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قانون اساسی و 
طرح و تصویب 
نظارت استصوابی

در پانزدهم بهمن ماه 1357 امام خمینی)ره( بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران در حکم نخست وزیری مرحوم 
مهندس مهدی بازرگان از جمل�ه وظایف رئیس دولت 
موقت را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای 
نگارش و تصویب قانون اساسی اعالم نمودند. 12 مرداد 
م�اه 1358 انتخاب�ات مجلس خبرگان قانون اساس�ی 
برگزار و اعضای منتخب از 28 مرداد همان سال تدوین 
قانون اساسی را ش�روع کردند. در 24 آبان ماه 58 کار 
تدوین ب�ه پایان رس�ید و دو روز بع�د در روزنامه های 
کثیراالنتشار به چاپ رسید و همه پرسی در روزهای 11 
و 12 آذر ماه انجام و با آرای قریب به اتفاق مردم صبور، 
مؤمن و انقالبی ایران از هر قوم و نژاد و طایفه و مذهب 
به تصویب رس�ید. در قانون اساسی و متن بازنگری آن 
و مش�روح مذاکرات مجلس خبرگان در سال های 58 و 
68 هیچ اشاره ای به کلمه استصواب و نظارت استصوابی 
نشده بود. در اینجا نظر خوانندگان آیینه یزد را به نوشته 
دکتر حس�ین مهرپور عضو اس�بق حقوقدانان شورای 
نگهبان قانون ساس�ی جمهوری اسالمی ایران و استاد 
فعلی دانش�گاه ش�هید بهش�تی درباره تاریخ تصویب 

عبارت »نظارت استصوابی« جلب می نماید:
»...یکی از مسائل چالشی و بحث برانگیز که همواره 
موجب مباحثاتی بین ش�ورای نگهب�ان و کاندیداهای 
انتخاباتی و گاه مجلس ش�ورای اس�المی شده،  مسئله 
اس�تصوابی بودن نظارت ش�ورای نگهبان بر انتخابات 
است. اصل 99 قانون اساسی چنانکه اشاره شد، نظارت 
بر انتخابات مختلف را به طور مطلق، بر عهده ش�ورای 
نگهبان قرار داده اس�ت و منظور از نظارت مطلع بودن 
و اشراف داشتن بر امری توسط ناظر است، اینکه حدود 
اختیارات ناظر چیس�ت و او صرفاً بای�د مطلع از آنچه 
می گذرد، باشد و عنداللزوم،  مراتب را به مراجع مربوطه 
گزارش دهد یا اختیار بیشتری دارد و در تصمیم گیری ها 
نظر او هم باید اخذ شود، قانون باید تعیین کند. اصطالحًا 
به ناظری که صرفاً باید اطالع داشته باشد، ناظر اطالعی 
و به این نوع نظارت،  نظارت اطالعی یا استطالعی گفته 
می شود و به ناظری که باید تصمیمات اتخاذ شده عالوه 
بر اطالع او به تصویب او هم برس�د، ناظر اس�تصوابی و 
نظارت را، نظارت اس�تصوابی گوین�د. اصطالح نظارت 
استصوابی، با تفسیر ش�ورای نگهبان از مفهوم نظارت 
اصل 99 قانون اساس�ی از حق�وق خصوصی وارد حوزه 
حقوق عمومی ش�د. ش�ورای نگهبان طی نامه شماره 
1234 م�ورخ 1370/3/1 در پاس�خ به استفس�ار هیات 
مرکزی نظارت خود،  نظریه تفس�یری خویش در مورد 
اصل 99 قانون اساسی را به این شرح اعالم کرد: نظارت 
مذکور در اصل 99 قانون اساس�ی، اس�تصوابی است و 
شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد 

صالحیت کاندیداها می شود...«)1(
در ای�ن بخ�ش از مقال�ه ب�ه اظهارنظر تع�دادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و فعاالن سیاسی که 

با نظارت استصوابی موافق نیستند اشاره می گردد:
»سه ش�نبه 13 ش�هریور غالمرضا حیدری و پروانه 
سلحشوری نمایندگان تهران در نطق میان دستور خود 
از نظارت استصوابی انتقاد و خواستار همه پرسی در مورد 
نظریه ای شدند که مغایر اصل 99 قانون اساسی است. 
اصلی که می گوید: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری، ریاس�ت جمه�وری، مجلس 
شورای اسالمی و مراجعه به آرای عمومی و همه  پرسی 
را بر عهده دارد. مرتضوی الویری از پیشکسوتان دوران 
مب�ارزه و همچنی�ن نماینده دوره اول و س�وم مجلس 
که اکنون رئیس ش�ورای عالی استان هاس�ت گفت که 
ب�ا اصل نظارت اس�تصوابی مخالف اس�ت؛ زی�را آن را 
مغایر قانون اساس�ی می دان�د. در تازه ترین اظهارنظر 
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب که اصولگرا به 
ش�مار می رود گفت: نظارت استصوابی، پدر مجلس را 

درآورده است.«)2(
علی مطهری، نایب رئیس وقت مجلس در پاسخ به 
سواالت موسسه سوره س�ینمای مهر مواضع خود را 
درخصوص آیت ا... جنتی و شورای نگهبان تبیین کرد. 
در این متن ک�ه در کانال تلگرامی مطهری گذاش�ته 
ش�ده آمده اس�ت: »اصل نهاد ش�ورای نگهبان نهاد 
الزمی اس�ت و حافظ اسالمی بودن جمهوری اسالمی 
اس�ت. ولی نگاه برخی اعضای آن به مسائل اجتماعی 
و سیاسی و مقوله حفظ نظام و اصل والیت فقیه دچار 
کاستی هایی است. به همین دلیل گاهی می خواهند به 
نظ�ام خدمت کنند؛ ولی به آن ضربه می زنند. مثال در 
موضوع بررسی صالحیت ها، افراد حر و آزاده و منتقد 
نظ�ام را ردصالحیت می کنند و در مقابل، برخی افراد 
فرصت طل�ب و متملق و چاپل�وس را تایید صالحیت 
می کنند و این امر باعث کاهش سطح کیفیت مجلس 

و نیز پدیده ریا و تظاهر شده است. 

گزیده مطالب این شماره:

راه مبارزه با فساد؛ گردش 
آزاد اطالعات و شفافیت

مغزم تحمل نمی کرد فیلم 
همسر سعید امامی را ببینم

 اعالم شعار مراسم
 13 آبان امسال

از جایگاه مدیریت کشور 
و اعتماد مردم به عنوان 
مهم ترین رکن سرمایه 

اجتماعی صیانت کنیم

 زبان دراز
 و دهخدای نوین!!

»زبان دراز«

درخواست سر و سامان دادن به آموزش و پرورش یزد
مفاد نامه ای که طی دو صفحه در کانال تلگرامی رضا 
بردستانی منتشر شده مورد تأیید اینجانب می باشد و متن 
کامل عینًا در صفحه چهار درج می گردد. به یقین مدیریت 
پاسخگوی رفتارهای  باید  یزد  پرورش  و  کل آموزش 
غیرقانونی خود باشد که در نامه بدان اشاره شده است. 
ضمنًا بعد از گذشت یکصد و سی و هشتاد و بیست روز پاسخ 
درخواست ها و نامه ها داده نشده، گرچه بعضی از تخلفات 
مورد بحث براساس اعالم نظر مسئوالن ذی ربط در وزارت 

آموزش و پرورش محرز گردیده است.

موضع  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
درباره  اسالمی  جمهوری  شجاعانه  و  قاطعانه 
تأکید  بمب هسته ای  از  استفاده  حرمت شرعی 
کردند: ما با وجود اینکه می توانستیم در این راه 
قدم برداریم، براساس حکم اسالم عزیز کاربرد 
این سالح را حرام قطعی شرعی اعالم کردیم، 
و  تولید  برای  که  ندارد  دلیلی  هیچ  بنابراین 
نگه داشت سالحی که استفاده از آن مطلقًا حرام 

است، هزینه کنیم.
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 انعكاس آيينه 

احمد توکلی: مبارزه با فساد از طرف رئیس قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت ولی این مبارزه 
بیشتر برای زمان پس از ارتکاب جرم است و به پیشگیری کمتر پرداخته شده است.

 پیامبر اسالم)ص(: دو چیز هر حکومتی را ساقط می کند 
یکی فقر است و دیگری عاِلم فاسد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: برای 
این مبارزه نیاز اس��ت که بعضی از آیین نامه ها و قوانین 
تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده اند که نمی توانیم 
ب��ا قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها می توانند 

جلوی اصالحات ساختاری را بگیرند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: پیش 
از این گفته بودم که جمهوری اس��المی ایران با کودتا، 
جنگ، حمله نظامی و... ساقط نمی شود بلکه این فساد 

است که سبب سقوط هر حکومتی خواهد شد.
همایش زیس��ت ب��وم همگانی برای دسترس��ی به 
اطالعات در دانش��کده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه 
طباطبایی برگزار شد. توکلی رئیس هیات مدیره سمن 
دیدبان ش��فافیت و عدالت در کارگاه تخصصی با نام 
گزارش��ات افزود: پیامبر اسالم)ص( فرموده اند که: »دو 
چیز هر حکومتی را س��اقط می کند یکی فقر اس��ت و 
دیگری عالم فاسد«. وی گفت: در جامعه ما نیز مشکل 
اینجاست که فساد بیشتر از آن است که تصور می کردیم. 
این در حالی اس��ت که ما هم با فس��اد و هم با مفسده 
باید مبارزه کنیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
افزود: برای این مبارزه نیاز است که بعضی از آیین نامه ها 
و قوانین تغییر کند. زیرا مفسدها آنقدر قوی شده اند که 
نمی توانیم با قوانین جاری با آنها مبارزه کنیم. ولی آنها 
می توانند جلوی اصالحات ساختاری را بگیرند. توکلی 
چگونگی وضع روش های مالیاتی را نیز از ارکان مبارزه 
با فساد دانست و یادآورشد: تصویب بعضی از لوایح در 
زمانی که در مجلس شورای اسالمی بودم برای مبارزه 
با مفسدان کمک کرد. اما همچنان فسادهایی در تولید 
دارو، واردات و صادرات،  زمین خواری و... وجود دارد 
که پیش از این موفق ش��دیم بعضی را شناس��ایی و از 
بین ببریم. رئیس اس��بق مرکز پژوهش های مجلس با 

مثالی از فساد در زمین خواری تاکید کرد: زمین خواری 
به صورت گسترده نمونه ای از فساد سیستمی است و 
زمانی این فس��اد رخ می دهد که دس��تگاه های زیرربط 
به فس��اد آلوده ش��وند. در چنین مواقعی این نهادها از 
خود دف��اع نمی کنند زیرا همه آنها زنجی��روار در این 
فساد به یکدیگر متصل هس��تند. وی با اشاره به اینکه 
خود مردم معیار خوبی برای مبارزه با فس��اد هس��تند، 
گفت: خوش��بختانه مردم اطالعاتی ب��ه ما می دهند که 
نش��انه امیدواری برای مبارزه با فس��اد است. همچنین 
قدرت NGOها به حمایت رسانه ها است و شفافیت 
آسانترین و کوتاه ترین راه برای مبارزه با فساد است. اما 
س��ازمان های مردم نهاد نیز می توانند فاسد شوند. ولی 
اگر شفافیت را در برنامه خود قرار دهند تاثیر به سزایی 

در جلوگیری از فاسد شدن آنها دارد.

 بی اعتمادی مردم 
با شفافیت مرتفع می شود

بهاره آروین عضو ش��ورای ش��هر تهران نیز در این 
نشست تخصصی اظهار داشت: اصلی ترین مسئله امروز 
جامعه بی اعتمادی اس��ت که برای حل آن باید شفافیت 
را در دستور کار قرارداد. البته شفافیت نظارت همگانی 
را می طلب��د ولی باید در نظر داش��ت نظارت همگانی 
از نظ��ارت متمرکز موثرتر اس��ت. وی با تاکید بر اینکه 
دسترس��ی آنالین ش��هروندان به اطالع��ات از اهداف 
شهرداری در سایت شفافیت است، گفت: با این روش 
شهروندان می توانند به تغییر کاربری ها، جوازهای ساخت 
و س��از، پایان کار و غیره دسترس��ی داشته باشند. عضو 
شورای شهر تهران ادامه داد:  در سایت شفافیت نمایش 
اطالع��ات قراردادها به تفکیک ماهی��ت آنها در حوزه 
مس��کن و مالی و شهرسازی، ش��فافیت در آرا شورای 

شهر، پژوهش ها و مطالعات از جمله محورهایی است 
که در این سامانه تعریف شده است. زیرا مردم به خوبی 
می توانند از جزئیات هر آنچه که می خواهند مطلع شوند.

