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فرصت پرداخت جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث
تا پایان بهمن تعیین شد

...

یادداشت روز
امید ادیب

political@khorasannews.com

نظاممحاسباتیغربوپشتوانهمردمیانقالب
کسی منکر نیست که امــروز کشورمان در یک جنگ
اقتصادی گسترده قرار دارد .اگر طی چهار دهه گذشته
تالش دشمن برای مقابله با ملت ایران و آرمان هایش بر
حوزههایی مانند جنگ داخلی ،حمله خارجی و تهاجم
فرهنگی متمرکز بود ،امروز عالوه بر همه این مخاطرات
سخت و نرم ،مسئله اقتصاد به صدر سرمایه گذاریهای
دشــمــن تبدیل شــده اســـت .نــمــاد اصــلــی ایــن جنگ
اقتصادی گسترده در تالش آمریکا برای بازگرداندن به
اصطالح شدیدترین تحریمهای اقتصادی مشهود است.
تحریمهایی که در کنار برخی سوء مدیریتها و البته سوء
استفادههای داخلی تا حدی اثرگذار بوده و مشکالت
اقتصادیراطیماههایاخیرتشدیدکردهاست.هرچند
در عین اذعان به این مشکالت نباید در سهم تحریمها
اغراق و یکسره ناکارآمدیها را الپوشانی کرد.
ریشهمشکالتاقتصادیفعلیراچهتحریمهابدانیموچه
سوء مدیریت در بحث فعلی ما تفاوتی ایجاد نمیکند؛ اگر
کسی جنگ اقتصادی دشمنان علیه مردم ایران را نادیده
نگیرد ،منطق ًا باید نقش مردم را هم در این جنگ تأیید
کند .در هر جنگی زمانی که واحد سیاسی مورد تهاجم،
از پشتوانه مردمی تهی شود ،ضربه پذیری آن چند برابر
میشود .چنان که اگر سرمایه مردمی نظام کاهش یابد،
اثر تحریمهای آمریکا بیشتر میشود.
انقالب اسالمی در آستانه تکمیل چهل سالگی و ورود
به دهه پنجم قرار گرفته است .چهل سالگی نماد بلوغ
یک نظام سیاسی و تبدیل شدن یک نهال نازک به یک
درخــت تنومند اســت کــه بــه درســتــی اهمیت آن مــورد
تصریح دشمنان قسم خــورده این مرز و بوم قرار گرفته
است .با مرور چهل سال گذشته هر زمان که دشمنان (به
درست یا غلط) احساس کردهاند سرمایه اجتماعی نظام
کاهش یافته ،توانستهاند اجماع شدیدتری علیه ایران
اسالمی ایجاد کنند .برای نمونه میتوان به تحریمهای
بعد از اتفاقات  88و تصمیم نهایی آمریکا برای خروج از
برجام بعد از اغتشاشات دی ماه  96اشاره کرد .میزان
مشارکت در انتخاباتهای مختلف ،تراکم حضور مردم در
راهپیماییها و از همه مهمتر حفظ وحدت ملی و کاهش
تنشهای اجتماعی و سیاسی در کشور همواره به عنوان
شاخصهاییبرایرصدکنندگانایراناسالمیدرسراسر
دنیا مطرح بوده است .در برهه زمانی فعلی که کشورهای
مختلف و به خصوص اروپا هنوز در میزان همراهی خود
با تحریمهای آمریکا به جمع بندی نهایی نرسیدهاند،
حضور پرقدرت مــردم میتواند بزرگترین راهنمایی
برای گرفتن یک تصمیم درست برای آنها باشد .هر چه
مشارکت مردم پرشکوهتر باشد ،نظام محاسباتی بازیگران
بینالمللیدرقبالجمهوریاسالمیبهسمتتصمیمات
عقالنی متمایلتر و به همین نسبت ترکشهای جنگ
اقتصادی فعلی کمتر و کمتر میشود .عبور صحیح و سالم
از چهل سالگی انقالب میتواند به منزله عبور از گردنهای
سرنوشت ساز باشد که ضمن تثبیت استحکام نظام،
افقهای جدیدی برای پیشرفت در برابر ملت ایران باز
میکند.هرکدامازماسهمیمهمدراینمشارکتپرشکوه
برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و نیز عبور مقتدرانه
از این گردنه خطیر داریم و فردا خیابانهای ایران منتظر
گامهای تاریخ ساز ماست.

