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مسأله همیشه 
مطرِح حجاب و آماِر 
نادرست وزیر کشور
عموم فقیهان و عالمان دین حج�اب را از ضروریات 
اسالم می دانند و دالیل متعدد و مختلفی درباره وجوب 
آن ذکر می کنن�د. امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری 
اس�المی ایران به عنوان مجتهد و فقیه و اسالم شناس 
می گویند: »...چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا 
با کار کردن زن مخالف باش�یم؟ چرا زن نتواند کارهای 
دولتی انجام دهد؟ چرا با مس�افرت کردن زن مخالفت 
کنیم؟ زن چون مرد در تمام اینها آزاد اس�ت. زن هرگز 
با مرد فرقی ندارد. آری در اسالم زن باید حجاب داشته 
باشد ولی الزم نیست که چادر باشد بلکه زن می تواند هر 

لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند...«)1(
»...و البت�ه باید توجه داش�ته باش�ید ک�ه حجابی 
که اس�الم قرار داده اس�ت برای حف�ظ آن ارزش های 
شماس�ت. هرچه را که خدا دستور فرموده است -چه 
ب�رای زن و چ�ه ب�رای مرد- ب�رای این اس�ت که،  آن 
ارزش های واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطة 
وسوسه های ش�یطانی یا دست های فاس�د استعمار و 
عمال استعمار پایمال می شدند اینها،  این ارزش ها زنده 
بشود و خداوند به همة ما توفیق بدهد که خدمت کنیم 

به این ملت و اسالم...«)2(
آیت ا... شهید مرتضی مطهری استحکام خانوادگی را 
یک�ی از مهم ترین دالیل عقلی حجاب می داند و آیت ا... 
ج�وادی آملی می گوید: حجاب عبارت اس�ت از احترام 
گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن که نامحرمان او را 

از دید حیوانی ننگرند.
عبدالرض�ا رحمانی فضلی وزیر کش�ور در حاش�یه 
یکصد و بیست و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور 
که درخص�وص حجاب و عف�اف برگزار ش�د، در جمع 
خبرنگاران اظهار نموده اس�ت: »...در حال حاضر حدود 
6 تا 7 درصد بانوان جامعه با بد حجابی مواجه هس�تند 
و بیش از 90 درصد حجاب دارند. در کل تمامی آمارهای 
دس�تگاه های مختلف مبتنی بر این بود ک�ه کمتر از 10 
درص�د بانوان جامعه با بدحجابی مواجه هس�تند. البته 
در این خصوص یک درصد هم زیاد اس�ت و باید در این 
زمینه کار فرهنگی با جدیت انجام شود و مشارکت مردم 
را نیز به کار بگیریم و نق�ش وزارت آموزش و پرورش و 

سازمان تبلیغات در این خصوص مهم است.«)3(
صرف نظ�ر از عب�ارت رحمان�ی فضلی که ب�ه لحاظ 
نگارشی اشتباه اس�ت و به جای »در حال حاضر حدود 
6 تا 7 درصد بانوان جامعه با بدحجابی مواجه هستند« 
باید می گفت: 6 تا 7 درصد بانوان جامعه بدحجابند زیرا 
مواجه بودن یعنی روبرو بودن و عبارت وزیر می رساند که 
6 تا 7 درصد خودشان مشکلی ندارند بلکه با بدحجاب ها 
روبرو می شوند ضمناً نه تنها گزارش های منتشر شده از 
س�وی مراکز متعدد نشانگر این است که آمار ارائه شده 
از س�وی رحمانی فضلی درباره حج�اب زنان در جامعه 
ب�ا واقعیت ه�ای موجود مغایر اس�ت بلکه مش�اهدات 
شهروندان حکایت از این دارد که باید در مورد آمار اعالم 

شده تشکیک کرد.
»...مرکز پژوهش های مجلس با بررس�ی تحقیقاتی 
که در س�ال های اخیر درباره حج�اب و بدحجابی در 
کشور انجام ش�ده، به این نتیجه رسیده است که 70 
درصد جامعه، دارای حجاب نامناسب به لحاظ شرعی 
هستند و محتمل ترین سناریویی که در وضعیت فعلی 
جواب می ده�د »تغافل« اس�ت، چون س�ناریوهایی 
دیگری مانند جرم زدایی یا س�ختگیری بیشتر درباره 
حج�اب، هر دو ب�ه افزای�ش بدحجابی ممکن اس�ت 
منجر ش�ود... در این گ�زارش با تفاوت بین دو مفهوم 
»حجاب ش�رعی« و »حجاب عرفی« از حجاب عرفی 
به عنوان بدحجابی ش�رعی یاد ش�ده و عنوان ش�ده 
اس�ت 60 تا 70 درصد زنان جامعه با تعریف ش�رعی، 
بدحجاب محسوب می شوند که از این تعداد، 10 تا 15 
درصد بدحجاب با وضعیت حاد یا به عبارتی بدحجاب 
هنجارشکن محسوب می شوند. این گزارش می گوید 
تنه�ا 30 درصد زنان به صورت س�نتی دارای حجاب 
هستند و 70 درصد زنان در طیف خاکستری )تعریفی 
برای این طیف ارائه نشده است( قرار می گیرند. در این 
گ�زارش به ماجرای رابطه تحصیالت و س�ن با حجاب 
هم پرداخته است. گزارش می گوید هرچه تحصیالت 
باالتر برود، میزان حجاب کمتر می ش�ود و هرچه سن 
کمت�ر باش�د، بدحجابی بیش�تر اس�ت و نکته جالب 
اینجاس�ت وضعیت تاهل چن�دان ارتباطی با حجاب 
و بدحجاب�ی ندارد... این گ�زارش در بخش دیگری از 
تحلیل خ�ود می افزاید: نه تنها اکثری�ت جامعه زنان 
بدحج�اب ب�ا مداخله دول�ت مخالف هس�تند، بلکه 
درصدی از جامعه زن�ان باحجاب نیز با مداخله دولت 
در موض�وع حجاب مخالفند و ای�ن درصد از مخالفت 
مردم میزان قدرت دولت را برای برخورد مس�تقیم با 

پدیده بدحجابی کاهش می دهد...«)4(

گزیده مطالب این شماره:

 پیام استاندار یزد
 به مناسبت فرارسیدن 

هفته دفاع مقدس

 دین بدون معرفت
  به  مراتب از بی دینی 

بدتر است

طی 15 سال اخيریک روز 
بدون بحران نداشته ایم

 لزوم نقش آفرینی سربازان
 در توسعه اقتصادی
 و فرهنگی کشور

 ماجرای زبان دراز 
و عجایب کشور جابلقا!!

»زبان دراز«

حسن روحانی گفت: »برجام، توافقی مهم و بین المللی 
و نماد حل و فصل مسائل از طریق دیپلماتیک بود. 
امروز که امریکا بدون دلیل از این توافق خارج شده 
است، دیگر طرف های مذاکره بویژه روسیه می توانند 
نقش آفرینی مثبتی را در مسیر حفظ برجام داشته 
تعهدات برجامی  ایران در کاهش  اقدامات  باشند. 
گامی در راستای حفظ برجام و تعهد کامل طرفین 
تعهدات طرف مقابل،  ایفای  آن است و در صورت 
ایران نیز آماده بازگشت به تعهدات برجامی است.«

هر زمان که تشخیص دهم به تلویزیون برمی گردم
پرستویی نوشت: هر زمانی هم که تشخیص  پرویز 
بدم که مدیران کاردان و باصالحیتی بر سکان صدا 
و سیما نشسته اند، به تلویزیون برمی گردم، آن هم به 
عشق مردم، چون صداوسیما متعلق به مردمه. علی 
فروغی شما هنوز جوانید تازه 31 بهار رو گذروندید 
من باتجربه 64 سال زندگی و 50 سال بازیگری و 10 
سال سابقه قضایی، بهتون میگم، این میزها و سمت ها 

و مدیریت ها ماندگار نخواهد بود.  
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 انعكاس آيينه 

 ندیدم یا نشنیدم که کاندیداهایی را به خاطر تبلیغات زودتر از موعد یا به خاطر اینکه 
وعده های خارج از وظایفش داده است، رد صالحیت کنند.

 داریوش قنبری: برخی کاندیداها از ابزارها 
و اهرم های پولی استفاده می کنند

نماینده اسبق مجلس معتقد است؛ برخی کاندیداها 
از یک سال قبل به روش های خاصی متوسل می شوند 
و اس��تارت تبلیغات خود را می زنند، طوری که در آن 
یک هفته زمان قانونی آنها اس��تراحت می کنند و نیازی 

به تبلیغات ندارند.
داریوش قنب��ری در گفت وگو با خب��ر فوری، در 
خصوص ضرورت شفاف س��ازی هزینه های تبلیغات 
کاندیداه��ای مجلس اظهار داش��ت: فس��ادهایی که 
ش��یوه های انتخاباتی نمایندگان دارند، فقط تخلفات 
اقتص��ادی و منابع تامی��ن هزینه ها نیس��ت. به نظرم 
مفاسدی شاید هم تراز و یا بیشتر از این هم در روش 
فعل��ی تبلیغ��ات انتخاباتی کاندیداها وج��ود دارد که 
آس��یبش متوجه کل سیستم می شود. وی با بیان اینکه 
معتقدم روش فعلی قانون انتخابات روش��ی مناس��ب 
ب��رای تبلیغات کاندیداها به حس��اب نمی آید، گفت: 
روش تبلیغاتی فعلی چند مشکل اساسی دارد. واقعیت 

این اس��ت که هزینه تبلیغات کاندیداها را نمی ش��ود 
به ش��کل مش��خصی از قبل تعیین کرد و با توجه به 
مناطق مختل��ف هزینه ها متفاوت اس��ت و نمی توان 
هزینه واح��دی را در نظر گرفت. قنبری با بیان اینکه 
برخی کاندیداها از ابزارها و اهرم های پولی اس��تفاده 
می کنند و روش آنها کامال با بقیه تفاوت دارد، گفت: 
در مجم��وع در حوزه های انتخابیه کوچک کاندیداها 
عمدت��ا از روش های تبلیغاتی اس��تفاده می کنند که با 
هزینه کردن های زیاد همراه است. مثل مهمانی دادن، 
ش��ام و ناهار دادن و حتی خرید رای هم به هر حال 
اتفاق افتاده اس��ت. وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه ای 
که نماینده ای با 20 هزار تا 30 هزار رای وارد مجلس 
می ش��ود، قطعا افراد متمول زمینه این را پیدا می کنند 
که به س��مت خرید رای بروند و آرا فقرا را خریداری 
کنند، این آسیب جدی است که اگر انتخابات استانی 
می ش��د تا حدودی این وضعیت مدیریت می ش��د و 

به این مش��کل پایان داده می ش��د. چرا که شاید یک 
نفر به آن اندازه پول نداش��ته باشد که بتواند رای یک 
اس��تان را خریداری کند و قطعا خرید رای یک استان 
دشوارتر می شود، به هر حال خرید رای در حوزه های 
کوچک اتفاق می افتد. نماینده مجلس هش��تم خاطر 
نش��ان کرد: فساد دیگر ش��ام و ناهارهای انتخاباتی و 
هزینه های این چنینی است. مهمتر از همه عدم توجه 
به اس��تفاده از روش های قانونی برای تبلیغات اس��ت 
که یکی از فسادهای جدی است. در قانون انتخاباتی 
ما کاندیداهای مجل��س یک هفته فرصت دارند خود 
و برنامه هایش��ان را به مردم معرفی کنند، ولی ش��اهد 
هس��تیم که به جای یک هفته به ش��کل غیررس��می 
برخی کاندیداها از یک سال قبل به روش های خاصی 
متوسل می ش��وند و استارت تبلیغات خود را می زنند 
طوری که در آن یک هفته زمان قانونی آنها استراحت 

می کنند و نیازی به تبلیغات ندارند. 

کودک آزاری، رتبه اول 
خشونت های خانگی

ایرنا: رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
گفت: براس��اس آمار و داده های موج��ود، در گروه 
خشونت های خانگی، کودک آزاری در رتبه نخست 
و بعد ازآن همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول آزاری 
ق��رار دارد. رضا جعفری افزود: ک��ودکان و زنان به 
دلیل ضعف قوای جسمانی و وابستگی اقتصادی به 
سرپرس��تان از جمله مهم ترین گروه های در معرض 
خطر خشونت و سوء رفتار محسوب می شوند. وی  
اضافه کرد: در بین اش��کال مختلف ک��ودک آزاری، 
ک��ودک آزاری از نوع غفل��ت و بی توجه��ی دارای 
فراوانی بیشتر و سپس کودک آزاری جسمانی، روانی، 

عاطفی و در نهایت خشونت جنسی قرار دارد.

