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سردار اشتری :در مرزهای سهگانه هیچگونه
«گذرنامه و روادید» صادر نمیشود
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گزارش خراسان از مشکالت پیمانکاران برای دریافت مطالبات از دستگاه ها

یادداشت روز

اجحاف با اوراق خزانه

بهروز بیهقی
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الگویی مانع اغیار برای نخستین
بار در تاریخ ایران
الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشــرفت که روز گذشته در پی
تدوین ،از ســوی رهبر معظم انقــاب ابالغ شــد و صاحب
نظران به بررسی عمیق ابعاد مختلف آن فرا خوانده شدند،
افزون بر جنبه «متنی» یا  Textualخود که بر جامعیت این
ســند و ورود آن به جزئیات و نیز تبیین و بســط اقتضائات و
ملزومات پیشــرفت کشــور در عرصه های مادی و معنوی،
طی پنج دهه آینده داللت دارد ،حاوی جنبه ای «فرامتنی»
یــا  Contextualاســت کــه ارج و قدری ،همســنگ جنبه
«متنی» آن دارد.
بهدیگرسخن112،سالپسازامضایفرمانمشروطیتو
آغاز دوره ای نوین در حیات اجتماعی – سیاسی ملت ایران،
این نخستین بار اســت که الگویی صد در صد بومی با لحاظ
جهان بینی اســامی و مبانی ارزشــی برای پیشرفت کشور
عرضه و ارائه می شــود .هرچند ممکن اســت بخش هایی از
این سند مهم پس از واکاوی صاحب نظران ،در معرض جرح
و تعدیل قرار گیرد ،امــا این امر ،نافی اهمیــت خطیر تدوین
آن در بستر تاریخ معاصر ایران نیست .مروری بر برنامه های
توســعه کشــور طی 50ســال حاکمیت رژیم پهلوی ،گرچه
نشان دهنده برخی آثار ســخت افزاری است ،اما پیامدهای
نرم افزاری همین آثار ،آن چنان بود که ســرانجام طومار این
رژیم را با انقالبی ماهیتــا دینی درهم پیچیــد .از این منظر،
کامالهویداستکهاگربرنامهریزانکشوردردهههای 40و
 50شمسی،توجهیدرخوربهفرهنگبومیوباورهایتوده
های مردم می داشــتند ،بدون شــک محصوالت فکر و تأمل
آنان دستخوش دگرگونی هایی بنیادین می شد .اهتمام به
جنبه های نرم افزاری تمدن ســازی ،البته با پیروزی انقالب
اسالمیدرکانونتوجهومطمحنظرمدیرانکشورقرارگرفت
اما رویدادهایی همچون جنگ تحمیلی هشــت ساله ،موج
تروریسمدردهه 60و...مانعازآنشدکهایناهتمامبایسته
درقالبیکبرنامهنظاممندومدونرخبنماید.
برهمین اســاس ،با وجود تالش هــای دولت هــای پس از
انقالب ،برنامه های توسعه در بعضی بخش ها ،گاه با شدت
و گاه با ضعف به تقابل با جنبه های نرم افزاری تمدن سازی
اسالمی می انجامیدند .انتقادهایی که از دهه 70شمسی
راجع به طیفی از مسائل ،از سبک معماری تا علوم انسانی
رایج مطرح می شد ،عموما از این بن مایه نشئت می گرفت.
با این وصف ،جای خالی سندی جامع و در عین حال مانع
از اغیار غربی ،حتــی در چند دهه پس از انقالب اســامی
محســوس و ملموس بود .بر این مبنا ،الگوی پایه اســامی
ایرانی پیشــرفت را می توان پاســخی به این نیاز تاریخی به
شمار آورد؛ نیازی که اگر به رفع آن همت گماشته نمی شد،
چون مانعی بزرگ در برابر تحقق آرمان های مادی و معنوی
انقالب اسالمی قد بر می افراشت.
با ایــن همه ،تجربــه تاریخی ایجــاب می کند که بــرای گام
نهــادن مفاد این ســند در ســاحت عینــی زندگــی فردی و
اجتماعی ایرانیان ،هم بستر فرهنگی تحقق آن ،مهیا و هم،
ســاز و کار اجرایی متناســب با الگوی پایه اســامی ایرانی
پیشرفت ،ترسیم شود .تشــکیکی نمی توان روا داشت که
دست یابی به نسخه ارتقا یافته این الگو و سپس اجرای آن،
عزم های خلل ناپذیر می طلبد تا غبار مرور زمان بر دامان آن
ننشیند .به موازات این روند ،رسالت نخبگان در این برهه،
آگاه کردن عموم مردم و اقشار مختلف راجع به حیاتی بودن
تحقق الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
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صفحه1

