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حوادث آبان ماه و 
تأثیر فقر و فساد و 
تبعیض و سکوت

اخیراً رئیس جمهور در شورای اداری استان آذربایجان 
درباره گران ش�دن ناگهانی سیصد درصدی قیمت بنزین 
ضمن اظهار بی خبری از تاریخ اعالم س�همیه بندی بنزین 

گفته است:
»...س�ال 95 مصمم بودم ک�ه تغییر کوچکی در قیمت 
بنزین بدهم، ام�ا در دولت همه با آن مخالفت کردند، لذا 
بنده نیز منصرف ش�دم. در س�ال 96 هم این موضوع در 
دولت مطرح شد که طرح اصالح قیمت را به طور مشترک 
به مجل�س ارائه دهی�م و تصمیم مش�ترکی بگیریم، اما 
کمیس�یون تلفیق مجلس به همراه رئیس مجلس عنوان 
کردند که اجرای این طرح را به عقب انداخته و در س�ال 
97 اجرا کنیم. در س�ال 97 هم که ب�ا اعمال تحریم های 
ش�دید مواجه شدیم، گفتند در ش�رایط کنونی به صالح 
نیس�ت و باز هم اجرای آن را به تعوی�ق انداختیم. وقتی 
خواس�تیم سال گذشته آن را اجرا کنیم، در دولت مطرح 
شد که تا 22 بهمن صبر کنیم و بعد از آن اجرا کنیم، پس 
از 22 بهمن نیز گفته ش�د که ش�ب عید است و به بعد از 
عید موکول شود. در اواسط سال 98 قرار بود قیمت بنزین 
تغییر کند که یک خبرگزاری چند روز قبلش این خبر را 
اعالم کرد، به همین دلیل آن را به بعد موکول کردیم...«)1(

رئیس جمه�ور با صراحت اعالم می نماید در س�ال 95 
تمام وزراء از گران ش�دن بنزین حتی با درصد کم مخالف 
بودند. در سال 96 کمیسیون تلفیق مجلس با تغییر قیمت 
بنزین موافق نبود. در سال 97 به علت تحریم های شدید 
و ظالمانه دشمنان ملت، گران کردن به مصلحت نبود. در 
اواس�ط س�ال 98 به خاطر برمال شدن گرانی بنزین، اصل 
موض�وع به تعویق افتاد در نهایت مس�أله س�همیه بندی 
و اعالم تاریخ آن به ش�ورای امنیت کش�ور واگذار شد و 
رئیس جمهور از تاریخ اعالم گرانی و سهمیه بندی خبری 
نداشته است. سخنان حسن روحانی بیانگر این است که 
اکثریت دولت و مجلس و افکار عمومی نس�بت به اجرای 
طرح نادرس�ت س�همیه بندی و گرانی تا سیصد درصدی 
بنزین آن هم در شب میالد با سعادت رسول گرامی اسالم 
حضرت محمد مصطفی)ص( و ششمین پیشوای شیعیان 

جهان حضرت امام جعفر صادق)ع( موافق نبوده اند.
علی مطهری در این باره می نویس�د: »رئیس جمهوری 
گفته اند »من هم صبح جمعه فهمیدم قیمت بنزین تغییر 
کرده، چون اجرای تصمیم س�ران قوا را به شورای امنیت 
کش�ور واگ�ذار کرده ب�ودم.« نمی توان این ع�ذر را برای 
تقصیر ایش�ان در نحوه اجرای تصمی�م مذکور پذیرفت. 
رئیس جمهور مقام اول اجرایی کش�ور اس�ت و باید برای 
اج�رای آن تصمیم در جزئی�ات آن دخالت می کرد و قبل 
از همه ب�ا مردم صحبت می کرد و ض�رورت اصل این کار 
را -نه با این ش�یب تندی که انجام شد- برای مردم بیان 
می کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می گذاشت نه 
اینکه آنها را غافلگیر کند. قبول داریم که مسئولیت اجرا 
به وزیر کشور و شورای امنیت کشور و صدا و سیما واگذار 
شده بود و به همین جهت استیضاح وزیر کشور در دستور 
کار مجلس است ولی رئیس جمهور نباید این امر خطیر را 
رها می کرد. باید گفت این سخن رئیس جمهور عذر بدتر 

از گناه است.«)2(
بس�یاری از نماین�دگان مجل�س، فعاالن سیاس�ی و 
اقتصاددانان درباره سهمیه بندی بنزین و افزایش سیصد 
درص�دی قیمت آن می گویند: آقای روحانی! اگر از زمان 
س�همیه بندی بنزین، اطالع نداش�تید، اس�تعفا دهید، 
ضروری است به ش�کل فوری و اضطراری اصالحاتی در 
کش�ور انجام شود، اگر می خواستند بنزین را گران کنند 
چرا ب�ه صورت پلکانی ای�ن کار را انج�ام ندادند، هدف 
اعتراضات مردم، بنزین نیست؛ بلکه فساد و ناکارآمدی 
است، سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین به شکل کنونی، 
بدترین راهکار و طرح ممکن بود، با شرایط موجود یارانه 
جدی�د در یک بازه زمانی کوتاه، ارزش خود را از دس�ت 
خواهد داد، تلویزیون حرف م�ردم را منعکس نمی کند، 
مردم حقایق را با پوس�ت و گوش�ت و اس�تخوان لمس 
می کنند، این ش�یوه از آگاهی س�ازی به درد نمی خورد، 
م�ردم در ای�ن زمینه اقناع نش�ده و بی اعتم�ادی چند 
برابر شده است، مجلسی ها هم مقصرند، سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین منجر به استقرار عدالت اجتماعی 
نخواهد شد، رخدادی تورم زا اتفاق افتاده و بر نرخ غالب 
کاال ها تاثیر خواهد گذاشت، آقایان پیش بینی نمی کردند 
که مش�کالت آن چنان عمیق باشد که وعده یارانه به 60 
میلیون نفر هم مرهمی بر زخم مردم نباش�د و مسئولین 
نمی خواهند بپذیرند که مشکالت روی هم انباشته شده 
اس�ت، جانشین فرمانده کل سپاه می گوید: بعد از گرانی 
بنزین در روز اول شاهد آن بودیم که در 28 استان و صد 

و اندی شهر و محل تجمعاتی برپا شد...«
ضمناً می گویند اغلب دستگیرش�دگان حوادث آبان 
م�اه تحصیالت زیر دیپلم داش�ته و هفت�اد درصد آنان 

بیکار بوده اند.

