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دولت به فرایند کارشناسی
درباره  FATFمتعهد باشد

برخی اظهارنظرها از سوی مقامات دولتی و
اقدامات رسانهای دولت درباره لوایح مرتبط با
 FATFاینشائبهراپیشآورده کهگویادولتیها
بنا ندارند اجازه دهند این موضوع چالشی و
جنجالی در یک فرایند کارشناسی و منطقی،
بررسیوجمعبندیشود.فارغازاینکهموافق
ایــن لوایح باشیم یا مخالف ،منطقیترین و
عالمانهترینمسیربرایرسیدگیبهاینموضوع
آن است که منتقدان و موافقان و به ویژه دولت،
اجازهدهندفرایندمنطقیوکارشناسیبررسی
این لوایح در مسیرقانونی اش (که اکنون به
مجمع تشخیص رسیده اســت) طی شــود تا
بهترین و منطقیترین تصمیم که متناسب
با منافع ملی اســت اتخاذ شــود .با ایــن حال
برخی اظهارنظرها و اقدامات رسانهای دولت
خالفاینمسیراستوگویینوعیفشاربرای
تحمیل این لوایح جنجالی و خــروج آنهــا از
فرایندحقوقی،طراحیشدهاست.روزگذشته
روزنامه ایران که نهاد رسانهای رسمی دولت
است،برایتیتریکخودعبارت«جزئیاتنامه
وزیــران به رهبر انقالب» را انتخاب کرده و در
زیرتیتر به نقل از محمد شریعتمداری وزیر کار
نوشته است«:دو یا سه اظهارنظر مکتوب رهبر
معظم انقالب درباره هر کدام از لوایح FATF
اخذ شده است .رهبر معظم انقالب با تحقق
شرایطایرانموافقتفرمودهاند».فارغازصحت
و سقم این ادعاها وخطای وزیر کار در طرح
مسائلمحرمانه،چینشتیترهاتوسطروزنامه
دولتدرحقیقت تالشیاستبرایالقایاین
که رهبر معظم انقالب با تصویب لوایح پالرمو و
 CFTکه این روزها در مجمع تشخیص درحال
بررسی است ،موافقت کردهاند! و به عبارتی
مجمعتشخیصهمبایدبهتاسیازاینموافقت
ایــن لوایح را تصویب کند درحالی که همه
میدانیم و قطعا مقامات دولت به طریقه اولی
میدانندکهتاکیدرهبرمعظمانقالببربررسی
کارشناسی این لوایح است .این منش و رفتار
همیشگیرهبرانقالبدرقبالطرحهاولوایح
است به ویژه لوایح و طرحهایی که چالشها
بر سر آن بیشتر و تاثیرات آن بر آینده کشور نیز
مهمتر است .دراین باره نیز تنها اعالم موضع
رسمی از سوی رهبر انقالب که در مهرگذشته
رسانهای شد پیامی است که ایشان به رئیس
مجلس داده بودند و در آن آمده است« :آن چه
کهمندردیداربانمایندگان[درتیر]97راجع
بهلوایحچهارگانهوکنوانسیونهاگفتممربوط
بهاصلکنوانسیونهابود،نهکنوانسیونخاص؛
بنابراینبابررسیاینلوایحدرمجلسمخالفتی
نــدارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»...
همانگونهکهذکرشد،اساسایندأبومنش
رهبریاستکهبرطیشدنمسیرهایقانونی
و کارشناسی در مسائل مختلف تاکید داشته
و دارند .بنابراین هرگونه تالش برای سیاسی
بــازی در ایــن موضوع یا موضوعات مشابه و
خارج کردن آن از فرایند قانونی و کارشناسی
و سیاسی کردن یک فرایند قانونی و منطقی،
نه تنها میتواند به دو دستگی و دوقطبی شدن
جامعه منجر شود بلکه حتی منافع ملی را نیز
در شرایط خطیری قرار میدهد و به نتیجه کار
نیز آسیب میزند .بنابراین انتظار از دولت آن
است که به سمت جنجالی سازی و پروژه فشار
نرودوبهطیشدنفرایندبررسیکارشناسیو
قانونیمتعهدبودهواجازهدهدتابررسیلوایح
جنجالیبانظراتکارشناسانبهنتیجهوجمع
بندیبرسدتامنافعملیآسیبنخورد.

