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رحیمی جهان آبادی: 

اروپا برای دفاع از حیثیت
 سیاسی خود تالش می کند  

دهقان:

دولت باید طبق قانون
 اقدام متقابل انجام دهد
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گفت وگوی عضو اتاق بازرگانی ایران با »صبح امروز«: 

محدودیت در ساختارهای 
اقتصادی، عامل فساد است

محمد قهرمان؛ شاعری پیشگام 
در سبک هندی

مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی استاد محمدقهرمان دردانشگاه 

فردوسی مشهد

فراخوان یکی دیگر از مدیران استانی به دادسرا؛

اینبار نوبت به سرپرست آب 
منطقه ای رسید

قصه تلخ »ارز« و عوارض جانبی  آن؛

نسخه ساعت 23 نتیجه 
عکس خواهد داشت

2 2
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میز خبر

تکذیب اظهارات منتسب به شمخانی 
FATF درباره 

ارجاع سوال از رئیس جمهور 
 به هیئت رئیسه

 نامه سرگشاده به موگرینی برای التزام
 به حفظ برجام

  قوی ترین تحریم ها در تاریخ 
را علیه ایران اعمال می کنیم

نشست سه جانبه درباره انتخاب
 رئیس مجلس

گزارش ویژه

تحلیل روز

اعترافات هولناک شبکه فروش نوزادان در مشهد؛

راز دو قلوهای غریب فاش شد 

بحث داغ دوتابعیتی ها

سوگندهایی که می خورند!

اعضای شبکه بزرگ فروش نوزادان که در قالب چند باند در مشهد فعالیت می کردند در حالی با 
صدور دستورات ویژه قضایی به دام افتادند که ردپای برخی از مستخدمان دولتی نیز در این پرونده 
به چشم می خورد. ماجرای این پرونده حساس از چهارم اردیبهشت و زمانی آغاز شد که مردی به 
همراه یک رابط و زنی معروف به خاله برای گرفتن شناسنامه به نام یک نوزاد به اداره ثبت احوال 

مشهد مراجعه کردند اما در حالی که اختالفی به خاطر مسائل مالی بین...

با انتشار یک گزارش در مجلس که در آن خبر از وجود 210 مدیر دوتابعیتی در کشور می داد، این پرونده 
وارد فاز جدیدی شده است؛ این موضوع در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در مجلس 
هم تأیید شد و روز شنبه لیست این 100 مدیر دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده است. اخیرا دستگاه 
برای وزارت اطالعات ارسال کرده که در آن گفته شده؛  قضائی در چندین نوبت فهرست های مختلفی را 

مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف...



    انسیه علویون
NcAlAvyoN@yAhoo.com

    انسیه علویون
NcAlAvyoN@yAhoo.com
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برجام از نگاه نمایندگان خراسان 

 علی روغنگران

خبر

عملکرد  از  رضوی  خراسان  استاندار  تقدیر 
شرکت های دانش بنیان؛

فناوری عرصه اشتغالزایی برای جوان 
است

استاندار خراسان رضوی گفت: شرکت های دانش 
اجرای  از  سال  نخستین  در  فناوری  حوزه  و  بنیان 
عمل  خوب  اشتغال  موضوع  در  توسعه  ششم  برنامه 
این  فوق العاده  ظرفیت های  باید  هم  امسال  و  کرده 
حوزه بویژه در بحث اشتغال جوانان به نحو مطلوب 

به کار گرفته شود.
روز دوشنبه در جلسه شبکه   علی رضا رشیدیان 
در  استان  فناوری  و  علم  مراکز  و  دانشگاه ها  جامع 
در  واق��ع  غذایی  صنایع  و  علوم  پژوهشکده  محل 
به  توجه  با  اف��زود:  خراسان  فناوری  و  علم  پ��ارک 
مراکز  با  فناوری  و  رشد  مراکز  سازی  شبکه  شروع 
خدماتی، صنعتی، گردشگری و کشاورزی این امکان 
فرصت خوبی است تا از آن در حوزه اشتغال دانش 

آموختگان دانشگاهی بهره گرفته شود.
تقویت  و  توسعه  برای  اکنون  هم  کرد:  اظهار  وی 
در  فضاهایی  استان  وفناوری  علمی  ظرفیت های 
نظر گرفته شده از جمله ایجاد شهرک فناوری سجاد 
آن  در  که  می شود  پیگیری  مشهد  در  تهران  از  بعد 
میلیون   500 سرمایه  پایه  با  فناوری  شرکت های 
توانمندی  از  به حدی  و  یافته  تومان در آن استقرار 
آن  از  رسیدند  که  مالی  و  دانشی  و  علمی  سرمایه  و 

خارج می شوند.
دانشگاه ها  برخی  نقد  زمینه  در  همچنین  وی   
پاگیر  و  دست  وبوروکراسی  طوالنی  فرآیندهای  به 
قوانین و روندها گفت: در این رابطه نشستی با حوزه 
هماهنگی  معاونت  و  استان  فناورانه  و  دانشگاهی 
امور اقتصادی استانداری برگزار شود و موضوع این 

فرآیندها وقوانین متعدد را بررسی کنند.
مقررات  و  قوانین  ای��ن  باید  ک��رد:  اظهار  وی   
متعدد ایجاد شده بررسی گردیده و در صورت نیاز، 
نیاز  که  جا  هر  و  شود  سازی  روان  و  تصفیه،اصالح 

است موارد و موانع کند کننده مسیر رفع گردد.
گسترده  و  نزدیک  تعامالت  بر  تاکید  با  رشیدیان   
حوزه های دانش بنیان و فناورانه و مراکز دانشگاهی 
تجارت،  معدن،  صنعت،  بخش های  با  پژوهشی  و 
اگر  ش��ود  دق��ت  باید  گفت:  گردشگری  و  خدمات 
مشکالتی در حوزه این تعامالت وجود دارد فقط به 
طرح و بیان خالصه نشده بلکه احصا و برای حل آن 

اقدام جدی و سریع صورت گیرد.
 وی ادامه داد: در واقع تعامالت شبکه دانشگاه ها 
و بخش های فناورانه با هم و نیز با حوزه های اجرایی 
و صنعتی و غیره به طور قطع به نفع رشد علم، دانش 
و بالفعل نمودن ظرفیت های بالقوه دانش آموختگان 

دانشگاهی است .
وی همچنین با اشاره به ظرفیت موسسه پژوهشی 
رضوی  خراسان  مرکزیت  با  که  غذایی  صنایع  علوم 
با  دانشگاه ها  شبکه  ارتباط  اف��زود:  اس��ت،  فعال 
اینکه  به  توجه  با  اجرایی  نیز بخش های  و  مرکز  این 
و  کشاورزی  تولیدات  قطب های  از  رضوی  خراسان 
صنایع غذایی کشور است بسیار مهم بوده و به ارتقا 
بیشتر  افزوده  ارزش  ایجاد  و  استان  ظرفیت  و  توان 

می انجامد.
با  غذایی  صنایع  و  علوم  پژوهشکده  رشیدیان   
و  متخصص  اساتید  و  محققان  امکانات،  زمینه ها، 
فرصتی  غذایی  صنایع  و  علوم  حوزه  در  دانشمند 
در  آن  از  باید  که  است  استان  اختیار  در  ارزشمند 

بخش فرآوری مواد و صنایع غذایی بهره برد.
 وی در بخش دیگری از این جلسه در پی گزارش 
مدیر عامل شرکت پاالیش گاز خانگیران سرخس در 
بحث ظرفیت های باالی تولید گوگرد این مجموعه و 
محل  این  از  می توان  که  افزوده ای  ارزش  و  فرآوری 
عاید استان شود، افزود: گوگرد با میزان تولید 550 
هزار تن در سال در این پاالیشگاه به عنوان یکی از 
و  فرآوری  برای  که  است  استان  تولیدی  مزیت های 
جلوگیری از خام فروشی آن باید چاره اندیشی شود.
 وی اظهار کرد: بدین منظور شورای گوگرد استان 
عالوه بر حضور بخش های اجرایی با مشارکت حوزه 
استان  معدن  و  صنعت  دانشگاه ها،  فناوری،  و  علم 
جلوگیری  راستای  در  باید  آن  طی  و  می شود  فعال 
از فروش خام گوگرد و فرآوری این محصول تولیدی 
و  سولفوریک  اسید  چون  آلی  مواد  به  آن  تبدیل  و 
کودهای آلی مورد نیاز بخش کشاورزی تدبیر و چاره 

اندیشی شود.
تسهیالت  میلیاردریال  هزار   18 به  اشاره  ابا  وی   
تبصره 18 در استان طی سال جاری گفت: می توان 
و  گوگرد  تکمیلی  فرآیند  توسعه  برای  امکان  این  از 
فرآوری آن که برای استان سودآور و اقتصادی است، 
به  قطع  طور  به  هم  خصوصی  بخش  و  کرد  استفاده 

این حوزه ورود می کند.
تاکید  و  اع��الم  اس��اس  بر  ک��رد:  تصریح  استاندار 
کار  نیز وزیرتعاون،  و  رئیس جمهوری در سفر اخیر 
گذاری  سرمایه  ظرفیت  حوزه  این  اجتماعی  رفاه  و 
برخی  و  دارد  را  گوگرد  تکمیلی  واحدهای  ب��رای 
شرکت های توانمند کشوری هم برای سرمایه گذاری 

و ورود به این حوزه اعالم آمادگی کرده اند.
 وی در بحث سوآپ گوگرد هم گفت: گوگرد تولیدی 
در کشورهای آسیای میانه حجم قابل توجهی دارد و 
ظرفیت های  و  زمینه ها  باید  استان  گوگرد  شورای 
استان برای فرآوری این گوگرد در استان را بررسی 

کند.
بنیان وجوانان  ادامه داد: شرکت های دانش   وی 
فرهیخته در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان این 
ظرفیت را دارند که به این حوزه  ورود کنند و از آن 

برای اشتغال استان استفاده شود.
اع��ض��ای شبکه  و  اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض��وی   
از  جلسه  این  حاشیه  در  هم  استان  دانشگاه های 
پژوهشکده  دستاوردهای  و  توانمندی ها  از  بخشی 

علوم و صنایع غذایی استان دیدن کردند.
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در  بنیادین  تغییرات  یافته  توسعه  کشورهای  در 
رشد  ایجاد  منظور  به  کشور  اقتصادی  ساختارهای 
مواردی  چنین  در  حتی  می پذیرد.  صورت  اقتصادی 
تاثیرات  و  عواقب  باید  کشور  آن  در  حاکمیت  و  دولت 
راهکارهای  و  بگیرد  نظر  در  جانبه  همه  صورت  به  را 

احتمالی را روی میز بگذارد.
در ایران اما دستورها و تصمیم هایی که به خصوص 
بین  از  که  می شود  باعث  می شود  گرفته  اقتصاد  در 
دوش  بر  را  مضاعف  باری  موجود  ساختارهای  بردن 
بخش  رنجور  پیکر  خصوص  به  اقتصادی  فعال  بخش 
خصوصی وارد تحمیل شود. ایجاد ناامنی و فشار روانی 
ناشی از دستکاری در ساختارهای اقتصادی که مردم 
را به جوش می آورد یک جنبه دیگر این موضوع است. 
نمونه های اخیر آن را می توان »تغییر ناگهانی نرخ سود 
دالر«  نرخ 4200تومانی  »تعیین  و  بانکی«  سپرده های 

دانست. 
بر  عالوه  که  دستورها  این  تبعات  اینجاست؛  سوال 
بخش خصوصی دولت را نیز متضرر می کند، چیست؟ 
آیا راهی برای بهبود اوضاع وجود دارد؟ پاسخ  به این 
رئیس  روشنک«  »محمدحسین  زبان  از  را  سوال ها 
اتحادیه  رئیس  و  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون 

صادرکنندگان خراسان رضوی بخوانید.
مداخله هایی که همیشه وجود دارد

درباره  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
دستکاری غیرمتعارف در ساختارهای اقتصادی معتقد 
است: متاسفانه این مداخله های غیرمتعارف همیشه 
تک نرخی  دستور  آن  اخیر  نمونه  است.  داشته  وجود 
شدن ارز در ساعات پایانی 20فروردین ماه 97 است، 
که توسط معاون اول رئیس جمهور اعالم شد. این که 
دولت در اخذ این تصمیم با اختیار عمل کرد یا اجباری 

بر قوه مجریه بوده، مشخص نیست. 
محمد حسین روشنک با گالیه از زمان نامتعارفی که 
گفت  جهانگیری  اقای  افزود:  شد،  اعالم  تصمیم  این 
که ارز متعلق به دولت است و می خواهیم آن را کنترل 
کنیم. اما طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار 
است،  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  که 
دولت موظف است قبل از این گونه تصمیم گیری ها با 
این  اما  کند.  هماهنگی  خصوصی  بخش  تشکل های 
اتفاق نیفتاد و مداخله بزرگ اقتصادی با چند بخشنامه 

و دستورالعمل ابالغ شد.
ارز دولتی برای عروسک چینی و یخچال کره ای

رئیس کانون کارآفرینان جزئیات این دستورالعمل ها 
از  که  ارزی  هر  که  این  اول  کرد:  تشریح  گونه  این  را 
نفتی، غیرنفتی در بخش های دولتی،  محل صادرات 
دولت  به  متعلق  شود  حاصل  خصولتی  و  خصوصی 
است و باید با نرخ 4200 تومان به دولت تحویل داده 
که  کشور  مصرف  و  نیاز  مورد  ارز  که  این  دوم  شود. 
از عروسک های چینی، موبایل های  طیف گسترده ای 
و  تلویزیون  فرانسوی،  پژو  آلمانی،  بنز  آمریکایی، 
را  غیرتفریحی  و  تفریحی  سفرهای  تا  کره ای  یخچال 
شامل می شود توسط دولت با ارز 4200تومانی تامین 

می شود.
بی اطالع، ذی نفع یا نفوذی

روشنک تصریح کرد: در این شرایط باید تولید کننده 
کشاورزی  محصوالت  و  پسته  و  زعفران  صادرکننده  و 

باید ارز خود را با نرخ 4200 تومان قرار دهند تا دولت 
آن را به واردکنندگان محصوالت فوق اختصاص دهد! 

اما چرا و با چه هدفی این تصمیم گرفته شد؟
معتقد  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
می رسد  نظر  به  که  است  این  احتمال  اولین  است: 
دستکاری  جبران  جهت  به  اقتصادی  تئوریسین های 
انداز های  پس  سود  که   96 ماه  بهمن  در  خود  اشتباه 
بانکی را کاهش دادند و باعث التهاب بازار شدند، سعی 
کردند ارز را این گونه کنترل کنند، ولی اشتباه دوم را 
رقم زدند. در حالی که دلسوزان اقتصادی کشور قبال 
بانکی  سپرده های  سود  کاهش  که  بودند  داده  هشدار 
از  بعد  نقدینگی  که مقصد  تبعات سنگینی دارد. چرا 
خروج سرمایه ها از بانک مشخص نشده و این به معنای 
نابودی اقتصاد است.  این فعال اقتصادی خاطرنشان 
کرد: حالت دوم این است که مشاورین اقتصادی دولت 
این  خود،  اول  اشتباه  و  خرابکاری  به  اعتراف  بدون 
خطا رقم زدند با این هدف که نقشه و برنامه جدیدی 
را برای ذی نفعان لحاظ کنند یا نفوذیان درصدد بودند 
تا نظر مخالفان دولت را کسب کنند. وی اضافه کرد: 
حالت سومی هم مطرح است که فرض کنیم مشاورین 
تصمیم گیری ها  در  ذی نفع  و  نفوذی  دولت  اقتصادی 
اعالم  شب   23 که  تصمیمی  صورت  این  در  نبوده اند. 
با این تحلیل که حجم درآمد ارزی از هزینه های  شد 
ارزی بسیار بیشتر است، گرفته شده است ولی مشخص 
نیست که حجم ارزی که مردم از قشرهای مختلف اعم 
حفظ  برای  کشاورز  و  بازنشسته  کارگر،  کارمند،  از 
دارایی خود در بانک ها ذخیره کرده اند و امروز ارزش 

آن ها به نصف رسیده است را محاسبه کرده اند یا نه؟ 
است  واضح  که  چیزی  آن  است:  معتقد  روشنک 
گرفتن  درس  ب��دون  دول��ت  مشاورین  که  اس��ت  ای��ن 
شده  رام  شیر   96 بهمن ماه  در  گذشته  اشتباهات  از 
در  و  کردند  وحشی  دوب��اره  ملی  پول  مقابل  در  را  ارز 
اردیبهشت 97 تصور کردند که با ارز حاصل از صادرات 
کاالهای  تامین  بر  عالوه  می توانند  غیرنفتی  و  نفتی 

اساسی مازاد درآمد نفتی نیز داشته باشند.
نسخه ساعت23 نتیجه عکس داد

با  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
اقتصادی دولت  به این که بعید است مشاورین  اشاره 

کرد:  تصریح  باشند،  بی اطالع  خود  تصمیم  تبعات  از 
نسخه ساعت 23 نتیجه ای عکس آن چیزی که دولت 
که  چرا  زد.  رقم  را  داشت  نیاز  اقتصاد  و  می خواست 
صرف  تومان   4200 نرخ  با  دولت  ارزه��ای  از  بخشی 
واردات کاالهیی شد که تا قبل از ساعت 23 با ارز آزاد و 
نه دولتی تامین می شدند. اما در شرایط فعلی حجمی 
واردات  ب��رای  رفته  دست  از  ارز  پنجم  یک  از  کمتر 
می گیرد.  قرار  دولت  اختیار  در  غیرضروری  کاالهای 
ارزهای دولتی 4200  با  اینکه نرخ کاالهایی که  ضمن 
ها  گیری  تصمیم  در  ذینفعان  محدود  توسط  تومانی 
وارد و یا تولید شده و یا از قبل موجود بوده نیز بر اساس 

نرخ ارز آزاد محاسبه و خرید وفروش می شود.

نکته حائز توجه این است که حتی کاالی تولیدی که 
مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد شده است بر اساس نرخ 
به صادرکنندگان کوچک و مصرف  و  آزاد محاسبه  ارز 
صادرکنندگان  با  و  می شود  فروخته  داخلی  کنندگان 
شرط می کنند کاال بنام آنها اظهار نشود اما ارز در خارج 

کشور به حساب آن ها واریز شود .
چه عواقبی در پیش است؟

ما  گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
امیدواریم شرایط به سمت بهبودی پیش برود، اما باید 
هشدارها را مطرح کنیم تا از آن ها پیشگیری شود. این 
تصمیم دولت تبعات زیادی دارد که بخشی در آینده 
رخ می دهد؛ اول، از دست دادن حجم زیادی از ذخایر 
چه  واردات  صرف  شد،  اشاره  این  از  پیش  که  ارزی 
وارداتی  رانت  ایجاد  خطر  دوم،  می شود.  محصوالتی 
کاالهای  بازار  تخریب  و  شده  ساخته  کاالهای  برای 

داخلی در سال »حمایت از کاالی ایرانی«

کاالهایی  برای  قیمت  افزایش  و  رانت  ایجاد  سوم، 
تامین  تومانی   4200 ارز  با  آن ها  اولیه  مواد  حتی  که 
می شود  شنیده  نیز  اکنون  هم  زمزمه های  که  می شود 
مثل  خصولتی  و  دولتی  واحدهای  آن ها  راس  در  و 

خودروسازی قرار دارند. 
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
ص��ادرات  شدید  کاهش  را  رو  پیش  خطر  چهارمین 
ادامه  و  کرد  اعالم  خصوصی  بخش  توسط  غیرنفتی 
داد: سیاست گذاری های انجام شده در استان و برنامه 
اند.  کرده  رشد  به  موظف  را  ص��ادرات  توسعه،  ششم 
اتفاقی که در سال های گذشته نیز رخ داد اما در شرایط 
فعلی ما کاهش شدید صادرات غیرنفتی به کشورهای 
هستیم.  شاهد  را  عراق  و  افغانستان  میانه،  آسیای 

در  صادراتی  برندهای  نابودی  به  موجود  وضع  ادامه 
خسارت  مساله  این  می شود.  منجر  هدف  بازارهای 
سنگین به بخش های تولیدی و کشاورزی وارد می کند 
افرادی وارد حوزه تجارت می شوند که اصال نمی دانند 
که صادرات چرا و چگونه انجام می شود و از کانال های 
دولت  به  ارز  برگرداندن  به  موظف  را  خود  غیرقانونی 

نمی دانند.
نافرمانی  و  سرمایه  فرار  بیکاری،  تورم،  خطر 

اجتماعی

تصریح  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  رئیس 
کرد: خطرهایی دیگری نیز در پیش داریم؛ ایجاد تورم 
بیش از انتظار در بازار، افزایش شدید نرخ ارز و طال، 
این  جمله  از  تومانی   4200 ارز  با  کاال  بی رویه  قاچاق 

موارد است.
وی تصریح کرد: مشکالت ثانویه ای هم در راه است؛ 
به  که  سرمایه هایی  است  شده  باعث  ریختگی  به هم 
باعث  است  شده  جذب  کشور  خارج  از  امانی  صورت 
داخل  در  سرمایه گذاران  نماینده  خ��وردن  شکست 
نیمه  معنای  به  سرمایه  جذب  این  توقف  شود.  کشور 
موضوع  این  دنبال  به  می شود.  پروژه ها  ماندن  کاره 
اشتغالزایی در چارچوب برنامه ریزی  ها انجام نمی شود 

و بیکاری نافرمانی های اجتماعی را رقم می زند. 
روش��ن��ک پ��ی��ش��ن��ه��اد ک����رد: دول����ت ب��ا اص��الح 
دستکاری هایی که انجام داده اقداماتی را برای ایجاد 
پول  ارزش  تا  بزند  رقم  مردم  در  آرامش  و  اطمینان 
ملی حفظ شود. از سوی دیگر ارز کاالهای اساسی را 
با نرخ 4200تومان تامین کند و ارز حاصل از صادرات 
ضروری  کمتر  و  لوکس  کاالهی  واردات  به  را  غیرنفتی 
قاچاق  از  جلوگیری  دیگر  سوی  از  دهد.  اختصاص 
کاالهای وارداتی و تولیدی با ارز دولتی به خارج کشور 

را متوقف کند. 
وی در پایان تاکید کرد: دولت می تواند با شناسایی 
استان  در  بویژه  و  کشور  در  امانی  گذاری های  سرمایه 
از  جلوگیری  ب��رای  را  خ��ود  ت��الش  رض��وی  خراسان 
به  کشور  از  سرمایه ها  فرار  و  سرمایه گذاران  خسارت 

کار گیرد.