برای مبارزه با فساد باید پیشگیری کرد
محمود حسینی رئیس جمعیت هم اندیشان دادخواه 
نیز در این نشست اظهارداشت: این جمعیت با اولویت 
دادن به رفتارهای فس��ادزا از سال 97 شکل گرفت و در 
مرداد م��اه 98 اعالم موجودیت کرد. وی گفت:  هرچند 
که مبارزه با فس��اد از طرف رئیس قوه قضائیه در دستور 
کار ق��رار گرفت ولی این مبارزه بیش��تر برای زمان پس 
از ارت��کاب جرم اس��ت و به پیش��گیری کمتر پرداخته 
ش��ده اس��ت. این فعال اجتماعی، جلب رضایت مردم، 
نقش آفرینی تشکل های صنفی، اصالح نهادهای عمومی 
مانند دستگاه های دولتی، اصالح نهادهای مردمی مانند 
مجلس شورای اسالمی و شوراها، نقد فرهنگ عمومی، 
بهره من��دی از ظرفیت های حقوق��ی، نقد و همکاری با 
دستگاه های مسئول مانند دستگاه های حراستی، شفافیت 
آرا و تصمیمات، ایجاد خزانه واحد ملی، اصالح قوانین 
مبارزه با پولش��ویی، وضع قوانین مبارزه با ضد فس��اد 
را از راه ه��ای مبارزه با فس��اد در جامعه عنوان کرد. وی 
همچنین دس��تیابی به آزادی اطالعات، اس��تقرار دولت 
الکترونیک، پیوستن به پیمان های بین المللی ضد فساد و 
استفاده از تجارب بین المللی درباره فساد را از دیگر موارد 
مبارزه با فساد عنوان کرد. این مقام مسئول درخصوص 
پیش��نهادهایی که جمعیت هم اندیش��ان برای مبارزه با 
فساد داده اس��ت،  گفت: اصالح قوانین و ساختارها در 
گلوگاه های فس��اد مانن��د بخش ص��ادرات و واردات، 
گمرک، بیمه و... همراه با الکترونیک شدن آنها می تواند 

سبب کاهش بخش زیادی از فساد شود. جماران

 آیت ا... هاشمی 
در نمازجمعه 88 چه گفت؟
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
با اش��اره به اتفاقات پس از انتخابات 88 اظهار کرد: 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در آخرین نمازجمعه اش 
مگر چه می گفت که نمی شد آن را عملی کرد؟ سید 
حسین مرعشی اظهار کرد: آقای هاشمی گفت بیایید 
دست برادری مان را با هم حفظ کنیم و با هم باشیم، 
عده ای خسارت دیده اند، خسارت آنها را جبران کنیم 
و عده ای در زندان هستند، آنها را آزاد کنیم و بپذیریم 
که باید مسائل را در کنار هم حل و فصل کنیم. مگر 
آقای هاش��می توصیه ای غیر از مس��یر حل مسائل 
گف��ت؟ وی خاطر نش��ان کرد: اگر ب��ه آن توصیه ها 
عمل ش��ده بود، بحران تا ام��روز ادامه پیدا نمی کرد. 
آقای هاشمی می توانست، چون در دفاع از اصل نظام 
راس��خ و صادق بود و در انتقاد نیز صداقت داشت و 

می توانست در این جایگاه بایستد.
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ثروتمندان 23برابر فقرا 
یارانه بنزین خوردند

بررس��ی یک گزارش از نحوه توزی��ع یارانه پنهان و 
ضریب اصابت یارانه پنهان انرژی به دهک های باال نشان 
می دهد، طی س��ال 97 نس��بت بهره مندی دهک دهم به 
دهک اول از یارانه بنزین 23برابر بوده است. در مصرف 
برق نیز نس��بت بهره مندی دهک دهم به دهک اول 3.6 
برابر برآورد ش��ده اس��ت. در حوزه دارو نیز دهک دهم 

19.5 برابر دهک اول از یارانه دارو بهره مند شده است.

عزل 5 قاضی فاسد
دادس��تان کل کش��ور از عزل 5 قاضی 

فاسد خبر داد.
ایرن��ا، حجت االس��الم  گ��زارش  ب��ه 
والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم 
معارفه دادس��تان عمومی و انقالب مشهد 
گفت: برای از بین بردن جرم باید دستگاه 
قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی 
هم با هیچ کس در هیچ س��متی نیست به 
طور مث��ال چند روز گذش��ته پنج قاضی 
فاسد را از دس��تگاه قضا جدا کردیم. وی 
افزود: بیش از 11 هزار قاضی در دس��تگاه 
قض��ا فعالیت می کنند و باید اجازه جوالن 
از تعداد اندکی که باعث بدنامی می شوند 
گرفته ش��ود و دس��تگاه قضای��ی، وکال و 
کارشناسان از وجود افراد ناپاک، پاکسازی 
ش��وند. محمدحس��ین درودی جایگزین 
غالمعلی صادقی به عنوان دادستان عمومی 

و انقالب مشهد شد.

رئیس اصالح طلب کمیس��یون برنامه و 
بودج��ه مجلس می گوی��د: اصالح طلب ها 
متاسفانه نمی توانند ظرفیت ها را به درستی 
تشخیص دهند. تصور می کنند عارف چون 
سرلیس��ت بوده باید حتما وارد س��تیزهای 

سیاسی ش��ود در صورتی که می توان از او 
ب��رای صلح با طرف هایی به مانند ش��ورای 
نگهبان اس��تفاده کرد. غالمرضا تاجگردون 
افزود: من معتقدم که اصالح طلب ها باید در 
انتخابات حضور پیدا کنند. شرط گذاشتن 

برای ش��ورای نگهبان اساس��ا موضوعیت 
ن��دارد؛ زمانی که ش��ما ده بار به در بس��ته 
می خورید نباید باز هم اشتباه کنید. شورای 
نگهب��ان کار خود را انجام می دهد و تجربه 
نشان داده اس��ت که نه تنها تحت تاثیر این 

اظهارات ق��رار نمی گیرد. وی تصریح کرد: 
می توان با شورای نگهبان مذاکره کرد برای 
نمونه چند تن از اصالح طلبانی که شورای 
نگهبان به عنوان افراد منصف می شناسد با 

اعضای آن مذاکراتی را انجام بدهند.

پیشنهادی صلح جویانه به عارف

جاودان در دو جهان اوست فقط
حضرات آقایان صدر، طباطبایی، فهیمی و نارگانی

با کمال تأثر و تأسف اطالع یافتیم که دردمندانه فقدان عزیزانتان حاجیه 
علویه بی بی س�رور صدربافقی، صفاء الملوک و عزت الملوک فهیمی بافقی را 
در فاجعه ای اسفناک به سوگ نشسته اید. این مصیبت اندوهناک را به شما و 
خاندان بزرگوار و ارجمند طباطبایی، صدر، فهیمی، نارگانی و س�ایر بستگان 
و بازماندگان تس�لیت می گوییم. خداوند بزرگ آن کوچندگان طریق ابدیت 
را با اولیاء و بزرگان محشور و به دریای رحمتش واصل و به قاطبه وابستگان 

شکیبایی و بردباری و صحت و عافیت عنایت فرماید.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

بقاء مختص ذات پروردگار یکتاست
جناب آقای محمود عزیزی

با نهایت تأثر درگذش�ت خانم بمانجان تقیه همسر مکرمه را به جنابعالی 
و فرزن�دان مع�زز و داماده�ای محت�رم و خانواده های مکرم تقی�ه، عزیزی، 
دالوری پور و پس�ر و دختر خاله های عزیز و ارجمند و دیگر اقوام و خویشان 
و بستگان تسلیت عرض می نماییم. خداوند غفار آن فقیده سعیده را که طی 
س�الیان دراز به بسیاری از فرزندان این ش�هر و دیار قرآن آموخته و الفبای 
خوب زیستن را به آنها یاد داده است با حضرت فاطمه زهرا سالم ا... علیها و 

ائمه اطهار محشور و به تمام بازماندگان عزادار صبر و اجر عطا فرماید.

رضا سلطان زاده- فاطمه یوسف زاده و فرزندان
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 انعكاس آيينه 

قانون اساسی و طرح و تصویب 
نظارت استصوابی

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: عنصر تصمیم گیر 
در ش�ورا آقای جنتی هس�تند و بقیه معموال به احترام ایشان 
اظهارنظر نمی کنند. مثال چند تن از اعضای شورای نگهبان به خود 
من گفتند که ما با تصمیم آقای جنتی درباره موضوع خانم مینو 
خالقی که بعد از تایید صالحیت در حوزه اصفهان رای آورده بود و 
آن گاه ردصالحیت و به رای مردم بی احترامی شد، مخالف بودیم؛ 
ولی به خاطر حفظ احترام ایشان مخالفت نکردیم. او در ادامه در 
پاسخ به سوالی در مورد نظارت استصوابی نیز چنین پاسخ داده 
است. اگر خود نظارت استصوابی را هم درست بدانیم نحوه اجرای 
آن غلط است؛ چون نظارت استصوابی االن به این صورت درآمده 
ک�ه غیر  از اس�تعالمات چهارگانه -که گاهی ب�ه آنها هم توجه 
نمی ش�ود- افرادی از سپاه و بسیج تحقیقات محلی می کنند و 
در زندگی خصوصی مردم تجس�س می کنند. روش�ن است که 
در این رویه امکان بروز فس�اد و دخالت خصومت های شخصی 
و سیاسی زیاد است. مطهری همچنین تاکید کرد: ردصالحیت 
آقای هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 
هم از کار های اشتباه آقای جنتی و شورای نگهبان بود که درست 
در زمانی که به مدیریت و تجربه آقای هاش�می نیاز بود به بهانه 

کهولت سن ایشان را رد کردند...«)3(
مصطفی ت�اج زاده، با توجه به برگ�زاری انتخابات مجلس و 
اینکه کدام جناح پیروز انتخابات خواهد بود، بیان کرد: »هنوز 
خیل�ی زود اس�ت که با قاطعی�ت بتوانیم اظهارنظ�ر کنیم که 
چند درصد مردم در انتخابات ش�رکت خواهند کرد و به کدام 
نامزدها رای می دهند. به باور من س�ال جدید، س�ال سخت و 
پر فراز و نش�یبی خواهد بود. اگر نظام به س�مت تعامل بیشتر 
با جهان پیش برود و راهبرد خود را تحریم ش�کنی در خارج و 
گفت و گو در داخل قرار دهد و همچنین به سمت انتخابات آزاد 
پیش برود، به رغم همه گرانی ها و بیکاری ها و دیگر مشکالت، 
پیش بینی می کنم که انتخاباتی باشکوه برگزار خواهد شد. اگر 
نظارت استصوابی همچنان مثل گذشته عمل کند و مشکالت 
م�ا در عرصه بین الملل�ی همچنان باقی بمان�د، تصور می کنم 

انتخابات کم شور خواهد بود...«)4(
عده ای نیز معتقد به نظارت اس�تصوابی هستند و می گویند: 
»...نظارت بر انتخابات در اصل نود و نهم، مطلق است. نه در این 
اصل و نه در اصل دیگری از قانون اساس�ی و نه در هیچ ماده ای 
از م�واد قوانین عادی، قی�دی دال بر محدودی�ت و مقید بودن 
اطالق این اصل، ذکر نش�ده است. بنابراین، نظارت در این اصل، 
اختصاصی به نظارت اطالعی نداشته و شامل نظارت کامل؛ یعنی 
نظارت استصوابی می شود. عالوه بر این، برخالف مدعای منتقد، 
در صورت ش�ک در اینکه متکّلم در مقام بیان است یا نه، اصل 

عقالیی آن است که متکلم در مقام بیان است...«)5(
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در 
روز چهارش�نبه 17 مه�ر ماه جاری در جلس�ه هیات دولت با 
اشاره به این که بهترین مجلس در طول تاریخ انقالب اسالمی 
مجل�س اول بود اظهار داش�ت: »در آن مجلس نظارت به این 
شکل وجود نداش�ت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر 
نظارتی وجود نداش�ت و همه از جناح ه�ای مختلف آمدند و 
ثبت ن�ام کردند، حت�ی منافقین ه�م در آن انتخابات ثبت نام 
کردن�د همچنین گروه های�ی مانند دفت�ر هماهنگی، نهضت 
آزادی و جبه�ه ملی نیز ثبت نام کردن�د و بهترین انتخابات و 
بهترین مجلس ثمره آن بود نباید اینقدر س�خت گیری کرده 
و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگ تر کنیم، 

نتیجه مثبت تری خواهد داشت...«
گرچه س�خن ریاس�ت جمهوری ب�ه مذاق ع�ده ای از جمله 
عباسعلی کدخدایی سخنگوی ش�ورای نگهبان خوش نیامد و 
مطالبی اظهار نمودند اما بسیاری از فعاالن سیاسی و نمایندگان 
ادوار مجلس در تأیید بیان حسن روحانی درباره نمایندگان دوره 

