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اخبار كشور
ادامه دفاع مدعیان اصالحات از مدیریت اشرافی

یادداشت روز

از صد روز تا هزار و صد روز!

امروز یکهزار و یکصدمین روز از عمر دولت یازدهم فرا رسیده است .زمان
به همین ســرعت سپری شده و دولت یازدهم ،سومین سال عمر خود را هم
پشتسر گذاشته و پای در چهارمین و آخرین سال عمرش میگذارد .سه سالی
که مثل برق و باد گذشــت و برای مردم خاطره وعدههای رنگارنگ و پر آب و
تاب روزهای انتخابات برجا ماند.
از وعد ه گشایش  100روزه در معیشت و اقتصاد مردم تا تازهترین وعده دولت
یازدهم یعنی رسیدن به رشد  5درصدی اقتصاد تا پایان سال  95چشم به هم
زدنی بیشتر فاصله نیست .از روزی که آقای روحانی در برنامه انتخاباتی خود
رسم ًا اعالم کرد که به جز برنامه بلندمدت و میانمدت اقتصادی،یک برنامه صد
روزه هم دارد که طی آن معیشت مردم را بهبود میبخشد .او از برنامهای برای
بهبود فضای کسب و کار سخن گفت ،برنامهای برای تقویت مشاغل کوچک و
متوسط و بخصوص از برنامهای برای اشتغال جوانان ایران اسالمی و ...او به مردم
وعده کرد که هم چرخ سانتریفیوژها خواهد چرخید و هم چرخ زندگی آنها.
اعتماد عمومی به این وعدهها ،دولت یازدهم را تشکیل داد و امید و همراهی
مجلس با دولت یازدهم آنقدر بود که وزیر اقتصاد آن ،با باالترین رأی تاریخ به
یک وزیر اقتصاد رأی اعتماد گرفت تا همه چیز برای تحقق وعدهها فراهم شود.
اکنون سه سال از زمان استقرار دولت یازدهم میگذرد .هر کس هر چه در
توان داشته در حمایت از دولت بکار بسته است و انتقادهای دلسوزانه را هم در
همین جهت باید ارزیابی کرد .دولتمردان هم ظاهرا تمامی داشتهها و دانستههای
خود را به کار گرفتهاند و خروجی آن همین بوده که هست.
نتیجه کار هر چه هست ،پیش چشم مردم است .هر وعده و ادعایی که
میشود ،بهترین مالک آن خود مردم و زندگی آنهاست .اگر ادعا میشود تورم 10
درصد شده ،حرف رئیس جمهور در ذهنمان زنده میشود که «مالک تورم ،جیب
مردم است نه آمار مرکز آمار و بانک مرکزی» حال باید ادعای تورم ده درصدی
را با جیب مردم سنجید .با قیمت کاالهای اساسی مثل مرغ که بلندپروازی
میکند و به  8300تومان رسیده! یا شکر که در کوتاه زمانی قریب دو برابر رشد
داشته است و ...اگر اشتغالی ایجاد شده ،باید راستیآزمایی آن را در خانههای
تکتک مردم جستجو کرد و فهمید که چند جوان بیکارشان به کار مشغول
ش دهاند؟ چند جوان تحصیلکرده آنها ،کاری مناسب سالها تحصیل خود پیدا
کردهاند و اگر ادعای رونق اقتصادی میشود ،مالک آن پیش از سخنان فالن
مقام مسئول در فالن همایش،تعطیلی بیسابقه واحدهای تولیدی و صنعتی
کشور است .از این قبیل معیارها و استانداردها دهها و صدها نمونه میتوان
نشان داد تا قضاوت ،نه براساس سخنرانی و سمینار و ...که براساس واقعیات
عینی شکل بگیرد و امکان ارزیابی کارنامه سه ساله دولت آسانتر فراهم گردد.
بدون هیچ مجاملهای و فارغ از هر نگاه سیاســی ،تا اینجای کار ،دولت
یازدهم ،دولتی بدون کارنامه است که صدای حامیان و مدافعان خودش را هم
در آورده است .سرمایهگذاری نافرجام و بیهوده برای مذاکراتی که از ابتدا هم
پایان آن معلوم بود ،پشت کردن به توان و امکانات داخلی .دل خوش کردن
به سرمایهگذاری غربیها در کشور ،نادیده گرفتن استعداد میلیونها جوان
مستعد و هوشمند در رشتههای مختلف حتی استعداد جوانان هم سو با دولت
یازدهم -تعطیل دهها و صدها پروژه و طرح ملی  -همچون مســکن مهر -که
میتوانست در ایجاد اشتغال و چرخیدن طرح صنایع بسیار مؤثر و راهگشا
باشــد و دهها و صدها کوتاهی و نارسایی دیگر کار را به آنجا رساند که بخش
اعظم کشــور در تعطیل و رکود فرو رود و هزار و صد روز از عمر دولت بدون
کارنامهای روشن هدر شود!
اکنون و با این پیشینه و سابقه ،رئیس کل بانک مرکزی -که رسم ًا دستاورد
برجام را تقریبا هیچ دانسته بود -ســخن تازهای به زبان آورده که با عرض
شرمندگی،باید گفت خالی از محتواست و یادآور وعدههای پیشین دولتمردان
است! سیف وعده داده تا «پایان سال  ،95به رشد اقتصادی  5درصدی خواهیم
رســید»! وضع کنونی اقتصاد روشن است .بورس به عنوان دماسنج اقتصاد
روزهای بدی را پشت ســر میگذارد ،هیچ برنامه روشن و مدونی هم برای
جهش اقتصادی و حتی برای گردش معمولی اقتصادی در کار نیســت! پس
چگونه ممکن اســت در عرض چند ماه مانده به پایان سال ،چنین رخ بدهد!
آیا خبری در راه است!؟
میدانیم که نفت هنوز هم به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت محسوب
میشود و برای تحقق شعار زیبایی نظیر کاهش اتکای درآمدهای دولت به نفت،
گام چندانی برداشته نشده است که اگر چنین میشد ،بسیاری از مشکالت
حل میشد .اکنون نفت بار دیگر در داالن سقوط قیمت قرار گرفته است و به
پایینترین قیمت خود در سه ماه گذشته رسیده و بسیاری از کارشناسان ،آن
را آغازی برای ورود به داالن سقوط مجدد قیمت نفت قلمداد میکنند .تنها 2
تولید کننده نفت (عربستان و روسیه) بیش از  21میلیون بشکه نفت در روز
تولید و بخش مهمی از نیاز بازار را تأمین میکنند .در مقابل دیپلماسی نفتی
کشورمان که حاصل اندیشه ژنرالهای نفتی است ،اصرار و تأکید فراوانی بر
فروش هر چه بیشــتر نفت به هر قیمت ممکن دارد! و این یعنی کوچکترین
تالطمی به این بازار ارزان هم وارد نمیشود! و در نتیجه نمیتواند محرکی برای
رسیدن به رشد  5درصدی در اقتصاد باشد.
در سوی دیگر این میدان ،این احتمال وجود دارد که دولتمردان ،با اتکا به
یک برنامه منسجم و قوی در حوزه اقتصاد مقاومتی ،درصدد برداشتن گامهای
بلندی برای رسیدن به رشد چشمگیر  5درصدی باشند .اما بررسی برنامهای
که ستاد اقتصاد مقاومتی دولت تهیه کرده ،آب سردی است بر سر این امید!
برنامهای که در آن ،هیچ چشــمانداز روشنی وجود ندارد ،بسیاری از امور و
وظایف عادی و جاری دستگاهها ذیل سرفصل اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است!
بسیاری از برنامهها که چند دهه برای اجرای آن زمان الزم است ،بسیاری از
آرزوها و خالصه ملغمهای از یک برنامه غیر عملیاتی ،به عنوان راهبرد دولت
در اقتصاد مقاومتی معرفی شده است! یقین ًا با چنین برنامهای هم نمیتوان به
رشد اقتصادی  5درصدی دست یافت.
پس چه کسی و با چه پشتوانه و سرمایهای قرار است رشد  5درصد ایجاد
کند!؟ حقیقت این است که هر ایرانی وطندوستی ،فارغ از گرایش مذهبی و
سیاسی و عقیدتیاش ،آرزومند رسیدن کشور به این رشد و باالتر از آن است
و برای این آرزو از عمق جان دعا میکند .اما چنین وعدهای و نرسیدن به آن،
چه تبعاتی در پی دارد!؟ چه تدبیری پشت این قبیل سخنان است و چه چیزی
دولتمردان را به بیان چنین ادعاهایی وامیدارد؟
چند روز قبل ،یک چهره نزدیک به دولت که به تعداد فراوان مصاحبه و
نوشته و اتخاذ مواضع زیگزاگی و متناقض مشهور شده ،از امید و ناامیدی مردم
سخن گفته بود و تلویح ًا تهدید کرده بود اگر مردم در انتخابات آتی به روحانی
پشت کنند ،لزوم ًا به معنی آن نیست که به اصولگرایان رویبیاورند ،بلکه ممکن
است از ایجاد تغییر از طریق صندوق رأی ناامید شوند! این تهدیدی آشکار است
که در بین سر و صداهای دیگر گم شد یا آنکه کسی برای نویسنده و ادعای
تهدیدش ارزشی قائل نشد .اما این سخن سیف در کنار آن سخن میتواند معنا
و مفهوم خاصی داشته باشد.
و این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل ،عامداً درصدد گره انداختن
در کار مردم است .و نارضایتی عمومی را دنبال میکند! و این همه در حالی است
که منابع داخلی به قدری هست که میتواند بسیاری از گرهها را باز کند ،اما در
هزار توی بانکها و ساختارهای پیچیده اداری و سیاسی محبوس شده است.
نقدینگی  1100هزار میلیارد تومانی میتوانست محرک قوی برای رسیدن به
بسیاری از اهداف باشد اما نشد! آش آنقدر شور شد که حتی یکی از اصلیترین
حامیان دولت یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هم اذعان میکند که با  2درصد
این نقدینگی،اقتصاد اوضاع خوبی پیدا میکند! اما باز هم نمیشود ،باز هم همه
چیزهایی که میتواند برای کشور ،پویایی و تولید را به ارمغان بیاورد «مزخرف»
نامیده میشود! و نتیجه آن ،البته معلوم است.
در چنین شرایطی سخن گفتن از رسیدن به رشد  5درصدی در کمتر از
هشت ماه ،چه معنایی دارد؟ آیا باید این سخن را یک عملیات روانی با نگاهی
به انتخابات  96قلمداد کرد و یا براســاس تجربه برجام اتفاق تازهای در حال
شکلگیری است!؟ آیا این احتمال وجود دارد که جریانی در داخل به رخداد
گشــایش و «شیرینی آدامسی» در ماههای پایانی سال از سوی آمریکاییها
آنهم با هدف بقای جریان همســو دلخوش کرده باشد و این عالمت ،ناشی
از آن هماهنگی احتمالی اســت!؟ این گزینه وقتی تقویت میشود که بدانیم
همین دیروز رئیس  CIAمدعی شده بود «در حال حاضر مذاکرات گستردهای
میان دولتهای آمریکا و ایران در مورد برخی موضوعات حل نشده در جریان
است» تجربه قرارداد پنهانی در موضوع هستهای ،قراردادهای جدید نفتی و...
گویای تکرار چنین موضوعی در گذشته نه چندان دور در دولت یازدهم است.
باید دید دولت یازدهم در اسفند امسال ،کدام کارنامه را به مردم تحویل
خواهد داد و کدامیک از آن همه وعدهها عملیاتی خواهد شد؟!

