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تغییر کابینه به سبک دولت
دوازدهم!

ترامپ ورویکرد عربده کشی
در مقابل ایران

پس از گذشت بیش از یک ماه از گمانه زنی های غیررسمی
مبنی بــر اســتعفای وزرای «راه و شهرســازی» و «صنعت،
معدن و تجارت» از ســمت خود ،ســرانجام اســتعفای این
دو وزیر به صورت رسمی اعالم شــد و مورد پذیرش رئیس
جمهور نیز قرار گرفت .در این میان ،عباس آخوندی ،وزیر
راه و شهرسازی روز گذشته در صفحه رسمی خود در فضای
مجازی ،نامه استعفایش را منتشر کرد .نامه ای که حاوی
انتقادات جــدی وی از عملکــرد دولت بــود .انتقاداتی که
به جهت گیری هــای اخیر دولت درباره تشــدید نظارت بر
بازار بر می گردد .نگاهی به این نامه و اتفاقاتی که منجر به
استعفای این دو وزیر از دولت شد ،حاوی نکات قابل تاملی
است که باید به آن توجه داشت.
شفاف سازی تغییراتی که منجر به تغییر نمی شود!
اولیــن نکتــه در این بــاره ضــرورت شــفاف ســازی دالیل
تغییرات اســت .پیش از این در چند نوبت ،اشــاره شــد که
اتفاقــات رخ داده در بــازار ارز ،موجــب کاهــش اعتماد به
مجموعه دستگاه های مسئول ،از جمله دولت شده است.
یکی از مهم ترین راهکارهای بازگشــت اعتمــاد ،تغییر در
مجریان و افــرادی اســت که تصمیمــات و عملکــرد آن ها
نتوانســته اســت ،در مواجهه با چالــش ارزی و تبعات آن،
موثر باشــد .از ایــن رو رئیــس کل بانک مرکزی ســرانجام
تغییر کــرد و وزرای اقتصــاد و کار نیز با اســتیضاح مجلس
برکنار شدند .نکته مهم در این زمینه مواجهه دولت با این
مسئله بود که در حکم مشاوره به رئیس کل سابق و ناموفق
بانــک مرکزی و مقاومــت برای تغییــر دیگــر وزرا و معرفی
سریع جانشینان وزرای استیضاح شــده خود را نشان داد
و این پیام را مخابره کرد که دولت تمایلــی به تغییر ندارد.
اکنون با انتشــار نامه آخوندی که از چهارمین استعفایش
خبر می دهد و شریعتمداری که قرار است پس از استعفا از
وزارت صمت به عنوان وزیر کار معرفی شود ،مشخص می
شود که تغییرات نه از جنس برکناری که از جنس استعفای
مصرانه و تغییر پست است و این اتفاقات به معنای این است
که دولت تمایل چندانی بــه تغییر در رویه های جاری خود
ندارد و حاضر نیست به جامعه سیگنال مثبت دهد که تغییر
سیاست هایی در پیش است.
خشت اول همکاری با اختالف بنا نهاده شد!
در این میان البته ،شفاف سازی عباس آخوندی در انتشار
نامه اســتعفایش و اشــاره به این کــه با نظر دولــت و رئیس
جمهور در اجرای طرح بازآفرینی شــهری (نوسازی بافت
فرســوده) اختالف نظر داشــت ،قابل تقدیر اســت .سوال
این است که رئیس جمهور ،سال گذشته ،از همان ابتدای
معرفی وزرای دولت دوازدهم به مجلس ،در زمان معرفی
آقای آخوندی این گونه ســخن گفت« :آقای آخوندی وزیر
بســیار فعالی بودند البته در بخش مسکن ما نتوانستیم به
توافق نهایی با یکدیگر برســیم و در دولت دوازدهم اولین
چیزی که از ایشــان به جد خواهم خواســت مسئله مسکن
است ».این صحبت ها نشــان می دهد که حداقل از همان
ابتدای فعالیت دولت دوازدهم (و چه بســا در دولت قبل)
درباره مسکن ،تفاوت دیدگاهی بین وزیر و رئیس جمهور
وجود داشــت .این که چرا با وجود این تفــاوت دیدگاه ،باز
هم رئیس جمهور ،آقای آخوندی را به مجلس معرفی کرد
و مجلس نیز بــا اطالع از ایــن اختالف دیدگاه بــه وی رای
اعتماد داد ،ســوالی اســت که باید به افکار عمومی پاســخ
داده شــود .به ویــژه این که پــس از مدتــی با معرفــی اکبر
ترکان ،به سمت «مشاور رئیس جمهوری در امور هماهنگی
نوســازی بافــت فرســوده و ناپایــدار شــهری» ،آن هــم در
شرایطی که متولی بخش مسکن ،وزارت راه و شهرسازی
است ،مشخص شد که اختالف دیدگاه ها در زمینه مسکن
ادامــه دارد .در چنین شــرایطی چه کســی یا چه کســانی
مسئول پاسخ گویی در قبال آثار منفی این اختالف نظر بر
تداوم رکود بخش مسکن و سپس تورم شدید آن در ماه های
اخیر و رکود شدید مجدد آن هستند؟!
تناقض های وزیر همواره منتقد
نامه اســتعفای آقای عبــاس آخوندی از ســمت وزارت راه و
شهرســازی حاوی نکات جالــب توجه دیگری نیز هســت.
اگرچهطیفاقتصاددانانطرفداربازارآزادکهآقایآخوندی
نیز در همان طیف قرار دارند ،نقش مهمی در عملکرد دولت
داشــته اند و اکنون باید پاسخ گو باشــند ،این استعفا با این
ادبیات به نوعی فرار از پاسخ گویی محسوب می شود .آقای
آخوندی در شرایطی از نقض ســه اصل «پایبندی به قانون،
احتــرام به حقــوق مالکیت و اقتصــاد بازار رقابتی» توســط
دولت گالیه مــی کند که به ویــژه در شــرایط ارزی و تورمی
فعلی اقتصاد ایران ،ســپردن بــازار به رقابــت کامال خالف
منطق اقتصادی است .اساسا در شرایط فعلی بازار رقابتی
وجودندارد.بهعنواننمونه 80درصدارزصادراتغیرنفتی
توسط صادرکنندگان خصولتی پتروشیمی و فلزات تامین
می شود که از رانت های گسترده ای برخوردار هستند .در
چنین شرایطی انتقادهای گسترده آقای آخوندی از نظارت
بر قیمت ها توســط ســازمان حمایت و تعزیــرات ،در حالی
مطرحشدهاستکهافساررانتخوارانارزیرهاستوخود
ایشــان با مخالفت با دریافت مالیات از سوداگری در بخش
مسکن ،شرایط رقابت در این بازار را به نفع سوداگران تغییر
داده است .در چنین شرایطی بخشی از این انتقادها را می
توان به نوعی فرار به جلو توصیف کرد .فرار به جلو از کارنامه
خالی در بخش مسکن ،با وجود انبوه انتقادهای تند وی از
مسکنمهر.
در هر صورت روند تغییرات کابینه با پذیرش اســتعفای دو
وزیــر و معرفی چهار وزیر بــرای وزارتخانه هــای اقتصادی
به پیش می رود .کاش این تغییرات زودتر ،با پشــتوانه ای
کارشناسی تر و معرفی جانشینانی قوی تر انجام می شد،
نه این که وزیری ناموفق از وزارت صمت به وزارت کار رود
و افرادی با کارنامه هایی محدود و نه چندان روشــن برای
وزارتخانه های دیگر معرفی شوند .به نظر می رسد مجلس
باید در روند تغییر کابینه ،با جدیت ورود کند و سرانجامی
بهتر برای این تغییرات رقم زند.