اول نظرات خود را ابراز داشتند.
نگارنده به عنوان یک شهروند از جمعیت هشتاد میلیونی که 
در انتخابات چون آحاد مردم صاحب یک رای است می پندارد 
گرچ�ه احترام به قوانین مصوب و از جمله نظارت اس�تصوابی 
بجاست اما از آنجا که اظهار عقیده و نظر در جمهوری اسالمی 
نیز آزاد اس�ت و هرکس حق دارد در تمامی مسایل سیاسی- 
اجتماع�ی آزادانه رأی و نظ�ر خود را اع�الم دارد لذا توجه به 
موارد زی�ر را نباید از نظر دور داش�ت اوالً اف�راد بزرگی چون 
فقید عالیقدر و مجاهد بزرگوار حضرت آیت ا... منتظری مخالف 
نظارت استصوابی بودند. ثانیاً اعالم عدم صالحیت شخصیتی 
چون مرحوم آیت ا... هاش�می رفس�نجانی که ب�ه حق یکی از 
ارکان و اس�توانه های انقالب اسالمی بود و در آن برهه، کشور 
به تجارب ارزنده ایشان محتاج بود در نتیجه نظارت استصوابی 
صورت پذیرفت و جامعه را دچار بهت و حیرت کرد. ثالثاً نگاهی 
ب�ه گفتار و عملکرد افرادی چون آی�ت ا... احمد جنتی و بویژه 
سخنان ایش�ان در مورد احمدی نژاد که او را پدیده ای منحصر 
به فرد و هدیه الهی و اوصافی امثال این معرفی کرد و آن همه 
گرفتاری و مش�کل برای کش�ور به وجود آم�د نتیجه نظارت 
اس�تصوابی بود. رابعاً جدال لفظی بین آقایان اعضای ش�ورای 
نگهبان که هرکدام س�ال ها ریاست دس�تگاه قضا را عهده دار 
بوده ان�د و باید ملجأ و پناه مردم دردمند و س�تمدیده باش�ند 
آن چنان علیه یکدیگر برآشفتند که عامه مردم متحیر شدند 
و متعجب و ده ها س�وال و پرسش پیش آمد که این بزرگواران 
در مقاطع حساس که سرنوشت مردم مطرح است چگونه اتخاذ 
تصمی�م و اعالم نظر می کنند که به صواب نزدیک باش�د. همه 
این موارد بس�یاری از مردم از جمله نویسنده را بر آن می دارد 
که بگوییم حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان اگر در بررسی ها 
و تعیی�ن صالحیت های خویش درب�اره کاندیداهای مجلس و 
ریاست جمهوری فقط گزارش ها و پاسخ استعالم های چهارگانه 
را مدنظ�ر قرار دهن�د و از دخالت هر نظر و رأی و عقیده دیگر 
پرهی�ز نمایند به صواب و مصلحت کش�ور و نظ�ام نزدیک تر 

خواهد بود.
مدیرمسئول

پی نوشتها:
1- »مختصر حقوق اساس�ی جمهوری اس�المی ای�ران«، دکتر 
حسین مهرپور استاد دانشگاه شهید بهشتی،  صفحه 162 و 163

2- روزنامه ستاره صبح، 97/6/25
3- جماران، 97/4/24
4- بهارنیوز، 98/1/10

5- خبرگزاری فارس، 91/10/25

ورود بانوان در اثر فشار فیفا بود
در  فوتبالیس��ت س��ابق کش��ورمان  ی��ک 
خصوص تلطیف فضای اس��تادیوم با حضور 
خانم ها اظهارداش��ت: فضای استادیوم ربطی 
به خانم ها ندارد. اگر کس��ی بخواهد خجالت 
بکشد باید از کسی که کنار او نشسته خجالت 
بکش��د، از داور و بازیک��ن حری��ف خجالت 
بکش��د، اما مثال در پارک و دانشگاه و خیابان 
هم فحاشی انجام می شود، ما برویم و بگوییم 
نباید بانوان در آنجا حضور پیدا کنند؟ خداداد 
عزیزی درب��اره عوامل موثر در حضور بانوان 
گفت: به نظرم فیفا عامل این اتفاق بوده. فکر 
می کنم ورود بانوان تحت فشار فیفا انجام شد 
و مجبور ش��دند مجوز ورود خانم ها را صادر 
کنند، چون اگ��ر این اتف��اق نمی افتاد فوتبال 
ایران تعلیق می شد. اما امیدوارم این اتفاق در 

بازی های باشگاهی هم رخ دهد.

 اردوغان 
 به نام صلح 

وارد جنگ شد
»رج��ب طی��ب اردوغان« ب��ه نام 
»صلح« وارد »جنگ« ش��د تا با ایجاد 
ناامنی، منطقه امن دلخواهش رابسازد؛ 
جنگی که از آن ب��ه عنوان بزرگترین 
قمار حیات سیاسی اش یاد شده  است 
و به باور ناظران می تواند ترکیه را به 
باتالق جنگی نافرجام بکشاند. »ارتش 
ترکیه با همراهی ارتش آزاد س��وریه، 
نب��رد علیه س��ازمان های تروریس��تی 
دموکراتی��ک  نیروه��ای  »پ ک ک«، 
س��وریه و داعش را در شمال سوریه 

آغاز کرده است.«

 لحاظ اموال 
»برادر و داماد« مسئوالن
یک عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد 
ملی با اس��تقبال از اجرای قانون اعالم اموال 
و دارایی های مس��ئوالن، گفت: در سال های 
اخی��ر پرونده ه��ای بس��یاری ب��وده که پای 
ب��رادر یا داماد مس��ئوالن و برخ��ی دیگر از 
نزدیکان ش��ان مطرح بوده و الزم اس��ت این 
موارد نیز در این قانون لحاظ ش��ود. حجت 
نظ��ری اظهار کرد: معتقدم صرف وجود یک 
قانون نمی تواند منجر به مبارزه با فساد شود. 
در واقع گرچه ممکن است وضع یک قانون 
س��بب کاهش فساد یا تسریع در مبارزه با آن 
ش��ود اما نکته مهم تر چگونگی اجرای قانون 
و عمل به آن اس��ت. اینکه مسئوالن بیایند و 
منابع درآم��دی و دارایی خود را اعالم کنند، 
کار بس��یار خوب و الزمی است و من هم از 

آن استقبال می کنم اما این کافی نیست.

حسن نجفی- متاسفانه بی برنامگی در 
ستاد اربعین ایالم بی داد می کند به طوری 
که نه خبرنگار جایی برای استقرار دارد 
و نه مکانی برای ارسال و تهیه گزارش، 
پر ش��دن ظرفی��ت پارکینگ های مهران 
و عدم اتخ��اذ تدابیر الزم، س��رگردانی 
برخی موک��ب داران و نب��ود فضا برای 
اس��تقرار کانتینر و ماش��ین های سنگین 
خدمات رس��ان ج��ز بی برنامگی و عدم 

اطالع مس��ئوالن اس��تان ای��الم از این 
نارس��ایی ها که به خاطر عکس گرفتن با 
مس��ئوالن ملی همه اینها به حاشیه رفته 
اس��ت چه چیز دیگری می تواند باشد؟ 
ناهماهنگی بین بخش��ی و گناه یکدیگر 
را ب��ه گردن دیگ��ران انداختن و از زیر 
بار مسئولیت ش��انه خالی کردن ضعف 
مدیریت ستاد اربعین ایالم را به تصویر 
کشانده است. کشته و زخمی شدن ده ها 

نفر از هموطنانمان در جاده های مهران، 
ایوان و س��رابله و عدم برنامه ریزی قبل 
از اربعی��ن برای تعری��ض برخی نقاط 
حادثه خیز هیچ توجیه��ی برای مدیران 
استان ایالم باقی نگذاشته است. استقرار 
تجهیزات راهس��ازی در پروسه ده روز 
مانده ب��ه اربعین عدم ت��وان اجرایی و 
نابس��امانی و س��رگردانی مدیران استان 
در هماهنگی ه��ا را ب��ه تصویر کش��یده 

اس��ت. نب��ود آمبوالنس و ماش��ین های 
امدادی در ش��رایطی که روزانه ش��اهد 
تصادف��ات منجر به فوت هس��تیم توان 
عملیاتی مدیران ایالم را مشخص کرد. 
عدم اس��تفاده از ظرفیت بزرگ اربعین 
در اطالع رس��انی پتانس��یل ها، مناط��ق 
گردش��گری و نق��اط دیدن��ی توس��ط 
اداره کل می��راث فرهنگی ایالم و عدم 
استقرار مترجم مسلط به زبان عربی در 

مهران برای جذب گردش��گران عراقی 
و معرفی جاذبه های ایالم توان نداش��ته 
می��راث فرهنگی ای��الم را بیش از پیش 
نمایان ساخت و همچون سال های اخیر 
و به رغ��م بودجه ه��ای قاب��ل توجه که 
هنوز یک هتل برای اقامت گردش��گران 
نس��اخته اند، ای��ن ب��ار هم اس��تفاده از 
موقعیت بی نظیر اربعین را با روزمرگی 

به پایان می برند.

رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو با بیان اینکه با 
استفاده از این فناوری قادر به تأمین آب قابل 
ش��رب برای برخی از نقاط خاص کشور 
هستیم، گفت: این روش می تواند جایگزین 
روش انتقال آب با مسائل متنوع سیاسی و 
فرهنگی و صرف هزینه های زیاد شود. وی 
افزود: کشورها در حال حاضر در مقیاس 
محدود در حال استفاده از فناوری نانو در 
همه عرصه ها بویژه در بخش آب هستند. 

وی با اشاره به توسعه علوم و فناوری نانو 
در ایران، خاطر نش��ان ک��رد: محصوالت 
نانویی تولید ش��ده در ایران برای کاهش 
فلزات س��نگین در منابع آبی قابل استفاده 
است. این نانو مواد آب را با کیفیت مناسب 
و طعم مناسب در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می دهد، ضمن آنکه برای از بین بردن 
و کاه��ش نیترات و همچنین نمک زدایی 
این فناوری قابل اس��تفاده اس��ت. وزیر 

نیرو یادآور ش��د: با توجه به اینکه کشور 
دسترس��ی خوبی به منابع آب شور آزاد 
دارد، می توانی��م اس��تفاده از این فناوری 
را توس��عه دهیم، همچنین از این فناوری 
برای کاهش کدورت آب نیز استفاده کنیم. 
وی ادامه داد: با حمایتی که در این عرصه 
خواهد شد و با توسعه ای که در بازار این 
فن��اوری رخ خواه��د داد، امیدواریم در 
آینده نزدیک بتوانیم به این نقطه برس��یم 

که توجیه اقتص��ادی و اجتماعی در این 
حوزه را شاهد باشیم. اردکانیان با اشاره به 
شرایط حاکم در مناطق خاصی از کشور، 
خاطر نش��ان کرد: به جای اینکه هزاران 
میلیارد تومان هزینه کنیم و از مسافت های 
خیلی دور و با مسائل اجتماعی و سیاسی 
متنوع آب را انتقال دهیم، با استفاده از این 
فناوری قادر هستیم به راحتی آب شرب 

الزم را در اختیار خانوارها قرار دهیم.

عبدالناص��ر همت��ی، رئی��س کل بانک 
مرکزی گف��ت: رون��د ادغ��ام بانک ها و 
مؤسس��ه های مالی وابس��ته ب��ه نهادهای 
نظامی براساس برنامه ریزی در حال انجام 
اس��ت و تا پایان آذرماه ادغام ش��ان قطعی 
می شود. وی درباره ادغام بانک های وابسته 
به نهادهای نظامی نیز گفت: در حال طی 

کردن مراحل ادغام هس��تند. بخش عمده 
سهام آنها توس��ط بانک سپه تملک شده 
و بخ��ش کوچکی مانده که در حال انجام 
اس��ت. همتی با بیان اینکه دارایی های آنها 
در حال ارزش��گذاری بوده و طبق مصوبه 
کمیت��ه عالی راهبردی در حال پیش��رفت 
است، ادامه داد: این طرح یکی از کارهای 

موف��ق و ماندگار در نظ��ام بانکی خواهد 
بود، کاری پیچیده و مهمی است در مدت 
زمان معین انجام می شود. رئیس کل بانک 
مرکزی تصریح کرد: روند ادغام بتدریج و 
بدون ایجاد مش��کل در حال انجام است. 
همتی درباره اصالح نظام بانکی نیز گفت: 
اصالح نظام بانکی مسأله بسیار مهمی است 

که در کوتاه مدت نمی توان آن را انجام داد. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره جلوگیری از 
فعالیت مؤسسه های غیرمجاز گفت: دیگر 
اجازه فعالیت مؤسسه های مالی غیرمجاز را 
نخواهیم داد. همتی افزود: برخی مؤسسه ها 
مجاز بودند اما ناترازی مالی دارند که برخی 
از آنها را تحت مدیریت گرفته ایم و برخی 

دیگ��ر را با ابزارهایی ک��ه در اختیار داریم 
کنترل می کنیم تا مشکالتشان کاهش یابد. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: 19 میلیارد 
دالر در 6 ماه اول س��ال ارز برای کاالهای 
واردات��ی تخصیص داده ش��ده اس��ت و 
صادرکنندگان نیز بتدری��ج در حال وارد 

کردن ارز خود هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
شش��م با دف��اع از طرح مجلس��ی ها 
ب��رای ممانعت از پخ��ش اعترافات 
متهمان از صدا و س��یما، نمونه ای از 
این اعترافات را روایت کرد. حسین 
انص��اری راد در گفت وگو ب��ا ایرنا، 
گف��ت: در جریان مجال��س پنجم و 
شش��م خود م��ن از نزدیک ش��اهد 
نمونه ای از این اعترافات در رابطه با 
قتل های زنجیره ای بودم. در مجلس 
پنجم اعترافاتی از زبان همسر سعید 
امامی پخش ش��د که می گفت همراه 

همسرش به اس��رائیل رفته بود و در 
آنج��ا توطئه قتل ها را س��امان دادند. 
در ای��ن فیلم ه��ا چند نف��ر دیگری 
را ه��م آوردن��د ک��ه با س��بیل و در 
شمایل قاچاقچیان درباره این پرونده 
اعترافاتی کردند که بعداً فهمیدیم این 
بن��دگان خدا را مجبور به تراش��یدن 
ری��ش و اعتراف کرده اند. وی افزود: 
وقتی برحسب گزارش خود وزارت 
اطالعات روش��ن ش��د که گروهی 
خودس��ر در خ��ود ای��ن وزارتخانه 
مرتکب این جنایات شده اند، پرونده 

ش��کل دیگری پیدا کرد. انصاری راد 
ادامه داد: اما در دوران مجلس ششم، 
همسر سعید امامی آمد و گفت تحت 
شکنجه آن حرف های کذایی را زده 
و اقاری��ر او به هیچ وج��ه منطبق بر 
واقعیت نبوده اس��ت. این فیلم را در 
یک��ی از راهروه��ای مجلس پخش 
کردند و خود من سه بار آن را دیدم. 
یادم اس��ت وقتی فیل��م به یک جای 
خاص می رس��ید، مغزم دیگر تحمل 
نمی کرد و نمی توانس��تم از ش��دت 

ناراحتی، ادامه آن را ببینم.

