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فایده روزنامه، 
پیشنهاد و درخواست 

مدیرمسئول آیینه
در ش�ماره س�وم روزنامه تبریز به تاریخ 25 محرم 
1297 هج�ری قم�ری تح�ت عن�وان »وض�ع و فایده 
روزنام�ه« آمده اس�ت: »می خواهیم بدانی�م که وضع 
روزنامه برای چیست و انتشار آن در اقطار و اکناف چه 
فای�ده دارد. روزنامه در حقیق�ت آینه و عکس وضع و 
بنای مملکت است که همه حاالت و واقعات آن مملکت 
را ب�ه آن آیینه توان دی�د اصل وضع روزنام�ه... برای 
اینس�ت که عمل نی�ک و ثمر کردار و رفتار هرکس�ی 
واضح ش�ود و در صفحه زمین انتش�ار یابد تا مردم از 
اس�تماع و اطالع آن در آثار خی�ر، به خیرات و مبرات 
شایق شوند و از کار ناالیق که مایه فضیحت و رسوایی 
است بپرهیزند. پس در این صورت محض خیرخواهی 
مل�ت و دولت برای روزنامه نگار الزم اس�ت بی مالحظه 
و ترس با کمال آس�ودگی، حقیق�ت کارها را از خوب و 
بد بی تغییر و تلبیس در روزنامه شرح دهد تا با انتشار 
آن وقایع و حاالت معینه آنها که مس�تحق تحسین و 
تمجیدند خوشدل و سرافراز شوند و آنان که مستوجب 
ل�وم و توبیخند نادم و پش�یمان گردند و عبرت گیرند 
و می خواهی�م بدانی�م ک�ه معن�ی آزادی اخبارنامه و 
اخبارنویس چیس�ت؟ آزادی روزنامه نگار این است که 
ترس و طمع و حب و بغض و اغراض نفسانی شخصی و 
دولتی او را مجبور نکند که به خالف واقع خبر دهد و به 
دروغ و افترا خوب را به لباس بد و بد را به لباس خوب 
ادا نمای�د و برای توقعات ش�خصی از مردمان مختلف 
و تملق بزرگان، افکار و نوش�تجات خ�ود را تابع رای و 
خی�االت مردم نکند و او را محبت مال و منال اس�یر و 
بنده اغراض نفس�انی ننماید تا بتواند ب�ه آزادی، بیان 

واقع و حقیقت کند...«)1(
17 مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و 8 
نفر از همراهان و همکاران آن ش�هید در مزار ش�ریف 
افغانس�تان است که به دس�ت گروه متحجر طالبان به 
ش�هادت رس�یدند اصحاب جراید و مطبوعات و اهالی 
قلم و رس�انه و خبرن�گاران و خبرگزاری ها در این روز 
یاد و خاطره شهید صارمی و تمام ایثارگران و آزادگان 
را گرام�ی می دارن�د ک�ه در کس�وت روزنامه نگاری و 
خبرن�گاری طی 8 س�ال دوران دفاع مقدس با صالبت 
و اس�تقامت و با درج اخبار و پیام ها برای ایجاد امنیت 
و آزادی از این س�رزمین مقدس و از دین دفاع کردند. 
این روز در هر سال یادآور ایثار و فداکاری افرادی است 
که حرمت قلم را نگه داش�تند،  برای احقاق حق از پای 
ننشستند، واقعیت ها را برای مردم نوشتند و در مسیر 
بیداری جامعه از هیچ کوش�ش و تالشی دریغ نکردند، 
مجیزگ�و نبودن�د و صفحات درخش�ان نش�ریه را به 
»روزی نامه« تبدیل نکردند. به یقین هر سال در چنین 
روز و هفته ای فرصتی اس�ت که از مخالفان و دشمنان 
رس�انه نیز س�خنی به میان آید ت�ا درس عبرتی برای 
دیگران باشد »...در سال های آخر سلطنت ناصرالدین 
شاه که شاه به قدرت تاثیر مطبوعات در پرورش افکار 
عمومی و می�زان نفوذ افکار عمومی در س�یر حوادث 
سیاسی بیشتر پی برده بود و روزنامه های خارج را برای 
او می آوردن�د و ترجمه های آنه�ا را بر او می خواندند از 
این بابت خیلی رن�ج می برد و گاهی که چیزی مخالف 
طبع خود در روزنامه ای می یافت دس�تور می داد آن را 
حضوراً بس�وزانند وقتی ظل السلطان در حضور پدرش 
ش�اهد چنین منظره ای بود و به ش�اه می گوید: هزارها 
ش�ماره دیگر این روزنامه در دس�ت مردم جهان باقی 
اس�ت و می خوانن�د و ناب�ودی این ش�ماره در آنها اثر 
نمی کند جواب می دهد: می دانم ولی می خواهم غضب 
خود را فرو بنشانم و حتی االمکان مردم ایران را از این 

سوء تاثیرها و بدگویی ها دور بدارم!!«)2(
روز خبرنگار یادآور ایامی است که میرزا جهانگیرخان 
صوراسرافیل پس از شکنجه در باغ شاه تهران در برابر 
محمدعلی ش�اه قاجار کش�ته ش�د. روزنامه نگاران و 
آزاداندیش�ان و خبرنگارانی چون فرخی یزدی، محمد 
مس�عود، کریم پورشیرازی و بس�یاری دیگر در دوران 
ستم ش�اهی پهلوی کشته ش�دند یا عده ای سال ها در 
زندان های مخوف تحت سخت ترین و بدترین شرایط به 
سر بردند. نگارنده این سطور وظیفه می داند از سیاست 
و روش حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در م�ورد صدور دس�تور توقف رس�یدگی ب�ه پرونده 
رسانه ها که در دادگاه ها مطرح بوده و بازداشت افرادی 
چون اکبر طبری بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه و 
رسیدگی به ماجرای قتل جوان زندانی فشافویه و دیدار 
با مسئوالن و اصحاب رسانه و معرفی قضات و کارمندان 
متخلف دادگس�تری به دادگاه و... تقدیر نموده یادآور 
شود به خواس�ت پروردگار این گونه عملکرد به جامعه 
ای�ن امی�دواری را می دهد که قرار نیس�ت از این پس 
در رس�یدگی به پرونده مطبوعات اولین قدم تعطیلی 
نشریه  باشد که معموالً خسارت های جبران ناپذیری در 

پی خواهد داشت. 

گزیده مطالب این شماره:

ملتی که جیبش خالی 
 است، قدرت قیام ندارد، 

چه رسد به مقاومت

نظر رئیسی درباره مبارزه 
با فساد در دستگاه قضا

خبرنگاران به صرف سؤال 
 پرسيدن و پاسخ گرفتن
 در جلسات بسنده نکنند

 شورای نگهبان
  افراد آزاده را
  به دلیل انتقاد،

 رد صالحیت می کند

توبه شکستن خطاست
»زبان دراز«

رهبر انقالب اسالمی: 
مشکالت نباید جوان را متوقف و ناامید کند، زیرا 
و  متوقف  قبل  نسل های  اگر  و  است  سّم  ناامیدی، 
ناامید می شدند، ما باید همچنان در همان دوران 
برکت  به  اکنون  ولی  می  ماندیم  طاغوت  و  فساد 
همان جوانان نسل قبل، در کشور شرایطی فراهم 
و  بروز  نخبه  جوان  استعدادهای  که  است  شده 
ظهور پیدا می  کند و می  تواند با صراحت بایستد و 

حرف های خود را بزند.

یعنی  اقتدارگرایان  مجموعه  گفت:  شیرزاد  احمد 
تندروترین طیف اصولگرا، احتماال به دنبال چینش نیرو از 
بین اطراف کامال ناشناخته و صفرکیلومتر است تا آنها را 
در شهرستان ها باال بیاورد و یک جور مدیریت سراسری 
حوزه های انتخابیه انجام دهد. ما باید این بازی را برهم 
بزنیم و برهم زدن این بازی از طریق شرکت در انتخابات 
است. اگر این مسیر را در پیش نگیریم، باز به معنی این 
است که یک پارلمان از پیش چیده شده از چهره های 
کامال صفرکیلومتر بدون تجربه سیاسی و صرفا مطیع یک 

جریان و مطیع یک مرکزیت قدرت باال خواهند آمد.
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 انعكاس آيينه 

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان با بیان اینکه جلسات هفتگی با مشاوران رهبری ادامه 
دارد، گفت: نقطه نظرات مطرح شده در جلسات توسط آقای ابوترابی فرد به دست رهبری می رسد.

حجت االسالم محسن رهامی:

انتظار داشتیم سرعت رفع حصر بیشتر باشد

محس��ن رهامی عضو شورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلب��ان در گفت وگو با خبرنگار سیاس��ی ایلنا، 
درمورد جلسات هفتگی خود با مشاوران رهبری، گفت: 
تا زمانی که موضوعات مشترک مطرح شده جلو نرود 
کس��ی به جمع اضافه نمی ش��ود و فعال با افراد معتدل 
از هر دو جریان درباره نگرانی های مختلف کش��ور به 
گفت وگو می پردازیم. وی موضوعات مطرح ش��ده در 
این جلس��ات را درباره مباحث فس��اد اداری، ارتقای 
علمی دانش��گاه، بهبود کیفیت انتخابات و نگرانی های 
مردم و موضوعات کالن دیگر عنوان و با بیان اینکه ما 
با دعوت از مسئوالن پیرامون مسائل مطرح شده بحث 
و بررسی انجام می دهیم، اظهار داشت: اگر این مباحث 
به مرحله اقناعی رسید، به مقام های باالتر گزارش داده 
می ش��ود. رهامی افزود: در عین حال، علی القاعده این 

موضوعات توس��ط آقای ابوترابی به رهبری انعکاس 
پی��دا می کن��د و همچنین تالش داری��م یک گزارش 
مکتوب از مجموع دیدگاه های مطرح ش��ده تهیه و به 
دست ایشان برسانیم. این نماینده سابق مجلس درباره 
راهکار ارائه شده برای حضور و مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات گفت: البته این ش��ورا و جلس��ات 
آن مثل کمیسیون های مجلس نیست که منجر به یک 
مصوبه و یا سیر قانونی الزم االجرا شود. رهامی ادامه 
داد: آنچه که در این جلس��ات مورد بحث و بررس��ی 
قرار می گیرد توس��ط افراد ب��ه جناح ها و جریان های 
سیاسی منتقل و نگرانی هایشان را آنجا مطرح می کنند 
و بخشی از آن که مربوط به رفع موانع برای انتخابات 
بوده بر این اساس مورد بحث قرار گرفته که نیروهای 
موثری که کمتر در صحن��ه بوده اند، اگر در انتخابات 

حضور بیابند می توانند عقبه خودشان را نیز به صحنه 
بی��اورد؛ بنابراین تالش بر این اس��ت که از نیروهای 
موثر و تاثیرگذار برای حضور و ثبت نام در انتخابات 
دعوت کنیم. وی افزود: یکی دیگر از بحث های مطرح 
ش��ده که خیلی روی آن تبادل نظ��ر صورت گرفت، 
مباحث اقتصادی بود که البته پیش از آن در جلس��ات 
کمیته راهبردی اصالحات نیز مطرح و راجع به آن در 
چند جلسه با حضور آقایان شریعتمداری، رحمانی و 
دژپسند بحث و بررس��ی صورت گرفت و همچنین 
نگرانی ها به این آقایان منتقل شد. رهامی با بیان اینکه 
نگرانی های اقتصادی، تورم و بیکاری مس��ئله بس��یار 
پیچیده ای اس��ت، گفت: باید تالش شود که گام های 
موثرتری برداشته شود چرا که مردم دغدغه هایشان به 

این مسائل بر می گردد. 

 جوانان مسکن و شغل
 نیاز دارند

ایس��نا: معاون امور جوان��ان وزارت ورزش و جوانان 
با اش��اره به این که در قانون تس��هیل ازدواج هیچ نامی از 
وزارت ورزش و جوانان و معاونت جوانان آورده نش��ده 
است، گفت: موضوع مسکن موقت جزو بندهای این قانون 
است که تاکنون اجرا نشده است. محمد مهدی تندگویان 
اظهارکرد: در وزارت ورزش و جوانان به این نتیجه رسیدیم 
که بخش اصلی مش��کل ازدواج جوانان، فرهنگی اس��ت 
به طوری که بس��یاری از جوانانی که تمکن مالی و امکان 
اشتغال دارند نیز زیر بار تعهد ازدواج نمی روند و به همین 

دلیل باید در این خصوص فرهنگسازی کنیم.