 عکس:خبرگزاری دانشجو

بقاء مختص ذات پروردگار یکتا است
با نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت حاج احمد آقای خانجانخانی پسر عمه 
عزیز را به همسر و فرزندان عزیزش تسلیت گفته علو مقام آن فقید سعید 
را از درگاه احدیت خواس�تارم. خداوند منان آن مرحوم را با اولیاء و بزرگان 

محشور و به کلیه بازماندگان و اقوام و خویشان اجر و صبر عنایت فرماید.
دکتر سید عباس پاک نژاد

ب�ه اراده ای�زد توانا و ب�ا تأییدات ائمه ه�دی و به منظور 
گره گش�ایی از کار مردمان نیازمن�د و از کار افتاده و ناتوان 
و اهتم�ام در رفع پیچیدگی ه�ا و آالم انس�ان های گرفتار 
و درمان�ده و زمین گی�ر که ن�ه زبان گفتار دارن�د و نه توان 
اق�دام و عمل و نه پش�تیبان و یار و ی�اور. مجتمع حضرت 
مجتبی)ع( بر آن شده است تا سازمان خیریه مردم نهادی 
به نام »مؤسسه خیریه حضرت مجتبی حامیم« به شماره ثبت 2022 تأسیس نماید. همراهی 
و مس�اعدت و پش�تیبانی نیک اندیشان و کارگش�ایان و دلسوزان و مس�وولیت پذیران و 
خیرمندان و پناه دهندگان و آنان که دستی در کار خیر دارند و یا شاهد نداری و محرومیت 
بیچ�ارگان بوده اند را به تش�ریک مس�اعی می طلبیم و ب�ازوی توانای آن�ان را برای یاری 
محرومان و مسکینان و فقیران و آبرومندان به همکاری و معاضدت دعوت می کنیم. همت 
عالی زنان و مردان نیک س�یرت و خیرخواه و بلند نظر در پیروی از سیره رسول اکرم)ص( 
و امیرالمومنین)ع( و فرزندانش برای زدودن اندکی از بسیار فقر و محرومیت با اهداف ذیل 

بهترین توشه این راه خداپسندانه خواهد بود.

1- مساعدت و کمک به درمان خانواده های کم درآمد فرهنگی اعم از شاغل و بازنشسته و 
مستمری بگیر. 2-پرداخت دیة زندانیان جرایم غیرعمد از خانواده دانش آموزان. 3-پرداخت 
هزینه های تحصیلی و تحقیقی دانش آموزان و دانش�جویان مستعد و نیازمند. 4-مساعدت 
در ایجاد مؤسس�ات فرهنگی و آموزش�ی. 5-پرداخت ش�هریه و کمک هزینه تحصیلی به 
دانش آموزان و دانش�جویان غیربرخوردار و سایر کمک های ضروری در حوادث و بحران های 

اجتماعی عنداللزوم.

و ُخّرما آنانکه دریافته اند: زندگی فردا نیست. زندگی امروزست. گاهی تنها چیزی که بدان 
محتاجیم دستی است که بگیرد. خدایتان حامی و پشتیبان باد.

عالقه مندان می توانند در صورت تمایل با واریز هر مبلغی که بخواهند به شماره کارت 
6274121940056989 یا شماره حساب 37022200000011 بانک اقتصاد نوین شعبه صفائیه 
و یا شماره حساب 0112902651009 بانک صادرات صفائیه شعبه ابوذر از یاری رسانان این 

مؤسسه خیریه باشند.

هرچند نگران��ی از افزایش تراکم کالس های 
درسی و دو یا سه شیفته شدن مدارس در برخی 
مناطق به علت کمبود فضای آموزشی و نیروی 
انس��انی وجود دارد و امس��ال نیز شاهد تشکیل 
کالس ه��ای 40 نفره ب��ه باال بویژه در حاش��یه 
کالنشهرهایی چون تهران خواهیم بود حکیم زاده 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
نیز به تراکم ب��االی دانش آموزی در کالس های 
درس اذع��ان دارد و در این باره می گوید: عدالت 

آموزشی باید در مناطق محروم و کم برخوردار هم 
اتفاق بیفتد، چراکه در آن مناطق عدالت آموزشی 
فرصت  ها و دسترس��ی را با مشکل مواجه کرده 
است و حتی در برخی مناطق تراکم دانش آموزی 
از حد استاندارد باالتر است. باوجود آنکه تراکم 
کالس��ی نباید ب��االی 26 نف��ر در دوره ابتدایی 
باش��د؛ 62 درصد جمعیت دانش آموزان ابتدایی 
در کالس ه��ای باالی 26 نفر تحصیل می کنند و 

3022 کالس درس نیز باالی 41 نفر هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اش��اره به کمبود 
100 هزار معلم خاطرنشان کرد: با پیش بینی های 
انجام ش��ده امیدواریم در ابتدای مهر کالس��ی 
بدون دبیر نباش��د. محس��ن حاج��ی میرزایی 
اف��زود: پیش بینی ش��ده این کمب��ود از طریق 
بکارگیری معلمان حق التدریس، آموزش یاران و 
پیش دبستانی ها و همچنین خروجی های دانشگاه 
فرهنگیان تامین شود. امیدواریم در ابتدای مهر 
کالسی بدون معلم نباشد. وی در ادامه در پاسخ 
به پرسشی درباره کاهش میزان سرانه آموزشی 
کشور نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه 

گفت: هم در فضای آموزش��ی مشاهده می کنیم 
که متوسط سرانه کش��ور پایین است و هم در 
زمینه سهم از تولید ناخالص داخلی با این کمبود 
مواجه هستیم که در هر دو مورد باید ارتقاهای 
الزم صورت بگیرد. امیدواریم با پیش بینی هایی 
که در س��ند تحول انجام ش��ده است به تدریج 
منابع مورد نیازمان در این خصوص تامین شود. 
ما در جست وجوی پایدار کردن منابع آموزش و 
پرورش هستیم و معتقدیم که آموزش و پرورش 
نباید دغدغه منابع داشته باشد بلکه فقط باید به 

کیفیت آموزش فکر کند.

3 هزار کالس درس باالی 41 نفر

کمبود 100 هزار معلم
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 انعكاس آيينه 

 مسأله همیشه مطرِح حجاب
 و آمارِ نادرست وزیر کشور

آمارهای موجود حکایت از این دارد که »ایران در س�طح جهان 
رتبه هفتم )تا دهم( را به لحاظ مصرف لوازم آرایش به خود اختصاص 
داده و آمار 29 درصدی مواد آرایشی مصرفی در منطقه خاورمیانه 
متعلق به کش�ور ماس�ت. ایران بعد از عربستان، بیشترین میزان 
مصرف لوازم آرایشی را در خاورمیانه دارد... متاسفانه سن مصرف 
لوازم آرایشی به 14 سال رسیده است! جامعه شناسان معتقدند گاه 
آرای�ش بیش از حد و غیرمتعارف در دختران و پس�ران تبدیل به 
ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی و لجبازی می شود، آنها کج دهنی 
خود به برخوردهای نسنجیده خانواده و اجتماع را با رنگ های تند 
صورت هایشان یا هر نوع هنجارشکنی ممکن نشان می دهند...«)5(

گزارش های منتش�ر ش�ده از س�وی گمرک و بررس�ی موضوع 
لوازم آرایش�ی که به صورت قاچاق وارد کشور می شود و ارزی که 
بابت این امور پرداخت می گردد بسیار شگفت انگیز و نگران کننده 
است. به یقین از وظایف مهم وزیر کشور و دولتمردان و کارگزاران 
و مس�ئوالن در قوای سه گانه اینست که پاس�خ دهند با این همه 
هزینه ها و تبلیغات و در اختیار داشتن امکانات تبلیغی و رسانه ای 
و صدا و سیما و شبکه های متعدد خبری چرا سازمان ها و نهادهای 
مختلف و متعدد در چند دهه اخیر آ ن گونه که شایس�ته اس�ت به 
وظایف خود در این زمینه عمل نکرده اند در آن حد که دو سوم زنان 
ایرانی حجاب اسالمی را رعایت نمی کنند و یک سوم حجاب اسالمی 
را رعایت می نمایند. یکی از کارشناسان در برنامه »تب و تاب« آمار 
تکان دهن�ده ای از می�زان اعتیاد و روابط ناس�الم و غیراخالقی در 
بین جوانان دبیرس�تانی ارائه داده که ش�اید پرداختن به آمار ارائه 
ش�ده و نقل بعضی از آن جمالت اش�اعه فحشاء باشد اما در اینجا 
به بخش هایی از اظهارات کارشناس حاضر در آن برنامه تلویزیونی 
اش�اره می گردد. آن کارشناس اظهار می دارد: »مواد دخانی سبک 
خفیف ترین چیزی که گفته شده در کشورمان دختران 43/1 درصد 
و پسران 64 درصد و به طور میانگین 53 درصد به آن مبتال هستند. 
اصرار وجود دارد که حتما ما به مردم بگوییم نه سیاه نمایی نکنید 
همه چیز خوبه. 51/2 درصد از دانش آموزان تهرانی مبتال به مصرف 
قلیان هس�تند، 31 درصد از دانش آموزان سیگار می کشند، از هر 
10 دانش آموز س�یگاری 3 نفر قصد ادامه مص�رف دارند... 30 هزار 
میلیارد تومان در س�ال هزینه مصرف مواد آرایش�ی می شود و ما 

رکورد داریم.«)6(
فرض را بر این بگذاریم که تمام دختران دبیرس�تانی که در این 
گزارش به آنها اش�اره شده است حجاب عرفی را رعایت کنند. آیا 
ای�ن روش ها دردی را دوا می کند و آالم موجود در جامعه را کاهش 

می دهد؟
اشتری فرمانده نیروی انتظامی به وظایف 26 دستگاه در موضوع 
عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان می کند: »300 مصوبه در شورای 
عال�ی انقالب فرهنگی که به تصویب مق�ام معظم رهبری )مدظله 
العالی( رسیده است، وجود دارد و باید از این دستگاه ها سوال شود 
که در قبال تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن که رهبر معظم انقالب 
چندین بار در این رابطه تذکر داده اند، چه کرده اند؟... فرمانده ناجا با 
اشاره به اینکه براس�اس قانون بی حجابی جرم محسوب می شود، 
گفت: بارها اعالم کرده ایم خودرو حریم خصوصی نیس�ت و کشف 
حجاب در آن، جرم محسوب می شود. بر همین اساس طرح ناظر را 
راه اندازی کرده ایم که خوشبختانه اثرات مثبتی نیز به همراه داشته 
اس�ت... از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، حدود 300 هزار پیامک 
برای افراد متخلف ارس�ال شده که از این تعداد 150 هزار نفر برای 

اخذ تعهد مراجعه کرده اند...«)7(
در فصل هیجده�م قانون مجازات اس�المی درباره جرائم ضد 
عف�ت و اخالق عمومی ذیل تبصره م�اده 638 مجازات زنانی که 
بدون حجاب ش�رعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می ش�وند را 
مش�خص نموده اس�ت و وظیفه متصدی�ان امر ایج�اب می کند 
با اس�تفاده از نظریات کارشناس�ان و آگاهان در ای�ن زمینه و با 
برنامه ریزی های دقیق در حد توان برنامه های تهاجم فرهنگی را 
خنث�ی نمایند. نکته مهم این که حاکمان، کارگزاران و دولتمردان 
باید در جهت تأمین مس�کن، خوراک، هزین�ه ازدواج، حمایت از 
کودکان کار، پش�تیبانی از زندانیان و گرفت�اران و در نهایت رفع 
فق�ر و کاهش آس�یب های نگران کننده اجتماع�ی تالش نمایند،  
زندگی زنان بدسرپرست را سر و سامان دهند و تمام طبقات اعم 
از روحانی، دانشگاهی، وزیر و وکیل ساده زیستی را رعایت کنند، 
از تجمل گرایی و اشرافی گری دوری و از اسراف و تبذیر خودداری،  
زراندوزان و مفسدان اقتصادی و احتکارکنندگان را قانوناً مجازات 
و از حی�ف و میل بیت المال خ�ودداری نمایند،  اختالفات طبقاتی 
و تبعیض�ات اجتماعی را مهار کنند و ب�ا اقدامات مؤثر و صحیح 
آسیب های اجتماعی را کاهش دهند و در یک کالم بدانند »الملک 

یبقی مع الکفر والیبقی مع الظلم«.
اگر کارگزاری کنار خیابان شاهد صحنه هایی به شرح زیر باشد: 
ب�ه عنوان نمونه دختر خانم بدحجابی را می بین�د یا زنی با چادر و 
مقنعه در حال تکدی گری می باشد یا بر روی دیوار نوشته شده است 
برای خرید کلیه به این شماره تلفن زنگ بزنید یا یک لحظه نظاره گر 
این موضوع اس�ت یکی از میلیون ها نفری که زیرخط فقر زندگی 
می کند فرزند بیمارش�ان را به مطب فالن دکتر برده و باید حقوق 
چن�د روزه خ�ود را صرفاً برای یک بار ویزیت به پزش�ک پرداخت 
نماید یا پولی و پس اندازی ندارد و هر آن ش�اهد و نظاره گر اس�ت 
که فرزندش چون گلی در حال پرپر ش�دن است، یا می بیند در اثر 
سوءمدیریت مسئوالن ذی ربط خوراک و مایحتاج مردم را احتکار 
کرده اند و ش�هروندان باید اجناس را به چند برابر قیمت خریداری 
نمایند و یا ش�اهد اتفاقاتی نظیر این مسائل می باشد. راستی کدام 
یک از این حوادث لرزه بر اندام مسئوالن و حاکمان خواهد انداخت. 
نکته آخر این که افراد و عموم شهروندانی که در خیابان ها و پارک ها 
و رس�توران ها و گردش�گاه ها و میهمانی ها و دورهمی ها و ساحل 
رودخانه ه�ا و دریاچه ها و مراس�م عروس�ی و... ش�اهد حضور و یا 
رفت وآمد مردم هستند و در این سرزمین زندگی می کنند به یقین 
می دانند آمار ارائه شده از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد 
بدحجابان باید با تأمل بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و بدون شک 
الزم است مدیران ذی ربط با بررسی اقدامات و روش های اتخاذ شده 
طرح�ی نو دراندازند و جامعه را از این وضعیت نجات دهند در غیر 
این صورت باید روز به روز شاهد سقوط ارزش های اخالقی بیشتر و 

