدقرارمیدهند.
ریسکی که متوجه دولت است
-1اولینموضوعمربوطبهاصلفاینانساست.فاینانساگرچهگامروبهجلویی
برایکانالیزهکردنتامینمالیازخارجبرایپروژههایداخلیاست،بااینحال
هنوزازاشکالدیگرجذبمنابعکهمزایایبیشتریدارند،عقبتراست.فاینانس
بهمثابهوامخارجیمیماندکهبایددرزمانوموعدمقرروبانرخهایمشخص،به
طرفخارجیعودتدادهشود.آنگونهکهبانکمرکزیدرشهریورامسالاعالم
کردهاست،قراردادهایفاینانسیکهدرماههایاخیرمذاکرهشدهاند،وامهایی
هستندکهبهاتکایتضمیندولتاعطامیشوند.اینبدانمعنیاستکهیکیاز
ارکان ریسک قراردادهای تعریف شده در قالب فاینانس متوجه دولت است .در
نتیجهبدیهیاستکهتشخیصطرحهایمزیتدار،اجراوبهخصوصنظارتبر
چگونگی بهره برداری آنها و بازپرداخت سهم طرف خارجی پروژهها از اهمیت
خاصی برخوردار است .با توجه به این که نظام مدیریت پروژهها در کشور بعض ًا با
چالشهایاساسیمواجهاست،همچنینوضعیتنامناسببودجهودرآمدهای
دولت،اینموضوعیکیازدغدغههایمدیریتاقتصادیکشورخواهدبودتااین
تسهیالتبهبارهایمضاعفوتعهدآوردولتدردورههایآیندهتبدیلنشوند.
فاینانس بهتر است یا سرمایه گذاری خارجی؟
-2قالبقراردادهایفاینانس،بااشکالدیگرتامینمالیازجملهسرمایهگذاری
مســتقیم خارجی متفاوت اســت .نهادهای بینالمللی ســرمایهگذاری مستقیم
خارجی در یک کشور را «سرمایه وارد شده به یک کشور بهمنظور سرمایهگذاری و
دخالتموثروپایداردرادارهیکپروژهیاشرکت(باتملکحداقل ۱۰درصدازسهام
دارایحقرایشرکتمذکور)ازسویاشخاصحقیقییاحقوقیخارجی»تعریف
میکنند.بنابراینبدیهیاستکهطرفخارجیدرآنصورتیکیازارکانمسئول
درتامینسودسرمایهگذاریصورتگرفتهخواهدبود.موضوعیکهمیتواندویرا
مجابکندبههرطریقممکنبهانتقالفناوریوادارههرچهاقتصادیتر،رقابتیترو
سوددهترپروژهیادشدهبپردازد.بااینحال،همانگونهکهبراساساطالعاتمنتشر
شدهمشاهدهمیشود،قالبقراردادهایفاینانسالزام ًابااینمزایاهمراهنیستو
ایننکته،حرکتدستگاهدیپلماسیاقتصادیکشوردرحوزههایدیگرجذبمنابع
خارجی از جمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بیش از پیش آشکار میسازد.
دالیل بی رغبتی بخش خصوصی به فاینانس
 -3اما موضــوع مهم دیگر که شــاید بی ربط به موارد فوق نباشــد ،بــه کم و کیف
استقبالبخشهایاقتصادیبهخصوصبخشخصوصیازاینشکلتسهیالت
مربوط اســت .اگر چه تاکنــون جزئیــات قراردادهــای فاینانس کشــور به دلیل
محرمانگیافشانشدهاندونیزآماردقیقیازمیزاناستقبالبخشهایمختلف
ازاینقراردادهاتاکنونمنتشرنشدهاستاماهماکنونفرضیهبیرغبتیبخش
خصوصی برای حرکت به سمت اســتفاده از این وامها وجود دارد .با توجه به این
که به احتمال زیاد بازپرداخت این تســهیالت برای فعاالن اقتصــادی ایرانی ،به
صورت ارزی خواهد بود ،بنابراین در وهله اول باید به فضای پرابهام آینده نرخ ارز
برای فعاالن اقتصادی اشــاره کرد .این شــرایط ،تردید بخش خصوصی را برای
ورودبهاینقراردادهابیشترمیکند.ازسویدیگر،بایدگفتکمهزینهتریننوع
استفادهازاینوامهادرداخل،قطع ًاتعریفپروژههاییباقابلیتصادراتیاست.با
اینحال،آمارهایکالنوجهانی ازوضعیتنامناسبمولفههایحاکمبرفضای
تولید و کســب و کار در کشــورحکایت دارند .طبق اعالم بانک جهانی ،وضعیت
شاخصکسبوکاردرایران،درسال،2017ازبین 190کشوردنیا 120،بوده
است .اگر چه این رتبه به هیچ عنوان برای اقتصادی با اندازههای اقتصاد کشور
پذیرفتنینیستاماروندآنبیانگربهبودنسبیدرسالهایپسازبرجاماست.
بااینحال،گزارششماره 15620مرکزپژوهشهایمجلسنشانمیدهدکه
بخشعمدهایازبهبودحاصلشدهطیاینسالها،بهاصالحاطالعاتوگزارش
دهی کشور به این نهاد بین المللی مربوط است بنابراین نقش مداخله دولت در
بهبود این وضعیت ،بسیار ضعیف بوده است .از سوی دیگر ،طبق گزارش مجمع
جهانی اقتصاد ،رقابت پذیری اقتصاد کشور در گزارش سال 2018-2017و
در میان 137کشور 69،بوده اســت .این آمار و ارقام نیز میتواند تا حدی فرض
مورد اشاره ما یعنی احتیاط بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) را برای
ورود به این قراردادها توضیح دهد .در مجمــوع میتوان اظهار کرد به رغم ایجاد
جذابیتهایکالناقتصادیکهبیشترناشیازرفعمحدودیتهایبینالمللی
برایاقتصادکشوربودهاست،وضعیتنامناسبفضایتولیدوکسبوکارکشور،
یکی از چالشهای اساســی برای تحقق اهداف این فاینانسها و جذب سرمایه
گذاریمستقیمخارجیاست.همچنینبهرغمتماممزیتهایفاینانسبهویژه
از منظر تاثیرات سیاســی و روانــی آن در برهه فعلی که
دولت ترامپ به شدت روی عدم امنیت سرمایه گذاری
در ایــران مانور میدهد ،باید اذعــان کرد ،گزینه اصلی
و مفیدتر به حــال تامین مالی و تولید کشــور ،ســرمایه
گذاریمستقیمخارجیاست.دراینزمینهنقشفعال
دولتدراصالحساختارهایکسبوکارکماکانتوصیه
میشودوصدالبتهبایدیادآورشدایجادرقابتدرفضای
اقتصادمستلزمقاعدهگذاریصحیحوپرهیزازسیاست
رهاسازی بخشها به امید سیاســتهای کلی و دارای
نقطهاثرنامعلومخواهدبود.

پیامتسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتحجتاالسالممظاهری
حضرت آیت ا ...خامنه ای ،رهبر معظم انقالب
با صدور پیامی درگذشت روحانی خدمت گزار
و واعظ شهیر ،حجت االسالم مهدی مظاهری
را تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و
نشرآثاررهبرانقالب،متنپیامایشانبهاینشرح
است :بسمهتعالی/درگذشت روحانی خدمت
گزار و واعظ شــهیر حجتاالســام آقــای حاج
مهدیمظاهریرحمةا...علیهرابههم هدوست

دارانوارادتمندانوتربیتشدگانمنابرمؤثرآن
مکرموبازماندگان
مرحوموباالخصبهخاندان ّ
محترم ایشــان تســلیت عرض میکنم .زمزمه
معنویدعاونیایشآنمرحومدرشبهایجمعه
ِ
و سحرهای ماه مبارک رمضان ،طی سالهای
طوالنی ،در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز
اصفهان است و امید است همواره برقرار باشد.
/سیدعلیخامنهای ۲۲ /دیماه۱۳۹۶
ّ

آلودگیهواسرانجاممدارسمشهدرابهتعطیلیکشاند

آغازبهکاراداراتبادوساعتتاخیر
محمــد جــواد رنجبــر -تــداوم آلودگــی هوا
سرانجام مدارس مشــهد را به تعطیلی کشاند.
رئیــس اداره روابــط عمومــی و اطالع رســانی
اداره کل آمــوزش و پــرورش خراســان رضــوی
شب گذشته در گفت و گو با خراسان در این باره
اظهارکرد:براساسمصوبهجمعهشبکارگروه
کاهش آلودگی هوای استان خراسان رضوی،
در پی تــداوم آلودگی هــوا ،همــه فعالیتهای
آموزشــی و فوقبرنامــه (کالسهــای علمــی،

آموزشــی ،ورزشی و پرورشــی) مدارس نواحی
هفتگانهشهرمشهدمقدسونیزنقاطشهری
منطقه تبادکان در همــه مقاطع تحصیلی طی
روز شــنبه 23دی در نوبت صبح و عصر تعطیل
است .حسین عیدی افزود :مدارس استثنایی،
پیش دبســتانی و پیش دانشگاهی نیز مشمول
اینتعطیلیمیشود.همچنینبراساساعالم
استانداری،همهمراکزدولتیمشهدامروزبادو
ساعتتأخیرآغازبهکارمیکنند.

اختالفنظرمتخصصانومسئوالندربارهمحصوالتتراریخته

مجوزروحانیبرایتبلیغفوایدمحصوالتتراریخته
دانــش پــور -ســامت و کیفیــت محصــوالت
تراریختهموضوعیاستکهعالوهبرمتخصصان
و کارشناســان ،در میــان مســئوالن نیــز درباره
آن تفــاوت رویکــرد وجــود دارد .از یک ســو وزیر
بهداشت معتقد اســت که محصوالت تراریخته
نیازمند بررســی و آزمایشهای بیشــتری است
و از ســوی دیگر رئیس ســازمان محیط زیســت
به صراحــت میگویــد مخالفتی بــا محصوالت
تراریختــه نــدارد و در طــرف دیگــر ماجــرا هــم
نماینــدگان مجلس هســتند که دقیقــا یک ماه
پیشدرتذکریکتبیبهرئیسجمهورخواستار
جلوگیــری از واردات برنج تراریخته شــدند .اما
خبرهای دیگری شــنیده میشــود مبنی بر این
که بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت خانههای
جهادکشاورزی ،بهداشــت و علوم و نیز سازمان
محیط زیست ،مقرر شده دستگاههای مسئول
برای "ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد
جامعه ،مســئوالن و متخصصــان" در خصوص
فوایدتولیدواستفادهازمحصوالتوفراوردههای
حاصل از "موجــودات زنــده تغییر شــکل یافته
ژنتیکی" اقــدام کنند .ایــن پیشــنهاد در حالی
طرح شــده اســت که به تازگی وزیر بهداشت در
این باره گفت « :محصــوالت تراریخته مضرات و
فوایدی دارد و باید مراقب باشیم در جایی که به
ذخیره ژنتیکی کشور آسیب میزند ورود نکنیم
و در مواردی که بشر راهی ندارد ،از آن استفاده
کنیم.محصوالتتراریختهتوسطآزمایشگاههای
وزارتبهداشتوسازمانملیاستانداردبررسی
میشــود .تراریخته یک بحث علمی است و باید
اجازهدهیماینموضوعاتدرمحیطهایعلمی،
کارشناسیوتخصصیبررسیشود».درسازمان

