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اهداف و پیامدهای یک وتو  

همــان گونــه کــه انتظــار میرفــت ،دونالــد ترامــپ،
رئیسجمهوری آمریــکا ،قطعنامه کنگره این کشــور مبنی
بر توقف مشارکت آمریکا در جنگ یمن به رهبری عربستان
ســعودی را وتــو کــرد .ایــن قطعنامــه کــه از دولــت آمریکا
میخواهد حمایت هایش را از ائتالف عربستان در جنگ با
یمن متوقف کند ،در 14مارس با 54رای موافق در برابر46
رای مخالف در مجلس سنا و در  4آوریل با  247رای موافق
در برابر  175رای مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب
رســیده بود .این قطعنامه نه فقــط اقدامــی در جهت پایان
بخشیدنبهجنگدریمنبود؛ بلکهبراینخستینبارکنگره
آمریکا را بر آن داشــته بود که به یک عملیــات نظامی ارتش
آمریکا پایان دهد .با این حال ،دونالد ترامپ با اســتفاده از
اختیارات قانونی خود ،این قطعنامه کنگره را وتو کرد.
با وتوی قطعنامه کنگره درباره جنگ یمــن ،دونالد ترامپ در
مقامریاستجمهوریآمریکابهدوهدفجداگانهدستیافت:

– 1دربارهکنگره:ترامپدربیانیهویدئوییکههمزمانبااعالم
وتویقطعنامهکنگرهمنتشرشد،گفت«:اینقطعنامهتالشی
غیرضروریوخطرناکبرایتضعیفاختیاراتمنطبقباقانون
اساسیاستکهزندگیشهروندانآمریکاییوسربازانشجاع
ما را هم امروز و هــم درآینده با خطر مواجه میســازد ».از دید
ترامپ ،اعضای کنگره نباید در کار رئیسجمهوری و فرمانده
کلنیروهایمسلحمبنیبرمشارکتدرجنگدخالتکنندو
بااقداماتی ،مانعادامهمشارکتدرعملیاتنظامیشوند .در
حالیکهاعضایکنگره ،حتیبرخیازهمحزبیهایترامپ
در مجالس نمایندگان و ســنا تاکید دارند که قانون اساســی
آمریــکا ،وظیفه اعالن جنگ یــا اعالم پایان جنــگ را برعهده
کنگرهگذاشتهاستوقانونگذارانمجازهستنددربارهتوقف
عملیاتنظامیدرفراسویمرزهاتصمیمبگیرند.
اکنون قوه مجریه به یک موفقیت دیگر در این جدال حقوقی
دیرینهمیاندوشاخهاجراییوتقنینیدولتدستیافتهاست.
به ویژه این کــه کنگره از حد نصــاب دو ســوم آرا در دو مجلس
کنگره برای ابطال وتوی رئیسجمهوری برخوردار نیســت و
نمیتوانداختیارجنگراازدسترئیسجمهوریخارجکند.
– 2دربارهعربستان:مقاماتدولتآمریکادرجریانبحثهای
فراوان اعضــای کنگــره دربــاره جنگ یمــن که با قتــل جمال
خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شدت
گرفتهبود ،هموارهبرنیازبهعربستاندرپیشبرداهدافخوددر
منطقهغربآسیاتاکیدمیورزیدند .آنانچنینادعامیکردند
که قطع مشــارکت " اطالعاتی و لجســتیکی " ارتــش آمریکا از
عربســتان و متحدانش در جنگ بــا یمن ،در نهایــت به پیروزی
حوثیهابهعنوان"متحدانجمهوریاسالمیایران"میانجامد
ومنافعملیآمریکاومتحدانشرادرمنطقهبهمخاطرهمیافکند.
از این رو ،کاخ سفید نهایت تالش خود را برای انصراف اعضای
کنگره درباره جنگ یمــن به کار گرفت و عاقبــت دونالد ترامپ
برایغلبهبرخشماعضایکنگرهازعربستانبرسرماجرایقتل
خاشــقچی و جنگ یمن ،برای دومین بار در طول دوره ریاست
جمهوریازاختیارحقوتواستفادهکرد.
اکنونبااینتصمیم ،کاخسفیدوشخصدونالدترامپازادامه
همکاریها با عربستان اطمینان خاطر حاصل کردهاند .در
عینحال ،وتویقطعنامهکنگرهدربارهتوقفمشارکتآمریکا
درجنگیمندوپیامدجداگانهنیزبههمراهخواهدداشت:
 – 1پیامــد داخلی :همــان گونه کــه پیش از این گفته شــد،
کنگره تا زمانی که بتوانــد رای الزم را برای غلبه بر مخالفت
رئیسجمهوری کسب کند ،از ایفای نقش بازدارنده در امور
نظامی و مشــارکتهای آمریکا در عملیــات نظامی محروم
خواهد شد .به عبارت دیگر ،دولت کنونی و دولتهای بعدی
آمریکا همچنان از اختیار ورود به جنگ و ادامه آن برخوردار
خواهند شــد و کنگره به عنــوان منتخبین ملــت آمریکا قادر
نخواهند بود دولت را درباره اموری که به جان سربازان و پول
مالیات دهندگان آمریکایی مربوط است ،ضابطه مند کند.
 – 2پیامد خارجی :وتوی قطعنامه کنگره درباره جنگ یمن،
عربســتان را از حمایتهای بی شــائبه کاخ ســفید ،حتی با
وجود پروندههایی همچون قتل جمال خاشــقچی روزنامه
نــگار روزنامــه معتبــر آمریکایی ،واشــنگتن پســت و فجایع
انســانی در یمن مطمئــن میســازد .از این رو قابــل انتظار
خواهد بــود ،از ایــن پس دولت عربســتان ،به ویژه شــخص
محمد بن ســلمان ،ولیعهــد ماجراجوی این کشــور با تکیه
به پشــتیبانیهای کاخ ســفید ،به اقدامات مخاطره انگیز و
تنش زا در منطقه غرب آسیا ادامه دهد و در ازای این " لطف
" آمریکایی ها ،بیش از پیش در خصومت با ایران و دوستی با
اسرائیل بکوشد و در نهایت ،بیش از پیش ،دالرهای هنگفت
نفتی خود را بــرای خریدهای کالن تســلیحاتی و ســرمایه
گذاری در آمریکا در اختیار این کشور قرار دهد.