از  بیش  که  فردی  بابا«  حاجی  »محسن  با  گفت وگو 
نیم قرن سابقه کار در عرصه تولید و تجارت را دارد و 
سال ها در بخش خصوصی فراز و نشیب های فراوان را 
به چشم دیده است، برای یک رسانه ای غنیمت است.

از  دغدغه اش  تا  خواستیم  اقتصادی  فعال  این  از 
فعلی  »وضعیت  نهایت  در  و  ارزی«  »سیاست های 

اقتصادی« صحبت کند.  
جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ادامه  در  ب��ود.  ما  صحبت  بعدی  محور  نیز  ای��ران 

بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  عضو 
یا  مساله  یک  می توانیم  ما  زمانی  گفت:  ای��ران 
دستورالعمل اقتصادی را به صورت عام اعالم کنیم که 
بتوانیم تمام تقاضاهای آن را پوشش دهیم. در غیر 
چارچوب  از  خارج  که  تقاضایی  گونه  هر  صورت  این 
اگر  است.  کنترل  از  خارج  و  فساد  عامل  بگیرد  قرار 
بگذاریم  اجرا  به  کشور  کل  در  را  قانونی  است  قرار 
باید یک پیش بینی حداقلی برای پاسخگویی به همه 

موارد داشته باشیم.
آب باریکه ای که باید روان می شد 

را  تقاضاها  همه  نمی توانیم  اگر  کرد:  اضافه  وی 
از  خارج  که  تقاضاهایی  برای  باید  بدهیم  پوشش 
توان ما قرار دارد. چارچوبی تعیین کنیم و بعد روی 
»آب  اصطالح  به  باشیم.  داشته  کنترل  و  نظارت  آن 
که  معنا  این  به  نه  کنترل  کنیم.  تعیین  باریکه ای« 
بپرسیم چرا کم و چرا زیاد؟ کنترل به معنای نظارت.
جایگاه  در  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  بابا  حاجی 
زیاد  و  کم  و  بودن  بسته  معنای  به  را  کنترل  دولت، 
معنای  به  باید  که  حالی  در  گرفته ایم  نظر  در  کردن 
نظارت و شفافیت باشد. ما در حال حاضر تقاضاهای 
ارز  درب��اره  منطقی  غیر  چه  و  منطقی  چه  بسیاری 
اعالم  بخشنامه های  این  چارچوب  در  که  داری��م 
برای  ای  باریکه  آب  اصطالح  به  باید  نیست.  شده 
آن ها در نظر گرفته می شد. این عضو اتاق بازرگانی، 
این  به  اشاره  با  ایران  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع 

خودکشی  یک  دولت  اخیر  ارزی  که»سیاست های 
شده  اتخاذ  روش  ک��رد:  تصریح  اس��ت«  اقتصادی 
توسط دولت در شرایط مشابه اقتصادی بارها آزموده 
منجر  شکست  به  سال   40 این  طی  در  و  است  شده 
در  محدودیت  اعمال  هرگونه  که  چرا  است.  شده 

ساختارهای اقتصادی عامل فساد است.
حاجی بابا با انتقاد از اعالم نرخ 4200 تومان برای 
دالر اضافه کرد: هیچ کس نمی داند که مبنای تعیین 
این نرخ چیست. چرا 4000 تومان نباشد.چرا 4400 
نه  و  است  عامیانه  اقدامی  نرخ  اعالم  این  نه؟  تومان 
که  دیگری  اتفاق  اشتباه،  این  بر  عالوه  تخصصی. 
تومان   4200 نرخ  اعالم  داد  می  رخ  نباید  و  افتاد 
روانی  بار  مساله  همین  است.  شب   11 ساعت  در 
فشار  این  دولت  و  کرد  تحمیل  جامعه  بر  سنگینی 
روانی را در نظرز نگرفت. آیا نمی توانستیم 10 صبح 
یا 2ظهر در شرایط عادی این تصمیم را اعالم کنیم؟ 
به  می داد؟  رخ  زمانی  بازه  این  در  خاصی  اتفاق  آیا 
باید در اعالم  اعتقاد من اتفاق خاصی نمی افتاد. ما 

تصمیم گیری ها همه جوانب را در نظر بگیریم.

بدترین زمان برای تک نرخی شدن ارز بود 
ارز و قیمت  با اشاره تفاوت قیمت اعالم شده  وی 
واقعی آن در بازار گفت: گپ )فاصله( موجود بین دالر 

4200 تومان
از  ناشی  می شود،  زنی  گمانه  که  تومانی   6200 تا 
نمی دانیم.  منطقی  را  نرخ  این  ما  است.  هیجانات 
البته در مقطع کنونی هرکسی که ناچار به خریدن ارز 
است به سراغ آن می آید و این کمک کرده که تقاضا 

کاهش پیدا کند. اعدادی که به عنوان نرخ غیررسمی 
اعالم می شود منطقی نیست و نهایتا دالر باید رقمی 

در حدود 5هزار تومان داشته باشد. 
برهه زمانی  این  اقتصادی معتقد است:  این فعال 
قیمت  کردن  نرخی  تک  برای  ممکن  زمان  بدترین 
سال های  در  را  فرصت ها   بهترین  دولت  بود.  دالر 
دست  از  ارز  کردن  نرخی  تک  برای   95 و   94  ،93
از  مساعدتر  مراتب  به   95 س��ال  در  شرایط  داد. 
به دلیل سیاست های  اتفاق  این  بود.  فعلی  وضعیت 
تصمیم  این  در  افتاد.  مرکزی  بانک  اقتصادی  غلط 
گرفته  نظری  گونه  ایران هیچ  بازرگانی  اتاق  از  گیری 
این  از  بعد  نبود.  این تصمیم  در جریان  اتاق  و  نشد 
که تصمیم گرفته و اعالم شد، درباره آن نظرسنجی 

کردند و جلسه گذاشتند 

مویرگ هایی که قطع می شود 
تصمیم های  دود  که  این  به  اش��اره  با  بابا  حاجی 
کرد:  اضافه  می رود؛  خصوصی  بخش  چشم  به  غلط 
تحریم ها  دوران  در  خصوصی  بخش  دیگر،  سوی  از 
توانسته است مسیرهایی برای وصول مطالبات خود 
ایجاد کند. اما درپی سیاست های جدید دولت امروز 
»نیما«  را در سامانه  ناچار است که دارایی های خود 
»ارز«  دنیا  از  نقطه  که من در فالن  کند  اعالم  و  ثبت 

دام و می خواهم آن را منتقل کنم. 

مشکلی که در این بخش ایجاد می شود این است 
تمام  شدن  برمال  با  است  برابر  اطالعات  ثبت  که 
زحمت  با  توانسته  خصوصی  بخش  که  مسیرهایی 
تحریم ها  آن ها  از طریق  کندو  ایجاد  را  آن ها  فراوان 
»ارز« وارد کشور کند.  و در روزهای سخت  بزند  دور 
اگر قرار بر تمرکز بر روی این مسیرها برای ورود ارز 
موجود  مویرگی  مسیرهای  همین  باشد،  کشور  به 
تمام  شدن  تباه  یعنی  این  و  شوند  می  بسته  نیز 

زحمت های ما. 

بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی 
 4200 نرخ  اعالم  کرد:  بیان  اقتصادی  فعال  این 
از  را  ص��ادرات  اقتصادی  توجیه  دالر  ب��رای  تومان 
بین برده است عمال تجارت در این شرایط منفعتی 
از  دوباره  ارزی  مبادالت  باید  که  معتقدم  من  ندارد. 
کسانی  همان  صرافان  شود،  انجام  صرافی ها  طریق 
به  را  تحریم ها  بار  سال ها  این  تمام  در  که  هستند 
هم  متخلف  صنفی  هر  در  البته  کشیدند.  دوش 
را  همه  متخلف   4 خاطر  به  نباید  ولی  دارد  وجود 
واقعی«  خصوصی  »بخش  مطالبه  ببریم.  سوال  زیر 
از  اعم  ارز تمام دولتی ها و خصولتی ها  که  این است 
نهادها و ارگان ها یا پتروشیمی ها که از امتیازات ویژه 
برخوردارند و تامین مواد اولیه خود را از همین مسیر 

نرخ  با  را  خود  ارز  تا  شوند  موظف  می دهند،  انجام 
ولی »بخش  بگذارند.  اختیار دولت  در  تومان   4200
خصوصی واقعی« که رقم مبادالتش خیلی هم بزرگ 
صرافی ها  طریق  از  را  خود  ارز  تا  باشد  مجاز  نیست 
مبادله کند. این مساله می تواند تقاضاهای عادی و 
ضروری مردم را پوشش دهد و عالوه بر آن ارز مربوط 
که مشکل  ای  اولیه  مواد  واردات  و  یدکی  قعطات  به 

تحریم دارند، را پوشش دهد. 
مهم نیست چه کسی رئیس جمهور است 

نظر  دولت  چرا  که  این  به  پاسخ  در  کارآفرین  این 
را  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
این  در  کرد:  مطرح  نمی کند؟  لحاظ  تصمیم گیری ها 
اتفاق هم دولت و هم اتاق مقصر هستند. دولت باید 
در  که  دلیل  این  به  اتاق  کند.  جبران  را  اشتباه  این 
بیان  شفاف  و  قاطعانه  را  خود  مواضع  موارد  برخی 
نکرده است و نتوانسته مطالبه گری از خود بروز دهد. 
معتقدم  اقتصادی  فعال  یک  عنوان  دیگربه  سوی  از 
کار  این که چه دولتی روی  به  بسته  اتاق  که رویکرد 

است؛ تغییر می کند ولی این اتفاق نباید بیفتد.
اتاق  ع��ادی  عضو  یک  عنوان  به  ک��رد:  تاکید  وی 
روی  دولتی  چه  که  این  از  فارغ  باید  ما  که  معتقدم 
آن  پشت  و  کنیم  مطرح  را  خود  دیدگاه  است،  کار 
بخش  نماینده  عنوان  به  بازرگانی  اتاق  بایستیم. 
و  طرح  را  اقتصادی  درست  مواضع  باید  خصوصی 
بماند و  گر  اتاق مطالبه  اگر  کند.  منافع ملی دفاع  از 
بتواند از مواضع خود دفاع کند می تواند موفق باشد. 
اما اگر اتاق برخالف این رویه عمل کند و برای مثال 
در ترکیب هیئت رئیسه اش یا بسته به دولتی که روی 
کار است مواضع خود را تغییر بدهد، نمی تواند موفق 

باشد و جایگاه واقعی خود را داشته باشد.

قصه تلخ »ارز« و عوارض جانبی  آن؛

نسخه ساعت 23 نتیجه عکس خواهد داشت
روشنک: مشاورین دولت بدون درس گرفتن از اشتباهات گذشته »شیر رام شده ارز« را در مقابل پول ملی دوباره وحشی کردند

گفت وگوی عضو اتاق بازرگانی ایران با »صبح امروز«: 

محدودیت در ساختارهای اقتصادی، عامل فساد است
حاجی بابا: دولت بدترین زمان را برای تک نرخی کردن ارز انتخاب کرد 

با انتشار یک گزارش در مجلس که در آن خبر از وجود 
210 مدیر دوتابعیتی در کشور می داد، این پرونده وارد 
فاز جدیدی شده است؛ این موضوع در گزارش هیئت 
در مجلس هم  دوتابعیتی  از مدیران  تفحص  و  تحقیق 
تأیید شد و روز شنبه لیست این 100 مدیر دوتابعیتی 

به دادستانی ارسال شده است.
نوبت فهرست های  اخیرا دستگاه قضائی در چندین 
در  که  کرده  ارسال  اطالعات  وزارت  برای  را  مختلفی 
و  هستند  دوتابعیتی  مذکور  مدیران  شده؛  گفته  آن 
شده اند.  تخلف  این  با  برخورد  و  پیگیری  خواستار 
دوتابعیتی  مدیران  وجود  منکر  هم  اطالعات  وزارت 
شده است، در میانه این کشمکش ها، به نظر می رسد 
مجلس به صورتی جدی ورود کرده است؛ محمدجواد 
تفحص  و  تحقیق  هیئت  ریاست  که  کریمی قدوسی 
دارد،   برعهده  را  بهارستان  در  دوتابعیتی   مدیران  از 
که  گفته  البته  و  گذاشته  صحه  دوتابعیت ها  وجود  بر 

دوتابعیتی ها از گروه ها و جریان های مختلف هستند.
و  قضائی  دستگاه  میان  دوتابعیتی  مدیران  موضوع 
داده  آن  به  واکنش هایی  هربار  و  شد  مطرح  نیز  دولت 
می شد.حجت االسالم محمدجعفر منتظری، دادستان 
کل کشور  سال گذشته در استودیوی برنامه گفت وگوی 
کرد  اذع��ان  موضوع  این  پیش کشیدن  با  خبری  ویژه 
و  اسالمی  جمهوری  به  ضربه زدن  برای  »دشمن  که 
نفوذی  عواملی  نیازمند  ایران  در  اهدافش  پیاده سازی 
دوتابعیتی  مدیران  قضائی،  دستگاه  نظر  از  اس��ت.«  
مدیریتی  ساختار  در  نفوذی  عامل  یک  می توانند 
ابتدا کار رسیدگی  از همان  باشند. دولتی ها هم  کشور 
محول  اطالعات  وزارت  به  را  دوتابعیتی ها  موضوع  به 
کردند و این وزارتخانه هربار منکر وجود دوتابعیتی در 

بدنه دولت شده است.
قوه قضائیه  سخنگوی  محسنی اژه ای،  حجت االسالم 
واکنش  اطالعات  وزارت  مواضع  این  برابر  در  بارها  هم 
اطالعات  وزارت  مسئوالن  »خ��ود  ک��ه  داده  نشان 
برخورد  دوتابعیتی ها  با  اخیر  سنوات  در  ما  می گویند 
اینها  برخوردهای  از  نسخه ای  کردیم  تشکر  ما  کردیم. 
با مسئوالن دوتابعیتی هم به ما داده شده و گفته شده 

اینها منفصل شده اند.«
آغاز ماجرای دوتابعیتی

از  نگرانی ها  و  مدیران  دوتابعیتی بودن  موضوع 
اسبق  مدیرعامل  خاوری  که  شد  شروع  زمانی  موضوع 
فساد  پرونده  روشن شدن  از  پس  ای��ران  ملی  بانک 
سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به  واسطه 
کرد  ترک  را  کشور  خانواده اش  و  خود  کانادایی  تابعیت 
اقتصادی  تخلفات  درباره  پاسخگویی  برای  هیچگاه  و 
به  این دغدغه  از همان زمان  بازنگشت.  به کشور  خود 
مضاعف  تابعیت  دارای  که  مدیرانی  اوال  که  آمد   وجود 
باید درباره  نگرانی  این  آیا  و  نفر هستند  هستند، چند 
را  ثانی  کشور  اقامت  حق  یا  گرین کارت  که  مسئوالنی 

دارند، وجود داشته باشد یا خیر.
 ،91 در  سال  اقدام  نخستین  در  مجلس  نمایندگان 
کردند  را مطرح  طرح »ممنوعیت شغلی دوتابعیتی ها« 
که دوفوریت آن در صحن مجلس تصویب شد اما کلیات 
این طرح در صحن علنی، رد شد. حدودا دوسال بعد 
»دوتابعیتی ها«  موضوع  مجددا   ،93 زمستان  در  یعنی 
علنی  جلسه  در  مجلس  نماینده   13 و  شد  خبرساز 
خواستار  رئیس جمهوری،  به  تذکری  در  بهمن ماه   5
شاغل  دوتابعیتی  مسئوالن  فعالیت  ادامه  از  جلوگیری 
نمایندگان  برخی  همچنین  شدند.  یازدهم  دولت  در 
نامه ای به رئیس جمهوری نوشتند و خواستار ممانعت 

از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند. طولی 
نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد.

مجید انصاری معاون وقت پارلمانی رئیس جمهوری 
نمایندگان  ای��ن  تذکر  به  مختصر  نامه ای  ارس��ال  با 
این گونه جواب داد: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری 

دارای تابعیت مضاعف نیست.
شروع تحقیق و تفحص

رئیس جمهوری  پارلمانی  وق��ت  م��ع��اون  پ��اس��خ 
از  تعدادی  و  نکرد  قانع  را  نهم  مجلس  نمایندگان 
از مسئوالن  بهارستان نشینان طرح »تحقیق و تفحص 
با  تقاضا  این  چه  گر  زدند،  کلید  را  دولت«  دوتابعیتی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  در  تصویب  وجود 
خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به  صالحدید 
خارج  مجلس  دوره  نهمین  دستورکار  از  هیئت رئیسه 
به  مجددا  دهم  مجلس  کار  به  آغاز  با  طرح  این  شد. 
هیئت  تشکیل  و  مجلس  تصویب  با  و  افتاد  جریان 
تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از 
آغاز  دولت  بدنه  در  مضاعف  تابعیت  با  مدیرانی  حضور 
مدیران  از  تحقیق وتفحص  گزارش  نیز  درنهایت  شد. 
دوتابعیتی در اردیبهشت امسال منتشر شد که حضور 
100 مدیر تصمیم گیر و تصمیم ساز را که دارای تابعیت 

مضاعف بودند، تأیید می کرد.
توضیحات کریمی قدوسی

این روزها محمدجواد  را  موضوع مدیران دوتابعیتی 
هیئت  رئیس  می کند.  نمایندگی  کریمی قدوسی 
این باره  در  دوتابعیتی ها  مدیران  از  تحقیق وتفحص 
لیستی  در  که  بگویم  باید  دوتابعیتی ها  بحث  در  گفت: 
گروه ها  از  مختلف  م��دی��ران  ماست،  اختیار  در  که 
محمدجواد  دارن���د.  حضور  مختلف  جریان های  و 
از  تحقیق وتفحص  هیئت  رئیس  کریمی قدوسی، 
مدیر  نام 100  ارسال  به  اشاره  با  دوتابعیتی ها  مدیران 
دوتابعیتی به دادستان کل کشور، گفت: ما نمی توانیم 
به دالیل خاص، اسامی یکصد مدیر ارشد دوتابعیتی را 

رسانه ای کنیم؛ اما به مردم اطمینان می ده
خواهیم  دنبال  را  موضوع  این  نهایی  بررسی  تا  یم 
امیدواریم  که  گفته  همچنین  کریمی قدوسی  ک��رد. 
دستگاه قضائی و امنیتی فورا ورود کرده و مانع حضور 
مدیران دوتابعیتی در مراکز و نهادهای مهم و حساس 
شوند؛ چرا که حضور این افراد در مراکز حساس توهین 

به مردم است.
انکار وزیر اطالعات

زمانی که رئیس هیئت تحقیق وتفحص مجلس شورای 
سمت های  از  لیستی  دوتابعیتی  مدیران  از  اسالمی 
و  روحانی  معاونان  از  اعم  غیردولتی  و  دولتی  مدیران 
اطالعات  وزیر  کرد،  منتشر  را  دوتابعیتی  وزرای  برخی 
دولتی  دوتابعیتی  »مدیر  که  گفت  چندمین بار  ب��رای 
سخنگوی  الهوتی،  بائوج  مهرداد  آن  از  بعد  نداریم«. 
اسالمی  ش��ورای  مجلس  والیی  مستقالن  فراکسیون 
در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه این فراکسیون 
اظهار کرد: سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات میهمان 

جلسه فراکسیون مستقالن والیی بود.
کرد  عنوان  دوتابعیتی ها  درب��اره  جلسه  این  در  او   
اطالعات  وزارت  از  که  استعالمی  نفر   210 تعداد  از  که 
وجود  دوتابعیتی  شائبه  نفر   101 درب��اره  شد،  انجام 
داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ 
گفت  علوی  داد:  ادامه  وی  نشد.  داده  مدیریتی  پست 
که علی رغم مباحثی که مطرح می شود، در بدنه دولت 

شخص دوتابعیتی وجود ندارد.
توضیحات باز وزارت اطالعات

بود  نگذشته  اطالعات  وزی��ر  اظهارات  از  ساعاتی 
در  ک��رد.  ارای��ه  ت��ازه ای  گ��زارش  اطالعات  وزارت  که 
دوتابعیتی ها  ِسمت  از  جدیدی  جزییات  گزارش  این 
مسئوالن  و  وزرا  تا  ریاست جمهوری  نهاد  اعضای  از 

صداوسیما مطرح شده است. در متن این گزارش آمده 
که »مواد قانونی و به ویژه ماده 989 مبنی بر ممنوعیت 
اقامت خارج  و  تابعیت مضاعف  دارای  اتباع  بکارگیری 
از  از بخشی  باعث گردیده که امکان بهره برداری  کشور 
و  نوین  علوم  حوزه های  در  به ویژه  و  ملی  ظرفیت های 
که  باشد  همراه  مشکالتی  و  موانع  با  تکنولوژی  انتقال 
از  است.  نموده  تبدیل  پارادوکس  یک  به  را  آن  عمال 
سوی دیگر سرویس های اطالعاتی ضمن رصد برنامه ها 
قوانین،  اجرای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  جدیت  و 
از  مبادرت به طراحی روش های جایگزین جهت عبور 
به ویژه  و  موردنظر  افراد  به  تسهیالت  اعطای  و  قوانین 

پس از انتصاب در پست های مدیریتی می نمایند.«
برکناری 50 مدیر دوتابعیتی

وزیر  علوی  محمود  سید   ،96 خ��رداد  میانه  در 
اطالعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس حاضر شد و گفت که »از سال 95، پرونده حدود 
باشند،  تابعیتی  دو  می دادیم  احتمال  که  را  نفر   300
بررسی کردیم. حدود 50 نفر آن ها دو تابعیتی بودند و 
برکنار هم شده اند و در این زمینه کوتاه هم نیامدیم و 
نخواهیم آمد«. وزیر اطالعات در همان جلسه وقتی با 
سوال حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر مواجه 
شد که علت حضور تعداد زیادی مدیران دوتابعیتی در 
بدنه دولت، چیست؟ با تمایز قائل شدن میان آن ها که 
چنین  دارند،  کارت  گرین  که  آن هایی  و  دوتابعیتی اند 
منع  عدم  ص��ورت  در  ک��ارت  گرین  صاحبان  که  گفت 
قانونی دیگر می توانند تصدی مدیریت را داشته باشند!
اگرچه وزیر اطالعات معتقد است که میان دارندگان 
وجود  تفاوت  کارت،  گرین  دارندگان  و  ثانویه  تابعیت 
تدقیق در مقررات کشور های غربی آشکار  با  اما  دارد، 
می شود که همان دستورالعمل ها برای اعطای تابعیت 

ثانویه پیرامون گرین کارت نیز صدق می کند.
 سوگندهایی که دوتابعیتی ها می خورند!

