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اقتصاد و اختیاراتی که نقد
نشده است

طــی روزهـــای اخــیــر رئیسجمهور چند بــار به
صورت تلویحی و گاهی صریح خواستار افزایش
اختیارات خود شده است .از جمله صحبتهای
 30اردیبهشت ایشان در همین زمینه است که با
تأکید بر این که امروز برای مدیریت بهتر شرایط
نیازمندتمرکزقدرتوتصمیمگیریهستیم،اظهار
کردند« :در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی
که با مشکل مواجه شدیم ،شورای عالی پشتیبانی
جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا
بودوحتیمجلسشورایاسالمیوقوهقضاییهنیز
در تصمیمگیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز
هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم».

واضـــح اس ــت کــه در شــرایــط جنگی ،وحــدت
فرماندهی یک ضرورت است .چه جنگ نظامی
باشد و چه جنگ اقتصادی .همچنین واضح است
که در شرایط جنگ اقتصادی ،بیشترین فشار
مدیریت به بخش اجرایی وارد میآید و ضروری
است بخش اجرایی برای مدیریت اقتصاد کشور
اقدامات فوری انجام دهد .به ویژه در بخشهایی
از جمله ارز و نفت ،تصمیمات سریع برای مواجهه
با حمالت دشمن ضروری است.
در مواجهه با چنین شرایطی از ابــتــدای سال
گذشته ،شــورای هماهنگی اقتصادی قــوا راه
افتاد تا بتواند تصمیمات اقتصادی را که نیازمند
هماهنگی قواست اتخاذ کند .این شورا با حضور
سران قوا و ترکیبی از  10مقام دولتی ،چهار مقام
از مجلس و سه مقام از قوه قضاییه ،تصمیمات مهم
اقتصادی کشور را اتخاذ میکند و مواردی را که
نیاز به تصویب مجلس داشته باشد ،با فوریت به
مجلسمیفرستد.اینشورابامجوزرهبرانقالبو
به ریاست رئیسجمهور ،عمال بخشی از اختیارات
اداره کشور را در اختیار دارد و به ویژه در زمینه
اصــاح تصمیمات غلط ارزی ،مصوبات مهمی
داشته اســت .به این ترتیب ،بخشی از افزایش

اختیارات نسبت به شرایط عــادی ،اعمال شده
است .در چنین شرایطی طرح اختیارات بیشتر
آن هم در حالی که به وضوح مشکل کشور معطلی
دولت در تصمیمات اقتصادی براساس همین
اختیارات موجود است ،محل تامل و سوال است.
کافی است تصمیمات مهم دولت در یک سال
اخیروتصمیماتبرزمینماندهایکهبااختیارات
فعلی دولت قابل اجراست ،مرور شود .تصمیم
تعیین نرخ ارز  4200تومانی و اختصاص ارز
برای همه نیازهای ارزی با این نرخ و چهار ماه دوام
این تصمیم غلط ،مهمترین مصداق تصمیمات
غلطی است که با اختیارات موجود گرفته شده
است .فقط همین تصمیم و تغییر آن و تغییری که
در ریاست بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار
ارزی اتخاذ شد و همتی به جای سیف ،ریاست
بانکمرکزیرابرعهدهگرفت،نشانمیدهدکهتا
چهاندازهتصمیماتدولتدربارهتغییرسیاستها
وافرادمهماست.اکنوننیزتصمیمدربارهحمایت
غذایی و اختصاص کاالبرگ الکترونیک به جای
ارز  4200تومانی برای اقالم غذایی با وجود نظر
کارشناسی مثبت برخی از دستگاههای دولتی
و حتی تکمیل سامانه مــورد نیاز توسط بانک

بیانات مهم رهبر انقالب درباره ساختار کشور ،برجام و الزامات ورود جوانان به حرکت عمومی کشور