حسین شمسیان

حقوقهای چندده و چند صد میلیونی را
بزرگنمایی میکنند !

سرویس سیاسی -
با افزایش انتقاد افکار عمومی
به مدیریت اشــرافی و همچنین
حقوقبگیــران نجومی مدعیان
اصالحات و حامیــان دولت هر
روز با اســتداللی جدید در دفاع
از این مدیــران به صحنه آمده و
توجیهی تازه را مطرح میسازند.
در تازهترین مورد صفایی فراهانی
از مدیران دوره اصالحات سخن
گفتن از حقوقهــای نجومی را
آگراندیســمان و بــزرگ نمایی
خواند و برای توجیه این مفاسد
از فسادهای گذشته سخن گفت!
صفایــی فراهانی در گفت و گو با
جماران که در روزنامههای زنجیرهای
دیروز بازنشر شد اظهار داشت :بحثی
که جناح مخالف دولت شروع کردند و
روی آن تبلیغ و آگراندیسمان میکنند،
فرصت خوبی اســت؛ چراکه رسانهها
برای پرداختن به مســئله فسادهای
مالی ،اداری و  ...محدودیت داشــتند؛
امــا اکنون برای کشــور و رســانهها
فضایی ایجاد شــده که به این مسئله
بپردازند .ادعای صفایی فراهانی مبنی
بر محدودیت رســانهها در پرداختن
به مفاســد اقتصادی از سوی رسانهها
در حالی مطرح میشــود که مدعیان
اصالحــات در مقابل نقــد روزنامهها
و رســانههای اصولگرا به مفســدین
اقتصــادی آنــان را با اســتیو جابز و
نخبههای اقتصادی مقایسه میکردند !
صفایــی فراهانی با ایــن ادعا که
فیشهای حقوقی نجومی آگراندیسمان
و بزرگ نمایی شــده اســت در عین
حال گفت :به نظر من اینکه کســی
فساد کرده ،چه در این دولت چه سایر
دولتها ،حقوق ناسالم و پاداش ناسالم
گرفته ،از رانت ناسالم استفاده کرده یا
از موقعیت شــغلی خود سوءاستفاده
کرده ،مردود است و باید پاسخ بدهد
و فرقی نمیکنــد در چه دولتی این
کار را انجام داده اســت و باید هزینه
آن را بپردازد.
وی در ادامــه و در اظهــار نظری
متناقض اظهار داشــت :این تالشها
به این دلیل اســت کــه میخواهند
در ذهــن مــردم این فرضیــه را القا
کننــد کــه پرداخت ماهانــه حقوق
 ٣٠میلیون تومان ،بزرگتر از فســاد
ســههزارمیلیاردتومانی است و نیت