تعهداتی  دوتابعیتی ها،  موضوع  خطرناک  وجه  یک 
است که آن ها در قالب سوگندنامه به کشور های غربی 
می دهند؛ برای مثال فردی که در قالب هایی همچون 
ثانویه  تابعیت  »اقامت«،  و  کارت«  »گرین  »سیتی زن«، 
آمریکا را اخذ می کند متعهد می شود که وفاداری خود 
به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی 
که تاکنون شهروند آن بوده را طرد کند و در برابر کلیه 
دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از قانون 
به  و  بپردازد  آمریکا  متحده  ایاالت  قوانین  و  اساسی 
قانونًا  بورزد و هنگامی که  ایمان و وفاداری واقعی  آن 
الزم باشد برای دفاع از ایاالت متحده تفنگ به دست 

بگیرد!
سایر  و  انگلیس  ک��ان��ادا،  تابعیت  اخ��ذ  تعهدات 
چندانی  تفاوت  فوق الذکر  مورد  با  نیز  غربی  کشور های 
به  هم  هنوز  که  کانادا  شهروندی  سوگندنامه  در  ندارد؛ 
آمده  می شود،  شناخته  انگلیس  اقمار  از  یکی  عنوان 
دوم،  الیزابت  ملکه  به  که  می خورم  قسم  »من  است: 
و در  باشم  وفا  با  وارثان و جانشینانش،  و  کانادا،  ملکه 
را  کانادا  قوانین  وف��اداری،  با  و  بمانم،  باقی  وف��اداری 
شهروند  یک  عنوان  به  را  وظایفم  تمام  و  کنم  رعایت 

کانادایی اجرا کنم«!
یا  و  مدیر  که  می شود  مطرح  س��وال  این  بنابراین 
غربی  کشور  فالن  از  دفاع  برای  شده  متعهد  که  فردی 
انقالب  با  مخالف  یا  و  متخاصم  علی القاعده  )ک��ه 
وفادار  برای  یا  و  بگیرد  دست  به  سالح  است(  اسالمی 
ماندن به ملکه فالن نظام قبیله ای غربی قسم خورده، 
حتی  و  مدیریتی  کرسی های  تصدی  صالحیت  آی��ا 
چنین  معتقدند  برخی  دارد؟!  کشور  در  را  مسئولیتی 
مدیریتی  پست های  اح��راز  صالحیت  تنها  نه  فردی 
حقوق  از  استفاده  حق  حتی  بلکه  ن��دارد  را  دولتی  و 

شهروندی را هم ندارد.

هیچ کس نمی داند که مبنای تعیین 
این نرخ چیست. چرا 4000 تومان 

نباشد.چرا 4400 تومان نه؟ این 
اعالم نرخ اقدامی عامیانه است و نه 

تخصصی

من معتقدم که باید مبادالت ارزی 
دوباره از طریق صرافی ها انجام شود، 

صرافان همان کسانی هستند که در 
تمام این سال ها بار تحریم ها را به 

دوش کشیدند. البته در هر صنفی 
متخلف هم وجود دارد ولی نباید به 

خاطر 4 متخلف همه را زیر سوال 
ببریم

اقای جهانگیری گفت که ارز متعلق به 
دولت است و می خواهیم آن را کنترل 

کنیم. اما طبق قانون بهبود مستمر 
فضای کسب و کار که به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسیده است، 
دولت موظف است قبل از این گونه 
تصمیم گیری ها با تشکل های بخش 

خصوصی هماهنگی کند. اما این 
اتفاق نیفتاد و مداخله بزرگ اقتصادی 
با چند بخشنامه و دستورالعمل ابالغ 

شد

در شرایط فعلی ما کاهش شدید 
صادرات غیرنفتی به کشورهای 

آسیای میانه، افغانستان و عراق را 
شاهد هستیم. ادامه وضع موجود 

به نابودی برندهای صادراتی در 
بازارهای هدف منجر می شود. این 

مساله خسارت سنگین به بخش های 
تولیدی و کشاورزی وارد می کند 

افرادی وارد حوزه تجارت می شوند 
که اصال نمی دانند که صادرات 

چرا و چگونه انجام می شود و از 
کانال های غیرقانونی خود را موظف به 

برگرداندن ارز به دولت نمی دانند

دلسوزان اقتصادی کشور قبال هشدار 
داده بودند که کاهش سود سپرده های 

بانکی تبعات سنگینی دارد. چرا 
که مقصد نقدینگی بعد از خروج 

سرمایه ها از بانک مشخص نشده و 
این به معنای نابودی اقتصاد است

 ما باید فارغ از این که چه دولتی روی 
کار است، دیدگاه خود را مطرح کنیم 

و پشت آن بایستیم. اتاق بازرگانی 
به عنوان نماینده بخش خصوصی 

باید مواضع درست اقتصادی را طرح 
و از منافع ملی دفاع کند. اگر اتاق 

مطالبه گر بماند و بتواند از مواضع خود 
دفاع کند می تواند موفق باشد

بحث داغ دوتابعیتی هامجلس بان

سوگندهایی که می خورند! دهقان:
دولت باید طبق قانون اقدام متقابل انجام دهد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأکید بر اینکه اعتماد دوباره به اروپایی ها ساده اندیشی و خیانت است، گفت: 
طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی، در صورت نقض برجام توسط هر یک از طرف های 1+5، دولت باید تعهدات مربوط به 

برجام را متوقف کند.
محمد دهقانی نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با اشاره به خروج 
آمریکا از برجام، اظهار داشت: به لحاظ حقوقی »برجام« زمانی الزم االجرا شد که یک قانون در مجلس به تصویب رسید و از 

طرفی مصوبه شورایعالی امنیت ملی هم به تأیید مقام معظم رهبری رسید.
دولت باید طبق قانون با خروج آمریکا از برجام اقدام متقابل انجام دهد

وی افزود: شروطی در این 2 مصوبه داریم که مبنای مشروعیت اقدام دولت برای اجرای برجام بوده است، طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی هر گاه هر کدام 
از طرفین 1+5 برجام را نقض کنند، دولت ایران باید اقدام متقابل نشان دهد، اآلن که آمریکا صریحًا و روشن تحریم ها را برگردانده و برجام را نقض کرده و از برجام 

خارج شده، دولت باید طبق مصوبه مجلس اقدام متقابل انجام دهد.
دولت موظف است تعهدات مربوط به برجام را متوقف کند

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر همین اساس یادآور شد: طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، تصریح شده 
که اگر هر یک از طرف های 1+5 تحریم ها را برگردانند و برجام را نقض کنند، دولت موظف است تعهدات مربوط به برجام را متوقف کند، مصوبه مجلس و مصوبه 

شورایعالی امنیت ملی 2 قانون کشور هستند که الزم االجرا هستند اما متأسفانه دولت به هیچ از این قوانین عمل نمی کند.
وی با تأکید بر اینکه دولت در شرایط فعلی باید تعهدات برجام را متوقف کند، گفت: دولت باید تعهداتی که درباره موضوع هسته ای به 1+5 داده بود را متوقف 

نماید چرا که تمام این تعهدات با خروج آمریکا از برجام دیگر ارزش حقوقی ندارند و از َحِیز انتفاع خارج شده اند و دولت باید اقدام متقابل انجام دهد.
دهقانی اضافه کرد: هر چند با توجه به کاری که با سایت هسته ای اراک کردند، شاید 10 سال طول بکشد که به حالت قبل از برجام برگردد، هر چند اگر بخواهند 
باید  از سانتریفیوژهای ما در این مدت کار نمی کرده و در صورتی راه اندازی ُخرد می شود و دوباره  اینکه بسیاری  به  با توجه  نطنز را دوباره راه اندازی کنند، 
آبشارهای جدیدی را طراحی کنیم، ممکن است مدت ها طول بکشد، حتی بسیاری از دانشمندان و فعاالن عرصه هسته ای ما به خاطر سرخوردگی و سرکوفتی 
که زدند، از مسیر کارشان خارج شدند و به فعالیت های دیگری روی آوردند و جمع کردن این دانشمندان هسته ای و سامان دادن تکنولوژی هسته ای کشور در 
شرایط فعلی شاید سال ها به طول بیانجامد، اما به هر حال دولت باید طبق 2 مصوبه مجلس و شورایعالی امنیت ملی شروع به کار کند و تعهدات برجامی را متوقف 

نماید اما متأسفانه دولت شروع نکرده است.
برخی همچنان با جنازه برجام عکس یادگاری می گیرند

وی خاطرنشان کرد: از طرفی به نظر می رسد رفتار فریب کارانه ای که اروپایی ها پیش گرفتند و جریان داخلی که حیثیت خودشان را به برجام پیوند زدند و 
همچنان با جنازه برجام عکس یادگاری می گیرند و می خواهند همچنان برجام را حفظ کنند، نیاز به توضیح دارد.

آمریکا و اروپا در زمینه »برجام« هم داستان هستند
دهقانی با تأکید بر اینکه آمریکا و اروپا در زمینه »برجام« هم داستان هستند و آن را بیان هم کرده اند و این موضوعی پنهانی نیست و تحلیل هم نیست بلکه خبر 
است، گفت: آمریکایی ها 3 خواسته از ایران را بیان کردند، یکی اینکه ما آن محدودیت هسته ای را برداریم، یعنی به جای اینکه 8 سال محدودیت هسته ای داشته 
باشیم، آن را برداریم و نامحدود کنیم و به صورت دائمی محدودیت فعالیت هسته ای داشته باشیم، دومین خواسته آمریکایی ها از ایران این است که ما فعالیت 

موشکی مان را متوقف کنیم، خواسته سوم آمریکا هم این است که ما در زمینه مسائل منطقه ای عقب نشینی کنیم و تابع سیاست های آمریکا در منطقه باشیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین عنوان کرد: این 3 خواسته آمریکایی ها از ایران هم در بیان رؤسا و مسئوالن هر 3 کشور اروپایی بیان شده 

و هم در بیانیه مشترکی که اروپایی ها داده اند، این 3 خواسته را مطرح کرده اند.
وی اضافه کرد: هر آدم بی سوادی هم می فهمد که خواسته های آمریکا و اروپا در این زمینه یکی است، ولی بین خودشان تقسیم کار کردند، قرار است آمریکا 
فشار بیاورد و تحریم ها را برگرداند و ایران را تهدید کند و اروپایی ها هم بیایند با آقایان دولتمردان ما دوباره مذاکره کنند و دولتمردان ما را وادار به عقب نشینی های 

جدید کنند، خط آمریکا و اروپا در این زمینه یکی است بنابراین اعتماد دوباره به اروپایی ها ساده اندیشی و خیانت است.
خیانت است که دوباره ملت را به نحو دیگری معطل بگذارند

به گزارش ایسنا؛ دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: االن که تجربه برجام را داریم دیگر خیانت است که دوباره ملت را به نحو دیگری معطل بگذارند و همچنان 
بخواهند کشور را با جنازه برجام سر کار بگذارند و بین زمین و هوا نگه دارند و مردم همچنان منتظر باشند و دوقطبی های سیاسی دیگری را در کشور ایجاد کنند، 
به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مانند افزایش نرخ ارز، بیکاری 30 درصد جوانان کشور، مشکالت معیشتی و رکود اقتصادی حاکم بر کشور، دوباره سرشان 
را به مسائل بی ارزشی گرم کردند که تکلیفش برای مردم روشن شده است اما برخی حاضر نیستند تکلیف خودشان را روشن کنند، ان شاءا... خداوند در آینده 

تکلیف شان را روشن می کند.

رحیمی جهان آبادی:
اروپا برای دفاع از حیثیت سیاسی خود تالش می کند 

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اگر اروپایی ها هزینه ای برای ادامه حیات برجام را متحمل نشوند، به دالیلی در آینده 
هیچ کس حاضر نیست طرف گفت وگو با اروپایی ها شود.

جلیل رحیمی جهان آبادی در خصوص اینکه ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا از تهیه مقررات طرحی در 2 ماه آینده 
برای حمایت از شرکت های اروپایی در زمینه تعامالت اقتصادی با ایران خبرداده و از شرکت های اروپایی خواسته تا بدون 
توجه به تحریم های آمریکا با ایران همکاری داشته باشند، اظهار داشت: یکی از مشکالتی که در خصوص تعهدات اروپایی ها 

در قبال برجام وجود دارد این است که بخش خصوصی امور اقتصادی این قاره را اداره می کند.
اروپایی ها در سال 1996 در قبال تحریم های آمریکا علیه کوبا چه اقدامی را انجام دادند؟

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی بیان کمرد: اروپایی ها تجربه ای در سال 1996 میالدی دارند که پس از تحریم کوبا از سوی ایاالت متحده، قانونی 
را مصوب کردند و دولت های اروپایی به بخش خصوصی فشار آوردند تا به تحریم های آمریکا بی اعتنایی کنند و با کوبا همکاری داشته باشند.

در مذاکرات ایران با اروپایی  ها چه نکاتی مدنظر است؟
وی با بیان اینکه اقدام اروپایی ها در 3 بخش قابل تامل است، افزود: بخش اول اینکه با ضمانت های بانکی، فعالیت و همکاری تجار و بازرگانان اروپایی را با 
ایران تضمین کنند، بخش دوم آنکه قانون حمایت از بخش خصوصی و اجبار این بخش به عدم همکاری با آمریکا را در نظر داشته باشند و نکته سوم نیز این است 
که باید مشوق هایی را برای بخش خصوصی خود در نظر بگیرند تا در ایران فعالیت کنند، اگر هم ضرر و زیانی از سوی آمریکایی ها به شرکت های اروپایی وارد 

شد، اروپایی ها بتوانند جبران کنند.
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: در مذاکرات ایران با اروپایی  ها این نکات مدنظر است و قرار است در مهلتی 2 ماهه به نتیجه برسند تا آن ها بتوانند حمایت های 

الزم از بخش خصوصی اروپا را داشته باشند.
حمایت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم های آمریکا کار راحتی نیست

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با انحصار سوئیفت ممکن است شرکت های اروپایی را به همکاری با ایران 
ترغیب کنند، گفت: واقعیت این است که حمایت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم های آمریکا کار راحتی نیست ولی تجربه نشان داده که در سال 1996 

اقدام اروپایی ها برای حمایت از کوبا در مقابل تحریم های آمریکا جو.اب داده است.
اروپا برای دفاع از حیثیت سیاسی خود باید برای تسهیل همکاری با ایران تالش می کند

اگر اروپایی ها این هزینه ها را متحمل نشوند، در آینده هیچ کس حاضر نیست طرف گفت وگو با اروپایی ها شود زیرا می دانند که بهتر است مشکل خود را با 
آمریکا حل کنند. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه اروپایی ها می دانند فقط بحث اقتصادی شرکت ها نیست 
بلکه استقالل سیاسی و جایگاه اتحادیه اروپا در این زمینه مطرح است، اظهار داشت: اگر اروپایی ها این هزینه ها را متحمل نشوند، در آینده هیچ کس حاضر 

نیست طرف گفت وگو با اروپایی ها شود زیرا می دانند که بهتر است مشکل خود را با آمریکا حل کنند.
چرا می توان به به آینده مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی امیدوار بود؟

عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت: اروپایی ها نمی خواهند جایگاه سیاسی خود را در جهان از دست بدهند و نفوذ خود 
را در منطقه و جهان محدود کنند، جمیع جهات نشان می دهد که می شود به آینده مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی امیدوار بود.

پژمان فر:
اروپایی ها توانی برای حل مشکالت ندارند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اینکه دولتی ها دیگر خودشان هم خجالت می کشند بگویند مشکالت 
بدون  آنها  افتادن است، چون  به چاه  از چاله  اروپایی ها  به  اعتماد مجدد  اقتصادی حاصل رفتار دولت قبل است، گفت: 

آمریکایی ها حتی آب هم نمی خورند.
نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به خروج آمریکا از برجام، 
اظهار داشت: از ابتدا هم روشن بود که از توافق برجام چیزی عاید ملت ایران نمی شود، اما شاید مهم ترین ثمره برجام این 
بود که شبهه برخی افراد مبنی بر اینکه آمریکایی ها قابل مذاکره هستند و می شود منافع خودمان را با مذاکره از آمریکایی ها 

بگیریم، برطرف شد و امروز دیگر کسی نمی تواند چنین سخنی را مطرح کند که با دیپلماسی لبخند و دست در دست یکدیگر دادن و عکس یادگاری گرفتن 
می توان مشکل را حل کرد، این موضوع دیگر برای همگان روشن شده و بسیار شفاف است.

وی افزود: ما برجام را طبق قوانین بین المللی ولو خیلی ظالمانه پذیرفتیم و موظف بودیم به آن عمل کنیم، طبق بند 36 برجام، ما موظف بودیم در صورتی 
که نقض برجام صورت بگیرد اقدام متقابل انجام دهیم، هر چند تاکنون آقایان می گفتند برجام نقض آشکار نشده و روح برجام صدمه نخورده اما امروز که آمریکا 
صراحتًا از برجام خارج شده دیگر روح برجام نیز صدمه خورده و فاتحه آن را خواندند، بنابراین امروز طبق قانون حتما باید طی 2 سال فعالیت های هسته ای مان 

آغاز کرده و به آن نقطه ای که بوده برسانیم.
نماینده مشهد در مجلس تصریح کرد: امروز مسئله ای با اروپایی ها نداریم که بخواهیم با آنان دوباره مذاکره و آن را حل کنیم، طبق قانون با توجه به خروج 
آمریکا از برجام موظفیم فعالیت های هسته ای مان را آغاز کنیم، طرف مقابل رسمًا برجام نقض را کرده و ما بر اساس قوانین داخلی و بین المللی وظایفی داریم 

که باید به آنها عمل کنیم.
وی اضافه کرد: مذاکره با اروپایی ها و اعتماد مجدد به آنان از چاله به چاه افتادن است، اروپایی ها چاه هستند، چون توانی برای حل مشکالت ندارند، تاکنون 

نیز نشان داده اند که بدون آمریکایی ها حتی آب هم نمی خورند، فلذا آنان نمی توانند مسائل را به طور مستقل حل کنند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در تمامی تعهداتی که طرف مقابل در برجام داشت، قرار بود تمامی تحریم ها را بردارند، اروپایی ها می توانستند 
خودشان بسیاری از تحریم ها را بردارند، اما هیچ اقدامی نکردند، این نشان دهنده آن است که اروپایی ها نقش بازی می کنند و آمده اند طبق این نقشه و پاس گلی 

که آمریکایی ها به آنان دادند، امتیاز جدیدی از ایران بگیرند و ما را بیشتر تحت فشار قرار دهند.
وی اضافه کرد: مهم ترین اتفاقی که در این میان افتاد این بود که برای همه روشن شد دیپلماسی وادادگی دیگر به سر آمده و امروز باید دیپلماسی تغییر کند، 
دولت باید از ملت عذرخواهی کند، درست است که خسارت های مالی و حیثیتی زیادی به کشور زدند که قطعًا جبران نمی شود، اما با عذرخواهی دولت از ملت 

حداقل مردم متوجه می شوند که مسئوالن این مقدار انصاف را دارند که در صورتی اشتباه، آن را بپذیرند.
پژمان فر با بیان اینکه امروز باید به سمت دیپلماسی استقامت و ایستادگی پیش برویم و از آن بچه های بسیجی که در جبهه ها داشتیم، یاد بگیریم، تأکید 
کرد: ما می توانیم با تکیه بر ظرفیت های داخلی مان مشکالت مان را حل کنیم، با توجه به ضعف دولت در حل مشکالت اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز و بیکاری 
جوانان، دیگر جا ندارد ملت را معطل نگه دارند، دولتی ها دیگر خودشان هم خجالت می کشند بگویند مشکالت اقتصادی امروز حاصل رفتار دولت قبل است، 

بیش از 5 سال است از دولت روحانی آنان می گذرد و این دولت هیچ قدمی برای حل مشکالت کشور برنداشته است.



 هدیه ریحانی
hedie.s.reyhANi@gmAil.com

 مرجان فرهمند
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  كوله بار تجربه 
داستانک

چند جغد به قصد تغییر محل زندگی خود به جنگلی سرسبز رفتند.
همه آنها درختی زیبا، تنومند و سبز را به عنوان خانه خود برگزیدند.

درخت  یك  روی  بر  تا  کردند  مجبور  را  او  جغدها  دیگر  می گرفت.  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  دیگران  سوی  از  داشت  تجربه  از  کوله باری  که  پیر  جغد  میان  این  در 
می زد،  لبخند  فقط  پیر  می نازیدند.ج���غد  خود  زیبای  النه های  داشتن  به  و  می گرفتند  سخره  به  را  پیر  جغد  جغدها،  دیگر  روز  بسازد.هر  النه  شده  خشك  نیمه 

خشکی  نیمه  درخت  به  هیزم شکن ها  اینکه  تا  می شد  خراب  یکی  یکی  جغدها  خانه   افتادند.  آنجا  درختان  جان  به  آمدندو  جنگل  به  شکن  هیزم  نفر  چند  روزی 
سخن  این  آنها  نکنیم.  تلف  را  وقتمان  است  بهتر  نمی خورد،  درد  به  درخت  این  گفت:  شکنان  هیزم  از  یکی  رسیدند.  بود،  ساخته  النه  آن  روی  بر  پیر  جغد  که 

رفتند. و  گفتند  را 
جغدهای جوان آواره شدند و جغد پیر درهمان النه خود به زندگی شیرینش ادامه داد.
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که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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    سرویس اجتماعی
قالب  در  که  ن��وزادان  فروش  بزرگ  شبکه  اعضای 
حالی  در  کردند  می  فعالیت  مشهد  در  باند  چند 
که  افتادند  دام  به  قضایی  ویژه  دستورات  صدور  با 
این  در  نیز  دولتی  مستخدمان  از  برخی  ردپ��ای 

پرونده به چشم می خورد.
ماجرای این پرونده حساس از چهارم اردیبهشت 
و زمانی آغاز شد که مردی به همراه یک رابط و زنی 
نام یک  به  برای گرفتن شناسنامه  به خاله  معروف 
نوزاد به اداره ثبت احوال مشهد مراجعه کردند اما 
در حالی که اختالفی به خاطر مسائل مالی بین مرد 
رابط و مردی که قرار بود شناسنامه برای نوزادش 
با  دریافت کند، رخ داده بود، ماموران ثبت احوال 
والدین  دیگر شناسنامه  نام های  و  بررسی مدارک 
کودک متوجه شدند که هم نام یکی از فرزندان ثبت 
مادر  نام  هم  و  است  »فاطمه«  شناسنامه،  در  شده 

کودک »فاطمه« قید شده است.
ماجرا  به  اح��وال  ثبت  کارمند  که  بود  گونه  این 
ماموران  به  را  موضوع  بالفاصله  و  شد  مشکوک 
ماموران  بعد  دقایقی  داد.  گزارش  سناباد  کالنتری 
و  شدند  عملیات  وارد  سناباد  کالنتری  اطالعات 
که  مردی  الف«  »ع-  همراه  به  را  رابط(  )مرد  احمد 
حالی  در  بگیرد  فرزندش  برای  شناسنامه  بود  قرار 
محل  از  خاله  به  معروف  زن  که  کردند  دستگیر 

گریخته بود.
اولین سرنخ از باند حرفه ای کودک ربایی

با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا این پرونده 
با صدور دستوری از سوی قاضی خدابنده )معاون 
 215 شعبه  به  رض��وی(  خراسان  مرکز  دادستان 
شد.  ارج��اع  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادس��رای 
بازپرس با تجربه این شعبه که با همان گزارش اولیه 
داد  می  احتمال  و  بود  برده  موضوع  اهمیت  به  پی 
نوزادان  فروش  یا  ربایی  کودک  ای  حرفه  باند  یک 
در پس این ماجرا باشد، دستوراتی تخصصی و فنی 
نیروهای  به  پرونده  این  قاطعانه  پیگیری  برای  را 

اطالعات کالنتری سناباد صادر کرد.
به دنبال دستورات قضایی گروه ویژه ای از ماموران 
به سرپرستی رئیس کالنتری تحقیقات گسترده خود 
را با بازجویی از دو مظنون این حادثه ادامه دادند. 

