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روز خونین جاده نهبندان با  7قربانی

سوخت قاچاق  4نفر رابه آتش کشید
رضایی  -سه فقره تصادف ،شبانه روز گذشته
در محور نهبندان به سربیشه هفت قربانی به جا
گذاشت .جانشین رئیس پلیس راه استان در
گفت و گو با خبرنگار ما ،با اشاره به این که ساعت
 3:05بامداد روز گذشته در کیلومتر  16محور
نهبندانبهسربیشهدودستگاهپژو405بایکدیگر
برخورد کردند ،گفت :یکی از خودروهای دخیل
در این حادثه حامل سوخت قاچاق بود که پس از
برخورد ،سوخت های در حال حمل به خودروی
مقابل می ریزد و آن را دچار حریق می کند که بر
اثر آن چهار نفر در آتش سوختند و یک نفر زخمی
شد.سرهنگ «نیک مرد» با بیان این که زخمی
اینحادثهبهبیمارستانشهیدآتشدستنهبندان
منتقلشد،افزود:انحرافبهچپپژو 405حامل
سوخت قاچاق که در مسیر سربیشه به نهبندان
حرکت می کرد علت این حادثه تلخ بود.به گفته
وی ،بررسی هــای اولیه ایــن حادثه نشان می
دهد جانباختگان دو خانم و دو مرد بوده اند.وی
همچنین از وقوع یک تصادف دیگر در کیلومتر
 48همین محور خبر داد و گفت 50:دقیقه پس
از تصادف خودروهای پژو ،حادثه دیگری به علت

توجه نکردن به جلو رخ داد که بر اثر واژگونی یک
دستگاه پژو پــارس راننده مرد  33ساله در دم
جانباختوخانمی 58سالهنیزمجروحوراهی
بیمارستانشد.جانشینرئیسپلیسراهاستان
گفت :در سومین حادثه عصر روز گذشته بر اثر
برخورددودستگاهتانکربایکدیگردرکیلومتر25
محورسربیشهبهنهبندان،دونفرجانباختندودو
نفرمصدومشدند.سرهنگ«نیکمرد»بااشارهبه
اینکهیکدستگاهتریلرحاملبنزینکهازبیرجند
به سمت نهبندان در حرکت بود با یک دستگاه
تریلر که از سمت نهبندان به بیرجند می آمد
برخورد کرد ،افزود :در این حادثه راننده و یکی از
سرنشینهایتریلرحاملبنزیندردمفوتکردند
و یکی دیگر از سرنشینان خــودرو هم مصدوم
شــد.وی ادامــه داد :راننده تریلری که از سمت
نهبندانبهسربیشهدرحرکتبوددرکابینگرفتار
شده بود که با تالش امدادگران جمعیت هالل
احمر از میان آهن پاره های کابین بیرون کشیده
شدوباحالوخیمبرایدرمانبهبیمارستانعلی
بن ابیطالب(ع) سربیشه اعزام شد .به گفته وی،
علتحادثهدردستبررسیاست.

واکنش  2نماینده مجلس به اظهارات آشنا درباره بودجه

آقای آشنا ،روی زخم مردم نمک نریز
درحالیکهآشنامشاوررئیسجمهوردرتوئیتی،
بهصورتغیرمستقیم،مجلسرامقصراختصاص
بودجه به برخی نهادها دانسته بود که به خاطر
بودجه این نهادها کل بودجه را گرو می گیرد ،دو
تن از نمایندگان به این اظهارات واکنش نشان
دادند .به گزارش جماران ،تاجگردون در صفحه
اینستاگرامی خود با اشــاره این که شش سال
است آقــای روحانی بودجه را به مجلس داده و
هر جا را خواسته کم یا زیاد کرده است ،نوشت :
افزایشوکاهشهایمجلسهممشخصاست.
وی افزود :جناب آقای آشنا این مردم درد زیادی
دارند به دردشان نمک دروغین نریزید یا این که
اگر جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت
شریکبدانید.
بهگزارشالف،احمدامیرآبادیفراهانینماینده
مردم قم نیز در توئیتی دربــاره اظهارات حسام