رهبر معظــم انقالب اســامی بــا حضــور در اجتمــاع عظیم
جوانان پرشور و بسیجی که در دوازدهم مهرماه در ورزشگاه
آزادی تهران برگزار شــد ،با اشــاره به مهم ترین ویژگی های
ایــران ،منطقــه و جهــان ،حساســیت موقعیــت کنونــی را به
عربدهکشیهای ســران استکبار و سیاســتمداران آمریکای
جهانخوار علیه ملت ایران مرتبط دانســتند و یادآور شدند:
عظمت ایران ،اقتدار جمهوری اســامی و شکستناپذیری
ملت ایران ســه واقعیت غیر قابل انکار هستند .ایشان بیرون
کشــیدن جمهوری اسالمی از زیر ســلطه انگلیس و آمریکا را
دلیل اقتدار جمهوری اسالمی برشمرده و با یادآوری تسلط
قــرن نوزدهم
اول
بیگانــگان بیرحــم و متکبر کــه تقریبــ ًا از ِ
ِ
ِ
میالدی شــروع و بر همه امور کشــور گســترش یافت ،تأکید
کردند :دشــمن بــرای مقابله با جمهــوری اســامی ،جز راه
تحریــم اقتصــادی ،راههای دیگری نــدارد .ولی من به شــما
عرض کنم که تحریــم اقتصــادی شــکنندهتر از اقتصاد ملی
ماســت .اقتصاد ملی ما مــی تواند تحریم را شکســت بدهد و
آمریکا با شکســت تحریم از ملت ایران ،باید یک ســیلی دیگر
بخورد.
در این جا با بیان چند ســخن کوتاه به واقعیت هایی در زمینه
ناکارآمدی تحریم و سیاست های آمریکا خواهیم پرداخت.
سخن اول ـ دالیل عربده کشی
جنگ طلبی و بدخویی در برابر ملت ایران جزو ذات مقامات
آمریکایی شده است .این روحیه از دو منشأ اصلی سرچشمه
می گیــرد؛ یکــی ضعــف و ناکارآمدی ابــزار اعمال سیاســت
های آمریکا که در سطور زیر بدان خواهیم پرداخت و دیگری
توانمندی و قدرت ملت ایــران در اعمال اراده خــود در برابر
خواســته ها و تمایالت دولتمــردان آمریــکا .در حقیقت کاخ
سفید به دلیل ناتوانی در پیشبرد سیاست های خود در برابر
انقالب اســامی ،ناچار اســت با روی آوردن به عربده کشی
های سیاسی و موضع گیری های خشن و توخالی ،در جهت
مرعوب ساختن ملت ایران گام برداشته و آن را قبل از بروز هر
تنشی از میدان خارج سازد .زیرا مسافران کاخ سفید بهتر از
دیگران می دانند مادام که حریف قدرتمند و با اراده ای مانند
جوانان ایرانی در میدان هســتند ،امکان پیروزی برای آن ها
متصور نیست .این که جوانان انقالبی ایران در تمام تحوالت
منطقه راه را بر برنامه های آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن
سد کرده اند چیز کمی نیست .امروز سیاست های آمریکا در
غرب آسیا بیش از هر دوران دیگری شکســت خورده است و
مقامات آمریکایی ایران را بزرگ ترین چالش خود قلمداد می
کنند .نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در پاسخ به
سوال خبرنگار فاکس نیوز درباره ایران گفت :ما باید درباره
ایران نگرانی داشــته باشــیم ،صادقانه بگویم که هم اکنون،
ایــران بزرگترین موضوع و مشــکلی اســت که بــا آن مواجه
هســتیم .مســئوالن آمریکا برای آن کــه ایران را کشــوری پر
خطر برای جهان و منطقه معرفی کنند هر روز اظهارنظرهای
جنجالی و غیر واقعی می کنند .وزارت خارجه آمریکا به تازگی
در گزارشــی ایران را به «حمایت از تروریسم»« ،توسعه برنامه
موشــکی»« ،فعالیتهای مالــی غیرقانونی» ،ایجــاد «تهدید
برای امنیت دریایی»« ،تهدید امنیت سایبری»« ،نقض حقوق
بشر» و «ســوء اســتفاده از محیط زیســت» متهم کرده است.
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پمپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامــه لفاظی های تحریک آمیز
خود علیه ایران تالش کرده تا فعالیتهای مشــروع ایران در
منطقه را «سلطهجویانه» و «توسعهطلبانه» جلوه دهد و برنامه
