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اقتصاد جامعه
معزی :تالش میکنیم گفتگوی اعضای دولت با رسانهها تداوم یابد
پنج ماه بود که به دلیل محدودیتهای کرونا ،حیاط پاستور میزبان خبرنگاران نبود اما امروز و با رعایت پروتکلها ،دکترجهانگیری و برخی وزرا به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفتند».
به گزارش اقتصادسرآمد ،معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیسجمهور گفت :تالش خواهد شد با رعایت دستورالعملها ،گفتگوی اعضای دولت با رسانهها تداوم یابد.
علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور در توئیتی نوشت« :پنج ماه بود که به دلیل محدودیتهای کرونا ،حیاط پاســتور میزبان خبرنگاران نبود اما امروز و با رعایت
پروتکلها ،دکتر جهانگیری و برخی وزرا به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفتند».وی در ادامه بیان کرد« :در هفتههای بعد نیز تالش خواهد شد با رعایت دستورالعملها ،گفتگوی اعضای دولت
با رسانهها تداوم یابد».
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یادداشت
ترامپ یا بایدن؟

انفجار هولناک بیروت قلب همه را در سینه چنان فشرد که در باب آن فعال  ،تنها می توانیم از رنج خاورمیانه ای بودن حرف بزنیم

جالل خوش چهره
یکی از اصلیترین شــروط تهران بــرای هرگونه
گفتو گو با واشــنگتن ،بازگشت دولت این کشور
به برجــام اســت .پیشبینی میشــود که دولت
بایدن برای این اقدام آمادگــی دارد اما همانگونه
که «جیکســالیوان» عضو برجسته تیم مشاوران
سیاســت خارجی بایدن گفت ،این بازگشــت به
گونــهای خواهد بود که نتایج سیاســت «فشــار
حداکثری» دولت ترامپ را علیه ایران دربرداشته
باشد.
ترامپ یا بایدن؟ تفاوت نمیکند .هریک از این دو
رقیب که کرسی اتاق بیضی شکل کاخ سفید را در
انتخابات نوامبر آینده از آن خود کنند ،اختالفات
تهران و واشــنگتن به قوت خود باقی است .روابط
ایــران و امریکا در چهار دهه گذشــته بریک مدار
ثابت جاخوش کرده اســت؛ چــه دموکراتها یا
جمهوریخواهــان ابتکار عمل را در کاخ ســفید و
کنگره دراختیار داشته باشند و چه دولت و مجلس
ایران رنــگ اصولگرایی و یا اصالح طلبی داشــته
باشند.
انتخابــات ریاســت جمهــوری نوامبــر 2016
در خاطرههــا باقیاســت؛ آن هنــگام هم برخی
ســادهانگارانه تصور میکردند با خــروج «باراک
اوباما» از کاخ سفید ،فصل تازهای از روابط ایران و
امریکا شکل میگیرد .طرفه اینکه در تریبونهای
رســمی ،پیروزی «دونالد ترامپ» را به فال نیک
گرفته و برایــش آرزوی کامیابی میشــد .زمانی
بهطول نینجامید که آهنــگ کالم خوشبینان به
رنگ سابق برگشت و شــعارها علیه سیاستهای
دولت امریکا همان شد که بود .تقلیل عوامل تنش
مزمن در روابــط ایران و امریکا به شــخصیتها و
شیوه رویکرد دولتمردان دو کشور ،عامل انحراف
در تحلیل واقعی اوضاع است.
اختالفها ناشی از سیاستهای راهبردی دو نظام
سیاسی اســت که در بســیاری از موارد به تقابل
گریزناپذیر با یکدیگر میانجامد .از اینرو نمیتوان
چنین پنداشت که در صورت بازگشت دموکراتها
به کاخ ســفید و کســب اکثریت کنگــره امریکا،
اوضاع به همان شکلی بازمیگردد که پیش از سال
 2017بود .در اینحال فراموش نباید کرد که اگر
قرار به حل اختالفــات و برونرفت روابط تهران و
واشنگتن از تنش بود ،هشت سال دولت باراک اوباما
مناســبترین فرصت برای این منظور مینمود اما
چنین نشد .روزشماری برای خروج دموکراتها از
کاخ سفید سکه آن روزها بود.
حاال هــم نمیتوان چنین پنداشــت کــه دولت
احتمالی بایدن میتواند به لحاظ «اصولی» متفاوت
از دولت ترامپ با تهران وارد گفتو گو شــده و یا
بســتر آن را مطابق با ترجیحات «ارزشی» تهران
فراهم کند .تنها پیش فرض تفــاوت میان دولت
و شــخص بایدن با ترامپ در ادبیات آنان خواهد
بــود؛ در حالیکه به لحــاظ اصولی هــر دو رقیب
نگاه مشــترکی را به جایگاه جهانــی و منطقهای
ایران داشــته و بهرغم برخی تفاوتهای شــکلی،
خواســتهای مشــترکی را درقبال تهــران بیان
میکنند .عالوهبراین ،احتمــال همراهی فعاالنه
اروپائیــان با دولت بایدن در تــاش برای تحمیل
خواستهای خود به تهران در همه حوزههای مورد
اختالف بهمراتب بیش از دولت ترامپ خواهد بود.
یکی از اصلیترین شــروط تهران بــرای هرگونه
گفتو گو با واشــنگتن ،بازگشت دولت این کشور
به برجــام اســت .پیشبینی میشــود که دولت
بایدن برای این اقدام آمادگــی دارد اما همانگونه
که «جیکســالیوان» عضو برجسته تیم مشاوران
سیاســت خارجی بایدن گفت ،این بازگشــت به
گونــهای خواهد بود که نتایج سیاســت «فشــار
حداکثری» دولت ترامپ را علیه ایران دربرداشته
باشد.
او در مقالهای که در این باره نوشــته تصریح کرده
که دولــت بایدن نیز در ســه مقولــه «توانمندی
موشکی ،نفوذ منطقهای و غروب برجام» با سیاست
دولتکنونی امریکا در قبال ایران همنظر اســت.
بهاین ترتیب میان دو جناح رقیــب و دراین حال
طرفهای اروپایی در بازنویسی برجام نگاه مشترک
وجود دارد .بهعبارت دیگر ،نمیتوان با خوشبینی
سادهدالنه چشماندازی متفاوت از آنچه در روابط
تهران ـ واشنگتن و بهتبع آن اروپا وجود دارد را در
صورت پیروزی «جوبایــدن» در انتخابات نوامبر
ترســیم کرد مگر آنکه ارادهای تازه میان طرفها
ایجاد شود .آنچه واقعی است اینکه تفاوت نمیکند
بایدن یا ترامپ اتاق بیضی را در کاخ ســفید از آن
خود کنند .اختالفــات و تنشها میــان تهران و
واشنگتن همچنان باقی است.
*کارشناس مسائل بین الملل