الــدیــن آشــنــا ،نــوشــت :جناب آشنا کــه طرفدار
شفافیت بودجه هستند ،بفرمایند چه مقدار
بودجه گرفتهاند و چگونه خرج کردهاند و دولت
شما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا کرده
است؛ ولی خوب است بدانید جامعة المصطفی
که همیشه کمتر از آن چیزی که تصویب میشود
بهآنتخصیصمیدهید ۳۰۰،هزارنفررابازبان
فارسیآشناکردهاست.گفتنیاستآشناپیشتر
با اشاره به جامعة المصطفی که این روزها بر سر
زبانهاست،نوشتهبود:پشتهرردیفبودجهیک
قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد؛ شما فقط جامعة
المصطفی را می شناسید ،هزار نهاد دیگر وجود
دارند که اصال اسم شان را هم نشنیدهاید .وقتی
میخواهیمبودجهشانراقطعکنیم،کلبودجه
کشورراگروگانمیگیرند،تاتکلیفآنیکردیف
مشخصشود.

اخبار

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

اولین جلسه مجمع به ریاست آملی
الریجانی برگزار شد

گفت وگو با صاحب رندترین شماره ملی کشور

مصائب داشتن رندترین کد ملی !

شاید برایتان جالب باشد که بدانید رندترین
شماره ملی کشور در اختیار عبدالرضا ست که
جای کد ملی اش  10تا عدد  1نشسته است:
()1111111111برایخیلیهاحتماداشتن
چنین شماره ملی ُرندی ،حکم خوش شانسی
است اما برای عبدالرضا ،این شماره عجیب و
جالب ،تا به امــروز اسباب دردسرهای زیادی
بودهاست.تاآنسویخطمیفهمدکهموضوع
گفت وگویمان دربــاره شماره ملی اوســت ،به
اعتراض آمیخته با لهجه غلیظ اصفهانی می
گوید:بابتاینشمارهملیکلیدردسرکشیدم،
هرجامراجعهمیکنم،سیستمهایاداریاین
کدملی را نمی پذیرند .خودش می گوید تا یک
سال بعد از دریافت این کــارت ،چون سر و کار
زیادی با کد ملیاش نداشته ،متوجه رندی آن
نشده بوده اما وقتی برای دریافت گواهی نامه
رانندگیگذرشبهپلیسراهنماییورانندگی
می افتد ،تازه دردسرهایش آغاز می شود؛«آن
جا از من خواستند تا از ثبتاحوال استعالمی
بگیرم.ایندرخواستشانبرایمعجیببود،از

دیگرمتقاضیانکهپرسیدم،متوجهشدمموضوع
شاملحالآنهانمیشود.یکیازآنهاچشمش
بهکدملیمنافتادوگفت:پسر!عجبکدملی
رندیداری!!البدهمینکاردستتداده»...اما
دردسرهایاینشهروندفالورجانیبههمینجا
خالصهنمیشود.خودشتعریفمیکند:برای
بازکردنحسابوواریزحقوقم،حسابیدوندگی
کردم.هرچندوقتیکبارحسابازتهرانبسته
میشدوکارمندانبانکمیگفتندکهسیستم
مرکزیکدملیمنراتشخیصندادهیاردکرده
است .آخر کار مجبور شدم حساب بانکی را که
حقوقمبهآنواریزمیشودبهنامهمسرمبازکنم.
ویمیافزاید:حتیبههمینخاطرچندینماهاز
دریافتیارانهنیزمحرومشدم.تابهحالچهاربار
یارانهمنوخانوادهچهارنفرهمانقطعشدهوبهانه
آنهمهمیشههمینشمارهملیبودهاست.یک
بارگفتندکسیباکدملیشماواردسیستمشده
وازدریافتیارانهانصرافداده،یکبارهمبهانه
آوردند که تو مقیم آلمان شده ای و . ...کد ملی
را خودشان داده اند و خودشان هم با آن مشکل

