اخبار

2

سه شنبه  9آذر  29 . 1395صفر  . 1438شماره 19412

روزنامه خراسان
پنج شنبه منتشر نمیشود

...

یادداشت روز
امیرحسین یزدان پناه

Yazdanpanah@khorasannews.com

تحریمهای10ساله و رفتارهایاحتمالیدولتآمریکا
تالش کنگره آمریکا برای تمدید تحریمهای 10ساله علیه ایران که2
هفته پیش با تصویب طرح تمدید آن در مجلس نمایندگان همراه بود،
واکنشهای صریح ایران را در پی داشته است تاجایی که رهبر معظم
انقالب اسالمی چهارشنبه گذشته صراحتا هشدار دادند که «اگر این
تحریم [تمدید] بشود ،قطع ًا نقض برجام است -بدون تردید -و بدانند
جمهوری اسالمی حتم ًا در مقابل آن واکنش نشان خواهد داد»پیشتر
نیز علی شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی از یک «بسته فنی»
سخن گفته بود که در ایران آماده شده و در صورت تمدید تحریمهای
 10ساله ،ایران این بس��ته را اجرایی خواهد کرد .موضوعی که علی
اکبر صالحی نیز دیروز بر آن تاکید کرد و درباره آن هشدار داد.درباره
چیستی تحریم های  10ساله موسوم به «ایس��ا» و نسبت آن با برجام
در تاریخ  17ش��هریور گزارش مفصلی در روزنامه خراس��ان با عنوان
«برجام در دوراهی داماتو» کار ش��ده اس��ت اما خالصه این که قانون
« )Iran Sanctions Act( 5»ISAفقط تا پایان دسامبر ( 2016اواسط
دی ماه) معتبر اس��ت و اگر تمدید نش��ود ،در این تاریخ عمال همه آن
تحریمها به پایان میرسد .از طرفی براساس برجام ،برای لغو و توقف
بخشی از تحریم های «ایسا» آمریکا دو «تعهد» داده است :اول این که
تحریم های این قان��ون را که در  5بند ضمیمه دوم برجام آمده اس��ت
«متوقف» کند ( )ceaseو دوم این که«اقدامقانونی الزم (legislative
 )actionبرای لغو ( )terminateیا اصالح ()modifyآنها را پیگیری
کند».براساس دستورالعملی که وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید در
 26دی ماه  94صادر کردن��د ،اجرای این تحریم ها «متوقف» ش��ده
اس��ت اما در این مدت کاخ س��فید از تعهد دوم خود که «اقدام قانونی
الزم برای لغو یا اصالح» این تحریمها بوده ،سرباز زده است .مهمتر از
این کوتاهی دولت آمریکا البته آغاز روند تمدید تحریمهای  10ساله
است .هرچند هنوز این طرح که در مجلس نمایندگان تصویب شده
باید در مجلس سنا نیز تصویب شود اما حتی اگر سنا این تحریم ها را
تصویب کند که شرایط این مجلس نش��ان می دهد این اتفاق خواهد
افتاد ،این ط��رح برای قانونی ش��دن نیاز ب��ه امضای رئی��س جمهور
آمریکا دارد و اگر این طرح امضا شود ،از  2منظر با برجام ارتباط پیدا
میکند:
نخست :این که تمدید این تحریمها ،عمال بندهای 5گانه بسیار مهم
تحریم های نفتی ،پتروش��یمی و بیمه ای را که در برجام متوقف شده
است دوباره علیه ایران باز میگرداند که این نقض صریح برجامو تعهد
آمریکا در ماده  26برجام است.
دوم :این که از آن جایی که مدت این تحریمها 10ساله بوده و در پایان
دسامبر این قانون نیز ملغی میشود ،بازگشت این تحریمها به معنای
تحریم جدید علیه ایران است که نقض یکی از شرط های ایران برای
پذیرفتن برجام اس��ت« :در سراسر دوره هشت س��اله ،وضع هرگونه
تحریم در هر س��طح و به هر بهانه ای ...نقض برجام محسوب خواهد
ش��د ».طبعا درباره این تحریم ها  2واکنش را باید با حساسیت رصد
کرد؛ یکی واکنش ایران و دیگری واکنش کاخ سفید.
از سوی ایران همانطور که در سطور باال ذکر شد حدود  2هفته است
که صریحا اعالم شده تمدید این تحریم ها نقض برجام تلقی میشود
و ایران قطعا در مقابل آن واکنش خواهد داشت و براساس توضیحات
دیروز علی اکبر صالحی و  2هفته پیش علی شمخانی ،این واکنش از
جنس اقدامات فنی (هسته ای) خواهد بود و نه صرفا سیاسی.
اما از سوی آمریکا واکنش به تمدید این تحریمها کمی مبهمتر از سایر
واکنش های کاخ سفید به طرح های مش��ابه در کنگره بوده است .به