گــروه سیاســی -مــا مردمان
خاورمیانهایم
بعضی هایمان در جنگ کشته میشویم،
بعضی در زندان. . .
بعضیهایمان در جاده میمیریم،
بعضی در دریا،
حتی بلندترین کوهها هم
انتقام تنهایی شان را از ما میگیرند،
چرا که ما شغل مان « ُمردن» است.
(نشاط خندان)
خورشــید روز چهارشــنبه در حالــی در
بیروت طلوع کرد که از این شــهر زیبا که
زمانی عروس خاورمیانه نامیده میشــد،
خرابهای بیشتر برجا نمانده است .به ندرت
ســاختمانی در این شــهر یافت می شود
که از انفجار  ۲۷۵۰تن نیتــرات آمونیوم با
قدرت یک پنجم انفجار هستهای هیروشیما
بیتاثیر مانده باشد .خیابان پشت خیابان،
ســاختمانها بدون بام و پنجره هستند و
داخل ساختمانها براثر شدت انفجار خراب
شده است.
به گــزارش اقتصادســرآمد ،تعــداد جان
باختگان انفجار روز سهشــنبه ،در بیروت،
لبنان به  ۱۰۰نفر و شمار زخمیها
پایتخت ِ
به بیش از  ۴هزار نفر افزایش پیدا کرد .وزیر
دفاع لبنان تأکید کرده اســت که عامالن
انفجارهای بندر بیــروت مجازات خواهند
شد.
استاندار بیروت گفته است که نیمی از شهر
در اثر انفجار تخریب شده است ،قاضی مروان
عبود ،استاندار بیروت با اشاره به اینکه نیمی