مسعود حمیدی  -از سال  94دولت برای تسویه بدهیهای
خود به بخش خصوصــی؛ اوراق خزانه اســامی را در قانون
بودجــه گنجانــد .ایــن اوراق معمــو ًال بــا سررســیدهای یک
و دوســاله صــادر مــی شــود و در اختیــار پیمانــکاران طرف
حساب دستگاههای دولتی قرار میگیرد ،اگرچه این اوراق
درواقع حکم پول دولتــی را برای پیمانــکاران دارد اما حتی
دستگاههای دولتی از قبول این اوراق بابت مطالبات خود از
پیمانکاران سر باز میزنند یا جریمه دیرکرد برای این اوراق
تعیین میکنند.
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ،این اوراق را در ازای
مالیات بر ارزش افــزوده قراردادهــای دولت بــا پیمانکاران
قبول نمی کند و تأمین اجتماعی قبول این اوراق را منوط به
دریافت جریمه یا صادر نشدن مفاصا حساب برای پیمانکاران
کرده ،اگرچه روز سه شنبه هیئت دولت مصوبه ای در خصوص
حل مشکل پیمانکاران در استفاده از اوراق خزانه صادر کرده
که بنا به اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
تامین اجتماعی باید برای صدور مفاصا حساب بدون در نظر
گرفتن جریمــه دیرکرد اقدام کند .هرچنــد هنوز این مصوبه
اجرایی نشده است.
عباس غیب دوســت دبیر انجمن مهندســان مشاور خراسان
رضوی نیز در گفت و گو با خراسان در این باره اظهار کرد :چند
سالی اســت که دولت به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران
طرف قرارداد خود ،اسناد خزانه در اختیار آنها قرار میدهد.
این اسناد درواقع با سررسیدهای بیش از یک سال است .از
ســوی دیگر پیمانکاران بــرای تبدیل این اوراق بــه وجه نقد،
ناچارند آنها را با تنزیل ساالنه  22درصد در بورس بفروشند؛
یعنی ســهم پیمانکار از اوراق خزانهای که سررســید دو ساله
دارد ،ضرر  44درصدی است.
مدیرکل تأمیــن اجتماعی خراســان رضــوی با تاییــد دریافت
جریمــه  2درصدی از پیمانــکار بابت سررســید اوراق خزانه به
خراسان رضوی گفت :جریمههای دریافت شده توسط تأمین
اجتماعی به خزانه دولت واریز میشود بنابراین اگر بنا باشد این
جرایم دریافت نشود ،دولت باید در این باره ،دستورالعمل صادر
کند .محسن نظام خیرآبادی در خصوص مصوبه جدید هیئت
دولت مبنی بر این که "سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صدور
مفاصا حساب( بدون محاسبه جریمه) باید اقدام کند" ،گفت:

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

این مصوبه هنوز از طریق سازمان به استانها ابالغ نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در گفت وگو
با "خراسان" با تایید برخی مشکالت در استفاده از اوراق خزانه
اسالمی توسط پیمانکاران گفت :گالیههای پیمانکاران کام ً
ال
بهحق است .ما در استان به ذیحسابان توصیه کردیم درازای
این مطالبات ،اوراق تســویه در اختیار پیمانــکاران قرار دهند
تا مشــکل کاهش پیدا کند امــا باوجود پیگیریها ،مشــکالت
پیمانــکاران در پرداخــت مالیات بــر ارزشافزوده به ســازمان
امــور مالیات هنوز حلنشــده اســت از این رو دولت و ســازمان
امور مالیات باید برای حل مشــکل پیمانکاران هرچه ســریعتر
تصمیماتی بگیرند.
مهدی رمضانی افزود :البته هیئت دولت روز سه شنبه گذشته
مصوبه ای در خصوص اصالح بند(ه) تبصره 5قانون بودجه97
داشته اســت که بر اســاس آن ،دولت به ازای هر سال تاخیر در
پرداخت مطالبات طلبکاران 15 ،درصد به مبلغ بدهی مسجل
اضافه خواهد کرد .همچنین در این مصوبه آمده است که تامین
اجتماعی برای صدور مفاصا حســاب بالفاصله اقدام کند .وی
ادامه داد :با توجه به این که تا پیش از این ،سود  15درصد برای
اوراق خزانه ای در اختیــار تامین اجتماعی قــرار نمی گرفت،
این مصوبه می تواند تا حدی جلوی ضرر پیمانکاران را بگیرد.
رئیس ســازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراســان رضوی نیز در
این باره گفت  :بر اســاس ضوابط قبلی ،صدور مفاصا حســاب
تامین اجتماعی با محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت هزینه حق
بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ سررسید اسناد انجام می شد که
با ابالغ آیین نامه جدیــد صدور مفاصا حســاب عوامل اجرایی
بدون در نظــر گرفتن جریمه خســارت دیــر کرد و بــا واگذاری
اســناد خزانه اســامی بــه تامیــن اجتماعی به صــورت قطعی
انجام می شود.
به گزارش روابط عمومی این سازمان ،رضا جمشیدی افزود :بر
مبنای این اصالحیه ،موارد مالیاتی بر اساس درخواست عوامل
اجرایی و با توجه به تنزیل اسناد خزانه اسالمی در بورس اوراق
بهادار ،مبلغ تنزیل اســناد مذکــور به عنوان هزینــه قابل قبول
برای محاسبه مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دریافت کننده
اسناد محاســبه می شود.مشــروح این گزارش را می توانید در
شماره امروز روزنامه خراسان رضوی یا سایت اینترنتی روزنامه
خراسان مطالعه کنید.

معاونرئیسجمهور:مشکالتهامونبههیئتدولتمنعکسمیشود

کشتنهال در300هکتارازتاالبهامون راهکاری برای مقابله با ریزگردها
مشــکالت تاالب هامون طی گزارشــی به هیئت دولت ارائه
می شــود .به گزارش «خراســان» ،معــاون رئیــس جمهور و
رئیس ســازمان حفاظــت محیط زیســت در حاشــیه بازديد
از چنــد طــرح مربــوط بــه پناهــگاه حیــات وحــش هامــون
گفت :احیای تاالب هامــون در کوتاه مــدت از اولویت های
سازمان حفاظت محیط زیست اســت ،با توجه به ادامه روند
خشکســالی در منطقه ،کاهــش ورودی آب به تاالب هامون
و وابســتگی ورود آب از آن ســوی مرزهــای کشــور ،احیای
تاالب هامون از طرف دولت به طور ویژه پیگیری می شــود.
«کالنتری» افزود :مردم و بیشــتر کشــاورزان ایــن منطقه با
معضل کم آبی روبه رو هســتند و معیشــت مردم این منطقه
که پیشه بیشتر آن ها کشــاورزی است با مشکل مواجه شده
اســت بنابراین لــزوم تغییــر الگوی کشــت مردم سیســتان
از کشــاورزی به کشــت گلخانه باید مورد توجه مســئوالن و
کشــاورزان منطقه قرار گیرد .وی بیان کرد :آلودگی هوای
ناشی از گرد و غبار ،توفان های شن و گرمای طاقت فرسای
سیستان ،مشــکالت عدیده ای را برای مردم به وجود آورده
اســت به همین دلیــل از نزدیک ،کانــون های تولیــد گرد و
غبار در سیستان و معضالت زیست محیطی این شهرستان
بررسی شــد و طی گزارشــی این مشــکالت به هیئت دولت

تسنیم  -فرمانده نیروی انتظامی از عودت افراد بدون مجوز روادید و گذرنامه از همان ابتدای مسیر یا استانهای همجوار ایالم خبر داد و گفت :در مرزهای سهگانه هیچگونه گذرنامه و روادید
صادر نمیشود .سردار اشتری افزود:استانهای همجوار استان ایالم برای کنترل ،نظارت ،اقدامات تامینی و خدماتی برای زائراناربعینبهکارگیریشدهاند.بر این اساس چند ایستگا ه ایست
و بازرسی در استان ایالم مستقر شده است و افراد فاقد « گذرنامه و روادید» رادر همان ایست و بازرسی با احترام به استان و شهرستانهای محل خود عودت می دهند.