این معنا که تاکنون درباره طرح هایی که در کنگره علیه ایران مطرح
میشد ،کاخ سفید از پیش موضع خود را شفاف اعالم می کرد که آیا
آن را امضا می کند و می پذیرد یا وتو می کند و نمی پذیرد .با این حال
طی ماه های اخیر که بحث تحریم های  10س��اله ای��ران مطرح بوده
است ،مواضع کاخ سفید به شفافیت سایر طرحها نیست و این مواضع
عموما  3دسته است:
دس��ته اول اظهاراتی که می گوید اگر به تحریم های  10ساله ماده و
تحریمجدیدیاضافهنشد«،ممکناست»کاخسفیدآنهاراتاییدکند.
دسته دوم که تاحدودی «موضع مبهم» دولت آمریکا را نشان میدهد
و بیشتر منابع آگاه مطرح میکنند و نقطه تمرکز آنهاست ،این است
که تمدید تحریم های  10س��اله «غیرضروری است» و درحال حاضر
قوانین تحریمی کافی وجود دارد ک��ه رئیس جمهور بخواهد از آن ها
برای تحریم علیه ایران استفاده کند و نیازی به این تحریم ها نیست.
(واشنگتن پست؛  15نوامبر  )2016یا درباره این که واکنش دولت
به مصوبه تمدید تحریم ها چه خواهد بود ،پاسخ رسمی و شفاف داده
نمی شود( .رویترز؛ 25اکتبر )2016
دسته سوم نیز که اخیرا شنیده میشود این است که ممکن است این
تحریمها تمدید نش��ود؛ هرچند این موضع به شفافیتی که در این جا
نوشته شده نیست اما به عنوان نمونه «پل رایان» یک سخنگوی کاخ
سفید در یک جلسه خبری گفته بود« :دولت اوباما به طور قطع ،پای
قانونی را امضا نخواهد کرد ک��ه توانایی جامعه بین الملل برای ادامه
اجرای موفقیت آمیز توافق هسته ای را تضعیف کند( ».سی.ان.ان؛
 22نوامبر  )2016بعد از این اظهارنظر حتی یک مقام ارشد وزارت
امور خارجه آمریکا که به نوش��ته «س��ی.ان.ان» در جریان مذاکرات
هستهای حضور داشته است گفته بود« :دولت آمریکا به دنبال کاهش
تحریمهای کنونی علیه ایران نیست اما امیدوار است که کنگره تحت
کنترل جمهوری خواه��ان قانون تحریم های ای��ران را بار دیگر برای
دورهای  10ساله تمدید نکند».
براین اساس به نظر می رس��د ،هرچند هنوز طرح تمدید تحریم های
 10ساله به سنا نرفته اس��ت اما می توان از نوع مواضعی که از طرف
کاخ سفید تاکنون منتشر ش��ده است ،این طور برداش��ت کرد که در
مقابل واکنش قاط��ع ایران حتی ممکن اس��ت رئیس دول��ت آمریکا
این تحریم ها را امضا نکند که البته این اتفاق نیاز به  34رای مخالف
به تمدید تحریم ها در س��نا دارد .اگر این تحریم ها تمدید نشود ،یک
تحول مهم در روابط تجاری و مالی ایران محسوب می شود .اگر این
اتفاق رخ دهد مشابه تجربه بسته شدن پرونده «پی.ام.دی» در شورای
حکام است .جایی که با وجود آن که در برجام برای بسته شدن «پی.
ام.دی» تاکیدی نشده بود اما با ایستادگی قاطع ایران و این که اجرای
بخشی از تعهداتمان را منوط به بسته شدن این پرونده کرده بودیم،
شورای حکام را ناچار از بستن این پرونده کرد .این تجربه ایستادگی
قاطع را می توان این بار در تحریم های «ایسا» تکرار کرد .با این حال
باید برای سناریوی دیگر یعنی تمدید تحریمها که محتملتر است نیز
آماده بود و چاره آن نیز پاسخ قاطع در حوزه فنی (هسته ای) به طرف
مقابل است .در مجموع به نظر میرسد باید هزینه این تصمیم را برای
کنگره و دولت آمریکا باال برد .مذاکراتی که اصوال برای رفع تحریمها
آغاز و به برجام ختم ش��د اینک در یکی از بزنگاه های خود قرار دارد.
شایداگردرآنمقطععجلهنمیشدومصادیقیهمچوناینتحریمها
که قابل پیشبینی بود در توافق گنجانده میش��د امروز در شرایطی
بهتر قرار داشتیم اما همانطور که آمد پاسخ و واکنش ما باید نهادهای
تصمیمگیر در آمریکا و سایر طرفهای درگیر را با این واقعیت روبهرو
کند که ایران گرچه مبتنی براعتقادات دینی خود به عهدی که حتی با
دشمن خود بسته پایبند است اما مقابل هرگونه تضعیف حقوق و عزت
خود قاطعانه می ایس��تد و نقض برجام برای طرف مقابل هزینه های
زیادی خواهد داشت.

