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دولت علیه دولت!

طی روزه��ای اخی��ر بار دیگ��ر اخت�لاف درب��اره برخی
موضوع��ات در درون دول��ت علنی ش��ده اس��ت .کارت
اعتباری خرید کاالی ایرانی که سال گذشته در جریان
بس��ته خ��روج از رک��ود مطرح ش��د ،مح��ور یک��ی از این
اختالف��ات اس��ت .کارتی ک��ه با وج��ود تبلیغ��ات زیاد و
امیدهایفراوانبهحلمعضلرکوددربخشیازصنعت
کشور ،عمال با شکست مواجه شد و تعداد اندکی از این
کارتهاتوزیعشد.درچنینشرایطیدرفازمقصریابی
شکستاینطرح،نخست،وزیرصنعت،کمکاریبانک
مرکزیدراختصاصمنابعراعاملشکستمعرفیکرد
و در مقابل رئیس کل بانک مرکزی عدم استقبال مردم
ازترکیبکاالهایانتخابشدهتوسطوزارتصنعترا
عاملناکامیکارتاعتباریکاالیایرانیدانست.عالوه
برموضوعکارتاعتباریبحث 2عضودیگرکابینهبرسر
کسریمنابعطرحتحولسالمتنیزخبرسازشدهبودو
وزرای بهداشت و رفاه ،تقصیرها را در این باره به گردن
یکدیگرانداختند.اگربههفتهها،ماههاوسالهایقبل
هم مراجعه کنیم مواردی که نش��اندهنده اختالفاتی
از این دست باشد،کم نیست .از اختالف برسر عملکرد
مناطق آزاد تا حمایت نظ��ام بانکی و مالیاتی از صنعت،
مواردیازایندستهستند.
در وهله نخس��ت ش��اید بتوان گفت که اختالف بین دو
دس��تگاه در موضوعات مختلف ،اتفاق عجیبی نیس��ت
و در دولته��ای گذش��ته و حت��ی ش��اید در بس��یاری از
کشورها،کموبیشبحثبرسرنحوهادارهکشورممکن
استمحلاختالفبیندستگاههاباشد.بخشیازاین
اختالفاتدربدنهاجراییکشورازایننظرطبیعیاست،
امانکتهتاملبرانگیزماجرا،تداوماختالفاتورسانهای
شدن آن و تشدید بحث بین دستگاههاست .به ویژه این
که دس��تگاههای مذکور دورمیز واحدی ب��ه نام هیئت
دولتوتحتمدیریتواحدیبهنامریاستدولتفعالیت
میکنند و طبیعی اس��ت که اختالفات خود را در وهله
نخستبهپیشرئیسجمهورببرندوازاومطالبهقضاوت
کنند ،ب��ا این حال وقت��ی اختالف بین بان��ک مرکزی و
وزارتصنعتدامنهدارمیشودوازاختالفبرسرسود
باالی تس��هیالت به موضوع حمای��ت از کارت اعتباری
میکشد،میتواننتیجهگرفتکهاختالفبیندونهاد
نهتنهارفعنشدهبلکهریشهدارترهمشدهاست.
اگربهموضوعتعاریفمتداولوموردقبولهمگاندرباره
مدیریت توجه کنی��م ،هدایتگری و تجهی��ز منابع ،یکی
از اصلیتری��ن ویژگیهای یک مدیر اس��ت .در حقیقت
مدی��ری موفق اس��ت ک��ه بتواند مجم��وع عناص��ر فعال
زیردس��ت خود را در یک مس��یر هماهنگ کرده و به یک
هدفرهنمونکند.چنینمدیریموفقوکارآمداست،
اما زمانی که مدیر گرفتار اختالف زیردستان میشود و
نمیتواند ،این اختالفات را رف��ع کند ،کارآمدی وی زیر
سوال قرار میگیرد .این وضعیت میتواند نقاط مثبت
عملکرد دولت را زیر س��وال ببرد یکی از این موارد طرح
تحول سالمت اس��ت که تاکنون یکی از توفیقات دولت
یازدهم محسوب میشود ،اما این طرح اکنون با چالش
ج��دی اختالف��ات دامن��هدار و طوالن��ی وزارتخانههای
بهداش��ت و رفاه مواجه اس��ت که نش��ان میده��د نهاد
تنظیمگر و هماهنگکننده باالدس��ت این 2وزارتخانه
نتوانستهاست،هماهنگیالزمرابینایندوبخشایجاد
کند .عالوه براین نگاه جزیرهای بی��ن بخشها در طرح
مهمی نظیر طرح تحول س�لامت دیده میشود و حتی
میتوان گفت برخی بخشها دارن��د ناکارآمدی خود را
بهدولتتحمیلمیکنند.آنهمدرخصوصطرحیکه
با رضایت نس��بی بخش عمدهای از اقشار ضعیف مردم
مواجه بوده است ،اما اکنون با س��ازهای ناهماهنگ دو
نهادمجریآنبهمشکلبرخوردهاست.اگربهانتقادات
چند روز پیش وزیر بهداشت درباره طرح تحول سالمت
نگاه کنیم ،ای��ن ناهماهنگی را میبینی��م .آن جایی که
دکتر قاضی زاده هاش��می در برنامه تلویزیونی« دس��ت
خ��ط» میگوی��د« :در ط��رح تحول س�لامت ق��رار بود5
میلیوننفربیمهشوند،اما 11میلیوننفررابیمهکردند.
قرار بود ارزش دفترچه فقط در مراکز دولتی باش��د ولی
به بخش خصوص��ی و دریافت خدمات س��رپایی تعمیم
دادهشد.مصوبهدولتبودولیباالخرهمنفکرمیکنم
چون ش��یرین بود ،یک ذوقزدگی هم در مجریان ایجاد
شد»..شایدبتواناینناهماهنگیراناشیازایندانست
که برخی دس��تگاهها س��عی میکردند آمار عملکردی
خودشان(بهعنوانمثالدربخشبیمهکردننیازمندان)
راافزایشدهندوبهتبعاتواحتیاطالزمبرایبرنامهریزی
اینبخشتوجهچندانینداشتند.درهرصورتاگردولت
رامواجهبامعضلناهماهنگیبدانیم،بیراهنرفتهایماما
ناهماهنگی پایان کار نیس��ت .ناهماهنگی هم معلول
ضعف برنامهریزی و هدایتگری است و هم علت تشدید
اختالفودرنهایتناکارآمدشدندستگاهاجراییاست
و چنان که گفته ش��د ،ادامه این روند در ماههای نزدیک
به انتخابات میتواند نمرات قبولی کارنامه دولت را هم
به نمرات پایین تنزل ده��د و در نهایت روند «دولت علیه
دولت»دردرونقوهمجریهبهتضعیفدولتمنجرشود.