منتقل می شــود .وی افزود :برای کاهش گرد و غبار منطقه
و احیــای تــاالب هامــون توســط ســازمان حفاظــت محیط
زیست در  300هکتار از بســتر تاالب هامون ،نهال کاری و
اقداماتی برای بازگشایی ،الی روبی ،تعریض و اصالح شیب
مسیرهای ورود آب به تاالب هامون ،اجرای برنامه عملیاتی
ظرفیت سازی ،مشارکت و آگاهی رسانی انجام می شود.

تلفن051 37009111 :

•• م ــدارس امــســال بــرای خرید کتاب هــای کمک
آموزشی سنگ تمام گذاشته اند .خودشان اقدام به
فروش این کتاب ها به دانش آموزان می کنند آن هم با
عنوان کتاب کار که اجباری است.
••اگــر یک نفر دروغــی منتشر و جامعه را مشوش
کند باید مجازات شود .از دستگاه قضا تقاضا داریم
خبرنگاری را که تجاوز دروغین به دختر بچه سنندجی
را منتشر کرده ،مجازات کند.
•• آقای فرخ نژاد برو همان آمریکا پیش پسر دردانه ات.
ما هنرپیشه وطن فروش نمی خواهیم!
••چه خوب است خانه هایمان این روزها بیت العزای
امام حسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت باشد.
••کارمندی که فرموده بود من ماهی یک میلیون و
 600تومان حقوق می گیرم و گفته بود قناعت خوب
چیزی است ،بله برادر ما که منکر قناعت نیستیم اما
نفس شما از جای گرم درمی آید!
••چه خوب است در شهر گوینده و راوی حدیث سلسلة
الذهب یکی از خیابان ها و میدان ها و بولوارهایش به
اسم سلسلة الذهب نام گذاری شود.
••راننده بی فرهنگی که الیی می کشی و به چند تا
ماشین می زنی و فرار می کنی مگر دوربین ها این بی
فرهنگ ها رو نمی تونه شناسایی کنه؟ از راهنمایی و
رانندگی تقاضا می کنم رسیدگی کند.
••گوشی هوآوی با گارانتی از نمایندگی خریدم دو
میلیون و  750هزار تومان .همان شب خراب شد.
برگرداندم گفتند فلش بخورد درست می شود اما باز
هم درست نشد .با شکایت و پیگیری فقط دو میلیون و
 300هزار تومان آن را به من برگرداندند و  450هزار
تومان باقی مانده را می گویند فروشنده باید بدهد .اما
هنوز خبری نیست و حرف من به جایی نمی رسد .چرا
کسی پاسخ گو نیست؟ به سختی پول در می آوریم.
این گونه از دست مان می رود.
••دو میلیون و چهار هزار تومان در کارت بانکی بوده
که یک میلیون و 500را منتقل کرده ام ،مانده حساب
کارت شده  499هزار تومان .چرا؟!
••بسیاری از کارفرمایان با علم به نبود کار کافی و
مناسب انواع و اقسام ستم ها را به کارگران روا می
دارند .مثالدر چالیدره طرقبه کارگران بیش از 10
ساعت بدون تعطیلی و مرخصی و با حقوق زیر یک
میلیون تومان کار می کنند و دم برنمی آورند! استثمار
به معنای واقعی کلمه!
••خب به سالمتی تاکسیرانی هم  25درصد کرایه ها
را افزایش داد .تکلیف قشر حقوق بگیر چی می شه؟!
••در جواب خواننده ای که حقوق یک میلیون و 600

▪افتتاح مرکز بازدیدکنندگان حیات وحــش تاالب
هامون

به گزارش خبرنگار ما ،مرکــز بازدید کنندگان حیات وحش
تاالب بیــن المللــی هامــون نیز بــا حضــور رئیس ســازمان
حفاظت محیط زیست در کوه خواجه سیستان افتتاح شد.
مدیر کل ســازمان حفاظت محیط زیســت در این بــاره گفت:
مرکــز بازدیــد کننــدگان حیــات وحــش هامــون ،ظرفیتــی
ارزشمند در حوزه آموزش محیط زیســت برای دانش آموزان
و دانشجویان به شــمار می رود« .وحید پورمردان» با بیان این
که در این مرکز ،گونه های شــاخص گیاهی و جانوری منطقه
وجود دارد تصریح کرد :یک قســمت در این مرکز به شــناخت
فرهنگ ،آداب و رسوم و صنایع دستی مردم محلی اختصاص
دارد.