شهادت امام رضا

سوگنامه

ما را شکست داغ غمت ُّای َه َ
االغریب...
غربت��ت را ب��ا ک��دام واژگان می توان توصی��فکرد ،ای
غریب خراسان! ای شمس الشموس! ای پسر موسی
بن جعفر(ع)! ای ک��ه در تنهایی توس ،ب��ه زهرجفای
دش��من ،به س��وی معبود پرکش��یدی و داغ��ی بر دل
شیعیان گذاشتی به وس��عت و تمامیت تاریخ .یا علی

بن موسی الرضا(ع)!کبوتران حرمت ،غمین مصیبت
جانکاه ش��هادت توان��د و زائرانی ک��ه ازدور و نزدیک،
با پ��ای پیاده ب��ه زیارت��ت می آین��د ،محنت ش��هادت
مظلومان��ه ات را ب��ا آب دیده ب��ه تعزیت نشس��ته اند.
امش��ب ،حنجره نوران��ی ات ،جرعه نوش س��م س��تم

سیه دالن می شود وطنین هق هق زائرانت ،تا قیامت،
گلوی س��وخته ات را ب��ه یاد م��ی آورد ک��ه چگونه ،در
آغ��وش فرزن��د ،روح ملکوتی ات به س��وی پ��روردگار
پرکش��ید و از زن��دان پر غ��م و محن��ت این دنی��ا ،رخت
بربس��ت .موالی من! تنها تو از آن شاخه گل های پرپر
امامت ،سهم دل های شکسته این سرزمینی .ای امام
غریب! نظری به س��وی ما کن که «دع��ای دردمندان
زس��رنیازباش��د».

...

رهبر انقالب با انتقاد از این که ناتمام ماندن کارها سوال و اشکال ایجاد می کند

نتیجه رسیدگی به حقوقهای نجومی برای مردم روشن نشد
حضرت آیتا ...خامنهای فرمان��ده معظم کل قوا ظهر
یکشنبهدر دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی
ارتش،پیشرفتهاوتواناییهاینیرویدریاییدرابعاد
مختلف نیروی انس��انی ،فرماندهی و فنی را س��تودنی
و قابل توجه خواندند و با تأکید بر«اهمیت به س��رانجام
رس��اندن برنامهها» و «اس��تحکام و پرهیز از شتابزدگی
در کاره��ا» ،خاطرنش��ان کردند :الزمهبرط��رف کردن
کمبوده��ا« ،هم��ت بلن��د» و «تس��لیم نش��دن در مقابل
محدودیتها» است .ایش��ان همچنین با تاکید برلزوم
«رعایت اس��تحکام و پرهیز از عجله و بیمالحظگی در
کارها» به قضایایمذاکرات هس��تهایو مس��ئله تمدید
تحریمه��ا در کنگرهآمری��کا اش��اره کردن��د و ب��روز این
مشکالتراناشیازعجلهدرانجامکارخواندند.
▪ ▪قدرت و توانایی نیروی دریایی باید در شأن و تراز
نظاماسالمیوتاریخکشورباشد

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترحفظونشرآثاررهبر
انقالب ،در این دیدار ک��ه به مناس��بت  7آذر روز نیروی
دریاییبرگزارشد،حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبه
اهمیتصنعتدریانوردیدرپیشرفتبرخیکشورها،
افزودند :کشور ما از مرزهای وسیع دریایی و همچنین
سابقهطوالنی در دریانوردی برخوردار است ،بنابراین
قدرت و توانایی نیروی دریایی جمهوری اس�لامی باید
درشأنوترازنظاماسالمیوتاریخاینکشورباشد.

▪ ▪عمقحضوردرآبهایآزادبایدافزایشیابد

▪ ▪نتیجهرسیدگی به حقوقهای نجومیبرای مردم
روشننشد

ایش��ان در ادام��ه برل��زوم پیگی��ری برنامهه��ا و کارها تا
حص��ول نتیجه و ب��ه س��رانجام رس��اندن آنه��ا تأکید و
خاطرنشانکردند:ناتمامماندنکارها،سوالواشکال
ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی
بخشهای مختلف کشور دیده میشود که ازجملهاین
مسائل،موضوعحقوقهاینجومیاستواینموضوعاز
مسائلمهمیاستکهنتیجهرسیدگیبهآنبرایمردم
روشننشدوسواالتدرذهنمردمباقیماند.

▪ ▪رعایت استحکام و پرهیز از عجله و بیمالحظگی
درکارها

لزوم«رعایتاستحکاموپرهیزازعجلهوبیمالحظگیدر
کارها»نکتهمهمدیگریبودکهرهبرانقالببرآنتأکید
وخاطرنشانکردند:هرکاریراازابتدابایدبااستحکام
آغاز کرد ،زیرا عجله در کارها ،مشکل ایجاد میکند که
متأسفانهدراینزمینهنیزنمونههاییوجوددارد.

▪ ▪شروع کردن یک تحریمبادوباره شروع کردن آن
پسازپایانزمانشفرقینمیکند

حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به قضایایمذاکرات

هستهای،افزودند:دراینمذاکراتبحثهایفراوانی
راج��ع ب��ه تحریمه��ا ش��د ام��ا اکن��ون در کنگرهآمریکا
مسئلهتمدیدتحریمهارامطرحمیکنندومدعیهستند
کهاینهاتحریمنیست،بلکهتمدیداست!رهبرانقالب
اسالمی خاطرنشان کردند« :شروع کردن یک تحریم»
با «دوباره ش��روع کردن آن پساز پای��ان زمانش» فرقی
نمیکند و این دومی نیز تحریم و نقض تعهدات قبلی از
سویطرفمقابلاست.
▪ ▪وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به
جاییبرسانیم،ازجزئیاتغفلتمیکنیم