خیری در این امر نیست.
این اظهارات را میتوان از جهات
مختلف مورد بررسی قرار داد ؛ نخست
آن که آیا حقوقهای نجومی بخشــی
از مدیــران که گاهی به ماهی بیش از
 200میلیون تومان نیز میرسیده است
آگراندیسمان و بزرگ نمایی است ؟ آیا
در شرایطی که بخش اعظمی از مردم
با حقوقهای بســیار اندک و زیر یک
میلیون تومانــی زندگی خود را ادامه
میدهند اعتراض به مدیران اشــرافی
کــه ماهیانه صدها میلیــون دریافت
و در عین حــال پاداشهای میلیونی
نیز میگیرند بزرگنمایی بوده و نیت
خیری در آن نیست؟
نکته دوم آن که صفایی فراهانی با
بیان اینکه فساد در هر زمان و دولتی
روی دهد بایستی با آن برخورد شود
در عین حال میگویــد :میخواهند
در ذهــن مــردم این فرضیــه را القا
کنند که پرداخــت ماهانه حقوق ٣٠
میلیــون تومــان ،بزرگتر از فســاد
سههزارمیلیاردتومانی است.
صفایــی فراهانی عالمــا و عامدا
از ایــن نکته مهــم غفلت میکند که
فسادهای سه هزار میلیارد تومانی که
عامالن آن از سوی مدعیان اصالحات با
استیوجابز و نخبگان اقتصادی مقایسه
میشــوند با وجود مدیران نجومی در
بانکهــا و نهادهای دولتی رخ داده و
این مفسدین از وجود مدیران نجومی
نهایت استفاده را کرده و دست به غارت
بیت المال زده اند.
آیــا اگــر در نهادهــای دولتی و
از جملــه بانکها مدیــران نجومی با
حقوقهای سر به فلک کشیده نبودند
افرادی میتوانستند سه هزار میلیارد از
بیتالمال برداشته و به جیب بزنند؟!
طبیعی اســت که مدیران فاســد به
فسادهای دیگران اهمیتی نمیدهند و
از روی آن عبور میکنند و اعتراض به
چنین مدیرانی و برخورد شدید با آنان
مقدمه الزم و ضروری مبارزه با فساد در
هر دولتی است و کسانی که این مقدمه
الزم را یــک بزرگنمایــی و به تعبیر
صفایی فراهانی آگراندیسمان خطاب
میکنند خود مهر تائیدی بر مفاســد
گذشته ،حال و احتماال آینده میزنند.

توجیهات تکراری !

علیرضــا علوی تبــار دیگر فعال
سیاسی اصالحطلب نیز در گفت و گو

حذف سخنان ناپختهای که مشابه آن
موجب عدم توازن در برجام شد
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری بخشی از اظهارات ناپخته و نادرست آقای
روحانی در همایش شرکت گاز را حذف کرد!
آقای روحانی دیروز در همایش پنجاهمین ســالگرد تأسیس شرکت گاز گفته
بود «ما باید همراه شویم؛ نمیتوانیم در برابر قدرتهای بزرگ بایستیم؛ با شعارهایی
که گاهی هم توخالی اســت» .این سخنان در حالی بود که وی در همین همایش و
در ســخنانی متناقض گفته بود «تحقق استقالل و آزادی در رأس تفکر انقالبی قرار
دارد .انقالب به معنای آن است که دست ما به سوی کسی دراز نباشد و با اراده خود
تصمیم بگیریم و در برابر دیگران سرفرود نیاوریم» .ادای چنین جمالت بیپایهای که
نظیر آن در کدخدا لقب دادن آمریکا اتفاق افتاد ،عم ًال موجب گستاخی و طلبکاری
دشمن شد که حتی خالف آداب اولیه دیپلماسی و مذاکره بود ،اما آقای روحانی این
خطای استراتژیک را مرتکب شد و با وجود اقتدار بیبدیل نظام در منطقه ،تیم مذاکره
کننده را با دست بسته به مذاکره فرستاد و از دل آن توافق نامتوازن برجام (با همه
نقد و نسیههایش) بیرون آمد.
گفتنی است روحانی در همایش شرکت گاز به تفصیل از برجام تعریف و تمجید
کرد بیآن که کمترین اشــارهای به بدعهدیهای غرب در لغو تحریمها داشته باشد.
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی میگوید دستاورد برجام برای ایران تقریباً
هیچ بوده اســت ،رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم میکند آمریکا در حال دبه کردن
و غرب مشــغول پخت و پز یک توطئه جدید هستند؛ و تخت روانچی معاون وزارت
خارجه معتقد است در برجام رفع تحریمها هست اما روی کاغذ!
یادآور میشود بخش دیگر سخنان رئیس جمهور درباره افزایش فروش نفت بر
اثر برجام نیز جای شفافسازی دارد ،چه اینکه براثر برجام و آرامش بخشی یکسویه
بازار نفت ،قیمت آن حتی تا یک چهارم  3-4سال پیش سقوط کرد و بنابراین باید 4
برابر گذشته نفت فروخت تا همان درآمد را به دست آورد.
فرانس  :24برجام خاصیت نداشت
فیشها هم بر چالش روحانی افزوده شدند
شــبکه تلویزیونی فرانس  24در گزارشی اعالم کرد :افشای فیشهای حقوقی
برخی مدیران ،چالش سختی را برای حسن روحانی در انتخابات سال آینده ایران به
وجود آورده است.
این شبکه که غالباً با عناوینی نظیر میانهرو از دولت روحانی یاد میکند ،افزود:
ماجرای فیشهای حقوقی که با افشای فیشهای حقوقی مدیران ارشد شرکت بیمه
ایران آغاز شــد ،در هفتههای بعد به فیشهای حقوقی بیشتری منتهی شد و گفته
میشود تمام این افشاگریها ،برای ضربه زدن به دولت میانهرو روحانی انجام میگیرد)!(.
فرانــس  24میافزاید :در حالی که حقوق کارمندان و کارگران پایین اســت و
حقوقبگیران دولتی معموالً برای رفع نیازهای خود به شــغلهای دوم و سوم روی
میآورند ،این رسوایی بسیار تکان دهنده است .این رسوایی ضربه سنگینی به اعتبار
دولت روحانی وارد کرده است چرا که در سال  2013میالدی ،میلیونها نفر با رأی
دادن به وی ،از او خواســته بودند تا در وضع کشــور تغییر ایجاد کند و با برخورد با
مفاسد اقتصادی ،وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
فرانس  24گفت :این در حالی است که روحانی به وعدههای انتخاباتی خود در
زمینه پایان دادن به بنبســت ایجاد شــده بر سر برنامه هستهای و باز کردن راه لغو
تحریمهای این کشــور عمل کرد اما تاکنون تغییر محسوسی در وضع زندگی مردم
عادی ایجاد نشده است.
اردوغان :آمریکا و اروپا از پشت خنجر زدند
ولی اسد کودتا را محکوم کرد
روزنامه صباح ترکیه نوشــت رجب طیب اردوغان از موضع بشــار اسد در قبال
کودتای نافرجام ترکیه تقدیر کرده است.
براساس این گزارش ،رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه از موضعگیری
بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه در قبال کودتای نافرجام در ترکیه تقدیر کرده و گفته
است به رغم خصومت شدیدی که بین او و همتای سوریاش بوده اما اسد کودتا را
محکوم کرد در حالی که دیگر همپیمانانش از پشت به او خنجر زدند.
اردوغان از مواضع عربستان ،آمریکا و اروپا نسبت به کودتای نافرجام انتقاد کرد
و گفت :در حالی که ما نیازمند حمایت آنها بودیم آنها از پشت به ما خنجر زدند.
او تهدید کرد که دستهای خارجی را که از کودتا حمایت کردند ،رو میکند.
آفتاب یزد :دولت
به انتصابات خویشاوندی رسیدگی کند
روزنامه آفتاب یزد از دولت و رئیسجمهور خواست عالوه بر فیشهای حقوقی
نجومی ،به انتصابات خویشــاوندی و تســهیالت ویژه برای افراد خاص در دولت نیز
رسیدگی کند.
این روزنامه با انتقاد از توجیهگری برخی مقامات دولتی درباره فیشهای نجومی
نوشت :دیگر اما و اگر ندارد ،حداقل از درون دولت و از زبان و قلم یاران دولت معنی
ندارد .شایسته بود و هست که به جای این حاشیهسازیها و حاشیهنویسیها در اجرای
دستور ریاستجمهور تسریع شود...