خبر
سردار اشتری تاکید کرد:

اولویت پاک سازی محیطهای
آلوده به مواد مخدر
فرمانده نیروی انتظامی گفت :شناسایی و
دستگیریسرشبکههاوباندهایاصلیتولید
و توزیع مواد مخدر و پاک سازی محیطهای
آلــوده از اولویتهای اساسی ناجاست .به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سردار"حسین
اشتری" با اشاره به برگزاری جلسات کاهش
آسیبهای اجتماعی با حضور ســران قوا و
مسئوالن دستگاههای مختلف محضر مقام
معظم رهبری ،افزود :معظم له بر لزوم تمرکز
بــرای پنج آسیب اجتماعی تاکید ویــژهای
داشتندکهمعضلاعتیادومبارزهباموادمخدر
نیزیکیازاینپنجآسیبمطرحشدهبود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،خبر داد ۵۸۰۰ :سیمکارت فعال ارسال کننده پیامک شناسایی و قطع شدند.به گزارش سیتنا ،مهندس آذری جهرمی
توئیت کرد:با مشورت گرفتن از یک تیم دانشگاهی ،تنظیمات سامانه شناسایی ارسال پیامکهای مزاحم به روزرسانی شد ۵۸۰۰ .سیمکارت فعال ارسال
کننده پیامک شناسایی و قطع شدند .سازمان تنظیم مقررات در حال بررسی فروشندگان این سیمکارتها برای لغو مجوز دفاتر خدمات ارتباطی است.

بیست و دومین دوره طرح «همسفر تا بهشت» تا پایان سال ادامه دارد



آغاز زندگی  ۲۰هزار زوج دانشجو با زیارت امام رضا(ع)
محمد حسام مسلمی  /افتتاحیه نهمین
کــاروان طرح «همسفر تا بهشت» ،چهارشنبه
شب از جوار بارگاه ملکوتی ثامن الحجج(ع)
آغاز شد و گروهی دیگر از دانشجویان زندگی
مشترک خود را با سفر به مشهد مقدس و زیارت
حرم مطهر امام رضا(ع) آغاز کردند.
به گزارش خراسان ،بیست و دومین دوره طرح
ازدواج دانشجویی با نام «همسفر تا بهشت»
در مشهد مقدس در حال برگزاری است و تا
پایان ســال  20هــزار زوج دانشجو به زیــارت
مشرف میشوند .رئیس نهاد نمایندگی رهبر
معظم انقالب در افتتاحیه نهمین کــاروان
این طرح با اشاره به آغاز زندگی مشترک ۲۰
هزار زوج دانشجو در این طرح گفت :این سفر
به مشهد مقدس و آغــاز زندگی از جــوار امام
مهربانیها هدیهای از طرف رهبر معظم انقالب
به زوجهای جوان دانشجو است .حجت االسالم
والمسلمین «مصطفی رستمی» خطاب به
حاضران در این مراسم افــزود :شما زوجهای
جوان در این سفر ویژه ،مهمان امام رضا (ع)

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

در زندگی مشترک است ،چرا که بدون شک
زندگی دارای مشکالتی خواهد بود که نیاز به
همراهی و همدلی دارد و با صفا و محبت زن و
مرد ،حل میشود .وی تصریح کرد :در اوایل
زندگی ممکن است اختالف نظرهایی بین
زوجها وجود داشته باشد اما با صبر وشکیبایی
این مشکالت برطرف و زندگی شیرین میشود.
▪تمدید مهلت ثبت نام بیستودومین
دوره ازدواج دانشجویی تا  30بهمن

هستید و ابتدای زندگی تان با برکت و عنایت
حضرت شروع میشود ،این هدیه بزرگی است
که آغــاز زندگی شما با نام اهل بیت (ع) گره
خورده است .وی ادامه داد :شما در محضر امام
رئوف هستید و چیزهایی از حضرت بخواهید
که معرفت و برکت در زندگی را داشته باشد.
وی ادام ــه داد :یکی دیگر از چیزهایی که
میتوانید از حضرت بخواهید صفا و محبت

این گزارش حاکی است ،اگرچه مهلت ثبت نام
برای شرکت در بیست و دومین دوره ازدواج
دانشجویی همسفر تا بهشت پایان دی ماه
اعالم شده بود اما با توجه به استقبال باالی
زوجهای دانشجو مهلت ثبت نام تا  30بهمن
ماه تمدید شده است .به گفته حجت االسالم
«محمدمهدیصالحی»متقاضیانبرایشرکت
در این طرح میتوانند به سایت ezdevaj.org
مراجعه کنند و پس از انجام مراحل ثبت نام
برای انتخاب کاروان خود اقدام کنند.