ایشان بروز این مشکالت را ناشی از عجله در انجام کار
خواندند و افزودن��د :وقتی عجله داریم ک��هکاررا زودتر
تمامکنیموبهجاییبرسانیم،ازجزئیاتغفلتمیکنیم
وگاهیغفلتازیکامرجزئی،موجبایجادرخنهونقطه
س��لبی در آن کار میش��ود ،بنابراین باید مراقب بود که
کارهامتین،محکموباشتابمناسبانجامشود.پیش
از سخنان رهبر انقالب اس�لامی،امیر دریادار سیاری
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمیبا بیان
گزارشی از فعالیتها و اقدامات این نیرو ،گفت :نیروی
دریاییارتشباحضورمقتدرانهومستمردردریاهایآزاد
نسبتبهتأمینمنافعملیاقدامکردهوبانمایشاقتدار
دریایی جمهوری اس�لامی و ایجاد بازدارندگی ،عمق
حضورنظاماسالمیرافراترازآبهایمنطقهایافزایش
دادهاست.درایندیدار،نمازظهروعصربهامامترهبر
انقالباسالمیاقامهشد.

اژه ای:دولت و دیوان محاسبات هیچ پرونده ای از حقوق های نجومی به دستگاه قضایی نفرستاده اند
معاون اول ق��وه قضائی��ه درباره پرون��ده حقوق های
نجوم��ی گف��ت :از ط��رف دولت هی��چ پرون��ده ای به
ق��وه ارج��اع نش��ده و از طرف دی��وان محاس��بات هم
تاکن��ون ب��ه عنوان ای��ن ک��ه کس��ی را مته��م قلمداد
کرده باش��د اتفاقی نیفتاده است .به گزارش فارس،
حجت االس�لام و المس��لمین غالمحس��ین محسنی
اژه ای در پاس��خ به این س��وال که نتیجه اتمام حجت
ش��ما در بحث پرونده حقوق ه��ای نجوم��ی با دولت
به کجا رس��ید؟ گفت :قوه قضائیه در این باره منتظر

مان��د و از ط��رف دول��ت ه��م هی��چ پرونده ای ب��ه قوه
ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تاکنون
کس��ی را متهم قلمداد نکرده ،اما س��ازمان بازرسی
به دادستان تهران گزارش خود را ارائه کرده است.
البته از س��ازمان اطالعات س��پاه پاس��داران انقالب
اس�لامی ه��م گزارش��ی ب��ه دادس��تان ته��ران داده
ش��ده و دادس��تان هم ب��ه فعالیت های خ��ود در این
خصوص مش��غول اس��ت .تعدادی از اف��رادی که در
این پرونده ها اتهامی متوجه ش��ان است نیز در مقام

احض��ار هس��تند .وی همچنی��ن درباره خبر منتش��ر
ش��ده مبنی بر لغو حک��م اع��دام زنجانی گف��ت :این
موضوع را مع��اون دیوان عال��ی رس��ما تکذیب کرد.
البته هنوز پرونده منجر به صدور حکم نش��ده که اگر
این اتفاق بیفتد اطالع رس��انی الزم در این خصوص
صورت خواهد گرف��ت .اژه ای درب��اره دو وزیری که
هنوز لیس��ت اموالش��ان را برای ارائه به ق��وه قضائیه
کام��ل نکرده اند ،اظه��ار کرد :ای��ن افراد لیس��ت را
داده اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.

پس از ادعای کریمی قدوسی درباره رای دیوان محاسبات علیه  2عضو
کابینه در موضوع فیش های نجومی

توکلی:
سران سه قوه در جلسه ای دوستانه
اختالفاتشان را حل کنند

دادستان دیوان محاسبات خبر رای انفصال از خدمت نوبخت
و طیب نیا را تکذیب کرد

احمد توکلی با بی��ان این که برای تفاهم ک��ردن راهی جز گفت وگو
سراغ ندارم ،گفت :بهتر است سران س��ه قوه در جلسه دوستانه و با
لطافت بیشتر گله هایشان را از یکدیگر مطرح کرده و اختالفاتشان
را حل کنند .به گزارش ایس��نا ،این نماینده س��ابق مجلس شورای
اس�لامی با اش��اره به حدیثی از پیامب��ر اک��رم (ص) مبنی بر این که
گالیه دوس��تانه رفاقت ها را بیش��تر می کند ،اظهار کرد :سران سه
قوه نبای��د در عرصه عمومی و رس��انه ها بگومگو کنن��د و آن کس که
ش��روع می کند گناهش بیش��تر از کسی اس��ت که جواب می دهد.
وی با اش��اره به این که قانون اساس��ی برای کس��انی نوش��ته ش��ده
اس��ت که قرار اس��ت با هم کار کنند و نه پیکار ،افزود :چرا سران سه
قوه در رس��انه ها با هم صحبت می کنند مگر تلفن سیاسی نداریم و
مقامات در ساختمانهای قرق شده نمیتوانند مالقاتهای کوتاه
و صمیمانه داش��ته باش��ند؟ توکلی با تاکید بر این که اداره کشور با
دعوا امکان پذی��ر نیس��ت ،تصریح کرد :دع��وا و اختالف س��ران قوا
وقتی به فضای عمومی کش��یده ش��ود ب��ه معنای ع��دم تفاهم برای
اداره کش��ور اس��ت و به جامعه نگران��ی القا می کن��د .وی همچنین
به تاثیر رس��انه ای ش��دن اختالفات س��ران ق��وا بر افزایش ریس��ک
سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و افزود:وقتی سرمایهگذاری در
کشور کاهش یابد ،بیکاری جوانان نیز طوالنیتر میشود .توکلیبا
بیان اینکه نمیتوان اختالف نظرات را ماله کشید ،گفت :در اداره
حکومت جایی ب��رای اختالف نظرات عمیق وجود ن��دارد بلکه باید
بر اس��اس فصل مش��ترک قانون اساس��ی و والیت فقیه عمل شود.