بررسی ها مشخص کرد زنی که از محل ثبت احوال 
گریخته خاله واقعی احمد )فرد دستگیر شده( است 
بنابراین ماموران انتظامی در یک عملیات هماهنگ 
خاله را در شهرک شهید رجایی دستگیر کردند و به 

مقر انتظامی انتقال دادند.
این زن که دیگر همه راه های گریز را بسته می دید، 
در اعترافاتی تکان دهنده از ماجرای خرید و فروش 
شناسنامه  گرفتن  و  جعلی  سندسازی  با  ن��وزادان 
از شگردهای متفاوت  پرده  و  واقعی خبر داد  های 
اعضای این شبکه خرید و فروش نوزادان در مشهد 

برداشت.
فقط  احمد  و  من  گفت:  خود  اعترافات  در  وی 
آن ها  فروش  قبال  در  و  کردیم  می  پیدا  را  نوزادان 
پولی به دست می آوردیم اما نقش اصلی را مرد 50 
ساله ای که ادعای بازنشستگی از ثبت احوال را دارد 
به همراه زنی معروف به خانم دکتر در این ماجرا ایفا 

می کنند.
از یزد تا چابهار و مشهد

فروش  چگونگی  درب��اره  متهمان  از  یکی  احمد 
اولین نوزاد به قاضی شعبه 215 دادسرای عمومی 
که  )فردی  الف«  »ع-  و  من  گفت:  مشهد  انقالب  و 
قرار بود شناسنامه بگیرد( در خدمت سربازی آشنا 
شده بودیم تا این که من برای مسافرت به یزد رفتم 
تا از آن جا برای کارگری به چابهار بروم اما در یزد 
از  سال   10 حدود  که  کرد  دل  درد  برایم  الف«  »ع- 
به  و  ندارد  فرزندی  هنوز  ولی  گذرد  می  ازدواجش 
از  وقتی  بود.  ناراحت  بسیار  موضوع  همین  خاطر 
»ع- الف« جدا شدم و به مشهد بازگشتم ، موضوع 
را برای خاله ام تعریف کردم. او هم زوجی را معرفی 

کرد که قرار بود دختران دوقلویش را بفروشند.
فروش دوقلوهای تربت جامی 

زن معروف به خاله نیز در ادامه اعترافاتش گفت: 
یک روز به آرایشگاه رفته بودم که در آن جا با زنی که 
او را خانم دکتر صدا می زدند، آشنا شدم و ماجرای 
بازگو  برایش  بودم  شنیده  احمد  از  که  را  الف«  »ع- 
کردم. آن زن هم شماره تلفن زوجی را در تربت جام 
را  خودشان  دوقلوهای  خواستند  می  داد.  من  به 
بفروشند. باالخره با رابطان دیگر موفق شدیم یکی 
از دوقلوها را به مبلغ هفت میلیون تومان خریداری 

بدهیم  دیگری  فرد  به  هم  را  دیگر  قل  آن  تا  کنیم 
اما وقتی نوزاد 10 روزه را در مشهد تحویل گرفتیم 
دوباره با مردی که مدعی بود بازنشسته ثبت احوال 
است و می تواند از طریق »رابطه« برایمان شناسنامه 

بگیرد ارتباط برقرار کردیم.
متهمان  از  اطالعاتی  و  تخصصی  بازجویی های 
پرونده  قاضی  که  رسید  جایی  به  شده  دستگیر 
دیگر  دستگیری  برای  را  ای  موشکافانه  دستورات 
اعضای این شبکه صادر کرد و بدین ترتیب ماموران 
زن  شدند  موفق  سناباد  کالنتری  اطالعات  زبده 
معروف به خانم دکتر را در شهرک طالقانی مشهد 

به دام اندازند.
طعمه ها در مجالس زنانه و آرایشگاه ها

این زن خانه دار معموال در آرایشگاه ها و مجالس 
با  سپس  و  می کرد  پیدا  را  خود  های  طعمه  زنانه 
ارتباط با دیگر اعضای باند به خرید و فروش نوزادان 
ماجرا،  ادامه  در  گزارش،  بنابراین  پرداخت.  می 
ماموران به سراغ مرد 50 ساله رفتند و او که خودش 
ثبت  اداره   85 سال  بازنشستگان  از  یکی  نام  به  را 
احوال معرفی کرده بود به همراه فردی به نام مهدی 

دستگیر کردند.
دکتر  خانم  و  ساله   50 مرد  منزل  از  بازرسی  در 
چندین شناسنامه دیگر مربوط به نوزادان کشف و 
ضبط شد. در ادامه رسیدگی به این پرونده تاکنون 
کارمند یکی از ادارات دولتی به همراه 25 نفر دیگر 
دستورات  صدور  با  ها  بررسی  و  اند  شده  دستگیر 
ویژه قضایی در حالی ادامه دارد که 12 شناسنامه از 
اعضای این شبکه کشف و شش کودک فروخته شده 
آمده  دست  به  سرنخ های  اند.  شده  شناسایی  نیز 
بیانگر آن است افرادی در برخی بیمارستان ها نیز با 
اعضای این شبکه مرتبط بوده اند که تحقیقات برای 

شناسایی آن ها آغاز شده است.
اعضای  دهد  می  نشان  ها  بررسی  دیگر  سوی  از 
هفت  مبلغ  از  را  ن���وزادان  ف��روش  که  شبکه  ای��ن 
آخرین  فروش  در  بودند  کرده  آغاز  تومان  میلیون 
تومان  به 31 میلیون  را  نوزاد شناسایی شده مبلغ 
آن  بیانگر  تحقیقات  ادام��ه  رسانده اند.همچنین 
است که ردپای فروش نوزادان به استان های یزد، 

اصفهان و خراسان رضوی کشیده شده است.

زن معروف به خانم دکتر معرف فروش نوزاد 15 
روزه

از  استان  انتظامی  فرمانده  کریمی،  قادر  سردار 
انهدام شبکه خرید و فروش نوزادان و دستگیری 26 

تن از اعضای این باند در مشهد خبر داد.
با  استان  انتظامی  فرمانده  کریمی،  قادر  سردار 
اعالم این خبر گفت: در پی گزارش اداره ثبت احوال 
با مدارک جعلی  اینکه خانواده ای  بر  مشهد مبنی 
شناسنامه  دریافت  برای  ن��وزاد  واکسن  و  زایمان 
آغاز  بالفاصله  پلیسی  تحقیقات  اند  کرده  مراجعه 

شده است.
وی افزود: مراجعه یک خانواده یزدی به اثاره ثبت 
مدارک  با  شناسنامه  خواست  در  و  مشهد  حوال  ا 
فرزند  کردند  می  ادعا  که  ن��وزاد  یک  برای  جعلی 
خودشان است ماموران تجسس کالنتری سناباد را 
برآن داشت تحقیقات خود را در این باره آغاز کنند. 
بررسی های اولیه نشان می داد که این خانواده نوزاد 
۱۵روزه را به مبلغ  ۳۰ میلیون تومان خریداری کرده 
توسط  که  داشته  دوقلوی  ،خواهر  نوزاد  این  و  اند 
افراد رابط به خانواده اصفهانی فر وخته شده است.

پلیس  بعدی  تحقیقات  گفت:  کریمی  سرتیپ 
که  شبکه  اصلی  گردانندکان  از  یکی  شناسایی  به 
این  پلیس   . شد  بود  دکتر  خانم  به  معروف  زنی 
زن را دستگیر کرد و نحقیقات از او به شناسایی و 

دستگیری دیگر کردانندگان این شبکه شد.
راز فروش دو قلوها

پرونده  این  تحقیقات  ادامه  در  کرد:  عنوان  وی 
مشخص شد پدر این نوزادهای دوقلو چندی قبل 
از همسرش جدا شده و پس از آن که آن ها زندگی 
 3 صاحب  ب��ارداری  این  با  اند  گرفته  سر  از  را  خود 
اند و از طریق این زن معروف به  دختر 2 قلو شده 

دکتر تصمیم به فروش فرزندان خود می گیرند.
این  به دست داشتن  با  سردار کریمی اظهار کرد: 
سرنخ ها ماموران کالنتری سناباد تحقیقات 20 روزه 
خود را ادامه داده و 26 متهم مرتبط با این پرونده را 
شناسایی و دستگیر و سرنخ هایی به دست آمد که 
حکایت از فروش 6 نوزاد توسط این شبکه داشت. 
این  مبهم  ابعاد  دیگر  کشف  و  گسترده  تحقیقات 

پرونده با دستورات مراجع قضایی ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی بیمارستان امام رضا)ع( گفت: 
یک آتش نشان مجروح که 12 اردیبهشت جاری 
به دلیل عارضه سوختگی به این بیمارستان منتقل 
و بستری شده بود صبح امروز جان خود را از دست 

داد.
دچار  نشان  آتش  این  اف��زود:  باغستانی  محمد 
 25 درص��د   47 میزان  به  سه  درج��ه  سوختگی 
از  ناشی  عفونت های  حذف  برای  نیز  اردیبهشت 
سوختگی تحت جراحی قرار گرفت اما پس از عمل 
به تدریج میزان هوشیاری اش کاهش یافت و دیشب 
به عملیات احیا قلبی ریوی پاسخ داد اما بامداد امروز 
عملیات احیا موثر واقع نشد و با وجود تالش کادر 

درمانی جان باخت. 
توس  صنعتی  شهرک  نشانی  آتش  ایمنی  مشاور 
نیز به خبرنگار ایرنا گفت: حادثه آتش سوزی 12 
اردیبهشت ماه در قسمت تاسیسات یک کارخانه 
چینی این شهرک رخ داد و آتش نشان جان باخته 

حین عملیات اطفا همین حریق دچار حادثه شد. 
یحی پاک عقیده افزود: در حین عملیات به دلیل 
وجود بخارات آب و تاریکی محل این آتش نشان به 
نام 'حسن پوراکبر' در دیگ آب جوش سقوط و دچار 
سوختگی شدید شد که متاسفانه امروز در بیمارستان 

جان خود را از دست داد.
خدماتی  شرکت  مدیرعامل  مقامی  ا...  حبیب 
این  نشانی  نیز گفت: آتش  شهرک صنعتی توس 
شهرک صنعتی از حدود 20 سال پیش تاکنون با 9 
آتش نشان تخصصی و 2 دستگاه خودرو عملیاتی 
فعال بوده و مستقل از آتش نشانی مشهد و زیر نظر 

شرکت خدماتی است.

پ��رورش  و  آم����وزش  غ��ی��ردول��ت��ی  م����دارس  مسئول 
خراسان رضوی گفت: باید این نکته را مدنظر قرار داد که 
در تمام فعالیت ها و اقدامات، اولویت با مدارس دولتی 
نمونه  برای  دولتی  مدارس  در  امکانات  درنتیجه  است 
دارا بودن مشاور تکمیل ظرفیت می شود پس از آن به 
کمیته  در  می شود.  داده  اختصاص  غیردولتی  مدارس 
برنامه ریزی استان خراسان رضوی تصمیم گرفته می شود 
که کدام منطقه از سطح استان نیرو بفرستد. متأسفانه در 
سطح استان مدارسی وجود دارد که نیروی کافی در اختیار 
ندارند. درواقع اولویت با مدارس دولتی است و نیروها در 
مدارس دولتی مستقر می شوند و مازاد نیرو در مدارس 

غیردولتی سازماندهی می شوند.
وی با بیان اینکه »برای جذب آموزگاران مدارس غیردولتی 
شرایط کلی وجود دارد« خاطرنشان کرد: در این راستا 
و  آم��وزش  حراست  وسیله  به  باید  آموزگار  هر  شرایط 
پرورش و اداره گزینش تأیید شود. در گذشته برای گزینش 
می انجامید،  طول  به  سال  چند  آن  فرایند  آموزگاران 
اما امروز شرایط به خوبی سامان دهی شده است. ابتدا 
آموزگاران در سامانه سهاپ ثبت نام کرده و اطالعات خود 
را وارد می کنند. در مرحله بعد اطالعات آن ها مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.
اسالمی نژاد تصریح کرد: گاهی اوقات در مدارس غیردولتی 
قراردادهایی که در اختیار بازرس قرار می گیرد، مشکلی در  
ظاهر آن نیست، اما متأسفانه بسیاری از دوستان صرف 
اینکه سابقه کاری داشته باشند با مبالغ پایین، کار کردن در 
مدارس غیردولتی را می پذیرند. برای نخستین بار شرایط 
و قراردادی را ایجاد کردیم که در هیچ جای کشور انجام 
نشده  و در فرمت مشخص قرارداد، کسی زیان نمی بیند. 
درواقع براساس قانون کار، فرمتی را در اختیار مؤسسان 
قرار داده ایم که براساس مدرک تحصیلی، برای آموزگاران، 
حقوق در نظر گرفته  می شود. این درحالیست که در شرایط 
سود  و  کند  جذب  نیرو  تا  دارد  را  اختیار  مؤسس  فعلی 

خودش را نیز درنظر می گیرد.
پ��رورش  و  آم����وزش  غ��ی��ردول��ت��ی  م����دارس  مسئول 
خراسان رضوی ادامه داد: برخی از مدارس قرارداد دارند 
و برخی از مدارس غیردولتی متأسفانه قراردادی ندارند 
که اگر بازرسان متوجه عدم قرارداد آموزگاران در مدارس 
غیردولتی شوند همان جا برخورد شده و مؤسس باید به 
سرعت قرادادها را تدوین کند. گاهی می شود که آموزگاران 
از مؤسس درخواست می کنند که هزینه بیمه را به خودش 
بدهند و در اینجا مقصر آموزگاران هستند. شایان ذکر است 
که بیمه به 44 ساعت کار در هفته و 182 ساعت کار در ماه 

تعلق می گیرد. 
خدمات،  خرید  م��دارس  در  »امسال  اینکه  بیان  با  وی 
سامانه ای طراحی شده است که هرکدام از افرادی در این 
مدارس درحال فعالیت هستند« افزود: آموزگاران می توانند 
شکایت خود را در سامانه sheKAyATmedU.ir ثبت کنند 
بیشترین  است  ذکر  شایان  است.  شکایتی  سامانه  که 
تخلفات مدارس غیردولتی در زمینه شهریه ها است که 
تیرماه سال  بازگردد. در  قانونی  به خالء  از آن  درصدی 
جاری شهریه مدارس تصویب شده و به آن ها ابالغ گردید. 
درحالی که در گذشته تصویب شهریه و تصویب و ابالغ آن 
به اواخر شهریور و مهرماه می شد درنتیجه مؤسسان چون 
اطالعی از شهریه نداشتند مجبور بودند شهریه را به صورت 
علی الحساب براساس شهریه سال گذشته از دانش آموزان 
دریافت کنند. امسال برای نخستین بار شهریه را در تیرماه 

ابالغ کردیم درنتیجه تکلیف شهریه مشخص است.
اسالمی نژاد خاطرنشان کرد: بخش بعدی بیشتر تخلفات، 
در زمینه ظرفیت نوسازی بود درواقع برخی مدارس بیشتر 
ثبت نام می کردند. در حوزه  از ظرفیت خود دانش آموز 
ظرفیت نوسازی فرمی در اختیار مؤسسان قرار می گیرد، 
در آن تأکید می شود که مؤسس باید چه تعداد ثبت نام کند.

    سحر مغانی
تابه حال با این مسئله برخورد کرده اید؟ اینکه نابرابری 
چیست و چه حالی دارد؟ قطعا برخورد کرده اید اما شاید 
بی توجه از کنار آن گذشته  باشید. عده ای به  دلیل آن 
که سال ها درس خوانده اند یا به  طور کلی تالش بسیار 
کرده اند، توانسته اند شغلی به دست بیاورند که هم نان 
و آب خوبی دارد و هم وجه نیکو. نان و آب خوبش در 
این است که از مزایایی مثل حقوق باال و احترام بیشتر 
نسبت به سایر مشاغل  برخوردار است. این موقعیت و 
موقعیت هایی که کمتر از از این مزایا برخوردارند، نسبت 
به یکدیگر دچار نابرابری هستند. اصال نابرابری اجتماعی 

یعنی همین! 
با نابرابری چگونه مواجه می شویم؟

در حالت ذهنی، وقتی به موقعیتی مثل موقعیت باال 
فکر می کنیم، با خود می گوییم که خب این منطقیست 
و مشخصا هرکه زحمت کشیده باید نان بیشتری بدست 
بیاورد و به قول معروف "دارندگی و برازندگی". یعنی آنچه 
در ذهن فرهنگی ما ایرانیان میگذرد، برخورداری از مزایا 
نسبت به برازندگی و شایستگیست. اما این تصویری 
مواجه  نابرابری  نمودهای  با  که  هنگامی  و  ذهنیست 

می شیم اوضاع تفکرمان کمی عوض می شود...
احساس نابرابری

بیایید باهم یک تصویر بسازیم: فرض کنید که از نظر 
مالی در تنگنا هستید و با مشکالت اقتصادی متعددی 
درگیرید؛ چنانکه در هر کار باید حساب و کتاب کنید که 
مبادا خرج اضافه ای به بار بیاید. قاعدتا از راه حل های 
شما برای یکی از امور روزانه تان مثل جابجایی، استفاده 
از وسائل نقیله عمومی و خصوصا ارزان ترین آن ها یعنی 
اتوبوس)اوضاع وسائل نقلیه عمومی مان خودش مسئله 
بلند باالییست که بعدا به آن می رسیم( است. در یک 
روز گرم که احتماال ظهر مردادماه است سوار اتوبوس 
بنابراین  نمی شود  پیدا  که  خالی  صندلی   می شوید. 
البالی جمعیت انبوه باید بایستید. آنقدر شلوغ است که 
صورتتان به زیر بغل کسی که کنارتان ایستاده می چسبد 
حداقل  رعایت  برای  و  احتمالی  رایحه   از  فرار  برای  و 
بهداشت روی تان را به آن طرف می برید، به بیرون و 
به خیابان ها بی هدف خیره می شوید، در افکار درهم 
و برهم  مملو از مسائل مالی تان غرق هستید که ناگهان 
نگاهتان در آن بیرون متوجه سوژه ای می شود: کسی 
شبیه به خود شما -خانم یا آقایی موجه با سن و سالی 
مشابه شما- سوار بر اتوموبیلی مدل باالست که نه فقط 
از باد خنک کولرهای درجه یک استفاده می کند که به 
موسیقی مورد عالقه اش هم گوش میدهد. در این لحظه 
درست به یک نابرابری اجتماعی نگاه می کنید و آن را با 
تمام وجود احساس می کنید، غمی غریب گریبان تان را 
می گیرد و آهی از نهادتان برمی آید که "چرا من ندارم!؟" 

است  زندگی تان  محل  که  شهر  وسط های  جایی  از 
می روید و به جاهایی که باالشهرتر از محله ی شماست 
از آن جا فقط رد شوید چون در  قرار است  می رسید، 
مسیر شما بوده اما بخشی از روح شما آنجا می ماند... 
چه خانه های لوکسی که در برج های بلندباال توجه شما 

را به خود می کشند...آه دیگری می کشید و میگذرید.
آخر شب خسته وهالک به خانه تان می آیید و برای 
کمی رهایی از درگیری ذهنی تان سری به فضای مجازی 
باز می کنید  و در صفحات  می زنید. اینستاگرم تان را 
مختلف می گردید، چشمتان به چه چیزهایی می افتد؟ 
"من   ، اآلن!"  همین  الکچری  رستوران  یک  در  "ما 

باباجان  )همان  ددی  از  که  جدیدم  لوکس  ماشین  در 
خودمان( هدیه گرفتم!" ، "من در سفر خارجی و هتل 
نهادتان  از  جدیدتری  آه  باز  و...  ستاره!"  چند  فالن 

بر می آید. 
این یک خاطره ی روزانه برای بخش بزرگی از جامعه 

ماست که این نابرابری را دائما احساس می کنند.
عوامل موثر؟ 

قاعده ی  از  گاهی  اگ��رچ��ه  نازنین مان  فرهنگ 
اغلب  در  می کند،  پیروی  برازندگی"  و  "دارندگی 

میگیرد.  کمک  هم  "چشم و هم چشمی"  از  اوق��ات 
مقایسه ی  مبنای  بر  قانون اش  که  چشم و هم چشمی 
برخورداری هاست و گذاره ای دارد با عنوان "فالنی دارد 

چرا ما نداریم؟! باید داشته باشیم!". 
از سوی دیگر مصرف گرایی که دائما در جوامع مجازی 
تبلیغ می شود)راجع به این مورد هفته ی گذشته صحبت 
کردیم( چونان پتکی می شود بر سر احساس مان نسبت 
به نداشته های مادی. و از عوامل اثرگذار دیگر نیز می توان 
به همین برخورداری از مناصب از راه هایی مثل رابطه و 

رشوه اشاره کرد. 
نابرابری، مشروع یا غیر مشروع؟

این  می کنیم  احساس  که  جایی  تا  ما  جامعه  در 
دارندگی ها از برازندگی ها آب می خورد، نابرابری مربوطه 
را مشروع و منطقی و حق مسلم قشر باالتر می دانیم. 
اما کافیست که بفهمیم کسی دارایی اش را از راهی جز 
شایستگی و تالش بدست آورده!؛ مثال صرفا به دلیل 
داشتن ارتباط خونی شغل سطح باالیی به دست آورده، 
یا این که مثال از طریق آنچه کاله برداری نامیده می شود، 
زندگی  به  خوشحالی  با  و  زده  قمری  دوری  را  قانون 
لوکس اش در آزادی کامل می رسد. اینجاست که دیگر 

تصور می کنید که این نابرابری منصفانه نیست! 
تاثیر احساس نابرابری  اجتماعی در ما

در وضعیت احساس نابرابری شدید از نوعی که در بند 
قبلی گفتیم، ممکن است گاهی شما هم به این فکر کنید 
که به دنبال رابطه های پرنفوذ بگردید یا در بدترین حالت 
به دنبال شگرد جدیدی از کاله برداری باشید، زندگی 
را فراموش می کنید و تنها به جبران این نابرابری فکر 
می کنید؛  احساس سرخوردگی سراغ تان آمده، خشم  در 
درون تان شکل می گیرد و کال اعصاب و روان تان را درگیر 
می کند، طوری که با کوچک ترین چیزی ممکن است 

کنترل عصبی تان را از دست بدهید.
خیلی ها هم فقط عصبانی می شوند، و تخلیه اش را 
برای همان قشری میگذارند که به دلیل احساس نابرابری 
از آنها متنفرند و از ساده ترین کارهایشان خط انداختن 
روی ماشین آنهاست. در کل یک حس خشم و عصبانیت 

اجتماعی، از محصوالت این احساس نابرابریست. 
تاثیر این احساس در جامعه 

تصور کنید که عده ی بسیاری از جامعه درگیر این حالت 
عصبی باشند؛ چه بسیار نزاع ها و چه بسیار تخریب ها 
درگیر  آرامش  با  توام  لحظه های  می گیرد.  صورت  که 
تنش های عصبی و احساس سرخوردگی می گردد و چه 
آرام و قرار هایی که از زندگی جوانان مان رخت برمی بنند.