دارند!اومیگوید:اماهمهاشایننیست.دریافت
گذرنامهامنیزباهزاردردسرومعطلیانجامشد؛
سال 91عازمحجبودمکهدرفرودگاهمانععبور
من از گیت شدند و باز هم مشکل همین شماره
ملی بود .در نهایت در تماس شبانه با مسئول
ثبتاحوالشهرستان،گرهکارمبازشداماکلی
نگرانیواسترسبهمنواردشد.
بــاور کنید به خاطر یک سرما خوردگی ساده
مجبور شدم 100هزار تومان خرج کنم .حتی
کار به جایی کشیده که رئیس اداره بیمه روی
جلددفترچهامشرحماوقعرانوشتهوامضاکرده
و مهر زده است اما باز هم به مشکل برخورد می
کنم و دفترچه ام را نمی پذیرند .از او می پرسیم
تابهامروزبرایتغییرشمارهملیاشکاریکرده
است،درجواببیانمیکند:بلهدرمرحلهصدور
کارتهوشمندملی،هرهفتهکارماینشدهبود
کهبهثبتاحوالشهرستانمراجعهکنموازرئیس
و کارمندانش بخواهم طی اقدامی کد ملی ام
را عوض کنند اما می گفتند کاری از دستشان
ساختهنیست.

گزارش خراسان از ادامه فعالیت پرابهام موسسات قرض الحسنه تک شعبه ای

سکوت بانک مرکزی در مقابل بمب های تک شعبه ای

ابتدای خرداد ماه بود که گزارشی در صفحه7
«روزنامه خراسان» درباره فعالیت غیر قانونی
صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در
مشهد با عنوان «بمب های تک شعبه ای نظام
مالی» منتشر شد .پس از آن گــزارش ،برخی
مسئوالن این موسسات به سراغ ما آمدند و از
پیگیریهایشانبرایدریافتمجوزبراساس
قوانینجدیدوضعشدهگفتندوگالیههایشان
را از تغییر قوانین و نبود امکان تطبیق فعالیت
شان با قوانین جدید به دلیل پاسخ گو نبودن
بانکمرکزیمطرحکردند.مسئولیکیازاین
صندوقهایقرضالحسنهبهخبرنگارخراسان
می گوید :ما و تعداد دیگری از صندوق ها در
گذشتهبامجوزپلیسنظارتبراماکنعمومی،
شــروع به فعالیت کردیم و در آن زمــان ،هیچ
ممانعتقانونیبرایفعالیتماوجودنداشت.
از زمانی هم که به واسطه تغییر قوانین و لزوم
دریافتمجوزبانکمرکزیبرایادامهفعالیت
قانونی،طبقروالیکهبهاطالعمانرسیدهبود
از طریق سایت بانک مرکزی مدارک اعالمی
را ارائه کردیم ،دو مرتبه بازرسان بانک مرکزی
به صندوق ما مراجعه کردند و اشکاالتی را

متذکر شدند که ما همه آن ها را رفع کردیم.
وی ادامه می دهد :حتی پلیس امنیت عمومی
مکان موسسه را تایید کرد و با وجــود این که
 40سال است این جا فعالیت می کنیم ،هر
کاری که گفتند انجام دادیــم اما وقتی پیگیر
دریافتمجوزهاشدیم،پاسخدادندبگذاریداین
مشکالتی که به واسطه موسسات مالی ایجاد
شده است مرتفع شود ،بعد از آن برای اعطای
مجوز اقدام می کنیم .باالخره باید تکلیف ما
را مشخص کنند ،هر کاری را که گفتند انجام
دادیمواالنماندهایمرویهواکهچهکنیم!
▪نمیشودصندوقراجمعکرد

با متصدی یکی دیگر از این صندوق های قرض
الحسنه تک شعبه ای که برای دریافت مجوز
اقدام کرده و به نتیجه نرسیده است ،گفت و گو
را ادامه می دهیم .او نیز به آینده مبهم فعالیت
موسسه خود اشاره می کند و می افزاید :خیلی
ها می گویند جمع کنید و بروید ،خب مگر این
کار به این سادگی ها انجام می شود؟ در بیشتر
موسسات از قبیل همین صندوق ،حدود 80
درصد منابع پولی یا حتی بیشتر ،درگیر وام
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های اعطا شده است و در اختیار ما نیست و
این طور نمی توان پول های مردم را به آن ها
برگرداند و پس از آن موسسات را تعطیل کرد.
برای پیشبرد پیگیری هایمان به سراغ بانک
مرکزیمیرویموچندسوالرابرایپاسخگویی
بهروابطعمومیبانکمرکزیارسالمیکنیم
اماباوجودپیگیریهایچندماهههیچپاسخی
دریافت نمی شود .حال سوال این است که آیا
این ادعاها توسط بانک مرکزی تایید می شود
یا خیر و در صورت تکذیب ،لطفا توضیحی در
خصوصتعیینتکلیفاینموسساتکهمراحل
قانونی را طی کرده اند ،ارائه کنید.مدیرکل
دفتر هماهنگی امــور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی نیز در خصوص پیگیری هایی
که در این زمینه در استان انجام شده است ،می
گوید :کمیته ای با محوریت دستگاه قضایی
و با موضوع سامان دهی صندوق های قرض
الحسنهتشکیلودراینکمیته،رصدوشناسایی
اینموسساتانجامشدهاست.
شرحاینگزارشرادرروزنامهخراسانرضوی
یا در سایت www.khorasannwes.com
مطالعهکنید.