مشاور وزیر بهداشت در امور روانپزشکی 
گفت: حدود 50 درصد اختالالت و تنش های 
ش��دید روانی در بین مردم به علت مسائل و 
مشکالت اقتصادی اس��ت. احمدعلی نورباال 
افزود: پژوهش های متعدد در س��طح کشور و 
در ش��هر تهران نشان می دهد که بخش مهمی 
از اختالالت روانی مردم به مسائل و مشکالت 
اقتص��ادی از جمله بیکاری، مس��کن، درآمد 
پایین و آینده ش��غلی مربوط است. پژوهشی 
در سال 95 در این زمینه انجام شد و نشان داد 
که 45.6 درصد تنش های ش��دید روانی مردم 
به عوامل و مس��ائل اقتصادی مربوط اس��ت 

و قطع��ا این آمار اکنون بیش��تر ش��ده و روند 
افزایشی داشته است زیرا مشکالت اقتصادی 
در جامعه و در بین مردم بیش��تر ش��ده است. 
مشاور وزیر بهداشت افزود: اختالالت روانی 
مانند افس��ردگی و اضط��راب 14 درصد کل 
بار بیماری های کش��ور را به خود اختصاص 
می دهند. آمارهای س��ال 95 نشان می دهد که 
82.7 درصد مردم تهران حداقل یک بار تجربه 
فش��ار روانی شدید را داش��ته اند و این تجربه 
در مجردها و زنان بیشتر است. این آمار نشان 
می ده��د 45.6 درصد نگرانی مردم از فش��ار 

اقتصادی بوده است.

نماینده مردم کردس��تان در ش��ورای 
عالی اس��تان ها گفت: با زنان و دخترانی 
مواج��ه هس��تیم که مجبورن��د در نقش 
یک م��رد یا پس��ر ظاه��ر ش��وند تا به 
صف طوالنی کولب��ران بپیوندند. هالله 
امینی خاطرنش��ان ک��رد:  ای��ن کولبران 

در س��ردی و تاریکی ه��وا برای گرفتن 
دس��تمزد کیلومتر ها راه را در مسیر های 
صعب العبور کوهستانی طی می کنند و به 
کاربردن لفظ قاچاقچی به جای کولبر را 
از جانب برخی ها شایسته نمی دانیم چرا 
که کولبر یعنی قربانی؛ به گونه ای که نان، 

دام مرگ آنها ش��ده اس��ت و جانشان را 
برای نان به ح��راج می گذارند. کولبری 
در ردیف سخت ترین شغل ها است که 
ریش��ه در فقر مطلق، نابرابری و توزیع 
ناعادالنه ثروت و امکانات در کشور دارد 
و کولبران در مناط��ق مرزی با خطرات 

بسیاری مواجه اند و به همین دلیل شاید 
بیمه می توانست کمی از دغدغه های آنان 
را برای آینده خود و خانواده هایشان کم 
کند، اما مسئوالن می گویند، چون کولبری 
شغل پایدار نیست، به عنوان شغل اصلی 

تلقی نمی شود.

مدیران به جای رتق و فتق امور عکس یادگاری می گیرند

»نانو«؛ راهبرد جایگزین انتقال آب

ادغام بانک های وابسته به نهادهای نظامی تا پایان آذر

مشکالت اقتصادی و افزایش اختالالت روانیمغزم تحمل نمی کرد فیلم همسر سعید امامی را ببینم

کولبری زنان با ظاهری مردانه

 قانون از کجا آورده ای 
خوب است اما کافی نیست
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: اگر قانون از 
کجا آورده ای درست و با قدرت اجرا شود یک 
قدم به سمت بهبودی است؛ چراکه الاقل افکار 
عمومی به چنین موضوعاتی حساس می شود. 
س��ید محمود میرلوح��ی اظهار کرد: س��اختار 
اقتصادی ما اشکاالت زیادی دارد. اعالم دارایی 
مس��ئوالن یک قانون خوب است و در خیلی از 
کشورها فراتر از این که ما هستیم این کار انجام 
می شود. یعنی در کشورهایی رئیس جمهور هر 
س��ال باید دارایی هایش را اعالم عمومی بکند 
و افزایش دارایی اش را به اطالع مردم برس��اند. 
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: اینکه مردم 
مطلع باش��ند و نظارتی برای کنترل دارایی ها و 
جلوگیری از افزایش دارایی مقامات وجود داشته 

باشد یک اتفاق خوب است، اما کافی نیست.

ایران از برجام 
خارج نمی شود

نایب رئی��س مجلس در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر اینکه اروپایی ها نسبت 
به تعهدات خود در قبال برجام پایبند 

نبوده اند؛ بنابراین این احتمال می رود 
که ایران از برجام خارج ش��ود، اظهار 
داش��ت: ما ای��ن ح��رف را نزدیم و 
اگر قرار باش��د ای��ن کار اتفاق بیفتد 
هیچ کدام از مس��ئوالن کشور پای میز 
مذاکره نمی رفتند. مس��عود پزشکیان 
افزود: آن چیزی ک��ه به نظر من مهم 

اس��ت، این بوده که طرف های مقابل 
برجام پایبندی خود را به این تعهدنامه 
بین الملل��ی انجام نداده ان��د؛ بنابراین 
ایران به جهانیان نش��ان داد که حاضر 
به مذاکره اس��ت و پای می��ز مذاکره 
م��ی رود. در حقیقت ایران به آنچه که 
در مذاک��ره به جمع بندی می رس��د و 

تعهد می کن��د، پایبند خواهد بود. وی 
تصریح ک��رد: طرف های مقابل برجام 
بایس��تی به تعهدات خود عمل کنند، 
اما این کار را انجام نمی دهند و طبیعی 
اس��ت که اگر به تعهدات خود عمل 
نکنند؛ در حقیقت آن تعهدی را که ما 

امضا کردیم، معنایی ندارد.

راننده پورشه س��وار خیابان کارگر اصفهان 
به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم شد. 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: 
در پی وقوع برخورد س��واری پورشه با پراید 
و فوت راننده پراید در پی آن، تحقیقات اولیه 
این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب مرکز 
استان بررسی ش��د. محمدرضا حبیبی افزود: 
بر این اس��اس ش��عبه 122 دادگاه کیفری2 با 
بررسی عوامل موثر در این پرونده، بی احتیاطی 
راننده خودروی پورش��ه را در رانندگی محرز 

دانس��ت و وی را مستند به قوانین مربوطه در 
قانون مجازات اسالمی از جنبه خصوصی بزه 
به پرداخ��ت یک فقره دیه کامل از جهت قتل 
غیرعمد و پنح درصد دیه کامل از جهت برخی 
جراح��ات در حق اولیای دم محکوم کرد. وی 
گف��ت: همچنین این رانن��ده متخلف از جنبه 
عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری 
و ممنوعیت خروج از کش��ور به مدت دوسال 
محکوم ش��د، که اجرای یک سوم از مجازات 

حبس وی به صورت تعلیق درآمد.

رئی��س کمیس��یون امنیت ملی 
مجل��س گف��ت: اگ��ر اروپ��ا در 
فرصت 60 روزه به تعهدات خود 
عمل کند، ایران ه��م به تعهدات 
برج��ام  چارچ��وب  در  خ��ود 
بازخواه��د گش��ت، ام��ا در غیر 
ای��ن صورت گام چه��ارم کاهش 
تعهدات ایران در برجام محکم تر 
و قاطعانه ت��ر برداش��ته می ش��ود. 
داش��ت:  اظهار  ذوالنوری  مجتبی 

صرفا براس��اس بنده��ای مندرج 
در توافقنامه برجام گام های خود 
در کاهش تعهدات را برمی داریم 
و در گام چه��ارم ه��م گزینه های 
متع��ددی پیش روی ایران اس��ت. 
ذوالن��ور تصری��ح ک��رد: اروپ��ا 
ت��وان ای��ن کار را دارد اما کامال 
در راس��تای اه��داف آمریکا گام 
برم��ی دارد و بر این اس��اس اراده 

الزم برای حفظ برجام را ندارد.

گام چهارم را هم برمی داریمصدور حکم راننده جنجالی پورشه سوار
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از جایگاه مدیریت کشور و اعتماد مردم به عنوان 
مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی صیانت کنیم

به گزارش اداره کل روابط عمومی اس��تانداری یزد، »محمدعلی 
طالبی« استاندار یزد در نشس��ت مشترک مدیران و قضات سازمان 
بازرس��ی کل و دستگاه قضایی اس��تان ضمن گرامیداشت سالروز 
تشکیل سازمان بازرسی، بیان کرد: خوشبختانه امروز با مدیریتی که 
در دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کشور  حاکم است تعامل خوب 
و منطقی بین دس��تگاه اجرایی و این دو دستگاه برقرار می باشد و با 
توجه به شرایطی که در کشور و به تبع آن در استان داریم ضرورت 
دارد همه ما در مس��ئولیت هایمان ب��ا جدیت کامل به امور بپردازیم 
به ویژه انتظاراتی که مردم از ما در ش��رایط فعلی دارند. »محمدعلی 
طالبی« ادامه داد: در طول سال های گذشته شاید رویه های غلطی که 
ما در سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی ها داشته ایم موجب به وجود 
آمدن شکاف هایی شده که در حوزه های اقتصادی و دیگر بخش ها 
ش��اهد رخ دادن فس��اد بودیم و انتظار مردم این است که با جدیت 
بیشتری هم از طرف دولت، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مبارزه 
با فس��اد دنبال شود هرچند که تاکید و تمرکز ما بر امر پیشگیری از 
فس��اد است. عالی ترین مقام اجرایی استان افزود: در این رابطه الزم 
است مدیران صالحی در مس��ئولیت های مختلف قرار گیرند و آن 
چیزی که ممکن است موجب بروز زمینه های فساد شود را از بین 
ببریم، اطالع رسانی های مناس��بی به مدیریت استان داشته باشیم و 
هرجا هم احساس کردیم  لغزش هایی وجود دارد ورود نماییم تا از 
شکل گیری فساد یا کارهای خالف قانون جلوگیری شود. »طالبی« 
با تاکید بر صیانت از جایگاه مدیریت کشور، گفت: متاسفانه برخی 
اتفاقاتی که می افتد به شکاف اعتماد عمومی منجر می شود، سرمایه 
اجتماع��ی را مورد هدف قرار می دهد  و الزم اس��ت اعتماد مردم را 
به عنوان مهم ترین رکن س��رمایه اجتماعی بازسازی کنیم و در عین 
حال که با مفاسد به طور جدی برخورد می کنیم اجازه ندهیم اعتماد 
مردم خدشه دار شود و هرجا الزم است با مدیریت الزم اطالع رسانی 
مناسب به مردم صورت گیرد. استاندار یزد ادامه داد: خوشحالیم که 
ش��اهد رویکردهای خوبی در قوه قضائیه هستیم که این رویکرد ها 
می تواند در بلندمدت اتفاقات خوبی را رقم زند و الزم اس��ت این 
سیاست ها و راهبردها در کشور تثبیت گردد تا همه ارکان جامعه و 
سیستم اداری کشور بدانند که یک چنین سیاست هایی در قوه قضاییه 
وجود دارد. وی افزود: باید بس��یار مراقبت کنیم که بازرسی های ما 
موجب ضعف در عملکرد و فعالیت مدیران نشود و برخی از مدیران 
ضعف خود را به پ��ای این نظارت ها نگذارند  و هرجا هم که الزم 
باش��د مدیرانی که ش��جاعت الزم را ندارند و نمی توانند در حوزه 
مسئولیت خود اعمال مدیریت کنند، معرفی گردند تا به بهانه بعضی 
سخت گیری ها یا نظارت ها بسیار ی از کارهای مردم متوقف نماند و 
در بلندمدت این بازرسی ها بر روند توسعه استان تاثیر منفی نداشته 
باش��د. »طالبی« در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: انتظار ما این 
اس��ت تا آنجایی که می شود گرفتن اطالعات از منابع غیررسمی و 
میدان داری منابع نامعتبر را به حداقل برسانیم، فضای همدلی که در 
استان است را با کمک هم تقویت نماییم و در راستای حفظ شان و 
جایگاه استان که همگان یزد را به عنوان استانی پاکدست و عاری از 

فساد و مشکالتی اینچنینی می شناسند، حرکت کنیم.

رشد نرخ بیکاری در استان یزد
در تابستان امسال از 31 استان کشور نرخ بیکاری 25 استان کشور 
در مقایس��ه با تابستان سال گذشته کاهش یافته و بدین ترتیب تنها 
نرخ بیکاری در 6 اس��تان افزایش یافته است. براساس این گزارش، 
استان های اردبیل، سمنان، کردس��تان، لرستان، هرمزگان و یزد تنها 

استان هایی هستند که نرخ بیکاری آنها رشد داشته است.