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

را با بازنشسته  30سال خدمت مقایسه می کند هر
وقت  30سال خدمت داشت اظهارنظر کند .بدون
عروس و داماد و نوه .جوانی است و خامی!
••خدایا در مکتب حسینی(ع) ما را شاگرد اول و
شاگرد ممتاز کن.
••کارمندی که پیامک داده یک میلیون و  600حقوق
می گیرد و بازنشسته را نصیحت به قناعت کرده،
بداند دبیر بازنشسته که قبل از استخدام لیسانس
گرفته و حاال بعد از  30سال خدمت دو میلیون حقوق
دارد ،این حقوق باالترین حقوق ماست .شما شاید
سال های اول خدمت باشید ،وقتی  30سال خدمت
کردید ،چقدر می گیرید؟!
•• جالبه که نمایشگاه دار ،مردم و خیلی از دستگاه
های اجرایی و اغلب بچه های پنج ساله می دانند که
خودروسازها دست به احتکار خودرو زده اند .این
چه مافیای قدرتمندی است که هیچ کس حریفش
نیست؟! فقط چشم امید مردم به شما جراید است.
••اگر بعد از دفاع مقدس ،سیاست بانک مرکزی به
جای توسعه شعبه ها و افزایش مستغالت برای خود
و بنگاه داری و دالل بازی و دادن بدون هدف وام به
افراد خاص ،فقط به فکر هدایت پول به طرف تولید
مواد اولیه و کاالهای اساسی بود االن با موج بازی دالر
کشور دچار مشکل نمی شد .پس برنامه ریزان بانک
مرکزی قصور کردند.
••آقای کارمند تو دو نفری ولی بازنشسته هر هفته با
هجوم نوه و عروس و دامادها در سر سفره شرمنده می
شه .اگر تو زن و بچه ات را تامین نمی کنی چه کار به
بازنشستگان محترم داری؟!
••مسئوالن ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو باید
گروه جوان و نابغه تولیدکننده المبورگینی ایرانی
را تشویق و از استعدادهای درخشان آن ها در تولید
خودروی ملی استفاده کنند.
••اگر کسی ادعا کند که در مطب پزشکان کمتر از
 2.5ساعت معطل شده است ،جایزه دارد! پزشکان
محترم! آیا این حق الناس نیست .این که از حقوق
شهروندی ارزشمندتر است .آیا این مشکل راه حل
ندارد؟
••با شروع سال تحصیلی بازار خرید کتاب های کمک
آموزشی داغ شده و سودهای نامشروع را به جیب
سودجویان واریز می کند .عالوه بر این که خود دانش
آموزان برای خرید این گونه کتاب ها اقدام می کنند.
دیــده شده که بعضی مــدارس هم بــرای فــروش این
قبیل کتب اقدام می کنند .آموزش و پرورش پاسخ
دهد که این کار مجاز است؟ نکته ای که باقی می ماند

نمابر05137009129 :