گزيده مطالب اين شماره:

 چرا رؤسای جمهور 
به حاشیه رانده می شوند؟

یک چهارم جمعیت کشور 
 در بازار غیررسمی 
مشغول به کار هستند

تشکيل کميته حقيقت یاب 
 برای تهيه گزارشی 

از کشته شدگان

اصالح طلبان با مردم 
همصدا شوند

 اندر مشکل آب شهر
 و سیر و سفرهای 

شهردار یزد!!
»زبان دراز«

روایت وزیر کشور از حوادث آبان ماه
در این اغتشاشات 731 بانک را آتش زدند تا 
بانک ها نتوانند به مردم خدمت ارائه کنند. 140 
مکان دولتی، 9 مکان مذهبی، 307 خودروی 
مردم و 1076 موتورسیکلت به آتش کشیده شد. 
در میان جانباختگان از مردم عادی افرادی با 
قمه، تفنگ شکاری و سنگ کشته و افرادی هم 

به آتش کشیده شده بودند.

گفته  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  حضرتی،  الیاس 
است که تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از 
همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی های 
اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی 
از خانواده آن ها دچار مصدومیت شدند سرکشی کنیم؛ 
ما  فرزندان  و  خانواده  هم  افراد  این  واقع  در  چراکه 
خاطر  تسلی  برای  باید  هم  حکومت  و  دولت  هستند. 
خانواده های کشته شدگان و مصدومان که عمدتًا دچار 
مشکالت اقتصادی هم بودند، این دلجویی را انجام دهند 

تا این خانواده ها خود را بیگانه از نظام تلقی نکنند. 
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 انعكاس آيينه 

 پروانه سلحشوری:  مردم صدای اعتراضشان را رساندند اما با گلوله و بازداشت، 
جواب کوچک و بزرگ را دادند.

 فرماندار شهر قدس: دستور دادم به هرکس که 
وارد ساختمان فرمانداری شد شلیک کنند

کامبیز نوروزی- پایگاه خبری جماران: خانم لیال واثقی 
فرماندار شهر قدس در مصاحبه ای به صراحت اعالم کرده 
است که دستور شلیک به مهاجمین به فرمانداری شهر قدس 
را صادر کرده است. او می گوید: »معترضان در را شکستند 
و وارد شدند. سینه سپر می کردند و می گفتند اگر می توانید 
ما را بزنید. چون می دانستند نیروی انتظامی دستور شلیک 
ندارد... به نیروی انتظامی دس��تور دادم به هرکس که وارد 
س��اختمان فرمانداری شد شلیک کنند.« این اولین موردی 
اس��ت که بطور مشخص معلوم می شود دستور تیر توسط 
چه کسی صادر شده است. خانم واثقی صادقانه سخن گفته 
است. اما در این صداقت و صراحت نوعی تبختر و خوی 
خشونت دیده می شود. در هرحال الزم است از این ماجرا 
تحقیق و بررسی کامل به عمل آید. آیا شرایط برای دستور 
تیر فراهم بوده اس��ت؟ آیا نیروی انتظامی مستقر در محل 
مجاز به تبعیت از دستور او بودند. نتیجه دستور تیر چه بوده؟ 
آیا کسی با این دستور مجروح یا کشته شده است؟ مقررات 
انتظام��ی در این موارد چه می گوید؟ آیا بدون دس��تور تیر 
امکان حراست از ساختمان فرمانداری نبود؟ او گفته است 
مأموران حفاظت فرمانداری برای حفاظت از شهرداری رفته 
بودند. مضمون این حرف خانم واثقی می تواند این باش��د 

ک��ه اگر آنها در محل فرمان��داری می بودند احتماالً قادر به 
مهار مهاجمین می ش��دند. به عبارت دیگر اگر در مواجهه 
با مهاجمین به ش��کل حرفه ای و اصول��ی با نیروی کافی 
رفتار می ش��د، نیازی به شلیک گلوله نبود. آیا گزارشی که 
او می دهد درست اس��ت؟ در اینصورت چرا برای تدارک 
دفاع از ساختمان فرمانداری نیروی کافی گسیل نشد. شاید 
با حضور مأمور محافظتی کافی، کار بدون شلیک یا دستور 
تی��ر فیصله می یافت. به این ترتیب غی��ر از خانم واثقی از 
کسان دیگری هم باید تحقیق شود که در آن محل مسئولیت 
انتظامی داشتند. دستگاه های نظارتی، خصوصاً دستگاه های 
نظارتی دولت، نمی توانند از این نمونه روش��ن به سادگی 
عبور کنند. باید تحقیقات دقیق و کافی انجام شود و میزان 
مس��ئولیت مقام های ش��هر قدس روشن ش��ود و چنانچه 
رفتاری غیرقانونی یا خارج از اصول مدیریت بحران داشتند 
با آن برخورد شود. این نمونه می تواند مدخلی باشد برای 
تحقیق های فراگیرتر از سایر مناطق و ابعاد و ابهامت حوادث 

شهرهای مختلف. 

پاسخ نماینده مجلس به فرمانده سابق 
سپاه درباره اعتراضات بنزینی

پروانه سلحش��وری، نماینده مجلس به سخنان سردار 
جعفری، فرمانده سابق سپاه در انتقاد از دولت بخاطر گرانی 
بنزین پاس��خ داد و نوش��ت: »مردم صدای اعتراضشان را 
رس��اندند اما با گلوله و بازداشت، جواب کوچک و بزرگ 

را دادند.« 
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسالمی در 
حس��اب کاربری خود در واکنش به توییت فرمانده پیشین 
س��پاه نوشت: »مردم صدای اعتراضش��ان را رساندند اما با 
گلوله و بازداش��ت، جواب کوچک و ب��زرگ را دادند.« او 
افزود: »عده ای تخریب گر در کنار مردمی که فقط به وضع 
معیشت خویش معترض بودند، قرار داده شدند. قلع و قمع 
مردم، با جنگ  جهانی و کربالی چهار مقایسه شد.« سردار 
جعفری، فرمانده پیشین سپاه در حساب کاربری توییتر خود 
نوشته بود: »بی خبری مقام مس��ئول ما از زمان گران شدن 
بنزی��ن و اطالع در صبح جمعه خب��ر جدیدی برای مردم 
بود اما تعجب برانگیز نبود. چون بیش از ش��ش سال است 
مردم معیشت خود را دستخوش همین بی خبری ها می بینند. 
)مردم( فقط نمی دانند چگونه باید اعتراض شان را به گوش 
ایشان برسانند که بدخواهان فرصت سوء استفاده پیدا نکنند.« 

»آفتاب نیوز«

درخواست سر و سامان دادن 
به آموزش و پرورش یزد

بخش یک

مدیرکل آم��وزش و پرورش یزد در جوابیه ای 
که به شماره 26028/1 مورخ 98/7/28 در فضای 
مجازی منتش��ر و س��پس به این هفته نامه  ارسال 
نموده ضمن ادعاهایی که حاکی از خودبزرگ بینی 
وی می باشد متأسفانه مطالب کذبی اظهار داشته  و 
مدیر مسئول آیینه یزد را نیز متهم به جوسازی و 
دروغگویی نموده است. بنابراین به آقای مدیرکل 
پیشنهاد می گردد رفتارهایی را که تاکنون برخالف 
قانون و عرف و ضابطه انجام داده است جبران و 
کتباً و رسماً عذرخواهی نماید در غیراین صورت 
همانطورکه در ش��ماره 620 مورخ 98/8/1 آیینه 
یزد عین نامه ایشان با توضیحات مختصری درج 
گردیده به تدریج با ارائه دقیق مدارک و ش��واهد 
پاس��خ جوابیه فوق الذکر طی چند شماره جهت 
استحضار فرهنگیان محترم و مردم صبور و متعهد 
اس��تان منتش��ر می گردد. بدان امید که مس��ئوالن 
محترم اجرایی وزارت متبوع و اس��تان، آموزش 
و پ��رورش یزد را از ای��ن وضعیت نجات داده و 

سامان دهی نمایند.