یزدی ها 41 موکب در عراق مستقر کردند
مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین یزد گفت: مردم این استان 41 
موکب در مسیر شهرهای نجف تا کربال برای ارائه خدمات فرهنگی 

و رفاهی به زائران امام حسین)ع( در عراق مستقر کردند.
حجت االس��الم علی حبیبی��ان در گفت وگو با ایرن��ا افزود: این 
تعداد موکب نسبت به سال گذشته 10 مورد افزایش دارد و اعضای 
موکب ه��ا تاپایان مراس��م وظایف خود را انج��ام می دهند. به گفته 
وی، توزیع بس��ته های فرهنگی و نرم افزارهای آموزشی و کاربردی 
از جمله خدماتی اس��ت که در موکب ها برای مردم مومن و عموم 
زائران پیش بینی ش��ده اس��ت. حبیبیان اظهارداشت: براساس نیاز و 
برنامه ریزی ها در همه موکب ها یک نفر روحانی مسقر شد و نسبت 
به امور فرهنگی در خدمت زائران است. وی بیان داشت: پخت غذا، 
ارسال تجهیزات اسکان و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی از جمله 
خدمات مردم خیر استان یزد به زائران است. پارسال بیش از 20 هزار 
نفر از یزد در راهپیمایی اربعین ش��رکت کرده بودند و امسال تعداد 

افراد متقاضی از 40 هزار نفر گذشت.

 اعضای هیات منصفه مطبوعات استان یزد
 انتخاب شدند

به گ��زارش خبرگزاری مهر، ب��ا پایان دوره دو س��اله عضویت 
اعضای هیات منصفه مطبوعات استان یزد، جلسه انتخاب اعضای 
جدی��د جهت صدور حکم عضوی��ت در هیات منصفه مطبوعات 
و جرائم سیاس��ی استان یزد برگزار شد. غالمعلی دهشیری، رئیس 
کل دادگستری استان یزد در نشست انتخاب اعضای هیات منصفه 
مطبوعات اس��تان یزد اظهار داش��ت: قانون برای جرائم مطبوعاتی 
شرایط خاصی را قائل شده  تا در رسیدگی به این گونه جرائم، حضور 
هیات منصفه و ارائه نظرات و پیش��نهادات آنان که از میان اقشار و 
صنوف مختلف انتخاب می شوند تلطیف کننده و تعدیل کننده نظر و 
رأی دادگاه باشد. وی افزود: این گونه جرائم در دادگاه کیفری استان و 
با حضور سه قاضی رسیدگی می شود که این مسئله نشان از اهمیت 
موضوع و نگاه خاص قانون گذار به اینگونه جرائم دارد. دهش��یری 
عنوان کرد: از آنجا که اصحاب رسانه انعکاس دهنده تفکرات جامعه 
هستند و شاید جرم های انجام شده با نیات شرافتمندانه شکل گرفته 
باشد، قانونگذار رسیدگی به جرائم آنان را با حضور اعضای هیات 
منصفه پیش بینی کرده تا قضات این دادگاه قبل از صدور رأی، نظرات 
مشورتی اعضای هیات منصفه که از صنوف مختلف هستند را اخذ 
کند. در دوره جدید، رسیدگی به جرائم سیاسی نیز با حضور اعضای 
هیات منصفه انجام می شود و قضات دادگاه کیفری در رسیدگی به 
جرائم سیاس��ی نیز باید اعضای هیات منصفه را جهت حضور در 
دادگاه دعوت کنند. اعضای هیات منصفه مطبوعات استان یزد پس 
از صدور حکم مسئولیت از سوی نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین 

اعضای هیات منصفه سراسر کشور، معرفی می شوند.

تحصیل 17 هزار دانش آموز افغان در یزد
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد گفت: در 
س��ال تحصیلی 99-98، 17هزار دانش آموز افغانستانی در پایه های 

مختلف در این استان مشغول تحصیل شدند.
س��عید پرویزی در جمع تعدادی از مس��ئوالن اس��تان افزود: 
این تعداد دانش آموزان خارجی از خدمات آموزش��ی و فرهنگی 
واحدهای مختلف آموزشی بهره مند هستند. وی ادامه داد: تاکنون 
11 مدرسه اختصاصی برای تحصیل آنها با مشارکت سازمان خیریه 
ریلیف اینترنش��نال و اداره  کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
در استان به بهره برداری رس��یده است. این مسئول اظهارداشت: 
برای س��اخت این تعداد مدارس نسبتا مجهز و مناسب در استان 
تاکنون 150 میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت. پرویزی گفت: در 
س��ال جاری چهار مدرس��ه جدید به بهره برداری رس��ید و یک 
مدرسه دیگر اوایل آبان ماه آینده افتتاح می شود. وی بیان داشت: 
تاکنون حدود 2هزار بس��ته فرهنگی، آموزش��ی و بهداشتی مورد 
نیاز بین دانش آموزان خارجی مشغول به تحصیل در استان توزیع 
ش��ده اس��ت. مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری 
از راه اندازی ش��عبه ویژه دعاوی خانواده های افغانستانی در یزد 
خبر داد. پرویزی یادآورشد: در این مورد حمایت از خانواده های 

بی بضاعت و انجام سایر امور مورد نیاز پیگیری می شود.

 يزد در آيينه

 يزد در آيينه

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
خانم فاطمه قانع عزآبادی قس��متی از پالک شماره 3779 واقعدر شمسی 
بخش 11 یزد موضوع س��ند عادی از مالکیت محمدرضا مختاری شمس��ی 
و غیره کس��ر گردد به مس��احت شش��دانگ 1359/80 متر مربع تحت رای 

139860321011000760 مورخ 98/7/2
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت 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 تس��لیم نمایند. بدیهی اس��ت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 98/7/24
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حمیدرضا فرهمندنیا فرزند غالمرضا با تسلیم دو برگ 
استش��هاد محلی مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
خانه به شماره 6526/3498/3717 اصلی بخش 4 یزد در صفحه 175 دفتر 
474 ذیل شماره 53103 به ثبت رسیده و بعلت جابجایی مفقود گردیده و از 
این اداره تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده لذا بموجب تبصره یک 

اصالح��ی م��اده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی و به اطالع عموم 
رسانیده می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام شده که در معامالتی که 
ذیال به حکایات سند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود می باش��د تا ده روز پس از انتش��ار این آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله انجام نمایید و در غیر اینصورت پس از گذشت مهلت مقرر 
نس��بت به پالک مزبور س��ند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم خواهد شد معامالتی که به 
حکایات سند ثبتی و اظهار مالک و سند مالکیت نوشته شده است نسبت به پالک فوق الذکر در 
ذیل ثبت و صفحه مرقوم سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ به نام حمیدرضا فرهمند نیا 
صادر و تس��لیم و سلس��له نقل و انتقاالت بعدی بدین شرح می باشد: سپس به موجب سند رهنی 
11072-1393/9/18 دفت��ر 101 یزد در قبال مبلغ 6/375/000/000 ریال بمدت ده س��ال نزد 
بانک ملی برهن برگزار شد. شماره سری سند مفقودی 037282 می باشد. تاریخ انتشار: 98/7/24
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم س��عیده پژوهان فرزند علی با تس��لیم دو برگ استش��هاد 
محلی مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به شماره 
6526/3498/3717 اصلی بخش 4 یزد در صفحه 112 دفتر 292 ذیل ش��ماره 
16470 به ثبت رسیده و بعلت جابجایی مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده لذا بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 

قانون ثبت امالک مراتب طی یک نوبت آگهی و به اطالع عموم رسانیده می شود تا هر کس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام شده که در معامالتی که ذیال به حکایات سند ثبتی و اظهار مالک قید 
می گردد ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله انجام نمایید و در غیر 
اینصورت پس از گذشت مهلت مقرر نسبت به پالک مزبور سند مالکیت المثنی صادر و به مالک تسلیم 
خواهد شد معامالتی که به حکایات سند ثبتی و اظهار مالک و سند مالکیت نوشته شده است نسبت به 
پالک فوق الذکر در ذیل ثبت و صفحه مرقوم سند مالکیت ششدانگ به نام شهرداری یزد صادر و تسلیم 
و سلسله نقل و انتقاالت بعدی بدین شرح می باشد: سپس به موجب سند 58203 – 1377/5/12 دفتر 3 
یزد به احمد رنجبر بافقی منتقل سپس به موجب سند 168748 – 1385/5/16 دفتر 8 یزد به حمیدرضا 
فرهمندنیا و سعیده پژوهان بالمناصفه منتقل سپس به موجب سند رهنی 11072 – 1393/9/18 دفتر 
101 یزد در قبال مبلغ 6/375/000/000 ریال بمدت ده سال نزد بانک ملی برهن برگزار شد. شماره 

سری سند مفقودی 046388 می باشد. تاریخ انتشار: 98/7/24
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س��ایت عصر ایران در یادداش��تی با اشاره به 
س��خنان آیت ا... خاتمی امام جمعه موقت تهران 
در مذمت دوقطبی س��ازی، عک��س یک روزنامه 
کیهان را مصداق دوقطبی س��ازی دانس��ته است. 
در ای��ن عکس روزنامه کیه��ان از بانوانی که به 
پی��اده روی کربال رفته اند عنوان »راهیان آزادگی« 
و از زنان��ی ک��ه برای دیدار تیم مل��ی فوتبال به 
ورزش��گاه رفته ان��د، عن��وان »قربانی��ان آزادی« 
اس��تفاده کرده است. در بخشی از این یادداشت 
آمده است: آقای احمد خاتمی می  خواهید بدانید 
دوقطب��ی از کجا آب می خورد؟ به همین راحتی 
جامع��ه را خ��ودی و غیرخ��ودی می کنند. همه 
افرادی که به پیاده روی رفته اند یا راهی ورزشگاه 
ش��ده اند، فرزندان این کشور هستند، چرا سعی 
می کنیم میان آنها تفرقه بیندازیم و یکی را آزاده 
خطاب کنیم و دیگری را قربانی؟ از کجا معلوم 

آن که به ورزش��گاه رفته اس��ت، فردای بازی راهی 
اربعین نشده باش��د؟ از کجا معلوم تماشاگر بازی 
روز پنجش��نبه از کس��انی نیس��ت که از پیاده روی 
برگش��ته  اس��ت؟ اصاًل بر چ��ه اساس��ی آدم ها را 
قضاوت می کنید؟ نویسنده افزود: بماند که در ایام 

انتخابات یا دهه فجر همین »قربانیان آزادی« تبدیل 
به انقالبی های درجه یکی می ش��وند که تلویزیون 
و همی��ن جناب کیهان از دیدن آنها حس��ابی ذوق 
می کنن��د. محمد مهاج��ری، روزنامه نگار اصولگرا 
هم در همین باره نوش��ته: »چنین تیترها و مطالبی 

می تواند دوقطبی هایی در جامعه سیاسی و مذهبی 
کش��ور ایجاد کند که برنده اش قطعًا مردم نخواهند 
ب��ود و حتی رس��انه هایی هم که چنی��ن تیترهایی 
می زنند، برنده نیس��تند. این دوقطبی تنها به ایجاد 

تفرقه و نفاق در جامعه کمک خواهد کرد.«

 امریکا زیر فشار ایرانآقای سیداحمد خاتمی! این هم دوقطبی
 برای بازگشت به برجام
نشریه کنگره امریکا در تحلیلی نوشته است: 
سیاس��ت تشدید فش��ار اقتصادی واشنگتن به 
گونه ای طراحی ش��ده است که ایران را مجبور 
کند برای دستیابی به توافق بهتر به میز مذاکره 
بازگردد. در س��ال اول دولت ترامپ به اعمال 
تحریم ها علیه ایران پرداخت، اما ایران تصمیم 
گرف��ت تا با وجود تحریم ه��ا به برجام متعهد 
باش��د. به گزارش ایلنا، در تحلیل »هیل« آمده: 
این تحریم بر اقتصاد ایران آسیب  زده است اما 
ایران از صبر و ش��کیبایی استفاده کرده است. 
اکن��ون افزایش تحریم ها باعث ش��ده اس��ت 
ایران هم به اعمال فش��ار ب��ر امریکا بپردازد و 
از موض��ع قدرت با امری��کا برخورد کند. یک 
س��ال پس از فش��ار حداکثری، ما شاهد تنش 
بیشتر در منطقه، کاهش تعهدات برجامی ایران 
و پرتاب موشک ها و جنگ های بیشتر منطقه ای 
هستیم. اکنون این ایران است که امریکا را برای 
بازگشت به برجام تحت فشار قرار داده است.

معافيت های مالياتی 
محدود می شود

رئیس سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه 
باید معافیت مالیاتی به حداقل برس��د و فرار 
مالیاتی و فس��اد سیس��تم اداری کاهش یابد، 

گفت: کسانی که درآمد میلیاردی دارند آنگونه 
ک��ه باید مالی��ات نمی دهند. امیدعلی پارس��ا 
در برنامه نگاه یک ش��بکه یک س��یما، با بیان 
اینکه محدود کردن معافیت مالیاتی و کاهش 
فرار مالیاتی و فساد سیس��تم اداری بر درآمد 
دولت موثر اس��ت، اظهار کرد: همه مردم باید 
متناسب با ثروت، درآمد و مصرفشان مالیات 

پرداخت کنن��د در غیر این صورت جامعه به 
سمت عدالت نمی رود، در حال حاضر حدود 
هش��ت درصد از مجم��وع درآمدهای مردم 
در اختی��ار دولت قرار می گی��رد. این رقم در 
کشورهای در حال توسعه این رقم 15 درصد 
و در کش��ورهای پیشرفته باالی 30 درصد را 

به خود اختصاص می دهد.