بی بند و باری شدیدتر در سطح کشور باشیم.
مدیرمسئول
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تخریب ویالی 
 70واحدی 
در فیروزکوه

دادس��تان فیروزک��وه گف��ت: پرون��ده ویالی 
غیرمج��از ش��ش طبقه دارای 70واح��د در منطقه 
حصاربن از توابع بخش مرکزی این شهرستان از 
س��ال 1395 در دادسرا مطرح و سازنده چندبار از 
احداث س��اختمان منع شده بود تا باالخره صدور 
حکم تخریب در دوماه قبل، اجرای این عملیات را 
به دنبال داشت. دادستان فیروزکوه اظهارداشت:  پس 
از صدور حکم تخریب، متخلف دوبار درخواست 
فرصت کرد تا خود اقدام به اجرای حکم کند و این 
فرصت به وی داده شد تا خسارت کمتری متوجه 
بنا ش��ود اما با وجود این همکاری، مالک باز هم 
کاری از پیش نبرد تا در نهایت ویال تخریب شد. 
رضایی گفت: متخلف قصد داشت از این ساختمان 
به عنوان طرحی برای گردش��گری استفاده کند. به 
گفته عباس رضایی، ارزش ریالی ساختمان تا پیش 
از تخریب بیش از 12میلیارد تومان برآورد می شد.

وی ب��ا بیان اینکه این وقایع در مجموع 
باعث می ش��ود روش های زیرزمین برای 
تبلیغات در پیش گرفته شود، تصریح کرد: 
چرا زیرزمینی چون وقتی از یک س��ال قبل 
تبلیغات ش��روع می ش��ود به شکل رسمی 
و علنی نیس��ت بلکه به ش��کل جلس��ات 
خانگی ایجاد می ش��ود و کاندیداها وعده 
وعیدهایی می دهند که جنبه چهره به چهره 
دارد و بعضا خ��ارج از وظایف نمایندگی 
هست و وقتی که انتخاب شدند نمی توانند 
وعده های��ی را ک��ه دادن��د را اجرایی کنند 

اینها جزو مفاس��دی اس��ت به نظرم خیلی 
از فس��ادها اقتص��ادی هزین��ه اش باالت��ر 
است، چون اعتماد مردم را نشان می گیرد. 
قنبری ادامه داد: اگر نماینده بخواهد به آن 
وعده ها پایبند باش��د مجبور است قانون را 
دور بزند و جلوی اجرای قوانین را بگیرد 
و بعض��ی از موارد ش��اهدیم نماینده برای 
تحقق وعده هایی که به ش��کل غیرقانونی 
داده اس��ت مجبور اس��ت وارد حوزه اجرا 
ش��ود و وظیفه اصلی اش که قانون گذاری 
و نظارت بر حس��ن اجرای قوانین هست 

را فراموش می کند اینها آسیب هایی هستند 
ک��ه در روش انتخاباتی فعلی در جامعه ما 
وجود دارد. وی خاطر نش��ان کرد: مشکل 
دیگر این اس��ت که بعضی از کاندیداها به 
یک س��ری وعده های دست نیافتنی اشاره 
می کنند و س��عی دارند از مشکالت مردم 
سوء اس��تفاده کنند. مثال در زمینه ریشه کنی 
بی��کاری یا فقر وعده های��ی را می دهند در 
حالی که این مس��ایل در ح��وزه اجرا باید 
انجام ش��ود و ما در شرایط فعلی کمبودی 
از نظ��ر قوانین مربوط به اش��تغال نداریم، 

بنابراین وعده ه��ای این چنینی جنبه مردم 
فریب��ی دارد و باید مردم را نس��بت به این 
وعده ه��ا آگاه کرد. به نظرم یکی از بهترین 
راه کاره��ا آگاهی مردم نس��بت به وظایف 
یک نماینده است تا جلوی این شعارهای 
پوچ و توخالی از این طریق گرفته ش��ود. 
نماین��ده اس��بق مجلس در پاس��خ به این 
س��وال که نقش نهاده��ای نظارتی در این 
میان چیس��ت، گفت:آنچه که بنده به عینه 
دیدم با توجه ب��ه اینکه چندین دوره خود 
را در مع��رض رای م��ردم ق��رار دادم این 

است نهادهای نظارتی در این موارد ورود 
نکردند. ندیدم یا نش��نیدم که کاندیداهایی 
را به خاطر تبلیغ��ات زودتر از موعد یا به 
خاطر اینک��ه وعده های خارج از وظایفش 
داده اس��ت، رد صالحی��ت کنن��د. قنبری 
تصریح ک��رد: معتقدم تا ح��دود زیادی با 
توجه به اطالعاتی که پخش می شود حتما 
خبر به این نهادها می رسد ولی من ندیدم و 
نشنیدم که برخوردی صورت گرفته باشد 
و این مس��ائل از چش��م مجریان و ناظران 

انتخابات دور می ماند.

برخی کاندیداها از ابزارها و اهرم های پولی استفاده می کنند

وکی��ل مداف��ع اولی��ای دم محس��ن روح االمینی 
توضیحات��ی را درباره آزادی س��عید مرتضوی ارائه 
داد. ایسنا نوش��ت؛ میرمجید طاهری اظهار کرد: در 
مراجع��ه ای که ب��ه ش��عبه 22 دادگاه تجدیدنظر در 
خصوص پرونده موکلم داشتم به من گفتند که سعید 
مرتضوی درخواس��ت آزادی مشروط داده است و 
پس از بررسی، با درخواست او موافقت شده است. 
وی افزود: شرایطی برای آزادی مشروط مطرح است 
و پس از موافقت قضات و دادس��تانی با درخواست 
س��عید مرتض��وی، او از زندان آزاد ش��ده اس��ت. 

براساس این گزارش، سعید مرتضوی دادستان سابق 
تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در 
دو پرون��ده »کهریزک« و »تامی��ن اجتماعی« دارای 
اتهامات متعدد بود. پرونده وی درخصوص سازمان 
تامین اجتماعی نیز دو بخش داشت. پرونده نخست 
مرتض��وی در رابط��ه با حادثه کهری��زک و پیرامون 
قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، 
دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم 
کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نش��د و 
از ب��اب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی 

در ای��ن پرونده ب��ه اتهام معاون��ت در قتل 
عمد به 5 س��ال حبس محکوم ش��د و شعبه 
22 دادگاه تجدیدنظ��ر به دلیل اظهار ندامت 
او، حکم حبس��ش را به دو س��ال تقلیل داد. 
پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین 
اجتماع��ی و رای دیوان عدال��ت اداری بود. 
بح��ث این ب��ود که مرتض��وی در آن مقطع 
می تواند به عنوان رییس س��ازمان باش��د یا 
خیر. این پرونده در دادگاه رس��یدگی شد که 
دادگاه بدوی به مجرمیت و ش��ش ماه حبس 
رای داد، ام��ا دادگاه تجدیدنظ��ر نپذیرفت و 
وی را از این اتهام تبرئه کرد. بخش دیگری 
از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به 
موض��وع تحقیق و تفحص از این س��ازمان 
و اته��ام تصرف غیرقانون��ی در اموال دولتی 
برای س��عید مرتضوی ب��ود که مرتضوی در 
این پرونده به 70 ضربه ش��الق محکوم شد 
اما نهایتاً 13 اسفندماه سال 97 ترک همدانی 
وکیل مداف��ع تع��دادی از کارگ��ران تأمین 
اجتماعی از بخشیده ش��دن مجازات شالق 
س��عید مرتضوی خبر داد و گفت: این بخش��ش با 
توجه به عفو )عمومی( مقام معظم رهبری صورت 
گرفته است. دادس��رای عمومی و انقالب تهران در 
اطالعیه ای اعالم کرد که س��عید مرتضوی دادستان 
س��ابق تهران که به دو س��ال حبس قطعی محکوم 
ش��ده است، روز یکشنبه )2/2/97( توسط مامورین 
پلیس دستگیر و بعدازظهر همان روز جهت تحمل 
محکومیت حبس به زندان اوین تحویل شد. او چند 

هفته قبل از زندان اوین آزاد شد.

سعید مرتضوی درخواست آزادی مشروط داده بود

اقدام جالب وزیر بهداشت
وزیر بهداشت درخواست کرد از ارسال گل و نصب 
پالکاردهای تسلیت برای ابراز همدردی خودداری کنند. 
س��عید نمکی وزیر بهداشت در حس��اب توئیتری اش 
نوشت:  پیش��اپیش از ابراز همدردی تمام دوستان بابت 
فوت مادر عزیزم قدردانی و درخواست می کنم از ارسال 
گل و نصب پالکاردهای تسلیت حتی با هزینه شخصی 
مخصوصا در دانشگاه ها و بیمارستان ها خودداری کرده 

و با نثار فاتحه ای روح آن مرحومه را شاد فرمایید.

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر 
اقتصاد با اش��اره به شناسایی حساب های 
بانکی اجاره ای گف��ت: عده ای برای انجام 
سوء استفاده های مورد نظر خود از افرادی 
که معموالً از اقشار ضعیف جامعه هستند 
مانند کارتن خواب ها اس��تفاده می کنند و با 
سوء استفاده از هویت آنها نسبت به افتتاح 

حساب اقدام می کنند. وی درباره شناسایی 
حساب های بانکی بی هویت اظهار داشت: 
عنوان بی هویت برای این دسته از حساب ها 
درست نیست و به این حساب ها اصطالحًا 
حساب های اجاره ای گفته می شود چراکه 
بانک ها براس��اس قوانین و مقررات برای 
بازگشایی هر حسابی مراحل احراز هویت 

را انج��ام می دهند. دهنوی افزود: این افراد 
یک ب��ار در بان��ک حضور پی��دا می کند و 
پس از احراز هویت، حس��اب بانکی به نام 
شخص افتتاح می ش��ود و این روال کاماًل 
قانونی ب��ه انجام می رس��د. مع��اون امور 
اقتصادی وزارت اقتص��ادی ادامه داد: پس 
از آن اختیار حس��اب را به فردی که قصد 

سوء استفاده از این حساب را دارد می دهد 
و مبلغی هم ب��ه ازای آن دریافت می کند. 
وی ب��ا بیان اینکه بعضاً دیده ش��ده که در 
حس��اب افراد بی بضاعت چندین میلیارد 
تومان س��پرده گذاری شده است و گردش 
مالی آن حس��اب هیچ تناسبی با وضعیت 
درآمدی صاحب حس��اب ندارد، ادامه داد: 

کسی که حساب خود را اجاره داده است به 
لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم 
برای آن فرد هم دیده ش��ده است. مالیات 
این حساب ها میلیاردی است و آن شخصی 
که حساب خود را اجاره داده است اگر صد 
سال هم در زندان باشد نمی تواند مالیات آن 

را تسویه کند.

شناسایی پولشویان از طریق حساب های اجاره ای کارتن خواب ها

پیگیری اختصاص محلی 
در تهران برای اهل تسنن
علیم یارمحم��دی، نماین��ده زاهدان و از 
نمایندگان اهل س��نت مجلس در واکنش به 
خبر اختص��اص چند مح��ل در تهران برای 
برگزاری نماز جمعه اهل تس��نن، گفت: در 
حال حاضر اهل تس��نن در هفت نقطه تهران 
در خانه ه��ا نماز می  خوانن��د اما ما برای یک 
نقطه  اساس��ی که بزرگ و گس��ترده باشد و 
بتوانیم مراس��م  اهل تس��نن را ک��ه در تهران 
هس��تند برگزار کنیم، پیگیر موضوع هستیم. 
به گزارش ایلن��ا، وی افزود: در حال حاضر 
در هف��ت نقطه در خانه ها نم��از جمعه اهل 
تس��نن ب��ا ح��دود 100-150 نف��ر برگزار 
می ش��ود که اغلب افرادی هستند که به نقاط 
مش��خص شده نزدیک هس��تند. این نماینده 
س��نی مذهب با بیان اینک��ه این خبر که چند 
محل را برای برگزاری نماز جمعه اختصاص 
دهند نشنیده ام، گفت: با این وجود نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی پیش تر گفته اند که در حال 
پیگیری موضوع هستند. من هم پیگیر هستم 

و در این خصوص سؤال می کنم.