عکس: اسپوتنیک

ب�ه اراده ای�زد توانا و ب�ا تأیی�دات ائمه هدی و ب�ه منظور 
گره گش�ایی از کار مردمان نیازمن�د و از کار افتاده و ناتوان و 
اهتمام در رفع پیچیدگی ها و آالم انسان های گرفتار و درمانده 
و زمین گیر که نه زبان گفتار دارند و نه توان اقدام و عمل و نه 
پش�تیبان و یار و یاور. مجتمع حضرت مجتبی)ع( بر آن شده 
اس�ت تا س�ازمان خیریه مردم نهادی به نام »مؤسسه خیریه 
حضرت مجتبی حامیم« به ش�ماره ثبت 2022 تأسیس نماید. همراهی و مساعدت و پشتیبانی 
نیک اندیش�ان و کارگشایان و دلسوزان و مسوولیت پذیران و خیرمندان و پناه دهندگان و آنان 
که دس�تی در کار خیر دارند و یا ش�اهد نداری و محرومیت بیچارگان بوده اند را به تش�ریک 
مساعی می طلبیم و بازوی توانای آنان را برای یاری محرومان و مسکینان و فقیران و آبرومندان 
به همکاری و معاضدت دعوت می کنیم. همت عالی زنان و مردان نیک سیرت و خیرخواه و بلند 
نظر در پیروی از س�یره 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- مس�اعدت و کمک به درمان خانواده های کم درآمد فرهنگی اعم از ش�اغل و بازنشس�ته و 
مس�تمری بگیر. 2-پرداخت دیة زندانیان جرایم غیرعمد از خان�واده دانش آموزان. 3-پرداخت 
هزینه های تحصیلی و تحقیقی دانش آموزان و دانش�جویان مس�تعد و نیازمند. 4-مساعدت در 
ایجاد مؤسسات فرهنگی و آموزشی. 5-پرداخت شهریه و کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان 
و دانشجویان غیربرخوردار و سایر کمک های ضروری در حوادث و بحران های اجتماعی عنداللزوم.

و ُخّرما آنانکه دریافته اند: زندگی فردا نیس�ت. زندگی امروزس�ت. 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.

رشد کودک آزاری 
در استان مرکزی

آرم��ان ملی: مدیرکل بهزیس��تی 
اس��تان مرک��زی گف��ت: در 6 ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل، کودک آزاری در 
اس��تان مرکزی افزایش یافته اس��ت. 
زهرا امینی بیان کرد: در نیمه نخست 
س��ال 97، بالغ بر 12 دختر و 9 پسر 
مورد آزار قرار گرفتند که این رقم در 
س��ال جاری به 30 دختر و 27 پسر 
رسیده است. وی والدینی که فرزندان 
خود را رها کرده اند و مسئولیت آنها 
را نمی پذیرن��د، نب��ود اوراق هویتی 
برای ک��ودکان، پرهی��ز از نگهداری 
کودکان از جانب جد پس از طالق یا 
نبود والدین را بخشی از چالش های 

جدی در حوزه کودکان برشمرد.

عض��و کمیس��یون ام��ور 
داخلی کش��ور و ش��وراهای 
مجلس تاکید ک��رد که قطعا 
م��ا باید به س��متی برویم که 
بستر ش��نیده ش��دن صدای 
اعتراض��ات بحق م��ردم در 
فراهم ش��ود. محمد  جامعه 
بیان  شاه نش��ین  محم��ودی 
ک��رد: در مجموعه فیلم ها و 

تصاویری که از اغتشاش��ات 
کامال  اس��ت،  منتشر ش��ده 
مشخص است که عده ای در 
حالی که اعت��راض دارند در 
حال حرکت هستند و وصف 
خود را از اغتشاشگران جدا 
می کنند و اصال قصد تخریب 
ی��ا آت��ش زدن ندارند و تنها 
عده ای در تالش هس��تند تا 

از اعتراضات مس��المت آمیز 
مردم سوءاس��تفاده کنند. وی 
در ادام��ه تاکید ک��رد: قطعا 
م��ا باید به س��متی برویم که 
بستر ش��نیده ش��دن صدای 
اعتراض��ات بحق م��ردم در 
جامعه فراهم ش��ود، اینگونه 
دیگ��ر فرصت��ی به دس��ت 

اغتشاشگران داده نمی شود.

گالیه یک اصولگرا از 
اصولگرایان

ی��ک فعال سیاس��ی اصولگرا در توئیت��ی خطاب به 
قالیباف، رضایی و جلیلی نوش��ته است که اگر آن ها از 
حمایت رهبر انقالب از تصمیم سران قوا گله مندند چرا 
رک و صریح نمی گویند. متن توئیت محمد مهاجری به 
شرح زیر است: اگر آقایان قالیباف و ضرغامی و محسن 
رضایی و جلیلی و اخیرا عزیز جعفری از حمایت رهبر 
انق��الب از تصمیم س��ران قوا گله مندن��د، چرا رک و 
صریح نمی گویند و واکنش منفی به تصمیم ایش��ان را 
در قالب عقده گش��ایی علیه ای��ن و آن مطرح می کنند؟ 
واقعا این اس��ت التزام عملی به والیت فقیه در اردوی 

ما اصولگراها؟

بستر شنیدن اعتراضات فراهم شود
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 انعكاس آيينه 

 حوادث آبان ماه 
و تأثیر فقر و فساد و تبعیض و سکوت

 اس�تکبار و دش�منان این س�رزمین و مخالفان نظ�ام به یقین 
می دانند ارتش منظمی چون لشکریان آزموده عراق به فرماندهی 
جنایتکاری چون صدام با کمک های بی شائبه نظامی و تسلیحاتی 
کشورهای شرق و غرب و پول نفت بعضی از حکومت های خاورمیانه 
نتوانس�تند یک وجب از خاک این س�رزمین اس�المی را تصاحب 
کنند. دولتمردان حرف حق معترضان را بشنوند که از گرانی و تورم 
معترض و منتقدند و حساب خود را از آشوبگران و دست نشاندگان 