موضوع: ثبت نام دانش آموزان حافظ قرآن و برتر در نهج البالغه و امور هنری 
و ورزشی و علمی و تحقیقاتی و جشنواره های استانی مدارس دولتی با تخفیف 

تا صددرصد شهریه در مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

همه س�اله مجتمع آموزشی حضرت مجتبی علیه الس�الم با تصویب مجمع عمومی و تأیید 
اعضای هیأت مدیره به ش�کرانه تأس�یس مجتمع آموزش�ی در قالب »ط�رح علوی« تعدادی 
دانش آموز مستعدی که توان مالی پرداخت هزینه های تحصیل در مدارس غیردولتی را ندارند 
ول�ی تمایل به تحصیل در این مجتمع را دارند در تمام پایه های دوره های مختلف تحصیلی با 
تخفیف از ده تا صددرصد اصل شهریه پذیرش می نماید و حتی در مواردی هزینه های جانبی 
تحصیلی بعضی از این عزیزان را نیز پرداخت می کند و گاه پرداخت کمک هزینه هنگام تحصیل 
در دانش�گاه ادامه می یابد و در سال تحصیلی 98-97 و در بیست و پنجمین سال تأسیس با 
بیش از 1600 دانش آموز به فعالیت آموزشی و پرورشی ادامه داده است. در سال تحصیلی 99-

98 بنابه تصمیم هیأت مدیره مجتمع در نظر دارد حدود ده تا بیس�ت درصد از تعداد پذیرش 
هر کالس در تمام پایه های تحصیلی دوره های »آمادگی تا کالس دوازدهم دخترانه و پسرانه« 
دانش آموزان مستعد مدارس دولتی شهرستان یزد که در زمینه های مختلف قرآنی و نهج البالغه 
دارای ویژگی خاصی بوده و حائز رتبه های برتر گردیده با تخفیف ش�هریه تا صددرصد با ارائه 
معرفی نامه از آموزشگاه محل تحصیل یا ادارات آموزش و پرورش پذیرش نماید. بدیهی است 
چنانچه دانش آموزان دبستان، دبیرستان های دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه مدارس دولتی 
که در رشته های مختلف هنری و علمی و تحقیقاتی و ورزشی و جشنواره های استانی و کشوری 
نیز حائز رتبه برتر ش�ده اند و عالقه مند به تحصیل در مجتمع آموزش�ی حضرت مجتبی)ع( 

می باشند می توانند از این تسهیالت بهره مند گردند.

ثبت نام دانش آموزان حافظ قرآن و برتر در مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(
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سبقت طالق عاطفی از طالق ثبتی

توضیح درباره پرونده اکبر طبری

رئیس س��تاد ازدواج دانشجویی کل 
کش��ور گف��ت: در حال حاض��ر تعداد 
طالق ه��ای عاطفی در کش��ور بیش از 
طالق هایی اس��ت که در دفاتر رسمی 
به ثبت رس��یده اس��ت؛ در واقع طالق  
عاطفی گوی س��بقت را از طالق  ثبتی 
ربوده اس��ت. مهدی غالمی اظهار کرد: 
در مس��اله ازدواج م��ا ب��ا چند مس��أله 
اساس��ی روبه رو هستیم، کاهش رغبت 
جوان��ان و خانواده ه��ا ب��ه ازدواج یک 
مس��أله جدی اس��ت و از طرفی دیگر 
افزایش ازدواج های ناموفق مساله دیگر 

اس��ت زیرا هدف از ازدواج، آرامش��ی 
اس��ت که جوانان از طری��ق ازدواج به 
آن می رس��ند. تعداد طالق های عاطفی 
بیش از تعداد طالق های ثبتی است که 
در یکی از استان ها، ساالنه 1000 کودک 
بی سرپرست به دلیل طالق به یتیم خانه ها 
اضافه می ش��ود که هیچ کدام از زوجین 
مس��ئولیت سرپرستی را قبول نمی کنند 
و از طرف��ی زمینه سرپرس��تی نیز برای 
این ک��ودکان وجود ن��دارد. طالق های 
ثبتی معموال اس��ترس حاد و طالق های 

عاطفی استرس مزمن دارند.

دادستان کل کشور درباره اکبر طبری 
گفت: من دو بار در س��الیان گذشته و 
در زمان ریاست مرحوم آیت ا... یزدی 
و یک��ی هم در اواخر دوران ریاس��ت 
مرحوم آیت ا... ش��اهرودی از س��وی 
رهبری ماموریت یافتم که یک بازرسی 
و نظ��ارت جامعی از دس��تگاه قضائی 
داش��ته باش��م که گزارش آن را تقدیم 
مقام معظ��م رهبری کردی��م. منتظری 
ادام��ه داد: درباره این ش��خص هم که 
اسم بردید باید بگویم که ما کلیاتی از 
این مسائل می دانستیم که یک سری داد 
و س��تدها صورت می گیرد و از زمانی 

که اسناد و مدارک مشخصی به دست 
آمد از همان دوره قوه قضائیه نسبت به 
موضوع ورود جدی کرده و ش��روع به 
جمع آوری اس��ناد کردیم، چون طبیعتا 
یک س��ری افراد هستند که به گونه ای 
عمل می کنند ک��ه هیچ گونه ردپایی از 
خ��ود به جای نمی گذارن��د و مواظب 
هستند که از خود هیچ سند و مدرکی 
به جا نگذارند و این یکی از مشکالت 
ما در مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی در 
دادگاه های ویژه اس��ت که ب��ا هزاران 
زحمت باید ثابت ش��ود که فالن جرم 

صورت گرفته است.

واکنش به اظهارات 
حداد عادل

عبدا...ناصری در نقد اظهارات اخیر 
حداد عادل بر این باور اس��ت که نباید 
چش��مان خود را بر این واقعیت ببندیم 
ک��ه در مقطع کنونی می��زان نارضایتی 

ش��هروندان از وضعی��ت در یک��ی از 
باالترین س��طح های ممکن اس��ت، اما 
این بدین معنا نیست که این نارضایتی 
محدود به ناخشنودی از عملکرد دولت 
بوده، بلکه باید بپذیریم نارضایتی موجود 
کالن و مربوط به تمام ارگان هاست. در 
چنین ش��رایطی تنها مقصر جلوه دادن 

دولت، یک اشتباه محض است.
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 انعكاس آيينه 

فایده روزنامه، پیشنهاد و درخواست 
مدیرمسئول آیینه

در سال های اخیر دیدیم و شنیدیم که در برهه ای از زمان 
ده ها روزنامه و نش�ریه را به تعطیلی کشاندند، عده ای را به 
زندان افکندند یا کش�ته ش�دند و چه ب�ه روز افرادی چون 
مهندس عزت ا... س�حابی آوردند گرچه بعضی از مس�ببان 
این ام�ر در هم�ان دادگاه هایی ک�ه دیگ�ران را محاکمه و 
حکم صادر می کردند خود به دس�ت عدالت س�پرده شدند 
و یا خودکش�ی کردند و دیدند آنچه که حقش�ان بود تا در 
تاریخ بماند و عبرت آموز دیگران باش�د. تنها 17 مرداد روز 
خبرنگار نیس�ت، به یقین اصحاب قلم و رسانه باید هنگام 
نوشتن بدانند خداوند به قلم و آنچه که می نویسند سوگند 
یاد نموده است. بنابراین س�زاوار است بدون ترس و واهمه 
عملکرد مس�ئوالن را در هر مقام و جایگاهی که قرار دارند 
نقد کنند، موفقیت های مقامات را بنویسند، از رفتار نیکشان 
سپاس�گزاری کنن�د و اگر اعتراض و انتقادی هم هس�ت با 
رعای�ت ادب و حفظ حرمت و رعای�ت کرامت افراد گزارش 
تهیه  کنند و در مسیر رس�الت خبرنگاری گام بردارند و در 
نهایت ب�دون حب و بغض گزارش متقن و مس�تدل تهیه و 
برای کاهش آس�یب های اجتماعی و از بین بردن تبعیضات 
مهلک طبقاتی قلم فرسایی  کنند در این صورت هر روز برای 
اصحاب رسانه روز خبرنگار است گرچه به ظاهر در مراسمی 
حاضر نباش�ند و به عنوان تشویق به آنها احسنت و آفرین 
نگوین�د. نگارنده اجازه می خواه�د در این ایام یاد و خاطره 
دکتر علی شریعتی را گرامی بدارد و اشاره نماید خبرنگارانی 
ک�ه در براب�ر صاحب�ان زر و زور و تزویر ایس�تادگی کردند 
گرچه سختی ها کش�یدند، عده ای زندان افتادند و یا بر دار 
رفتند در مسیر س�رور و ساالر شهیدان حضرت حسین بن 
علی)ع( گام برداشتند و کاری حسینی کردند، نویسندگانی 
که در مس�یر نوشتن و بیان واقعیت ها و بازگو کردن حقایق 
عملکرد کاخ نشینان، تجمل گرایان، صاحبان ویالهای چند 
صد میلیاردی، بساز و بفروش هایی به نام فرزندان و نوادگان 
عزیزشان، هم نشینان با مفسدان اقتصادی را بدون وحشت 
و ترس به نقد کشیدند، در راه پیام آور و بانوی قهرمان کربال 
گام برداشتند و کاری زینبی کردند اما آنان که با درج و نشر 
خبر و فیلم رفتار ناپس�ند و تخلف مقام و مسئولی را به هر 
دلیل موجه نش�ان دادند و بله قربان گو بودند کاری یزیدی 
کردن�د. ای کاش هر س�ال در ای�ام برگ�زاری روز خبرنگار 
اجازه داده می ش�د بعد از شنیدن توصیه ها و مواعظ و ارائه 
راهکارها توس�ط بعضی از مدیران و مسئوالن حداقل چند 
نفر از اصح�اب جراید و مطبوع�ات در فرصتی ولو محدود 
مشکالت خبرنگاران را بازگو نمایند و بر آنچه که در یکسال 
بر این قش�ر کم توقع گذشته مختصراً مروری داشته باشند 
و از ضع�ف و ناتوانی مقامات نظارت�ی بگویند که در بعضی 
از وزراتخانه ها از جمله وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی که 
به موق�ع برای جلوگیری از هدر رفت�ن صدها میلیون دالر 
اختص�اص یافته برای واردات کاغذ اقدام ننمودند و راه را بر 
سوء اس�تفاده کنندگان در این زمینه سد ننمودند یا بررسی 
ش�ود کدام ی�ک از روابط عمومی ها در هر ش�هر و اس�تان 
در برابر نش�ریات وظیفه قانونی خود را انج�ام داده اند تا از 
آنه�ا تقدیر و تجلیل به عمل آید و اگر احیاناً روابط عمومی 
اداره ای تس�لیم بعضی از توهمات و خ�ود رایی های مافوق 
اداری خود بوده در فرصتی مناسب دوستانه و محترمانه به 
وی متذک�ر گردند تا از روش ناپس�ندی که در پیش گرفته 
دست بردارد. آخرین نکته این که راقم این سطور آن گونه که 
با پرداخت هزینه برگزاری مراسم توسط شهرداری یزد برای 
بزرگداش�ت بعضی از علما و فقها ی یزد که مردم دارالعباده 
به ساده زیس�تی و زهد و تقوای آنها ایمان دارند و خاطرات 
فراوانی نقل می کنند مخالف بوده بر همین اساس با برگزاری 
مراس�م روز خبرنگار توسط شهرداری یعنی در واقع از پول 
مردم یا هر دس�ته و گروه دیگر آن هم چه برای هزینه شام 
و ناهار و شربت و شیرینی یا پرداخت وجه به منظور دعوت 
از گروه موسیقی موافق نیست و به عبارتی انجام این امور را 
اسراف و زائد می داند. در خاتمه وظیفه می داند به مناسبت 
روز خبرنگار از اولین روزنامه منتشر شده در 115 سال پیش 
در یزد نام ببرد. مرحوم »مخبر صادقی« مدیر روزنامه سفینه 
یزد در سال 1325 هجری قمری روزنامه »سفینه نجات یزد« 
را منتش�ر نمود. در شماره دهم سال دوم که پس از چهارده 
ماه تعطیلی و توقیف روزنامه منتش�ر شده بود می نویسد: 
»بدواً علت توقیف و سکون سفینه را می نگاریم علت تاخیر 
دو ام�ر م�ا را بدون حکمی مجبور به توقی�ف کرد اول عدم 
آزادی و ش�دت اس�تبداد که قلم ما را اج�ازه نگارش هیچ 
واقع�ه و حادثه به طریق صواب نم�ی داد، دوم تملق گویی و 
معکوس نویسی همکاران محترم که البته قارئین اوراق آنها 
را دیده اند تا به حدی کشید که اواخر خودشان هم خجالت 
کش�یدند ما نیز چون نمی توانستیم با آنها همراهی کنیم و 
به ناچ�ار به ضدیت بودیم با آنکه خ�ود را حق گو و طرفدار 
حریت می دانس�تیم مغلوب دست اس�تبداد بلکه یقین به 
طرد و نفی کرده نجات را در س�کوت و سالمتی را در انزوا و 
عزت را در عزلت دیده، دم در کشیده، زیر خرقه خزیدیم... 
و در 14 رمضان المبارک سال 1329 ه-ق تعطیلی روزنامه را 
با این عبارات به خوانندگان و مش�ترکین اطالع داده است: 
»از آنجا که راس�ت گفتن را نس�بت به بعضی از محترمین 
جس�ارت و دروغ را منافی مقام و مس�لک خود می دانیم از 
این نمره عجالتاً دوس�تان را وداع و طبع سفینه را به زمانی 