یادداشتخبر

مدیرروابط عمومی بیمارستان امام رضا)ع(:

آتش نشان مجروح در بیمارستان 
جان باخت

مسئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی:

اولویت امکانات با مدارس دولتی 
است

نابرابری اجتماعی؟

اعترافات هولناک شبکه فروش نوزادان در مشهد؛

راز دو قلوهای غریب فاش شد

دستگیر  مشهد  در  سرقت  باند  گردانندگان 
شدند

 فرمانده انتظامی مشهد گفت: دو گرداننده باند 
سرقت معروف به شهرام با 21 فقره دزدی دستگیر 

شدند.
فقره  چند  پی  در  افزود:  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
در  خ��ودرو  داخل  وسایل  سرقت  و  قاپی  گوشی 
هسته مرکزی شهر مشهد ماموران کالنتری شهید 
نامحسوس  مراقبت های  و  کنترل  با  صفوی  نواب 

یکی از عامالن سرقت ها را شناسایی کردند.
دارای  و  معتاد  که  ساله   44 متهم  گفت:  وی 
از  بازرسی  در  و  دستگیر  است  کیفری  سوابق 
مخفیگاه وی در شهرک شهید رجایی 17 دستگاه 
موتورسیکلت،  دستگاه  یک  همراه،  تلفن  گوشی 
مسروقه  اموال  دیگر  و  شناسایی  کارت  عدد  سه 
دستگیر  نیز  دیگر  متهم  محل  همین  در  و  کشف 
سایر  کشف  ب��رای  متهمان  از  شد.تحقیقات 

سرقت ها ادامه دارد.

عامل سرقت از عابربانک ها دستگیر شد
عامل  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
پلیس  توسط  مشهد  عابربانکهای  از  سرقت 

شناسایی و دستگیر شد.
سردار قادر کریمی افزود: پس از دریافت گزارش 
سرقت از دستگاههای عابربانک موضوع در دستور 
متصدی  شد  مشخص  و  گرفت  ق��رار  پلیس  کار 
دستگاههای  نصب  خصوصی  شرکت  پولگذار 
عابربانک هنگام قرار دادن وجه نقد در دستگاهها 

دست به سرقت می زند. 
بانک  عابر  دستگاه  دو  بررسی  در  گفت:  وی 
سرقت  تومان  میلیون   280 متهم  شد  مشخص 
دیگر  کشف  بررسی  برای  تحقیقات  است.  کرده 

دزدیهای این فرد ادامه دارد.

ازدواج به شرط بارداری
زن میانسال زمانی که با چرب زبانی مرا به عقد 
همسرش در آورد تصور نمی کردم نقشه شومی در 

سر داشته باشد.
دختری  و  نرفتم  مدرسه  به  وقت  هیچ  اگرچه 
خیلی  و  داشتم  رئوفی  قلب  اما  آمدم  بار  بیسواد 
قرار  احساسی  و  عاطفی  جمالت  تاثیر  تحت  زود 
احتمال  ای  ذره  حتی  این،  وجود  با  گرفتم.  می 
ای  نقشه  من  ازدواج  م��اج��رای  که  دادم  نمی 
به  از من  استفاده  با سوء  تا دیگران  باشد  زیرکانه 

خواسته هایشان برسند.
مرگ  از  ای  ناباورانه  طرز  به  که  ساله   26 زن 
کرد  می  بیان  که  درحالی  بود  یافته  نجات  حتمی 
آن قدر به خاطر از دست دادن نوزادم در شرایط 
نفهمیدم  که  بردم  می  سر  به  وحشتناکی  روحی 
چگونه با اقدامی احمقانه دست به خودکشی زدم، 
کارشناس  به  اش  زندگی  تلخ  ماجرای  تشریح  در 
مشهد  ناجای  شهرک  کالنتری  اجتماعی  ومشاور 
گفت: در یکی از روستاهای دور افتاده شهرستان 
نداشتم  برادری  متاسفانه  آمدم،  دنیا  به  قوچان 
شود،  پسری  فرزند  صاحب  که  آن  برای  مادرم  و 
از  کدام  هیچ  ولی  آورد  دنیا  به  برایم  خواهر  شش 

فرزندانش پسر نشد.

مالی  وضع  که  بود  ای  س��اده  کارگر  نیز  پ��درم 
می  کار  روستا  اهالی  برای  او  نداشت.  مناسبی 
کرد و به زحمت می توانست هزینه های زندگی ما 
به همین دلیل من هم که تنها یک  را تامین کند 
کردم  از خودم داشتم، سعی می  تر  بزرگ  خواهر 
در کنار رسیدگی به امور منزلبا قالی بافی به معاش 
بود  شرایطی  هر  با  باالخره  کنم.  کمک  خانواده 
لقمه ای نان حالل تهیه می کردیم و زندگی را می 
گذراندیم تا این که جوانی شهری به خواستگاری 
ازدواج  یکدیگر  با  ها  آن  و  آمد  ترم  بزرگ  خواهر 

کردند.
حاشیه  های  شهرک  از  یکی  در  خواهرم  شوهر 
مشهد و در منزلی اجاره ای زندگی می کرد. او هم 
یک کارگر ساده بود و وضعیت مالی خوبی نداشت 
به همین دلیل خواهرم از همان روزهای اولی که 
گذران  برای  شد  مجبور  گذاشت  بخت  خانه  به  پا 

امور زندگی در خانه های مردم کار کند.
که روزی  این  تا  ترتیب گذشت  به همین  مدتی 
روستایمان  به  سال  میان  زنی  همراه  به  خواهرم 
آمد. وقتی دور هم نشستیم تازه فهمیدم آن زن 
به خواستگاری من آمده است اما نه برای پسر یا 
خواستگاری  شوهرش  برای  مرا  او  بلکه  برادرش 
کردم  می  نگاهش  فقط  متعجب  و  ناباورانه  کرد! 
که »سیمین« در ادامه سخنانش گفت: چند سال 
در  متاسفانه  اما  ام  کرده  ازدواج  »احمد«  با  است 

این سال ها باردار نشدم.
خنده  و  ها  گریه  صدای  داشتم  دوست  خیلی 
های یک کودک را بشنوم با وجود این، معالجات 
تصمیم  که  این  تا  نداشت  ای  نتیجه  هم  پزشکی 

تا  کنم  انتخاب  احمد  برای  دیگری  همسر  گرفتم 
تو  کنیم.  زندگی  شادی  با  سقف  یک  زیر  ما  همه 
خانم  آوری،  می  دنیا  به  که  فرزندی  کنار  در  هم 
خانه باش و من همه کارها را انجام می دهم تا تو 
فرزندانت را بزرگ کنی و ... خالصه خیلی راحت 
به حرف های سیمین اعتماد کردم و به عقد احمد 

درآمدم.
اما  بودم  باردار شده  این که خیلی زود  با وجود 
تنهایی  به  خودم  را  داری  خانه  امور  همه  هم  باز 
انجام می دادم چرا که سیمین هیچ وقت در خانه 
نبود و تنها هنگام خواب به منزل می آمد. ماه آخر 
محل  منزل  همسرم  که  گذراندم  می  را  ب��ارداری 
سکونتمان را به فروش گذاشت چرا که معتقد بود 
تری  بزرگ  خانه  به  نیاز  فرزندم،  آمدن  دنیا  به  با 

داریم.
که  این  تا  کردم  اعتماد  ها  آن  حرف  به  هم  من 
روز زایمانم فرا رسید، همسرم برای آن که هزینه 
های سنگین بیمارستان را نپردازیم، مرا به خانه 
است  آشنایانش  از  کرد  می  ادعا  که  برد  مامایی 
احمد  از  نه  آمدم  هوش  به  خانه  آن  در  وقتی  اما 
او  نوزاد و مامایی که  از  نه  و سیمین خبری بود و 
بود! وقتی فهمیدم فریب خورده  به دنیا آورده  را 
به عقد همسرش  به خاطر بچه، مرا  ام و سیمین 
و  شدم  وحشتناکی  اشتباه  دچار  است،  درآورده 
دست به خودکشی زدم اما خوشبختانه رهگذری 
متوجه موضوع شد و مرا از مرگ نجات داد و ... 
نصرتی  علی  سرهنگ  دستور  به  است  ذکر  شایان 
این  به  رسیدگی  ناجا(  شهرک  کالنتری  )رئیس 

پرونده در دستور کار پلیس قرار گرفت.

خبر

فعال  دیکنز«  »چارلز  نوشته  شهر«  دو  »داستان  کتاب 
در  او  است.  انگلیسی  برجسته  نویس  رمان  و  اجتماعی 
۱۲ سالگی در کارخانه قایق سازی مشغول به کار شد تا به 
خانواده اش که همراه پدرش در زندان بودند، کمک کند. 
او در رمان هایش منتقدی خشمگین نسبت به مسائلی 
است.  اشرافی  جامعه  های  طبقه بندی  و  فقر  همچون 
داستان دو شهر درباره چارلز دارنی و سیدنی کارتن است 
که ظاهری مشابه، شخصیتی متفاوت و عشقی مشترک 
از ظلم و ستم  انقالب فرانسه،  دارند. دارنی در بحبوحه 
است.  آورده  پناه  لندن  به  و  گریخته  فرانسه  اشرافیت 
منتقدان »داستان دو شهر« را از جمله آثار مشهور و موفق 
دیکنز و هم تراز با رمان های دیگر او از جمله الیورتویست، 
آرزوهای بزرگ، دیوید کاپرفیلد و... می دانند. این رمان 
توسط مترجم ها و نشرهای مختلفی به فارسی برگردانده و 
منتشر شده است. نشر افق »داستان دو شهر« را با ترجمه  
نوشین ابراهیمی برای مطالعه گروه سنی نوجوان خالصه 

برداری و منتشر کرده است. 
در فصل اول کتاب می خوانیم: »بهترین روزگار و بدترین 
روزگار بود. دوران خرد و روزهای بی خردی، بهار امید و 
زمستان ناامیدی. پیش روی مان همه چیز بود و هیچ چیز 
نبود، همه به سوی بهشت میرفتیم و همه از آن دور می 
شدیم. سال ۱۷۷۵ پس از میالد بود. فرانسه به سرعت در 
سراشیبی سقوط می غلتید، فرانسوی ها پول های کاغذی 
می ساختند و خرج می کردند. حتی در پایتخت انگلستان، 
هر شب مردان مسلح، بی پروا دزدی می کردند و راهزنی 
رواج داشت؛ به خانواده ها آشکارا هشدار داده بودند که 
تا وقتی وسایل خود را به انبارهای امن نسپرده اند از شهر 
خارج نشوند؛ دزدان در سالن های پذیرایی دربار صلیبهای 
الماس نشان را از گردن اشراف میزدند؛ تفنگچی ها دنبال 
جنس های دزدی به کلیسای سنت جایلز می رفتند، دزدها 
به تفنگچی ها شلیک می کردند و تفنگچی ها دار و دسته ی 
دزدها را به آتش می بستند؛ و این اتفاق ها برای همه عادی 

بود.«

استاد  ادب��ی  جایزه  دوره  اولین  اعطای  مراسم 
»محمدقهرمان« شاعر و مصحح متون سبک هندی، 
در تاالر دکتر شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
کتابداری چون قهرمان

دکتر یاحقی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
و داور اولین جایزه ادبی محمد قهرمان در همایش 
»اولین جایزه ادبی محمد قهرمان« اظهارکرد:آشنایی 
دوران  آغ��از  ب��ه زم��ان  قهرمان  محمد  دکتر  با  من 
دانشجویی و پیش از آن برمی گردد که برای استفاده از 
کتابخانه دانشگاه فردوسی به این دانشگاه می آمدم و 
همواره او را می دیدم که در سمت یک کتابدار، سخت 

مشغول مطالعه و تصحیح کتب است.
این استاد تمام دانشگاه فردوسی ادامه داد: در آن 
زمان  قهرمان یک کتابدار ساده بود اما آنچنان پژوهش 
می کرد که هیچ کتابداری چون او را ندیده بودم. وی 
خاطرنشان کرد: خوشا کتابدارانی که چنین زندگی ای 
دارند و نه آنچنان که برخی کتابداران ما هیچ ارتباطی 
که روح  آرزو داشتم  ندارند، من همیشه  کتابخانه  با 
قهرمان در کتابخانه دانشگاه فردوسی جاری باشد و 
کتابداران بعدی نیز چون او باشند اما متاسفانه آنقدری 

چنین اتفاقی نیافتاد. 
این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی افزود: پس 
از مدتی که من عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی 
شدم، او را مجدد دیدم که مشغول چاپ نسخه دیوان 
صائب است و در همان دوره بود که من او را با یونس 
جعفری که در هند می زیست آشنا کردم و این دو با 
یکدیگر در زمینه صائب همکاری کردند. وی عنوان 
کرد: قهرمان وجود عزیزی برای دانشگاه فردوسی، 
خراسان بزرگ و حتی ایران بود، او ادبیات دوره صفوی 
این زمینه صاحب نظر  و در  به خوبی می شناخت  را 
صفوی  ادبیات  حوزه  در  او  از  که  هرچه  برای  بود. 
می پرسیدی، پاسخ داشت و نام شاعر هر شعری را که 

از وی سوال میکردی، می دانست.
تسلط در بومی سرایی و رباعیات

اظهار کرد:  فارسی  ادب  و  زبان  عضو فرهنگستان 
توانایی محمدقهرمان در شعر محلی و بومی سرایی 
تربت حیدریه نیز بسیار شایسته بود و شاید کمتر کسی 
در دوره ما می توانست به این مقام در بومی سرایی 
برسد. وی ادامه داد: دوستی های محمد قهرمان با 
نوپردازان نیز امری نیست که مخفی باشد، قهرمان با 
مهدی اخوان ثالث و محمدرضاشفیعی کدکنی ارتباط 
تنگاتنگی داشت تا جایی که گویی آن ها یکی بودند 
اما عجیب است که شیوه شعری آن ها چنین با هم 

متفاوت است.
عنوان  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  این 
کرد: در جایی شنیده بودم که اخوان یک بار به قهرمان 
گفت که »این سبک هندی را رها کن« قهرمان نه سبک 
هندی را رها کرد و نه دوستی با اخوان را. واقعا کمر 
قهرمان  استاد  درگذشت  از  بعد  هندی  سبک  شعر 
شکست و ما بعد از او و یارانش هنوز کسی را در این 
مرحوم  اواخ��ر  این  کرد:  عنوان  وی  نداریم.  سبک 
قهرمان به رباعی نیز خیلی عالقه مند شده بود به نظرم 
باید مجموعه رباعیات قهرمان را نیز گردآوری کنیم، 
زیرا شامل اشعار بسیار قدرتمندی است که در آن هم 
طنز خیام و هم تلفیق کار بیدل وصائب و خیام دیده 

می شود. 
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و داور اولین 
جایزه ادبی محمد قهرمان گفت: وجه دیگر کار محمد 
قهرمان شاعری و غزلسرایی او بود که بیش از هربخش 
از  یکی  قهرمان  گفت  می توان  می درخشد.  دیگری 
بهترین غزلسرایان دوره ما است تا جایی که بسیاری 
از غزلیات وی با غزلیات صائب و بیدل اشتباه گرفته 

می شود.
استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: بنابراین 
وجهی از شخصیت قهرمان، شخصیت او به عنوان یک 
محقق بود، او آثار دوره صفوی را تصحیح می کرد که 
صائب نگین این آثار به حساب می آید. وی خاطرنشان 
کرد: قهرمان یک خصیصه خوب داشت و آن این که 
می آموخت و تربیت می کرد و شاعرپروری داشت، 
شاعران کنونی ما نیز باید چنین کنند و استعدادها را 

بپرورانند تا جای بزرگان ما اینقدر خالی نباشد.
دکتر یاحقی در بخش دیگر از سخنان خود با بیان 
اینکه هردوره ای باید تاریخ خود را بسازد اظهار کرد: 
اینکه چون بزرگان تاریخ ما گفته اند که دوره صفویه 
ما دیگر  که  نمی شود  دلیل  بوده  ادبی  انحطاط  دوره 
ادبیات این دوره را نکاویم بلکه هر دوره ای خود باید 
مجدد تاریخ را بررسی کند و ما نیز از این قائده مستثنی 
نیستیم. وی ادامه داد: ما برای رسیدن به نتیجه در 
خصوص هردوره تاریخی باید مجدد آن را بررسی کنیم 
نه اینکه به عنوان مثال بسنده کنیم که بزرگانی چون 
به ضعف  تاریخی صفویه  از دوره  بهار  ملک الشعرای 
ادبی یاد کرده اند و دیگر بررسی نکنیم که این دوره چه 

ادیبان بزرگی داشته است.
اهمیت دوره صفویه

دکتر محمود فتوحی استاد زبان و ادبیات فارسی 
در این همایش ادبی گفت: بسیار خوشحال هستم که 
تالش های دوستان به خصوص ارادتمندان به استاد 
قهرمان نتیجه بخشید و امروز نخستین دوره از مراسم 
اهدای استادقهرمان آغاز کردیم و امیدوارم استمرار 
یابد. وی درادامه با طرح این موضوع که « در جامعه 

ما هنوز این سوال مطرح می شود چرا عصر صفویه و 
دوره ای که انحطاط ادبیات می نامند اینچنین مورد 
توجه قرار بگیرد؟« بیان کرد: در دوره صفویه که به آن 
اطالق سیاسی می گویند دوره ای است که ایران را باید 
به جهاتی در نگاه دقیق ما قرار دهد و پنج دلیل برای 
اهمیت این دوره بازگو خواهم کرد تا بیشتر مورد توجه 
محققین تاریخ، ادبیات، زبان و فرهنگ ایرانی واقع 

شود.
دکتر فتوحی در ابتدا اشاره به قلمرو وسیع حکومتی 
دوره صفویه کرد و افزود: در سه قرن دوران حکومت 
سلسله صفویه، دوره »امپراطوری فرهنگی ایرانی» قرار 
دارد و هیچ دوره ای فرهنگ ایرانی با این وسعت تأمل 
بین المللی ندارد، از یک سو در بنگالدش و هندوستان 
تأثیراتش را می بینید و زبان فارسی را  به عنوان زبان 
زبان  سیاه  دریای  تا  طرف  این  از  می دانند،  رسمی 
فارسی وسعت پیدا کرد. به این خاطر ایرانی ها همیشه 
با  تا  دادن��د  قرار  تأثیر  تحت  فرهنگشان  با  را  جهان 
شمشیرشان، و  این وسعت فرهنگی و قلمرو فرهنگی 

در این دوره است.
این استاد دانشگاه زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: 
تنوع  دوره  صفویه،  دوره  اهمین  برای  دلیل  دومین 
افق های فکری، فلسفی، زیبایی شناسی و سیاسی 
است، اسناد این دوره خیلی بیشتر از دوره های پیشین 
است. در دوره زیبایی شناسی انقالبی که در نگارگری و 
نقاشی اتفاق می افتد و تحوالتی که در معماری هندی 
و ایرانی و تلفیق این دو به وجود می آید، مکتب های 

بغداد و هندی و انبوهی قلمروهای دست نخورده برای 
محققان وجود دارد که می تواند مورد بررسی و کاووش 
با  ایرانی  شناسی  زیبایی  گفت:پیوند  گیرد.وی  قرار 
هندی در نگارگری، شعرو ادبیات، خوشنویسی فضای 
وسیعی برای محققین فراهم می کند تا ببنیم تاکنون 

چه کردیم؟ 
محمد  ادب��ی  جایزه  اولین  داور  مراسم  ادام��ه  در 
قهرمان گفت: دلیل سوم انبوه و کثرت منابعی که در 
این دوره وجود دارد و باید مطالعات بیشتری در این 
زمینه داشته باشیم، بخشی از فهم ودرک ما درباره 
تاریخ قبل از صفویه مرهون منابع دوران صفویه است.