موشــکی جمهوری اســامی ایران را هم برنامهای تهاجمی
و تهدیدآمیــز معرفی کنــد .وی گفته ،تا زمان اجرای شــروط
آمریکا ،ایران باید از اراده قاطع ما برای مقابله با فعالیتهای
ثباتزدای این کشور ،مطمئن باشد .این اظهارات نمونه ای
کوچک از جنــگ تبلیغاتی یا همــان عربده کشــی علیه ملت
ایران است.
سخن دوم ـ اهداف تحریم و فشار
دونالــد ترامــپ رئیس جمهــور جنجالــی آمریــکا در ادامه
رویکردهای ضــد ایرانــی و نقض رســمی توافقــات  5+1در
وضعیت خوبی به سر نمی برد .او متهم است که نتیجه تالش
و دیپلماسی جهان را به سخره گرفته اســت .ترامپ درصدد
اســت با اعمال فشــار مضاعف به ایران مجدد ایــران را وادار
به مذاکــره و انجام توافــق جدید کند تــا از ایــن طریق ضمن
تنظیم مجدد متن توافقــات ،به افکار عمومی مــردم آمریکا و
دیگر کشورهای جهان القا کند ،اگرچه برجام را نقض کرده
و دردسرهایی از این طریق ایجاد نموده است ولی ،در عوض
توانسته توافقی بهتر با ایران (که از نگاه او حکومتی سرکش
دارد) ،ایجاد کند .او در این زمینه به خبرنگاران یادآور شــد:
«ایران به میز مذاکره با من بر میگردد و آن ها یک توافق خوب
خواهند کرد» .ترامپ بر این باور است که تحریم و فشارهای
اقتصادی ،ایران را وادار به بازگشــت به میــز مذاکره و انجام
توافقــی جدید خواهــد کرد ،از ایــن رو بــا تکرار ایــن ایده که
«ایران مجبور است [به میز مذاکره] برگردد و آن ها مجبورند
صحبت کنند» ،تالش می کند رویکردهای خود را موجه جلوه
دهد .او در این زمینه با انجام مانور روی اقدامات ضد ایرانی
خود گفت« :ایاالت متحده کارزاری برای فشار اقتصادی راه
انداخته تا ایران را از وجوهی که برای پیشــبرد برنامههایش
نیاز دارد ،محروم کند .ماه گذشته ما احیای تحریمهایی را که
ذیل توافق هستهای رفع شده بودند آغاز کردیم .تحریمهای
دیگری هم  ۵نوامبر احیا خواهند شد و اقدامات بیشتری هم
در راه هســتند .در حال همــکاری با کشــورهای وارد کننده
نفت خام ایران هستیم تا خرید نفت خود را به طرز محسوسی
کاهش دهند».
نماینده ویژه رئیسجمهور آمریــکا در پرونده ایران نیز گفت:
«هدف ما این اســت کــه واردات جهانــی نفت از ایــران تا حد
امکان به صفر نزدیک شــود ،تا منابع مالی برای ماجراجویی
خارجی را از ایران دریغ کنیم ».وی گفت« :هدف وزیر خارجه
[مایک پمپئو] دســتیابی بــه توافقی جامع با ایران اســت که
به مجموعــه کامــل اقدامات ثبــاتزدای ایــران بپــردازد .از
جمهوری اســامی میخواهیم مانند یک کشور عادی رفتار
کند ،تا مانند یک کشور عادی از مزایای مادی بهره ببرد».
البته از نظر ترامپ بازگشــت ایــران به میز مذاکــره ،زمینه
ساز تسلیم آن در برابر خواســته های کاخ سفید خواهد بود.
هرچند تالش او و تیم همراهش برای مؤثر ساختن تحریم ها
توفیق چندانی نداشته اما ســعی آن ها آن است تا با استفاده
از شــیوه عربده کشی سایر کشــور ها را مرعوب و همراه خود
سازند.
سخن سوم ـ ناکارآمدی ابزار اعمال سیاست خارجی ترامپ
نگاهی به تحــوالت بین المللی و رفتار مقامــات آمریکایی در
حوادث جهانــی بیانگر واقعیت هایی اســت کــه در نوع خود
حائز اهمیت هســتند .در وضعیت کنونی سیاست های کاخ
ســفید در تعامل یــا تقابل پدیده های سیاســی ـ بیــن المللی
کام ً
ال سطحی ،شتابزده و ناهمگون با جایگاه کشوری بزرگ
و مقتدر اســت .ترامپ با حرکت های زیگزاگــی ،منفعالنه و
ماجراجویانــه ،قادر بــه مدیریت تحوالت بین المللی نیســت
و جایگاه آمریکا را بــه دلیل ناپایداری در مناســبات جهانی و
جاهطلبی های سیاسی در سراشیبی قرار داده است.
ادامه دارد