بهمناسبتایامچهلمینسالگرد پیروزیانقالبشکوهمنداسالمی
صورتگرفت؛

موافقت رهبر انقالب با تخفیف مجازات و
عفو گسترده محکومان
به مناسبت چهلمین ســالــروز پیروزی
انقالب اسالمی و ای ــاما ...دهه مبارک
فجرو ۲۲بهمنجمعزیادیازمحکومان
دادگاههای عمومی و انقالب ،سازمان
قضایینیروهایمسلحوسازمانتعزیرات
حکومتی که تا تاریخ  ۲۲بهمن ۱۳۹۷
محکومیت آنــان قطعیت یافته و واجد
شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات
تشخیص داده شدهاند ،با موافقت رهبر
معظم انقالب اسالمی مشمول عفو و
تخفیف مجازات قــرار گرفته و از رأفت
اسالمیبهرهمندشدند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام
معظم رهبری ،ایشان در پاسخ به نامه
رئیس قو ه قضاییه در خصوص جزئیات و
چگونگی نحو ه اجرای این عفو و تخفیف
مجازاتها مرقوم فرمودند« :با سالم و
تحیت و تبریک دهــه مــبــارک فجر از
پیشنهادجنابعالیدربار ه عفواینجمع
انبوه از محکومان دادگاهها استقبال و
بهخاطر آن از شما تشکر میکنم .یادبود
انقالب اسالمی حق ًا شایسته است که
خاندانهایی از مبتالیان به محکومیت
قضایی را در شادی عمومی ملت ایران
شریککند.والسالمعلیکمورحمةا»...

این خبر حاکی است ،رئیس قوه قضاییه
در نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات
محکومان آورده بــود« :احترام ًا ضمن
عــرض تبریک بهمناسبت فرارسیدن
چهلمین ســـالـــروز پـــیـــروزی انــقــاب
شکوهمند اسالمی و ایاما ...ده ه مبارک
فجر و  ۲۲بهمن ماه ،در اجرای بند ۱۱
از اصل  ۱۱۰قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران و در راستای کاهش اثرات
ســوء حبس بر خــانــواده زندانیان و باز
اجتماعیشدنآنان،بدینوسیلهشرایط
و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم
میشود تا در صــورت تصویب آن مقام
عالی ،محکومان دادگــاههــای عمومی
و انــقــاب ،ســازمــان قضایی نیروهای
مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که
محکومیتآنهاتاتاریخ۲۲بهمن۱۳۹۷
قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط
استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده
میشوند،مشمولعفویاتخفیفمجازات
واقع و از رأفت اسالمی بهرهمند شوند».
ایــن گــزارش میافزاید ،آیــت ا ...آملی
الریجانی،درایننامهجزئیات   وچگونگی
نحو ه اجرایاینعفووتخفیفمجازاتها
راذکرکردهاست.

عزاداران فاطمی در تهران اجتماع کردند

هــمــزمــان بــا ســالــروز شــهــادت دخــت
نبی مکرم اســام حضرت زهــرا (س)
عزاداران و هیئتهای مذهبی پایتخت
در میدان فاطمی تهران اجتماع کردند.
به گــزارش ایرنا ،حجتاالسالم کاظم
صدیقی امــام جمعه موقت تهران در
این آیین با اشاره به آموزههای حضرت
زهـــــرا(س) گــفــت :بــاالتــریــن ویــژگــی
حضرت فاطمه (س) این است که جز
خــدا در وجــودش نیست و ما هم باید
زنــدگــی ،زبــان ،گــوش و چشم خــود را
خدایی کنیم .وی در ادامه سخنان خود

با اشاره به وجود شبکههای اجتماعی
گفت :شبکههای اجتماعی آمد هاند تا
امنیت اخالقی را در جامعه از بین ببرند
و امروزه این شبکهها همانند قتلگاهی
برای جوانان هستند تا ایمان و آرامش
آنان را از بین ببرند .وی با بیان این که
مسئوالن کشور ،شبکههای داخلی را
تقویت نمیکنند ،اظهار کرد :شبکههای
اجتماعی بــه جــای ایــن کــه اشتغال و
امکانات زندگی بــرای جوانان ایجاد
کنند ،ابتذال و فحشا را رواج میدهند
و این باالترین خیانت به جوانان است.