یسر ان شاءاهلل حواله می دهیم...«)3(
مدیرمسئول

پی نوشتها:
1- »تاری�خ سانس�ور در مطبوع�ات ای�ران«، گوئ�ل کهن، 
جل�د یکم، صفح�ه 43 و 44، از 1253 ه-ق تا صدور فرمان 

مشروطیت
2- »تاری�خ تحلیلی مطبوعات«، اس�تاد محیط طباطبایی، 

صفحه 48 و 49
3- »تاری�خ جرای�د و مج�الت ای�ران«، تالی�ف محم�د 

صدرهاشمی، جلد 3 و 4، صفحه 43 تا 46  

آیت ا...هاشمی همواره به اهل قلم بها می داد و با 
مرور دیدارها و آنچه طی آنها گفته شد عیان می شود 
که او رسانه ها را محرم می دانست و به نقش آنها در 
حل مشکالت کش��ور و اقناع جامعه اعتقاد داشت 
چنانکه برخی موضوعات که قابل طرح در جلسات 
رس��می و مدیریتی نبود با اصحاب رسانه در میان 
می گذاش��ت. چند روز قبل محسن هاشمی گفت: 
پدر از پیشکسوتان حوزه روزنامه نگاری محسوب 
می شوند و نشریاتی نظیر جهان تشیع، بعثت و انتقام 

را در اوج خفقان دوران پهلوی در دهه های سی و 
چهل منتش��ر می کردند و مبارزین زیادی از جمله 
مقام معظم رهبری، ش��هید بهشتی، شهید مطهری، 
ش��هید باهنر با ایشان همکاری داش��تند و من هم 
که در آن زمان کودک خردس��الی ب��ودم خاطراتی 
از حضور حجت االس��الم س��ید محمود دعایی که 
کاره��ای تای��پ و تکثیر این نش��ریات را در منزل 
م��ا پیگیری می کرد دارم و بخ��ش قابل توجهی از 
ش��کنجه ها و زندان ایشان توس��ط ساواک به خاطر 

به  بود.  فعالیت های مطبوعاتی 
روایت رئیس شورای اسالمی 
ش��هر تهران آیت ا... هاش��می 
دوران  ط��ول  در  رفس��نجانی 
حدود 38سال مسئولیت خود 
در انق��الب نیز، هیچ گاه باعث 
تعطیلی نش��ریه و دس��تگیری 
و  نش��دند  روزنامه ن��گاری 
عم��وم اتهاماتی ک��ه در مورد 
ایشان منتش��ر شده بود، شایعه 
و جعل��ی ب��ود و اخی��را آقای 
مصاحبه ای  در  عب��دی  عباس 
گفتند دستگیری ایشان به عنوان 
س��ردبیر روزنامه سالم، ربطی 
به دول��ت نداش��ت و مربوط 
ب��ه خب��ری در م��ورد بیماری 
بود. محس��ن  آیت ا... منتظری 
هاش��می همچنین یادآور شد: 
البته اینکه ایش��ان با رس��انه و 
خبرنگاری برخورد نکردند، موجب نمی ش��ود که 
بتوانیم پیامدهای منفی تخریب های گس��ترده علیه 
ایشان توس��ط رسانه های افراطی چپ و راست در 
طول چهل س��ال گذش��ته را انکار کنیم، ضرر این 
تخریب ها را همانطورکه بارها پیشکس��وتانی نظیر 
آقای ش��مس الواعظین مطرح کردن��د، اصالحات 
رادیکال ت��ر ش��دن  ب��ه  و  داد  ای��ران  جامع��ه   و 

وضعیت انجامید.

افشاگری جنجالی توجه ویژه آیت ا... هاشمی رفسنجانی به اهل قلم
بدنساز معروف

ه��ادی چوپ��ان، یک��ی از بزرگتری��ن و 
معروف ترین بدنسازان ایرانی در سطح جهان 
اس��ت که ب��ه تازگی در مس��ابقات حرفه ای 
کان��ادا موفق ش��ده م��دال طال را به دس��ت 
بیاورد. او در مصاحبه جدید خود اعالم کرده 
که فقط ورزشکاران بدنس��ازی از دارو های 
اس��تروئیدی اس��تفاده نمی کنند و بس��یاری 
از ورزش��کاران ملی پ��وش ه��م از این مواد 
استفاده می کنند و حتی خود او در چند اردو 
 این م��واد را به بازیکنان فوتبالیس��ت تزریق 

کرده است.

رئیس کمیته راهبرد شورای اصالحات 
با بیان اینکه برخی از افرا حاضر در جلسات 
بعضا از نمایندگان مجلس هستند و برخی 
نیز ب��ه هرح��ال در مجموعه مش��اوران 
رهبری هس��تند، درباره اینکه آیا گزارشان 
به صورت هفتگی و در پایان جلسات به 
رویت رهبری می رسد، تاکید کرد که این 
جمع، مجمعی مشورتی است و برای هم 
اندیش��ی تشکیل می شود و مسائل مطرح 
ش��ده از طریق ابوترابی ممکن اس��ت به 
رهبری منعکس شود و بناست بعد از جمع 
بندی گزارشی مکتوب خدمت ایشان نیز 
ارسال ش��ود. وی درپاسخ به اینکه آیا در 
این جلس��ات برای کمک به دولت بحثی 
مطرح می  شود؟ گفت: یکی از محورهای 
مهم در این جلسات کمک و یاری رساندن 
به دولت است و هر دو جریان اتفاق نظر 
دارن��د که باید دولت را یاری کرد چرا که 

مسئولیت مستقیم ش��رایط موجود بطور 
عمده بر عهده دولت اس��ت. رهامی ادامه 
داد: در این جلس��ات چگونگی کمک به 
دول��ت مطرح می ش��ود و تالش می کنیم 
که روش های��ی که باعث تضعیف دولت 
می ش��ود را کاهش دهیم، ام��ا ما جایگاه 
مشورتی داریم و اینگونه نیست که چیزی 
را تصویب و ابالغ کنیم. ش��اید مقایس��ه 
دولت با زمان جنگ صحیح نباش��د. هیچ 
گاه دولت مانند اکنون در ش��رایط سخت 
و تحریمی قرار نگرفته اس��ت. رهامی در 
واکنش به سخنان منتجب نیا مبنی بر اینکه 
مالقات با رهبری و نامه بعدی به ایش��ان 
فضایی ایجاد کرده که شرایط سخت حصر 
شکسته ش��ود، افزود: به نظر من هم این 
موضوع بی تاثیر نبوده، اما حل مسائل کالن 
سیاسی تک عاملی نیست که بگوییم فقط 
همی��ن یک عامل باعث ش��ده که فضای 

حصر بازتر ش��ده باشد. وی با بیان اینکه 
فاکتورهای مختلف در این موضوع موثر 
اس��ت، اف��زود: البته یکی از س��رفصل ها 
و نق��اط عطف در رفع حص��ر دیدار من 
و آقای منتجب نیا با مق��ام معظم رهبری 
بود ک��ه یکی از موضوعات��ی که به طور 
رس��می مطرح شد همین رفع حصر بود. 
رهامی ادامه داد: بعد از جلسه، من و آقای 
منتجب نیا به شکل مکتوب مسائل را برای 
مقام معظم رهبری ارس��ال کردیم که البته 
این می تواند س��رآغاز و نقطه عطفی برای 
رفع برخی محدودیت های حصر باش��د. 
عضو ش��ورای عالی اصالح طلبان با بیان 
اینکه ما با برخ��ی از مراجع قم هم دیدار 
داش��ته ایم و یکی از موارد مورد بحث ما 
درخواس��ت کمک برای رفع حصر بوده 
آنها وعده دادند که با رهبری تماس گرفته 
و درباره حصر با ایشان صحبت کنند. وی 

بابیان اینکه مراجع عظام عالقه ندارند که 
اینگونه مسائل در رس��انه ها مطرح شود، 
گف��ت: پیگری و تم��اس مراج��ع برای 
پیگیری مس��ائل کالن از جمله این قضایا 
بسیار مهم است. رهامی با اشاره به اقداماتی 
که در رفع حصر آیت اهلل منتظری صورت 
گرف��ت و در چن��د مرحل��ه حصر کامال 
برطرف شد، گفت: طی کردن همان روال 
را برای رفع حصر آقایان کروبی، موسوی 
و خانم رهنورد انتظار داریم، اظهار داشت: 
ما انتظار داش��تیم با توجه به پیگیری ها و 
مکاتبات و مالقات با رهبری، س��رعت و 
ش��یب رفع حصر بیشتر باشد. وی با بیان 
اینکه تاکنون با چه��ار مرجع درباره رفع 
حصر دیدار و گفت وگو داش��ته اس��ت، 
تاکید داش��ت که مراجع دوس��ت ندارند 
اینگونه مسائل در رسانه ها مطرح شود و 
اتفاقا در روزهای گذشته دوباره سفری به 

قم ب��رای دیدار با مراجع و رایزنی درباره 
کم ش��دن رد صالحیت ه��ا در انتخابات 
مجلس داش��ته ام. این کنشگر سیاسی در 
پایان ب��ا بیان اینکه با یک مقایس��ه میان 
مجل��س نهم و دهم متوجه تاثیر تماس و 
گفت و گوی مراجع در تایید صالحیت ها 
و س��ایر مسائل می شوید، تاکید کرد: البته 
اینگونه مس��ائل تک عاملی نیستند و تنها 
آن اقدام��ات موثر نبودن��د، بلکه فضای 
عموم��ی و سیاس��ی کش��ور و فض��ای 
بین المللی تاثیرگذار هستند، به طوری که 
بعد از اتفاقات س��ال 88، برای اولین بار 
در انتخابات مجلس، یعنی مجلس دهم، 
توانس��تیم تمامی کرس��ی های مجلس را 
در تهران بدس��ت بیاوریم و این به تجربه 
مهم اصالح طلبان تبدیل ش��د، امیدواریم 
نمایندگان بتوانند ای��ن اعتماد مردم را به 

نحو شایسته ای پاسخ بدهند.

انتظار داشتیم سرعت رفع حصر بیشتر باشد

 جمعیت ایران
 83 میلیون نفر شد

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار ایران با اشاره به 
اینکه جمعیت کشور در سال 98 به حدود 83 میلیون 
نفر رس��یده و رشد 1.24 درصد داشته گفت: این در 
حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند کشورمان 
3.62 درصد است. علی اکبر محزون با اشاره به اینکه 
جمعیت کش��ور در س��ال 1395 بالغ ب��ر 80 میلیون 
نفر بود، افزود: برآورد های ما نش��ان می دهد در سال 
1398 جمعیت کش��ورمان به ح��دود 83 میلیون نفر 
رس��یده است و رش��د 1.24 درصدی در فاصله بین 
2 سرشماری اخیر داش��ته ایم. وی ادامه داد: متوسط 
طول عمر یا همان ش��اخص امید ب��ه زندگی از 59 
سال در اوایل انقالب به 74 سال رسیده که 75 و نیم 
سال برای خانم ها و 72 و نیم سال برای آقایان است. 
محزون اظهار کرد: 25 میلیون و 600 هزار خانوار در 
کش��ورمان وجود دارد که به طور متوسط هر خانوار 

شامل 3.23 نفر است.