 تهیه میثاق نامه
 انتخابات مجلس

عض��و فراکس��یون امی��د مجل��س از تهیه 
پیش نویس میثاق نامه انتخابات مجلس یازدهم 
در قال��ب طرح گفت وگوی مل��ی خبر داد و 

گفت که ای��ن میثاق نامه تا پای��ان مهر نهایی 
خواهد شد. حجت االسالم احمد مازنی اظهار 
کرد: اخیرا در جلسات گفت وگوی ملی، میثاق 
انتخابات مجلس یازدهم با تاکید بر منافع ملی 
تهیه شده است. من پنجشنبه گذشته در جلسه 
خان��ه احزاب این موض��وع را مطرح کردم و 
مهندس باهنر هم در همان جلس��ه روی این 

میثاق نامه تاکید کرد و در حال حاضر متن آن 
در حال نهایی ش��دن است و جزئیات آن هم 
بعد از نهایی شدن یعنی تا اواخر مهر ماه اعالم 
می شود. یک نسخه از پیش نویس را به رئیس 
خانه احزاب دادم و آن را برای روس��ای س��ه 
فراکسیون سیاسی مجلس هم فرستادم تا نظر 

فراکسیون ها را در این باره بگیریم.

قهوه خانه مصداق 
اماکن عمومی است

آیت ا... جعفرسبحانی از مراجع تقلید نسبت 
ب��ه مصوبه مجلس مبنی ب��ر اینکه قهوه خانه ها 
اماکن عمومی نیستند، گفت: قهوه خانه مصداق 

اماکن عمومی است و موضوع باید در شورای 
نگهبان بازنگری شود. وی در دیدار با دکتر قدیر 
سرپرست دانشگاه علوم پزش��کی قم با اشاره 
ب��ه موضوع طبابت و فقه گف��ت: این دو رابطه 
تنگانگی با یکدیگر دارند و در بسیاری از موارد 
همانند روزه، نوع نماز خواندن، غسل کردن و... 
اگرچه دستورات کلی را فقیه صادر می کند، اما 

طبی��ب در جزئیات ورود ک��رده و در صورتی 
ک��ه برای بدن مضر باش��د، آن را اعالم می کند. 
سبحانی با بیان اینکه همگان نیازمند تذکر هستیم 
اظهارکرد: پزش��کانی که در ق��م حضور دارند، 
افرادی حاذق و باتقوا هستند اما نیاز هست برای 
همه جلسات اخالقی و تقوایی نیز برگزار شود 
و از این رو باید برنامه ریزی های الزم انجام شود.

عضو ش��ورای مرکزی حزب 
کارگ��زاران س��ازندگی با اش��اره 
به نقش تاثیر آزادی رس��انه ها بر 
مقابله با فس��اد و ران��ت، گفت: 
شفافیت ضدفساد و رانت خواری 
و فرصت طلبی اس��ت و رسانه ها 
هم ابزار شفافیت هس��تند. یدا... 
طاهرنژاد درباره تاثیر اعالم دارایی 

و اموال مسئوالن بر مقابله با فساد 
و بازسازی افکارعمومی نسبت به 
مس��ئوالن اظهار کرد: گردش آزاد 
اطالعات و شفافیت راه مبارزه با 
فساد و ترویج فرهنگ فسادستیزی 
در جامعه است. هرجا با شفافیت 
و گ��ردش آزاد اطالعات مقابله و 
رسانه محدود و محکوم شد، زمینه 

برای توزیع رانت و گسترش فساد 
فراهم می ش��ود. وی اف��زود: اگر 
بناس��ت با فس��اد مب��ارزه جدی 
شود، باید شفافیت در همه شئون 
گس��ترش یابد. آزادی قلم و بیان 
به گونه ای باشد که رسانه ها قادر 
باشند بر تاریک خانه ها نور انداخته 

و آن را روشن کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی از 
هجوم خارجی ها و بویژه شهروندان 
کش��ورهای عربی برای خرید ویال 
و زمین در ش��هرهای شمالی کشور 
خبر داد و گفت: وجود آب و هوای 
مناس��ب و مناطق ییالقی از یک سو 
و افزایش ن��رخ ارز از س��وی دیگر 
سبب استقبال اعراب از خرید ویال 

در مناطق شمالی کش��ور شده  است. 
محم��د ج��واد جمال��ی  نوبندگانی 
افزود: اگرچه دهیاران، بخشداران و 
افراد ناظر نباید اجازه جنگل خواری، 
زمین خ��واری، کوه خ��واری و بروز 
چنین اتفاقاتی را بدهند اما متاسفانه 
ش��اهد این اتفاق در مناطق شمالی 
کش��ور هس��تیم. وی با بی��ان اینکه 

بس��یاری از اف��راد خارج کش��ور و 
اعراب ویالهایی را به نام ایرانی ها و 
افراد بومی در شمال کشور خریداری 
می کنند، گفت: با توجه به اینکه شاهد 
افزایش قیمت زمین در شمال کشور 
هس��تیم اما فروش زمین در مناطق 
شمال کشور به اعراب با هماهنگی 

مقامات محلی انجام می شود.

هجوم خارجی ها برای خرید ویالراه مبارزه با فساد؛ گردش آزاد اطالعات و شفافیت

قائم مقام ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
کشور با تأکید بر ضرورت حضور همه قشرهای 
جامع��ه در راهپیمای��ی ی��وم ا... 13 آب��ان گفت: 
استکبارس��تیزی و مقاومت اسالمی، سرآغاز افول 
و فروپاشی امریکا به  عنوان شعار ملی مراسم 13 
آبان س��ال جاری انتخاب  ش��ده است. به گزارش 
ایسنا،  نصرت ا... لطفی در جلسه ستاد بزرگداشت 

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر این مراسم در این مقطع 
حس��اس، آنچه مورد نیاز نظام اسالمی است تنها 
با یک جلس��ه و یا سخنرانی محقق نخواهد شد؛ 
از این رو بصیرت افزایی و روش��نگری نیروهای 
ارزشی و انقالبی را طلب می کند. وی خاطرنشان 
ک��رد: از امروز تا روز 13 آبان تمام س��خنرانی ها، 

همایش ها، مقاله ها و فعالیت های رس��انه ای باید 
حول محور ض��رورت استکبارس��تیزی و آثار و 
برکت های جبهه مقاومت باش��د. لطفی گفت: 13 
آبان سال 98 روز تسلیم ناپذیری، اقتدار، صالبت و 
مقاومت ملت ایران در پیشگاه جهانیان خواهد بود 
و آحاد مردم درس دیگری را به دش��منان کینه توز 

نظام اسالمی می دهند.

اعالم شعار مراسم 13 آبان امسال

 آمار سفر ایرانی ها و خارجی ها 
در 6 ماه

آمار سفرهای خارجی ایرانی ها در شش ماه نخست امسال 16 درصد بیشتر 
شده است. سفر گردش��گران خارجی به ایران حدود 26 درصد بیشتر از سال 
گذشته بوده است. به گفته معاون گردشگری، در شش ماه نخست امسال چهار 
میلیون و 258 هزار و 944 نفر به خارج از کشور سفر داشته اند که نسبت به مدت 
زمان مشابه سال گذشته 15/95 درصد رشد داشته است. در شش ماه نخست سال 
گذشته سه میلیون و 673 هزار و 92 نفر سفر خارجی داشتند. ولی تیموری درباره 
سفر گردشگران خارجی به ایران در شش ماه نخست امسال به ایسنا گفت: چهار 
میلیون و 998 هزار و 215 نفر در این مدت به ایران سفر کرده اند که در مقایسه با 

زمان مشابه در سال گذشته 26/34 درصد رشد را نشان می دهد.

 رأی دیوان دادگستری اروپا 
به نفع شرکت ایرانی

ش��عبه عمومی دیوان دادگس��تری اروپ��ا در حکمی درخصوص 
پرونده شکایت ش��رکت ایرانی »فولمن« از شورای اروپا، به نفع این 
ش��رکت رأی داد. به گزارش ایسنا، براس��اس حکم صادره، شورای 
اروپا محکوم به پرداخت 71 هزار یورو غرامت به خاطر خس��ارات 
غیرمادی وارده به شرکت فولمن شده است. شرکت فولمن از جمله 
نخستین شرکت هایی بود که به بهانه مشارکت در ساخت تأسیسات 
هس��ته ای و ذیل سیاست امنیتی و خارجی مش��ترک اروپا در لیست 
تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. کلیه اموال و دارایی های مربوط 
به این شرکت بر اساس تصمیم 413 شورای اروپا و آیین نامه اجرایی 
668 سال 2010 نیز مسدود شده بود. حکم صادر شده از سوی دیوان 
دادگس��تری اروپا در تاریخ 30 سپتامبر 2019 )هشتم مهرماه 98( در 

روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است.

خبرنگار روس بازداشت شده در تهران 
آزاد شد

خبرنگار روس بازداشت ش��ده در تهران، آزاد شد. سفارت روسیه 
در ایران بامداد پنجش��نبه 18 مهر در صفحه توئیتر خود نوش��ت: در 
نتیجه تالش های مشترک وزارت امور خارجه روسیه و سفارت مسکو 
در ته��ران، ایران تصمیم به آزاد کردن »یولیا یوزیک« خبرنگار روس 
بازداشت ش��ده در تهران گرفت و او اوایل صبح روز 10 اکتبر با یک 
پرواز تهران را به مقصد روسیه ترک کرد. به گزارش ایسنا، طبق اخبار 
منتشر شده، این روزنامه نگار روس به دلیل برخی مشکالت مربوط به 

روادید در ایران بازداشت شده بود.

واکنش تماشاگر فوتبال به انتشار عکسش
سارا حلم زاده، یکی از تماشاگران بازی ایران- کامبوج در ورزشگاه آزادی 
که کیهان دوروز پیاپی عک��س وی را با عنوان قربانیان آزادی در صفحه اول 
منتشر کرد، در توئیتر خطاب به کیهان نوشت: بگذار کنار هم زندگی کنیم. در 
پی انتش��ار عکس دو دختر تماشاگر ورزشگاه آزادی در صفحه اول روزنامه 
کیهان در روز ش��نبه و تکرار آن در روز یکشنبه با تیتر »قربانیان آزادی«، سارا 
حلم زاده یکی از آن دو دختر با انتش��ار متنی خطاب به کیهان در توئیتر خود 
نوشت: »آقای کیهان! اگر دومیلیون بار هم عکسم رو چاپ کنی و توضیح بدی، 

من به قربانی تبدیل نمی شم! کاش بذارین کنار هم زندگی کنیم.«
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 تیم فوتبال شهید قندی یزد
 مقابل میالدمهر تهران به پیروزی رسید

تیم فوتبال ش��هید قندی ی��زد در دیداری خانگ��ی و با حضور 
اس��تاندار و جمعی از مس��ئولین اس��تان مقابل تیم میالد مهر تهران 
به پیروزی دس��ت پیدا کرد. دیدار دو تیم ش��هید قندی یزد و میالد 
مهر تهران با حضور محمدعلی طالبی استاندار یزد، مسعود شریعتی 
مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان و جمعی از مسئوالن و هواداران 
در زمین ش��ماره یک ورزشگاه ش��هید نصیری یزد برگزار شد. تیم 
ش��هید قندی یزد ک��ه در خانه و با حضور هواداران پرش��ور خود 
پذیرای نماینده تهران بود توانس��ت با یک بازی حس��اب شده با 2 
گل مقابل تیم میالد مهر تهران به پیروزی رسید. موسی شهبازی با 
به ثمر رس��اندن 2 گل در دقایق 15 و 92 ستاره این بازی بود. تیم 
ش��هید قندی یزد با این پیروزی اندوخته های خود را تا پایان هفته 
پنجم به 8 امتیاز رس��اند و به رده چهارم گروه الف لیگ دو فوتبال 
کشور صعود کرد. هواداران و فوتبال دوستان یزدی نیز در این بازی 
با تشویق های خود نقش تاثیرگذاری در برد تیم شهر خود داشتند. 
همچنین تعدادی از تماشاگران یزدی در زمان مسابقه 2 تیم ، بارها با 
شعارهای » استاندار ورزشی، تشکر، تشکر « و » استاندار، حمایت، 
حمای��ت « از همراه��ی و حمایت محمدعلی طالب��ی از ورزش و 
رشته فوتبال به خاطر حضور یک تیم استان در لیگ دسته 2 کشور 

تشکر کردند.

 دعوت از سه واترپلوییست یزدی
 به اردوی تیم واترپلو جوانان

س��ه واترپلوییس��ت یزدی به اردوی تیم مل��ی واترپولو جوانان 
دعوت شذنذ.  با توجه به برگزاری مسابقات واترپلو قهرمانی جهان 
در رده سنی زیر 20 سال به میزبانی کشور کویت، کمیته فنی واترپلو 
و کادر فنی تیم اسامی بازیکنان منتخب جهت شرکت در اردو آماده 
س��ازی پیش از این رقابت ها را اعالم کردند که براین اس��اس پویا 
فاتحی، س��ید علی اکبر صفوی مقدم و امید خسور بازیکنان دعوت 
ش��ده باید روز چهارشنبه )24 مهر 1398( ساعت 9 صبح در محل 
اس��تخر بین المللی 9 دی مجموعه ورزش��ی شهید شیرودی خود را 
به کادر فنی تیم معرفی کنند. مس��ابقات واترپلو قهرمانی جهان رده 
سنی زیر 20 سال 21 تا 29 آذر 1398 )12 تا 20 دسامبر( با حضور 
20 تیم در قالب چهار گروه برگزار می ش��ود. تیم ملی ایران در این 
مس��ابقات با تیم های مونته نگرو، آمریکا، کوی��ت و ایتالیا هم گروه 
اس��ت و شرایط خوبی برای کسب تجربه و آمادگی جوانان واترپلو 

ایران خواهد بود.