تولیت آستان قدس رضوی گفت :هم در جهت تسهیالت و امکانات مادی زائران تالش و سرمایه گذاری میکنیم و هم در جهت رشد و ارتقای سطح معرفت دینی آنها
گام برمیداریم .به گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم والمسلمین احمد مروی دیروز در دیدار با تولیت آستان مقدس کاظمین افزود :امیدواریم بتوانیم همکاریهای
بین دو آستان مقدس رضوی و آستان مقدس کاظمین را در موضوعات مختلف به خصوص مسائل فرهنگی گسترش دهیم و هرگونه همکاری را وظیفه خود میدانیم.

محدودیتی که برای کامیون های عبوری از مرز ماهیرود مشکل ساز شده است

معطلی یک ماهه  200کامیون سوخت در خاک افغانستان

فرخ نژاد« -یک ماه اســت که آن ســوی مــرز  300نفر
با کامیونهــای ترانزیتی ســوخت در خاک افغانســتان
بدون هیچ امکاناتی گرفتارند و دلیلش هم این است که
گمرک فراه با تجار مشکل دارد و خودروهای سوخت را
تخلیه نمیکند .آن چه بر مشکل مان افزوده ،وقوع سیل
و بارندگیهای سیل آسا در ماه اخیر است که سبب شده
تا همه خودروها در تلی از شــن و ماســه گرفتار شــوند و
رانندگان امکان جابه جا کردن این خودروها را به دلیل
سنگینی بار آن نداشته باشند.
موضوع مهمتر این است که مســئوالن گمرک ایران هم
هیچ اقدامی انجام نمیدهند .از همه مهمتر این که آب و
آذوقهای که همراهمان برده ایم تمام شده است و بدون
هیچ فریادرسی در خاک همسایه گرفتاریم».
این پیــام را یکــی از راننــدگان گرفتــار در آن ســوی مرز
افغانســتان که خودروهــای ترانزیتــی آنهــا از گمرک
ماهیرودمجوزخروجگرفتهامادرآنجامعطلاستبرای
«خراسان » ارسال کرد تا این روزنامه پیگیر مشکل آنها
شود .مدیر کل گمرکات خراسان جنوبی در گفتوگوی