آزادی 3 کارگر 
بازداشت شده هپکو

س��ه کارگر بازداش��ت ش��ده هپکو اراک با 
س��پردن تعهد و قرار وثیقه آزاد ش��دند. منابع 
کارگری در ش��رکت هپکو از آزادی سه نفر از 
بازداشت شدگان این واحد تولیدی خبر دادند. 
به گزارش ایلنا، عصر سه شنبه با موافقت مراجع 
قضایی، سه کارگر بازداشت شده شرکت هپکو 
ب��ا قرار وثیقه آزاد ش��دند. به گفت��ه کارگران؛ 
در جری��ان اعتراضات صنفی اخی��ر کارگران 
این واحد صنعتی، ح��دود 28 نفر از کارگران 
بازداش��ت شده بودند. طبق اظهارات کارگران؛ 
کارگران بازداشتی در زندان مرکزی اراک به سر 
می برند و از قرار معلوم مس��ئوالن دادگاه برای 
آزادی 4 نف��ر از کارگ��ران مبل��غ 250 میلیون 
وثیقه درخواست کرده اند و برای بقیه کارگران 
بازداش��ت ش��ده فیش های حقوق��ی کارگران 
هپک��و را برای ضمانت آزادی همکاران ش��ان 
پذیرفته ان��د. کارگ��ران ای��ن واح��د تولیدی 
می گویند: در حال حاضر ش��ماری از کارگران 
هپکو با تهیه ضمانتنامه حقوقی )فیش حقوقی( 

پیگیر آزادی همکاران خود هستند.

رئی��س کل بانک مرک��زی در 
واکنش ب��ه تحریم مج��دد بانک 
مرکزی گفت: تحریم مجدد بانک 
مرکزی توسط دولت آمریکا نشان 
می دهد که دس��ت آن ها برای پیدا 
ک��ردن اهرم فش��ار علیه ای��ران تا 
چه حدی خالی است. عبدالناصر 
همتی تاکی��د کرد: اگ��ر این گونه 
اقدامات می توانس��ت در پیش��برد 
خواس��ته های ظالمان��ه آن دولت 

موثر باش��د، وضعی��ت اقتصادی 
کشور بس��یار متفاوت با وضعیت 
فعلی بود. رئیس کل بانک مرکزی 
تأکید کرد: ناکامی های مکرر دولت 
آمریکا در یک سال و اندی گذشته 
نش��ان می دهد که ای��ن تحریم ها 
بی اثرتر از هر زمان دیگری شده اند 
و اقتصاد ایران، تاب آوری خود در 
مقابل تحریم ها را به همگان اثبات 
کرده است. وی افزود: موفقیت های 

اخیر بانک مرک��زی و ثبات بازار 
نش��ان می ده��د که خوش��بختانه 
تجارت و مبادالت مالی کش��ور از 
راه هایی انجام می شود که از سوی 
آمریکا غیرقابل تحریم است. همتی 
افزود: خوشبختانه از دوره دور زدن 
تحریم ها ب��ه دوره تحریم ناپذیری 
تجارت خارج��ی عبور کرده ایم و 
وقت آن رسیده اس��ت که دولت 

آمریکا از واقعیت ها درس بگیرد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز 
ستادکل نیروهای مسلح درخصوص 
نظ��ارت س��تادکل بر بدرفت��اری با 
سربازان اعالم کرد: چگونگی رفتار 
با سربازان جزو اولویت های ستادکل 
است؛ چرا که طبق تدابیر مقام معظم 
رهب��ری و فرمانده کل قوا -مبنی بر 
اینکه هیچ کس حق ندارد با س��رباز 
بدرفت��اری کند و هرکس بدرفتاری 

کرد مس��ئول اس��ت و بای��د برابر 
قانون تنبیه ش��ود- این موضوع را 
در دستور کار قرار داده ایم؛ همچنین 
رئیس ستادکل نیز بر چگونگی رفتار 
با س��ربازان حساس هستند. سردار 
کمال��ی با اعالم ای��ن مطلب که در 
برخورد ب��ا افرادی که با س��ربازان 
بدرفتاری می کنند، ش��وخی نداشته 
و اغماضی نخواهیم داشت، گفت: 

سربازان عزیز می توانند بدرفتاری ها 
را به فرماندهان، بازرسی، عقیدتی- 
سیاسی یا حفاظت گزارش کنند؛ در 
عین اینکه هر کدام از سازمان های 
نیروه��ای مس��لح از جمله ارتش، 
س��پاه و نی��روی انتظامی س��امانه 
پیامکی خاص��ی را ب��رای ارتباط 
 مس��تقیم س��ربازان ب��ا فرماندهان 

قرار داده اند.

واکنش »همتی« به تحریم بانک مرکزی

اظهارات درباره بدرفتاری با سربازان

یک فعال سیاس��ی گفت: بیشتر 
مفاسد از عدم شفافیت و نظارت 
ریش��ه می گیرد. وجود بسترهای 
فساد، باعث تولید فاسد می شود. 
محم��د کیانوش راد اظه��ار کرد: 
وج��ود بس��ترهای فس��اد، باعث 
تولید فاس��د می ش��ود؛ ب��رای از 
بی��ن ب��ردن پش��ه ها، م��رداب را 

باید خش��کاند و نه تنها پش��ه ها 
را. تصوی��ب و وج��ود قوانی��ن 
درست، تنها نیمی از کار و شرط 
الزم اس��ت؛ ام��ا کافی نیس��ت. 
ش��رط کافی وجود ش��فافیت در 
و  دقیق  نظ��ارت  اطالع رس��انی، 
وجود قوه قضائیه پاک، مس��تقل 
و غیرسیاس��ی و همچنین وجود 

قضاِت غیرفاسد است. وی ادامه 
داد: فقدان هریک از موارد فوق، 
راه فس��اد را بازتولید خواهد کرد 
و با بس��تن در، مفسدان از پنجره 
ب��از می گردن��د. اصالح��ات در 
دس��تگاه قضایی کشور ضروری 
احترامِ  مع��روف،  به قول  اس��ت. 

امامزاده به متولی آن است.

فرزند ارشد مرحوم اسدا... عسگراوالدی 
گف��ت: تمام فرزن��دان و نوه های پ��درم در 
تهران زندگی می کنند و فرد معرفی شده در 
شبکه های اجتماعی هیچ نسبت خانوادگی با 

پدرم ندارد. امیرعلی عسگراوالدی اظهار کرد: 
دو فرزند پس��ر و سه فرزند دختر از مرحوم 
عس��گراوالدی به یادگار مانده است و تمام 
فرزن��دان و نوه های پ��درم در تهران زندگی 

کرده و آن فردی که در شبکه های اجتماعی 
به عنوان نوه اسدا... عسگراوالدی معرفی شده 
بود هیچ نسبت خانوادگی با پدرم ندارد. وی 
ادامه داد: ما از طریق پلیس فتا در حال پیگیری 

برای شناس��ایی کسانی هستیم که در فضای 
مج��ازی خانواده عس��گراوالدی را تخریب 
کردند. پدرم همواره در کار خیر بوده و دارایی 
خود را نیز از راه حالل به دست آورده است و 

کسانی که نتوانستند وی را در طول حیات اش 
تخریب کنند، اکنون با نسبت دادن افراد بدنام 
در فضای اجتماعی به دنبال تخریب خانواده 

وی هستند.

وزی��ر نفت درب��اره  تاثیر حادثه 
آرامکو در بازار نفت گفت: آثار این 
حادثه کوتاه مدت خواهد بود. بیژن 
زنگن��ه اظهار کرد:  آث��ار این اتفاق 
کوتاه مدت خواهد بود، اما بر قیمت 
نفت همه کشورها تاثیر می گذارد. او 
تصریح کرد: ما نفت را می فروشیم، 
ولی نمی توانیم راحت بفروش��یم. 

زنگنه درباره  ت��الش آمریکا برای 
عرض��ه  نفت خود به ب��ازار خاطر 
نش��ان کرد:  آمریکا با تولید نفت از 
طریق ش��ل دنبال به  دست  آوردن 
ب��ازار اس��ت و یک دلی��ل تحریم 
نفت ما هم همین بوده اس��ت. اما 
آنها نگران عرضه نفت هم هستند 
که ما در این زمینه همیشه گفته ایم 

از نفت نباید به عنوان سالح استفاده 
شود زیرا نفت یک کاالی مورد نیاز 
همه است. او همچنین در پاسخ به 
این پرسش که آیا پس از تحریم ها 
روس��یه و چین در بازار نفت ایران 
س��رمایه گذاری کرده اند ابراز کرد:  
روس ه��ا بهتر عم��ل کرده اند ولی 

چینی ها خیلی فعال نیستند.

حادثه آرامکو آثار کوتاه مدتی داردریشه بیشتر مفاسد عدم شفافیت و نظارت است

فرزندان و نوه های عسگراوالدی در تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی پوررجبی فیروزآباد با تسلیم دو برگ گواهی نامه مصدق 
مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 10446 واقعدر فیروزآباد بخش 9 
یزد که در صفحه 126 دفتر 61 ذیل شماره 14260 بنام محمدعلی پوررجبی 
فیروزآباد بشناس��نامه ش��ماره 6 فیروزآباد فرزند حسین به ثبت رسیده بعلت 
جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نشده است و از این اداره تقاضای صدور سند 
مالکی��ت المثنی نموده لذا بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 

قان��ون ثب��ت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی به اطالع عموم رس��انیده می ش��ود تا هر کس 
نس��بت به ملک مورد آگهی معامله  انجام ش��ده که در معامالتی که ذیال به حکایات سند ثبتی و 
اظهار مالک قید می گردد ذکر نش��ده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باش��د تا 10 روز 
پس از انتش��ار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و یا سند معامله انجام نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت مدت مقرر نسبت به پالک مزبور 
سند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم خواهد شد. سند مالکیت پالک مرقوم بنام محمدعلی 
پوررجبی فیروزآباد بشناس��نامه شماره 6 فیروزآباد فرزند حسین صادر و نقل و انتقال بعدی ندارد. 

شماره چاپی: 607603 تاریخ انتشار: 98/7/3
98 – 88

ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس پردیس شهربه شماره 
ثبت11360وشناسه ملی10840088136

ب��ه استنادصورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق الع��اده 
مورخ02/06/1398برابرتاییدی��ه به ش��ماره36583مورخ25/06/1398اداره 
اتخ��اذ  ذی��ل  یزدتصمیم��ات  شهرس��تان  اجتماع��ی  کارورف��اه  تع��اون 
ش��د:اعضاهیئت مدیره به قرارذیل بمدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند:مریم 
الس��ادات آرام��ون ب��ه کدملی4432855738وس��یدوحیدعلوی نس��ب به 

کدملی4432483636وسیدمیالدعلوی نسب به کدملی4433640972به سمت اعضااصلی هیئت 
مدیره وسیدحسین علوی نسب به کدملی5519454469وابوالفضل ارثی به کدملی4431690423به 
سمت اعضاعلی البدل هیئت مدیره وحسین گلشن اردکان به کدملی4433619973بعنوان بازرس 

علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )610282(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پارس پردیس شهربه شماره 
ثبت11360وشناسه ملی10840088136

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 02/06/1398برابرتاییدیه 
ب��ه ش��ماره36583مورخ25/06/1398اداره تع��اون کارورف��اه اجتماع��ی 
شهرس��تان یزدتصمیم��ات ذیل اتخاذش��د:خانم مریم الس��ادات آرامون به 
کدملی4432855738به س��مت رئیس هیئت مدیره وآقای سیدمیالدعلوی 
نس��ب به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره به کدملی4433640972وآقای 

س��یدوحیدعلوی نسب به کدملی4432483636به سمت مدیرعامل ومنشی هیئت مدیره هریک 
برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قرارداد هاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی از 
قبیل چک، س��فته، برات واوراق بهادار با امضای آقای سیدوحیدعلوی نسب به سمت مدیرعامل 
وخانم مریم السادات آرمون رئیس هیئت مدیره ودرغیاب خانم مریم السادات آرامون رئیس هیئت 
مدیره توام با امضای آقای س��یدمیالد علوی نس��ب نائب رئیس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار 
اس��ت و نامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای خانم مریم الس��ادات آرامون رئیس 

هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )610280(

 پیام استاندار یزد 
به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس

اس��تاندار یزد با صدور پیامی فرارس��یدن هفته دفاع مقدس را 
گرامی داشت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، »محمدعلی 
طالبی« در این پیام آورده است:

دف��اع مقدس، عالی تری��ن نمونه فرهنگ ایث��ار و نثار و تجلی 
خالصانه ترین نمایش فرهنگ عاشورایی است که در آن، زیباترین 
تصویر دلدادگی و پاک بازی انس��ان هایی الهی و از قبیله عشق، به 
پروردگار خویش به تصویر کش��یده شده است. هشت سال دفاع 
مقدس، چکیده ای از فداکاری و ایستادگی مردمانی است که مسیر 
رستگاری و عزت را به درستی یافته و در پرتو عالی ترین آرمان های 
اسالمی و انقالبی، دشمن زبون را زمینگیر کرده و تاریخ رادمردی 
را در برابر یکپارچگی و همبس��تگی خویش به تعظیم و جهان را 
در برابر اخالقی ترین و انسانی ترین جهاد الهی در تاریخ معاصر به 
تحس��ین واداش��تند و بی تردید تعظیم و تکریم این ایام پر افتخار، 
تأکید بر اس��تمرار روحیه مقاومت در مقابل همه زیادی خواهی ها 
و دشمنی های مستکبران عالم خواهد بود. اینجانب با گرامیداشت 
یاد و خاطره امام راحل عظیم الش��ان)ره( و همه ش��هدای واالمقام 
هشت سال دفاع مقدس، به ایستادگی و رادمردی ایثارگران دالور، 
آزادگان س��رافراز و جانبازان فداکار درود فرس��تاده، س��ربلندی و 
عزت روزافزون مردم شهید پرور ایران عزیز به ویژه مردم شریف 

دارالعباده یزد را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.