 فرار مالیاتی 
خیانت است

مدیرکل ام��ور مالیاتی اس��تان قم 

ب��ا رئی��س مجل��س در قم دی��دار و 
گفت وگو کرد. سهراب امدادی فر در 
این نشس��ت مباحثی را درخصوص 
می��زان مالی��ات پرداخت ش��ده در 4 
ماه��ه ابتدایی س��ال ج��اری، میزان 

معوق��ات مالیاتی، میزان بخش��ودگی 
جرائم، همکاری دستگاه های قضایی 
و اطالعاتی در زمینه پیگیری فرارهای 
مالیات��ی مطرح کرد. عل��ی الریجانی 
رئیس مجلس گفت: ف��رار مالیاتی با 

توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور 
خیانت محسوب می شود اما از سوی 
دیگر با توجه به ظرفیت های قانونی، 
بای��د توجه خاص��ی ب��ه واحدهای 

تولیدی فعال شود.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار 
ویدئویی در اینستاگرام به لزوم رعایت 
حقوق مردم اش��اره و تاکی��د کرد: باید 
بی��ش از ه��ر دولت و کش��وری برای 
رعایت حقوق مردمان تالش کنیم. دکتر 

محمدجواد ظریف جمعه شب در این 
ویدئو افزود: ما که به این مردم وابسته ایم 
و همه چیزمان از این مردم اس��ت باید 
بی��ش از ه��ر دولت و کش��وری برای 
رعایت حقوق مردم م��ان تالش کنیم. 

وزی��ر امورخارجه ایران پیش��تر هم در 
سخنانی تاکید کرده بود که آنچه ایران را 
قدرتمند کرده بیش از هرچیز مردم ایران 
است و این مردم مبنای قدرت ما هستند. 
وی تصریح کرد: م��ردم ما در لحظات 

تاریخ س��از همواره در اقتدار کش��ور و 
نظ��ام و مملکت همفکری و همکاری 
می کنند. این م��ردم را باید پاس بداریم 
و بای��د این مردم را بشناس��یم و از این 

سرمایه بزرگ اجتماعی حراست کنیم.

فرمانده کل س��پاه گفت: نیروهای 
نظام��ی در همه ش��رایط آم��اده دفاع 
از مرزها و س��رزمین کشور عزیزمان 
هس��تند و هرگونه تعرضی را قاطعانه 
پاس��خ خواهند داد. سرلشکر پاسدار 

حسین سالمی در بازدید از ارتفاعات 
و مناطق مرزی اس��تان کرمانش��اه، از 
آمادگی های همه جانبه فرزندان ملت 
ای��ران در صیانت از تمامیت ارضی و 
امنیت میهن اس��المی ابراز خرسندی 

کرد. وی ضمن قدردانی از مجاهدت، 
فداکاری و هوشیاری رزمندگان اسالم 
در مناطق سخت و صعب العبور مرزی 
اظهار کرد: امنی��ت امروز مرزها خط 
قرمز نیروهای مس��لح کش��ور است. 

فرمان��ده کل س��پاه گف��ت: نیروهای 
نظام��ی در همه ش��رایط آم��اده دفاع 
از مرزها و س��رزمین کشور عزیزمان 
هس��تند و هرگونه تعرضی را قاطعانه 

پاسخ خواهند داد.

باید برای رعایت حقوق مردم کشورمان تالش کنیم

هرگونه تعرضی را پاسخ می دهیم

 قولی که کدخدایی 
به عارف داده بود

وزیر تعاون دولت اصالحات گفت: آقای عارف برای 
رای آوری آقای کدخدایی در مجلس خیلی تالش کرد 
و برای این موضوع زیر سوال قرار گرفت. علی صوفی 
تصریح کرد: دلیل حمایت آقای عارف صحبتی بود که 
با آقای کدخدایی در فراکسیون داشتند، آقای کدخدایی 
آنجا قول داده بود که نقایص قانونی را برطرف خواهند 
کرد اما امروز و با این اظهارات کسی که دارد زیر قولش 
می زند آقای کدخدایی است. آقای کدخدایی توپ را 
در زمی��ن مقابل می اندازد که اصالح طلبان می خواهند 
خالف قانون، صالحیت شان تایید شود. به نظر می رسد 
با نگاه اخیر سخنگوی شورای نگهبان، راهی برای حل 

وفصل دغدغه های اصالح طلبان وجود ندارد.

 نظر رئیسی
  درباره مبارزه با فساد 

در دستگاه قضا
رئیس قوه قضائیه با اعالم اینکه مبارزه 
با فس��اد را در دس��تگاه قضا باید تشدید 
کنی��م گفت: اگر اع��الم کردند 3 نیروی 
فاسد از مجموعه کنار رفتند، این تضعیف 
دس��تگاه است یا تقویت آن؟ باور ما این 
اس��ت که این، تقویت دستگاه قضاست. 
باید معلوم شود در دستگاه سالم، دو لکه 
س��یاه در نظر مردم جل��ب توجه کرده و 
این حرکت عظیم اثربخش تحت الشعاع 
4 نفر آدم فاسد قرار گرفته است. رئیس 
ق��وه قضائیه، فس��اد اقتصادی را ریش��ه 
بسیاری از فساد ها از جمله فساد اخالقی 
و سیاس��ی دانس��ت و با تأکید بر اینکه 
برخورد ب��ا قضات و یا کارکنان فاس��د 
موجب تقویت دستگاه قضایی می شود، 
اظهار ک��رد: نباید اجازه دهیم دس��تگاه 
قضایی به ذره ای فس��اد آلوده شود، زیرا 
اعتماد عمومی و س��رمایه اجتماعی را از 

دست می دهیم.

 صدور
  کيفرخواست

 برای 379 اخاللگر ارزی
ص��دور  از  ته��ران  دادس��تان 
از  نف��ر   379 ب��رای  کیفرخواس��ت 
اخاللگران ارزی خبر داد. علی القاصی 
گف��ت: در ح��وزه تنظیم ب��ازار ارز و 
اخاللگران در نظام ارزی، برخورد های 
بسیار خوبی شده و تاکنون برای 379 
نفر کیفرخواست صادر شده است. وی 
اف��زود: 309 نفر به مجازات س��نگین 
محکوم قطعی ش��دند. دادستان تهران 
اظهار کرد: همچنین 224 فقره پرونده 
اختالل ارزی در دادس��را ها و ش��عب 

ویژه در دستور کار قرار دارد.

یک فعال اصولگرا در پاس��خ به این 
س��ؤال که آیا این س��ازوکار در برابر یا 
م��وازی ائتالف های دیگ��ر اصولگرایان 
اس��ت، تصریح ک��رد: ما چنی��ن بنایی 

نداری��م. اگ��ر در آن س��ازوکار جوانان 
نخب��ه و حوزویان جدید ام��کان ورود 
برای بررس��ی پیدا نکنند، از آن ها بازهم 
به صورت حزبی حمایت خواهیم کرد. 

محس��ن پیرهادی بابیان اینکه »جمعیت 
پیش��رفت و عدال��ت و ش��خص دکتر 
قالیباف، به  هیچ وجه بنای وحدت شکنی 
در میان اصولگرایان را ندارد« بر این نکته 

تأکید کرد که: پیش ازاین هم باوجود اینکه 
ایشان )محمدباقر قالیباف( از حوزه عدم 
پایبندی دیگران به ائتالف آسیب دیده، اما 

هیچ گاه وحدت شکن نبوده است.

مرکز آمار در گزارش��ی ش��اخص 
قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی 
ش��هر ته��ران در فصل به��ار 1398 را 
406.9 اعالم کرد که این رقم نس��بت 
به ش��اخص فصل قبل )356.4(، 14.2 
درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه 
سال قبل )250.8(، 62.2 درصد افزایش 
داشته اس��ت. براس��اس این گزارش، 

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار 
فصل منتهی به فصل بهار س��ال 1398 
نس��بت ب��ه میانگین ش��اخص چهار 
فصل منتهی به بهار سال 1397 معادل 
56.3درصد بوده که نس��بت به همین 
اطالع در فصل قب��ل )47.8 درصد( با 
افزایش روبه رو بوده اس��ت. در فصل 
بهار س��ال 1398 شاخص قیمت گروه 

»خدم��ات« ب��ا 21.9 درص��د افزایش 
نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در 
شاخص کل داشته است. گروه »سیمان، 
بتون، ش��ن و ماس��ه« با 18.4 درصد و 
گروه »چوب« با 11.5 درصد افزایش، 
به ترتیب رتبه های بعدی را در افزایش 
شاخص قیمت نهاده های ساختمان های 

مسکونی شهر تهران داشته اند.

انجمن  مدیرعام��ل  مهر: 
حمای��ت زندانیان، گفت: به 
بیش��تر  حمایت های  منظور 
توزی��ع جمعی��ت  الگ��وی 
در  زندانی��ان  خانواده ه��ای 

مناط��ق ته��ران را بررس��ی 
خواهی��م کرد. جب��ار باقری 
افزود: ت��ا کن��ون از مناطق 
مختلف��ی بازدی��د کردیم و 
در ه��ر منطق��ه 170-160 

خانواده شناس��ایی شدند و 
در پوش��ش حمایت��ی قرار 
می گیرن��د. بازدیدهای خود 
را از مناطق به اصطالح قرمز 
آغ��از کردیم. تص��ور ما بر 

این اس��ت که در مناطق 15، 
16، 19 و 9 جمعیت بیشتر 
باش��د. مناطق آل��وده جهت 
حمایت های بیشتر شناسایی 

می شوند.

از وحدت شکنی ضربه خوردیم

افزایش 62 درصدی قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی

توزیع جمعیت خانواده های زندانیان در تهران
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 خبرنگاران به صرف سؤال پرسیدن
 و پاسخ گرفتن در جلسات بسنده نکنند

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، شنبه شب 19 
مرداد ماه 98، »محمدعلی طالبی« در مراس��م جشن روز خبرنگار 
که در س��الن شهید عباسپور برق منطقه ای یزد برگزار شد، ضمن 
تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و 
همه ش��هدای عرصه خبر و رس��انه، گفت: خبرنگاران در عرصه 
اطالع رسانی اس��تان با کمترین چشمداشت و امکانات، خدمات 
ش��ایان توجهی را به جامعه و مردم ارائ��ه می دهند. » محمدعلی 
طالبی«  ادامه داد: اگر بخواهیم نگاه حداقلی به رسانه و خبرنگاران 
استان داشته باشیم صرفاً وظیفه اطالع رسانی به ذهن ما می آید اما 
باور ما به یک نگاه حداکثری است و آن نگاهی است که جایگاه 
خبرنگار و رسانه ها را فراتر از آن چیزی می داند که امروز وجود 
دارد. وی افزود: در نگاه حداکثری رسانه ها نقش بی بدیلی در روند 
توسعه استان هم در حوزه توسعه فرهنگی و هم سایر محورهای 
توس��عه ازجمله توس��عه اقتصادی دارند و بازوی بس��یار خوبی 
برای برنامه های اولویت دار اس��تان در حوزه های مختلف هستند. 
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: بارها از حکمرانی 
خوب صحبت کردیم که رس��انه ها در این حوزه نقش��ی بی نظیر 
دارند و اعتقاد دارم که هیچ س��اختاری به اندازه رسانه نمی تواند 
مروج شفافیت و حاکمیت قانون در جامعه باشد. »طالبی« ادامه داد: 
در ش��رایط عادی فرار از مسئولیت و پاسخگویی می تواند وجود 
داشته باش��د ولی با حضور رس��انه ها و خبرنگاران قوی مطمئنًا 
همه دستگاه ها خود را در معرض پاسخگویی و مسئولیت پذیری 

می دانند.
ضرورت تقویت جایگاه رسانه های استان

ا س��تاندار یزد با تاکید بر اینکه اعتقاد دارم جایگاه رس��انه های 
استان باید تقویت شود،  گفت: الزم است با یک نگاه آسیب شناسانه 
وضعیت رسانه های امروز را مورد ارزیابی قرار دهیم و بپذیریم که 
بیش از هر چیز رسانه ها نیازمند خودانتقادی هستند، به این معنا که 
آسیب شناسی الزم را از فعالیت خود داشته باشند و شأن و جایگاه 
رسانه  ایجاب می کند که خبرنگاران پاسدار این شأن و جایگاهی 

باشند که بسیار نیز مقدس است.
نیازمند تحلیل در فعالیت رسانه ها هستیم

»طالبی« با اشاره به اینکه »نیازمندیم که توان و مهارت خبرنگاران 
اس��تان را در عرصه های مختلف افزایش دهی��م«،  بیان کرد: دایره 
فعالیت رسانه ها در حوزه های مختلف نیازمند خبرنگارانی است 
که حداقل تخصص و مهارت را در این بخش ها داش��ته باشند و 
به صرف سوال پرسیدن و پاسخ گرفتن در جلسات بسنده نکنند 
بلکه با مطالعه،  آگاهی و هدفمندی به س��راغ مسئوالنی بروند که 
باید پاسخگوی بسیاری از مطالب و موضوعات باشند. عالی ترین 
مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه در فعالیت های رسانه ها نیازمند 
تحلیل هستیم و جای خالی آن را احساس می کنیم،  افزود: بسیاری 
از گزارش های تحلیلی می تواند مورد استفاده مسئوالن و مردم قرار 
گیرد که کمتر ش��اهد این مسئله هستیم و یزد با  اعتبار، برندها و 
جایگاهی که دارد مانند برند پایتخت کتاب ایران، نیازمند این است 
که رسانه های استان جایگاهی به مراتب بهتر از امروز داشته باشند  
و خبرنگاران به عنوان الگوهای جامعه مروجان عملی این برندهای 
فرهنگی و افتخارات باشند. وی با تاکید بر اینکه اختالفات صنفی 
نباید درون رسانه های استان وجود داشته باشد و این برای مسئوالن 
بسیار آزاردهنده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از این اختالفات 
ریشه دار نیست و به یک سری مسائل جزئی برمی گردد که بعضًا 
فضای مجازی نیز موجب دامن زدن به این اختالفات شده است 
اما می توان در یک فضای مفاهمه نشست و این اختالفات را حل 
کرد و در این راس��تا از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه 
مطبوعات استان می خواهم فضا را برای حضور همه رسانه ها به 
ویژه در تعامالت اجتماعی جامعه فراهم کنند زیرا در شرایط امروز 

به حضور همه رسانه ها نیازمندیم.