حفاظت محیط زیســت هم تغییــرات مدیریتی
عمــا رویکــرد و اولویتبنــدی این ســازمان را
دربــاره برخی از موارد زیســت محیطی از جمله
محصوالت تراریخته تغییر داده است .اظهارات
رئیــس جدید ســازمان حفاظت محیط زیســت
مبنیبراینکهمخالفتیبامحصوالتتراریخته
ندارم و ســرطانزا بــودن محصــوالت تراریخته
اثبات نشده ،درحالی است که معصومه ابتکار
ضمنتاکیدبررعایتقوانینوضعشدهدرکشور
دربــاره محصوالت دســت کاری شــده ژنتیکی
(تراریخته)  11شــهریور در توئیتر خود مطلبی
را بازنشــر کرد به این مضمــون « ابتدا علفکش
همراه( GMOتراریخته)رامعجزهگرخواندند،
حاال مشــخص شــده مصرف زیادتر و آســیب به
خاک و طبیعت گستردهتر شده است .از تجربه
جهــان عبرت بگیریــم ».محصــوالت تراریخته،
به محصوالتی گفته میشــود که با دست کاری
ژنتیکــی از حالت عــادی خــارج شــدهاند .این
گونهمحصوالتباعثایجادبیماریهایجدید
در انســان میشــوند و در بســیاری از حیوانات
باعث مرگ شدهاند .متخصصان نیز معتقدند:
بر اســاس تحقیقات صورت گرفتــه تراریختهها
موجــب افزایش ســرطان ســینه و بیماریهای
قلبی میشــوند .در حالی که کشورهایی چون
ژاپن،آمریکا،چینواسترالیاجهتگیریمثبتی
دربارهکشتومصرفمحصوالتتراریختهدارند
اما در اکثر کشــورهای قاره آمریکا و اروپا و حتی
کشورهای آسیایی کشت محصوالت تراریخته
رسماممنوعشدهوایندرحالیاستکهدرایران
بهطورکامالرسمیمجوزکشتاینمحصوالت
درالیحهبرنامهششمگنجاندهشد.