 300،000نفر بیخانمان شدند

از شهر در اثر انفجار آســیب دیده یا ویران
شــده ،گفت :انفجار بیروت شبیه به انفجار
هیروشیما و ناگازاکی بود.
حتی فرودگاه اصلی بیروت که شش مایل با
بندر فاصله دارد در اثر انفجار تخریب شده
است .و تخمین زده می شود که بیش از 300
هزار نفر آواره شدند.
میشــل عون ،رئیس جمهــوری لبنان در
خصوص این انفجار تایید کرد که  ۲هزار و
 ۷۵۰تن نیترات آمونیوم که در تهیه کودها و
بمبها مورد استفاده قرار میگیرد به مدت
شش سال در بندر بیروت و بدون تمهیدات
ایمنی نگه داشته شــده و دلیل انفجار نیز
همین بوده است.
بنا بر گزارشها ،این نیترات آمونیوم از یک
کشتی که در سال  ۲۰۱۳میالدی در بندر
بیروت مستقر شده تخلیه و سپس در یکی
از انبارها ذخیره شده است.
این انفجار به انــدازهای قوی بوده که حتی
تا  ۲۴۰کیلومتر دورتر در جزیره قبرس در
شرق دریای مدیترانه احساس شده و مردم
این جزیره تصور کردند زمیــن لرزهای به
وقوع پیوسته است.
حزباهلل لبنان در راســتای همبستگی و
همدردی با زخمیهای انفجار بندر بیروت،
برای شرکت در طرح اهدای خون در تمامی
مراکز درمانی و بیمارستانهای این کشور
فراخــوان داد.ایــن حزب از مــردم لبنان
خواست مشارکت گستردهای در این طرح
داشته باشند.
شــورای امنیــت روز دوشــنبه آینده به

درخواست کشــورهای عربی برای بررسی
انفجار بیروت تشکیل جلسه خواهد داد.
اما مشــاهده فیلمهای عجیب و غریب این
انفجــار در شــبکههای اجتماعی موجی
از گمانهزنــی را در میان افــراد مختلف در
خصوص دلیل این حادثه پدید آورد.
دونالد ترامپ ،پس از مشــاهده فیلمهای
اولیه این حادثه اســتدالل کرده دلیل این
انفجار یک حمله احتمالی بوده اســت.وی
که در کنفرانس خبری کاخ سفید صحبت
میکرد ضمن ابراز آمادگی واشنگتن برای
کمک به دولت لبنان گفت« :به نظر میرسد
که انفجــار بیروت یک حمله وحشــتناک
باشد».رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که
سران نظامی آمریکا ارزیابی کردهاند که به
نظر میرسد انفجارهای بیروت ناشی از یک
حمله یا یک بمب باشد.
پاپ فرانســیس رهبر کاتولیکهای جهان
برای لبنان و قربانیان این انفجار دســت به
دعا برداشــت و گفت:لبنان با لحظه بسیار
تراژیک و دردناکی روبرو است اما با کمک
جامعه بینالمللی بر این بحران بزرگ فائق
خواهد آمد.امانوئل ماکرون ،رئیس جمهوری
فرانسه در ســاعات پایانی روز سهشنبه با
میشــل عون ،همتای لبنانی خود بصورت
تلفنی گفتگو کرد و به او خبر داد که گروهی
از امدادرسانهای فرانسه را برای کمک به
بیروت میفرستد.الیزه همچنین اعالم کرده
که ماکرون به لبنان سفر میکند.
مقامات آلمــان نیز اعــام کردند که پس
از وقوع انفجار بزرگ در بیــروت ،به لبنان