 برد مقابل روسیه را 
به بازیکنان مصدوم تقدیم می کنیم

دروازه بان یزدی تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: روسیه را شکست 
می دهی��م و این برد را به بازیکن��ان مصدوم مان تقدیم خواهیم کرد. 
حمید بهزادپور در خصوص بازی تیم فوتبال س��احلی کش��ورمان 
مقاب��ل پاراگوئه، گف��ت: دیدار مقابل پاراگوئه ک��ه یکی از تیم های 
قدرتمند آمریکای جنوبی است، بازی سختی بود. این تیم با سنگال 
و اوکراین متفاوت بود. کالس این تیم با تیم های دیگر فرق می کند. 
وی ادام��ه داد: آنه��ا از نظر تکنیکی هم خیلی تیم خوبی هس��تند و 
کارهای تاکتیکی زیادی هم مقابل ما انجام دادند اما خدا را ش��کر با 
تمرکزی که داش��تیم و با گوش کردن به تدابیر کادر فنی، توانس��تیم 
سوار این بازی شویم و چند گل جلو بیفتیم. وی در خصوص بازی 
تیم فوتبال س��احلی با تیم روس��یه تصریح کرد: روسیه همیشه تیم 
خیلی خوبی اس��ت و ما چند بار با این تیم بازی کردیم. در برخی 
دیدارها این تیم را شکست دادیم اما نمی توانیم این تیم را دست کم 
بگیریم. آنها بازیکنان باتجربه خیلی خوبی دارند و انشاءاهلل ما امشب 
برای ب��رد و صعود به فینال به این بازی خواهی��م رفت. دروازه بان 
تیم فوتبال ساحلی کش��ورمان درباره غیبت سه بازیکن کلیدی تیم 
کشورمان در بازی امشب با روسیه خاطرنشان کرد: متأسفانه قبل از 
حضور در اردوی عمان آقای مس��یگر را از دست دادیم. دیشب هم 
آقای احمدزاده را از دست دادیم و آقای مرادی را در اختیار نداریم. 
نبودن این بازیکنان واقعاً سخت است اما با انگیزه به مصاف روسیه 
می رویم چرا که به خاطر مردم و ملت ایران حاضر خواهیم شد. ما 
خیلی زحمت کش��یدیم و امیدوارم روس��یه را شکست دهیم تا این 
برد را به بازیکنان مص��دوم هدیه کنیم. بهزادپور درباره عدم پخش 
تلویزیونی بازی های تیم ساحلی،  افزود: پخش بازی ها انگیزه خوبی 
ب��ه بازیکنان می دهد چرا که مردم و خان��واده بازیکنان این دیدارها 
را می بینند. نمی دانم چرا این بازی ها پخش نش��د. امیدوارم که صدا 
و س��یما برنامه ریزی کند تا بازی نیمه نهایی و انش��اءاهلل فینال ما از 

تلویزیون پخش شود.

 دعوت از چهار دومیدانی کار استان یزد 
به اردوی آماده سازی تیم های ملی جوانان

چهار دوومیدانی کار اس��تان یزد به اردوی آماده س��ازی تیم های 
ملی جوانان دعوت شدند. مرحله دوم اردوی تدارکاتی برترین های 
جوانان دختر و پس��ر کش��ور از اول آبان ماه به م��دت 21 روز در 
ورزش��گاه آفتاب انقالب تهران برگزار می ش��ود که در بین اس��امی 
دعوت ش��ده ها چهار قهرمان از استان یزد به چشم می خورد. فاطمه 
محیط��ی زاده و فاطمه خدایی از خط��ه اردکان در بخش دختران و 
همچنین مصطفی جمش��ید زهی و حامد حس��نی از یزد در بخش 
پسران با مربیگری مهدی حیدری موفق به حضور در دومین مرحله 
اردوی تدارکاتی ش��ده اند. اس��تان یزد بعد از تهران پایتخت نشین، 
دارای بیش��ترین ورزش��کار دعوت ش��ده به این مرحل��ه از اردوها 
می باش��د و این افتخاری است که قهرمانان دوومیدانی با پشتکار و 
تکیه بر دانش مربی کار بلد خود برای جامعه دوومیدانی و ورزشی 
اس��تان به ارمغان آوردن��د. اردوهای تدارکاتی تی��م ملی جوانان و 
بزرگس��االن کش��ور طی 5 مرحله در اول هر م��اه به مدت 21 روز 
برگزار و در س��ال آینده با برگزاری مسابقه انتخابی و ارزیابی نهایی 

ترکیب تیم ملی دوومیدانی جوانان ایران مشخص خواهد شد.

  اخبار كوتاه ورزش يزد

صفحه آخر

زبان دراز و دهخدای نوین!!
زبان دراززاده چند صباحی اس��ت دنب��ال یافتن معنی و مفهوم 
ضرب المثل های قدیمی و کش��ف ریشه و معنی آنها است هرچه 
حقیر از در نصیحت وارد شده و می گوید: »پسرم برو کار می کن« 
ضرب المثل »آب است، فکر نان کن« به جای چشم گفتن می گوید: 
آفرین پدرم شما االن دو ضرب المثل کار بردید و والده شان هم از 
این هوش سرشار بنده زاده ذوق کرده و اظهار داشتند: نظیر عالمه 
دهخدا و مولف کتاب »اَمثال و ِحَکم« دیگری در حال تولد است. 
القصه دیروز زبان دراززاده پرسید: »از قضا سکنجبین صفرا فزود« 
یعنی چه و کاربردش چیس��ت؟ گفتم در قدیم به بیماران صفرایی 
برای مداوا س��کنجبین می دادند حاال اگر فردی بدشانس مثل من 
باشد سکنجبین نتیجه عکس می دهد و صفرایش از خشم می ترکد. 
هنوز جمله ام منعقد نش��ده و مثال دیگری برای تفهیم در راه بود 
گف��ت: مثل بعضی از دولتمردان فعلی که قول داده بودند ارزش و 
شان پاسپورت ایرانی را برمی گردانند اما پاسپورت شیخ دیپلمات 
و عده ای دیگر از دولتمردان آماده ولی ویزای سفر به سازمان ملل 
در پیچ وخم لجاجت آمریکا گیر کرده بود... شما خوانندگان آیینه 
بفرمایید با این دهخدای نوین چکار کنم؟ ببینید چه بالیی بر سر 

ضرب المثل مردم می آورد!!
زبان دراز

 طنز

مف��اد نام��ه ای که طی دو صفح��ه در کانال 
تلگرامی رضا بردستانی منتشر شده مورد تأیید 
اینجانب می باش��د و متن کامل عیناً در صفحه 
چه��ار درج می گ��ردد. به یقی��ن مدیریت کل 
آموزش و پرورش یزد باید پاسخگوی رفتارهای 
غیرقانونی خود باشد که در نامه بدان اشاره شده 
اس��ت. ضمناً بعد از گذش��ت یکصد و سی و 
هشتاد و بیست روز پاسخ درخواست ها و نامه ها 
داده نشده، گرچه بعضی از تخلفات مورد بحث 
براساس اعالم نظر مسئوالن ذی ربط در وزارت 

آموزش و پرورش محرز گردیده است.
 ب��ا احترام اینجانب مدیرمس��ئول آیینه یزد و 
مدیرعامل مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع( به 
اطالع می رس��انم: آنچه در یکسال و نیم اخیر در 
آموزش و پرورش یزد ش��اهد بوده ام و براساس 
مدارک��ی ک��ه در اختیار دارم ثاب��ت می کند عدم 
مدیریت صحیح آقای عباس��علی دانافر مدیرکل 
آموزش و پرورش یزد مش��کالتی برای آن اداره 

کل به وجود آورده است. 
به عنوان مث��ال فردی را بر آموزش و پرورش 

یزد حاکم کرده اند که مدعی شفاف سازی می باشد و 
بنابه گفته آق��ای دانافر به توصیه آقای محمود زمانی 
قمی استاندار س��ابق به سمتی در آموزش و پرورش 
منصوب گردی��ده و در فضای مجازی بدون رعایت 
ادب و احترام ش��خصیت عده ای را زیر سؤال می برد. 
اینجانب نسبت به این موضوع که مدیرکلی دربست 
تس��لیم نظر و خواس��ته اس��تاندار وقت باشد و بنابه 
توصی��ه ای که »باید ب��ر دیوار کوبید« ب��دون رعایت 
جوانب و تحقیق و اخذ استعالم از نهادهای مربوطه 
اقدام نماید معترض بودم و طی نامه ای انتقاد خود را 
درباره نحوه این اقدام به اطالع استاندار وقت رساندم. 
آقای به اصطالح شفاف س��از وقتی در جریان امر 
قرار گرفت تاکنون علیه نویس��نده ای��ن نامه توهین 
می نمای��د، افترا و تهم��ت می زن��د، دروغ می گوید، 
ادعاهای واهی مطرح می کند که الزم اس��ت مقامات 
ذی صالح به این امور رس��یدگی و براب��ر با قانون و 
مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. چون عملکرد 
مدیریت کل نش��ان از این دارد ک��ه یا نمی خواهد یا 
نمی تواند به وضعیت موجود س��ر و س��امان دهد و 
ش��اید هم تمایل دارد هم چنان از طرف این چند نفر 
مورد تقدیر قرار بگیرد گرچه آبرو و حیثیت دیگران 
بازیچه دست آنها باش��د، از جمله کسی که با چنین 
خصوصیاتی به سمتی منصوب گردیده مدت ها است 
درباره واگذاری بیش از ش��انزده هزار مترمربع زمین 
که 26 س��ال پیش برابر با قانون و مقررات به شرکت 
تعاونی فرهنگیان یزد جهت احداث مجتمع آموزشی 
واگذار گردیده و 24 س��ال قبل سند ثبتی آن الی االبد 
به نام مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع( صادر شده 

است و برای ساخت آن ریالی از خیری اخذ نگردیده 
و در حال حاضر چهار هزار و هشتصد نفر فرهنگی و 
اعضای خانواده آنان سهامدار مجموعه هستند هر روز 
و هر هفته س��از جدیدی کوک می کند و شبهه افکنی 
می نماید و شگفت آنکه به این نکته توجه ندارد زمینی 
ک��ه در کنار این مجتمع در اختیار آموزش و پرورش 
بوده و بر روی آن تاالر و هتل س��اخته شده، به علت 
رعایت نکردن شرایط اولیه، سند ثبتی آن صادر نشده 

است. 
ش��گفت آور  آنکه کارش��ناس حقوقی آموزش و 
پ��رورش برخالف اظهارات قبلی خویش در حضور 
9 نفر از مقامات فعلی و اسبق آموزش و پرورش یزد 
با طرح مطالب غیرواقعی به این شبهه افکنی و احیانًا 
نقش��ه از پیش تعیین شده دامن زده و از جمله نوشته  
است: »زمین مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع( در 
تملک آم��وزش و پرورش یزد ب��وده...« که این ادعا 
کذب محض می باش��د و ت��ا این تاریخ نیز زمینی که 
آموزش و پرورش یزد بر روی آن تاالر و هتل ساخته 

است در تملک آموزش و پرورش نمی باشد. 
در ش��هریور م��اه جاری نام��ه ای در دو صفحه به 
جناب آقای دکتر طالبی اس��تاندار یزد نوش��ته شده و 
ضمن تعریف و تمجید از عملکرد آقای دکتر دانافر، 
مدیران کل و روس��ای ادارات حدود 37 س��ال از 40 
سال بعد از انقالب اسالمی در آموزش و پرورش یزد 
را با زش��ت ترین و زننده ترین عبارات زیر سؤال برده 
و از مقام عالی اجرایی استان درخواست نموده مدعی 
شفاف س��ازی را به عنوان مسئول ستاد شفاف سازی 
انتخاب نمایند تا مدیران کل و رؤس��ای سابق ادارات 

آموزش و پرورش یزد را به محاکمه بکشاند. 