پاسخهای صریح به سواالت دانشجویان
در دیدار  ۳ساعته عصر چهارشنبه (دیروز) هزاران
نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقالب اسالمی،
نمایندگان تشکلهای «عــلــمــی ،فرهنگی،
اجتماعی ،سیاسی و صنفی دانشجویان» حدود
دو ساعت به بیان دغدغهها و دیدگا ههای خود
دربــاره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت
آیت ا ...خامنهای نیز نکات مهمی درباره مسائل
مطرح شده و نیز موضوع راهبردی «چگونگی ورود
جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی
کشور بــرای تحقق چــشـمانــداز روشــن انقالب
اسالمی» بیان کردند .به گــزارش پایگاه اطالع
رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،حضرت آیت ا...
خامنهای در ابتدای سخنان خود دانشجویان
و جوانان را به بهره گیری از فرصت کمنظیر ماه
مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال
توصیه کردند و گفتند :این فرصت مغتنم انس با
قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و ماندگار
تبدیل کنید.
▪روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است اما
در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت کنید

رهبر معظم انقالب اسالمی در ادام ــه ،جلسه
دانشجویی را جلسهای پر نشاط و روحیه جوانی و
سرزندگیراموجبپیشرفتواستفادهازفرصتها
در کشور برشمردند و افزودند :در مطالبتان غالب ًا
دردها و نگرانیها را بیان کردید ،من نیز با بیان
نگرانیها و اشکا لها کام ً
ال موافقم ولی توجه
داشته باشید اگرچه روحیه نشاط و طلبکاری
خیلی خوب است اما در بیان تعابیر و انتقادها
باید دقت کنید چرا که بیدقتی در بیان ،عالوه
بر مؤاخذه خدایی ،آثار نامطلوب دیگری خواهد
داشت.رهبرانقالباسالمیسپسبااشارهبهچند
مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه «آیا اشکاالت و کمبودهای کنونی
ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران»
گفتند :ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است
و اشکالی ندارد .البته در همه کشورها از جمله در
کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص
و خألهای آنها برطرف میشود ،همانند اینکه
در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود
نداشت اما امروز وجود دارد.
▪مشکالت نظام پارلمانی برای کشور بیش از
مشکالت نظام ریاستی است

ایــشــان در خــصــوص ایـــده «نــظــام پــارلــمــانــی»
خاطرنشان کــردنــد :ایــن مسائل را در مجمع
بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم
و به این نتیجه امروز رسیدیم ،چرا که مشکالت
نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکالت نظام
ریاستی است.
▪در ســاخــتــار مشکلی وجــــود نــــدارد امــا
کارگزاران ،اشکال ها ،کوتاهیها ،ناتوانیها و
سالیق گوناگونی دارند

بندی پاسخ به این سؤال
رهبر انقالب در جمع
ِ
تأکید کردند :در ساختار مشکلی وجــود ندارد
البته امکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد ،اما
کارگزاران ،اشکالها ،کوتاهیها ،ناتوانیها و
سالیق گوناگونی دارند که نتیجه آن این کمبودها
میشود .البته اشتبا ههای ما مسئوالن مانند
اشــخــاص ع ــادی نیست و شــکــا فهــای بزرگی
در متن جامعه ایجاد میکند .نکته بعدی که
حضرت آیــت ا ...خامنهای بــه آن پرداختند،
انتقاد یکی از دانشجویان از رونــد نامناسب

خصوصیساز یها و درخواست توقف آن بود.
ایشان با اشــاره به خطاهای بــزرگ انجا مشده
در زمینه خصوصیسازی ،گفتند :بنده در این
خصوص مکرر ًا تذکراتی دادهام که در برخی موارد
منجر به اصالح یا توقف کار نیز شده است ،اما اصل
خصوصیسازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست
و نباید جلوی آن گرفته شــود ،بلکه باید جلوی
لغزشها و خطاها در خصوصیسازی گرفته شود.
حــضــرت آیــــتا ...خــامــنـهای در پــاســخ بــه یکی
دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه ،تأکید
کردند :من همواره جریان جوان انقالبی را تأیید
کرده و میکنم ،البته این به معنای تأیید یک کار
خالف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی
جوان انقالبی سر بزند .بنابراین من خطا را تأیید
نمیکنم اما جوان انقالبی را حتم ًا تأیید میکنم
و اگر چیزی غیر از این نقل شد ،حتم ًا آن را قبول
و باور نکنید.
▪پاسخ رهبر انقالب به سوالی درباره نسبت
دادن تصویب برجام به ایشان