  اجرای خط چهارم انتقال آب به یزد 
حداقل 40 هزار میلیارد تومان هزینه دارد

نماینده مردم یزد و اش��کذر در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اج��رای خط انتقال آب از دریای عمان ب��ه یزد، حداقل 40 هزار 
میلی��ارد توم��ان اعتبار نی��از دارد. به گزارش خبرگزاری تس��نیم 
از یزد، کاهش ش��دید بارش های یزد در طول س��ال های گذشته 
و خشکس��الی پیاپی که در چند دهه گذش��ته دامن گیر یزد شده، 
بس��یاری از تصمیم گیری های توس��عه ای در اس��تان را منوط به 
برنامه ریزی در ارتباط با تامین آب کرده است. بحث کمبود آب در 
استان یزد هم تنها مربوط به بخش شرب و بهداشت نیست و یزد 
نه تنها در حوزه تامین آب شرب با مشکل مواجه است، به شدت 
با مش��کل کم آبی در حوزه صنعت و کشاورزی هم مواجه است. 
محدودیت در منابع آبی از قدیم تا االن س��بب شده که مردم این 
خط��ه برای تامین آب اقدام به انتقال از طریق روش های مختلف 
کنند و در گذش��ته مردم یزد مبدع تکنولوژی پیچیده قنات بودند 
و بعدها این تکنولوژی به سایر نقاط ایران و جهان گسترش پیدا 
کرد. پس از انقالب هم بحث انتقال آب به یزد در طول س��ال ها 
بوده و خط انتقال آب اول یزد از سرچشمه زاینده رود به این استان 
اجرا شد ولی با توجه به اینکه این خط تنها با 60 درصد ظرفیت 
آب را به یزد منتقل می کند، مباحث مختلفی در ارتباط با خطوط 
بعدی انتقال آب به یزد همیش��ه مطرح بوده است. سیدابوالفضل 
موسوی بیوکی در این رابطه در گفت و گو با تعدادی از خبرنگاران 
خبرگزاری های یزد اظهار داشت: خط اول، خط فعلی انتقال آب 
آشامیدنی یزد است که از این خط در 10 سال گذشته به صورت 
میانگین 64 میلیون متر مکعب به صورت سالیانه آب به یزد منتقل 
می شد ولی سال گذشته این رقم به 50 میلیون متر مکعب رسید. 
وی دلیل این موضوع را رسیدن ذخایر سد زاینده رود به پایین ترین 
حد خود دانست و گفت: امسال به واسطه افزایش ذخیره آب سد، 
احتمال افزایش میزان از 64 به 66 میلیون هم وجود دارد. موسوی 
ظرفیت این خط انتقال را 98 میلیون متر مکعب دانست و تصریح 
کرد: در ارتباط با این خط دولت وظیفه انتقال آب به یزد را دارد و 
به هیچ عنوان امکان حذف آن نیست. نماینده مردم یزد و اشکذر 
در مجلس شورای اسالمی، نیاز استان یزد به آب شرب و بهداشت 
را حداقل حدود 91 میلیون مترمکعب در س��ال دانست و گفت: 
عالوه بر جمعیت استان یزد، ما مهاجرین را در استان هم داریم که 
تعداد آنها هم قابل توجه است وحداقل نیاز استان را بین 100 تا 

110میلیون متر مکعب می کند.

طرح بخشودگی سود و جرائم معوقات 
بازپرداخت تسهیالت بانک مسکن

مدیر ش��عب بانک مسکن استان یزد اعالم کرد: همشهریانی 
که قبل از بهمن س��ال 1395 از تسهیالت اعطایی تا سقف یک 
میلیارد ریال اس��تفاده کرده و در بازپرداخت آن دچار مش��کل 
ش��ده اند می توانند از طرح بخش��ودگی س��ود و جرائم متعلقه 
بهره مند شوند. به گزارش ایس��نا– یزد، »صیدنبی حیدریان« به 
مناس��بت روز خبرنگار در نشس��ت خبری که به منظور معرفی 
خدمات این بانک برگزار شد، اظهار کرد: بانک مسکن توانسته 
است به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای در بخش مسکن 
با نگاه منفعت اجتماعی با ش��بکه گسترده خود در سطح کشور 
همراه با قدمتی 80 س��اله، در برآوردن نیاز مردم به مس��کن به 
خصوص اقشار کم درآمد و میان درآمد جامعه نقش آفرینی کند. 
وی در ادامه بیان کرد: عمده فعالیت بانک مس��کن در راستای 
اعطای تسهیالت و خدمات بخش مسکن و موضوعات مرتبط 
با نظام تامین مالی مسکن و ساختمان بوده و انواع خدمات بانکی 
مورد نیاز مش��تریان حقیقی و حقوقی از جمله س��پرده پذیری، 
پرداخ��ت تس��هیالت، ص��دور ضمانت نامه، خدم��ات ارزی، 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، مشاغل، خوداشتغالی، 
جامعه ایثارگران و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و غیره 
در بخش مس��کن را ارائه می کند. حیدریان افزود: بانک مسکن 
با برنامه ریزی  مس��تمر در جهت ایجاد ش��رایط مناس��ب برای 
اقش��ار مختلف، انواع تس��هیالت برای ساخت و خرید مسکن 
را پیش بینی کرده که ش��امل پرداخت تسهیالت از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن، حساب صندوق 
پس انداز مسکن یکم، تسهیالت بدون سپرده و تسهیالت بافت 
فرس��وده اس��ت. وی تاکید کرد: مجموعه سیاس��ت های بانک 
همواره در راس��تای خانه دار شدن قشر متوسط و حمایت مالی 
از انبوه س��ازان با صالحیت حرفه ای که نقش مهمی در ساخت 
و س��از با کیفیت دارند، بوده اس��ت. مدیر شعب بانک مسکن 
استان در ادامه به تسهیالت پرداختی از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم با نرخ 8 درصد در مناطق عادی و 6درصد در بافت 
فرسوده اش��اره کرد و گفت: سقف تسهیالت زوجین صندوق 
پس انداز مس��کن یکم در مرکز استان، 120 میلیون تومان و در 
سایر شهرهای اس��تان 80 میلیون تومان با بازپرداخت 12 ساله 
اس��ت و می تواند بهترین گزینه برای جوان��ان به عنوان کمک 
هزینه س��اخت یا خرید واحد مسکونی باش��د. وی با اشاره به 
اجرای ماده 2 تبصره 35 قانون بودجه س��ال 1395 و تجویز آن 
به موجب بند »ل« تبصره 16 قانون بودجه س��ال 1398 توسط 
بانک مسکن، تصریح کرد: بر اساس این طرح، افرادی که قبل از 
بهمن سال 1395 از تسهیالت اعطایی تا سقف یک میلیارد ریال 
اس��تفاده کرده و در بازپرداخت آن دچار مش��کل شده اند، برابر 
ضواب��ط اعالمی بانک مرکزی جمهوری اس��المی می توانند در 
صورت بازپرداخت یکجا و نقدی باقیمانده اصل تسهیالت، در 
صورتی که مانده اصل تسهیالت زیر 500 میلیون ریال باشد، از 
بخشش کل سود و جرائم متعلقه بهره مند شوند. حیدریان اضافه 
کرد: همچنین مش��تریانی که از چند فقره تسهیالت که مجموع 
آنه��ا زیر یک میلیارد ری��ال بوده و مانده اصل هر تس��هیالت 
نیز زیر 500 میلیون ریال باش��د، می توانند از این بخش��ودگی 
بهره مند ش��وند. مدیر شعب بانک مسکن اس��تان یزد در پایان 
نیز از مش��تریان و متقاضیان دریافت تس��هیالت و مش��موالن 
طرح بخش��ودگی جرائم بانک مسکن خواست تا جهت کسب 
اطالعات بیش��تر و بهره مندی از مشاوره تخصصی قابل ارائه به 

شعب بانک مسکن در سراسر استان مراجعه کنند.

 کاهش 10 برابری درمان زخم پای دیابتی ها
 در مرکز دیابت یزد

رییس مرکز تحقیقاتی و درمانی دیابت یزد از درمان زخم پای 
دیابتی با روش های علمی نوین و کاهش 10 برابری هزینه درمان 
در این مرکز خبر داد. به گزارش ایسنا- یزد، »سیدحسین خلیل زاده« 
با اش��اره به اقدامات در دستور کار مرکز دیابت استان، اظهار کرد: 
روزانه بین 20 تا 25 بیمار دیابتی برای درمان زخم پا به کلینیک زخم 
پای دیابتی یزد مراجعه می کنند. وی با بیان این که مرکز دیابت یزد 
مرکزی دولتی با هزینه درمان کم است، افزود: تاکنون نتایج مثبت 
قابل توجهی بدنبال داشته است. رییس مرکز تحقیقاتی و درمانی 
دیابت یزد گفت: در این مرکز از پانس��مان های داخلی و معمولی 
برای درمان مراجعان استفاده می شود. خلیل  زاده در ادامه هدف از 
راه اندازی این کلینیک را بهبود سطح کیفی درمان بیماران از طریق 
تعامل با مراکز درمانی دیگر دانست و از کاهش پنج تا 10 برابری 
هزینه های درمان زخم پای دیابتی در این مرکز نسبت به سایر مراکز 
خبر داد. این مسئول تصریح کرد: مردان، افراد سیگاری یا قلیانی، 
افرادی که دچار نوروپاتی )اختالل اعصاب( هس��تند، بیمارانی که 
سابقه دیابت آن ها بیشتر از 10 سال است، کسانی که سابقه زخم 
پای دیابتی دارند و افراد دچار اختالل خونرسانی در اندام تحتانی از 
جمله گروه های در معرض خطر ابتال به زخم پای دیابتی هستند. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: دیابت، سبب اختالل در اعصاب پا 
می شود و خونرسانی به پا را مختل می کند، عروق کوچک و بزرگ 
پا را درگیر می کند و به همین دلیل بیماران زخم پای دیابتی باید از 
کفش های چرم طبیعی، بنددار و قابل تنظیم استفاده کنند و کسانی 
که دچار ناهنجاری در پا هستند باید اسکن کف پا انجام داده و کفی 

مناسب کفش برای آن ها طراحی شود.

 يزد در آيينه يزد در آيينه

پلی��س راهنمایی  رئیس 
و رانندگ��ی نیروی انتظامی 
گفت: در تحلیل تصادفات 
س��ال   11 ط��ی  کش��ور 
گذش��ته متوجه ش��دیم که 
34 درص��د از جان باختگان 
ح��وادث  مجروح��ان  و 
رانندگی در خودروی پراید 
بوده اند. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران، سردار هادیانفر 
ب��ا بی��ان اینک��ه متاس��فانه 
پرای��د ایمنی کافی را ندارد، 
تصریح کرد: ما گزارش��اتی 
را ب��ه ش��کل مکت��وب و 
همراه با مس��تندات به وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت 
ارس��ال کردیم و حضوری 
با  هم جلس��ه ای داش��تیم. 
مدیرعامل شرکت سایپا هم 

جلسه داشتیم و این موارد را منتقل کرده ایم و 
قرار شد با توجه به تعهدی که این شرکت در 

سال 98 برای فروش داشته از سال 99 اراده بر 
این ش��ود تا تولید پراید متوقف شود و ما این 

خودرو را شماره گذاری نمی کنیم تا خودرویی 
ایمن تر جایگزین شود.