ح��دود دو ماه اس��ت که ق��ول ریش��ه یابی این 
موضوع از طرف آموزش و پرورش یزد داده ش��ده 
تا مش��خص گردد نویس��نده آن مطالب کیست اما 
نمی دانم تاکنون به نتیجه ای دس��ت یافته اند؟ به هر 
حال جوی در آموزش و پرورش یزد حاکم کرده اند 
که بیش��تر معلمان و فرهنگیان در انتظار هستند در 
آینده چه خواهد شد؟ همگان می دانند تغییر سمت 
و برکناری هری��ک از معاونان و کارمندان اداره کل 
بر عهده مقام مدیریت کل می باش��د و جای انتقاد و 

اعتراض در این مورد نیست. 
ام��ا آقای مدیرکل در برکناری ع��ده ای با اِعمال و 
انج��ام روش ه��ای غیراصول��ی ارزش و اعتبار مقام 
واالی معلم��ی را رعایت ننم��وده. از جمله برکناری 
آزاده عزیز و بزرگوار معاونت پش��تیبانی س��ابق اداره 
کل نمونه واضح و عیان در این باره اس��ت که منجر 
به نوشتن سرمقاله شماره 601 آیینه یزد تحت عنوان 
»آقای مدی��رکل آموزش و پرورش یزد! آس��یاب به 
نوبت اس��ت« گردید و عالوه بر آن نگرانی عده ای از 
همکاران فرهنگی و بعضی از ائمه جمعه محترم استان 
درباره بعضی از برکناری ها و تغییر سمت ها منجر به 
نامه نگاری هایی شده که  در تاریخ آموزش و پرورش 

یزد ثبت و ضبط گردید. 
نماین��ده محترم مردم ش��ریف شهرس��تان یزد و 
اش��کذر در مجلس شورای اسالمی در نشستی که با 
حضور آقای مدیرکل و یکی از مدیران سابق آموزش 
و پرورش و اینجانب تش��کیل شده بود باصراحت از 
آقای دانافر خواس��تند ترتیبی اتخاذ نماید تا به علت 
برخوردی که داشته از معاون برکنار شده عذرخواهی 
نماید. نحوه گفت��ار و رفتار مدیریت کل با بعضی از 

مراجعه کنندگان و ارباب رجوع قصه پر غصه ای 
است که در این نامه مجال پرداختن به آن نیست. 
بدان امید پیگیری های س��ازمان ها و نهادهای 
ذی صالح مش��خص نماید ماجرای خرید بیش 
از ی��ک میلیارد تومان برنج نامرغوب که در حال 
فاس��د شدن اس��ت به کجا رس��ید؟ و چرا آقای 
مدیرکل بدون اخذ اس��تعالم و ب��ا عدم ثبت در 
س��امانه خریداری نموده؟ و آن گونه که ش��نیده 
می شود در حال تقسیم اسناد حسابداری برنج ها 
به چند قسمت می باشد و آیا این موضوع نشان از 

سندسازی ندارد؟
همچنین احداث ساختمانی در محل پارکینگ 
اداره کل که بدون دریافت موافقت نامه ساخته شده 
است و در به در به دنبال فردی خیر می گردند تا 

وجه ساختمان احداثی را پرداخت نماید 
ضمناً آقای مدیرکل برخالف دستورالعمل های 
موجود دستور صدور مجوز تأسیس مدرسه ای را 
صادر نموده در حالی که س��اختمان آن نیمه تمام 
و در کنار مدرس��ه دیگری قرار گرفته که فاصله 
الزم نیز رعایت نش��ده و اخیراً وزارت آموزش و 
پرورش با صراحت آقای مدیرکل را مس��ئول این امر 
دانسته است در حالی که اینجانب حدود دو ماه و نیم 
پیش طی نامه ش��ماره 2277 م��ورخ 98/5/5 به آقای 
مدیرکل هشدار انجام این اقدام غیرقانونی را دادم که 
تا این تاریخ پاس��خ آن نامه ارسال نگردیده و جواب 
نامه شماره 2255 مورخ 98/3/13 که درباره واگذاری 
زمین و اظهارنظر برخالف قانون کارش��ناس محترم 

حقوقی تقدیم نموده ام داده نشده است. 
نکته دیگر این که طی نامه 2300 مورخ 98/7/4 از 
اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل 
آموزش و پرورش به ش��رح زیر سؤاالتی را مطرح و 
درخواست پاسخ نموده ام:... »مجوز واریز وجه کتاب 
و بس��ته آموزشی پیش دبس��تانی »2« برای هر نوآموز 
چهل هزار تومان به حساب تعیین شده که اخیراً پیام 
آن به آموزش��گاه ها فرستاده شده از طرف چه نهاد و 
ارگانی تعیین گردیده و در ابتدا دستورالعمل فراخوان 
برای تنظیم کتاب و بس��ته های آموزشی مورد بحث 
و انتخ��اب مولفان آن و در معرض فروش گذاش��تن 
جزوه ها از س��وی کدام فرد یا مس��ئول و یا سازمانی 
صادر شده است؟« و تاکنون در این مورد هم پاسخی 

دریافت نکرده ام. 
با عنایت به موارد فوق الذک��ر و نظایر آن می توان 
درخواس��ت و استدعا نمود وزارت محترم آموزش و 
پرورش و مقامات عال��ی اجرایی و نهادهای نظارتی 
اس��تان، فرهنگ و محیط تعلیم و تربیت و آموزش و 
پرورش یزد را که پیش��ینه ای قوی داشته از وضعیت 
موجود نجات دهند و بدان س��رو س��امان بخشند. به 

امید آن روز.

درخواست سر و سامان دادن به آموزش و پرورش یزد

منبع: روابط عمومي اداره كل تربیت بدني استان یزد

ش��کایت علی مطهری و هنگامه 
ش��هیدی به ترتیب از دادستان سابق 
مشهد و وزیر پیش��ین اطالعات در 
دادس��تانی ویژه روحانیت رد ش��د. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، مصطف��ی ترک 
همدانی، وکیل مطهری با اش��اره به 
پرونده ش��کایت 2 سال پیش علی 
مطهری از دادس��تان وقت مشهد که 
مانع از س��خنرانی نایب رئیس وقت 

مجلس در مشهد شده بود، توضیح 
داد: پرونده با عنوان اتهامی س��لب 
آزادی های مصرح در قانون اساسی 
و صدور دس��تور خ��الف قانون در 
دادس��رای ویژه روحانی��ت مطرح 
ش��د که در نهایت این دادسرا اخیراً 
با رد ش��کایت موکل برای دادستان 
س��ابق مش��هد قرارداد منع تعقیب 
صادر کرده اس��ت. ترک همدانی که 

وکالت هنگامه شهیدی را نیز برعهده 
دارد، افزود: چند س��ال پیش حیدر 
مصلحی وزیر پیش��ین اطالعات از 
خانم ش��هیدی تحت عناوین منافی 
عفت یاد کرده بود که در این ارتباط 
شکایتی تحت عنوان قذف و توهین 
مط��رح کردیم ک��ه در ای��ن ارتباط 
دادستان ویژه روحانیت رأی به منع 

تعقیب متهم داده است.

عضو فراکس��یون امید مجلس با 
اشاره به فعالیت جبهه اصالح طلبان 
ایران اسالمی، گفت: مهمترین بحث 
کارگروه های این جبهه، کالبدشکافی 
جری��ان  ضعف ه��ای  و  نواق��ص 
اصالحات اس��ت و قرار ش��د برای 
اطالع م��ردم در این باره گزارش��ی 

ارائه ش��ود. قاس��م میرزای��ی نیکو 
درباره آخرین تح��والت انتخاباتی 
جریان سیاس��ی اصالح��ات گفت: 
جبه��ه اصالح طلبان ایران اس��المی 
که پ��س از تغییر نام ش��ورای عالی 
سیاس��ت گذاری اصالح طلب��ان ب��ا 
حضور احزاب و چهره های شاخص 

این جریان سیاسی مشغول به فعالیت 
اس��ت در روزهای اخیر جلس��ات 
متع��ددی در زیرمجموعه ه��ای آن 
تشکیل شده اس��ت که درباره نحوه 
و چگونگ��ی حض��ور در انتخابات 
و اس��تراتژی اصالح طلبان به بحث 
و گفت وگ��و می پردازند. وی افزود: 

تاکن��ون مهم ترین اصل��ی که مورد 
توافق همه تشکل های درون جبهه 
اصالح طلب��ان ق��رار گرفته اس��ت 
ضرورت اهتمام جدی و توجه ویژه 
به مقوله صندوق رای به عنوان یک 
اصل در سیاست ورزی اصالح طلبانه 

است.

رئیس جمه��ور در احکام جداگان��ه ای 10 عضو 
ش��ورای عالی آموزش و پ��رورش را برای یک دوره 
4 ساله منصوب کرد. حجت االسالم حسن روحانی با 
عنایت به معرفی وزرای آموزش و پرورش و علوم، 
خانم سیما فردوسی و آقایان علی اصغر فانی و محمود 
مهرمحمدی را به عنوان »عضو شورای عالی آموزش 
و پ��رورش« منصوب کرد. خانم طیب��ه ماهروزاده و 
آقایان غالمعلی حدادعادل و غالمحسین رحیمی نیز 
با عنایت به معرفی شورای روسای فرهنگستان های 

کشور به عنوان عضو شورای عالی آموزش و پرورش 
منصوب شدند. همچنین با عنایت به معرفی شورای 
معاون��ان وزارت آم��وزش و پ��رورش، خانم مریم 
رنگ آمیز طوسی و آقایان حبیت ا... گودرزی دورکی 
و جواد نوبختی با حکم رئیس جمهور به عنوان عضو 
ش��ورای عالی آموزش و پرورش منصوب ش��دند. 
حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور نیز با عنایت به 
معرفی شورای عالی حوزه علمیه قم به عنوان عضو 

شورای عالی آموزش و پرورش منصوب شد.

شکایت مطهری از دادستان سابق مشهد رد شدمعرفی اعضای شورای عالی آموزش و پرورش

گزارش ضعف عملکرد اصالح طلبان به مردم

وکیل پوری��ا عالمی -روزنامه نگار- 
درب��اره وضعی��ت پرون��ده موکل��ش 
توضیحاتی ارائه کرد. کاوه رضوانی راد 
در گفت وگو با ایس��نا درب��اره پرونده 
موکلش اظهار کرد: موکلم در سال 91 
دستگیر ش��د و بعد با وثیقه آزاد شده 
ب��ود و پرونده اش در حال رس��یدگی 
بود که اخی��راً حکم قطع��ی او صادر 
شده اس��ت. وی افزود: مجموعه ای از 

اتهامات علیه موکلم مطرح ش��ده بود 
که ایش��ان از عمده اتهامات تبرئه شده 
است. اما حکم درخصوص اتهام تبلیغ 
علی��ه نظام ص��ادر ش��د. او در ابتدا از 
سوی ش��عبه 26 دادگاه انقالب -شعبه 
ب��دوی- به 5 س��ال حب��س تعلیقی و 
دو س��ال ممنوع الخروج��ی محک��وم 
شد ولی ش��عبه 54 دادگاه تجدیدنظر، 
حک��م 5 س��ال حب��س تعلیق��ی او را 

تبدیل به یک س��ال حب��س تعزیری و 
دو س��ال ممنوع الخروجی کرده است. 
رضوانی راد ب��ا بیان اینک��ه پرونده به 
اجرای اح��کام ارجاع و قطعی ش��ده 
است، افزود: البته ما درخواست اعاده 
دادرس��ی کرده و م��وارد اعتراضی را 
بی��ان کردیم و امیدواری��م دیوان عالی 
در اعاده دادرسی موارد اعتراضی ما را 

بپذیرد و حکم را نقض کند.

س��خنگوی دول��ت در حالی 
درخواس��ت ک��رد که گزارش��ی 
درباره رانت تحصیل��ی آقازاده ها 
به دولت گزارش ش��ود که یکی 

از نماین��دگان گفت��ه که لیس��ت 
100نفری از ای��ن افراد در اختیار 
دارد. عل��ی ربیع��ی درباره برخی 
صحبت ها در مورد رانت و بورس 

برخی آقازاده ها اظهار کرد: دولت 
وظیفه پاس��خگویی به ش��ایعات 
فضای مجازی را ندارد. سخنگوی 
دولت ادامه داد: صندلی حق افراد 

اس��ت و گرفت��ن آن ضایع کردن 
حقوق افراد شایس��ته است و اگر 
کس��ی موردی س��راغ دارد به ما 

گزارش دهد تا برخورد کنیم.

مری��م ممبینی همس��ر کاووس 
پرونده معروف  س��یدامامی -متهم 
به فعاالن محیط زیس��تی- که بهمن 
سال 96 بنابر اعالم مسئوالن در اوین 
خودکشی کرد، با رفع دستور قضایی 

مبنی ب��ر ممنوعیتش برای خروج از 
کشور، از ایران رفت. به گزارش ایرنا، 
پیام  درفش��ان وکیل همسر کاووس 
س��یدامامی افزود که موکلش با اخذ 
گذرنام��ه به صورت قانونی و بدون 

ایجاد هرگونه مشکل و مانع از کشور 
خ��ارج و نزد فرزندان خود به کانادا 
رفته اس��ت. خانم ممبینی پس از آن 
با دستور مقام قضایی ممنوع الخروج 
ش��د که اوای��ل بهم��ن 96 مرحوم 

کاووس سیدامامی استاد دانشگاه امام 
صادق)ع( و از فعاالن محیط زیستی 
ب��ه همراه چند نفر دیگ��ر از فعاالن 
محیط زیستی بازداشت و در زندان 

اوین خودکشی کرد و درگذشت.

مس��یح  والمس��لمین  حجت االس��الم  
مهاجری گفت: آقای هاشمی ظرفیت های 
زیادی داشت؛ همین بس که یک مالقات 
ایش��ان با امیرعبدا... )پادشاه عربستان( در 
پاکس��تان توانست روابط ایران و عربستان 
را به جایی برساند که ایران بتواند بهترین 
استفاده ها را از این روابط ببرد. یادم می آید 
روزی در نجف خدمت آیت ا... سیستانی 

رس��یدم. از مطالبی که ایشان و پسرشان به 
م��ن گفتند این بود که ب��ه آقایان در ایران 
بگویید که هرگاه روابط ایران و عربس��تان 
خوب باش��د هم��ه ما ش��یعیان در عراق، 
خلیج ف��ارس و... زندگ��ی راحتی داریم و 
مش��کلی نداریم، اما فقط کافی است این 
روابط به هم بخورد آن موقع است که همه 

ما گرفتار می شویم.

یک سال حبس برای پوریا عالمی، روزنامه نگار

رانت تحصیلی آقازاده ها گزارش شود

 ماجرای پيغام مهم 
به آیت ا... هاشمی

همسر کاووس سیدامامی از ایران رفت