«اقدام برخیها در نسبت دادن تصویب برجام به
رهبری» سؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که
رهبر انقالب اسالمی درباره آن گفتند :شما البته
چشم و هوش دارید و همه چیز را میفهمید .در
آن نامهای که دربــاره برجام به مسئوالن نوشتم
مشخص است که تصویب باید چگونه باشد .در آن
نامه شرایطی ذکر شده که در آن صورت ،تصویب
میشود .ایشان افزودند :البته اگر آن شرایط و
خصوصیات اجرا و اعمال نشد ،وظیفه رهبری
این نیست که وسط بیاید و بگوید برجام نباید
اجرا شود .حضرت آیت ا ...خامنهای گفتند :این
بحث که وظیفه رهبری در اینگونه مواقع اجرایی
چیست ،مقولهای است ،اما معتقدم در زمینههای
اجرایی نباید رهبری وارد میدان شود و کاری را
اجرا کند یا جلوی آن را بگیرد ،مگر در مواردی که
به حرکت کلی انقالب ارتباط پیدا میکند که در
آنجاواردمیشویم.ایشانخاطرنشانکردند:من
به برجام به آن صورتی که عمل و محقق شد ،خیلی
اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئوالن این
کار از جمله به آقای رئیسجمهور و وزیر محترم
امور خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را
به آنها تذکر دادیم.
▪از افــراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک
مجموعه بپرهیزید

رهبر انقالب اسالمی یک توصیهروشی نیز درباره
نحوهبیانانتقادهابهدانشجویانداشتندوگفتند:
بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و
بسیاری از آنها نیز بهجاست ،اما لحن انتقاد را
تند نکنید ،در بیان انتقادها نقطهضعف به طرف
مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما
را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افــراط و
تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید.
شما فرزندان من هستید تالش کنید صحبتتان
درست بیان شود.

▪تقدیر رهبر انقالب از ورود دانشجویان برای
تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه

حــضــرت آیــت ا ...خــامــن ـهای سپس بــه برخی
اقدامات و فعالیتهای مجموعههای دانشجویی
در عرصههای داخلی ،منطقهای و بینالمللی،
بهخصوص در یک سال گذشته اشــاره کردند و
افزودند :حمایتهای مجموعههای دانشجویی
از کارگران و ورود به نحوه واگذاریها در مجتمع