معاوندادستانکلکشورودبیرکارگروهتعیینمصادیقمحتوایمجرمانهاعالمکرد:بررسیهاحاکیاست،باوجودتبلیغاتپرحجمدرخصوصاستفادهازفیلترشکنبرایدسترسیبهتلگرام،فعالیتتلگرام
درفضایمجازیکشوربیشاز 90درصدکاهشداشتهاست.بهگزارشفارس،خرمآبادیدرمطلبیدرکانالشخصیاشدرپیامرسانسروشنوشت:خوشبختانهتاکنونچندمیلیونتنازکاربرانتلگرامبه
پیامرسانهایداخلیمهاجرتکردهاند.طیمدتکوتاهیکهتلگرامفیلترشدهاستپیامرسانهایاجتماعیبومیمشابهآنمانند"سروش""،بله"" ،آیگپ"و"گپ"رشدکمیوکیفیفوقالعادهایداشتهاند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• سـود بانکـی را کـه کـم کردیـد آن هـم بـه بهانـه تـورم و
یارانـهای که تصمیـم دارید قطـع کنید با شـغل جدیدی
کـه بـدون پارتـی بـرای جوانـان تحصیل کـرده نیسـت و
قیمـت خـودرو هـم کـه چندیـن برابر قبل شـده پـس من
جـوان بـا مـدرک فـوق لیسـانس بـا یـک پـدر بازنشسـته
چطـور تشـکیل زندگـی دهـم؟
••روزنامه خراسـان اگه میخوای مردم دوستت داشته
باشند ،اگه میخوای همیشـه طرفدارت باشند صدای
مـا محرومـان رو بـه گـوش مسـئوالن برسـون تـا بفهمند
مردم چطـور زندگـی میکنند.
•• مسـئوالن میگـن کسـی نبایـد از تحصیـل بازبمانـد
پـس چـرا مـن بـه خاطـر نداشـتن وضـع مالـی یـک تـرم
از دانشـگاهم مانـده اسـت و بـه هـر بانکـی کـه مراجعـه
میکنم وام تعلـق نمیگیرد؟ میگـن وقتـی از نظر مالی
پولی نـداری در بانک بذاری وام تعلـق نخواهد گرفت یا
میگن باید آشـنایی داشـته باشـی که بتونی وام بگیری.
مـن االن بایـد چـه کار کنـم؟
••لطفـا گزارشـی از مراحـل مختلـف انتقـال خودروهـا
توسـط جرثقیلهـای خودروبـر و نحـوه ترخیـص آن بـا
مبالـغ زوری کـه دریافـت میشـود تهیـه کنیـد بـه ویـژه
در اداره پسـت که بابـت یک پاکـت دکمـه دار و یک عدد
خـودکار  16هـزار تومـان میگیرنـد .بـا وجـود صـدور
قبض بـرای پارکینگ بیشـتر از مبلغ درج شـده دریافت
میشـود.
••مـا راننـدگان وسـایل نقلیـه بـاری سـبک و سـنگین بـه
شـدت بـه طـرح مجـوز بارگیـری اعتـراض داریـم .مگـر
وسـایل نقلیه بـاری برای حمل مسـافر سـاخته شـده که
بـرای جابـه جایـی بـار باید مجـوز داشـته باشـیم؟
••خواهـش میکنیـم جـواب مـال باختـگان موسسـه
بدرتـوس را بدهیـد .در ایـن مـدت سـه سـال خانوادهها
بـا مشـکالت زیـادی مواجـه شـده انـد.
••سـریال لیسانسـهها  2کار سـروش صحـت دیدنـی،
تامل برانگیز و نشاط آور است .وقتی مشکالت اجتماع
با طنـز گفتـه میشـود بیننـده را جـذب میکنـد و به دل
هـم مینشـیند و ایـن از هوشـمندی کارگردان اسـت.
••از وقتـی دورهمـی دوبـاره شـروع شـده همـه