دشمن و مخالفان استقالل این سرزمین جدا کرده اند.
قابل تذکر این که مدت هاس�ت از طریق صدا و سیما یا برگزاری 
مراسم و همایش ها توسط عده ای از دارندگان تریبون های رسمی، 
ائمه جمعه و مقامات، مسبب همه این گرانی و مشکالت معیشتی و 
کمبود ها را قوه مجریه می دانند در حالی که چنین نیست و آن عده 
از کارگزاران، مدیران، مسئوالن، قضات، ائمه جمعه و مقامات روحانی 
و دانشگاهی و نمایندگان مجلس و همه افرادی که طی چند دهه به 
نحوی رعایت بیت المال ننمودند، حقوق ملت را تضییع و بر آنها ستم 
روا داشتند، احساس مسئولیت نکردند، حقوق های کالن و نجومی 
دریافت کردند، فرزندان خود را برای تحصیل با هزینه های گزاف به 
خارج از کشور فرس�تادند یا هر سال شهریه های سرسام آور برای 
تحصیل آنان پرداخت نمودند، در زندگی ساده زیستی را رها کرده 
و مشکالت مردم را فراموش کردند، راه اشرافی گری و تجمل گرایی 
پیش گرفتند، حتی در سال یک شب گرسنه سر بر بالین نگذاشتند، 
در برابر کمبودها و گرانی ها و تورم سرسام آور و کمرشکن بی تفاوت 
می گذشتند، کنار سفره هایی نشستند که با انواع و اقسام خوردنی ها 
و نوش�یدنی ها تزئین و آماده ش�ده بود و هی�چ گاه در فکر کاهش 
آالم ک�ودکان کار، کارتن خواب ه�ا، گورخواب ها، معت�ادان و زنان 
بی سرپرست و حاشیه نشین ها نبودند، در ویالهای ده ها و چند صد 
میلیاردی و بر مرکب های گران قیمت سوار شدند، با خدم و حشم 
و بیش از حد معمول با اس�تفاده از بیت المال روزگار  گذراندند، هر 
سال سفرهای متنوع سیاحتی و زیارتی داشتند، با توصیه و سفارش 
و برخالف قانون و ضابطه، دیگران را به آالف و الوف رس�اندند، در 
لباس قضاوت یا ریاست یا نمایندگی به مال و حیثیت و آبرو و گاه 
ناموس مردم رحم نکردند، زمین برای س�اخت مسجد و حسینیه 
گرفتند اما تفکیک و تقس�یم کردند و به فروش رساندند، ارز برای 
واردات وس�ایل صنعتی و ابزار و ل�وازم کارخانه دریافت نمودند اما 
صرف خرید زمین و ویال یا سپرده گذاری در بانک های داخل و خارج 
کردن�د، در بخش زمین و کوه و بیابان و جنگل و معدن ش�ریک و 
رفیق مفسدان اقتصادی شدند، در اثر عدم نظارت صحیح میلیون ها 
دالر ارز را به باد فنا دادند، نه تنها مواد خوراکی بلکه دارو را احتکار و 
با سالمتی و تندرستی و جان مردم بازی کردند. در حالی که هر روز 
می خواندن�د و می دیدند تعداد زیادی از دانش آموزان با قوت بخور 
و نمیر و یا گرس�نه در فضای آزاد و داخل کپرها و بیغوله ها و کنار 
دیوارهای در حال ریزش و ساختمان های مخروبه تحصیل می کنند 
که گاه با حشرات و گزندگانی چون عقرب و مار روبرو هستند خم 
به ابرو نمی آوردند، بعضی از آنان که به بیماری مبتال می ش�دند در 
بهترین بیمارستان های اروپا و آمریکا معالجه می شدند اما چه بسا 
دردمندان و بیمارانی که گاه از این ش�هر به آن ش�هر می رفتند تا 
داروی م�ورد نیاز خود را تهیه یا در اثر فقر و بیچارگی باید جان به 
جان آفرین تسلیم کنند. اینها گذشته از عملکرد بعضی مقامات یا 
وابستگان آنها در قوای سه گانه است که به علت اختالس و ارتشاء 
و سندسازی میلیون ها و میلیاردها دالر حیف و میل نموده و اخیراً 
عده ای از آنان برای اجرای عدالت محاکمه و زندانی شده اند، به یقین 
هستند افرادی که آلوده به هیچ یک از اعمال ناروای فوق الذکر نبوده 
و نیستند اما حاضر نشده اند به موقع به وظیفه اسالمی خود عمل 
نموده و امر به معروف و نهی از منکر کنند و با س�کوت خویش در 
آنچه که پیش آمده سهمی داشته اند بنابراین آیا نباید بپذیرند که 
هریک آنگونه که باید انجام وظیفه نکرده اند جدای از چپ و راست و 
اصول گرایی و اصالح طلبی و اعتدال و میانه روی نتایج رفتار و کردار 

خود را می بینند؟
بعضی از مفسرین ذیل آیه شریفه 165 سوره مبارکه آل عمران 
نوشته اند که: »گاهی بیان حقایق و وظایف الهی بدون احتمال تأثیر 
نیز واجب می شود و آن در موردی است که اگر حکم خدا گفته نشود 
و از گناه انتقاد نگردد کم کم به دس�ت فراموشی سپرده می شود و 
بدعت ه�ا جان می گیرند و س�کوت دلی�ل بر رضای�ت و موافقت 
محس�وب می ش�ود در این گونه موارد الزم اس�ت حکم پروردگار 

آشکارا همه جا گفته شود هرچند اثری در گنهکاران نگذارد...«)3(
پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد مصطفی)ص( فرمود: دو طایفه 
از امت من هرگاه شایس�ته باشند مردم شایسته اند و هرگاه فاسد 
باشند مردم را فاس�د کنند، »زمامداران و دانش�مندان«. خداوند 
تعالی می فرماید: و میل نکنید شما مومنان به سوی ستمگران که 
شما را آتش فرا خواهد گرفت. عالمه محمدرضا حکیمی می نویسد: 
»آنچ�ه مایه ویرانی جامعه ها و نابودی م�ردم آنها و ارزش های آنها 
می ش�ود، ظلم اس�ت خداوند کریم در آیه شریفه 13 سوره یونس 
می فرماید: )ما مردمان قرن هایی پیش از شما را هالک کردیم، چون 
ظل�م کردند(، و پیش از این گفتی�م که ظلم اقتصادی از مهم ترین 
انواع ظلم است و ظلم برای فزون خواهی متکاثران به صورت امری 
طبیعی درمیاید، که سود را قطب زندگی قرار می دهند و به احتکار 
ک�ردن اموال و اجناس و ایجاد ت�ورم در هر زمان و به هر اندازه که 
بخواهند می پردازند و به مقامات نزدیک و با آنان رفیق می ش�وند 
به خصوص اگر س�ابقه دوستی نیز در میان باشد و وجوهاتی برای 
جهاتی پرداخته باشند بدین گونه بر بازارها مسلط می شوند و بر توده 
و سرنوشت آنها استیال پیدا می کنند و افسوس که هیچ بازدارنده ای 
وجود ندارد که آنان را از ظلم و عدوان و تجاوز -چنانکه مشهود و 
تجربه ش�ده است- بازدارد و آیا گمان آن می کنید که متکاثران از 
این کار زشت خود احساس شرمندگی کنند، یا اصالً به مستضعفین 
و ارزش آنها معترف هستند؟ پس بر کسانی که قصدشان ساختن 
جامعه ای است که اسم اسالم بر آن صدق کند، الزم است که از نابود 
کردن ستمگری های اقتصادی و برانداختن آنها چشم پوشی نکنند 
و خود و نزدیکانش�ان و دیگر مسئوالن در هر لباس، سرمایه دار و 
س�رمایه دوست نباشند، و س�خت گیری درباره صحت انواع داد و 
ستدها را از یاد نبرند و مراقبت و نظارت همراه با حزم و قاطعیت را با 
بازارها فرو مگذارند که اگر جز این باشد تغییراتی که از انقالب پیدا 
ش�ده است برباد می رود و بر مبارزان با ظلم و ستم واجب است که 