توقف شماره گذاری پراید

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر
7149 – سید محمود زاده میراشکذری قسمتی از پالک 7149 اصلی واقع 
در اشکذر بخش 9 یزد به مساحت 134/10 مترمربع تحت رای 537 مورخ 
98/5/1 به صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل 

بر ساختمان که از مالکیت مالک اولیه سید علی اکبر حسینی کسر گردد.
ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان فوق اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم و گواهی طرح دعوی خودر را به این اداره تس��لیم نمایند، بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 98/5/23
98 – 68

ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان اشکذر
محمدحسین کریمی زارچی قسمتی از پالک 7285 اصلی واقع در اشکذر 
به مساحت 136/50 مترمربع تحت رای 560 مورخ 98/5/15 به صدور سند 

زمین محصور مشتمل بر ساختمان
عباس کریمی زارچی قس��متی از پالک 7285 اصلی واقع در اش��کذر به 
مس��احت 125/30 مترمربع تحت رای 557 مورخ 98/5/15 به صدور سند 

زمین محصور مشتمل بر ساختمان
امیر کریمی زارچی قسمتی از پالک 7285 اصلی واقع در اشکذر به مساحت 130/90 مترمربع 

تحت رای 566 مورخ 98/5/15 به صدور سند زمین محصور مشتمل بر ساختمان
حمید رضا کریمی زارچی قس��متی از پالک 7285 اصلی واقع در اش��کذر به مساحت 119/50 

مترمربع تحت رای 569 مورخ 98/5/15 به صدور سند زمین محصور مشتمل بر ساختمان
حسن کریمی زارچی قسمتی از 7285 اصلی واقع در اشکذر به مساحت 142/15 مترمربع تحت 

رای 562 مورخ 98/5/15 به صدور سند زمین محصور مشتمل بر ساختمان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم وگواهی طرح 
دعوی خود را به این ادره تسلیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 98/5/23
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آگهی اصالحی شرکت خدمات مسافرت هوایی پارسیس گشت 
 آریایی سهامی خاص به شماره ثبت 16912 

و شناسه ملی 14006782372
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1398، سرمایه شرکت از 
100000000 ریال به 1000000000 ریال افزایش یافته است که در آگهی 
139830421638001863اش��تباها از مبلغ 1000000 قیدگردیده است لذا 
با توجه به تغییرات مذکور ماده مربوطه بدین شرح میباشد. ماده 4: سرمایه 
شرکت مبلغ1000000000ریال منقسم به100سهم10000000ریالی با نام 

که تماما پرداخت شده میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )560964(

60 هزار معلم بازنشسته می شوند
آرمان ملی: سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در سال 
تحصیلی جدید 60 هزار معلم بازنشسته می شوند. جواد حسینی اظهارکرد: 
ورودی ها ما 20 هزار معلم است و باید کمبود 40 هزار معلم را با 12 روش 
پر کنیم و حتی یک کالس بدون معلم در اول سال تحصیلی برایمان قابل 
قبول نیست. ما شرمنده معلمان کشورمان هستیم، چرا که از بعد از انقالب 

تاکنون 20 هزار میلیارد تومان مطالبات آنها تلنبار است.

نماین��ده مجلس گف��ت: بحث 
اختیارات یک رئیس جمهور بیشتر 
به روش رئی��س جمهور برمی گردد 
که چگونه رفت��ار کند. علی مطهری 
اظه��ار ک��رد: در بس��یاری از موارد 

رئیس جمهور نبای��د اجازه دخالت 
برخی نهادها و افراد غیرمس��ئول را 
بده��د؛ اما آقای روحان��ی این اجازه 
را می ده��د و طبعا ممکن اس��ت از 
اختیارات او کم ش��ود. وی همچنین 

یادآور ش��د: در معرفی کابینه دولت 
به مجل��س در ابتدای دولت یازدهم، 
رئیس جمهور به جای اینکه فهرست 
وزیران را مستقیماً به مجلس بفرستد، 
ابتدا نظرات برخی نهادها و مقامات 

را کس��ب کرد و بعدا فهرست را به 
مجلس فرستاد؛ زمانی که خود ایشان 
تمایل دارد که اختیاراتش کم ش��ود 
طبیعی است که عمال هم همین طور 

خواهد شد.

ی��ک عض��و فراکس��یون امید 
مجلس ب��ا تاکید بر اینکه تحریم 
با منط��ق اصالح طلبی  انتخابات 
ک��ه  گف��ت  نیس��ت،  س��ازگار 
گروه های معتقد به قانون اساسی 

ب��ه دنب��ال حضور و مش��ارکت 
انتخاب��ات  در  م��ردم  گس��ترده 
حجت االسالم  هس��تند.  پیش رو 
والمس��لمین احمد مازنی با بیان 
اینکه تحری��م انتخابات با منطق 

اصالح طلب��ی س��ازگار نیس��ت، 
گفت: اصالح طلب روش��ی جز 
گفت وگ��و و مش��ارکت در یک 
فرآیند دموکراتیک را نمی شناسد 
و مالک و معیارش قانون اس��ت؛ 

بنابراین پیش بینی من مش��ارکت 
اصالح طلبان در انتخابات پیش رو 
اس��ت؛ زیرا تغییر بجز از مس��یر 
قان��ون ب��ا منط��ق اصالح طلبی 

مغایرت دارد.

ایلنا: وزیر بهداشت، در پاسخ 
دانش��جویان  کنونی  مطالبات  به 
پزش��کی بهره مند شده از سهمیه 
30 درصدی تاکید ک��رد که آنها 

باید تا آخری��ن روز تعهد خود 
را اج��را کنن��د. س��عید نمک��ی 
پزش��کی  دانش��جویان  اف��زود: 
بومی که از س��همیه 30 درصدی 

اس��تفاده کرده ان��د، نمره کمتری 
نس��بت به بقیه پذیرفته ش��دگان 
پزشکی کسب  سراسری  کنکور 
کرده ان��د. ای��ن اف��راد به دلی��ل 

پایین ب��ودن امتیازی که کس��ب 
کرده ان��د، تعهد دادند تا در نقطه 
خاصی از کشور به ارائه خدمات 

بپردازند.

 مخالف شادی مردم 
نیستیم!

آیت ا...محم��د ی��زدی با ذکر این مطلب ک��ه نباید به بهانه 
کنسرت در شهر ها گناه و فسخ و فجور را ترویج دهیم گفت: 
وقتی یک مدیرکل وزارت ارشاد کنسرتی را به راه انداخته و 
در آن به نام هنر، رقاصی را رواج داده، باید بدانیم که حقوق 
الهی را زیر پا گذاش��ته اس��ت و باید با او برخورد شود؛ البته 
ما مخالف ش��ادی مردم نیستیم، اما نباید به نام شادی حقوق 
الهی پایمال ش��ود؛ اگر کنسرت هم می خواهند بگذارند حق 
ندارن��د ک��ه در آن به رقاصی پرداخت��ه و بی حجابی هایی که 
خالف خواس��ته خداوند و منویات رهبر معظم انقالب است 
ایجاد کنند. وی در ادامه با ذکر اینکه حقوق الهی و عامه باید 
در کار دادس��تانان مورد نظر واقع شود عنوان کرد: دادستان ها 
نباید اجازه دهند که کسانی در فضای عمومی، حقوق الهی و 
احکام شرعی را پایمال کنند و در این راه نباید از هیچ کسی 
واهمه داشته باشیم؛ همچنین اگر مشاهده کردند که حق مردم 
در حال تضییع اس��ت باید احساس وظیفه کرده و وارد عمل 

شوید و جلوی آن را بگیرند.

رئيس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها را بدهد

تحریم انتخابات با منطق اصالح طلبی سازگار نیست

خدمت پزشکان در مناطق محروم

نامه برخی از ایرانیان مقیم اروپا به روحانی
برخی از ایرانیان مقی��م اروپا در نامه ای 
به حس��ن روحانی، رئیس جمهور، از وی 
خواس��ته اند تا فرصت دفاع از ای��ران را از 
ایرانیان خارج از کش��ور س��لب نکند. در 
بخش��ی از این نام��ه آمده اس��ت که برای 
بس��یاری از ایرانی��ان دور از وطن ش��کی 
وجود ندارد که یک الیه... در داخل دوست 
ندارد که ایرانیان خارج از کش��ور در روند 
تحوالت کشور نقش س��ازنده ای ایفا کنند 
و ب��ا حرکاتی... در حال طرد ایرانیان خارج 
از کش��ور به ویژه افراد تاثیرگذار، صاحب 

دانش و س��رمایه اس��ت. عقیده داریم این 
گروه با ذهنیتی اش��تباه باور دارد که ایرانی 
دوتابعیتی نمی تواند دلسوز ایران باشد، در 
حالی که برخی از ایرانیان خارج از کشور به 
خاطر تجارب بین المللی خود از دلسوزترین 
شهروندان کشور هستند. در بخش دیگری 
از این نامه آمده اس��ت: ب��ه عنوان اعضای 
کوچکی از جامعه ایرانیان مقیم اروپا، از شما 
استدعا داریم که به این موضوع توجه کنید 
و رابطه نظام با ایرانیان خارج از کش��ور را 

ترمیم کنید.

 ارزش سهام عدالت
 4 ميليون و 800 هزار تومان
رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: ارزش سهام عدالت 
کس��انی که یک میلیون تومان کامل سهام داشته اند، به چهار 
میلیون و 800 هزار تومان رس��یده اس��ت. به گزارش تسنیم، 
پوری حسینی با اش��اره به آخرین وضعیت واریز سود سهام 
عدالت به حس��اب دارندگان سهام افزود: سود سهام عدالت 
س��ال های 95 و 96 به تمام کسانی که شماره حساب شبای 
خود را ارائه کرده اند پرداخت شده، اما عده ای شماره حساب 
ش��بای خود را ارائه نکرده اند. او ادامه داد: از 15 تیرماه تا 15 
مردادماه حدود 338هزار نفر شماره شبای خود را ارائه کرده اند 

که 56 میلیارد تومان سود سال 95 و 96 آنها واریز می شود.

آیت ا...عبدا... جوادی آملی در پیام تصویری به 
همایش گفتمان اقتصاد مقاومتی با اشاره به آیاتی 
از س��وره نس��اء گفته: مال، عامل قیام و قوام یک 
ملت است و ملت اگر بخواهد قائم و مقاوم باشد، 
چاره ای نیست که کیف و جیبش پر باشد؛ چراکه 
ملتی که دستش تهی است، از ستون محروم است، 

از قیام و مقاومت طْرفی نمی بندد و این مال است 
که عامل قیام یک ملت است. به گزارش ایسنا، این 
مرجع تقلید تصریح کرد: این ستون را نباید به دست 
لرزان افراد سفیه و بی ُعرضه سپرد، آن مدیر سفیه 
و آن مدبّ��رِ لرزان، خ��ود را نمی تواند تأمین کند، 
خودایستادگی را فرا نگرفته، چه رسد به اینکه بتواند 

س��تون ملت و مملکتی را نگهداری کند. وی در 
بخشی از سخنان خود تأکید کرد: ملت فقیر فلج 
اس��ت، ملتی که جیبش خالی است، کیفش خالی 
است، تهیدست است، بدهکار است، مدیون است، 
فلج است و ملت فلج، قدرت قیام ندارد، چه رسد 

به مقاومت.

ملتی که جیبش خالی است، قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت
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ورزش راهکار رفع افسردگی و کم تحرکی 
خانواده هاست

کارش��ناس تربیت بدنی با اش��اره به کم تحرکی و افس��ردگی به 
عنوان یکی از مهمترین مشکالت جامعه کنونی گفت: این مشکالت 
برآمده از غفلت خانواده ها از ورزش و تریبت بدنی هستند. »فاطمه 
خباززاده« در گفت وگو با خبرنگار ما، به اهمیت و تاثیر ورزش در 
زندگی اشاره و تصریح می کند: متاسفانه کم تحرکی و افسردگی یکی 
از مهمترین مشکالت جامعه کنونی ما و برآمده از غفلت خانواده ها 
از ورزش و تریبت بدنی هستند. وی در رابطه با ورود ورزش هایی 
س��اده مانند دارت، طناب زنی و س��ایر ورزش های بومی محلی در 
محیط خانواده تصریح می کند: ورزش یکی از عواملی است که در 
روحیه، افکار و وضعیت جشمانی فرد تاثیرگذار است به طوری که 
فردی که جنب و جوش دارد فردی ش��اد است و در زندگی کمتر 
دچار مشکل می شود. وی افزود: افرادی که ورزش می کنند، تمرکز 
بیش��تری بر زندگی داشته و میتوانند در زندگی راحت تر با مسائل 
روبرو ش��وند و تصمیمی گیری کنند. یکی از غرفه داران نمایشگاه 
ازدواج موفق، زندگی ش��اد، با باین این که ورزش هایی ساده مانند 
دارت در محیط خانه و سایر اماکن قبال حمل و جابجایی هستند، 
گفت: این وسایل ورزشی در عین سادگی و قابل حمل بودن تاثیر 

زیاید در شادی و تخلیه انرژی های منفی محیط خانواده دارند.