تلفنــی بــا خبرنــگار مــا ،دلیــل ایــن موضــوع را اعمال
محدودیتبهصورتیکطرفهوبدونهماهنگیبادولت
ایران از طرف افغانستان اعالم کرد .مهندس«خاشی» ،با
اشاره به تماسهایی که با مدیر گمرکات و رئیس شرکت
فراوردههای نفتی و گاز افغانستان داشته است ،گفت:
از اســفند  97شــرکت نفت و گاز این کشــور مسئولیت
آزمودن مشــتقات نفتی را در مرزها بر عهــده گرفته و از
طرف دیگر نامهای به وزارت خارجه افغانســتان ارسال
و نوع مشــتقات مورد تاییــد را بــه آنها اعالم کــرده و به
صراحت هم گفته است که به غیر از مشتقات مورد تایید،
هیــچ کاالی دیگــری را نمیپذیــرد .او ،بــا بیــان این که
محمولههایی که از ســمت ایران به این کشور وارد شده
است ،فراورده نیست بلکه مشتقات نفتی است ،افزود:
شرکت نفت و گاز افغانستان فراوردههایی مانند بنزین،
گازوئیل ،نفت ســفید و ...را در فهرســت کاالهای مورد
پذیــرش قــرار داده و بقیه مشــتقات که عناویــن دیگری
دارد مانند هیدروکربن ها ،روغن ســوخت تقطیری و...
را ممنوع کرده اســت .به گفتــه وی ،تصمیمی که دولت

افغانستان در زمینه پذیرش نوع مشتقات نفتی گرفته به
صورت رسمی از طریق دیپلماتیک به دولت ایران اعالم
نشده است و فقط به گمرکات خودشان اعالم کردهاند.
وی افزود :اولیــن مخاطب برای اعمــال این محدودیت
تجار افغانســتانی هســتند که بایــد از آن مطلع شــوند و
کاالی ممنوع شده را به فروشندگان ایرانی اعالم کنند
تا رانندهای که از اعمال محدودیت خبر ندارد بارگیری
نکند و بعد هم یک ماه در خاک افغانستان گرفتار نشود.
خاشی ،با اشاره به این که گالیهها را به مدیران مربوط در
افغانستان گوشزد کرده ایم ،ادامه داد :اگر قبل از اعمال
محدودیت ،گمرکات ایران از طریق مبادی دیپلماتیک
در جریان قرار میگرفــت اکنون حدود  200دســتگاه
کامیون در آن سوی مرز سرگردان نبودند.
به گفته وی ،بعــد از اطالع از محدودیت اعمال شــده به
دیگر رانندگان در مرز ماهیرود اجازه خروج داده نشد تا
همانند دیگر رانندگان گرفتار نشوند.
وی از پیگیــری موضــوع از طریــق وزارت امــور خارجه و
گمرک ایران و استاندار خراسان جنوبی خبر داد.

دیدگاههای معاون مطبوعاتی درباره حال و روز رسانه ها

رسانهها باید محتوا محور شوند

مجتبی نوریان-چرامردمباوجوددسترسیبهآبشرب
شــهری ،حاضر به خرید آب معدنی میشوند اما به رسانه
پول نمیدهنــد؟ به گزارش "خراســان" این ســوالی بود
که معاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در جلسه روز گذشته اعضای هیئت مدیره
خانه مطبوعات و رسانههای کشور در موسسه نشرآوران
و در نخســتین روزهای شــروع بــه کارش در این ســمت،
مطرح کــرد" .محمد خدادی" بــا بیان این که رســانهها،
شریانهایحرکتوتحولدرکشوررازندهنگهداشتهاند؛
در دفاع و مقاومــت و دیگر بزنگاههــای بینالمللی و ملی
و در عرصههــای مختلــف گفت :مســئله این اســت که ما
رســانهنگاران وظیفــه خدمترســانی به تمــام صنوف را
بهخوبی انجام میدهیم غیر از خود صنف رســانه! وی با
بیان این که رســانهها در بســیاری موارد قربانی هستند
اما نتوانستهاند در اقتصاد ،سهمی داشته باشند ،افزود:
سه ضلع برای رســانهها باید تعریف کرد که "محتوا" یکی
از اضالع مهم آن اســت .وی افزود :در گذشته از رسانه به
مخاطب میرســیدیم در حالــی که در عصــر حاضر ،باید