دادستان بجنورد درخصوص حادثه پارک ملی گلستان خبر داد:

دستگیری متهمان شهادت محیط بان
دادستان عمومی و انقالب بجنورد از دستگیری هشت متهم
پرونده شــهادت یک محیط بان و مجروح شدن سه محیطبان
دیگر پارک ملی گلستان خبر داد.به گزارش خراسان «مسلم
محمد یاران» از دستگیری هشت متهم شناسایی شده درباره
شــهادت یک محیط بان و مضروب کردن سه محیط بان دیگر
طــی درگیــری رخ داده در بامــداد چهارشــنبه هفتــه قبل در
منطقه سولگرد خبر داد و گفت :با همکاری مجموعه قضایی
و انتظامی دو استان گلســتان و خراسان شمالی هشت متهم
این پرونده دستگیر و روانه زندان شدند .وی افزود :از این افراد
چندینقبضهسالحوگوشتشکارغیرمجازکشفوضبطشده
استوپروندهآناندردادسرایعمومیوانقالبمانهوسملقان
پیگیریخواهدشد.مدیرکلمحیطزیستخراسانشمالیبا
بیان این که دو متهم این پرونده عصر جمعه و شش متهم دیگر
روزشنبهدستگیرشدنداظهارکرد:طبقگفتهمقاماتقضایی