کتاب خاطرات رهبر انقالب به زبان عربی منتشر شد

«ان مع الصبر نصرا» در بیروت
رونمایی از ّ

«ان مع الصبر
آیین رونمایی از کتاب ّ
نصرا»کهشاملخاطراتحضرتآیتا...
خامنهای از دوران مــبــارزه علیه رژیم
پهلوی است و توسط خود ایشان به زبان
عربی گفته شده ،پنج شنبه گذشته ،طی
مراسمی در جریان نمایشگاه «چهلمین
بهار» در مجتمع سیدالشهدا(ع) بیروت
برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ
و نشر آثار رهبر انقالب ،در این مراسم

دکترمحمدعلیآذرشب،استاددانشگاه
تهران که مسئولیت گردآوری این کتاب
را بر عهده داشت ،در سخنانی ،با اشاره
«ان مع
به اهمیت انتشار این کتاب گفتّ :
الصبرنصرا»شاملمقدماترویدادهایی
است که در انقالب اسالمی اتفاق افتاد
و پیامهای بسیار زیــادی بهویژه برای
جــوانــان دارد و آنهــا را به ایستادگی
مقاومت و صبر دعوت میکند.

معاوننظارتبیمهمرکزیازبخشودگیجریمهدیرکردبیمهشخصثالثوسایلنقلیهتاپایانبهمنامسالخبرداد.بهگزارش خبرگزاریمهر  ،مفیدامینیگفت:به
مناسبتایامدههفجروباپیشنهادبیمهمرکزی،تمامیوسایلنقلیهموتوریزمینیماننداتومبیل،موتورسیکلتوماشینآالتکشاورزیاز ۱۲تا ۳۰بهمنامسال
میتوانندازبخشودگیبیمهشخصثالثاستفادهکنند.ویافزود:تمامکسانیکهتاکنونوسیلهنقلیهخودرابیمهشخصثالثنکردهاند،مشمولاینجریمهمیشوند.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• در اخبــار از واردات و توزیــع گوشــتهای
قاچــاق گــزارش پخــش میکردنــد! واقعــا
تعجــب آوره! ســوزن کــه وارد نکردنــد .اینها
بســتههای گوشــت بــوده ،چطــور بــه ایــن
راحتــی وارد و توزیــع شــده کــه مســئوالن
بعدهــا فهمیدنــد؟!
•• چــه عجــب باالخــره یــک جوابیــه از
مخابــرات بــرای وضعیــت آنتــن دهــی همــراه
اول دیدیــم! مســئوالن محتــرم ،همــراه اول
در انتهــای هاشــمیه  79و  81اصــ ً
ا آنتــن
نــدارد!
•• آقــای دژپســند کســانی کــه ســهام عدالــت
ندارنــد تابــع ایــن مملکــت نیســتند؟
•• امــوال تملیکــی مگــر نــه ایــن اســت کــه
مــردم بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت ســود و
خســارات بــاالی بانکــی امــوال شــان ضبــط
شــده اســت؟ وقتــی اقتصــاد بــه ســمت بانــک
محــوری پیــش مــیرود نــه تولیــد و صنعــت،
عاقبــت همیــن اســت.
•• قرارداد کی روش رو نســبت به عملکردش
میســنجید؟ بســیار خــوب ،لطفــا طــی یــک
دهــه هزینههــای دو تیــم ســرخابی پایتخــت
رو نســبت بــه درآمــد و حتــی موفقیــت شــون
بســنجید تــا واقعــا بدانیم بیــت المــال برایتان
مهــم اســت.
•• چــرا ایــن ســبد حمایتــی بــه کســانی کــه
واقعــا نیــاز دارنــد نمیرســه؟مثل کارگرانــی
کــه نــه بیمــه دارنــد و نــه درآمــد ثابــت .وقتــی
ایــن بســتهها فقــط بــه کارمندانــی کــه هــم
بیمــه و هــم حقــوق دارنــد میرســه .ایــن
کجــاش عدالتــه؟
•• چــرا فــروش اینترنتــی محصــوالت
پروتئینــی یارانــهای فقــط در تهــران آغــاز
میشــود؟ مگــر مشــهدی ها شــهروند
ا ین کشو ر نیســتند ؟