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ماشین سازی
تبریز یــا مطالبه از ســه قــوه و مجمع تشخیص
مصلحت نظام در برخی موضو عها و همچنین
بــرگــزاری تجمعها در حمایت از مــردم یمن و
موضعگیری دربــاره حــوادث نیوزیلند و نیجریه
اقدامات خوبی بود که انجام گرفت .ایشان در عین
حال مجموعههای دانشجویی را به رعایت متانت
و عقالنیت ،در کنار نشان دادن اقتدار روحی و
معنوی توصیه مؤکد کردند و گفتند :در اجتماعات
و مطالبه گری ها ،سخن منطقی تأثیرگذار خواهد
بود و من ضمن تأیید اینگونه حرکتها بر استمرار
آنها تأکید دارم .رهبر انقالب اسالمی با یادآوری
توصیههای قبلی خود به مجموعههای دانشجویی
در خصوص نهضت کتابخوانی و لــزوم مطالعه
مستمر ،خاطرنشان کردند :متأسفانه این حرکت،
روال مطلوبی ندارد و مجموعههای دانشجویی و
هیئت هایاندیشهورز آنها باید نسبت به طراحی
برنامههای مطالعاتی برای دانشجویان ،اقدام
کنند .حضرت آیت ا ...خامنهای در مقدمه بحث
اصلی خود با اشــاره به بیانیه گام دوم افزودند:
این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته ،حال و آینده
انقالب اسالمی است که در آن چهار نقطه اصلی و
کلیدی وجود دارد -۱ :عظمت وقوع و ماندگاری
انــقــاب اســامــی  -۲عظمت کــارکــرد انقالب
اسالمی تا به امروز  -۳عظمت چشماندازی که
انقالب اسالمی باید به آن برسد و -۴عظمت نقش
نیروی جوان متعهد در مسیر پیش رو.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه انقالب
در  40ســال گذشته در عرصههای گوناگون
بشری و ملی از جمله سیاسی ،اجتماعی ،علمی،
عدالت و آزادی ،کارکرد برجسته و ممتازی داشته
است ،خاطرنشان کردند :اکنون ما نیازمند یک
عمومی منضبط ،پرسرعت و همراه با
حرکت
ِ
ِ
پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متعهد و
حزب اللهی ،به سمت چشمانداز و اهداف بلند
انقالباسالمیهستیمتاحضورتأثیرگذارجوانان
در نظام مدیریتی کشور تحول بهوجود آورد.
رهبر انقالب اسالمی پس از تشریح چهار نقطه
اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق العاده
ایــجــاد یــک حــرکــت عمومی بـــرای رســیــدن به
چــشـمانــداز روشــن انــقــاب بــه طــرح یــک ســؤال
اســاســی پــرداخــتــنــد :جــوانــان چگونه و در چه
فرایندی میتوانند به این حرکت عمومی ورود و
در آن نقشآفرینی کنند؟
ایشان در مقدمه پاسخ به این سؤال گفتند :هر
حرکت عمومی منضبط ،صحیح و عقالنی به
چهار عنصر نیاز دارد« :شناخت واقعی از صحنه»،
«جهت گیری مشخص»« ،برخورداری از عامل یا
عوامل امیدبخش» و «اتخاذ راهکارهای عملی
برای هدایت این حرکت عمومی ».حضرت آیتا...
خامنهای در بحث «نیاز هر حرکت عمومی به
شناخت صحیح از صحنه» خاطرنشان کردند:
کسانی که محور و محرک این حرکت هستند ،باید
از عناصر موجود و درگیر در صحنه شناخت کافی
داشتهباشندوبدانندکه«جمهوریاسالمیدرچه
وضعی است»« ،فرصتها و تهدیدهایش چیست»
و «دوستان و دشمنانشان چه کسانی هستند».
رهبر انقالب در زمینه دومین عنصر هر حرکت
عمومی یعنی «جهت گیری مشخص» نیز افزودند:
جهت گیری حرکت عمومی ملت ایران به سمت
تشکیل جامعه اسالمی و در نهایت تمدن پیشرفته
اسالمی است.
ایشان وجــود نقطه روشــن و امیدبخش را باعث
پیشروی و استمرار هر حرکت عمومی خواندند و

محم ٍد وآلهِ ّ
مال ْ
الطاهِ رین.
تاج الی التّ ْفسیر
ِج
ِ
ِ
األع ِ
اللهم ْ
والسؤال یا عالِم ًا بما فی ُص ِ
واق ِ
ـض لی فیهِ َ
الحوائ َ
اهدنی فیهِ لِصال ِِح ْ
واآلمال یا من ال َی ْح ُ
دور العا َلمین َص ّل علی ّ
ّ
خدایا راهنماییام کن در آن به کارهای شایسته واعمال نیک وبرآور برایم حاجتها وآرزوهایمای که نیازی به سویت تفسیر و سوال نداردای دانای به آن چه در سینههای
جهانیان است درود فرست بر محمد وآل او پاکیزگان.