فریب حیله های متکاثران را نخورند...«)4(
مدیرمسئول
پی نوش�تها: 1- خبر فوری، 98/9/6* 2- ایسنا، 98/9/7 * 3- 
»تفسیر نمونه«، صفحه 421، جلد 6، انتشارات دارالکتب االسالمیه، 
چاپ 1356 شمسی. * 4- کتاب »الحیاه«، استاد عالمه محمدرضا 

حکیمی ترجمه احمد آرام،جلد ششم

رسیدگی به پرونده 
دانشجویان بازداشتی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از آزادی 
تعدادی از دانش��جویان در ناآرامی های اخیر 
خبر داد و احتمال دی��دار خود با رئیس قوه 
قضائی��ه در ای��ن ب��اره را رد نک��رد. منصور 
غالمی گفت: براس��اس گزارش های واصله، 
تعدادی دانش��جو بازداشت شده اند که اغلب 
آن ه��ا آزاد ش��ده اند. در ت��الش هس��تیم که 
پرون��ده دانش��جویانی که تخلف��ات آن ها به 
لحاظ قوانین کش��ور مانعی ن��دارد به داخل 
دانش��گاه ها منتقل و پرون��ده آن ها در درون 
دانش��گاه و در کمیته ه��ای انضباط��ی مورد 
رس��یدگی قرار گیرد. وزی��ر علوم، تحقیقات 
و فن��اوری تصری��ح کرد: با توج��ه به اینکه 
این دانش��جویان خارج از دانشگاه بازداشت 
شده اند و اغلب آنان آزاد شده اند، امیدواریم 
تخلف سنگینی مرتکب نشده باشند. غالمی 
در پاس��خ به این سؤال که آیا در این ارتباط 
دیداری با رئیس قوه قضاییه خواهید داشت 
یا خیر، گف��ت: در صورت لزوم حتما چنین 

دیداری را ترتیب می دهیم.

آرم��ان ملی: نگاهی به دولت های پس از انقالب یا به 
عبارت بهتر پس از دوران دفاع مقدس نشان می دهد که 
ای��ن دولت ها فارغ از تعلقات جریانی و جناحی همواره 
در ط��ول دوران فعالیت خود به خصوص در مدت زمان 
پایانی دوره خود به انواع و انحای گوناگونی به حاش��یه 
رانده شده اند. این موضوع را می توان در دولت سازندگی 
مرحوم آیت ا... هاشمی رفس��نجانی، دولت اصالحات، 
دولت احمدی نژاد و دولت تدبیر و امید حس��ن روحانی 

به وضوح مش��اهده کرد. دولت هاشمی به لیبرال بودن، 
سرمایه داری و اشرافی گری متهم بود، دولت اصالحات به 
غرب گرا بودن، دولت احمدی نژاد به انحراف از انقالب و 
دولت روحانی نیز به سازشکاری و بعضا ناکارآمدی متهم 
است. پاس��خ اینجاست که جامعه و جریان های سیاسی 
در هر دوره ای مطالباتی متناسب زمان و وقت خود دارد 
و اگر آن مطالبات به اضافه وعده های داده شده از سوی 
رئیس جمهور عملی نشده یا کمتر بدان پرداخته شود این 

مس��اله موجبات نارضایتی و مورد عتاب 
قرار گرفتن دولت ها را فراهم می سازد. هر 
چن��د که برخی معتقدند با توجه به عقبه 
عملک��ردی دولت ها باید ای��ن امر را نیز 
مورد بحث و بررس��ی قرار داد که اساسا 
دولت ها با توجه به صالحیت و توانایی، 
وارد عرصه مدیریت کالن کشور شده  یا 
با توجه به مولفه هایی دیگر در این عرصه 
قدم گذاشتند. پاسخ به این پرسش می تواند 
دالی��ل کارایی ی��ا ناکارآم��دی برخی از 
دولت ها را روشن کند. هر چند هر دولتی 
به میزان توانایی ه��ای خود عملکردهای 
مثب��ت و منفی از خود برجای گذاش��ته، 
اما این عملکردها در برخی دولت ها مثل 
دول��ت اصالحات کم��ی پررنگ تر و در 
برخی دولت ها مث��ل دولت احمدی نژاد 
کمی کمرنگ تر بوده است. این در حالی 
اس��ت که برخی تحلیلگران معتقدند در کمتر از دو سال 
باقی مان��ده ب��ه پای��ان دوره  روحانی می ت��وان به نحوی 
عمل کرد که او نیز به سرنوش��تی مانند روسای جمهور 
پیشین دچار نشود. روحانی باید به مردم برگردد، سرمایه 
اجتماعی خود را دریابد و از یاد نبرد که اگر در این مقام و 
موقعیت است آرای مردم او را بدین جا رسانده است. پس 
باید به وعده های داده شده و مطالبات مردم رسیدگی کند.

چرا رؤسای جمهور به حاشیه رانده می شوند؟

 برگزاری 
اعتراضات مسالمت آميز 

مشروعيت دارد
نایب رئیس فراکس��یون امید مجلس با بیان اینکه 
»قانون اساسی برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز حتی 
بدون اخذ مجوز را هم دارای مش��روعیت می داند«، 

گفت که در سال های گذشته در زمینه تدوین قوانینی 
در این زمینه کاهلی و سستی شده است. محمدرضا 
تاب��ش اظهار ک��رد: قانون اساس��ی اص��ل برگزاری 
تجمعات را به رسمیت شناخته و کسب مجوز برای 
آن را الزم ندانس��ته است. به نظر من ما در سال های 
گذشته قدری کاهلی و سستی کردیم؛ قانون اساسی، 
قانون مادر است و باید متناسب با روح قانون اساسی، 
قوانینی را تصویب می کردیم تا سازوکارهای برگزاری 

اعتراضات مسالمت آمیز و اینکه جای آن کجا باشد؟ 
مس��ئولیتش با چه کسی باشد؟ و اگر رخدادی اتفاق 
افتاد چطور مهار شود؟ روشن شود. وی افزود: ما این 
کارها را انجام دادیم و قانونی وضع نکردیم. بنابراین 
این ضعف و خأل وجود دارد ولی با مراجعه به روح 
قانون اساسی پی می بریم که اعتراضات مسالمت آمیز 
حتی ب��دون اخذ مجوز هم مش��روعیت و مقبولیت 

قانونی دارد.