معاون کل وزارت بهداشت:

هیچ گزارشی از ویروس انسانی آنفلوآنزای مرغی در ایران نداریم
▪ ▪آنفلوآنزای مرغی در ایران تحت کنترل است

دانش پور«-م��وردی از ویروس انس��انی آنفلوآنزای مرغی
در ایران دیده نشده اس��ت»این جمله،ازمعاون کل وزارت
بهداشتدرخصوصنگرانیهایمردمنسبتبهگسترش
آنفلوآنزایمرغیاست؛بیماریکشندهایکهتعدادزیادی
در دنیا براثر ابت�لا به آن ف��وت کردهاند .مس��ئوالن وزارت
بهداش��ت معتقدن��د که هن��وز م��وردی از ویروس انس��انی
آنفلوآنزای مرغی در ایران دیده نش��ده اس��ت اگر چه آنها
برایننکتهتاکیددارندکهمردمبایدبرایجلوگیریازابتال
بهاینویروستوصیههاییرامدنظرداشتهباشند.بهگفته
معاون کل وزارت بهداش��ت آنفلوآنزای مرغی در یکس��ری
از پرندگان در کش��ور دیده ش��دهاما تاکنون اثری از انتقال
این ویروس از پرندگان به انس��ان دیده نش��ده اس��ت .ایرج
حریرچی گفت :وزارت بهداش��ت و سازمان دامپزشکی به
شدتاحتمالرخدادنتغییرژنتیکیاینویروسراتعقیب