مرکزی،ماههاستمعطلاجراست.تصمیمیکه
عالوهبرجلوگیریازهدررفتارز 4200تومانی،
در شرایط تورم سنگین 80درصدی خوراکی ها،
حمایت غذایی بسیار خوبی از خانوارهای محروم
و حتی متوسط ایجاد میکند.
اکــنــون اب ــاغ رهــبــر انــقــاب ب ــرای اصــاحــات
ساختاری ،مالیات بر عایدی سرمایه ،اصالحات
در نحوه اختصاص یارانه انرژی و برخی دیگر از
تصمیمات مهم اقتصادی ،در دستور کار دولت
و دیگر قواست و دولت در برابر تصمیمات مهمی
قرار دارد که میتواند با توجه به اختیارات ویژه
شورایهماهنگیسرانقواوهمراهیکهدیگرقوا
داشتهاند،اینتصمیماترااجراییکند.درچنین
شرایطی ،طرح نیاز به اختیارات فراتر ،آن هم به
صــورت کلی ،کمکی به رفع مشکالت اساسی
کشور نمیکند .همه منتظرند تا دولت براساس
همان اختیارات فعلی خود که اختیارات قابل
توجهی است و عزل و نصب مدیران اقتصادی،
تدوین لوایح ،تصمیمات مهم اقتصادی و بسیاری
از اختیارات دیگر را شامل میشود ،تصمیمات
اقتصادی مهم را بگیرد.

افزودند :ظرفیتهای اثبات شده ملت ایران در
شکل دهی و به سر انجام رساندن کارهای بزرگ
(که در پیروزی و استمرار انقالب اسالمی ظهور
کاملداشت)،مهمتریننقطهامیدحرکتعمومی
ملت ایــران به سمت تحقق اهــداف و چشمانداز
روشن کشور است.
رهبر انقالب وعــده صــادق و تخلف ناپذیر الهی
دربــاره نصرت یاری کنندگان دین خدا را نقطه
امــیــدبــخــش دیــگــری بــرشــمــردنــد و افــزودنــد:
فرسودگی و انحطاط تردیدناپذیر تمدن غربی
که البته بــروز ملموس آن زما نبر خواهد بود،
نقطه امید دیگری در روند حرکت عمومی ملت
ایران است.
ایشان«ارائهراهکارهایعملی»راچهارمینعنصر
هر حرکت عمومی خواندند و خاطرنشان کردند:
تبیین این عناصر چهار گانه در افکار عمومی به
ذهن فعال و زبان گویا نیاز دارد اما عنصر چهارم
به برنامه ریزی ،هدایت ،تمرکز ،فعالیت لحظه به
لحظهوپیگیرینیزنیازداردتاکاروانعظیمجامعه
و به ویژه جوانان را به پیش ببرد.
رهبر انقالب اسالمی از همین زاویه به بیان پاسخ
سؤال اصلی بحث یعنی «چگونگی ورود و نقش
آفرینی جــوانــان در حرکت عظیم ملت ایــران»
پرداختند و تأکید کردند :برنامه ریزی و ارائه راهکار
برای هدایت حرکت عظیم ملت بر عهده جریانها
و حلقههای میانی از جمله تشکلهای دانشجویی
است که غالب ًا مجموعههای جــوان ،خو شفکر
و فعال هستند و میتوانند نقش و شــأن محور
بودن حرکت عمومی جامعه را برعهده بگیرند.
ایشان در بیان نمونههایی عینی بــرای ورود و
محوریت یافتن جوانان ،به تشکیل کارگروههای
فرهنگیدرسراسرکشورازجملهدرمساجداشاره
کردند و افزودند :تعبیر آتش به اختیاری که قب ً
ال
بیان شد ،مربوط به این گونه مجموعهها است.
رهبر انــقــاب بــا اش ــاره بــه تــأثــیــرگــذاری عمیق
گــرو ههــای فرهنگی از اول انــقــاب تاکنون
خاطرنشان کردند :هر جا گروهی جوان با ذهن
فعال و پویا شکل بگیرد ،میتواند با تأثیرگذاری
در محیط اطــراف و دیگر مجموعهها در «عــزم و
حرکت و بینایی و پیشرفت حرکت عمومی ملت»
مؤثر باشد.
حضرت آیت ا ...خامنهای «تشکیل گرو ههای
سیاسی» را از دیگر روشهای ورود و حضور مؤثر
جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند
و خاطرنشان کردند« :حــزب بــازی» بی برکت
است اما تشکیل گروههای فعال سیاسی با هدف
فهم کردن و تحلیل موضوعها و حوادث سیاسی
و انتقال این تحلیل به دیگران ،میتواند تأثیری
بسیار اساسی داشته باشد« .تشکیل میزگردها و
کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها» راهکار
دیگر رهبر انقالب برای حضور مؤثر جوانان در
صحنه بود .ایشان با ابراز ناخرسندی از ُکندی این
حرکت تأکید کردند :جوانان منتظر حرکت رئیس
دانشگاه یا مسئوالن دیگر نباشند ،خودشان با
مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و
زبان گویا این میزگردها و کرسیهای آزاداندیشی
را شکل دهــنــد .حــضــرت آیــت ا ...خامنهای
خاطرنشان کردند :در حال حاضر درصد زیادی
از دانشجویان در تشکلها فعال نیستند ،اما اگر
این گونه فعالیتها انجام شود ،درصد بیشتری از
دانشجویان به تشکلها و فعالیتهای دانشجویی
راغب میشوند.
«تشکیل گروههای نهضتی در داخل دانشگاهها»
و نیز «دعــوت از دانشجویان کشورهای محور
مقاومت برای بحث درباره مسائل بینالمللی و
مسائل مهم جهان اســام» پیشنهاد دیگر رهبر
انقالببهدانشجویانبرایحضوروهدایتحرکت
عمومی ملت در مسیر تحقق افق روشــن کشور
ادامه در صفحه16
بود ...