خوشـحالیم و ممنونـم از مهـران مدیـری که بـا خالقیت
و نـوآوری درد جامعـه را بـا طنـز بیـان میکنـد و مـا از تـه
دل میخندیـم و یک سـاعتی غمهـا فراموش میشـود.
عمـرش طوالنـی.
••کسـی کـه از رئیـس جمهـور خواسـته وام ازدواج 15
میلیونی را برای ازدواج دوم بدهند که مشـکل زنان بی
سرپرسـت رفع شـود ،بفرمایند کسـی که هزینـه ازدواج
دوم را نـدارد چطـور میخواهـد هزینههـای بعـدی دو
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زندگـی را بدهـد.
•• آقایی که نوشـت وام 15میلیونی را بـرای ازدواج دوم
آقایون بدن که خانومهای بی سرپرسـت کم بشـن ،اون
وام رو بـدن بـه خـود خانومای بـی سرپرسـت چـه نیازی
اسـت که بدن بـه آقایان؟!
••از پزشـک محترمی که درباره آنفلوآنـزای اخیر اطالع
رسـانی و راهنمایـی کردنـد بـی نهایـت سـپاس گـزارم.
بـرای شـان سلامت و موفقیـت روزافـزون آرزومنـدم.
کاش همـه در هـر کار و شـغلی کـه هسـتند همیـن قـدر
دلسـوز هموطنـان شـان باشـند.
••آقایـی کـه میگویـد بانـک رفـاه مبلـغ  20هـزار تومان
در کارت را نمیدهـد ،چنیـن چیـزی نیسـت تـا آخریـن
مبلـغ میتوانـی برداشـت کنـی.
••چـرا دولـت محتـرم سـود سـهام عدالـت را کمتـر از
نرخـی کـه گفتـه شـده واریـز کـرده؟ بقیـه سـود را کـی
میپردازنـد؟ لطفـا اطلاع رسـانی کنیـد.
••بنـده صاحب یک میلیون تومان سـهام عدالت هسـتم
در مهرماه سـهم آورده خودم را به دولت پرداختم و باید
با توجـه بـه صحبتهای آقـای پـوری حسـینی  50هزار
تومان در این مرحله از واریز سـود دریافـت میکردم که
برای بنده  26600تومان واریز شـده .لطفا راهنمایی
بفرمایید که علت چیسـت؟
••لطفـا دربـاره وکالـت بالعـزل و طریقـه قانونـی فسـخ
آن توضیـح دهیـد .خانم معلـول بـرای انجـام کارهایش
بـه شـوهرش وکالـت عـادی میدهـد امـا شـوهر وکالت
بالعزل در تمـام امور را گرفته و بدون اطلاع خانم خانه
را به نـام خـودش کـرده اسـت .منتظـر جواب هسـتم.
••خـدا قبـل از این که بـه انسـان قدرتی بدهـد،ای کاش
ظرفیـت بدهـد تـا تحمـل داشـته باشـد .طارمـی از لیگ
یک بـه پرسـپولیس آمـد و از صدقه سـر پرسـپولیس اوج
گرفـت ولـی بارهـا حاشـیه درسـت کـرد و موقعـی کـه
میخواست به کار پرسـپولیس بیاید پشـت پرسپولیس
را خالـی کـرد!
••وزارت کشـور آتش نشـانی را جـزو مشـاغل حاکمیتی
شـمرده و واگـذاری بـه بخـش خصوصـی را غیرقانونـی
میدانـد .چـرا بـه خصوصـی سـازی آتـش نشـانی در
مشـهد پایـان نمیدهنـد؟
••دیـروز رفتـم شناسـنامه دختـرم را در دفتـر پیشـخوان
عکس دار کنم ،فرسـتاد برای تعویض با هزینه  40هزار