 – 1با این وضعیت مالی خانواده ها چه الزامی است
که کتاب کمک آموزشی خریده شود؟  – 2وظیفه
معلم در کالس درس چیست؟ اگر قرار به تهیه کتاب
کمک آموزشی است که آموزش از راه دور بهتر جواب
می دهد و نیازی به کالس درس و اتالف وقت نیست.
••چرا از فراوانی کاالهای اساسی گزارش تهیه می
شود؟ از قیمت کاالها هم گزارش تهیه کنند .هیچ
کس از گرانی راضی نیست.
••دالر اومد پایین ولی قیمت چیزی پایین نیومد!
••وقتی وضع حامد (سریال دلدادگان) رو دیدم گریه
ام گرفت ،خدا لعنت کند تمام افرادی رو که این بالها
رو سر جوانان میارند.
••خدایا جوان های ما کی می خواهند بفهمند کسی
بیشتر از پدر و مادرشان دوست شان ندارد؟
••بهتر نبود  205قلم کاالی اساسی در یک فهرست
با درج قیمت نوشته و در میدان اصلی هر شهری
چسبانده شود تا مــردم رویــت کنند و مغازه داران
نتوانند گران فروشی کنند؟
••چرا ایران بزرگ اسالمی متکی به دالر آمریکاست؟
مگر پول داخلی خودمان چه مشکلی دارد که داد و
ستد نمی کنند؟
••به فکر بازنشستگان تامین اجتماعی باشید .نمی
شه فقط به مردم محروم کمک کرد .بازنشستگان هم
کمتر از مردم محروم نیستند.
••قبض های تلفن این دوره خیلی زیاد آمده و کسی
هم پاسخ گو نیست .در صورتی که در استان تهران
به مشترکان پیام دادند که قبض این دوره را پرداخت
نکنند تا بررسی شود .خراسان لطفا شما هم پیگیری
کن ببین مسئوالن مشهد چه پاسخی دارند؟
••شاید یادتان نیاید ولی شش سال پیش ایران جزو
هشت کشور فضایی و هشت قدرت هسته ای جهان
بود! ما حیوان به فضا فرستادیم و قرار بود سال 92
انسان به فضا بفرستیم!
••چرا برخی از مردم حق همدیگر را می خورند؟ مگر
از خدا نمی ترسند؟
•• مهریه اسباب کسب درآمد و سوء استفاده برخی از
بانوانشدهاست.آیتا...مکارمشیرازیبسیاردرست
و به جا انتقاد کرده اند .جوان سوزی و استعدادکشی
عظیمی توسط بعضی بانوان به راه افتاده است.
دوستان خراسان پیگیری کنید .با سپاس.
••به تازگی روزنامه ها و حتی صدا و سیمای ما به
بعضی از سلبریتی ها که خود نیاز به آموزش و توجیه
دارند هر روز می پردازند و به هر طریقی کارهای آن
ها را منعکس می کنند .این کار جنبه بدآموزی دارد.
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وزیرکشور:

سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی بازنگری می شود
وزیــر کشــور از بازنگــری ســند ملی کنتــرل و کاهــش مصرف
مشروبات الکلی خبر داد و گفت :پرونده اخیر توزیع مشروبات
الکلیدستسازکهموجبمرگتعدادیازمصرفکنندگاندر
برخیاستانهایکشورشدهبوددرجلسهآیندهشورایامنیت
کشوربررسیمیشود.بهگزارش فارس،رحمانیفضلیدیروز
ودر صد و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور افزود :طبق
گزارشوزارتبهداشتوسازمانپزشکیقانونی،درمشروبات
الکلی دست ســاز ماده متانول که اســتفاده صنعتی دارد مورد
اســتفاده قرار گرفته و همین موضــوع منجر به مــرگ تعدادی
از مصرف کنندگان شــده اســت بنابراین الزم اســت پروتکلی
توسط وزارت بهداشــت و صمت برای نظارت دقیق و جدی در
نحوه تولید ،توزیع و مصرف متانول تهیه شود تا شاهد تکرار این

گونه حوادث تلخ در کشــور نباشیم .وزیر کشــور اجرای برنامه
های فرهنگی در حوزه پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی را
مهم برشمرد و بیان کرد :در سند ملی کنترل و کاهش مصرف
مشــروبات الکلی اجرای برنامه های فرهنگی تقویت شود .در
ابتدای این جلسه نیز سردار نوریان نماینده نیروی انتظامی در
شورایاجتماعیکشورباارائهگزارشیازروندمصرفمشروبات
الکلی در ۱۰سال اخیر تاکید کرد :کشفیات مشروبات الکلی
داخلیدرسال ۹۶نسبتبهسال ۹۵حدود ۱۰درصدافزایش
داشــته میزان این کشفیات در شش ماه نخســت ۹۷نسبت به
شــش ماه نخســت  ۹۶حدود  ۲۱درصد افزایش را نشــان می
دهد،درسال ۹۶نیز ۳۲۳کارگاهتولیدوتوزیعمشروباتالکلی
داخلیشناساییومتالشیشدند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس :دامنه خط فقر از  17به 34
درصد افزایش پیدا کرده است