با ایلنا ضمن تکرار توجیهات گذشته
دربــاره حقوقهای نجومــی چنین
واریزهایی را قانونی و علنی خوانده و
گفت :داستان فيشهاي حقوقي يك
اتفاق ناآشــكار نبوده است؛ يعني در
واقع براساس حقوقهايي كه پرداخت
ميشده ،ماليات گرفته ميشده و حتي
بيمه و بازنشستگي از آنها كسر ميشده
است .با اين حال بايد بين فرآيندهايي
كه هيچ ر ّد پا و مدركي از آنها در اقتصاد
كشور باقي نمانده و يك فرآيند آشكار
تفاوت قائل شويم .وی ادامه داد :البته
اين داستان قاعدتا به دولت لطمه زده
اما نه در ســطوح كارشناسي ،بلكه در
بين مردم عادي پرسشهايي را ايجاد
كرده اســت .با اين حــال بايد بدانيم
بالفاصله مردم فكر ميكنند مگر اين
مقرراتي كه موجب اين حقوقها شده
توسط اين دولت وضع شده است؟
علوي تبار در تشــريح اين سوال
گفت :اگر اين دولــت اين مقررات را
وضع كرده قابل انتقاد اســت و بايد با
آن برخورد كــرد ،اما اگر اين مقررات
توسط دولتهاي قبل وضع شده اگرچه
قابل انتقاد اســت ،اما خيلي مسئله را
عوض ميكند.
قانونی و آشکار خواندن پرداخت
و دریافت چنین حقوقهایی از سوی
مدعیان اصالحــات از عجایب روزگار
اســت ،معنای صریح این اســتدالل
آن اســت که اگر یک جرم به صورت
آشکار روی دهد و تخلفی در مرعی و
منظر عمومی اتفاق افتد چون آشکارا
و غیرقابل کتمان است نمیتوان با آن
برخورد کرد!
از ســوی دیگــر وقتــی چنین
پرداختهایی قانونی خوانده میشود
انتقــاد از یک اقدام قانونی – بخوانید
حرام خــواری علنــی – چه وجهی
میتواند داشته باشد ؟
منتسب کردن مفاسد ریز و درشت
به دولتهای سابق در حالی که بیش
از سه ســال از روی کار آمدن دولت
یازدهم میگــذرد و به انتخابات آتی
ریاســت جمهوری نزدیک میشویم
خود نوعی به ســخره گرفتن مردم و
جامعه میتواند تلقی شــود و از بس
از سوی مدعیان اصالحات و حامیان
دولــت تکرار شــده کــه دیگر حتی
سرســختترین حامیان این دولت را
نیز اقناع نمیکند چه برسد به عموم

مردم که مدیران اشرافی و حقوقهای
نجومی را دهن کجی به فقر و زندگی
سخت خود میدانند.

مردم منتظر اقدامات
دولت هستند

محمــد رضا عارف نماینده تهران
و رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه
اعتماد مردم به نظام اسالمی سرمایه
ملی است نسبت به اقداماتی که موجب
ســلب اعتماد مردم از نظام میشود
هشــدار داد و گفــت :مــردم منتظر
اقدامــات دولت در برابــر حقوقهای
نامتعارف هستند.
محمدرضا عارف در دیدار جمعی
از مدیــران وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی
دغدغههای معیشتی را مشکل اصلی
مردم دانست و خاطرنشان کرد :داشتن
زندگی آبرومند حق طبیعی مردم است
ولی متاسفانه میبینیم که درصد قابل
توجهی از مردم در تأمین حداقلهای
یــک زندگــی آبرومند با مشــکالت
مختلفی رو به رو هستند.
به گــزارش نماینــده وی اظهار
داشــت :مردم نســبت به حقوقهای
نامتعارف حســاس هستند وقتی یک
جوان بــرای گرفتــن وام  ۲میلیون
تومانی باید ماهها منتظر باشد و وقتی
میبیند مدیری در این نظام حقوقهای
آنچنانی میگیرد آیا به مانند گذشته به
مسئوالن اعتماد میکند؟ مردم منتظر
اقدامــات دولت در برابــر حقوقهای
نامتعارف هســتند و البتــه نباید این
معضل دستاویزی برای تخریب مدیران
و تسویه حسابهای سیاسی شود.