تومـان .این یعنـی چه؟
••بایـد تلاش کنیـم از خوشـبختی و موفقیـت دیگـران
خوشـحال شـویم تـا خداونـد آن را بـه مـا و خانـواده مـان
هـم ارزانـی دارد.
••هـر چـه مطبوعـات و رسـانه ملـی در تشـویق مـردم بـه
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اسـتفاده از پیـام رسـا نهای داخلـی بکوشـند .اجـر
اخروی نیز به سـبب جدایـی مردم از کانالهای ناسـالم
نصیـب شـان خواهـد شـد.
••دانشـگاه رفتن که دیگـه خیلی وقته شـده بچـه بازی!
هـر دیپلـم ردی هم شـده یـا دانشـجو یا فـوق لیسـانس و
دکتـر .وای به حـال ایـن جامعه!
••چـرا بانـک سـپه شـعبه بیرجنـد مسـیر پارکینـگ را
مسـدود کرده؟ چه سـازمانی این مجوز را صـادر کرده؟
اگـر فـردا بانکهـای دیگـر کـه در جـوار ایـن بانـک قـرار
دارنـد بخواهنـد همیـن کار را بکننـد آیـا دیگـر جایـی
بـرای پـارک خودروهـا خواهـد مانـد؟ آیـا ایـن کار هیـچ
سـنخیتی بـا حقـوق شـهروندی دارد؟
••از بانک ملـی ایـران بسـیار تشـکر میکنیم که سـاعت
 4:51صبـح پیامـک سررسـید قسـط بانـک را بـرای مـا
میفرسـتد.
••روزنامـه خراسـان! الیحـه دایمـی قانـون مدیریـت
خدمـات کشـوری کـه در مردادمـاه اعلام و در دولـت
نهایـی شـده تاکنـون بـه مجلـس ارسـال نشـده،لطفا
بررسـی و پیگیـری فرماییـد.
••وزیـر امـور جوانـان حقیقـت را بگوییـد .مـن و همسـرم
دوم آبـان بـرای وام ازدواج ثبـت نـام کردیـم هنـوز بـه مـا
پرداختـی صـورت نگرفتـه!
••بنـده مدارکـم را گم کـرده بـودم و بعـد از دو سـال پیدا
کـردم .حـاال رفتـم کافـی نـت بـرای وام ازدواج ثبـت نام
کردم میگویند به شـما تعلق نمیگیرد .آیا این درسـت
اسـت؟ پـس پولمـان را موسسـه میـزان یـا فرشـتگان
بدهنـد.
•• تا شـرایط امن کاری ایجاد نشـود شـما اگر وام ازدواج
را هـر چقـدر هـم اضافـه کنیـد شـاید خیلـی هـم فایـده
نداشـته باشـد.
••آقای استاندار مگه کسـی برای افزایش ندادن قیمت
از شـما حـرف شـنوی داره؟ هرچقـدر آبونمـان از قبـض
گاز حذف شـد اونـم با حکـم مرجـع باالتر حکم شـما هم
اجـرا میشـه!
••چرا کسـانی که تحـت پوشـش بیمـه تامیـن اجتماعی
هستند از دریافت سـهام عدالت محروم هسـتند؟ ما که
تحت پوشـش تامین اجتماعی هسـتیم چـه کار کنیم؟
••آقای رئیس جمهور و سـخنگوی دولت وعـده به مردم
ندهیـد که سـال  97چنیـن میشـود و چنـان میکنیم.
به داد مردم برسـید که بیـکاری بیداد میکنـد .به جای
ایـن کـه صبـح تـا شـب بـه فکـر قطـع کـردن یارانـه مـردم
باشـید بهتر این اسـت که به فکر معیشـت مردم باشـید.
لبخند شـما و سـخنگوی شـما در رسـانهها گاهی باعث
ناراحتی اسـت.