علیرضا محجوب عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس درباره
احتمال افزایش حقوق کارمندان و کارگران گفت :ما معتقدیم
خطفقرمطلقباتوجهبهپرداختهاییکهوجودداردنسبتبه
سالگذشتهحداقلدوبرابرشدهاستیعنیدامنهشمولخط
فقر مطلق از 17به  34درصد افزایش داشــته است  .نماینده
تهران در مجلس در گفتوگو با عصر ایران ادامه داد :سازمان
بین المللی کار در تعریف خط فقر مطلق بــرای هر یک نفر دو
دالر هزینه در روز در نظر گرفته اســت .بنابراین با این تعریف،
مستمریها و درآمدهای حداقل بگیران زیر این خط است .در

سال گذشته ما گفتیم که کمتر از سه میلیون تومان دستمزد
در ماه توجیهی ندارد و این تحلیل برای قبل ازاین شرایط بود و
قطعا االن با شرایط فعلی این رقم باالتر می رود.
عضو کمیسیون اجتماعی خاطر نشــان کرد :دولت نیز بر این
موضوع اذعان دارد و بســته ای که قرار اســت ارائه دهد برای
کســانی اســت که زیر ســه میلیون تومان درآمد دارند اما این
 600هزار تومان نیز جبران درآمــد آن ها را نمی کند .این کار
دولت کمک است و جبران نیست بلکه جبران باید از راه حقوق
و تقویت مستمری ها انجام شود.

توضیحات قاسمی درباره مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی
بازداشت شده در اروپا

ســخنگوی وزارت خارجــه ،برخــی تیترهای رســانه هــارا در
انعکاس اظهاراتش درباره یک دیپلمات ایرانی بازداشت شده
در اروپا نادرســت خواند و درباره اســدا ...اســدی که به اتهام
واهی تالش برای بمب گذاری در نشســت منافقین در آلمان
دستگیر شده ،گفت :متأسفانه تیتر برخی مطالب مبنی بر این
که "آقای اســدی فقط در وین مصونیــت دارد" با محتوایی که
بنده گفته بودم یکسان نیست .در مسائل حقوقی و سیاسی،
تقطیع و گزینش مطالب می تواند اثرات بســیار نامطلوبی به
دنبال داشته باشــد .به گزارش ایســنا بهرام قاســمی درباره

مصونیت دیپلماتیک دیپلمات ایرانی در اروپا توضیح داد« :از
نگاه ما چون این دیپلمات ایرانی به رغم عدم حضور در کشور
محل ماموریت خود ،در مسیر بازگشت به محل ماموریت بوده
اســت ،لذا بر اســاس ماده  ٤٠کنوانســیون ویــن از مصونیت
کامل برخوردار می باشد و نمیتوان گفت فاقد مصونیت بوده
است ».اسدی در هفته های گذشته به ادعای تالش برای بمب
گذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس ،در
آلمان بازداشت شد .وی به بلژیک اســترداد شده و قرار است
دادگاه وی برگزار شود.
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دیگر چیزی برای دزدیدن نداریم!

شاهکار مدیریتی در شیراز!

حقوق نجومی پرحاشیه!

دیروزتصویریازشهرستانسرپلذهابمنتشرشد
که یکی از شهروندان روی بنری نوشته« :سارقین
محترم! این مکان طی یک ماه  2بار مورد سرقت
همکاران گرامی شما قرار گرفته است .لطفا دیگر
مراجعهنفرماییدچونچیزیبرایبردنباقینمانده
است! با تشکر -اهالی شهرستان سرپل ذهاب»
تصویراینبنربازتابزیادیدرفضایمجازیداشته
است.کاربرینوشته«:دزدهمدزدایقدیم،انصاف
داشتنازفقیرفقرانمیدزدیدن.االناززلزلهزدهها
هم دزدی می کنن!» کاربر دیگری نوشته« :واقعا ما
کیاینقدربیرحمشدیم؟!»

شاید برایتان عجیب باشد که شهرداری شیراز
خیابانی را آسفالت کرده که وسط آن ستون های
برق وجود دارد! در صورتی که واقعا چنین اتفاقی
افتاده وتصویر آن هم منتشر شده است وگویا این
اتفاق به دلیل اختالف اداره برق و شهرداری
افتاده ! کاربر ی نوشته« :وقتی بوروکراسی اداری
بیخود و پیچیده است نتیجه اش همین میشه که
شهرداری با اداره برق ارتباطی نداشته باشه و این
جوری بشه که بدون در نظر گرفتن ستون های
برق ،خیابون رو آسفالت می کنن!»