از مخاطب به رســانه رســید یعنی اطالعاتی که منتشــر
میشودبرمبناینیازاوباشد.خدادیادامهداد:متاسفانه
ازرسانهداریلذتمیبریمواینموضوعبهدستگاههاهم
تسری پیدا کرده است در حالی که باید به محتوا محوری
توجــه شــود .وی توجه بــه "هویــت" در رســانه را نیز مهم
دانست و ادامه داد :بسیاری از مشاغل دارای تشکیالتی
هستند در حالی که خبرنگاری هم نیازمند هویت بخشی
اســت .وی از اقتصاد به عنوان ضلع دیگــر این مثلث یاد و
بر تقویت رســانهها تاکید کرد .خدادی ،بحران رسانهها

را یارانه و منابع مالی آن ندانســت و در توضیح این عقیده
خود افزود :اگر پول به تنهایی مشکل رسانه را رفع میکرد
کشــورهایی مثل عربســتان و .. .باید بهترین رسانهها را
میداشــتند در حالــی که هنــد و ضعیفترین کشــورها،
بهترین رســانهها را دارند .خــدادی با ابراز خرســندی از
وجود و فعالیــت خانههــای مطبوعات در اســتانها و نیز
تشــکل مرکزی آن در کشــور ،از اعضای هیئــت مدیرهها
خواســت به آســیب شناســی جدی رســانه بپردازند تا با
شناسایی نقاط قوت ،از نقاط ضعف بکاهند .او واگذاری
امور صنفی به خانههای مطبوعات و رســانهها را از جمله
سیاســتهای اصلــی دولــت و وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اعالم کرد و گفت :در دوره مسئولیت او هم این
سیاست اصلی پیگیری و برای توسعه آن کمک میشود.
رئیسهیئتمدیرهخانهمطبوعاتورسانههایکشورهم
در این جلسه گزارشــی از فعالیتهای این تشکل صنفی
ارائه کرد" .مصطفــی کواکبیان" خانههــای مطبوعات و
رسانهها را فراگیرترین و دموکراتیکترین تشکل صنفی
در کشور دانست که بیش از پنج هزار عضو دارد.

اصالحیه خراسان بر مصاحبه با محمدرضا کالیی درباره کمربند جنوبی

تاکید شهردار مشهد بر صیانت از ارتفاعات جنوب

روز گذشــته گفتوگویــی در روزنامــه «خراســان» بــا
محمدرضا کالیی شهردار مشهد ،منتشر شد .کالیی در
آن گفت وگو ضمن تاکید بر صیانت از ارتفاعات جنوب،
اعالم کرده بود که ارتفاعات جنوب مشهد ،باید تبدیل به
یک تفرجگاه شود که این اظهارات به اشتباه در روزنامه
این طور درج شــده بود کــه کمربندجنوبی بــه تفرجگاه
تبدیل میشود« .خراسان»بابت این اشتباه عذرخواهی
و متن گفتههای شــهردار را به شرح زیر اصالح میکند.
کالیی در گفتوگوی یاد شــده ،در پاســخ به این سوال
کــه ســرانجام کمربنــد جنوبی چــه خواهد شــد؟ گفته
بود :واقعیت این اســت که در موضــوع ارتفاعات جنوب
دغدغههایی از سوی گروههای طرفدار محیط زیست و
همچنین متولیان حفظ حقوق بیــت المال وجود دارد،
بخشــی از این دغدغههــا طبیعی اســت به ایــن معنا که
آبراههها و مسیرهای صعود به کوهستان باید شناسایی
و حفظ شــود ،نباید آن مســیر باعث شــود کــه آبراههها
تخریب شــود ،ســاخت و ســاز نباید در این منطقه انجام
شود ،دغدغههای دیگر هم در زمینه زمین خواری وجود
داشــت که ما هم این مــوارد را قبــول و تاکیــد داریم که
ارتفاعات جنوبی مشــهد تنها فرصت تنفس شهر مشهد
اســت و ما باید با دقت باالیی با این قضیه برخورد کنیم.
وی افزود :این دغدغهها را درســت میدانم و از ابتدای
حضور در شهرداری ،روی این دغدغهها تمرکز کرده ایم
و بر اســاس مجموعه مطالعاتی که کردیم تالش شد این
دغدغههــا را در طرح اصالح کنیم و خوشــبختانه بخش
زیادی از این اصالح اتفاق افتاد .شهردار مشهد تصریح
کرد :برای حفظ این تنفســگاه به نظر من مردم باید این
منطقه را به یک تفرجگاه تبدیــل کنند ،وظیفه ایجاد زیر
ساختها با ماســت و مردم باید آن را به تفرجگاه تبدیل
کنند .مــا در این منطقه  19هــزار هکتار فضــا داریم که
خانوادهها میتوانند از فشــردگی شهر خارج شوند و در