دو متهم اصلی که دســتگیر شده اند ســابقه دار هستند و قب ً
ال
به جرم شکار غیرقانونی و تخلفات دیگر دستگیر شده بودند.
مطهریافزود:محیطبانانبهنوعیدرخوفبهسرمیبرندزیرا
در چگونگی به کارگیری سالح به نوعی سردرگم هستند .اگر
محیط بانان به سمت متخلفان که به حیات وحش بی رحمانه
تعرض می کنند شــلیک کنند شــاید به سرنوشــت همکاران
محیط بان قبلی شان دچار و شاید به جرم قتل محاکمه شوند
و اگر شلیک نکنند شکارچیان و متخلفان آن ها را هدف گلوله
قرار خواهند داد .وی گفت :بعد از این اتفاقات و افزوده شدن
برتعدادشهدایمحیطبان،سازمانحفاظتمحیطزیستدر
مجلسبهدنبالتصویبقانونحمایتازمحیطباناندرمقابل
متعرضان به طبیعت است تا قانون به کارگیری سالح اصالح
و تجدید نظر شــود چون ماهیت فعالیت محیط بان در مناطق
بیابانی و جنگلی با داخل شهر متفاوت است.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• چرا کاهش 40درصدی بیمه شخص ثالث در سال
 97اتفاقنیفتاد؟
••دولت اعالم کرده به زائران اربعین 100هزار دینار
میدهد.چرااینرازودتراعالمنکردند؟
••منرانندهتاکسی 1880هستموتحتپوششبیمه
نیستم .با این اوضاع اقتصادی ،دولت چگونه به امثال
منبستهحمایتیمیدهد؟
••باعث بسی غرور و افتخار است که دانشگاه شهرم،
دانشگاهفردوسیمشهدجزودانشگاههایبرترجهان
درسال 2018قرارگرفتهاست.
••ای کاش می شد با این مخارج و هزینه های سنگین
دندانپزشکی،بااعتمادبهنفسلبخندبزنیم!
••مدیریت محترم سازمان آمــوزش و پــرورش سالم
علیکم .پنج سال قبل فرزندم ازدواج کرده ،روی برگه
سند ازدواج مهر کمک هزینه زده اند که آبروی من را
پیشخانوادهطرفمقابلبردهاند.گمانمیکنندتمام
هزینهازدواجفرزندمراآموزشوپرورشپرداختهکهمهر
کمک هزینه زده شده است ،در صورتی که بعد از پنج
سالهنوزهیچهزینهایدریافتنکردهام.
••در صفحه 14تاریخ28مهر مطلبی با عنوان سهمیه
بنزین را به خانواده ها بدهید نه خودروها ،خدا به شما
خیربده،خواهشمیکنماینموضوعراکهبسیارجدی
ودرمسیراجرایعدالتاجتماعیاستپیگیریکنیدتا
ماهمبتوانیمیکوعدهگوشتبخوریم.
•• آقایجهانگیریلطفایکلیستازکاالهایاساسی
که جناب عالی می گویید دالر  4200بهش تعلق
می گیره و گــران نشده و مــردم نگران نباشند اعالم
فرمایید تا ما هم بفهمیم کاالهای اساسی چیست؟
چون االن از نان تا جان آدمیزاد 50درصــد افزایش
قیمتداشتهاند.
••کاالهای ایرانی مثل پکیج ،شوفاژ ،چوب و MDF
تولید داخل که زیرنظر وزارت صنایع تولید می شود،
چندبرابرگرانشدهدرحالیکهسرماشروعشدهونیاز
شدیدبهپکیجاستونیزچندیننجاریباسابقهتعطیل
و کارگران شان بیکار شده اند .واقعا چرا وزیر صنعت با
وجود ضعف مدیریتی و استیضاح در مجلس ،به کارش
ادامهمیدهد؟
•• خراسانادرصفحهادبوهنرپنجشنبهبهنقلازشاعر
روشندل کشورمان ،خانم مریم حیدرزاده تیتر زدی:
ممنوعالکارنیستم.آیامیدانیترکیبممنوعالکارواژه
ای است مجعول و غلط؟ چرا؟ چون که واژه کار فارسی
استکه«ال»عربینمیگیرد!
••بااینتورمسربهفلککشیدهودرمقابلحقوقاندک
چهخوباستاداراتدولتیحداقلبادولتهمکاری