تقدیر از روسای فقید مجمع
تاکید بر وحدت قوا و غیبت
روحانی و احمدی نژاد

اولینجلسهمجمعتشخیصمصلحتنظامبهریاستآیتا...
صادقآملیالریجانیروزگذشتهبرگزارشد.دراولینجلسه
بهریاستآیتا...آملیالریجانی،الیحهاصالحقانونمقابلهبا
پولشوییبااصالحاتیبهتصویبمجمعرسید.درابتدایاین
جلسه ،حکم انتصاب ریاست مجمع توسط آیت ا ...محمدی
گلپایگانیرئیسدفترمقاممعظمرهبری،قرائتوبهآیتا...
آملی الریجانی تقدیم شد .در ادامه این جلسه آیت ا ...آملی
الریجانیازاعتمادمقاممعظمرهبریوحکمانتصابشبرای
ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و
گفت :امیدواریم بتوانیم همه وظایف و مسئولیت هایی را که
درقانوناساسیبرایمجمعوشوراینگهبانمصرحاستبه
نحواحسن،انجامدهیم.ویدرادامهسخنانشضمنتجلیلاز
رؤسایفقیداینمجمعگفت:فرضاستبرماکهازمرحومآیت
ا...هاشمیرفسنجانیهمیادکنیمکهدورههایمستمریدر
ریاست مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل
متعددیدرمجمعحلشد،اگرتصمیماتمجمعدرآندوره
نبود،برایکشورومردممشکلایجادمیشدکهاینمشکالت
رفعشد.آملیالریجانیهمچنینضمنتجلیلازمقامآیتا...
هاشمی شاهرودی گفت :از خصایص بارز آن بزرگوار تالش
مستمر در حوزه های علمیه و مجاهدت علمی بود ،به طوری
که آثار گران بهایی در حوزه های علمیه به جای گذاشته اند.
رئیسمجمعتشخیصمصلحتنظامتاکیدکرد:دشمنباید
اینرااحساسکندکههمهارکانوقوامتحدهستندودرمسیر
خدمتبهمردمورفعمعضالتکشورباهدایتهایمقاممعظم
رهبریعملمیکنند،البتهاختالفسلیقهطبیعیاستاما
آنجاییکهمیخواهندتصمیمیگرفتهشودوراهکاریارائه
شود،بایدهمهقواونهادهادرچارچوبترسیمیازناحیهمقام
معظم رهبری ،دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید
احساسکندکهدرجاییرخنهایوجودداردوازطریقآنمی
تواندبرایمردممشکلایجادکند.
▪غیبتروحانیواحمدینژاددرجلسهمجمع

براساس گزارش تسنیم ،در این جلسه برخی اعضای مجمع
تشخیص مصلحت نظام غایب بــودنــد .حسن روحــانــی،
رئیسجمهور ،محمود احمدینژاد ،آیتا ...ابراهیم امینی،
غالمرضا آقازاده ،علی آقامحمدی و محمد فروزنده از غایبان
جلسهدیروزمجمعبودند.همچنینازفقهایشوراینگهبان
آیات مدرسی یزدی ،شب زندهدار و مومن حضور نداشتند.
همچنیندراینجلسهاللهیارملکشاهی،رئیسکمیسیون
قضاییحقوقیمجلسشورایاسالمی،لعیاجنیدی،معاون
حقوقی رئیسجمهور ،فرهاد دژپسند ،وزیر اقتصاد ،محمود
علوی،وزیراطالعاتوحجتاالسالممنتظری،دادستانکل
کشورمدعوینمجمعبودند.