آن جا حضور یابند .ضمن این کــه گفتوگوهای الزم را
درباره ایجاد زیرساخت با نهادهای مسئول و نهادهایی
که دغدغه داشتند انجام داده ایم که از آن جمله میتوان
به ایجاد فضاهایی برای ارائه خدمات پایه مثل نمازخانه،
سرویس بهداشتی یا ایجاد فروشگاههایی اشاره کرد که
حداقل امکانات را بــرای افرادی که در مســیر صعود به
کوهستان رفت و آمد میکنند ،مهیا میکنند.
کالیی افزود :بنا بر این شــده که مسیرهای کوه پیمایی
با هماهنگی سمنهای محیط زیســتی مورد توجه قرار
گیرد و همچنین بخشهایی از حیات طبیعی این حوزه
چه شــامل پوشــش گیاهی و چــه جانوران حفظ شــود،
هدف ما این است که منطقه جنوب را به عنوان منطقهای
حفاظت شده برای شهر مشهد ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد :مســیر کمربندی جنوبی هم در طرح
اولیه به صورت مسیری که با شــهر اتصاالت متعددی
دارد ،طراحی شــده بود که بــه نظــرم دغدغههایی از
ســمت دوســتداران طبیعــت و محیط زیســت در این
زمینه مطرح شد که درســت هم بود .بنا بر این شد که
مســیر کمربندی جنوبی را به عنوان یک مسیر سریع
طراحی کنیم .یعنی از ابتدای کار در فاز اول که شهرک
طالقانی است ،ما یک مسیرسریع از شهرک طالقانی
به پل شــهید برونســی ،طراحی کنیم به ایــن معنا که
دیگر این مســیر به انتهای بولوارهای مختلف شمالی
و جنوبی که به ارتفاعات جنوب ختم میشود ،متصل
نشــود ،ضمن این که بنا بر این شــد که در این مسیر با
عرض زیاد ،دو طــرف را جنگل کاری کنیم .شــهردار
مشهد گفت :ما تالشهای خودمان را به کار خواهیم
بست تا مردم بتوانند از این طبیعت زیبا استفاده کنند.
موضــوع ارتفاعــات جنوب به یــک فرصت برای شــهر
مشــهد تبدیل میشــود تا مردم به آن جا بیایند و نفس
بکشند و از این چشمانداز استفاده کنند.

حرفمردم



▪قفل کمربند جنوبی کی باز میشود؟

کالیی همچنین در پاسخ به این ســوال که قفل کمربند
جنوبی مشهد چه زمانی باز خواهد شد؟ گفت :واقعیت
این اســت که یک بی اعتمادی بین نهادهــای درگیر در
این موضوع اتفــاق افتاده و مــن فکر میکنم بــا توجه به
اقدامات و انجام اصالحات مدنظر دستگاههای قضایی،
حفظ حقوق بیــت المال و مدیریت شــهری ،این اعتماد
ایجاد شده تا بتوانیم این پروژه را شروع کنیم که البته این
موضوع نیاز به طی مسیرهای طبیعی خودش را دارد و به
نظر من اگر تمامی دغدغهها رعایت شود دستگاه قضایی
نیز چیزی جز حفظ حقوق بیت المال و حفظ و حراست از
ذخایر شهر مدنظرش نیست.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