دادستان دیوان محاسبات ادعای کریمی قدوسی مبنی بر انفصال از خدمت نوبخت و طیب
نیا در پرون��ده حقوق های نجومی را تکذیب کرد .س��ازمان برنامه و بودج��ه نیز در نامه ای به
این نماینده مجلس ،خواس��تار تکذیب یا انتش��ار مستندات ش��د .به گزارش ایرنا ،دادستان
دیوان محاس��بات ،ادعای جواد کریمی قدوسی نماینده مش��هد مبنی بر انفصال از خدمت
محمد باق��ر نوبخت رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه و علی طیب نی��ا وزیر ام��ور اقتصادی و
دارایی از س��وی ای��ن دیوان را تکذی��ب کرد .فیاض ش��جاعی اف��زود :برای حک��م انفصال از
خدمت فردی ،ابتدا باید گزارش تخلف از یک مرجع در این باره به دیوان محاس��بات ارجاع
شود تا ما آن را رس��یدگی کنیم .وی یادآور شد :هیچ گزارش��ی درباره این دو نفر به ما ارجاع
نش��ده اس��ت این موضوع صحت ندارد و خب��ر انفصال از خدم��ت این دو نفر از س��وی دیوان
محاسبات تکذیب می شود .جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس ،در گفت وگو با
یکی از خبرگزاری ها مدعی شده بود دیوان محاس��بات به انفصال از خدمت نوبخت و طیب
نیا در پرونده حقوق ه��ای نامتعارف رای داده اس��ت .در این حال ،س��ازمان برنامه و بودجه
در نامه ای خطاب به کریمی قدوس��ی ،با اش��اره به س��خنان وی و تکذیب دیوان محاسبات،
تکذیب یا انتش��ار مس��تندات وی در خصوص رای به انفصال از خدمت نوبخ��ت و طیب نیا را
خواستار شد .در این نامه آمده است :پیرو انتشار مطلبی به نقل از جناب عالی در رسانه های
کشور با عنوان «رأی دیوان محاسبات انفصال از خدمت نوبخت و طیب نیا» ،ضمن اشاره به
تکذیب صریح این ادعا از سوی دادس��تان محترم دیوان محاسبات مجلس شورای اسالمی
و با توجه به س��ابقه جناب عالی ب��ه عنوان ف��ردی اصولگ��را ،انتظ��ار دارد در اولین فرصت،
نس��بت به تکذیب این ادعا و یا انتش��ار مس��تندات خ��ود ،اق��دام فرمایید«.س��ازمان برنامه و
بودجه همچنین افزوده است »:بدیهی اس��ت ،در غیر این صورت ،این سازمان حق پیگیری
قانونی و قضایی موض��وع را در عالی ترین مراجع قضایی کش��ور ،برخ��ود محفوظ می داند.

به منظور تنظیم بازار در روز های پایانی ماه صفر صورت می گیرد

توزیع مرغ منجمد به قیمت5500تومان از امروز در مشهد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری
گفت:به منظور تنظیم بازار اقالم مصرفی در روز های
پایانیماهصفروهمچنینباتوجهبهاینکهزمزمههایی
مبنی برگرانی مرغ شنیده شده اس��ت ،استانداری با
همکاری ستاد تنظیم بازار و سازمان جهاد کشاورزی

از فردا (امروز) مرغ منجمد را به قیمت 5100تومان
در اختیارعامالن توزیع قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
علی رس��ولیان با اعالم ای��ن خبر گفت :ای��ن مرغ باید
به قیم��ت 5500تومان برای اس��تفاده مش��تریان به

حرفمردم



اخبار

رهبرانقالب اسالمی حضور قدرتمند نیروی دریایی در
آبهایآزادراموجبافزایشقدرتوتواناییکشورخواندند
و گفتند :عمق حضوردرآبه��ای آزاد باید افزایش یابد.

پنج شنبه این هفته11آذر که همزمان شده است باایام شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) روزنامه خراسان منتشر نمیشود .بنابراین
روزنامه خراسان از شنبه مجدد مهمان نگاه خوانندگان صمیمی و قدیمی خود خواهد بود .موسسه فرهنگی هنری خراسان ضمن عرض
تسلیت این ایام گرانقدر ،قبولی سوگواری و عزاداری تمامی مخاطبان خود را از درگاه احدیت مسئلت میکند.