 باید نظارت بیشتری 
داشته باشیم

س��خنگوی دول��ت ب��ا تایی��د ای��ن ک��ه برخی 
گران فروش��ی ها در لوازم خانگی انجام شده است، 
گفت: باید کنترل و نظارت بیش��تری در بازار برای 
مقابله با گرانفروش��ی و سوءاس��تفاده داشته باشیم. 

علی ربیعی تاکید کرد: گرانفروشی و سوءاستفاده ها 
وج��ود دارد بنابراین باید دولت جدی تر عمل کند. 
در دولت تاکید شده اس��ت که باید کنترل بیشتری 
انجام ش��ود و با متخلفان برخورد ش��ود. ربیعی در 
پاس��خ به این پرسش که چه تعداد از مدیران دولتی 
در س��امانه اعالم اموال مس��ئوالن ثبت ن��ام کردند 
خاطرنشان کرد: تا دو هفته پیش که من آمار داشتم 
نزدیک به 80 درصد مدیران دستگاه های دولتی این 

کار را انجام دادن��د. وی همچنین درباره مداخالت 
مقامات آمریکایی در مسائل داخلی ایران اظهار کرد: 
آمریکا برای هیچ ملتی دل نمی سوزاند. حفظ و رشد 
ایران برای ما مهم اس��ت و هیچ کس چش��م انتظار 
آمریکا نیست. اتحاد در مقابل آمریکا برای ما اهمیت 
زیادی دارد. ربیع��ی خبر داد که گزارش بودجه 99 
در دس��تور کار دولت قرار گرفته و بررسی ها ادامه 

خواهد یافت.

 کاهش زمان آموزش 
به 75 دقیقه

ایسنا: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی آموزش و پرورش ب��ا بیان اینکه در 
کالس های ما به جای اینکه 50 دقیقه برای هر 
یک س��اعت آموزش��ی در دوره متوسطه اجرا 
شود؛ دو ساعت به یک جلسه تبدیل می شود و 
گاهی به 75 تا 80 دقیقه کاهش می یابد گفت: 
در واقع به جای اینکه 33 هفته آموزشی داشته 
باش��یم در عمل فقط 28 هفته اجرا می ش��ود. 
حجت االسالم علی ذوعلم اظهار کرد: در حال 
حاضر عدم اجرای زمان مصوب فعلی آموزش 
محل چالش و اشکال است و باید پیگیری کنیم 

که اصالح شود.

چرا باید 4 میلیون 
کارمند داشته باشیم؟

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ازدیاد قوانین در کش��ور، گفت: باید قوانین 
مزاحم را حذف کنیم. عبدالرضا مصری نتیجه 
تعدد مراکز تصمیم گیری را فربه ش��دن دولت 
دانس��ت و اف��زود: در برخی کش��ور ها تعداد 
مجموع کارمن��دان آن ها به 10 ه��زار نفر هم 
نمی رس��د، اما ما چهار میلیون کارمند داریم و 
مجبوریم عمده بودجه کشور را صرف حقوق 

و دستمزد این افراد کنیم.

تشر به مخالفان دولت 
در قم

محسن غرویان گفت: چند وقت پیش عده ای 
در فیضی��ه آمدند و پالکارد های��ی در مخالفت با 
دولت در دست گرفتند که آیت ا... مکارم شیرازی 
تش��ر زدند و گفتند که هیچ کس حق ندارد خارج 
از ح��وزه بیاید و بدون اط��الع مراجع کار هایی را 
درون حوزه و فیضیه انجام بدهد. ایشان همچنین 
توصیه کردند که باید همه امور تحت نظر مراجع 
باش��د، اما متاس��فانه به کرات مشاهده شده است 
ک��ه غیرحوزوی ها از طالب ح��وزه برای اهداف 

سیاسی شان استفاده می کنند.

جبه��ه  هماهنگ��ی  ش��ورای 
اصالح��ات در واکنش به تصمیم 
س��ران ق��وا در گران ک��ردن نرخ 
سوخت و وقایع پس از آن،  تاکید 
کرد: اگرچه توجه مسئوالن برای 
جلوگی��ری از افزای��ش قیمت ها 
پس از گرانی بنزی��ن و پرداخت 
یارانه معیشتی که به خودی خود 
تورم زاس��ت، قابل تقدیر اس��ت، 
اما واقعیت آن اس��ت که با شعار 
و حرف نمی ت��وان جلوی گرانی 

را گرف��ت. ب��ه گ��زارش فارس، 
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه ضمن 
عرض تس��لیت ب��ه خانواده های 
جان باخت��گان و اب��راز همدردی 
با مصدوم��ان و مجروح��ان این 
حوادث، آمده: اجرای طرح هایی با 
گستره فوق که تصمیماتی مهم و 
سرنوشت ساز محسوب می شوند 
اجتماعی  زمینه س��ازی  نیازمن��د 
اس��ت. اقن��اع اف��کار عمومی از 
طریق احزاب، تش��کل های مدنی 

و نهادهای غیردولتی و مردم نهاد، 
رس��انه ها، دانش��گاه ها و مراک��ز 
علمی، مجامع فرهنگی و اجتماعی 
و اس��تفاده از ظرفیت چهره های 
جامع��ه،  مقب��ول  و  سرش��ناس 
ملزومات اجرای چنین طرح هایی 
اس��ت، اما در مورد طرح اخیر، نه 
تنها زمینه سازی اجتماعی صورت 
نگرفت، بلکه حتی نهادی همچون 
مجلس شورای اسالمی نیز حتی 

مورد مشورت هم قرار نگرفت.

نماین��ده مجلس درباره این ک��ه چرا گاهی 
مسئوالن به جای پاسخگویی سکوت می کنند 
و یا اگ��ر جوابی می دهند قانع کننده نیس��ت، 
گفت: در فضای تصمیم گیری کش��ور شاهد 
اس��تراتژی و تاکتیک س��کوت عمیق هستیم. 
عبدالکریم حس��ین زاده با اشاره به فضای این 
روزهای صحن علنی مجلس افزود: مش��اهده 
می کنی��د در صحن علنی مجل��س نمایندگان 
دائما در حال تذکر، اخطار و نطق هس��تند اما 

رئیس مجلس در س��کوت کامل اس��ت و در 
نفی و تائی��د حرف های نماین��دگان حرکتی 
صورت نمی گی��رد. وی اظهار کرد: جامعه در 
خصوص سران قوای کشور تذکراتی دارند اما 
آنان س��کوت می کنند، مگر اینکه در جلسات 
کامال خصوصی حرفی گفته شود. در مجلس 
هم رویه این است که حامیان رئیسی، الریجانی 
و روحان��ی در حمایت از آن��ان در صحن با 

یکدیگر در حال گفت وگو هستند.