مدیران نجومی
باید مجازات شوند

حجتاالسالم علی رازینی معاون
حقوقی و توســعه قضایی ســابق قوه
توگو با تسنیم درباره
قضائیه نیز در گف 
مسئله حقوقهای حرام و لزوم برخورد
با این مســئله ،اظهار کرد :کسانی که
برخالف ضوابط و قوانین دریافتهایی
داشتند ،میتواند مصداق اختالس باشد
و مجازات کیفری دارد .این اشــخاص
در هر ادارهای باید شناسایی و معرفی
شوند و دستگاه قضائی مطمئناً با آنها
قاطعانه برخورد میکند .اموال بهناحق
گرفته شده را برمیگرداند و مجازات
الزم را در مورد این افراد انجام میدهد.

خبر ویژه
آیا به راستی نگاهی به کارنامه عملکرد همین دسته از مدیران به اصطالح ویژه و
دارای حقوقهــای باال کردهایم؟ چرا فکر میکنیم بعضی از حضرات از مادر مدیرزاده
شدهاند؟ آخر برای کدام کارنامه موفق و مشعشعی حقوق و پاداش چندین میلیونی الزم
است؟ این دسته از مدیران نورچشمی و ویژه کدام گل را بر سر ملت زدهاند؟
به راستی کدام کارنامه مستحق دریافت حقوق ،مزایا و پاداش باال آن هم بعضا تا
سه میلیون تومان در روز است؟ چرا عدهای بر استمرار این بیعدالتی اصرار میورزند؟
آیا همین حقوقهای نجومی و به تبع آن ارتقای ســطح زندگی مسئوالن و گسترش
اشرافیگری منجر به جدایی هر چه بیشتر از بدنه جامعه و رویگردانی و قطع امید مردم
از آنها نخواهد شد؟
نویسنده میافزاید :این روزها که زمزمه افشاگری انتصابات خویشاوندی و واگذاری
تســهیالت ویژه به افراد خاص به گوش میرسد چه زیباست که دولت محترم قبل از
دیگران راسا به این موضوعات ورود نموده و در سالمسازی و ارتقای سالمت مجموعه خود
پیشقدم شود که البته مورد رضایتمندی هرچه بیشتر مردم شده و انشاءاهلل رضای خداوند
سبحان را نیز در پی خواهد داشت .ضمن اینکه دیگر نیازی به عذرخواهی نیز نخواهد بود.
یادآور میشود بنابر گزارش مستند و رسمی سازمان بازرسی ،انتصاب مدیر عامل
متخلف و برکنار شده بانک رفاه با فشار و اعمال نفوذ حسین فریدون برادر دستیار ارشد
رئیسجمهور صورت گرفته بود.

تالش برای هم سرنوشت کردن روحانی
با ورشکستگان دوره اصالحات
ســایت وابسته به گروهک ملی -مذهبی با اشاره به ناکامیهای دولت یازدهم که
ناشی از نسخهپیچیهای انحرافی اصالحطلبان است ،روحانی را در شکست با خاتمی
هم سرنوشت خواند.
این ســایت مینویسد :سخنرانی حسن روحانی در میان شهروندان کرمانشاهی و
حاشیههای آن که فریاد تنگدستی و روزگار سخت شهروندان آن استان بود ،حاشیهای
بود که بر متن سفر رئیس جمهور فایق آمد و سفر استانی او را به حاشیه راند .حسن
روحانی در ازای شــعارهای حاکی از مشقت اقتصادی مردم ،تالش میکرد که صدای
خالی از نشاط خود را بلندتر کند و اظهار دارد که« :با شعار راه به جایی نخواهید برد»
و هنوز لحظهای از شنیدن آن سخنان نگذشته بود که دوباره فریاد تنگدستی و روزهای
تیره و ســخت باال میرفت و رئیس جمهور نیز با صدایی پر از خســتگی ،از دزدیهای
 2700میلیاردی سخن به میان آورد.
نویسنده خارجنشــین ادامه میدهد :سفر حسن روحانی حاشیههای قابل تأملی
داشت که واقعیت زندگی مشقتبار مردم را واضح و علنی به رخ همگان و نیز شخص
رئیس جمهور کشــاند .مشاهده چندین باره سفر استانی حسن روحانی و حاشیههای
تأمل برانگیز آن بیاختیار آدمی را در مقام مقایسه قرار میداد .مقایسه سرنوشت غمبار
دو دولت اصالحگرا در دو دوره متفاوت در ایران ،مقایســه دولت اصالحطلب خاتمی و
دولت اعتدال روحانی.
سایت ملی مذهبی اضافه کرد :روحانی که با تأکید بر حل بحران بینالمللی و نیز
بحران اقتصادی پا به میدان رقابت نهاد ،اینک با بحران ناکامی پروژههایش مواجهه است
و نیز پرونده سازی اقتصادی که افشای فیشهای حقوقی یکی از آن بحرانهاست .جریان
محافظه کار سرنوشــتی همچون سرنوشت دولت خاتمی را برای دولت حسن روحانی
تدارک دیده است .محمد خاتمی باتکانههای سیاسی به حاشیه رانده شد و حسن روحانی
با سونامی اقتصادی به حاشیه میرود و این حاشیه رفتن به معنای فرو رفتن جامعه در
باتالقی است که بیرون آمدن از آن محال مینماید.
تالش گروهک ملی مذهبی برای هم سرنوشت کردن روحانی با دولت خاتمی در
حالی است که روحانی چوب اعتماد فراوان بر افراطیون مدعی اصالحطلبی را در کنار
خوشگمانی به آنها خورده و فرصت دارد مسیرخطای خود را اصالح کند اما نفاق قدیم
و جدیــد اصــرار دارند اجازه چنین اصالحی را به دولت ندهند و آن را همچنان «رحم
اجارهای» خود نگه دارند .از ســوی دیگر خاتمی فعال فتنه و آشوب  88است حال آن
که روحانی با فتنهگران در آن سال همراهی نکرد.
خیز دولت برای درآمد ناسالم
به قیمت کاهش ارزش پول ملی!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :درآمد ناشی از تسعیر ارز که از محل کاهش
ارزش پول ملی ایجاد میشود ،کمر اقتصاد را میشکند.
دولت یازدهم در الیحه بودجه امسال ،تبصرهای را برای تسعیر ارز و اختصاص درآمد
آن برای تهاتر بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانکهای دولتی و نیز افزایش
ســرمایه دولت در این بانکها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف
کرد .دولت با تقدیم الیحه اصالح قانون بودجه  1395کل کشور بار دیگر پیشنهاد کرد