فروش برسد.
وی افزود:عامالن توزیع برای دریافت این مرغها که از
طریقشرکتپشتیبانیاموردامجهادکشاورزیتوزیع
می ش��ود ،محدودیتی ندارند چرا که ب��ه مقدار زیادی
ذخیره در انبارها موجود است.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هرکس در برابر امپریالیسم جهانی مبارزه کند قابل
احترام است هرچند مسلمان نباشد مانند آقای فیدل
کاسترو.
••درخصوص تصادف دو قطارمگرمسیرهایکور وحادثه
خیزازطریق نصب دوربین درایستگاه های نزدیک قابل
مشاهدهنیست؟حتیازطریقپیامصوتیبهنزدیکترین
ایستگاه ها می توان اعالم خطرکرد .واقع ًا حادثه ناگواری
استکه فقط چند روزهمه حرف بزنند وبعد ازچند سال
دوباره تکرارشود!
••ح��ادث��ه ب��رخ��ورد دو ق��ط��ار ضعف مدیریت ب��ح��ران را
میرساند.
••به عنوان یککارشناس میگویم وقتی امورحمل ونقل
راه آهن را به پیمانکاران بی تجربه می سپارند وآن ها برای
سود بیشترحداکثر بار و فشارکاری را بر کارمندان وارد
میکنند این سوانح هم به وجود میآید.
••حادثه قطار به خاطر مسئولیت پذیر نبودن و پاسخ گو
نبودنکارکنانمجموعهراهآهناست.سالگذشتههمین
موقعکارمندان راه آهن مشهد به خاطر یک ربع ازتحویل
خودروی این جانب امتناع کردند و درجواب گفتند که
بخواهیم تحویل دهیم باید یک ربع اضافه بایستیم وتا روز
بعد من مجبور به اقامت در مشهد شدم و با پیگیری تنها
جواب این بود :هرکارمیخواهی بکن یا هرجا میخواهی
برو! مطمئن ًا مسئول شیفت قبلی تا رسیدن شیفت بعدی
صبرنکرده است.
••برخی مدیریت را ق��درت م��ی دان��ن��د ،ن��ه خ��دم��ت .با
عذرخواهی دفع وبا استعفا جمع میکنند!
••غیر از بی مسئولیتی و بی تعهدی عامل دیگری برای
حادثه قطار می توان یافت؟! بیش از  40عزیز از بین ما
رفتند ،چند نفربی مسئولیت وبیتعهد نیز قصاص شوند
تا مسئوالن بی تعهد در کشور در هر شغل و پستی که
هستند ،درس عبرت بگیرند.
••بااینحادثهایکهدرسمنانرخدادهاگرجایوزیرراهبودم
میآمدمدررسانهملیضمنعذرخواهیبرایکاستنازآالم
خانوادههایجانباختگان،استعفامیکردم.
••در شرایطی که خودروها مجهز به جی پی اس هستند
و می توانند وضعیت مسیرشان را ببینند چگونه برای
قطارها این امکان ارزان قیمت را لحاظ نمیکنند تا شاهد
وقوع این اتفاقات نباشیم؟
••قیمت خرید مسکن پایین اما قیمت مصالح و وسایل
گرمایشوسرمایشبسیارباالست،بهویژهپنجرهدوجداره!
••چرا نمایندگان بجنورد درمجلس روزهسکوتگرفتهاند؟
یعنی هیچ مشکلی به چشم آقایان نیامدهکه راجع به آن
حرفی بزنند؟!
••روز نیروی دریایی و دالوری شیرمردان ناوچه پیکان
مبارکباد.عملیاتمرواریدتوسطپیشآهنگناوچههای
پیکان انجام شد .یادشانگرامی .زنده باد ایران.
••باعرضتسلیتبهمناسبتدههآخرصفروعرضتسلیت
به خانوادههای داغدار قطاروشهیدان حله ،ما را هم در غم
خود شریک بدانید.
••حالکه قرار است رئیس جمهور تدبیر و امید به مشهد
تشریف بیاورند پیگیر مطالبات ما بالتکلیفان موسسه
میزان هم باشید!
••درجشنواره مطبوعات یادشان رفتکه درکناردوامتیاز
برای درست نویسی به این روزنامه 2000،امتیازهم برای
ترس واحتیاط درچاپ مطالب بدهند!
••بهکوری چشم روزنامه استقاللی خراسان ،پرسپولیس
قهرمان است!
••باتشکرازیادداشتروزپنجشنبهباعنوان«اشتغالزایی
و جای خالی برنامه ریزی شواهد محور» به قلم آقای
غیاثی ،ای کاش مسئوالن اشتغالکشور یک بار بدون

تلگرام09033337010:

نمابر05137009129 :