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.
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•• بــرای حقوق بگیر۳۰میلیونی بودجه
هست،امابرای بازنشسته با منت دو میلیون و
 700تومانمیریزند!
•• آقـــایـــان مــســئــول حــقــوق کــارمــنــدهــا
وبازنشستهها را زیــاد کردید اما نگفتید که
بقیهمردممثلکارگرانمیدانیوساختمانی
چهکنند؟
•• اجاره خانه بهاندازه قیمت هتل شده هیچ
کسیهممسئولیتاینهرجومرجرابهعهده
نمیگیره.
•• پایینآوردنقیمتیککاالکافینیست.یک
مدیر مبارز و عدالت خواه باید در ابعاد مختلف
و با افزایش قیمت تمام اجناس مبارزه کند.
مثال االن قیمت پیازنسبتا آمده پایین درعوض
روغن نباتی درهرکیلو27تا30هزارتومان
افــزایــش قیمت دارد .خــرمــا وســایــراقــام
هــم همین طـــور .مــبــارزه بــا گـــران فروشی
بــایــد گسترده و دایــمــی بــاشــد نــه مقطعی.
•• سیر را از کشاورزان سمت استان قزوین و
زنجان به قیمت هر کیلو  2500میخرند.
چــطــور در بــــازار کیلویی  7000تومان
میفروشند؟داللبازیهمهجارسوخکرده.
تعزیراتچکارمیکنه؟
•• قابل توجه سردبیر محترم خراسان! از این
همه تبلیغ واقعا خجالت نمیکشید؟ مقدار
ریزشمخاطبحتمابرایتانکشکاست!
•• چراغیرازدامادوزیریعنیآقایرضویبقیه
متهمانلباسزنداندارند؟
•• همه ادارات افــزایــش حقوق رو اعمال
کردند به جز بهزیستی .چرا بهزیستی به فکر
کارمندانش نیست و چرا کسی نظارتی بر
اداراتندارد؟
•• آقایمدیرکلمحترمسازمانبازنشستگی
خراسان رضوی .لطفا قدری ازشرح وظایف
خودرابرایمابازنشستگانبفرمایید.
•• دوستعزیزیکهدنبالبذرامیددررسانهها
و روزنامهها میگردی ،مقداری بذر مانده بود
کهچندسالقبلتقدیمآقایانکردیمولیبابی
تدبیریایشانسیلهمهرابرد!
•• کارمندعزیزیکهخواهانروزهایتعطیلی
معلمان هستی ،شما هم تشریف بیاورید
سرکالسهای  40نفری باشلوغی کالس
تدریس کنید و جنگ اعصاب آن را تحمل
کنیدتامزهسهماهتعطیلیروبچشید.درضمن
بعدازتعطیلی هم دنبال مطالعه ومطالب
جدید،تهیهطرحدرسوطرحسوالوتصحیح
اوراقباشیدمتوجهخواهیدشدکهبااینحجم
کاری ،با اعصاب فوالدی هم حتما نیاز به این
تعطیلیهست.
•• لطفا بیمه ایــران پاسخ بدهد .چــرا بابت
دیــرکــرد اقــســاط بیمه عمر جریمه کسر