میکنند تا ضمن مراقبت و جلوگیری از صدمه خوردن به
صنعتپرورشمرغ،درصورتکوچکتریناحتمالتغییر
ژنتیک��ی بتوانیم این وی��روس را کنت��رل کنیمضمن آن که
تمامافراددرمعرضراتحتنظرقراردادهایموخوشبختانه
تاکنونهیچموردیازانتقالحیوانبهانسانگزارشنشده
است .وی در پاسخ به این س��وال که آیا منعی برای خوردن
مرغوتخممرغوجوددارد،تاکیدکرد:منعیدراینخصوص
وجود ندارد وچنین مطلبی به هیچ وجه درست نیست .در
عین حال رئیس مرکز مدیریت بیماریه��ای واگیر وزارت
بهداش��ت نیز در واکنش به برخی اخبار مبنیبرمش��اهده
آنفلوآنزای مرغی در چند مرغداری و وضعیت این بیماری
در کشور ،گفت :ویروس شناسایی شده در کشور ،ویروس
آنفلوآنزای پرندگان است که عمدتا پرندهها را مبتال کرده
وانسانرامبتالنمیکند.محمدمهدیگویاباتاکیدبرلزوم
مراقبتمردمبرایمبتالنشدنبهآنفلوآنزایمرغی،افزود:
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توصیهما به مردم این اس��ت ک��ه ابتدا از تماس ب��ا پرندگان
وحشیخودداریکردهوآنهارابههیچعنوانشکارنکنند.
درعینحالبایدتوجهکردکهممکناستاینپرندگاندر
آبگیرها و تاالبها برای مدتی اتراق کنند و عفونتش��ان به
س��ایرپرندگان و حتی پرندگان اهلی نیز منتقل شود .وی
تصریحکرد:درعینحالاگرمردمباالشهتلفشدهپرندهای
مواجه شدند ،بدون این که به آن دست بزنند ،به مسئوالن
سازماندامپزشکیاطالعدهندتاآنپرندهراموردبررسی
قرار دهند« .گویا» در عی��ن حال گفت :والدی��ن نیز باید به
فرزندانش��ان توصیه کنن��د که از ب��ازی کردن ب��ا پرندگان
خودداری کرده و تا حد امکان ،به ویژه در مناطق روستایی
ومناطقیکهاحتمالوجوداینبیماریبیشتراست،مانند
حاشیهدریاچهها،تاالبها و آبگیرها ،پرندههایخود را در
قفسقراردهند.ویبابیاناینکهویروسآنفلوآنزایمرغی،
پرندگانرامبتالمیکندوتابهحالموردابتالیانسانیآن
دیدهنشدهاست،خاطرنشان کرد :اما نمیتوان احتیاط را
دراینموردازدستدادوبایدکامالمحتاطرفتارکرد؛چرا
که به صورت بالقوه ممکن است در آینده این توانایی را پیدا
کندکهبهانسانمنتقلشود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاالبا هشدار به وزارتخانه های صنعت و ارتباطات اعالم کرد:

تاخیردر اجرای رجیستری موبایل روزانه 3میلیارد تومان نصیب قاچاقچیان می کند
س��خنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اعالم
کرد :تاخیر در اجرای طرح شناسهدار کردن تلفن همراه یا
همانرجیستریدرهرروز 3،میلیاردتوماندرآمدنصیب
قاچاقچیانمیکندکهبههمینمیزانزیانبهدولتوکشور
وارد میش��ود و وزارتخانهه��ای صنعت ،مع��دن و تجارت و
ارتباطاتبایددراینزمینهپاسخگوباشند.قاسمخورشیدی
درگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:اساسیترینوتنهاراهمقابله
با قاچاق گوش��یهای همراه یا به ص��ورت عامتر تجهیزات
رایانهایسیمکارتخور،شناسهدارکردنکاالهایقانونیو
عدمسرویسدهیاپراتورهایسهگانهکشوربهگوشیهای
قاچاقاستکهاینتکلیفدرماده13قانونمبارزهباقاچاق
کاال و ارز مقرر ش��ده که همه کاالها و محص��والت وارداتی

باید دارای شناسه کاال و کد رهگیری باشند و براین اساس
در قالب این قانون اپراتورهای س��هگانه کش��ور تنها باید به
تلفنهایهمراهیسرویسدهندکهدارایاینشناسهها
باش��ند.وی افزود :طرح شناس��هدار کردن تلف��ن همراه یا
رجیس��تری با توجه به مجموعه مطالعات ص��ورت گرفته و
امکانسنجیهایفنیبایدتاکنونآغازمیشدواجرایآن
بهاتماممیرسیدبنابراینهرروزکهاینطرحاجرانمیشود،
بهقاچاقچیانخدمتکردهایموبهمنافعملیضربهزدهایم.
ویادامهداد:براساسمحاسباتصورتگرفتهروزانهبیش
از3میلیاردتوماندرآمدقاچاقگوشیهمراهدرکشوراست
کهساالنهبهبیشازهزارمیلیاردتومانمیرسدواینپولی
که باید قانونی به عنوان درآمده��ای عمومی دولت وصول