یک حقوق��دان تاکید کرد که باید ب��رای اجرای اصل 27 
قانون اساس��ی و تشکیل اجتماعات چاره ای اندیشید. صالح 
نیک بخت اظهار کرد: گرچه با مراجعه به مجموعه مذاکرات 
مجلس خبرگان و بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358، 
هیچ گونه قید و ش��رطی برای اطالق اصلی که بعدا اصل 27 
قانون اساسی شماره گذاری شد، وجود ندارد و مصوبه دولت 
خ��الف این اطالق بود؛ با این حال به نظرم باید برای اجرای 
این اصل چاره ای اندیش��ید. وی با بیان اینکه اجرای اصل 27 
همانند اصل 115 قانون اساس��ی است که به صورت مجمل 

و مبهم شرایط ریاس��ت جمهوری تعیین شده است، گفت: 
طبق اصل 115 قانون اساس��ی »رئیس جمه��ور باید از میان 
رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی االصل، 
تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر و... انتخاب ش��ود.« براساس این 
اصل، گروه زیادی از مردم خود را واجد صالحیت دانسته و 
ذیحق در اعالم کاندیداتوری ریاست جمهوری می دانند. در 
هر دوره، ستاد انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور در 
 اجتماع افراد مختلف به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری،

 تماشایی است.

مع��اون سیاس��ی و اجتماع��ی 
اس��تاندار تهران گفت: به هر فردی 
که خواهان تجمع اس��ت در قالب 
قان��ون مج��وز داده می ش��ود و در 
همین راستا 9 مکان در شهر تهران 
و در شهرستان ها نیز با نظر شورای 
تأمین برای این اقدام اختصاص پیدا 
می کند. به گزارش جماران، شکرا... 
حس��ن بیگی در مراس��م تکریم و 
معارفه فرماندار شهرستان مالرد با 

اشاره به اغتشاشات اخیر در کشور 
افزود: دستگیری هایی که انجام شده 
نش��ان می دهد که سردمدار جریان 
ای��ن آش��وب ها از اراذل و اوباش 
بودند، همچنین 70 نفر از آنها از اتباع 
بیگانه بودند که می خواستند از این 
شرایط سوء استفاده کنند که با ورود 
به موقع نیروی نظامی، انتظامی، سپاه 
و بسیج موفق نشدند به اهداف خود 
برسند.   معاون سیاسی استاندار تهران 

با بیان اینکه، خ��ط قرمز ما امنیت 
اس��ت و در مورد امنیت با کس��ی 
ش��وخی نداریم، افزود: اگر احزاب 
و گروه ها بخواهن��د در چارچوب 
موازین قانونی اعتراض داشته باشند 
می توانند از این مکان ها استفاده کنند 
به عالوه باید ق��در مردم را بدانیم. 
مردم با همه سختی ها از نظام دفاع 
می کنند وظیفه ما نیز خدمت رسانی 

بهتر و بیشتر به مردم است.

میانگین  آم��ار  ایرنا: جدیدترین 
ساعت کار ش��اغالن در هفته نشان 
می ده��د میانگین س��اعت کار هر 
شاغل در س��ال های 1392 تا 1397 
در حالی که تعداد ش��اغالن افزایش 
یافته اس��ت، روند نزولی داشته و از 
44 ساعت و 18 دقیقه به 43 ساعت 
رسیده است. میزان ساعت کار متاثر 
از می��زان دس��تمزدها، فرهنگ کار، 
وضع معیش��تی افراد، حجم اشتغال 

در کشور اس��ت و به طور میانگین 
در کشورهای مختلف بین 40 تا 44 
ساعت است. میزان ساعت کار، بسته 
به نظر کارفرما، وظایف و حوزه کاری 
افراد متفاوت است. بررسی جداول 
آماری نش��ان می دهد میزان ساعت 
کار در هفته طی پنج سال، جز سال 
1396 روند نزولی داشته است و به 
طور میانگین هر سال 20 دقیقه کم 
شده است. این کاهش ساعت کار در 

پنج سال گذشته در حالی اتفاق افتاده 
است که تعداد شاغالن روند افزایشی 
داش��ته و از 21 میلیون و 346هزار و 
179 نفر به 23میلی��ون و 813 هزار 
و 45 نفر رسیده است. براین اساس 
می توان شیب نزولی کاهش ساعت 
کار را ناشی از افزایش چند میلیونی 
شاغالن در این دوره و نبود ظرفیت 
برای کار بیش��تر، افزایش ش��اغالن 

پاره وقت دانست.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اعالم 
کرد که تاکن��ون طرح س��همیه بندی بنزین در 
کاهش ترافیک و تردد در شهرها اثر محسوسی 
نداشته است. به گزارش ایسنا، سردار سید کمال 
هادیانفر در حاش��یه جلس��ه کمیته هماهنگی 
طرح ه��ای زمس��تانه پلیس راهور با اش��اره به 
س��خنانش در م��ورد افزایش قیم��ت بنزین و 
کاهش ترافیک گفت: س��خنان من بدرستی در 
رسانه ها منعکس نشد. من گفتم که طبق بررسی 
و تحقیقی که کرده ایم با افزایش قیمت بنزین در 
سال 86 تا 93 تنها 3 درصد در آمار جانباختگان 

و کاهش ترافیک تأثیر را ش��اهد بوده ایم. وی با 
اش��اره به س��همیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
بنزین در روزهای اخیر نیز تصریح کرد: از زمان 
شروع افزایش قیمت بنزین تاکنون این مسأله اثر 
محسوسی در کاهش ترافیک و تردد در شهرها 
نداش��ته است و با توجه به آنچه که ما هر روزه 
رصد می کنیم این موضوع محسوس نبوده است. 
هادیانفر افزود: طبیعتاً با توجه به اینکه در ترافیک 
و ترددها تغییری ایجاد نشده، بنابراین در حال 
حاضر نیز نمی توان گفت که این اقدام در کاهش 

کشته های حوادث رانندگی مؤثر بوده است.