یاشار سلطانی به  5سال حبس محکوم شد

دادستان تهران:انتشار نامه واگذاری امالک شهرداری یک طراحی سیاسی بود
وکیل مدافع یاشار سلطانی ،مدیر مسئول سابق
سایت معمار نیوز از محکومیت موکل خود به پنج
سالحبسخبرداد.یاشارسلطانیسردبیرسایت
معمارینیوز و منتشر کننده گزارش واگذاری
امالک شهرداری ،اواخر شهریور  ۹۵بازداشت
شد .صادق کاشانی روز چهارشنبه در گفتوگو
با ایرنا ،با اعالم این خبر افــزود :حکم موکلم از
سوی شعبه  15دادگــاه انقالب اسالمی تهران
به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است.وی
افزود :پرونده موکلم چهار عنوان اتهامی داشت
که دادگاه درباره عنوان اتهام نشر مطالب خالف
واقع به قصد تشویش اذهان عمومی به تحمل دو
سال حبس ،بابت عنوان اتهامی افترا به شرکت
عمران تک الر یک ســال حبس و همچنین به
عنوان اتهامی تهدید به شرکت تک الر به دو سال
حبس محکوم شد .به گفته کاشانی شعبه 15
دادگاه انقالب سلطانی را همچنین به محرومیت
در عضویت احزاب ،گروهها و دستههای سیاسی،
فعالیت در فضای مجازی ،رسانه ها ،مطبوعات
و خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
وکیل یاشار سلطانی با بیان این که حکم دادگاه
انقالب غیرقطعی و قابل تجدید نظر در محاکم
استان تهران است،افزود :اتهام دیگر موکلم جمع
آوری و انتشار اطالعات طبقه بندی شده مربوط
به سازمان بازرسی کل کشور است که پرونده

در این بــاره هنوز مفتوح است و حکمی صادر
نشده است .آنا نیز نوشت :پرونده دربــاره متهم
ردیف اول(یاشار سلطانی) و اتهام متهم دیگر این
پرونده(احمد حکیمی پور) درباره تهیه و انتشار
اسناد طبقهبندی ،همچنان مفتوح است.
▪دادســتــان تهران:انتشار نامه واگــذاری
امالک شهرداری یک طراحی سیاسی بود

دراینمیانبهگزارشمیزاندادستانتهران در
توضیحاتی درباره پرونده یاشار سلطانی با بیان
این که این پرونده (امالک شهرداری) مشتمل
بر دو بخش است افزود :بخش نخست راجع به
واگذاری امالک است که گزارش دادستان کل
کشور با دستور ریاست قوه قضاییه ،به دادستانی
تهران ارسال شد و در دادسرای کارکنان دولت
تحت رسیدگی اســت.وی بخش دوم پرونده
واگذاریامالکرامرتبطبایکیازاتهاماتیاشار
سلطانی دانست و در توضیح گفت :تحقیقات
دادستانی نشان میدهد که اقدام متهم بیانگر
نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص
سیاسی است؛ زیرا انتشار نامه نزدیک به زمان
بــرگــزاری انتخابات رئیس ش ــورای اسالمی
شهر تهران یعنی دوازدهم شهریورماه بوده؛ به
نحوی که نامه در تاریخ  ۳۱مرداد از شهرداری
تهران خارج شده و در اول شهریورماه تحویل

حکیمیپور عضو شورای شهر تهران میشود.
جعفری دولت آبادی افزود :یاشار سلطانی در
جریان تحقیقات پذیرفته است که شیوههای
دیگری بــرای اطالعرسانی وجــود داشته که
میتوانسته بدون آن که مرتکب جرم یا هتک
آبــروی فــردی شــود ،به آنهــا تمسک جوید .به
موجب تحقیقات دادستانی ،حکیمپور عضو
شــورای شهر پذیرفته است که نامه را پیش از
انتشار به افــرادی از جمله آقای نجفی مشاور
رئیس جمهور در ساختمانی واقع در خیابان
شهید مطهری تهران تحویل داده اســت .به
موجباینتحقیقات،یاشارسلطانینیزپذیرفته
که نامه را قبل از انتشار در اختیار افرادی از جمله
حناچی معاون وزیــر مسکن و خبرنگار حوزه
شورای شهر روزنامه شرق قرار داده است .وی
با بیان این که اتهام زنی به قوه قضاییه درباره
این پرونده به نتیجه نرسیده است ،گفت :انتشار
نامه در یک طراحی چند روزه از  ۳۱مــرداد تا
 ۴شهریور در برابر حقوق نجومی مطرح شد و
نطفه آن در جای دیگری شکل گرفته است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد :این افراد فکر
میکردند با انتشار این نامه میتوانند ترکیب
هیئترئیسهشوراراتغییردهند،ولیدررسیدن
بهاینهدفناکامماندندودراینمیان،یکفعال
رسانهای قربانی شد.