غرض ورزی این یادداشت را بخوانند!
••کارگر هستم و ماهانه  800هزار تومان حقوق میگیرم.
بعد از  20سال خانه کوچکی درست کردم که به علت
اعتماد به دوستم کار نیمه تمام است و با  10میلیون
تومان تکمیل می شود .االن هم با وجود دو فرزند یکی
دختربزرگ و دیگری پسر 11ساله در یک خانه12متری
فقط  12متر زندگی میکنیم به اضافه یک آب گرمکن و
سینک دست شویی و میز تلویزیون و چند دست رخت
خ��واب .از م��ردم ن��وع دوس��ت در قبال کمک رسید یا
قولنامه خانه ام را می دهم.
••در شهر ها که ق��دم می زنی ارائ��ه نوشابه رای��گ��ان در
ساندویچی ها و غذاخوری ها به وفور به چشم می آید.
آیا وزارت محترم بهداشت این کار را خطری جدی برای
سالمت هموطنان تلقی نمیکند؟
••نظریه کارشناسی در خصوص برخورد قطار سمنان
را هر چه بیشتر خواندم کمتر از علت سانحه چیزی
فهمیدم! آن چه اظهار کرده اند نشان می دهد فقط
ج��ان انسان ها به ب��ازی گرفته ش��ده و قصور متوجه
مدیرانی است که با نصب دستگاه های هشدار دهنده
می توانستند از وقوع این فاجعه جلوگیری کنند زیرا
همیشه به فکر سود هستند تا کیفیت و ایمنی برای
مسافران!
••بعد از  10روز واری���ز پ��ول ب��رای نصب اینترنت از
مخابرات ،نه تنها نصب نکرده اند بلکه یا به مرکزمخابرات
ارجاع می دهند یا میگویند مودم را ریست کنید! درود
به این مخابرات کار راه انداز! واقع ًا دست مریزاد دارد.
خراسان لطف ًا پیگیری کن.
••چون الیحه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در
کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است ازاتحادیه محترم
امالک خواستاریمکه پیگیرحذف مالیات مذکوردرباره
رهن و اج��اره و همچنین فروش امالک باشند که فشار
ناعادالنهای برمستأجران تحمیل میکند.
••نمایندگان محترم مجلس! افزایش حقوق بازنشستگان
را پلکانی یا یکسان برای همه تصویبکنید .اینکارهم به
عدالت نزدیک تراست وهم موجب ایجاد فاصله طبقاتی
نمی شود .افزایش درصدی حقوق فقط برای حقوق های
باال خوب است.
••چرا نظارتی ازطرف دولت اعمال نمیشود؟ موجگرانی
مرغ،حبوباتوبرنجمردمرازمینگیر،عاجز،شرمندهومتحیر
کرده است! عامل ایجاد بازارسیاه گران فروشیکیست؟
••چرا وزارت بهداشت میگوید درمان رایگان ناباروری؛
ولی وقتی آن جا می روی آزمایش هایی می نویسند که
هزینه سنگینی دارد؟ اینکجایش رایگان است؟!
••آقای حسن عباسی تاکی می خواهد درمملکت تفرقه
و دوقطبی به وجود بیاورد؟ به تازگیگفته دردوره هشت
ماهه آخر ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی،
دونفربه دست و پا افتادندکه ریاست جمهوری او را مادام
العمرکنند ،نخستین نفر مهاجرانی و دومین نفرحسن
روحانی بود!
••خام فروشی مساوی است با ضعف تولید ،ناتوانی در
فروش تولیدات و درنهایت بهگفته رئیس اتاق ایران «نبود
مشتری برایکاالی ایرانی درکشورهای هدف» .
••آیا واقع ًا با این همه منابع غنی ونعمت های بی شماری
که خداوند بزرگ به این کشور عطا کرده ،باید وضعیت
معیشتی واقتصادی مردم اینگونه باشد؟
••آیت ا ...العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی از
مبارزان پیشکسوت انقالب اسالمی وج��ودش را همه
جانبه وقف نظام اسالمیکرد به ویژه ازلحاظ علم وفقه حق
بزرگی برگردن همه ما داشت .خداوند رحیم وکریم و غفور
روح مطهرش را با اجداد طاهرینش محشورفرماید.

مذاکره تلفنی پوتین و روحانی درباره روابط  2جانبه
بحران سوریه و بازار نفت
روس��ای جمه��وری اس�لامی ای��ران و فدراس��یون روس��یه
درگفتوگ��وی تلفن��ی ،درب��اره مهمترین مس��ائل دوجانبه،
منطقهایوبینالمللیگفتوگووتبادلنظرکردند.
بهگزارشخبرگزاری صداوسیمابه نقل از پایگاه اطالعرسانی
ریاس��ت جمهوری ،حجتاالسالم والمس��لمین دکترحسن
روحانی دراینگفتوگوی تلفنیکه شبگذشته انجام شد،
با قدردانی ازابرازهمدردی رئیس جمهوری روس��یه درمورد
حادثهبرخورددوقطاردرسمنان،ازروندمثبتهمکاریهای
دوکشوربهویژه در زمینههای اقتصادی استقبالکرد واظهار
داش��ت :همکاریهای تهران  -مسکومس��یرمناسبی را طی
میکندکهاینمسیربایدبیشازپیشهموارترشود.
دکترروحانیبااشارهبهکمیسیونمشترکدوکشورکهقراراست
بهزودیدرتهرانتشکیلشود،گفت:ماامیدواریمهرگونهمانع
احتمالیدرروندتوسعهروابطتهرانومسکو،دراینکمیسیون
برطرف وتحرک بیش��تری درروابط دوکشورازجمله با تسهیل
همکاریهای بانکی ولغو روادید ،ایجاد ش��ود.رئیس جمهور
درادامه با ابرازخرس��ندی ازروند مثبت همکاریه��ای ایران و
اوراس��یا ،به برگزاری موفقیتآمیزنشس��ت روس��ای جمهوری
ایران ،روس��یه وجمهوری آذربایجان درباکواش��ارهکرد وگفت:
دوربعدیاینمذاکراتدرتهران،بهاینهمکاریهایسهجانبه
ومنطقهایشتاببیشتریخواهدبخشید.دکترروحانیبااشاره
به همفکری وهمکاریهای مشترک ایران و روسیه درمبارزه با
تروریسم ازجمله درس��وریه واثرات تاریخسازاین همکاریها
درتقویت ثب��ات منطقه،گف��ت :راهح��ل نهایی س��وریه تنها از
طریق مذاکره سیاسی واحترام به حقوق ملت ومردم آنکشور
کهتصمیمگیراصلیونهاییدربارهآیندهسوریههستند،قابل
دستیابیاست«.والدیمیرپوتین»نیزدرابتدایاینگفتوگوی
تلفنی ،با ابرازمراتب تس��لیت خود وملت روس��یه بابت سانحه