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

•• بــرای مــن کارگــر امنیــت کاری مهــم اســت
نــه ســبد کاال .بــه مــن کار بدهیــد نــه ســبد
کاال!
•• چنــد روز پیــش ماشــینی بــه عمــد یــا
غیرعمــد جلــوی ســاختمان مــا بــه گربــهای
زد و رفــت .وضعیــت گربــه خیلــی بــد بــود و
فــردی بــه پنــج ســازمان مختلــف زنــگ زد کــه
بــه داد گربــه برســند امــا نتیج ـهای نداشــت.
همــه گفتنــد بــه مــا مربــوط نمیشــود .در این
مواقــع بــا کجــا بایــد تمــاس گرفــت؟
•• مــا کــه متوجــه نشــدیم تعییــن قیمــت انــواع
گوشــت و نظــارت بر نحــوه توزیــع آن بــر عهده
کــدام نهــاد اســت؟!
•• چــرا خراســان نمیگــه کــه کــیروش دو
بــار مــارو بــرده جــام جهانــی و ۱۶میلیــون
دالر کــه میشــه حــدود  200میلیــارد تومان
درآمدزایــی کــرده؟ از ایــن پــول حقوقــش رو
گرفتــه و از بیــت المــال پــول نگرفتــه.
•• متاســفانه امــام جمعــه محتــرم کــرج بــا لغــو
ســخنرانی آقــای الریجانــی آب بــه آســیاب
دشــمن ریختهانــد .چــون انــگار فرامــوش
کردنــد کــه آقــای الریجانــی رئیــس مجلــس
ماســت نــه یــک فــرد سیاســی عــادی!
•• چــرا ظهــر روزهــای جمعــه در مســاجد
بســته اســت؟ ظهــرروز جمعــه نبایــد نمــاز
خوانــد؟!
•• نصــف ترافیــک خیابو نهــا بــه خاطــر
رانندگــی خانــم هاســت .لطفــا ایــن قــدر
الکــی گواهــی نامــه ندیــد بهشــون.
•• بــه اون هموطنــی کــه فوتبالیســت هــارو بــی
غیــرت خطــاب کــرده بگیــد بالنســبت اولیــن
کلم ـهای اســت کــه بایــد یــاد میگرفتــی!
•• چــرا مبالــغ جرایــم و تخلفــات رانندگــی در
کالن شــهرها ،شــهرها و روســتاها و راههــای
روســتایی متفــاوت اســت؟
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جوابیه اداره کل بهزیستی خراسان
رضوی
در پاســخ بــه مطلــب منــدرج در ســتون حــرف
مــردم  11آذرمــاه  97بــا عنــوان « ۴۰روزه ما
جانبــازان شــاغل در بهزیســتی بیمــه نداریــم
یعنــی مــا و خانــواده مــان حــق بیمارشــدن
نداریــم چــون میگوینــد اعتبــار نداریــم
ولــی »...بــه اســتحضار میرســاند کــه
احتمــاال در ویرایــش پیــام ایشــان خطایــی
ســهوی صــورت گرفتــه و منظــور ایــن جانبــاز
عزیــز ،هزینه بیمــه تکمیلــی جانبازان شــاغل
در دســتگاههای دولتــی بــوده کــه پیــش از
ایــن توســط بنیــاد محتــرم شــهید و جانبــازان
پرداخــت میشــد و اخیــرا طــی بخشــنامهای
از ســوی هیئــت محتــرم دولــت ،تامیــن ایــن
هزینههــا بــه دســتگاهها محــول شــده اســت.
بهزیســتی خراســان رضــوی نیــز در ایــن
راســتا ،موضــوع را پیگیری کــرده و بــه منظور
تخصیــص اعتبــار الزم بــا ســازمان برنامــه و
بودجــه و ســازمان بهزیســتی مکاتبــه کــرده
که در صــورت تخصیــص اعتبار ایــن هزینهها
پرداخــت خواهــد شــد .ناگفتــه پیداســت
کــه انجــام هــر اقــدام در دســتگاه دولتــی
کــه موضــوع مالــی داشــته باشــد نیازمنــد
تامیــن اعتبــار خــاص همــان موضــوع اســت
و نمیتــوان هزینــهای را از اعتبــارات دیگــر
بخشهــا انجــام داد .ضمنــا در خصــوص
اشــاره ایــن همــکار محتــرم بــه ســفر تعــدادی
از همــکاران ،در خــور توضیــح اســت کــه ایــن
گونــه ســفرها بــا هزینــه شــخصی افــراد و اخذ
مرخصــی انجــام شــده و هیــچ گونــه اعتبــار
دولتــی بــرای آن هزینــه نمیشــود.
مجید اسالمی ،مسئول روابط عمومی
بهزیستی خراسان رضوی