 لزوم نقش آفرینی سربازان
 در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور

فرمانده ارش��د سپاه الغدیر یزد با بیان این  که در نظام جمهوری 
اس��المی ایران س��رباز فارغ از درجه و جایگاه، سرباز میهن است، 
گفت: سربازان باید با ارتقای سطح علمی خود در توسعه اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی کشور نقش آفرینی کنند. به گزارش 
ایس��نا، س��رهنگ »رضا پورشمس��ی« در همایش استانی تجلیل از 
سربازان نخبه نیروهای مسلح مستقر در استان که با حضور نمایندگان 
همه رده های نظامی و انتظامی برگزار ش��د، اظهار کرد: خوشبختانه 
امروز انقالب اسالمی با همت نیروهای مسلح و ظرفیت های جوان 
بومی دستاوردهای خوبی در حوزه های مختلف بدست آورده است. 
وی با بیان این  که امروز انقالب اسالمی افتخاری دوباره به همه ملت 
ایران داده است، افزود: در این نظام مقدس با نگاه متعالی و بالنده ای 
که از سوی فرمانده کل قوا نهادینه شده است، سرباز فارغ از درجه و 
جایگاه در نظام جمهوری اسالمی ایران، سرباز میهن است. فرمانده 
ارش��د سپاه الغدیر در ادامه سربازی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران را افتخاری بزرگ دانست و گفت: افتخار این نظام، جاری بودن 
مبانی و ارزش های انسانی و دینی اسالم ناب محمدی)ص( در  آن 
است. پورشمسی با بیان این  که سربازان باید بتوانند با تعالی علمی 
و آموزش��ی بیش از پیش در راستای توسعه و پیشرفت اقتصادی، 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور نقش آفرینی کنند، تصریح کرد: 
ش��أن سرباز در نظام انقالب اسالمی عالی و واال است. این مسئول 
در پایان س��خنان خود با اشاره به این  که در دوران طاغوت جایگاه 
سرباز در پست ترین شرایط ممکن قرار داشت، خاطرنشان کرد: به 
برکت انقالب و نظام اسالمی ایران امروز سربازان دارای جایگاهی 
رفیع و حائز اهمیت هستند. در پایان این همایش از ستوان یکم وظیفه 
»سید هادی دهقانی منشادی« دکتری ژئوفیزیک، ستوان یکم وظیفه 
»علیرضا مورکی« کارش��ناس ارشد مهندس��ی پلیمر، سرباز وظیفه 
»مسلم ساجدیان«، »علی عسکری«، »محسن ابوالفتحی«، »ابوالفضل 
وطنی«، »محمدجواد قائمی«، »حسین زارع«، »سیدمحمد یاسینی«، 
»علی اکبر دشتی«، »مسعود طراز«، »فرزاد ابراهیمی«، »علیرضا دهقان 
اشکذری«، »سید مهدی میرجلیلی« و خانواده سرباز شهید که عضو 
بدنش را به بیماران نیازمند اهدا کرد، معرفی و تجلیل شدند. سربازان 
وظیفه ای که در این مراسم تجلیل شدند، وابستگان به سپاه الغدیر، 
نیروی انتظامی و فرماندهان ارشد نظامی نیروهای زمینی، هوایی و 
دریایی مستقر در اس��تان یزد هستند. بیان خاطراتی از هشت سال 
دفاع مقدس توسط سردار »فرهنگ دوست« مسئول حفظ آثار سپاه 
الغدیر، سخنرانی دکتر فالح روانشناس اجتماعی با موضوع »نحوه 
استفاده بهینه از دوران س��ربازی« و پخش کلیپ و سرود سرباز از 

جمله برنامه های این همایش استانی بود.

 پیشی گرفتن برخی زبان ها 
از زبان فارسی در شعر

عضو هیات علمی دانشگاه یزد و دبیر انجمن شعر کتابخانه وزیری 
یزد با اش��اره به آسیب های تهدیدکننده ی امروز شعر در کشورمان، 
عنصر ویراستار و کنترل کننده اشعار به ویژه از سوی ارشاد و انتشارات  
را ضروری دانست. به گزارش ایسنا– یزد، »محمود الهام بخش« در 
مراس��م گردهمایی ادیبان و ش��اعران یزدی بر مزار حجت االسالم 
وزیری موسس کتابخانه و موزه وزیری یزد که به مناسبت هفته شعر 
و ادب فارسی برگزار شد، با بیان این که زبان فارسی و ادبیات جزو 
امتیازات کش��ورمان محسوب می شود، گفت: ایران امتیازات زیادی 
دارد که در این میان، شعر از گذشته تاکنون به عنوان میراث مکتوب 
این س��رزمین حفظ ش��ده ولی متاسفانه این گنجینه به درستی نشر 
داده نمی شود. وی افزود: متاسفانه اگر اهتمامی جدی صورت نگیرد، 
زبان هایی مانند آذری از زبان فارسی در شعر پیشی می گیرند و این 
مهم باید مورد توجه جدی مس��ئوالن واقع ش��ود. این عضو هیات 
علمی دانش��گاه در ادامه شعر را به مثابه ی نخاع پیکر جامعه خواند 
و عنوان کرد: ش��عر عنصر گویای جامعه است و همان طورکه تمام 
حس ها از نخاع انسان عبور می کند، شعر نیز باید منتقل کننده امیدها، 
آرزوها و اهداف یک جامعه باشد. وی نبود مرزبندی و تعریف دقیقی 
در رابطه با ش��عر را یکی از آفت های ش��عر معاصر دانست و اظهار 
کرد: متاسفانه برخی، شعر معاصر را بدون رعایت هنجارهای مربوطه 
مانند وزن و قافیه در رسانه هایی مانند تلویزیون نشر می دهند یا در 
برخی از تصنیف ها و ترانه ها شاهد سرودن اشعار بدون قافیه و تنها 
دارای ردیف هستیم که همه این عوامل آسیب های تهدیدکننده شعر و 
نیازمند نظارت و کنترل جدی است. الهام بخش افزود: عنصر ویراستار 
و کنترل کننده اشعار به ویژه از سوی ارشاد و انتشارات  ضروری است 
هرچند که به تازگی ارش��اد در این زمینه اقداماتی کرده اس��ت و به 
انتشار اشعار توجه بیشتری می شود. وی در ادامه شعر سپید را یک 
جریان خواند و تصریح کرد: شعرایی مانند شاملو و گرمارودی، آثار 
قابل تاملی خلق کرده اند که اصول موسیقی درونی را نیز در خود دارد 
ولی متاسفانه این نوع شعر این روزها در رسانه های مجازی در قالب 
پرتاب کردن های شعار و بدون برخورداری از محتوایی عمیق، دست 

به دست می شود.

دین بدون معرفت به  مراتب از بی دینی بدتر است يزد در آيينه

آخرین وضعیت پرونده مسعود کاظمی

به گزارش جماران، در نشست نقد و بررسی 
کتاب »در دادگاه جهل مقدس« نوش��ته آیت ا... 
دکتر س��ید مصطفی محقق داماد ک��ه روز 29 
ش��هریور 1398 در »پردیس کتاب« مش��هد و 
با حض��ور صدها تن از عالقه من��دان دانش و 
فرهنگ برگزار ش��د، پس از معرفی و بررسی 
کتاب توسط آقایان حسن حکیم باشی و دکتر 
علی نقی ایازی، آیت ا... محقق داماد، نویس��نده 
کت��اب در بخش هایی از س��خنان خود چنین 
گفت: من در این کتاب آورده ام و مدعی هستم 
با اینکه بیماری هایی نظیر س��رطان و س��ل و 
ماالریا این همه آدم کشته، اما شاید به اندازه ای 
که جهِل ناشی از دین خون ریخته، سر بریده، 
و انسان های دیگر را به قصد قربت قطعه قطعه 
کرده، آدم نکش��ته باش��د و هی��چ بالیی نقش 
کج اندیشی دینی را ایفا نکرده است. او ادامه داد: 
همین سقراط، که دانای یونان و تحول دهنده فکر 
جوانان است در سخنرانی جالبی که در دفاع از 
خودش کرده، و به نظر می رسد خواندنی ترین 
خطابه های سقراط باشد، می گوید: »من مانند آن 
خرمگسی بودم که بر حیوان می نشیند و او را از 

خواب بیدار می کند، من آن نقش را برای جوانان شما 
داش��تم و آنان را بیدار کردم که سؤال کنند.« گفتند: تو 
خدایان را به غضب آوردی و بچه های ما را از خدایان 
منحرف کردی، و او را به نام خدا کش��تند، و محکوم 
به نوش��یدن جام شوکران کردند و او هم به اطاعت از 
قانون سرکش��ید. آیت ا... محقق داماد گفت: در زمانی 
که اآلن زندگی می کنیم، اگر گوش دلتان را باز کنید، در 
همین منطقه خاورمیانه، ناله های کودکانی را می شنوید 
که جلو رویش��ان، پدرانشان را به نام خدا سر می برند 
و مادرانش��ان را برده می کنن��د؛ به نام خدا… چه باید 
کرد؟ ببینید چه مزخرفاتی در منطقه ما به وجود آمده 
اس��ت؟ و صدای پایشان را همه گاه داریم می شنویم. 
این پژوهشگر و محقق افزود: دیگر کتاب های حقوقی 
و فقهی و فلسفی من پالن و طرح و متد دارد، اما این 
چهار جلد کتاب »روشنگری دینی« بدون پالن است؛ 
و این رازی دارد. بیشتر از یک کلمه نمی گویم که اگر 
انسان خواسته باش��د در این زمینه حرفی بزند، راهی 
ندارد جز اینکه با طرح آشفته کار کند، و اگر منظم کار 
کند موفق نمی شود. »زلف آشفته تو موجب جمعیت 
ماست/ چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد« و 

این کار ساده ای نیست.
اگر بنا نیس��ت معرفت داشته باشیم، بهتر 

است دین نداشته باشیم

آیت ا... محقق دام��اد با بیان اینکه اگر می خواهیم 
دین داش��ته باشیم باید معرفت داش��ته باشیم، گفت: 
حرف سنگینی است، اما اگر بنا نیست معرفت داشته 
باشیم، بهتر است دین نداشته باشیم. دین بدون معرفت 
به مراتب از بی دینی بد است. دین باید مبتنی بر معرفت 
باش��د. نمونه هایش را در کتاب آورده ام که دیِن بدون 
معرفت چه ش��خصیت هایی را از ما گرفته اس��ت. او 
ادامه داد: ببینید در تاریخ چه خبر اس��ت! من منکر آن 
نیستم که پش��ت پرده محاکمه کسی مثل سهروردی 
حتماً سیاس��ت و چیزهای دیگر بوده اس��ت که آن را 
نوشته اند، اما آن آقایی که به عنوان یک فقیه می نشیند و 
او را محاکمه می کند و مستقیماً او را به اعدام محکوم 
می کند، با کج اندیش��ی دینی و برای خدا و به نام خدا 
رأی می دهد. من در کتاب دیگر خودم به نام »بازخوانی 
فقه��ی امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود« 
آورده ام که اگر این قضیه امر به معروف و نهی از منکر 
به دست آدم عوام بیفتد، چه آفاتی را به دنبال دارد. در 
حالی که این کار همه نیس��ت، باید بداند که معروف 

چیست و منکر به چه معنی است.
مستضعف یعنی کسی که او را از آگاهی پوچ 

کرده اند و در مغزش جهل تزریق کرده اند
آیت ا... محقق داماد گفت: شهید ثانی را چه کسانی 
کشتند و س��وزاندند؟ آن ها که می خواستند به بهشت 
بروند، از عش��ق حورالعین ای��ن کارها را کردند، نه از 