دکتر فتوحی با توجه به شکل گیری دولت ملی در 
این دوره خاطرنشان کرد: چهارمین دلیل دوره شکل 
ایران است و فهم ساختارهای  گیری دولت ملی در 
امکان پذیر  صفویه  دولت  فهم  بدون  امروز  سیاسی 
نیست، امکان ندارد بسیاری از ساختارهای ایدئولوژی 
امروز مطالعه بگیرید و دوره صفویه را نشناسید. وی در 
ادامه گفت: متأسفانه جریان هایی درآغاز شکل گیری 
مطالعات آکادمی در ایران این دوره را مغفول دانستند 
ایجاد  تاریخ  و  ما  بین  وگسستی  راندند  حاشیه  به  و 
کردند. خیلی از فرایندهای آن دوران بیخبریم و حتی 

دلیل انحطاط و سقوط آن اطالعی نداریم. 
دکتر فتوحی تأکید کرد: در حوزه آموزش تاریخ بدی 
داریم، چون فقط خون و خونریزی داریم و تاریخ هنر و 
معماری و اندیشه های سیاسی نداریم، چه کسانی این 
دوره از تاریخ آموزی را به ما دیکته می کنند و متأسفانه 

هر دولتی این روش را دنبال می کند. وی به آخرین 
نکته اشاره کرد و گفت: خیلی از محققان وکسانی که 
بیرون از مرزهای ایران دوره صفویه را مطالعه می کنند 
این دوره را برخالف افرادی که دوره انحطاط می دانند 
آن دوره را دوره رنسانس ایرانی در حوزه های مختلف 

حساب می کنند.
استاد دانشگاه زبان و ادبیات فارسی در ادامه به رشد 
اجتماعی آن دوران اشاره ای نمود و خاطر نشان کرد: 
پویایی اجتماعی در دوره صفویه خیلی زیاد است و 
سطح سواد اجتماعی باال می رود، در قهوه خانه ها پر 
از شعر و قصه و نکته و نکته سنجی بود و کانون های 
باید  اجتماعی  وضعیت  این  امروزه  بودند،  فرهنگی 
فیلم سازان  و  بگیرد  قرار  گفتگو  و  مورد بحث  بیشتر 
ما بیشتر فیلم بسازندو حتی نمایش نامه نویس ها و 
بازخوانی  را  تاریخ  و  فرهنگی می کنند  کار  کسانی که 
می کنتد و باید سراغ این دوره بروند و ببیند برما چه 

گذشته و همیشه مصیبت و غم و اندوه نبوده است.
دکتر فتوحی در پایان عنوان کرد: تکثر صدا نشانه 
جامعه دموکراتیک است و این تکثر صدا جدا از تکثر 
نگاه برنمیخیزد و ما باید تاریخی داشته باشیم متکثر 
می  متکثر  تاریخ  این  و  فلسفه،  و  ادبیات  و  هنر  در 
تواند فضای متکثری را رقم بزند. وی گفت: مرحوم 
شادروان قهرمان این نشست به همت واالی او است 

امیدوارم تدوام پیدا کند.
ارسال تعدای آثار به نخستین جایزه ادبی 

آثار  مرکز  رئیس  و  جایزه  این  دبیر  ساکت  سلمان 
همایش  این  در  فردوسی  دانشگاه  اسناد  و  مفاخر 
در  شده  انجام  فعالیت های  از  گزارشی  به  اش��اره  با 
استاد  ادب��ی  جایزه  نخستین  ب��رگ��زاری  خصوص 
قهرمان، بیان کرد: در دوره اول این جایزه، کتاب ها 
حوزه  در  تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  رساله های  و 
ادبیات دوره صفویه و سبک هندی در سه سال اخیر 
بررسی و داوری شده است. وی اظهار کرد: 20 اثر به 
این دبیرخانه این جایزه ادبی ارسال شد که 14 اثر زیر 
نظر استاد شفیعی کدکنی مورد داوری قرار گرفت و 
در پایان جائزه ادبی استاد قهرمان در نخستین دوره 
به سعید شفیعی رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 

اصفهان اهدا می شود.
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی با 
اشاره به ویژگی های شخصیتی استاد قهرمان، بیان 
کرد:  اهدای جوائز ادبی به برگزیدگان سبب توسعه 
زبان فارسی می شود. وی البته گریزی به رونمایی از 
تمبر نخستین جائزه ادبی استاد قهرمان در سال 94 
و برگزاری نشست خبری در اردیبهشت سال گذشته 
اعالم  برای  آغ��ازی  را  خبری  نشست  این  و  می زند 
فراخوان این جایزه عنوان می کند. در پایان این مراسم  

از همسر استاد قهرمان تقدیر شد.

محمد قهرمان؛ شاعری پیشگام در سبک هندی
مراسم اعطای اولین دوره جایزه ادبی استاد محمدقهرمان دردانشگاه فردوسی مشهد
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مدیران شهری در صفحات مجازی

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد 
شهروندان  دست  در  »من کارت«  هزار   800 و  میلیون  گفت:4  مقدس 

است.
مجتبی بهاروند با بیان اینکه از ابتدای راه اندازی بلیت الکترونیک 
)سال 1389( تاکنون بیش از 4 میلیون و 800 هزار »من کارت« صادر 
فرآیند  هزینه  اظهارکرد:  است،  گرفته  قرار  شهروندان  اختیار  در  و 
هزار   7 بر  بالغ  ارز  بازار  فعلی  نوسانات  به  توجه  با  من کارت  صدور 
تومان است در حالیکه از شهروندان مبلغ 5 هزارتومان اخذ می شود.

های  ایستگاه  تعدادکل  به  خود  های  صحبت  ادام��ه  در  بهاروند 
اتوبوس سطح شهر اشاره کرد و گفت: در مشهد بیش از 3 هزار و 500 
دارد؛  وجود  من کارت  شارژ  دستگاه  و  باجه   540 و  اتوبوس  ایستگاه 
انتهای  در  »من کارت«  شارژ  خدمات  ارائه  به  مجهز  ایستگاه   180
مستقر  شهر  سطح  های  پایانه  در  نیز  ایستگاه   250 حدود  و  خطوط 

شده اند.
سازمان  ج��اری  س��ال  ه��ای  برنامه  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 

»من کارت«  شارژ  امکان  فاقد  های  ایستگاه  تجهیز  اتوبوسرانی، 
اف��زود:  اس��ت،  شهروندی  ک��ارت  ش��ارژ  خودکار  دستگاه  نصب  با 
از  اعم  زمینه  این  در  الزم  های  زیرساخت  از  ایستگاه  درصورتیکه 
مذکور  دستگاه  باشد،  برخوردار   )... و  ایستگاه  سازه  امنیت،  )برق، 

نصب و خدمات شارژ به شهروندان فراهم می شود.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا در ادامه صحبت های 
اشاره  اتوبوسرانی  سازمان  حوزه  در  هوشمند"  "شهر  مقوله  به  خود 
کرد و گفت: برنامه هوشمندسازی در بخش های مختلف اجرا و یا در 
حال تولید است که از جمله آنها، اطالع رسانی مسافران با استفاده از 

نرم افزار موبایلی است.
اطالعاتی  به  می توان  موبایلی  برنامه  این  کمک  به  افزود:  بهاروند 
عبوری  خطوط  ایستگاه،  به  اتوبوس  رسیدن  موقعیت  همچون 
شهر  سطح  سرویس دهی  های  پایانه  و  خطوط  مسیر  ایستگاه،  از 
موبایلی  نرم افزار  از  استفاده  با  سفر  برنامه ریزی  کرد؛  پیدا  دسترسی 
) نمایش هزینه سفر، زمان تقریبی سفر و میانگین زمان انتظار( نیز 

از دیگر برنامه هاست.
آنالین  نظارت  گفت:  و  کرد  اشاره  اقدامات  دیگر  به  ادامه  در  وی 
صورت  به  خدمات  بهای  پرداخت  شهر،  سطح  ناوگان  تخلفات  بر 
موبایلی، خدمات شارژ کارت با موبایل و کارت شتاب، ارائه سرویس 
های  برنامه  دیگر  از   ... و  شهر  سطح  های  پایانه  در  شهروندی  های 

سازمان اتوبوسرانی در حوزه شهر هوشمند است.
با  مشهد  شهر  ش��ورای  ترافیک  و  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
باالیی  اهمیت  از  درونشهری  های  سفر  زمانبندی  اینکه  به  اشاره 
برخوردار است و رفاه حال شهروندان را بهمراه خواهد داشت، گفت: 
تابلو زمان رسیدن  به  در حال حاضر 143 نقطه در سطح شهر مجهز 
اتوبوس هستند که براساس پارامترهایی مانند تعدا خطوط عبوری، 
ایستگاه ها،  سایر  ب��رای  و  است  شده  نصب   ... و  فنی  زیرساخت  
می توانند  شهروندان  که  است  شده  طراحی  موبایلی  ن��رم اف��زاری 
موقعیت  و  انتخاب  نقشه  برروی  را  خود  نظر  مورد  اتوبوس  ایستگاه 
اتوبوسهایی که به ایستگاه مذکور نزدیک می شوند را مشاهده نمایند. 

ماه  ابتدای  از  گفت:  رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاون 
مبارک رمضان توزیع 36 هزار بسته غذایی مربوط به این آستان در بین 
ساکنان مناطق محروم، روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ 31 استان 

آغاز شده است.
مصطفی خاکسار قهرودی افزود: از زمان ایجاد این معاونت، رمضان 
هر سال در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر بهره 
)ع(،  رضا  حضرت  موقوفات  برکات  از  مستضعفان  و  محرومان  مندی 

بسته های غذایی به مناطق محروم ارسال می شود.

بسته،  هزار  چهار  با  رضوی  خراسان  امسال  رمضان  کرد:  بیان  وی 
خوزستان با 2 هزار و 700 بسته، سیستان و بلوچستان با 2 هزار و 250 
بسته، چهارمحال و بختیاری با هزار و 550 بسته، بوشهر با هزار و 500 
بسته، کهکیلویه و بویراحمد با هزار و 150 بسته و لرستان با 850 بسته 

به ترتیب بیشترین سهم را از بسته های غذایی رضوی دارند.
وی اظهار کرد: ارزش ریالی هر بسته غذایی 1.5 میلیون ریال است 
ایرانی یک کیلویی، یک بطری  برنج  که محتوای آن شامل یک کیسه 
 200 بسته  یک  گرمی،   700 ماکارونی  بسته  یک  کیلویی،  سه  روغن 

گرمی سویا و نیز حبوبات، قند و شکر است که همه این اقالم از شرکت 
فراورده های رضوی تامین شده است. 

ماه  ابتدای  از  گفت:  رضوی  قدس  آستان  مستضعفان  امداد  معاون 
هفت  محروم  مناطق  بین  رضوی  غذایی  های  بسته  تاکنون  رمضان 

استان کشور توزیع شده و این اقدام تا 10 روز آینده ادامه دارد.
خاکسار قهرودی اظهار امیدواری کرد که با مشارکت خیران استانها 
تا پایان ماه مبارک رمضان به 50 هزار بسته  توزیع بسته های غذایی 

برسد.

مشهد  شهرستان  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  اداره  رئیس 
و  فنی  ابنیه  به  تومان  میلیارد  یک  حدود  اخیر  های  بارندگی  گفت: 

راه های شهرستان مشهد خسارت وارد کرد.
 3 ح��دود  جمعیتی  با  مشهد  شهرستان  گفت:  پورعلی  ج��واد 
به  توجه  با  که  است  کشور  پرجمعیت  شهر  دومین  نفر  میلیون 
مشکل  رضوی  خراسان  استان  در  اخیر،  ساله  چند  بارشی  کم 
مشهد  شهرستان  بخصوص  استان  مردم  برای  جدی  مشکلی  آب 

شود. می  محسوب 
و  سیالب  از  ناشی  تومانی  میلیارد  یک  خسارت  اصلی  بخش  وی 

بارندگی ها را به پل، آبنما و بستر راه عنوان کرد و افزود: با توجه به 
هشدارهای هواشناسی و برنامه ریزی های انجام شده، راهداران و 
صورت  به  و  شدند  مستقر  ها  راهدارخانه  در  راهداری  آالت  ماشین 
از  3 روز متوالی جهت رفع خرابی ها پس  شیفت های چرخشی در 

بارش اقدام کردند.
های  بخش  در  اداره  این  راهداران  از  نفر   50 داد:  ادامه  پورعلی 
انواع ماشین آالت  با 22 دستگاه  احمدآباد، رضویه و مرکزی مشهد 
در  دار  کمک  وانت  و  کامیون  لودر،  گریدر،  شامل  سنگین  و  سبک 
آن  تمام  یا  بخشی  سیالب  اثر  در  که  مسیرهایی  بازگشایی  عملیات 

از بین رفته بود، اقدام به ترمیم مسیر و ایجاد راه جایگزین کردند.
وی گفت : 140 کیلومتر از راه هایی که در اثر سیالب تخریب شده 
2000 تن مصالح محلی )شن، سنگ و  با تهیه و مصرف حدود  بود، 

خاک( مرمت و بازسازی شد.
راه های  ابنیه  به  وارده  خسارات  بیشترین  افزود:  پورعلی  جواد 
پل   1 شامل  روستا   30 ح��دود  فنی  ابنیه  و  راه  و  ب��وده  روستایی 
خسارات  دچار  آسفالتی  آبنمای   9 و  ای  لوله  آبنمای   4 متری،   4
تأمین  با  و  است  شده  بازسازی  موقت  صورت  به  که  شد،  سنگینی 

اعتبار الزم تعمیرات اساسی آن شروع خواهد شد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر مشهد:

4 میلیون و 800 هزار »من کارت« در دست شهروندان

رئیس پلیس راه خراسان رضوی:

بسته های غذایی رضوی در مناطق محروم کشور توزیع می شود

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشهد اعالم کرد:

خسارت یک میلیارد تومانی ناشی از بارندگی اخیر

خبر

تربت  فروشان  دوم  دست  ساماندهی 
حیدریه یک هفته ای انجام شود

حیدریه  تربت  فرماندار  اجتماعی  سیاسی  معاون 
ضرب العجل یک هفته ای برای روشن شدن وضعیت 
این  در  خارجی  دوم  دست  البسه  کنندگان  عرضه 

شهرستان تعیین کرد.
و  کاال  قاچاق  کمیسیون  جلسه  در  ناصری  مهدی 
کنند  مشخص  باید  مرتبط  های  دستگاه  افزود:  ارز 
آوری  جمع  به  نسبت  هستند،  قاچاق  اقالم  این  اگر 
نمی  قاچاق  کاالی  مشمول  اگر  و  کنند  اقدام  ها  آن 
مکانی  جانمایی  و  بهداشتی  عرضه  وضعیت  شوند، 
خاص توسط شهرداری برای عرضه آنها صورت گیرد.
با بیان اینکه بنای ما آن نیست جلوی ارتزاق  وی 
یک قشر خاص را بگیریم، گفت: از سوی دیگر برخی 
اقشار جامعه نیز توان خرید کاالی نو را ندارند و شیوه 
را  گروهی  نارضایتی  که  باشد  شکلی  به  نباید  ما  کار 

فراهم آوریم.
جدید  سال  نامگذاری  با  اشاره  با  ادامه  در  ناصری 
باید  کرد:  اظهار  ایرانی  کاالی  از  حمایت  بر  مبنی 
زمینه ای فراهم شود تا محصوالت تولیدی ایرانی و 
شوند  عرضه  خطه  این  های  ساخته  دست  بخصوص 
باید  با این موضوع رسانه های محلی نیز  و در پیوند 

وارد عمل شده و به تبلیغ این اقالم بپردازند.
نیز گفت:  کارشناس سیاسی اجتماعی فرمانداری 
برخی دستگاه ها خود را محدود به شرکت در چنین 
در  این  و  کنند  می  مکتوب  گزارش  ارایه  و  جلسات 
حالی است که ما در عمل نتیجه اش را در سطح شهر 

نمی بینیم.
اعضای  رود  م��ی  انتظار  اف���زود:  خیری  زه��را 
صورت  که  اقداماتی  و  ها  برنامه  گزارش  کمیسیون 
می دهند، مستند و مصور باشد تا انعکاس آن برای 
دیگر مسئوالن و شهروندان، باور پذیری عمومی در 

پی داشته باشد.

تخلف در انتخابات شرکت تعاونی توسعه 
و عمران قوچان مشهود است

کرد:  اع��الم  قوچان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
شرکت  انتخابات  برگزاری  در  داده  روی  تخلفات 
تعاونی توسعه و عمران این شهرستان مشهود است 
خصوص  این  در  را  خود  رای  زودی  به  دادستانی  و 

صادر می کند.
این  ب��رگ��زاری  از  پس  اف���زود:  شهر  آذری  علی 
انتخابات در 25 اردیبهشت ماه، گزارش هایی مبنی 
ارائه  به دادستانی  به صورت مستند  بر تخلف در آن 

شده است.
ابتدا  پرونده،  این  به  با ورود  افزود: دادستانی  وی 
رفتار  این  از  که  قوانینی  و  شرکت  این  اساسنامه 
و سپس  داده  قرار  بررسی  را مورد  کنند  حمایت می 

رای خود را در این خصوص صادر خواهد کرد.
انتخابات  این  ابطال،  اینکه در صورت  بیان  با  وی 
سطح  در  اگر  کرد:  اظهار  شد،  خواهد  برگزار  مجددا 
کالن کشوری تصمیم به فعالیت چنین شرکت تعاونی 
مناطق  آبادانی  و  توسعه  هدف  شده،  گرفته  هایی 
است و انتظار آن است که افرادی متعهد و متخصص 

در امور شهری به عضویت این شرکت ها درآیند.

تکرگ و سیالب در جوین خسارت ببار آورد
تگرگ  بارش  گفت:  جوین  کشاورزی  جهاد  مدیر 
به  ریال  میلیون   220 و  میلیارد  پنج  سیالب  وقوع  و 

بخش کشاورزی این شهرستان خسارت وارد کرد.
 70 به  سیل  و  تگرگ  افزود:  آبادی  هاشم  علیرضا 
هکتار از مزارع گندم با 171 تن محصول آسیب زد که 
برآورد خسارت آن یک میلیارد ریال است. همچنین 
30 هکتار محصول جو به ارزش 220 میلیون ریال از 

بین رفت.
وی ادامه داد: بارش تگرگ و جریان سیالب به 85 
هکتار محصول چغندرقند نیز به ارزش چهار میلیارد 

ریال خسارت وارد کرد.
هاشم آبادی تصریح کرد: کشاورزانی که محصوالت 
خود را بیمه کرده اند برای پیگیری امور بیمه باید به 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مراجعه کنند.

ریالی  میلیارد  هزار   38 بودجه  قطع 
شهرداری ها در سال جاری

هزار   38 جاری،  درسال  گفت:  بردسکن  شهردار 
وزارت  توسط  ماهیانه  که  بودجه ای  ریال  میلیارد 
می شد،  پرداخت  کشور  کل  شهرداری های  به  کشور 

قطع شد.
اسالمی  ش��ورای  جلسه  در  مدیح  محمدحسن 
اظهار  شد،  برگزار  شورا  این  سالن  در  که  بردسکن 
کرد: درسال جاری، 38 هزار میلیارد ریال بودجه ای 
که ماهیانه توسط وزارت کشور به شهرداری های کل 

کشور پرداخت می شد، قطع شد.
به  کمک  بهترین  را  ب��ودج��ه  م��ی��زان  ای��ن  وی 
شهرداری ها دانست و اضافه کرد: با بسته شدن این 
اعتبار، عمال شهرداری های کوچک با مشکل مواجه 

می شوند.
شهردار بردسکن با بیان اینکه پرداخت بودجه 38 
همچون  موضوعاتی  ها  شهرداری  به  میلیاردی  هزار 
پروژه  اجرای  از  بخشی  و  کارکنان  حقوق  پرداخت 
های عمرانی را شامل می شد، ادامه داد: با توجه به 
نبود درآمد الزم در شهرداری های کوچک، مشکالتی 

گریبانگیر این شهرداری ها می شود.
بیشتر  واصله،  اطالعات  براساس  اف��زود:  مدیح  
به  اعتبار  این  قطع  با  را  خود  مخالفت  شهرداری ها 
شهرداری  همچنین،  کرده اند،  اعالم  کشور  وزارت 
بردسکن نیز در این خصوص مکاتباتی با استانداری 
مجلس  در  استان  این  نمایندگان  و  رضوی  خراسان 

شورای اسالمی داشته است.

اخبار کوتاه

کارخانه بیوگاز مشهد تعطیل نشده است
شهردار  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون   
مشهد گفت: بر خالف شایعات کارخانه بیوگاز مشهد 

تعطیل نشده و کماکان در حال فعالیت است.
در  شایعاتی  به  واکنش  در  کاظمی  خلیل ا... 
خصوص تعطیلی کارخانه تولید برق از زباله به روش 
تعطیل  کارخانه  این  کرد:  اظهار  مشهد،  در  بیوگاز 
برق  تولید  و  فعالیت  حال  در  کماکان  و  است  نشده 
از گاز متان زباله ها است. وی تصریح کرد: هنگامی 
که زباله ها دفن می شوند در آن ها فرآیند سوختن و 
گاز متان  تولید  به  افتاده و منجر  اتفاق  تجزیه شدن 
می شود. اگر این گاز متان از این محیط خارج شده و 

تصفیه شود می توان از آن برق تولید کرد. 
شهردار  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
کارخانه  در  که  است  کاری  این  داد:  ادام��ه  مشهد 
در  لوله گذاری  با  ما  و  می شود  انجام  مشهد  بیوگاز 
میان زباله ها، دریافت و فیلتر گاز حاصل و سوزاندن 
آن در داخل ژنراتور حدود 600 تا 800 کیلووات برق 
از این طریق تولید کرده و آن را به دولت می فروشیم 

که این عمل کماکان نیز ادامه دارد.
ظرفیت  عماًل  وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
پایینی  ظرفیت  بیوگاز  ایستگاه های  از  برق  تولید 

است و حداکثر به 1 تا 2 مگاووات می رسد.