مجلس برای تبلیغات کنکور در صداوسیما دست به کار شد
ســخــنــگــوی کــمــیــســیــون آمـــــوزش و
تحقیقات مجلس ش ــورای اسالمی
اظهار کــرد :تــعــدادی از نمایندگان
در حــا ل تهیه طرحی هستند که به
موجب آن دیگر سازمان صدا و سیما
حق تبلیغ موسسات کنکور و کمک
آموزشی را نــدارد .به گــزارش ایسنا،
میرحمایتمیرزادهاظهارکرد:تعدادی
از نمایندگان در حــال تهیه طرحی
هستند که به موجب آن دیگر سازمان

رشد خدمات آب ،برق و گازرسانی طی  4دهه اخیردر خراسان رضوی

جهشچشمگیرتوسعه زیرساختها

آمــارهــا و نمودارها به خوبی گــواه حقیقتی
آشکار است که نیاز به تفسیر نــدارد .نگاهی
به خدمات ارائه شده در حوزههای آب ،برق و
گازرسانی در استان خراسان رضوی به خوبی
نشان میدهد که طی  40سال سپری شده از
طول عمر انقالب اسالمی ،رشد و توسعه قابل
توجهی اتفاق افتاده است .از آن جمله میتوان
به واحدهای تحت پوشش گازرسانی در قبل
از انقالب و اکنون اشاره کرد ،عددی که نشان
میدهد تعداد این واحدها در شهرها از 1234
مشترک به 1/758/919واحد رسیده است.
این عدد در روستاها هم قابل توجه است ،وقتی
براساس آمارهای رسمی مشاهده میکنیم
که تعداد واحدهای روستایی تحت پوشش گاز
در قبل از انقالب ،صفر بوده و طی چهار دهه
خدمت رسانی ،حــاال به  467/834واحد
رسیده اســت .در حوزه برق رسانی هم آمار و
ارقام از انقالب در خدمت رسانی حکایت دارد،
نمونه آن مقایسه طول خطوط شبکه انتقال و