روی غضب و برای پول. من در»فاجعه جهل مقدس« 
آورده ام که وا... این حرف دروغ است که یک عده ای 
ب��رای پول به کربال آمدند. این طور نیس��ت! این ها از 
روی خجالت، بعداً جعل کردند، و االّ شاید جز یکی 
دو نفر مثل عَمر سعد که برای گرفتن والیت ری آمدند، 
بقیه شان برای خدا امام حسین را کشتند؛ حواستان باشد 
که بی دین ها امام حسین را نکشتند، دیندارها کشتند. 
مستضعف یعنی کسی که او را از آگاهی پوچ کرده اند 
و در مغزش جهل تزریق کرده اند. او با اشاره به اینکه 
من از قرآن چنین برداشت می کنم که هر قدرت باطلی 
را »طاغ��وت« نمی گویند، قرآن مجی��د »طاغوت« را 
قدرت دینی نامش��روع می داند، یعنی قدرتی که به نام 
خدا قدرتی را در دس��ت می گیرد ولی دروغ می گوید 
و نامش��روع اس��ت، اظهار کرد: ق��رآن می گوید: اگر 
می خواهید بفهمید که در سایه قدرت مشروع زندگی 
می کنید یا نامش��روع؛ راهش آسان است. یک تحقیق 
میدانی به ما پیشنهاد کرده است. حکومت مشروع دینی 
حکومتی است که در تجربه نشان داده بشود که امسال 
جهل کمتر از پارسال شده است. قدرت مشروع دینی 
قدرتی اس��ت که جهل جامعه هر سال کاهش یابد و 
جامعه رو به نور رفته باشد: یخرجونهم من الظلمات 
الی النور؛ اما اگر امس��ال مردم بی ش��عورتر از پارسال 

شوند، قدرت نامشروع است.
طبق برداش��ت از قرآن، ایمان و کفر هیچ 

ربطی به حقوق شهروندی ندارد
آیت ا... محقق داماد خاطرنشان کرد: به نظر 
بنده، طبق برداش��ت از قرآن، ایمان و کفر هیچ 
ربطی به حقوق شهروندی ندارد. ایمان مربوط 
به قلب است، اما اگر کسی مقررات شهروندی 
را اطاعت کن��د، خدا در پ��اداش اعمالش کم 
نمی گذارد؛ یعنی همه حقوق ش��هروندی را به 
او می دهد. کما این که پیغمبر اکرم با ابوسفیان 
که تا دیروز ساطور در دستش بود، چنین کرد. 
او افزود: خدا ش��اهد است که من قرآن را نه بر 
اس��اس آموزه پدر و مادر و خانواده، بلکه خود 
نشسته ام و روی آن فکر کرده ام و دیده ام که این 
کتاب نمی تواند آسمانی نباشد. شما هم همین 
کار را بکنید و از حرف من قبول نکنید. ش��ما 
را به خدا حرف بنده را تقلید نکنید. پیامبر اسالم 
آمد و نبوت ختم ش��د؛ ارادت ما به جدمان هم 
همین اس��ت که درِ این نبوت را تخته کرد، و 
گرنه هر روز یک نف��ر می آمد و می گفت من 
پیغمب��رم. اما راه تکامل، رس��یدن، س��لوک، و 
والیت باز اس��ت و می توان با این نسخه ای که 
پیامبر گذاشت، باال رفت: فیض روح القدس ار 

باز مدد بنماید/ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد.
در ای��ن 1400 س��ال در دین خیلی دروغ 

درست شده است
آیت ا... محقق داماد با بیان اینکه به هر حال در این 
1400 س��ال در دین خیلی دروغ درست شده است؛ 
گفت: فقیه زبردست آن فقیهی است که بتواند این ها را 
غربال کند. کار فقاهت این است. اآلن که شما در مشهد 
نشس��ته اید اگر در کنار ح��رم اتفاقی بیفتد، تا خبرش 
به این جا برس��د، چند جور برای ش��ما نقل می شود؛ 
چه برس��د به 1400سال اخبار مختلف. فعاًل آنچه در 
دس��ت ماست قرآن است که باید آن را خوب بفهمیم 
و البته کار س��اده ای نیست و به دستور امام صادق، 
همه احادیث باید به قرآن عرضه ش��ود و آن ها را با 
قرآن س��نجید. مگر می شود با یک خبری که معلوم 
نیست چه کسی نقل کرده است، آدم کشت و خون 
ریخت؟ آیت ا... محقق دام��اد در پایان اظهار کرد: 
فکر می کنید چند روز روی یک جوان کار می کنند 
تا به خودش بمب ببندد و حرم یا مسجدی را منفجر 
کند و عده ای را بکشد؟ تا آن جا که من در تحقیقات 
خود بدان رس��یده ام، از صفر تا آن وقتی که می رود 
وخودش را می کش��د، س��ه هفته! چه هنری است؟ 
ما که پیر ش��دیم، این همه نوش��تیم و نوش��تید، ما 

نتوانستیم یک نفر را آگاه کنیم.

س��ید علی مجتهدزاده وکیل مدافع مسعود 
کاظمی -روزنامه نگار بازداشتی- درباره روند 
رس��یدگی به پرونده موکلش گف��ت: پرونده 
مس��عود کاظمی از دادسرای فرهنگ و رسانه 
با قرار کفالت به دادگاه ارس��ال ش��د و رئیس 
ش��عبه 28 دادگاه انق��الب ق��رار کفالت را به 
وثیق��ه تبدیل کرد و نهایتاً منجر به بازداش��ت 
موکلم شد. به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه 
موکلش هم اکنون در زندان بسر می برد، افزود: 
یک روز بعد از اینکه حجت االس��الم رئیسی 

در نشست با اصحاب رسانه گفت که تغییراتی 
در راه اس��ت با ایش��ان مکاتباتی درخصوص 
پرونده موکلم انجام دادیم. با توجه به دس��تور 
رئیس ق��وه قضائیه درخصوص احکام صادره 
در برخ��ی پرونده های اخیر، دفاع از موکلم را 
در مرحله تجدیدنظر گذاشتیم. پس از ارسال 
پرونده ب��ه ش��عبه 36 دادگاه تجدیدنظر رأی 
موکل��م که جمعاً 4 س��ال و ش��ش ماه حبس 
بود، تأیید ش��د. وکیل مدافع مس��عود کاظمی 
گفت: ب��ا توجه ب��ه نامه رئیس ق��وه قضائیه 

مبنی بر تجدیدنظ��ر و صدور احکام منصفانه 
در خصوص آرای ش��عب خاص و اینکه این 
دستور فقط منحصر به آرای هفت تپه نیست و 
شامل پرونده های دیگر هم می شود، منتظریم 
رأی مس��عود کاظمی هم جزو آرایی باشد که 
منصفانه صادر ش��ود. م��ا منتظریم با توجه به 
فرمایشات و دس��تور ویژه رئیس قوه قضائیه 
به رئیس دادگستری تهران، رأی موکلم توسط 
شعبه صادره بررسی مجدد شود و درخواست 

اعاده دادرسی هم می دهیم.

عزل مسئوالنی که 
خانواده آنها خارج هستند

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: 

قطعا در مجلس احکام قوی به طرح بازگشت خانواده 
مس��ئوالن اضافه می ش��ود تا در صورتی که مسئوالن 
مشمول طرح از سمت خود استعفا ندهند، دستگاه ها 
موظف به عزل آنها شوند. سیدحسین نقوی حسینی با 
اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح دو فوریتی الزام 

بازگشت خانواده مدیران و مسئوالن از خارج از کشور، 
اظهار داشت: تاکنون جمعی از نمایندگان این طرح را 
امض��ا کرده اند و همچنان امضاهای این طرح در حال 
افزایش است. وی با اشاره به اینکه برخی از نمایندگان 
مجلس مخالف طرح مذکور هستند، تصریح کرد: این 

نماین��دگان به ما انتقاد می کنند که ط��رح بازگرداندن 
خانواده مسئوالن از خارج از کشور، حقوق شهروندی 
و آزادی اجتماعی آنان را سلب می کند در حالی که ما 
به هیچ وجه به دنبال این کار نیستیم و صرفاً می خواهیم 

مسئوالن نظام خود را مدیریت کنیم.

 داستان سرایی جدید
 آقای متوهم علیه ایران

رئی��س جمهوری ایاالت متحده امریکا اعالم کرد 

که کشورش می تواند به 15 نقطه در ایران حمله کند، 
اما برای این کار عجله ای ندارد. به گزارش جماران، 
دونالد ترامپ خطاب به خبرنگاران در دفتر کاخ سفید 
گفت: س��اده ترین کاری که من می توانم انجام دهم، 
در حالی که شما )روزنامه نگاران( هنوز اینجا هستید، 

این اس��ت که بگویم بچه ها بیایید شروع کنیم و این 
یک روز بسیار بد برای ایران خواهد بود... ساده ترین 
کاری ک��ه می توانم انجام دهم، این اس��ت که بگویم 
بیایید ب��ه 15 نقطه در ایران حمله کنیم. من می توانم 
این کار را انجام دهم و همه چیز آماده است. اما وقتی 

که می توانم این کار را انجام ندهم، نمی خواهم که آن 
را انجام بدهم. ترامپ افزود: »من می توانم این کار را 
در یک دقیقه انجام دهم، درست در اینجا، برای شما 
و ش��ما یک داس��تان عالی برای نوشتن در این مورد 

خواهید داشت.«

وزیر خارجه فرانسه خواهان اجرای کامل 
برجام از سوی ایران شد. خبرگزاری فرانسه، 
»ژان ای��و لودریان« وزیر خارجه فرانس��ه در 
تازه تری��ن اظه��ارات خود درب��اره حمله به 
تاسیس��ات نفتی عربستان مدعی شد: ادعای 
انصارا... در م��ورد اینکه آنها عامل حمله به 
آرامک��و بودند، اعتبار زی��ادی ندارد. من در 
اینکه آنها عامل این حمله باشند، تردید دارم. 
وی همچنی��ن گفت: رئیس جمهور فرانس��ه 
خواهان دیدار با روحانی در نیویورک است. 

م��ا از ایران می خواهیم ب��ه صورت کامل به 
برجام بازگردد و تعهدات خود را اجرا کند. 
این در حالی اس��ت که جمهوری اس��المی 
ایران ب��ه دلیل بدعهدی ه��ای اروپایی ها در 
اج��رای تعهدات خود در ذی��ل برجام اقدام 
ب��ه کاهش برخی از تعه��دات برجامی خود 
کرده اس��ت و مذاکرات میان ایران و فرانسه 
همچنان جریان دارد. الزم به ذکر اس��ت که 
رؤس��ای جمهور فرانس��ه و ای��االت متحده 
در حاش��یه نشس��ت مجمع عمومی سازمان 

مل��ل متحد ب��ا یکدیگر دی��دار و گفت وگو 
خواهن��د کرد. ی��ک مق��ام از کاخ الیزه روز 
پنج ش��نبه اعالم کرد ک��ه امانوئ��ل مکرون،  
رئیس جمهوری فرانس��ه دی��داری با دونالد 
ترام��پ، رئیس جمهوری آمریکا در حاش��یه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل برای گفت وگو 
بر سر ایران خواهد داشت. این مقام همچنین 
اف��زود که فرانس��ه ب��ه تالش های��ش برای 
 کاهش تن��ش میان تهران و واش��نگتن ادامه 

خواهد داد.

کاندیدای مقام مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ب��ر داوری بی طرفانه این نهاد 
درب��اره ایران تأکید کرد. به گزارش ایس��نا 
به نقل از روزنامه نش��نال، »رافائل گروسی« 
ب��ا بیان اینکه »با توج��ه به کاهش تعهدات 
برجامی ایران بهترین اقدام از سوی آژانس 
این اس��ت که ی��ک داور بی طرف باش��د«، 
گفت: آژانس باید درباره آن چه نقض توافق 
هس��ته ای از س��وی ایران خوانده می شود، 
بی طرفان��ه قضاوت کن��د. او تأکید کرد که 
در ص��ورت انتخاب برای مدیرکلی آژانس 

ت��الش خواهد ک��رد تا ب��ا هرگونه تصور 
متعصبان��ه در زمینه تعامل ب��ا ایران، مبارزه 
کند. گروسی عالوه بر این گفت که آژانس 
»ابزار هوشمند ش��فافیت« است و این تنها 
کرونل فروتا، مدیرکل موقت آژانس است 
که می تواند به س��ؤال ها درب��اره مأموریت 
هیأت اعزامی آژانس به ایران، پاسخ دهد. او 
افزود: سری بیانیه هایی که درباره ایران ارائه 
می شوند، واضح بوده و آژانس موظف است 
آنچه را مش��اهده کرده و به آن رس��یدگی 

می کند، گزارش دهد.

 800 هزارنفر 
 با درآمد ميلياردی
 یارانه  می گرفتند

پدرام س��لطانی، فع��ال اقتصادی، در حس��اب 
توئیت��ری خود نوش��ت: 800 هزار نفر ب��ا درآمد 
میلی��اردی تاکن��ون یارانه می گرفتن��د. یعنی فقط 
در ش��ش س   ال دول��ت آقای روحان��ی نزدیک 
500،2میلی��ارد توم��ان یارانه به آنها داده ش��ده. با 
این پول می ش��د حقوق معوق ده ها مانند هپکو را 
پرداخت. چه پول هایی در زمان گشاده دستی نفتی 
و با رویکرد پوپولیستی دولت ها ریخت وپاش شد.