میکنند؟ به ما گفته بودند بــرای پرداخت
اقساط تا دو ماه فرصت داریــد .ما که از بیمه
ایران وام نگرفتیم داریم اقساط پساندازمون
روپرداختمیکنیم.اینپولهاحرامنیست؟
•• پیگیری کنید چرا قوه قضاییه دربــاره دو
خودروسازواردعملنمیشود؟مگراحتکارو
گرانفروشیجرمنیست؟
•• چندی پیش در خبر شبکه یــک خبری از
فرانسه پخش شد دربــاره خمیردندانهای
حاوی ماده سرطان زای (دی اکسیدتیتانیوم
یا اکسیدتیتان) که نباید مصرف شود من تمام
خمیردندانهای موجود در داروخــانـههــا و
سوپرمارکتهارابررسیکردموهمهحاویدی
اکسیدتیتانیوم بودند .لطفا خمیردندانهای
فاقد این ماده راکه ایرانی باشد معرفی کنید.
•• لــطــفــااطــاع رســانــی بــشــه ببینیم ایــن
قندوشکرهایی که توی تلویزیون نشون میده
که توزیع شده و همه خندون وراضی گرفتند،
ازکجاوچهزمانیمیشهتهیهکرد؟!
جوابیه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
••پــیــرو اعــتــراض یکی از همشهریان در
ستون حرف مــردم با عنوان «هزینه تمدید
دفترچه بیمه خدمات درمانی از2000ریال
بــه  30هــزار ریــال افــزایــش پیدا کــرده امــا
تعداد برگهای آن از  25عدد به 12برگ
کاهش»...بهاستحضارمیرساند:
•• 21اردیــبــهــشــت م ــاه جــوابــی ـهای آم ــاده
و به دفتر روزنامه خراسان ارســال و منتشر
شد امــا جوابیه مذکور اصالحی نیاز دارد
و نسخه اصــاح شــده آن بدین شــرح است:
 -1به استناد جدول شماره  16ماده واحده
بودجه سال  1398کل کشور مقرر شده تا
نرخ تعرفه صــدور دفترچه بیمه سالمت در
تمامصندوقهایبیمهایاینسازمان(بعداز
گذشتحدود 20سال)افزایشیابد.بنابراین
ادارات کل بیمه سالمت استانها مکلف به
انجام وظایف مطابق اسناد باالدستی خود
هستند.
•• -2به استناد نامه شماره 69116/98
مورخ  22اردیبهشت  98ستاد سازمان بیمه
سالمتایرانبهمنظورتسهیلدرارائهخدمات
درمانی به بیمه شدگان تعداد نسخه دفترچه
بیمه درمــان صندوقهای کارکنان دولت،
سالمتهمگانی،ایرانیانودیگراقشاراز12
برگبه 18برگتغییریافتهاست.خاطرنشان
میشود تعداد نسخ دفترچه بیمه درمــان
روستاییان بدون تغییر همچنان با  12برگ
و بیماران خاص با  36برگ صادر میشود.
 دکتر سید مرتضی وجدان ،مدیر کل
سالمت خراسان رضوی
بیمه