فوق توزیع برق در استان است که از 1796
کیلومتر به  12هزار و  99کیلومتر افزایش
یافته است .دیگر دستاوردهای این عرصه،
احــداث تونلهای انــرژی اســت ،چیزی که
پیش از انقالب معنا و مفهومی نداشته اما حاال
تعداد آن به  14هزار تونل در استان رسیده
اســت .با نگاهی به آمــار خدمات ارائــه شده
در حوزه آب و فاضالب نیز با دستاوردهای
چشمگیری مواجه میشویم .افزایش تعداد
شهرهای تحت پوشش آب شهری از  19شهر
به  73شهر ،افزایش تعداد سدها از یک به 27
و پوشش  70درصدی شبکه فاضالب شهری
از جمله پیشرفتهای ایجاد شده در این عرصه
است .نمودارهایی که بر پایه آمار و اطالعات
رسمی از سوی نهادهای متولی آن ارائه شده
است ،به خوبی گواه این دستاوردها در استان
است و شما میتوانید گزارش اینفوگرافیک
آن را درروزنامه «خراسان رضوی» یا سایت
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صدا و سیما حق تبلیغ موسسات کنکور و کمک
آموزشی را نــدارد .وی افــزود :این قابل توجیه
نیستکهسازمانصداوسیماچندمیلیاردتومان
دریافت کند تا صرفا موسسات کنکور را تبلیغ
کند .در هیچ کجای دنیا دیده نمیشود که برای
ترغیب فرزندان کشور ،علم را به این شیوه تبلیغ
کنند تادانشآموزانبهفالندانشگاهبروندآنهم
بااینتوجیهکهبایددرفالندرسازکالسکنکور
استفاده کنند یا از کتاب خاص کمک آموزشی
بهره گیرند .اینها برای گرفتن پول است.
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•• مسـئوالن نگاهـی بـه آنتـن دهـی تلفـن
همـراه و اینترنـت در روسـتای دسـتگرد
بیندازنـد .بـا ایـن کـه فاصلـه روسـتای مـا تـا
مرکز اسـتان فقـط  7کیلـو متر اسـت امـا تلفن
همـراه اصلا آنتـن نمیدهـد .مـردم تـا کـی
منتظـر باشـند؟
•• جوانــی هســتم  25ســاله حــدود دوســال
اســت کــه در پاســاژی کارمــی کنــم همــه
پرســنل رابیمــه کردهاندبــه جــز مــن .بــا ایــن
کــه روزانــه  15ســاعت کار میکشــند و فقــط
ماهــی یــک تومــان میدهنــد امــا بیمــهام
نکردهانــد و هیــچ مزایایــی هــم نــدارم .لطفــا
پیگیــری کنیــد .بــه مامــوران اداره بیمــه
بفرماییدســری بــه پاســاژهابزنند .خیلــی
حقخــوری میکننــد.
•• چرا دولت برای مقابله بـا گرانی هیچ کاری
نمیکنـه؟ بـه خـدا داریـم لـه میشـیم بـا ایـن
همـه گرونی!
•• یکـی از قوانیـن نانوشـته و مـن درآوردی
اداره کار ایـن اسـت کـه در زمـان رسـیدگی به
حق کارگر تنهـا حقوق و مزایای همان سـال و
سـال قبـل را محاسـبه میکننـد! توجیه شـان
ایـن اسـت کـه بایـد زودتـر میآمـدی! خـوب
برادر من اگـر زودتر میآمدم کـه زودتر اخراج
میشـدم.
•• تا حدی که جـا داره خودروسـازها قیمتها
رو افزایش میـدن .مدتـی نخریم اگـه التماس
نکردند که خودروهاشـون رو زیـر  10میلیون
بفروشند!
•• دقیقـا بـه چـی لبخنـد بزنیـم ؟ بـه بیـکاری
مـان؟ گرانـی مـواد غذایـی؟ قالـب کـردن
خودروهـای بـی کیفیـت بـه مـردم؟ واقعـا بـه
چـی بخندیـم؟!
•• دوسـت عزیزی که فرزندت را در آموزشـگاه
زبـان سـه تـرم برگرداندهانـد عقب! متأسـفانه
رشـد قـارچ گونـه آموزشـگاهها و نبـود نظـارت
صحیح باعث شـده کـه زبـان آموزان به شـدت
از نظر علمی ضعیف باشـند و آموزشگاهها هم
بـرای خوشـامد والدین فقـط نمـره میدهند!
متأسـفانه تعـداد آموزشـگاهها از تعـداد سـوپر
مارکتهـا دارد پیشـی میگیـرد!
•• توروخــدا صــدای مــارو بــه گــوش دولــت
برســونید .مــن نگهبــان هســتم ولــی بیمــه
نمیکننــد حقوقــم  950هــزار تومــان اســت
بــه خــدا کــم آوردم بــا دوفرزنــد شــرمنده
دختــرم وپســرم شــدم .هــردو مدرســه
میرونــد .مــن هــم درآمــد دیگــری نــدارم.
ایــن بســتههای حمایتــی را چــرا بــه مــا
نمیدهنــد؟ مگــه جــزو ملــت نیســتیم؟
•• افتتـاح کارخانـه فـوالد توسـط معـاون اول
در زادگاهش کرمـان باعث ایجاد اشـتغال در
منطقه میشـود ولی آیا با وجـود بحران آب در
این منطقه ایـن کار توجیه اقتصادی و زیسـت
محیطـی دارد؟
•• چـرا بانـک انصـار بـه فکـر سـهامداران خـود
نیسـت و تکلیـف سـهامدارانی را کـه قصـد
فـروش سهامشـان دارنـد روشـن نمیکنـد؟!
•• من چند سال است که اشتراک روزنامه شما
را دارم و با این که به آن اعتیاد پیدا کردهام اما
پول اشتراک دوباره را ندارم .چه کنم؟
خراسـان  :مشـترک عزیـز ،در ایـن ایـام