از ایران می خواهیم به صورت کامل به برجام بازگردد

موضع کاندیدای جانشینی آمانو درباره ایران
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 بانوی یزدی به عنوان دستیار
 تیم های ملی اسکواش انتخاب شد

از س��وی فدراسیون اسکواش، بانوی یزدی بعنوان دستیار تیم های 
ملی اس��کواش انتخاب و منصوب شد. با اعالم فدراسیون اسکواش 
اعضاء کادر فنی تیم های ملی در رده های سنی مختلف مشخص شد. 
براین اساس سمانه طالبی زاد از یزد به عنوان دستیار مربیان ملی بانوان 

سرمربی و مربی تیم های ملی بانوان. ا همراهی خواهد نمود. 

 انتصاب دو یزدی به عنوان کمک مربی 
تیم های ملی در بخش آقایان

دو ی��زدی به عنوان کمک مرب��ی تیم های مل��ی در بخش آقایان 
منصوب شدند. با اعالم فدراسیون اسکواش اعضاء کادر فنی تیم های 
ملی در رده های س��نی مختلف مش��خص ش��د. براین اساس محمد 
مصطفی خوبیاری در رده سنی کمتر از 13 و 15 سال و محمد حسین 
جعفری در رده بزرگساالن به عنوان کمک مربی تیمهای ملی در بخش 

آقایان منصوب شدند.

 معرفی برترین های مسابقات رنکینگ ناین بال
 و ایت بال بانوان استان یزد

برترین های مس��ابقات رنکینگ ناین بال و ایت بال بانوان اس��تان 
یزد معرفی شدند. مسابقات رنکینگ ناین بال و ایت بال بانوان استان 
یزد با عنوان جام غدیر با حضور 8 ورزش��کار برگزار گردید. نتیجه 
رنکین��گ ناین بال:، مقام اول: خانم الهه فتاحی، مقام دوم: خانم زهرا 
تیموری، مقام س��وم: خانم ش��هرزاد کردی، نتیجه رنکینگ ایت بال: 
مقام اول: خانم زهرا تیموری، مقام دوم: خانم ش��هرزاد کردی، مقام 

سوم: خانم الهه فتاحی

 کمک داور یزدی بازیهای مرحله دوم 
جام جهانی را پرچم میزند

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( کمک داور یزدی را جهت قضاوت 
در دیدار ویتنام و مالزی از مرحله دوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر 
دعوت کرده اس��ت. مسابقه دو تیم ویتنام و مالزی از گروه G مرحله 
دوم مس��ابقات انتخابی جام جهانی 2022 روز پنج ش��نبه 18 مهرماه 
س��اعت 20 به وقت محلی در شهر هانوی ویتنام برگزار می شود و با 
اعالم فیفا تیم داوری از کش��ورمان این بازی را قضاوت خواهند کرد 
که براین اس��اس س��عید علی نژادیان کمک داور یزدی این دیدار را 
پرچم خواهد زد. اسامی داوران به شرح زیر است: داور: موعود بنیادی 
فر، کمک اول: س��عید علی نژادیان، کمک دوم: علی میرزابیگی، داور 
چهارم: سیدوحید کاظمی، ناظر داوری: یانگ لی جی از کره جنوبی، 

نماینده مسابقه: یونگ لیانگ چان از چین

تیم فوالدآلیاژی یزد بر سکوی قهرمانی ایستاد
ف��والد آلیاژی یزد مقام نخس��ت مس��ابقات ورزش ه��ای رزمی 
س��بک نیوفول کنتاکت قهرمانی کش��ور را از آن خود کرد. مسابقات 
ورزش های رزمی س��بک نیوفول کنتاکت قهرمانی کشور جام فوالد 
آلی��اژی ایران در اوزان و رده های مختلف س��نی در محل ورزش��گاه 
22 بهمن اشکذر برگزار گردید. این دوره از مسابقات برای اولین بار 
در شهرستان اشکذر و با حمایت شرکت فوالد آلیاژی یزد با بیش از 
200 نفر ورزشکار از 14 استان کشور و با حضور شریعتی مدیر کل 
ورزش و جوانان اس��تان، فرماندار، مسئولین شهرستان، رئیس سبک 
نیوفول کنتاکت در ایران و نماینده فدراسیون ورزش های رزمی کشور 
برگزار شد. این مسابقات با قهرمانی تیم فوالد آلیاژی ایران از شهرستان 
اشکذر به نمایندگی از استان یزد با اعطاء حکم قهرمانی حکم قهرمانی، 
مدال همراه با جام این دوره از مس��ابقات و اهداء هدایایی به شرکت 
کنندگان به کار خود پایان داد و نمایندگان استان های کرمانشاه و گیالن 

به ترتیب دوم و سوم شدند. 

 دعوت از بانوی تکواندو کار یزدی 
جهت داوری در مسابقات انتخابی اوزان المپیکی
آزیتا زارع داور تکواندو کار اس��تان یزد به قضاوت در مس��ابقات 
تکواندو بانوان کش��ور اتنخابی اوزان المپیکی دعوت شد. به گزارش 
روابط عمومی هیات تکواندو اس��تان یزد، مس��ابقات تکواندو بانوان 
کش��ور انتخاب اوزان المپیکی در روز دوش��نبه یکم مهرماه در خانه 
تکواندو فدراسیون برگزار می شود و آزیتا زارع داور درجه 2 تکواندو 
اس��تان یزد از س��وی کمیته داوران فدراسیون جهت قضاوت در این 

رقابت ها دعوت شد.

دعوت از 2 رکابزن پیشگامان به اردوی تیم ملی
حمید بیک و عباس زارع زاده به اردوی تیم ملی دوچرخه سواری 
کشور بخش سرعت ونیمه استقامت دعوت شدند. به گزارش روابط 
عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، کمیته تیم های ملی اسامی 
دعوت شدگان اردوی تیم ملی را منتشر کرد که نام 2 رکابزن پیشگامان 
هم در این لیس��ت قرار گرفته اس��ت. حمید بیک و عباس زارع زاده 
دو رکابزن یزدی تیم دوچرخه س��واری پیش��گامان در رده های سنی 
بزرگساالن و جوانان به اردوی جدید تیم ملی سرعت و نیمه استقامت 
کشور که از 27 شهریور به مدت 14 روز در محل کمپ تیم های ملی 

برگزار می گردد دعوت شدن

 تیم شهرستان یزد قهرمان مسابقات
 والیبال جام خوشه چین

تیم شهرس��تان یزد مقام قهرمانی مسابقات والیبال جام خوشه 
چی��ن را از ان خود نمود به گ��زارش روابط عمومی اداره ورزش 
و جوانان اس��تان یزد مس��ابقات والیبال انتخابی استان جام خوشه 
چین با حضور 6 تیم در سالن اکبر آباد یزد برگزار گردید. درپایان 
تیم یزد توانست با شکست تیم اردکان به مقام قهرمانی دست یابد 
و تیم    های شهرس��تان اردکان و شهرستان ابرکوه به ترتیب دوم و 

سوم شدند. 

  اخبار كوتاه ورزش يزد

صفحه آخر

 ماجرای زبان دراز 
و عجایب کشور جابلقا!!

کشور جابلقا در وسط دوشاخ آفریقاست می گویند مردمانش از 
بس عجایب دیده و شنیده و صرفه جویی کرده و اجناس وارداتی 
مصرف نموده اند چشمانش��ان مثل مردم آسیای جنوب شرقی از 
جمله چینی ها تنگ، موهایش��ان بور و بلوند به رنگ اروپایی ولی 
رنگ پوست صورتشان گندم گون آفریقایی است. عجیب تر آنکه 
دِشداِش��ه بلند عربی روی شلوار جین آبی آمریکایی می پوشند از 
بس قول و عمل مسئوالنش��ان چپکی و برعکس هم بوده هرچه 
می شنوند و می گویند مردم برعکس عمل می کنند. القصه در آنجا 
ستادهای متعددی برای رفاه مردم دارند رییس ستاد مصرف کاالی 
داخلی آن سرزمین بنز سوار می شود، کت و شلوار مارکدار خارجی 
می پوشد، رییس ستاد وطن دوستی تابعیت دوگانه دارد فرزندانش 
خارج از کش��ورند، لیست ناهار جلسات س��تاد صرفه جویی دو 
برگی است، نماینده مردم که قول داده با پس گردنی مدیر مفسد را 
تنبیه کند اخاللگر س��که و ارز از آب درمی آید، بعضی نمایندگان 
مجلس��ش که با لیس��ت رس��یدن به آرزوها وارد ش��ده در ستاد 
ناامیدی های ملی فعال هستند. وزیر درمانش می گوید خودت بمال 
خوب می شوی، وزیر درس و مدرسه می گوید خودت خرج کن 
باسواد و خوشبخت می شوی، وزیر دارایی و بودجه نویسی اضافه 
می نماید: پول نفت را می گیرید ولی خرج دولت را از جیب ملت 
می دهید، رییس ستاد مبارزه با افیون جات و مسکرات می گوید به 
جای مواد مخدر و مس��کرات ش��کالت و کاکایو مصرف کنید و 
وردست این نویسنده که به زبان درازی شهره شده ام می گوید: اوسا 
خودت چی چی زدی؟ که این جفنگیات را سرهم می کنی در واقع 
حقیر سراپا تقصیر به شوخی و مزاح عرض کرده باشد: »شکالت 

تلخ با طعم جو و اسانس انگور«. واحد غیرمرکزی خبر.
زبان دراز

 طنز

فرش��اد مومنی- رئیس موسس��ه مطالعات دین 
و اقتصاد- در نشس��ت هفتگی این موسسه با بیان 
این مطلب که در روزهای اخیر یک کار پژوهش��ی 
منتش��ر ش��ده که در آن قیمت تمام شده ارزی 10 
قلم کاالی اساس��ی وارداتی مردم با قیمت فروش 
ب��ه مصرف کننده را مقایس��ه کرده اس��ت، در این 
زمینه اظهار کرد: براس��اس این گزارش قیمتی که 
مصرف کننده برای این کااله��ا می پردازد بین 5 تا 
10 برابر قیمت وارداتی آن اس��ت یعنی این چنین 
میدانی را برای مفت خوارگی و واسطه گری ایجاد 
کرده اند. او یادآور شد: از منظر تجارت خارجی هم 
در دوران دفاع مقدس با میانگین واردات س��االنه 

15 میلیون دالر کش��ور در زمینه تامین اقالم مورد 
نیاز با بحران روبه رو نش��د در حالیکه در 15 سال 
اخیر با میانگین واردات س��االنه بالغ بر 75 میلیارد 
دالر می ت��وان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را 
پشت سر نگذاش��ته ایم. این اقتصاددان با اشاره به 
تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور 
گفت: در س��ی ودومین جلس��ه این شورا مصوب 
ش��د که بدهی  واحد های تولی��دی به عنوان کمک 
به رونق تولید تقس��یط شود اما در بخش عملیاتی 
آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای صادر کرد که 
امتیاز تقس��یط بدهی ها نصیب کس��انی می شود که 
بدهی های گذش��ته خود را تا پایان مهر ماه تسویه 

کنن��د. در حالی که هم��ه می دانند در 20 
س��ال گذشته همواره واحد های تولیدی با 
بحران تامین س��رمایه در گردش روبه رو 
بوده ان��د یعن��ی می گویند در این ش��رایط 
بحران��ی، اگر چیزی ه��م دارید در اختیار 
م��ا قرار دهید و ن��ام آن را کمک به تولید 
می گذارند. مومنی ادامه داد: در س��ال های 
اخیر و بویژه پس از س��ال 1385، سیستم 
بانکی کش��ور پش��ت به تولیدکنندگان و 
رو ب��ه واردکنن��دگان کرده اس��ت که در 
نتیجه این سیاس��ت، سهم باقیمانده بخش 
صنعت و مع��دن از تس��هیالت بانکی از 
28/6 درصد در س��ال 1386 به 16 درصد 
در س��ال 1396 کاهش یافته اس��ت یعنی 
سیس��تم بانکی هم راستا با تحریم کنندگان 
گلوی تولیدکنندگان را فش��ار داده و آنها 
را به س��مت رباخوارها پرتاب کرده است 
البته این موضوع برای بخش کش��اورزی 
هم صادق است. همچنین براساس جدول 
داده و ستانده س��ال 1390، از کل مالیات 
اخذ ش��ده در ح��دود 61/8 درصد س��هم صنعت 
کارخانه ای کش��ور بوده است که تقریبًا چهار برابر 
س��هم این بخش از تولید ناخالص داخلی اس��ت. 
باید توجه داش��ت س��هم صنع��ت کارخانه ای در 
درآمدهای مالیاتی کشور مالزی 3/2 درصد و برای 
ترکیه 6/5 درصد اس��ت یعنی فشار مالیاتی ما 10 
برابر فشاری است که ترک ها به صنعت کارخانه ای 
خود وارد می کنن��د. بنابراین بارها و بارها گفته ایم 
که ما بنا را بر حس��ن نیت شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی می گذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها 

فاقد صالحیت های کارشناسی بایسته است.

