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وزیر اسبق آموزش وپرورش:

وحدت و انسجام جامعه ترک برداشته است
حقوق نمایندگان و وزرا در ابتدای انقالب با کارمندان معمولی تفاوت چندانی نداشت

امامدربسیاریازتصمیماتمارابهنخستوزیرارجاعمیداد

ابالغ بخشنامه جدید بانک مرکزی؛
محدودیت تراکنش بانکی روزانه اجرایی شد

هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان، هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان

تام  اختیار  دولت  انقالب  نخست  سال های  در  گفت:  آموزش وپرورش  اسبق  وزیر 
پیش  تصمیمات  برخی  اجازه  اخذ  برای  گاهی  من  بود.  نهایی  تصمیم گیر  و  داشت 
حضرت امام )ره( می رفتم و ایشان هر بار می گفتند به دولت مراجعه کنید و از نخست 
وزیر اجازه بگیرید. اکنون در برابر آن دولتی که اختیار تام داشت شاهد حجم باالیی 

از نهادهای موازی هستیم.
سید کاظم اکرمی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به این سؤال که چه 
مؤلفه ای در سال های نخست، انقالب کشور را از بحران های آن زمان عبور داد و آیا 
این مؤلفه ها قابلیت اعمال در برهه کنونی را نیز دارند یا خیر، گفت:  آنچه درگذشته 
مشکل جامعه ما را حل می کرد در یک جمله، وحدت و انسجام ملی بود. این وحدت و 

انسجام ملی نیز حاصل چند نکته است که می خواهم به برخی اشاره کنم.
احساس همانندی ملت با مسئوالن باعث می شد مردم خودشان را جدا از دولت ندانند

وی ادامه داد: مهم ترین مؤلفه و نکته قطعًا احساس همانندی مردم با مسئوالن و مدیران 
بود. درب استانداری ها و فرمانداری ها همواره به روی مردم باز بود و مردم راحت 
می توانستند وارد این نهادها شده و مشکالتشان را مطرح کنند. در وزارتخانه ها هم به 
همین شکل بود؛ البته من کلی می گویم شاید وزارت خانه ای هم بود که این چنین نبود 

اما غالبًا به همین شکل بودند. در وزارت آموزش وپرورش هم که بنده بودم، درب 
وزارتخانه به روی عموم مردم باز بود. دو هفته یک بار ۳۰ تا ۴۰ نفر از اقشار مختلف 
با مسئولین وزارتخانه جلسه داشتند و مشکالت و دغدغه هایشان را مطرح می کردند. 

این همانندی و بیان مشکالت باعث می شد مردم خودشان را جدای از دولت ندانند.
امام در بسیاری از تصمیمات می گفتند به دولت مراجعه کنید

عضو مجلس خبرگان قانون اساسی افزود: همچنین در آن زمان دولت اختیار تام داشت 
و تصمیم گیر نهایی بود. من گاهی برای اخذ اجازه برخی تصمیمات پیش حضرت 
امام )ره( می رفتم و ایشان هر بار می گفتند به دولت مراجعه کنید و ازنخست وزیر 
اجازه بگیرید. اکنون در برابر آن دولتی که اختیار تام داشت شاهد حجم باالیی از 

نهادهای موازی هستیم.
امروز وحدت و انسجام جامعه ترک برداشته است

شکاف های  دچار  و  برداشته  ترک  جامعه  انسجام  و  وحدت  امروز  گفت:  اکرمی 
با نظر جامعه شناسان ملی و  بزرگ شده است. اگر مسئوالن کشور این گسل ها را 
ایجاد  باز می کند و برای ما دردسر عجیبی  بیشتر دهان   دلسوز بررسی و حل نکنند 

می کند.

ملی  شماره  هر  برای  را  بانکی  تراکنش های  جدید  محدودیت  مرکزی  بانک 
اجرایی کرده است. 

رویداد۲۴: بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قباًل از سوی عبدالناصر همتی 
اعمال  تراکنش های کارتی  برای  را  تازه ای  بود، محدودیت های  رسانه ای شده 
برنامه  بود که  اعالم کرده  تلویزیونی  قباًل در گفت وگوی  کرده است. همتی 
هر  ازای  به  بانکی  تراکنش های  برای  محدودیت  اعمال  مرکزی  بانک  جدید 

شماره ملی است، این سیاست بانک مرکزی از دیروز رسمًا عملیاتی شده است. 
طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پول شویی اجرا شده و اتفاقًا تأثیر 
بسزایی هم در کنترل نوسان های ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در 

طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد.
هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته 

باشد.
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معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری فارس: 

گزارش دهندگان مفاسد اداری 
تشویق می شوند

تشویق ها شامل اعطای یک گروه تشویقی، حق 
تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و پرداخت 

وجه نقدی معادل دو ماه حقوق می شود
 تعدادی از مدیران متخلف دستگاه ها تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفتند

دستخطانیشتین
۲.۹میلیوندالرفروخته

شد

سرپرستاستانداریفارسعنوانکرد؛

 اجرای برنامه های جامع عشایری
با منابع ارزش افزوده
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ابالغ بخشنامه جدید بانک مرکزی؛همراه با نمایش فیلم

محدودیت تراکنش بانکی روزانه اجرایی شد
هرکارتبانکی۵۰میلیونتومان،هرکدملی۱۰۰میلیونتومان
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قائممقامدانشگاهعلومپزشکیشیراز:

 جهانیان باید با واقعیت تحریم
در حوزه سالمت آشنا شوند

وزیر اسبق آموزش وپرورش:

وحدت و انسجام جامعه 
ترک برداشته است

 حقوق نمایندگان و وزرا در ابتدای انقالب 
با کارمندان معمولی تفاوت چندانی نداشت
امامدربسیاریازتصمیماتمارابهنخستوزیر

ارجاعمیداد

»حکیمفردوسی«
اوست پایدار

جناب آقای حسین جمشیدی
درگذشت مادر گرامی تان ما را آزرده ساخت!

زیبای  نام  شایسته ی  که  نیک منشی  و  پارسا  و  بزرگ  بانوی 
»مادر« است، تهمینه وار، از خود گذشت و دل به عشق دلبندانش 
و  همشیره ها  آقا،  احمد  شما،  فرهمندی چون  فرزندان  و  سپرد 
داد. روانش شاد  پر مهرش پرورش  نازنین، در دامن  علیرضای 

و یادش گرامی.
از پروردگار برای این مادر مهربان، فزونی و آمرزش و برای 

بازماندگان، تندرستی و شکیبایی خواهان و خواستاریم.
همدرد سوگتان خانواده ی رجبی 028594م

28746م

27834

شکاریمیکسرهمهپیشمرگ
سریزیرتاجوسریزیرترگ

جهانراچنیناستسازونهاد
کهبیمرگراکسزمادرنزاد

روزنامـه طلوع آگهی و مشـترک 
می پـذیرد

4229246 - 32344772

فیلم ماشیِن فروشی شما                       
فیلم منزل شما

فیلم جشن تولد خود، فرزندان و نوه هایتان             
و فیلم انواع آگهی های خود را 

به ما بسپارید تا در روزنامه طلوع 
کنار متن ارسالی تان به نمایش بگذاریم.

روش نوین مطبوعاتی ما با فیلم

تلفن تماس دفتر روزنامه طلوع :

         32344772-3-4         42229246 

 روش نوین مطبوعاتی
 ما را به دیگران نیز 

یادآور شوید.