ش��ود ،به جیب قاچاقچیان م��یرود و هر روز ک��ه در اجرای
اینطرحتاخی��رصورت میگیرد 3،میلی��ارد تومان به نفع
قاچاقچیان و به همین ان��دازه به زیان دولت و کش��ور عمل
کردهایم.در واقع دس��تگاههای اجرای��ی و وزارتخانههایی
که در اجرای طرح شناسهدار کردن گوشی همراه تاخیر و
تعللمیکنند،بهقاچاقچیان و قاچاق تلفن همراه خدمت
میکنند و انتظار س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز این است
کهمجموعهدستگاههایمتولیدراینزمینهبهویژهوزارت
صنعت ،معدن و تجارت و س��ازمان تنظیم مقررات و وزارت
ارتباطات ب��ا اج��رای عملیاتی این ط��رح ،دس��ت قاچاق و
قاچاقچیراازبازارگوشیقطعکنندزیرااینانتظاریاست
کهمردمورسانههایمختلفازآنهادارند.

رای مجلس به شفاف سازی حقوق مسئوالن

دولت مکلف به راهاندازی سامانه ثبت حقوق مسئوالن و کارمندان با امکان رصد عموم مردم شد
محمد اکبرینمایندگانخانهملتبابررسیبرنامهششم
توسعه در روز گذش��ته موادی دیگر از جزئیات این الیحه
را مورد تصوی��ب قراردادند و در مهم تری��ن مصوبه ،دولت
را به راه اندازی س��امانه ثبت حقوق و مزایای کارمندان و
مقامات مکلف کردند .س��امانه ای که ع�لاوه بر نهاد های
نظارتی عموم م��ردم امکان دسترس��ی ب��ه آن را خواهند
داشت .به گزارش خراسان ،نمایندگان با تصویب مادهای
ازالیحه برنامه ،دول��ت را مکلف کردند ب��رای راه اندازی
سامانه ثبت حقوق ومزایا اقدام کند وامکان تجمیع کلیه
پرداختها به مقامات ،رؤسا و مدیران رافراهم آورد .طبق
این ماده دولت مکلف شد ظرف سال اول برنامه نسبت به
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان
تجمیع کلی��ه پرداخت ها ب��ه مقام��ات ،رؤس��ا ،مدیران و
کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی ،شامل قوای سهگانه
اعم از وزارتخانه ها ،س��ازمان ها ،دانشگاه ها ،مؤسسات،
شرکت های دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،
بانکهاومؤسساتاعتباریدولتی،شرکتهایاعتباری
دولتی ،مؤسسات و شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که این بنیاد ها و
نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند ،مؤسسات
عمومی بنیاد ه��ا و نهاد ه��ای انقالب اس�لامی ،مجلس
شورای اسالمی ،ش��ورای نگهبان ،بنیاد ها و مؤسساتی
که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها
و واحد هایی که مش��مولیت قانون بر آن ها مس��تلزم ذکر
نام است که قانون خاص خود را داش��ته و یا از قوانین عام
تبعی��ت نماین��د نظی��ر وزارت جهاد کش��اورزی ،ش��رکت
ملی نفت و گاز ایران ،شرکت پتروشیمی ایران ،سازمان
گسترش و نو سازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،سازمان
بنادر و کش��تیرانی ،س��ازمان توسعه و نو س��ازی معادن و
صنایع معدنی ،سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه،
ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی
وابستهبهآنهارافراهمنماید،بهنحویکهمیزانناخالص
پرداختی به هر یک از افراد فوق مش��خص ب��وده و امکان
دسترس��ی برای نهاد ه��ای نظارتی و عموم م��ردم فراهم
شود .وزارت اطالعات ،نیرو های مسلح و سازمان انرژی
اتمی از ش��مول این حکم مستثنی هس��تند .اجرای این
حکم در خصوص بنگاه های اقتص��ادی متعلق به وزارت
اطالعات ،وزارت دف��اع و نیرو های مس��لح تنها با مصوبه
شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود .دستگاه های
مشمولاینقانونمکلفندحقوق،فوقالعادهها،هزینهها،
کمک هزینهها ،کارانه ،پرداختهای غیرماهانه و مزایای
ناخال��ص پرداختی ماهانه اعم از مس��تمر و غیرمس��تمر،
نق��دی و غیرنق��دی (مع��ادل ریال��ی آن) و س��ایر مزای��ا به
مقامات ،روسا ،مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر
محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات
عموم��ی ،درآمد ه��ای اختصاص��ی ،اعتب��ارات متفرقه،
اعتبارات کمک های رفاهی ،اعتبارات بودجه عمومی و
منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ()217

قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم ،تبص��ره « »1م��اده ()39
قانون مالیات بر ارزش افزوده ،مواد  160تا  162قانون
امور گمرک��ی و یا اعتب��ارات خاص ناش��ی از واگ��ذاری و
فروش شرکت ها در سازمان خصوصی سازی ،اعتبارات
مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی
و س��ایر درآمد ها و موارد مش��ابه) ،منحص��ر ًا در یک فیش
حقوقی منعکس و پس از ثبت در س��امانه ف��وق ،پرداخت
کنند ،ب��ه نحوی ک��ه میزان هرگون��ه ناخال��ص پرداختی
ماهانه به هر ی��ک از افراد بالفاصله در س��امانه اطالعاتی
هر دس��تگاه مش��خص باش��د .تبصره  -1کلیه اشخاص
حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/1/1
اطالعات مربوط به مقامات ،روس��ا و مدیران موضوع این
ماده را به دیوان محاسبات کش��ور و سازمان بازرسی کل
کشور ارائه دهند .مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد
درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی
از سه ماه یا یک سال به تش��خیص مراجع قضایی محکوم
می شود .دیوان محاسبات کش��ور و سازمان بازرسی کل
کش��ور مکلفند طبق وظایف و اختی��ارات خود اطالعات
مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور
بازگردان��دن وجوه پرداخت ش��ده رس��یدگی کنن��د و در
صورتی که مبالغی بر خالف قوانی��ن به افراد موضوع این
ماده پرداخت شده است ،اقدامات قانونی الزم را به عمل
آورند .تبصره  -2حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله
سازمان حسابرس��ی و جامعه حس��ابداران رسمی کشور
مکلفن��د در حین انج��ام وظایف قانونی م��وارد مندرج در
این ماده را کنترل و ضم��ن درج مرات��ب در گزارش های
حسابرس��ی و ب��ازرس قانون��ی ،تخلف��ات ص��ورت گرفته
را در اس��رع وق��ت به مراج��ع ذی صالح (اعض��ای مجمع
عموم��ی ،هیئت ه��ای تخلف��ات اداری ،مرج��ع قضایی،
س��ازمان بازرسی کل کش��ور و دیوان محاس��بات کشور)
اعالم کنند .تبصره  -3دولت مکلف است ظرف سال اول
برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و
مزایا و نظ��ام مالیاتی را به نحوی عم��ل نماید که اختالف
حقوق و مزای��ا بین مقام��ات ،روس��ا ،مدی��ران و کارکنان
موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر
صورت از  20درصد تج��اوز نکند و در مس��یر قانونی قرار
دهد .نمایندگان ب��ا  134رای موافق 41 ،رای مخالف و
 4رای ممتنع از مجموع  240نماین��ده مجلس این ماده
را ب��ه تصویب رس��اندند .همچنین تبص��ره ای از این ماده
که محدودیت هایی ب��رای پرداخت تس��هیالت بانکی به
کارکنان بانک های دولتی ایجاد می کرد ،برای بررس��ی
بیشتر به کمیسیون ارجاعشد.
▪ ▪دولت مکلف به کاهش فاصله دریافتی شاغالن و
بازنشستگان شد

نمایندگان مجل��س تصویب کردند ک��ه اختالف حقوق
و برخ��ورداری از امکان��ات ش��اغالن ،بازنشس��تگان و
مس��تمری بگیران در پایان برنامه شش��م توس��عه بیشتر

از 10درصد نش��ود .با تصوی��ب ماده  37الیح��ه برنامه
شش��م توس��عه ،دولت مکلف ش��د به بررس��ی های الزم
جهت برق��راری عدالت در نظام پرداخ��ت ،رفع تبعیض
و همسان س��ازی دریافت ه��ا و برخ��ورداری از امکانات
شاغالن ،بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران کشوری و
لشکری س��نوات مختلف با استفاده از س��امانه امتیازی
جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام کند ،به نحوی
که اختالف حق��وق و برخورداری از امکانات ش��اغالن،
بازنشس��تگان و مستمری بگیران طی س��نوات مختلف
با شرایط ش��غلی ،تحصیلی ،سنوات و س��ایر متغیر های
خدمتی ،در پایان برنامه از  10درص��د تجاوز نکند و در
جهت تصویب در مس��یر قانونی قرار دهد.
▪ ▪افزایش  17.5برابری حقوق مدیران و کارشناسان
متخصص مسکوت ماند