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

کنند .هر سطر از روزنامه را می خوانم نارضایتی مردم
از اضافه دریافتی از جمله هزینه آب ،برق ،گاز و دیگر
امتیازها همه چندین برابر نرخ مصوب از مردم پول
میگیرندوبههیچکجاهمپاسخگونیستند.
••چرا همه اش از فراوانی کاالهای اساسی گزارش
تهیه می شود ولی از گرانی کاالهای اساسی صحبتی
نمیشود؟رسانههاوخبرنگاراناینمربوطبهشماست.
•• از این که مسئول صفحه حوادث ،حادثه اسیدپاشی
راباتمامجزئیاتشنوشتهوبرایاولینبارعکسدبهدر
حال پاشیدن را هم چاپ کرده ،تشکر می کنم .من بلد
نبودمکهاینجایادگرفتم!
••سالم خدمت تمام پرستاران زحمت کش .به نظر
می رسد گــزارش نویسی بیشتر وقت ما پرستاران را
میگیرد.باپیشرفتفناوری،آیااینروشمنسوخنشده
است؟لطفاپیگیریوبهعلومپزشکیمنعکسکنید.
••عده زیادی از سپرده گذاران افضل توس هنوز پولی
دریافتنکردهاند،هیچکسهمپاسخگونیست.لطفا
پیگیریکنید.
••ترامپیکتاجربیاخالقاستکهباهمدستیرژیم
جعلی صهیونیستی و کشورهای وابسته حوزه خلیج
فارسسعیدردزدیدندستاوردهایانقالبدارد.
••آمریکاییهاکشوریوابستهمیخواهند.اگرتسلیم
شویم ،محدودمان می کنند .تا نفت هست می برند و
بعد از اتمام نفت می روند و می شویم برهوت .اما اگر
استقاللوپیشرفتوخودکفاییداشتهباشیم،خودمان
ونسلهایآیندهمانرابیمهکردهایم،انتخابمسیربا
خودمامردماست.
••123شهید محیط بان نشان می دهد که برخالف
خیلیجاهاوجدانکاریدراینقشرزیاداستدرحالی
کهبهراحتیمیتوانندرفیقدزدوشریکقافلهباشند.
••بهنظرمیرسدزوالآلسعودووهابیتظالمنزدیک
است،انشاءا...
••در کشوری که راننده اش حاضر نیست در غیاب
پلیس،میدانیراکهباهزینهفراوانفراهمشدهدوربزند
یاچراغقرمزیراتحملکندو...مانیازبههیچدشمنی
نداریموخودمانبالیجانخودمانهستیم.
••چراکسیازحقوقدامپزشکاندفاعنمیکند؟
••سوتیهایدلدادگاندارهزیادمیشه،سیدازشغل
پسر نزدیک ترین دوستش خبر نداره! سید که فردی
نظامیبودنمیدانستورودبدوناجازهبهخانهدیگران
جرماست؟
••واقعا تاسف آور است! از زمان اختصاص یارانه ها
به مردم در چند سال گذشته مبلغ یارانه ساالنه هیچ
افزایش نیافته! ولی متاسفانه دولت هر سال با اعمال