ایتا،

•• آقای همتی من وهمسرم مبلغ  15میلیون تومان در
توس فرزانگان سپرده داریم .باانحالل این موسسه ،بانک
قوامین پول مان را بلوکه کرده و نمیدهد .شمابفرمایید
ما چه کار کنیم؟
•• باممنوعیتورودناوگانسنگینونیمهسنگینبهمشهد،
تکلیف رانندگان این ناوگان زمانی که خودرویشان نیازبه
خدمات وتعمیرات داشته باشدومنازل شان در شهرباشد
چیست؟آیاپارکینگمناسبدرنظرگرفتهشدهاست؟
•• طبق بــررس ـیهــای قطعی پزشکی وعلمی،مصرف
بــرخــی مــوادغــذایــی وخــوراکــی ســردوگــرم مــانــنــدانــواع
فست فودوپیتزاها،سوسیس وکالباس بــرای افرادسالم
مضروخطرناک است چه برسدبه افرادبیمار ودرایــن باره
هشدارهایکافیهمدادهشدهاست.اماجایتعجباستکه
بااینوضعنهتولیدشانممنوعمیشودونهفروششان.چرا؟!
•• واقعا چرا تأمین اجتماعی این قدر حق بیمه و سرانه
درمان را گران میکند؟ سال ۹۷حق بیمه و سرانه درمان
 ۲۵۰هزارتومان بود و امسال  ۳۲۶هزار تومان .چرا با
اعصاب مردم بازی میکنند؟
•• چرا توزیع اقالم طرح توزیع دولتی مثل برنج ،شکر و... .
اینگونهاست؟هروقتمیریمغازه،سوپریافروشگاهمیگن
نداریم یا تمام کردیم .شاید یک نفر چند نوبت گیرش آمده
باشهوبندهخداییاصالنگرفتهباشه.اگریککارتیاکدملی
بهکارگرفتهشود،همهچیزدرستمیشود.
•• به وزیر تامین اجتماعی بگویید این قدر دست در جیب
رانندهها نکند .با این همه مشکل که درست کردید چطور
راننده شب تاصبح رانندگی کند و از بی خوابی تصادف
نکند؟ واقعا دست دولت درد نکند!
•• سپرده گذاران افضل توس هیچ اطالعی از وضعیت
این موسسه ندارند .اگر واقعا ورشکسته شده یا اختالسی
صــورت گرفته چرا مثل همه موسسات شفاف سازی
نمیشود؟ مردم حق دارند بدانند سرمایه شان کجا رفته؟
•• آقــای رئیسجمهور ،سامان دادن موسسات مالی
اعتباری از افتخارات دولت شماست .میدانید که عده
زیــادی از هموطنان شما همه زندگی شان را از دست
دادند .اگر 27درصد سود سپرده گرفتند45 ،درصد
سود تسهیالت دادند .هیچ کسی هم به دادشان نرسید.
•• این جانب یک مستأجر آواره هستم ،میزان اجاره ورهن
چنان افزایش یافته که نمیدانم چه کنم؟ تکلیف ما
مستأجران با این وضع چیست؟ آیا همسر وفرزندان مان
باید در خیابان بمانند؟ شما چه میدانید مستأجر یعنی
چه؟ شما چه میدانید گرسنه یعنی چه؟
•• لطف کنید اینستاگرام را فیلترکنید تا اروپا و آمریکا
سکوت کنند.
•• شیخبزرگوار،سعدیبلندشو،بیاببینکهبنیآدماعضای
یکدیگر نیستند .دشمنان ایــران نمیگذارند هموطنان
ما،درخارجایرانبهسیلزدگانکمککنند.دباغزاده
•• خدمت مسئول شهر بــازی که گفته بــود ما با گران
کردن  30هزارتومانی بلیت شهربازی به اهداف مد نظر
رسیدیم و دیگر صفهای طوالنی نداریم و اراذل واوباش
نمیآیند ،باید عرض کنم دوست عزیز اصال بلیت ورودی
را یک میلیون گران کن تا نه صفی تشکیل شود و نه کسی
مزاحمتی برای شهربازی داشته باشد!
•• من راننده هستم و حقوقم جواب زندگیام را نمیدهد.
حاال از کجا 317هزار تومان پول بیمه بدهم؟ شما را به
خدا به گوش مسئوالن برسانید ،دیگر خجالت میکشم
دست خالی به خانه بروم.