طی 15 سال اخیر یک روز بدون بحران نداشته ایم

منبع: روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان یزد

نماین��ده مردم تهران در مجلس گفت: باید 
به حال دو خودروس��از ب��زرگ دولتی زودتر 
فکری کرد و آنها را به بخش خصوصی سپرد. 
چون بخش خصوصی نشان داده بسیار بهتر از 
دولتی ها می تواند این مجموعه ها را اداره کنند. 

مصطفی کواکبیان اظهار کرد: ما باید تعارف را 
کن��ار بگذاریم و به این ام��ر اعتراف کنیم که 
بخ��ش خصوصی ما خیلی س��الم تر از بخش 
دولت��ی اس��ت. تاکنون هم��ه رانت خواری ها 
و سوءاس��تفاده ها در بخ��ش دولتی صورت 

گرفته و این نش��ان می دهد ما مجلسی ها نیز 
به صورت مناسب نظارت نکردیم پس نباید 
همه چیز را گردن تحریم ها بیندازیم. متاسفانه 
آقایان تازه به فکر پالک نکردن پراید افتاده اند 

که پیش از اینها باید اتفاق می افتاد.

یک نماینده مجلس با بیان اینکه 
فراکس��یون امید و شخص فتحی 
برای شفافیت آرا پیش قدم شدند. 
اظهار داشت: شفافیت آرا اولین بار 
از جانب امیدی ها مطرح شد،  بعد 
هم در جری��ان اصولگرایی آقای 

ذوالنوری و حاجی دلیگانی اقدام 
کردند و طرح هایی را ارائه دادند،  
اخیراً نوبت طرح آقای ذوالنوری 
به صحن رس��ید اما نمایندگان با 
دو فوریت��ش موافق��ت نکردند و 
این طرح مانن��د طرح های عادی 

رس��یدگی خواهد ش��د. محمود 
صادقی با اشاره به اینکه برخی ها 
عنوان می کنند قانون اساس��ی به 
نمایندگان این اج��ازه را می دهد 
که آرای خودش��ان را مخفی نگه 
دارند،  گفت: نگاه قانون اساسی به 

مجلس نگاه خوبی است و اصل را 
بر شفافیت قرار داده است. مجلس 
نهادی در جمهوری اسالمی است 
که مذاکرات آن باید شفاف باشد 
و اصل جلسات مجلس بر علنی 

بودن آن هاست.

عض��و کمیس��یون اقتص��ادی 
مجلس در خصوص هزینه برخی 
نامزده��ای نمایندگی مجلس در 
انتخابات خاطرنش��ان کرد: کسی 
ک��ه هزینه انتخابات��ی باالیی دارد 
وارد مس��ائل انحرافی می ش��ود، 

یک انس��ان عاقل چرا باید یک تا 
دو میلی��ارد هزینه کند برای اینکه 
ظ��رف چهار س��ال بی��ن 300 تا 
400 میلیون تومان حقوق بگیرد. 
محمود بهمنی ادام��ه داد: حقوق 
نماین��دگان مجلس بین 5 میلیون 

و 400 ه��زار ت��ا هش��ت میلیون 
تومان است و دریافتی من در حال 
حاضر بین پنج میلیون و 700 هزار 
تا ش��ش میلیون تومان است. وی 
در خصوص طرح شفافیت آرا هم 
گفت: بنده با این موضوع موافقم 

و معتقدم نباید از شفافیت ترسید، 
برخ��ی این تصور را دارند که اگر 
ش��فافیت رأی داشته باشند عیب 
دارد، ام��ا واقعیت این اس��ت که 
محاسن آن بیشتر است و نماینده 
می تواند در امتداد مردم قرار گیرد.

مدی��رکل رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
سازمان بهزیستی کش��ور با اشاره به بازداشت 4 
نفر از کارکنان سازمان بهزیستی اظهار کرد: 4 نفر 
از کارکنان س��ازمان بهزیستی کشور برای پاره ای 

از توضیحات بازداشت شدند. مسعود آسیما در 
پاس��خ به این پرس��ش که اتهامات این افراد چه 
بوده است، گفت: اطالعات دقیقی از اتهامات شان 
نداری��م، ول��ی اتهامات آنها اخالق��ی نبوده ولی 

اطالعات دیگری از این موضوع نداریم. وی ادامه 
داد: طبق اطالعاتی که به دس��تمان رسیده است، 
اتهام��ات این افراد مربوط به گذش��ته و دورانی 

است که در یکی از استان ها مسئولیت داشته اند.

همه رانت خواری ها مربوط به بخش دولتی اقتصاد است

امیدی ها آغازگر بحث شفافیت آرا بودند

حقوق نمایندگان مجلس بین 5 تا 8 میلیون است!

ترسی از رد صالحیت 
ندارم

نماینده دور دهم مجلس تاکید کرد: اینکه 
از موضوع ش��فافیت آرا ب��ه عنوان یک ابزار 
ب��رای کوبی��دن نمایندگان مجلس اس��تفاده 
می ش��ود، فقط به نمایندگان لیس��ت امید باز 
نمی گ��ردد، به تمام نماین��دگان باید برگردد 
و اگر راس��ت می گویند زیر توئیت هایی که 
مربوط به هم فکران خودش��ان هم هست بر 
ش��فافیت آرا نمایندگان تاکی��د کنند. پروانه 
سلحش��وری گف��ت: کامال موافق ش��فافیت 
هس��تم و اساس��ا چون ترس��ی از بررس��ی 
صالحیت ه��ا ن��دارم، همه می دانن��د که چه 
رایی می دهم. سلحش��وری گف��ت: در زمان 
رای گیری FATF بود که اعضای فراکسیون 
اصولگرایان به شدت اصرار می کردند که اگر 
راس��ت می گویید همین االن باید رای گیری 
ش��فاف باش��د و ب��ه نح��و تحقی��ر گونه ای 
می گفتند که باید رای تان مش��خص باش��د؛ 
یعنی اگر ش��ما رای تان مش��خص باش��د ما 

نمی گذاریم شما تایید صالحیت شوید. 

وضعیت قرمز 
کودک همسری در اردبیل

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: از مجموع 
12هزار ازدواج س��ال گذشته در استان 37درصد در 
سن 10 تا 14سال دختران بوده و این در حالی است 
که 42درصد از مجموع ازدواج های این استان را نیز 

دختران زیر 19سال تشکیل می دهند.

فرید زکریا، روزنامه نگار و تحلیلگر امریکایی بر این 
باور است که اشتباه اصلی سیاست ترامپ در برابر ایران 
را باید در عدم ش��ناخت وی نس��بت به الگوی رفتاری 
و تصمیم گیری ایران دانس��ت. به گزارش تابناک، زکریا 
در واشنگتن پست نوشت: »دشمن صاحب رأی است«؛ 
 ،)Sun Tzu( این نقل قولی اس��ت که به س��ون ت��زو

استراتژیس��ت نظامی باستانی چین نسبت داده می شود. 
تزو توصیه می کند که انس��ان باید دشمنش را بشناسد. 
این دقیقاً بیانگر مهم ترین کاس��تی سیاس��ت ترامپ در 
برابر ایران اس��ت. اس��تراتژی دولت ترامپ اعمال فشار 
دوچندان بر ایران و وادار کردن سایر کشورها به پیروی 
از تحریم های یکجانبه ایاالت متحده و در نتیجه تسلیم 

کردن ایران است. به نوشته زکریا، فشار حداکثری علیه 
ایران نتوانس��ت رفتار این کشور را متعادل کرده یا آن را 
به میز گفت وگوها بازگرداند، بلکه تهران را برای اقدامات 
تالفی جویانه تحریک کرد. ش��رایط تحریم ها به حدی 
دشوار است که ایران بخوبی احساس می کند در صورت 
انجام اقدامات تحریک آمیز و حتی خطرناک، چیز زیادی 

برای از دست دادن ندارد. سون تزو در کتاب »هنر جنگ« 
می نویسد پیروزی فقط هنگامی ممکن است که یک رهبر 
بداند چه زمانی را برای مبارزه انتخاب کند و آماده باشد. 
شکست زمانی تضمین شده است که یک رهبر بی محابا، 
دمدمی مزاج و متکبر باشد. این تحلیلی بهنگام از دوران 

باستان است.

دادس��تان اراک گف��ت: اکثر کس��انی 
که نق��ش رهبری و لی��دری در ماجرای 
اعتراضات هپکو نداش��تند، آزاد شدند. به 
گزارش ایس��نا، عباس قاسمی با اشاره به 
اعتراضات کارگران هپکو اظهار کرد: پیرو 
اعتراض��ات کارگران و بس��تن خط آهن 

که حدوداً 12 س��اعت ب��ه طول انجامید، 
بر اس��اس مصوبه ش��ورای تأمین ناچاراً 
برای بازگش��ایی خط اقدام شد و در این 
رابط��ه تعدادی توس��ط نی��روی انتظامی 
دستگیر ش��دند. وی ادامه داد: شاکی این 
افراد اداره راه آهن و مسافرین قطار هستند 

که در اثر این اقدام و اعتراضات صورت 
گرفته، حدود 5 قطار امکان تردد نداشتند 
و مس��افران در مس��یر معطل شده بودند. 
قاسمی افزود: علی رغم مدارا و همکاری 
ب��ا کارگ��ران و صحبت های اس��تاندار، 
فرمانده س��پاه و رئیس کل دادگس��تری 

اس��تان اعتراض��ات ادامه داش��ت و خط 
راه آه��ن همچنان بس��ته بود ک��ه 29 نفر 
دستگیر شدند. دادستان اراک تصریح کرد: 
23 نفر تاکنون آزاد ش��دند و 6 نفر دیگر 
هم آزاد می شوند. قاسمی گفت: کارگران 
اختالفاتی با سهامدار در رابطه با مالکیت 

شرکت و حقوق و مزایا دارند که مربوط 
به س��ازمان خصوصی س��ازی است و در 
این زمینه اس��تاندار استان مرکزی مراتب 
را ب��ه تهران اعالم کرده و دس��تور رئیس 
جمهوری مبنی بر خلع ید سهامدار صادر 

شده است.

اشتباه ترامپ به روایت فرید زکریا

23 نفر از بازداشتی های اعتراضات هپکو آزاد شدند

محمدرضا باهنر گف��ت: یک زمانی که 
فراکس��یون اکثری��ت در مجلس داش��تیم، 
من حتی هم می توانس��تم پیش بینی کنم که 
فالن موضوع یا فالن وزیر در مجلس چند 
رای م��ی آورد. من موافقم که مردم لیس��تی 
رای بدهن��د، در تهران امضاها با هم رقابت 
می کنند، یک امضا این طرف اس��ت و یک 
امضا آن ط��رف. اگر بحث رای خریدن هم 
مطرح باشد مثال در تهران اصال برای کسی 
نمی صرفد که رای را بخرد. اما در منطقه ای 

که 12هزار نفر ی��ا 10هزار رای می دهند تا 
نماینده به مجلس بفرستند آنجا بله ممکن 
اس��ت بروند و رایی را بخرند اما در جایی 
که طرف باید یک میلیون رای بیاورد، باید 
هر رایی را چند بخرد؟ گفتند باهنر سلطان 
چای ایران است، بعضی ها به من گفتند برو 
و پاس��خش را بده، پاسخی که من دادم این 
بود ک��ه اقال ماهی یک کیلو چ��ای را به ما 
برساند که الزم نباشد بروم از سوپرمارکت 

کوچه خرید کنم.

با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی چند 
ماه گذشته سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطالعات اس��تان سیستان و 
بلوچستان، یک شبکه ارتشاء و اختالس 
در ش��یالت این اس��تان شناس��ایی و با 
هماهنگی مقام قضایی مورد ضربه قرار 
پایگاه اطالع رس��انی  گرفت. گ��زارش 
وزارت اطالعات، طی بررس��ی های به 
عم��ل آمده در جریان ای��ن پرونده، 13 
نفر از اعضای اصلی اداره کل ش��یالت 

و دالالنی که اقدام به ارتش��اء و صدور 
مجوزهای غیرقانونی ساخت شناورهای 
صیادی ب��رای اف��راد فاق��د صالحیت 
در اس��تان های سیس��تان و بلوچستان، 
هرمزگان و تهران می کردند دس��تگیر و 
تحویل مراجع قضایی ش��دند. همچنین 
در تحقیق��ات صورت گرفت��ه متهمان 
دس��تگیر ش��ده به اخذ 7 میلیارد تومان 
وج��وه غیرقانونی )رش��وه( از صاحبان 
و نمایندگان کش��تی های ترالر، تبانی در 

راس��تای صدور موافقت ه��ای اصولی 
ساخت ش��ناور و نقل و انتقال شناورها 
به استان های همجوار و هم چنین تضییع 
حقوق بیت الم��ال و اختالس 5/14 تن 
محص��ول از مزرع��ه پ��رورش میگوی 
شیالت در منطقه گواتر چابهار اعتراف 
کرده اند. اقدام��ات غیرقانونی این افراد 
خس��ارات قابل توجهی در حوزه صید 
و صی��ادی، محیط زیس��ت دریای��ی و 

شناورهای صیادی وارد کرده است.

اختالس در اداره کل شيالت سيستان وبلوچستاندر تهران هر رأی را چند باید بخرند؟

دستگیری 4 نفر از کارکنان بهزیستی