مجلسوقوهقضائیهدنبالزمینزدن
دولتنیستند
رییــس جمهــور
با اشــاره به اینکه
تسلیم شدن در برابر دشمن
خواســت ملت ما نیســت،
تاکید کرد کــه اگر همه در
کنار هم باشیم ،تا پایان سال
رشــد اقتصادی ما می تواند
منفی نباشد.
به گزارش اقتصادســرآمد،
حجت االسالم والمسلمین
روحانــی در جلســه هیات
دولت با اشــاره بــه اینکه
تســلیم شــدن در برابــر
دشــمن خواســت ملت ما
نیست ،افزود :رشد اقتصادی
کشورهایی که تحریم نیستند هم تا ســی درصد کاهش یافته است و رشد اقتصاد
جهانی هم پنج درصد کاهش یافته است .ما در شرایط جنگ با دشمن هستیم ولی
اگر همه در کنار هم باشیم ،تا پایان سال رشد اقتصادی ما می تواند منفی نباشد.
رییس جمهوری با انتقاد از اینکه گفته می شــود چرا دولت مشــکالت را برطرف
نمی کند ،گفت :باید میدان تشــخیص داده شــود .آیا دولت در بیابان سبز مشغول
استراحت اســت یا در میدان جنگ اســت؟ دولت در یک شــرایط سخت تحریم،
کار خود را آغاز کرد و توانســت در صد روز اول تحریم را به طور موقت بشــکند و به
توافق کوتاه مدت رسیدیم.در زمســتان ۹۴از تحریم خارج شدیم و آن سال زمان
تنفس ما بود.
رییس جمهور با تشکر از بیانات رهبری درباره تحریم و تحریف ،اظهار کرد :تحریف
دردناک تر از تحریم است.ما برای حل مشکالت تالش می کنیم اما بعضی از دور وزوز
کرده و بر روی نقطه زخم نشسته و میگویند چرا این مشکل حل نشده است؟ چرا آنها
مشکالتی که حل شده است را بیان نمیکنند؟ هشتاد درصد مشکالتی که حل شده
را بگویند ،بیست درصد مشکالتی را که حل نشده است را هم بگویند.
روحانی با بیان اینکه یک اشکال بزرگ ما این است که پایان زمان انتخابات در ایران
اعالم نمی شود ،تصریح کرد :وزیر کشــور زمان آغاز انتخابات را اعالم می کند ،اما
انتخابات ما پایان ندارد و دعوا و رقابت ادامه پیــدا می کند ،روزی که منتخب اعالم
شد ،دیگر نباید رقابت داشته باشیم .انتقادات و حرف ها باید در زمان انتخابات بیان
شود و بعد از انتخابات باید همه با هم کار کنیم زیرا دولت به تنهایی نمی تواند همه
مشکالت را حل کند .مجلس ،قوه قضاییه ،نیروهای مسلح و صداوسیما باید در کنار
دولت باشند .ما با هم می توانیم با دشمن مبارزه کنیم ،زیرا دشمن برای نابودی نظام
آمده است.
وی با بیان اینکه مجلس و قوه قضاییه در کنار دولت هستند و شرایط کشور را لمس
می کنند ،تصریح کرد :برخی می گویند مجلس دنبال زمین زدن دولت است ،اما من
در جلسات سران قوا چنین رویکردی را نمی بینم .سایر قوا در تالش برای کمک به
دولت هستند .امیدوارم با کمک هم دشمن را وادار کنیم که بفهمد از راه تحریم نمی
تواند ما را به زانو درآورد .صبر و مقاومت ما را به پیروزی می رساند.

کمکهایی ارسال خواهد شد.
بوریس جانســون ،نخست وزیر انگلیس از
آمادگی کشورش برای کمک به لبنان خبر
داد.جانسون در توئیتی نوشــت :تصاویر،
ویدئوها از بیروت بُهت ایجاد میکرد و تمام
اندیشه و دعای من با کسانی است که در این
حادثه هولناک آسیب دیدهاند.
محمد جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران نیز
در پیامی توییتری کشــته و زخمی شدن
شمار زیادی شهروندان لبنان بر اثر انفجار
را به مردم و دولت لبنان تسلیت گفت.وی
در پیام توئیتری خود به زبان عربی نوشت:
«قلبهای ما در ایــن فاجعه بزرگ با ملت
لبنان است .شهدا مورد رحمت قرار بگیرند
و صبــر و آرامش برای خانــوده قربانیان و
مجروحان نیز شفا یابند .سالم و درور خدا به

این ملت غرورآفرین».
دولت روســیه در یــک بیانیه رســمی با
اعالم اینکه این کشــور پنج هواپیما حامل
کمکهای انســانی به لبنان میفرســتد
تصریح کرد :هواپیماهای متعلق به وزارت
وضعیت اضطراری روســیه شــامل یک
بیمارستان سیار به همراه گروهی از پزشکان
و نیروهای وضعیت اضطراری است.
کمکهای اضطراری از کشورهای مختلف
در قالب کارمندان اورژانس و پرسنل پزشکی
راهی لبنان شدهاند.فرانســه دو هواپیما به
همراه کارمندان شــرایط اضطراری  ،یک
واحد پزشکی ســیار و  ۱۵تن کمک ارسال
کرده اســت .دفتر رئیسجمهور ماکرون
گفته اســت این کمک ها بــرای مراقبت
از  ۵۰۰بیمــار کافی خواهدبــود .به عالوه