همچنیننمایندگانمجلسباارجاعبندیازالیحهبرنامه
افزایشحقوقبرخیمدیرانبهمیزان 10.5برابروافزایش
حقوقمدیرانوکارشناسانتخصصیبهمیزان 17.5برابر
را مس��کوت گذاش��تند .در صورت تصویب نهایی این ماده
به گفته عبدالرضا مصری حقوق برخی مدی��ران به میزان
 10.5برابرحداکثرحقوقافزایشمییافت.عالوهبراین،
طبق تبصره همی��ن ماده نیز حق��وق و دس��تمزد مدیران و
کارشناسانتاسقف 2.5برابرحداکثرحقوقومزایاحدود
 17.5برابر افزای��ش مییافت .ای��ن ماده ب��ه دلیل برخی
ابهاماتبهکمیسیونارجاعشدتااصالحشود.
▪ ▪مستقل شدن بودجه صندوقهای بیمهگر اجتماعی
تا سال 1400

نماین��دگان مجل��س م��اده ای از الیح��ه برنام��ه را ب��ه
تصویب رساندند که بر اساس آن از دولت خواسته شد
تا پایان سال آخر برنامه ،بودجه صندوق های بیمه گر
اجتماع��ی را مس��تقل کن��د و از محل بودج��ه عمومی
اعتب��اریب��هآنه��اپرداخ��تنگ��ردد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••ازسال 90خودرویمگانبا 40میلیونتومانثبتنامکردهام
وهنوزشرکتتحویلندادهوطفرهمیرود.هیچنهادوسازمانی
هم پاسخگونیست .لطفا شما ما را دراحقاق حقمانکمک
کنید .از 1500نفرهمه را واداربه انصرافکردند وما االن160
نفرماندهایم!
•• دولت بازدستش راکرد داخل جیب مردم وارزش دالرزیاد و
پولملیضعیفشد!؟
•• درگمرک اگرشخصی مبلغی ناچیزجریمه شود تا ریال آخر
وصول می شود حاال چطور آقای وزیر صنعت خواستار لغو
جریمهسههزارمیلیاردتومانیمیشود!
••آقایرئیسجمهوربهجایاینکهچندطرحوپروژهدرمشهد
افتتاحکنند شخصا مشکل پدیده ومیزان و دیگرموسسات را
حلمیکردند.واقعاجایتاسفداردآنوقتدولتمیخواهد
مشکلبیکاریورکوداقتصادیراحلورفاهمردمراتامینکند!
••درخواستلغوجریمهسههزارمیلیاردیشرکتکرهایتوسط
وزیرصنعتیعنیحمایتازکارتهایبازرگانییکبارمصرف
کهباعثتضییعحقوقبیتالمالمیشود.
••اینجانبازحرکتانقالبیدولتدربرخوردبانجومیبگیران
تشکرمیکنموخداراشکرمیکنمکهنمردموحرکتانقالبیرا
همدیدم.آفرینبهایندولتانقالبی!
••چ��را دول��ت حاضر نیست به قضیه حقوق های نجومی
رسیدگیکند؟البدمیخواهندکمکمبهفراموشیسپردهشود!
••چراطرحهمسانسازیحقوقرااجرانمیکنند؟
••ازموسسه مالی اعتباریکاسپین (بدرتوس)گزارشی تهیه
کنیدتامشخصشودچهزمانیسپردههایباالتراز15میلیون
تومانراپرداختمیکنند.
••خراسان عزیزممنون ازاطالع رسانی لحظه به لحظه تان