آیگپ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

•• بنده معلول ومتأهل هستم با دو فرزند محصل بدون
شغل ومسکن .با نظریه کمیسیون پزشکی با معلولیت
شدید مواجه شدم و بهزیستی تربت جام حدود سه ماه
است که برای ثبت نام مستمری تعلل میکند .هرموقع
مراجعه میکنم در جواب میگویند که به ثبت نرسیده.
مگر یک ثبت چقدر سخت اســت که باید ما هها طول
بکشد ومنتظر ماند؟ با این وضعیت اقتصادی و با دوفرزند
محصل چقدر باید دست به سوی اطرافیان دراز کنم.
لطفا برای رضای خداوند پیگیری کنید.
•• خیلیازفسادهایمالیوفرارمالیاتیوگمرکی ،محصول
نبود یک بانک اطالعاتی قوی است که تعیین کند ثروت
منقول و غیرمنقول هر ایرانی چقدر اســت؟ تا اراده همه
مسئوالندلسوزنباشداینمشکلبزرگحلنخواهدشد.
•• دام پزشکان قشری هستند که اصال به آ نهــا توجه
نمیشود .در صورتی که در نبود آنان مشکالت شدید
بهداشتی به وجود میآید .پس کمی دولت متوجه این
گروه زحمت کش باشد.
•• ازشـــهـــرداری خــواهــش مـیکــنــم مــنــع بــه کــارگــیــری
بازنشستگان را در شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی اجرا
کندتایکعدهبیکاربتوانندمشغولبهکارشوند.
•• آقایان مسئول ودلسوز! چراکسی جلوی گرانی را
نمیگیرد؟ این وضع تاکی قرار است ادامه داشته باشد؟
چرا اجازه میدهید یک عده خون مردم را بمکند؟
•• به آن مسئول عزیزی که حق بیمههای خویش فرما را
هرسال زیاد میکند بگویید ماهی ۵۰۷هزارتومان من
کارگر ازکجابیارم؟!
•• از مسئول مربوط بپرسید مــردم روستای چــاه زرد
بخش مرکزی چه گناهی کردندکه چندسال است
برای۶کیلومتر راه خاکی که از حصارسنگی تا چاه زرد به
صورت کارگاهی رها شده ،رنج میبرند.
••خرداد97برای تعویض کارت ملی اقدام کردم ،همه
کارهایش را انجام دادم ولی هنوز کارتم نیامده .از آقای
سخنگو بپرسید به کجا مراجعه کنیم؟
•• خراسان عزیز ،متاهل هستم ومستاجر .سه تابچه دارم
و معلول بهزیستی هستم .حقوق بهزیستی کفاف مخارج
زندگیامرانمیدهد.باسهدخترواینهمهگرانیشرمنده
بچه هایم هستم .شما را به خدابه گوش مسئوالن برسانید
این حقوقی که به مددجویان بهزیستی پرداخت میکنند
حتیبرایگذرانیکهفتهاززندگیماکافینیست.
•• ســـال  1394ازط ــری ــق بــانــک قــوامــیــن بــه مــااعــام
کردنددرصورتخریدسهامدرپایانسالسوددوسالبرای
شماواریزخواهدشد.حالپسازپنجسالبااینکهبرابراعالم
بانک مرکزی تراز مالی آن مثبت است وحسب دستوردولت
باید دربانک سپه ادغام شود ،اعالم کردند یک ماه فرصت
داریــد سهام خودراباقیمت خرید 94واگــذار کنید .آخر
انصافومروتکجارفتهاست؟اینجواباعتمادمابهسازمان
تشکیلدهندهاینبانکاست؟واقعابرایخودممتاسفم.
•• من از مال باختههای الزهرا (کاسپین) هستم و نمیدانم
چهبایدبکنم؟کاسپیندفترچههاراازماگرفتهویکعابربانک
داده،از 57میلیونمیگویندشما 31میلیونداریدوبقیهرا
سودگرفتهاید.حاالچهارسالگذشته،ملکهایشانارزش
دارد ولی پول من کارگر بی ارزش شده است .چه باید بکنم؟
•• روز دوشنبه گوشت تنظیم بــازاری توسط ریاست صنف
فریمان تهیه وتوزیع شد که الشههای درجه 2و 3میش را به
جایبرهوبهقیمت 71هزارتوماندرفریمانتوزیعکردند.
•• خواهشمیکنماندازهروزنامهراکوچکویکشکلکنید.

CMYK