سوالازرئیسجمهورنباید
منجربهتشدیدمشکالتشود
نزدیک بــه  ۲۰روز
اســت کــه جمــع
زیــادی از نمایندگان مجلس
ســوال از رئیس جمهور را به
رئیس مجلس تقدیم کردهاند
که بایــد دردســتور کار قرار
گیرد.درخواست ما این است
که رئیس جمهــور به مجلس
بیاید و توضیــح دهد که چه
برنامههایی بــرای برون رفت
کشور از مشــکالت اقتصادی
دارد و اگر برنامهای برای خروج
از این وضعیت نداشته باشد،
استیضاح وی را در دستور کار
قرارمیدهیم.این حق مسلم
در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به وضوحقید شده است و مجلس میتواند از
وزرا و رئیس جمهور در خصوص روند اجرایی کشور سوال کند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :سوال از رئیس جمهور
منتفی نشده است اما این وظیفه قانونی به گونهای دنبال شود که موجب تشدید مشکالت
نشود.
علی خضریان در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی ،گفت :در صورتی
که حداقل یک چهارم نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس جمهور سوال
کنند ،باید سوال یا سواالت خود را به صورت صریح و مختصر تقدیم رئیس مجلس شورای
اسالمی کنند و رئیس مجلس نیز باید موضوع را به کمیسیونهای مربوطه ارجاع کند.
وی بیان کرد :هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی
شده رئیس جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد
و موضوع را بررسی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اســامی تصریح کرد :نزدیک به  ۲۰روز است که
جمع زیادی از نمایندگان مجلس سوال از رئیس جمهور را به رئیس مجلس تقدیم کردهاند
که باید در دستور کار قرار گیرد.
خضریان تاکید کرد :درخواست ما این است که رئیس جمهور به مجلس بیاید و توضیح دهد
که چه برنامههایی برای برون رفت کشور از مشکالت اقتصادی دارد و اگر برنامهای برای
خروج از این وضعیت نداشته باشد ،استیضاح وی را در دستور کار قرار میدهیم.
سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی در پاسخ به این تذکر ،گفت :این حق مسلم در قانون
اساسی و آیین نامه داخلی مجلس به وضوح قید شده است و مجلس میتواند از وزرا و رئیس
جمهور در خصوص روند اجرایی کشور سوال کند.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه در خدمت نمایندگان است و ما به دنبال سلب این حق قانونی
و منتفی کردن سوال نیستیم ،اظهار داشــت :در چندین جلسه درباره این موضوع بحث
صورت گرفت و مقرر شد نحوه انجام این وظیفه قانونی به گونهای باشد که موجب تشدید
مشکالت نشود تا این وظیفه قانونی مثمرثمر واقع شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :سوال از رئیس جمهور منتفی نشده است و رئیس
مجلس و هیئت رئیسه مقدمات این امر را فراهم میکنند تا به نتیجه برسد.

حافظان صلح فرانســه در لبنان در صحنه
حضور دارند.
اردن یک بیمارســتان صحرایی با پرسنل
الزم اعزام کرده است.
جمهوری چک گفته اســت کــه لبنان با
اعزام  ۳۷نیروی امداد و نجات و سگهای
زندهیاب به بیروت موافقت کرده اســت و
دانمارک آماده ارســال کمکهای انسانی
شده است.
سه بیمارستان صحرایی نیز از سوی قطر و
عراق ایجاد میشود و بغداد مقادیری نفت
را در طول بحران ،برای لبنان میفرستد.
آنتونیــو گوترش ،دبیر کل ســازمان ملل،
بشار اسد ،رئیس جمهور سوریه ،تمیم بن
حمد آل ثانی ،امیر قطر نواف االحمد الجابر
الصباح ،ولیعهد کویت عبداهلل دوم ،پادشاه
اردن رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور
ترکیه عبدالفتاح سیسی ،رئیس جمهوری
مصــر ،محمود عباس ،رئیس تشــکیالت
خودگردان فلسطین ،اسماعیل هنیه ،رئیس
دفتر سیاســی حماس ،عبدالمجید تبون،
رئیس جمهور الجزایر،مصطفی الکاظمی،
نخست وزیر عراق ،نایف الحجرف ،دبیرکل
شــورای همکاری خلیج فــارس از جمله
کسانی بودند که با دولت و ملت لبنان ابراز
همدردی کرده و برای ارسال کمک اعالم
آمادگی کردند.
وزیر خارجه سوریه نیز در تماسی تلفنی با
همتای لبنانی خود ضمن ابراز همدردی با
لبنان ،از آمادگی کشورش برای ارائه تمامی
امکانات خود جهت کمک به لبنان گفت.