 رکابزنان پیشگامان نایب قهرمان
 لیگ برتر جاده کشور شدند

تیم دوچرخه سواری پیشگامان موفق شد با تصاحب مدال طالی 
رشته استقامت و مدال برنز رشته تایم تریل نایب قهرمان مرحله دوم 
لیگ برتر جاده کشور شود. تیم دوچرخه سواری پیشگامان در دومین 
مرحله رقابتهای لیگ برتر جاده کش��ور ک��ه در تهران برگزار گردید 
خوش درخشید. در این مسابقات علی اصغر موسوی زاده رکابزن تیم 
پیشگامان موفق شد با پشت سرگذاشتن دیگر رقبای خود و با زمان 
3س��اعت و 34 دقیقه برروی سکوی نخست رشته استقامت بایستد 
و قهرمان این مرحله شود. محمد رجبلو دیگر رکابزن پیشگامان نیز 
توانست مدال برنز رشته تایم تریل را از آن خود کند. در مجموع تیمی 

پیشگامان نایب قهرمان مرحله دوم و مجموع دو مرحله شد.

یزد میزبان لیگ تنیس آینده سازان کشور
دور رفت لیگ آینده سازان کشور با حضور 17 تیم در یزد شروع 
ش��د.  در مراسم آغازین سید احمد هاشمی هاشمی معاون توسعه 
ورزش اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان یزد ضمن خیر مقدم به 
مربیان، سرپرس��تان و ورزشکار به شهر جهانی یزد، روح حاکم بر 
مسابقات ورزشی را دوستی و مودت دانست و از بازیکنان خواست 
از شرایط به دست آمده برای یادگیری و انتقال تجربیات به یکدیگره 
بهترین بهره را ببرند. گفتنی است دور رفت لیگ آینده سازان کشور 
از 19 تا 25 مرداد در زمینهای تنیس ورزش��گاه ش��هید نصیری در 

جریان است.

  اخبار كوتاه ورزش يزد

صفحه آخر

توبه شکستن خطاست
زب��ان دراز کم س��واد ناقص العقل که اخی��راً به دلی��ل اوره باال 
دائم الچرت نیز شده و سخنان ُچرتکی زیاد می زند و می نویسد باید 
عقل��ش اینقدرها قد  بدهد که زباِن درازش را نباید زیاد دراز کرده 
و باید حرمت داری کند اما بگم خدا این آهو را هدایت کند که با 
پای خود خودش را جلو تیر زبان دراز و ما را در برابر نگاه تأدیب 
و اخم سلطان اآلیینه می اندازد دور از جان عقال و شما خوانندگان 
محترم اگر به جای زبان دراز بودید و جمالت زیر را می شنیدید آیا 
می توانس��تید عنان و اختیار قلم و طنز را حفظ کنید؟ از کدخدایی 
س��خنگو درباره نظارت اس��تصوابی می پرس��ند بر موضوع تایید 
صالحیت فقهای شورای نگهبان مثل حضرت آیت ا... جنتی یزدی 
که خدا بر طول عمرش��ان بیفزای��د! و پای ثابت انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری هس��تند، چه کس��ی نظارت می کن��د؟ کدخدایی 
جواب می دهد خودشان! البته وقتی جلسه نیستند!!! ببخشید افسار 
اس��ب س��رکش طنز از دس��تم در رفت تا مرا به زیرزمین جایگاه 
مدیرمس��ئول آیینه و میز نیم متر در یک متر فل��زی داخل آن اتاق 
هدایت نکرده اند و سرم را بر آن نکوبیده اند خودم را به یک شکلی 

پیاده و سرم را به سالمت حفظ کنم اگر خدا بخواهد.
زبان دراز

 طنز

منبع: روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان یزد

ش��ورای نگهب��ان باید اف��رادی را 
که ج��رم قابل توجه مال��ی یا اخالقی 
دارن��د رد صالحی��ت کند ن��ه این که 
کاندیدا های��ی را که انتق��ادی به نظام 
دارند. علی مطهری )نماینده تهران در 
مجلس( ب��ه صحبت های اخیر آیت ا... 
محمد یزدی واکنش نشان داد. آیت ا... 
یزدی گفته بود: »نباید اجازه دهیم افراد 
سودجو به مجلس شورای اسالمی راه 
یابند، زیرا برخی نمایندگان به این امید 
وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار 
به وزرا رشوه خواری کنند«. به گزارش 
عصرای��ران، مطه��ری با انتش��ار متنی 
در کانال تلگرامی اش به این س��خنان 
آی��ت ا... یزدی جواب داد و نوش��ت: 
س��خنی با جناب آقای محمد یزدی- 
جناب آقای محمد یزدی عضو محترم 
ش��ورای نگهبان در جمع دادستان های 
کشور گفته اند: »نباید اجازه دهیم افراد 
سودجو به مجلس شورای اسالمی راه 
یابند زیرا برخی نمایندگان به این امید 
وارد مجلس می شوند که با اعمال فشار 
به وزرا رش��وه خواری کنند.« اوالً این 
س��خن، همه نمایندگان مجلس را زیر 
سؤال می برد. بهتر بود ایشان به فرض 
صحت کالمش��ان و اثبات اتهام وارده 

نام آن نماین��دگان را ذکر می کردند تا 
ذّمه س��ایر نمایندگان بری می شد. ثانیًا 
در می��ان نمایندگان به ن��درت چنین 
کس��انی پی��دا می ش��وند و علت آن 
هم نوع رفتار ش��ورای نگهبان اس��ت 
ک��ه افراد حّر و آزاده و پاک دس��ت و 

پاک دام��ن را ب��ه دلیل انتق��اد از نظام 
ب��ه جرم ضدی��ت با والی��ت فقیه رد 
صالحی��ت و چنان اف��رادی را تأیید 
صالحیت می کن��د. بنابراین به فرض 
صحت ادعای آقای یزدی، برای رفع 
این نقیصه، شورای نگهبان باید روش 

خود را عوض کند و صرفًا افرادی را 
ک��ه جرم قابل توج��ه مالی یا اخالقی 
دارن��د رد صالحیت کند ن��ه این که 
کاندیداهایی را هم که انتقادی به نظام 
دارند اما افراد سالم و صالحی هستند 

رد صالحیت نماید.

 هادی رضوی شورای نگهبان افراد آزاده را به دلیل انتقاد، رد صالحیت می کند
زندانی شد

نماینده دادس��تان تهران در پرونده بانک سرمایه از 
اجرای حکم ه��ادی رضوی و انتقال او به زندان خبر 
داد. رسول قهرمانی در این باره اظهار کرد: حکم هادی 
رضوی اجرا و وی بازداش��ت و به زندان منتقل ش��د. 
وکیل سیدهادی رضوی هم گفت: زمان دستگیری به 
بنده ابالغ نشده بود اما مطلع هستم که دستگیر شدند. 
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: 
در پرونده ای که در تهران داشتیم هادی رضوی به اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی کش��ور به 20 سال حبس، رد 
مال، 74 ضربه شالق و محرومیت از خدمات دولتی و 
همدست وی احسان دالویز به جرم معاونت در اخالل 

در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده اند.

 تعیین  رهبری 
فقط با خبرگان  است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به سپردن 
تعیین صالحیت ه��ای کاندیداهای انتخابات  مجلس  
خب��رگان رهبری به ش��ورای  نگهبان، گف��ت: به  هر 
ح��ال در مقطعی تصمیم گرفته ش��ده این کار انجام 
ش��ود و آن را ب��ه قانون تبدیل کنن��د، به همین دلیل 
دیگ��ر نمی توان کاری انج��ام داد. در دوران حضرت  
ام��ام)ره( هم روش همین بود که البته درباره نظارت  
اس��تصوابی اختالف هایی وجود دارد. آیت ا... هاشم  
هاشم زاده  هریسی درباره اینکه »قانون  اساسی سپردن 
تعیین صالحیت ه��ای کاندیداهای انتخابات  مجلس  
خبرگان رهبری را بر عهده ش��ورای  نگهبان نگذاشته 
اس��ت« گفت: قانون  این کار را منع نکرده اس��ت. در 
واقع این مساله در قانون  اساسی مسکوت است و به  
همین دلیل درباره چیزی که در قانون اساسی نهی شده 
اس��ت می توان تصمیم های جدیدی گرفت. خالصه 
اش��کاالت این مساله اشکال هایی مردمی و فلسفی و 
البته حقوقی است، اما با قانون  اساسی در تضاد نیست.

نماینده س��ابق م��ردم بروجن که 
مس��تقیما ب��ا پرونده باب��ک زنجانی 
مجل��س  در  را  آن  و  ب��ود  درگی��ر 
پیگیری می کرد درباره صحت و سقم 
صحبت های ای��ن نماینده مجلس و 
عضو ش��ورای نگهبان گف��ت: آنچه 

آق��ای ابوترابی و آقای یزدی گفته اند 
صحبت های بیراهی نیست و حقیقت 
دارد. دور قب��ل هم ش��اهد بودم که 
برخ��ی نماین��دگان واقع��ا آپارتمان 
گرفته  بودن��د و در برخی موارد هم 
ش��اهد بودم قرارداد یک پیمانکاری 

را گرفت��ه بودند. یعنی این مس��ائلی 
که مطرح می ش��ود موضوعاتی است 
که واقعیت دارد. امیرعباس س��لطانی 
ادامه داد: متاسفانه یک باب زشت و 
زننده ای باز شده است که نمایندگان 
چه در دوره های قبل��ی و چه اکنون 

انج��ام می دهن��د و ای��ن مس��ائل را 
می ت��وان به ک��ررات مش��اهده کرد 
کمااینک��ه در پرون��ده بابک زنجانی 
م��ا با همی��ن موارد برخ��ورد کردیم 
و تع��دادی از نماین��دگان به زنجانی 

وصل بودند.

در حالی که روز پنجش��نبه خانواده و 
نزدیکان مس��عود کاظمی، روزنامه نگار از 
تأیید حکم زندان وی در مرحله تجدیدنظر 
خب��ر داده بودند، وکیل او در گفت وگو با 
»جماران« گفت که هنوز این حکم به وی 
ابالغ نشده است. علی مجتهدزاده با اشاره 

به رأی دادگاه تجدیدنظر پرونده موکلش 
گفت: در مرحل��ه اول دادگاه این پرونده 
قرار وثیقه تش��دید شد. به ما گفتند آقای 
رئیس��ی از این اقدام ناراحت اس��ت و ما 
هم چ��ون به تغییر رویک��رد قوه قضائیه 
امی��دوار بودیم، اصل را ب��ر صحت این 

موضوع گذاشتیم و با ایشان مکاتبه کردیم 
و منتظر اتفاقات خیر بودیم. اما رأی چهار 
سال و شش ماه حبس صادر شد که طبق 
قانون دو س��ال قابل اعمال اس��ت. وکیل 
مس��عود کاظمی با تأکید ب��ر اینکه بدون 
تشکیل جلس��ه دادگاه تجدیدنظر حکم 

محکومیت را صادر کردند، تصریح کرد: 
طبق قانون باید دادگاه تجدیدنظر برگزار 
می ش��د. چون ب��رای پرونده های کیفری 
که از یک حدی بیشتر است، باید جلسه 
تش��کیل ش��ود. اما ظاهراً آقای رئیسی به 
خاطر جلوگیری از اطاله دادرس��ی اجازه 

گرفته است که دادگاه های تجدیدنظر ملزم 
به تشکیل جلسه نباشند. مسعود کاظمی، 
روزنامه نگار اردیبهشت ماه توسط دادگاه 
به 4 س��ال و ش��ش ماه حب��س تعزیری 
محکوم ش��ده بود که ای��ن حکم عیناً در 

دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.