برخورددوقطاردرسمنانبهدولتوملتایران،بههمکاریهای
دوکشوردرحوزههای دوجانبه ،منطقهای وبینالمللی اشاره
کرد وگفت :مسکومصمم است س��طح همکاریهای خود را با
تهراندرهمهعرصههابیشازپیشارتقابخشد.رئیسجمهور
روسیهگفت:ارتباطاتنزدیکمقامهایارشددوکشورموجب
شدهکه حجم مبادالت اقتصادی تهران ومسکوطی سه ماهه
نخست امسال ،نس��بت به مدت مشابه سالگذش��ته افزایش
چشمگیرییابدکهاینروندمثبتوروبهرشدهمکاریهایدو
کشورباید بیش از پیش تقویت ش��ود.وی تصریحکرد :نشست
کمیسیون مشترک همکاریهای دوکشوردرتهران،گامهای
بعدی رادرتقویت این همکاریها هماهنگترخواهد ساخت
ونوید بخش همکاری دوکش��وردراجرای طرحه��ای بزرگی در
حوزههای هستهای ،نفت وگازوحمل ونقل خواهد بود.پوتین
بااشارهبهخطاعتباریکشورشبرایپیشبردسریعترطرحهای
مش��ترک ازجمله احداث نی��روگاه دربندرعب��اس وبرقیکردن
خط راهآهن اینچهبرون بهگرمس��ارگفت :مس��کوبرای نقش��ه
راهتوسعه همکاریهای صنعتی وتجاری با ایران ارزش باالیی
قائلاستوشرکتهایبزرگروسیهازجملهدرحوزهنفتوگاز
عالقهمند بهگسترش همکاری با شرکای تجاری خود درایران
هستند.رئیس جمهورروس��یه به همکاریهای منطقهای دو
کشوراشارهکرد وگفت :ایران و روسیه شرکای یکدیگردر زمینه
حلوفصلبحرانهایمنطقهبودهوخواهندبودواینهمفکری
وهمکاریها بهویژه درس��وریه تا نجات مردم س��وریه ازدس��ت
تروریستها ادامه مییابد.روس��ای جمهوری اسالمی ایران و
فدراسیون روسیه همچنین دراینگفتوگوبا بررسی تحوالت
اخیربازارجهانینفتوتاکیدبرضرورتهماهنگیبیشترمیان
همه تولیدکنندگان نفت درعرصه جهانی ،توافقکردندکه در
اینمسیر،همکاریهایالزمرابهعملآورند.

در ششمین مراسم سالگرد شهادت دکتر مجید شهریاری مطرح شد

شهید شهریاری؛ الگویی برای علم طلبان
هادیمحمدی-ششمینمراسمسالگردشهادتدکتر
مجید شهریاری ازدانشمندان هستهای کشورمان روز
گذشتهدرجوارمزارآنشهیددربارگاهامامزادهصالح(ع)
تجریش برگزارشد .در این مراسم که علی اکبرصالحی
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی ،حجتاالس�لام ابوترابی
فرد نایب رئی��س مجلس ،بهروز کمالوندی س��خنگوی
س��ازمان انرژی اتمی ،اس��اتید دانش��گاههای شریف و

شهید بهشتی و خانوادههای معظم شهدای هستهای
حضورداشتند حجتاالسالم فرجی درسخنانی ضمن
تجلیل ازش��خصیت عرفانی و اخالقی شهید شهریاری
خاطر نشان کرد :آن چیزی که به شهریاری ارزش داد به
جزمراتب علمی او ،عرفان و اندیشه وی بود .وی تصریح
کرد :ش��هریاری میتواند بهترین الگوی فردی و فکری
برای کسانی باشد که میخواهند در عرصه علمی جلو

بروند.گفتنیاستشهیددکترمجیدشهریاریازجمله
دانشمندان هس��تهای به ش��مارمیرفت که در طراحی
نحوه تولید سوخت 20درصد غنی ش��ده اورانیوم برای
اس��تفاده در راکتور اتمی تهران و تولی��د رادیوداروهای
حس��اس در زمانی که غرب دادن این س��وخت را تحریم
کرده ب��ود ،اثرمهمی داش��ت و ب��دون دریافت پ��اداش و
حقوقیاینکارمهمرابهسرانجامرساند.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺷﻴﺮان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ

ﻓﺮا رﺳﻴﺪن  ١٠آذر ﻣﺎه روز ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺗﺒﺮ�� و ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻋﺮض ﻧﻤﻮده،
ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون ﺷﻤﺎ را در ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎ� ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮر�
اﺳﻼﻣ� ا�ﺮان از درﮔﺎه ا�ﺰد ﻣﻨﺎن ﻣﺴﺌﻠﺖ دار�ﻢ.

دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ،ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ و ﻋﻄﺎا ...ﻣﺤﻤﻮدى ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
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