بازخوانی نقش آفرینی نیروهای تیپ  21امام رضا (ع) در حماسه آزادسازی خرمشهر

حماسه فرزندان خو رشید در فتح خرمشهر
رضامیرزاده -حماسهفتحخرمشهروعملیات
بیت المقدس از جمله برگهای زرین دالوری و
هوشمندی سربازان فداکار این سرزمین است
که جدا از روایت حماسه شهدای آن ،جغرافیای
نظامی و نکات فنی عملیات نیز قابل توجه
است.امروزودرسیوهفتمینسالگردعملیات
بیت المقدس در آزادســـازی خرمشهر ،پای
صحبتهایسردارمجیدمصباحیازنیروهای
اطالعات عملیات تیپ21امام رضــا(ع) در
این عملیات نشستیم تا از نقش واحد اطالعات
عملیات و نیروهای خراسان در فتح خرمشهر
برایمان بگوید .این نشست در یکی از روزهای
بهاری در اداره کل حفظ آثار ونشرارزشهای
دفاعمقدسخراسانرضویبرگزارشد.سردار
مجیدمصباحیمیگوید:درمقطعیازعملیات
بیت المقدس ،در مجموعه اطالعات عملیات
تیپ  ۲۱امــام رضا (ع) بــودم .بعد از عملیات
فتح المبین ،قــرار بــود ایــن عملیات با عنوان
کربالی  ۳انجام شود .گزینش یگانی و ترکیب
قرارگاهی به این صورت انجام گرفت که نقطه
اصلی عملیات به قرارگاه نصر به فرماندهی
شهیدحسنباقریواگذارشدکهبایددرمنطقه
خرمشهر عمل مـیکــرد .سمت راســت آن به
قرارگاه فجر واگــذار شد که در مقطعی سردار
صفوی و پس از آن سردار رشید فرماندهانش
بودند.پسازآنهمنیروهایقرارگاهفتحمستقر
بودند .از منطقه بستان تا هویزه هم در اختیار
قرارگاه قدس بود .در این عملیات ما در قالب
قــرارگــاه قــدس ،مسئولیت تک پشتیبانی را

برعهده داشتیم .فرمانده قرارگاه قدس آقای
غالمپوربودوتیمهایآنتیپ ۲۱امامرضا(ع)،
تیپ  ۳۷نور ،تیپ ذوالفقار ارتــش ،لشکر ۱۶
زرهی قزوین و تیپ بیت المقدس بودند .ما در
تیپ 21امام رضا(ع) از منطقه کانال بیوض تا
مقابل اهواز و تا سوسنگرد باید عملیات انجام
میدادیم .مأموریت ما تک پشتیبانی بود اما
به دالیلی عملیات در این محور متوقف شد.
عملیات ما در تاریخ  13اردیبهشت 61انجام
شد .در آن زمان شهید حسینی مقدم مسئول
اطالعات عملیات ما در تیپ 21بود .به محل
اطالعاتعملیاتتیپ ۴۳بیتالمقدسرفتیم
وپسازتوجیهواردمنطقهشدیم.دیدیمراهبلدما
بالهجهمشهدیصحبتمیکند.متوجهشدیم
که شهید فاضل حسینی اســت .زمانی که به
منطقهرسیدیم،متوجهشدیم پیشازماگردان
شهیدهاشمینژادبهفرماندهیسردارمحمود
باقرزاده ،دو شب در آن جا عملیات انجام داده و
پیشازرسیدنماهمنیروهاییازخراساندراین
منطقهحضورداشتهاندامااینافرادبهتیپبیت
المقدسمأمورشدهودرقالبآنعملیاتانجام
داده بودند .اتفاقا در همین عملیات که کمتر
کسی راجع به آن صحبت کرده است و ما پس از
عملیاتبیتالمقدسمتوجهجزئیاتآنشدیم،
این گردان در دو محور کانال بیوض و کنار ریل
راهآهن عملیات انجام دادند و حتی برادر و یکی
دیگر از بستگان سردار باقرزاده هم در همین
منطقه به شهادت رسیده بودند .مشروح این
گفتوگورا در khorasannews.comبخوانید.