ایجاد پایگاه تخصصی مدیریت بحران در 
چهار نقطه از مشهد

بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
مدیریت  تخصصی  پایگاه  ایجاد  از  مشهد  شهرداری 

بحران در چهار نقطه از مشهد خبر داد.
امیر عزیزی در جریان بازدید از پایگاه چند منظوره 
و  ایمنی  نکات  اگر  گفت:  راستی  بحران  مدیریت 
ضروری را در مواقع عادی پیش بینی نکنیم در زمان 

بحران با مشکالت جدی روبه رو خواهیم شد.
منظوره  چند  پایگاه  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
ورزش  به  ع��ادی  حالت های  در  بحران  مدیریت 
اختصاص داده شده است، افزود: اختصاص فضایی 
اماکن  این  در  و...  اورژانس  درمانگاه،  ایجاد  برای 
جهت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان در مواقع 

عادی و بحران ضروری است.
بحران  مهندسی  و  ساماندهی  مدیریت  سرپرست 
چند  پایگاه  تجهیز  با  کرد:  اضافه  مشهد  شهرداری 
پایگاه  اولین  راس��ت��ی،  بحران  مدیریت  منظوره 
با  مشهد  در  بحران  مدیریت  و  کنترل  تخصصی 
هالل  اورژان��س،  سالمت،  پایگاه  قبیل  از  امکاناتی 

احمر و ... راه اندازی شد.
تخصصی  پایگاه  ایجاد  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
محسوب  منطقه  هر  پتانسیل  بحران،  مدیریت 
از  دیگر  نقطه  سه  در  ک��رد:  خاطرنشان  می شود، 
چهار  منطقه  محدوده  و  طرق  نماز،  بلوار  در  مشهد 

این پایگاه ها افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
حاشیه  در  نیز  مشهد   4 منطقه  شهردار  ادامه  در 
این بازدید تاکید کرد: توجه به آموزش و هماهنگی 
سازمان های ذیربط برای مقابله با بحران امری مهم 
ماندن آن، خسارت های  که در صورت مغفول  است 
ایجاد خواهد  بحران  وقوع  زمان  در  ناپذیری  جبران 
چند  پایگاه های  خصوص  در  غالمی  غالمرضا  شد. 
منظوره مدیریت بحران منطقه اظهار داشت: پایگاه 
چند منظوره ارم با زیربنای 1350 مترمربع و بسیج با 
1300 مترمربع در سال 90 به بهره برداری رسیده که 
در شرایط عادی به عنوان فضای ورزشی و آموزشی 
و  اسکان  جهت  مکانی  عنوان  به  بحران  زمان  در  و 
قرار  استفاده  مورد  دیدگان  حادثه  به  امدادرسانی 

می گیرد.

خراسان رضوی رتبه اول جذب ناوگان 
جدید جاده ای

خراسان  پایانه های  و  نقل  و  حمل  اداره  معاون 
رضوی  خراسان  استان  گذشته  سال  گفت:  رضوی 
بخش  در  را  جاده ای  جدید  ناوگان  جذب  اول  رتبه 

حمل و نقل مسافری به دست آورد.
توانستیم  قبل  سال  کرد:  اظهار  وحدتی فر  جواد 
خوبی  قدم های  ج��اده ای  ناوگان  نوسازی  حوزه  در 
اعطای  شرایط  که  صورتی  در  نیز  امسال  برداریم، 
ناوگان مساعد باشد رانندگان ترغیب خواهند شد که 

ناوگان جدید خریداری کنند.
خراسان  پایانه های  و  نقل  و  حمل  اداره  معاون 
کیفی  سطح  ارتقاء  دنبال  به  ما  کرد:  تاکید  رضوی 
در  وی��ژه  به  استان  ج��اده ای  نقل  و  حمل  ناوگان 
تهران،  مسیرهای  در  تا  هستیم  پرتردد  مسیرهای 
ناوگان  این  مسیرها  از  دیگر  برخی  و  شیراز  اصفهان 

تردد کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ماه رمضان میزان سفرها 
از  می یابد  کاهش  جاده ای  نقل  و  حمل  مسافران  و 
به تعمیر  از شرکت های حمل و نقل  این رو بسیاری 
استراحت  زمان  تقریبا  و  می پردازند  خود  ناوگان 

رانندگان است.

طرح مبدا به مبدا اطالع رسانی نمی شود
 مسئول دبیرخانه طرح مبدا به مبدا گفت: باوجود 
اما  از تهیه تیزر طرح مبدا به مبدا  گذشت یک سال 
نگرفته  انجام  ملی  طرح  این  زمینه  در  اطالع رسانی 

است.
که  پذیرفت  و سیما  اظهار کرد: صدا  فرهاد دوایی 
با این طرح ملی تبلیغات بدون هزینه کند  در رابطه 
دولتی  مربوطه  مسئوالن  و  نشد  پخش  تیزر  این  اما 

الزم است که نسبت به تبلیغات آن اقدام کنند.
تبلیغاتی  تیزر  تهیه  از  اینکه یک سال  بیان  با  وی 
راهبردی  شورای  در  و  می گذرد  مبدا  به  مبدا  طرح 
شده  تایید  تیزر  این  نیز  استان  سفر  خدمات  ستاد 
آن  با  ما  که  مشکالتی  از  بسیاری  داد:  ادامه  است، 
مواجه هستیم ناشی عدم اطالع رسانی به مردم است. 
مسئول دبیرخانه طرح مبدا به مبدا خاطرنشان کرد: 
دو هلدینگ برای ورود زائر از طریق این طرح اعالم 
نیروی  بازنشستگان  و  کارکنان  تا  کردند  آمادگی 
طریق  از  را  بهزیستی  و  اجتماعی  تامین  انتظامی، 
طرح مبدا به مبدا از سراسر کشور به مشهد و زیارت 

امام رضا)ع( بیاورند.
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آب  سرپرست  گفت:  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
دو  طی  که  داد  تعهد  رض��وی  خراسان  منطقه ای 
به  آینده  سال  ب��رای  را  ک��اری  برنامه  آینده  هفته 

دادسرا ارائه کنند.
فراخوان  علت  خصوص  در  بخشی محبی  محمد 
به  رض���وی  خ��راس��ان  منطقه ای  آب  سرپرست 
شاهد  گذشته  روز  چند  در  داشت:  اظهار  دادسرا 
عدم  به دلیل  که  بودیم  مسیل ها  در  سیالب هایی 
دستگاه های  سایر  و  منطقه ای  آب  مناسب  نظارت 
مرتبط با حوزه زمین، متاسفانه شاهد بروز سیالب 

و خسارت برای مردم بودیم.
آب  زمینه  ای��ن  در  اصلی  متولی  اف���زود:  وی 
آب  سرپرست  دلیل،  به همین  اس��ت،  منطقه ای 
به  گذشته  روز  وی،  که  فراخواندیم  را  منطقه ای 
ارائه  و  توضیح  ادای  ب��رای  خود  معاونین  همراه 

برنامه به دادسرا آمد.
آب  سرپرست  داد:  ادامه  مشهد  دادستان  معاون 
دو  طی  که  داد  تعهد  رض��وی  خراسان  منطقه ای 
آینده  سال  برای  را  ک��اری اش  برنامه  آینده  هفته 
آزادسازی  برنامه  همچنین  کنند،  ارائه  دادسرا  به 
زمین های متعلق به دولت که توسط عده ای از مردم 
تصرف شده و شاهد خسارت در این اراضی و مردم 

کرد:  اضافه  محبی  بخشی  کنند.  ارائه  هستیم،  نیز 
همچنین سرپرست آب منطقه ای خراسان رضوی، 
برنامه کاری خود را در دو حیطه چاه های غیرمجاز، 
استان  این  مسیل های  و  رودخانه ها  حریم  و  بستر 
به  نسبت  را  الزم  مجوزهای  دادستانی  تا  بیاورند 

آزادسازی و رفع تصرف از آنها صادر کند.
برداشت های  و  به چاه های غیرمجاز  اشاره  با  وی 
چاه های  گفت:  مجاز،  چاه های  از  حد  از  بیش 
چاه های  از  حد  از  بیش  برداشت های  و  غیرمجاز 
خسارتی  و  بوده  دادستانی  اولویت های  از  مجاز 

به  مجاز  چاه های  از  غیرمجاز  برداشت های  که 
می زنند،  زیرزمینی  آب  سفره های  و  آبخوان ها 
خیلی بیشتر از چاه های غیرمجاز است که نسبت به 
معاونینشان  و  منطقه  آب  سرپرست  نیز  موارد  این 
کرد:  بیان  مشهد  دادستان  معاون  داد.  توضیحاتی 
اخطار  افراد  به  ابتدا  شد،  بنا  دادستانی  دستور  با 
مسلوب  به  نسبت  مناسبی  مهلت  در  اگر  که  بدهند 
المنفعه کردن چاه های غیرمجاز اقدام نکردند یا در 
شرکت آب منطقه ای برای چاهشان تشکیل پرونده 
ندادند، ماده 45 قانون توزیع عادالنه آب نسبت به 

آنها اعمال شود.
قانون   45 ماده  در  اینکه  بیان  با  بخشی محبی 
را  سنگینی  مجازات  قانون گذار  آب  عادالنه  توزیع 
است  خسارتی  جبران  اول  افزود:  است،  داده  قرار 
دوم  کردند،  وارد  آبخوان  و  زیرزمین  آب های  به  که 
مجازات حبس و همین طور مجازات شالق را برای 
نظر  در  قانون گذار  دارند،  غیرمجاز  چاه  که  افرادی 

گرفته است.
وی تاکید کرد: بنا شد، با قاطعیت هر چه بیشتر، 
دو  این  به  نسبت  منطقه ای  آب  جدید  سرپرست 
مقوله که مورد تاکید رئیس کل دادگستری خراسان 

رضوی نیز بوده، اقدام کند.

فراخوان یکی دیگر از مدیران استانی به دادسرا؛

اینبار نوبت به سرپرست آب منطقه ای رسید
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فوتسال  مسابقات  در  ایرانی  بانوان  قهرمانی  با 
آسیا تمام نگاه ها دوباره به سمت توانایی های بانوان 
در حوزه ورزش کشور منعطف شد. ظرفیتی که اگر 
توجه بیشتری به آن شود مدال آوری های بیشتری 

چون  بزرگی  رقابت های  و  جهان  آسیا،  سطح  در 
المپیک خواهیم داشت، موضوعی که با مدال آوری 

کیمیا علیزاده در المپیک بر همه اثبات شد.
با یک نگاه به بانوان ورزشکار استان به راحتی در 
علیزاده  کیمیا  بسیاری چون  که دختران  می یابیم 
در نزدیکی ما حضور دارند که به خاطر عدم توجه و 
امکانات کافی هرگز موفق به دیده شدن در سطحی 
که باید نشدند. نمونه بارز این بحث مهشید اشتری 
پینگ پنگ باز 17 ساله مشهدی است که قهرمانی 

برای  اما  دارد،  خود  کارنامه  در  را  جهان  و  کشور 
ترک  چون  چالشی  با  موفقیت  مسیر  در  حرکت 
تحصیل مواجه شد چرا که همکاری  الزم با او برای 

رسیدن به نقطه اوج ورزش صورت نگرفت.
مسئولین  پیگیری  با  مشکل  ای��ن  که  هرچند 
فدراسیون و هیئت تنیس روی میز کشور تا حدی 
مهشید  امثال  به  بیشتری  توجه  باید  اما  شد  حل 
اشتری صورت گیرد تا استعدادهای مشابه مهشید 
نسوزند. »صبح امروز« به سراغ مهشید اشتری رفته 
که این روزها سخت در حال تمرین برای مسابقات 
در  وی  با  و  است   2018 جوانان  المپیک  انتخابی 
نشسته  گفت وگو  به  کنونی اش  شرایط  خصوص 

است.
در اوج آمادگی هستم

بازیکن تیم ملی تنیس روی میز بانوان گفت: فکر 
می کنم اکنون در اوج آمادگی هستم و شرایط بسیار 
اردوی  در  شرکت  برای  نیز  شنبه  سه  دارم،  خوبی 
جوانان  المپیک  انتخابی  مسابقات  آماده سازی 
آرژانتین در کوک آیلند استرالیا، عازم تهران هستم 
و انشا... یازدهم برای شرکت در این مسابقات به 
عنوان تنها نماینده ایران به این کشور خواهم رفت. 
مهشید اشتری در گفت وگو با خبرنگار »صبح امروز« 
افزود: من از قبل اسفند در اردوی آمادگی شرکت 
انتخابی  مسابقات  به  م��اه  ف��روردی��ن  در  و  ک��ردم 
المپیک در کشور تونس اعزام شدم، پس از بازگشت 
از این کشور مجددا یک ماه در اردوی آمادگی بودم، 
سپس به مسابقات جهانی سوئد اعزام شدم و از20 
اردیبهشت که از این مسابقات بازگشتیم در مشهد 

در حال تمرین هستم.
به کسب سهمیه امیدوارم

دور  آخرین  مسابقات  این  داد:  ادام��ه  اشتری 
جوانان   المپیک  ب��رای  سهمیه  کسب  مسابقات 
آرژانتین است، بازیکنان بسیار خوبی از کشورهای 
اما  کرده اند  شرکت  مسابقات  این  در  دنیا  مختلف 
این  در  بتوانم  امیدوارم  و  هستم  آماده  کامال  من 

مسابقات برای کشور سهمیه کسب کنم.
حمایت های زیادی از جانب هیئت پینگ پنگ 

داشتم
وی در خصوص تمریناتش در مشهد اظهار کرد: 
در این مدت به طور کامل در مشهد و زیر نظر پدرم 
اما سعی  تمرین می کردم و مربی خاصی نداشتم، 
دنیا  روز  تمرینی  متدهای  جدیدترین  با  می کردم 
خوشبختانه  باشم.  داشته  فعالیت  و  کنم  تمرین 
هیئت  جانب  از  زی��ادی  حمایت های  مشهد  در 
پینگ پنگ استان و شخص رئیس هیئت داشتم و 
توانستم در سالن هایی که در اختیارم قرار دادند با 

تمرکز کامل با حریف های تمرینی خوبی در مشهد 
بازی کنم و خودم را برای مسابقات انتخابی آماده 

کنم.
مشهد استعدادهای زیادی دارد

در  بانوان  میز  روی  تنیس  جهانی  قهرمان  این 
کرد:  تصریح  مشهد  شهر  استعداهای  خصوص 
مشهد استعدادهای بسیاری دارد که اگر با تمرین 
و تالش همراه شود قطعا می توانند به سطح یک و 
ایده آل پینگ پنگ کشور برسند. ورزشکاران زیادی 
هستند که استارت کار خود را زده اند و در مدتی که 
آن ها را می شناسم پیشرفت قابل توجهی داشته اند 
و حتما آینده بسیار خوبی برای پینگ پنگ استان 

و کشور رقم خواهند زد.
هر مسابقه برای من یک هدف است

ابراز  وی در خصوص اهداف خود در این ورزش 
است،  من  مدت  کوتاه  هدف  که  هدف  اولین  کرد: 
کسب سهمیه در مسابقات انتخابی پیش رو است و 
امیدوارم در المپیک جوانان  2018 آرژانتین شرکت 
کنم، اما برای من تک تک مسابقات یک هدف است 
و به هر کدام را به چشم یک گام برای موفقیت بیشتر 
مسابقات  در  من  داد:  ادامه  اشتری  می کنم.  نگاه 
کشوری نیز بسیار با انگیزه شرکت می کنم و هر بار 
با تمام توان در مسابقات شرکت می کنم اما طبیعتا 
مسابقات خارجی انگیزه جدیدی در ورزشکار ایجاد 
می کند چرا که پرچمدار کشور است و باید به عنوان 

نماینده ایران بهترین نتیجه را کسب کند.
هدفم شرکت در المپیک 2020 است

وی افزود: هدف بلند مدت که برای سال های آتی 
و  توکیو   2020 المپیک  در  حضور  گرفته ام  نظر  در 
شرکت قدرتمند در مسابقات انتخابی این المپیک 
در  دارم  دوس��ت  بسیار  شخصه  به  خ��ودم  اس��ت. 
اما هدف اصلی من  المپیک شرکت کنم  مسابقات 

کسب مدال در این رقابت جهانی است.
افت در رنکینگ جهانی به زودی جبران می شود

افت در رنکینگ فدارسیون  اشتری در خصوص 
کرد: طبق سیستم  اظهار  میز  تنیس روی  جهانی 
ماه  هر  باید  پینگ پنگ  جهانی  فدراسیون  جدید 
در تورهای حرفه ای شرکت کرد تا بتوان رنکینگ را 
ارتقا داد و جایگاه بهتری در این رتبه بندی کسب 
کرد. متاسفانه ما امسال شروع بسیار بدی داشتیم 
اما با برنامه ریزی های جدید در نظر داریم با شرکت 
خود  رتبه   بتوانیم  بیشتر  حرفه ای  تورهای  در 
این  امیدوارم  دهیم.  ارتقا  جهانی  رنکینگ  در  را  
سقوطی که در رنکینگ جهانی داشتیم با شرکت در 
مسابقات جهانی مختلف رفع شود و دوباره جایگاه 

اصلی خود را پیدا کنیم.

کوتاه از ورزش استان

اردو آماده سازی تیم ملی دوچرخه سواری جهت اعزام 
برگزاری  حال  در  جاکارتا   ۲۰۱۸ آسیایی  رقابت های  به 
است و نفرات اعزامی به این رقابت ها به زودی مشخص 

خواهند شد.
در  نصرآبادی  احمد  و  رکانی  کیوان  دانشور،  محمد 
تیم  اردوی  در  استان خراسان رضوی  از  آقایان  بخش 
در  دانشوار  حضور  لحظه  این  تا  که  دارند  حضور  ملی 
و  رکانی  و  است  شده  قطعی   ۲۰۱۸ آسیایی  بازی های 
حضور  برای  فدراسیون  نهایی  اعالم  منتظر  نصرآبادی 

در این مسابقات هستند.
خراسان  از  سجادی  افسانه  بانوان  بخش  در  همچنین 
و  است  حاضر  ملی  تیم  آماده سازی  اردوی  در  رضوی 
با اعالم نظر فدراسیون دوچرخه سواری طی روز های 
آسیایی  بازی های  در  حضور  برای  وی  وضعیت  آینده 

۲۰۱۸ مشخص خواهد شد.

کشتی  فدراسیون  رئیس  خ��ادم  رس��ول  گذشته  روز 
صبوریان  کوروش  با  مشهد  شهر  به  سفر  با  کشورمان 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی دیدار و گفتگو 

کرد.
و  رضوی  خراسان  استان  ظرفیت های  دیدار  این  در 
شهر مشهد در حوزه برگزاری و میزبانی مسابقات مورد 
برگزاری چند  تا در جهت  بنا شد  ارزیابی قرار گرفت و 
رویداد ملی و بین المللی در سال ۹۷ اقدامات و پیش 

بینی های الزم تا اول فصل تابستان صورت گیرد.

به  استان  قهرمانی  تیراندازی  رشته  آزاد  مسابقه 
مناسبت حلول ماه رمضان در بخش آقایان و بانوان به 
میزبانی سالن هیئت تیراندازی خراسان رضوی در دو 

رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار شد.
آقایان مسعود  بادی  این مسابقات در بخش تفنگ  در 
پورتیمور  امیرحسین  کشتانیان،  سجاد  کشمیری، 
آوردن��د. دست  به  را  سوم  تا  اول  مقام های  به ترتیب 
خادم،  مصطفی  آقایان  تپانچه  بخش  در  همچنین 
تا  اول  اعتمادی در جایگاه  امید  و  نوریان  سیدمحمود 

سوم قرار گرفتند.
فاطمه  داودی،  نیلوفر  بانوان  بادی  تفنگ  بخش  در 
ثمری وعطیه جانگداز مقام های اول تا سوم را به دست 
آوردند. همچنین در تپانچه بانوان بهاره زمانیان ،الهام 
پورامرالهی و آیناز عرب محقی در جایگاه اول تا سوم 

قرار گرفتند.

سالمت

       وحید داودی
سیستم  همانند  ترشحی  سیستم  ورزش  هنگام 
به هر  بر واکنش بدن نسبت  اثرات مثبتی  عصبی، 
فعالیت خاص دارد و هماهنگی مکانیسم های مختلف 
اجرای  برای  انرژی  تولید  مکانیسم  جمله  از  بدن، 
فعالیت کمک می کند. واکنش های سیستم ترشحی 
ب�ا ت�وجه به متغیرهای هر ورزش خ�اص و حالت های 
فیزیولوژیکی و روانی مختلف تغییر می یابد. رابطه 
بین سطح انتظار یک فرد و توانایی واقعی او در امر 
اجرای فعالیت، روی سطح استرسی که باید تحمل 

کند اثر می گذارد. 
تمرینات بدنی و ورزش یکی از راه های عالج و تسکین 
فشارهای روانی است. از آنجائی که فشارهای روانی 
می تواند باعث بروز خستگی شوند، تمرینات بدنی 
و خون  قدرت عضالنی می گردند  رفتن  باال  موجب 
بیشتری در آنها جریان می یابد و از میزان خستگی و 
دردهای عضالنی ناشی از فشارهای روانی می کاهد. 
همچنین تمرینات بدنی با افزایش سطح اندرو فین 
افراد  در  شادابی  و  نشاط  بردن  باال  م�وجب  خون 
می شود. بنابراین دانش آموزان قابلیت های بیش�تری 
برای فائق آمدن برمش�ک�الت روانی را پی�دا می کنند. 
منظم  فعالیت  انجام  به  اق��دام  که  آموزانی  دان��ش 
می نمایند هدفمند و امیدوار گشته و تغییرات زیادی 

را در اه�داف زندگی خود بوجود می آورند.
ورزش مهم ترین عامل در از بین بردن افسردگی ها و 
یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماری ها است. 
ث�ابت شده است که نرمش های مداوم روزانه موجب 
کاهش اضطراب، افسردگی، تنظیم و تعدیل میزان 
استرس و حتی تغییرات شخصیتی)پیدایش دیده 

مثبت تری نسبت به زندگی( می شود.
ورزش صبحگاهی در مدارس و نقش آن در راندمان 

تحصیلی
ورزش صبحگاهی به خصوص در مدارس در باال بردن 
یادگیری  تقویت  و  آموزان  دانش  یادگیری  راندمان 
ورزش  فواید  از  خالصه  طور  به  اس��ت.  ب��وده  موثر 
صبحگاهی خواهیم گفت و به نتیجه تحقیقاتی در این 

زمینه خواهیم پرداخت. 
فواید ورزش صبحگاهی:

بهبود بهره وری
ورزش کردن، بهره وری را افزایش داده و اندورفین را 
در کل بدن منتشر می کند. همین امر باعث می شود 
سرحال تر باشید و با انرژی بیشتر به کارهای روزمره 
ورزش،  از  بعد  ساعت  ده  تا  چهار  کنید.  رسیدگی 

ذهنتان بسیار آماده تر از روزهای دیگر خواهد بود.
 افزایش سوخت و ساز

یکی از مزایای ورزش صبحگاهی این است که بعد از 
تمرین بدنتان همچنان در حال سوخت و ساز است 
و در طول روز نیز کاُلری خواهید سوزاند. می توانید 
به جای خوابیدن، صبح را ورزش کرده تا در هنگام 
و  سوخت  که  زمانی  بسوزانید.  کاُلری  هم  خوردن 
سازتان را باال نگاه می دارید، در تمام طول روز بدنتان 

در حال سوزاندن کاُلری است.
ادامه دارد...