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

عزت

گفت :دیروز در همایش سالگرد تاسیس شرکت گاز گفته شد که برجام
برای ما عزت آورده است!
گفتم :ولــی دولتمردان محتــرم برجام را «آفتــاب تابان»،
«فتحالفتوح» ،گشــایش اقتصادی ،ایجاد اشتغال ،سرمایهگذاری
خارجی در ایران ،خروج از رکود ،لغو تحریمها و ...معرفی میکردند،
حاال که هیچکدام از آنها تحقق نیافته ،میگویند برجام عزت آورده
است.
گفــت :مصادره  2میلیــارد دالر دارایی ایران ،باقــی ماندن تحریمها،
وضــع تحریمهای جدید ،خودداری غــرب از دادن ویزا به نماینده معرفی
شــده رئیسجمهور برای سازمان ملل ،درشتگوییهای پی در پی مقامات
ت فکسنی
آمریکایی علیه ایران ،کاهش شــدید قیمت نفت ،اهانتهای دول 
آلسعود که بدون اجازه آمریکا آب نمیخورد علیه کشورمان ،برچیدن بخش
اعظم سانتریفیوژها ،بتنریزی در نیروگاه اراک و ...عزت است؟! کدام عزت؟!
گفتم :چه عرض کنم؟! شــاید منظورشان برادر عزیزمان آقای
عزتاهلل ضرغامی است! ولی وجود شــریف ایشان قبل از برجام
هم بوده اســت و انشاءاهلل تا صد و بیست سال دیگر هم سایهشان
مستدام خواهد بود.

قاسمی در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه جان برنان:

رئیس سیا در جایگاهی نیست
که درباره مسائل داخلی ایران به اظهارنظر بیجا بپردازد

سخنگوی وزارت امور خارجه در
پاسخ به سوالی در خصوص اظهارات
اخیر رئیس سازمان سیا تصریح کرد:
رئیس سازمان ســیا در جایگاهی
نیســت که بتواند در مورد مسائل
داخلی ایران به اظهــار نظرهای
بیربط و بیجا بپردازد.
«بهرام قاســمی» سخنگو و رئیس
مرکز دیپلماســی عمومی و رســانهای
وزارت امور خارجه در پاســخ به سوالی
در خصوص اظهــارات اخیر جان برنان
رئیس سازمان ســیا در موسسه آسپن
تصریح کرد :رئیس ســازمان ســیا در
جایگاهی نیســت کــه بتواند در مورد
مســائل داخلی ایران به اظهار نظرهای
بیربط و بیجا بپردازد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه
انسجام ،وحدت و همبستگی ملت ودولت
ایران را نمونهای بارز در منطقه و جهان
خواند و تاکید کــرد :اینگونه اظهارات
مقامات آمریکائی با هدف عملیات روانی
در جهت ایجاد تفرقه و دوقطبیسازی در
جامعه ایرانی صورت میگیرد که از نظر
ما مردود و محکوم است.
وی اضافه کرد :مردم ایران هوشیارتر
از آن هســتند که اینگونه سخنان نابجا
و نامربوط را تکرار نموده و به آن دامن
بزننــد و بارهــا به این ســخنان تفرقه
آمیز وجهــتدار که با اهــداف خاص

،مشکوک و حساب شدهای بیان میشود،
عکسالعمل الزم را نشان داده اند.
بهــرام قاســمی ادامــه داد :ملت
ایران فارغ از دســته بندیهای ساختگی
ســازمانهای اطالعاتی غرب ،از اهداف،
آرمانهــا و تامین منافــع ملی حمایت
نمــوده و یکپارچگی دولت و مردم را به
اثبات رسانده اند.
بــه گزارش تســنیم ،ســخنگوی
وزارت امور خارجه ضمن تکذیب اظهار
نظر رئیس ســازمان سیا مبنی براینکه
«مباحث گستردهای میان ایران و آمریکا
در جریان است» ،افزود :به جز مباحث
هسته ای ،مذاکره دیگری بین آمریکا و
ایران مطرح نبوده و نیست.
گفتنی است« ،جان برنان» رئیس
ســازمان ســیا ،در نشست ســالیانه
«مجمع امنیتی اسپن» گفت] :توافق]
رئیسجمهور روحانی را که ما بســیار
میانهروتر از بســیاری عناصر در داخل
حکومت ایــران میدانیم ،تقویت کرد...
روحانی باید دستاوردهای بیشتری داشته
باشد تا حمایت بیشتری جلب کند ،به
ایــن دلیل که در حکومــت ایران بین
تندروها و میانه روها رقابت وجود دارد.
کیهــان دیروز در گزارش تیتر یک
خود به این مسئله پرداخته و از مسئوالن
خواســته بود به ادعاهای رئیس ســیا
پاسخ دهند.

 450هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران از بانکها را
برای تســویه مطالبات بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی
صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشــود اما کمیســیون
برنامه و بودجه مجلس با رد کلیات الیحه دولت ،نشان داد که از موضوع تسعیر ارز به
عنوان راهحلی برای رفع بدهی دولت به بانکها نگرانی دارد.
محمدرضــا پورابراهیمی در گفتوگو با ایرنا درباره علت مخالفت مجالس گفت:
تسعیر ارز درآمدی است که از محل کاهش ارزش پول ملی ایجاد میشود پس دولتی
که با سیاســتهای غلط ارزی و مالی خود سبب این اتفاق ناگوار اقتصادی میشود،
باید تنبیه شود.
نماینده کرمان اظهار داشت :این کار به مانند آن است که بگوییم هرکس معدل
کمتری کسب کند ،جایزه بگیرد که این رفتار نه علمی است نه عقالیی .اگر دولتی با
سیاستهای پولی و ارزی نامناسب کاهش ارزش پول ملی را رقم زد ،باید آن دولت را
مؤاخذه کرد نه اینکه با دادن مجوز تسعیر ارز آن را تشویق کنیم.
پورابراهیمی ادامه داد :با این کار اگر نرخ ارز از رقم کنونی  3500تومان فراتر رفت،
باید مابهالتفاوت آن را به عنوان درآمد برای دولت شناسایی کنیم و بدتر آنکه آن را
برای تهاتر بدهیهای دولت منظور کنیم .در صورت صدور این مجوز از سوی مجلس،
دولتها به جای کسب درآمد ،به دنبال کاهش ارزش پول ملی میروند در حالی که
پایه اصلی اقتصاد کشورها باید افزایش ارزش پول ملی باشد.
وی اظهار داشت :به طور کلی با تسعیر ارز ،سنگروی سنگ بند نمیشود ضمن
آنکه طمعی برای دولتها ایجاد میکند که نمیتوان در آینده جلوی آن را گرفت.