اخبار
موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف
مجازات تعدادی از محکومان
حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب ب ه مناسبت اعیاد سعید
قربان و غدیر خم ،با عفو یا تخفیف و تبدیــل مجازات دو هزار و ۱۳۵
تن از محکومان محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای
مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند .به گزارش اقتصادسرامد،
حجتاالسالم والمســلمین ابراهیم رییســی رییس قوه قضاییه به
مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر خم در نامهای به رهبر
انقالب اسالمی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان
را که پروندههای عفو آنان در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده
و واجد شرایط الزم تشخیص داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد
در اجرای بند  ۱۱اصل  ۱۱۰قانون اساسی مورد قبول حضرت آیتاهلل
خامنهای قرار گرفت.
برگزاری کنکور با توجه کامل به نظرات متخصصان
ستاد ملی مبارزه کرونا
رئیس دفتر رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه تعویق بیش از حد یا عدم
برگزاری کنکور سبب انباشت داوطلب در آزمون سال بعد و اجحاف
گسترده در حق بسیاری از داوطلبانی میشود که امسال با برنامهریزی
مطالعه کرده و زحمت کشیدهاند ،اظهار کرد :کنکور با توجه کامل به
نظرات متخصصان ستاد ملی مبارزه کرونا و با در نظر گرفتن جمیع
جهات و تالش برای کمترین پیامد منفی برگزار خواهد شد .به گزارش
اقتصادسرآمد ،محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهوری در حساب
کاربری خود در اینستاگرام نوشت« :وقتی رهبر معظم انقالب در گفتار
و عمل نشــان میدهند که به نظرات ستاد ملی کرونا عمل میکنند،
شایسته اســت تصمیمات این ســتاد برای همه ما در همه زمینهها
فصلالخطاب باشد.وی افزود :دولت از همان آغاز پاندمی کرونا ،نشان
داد که خط قرمز دولت ،سالمت مردم و فرزاندان کشور است؛ تعطیلی
مهدهای کودک ،لغو حضور فیزیکی در مدارس و دانشگاهها و تالش
برای تداوم آموزش به صورت مجازی ،مدیریت حضور مردم در مساجد
و  ...همه و همه از این حساسیت حکایت دارد ،اما همیشه هم بهترین
تصمیم ،راحتترین تصمیم یعنی حذف صورت مسئله نیست.
تکذیب ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در مشهد با
صدور دستور قضایى
دادستان عمومى و انقالب مرکز استان خراسان رضوى صدور دستور
قضایى به منظور ممنوعیت استفاده بانوان از دوچرخه در شهر مشهد
مقدس را تکذیب کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،در پى انتشار مطالبى
در فضاى مجازى مبنى بر ممنوعیت اســتفاده بانوان از دوچرخه در
شهر مشهد مقدس با دستور قضایى ،محمدحسین درودى ،دادستان
عمومى و انقالب مرکز استان خراسان رضوى در گفتگو با میزان ضمن
تکذیب این مطالب عنوان کرد :دادسراى عمومى و انقالب مرکز استان
خراسان رضوى هیچ گونه دســتور قضایى در این زمینه صادر نکرده
است.دادستان عمومى و انقالب مرکز استان خراسان رضوى خاطرنشان
کرد :کلیه مطالب منتشر شده در خصوص ممنوعیت استفاده بانوان از
دوچرخه با دستور دادستانى کذب است و صحت ندارد.