تیم  نهایی  فهرست  گذشته  روز  لوپتگی 
ملی اسپانیا را برای جام جهانی اعالم 
چون  چهره هایی  نام  آن  در  که  کرد 
مارکوس  و  روبرتو  سرجی  موراتا، 

آلونسو دیده نمی شود.
الروخا در جام جهانی با تیم ملی 
هم  پرتغال  و  مراکش  کشورمان، 
و  صعود  اول  شانس  و  است  گروه 
قهرمانی  اصلی  مدعیان  از  یکی 

محسوب می شود.
از  پس  اسپانیا  ملی  تیم  سرمربی 
نشستی  در  نهایی  فهرست  اع��الم 
به  و  ک���رد  ش��رک��ت  خ��ب��ری 

سواالت پاسخ داد.
لیست:  غ��ای��ب��ان 
»م���ی خ���واه���م 
ی�������ادی ک��ن��م 
ب���ی���رون  از 

یکی  که  بگویم  باید  و  نهایی  فهرست  مانده های 
همه  گرفتم.  را  زندگی ام  تصمیمات  تلخ ترین  از 
آنها شایسته حضور در جام جهانی بودند. موراتا، 
 23 فقط  نهایت  در  و.....  ایارامندی  ویتولو، 
بگیرند  قرار  نهایی  فهرست  در  می توانستند  نفر 
شده اند،  دع��وت  که  بازیکنانی  این  معتقدم  و 
می توانند بیشترین کمک را به من در جام جهانی 

بکنند.
انتخاب  و  دارن��د  وج��ود  همیشه  که  تردیدها 
برای  شاید  نبود.  س��اده  اصال  نهایی  فهرست 
شما انتخاب مونرئال عجیب باشد اما او در تمام 
توانایی هایش  به  و  داشت  حضور  ما  اردوه��ای 

ایمان کامل دارم.«
دیدم  نیاز  که  کسانی  »با  موراتا:  غیبت  دلیل 
صحبت کردم و نیازی نیست که نام شان را فاش 
کنم. به اعتقاد من این هایی که در فهرست نهایی 
بازیکنان  بودند.  ترین ها  شایسته  گرفتند،  قرار 
به  می توانند  که  بودند  موراتا  پست  در  دیگری 

منفی  قصد  البته  کنند.  بیشتری  کمک  ملی  تیم 
نگاری علیه موراتا را ندارم ولی باید قبول کرد که 
او این اواخر شرایط پیچیده ای در چلسی داشت. 
خط زدن او برایم دردناک بود ولی نمی خواستم 4 

مهاجم را به رقابت ها ببرم.«
جام جهانی  در  س��اده ای  حریف  »هیچ  ای��ران: 
است.  فینال  ما  ب��رای  ب��ازی  هر  ن��دارد.  وج��ود 
آنها  می شناسم.  خوبی  به  را  ک��ی روش  و  ای��ران 
یک  کرده اند.  پیشرفت  بسیار  اخیر  سال های  در 
دارد  وجود  ایران  در  بزرگی  تیمی  وحدت  حس 
رقابت  و  سختکوش  بسیار  تیمی  به  را  آنها  که 
طلب تبدیل کرده است. از نظر من ایران در جام 
جهانی قبلی فوق العاده بود و مطمئنم که حریف 

سختی برای مان خواهد بود.«
حمله:  خ��ط  در  کاستا  و  رودری��گ��و  آس��پ��اس، 
آنها  کرد.  خواهند  زی��ادی  کمک  ما  به  سه  »هر 
بیرون  در  آسپاس  دارند.  متفاوتی  توانایی های 
و داخل محوطه جریمه بازیکن خطرناکی است. 

کاستا مهاجمی سختکوش است که فشار زیادی 
نیز  رودریگو  و  می کند  وارد  حریف  مدافعان  به 
خوبی  به  تهاجمی  فاز  مناطق  همه  در  می تواند 

خودش را وفق دهد.«
بازیکنان  که  »می دانم  رئال:  بازیکنان  تعطیالت 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  حضور  دلیل  به  رئال 
چند  آنها  جای  به  می شوند.  اضافه  ما  به  دیرتر 
تمرین  ما  کنار  ساله ها   21 زیر  تیم  از  بازیکن 
اروپا  قهرمان  رئال  که  امیدوارم  کرد.  خواهند 

شود.«
به عقیده من بهترین  مدعی قهرمانی: »این تیم 
فروتنی،  دارد.  خودش  در  را  ممکن  بازیکنان 
و  می زند  موج  مجموعه  این  در  انگیزه  و  عشق 
شد.  خواهد  افزوده  تیم  اعتبار  بر  بازی  به  بازی 
به  انگیزه  همین  با  و  است  قهرمانی  ما  هدف 
روسیه خواهیم رفت. در حال حاضر شرایط همه 
رقابت ها  شروع  تا  و  است  خوب  بسیار  بازیکنان 

بهتر هم خواهد شد.«

سرمربی اسپانیا: ایران و کی روش فوق العاده هستند
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    تکذیب اظهارات منتسب به شمخانی 
FATF درباره       

مرکز ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی ب��ا صدور اطالعی��ه ای اظهارات منتس��ب ب��ه دریابان 
ش��مخانی در جلس��ه غیر علنی روز گذشته مجلس شورای 
اس��المی را تکذیب ک��رد. به گزارش خبرگ��زاری مهر، مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
با صدور اطالعیه ای اظهارات منتسب به دریابان شمخانی 
در جلس��ه غیر علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی را 
تکذی��ب کرد. در بخش��ی از این اطالعیه آمده اس��ت: دبیر 
ش��ورای عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی روز یکشنبه 
س��ی ام اردیبهشت که با هدف بررس��ی ابعادمختلف لوایح 
۴گانه مربوط به مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریسم 
برگزار ش��د، تاکید نم��وده اند که نح��وه مواجهه نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی با این لوایح واجد هیچگونه 
جنبه و الزام امنیتی نبوده وصرفا به تشخیص آنها مربوط می 
باشد. این اطالعیه با تکذیب برخی اظهار نظرها که حضور 
دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی مجلس را با نظر مساعد 
دفتر رهبر معظم انقالب نس��بت ب��ه FATF مرتبط کرده اند، 
می افزاید: هیچ گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه FATF اتخ��اذ نگردیده و بی��ان مطالبی از 
این دس��ت بدون توجه به ضرورتهای امنیت ملی و صرفا با 
اغراض سیاس��ی مطرح می ش��ود. در پایان این اطالعیه با 
ابراز تاس��ف نسبت به بی توجهی برخی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نسبت به رعایت حیطه بندی جلسات غیر 
علنی، تداوم این روند را موجب محدود شدن حضور وتعامل 
مقامات سیاس��ی، امنیتی و نظامی کشور با مجلس عنوان 

کرده است.
    هانیه فداکار باالخره روی پاهایش ایستاد

فداکاری هانیه دختر 13 ساله زلزله زده، که برای خارج 
کردن خواهر س��ه س��اله اش از زیر آوار وارد خانه شده و 
ب��ه علت ریختن دیوار ها از ناحیه کمر به ش��دت آس��یب 
دی��ده بود، کمتر از یک ماه از وقوع زلزله 7.3 ریش��تری 
21 آبان ماه س��ال 96 در س��رپل ذهاب ، در س��ایت ها و 
ش��بکه های اجتماعی منتش��ر ش��د و خی��ل عظیمی از 
مالقات کنن��دگان از جمله اس��تاندار کرمانش��اه را روانه 
ات��اق ش��ماره هفت بخ��ش مغ��ز و اعصاب بیمارس��تان 
طالقان��ی کرد. براس��اس گزارش رکنا برخی س��ایت ها و 
ش��بکه های اجتماع��ی از قطع نخاع ش��دن او خبر داده 
بودند که حمید رضا س��عیدی، متخصص جراحی مغز، 
اعص��اب و س��تون فق��رات در هم��ان روزه��ای نخس��ت 
هانی��ه  ب��ه درم��ان  بیمارس��تان طالقان��ی  در  بس��تری 
امی��دوار بود و قطع نخاع ش��دن هانی��ه را رد کرد و تنها 
صدمه دیدن س��تون فقرات هانی��ه را، بر اثر دررفتگی و 

شکستگی مهره ها اعالم کرد.
ح��ال ام��روز هانی��ه دخت��ر زلزل��ه زده روس��تای تایش��ه 
شهرستان س��رپل ذهاب، پس از گذش��ت 6 ماه از وقوع 
آن حادثه مهیب با پیگیری مراحل درمان، دوباره روی 

پاهایش ایستاد.
    ارجاع سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس از ارجاع 
سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری به 

هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
سیدحس��ن حس��ینی ش��اهرودی عض��و هیئ��ت رئیس��ه 

کمیسیون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
بررسی س��وال از رئیس جمهور در این کمیسیون، اظهار 
داش��ت: ب��ر اس��اس برنامه ریزی ها ق��رار ب��ود نمایندگان 
اقتصادی رئیس جمهور در این جلسه حاضر و به سواالت 
پاس��خ دهند اما به جای آنه��ا معاونان پارلمانی و حقوقی 
در ای��ن جلس��ه حضور یافتن��د. وی اف��زود: لعیا جنیدی 
مع��اون حقوق��ی و حس��ینعلی امی��ری مع��اون پارلمانی 
رئیس جمهور با حضور در این جلس��ه، نس��بت به س��وال 
از رئیس جمهور ایراد ش��کلی داش��تند و معتقد بودند که 
تع��دادی از نمایندگان��ی ک��ه پی��ش از این طرح س��وال را 
امضا کرده بودند، امضا خ��ود را پس گرفتند و نمایندگان 
جدیدی به امضاء کنندگان اضافه شدند. شاهرودی اظهار 
داشت: هیئت رئیس��ه مجلس پس از بررسی این موضوع 
یا از رئیس جمهور می خواه��د نمایندگان اقتصادی خود 
را به مجلس و کمیسیون اقتصادی معرفی کند و یا اینکه 

تصمیم دیگری اتخاذ می کند./ تسنیم
   نامه سرگشاده به موگرینی برای التزام

        به حفظ برجام
عص��ر دوش��نبه، در مت��ن ای��ن نام��ه آم��ده اس��ت: م��ا، 
امضا کنن��دگان این نامه، از س��خنرانی ش��ما در تاریخ 18 
اردیبهش��ت 1397 درباره ع��زم اتحادیه اروپا در پایبندی 
راس��خ به تعه��دات خود مطاب��ق با تواف��ق تاریخی مابین 
ایران و گروه 5+1، موس��وم به برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام(، سپاس��گزاریم. در مقاب��ل سیاس��تمدارانی که 
مک��ررا با تحقی��ر و نکوهش از آن پیمان س��خن گفته اند، 
شما »زبان جهانی« احترام و گفت و گو را برگزیده اید. شما 
اعالم کرده اید »این توافق به تک تک ما تعلق دارد« و ما را 

بر آن داشته اید تا »اجازه ندهیم هیچ کس این توافق را از 
بین ببرد«. اما با وجود چنین س��خنان امیدوارکننده ای، 
بعد از اعالم خروج دولت ترامپ از برجام و تحمیل دوباره 
تحریم ها بر ایران، نجات این توافق تضمین شده نیست.

اکثری��ت ایرانی��ان از ای��ن تواف��ق دش��وار دیپلماتی��ک، 
همدالنه پش��تیبانی کرده اند. م��ردم ای��ران دو بار رئیس 
جمهوری متعهد به ش��روع گفت و گوی س��ازنده با جهان 
را برگزیده اند. همچنین با ش��کیبایی، مذاکرات طوالنی 
را با وج��ود تأثیر مخرب تحریم ها بر زندگی روزمره ش��ان 
تحمل کرده   و پس از انعقاد برجام نیز با جش��ن و پایکوبی 
خیابانی در ش��هر های ای��ران و گردهمایی در بیش از صد 

شهر جهان، حمایت خود را از این توافق نشان داده اند.
    قرعه کشی در مجلس برای اعزام 

        شش نماینده به جام جهانی
نزدیک به سه هفته تا برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال 
ایران در رقابت های جام جهانی روس��یه باق��ی مانده و از 
هم اکنون صف مش��تاقان این بازی ها فشرده تر از گذشته 
اس��ت. در البه الی خبر هایی که در این باره منتشرش��ده، 
از مجلس ه��م خبر رس��یده وزارت ورزش و جوانان برای 
ه��ر بازی 2نماین��ده را به انتخ��اب بهارس��تان همراه تیم 
مل��ی خواه��د کرد. بن��ا ب��ه تواف��ق وزارت ورزش با هیئت 
رئیسه مجلس قرار است به زودی 6نماینده برای رفتن به 
روس��یه به وزارت ورزش معرفی شوند تا در هر بازی ایران 
بر سکوی حامیان تیم ملی کشورمان بنشینند. حاال قرار 
است کمیته س��فرهای خارجی مجلس که مرکب است از 
امیر عبدا...یان مش��اور ام��ور بین الملل رئیس مجلس، 
به��روز نعمت��ی و محم��د آش��وری 2 عضو هیئت رئیس��ه 

مجلس و عالء الدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی با همراهی فراکسیون ورزش مجلس، در این باره 
به قید قرعه، 6نماینده را از بین اعضای فراکسیون ورزش 
و کمیس��یون فرهنگی برای حضور در جام جهانی روسیه 

انتخاب کنند. /همشهری
    قوی ترین تحریم ها در تاریخ 
        را علیه ایران اعمال می کنیم

وزی��ر خارجه آمریکا در س��خنانی ضمن تش��ریح مس��یر 
دیپلماتیک جدید آمریکا در قبال ایران و تهدید به اعمال 
فشارهای مالی بی سابقه، ۱۲ شرط واشنگتن برای توافق 
جدی��د با تهران را برش��مرد. مایک پاپمئ��و، وزیر خارجه 
ایاالت متحده در سخنانی در محل اندیشکده »هریتیج« 
ای��ن کش��ور مهمترین س��رفصل های مس��یر دیپلماتیک 
جدی��د آمریکا در قب��ال ای��ران را پس از خ��روج از برجام 

برشمرد. 
پامپئو در س��خنان خود گفت:  »ترام��پ دو هفته پیش از 
برجام خارج ش��د. زیرا برجام نتوانست تضمینی در برابر 
ریس��ک ایران ایجاد کند. برجام باعث در خطر قرار دادن 
ایران به خاطر نارسایی هایش شد. به عنوان مثال، مفاد 
برج��ام تنها توانایی های ایران برای دس��تیابی به س��الح 

هسته ای را به تعویق انداخت«.
بن��ا به گزارش تس��نیم وی در ادامه ادعا ک��رد: »همانطور 
که س��ازمان اطالعاتی اسرائیل نش��ان داد، ایران چندین 
س��ال دروغ گفته اس��ت. ظریف در برنامه “مورنینگ شو” 
گفت که ایران به دنبال سالح هسته ای نیست. این خنده 
دار است.  برجام نواقص دیگری نیز داشت. مکانیزم این 
توافق برای بازرس��ی ها کافی نیست و همچنین به برنامه 

موش��کی ایران نم��ی پردازد.ای��ران برای س��ال ها تالش 
خود برای دستیابی به سالح هسته ای را مخفی کره بود. 

حکومت ایران هنوز هم دروغ می گوید «./
    تصمیم تیم مذاکره کننده 

        خالف نظر رهبری نبود
محمدرضا باهنر نماینده سابق مجلس، در مصاحبه ای 
ش��رایط کش��ور و برجام را مورد بررس��ی قرار داده است 
ک��ه در ادام��ه بخش��ی از این مصاحب��ه را م��ی خوانید: 
مباح��ث زیادی درب��اره تیم مذاکره کنن��ده ایران مطرح 
می ش��ود. ام��ا به ه��ر ص��ورت در مجموع��ه فرآیندهای 
تصمیم گیری، راهکاری خالف نظر رهبر معظم انقالب 
لحاظ نخواهد شد. بویژه تصمیماتی که به منافع کشور 
مربوط می ش��ود. ت��ا آنجا که من اط��الع دارم هر زمانی 
ک��ه حضرت آقا علنی درباره موض��وع برجام و همچنین 
دیپلمات ه��ا اظهار نظ��ر فرمودن��د از دیپلمات های این 
میدان نبرد ب��ه نیکی یاد کردند. این ک��ه اینها آدم های 
متعه��د، متخصص و کارشناس��ی هس��تند، محورهایی 
ب��ود ک��ه در صحبت ه��ای رهب��ر معظ��م انق��الب درباره 
تی��م مذاکره کنن��ده آمده ب��ود. البته جاهای��ی هم بوده 
ک��ه ایش��ان درب��اره برج��ام انتق��ادات خ��ود را مط��رح 
کردند و حتی این هم عنوان ش��د ک��ه تیم مذاکره کننده 
آنچنان ک��ه باید نتوانس��تند همه امتی��ازات را بگیرند. 
ام��ا از مجموعه اظه��ارات رهبر معظم انق��الب این گونه 
برداش��ت نمی شود که مقامات عالیه نظام نسبت به تیم 
مذاکره کننده هسته ای نااطمینانی داشته باشند. البته 
م��ا نباید ای��ن حرف ها را مس��تند کنیم و ش��اید منظور 

دیگری هم پشت این حرف ها باشد. /رویداد 24
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    نشست برجام پس از آمریکا در وین تعهد اروپا به حفظ توافق
دیپلماتهای ایرانی، انگلیس��ی، آلمانی، فرانس��وی، چینی و روس در حالی جمعه این هفته در وین پایتخت اتریش برای بررس��ی 
جزییات برجام و گام های بعدی پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای تشکیل جلسه می دهند که رهبران اروپا در دو هفته گذشته 
باره��ا ب��ر وفاداری خود ب��ه برجام اصرار و اعالم کرده اند که این توافق را به هرقیمتی زنده نگاه خواهند داش��ت. در نشس��ت جمعه 
کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان شش قدرت جهانی، ایران و اتحادیه اروپا برای بررسی شکایت ها درباره اجرای برجام شرکت 
خواهد کرد.  سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امورخارجه پس از نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی که با حضور وی برگزار شده بود، گفت: کمیسیون مشترک برجام به درخواست جمهوری اسالمی ایران بدون حضور 
آمریکا و برای بررسی ابعاد ناشی از خروج این کشور از برجام و تبعات آن برگزار می شود. وی افزود:هدف از تشکیل این جلسه این 
است که کشورهای دیگر حاضر در برجام چگونه می توانند نبود آمریکا را در آن جبران کنند و منتظر هستیم ببینیم اروپایی ها می 
توانند به تعهدات خود درباره برجام عمل کنند یا نه.  سه شنبه هفته گذشته وزیران امور خارجه ایران و سه کشور اروپایی امضاکننده 
برجام وفدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشستی در بروکسل مرکز اتحادیه اروپا برگزار کردند که در پایان آن 
طرف کشورهای اروپایی با صدور بیانیه ای بر تعهدشان برای ادامه برجام و تامین خواسته های ایران و شروع مذاکرات کارشناسی در 
جهت تامین اهداف مدنظر ایران تصریح کردند.  به گفته عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه، اروپایی ها برای اجرای این تعهدات 

قبول کردند مذاکراتی داشته باشیم تا مشخص شود که آنها می توانند این موارد را تامین کنند یا نه./ ایران
    نشست سه جانبه درباره انتخاب رئیس مجلس

عضو فراکسیون مستقالن والیی مجلس از برگزاری نشست سه  جانبه رؤسای فراکسیون های مجلس درباره انتخابات هیئت رئیسه 
مجلس خبر داد. بهروز نعمتی عضو فراکسیون مستقالن والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه های این فراکسیون برای 
انتخابات هیئت رئیسه پارلمان در سال سوم مجلس دهم، گفت: هنوز جمع بندی های نهایی درباره گزینه ها و مصادیق فراکسیون 

مستقالن والیی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس انجام نشده است.
وی با بیان اینکه گزینه فراکس��یون مس��تقالن والیی برای ریاس��ت مجلس در سال س��وم دوره دهم، آقای الریجانی است، اظهار 
داش��ت: هنوز در فراکس��یون مس��تقالن درباره ُنواب و یا دیگر اعضای هیئت رئیس��ه برای اجالس��یه س��وم دوره دهم مجلس وارد 
مصادیق نشدیم. عضو فراکسیون مستقالن والیی مجلس از نشست های مستمر رؤسای فراکسیون های مستقالن، والیی و امید 
برای بررس��ی گزینه های اعضای هیئت رئیس��ه مجلس خبر داد و گفت: قرار ش��ده آقایان جاللی، عارف و حاجی بابایی؛ رؤس��ای 
فراکس��یون های مس��تقالن، امید و والیی، نشست های مستمری برای بررسی گزینه  های انتخابات هیئت رئیسه پارلمان در سال 
س��وم مجلس دهم داش��ته باش��ند. نعمتی اضافه کرد: فراکسیون مس��تقالن والیی هنوز به مصادیق برای انتخابات هیئت رئیسه 

مجلس ورود نکرده  و جمع بندی ها در این زمینه هنوز مشخص نیست./ تسنیم

امام علی )ع( فرمودند:
قیم�ت و ارزش ه�ر كس به ان�دازه ی كاری اس�ت كه به خوب�ی می تواند 

انجام دهد.

تاثی�ر زن آگاه ب�ا فضیل�ت در مح�دوده خان�واده ی�ا مح�ل كار خالص�ه 
نمی ش�ود. بلک�ه در تم�ام ش�ئون جامع�ه جلوه می كن�د، انتظ�ار می رود 
زن�ان هوش�مند مس�لما در فراگی�ری علوم اس�المی قص�ور نکنن�د و از 
تهذیب روح غفلت نورزند و در تربیت فرزندان صالح س�اعی باش�ند و 
در همس�رداری ساده زیس�تن را رعایت كنند و در تمام صحنه های الزم 
سیاس�ی و اجتماعی كه مایه تقویت نظام اس�المی اس�ت، در كمال عفاف 
و حج�اب حاضر باش�ند، تا به خان�دان عصمت و طه�ارت )ع( اقتدا كرده 
و به اس�وه همه انس�ان های صالح یعنی حضرت فاطمه)ع( و زینب )ع( 

تاسی كرده باشند.
سروش هدایت ج1، ص229

بی دگرست مژگان و لبش عذر و عذا
وز کبر و ز لطف آتش و آبی دگرست

بی کش داند آنکه خردمند بود
کان آفت آب آفتاب دگرست سنایی