نمابر05137009129 :

فرمول های جدید نرخ آب ،بــرق ،گاز و همچنین
مخابرات را برای مردم افزایش داده است.
••انهدام کاالی قاچاق اسراف و ظلم به نیازمندان و
برخالف قوانین اسالم است.
••همشهری عزیزی که از پلیس انتقاد کرده بودی
که در جاده کمین می کند ،شما راست می گویی
اما وقتی مردم ما مقررات را رعایت نمی کنند و هر
سال آمار تصادفات و کشته های ما افزایش دارد به
نظر من پلیس حق دارد این کار را بکند و بسیار کار
خوبی است تا جا بیفتد که قانون را رعایت کنیم .اگر
شما خودت عزیزت را در جاده بر اثر بی احتیاطی
یک راننده سهل انگار از دست می دادی این حرف
را نمی زدی.
••شرکت های محترم آب ،برق و گاز بازدید مصرفی
صدور قبض و پرداخت دو ماهه است چرا تاریخ ها
مغایرت دارد؟ یکی دو ماهه و یکی یک ماهه است.
خیلی بی نظمی در کارتان وجود دارد.
••پول های سهامداران پدیده شاندیز کجا دارد هزینه
می شود؟
••از دولــت می خواهم که به هیچ کس اجــازه وارد
کردن برنج پاکستانی به صورت آزاد را ندهد تا کسی
نتواند از این دو نرخی شدن بازار سوء استفاده کند.
••انسان به وسیله نعمت تفکر مقام خــود و خالق
یکتایش را عمیقا شناخته و به همین سبب نتایج
انتخاباعمالخوبوبدبرایشکامالنمایانمیشود.
••از سرپرست محترم وزارت کار خواهشمند است
تمهیداتی را فراهم کنند تا آن دسته از مزایا و امکاناتی
که به قراردادی ها و رسمی ها تعلق می گیرد شامل
کارگران و کارمندان پیمانکاری هم بشود .به جرئت
می تــوان ادعــا کرد کارایی و کیفیت انجام وظیفه
نیروهای پیمانکاری کمتر از نیروهای رسمی و
قراردادی نیست و شاید در بعضی مواقع بهتر باشد.
••آل سعود با ریسمان پوسیده آمریکا به چاه ضاللت
رفته و آن قدر با نقشه های شیطانی آمریکا و رژیم
جعلی صهیونیستی با تله ای که برایش قرار دادند
در تنگنا قرار می گیرد که درس عبرتی می شود برای
بقیه کشورهای عربی .ترامپ و صهیونیست ها به
مسلمانان و آل سعود ظلم کردند .ما باید راه پیشرفت
خود را ادامــه دهیم و زیر بار زور و استثمار نرویم.
مسلمان با دنیا جنگ نــدارد ،اما مقابل زورگویی
باید ایستاد.
••مبلغ مصرفی بــرق  28هــزار تومان مبلغ قابل
پرداخت  43هزار تومان!  15هزار تومان آبونمان و
مواردی که همین طور دارد اضافه می شود.

توسط بانک مرکزی انجام گرفت

اختصاص  100هزار دینار عراق با نرخ  96ریال به زائران اربعین
محمد جواد رنجبر /بانک مرکزی برای زائران اربعین
امسال  100هزار دینار عراق با نرخ  96ریال اختصاص
داد.به گزارش خراســان ،بانک مرکزی که  17مهرماه
جاری اعالم کرده بود باتوجه به اهمیت برگزاری پرشور
مراســم اربعین حســینی و در راســتای تأمین رفاه حال
زائران ،در حــال برنامه ریــزی و انجــام هماهنگی های
الزم بــا دیگر دســتگاه ها بــه منظــور تأمین بــه موقع ارز
همراه زائران اســت تا زائران به هنگام حضور در کشــور
عراق از این بابت دغدغه ای نداشته باشند؛ روز گذشته
به وعده خود عمل کرد و از اختصــاص  100هزار دینار
عراق بــا نــرخ  96ریال به زائــران اربعین حســینی خبر
داد.بر اســاس اعالم بانک مرکزی ،در راستای تسهیل