روحانی چارهای بیندیشد
نارضایتی مردم از دولت روبهفزونی است
«اگر امروز به عنوان یک حامی دولت که بیش از  50یادداشت در دفاع از دولت و
دولتمردانش نوشتهام دغدغهای بر زبان میآورم به این خاطر است که احساس میکنم
برخی وزرا و اطرافیــان آقای روحانی در یأسآفرینی و بیاعتمادی مردم به کابینه،
گوی سبقت را از تندروها ربودهاند و این زنگ خطر بزرگی برای فردای دولت است».
ســایت بهار به قلم اسماعیل حسینپور نوشت :حرفی که تنها یک سال پس از
شــروع به کار دولت دکتر روحانی در نشســت برخی حامیان دولت با آقای یونسی
دستیار رئیسجمهور در انتقاد از برخی وزرای ناهمسو با مردم و بیگانه با مشی و مرام
دکتر روحانی در کابینهاش گفتم« :وزیری که جرأت و شــهامت حمایت از ایدههای
دکتر روحانی را ندارد وزیر روحانی نیست و برخی اطرافیان آقای رئیسجمهور میز و
منصبشان را بیشتر از آقای روحانی دوست دارند».
حاال دو سال پس از آن نشست و آن باور دیروز ،به یقین میگویم مشکل دکتر
روحانی جبهه پایداری و دلواپســان و تندروها نیستند مشکل دکتر روحانی برخی
وزرا و ناپایداران کابینه آقای رئیسجمهور هستند که با عملکرد ناصواب و ضدتدبیر
خود باعث آســیب جدی به جایگاه دولت شدهاند .وزیرانی که سوگمندانه باید گفت
امیدسوزیهای بزرگی داشتهاند و دارند.
نویسنده ادامه میدهد مشکل بزرگ امروز دولت روحانی یأس و ناامیدی مردم
و رویگردانی از دولت «تدبیر» اســت که برخی از آن ثمره عملکرد خویشاندیشانه
برخی وزرای ناتوان یا ناهمســو با رئیسجمهور است .این یأس روح آزار متاسفانه با
سوءمدیریتها در بین اقشار آسیبپذیر باالست .از سویی انفعال تیم اطالعرسانی دولت
در دفاع از عملکرد دولت به خصوص فیشهای نامتعارف ،سبب شده است بسیاری از
کارگران و حقوقبگیران و کارکنان دولت نیز دچار یأس و ناامیدی شوند و حاال خود
روحانــی هم با عدم تغییر در بدنه کابینهاش پایگاه و جایگاه اجتماعیاش را در بین
قشر عظیمی از مردم و به ویژه نخبگان و سیاسیون دچار آسیب میکند و این یأس و
ناامیدی دارد در همه الیههای اجتماع فراگیر میشود که میتواند برای دکتر روحانی
خطرآفرین باشد و با این رویه ،بوی بهبود از اوضاع نمیشنویم.
بهارنیوز میافزاید :جای ســؤال اینجاســت که نظارت دولت بــر عملکرد وزرا
چگونه اســت که خیلی از حامیان دیروز و فردای دولت از سوءمدیریت برخی وزرا و
ناهمسوییشان به فریاد آمدهاند ولی هیچ تغییر و توجهی از سوی رئیسجمهور محترم
برای تحقق خواست حامیان و همراهانش صورت نگرفته است! آیا از دید دکتر روحانی
و اطرافیانش ،همه وزرا در ارزیابیهای احتمالی موفق بودهاند؟ پس این نارضایتی رو
به گسترش در بین مردم و حامیان دولت چیست؟
هر چند معتقدم پایگاه رقبای روحانی در بین مردم پایین اســت ولی بیرقیب
دانســتن دکتر روحانی در انتخابات  96همان خوشبینی و خطا و جفایی است که
در سال  84با هاشمی کردیم .به نظر نگارنده تا دیر نشده به جای عزل وزرای ناتوان
توسط مجلس ،شخص رئیسجمهور باید بیتعارف ناتوانان و ناهمراهان کابینهاش را
عزل کند تا مردم باور کنند که روحانی واقعا با هیچکس عقد اخوت نبسته است .در
پایان به یاد شعری از «عماد خراسانی» افتادم که میگوید :بر ما گذشت نیک و بد اما
تو روزگار فکری به حال خویش کن این روزگار نیست.
من هم با الهام از این شعر خطاب به آقای روحانی عزیز میگویم؛ آقای رئیسجمهور
فکری به حال خویش کن این کابینه نیست.
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* با کمال تاســف امت والیتمدار خبر حمایت رئیس سازمان سیای آمریکا از
جریان اعتدالگرا را شنیدند ،امید میرود این جریان مواضع خود را نسبت به
این حمایت با صراحت بیان کند.
نیکنام
* وقتی برادر آقای رئیسجمهور با بیتالمال هر کاری که میخواهد میکند
اگر با او برخورد نشود برگرداندن اموال غارت شده به خزانه معنایی ندارد.
0933---1479
* حضرت امام (ره) بیجهت نفرمود« :اگر ســپاه نبود ،کشــور هم نبود» در
زمانهای حســاس که کشور توسط اشــرافیگرایان و مزدوران اجانب تهدید
میشود ،قدرت الیزال خداوند از آستین سبزپوشان سپاه ،طومار آنان را درهم
میپیچد .ورود سپاه به پرونده اقتصادی غارتگران بیتالمال نیز موجب شادی
دلسوختگان انقالب را فراهم کرد .انشاءاهلل خداوند این فرزندان خلف حضرت
امام و رهبر معظم انقالب را در نابودی دشمنان موفقتر گرداند.
امیری -کرمانشاه
* دولت تدبیر که بحث ناصواب بورسیهها را کلید زد و روزنامههای زنجیرهای
و اجارهای که هر روز در این خصوص قلمفرسایی کردند چرا االن در خصوص
مدرک و بورسیه آقای فریدون روزه سکوت گرفتهاند؟!
0912---6653
* به سالمتی آقای نوبخت مشکل فیشهای نجومی را با تدبیر حل و فصل کرد
و گفت از بین بیش از  900مدیر نجومی  13نفر اســتعفا کردند و از پولهای
غارت شده هم هیچ خبری نیست .کاش با همین سرعت مشکل اشتغال ،رکود،
وام ازدواج ،مسکن مهر ،بیکاری و ...را هم حل میکرد.
نجاری -کاشان
* دولت اگر دنبال رونق بخشــیدن به اقتصاد اســت باید نقدینگی موجود در
بانکها را که شبیه انبار کردن سرمایه است را در فعالیتهای مولد اقتصادی
به کار بیندازد.
0935---4187
* حسابگرانی که برای هر روز ادامه تحریم اقدام به ارائه میزان خسارت میکردند
حال بعد از برجام و دادن امتیازهای نقد بگویند و گزارش بدهند کدام تحریمها
برداشته شده و چه چیزی دست ملت را گرفته است؟
0911---2738