طــی چند روز گذشته مطلبی بــا عــنــوان حقوق
نجومی  48میلیون تومانی مدیر عامل بانک دی
منتشرشدهاست.بهادعایاینخبر «،مدیرعاملاین
بانک روزانه یک میلیون و  600هزار تومان از جیب
سهامداران مال باخته دریافت می کند! و از سوی
دیگرنیزمعاونویرقمیحدود 33میلیونتومانبه
صورتماهانهدریافتیداشتهاست!»کاربرینوشته:
«عجیبه که این خبر منتشر شده اما هیچ واکنشی
نداشته .باالخره اگر خبرش درسته چرا پیگیری
نمیشهواگراشتباههچراتکذیبنمیشه؟!»
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قهرمانی که خیلی هم غریبانه نبود

مدرسه در قبرستان هم فیک بود !

چند روز پیش خبری منتشر شد که «زهــرا زاویه»
دخترارومیهایدرالمپیادریاضیبهمدالطالدست
یافت .او از بین  ۲۰کشور جهان نفر اول در المپیاد
ریاضیشدامااینافتخارخیلیرسانهاینشدویک
فعالرسانهایدربارهاینخبرواکنشنشاندادودر
توئیترشنوشت«:اگریکخبربدیاتجاوزیامرگ بود
بهسرعتدررسانههاپخشمیشداماخبرخوباول
شدن «زهرا زاویه» را نه کسی دید و نه کسی شنید.
درایرانبرایاولشدنبایدصاحبخبربدباشی!»
البتهگویا مشخصشدهکهاینخانماصالدرالمپیاد
جهانیشرکتنکردهکهبخوادجایزهبگیره.ایشون
فقط در یک امتحان استانی مدال آورده!کاربری
در این باره نوشته« :این هم یک نشانه دیگه که نباید
دربستبهآنچهدرفضایمجازیمیبینیماعتماد
کنیم.جالباینکهبرخیمسئوالنهماینتصویررا
بازنشرکردهبودن!»

مــــدتــــی پـــیـــش یـــکـــی از
خبرگزاری هــا ویدئویی از
«دانش آموزان روستایی در
شادگان (جنوب خوزستان)
کــه در امـــامـــزادهای وسط
قبرستان درس میخواندند» ،منتشر کرد .این خبر
در چند ساعت فضای مجازی را هم ترکاند .اما دو
روز پیش بود که سعید حاجیان در گفت وگو با ایرنا
این موضوع را رد و اعالم کرد« :این تصویر مربوط به
چندین سال پیش است  .هم اکنون دانش آموزان
این روستا در مضیف (مهمانسرا) یکی از اهالی
این منطقه به نام صعیبر عساکره درحال تحصیل
هستند ».کاربری نوشته« :البته هنوز هم مشکل
رفع نشده .باز هم جای تاسفه که بچه ها یه زمانی
توی قبرستان درس می خوندن و حاال هم توی یک
مهمان خانه هستن!»

تبعیض علیه بقالی ها!

دیـــروز بــرنــامــه صبحگاهی
شبکه دو حسابی سر و صدا
به پا کردکه مجری می گوید:
«یکفروشگاهزنجیرهاییک
مدل نوشابه رابا تخفیفاتش
 2340تومان قیمت گذاری کرده اما فاکتوری که
شرکت توزیع کننده به سوپر مارکت داده ،نشان
میدهدکهشرکت،هماننوشابهرابهسوپرمارکت
با قیمت 4090تومان می دهد و می گوید4500
تومان بفروشد .سوال این جاست ،به آن فروشگاه
زنجیره ای به چه قیمتی می دهید که با این قیمت
 2340تومانی باز هم سود می کند؟ مغازه داران
گالیهمیکنندکهشرکتهایتوزیعکنندهبهماهم
بهقیمتیبفروشندکه تفاوتقیمتبراییکبطری
نوشابهبیندوتامغازه 2000توماننباشد».کاربری
نوشته«:بعضیوقتهاواسطههایشرکتهاومغازه
هاحکمداللرودارن!»
CMYK