درباره پدیده! بندهکانال شما را به همه دوستان ،همکاران و
آشنایانارسالکردموپیشنهاددادمحتماوحتماعضوشوند.
••ازآقای احدیان میخواهیمکه درباره تبعاتبرجاموافشای
آنتوسطنمایندگانانقالبیطوریموضعگیریکنندکهاگر
آن طورکه وعده دادند عمل نشد با مردم رو راست بگویند و
اصحابرسانهمصالحملیرادرنظربگیرند.
••جنابکریمی قدوسی! منکه به شدت پشیمانم ازاینکه
به شما رأی دادم .به جای اینکه اسناد محرمانه درجلسه با
دکترظریفایناسطورهدیپلماسیایرانرامنتشرکنیدبروید
استغفارکنید.درودبردولتروحانی.امینمردمایران.
••مدتی است چندین خانم برای خودشان پاتوق هایی به
اسم خیریه راهانداختهاند وبا فروش غذاهای غیربهداشتی
به قیمت چند برابر ،به بهانه خیریه مردم را سرکیسه میکنند
وحتی مهمانیهای زنانهای هم با قیمتهای ورودیگزاف
ترتیبمیدهند.خواهشمیکنمجلویاینکارهارابگیرید.
••عزیزان ،معلمان وخدمتگزاران مملکت شما چرا ازحقوق
انتقادمیکنید؟شماکههرکدامخانهوخودروداریداینوسط
منکاسببیچارهشدهام!نهبیمهونهکاسبیولیشماآخرماه
حقوقدرجیبتاناست!
••22سال اعتیاد داشتم پنج سال است ترکک��رده ام .پنج
فرزنددارم،مستاجرموبیکاربیکار!شماقضاوتکنیدبایدچه
کارکنم!صاحبخانهپشتدرباحکمتخلیهاست!
••سیگار برای خانواده و محیط زیست و طبیعت ضرردارد.
پسچراتولیدوواردمیکنید؟چراشرکتیاکارخانههایآنها
را پلمب نمیکنید؟ چرا جلوی واردات سیگارهای خارجی در
گمرکگرفتهنمیشود؟
••کودک هفت ساله من مدت مدیدی است دچارسردرد با
منشاء آلودگی هواست .با رسیدن آلودگی به مرزهشدارخود
اینجانبچندینروزاستازسرگیجهواستفراغباهمینعلت
رنج می برم.کارمندم وناگزیرازبیرون آمدن لطفا مسئوالن
رسیدگیکنند.
••جناب استاندار ،نمایندگان محترم ،ستاد محترم ومدیران
بانکمسکنتورابهخدایکجوابدرستبهماجوانانبدهید.
این وام ازدواجکی پرداخت میشود؟ ما تاکی منتظرباشیم؟
کیاعتبارمیآید؟کیخزانهپرمیشود؟رئیسبانکمسکن
میگویدبهماربطیندارد.اینچهجوابیاستکهمسئوالنبه
ما میدهند .من خودمکارگرهستم خرج پدرومادرم را خودم
می دهم .در عقد هستم االن هم می خواهم بروم به خانه
خودم پولی نداریم .به این وام خیلی احتیاج دارم .مسئوالن
جوابمارابدهید.
••هزینه دریافتی 10تا 12هزارتومانی بابت چک برگشتی
باعث تشویق بانک ها شدهکه چک مشتریان را قبل از پایان
وقت اداری برگشت بزنند و به درآمد های غیرمشروع خود