ایتا،

آیگپ،

نمابر05137009129 :

بـه مناسـبت دهـه فجـر میتوانیـد بـا
تخفیف40درصـد اشـتراکتان را یکسـاله
تمدیـد کنیـد.
•• جهیزیـه  83درصـد گـران شـد! صاحـب
زندگـی و سـر پنـاه شـدن را مگـر جوانـان در
خواب ببینند! من نمیگویم آمار سـن ازدواج
ایـن را نشـان میدهـد کـه میلیونهـا جـوان
ازدواج نکرد ه انـد.
••قابــل توجــه مســئوالن بیمارســتان
تامیــن اجتماعــی بیرجنــد شــعبه حضــرت
ابوالفضــل(ع) ،چــرا متخصصــان ارتوپــدی
و ســونوگرافی وپرکــردن دنــدان و...درایــن
مرکــز وجــود ندارنــد؟ مگــه مــردم پــول اضافــه
دارنــد کــه بریزنــد بــه حســاب بیمــه امــا هیــچ
خدماتــی دریافــت نکننــد؟!
•• چرا بانـک ملت و تجارت و برخـی از بانکها
بـرای مانـده حسـاب کارت بانکـی  50هـزار
ریـال نگـه میدارنـد؟ درحالـی کـه قانـون
چنیـن اجـازهای بـه هیـچ بانکـی نـداده .مـن
کارمنـد بانکـم طبـق قانـون حداقـل مانـده
حسـاب بایـد بـه مقـداری باشـد کـه حسـاب
بانکی بسـته نشـود و مثال صفر نباشد .بعضی
بانکهـا رعایـت میکننـد و حداقـل مانـده
حسـاب زیـر 1000ریـال اسـت.
•• خودروسـازان ادعـا میکننـد کـه بـا
تولیـد هـم ضـرر میدهنـد! خـب وقتـی ضـرر
میدهیـد تولیـد نکنیـد .تعرفـه گمرکـی
واردات خـودرو را صفـر کنیـد بـا  30میلیـون
تومان خودروهـای روز اروپـا و ژاپن و کـره و...
وارد بشـه تـا مـردم سـوار شـوند .پـس مافیایی
پشـت سـر هسـت.
•• بـرای تغییـر نـام قبـض آب دفتـر خدمـات
مشـترکین پـس از دریافـت هزینـه کارم را
انجـام داد.چرا بعـد از یک سـال هزینـه همان
خدمـات در قبـض دوره شـرکت آب دوبـاره
آمـده اسـت؟
•• ایـن قـدر ارزش پـول و قیمـت هـارو بـاال و
پاییـن کردیـد کـه هرچـی ماهانـه پسانـداز
میکنـم بـازم بـه هدفـم کـه خریـدن یـک
خودروی  15میلیونی است نمیرسم! مردم
خیلـی بابـت باالبـودن قیمتهـا در فشـارند.
•• اون دوسـتی کـه دربـاره بیمـه نیروهـای
مسـلح مسـتقر در بانکهـا صحبـت کـرده
بایـد بگم کـه دوسـت عزیز ایـن پیگیـری بیمه،
عیـدی و سـنوات فقـط بایـد ازطریـق پلیـس
محترم پیشگیری اسـتان پیگیری شود وگرنه
بانکهـا هیـچ کاری انجـام نمیدهنـد .چـون
بـرای آ نهـا هزینـه دارد و همیشـه مقاومـت
میکننـد کـه زیـر بـار هزینههـا نرونـد.
•• اداره بازرسـی وتعزیرات الزم نیسـت دنبال
4قلـم پارچـه ازمدافتـاده وارزان قیمـت یـک
شـنبه بـازار بگردند.لطفـا بـه فروشـگاههای
بـزرگ تـازه تاسـیس خیابـان احمدآبـاد بروید
تا حجم وسـطح قاچاق پارچه رو کـه به صورت
صـوری وخلاف قانـون جلـوه میدهنـد
ببینیـد .
•• لطفـا از مدیـر کل تامیـن اجتماعی بپرسـید
یـک کارگـر بعـداز  30سـال پرداخـت حـق
بیمـه چقدر بایـد وقت صـرف گرفتـن کارهای
بازنشسـتگی بکند؟ بیش از شـش مـاه! اگر به
توضیح بیشـتری هـم نیـاز دارنـد ،در خدمتم.