تاخیردر 57درصدپروازهایفرودگاهمهرآبادطیآذر
محمد جــواد رنجبــر 57 -درصــد پروازهای
فرودگاه مهرآباد تهران طی آذر امســال با تاخیر
انجامشدهاست.
بهگزارشخراسان،براساسگزارشهایتاخیر
شرکتهایهواپیماییدرآذرامسالکهازسوی
سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شده است،
طی این ماه در مجموع شــش هزار و 295پرواز
توســط  15ایرالین از فــرودگاه مهرآبــاد تهران
انجام شــده اســت که 57.2درصد این پروازها
معادل ســه هزار و  600پرواز با تاخیــر و 42.8
درصــد پروازها معــادل دو هــزار و 695پرواز به
موقعانجامشدهاست.
درآذرامسالشرکتهواپیماییآسمانباهزارو
،28ایرانایربا،759ماهانبا،681زاگرسبا
 631وآتابا 626پرواز،بیشترینتعدادپروازهارا
بهخوداختصاصدادندوشرکتهایهواپیمایی

کاســپین ،کیشایر ،قشــمایر ،تابان و ایرتور در
ردههایبعدیقرارگرفتند.
بررســی عملکــرد خطــوط هوایــی کشــور در
پروازهــای داخلــی فــرودگاه مهرآباد طــی آذر
امسال نشان میدهد که شرکت هواپیمایی آتا
با 72درصد تاخیــر در پروازهایش ،ایــران ایر با
 65درصد ،نفت بــا  64درصد ،قشــم ایر با 59
درصد و کیش ایر بــا 59درصد رکورد دار تاخیر
پروازهابودند.بیشترینتعدادپروازهایبهموقع
در آخرین مــاه پاییز از فــرودگاه مهرآباد توســط
شــرکتهای هواپیمایی پویــا ایر بــا  86درصد
پروازهایش ،ســاها با  58درصد ،ماهــان با 56
درصد ،ایرتور با 52درصد و معراج با 49درصد
انجامگرفتهاست.درخورتاکیداستکهاینآمار
شاملهمهعواملمنشأتاخیرازجملهتاخیرهای
جوی،عملیاتی،فنیو...است.

محمودصادقیخبرداد:

طرحنمایندگانبرایجانماییتجمعاتدرتهران
انوار -پس از آن که شورای اسالمی شهر تهران
هفته گذشــته دو فوریت طرحی را تصویب کرد
که براساس آن شــهرداری تهران مکلف شده تا
یکماهدیگرمکانهاییرابرایتجمعاتواعالم
انتقاداتمردمتهرانبهشورامعرفیکند،مجید
محتشمیدبیرکلحزبآزادیپیشنهادکردکه
پارک الله در تهران بــرای این کار در نظر گرفته
شود .همچنین محمود صادقی نماینده تهران
درباره پیشــنهادش برای اختصاص جایگاهی

بهمنظور تجمع اعتراض کنندگان بیان کرد :ما
در نظر داریم طرحی برای اجرایی شــدن اصل
۲۷قانوناساسیبهصورتتفصیلیانجامشود؛
ازجملهاینکهمکانهایمناسبیبرایتجمعات
اختصاصیابدکهپیشنهاددادمازلحاظتاریخی
میدانبهارستانمیتواندمکانمناسبیباشد.
درفراکسیونامیدباآقایعارفصحبتکردم،
ایشانهمموافقبودندوازبرخیاشخاصبرای
تهیهطرحدعوتکردند.
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