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

بیفزایند.لطفااطالعرسانیکنیدشایدبانکمرکزیفکریبه
حالمردمبکند.
••درودبرکریمیقدوسیباجوابیهدندانشکنومردانهاش
بهروزنامهخراسان.ازتوضیحاتخراسانخجالتزدهشدم
وخندهامگرفت.خراسانحیف!
••رفتمبانکملیپنجهزارتومانمسکوکاتبگیرمهزارتومان
کارمزدگرفتندبرایهرخدمتیکارمزدمیگیرند!اینطورکارها
رامیکنندکهگیرکالهبردارهایمیلیاردیمیافتند.
••صدوردفترچهپساندازدربانکقوامینقبالرایگانبودحاال
 40هزارریالشدهاستروحانیمیگویدتورمنداریم!
••هنوزبالگردی خریداری نشده ومشخص هم نیست ازکجا
بخرندآژانسهواییراافتتاحکردنداحتماالباماکتیکبالگرد.
بازهمخوبهمصدوماندلگرممیشوند.انشاءا...کههیچموقع
مصدومینداشتهباشیم.
•• آی���اق���راردادن واح��ددرس��ی درراب��ط��ه ب��ااص��ول اساسی
ورموززندگیمشترکبرایدانشجویانودانشآموزاندبیرستان
کارسختی است.چراجوانان درط��ول تحصیل واحد های
سختیرامیگذرانندکهشایدهیچگاهدرزندگیکارایینداشته
باشدولیوقتیواردزندگیمشترکمیشوندنمیدانندچگونه
دربرابرمسائل س��اده زندگی برخوردکنندودچارمشکل
میشوند.آیادربرابراینهمهجوانمسئولنیستیم؟
••آق���ای اح��م��دی ن��ژاد ی��ک ش��ه��رون��دع��ادی بیشترنیست
چرااگرحرفی می زنددرروزنامه هاپخش میکنید هرکسی
میتوانددرموردمملکتشحرفیبزند.
••چندماهاستحدودیکمیلیونتومانبهچندنفربدهکارم
ولی با این حقوق800هزارتومانی نمیتوانم قرضم را بدهم از
یک طرف هم آبرویم دارد میرود واقعا با این حقوقها چطور
میشودزندگیکرد.
••آقای روحانی ،شما قراربود زندگی راحت تری برای ما به
ارمغان بیاورید اما حاال نرخ برابری دالربه رقم بیسابقه4000
تومانرسید ومرتبباالترهممیرود!ازآنجاییکههمهزندگی
ما به نرخ دالر وابسته است به زودی شاهد موج شدیدگرانی
درهمه چیزخواهیم بودکه برای همه آحاد مردم واقعا فاجعه
است!
••حاالتازهمتوجهشدموقتیمسئوالنمیگویندقیمت4100
توماندالرموقتیاست!امروزشده 4130تومان!
••یکی دیگرازمیراث های غلط احمدی نژاد ،تعطیلکردن
مدارس درروزهای پنجشنبه استکه لطمات زیادی درامر
تعلیموتربیتزدهاست.
•• سالمخراسان.لطفاپیاممنراچاپکن.اینچهرسمیاست
کهمعلممدرسهدولتیبهبچههانمیتوانددرسبدهدوبگوید
پول بیاوریدکالس تقویتی آنجاکارکنیم .زمان قدیم معلم6
روزهفته درس میداداین برنامه هانبود.االنکه پنج شنبهها
تعطیله.یکروزهمخودشانتعطیلکردند.چهارروزتشریف
می آورند مدرسه.خوب درس شان را درست بدهند.این چه
فیلمیاستکهبازبرایکالسجبرانیهزینهبگیرند.باهمان
معلم؟؟ سرکالس درس نمی دهند جبرانی می گذارند؟
••تلویزیون رس��م��ی اع�ل�ام ک��رد مطالبات بازنشستگان
فرهنگی  1393ب��ه ط��ورک��ام��ل واری����ز ش���ده متاسفانه
طلب مرخصی اداری را هنوز پ��رداخ��ت ن��ک��ردن��د .واقعا
م��س��ئ��والن ذی��رب��ط ب��ای��دازخ��ودش��ان خ��ج��ال��ت بکشند.
••همشهریگرامیکه شنبه شب دور میدان امت به ماشین
پارک شده من زدی وفرارکردی؛ من راضی نیستم دیدار به
قیامت.
••سالم درج��واب آقا یاخانمی که گفته بودندپسرخوب کو
وکجاست.پسرخوبخیلیهست.اگرخانوادهدخترکمی از
توقعهایشانکمکنند،دخترانشانازدواجمیکنند.
••ازآقایظریفتشکرمیکنموازاینکهباایشاناینطوربرخورد
شدمتاسفم.
••آقایرئیسگمرکشجاعانهدربرابرجریمهکرهایهابایست
نعمتزادهاگروزیرمدبریبوداینوضعیتصنعتمانبود.
••بنده از نماینده شجاع مردم مشهد آقای کریمی قدوسی
به خاطر دفاع از حقوق ملت تشکر می کنم.
••خراسانعزیزتوشدیسنگصبورمستضعفان.آقایانیکه
موافق افزایش سن بازنشستگی هستند افرادی هستند که
حقوقهای باال دریافت میکنندوکارشان استراحت است
اگرذره ای مردانگی دارند بیایند یک ماه نه بیشتربه جای
آن کارگردرکارخانه ویاراننده زحمتکش درهرجا کارکنند
ببینند میتواننداگرمالک آنها کشورهای پیشرفته است
همه جوانب رادرنظر بگیرند درآم��د ،تفریح ،درمان و...

▪ ▪تراریخته مشروط شد

نمایندگان مجلس همچنین در نشست علنی نوبت عصر
دیروز ،ماده  41الیحه برنامه شش��م توسعه اقتصادی را
با اصالحاتی تصویب کردند .بر اساس یکی از مهم ترین
مفاد ای��ن م��اده ،هرگون��ه رهاس��ازی ،تولی��د ،واردات
و مص��رف محص��والت تراریخت��ه ب��دون مج��وز مراج��ع
قانون��ی در چارچ��وب قانون��ی ایمن��ی زیس��تی و قبل از
آزمایش های معتبر تشخیص سالمت رسم ًا ممنوع شد.
همچنین دولت موظف شد اقدام الزم برای آزمایش مواد
غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت
تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطالع رسانی،
م��ردم را از مواد غذای��ی تراریخته باخبر کن��د و خطرات
احتمالی این مواد را ک��ه براس��اس آزمایش های معتبر
معلوم می ش��ود به مردم اعالم نماید.
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