* الپوشــانی بخشی از برجام که متضمن یک قرارداد  15ساله محرمانه بین
ایران و غرب اســت شــکل مرموزی از توافق را نشان میدهد که کامال واضح
است به ضرر ایران است وگرنه دلیلی برای مخفی کردن آن وجود نداشته است،
طبق ســخنان رهبری معظم انقالب هیچ چیز محرمانهای نباید باقی بماند و
دولت محترم باید موارد محرمانه را هرچه سریعتر برای مردم شفافسازی کند
و از سانسور آنها بپرهیزد.
0912---2401
* حضور هنرمندان میتواند دلها را شــاد یا غمگین کند ،ما را با ارزشهای
انســانی و فرهنگی و دینی آشــنا یا غریبه کند اما این روزها تصاویر و پوشش
خاص و غیرعرف آنان به یک معضل برای فرهنگ عمومی بدل شده است .در
این میان اگر هنرمندان وظیفه فرهنگی خود را فراموش کردند آیا وزارت ارشاد
هــم باید در کار خود کوتاهی کند و هنرمندان را در خأل نظارت به حال خود
رها کند؟ ولنگاری فرهنگی به ریشه ما ایرانیها ضربه خواهد زد.
021---0853
* اولین کاری که آقای احمدینژاد باید برای بازگشت به عرصه مسئولیت بکند
این است که بابت اشتباهات خویش در سالهای پایانی دوره ریاست جمهوری
از ملت عذرخواهی کند.
قدمی از قم
* مهدکودکهایــی که مجوزهــای الزم را از هیچ نهادی دریافت نکردهاند در
حقیقت نسبت به سرنوشت حال و آینده کودکان معصوم نیز تعهدی نخواهند
داشت و الزم است با آنها برخوردی محکم و مسئوالنه صورت گیرد.
0938---6263
* آحاد مردم در مراجعه به ادارات و مواجهه با مسئوالن و مدیران و کارکنان،
آنها را نماینده و تجلی نظام مقدس جمهوری اسالمی میدانند .بنابراین فقط
افراد الیق ،متعهد و پاکدست لیاقت خدمت دارند .لذا الزم است در دهه چهارم
انقالب به پاکسازی ادارات از مدیران ناالیق اهتمام شود.
0912---8949
* از مســئوالن سؤال شود چرا بعد از گذشت یک ماه از تحویل گندم توسط
کشــاورزان بخش دوزین مینودشت گلستان پول گندم روستائیان گندمکار را
نمیپردازند.
0919---6507
* چرا بانک مرکزی روش االکلنگی را پیشه میکند از یک سو نرخ سود بانکی
را کاهش میدهد و از سویی دیگر موجب آن میشود اجاره مسکن رشد پیدا
کند! کدام تدبیر باعث میشــود که برای اصالح موضوعی ،افراد آسیبپذیر و
بدون مسکن در جامعه متضرر شوند؟ کاش الاقل دولت در تکمیل پروژههای
مســکن مهر شتاب بیشتری داشــت و بعد برای نرخ سود بانکی که رابطهای
نزدیکی با اجاره مسکن دارد تصمیم عاقالنهای میگرفت.
 0919---7662و 021---6328
* دخترم در سالهای هفتم ،هشتم و نهم متوسطه با معدل  20در امتحانات
قبول شده است .ولی برابر رای مشاوران هدایت تحصیلی آموزش و پرورش ،اجازه
تحصیل در رشته تجربی را ندارد و پیگیریهای ما در آموزش و پرورش ارومیه
نتیجهای تا به حال نداده است .به کجا باید مراجعه و پیگیری کرد تا نتیجه دهد؟
0914---9686
* آقــای چیتچیان دلیل مصرف باالی بــرق را تعرفههای پایین قیمت برق
دانستند .در حالی که به طور طبیعی با وجود گرمای شدید هوا در فصل گرم سال
استفاده کردن از وسایل خنککننده که مصرف برق باالیی دارند بیشتر میشود،
برای افزایش بهای برق مصرفی نیازی به آوردن بهانههای غیرمنطقی نیست.
0283---9911
* مبالغ قبضهای آب ،برق و گاز شهروندان به طور سرسامآوری باال رفته است.
چرا دولتمردان نمیخواهند قبول کنند که به ملت فشار میآید .ده هزار تومان
پول برق سال گذشته امسال  40هزار تومان شده است .تازه مدعی هستند که
تورم و گرانی را مهار کردهاند!
اطهری
* بــرای دریافت وام ازدواج بیش از  10مرتبه به بانک صادرات مراجعه کردم.
ضامن و وکالت معتبر از اسناد رسمی هم داشتم .ولی در حال حاضر که تدارک
تولد فرزندم را میبینم همچنان موفق به دریافت وام ازدواج نشدهام .تا کی قرار
اســت دولت به فکر ازدواج جوانان نباشد و تدبیری نیندیشد .آیا تا پایان عمر
این دولت دســتاوردی برای ازدواج جوانان رقم خواهد خورد؟ بعید میدانم با
این مدت کم بتوان کاری موثر از سوی دولت دید.
021---2811
* به یک آزمایشگاه در شهر اردبیل برای آزمایش سونوگرافی با دفترچه بیمه
مراجعــه کردم .متوجه شــدم در فاکتور بیمه مبلغ کمتــری از مبلغ واریزی
مراجعهکننده نوشته شده است .وقتی اعتراض کردم ،گفتند :بر اساس مصوبه
جدید دولت و سازمان تامین اجتماعی بدین گونه محاسبه میشود!
0919---6298
* در محله زمزم یک مکان پارک عمومی را که جنب ایســتگاه مترو است به
کارکنان مترو اختصاص دادهاند .تعداد خودروهای پارک شــده کارکنان مترو
حدود بیست خودرو است در حالی که ظرفیت این پارکینگ بیش از دویست
خودرو است ،از مسئوالن تقاضا دارم با توجه به کمبود پارکینگ در محله زمزم
در این اقدام تجدیدنظر کنند.
021---1996
* شرکت تاکسیرانی از دی ماه سال گذشته تا به امروز حق بیمه از رانندگان
تاکســی دریافت کرده ولی گویا هیچ پولی را به سازمان تامین اجتماعی واریز
نکرده است از طرفی دیگر به رانندگان تاکسی گفتهاند از این به بعد هر راننده
باید خودش پول را به بیمه پرداخت کند! چرا هیچ نهاد مسئولی نیست که پیگیر
بیمه ما شود یا پاسخی برای روشن شدن و حل مشکل ما بدهد؟
021---9029
* از مســئولین امر درخواست میشــود برای کاهش تصادف نسبت به نصب
روشــنائی و ایجاد سرعتگیر در جاده داوود به پادگان ابوذر در سرپلذهاب و
آسفالت آن اقدام نمایند.
0918---2753
* مرداد ماه هم رســید ولــی خبری از پرداخت افزایــش حقوق دو ماه
فروردین و اردیبهشت بازنشستههای تامین اجتماعی نشد چرا؟ این پولها
کجا رفته است؟
0917---3912