جانشین فرمانده ناجا با انتقاد از کمبود 
امکانات برای مبارزه ب��ا قاچاق در مبادی 
رسمی کشور گفت: طبق برآوردها در سال 
حداقل 13 میلی��ارد دالر کاال قاچاق وارد 
کشور می شود. به گزارش خبرنگارماسردار 
ایوب سلیمانی در همایش روسای پلیس ها 
اقتصادی اظهارکرد: اینکه می گوییم قاچاق 

از مبادی رسمی صورت می گیرد منظورمان 
بی احترام��ی یا خ��دای نک��رده توهین به 
عزی��زان زحمتک��ش در گمرگ نیس��ت. 
وضع آنها از ما هم بدتر اس��ت اما نگرانی 
جدی در این خصوص وجود دارد چراکه 
امکانات برای کنترل کم است. وی با اشاره 
به ضرورت تجهیز گمرک های کش��ور به 

دستگاه های ایکس ری خاطرنشان کرد: در 
یک بندر ما روزانه بین 2 تا 3 هزار کانتینر 
وارد می ش��ود. ما ک��ه نمی توانیم تک تک 
این کانتینرها را با دس��ت باز کنترل کنیم. 
هر دستگاه ایکس ری روزانه می تواند 200 
کانتینر را عبور دهد و حاال در این ش��رایط 
رانت بازی نیز ش��روع می ش��ود و طبیعی 

است که صاحبان کاال نیز بخواهند با رشوه 
و زد و بند و موارد اینچنینی کاری کنند که 
بارشان از دستگاه ایکس عبور نکند. بعد هم 
با یک برگه خوداظهاری و مهر تایید کاال را 
وارد می کنند. جانشین فرمانده ناجا با بیان 
اینکه از بندر شهید رجایی تا مرز بازرگان 
با برگه خوداظهاری کاالیی را بار می زنند، 

اظهار کرد: طبق برآوردهای ما در سال بیش 
از 13 میلیارد دالر کاالی قاچاق وارد کشور 
می ش��ود. مگر هزینه خرید یک دس��تگاه 
ایکس ری چقدر است که آن را خریداری 
نمی کنند؟ در یک گمرک اگر به جای یک 
دس��تگاه ایکس ری 20 دس��تگاه بگذارند 

بسیاری از این مشکالت حل می شود.

س��نجش  س��ازمان  رئی��س 
شناس��ایی  از  کش��ور  آم��وزش 
بی��ش از 300 نف��ر متخل��ف و 
متقل��ب در کنک��ور 98 خبر داد 
و گفت: حکم ای��ن افراد پس از 
رس��یدگی صادر می ش��ود و در 

مواردی ب��ه محرومیت دائمی از 
کنکور می انجامد. ابراهیم خدایی 
افزود: این افراد شناس��ایی شده 
و ب��ه هیات بدوی رس��یدگی به 
تخلف��ات آزمون های سراس��ری 
معرفی ش��ده اند. ای��ن تخلف و 

تقلب ها مواردی بوده که در س��ر 
جلسه امتحان متوجه آن شده ایم 
و غی��ر از آن گزارش های مردمی 
هم در ای��ن زمینه وجود دارد که 
ب��ه آن رس��یدگی می ش��ود. وی 
درباره ص��دور کارنامه برای این 

افراد گفت: ب��رای آن عده که از 
تخل��ف و تقل��ب آن ه��ا مطمئن 
هستیم کارنامه صادر نمی شود و 
به هیات های بدوی معرفی شده 
و به آن ها فرصت داده می ش��ود 

که از خودشان دفاع کنند.

پس از اعتراض فع��االن بخش خصوصی به 
دریاف��ت تضامین به صورت س��پرده ریالی برای 
خری��د ارز کاالهای واردات��ی از جمله کاالهای 
اساس��ی مقرر ش��د بانک مرکزی ب��ا هدف رفع 
مشکالت سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی 
و تس��هیل واردات کاالهای اساسی و نهاده های 

تولیدی با صدور بخشنامه ها و ابالغیه های الزم، 
برخ��ی اقدامات را دنبال کند. طب��ق ابالغ بانک 
مرکزی، بانک های عامل نس��بت به آزادس��ازی 
وثائ��ق و تضامین مأخوذه به می��زان تعهد ارزی 
ایفا ش��ده مربوط به اعتبار اسنادی و حواله ارزی 
اق��دام و وثیقه ها و تضامین مربوط��ه را صرفاً به 

میزان تعهد ایفا نش��ده نگهداری کنند. همچنین 
در خص��وص حواله های ارزی، دریافت تضمین 
ارائه پروانه گمرکی لزوماً به مفهوم دریافت سپرده 
ریالی به میزان 35 درصد نیست، بنابراین آن بانک 
می تواند متناس��ب با اعتباری، نسبت به دریافت 

سایر تضامین و وثیقه های مناسب اقدام کند.

مدیرکل ضدجاسوس��ی وزارت 
اطالعات ایران 31 تیرماه سال جاری 
از شناسایی و دستگیری 17 جاسوس 
تربیت یافته سازمان اطالعات مرکزی 
امریکا )س��یا( در داخل کشور خبر 
داد و گفت که آنها به اعدام محکوم 
ش��ده اند. به گزارش فارس، روزنامه 
امریکایی نیویورک تایمز در گزارشی 
فاش کرده که برخی از فعالیت های 
این گروه، تالش هایی مخفیانه برای 
گردآوری اطالع��ات درباره فروش 

نفت ایران را ش��امل می شده است. 
نیویورک تایم��ز نوش��ته اس��ت: »از 
زمانی که ترام��پ رئیس  جمهوری 
امری��کا، تحریم هایی را علیه فروش 
نف��ت ایران اعمال کرد دس��تیابی به 
اطالعات درخصوص فروش نفت 
به یک س��الح باارزش ژئوپولتیک 
تبدیل ش��ده... و فروش نفت ایران 
که زمانی یک کس��ب و کار ایمن و 
جذاب برای اف��راد متنفذ بود اکنون 
یک بازی پرمخاطره جاسوس��ی و 

ضدجاسوسی است.« نیویورک تایمز 
نوش��ته علی رغم تکذیبی��ه ترامپ، 
مقام ه��ای امریکایی اذع��ان کردند 
که بخش نفت ای��ران از حوزه های 
بشدت حائز اهمیت برای امریکا و 
دستگاه های اطالعاتی این کشور به 
شمار می رود. افراد دخیل در مبادالت 
نف��ت ایران گفته اند به آنها همه نوع 
مشوق های فریبنده در ازای اطالعات 
در خصوص فروش نفت ایران ارائه 

شده است.

ی��ک دادگاه تجدیدنظر امریکا 
رأی دادگاه��ی دیگ��ر را ب��رای 
مص��ادره بنیاد عل��وی در منهتن 
رد کرد. به گزارش ایس��نا به نقل 
از رویترز، یک دادگاه تجدیدنظر 
فدرال، روز جمع��ه حکم هیأت 
منصف��ه دادگاهی دیگر را رد کرد 
که این حکم به دولت امریکا اجازه 
می داد ساختمان بنیاد علوی را که 
ادعا می کرد تحت کنترل ایران بود 
مص��ادره کند. ای��ن موضوع یک 

شکست برای وزارت دادگستری 
امریکا به حساب می آید که با امید 
فروختن این س��اختمان 36 طبقه 
در خیابان ششصد و پنجاه منهتن 
و به��ای نزدیک به ی��ک میلیارد 
دالر و تقسیم کردن مبلغ آن میان 
قربانیان ادعایی »بمب گذاری ها و 
بقیه حمالت مرتبط با ایران«، وارد 
روند دادرسی شد. همچنین دادگاه 
تجدیدنظر، حک��م قاضی دادگاه 
پیشین که به نفع قربانیان حمالت 

تروریستی منتسب به ایران بود را 
رد ک��رد؛ این افراد به دنبال جبران 
خس��ارت از س��وی بنیاد علوی 
و ش��رکای آن بودن��د. این دادگاه 
اعالم کرد که قربانیان این حوادث 
می توانند به چنین دعاوی  در یک 
دادرسی مجدد رسیدگی کنند؛ چرا 
که این شرکت آن گونه که قاضی 
قبلی پرونده نتیجه گیری کرده بود، 
یک »دارایی کش��ور خارجی« به 

حساب نمی آید.

زمانی  گف��ت:  مهدی چمران 
که در تقابل با دشمن قرار داریم 
باید تمامی طیف های سیاسی در 
یک جبهه مش��ترک قرار داش��ته 
باش��ند و باید از شخص ظریف 
که مورد تحریم غیرقانونی آمریکا 
اس��ت دلجوی��ی و  قرارگرفت��ه 

حمایت ش��ود. این فعال سیاسی 
اصولگرا تصریح ک��رد: در مورد 
ظریف نیز باید گفت که ایش��ان 
ام��ور خارج��ه جمهوری  وزیر 
اس��المی ایران اس��ت و جایگاه 
س��خنگوی کش��ور را در عرصه 
بین الملل��ی دارد. در موضوعاتی 

به مانند برجام و دیگر کنش های 
دیپلماتی��ک نی��ز ش��خص وزیر 
خارج��ه چهره ش��ماره یک بود. 
زمان��ی که س��کان دار دس��تگاه 
دیپلماسی ایران را تحریم می کنند 
به معنای آن اس��ت ک��ه از نفوذ 

سخنان ظریف واهمه دارند.

مرتضی بانک، دبیر شورای عالی 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی بیان 
کرد: متأس��فانه شاهد عدم رعایت 
قوانین و مقررات مناطق آزاد توسط 
برخی دستگاه های اجرایی و حتی 
قضایی هستیم. دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 

اینکه اجرا نش��دن قوانین موجب 
فقر و بیکاری شده صحبت درستی 
نیست. اما متأس��فانه گاهی شاهد 
ع��دم رعای��ت قان��ون و مقررات 
توسط برخی دستگاه های اجرایی و 
حتی قضایی هستیم که این مسأله 
مخت��ص به منطقه اروند نیس��ت. 

»مرتضی بان��ک« ادامه داد: رعایت 
نشدن قانون گاهی به دلیل برداشت 
متفاوتی است که دستگاه ها از قانون 
خودشان و قانون مناطق آزاد دارند؛ 
این موارد بای��د با تفاهم و مذاکره 
حل و مواردی که از نظر قانونی با 

هم تداخل دارند، رفع شوند.

وزیر کشور در آیین گرامیداشت روز خبرنگار، 
مهم ترین وظیفه رسانه ها را حقیقت یابی  دانست 
و گفت: اگر رسانه ها به صورت واقعی و حقیقی 
و ش��فاف در جهت کمک به مردم نباشند همه 
اقدام��ات می تواند ضعف، نگرانی، اغتش��اش 

و افتراق ایجاد کند که هم��ه این ها در مردم اثر 
منفی خواهد داشت. به گزارش ایلنا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی با فراخواندن رسانه ها به کشف 
حقیقت از اهالی رسانه خواست به شکل گیری 
رابطه وس��یع و توأم با دوس��تی دولت و مردم 

کمک کنند. وی با اشاره به سختی زندگی مردم، 
گفت: در ش��رایط کنونی که م��ردم، انقالب و 
کشور دچار سختی زیاد هستند، رسانه می تواند 
در جامعه امید، آرامش و وحدت و در راس��تای 
رسیدن به اهداف انس��جام ایجاد کند. رحمانی 

فضل��ی با بیان اینکه »رس��انه ها در بیان نیازها و 
خواس��ت های مردم بهترین رابط بین ما و مردم 
بوده اند و توانس��تیم انتخابات امین و باش��کوه 
بدون داشتن مشکالت امنیتی اجرا کنیم«، افزود: 
»رسانه ها در تبیین و بیان نیاز ها و مطالبات مردم 

و تش��ویق مردم در انتخاب��ات و اصالح رفتار 
منتخبین نقش پر رنگی داش��تند.« وزیر کش��ور 
با اش��اره به نقش رس��انه ها در کمک به کنترل 
حوادث دی ماه 96، گفت: »در آن ایام رسانه های 
دش��من سعی می کردند کوچکترین حادثه را به 

بزرگترین ش��کل نمایش دهن��د و مصافی بین 
رس��انه های ما و دشمن ایجاد شده بود هر چند 
امکانات و تجهیزات ما نسبت به آنها کمتر بود 
اما چون رس��انه های داخلی، دلسوزی داشتند، 

توانستند کار بزرگی انجام دهند.

برخی نمایندگان به زنجانی وصل بودند

تأیید حکم 4 سال و نیم حبس مسعود کاظمی

ورود ساالنه دست کم 13 میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور

بخشنامه جدید بانک مرکزی برای واردکنندگانکنکور امسال چقدر متخلف داشت؟

همه باید از ظریف حمایت کنیم

رد شدن حکم مصادره بنیاد علوی از سوی دادگاهی در امریکاجاسوسان »سيا« در ایران چه می کردند؟

عدم رعایت قانون از سوی دستگاه ها

رسانه ها در کنترل حوادث دی 96 موفق بودند