زیارت حضرت ابا عبدا ...الحســین (ع) در ایام اربعین،
زائران می توانند از طریق بانــک ملی ایران مبلغ یکصد
هزار دینار عراق را با نرخ هر دینار  ۹۶ریال و با پرداخت
معادل ریالی آن خریداری کنند و اســکناس دینار را در
نقاط مشخص شد ه شــهرهای نجف ،کربال ،کاظمین و
همچنین سه نقطه مرزی مقابل مرزهای مهران ،چزابه
و شلمچه ( در داخل کشور عراق) (در مجموع 50نقطه)
تحویلبگیرند.بهگزارشخراسان،هماکنوننرخفروش
هر دینار عراق در بازار غیر رسمی ارز بیش از  120ریال
استکهاختصاصدیناربانرخ 96ریالبهزائراناربعین،
موجب کاهش هزینه های آنان می شود.متعاقب اعالم
بانک مرکزی مبنی بر فــروش ارز دینار عــراق به زائران

اربعین حســینی ،روابط عمومی بانک ملــی ایران نیز با
صدور اطالعیــهای اعالم کرد ،زائران اربعین حســینی
که مراحل دریافت روادید خود را از طریق سامانه سماح
بــه آدرس  Https://Samah.haj.irانجــام داد هاند،
میتواننــد پس از تکمیــل فرایند خرید ارز خــود در بات
( )dinarpaybotدر پیام رســان بلــه و پرداخت معادل
ریالی در نظر گرفته شــده یک شناسه و رســید دریافت
کنند و پس از عبور از مبادی ورودی کشــور عراق در مرز
مهران  ،شــلمچه و چزابه بــه کارگزاریهــای بانک ملی
ایران در این مناطق و شهرهای نجف  ،کربال و کاظمین
مراجعه و با ارائه رســید و اصل گذرنامه اقدام به دریافت
ارز خریداری شده (دینار عراق) کنند.

با حضور رئیس دفتر رهبر انقالب

مراسم معارفه رئیس جدید سازمان اوقاف برگزار شد
مراســم معارفه نماینده جدید ولی فقیه و رئیس سازمان
اوقاف و امور خیریه ،با حضور حجت االسالم والمسلمین
محمدیگلپایگانیرئیسدفترمقاممعظمرهبریوسید
عباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاداسالمی،پیشازظهر
دیروز ،در ســالن اجتماعات ســازمان اوقاف و امور خیریه
برگزار شــد .به گزارش ایســنا ،در این مراســم از زحمات
حجتاالسالموالمسلمینمحمدی،رئیسسابقسازمان
تقدیــر و حکم حجتاالســام والمســلمین ســیدمهدی
خاموشــی ،رئیس جدید ســازمان اوقــاف و امــور خیریه،

به وی تقدیم شــد.حجت االســام والمسلمین محمدی
گلپایگانی،رئیسدفترمقاممعظمرهبری،طیسخنانی
در این مراسم گفت :ســازمان اوقاف یک سازمان عظیم و
ریشه دار است و این نام مقدس در طول تاریخ اسالم بوده
است .یکی از راههای تسلط استعمارگران بر مردم دیگر
کشورهاایناستکهفرهنگآنهارانابودکندورضاخان
با نابودی فرهنگ وقف ،درصدد بود که فرهنگ ملت ما را
نابودکند.وقتیهویتوفرهنگجامعهاینابودشود،مردم
بیشناسنامهمیشوند.مافرهنگیغنیداریمکهبایدآن

راحفظوازآناستفادهکنیم.وزیرفرهنگوارشاداسالمی
نیز ،در این مراسم به ســخنرانی پرداخت و با بیان اینکه
سنت وقف در ساختار تمدن سازی اسالمی نقشی بسیار
مهموموثردارد،گفت:اگربگوییمدرتمدناسالمی،وقف
یکیازعناصرپایهتمدنسازیاسالمیبودهاست،سخنی
بهگزافنگفتهایم.سیدعباسصالحیافزود:تمدنسازی
اســامی را نمیتوان بدون وقف مطالعه کرد .تفکر و باور
اسالمی چنان جریان ســازی در عرصه وقف داشته است
کهوقفرابهعنوانیکگوهردرمیآورد.
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