بیانیه شورای هماهنگی جبهه اصالحات درباره حوادث اخیر

لزوم چاره اندیشی برای اجرای اصل 27 قانون

کاهش یک ساعته میانگین ساعت کاراختصاص 9 مکان در شهر تهران برای اعتراضات 

مسئوالن تاکتیک سکوت در پیش گرفته اند

عذر می خواهم
محمدجواد آذری جهرمی: »قطع ش��بکه بین المللی 
اینترنت مشکالت بس��یاری را در زندگی مردم ایجاد 
کرد و از مشکالت عدیده ایجاد شده در یک هفته اخیر 
به واسطه تماس های فراوان مطلع هستم. خانواده های 
خارج از کشور از حال عزیزانشان در ایران باخبر نشدند 
و دانش��جویان و اس��اتید که در این مدت از دسترسی 
ب��ه مناب��ع علمی بین الملل��ی محروم بودن��د و برخی 
ش��رکت های صادراتی و وارداتی نیز دچار خس��ارت 
شدند. به نوبه خود بابت همه مشکالت به وجود آمده 
در زمان قط��ع اینترنت برای مردم به عنوان عضوی از 
دولت و حاکمیت عذرخواهی کرده و لحظه ای از انجام 

وظایف خود فروگذاری نمی کنیم.«

 محکومیت دو کشیش 
در آرژانتین

دادگاهی در آرژانتین روز دوشنبه چهار آذر، دو 
کش��یش کاتولیک و یک باغبان س��ابق یک مدرسه 
متعلق به کلیسا برای دانش آموزان ناشنوا را در شهر 
مندوس��ا در ارتباط با 28 مورد سوءاستفاده جنسی 
از کودکان، به حب��س محکوم کرد. نیکوال کورادی 
و هوراچی��و کورباخو به ترتیب به 42 و 45 س��ال 
زندان و آرماندو گومز، باغبان س��ابق این مدرسه به 
18 سال زندان محکوم شدند؛ این حکم که از سوی 
س��ه قاضی دادگاه کیفری صادره شده است، به طور 
مستقیم از شبکه های تلویزیونی آرژانتین برای مردم 

پخش شد.

 سهمیه بندی بنزین اثر محسوسی 
در کاهش ترافیک نداشته است
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 رئیس دیوان عالی کشور در یزد: دانش قضایی 
در رأی متجلی شود

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از یزد، حجت االسالم والمسلمین 
س��ید احمد مرتضوی مقدم در نشس��ت قضایی ب��ا قضات محاکم 
تجدیدنظر و کیفری یک دادگس��تری اس��تان یزد اظهار داشت: رأی 
یک قاضی باید جامع و کامل باشد که عالوه بر تجلی دانش حقوقی 
و قضایی، به لحاظ غنای در نگارش و استدالل به رأی مورد استناد 
در جامعه تبدیل گردد. وی هنر حکم قضایی را در حل و فصل یک 
معضل و مشکل اجتماعی دانست و بیان کرد: رأیی خوب و اثرگذار 
اس��ت که وقتی صادر و اجرا ش��د مش��کل و معضلی را از اجتماع 
برطرف کند نه اینکه مش��کلی به مش��کالت بیافزاید. این مقام عالی 
قضایی نیاز به ابتکار و نوآوری را در صدور آرای قضایی یادآور شد 
و گفت: باید از کلیشه ها فاصله گرفت و هر رأی و حکم را با ابتکار 
و تراوش جدید انش��اء کرد. وی اقناع مردم از آرای قضایی را منوط 
به اش��اره قاضی به جزئیات و درج زوایای مختلف پرونده در حکم 
قضایی ذکر کرد و خاطرنشان کرد: صدور آرای چند خطی کلی برای 
مردم قانع کننده نیست و باید رأی زوایای مختلف تحقیق و بررسی و 
رسیدگی را به صورت زیبا و دقیق برای مخاطب روشن کند. رئیس 
دیوان عالی کشور با اشاره به موارد مطرح شده قضات محاکم عالی 
استان یزد در ارتباط با برخی ابهامات و تعارض های در قانون و آرای 
وحدت رویه اظهار کرد: طرح این مس��ائل بسیار اثرگذار و راهگشا 
اس��ت که نتیجه محسوس سفرهای استانی اس��ت و برای برطرف 
ش��دن این مسائل برنامه هایی در دست اقدام است. وی افزود: برای 
رس��یدگی دقیق به مسائل مورد ابهام و مشکالت در ارتباط با دیوان 
عالی کشور، تمام موارد با دقت مکتوب و پس از جمع بندی به دیوان 

جهت طرح در هیات عمومی ارسال شود.

141 زندانی جرایم غیرعمد در یزد آزاد شدند
مدیرعامل ستاد دیه اس��تان یزد گفت: از ابتدای سال  جاری تاکنون 
141 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این استان با حمایت و همراهی مردم 
نوعدوست و خیرخواه از زندان آزاد شدند. اسالم افشون در گفت وگو 
با ایرنا افزود: برای آزادی این افراد 32 میلیارد ریال توسط مردم به ستاد 
دیه استان کمک شد تا زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد فراهم شود. 
وی ادامه داد: هم اکنون 250 نفر به جرم جرایم مالی غیرعمد در استان 
زندانی هس��تند که آزادی آنان 230 میلیارد ریال کمک های مردمی نیاز 
دارد که امیدواریم با حمایت خیران، زمینه رهایی این افراد فراهم شود. 
زندانیان جرایم غیرعمد شامل محکومان به پرداخت دیه ناشی از تصادف 
و حوادث کارگاهی، مهریه و نفقه و بدهی  مالی هستند. حدود چهار هزار 
نفر در استان در زندان به سر می برند که اتهام 85 درصد آنها در ارتباط با 
مواد مخدر است و تالش ها برای پذیرش این افراد در زندان استان های 

مربوطه ادامه دارد.

 صدور 80 مورد آرای جایگزین حبس 
در استان یزد

رئیس کل دادگس��تری استان یزد گفت: با بهره گیری از تأسیسات 
حقوقی جدید قانون مجازات اسالمی در 7 ماهه امسال بیش از 80 رأی 
جایگزین حبس با الزام به خدمات عمومی رایگان صادر ش��ده است. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از یزد، غالمعلی دهشیری در نشست 
هم اندیش��ی قضات محاکم تجدیدنظر استان یزد با رئیس دیوان عالی 
کشور اظهار داشت: ابالغ الکترونیک که یکی از ابتکارات و نوآوری ها 
و اس��تفاده از دانش روز در دستگاه قضایی است و تأثیر به سزایی در 
کاهش اطاله دادرسی، ارتقاء سالمت و صحت عمل، کاهش هزینه ها 
دارد در اس��تان یزد در 6 ماه گذش��ته با رش��د 6 درصدی به میانگین 
89 درصد رس��یده اس��ت که البته در بعضی از حوزه های قضایی این 
ضریب نفوذ تا 95 درصد هم رس��یده اس��ت. وی از کاهش قریب به 
6.8 درصدی ورود پرونده  ها به دادگستری استان یزد خبر داد و گفت: 
در حالی که بر اس��اس سند تحول قوه قضائیه کاهش درصدی تعیین 
ش��ده بود استان یزد با این میزان کاهش 6.3 درصد از نُرم تعیین شده 
کشوری نیز جلوتر و باالتر است. این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر دادگستری اس��تان یزد در همه شاخص ها اعم از کاهش 
وارده، افزای��ش مختومه، کاهش موجوی و مان��ده با همت و تالش 
کارکنان خدوم و ساعی اداری و قضایی موفق بوده و عملکرد خوبی 
را داشته است. وی تصریح کرد: 30 درصد پرونده ها در شوراهای حل 
اختالف با صلح و س��ازش ختم شده اند که این مهم به مدد تالش و 
کوش��ش اعضای خیرمند و جسور شوراهای حل اختالف در اصالح 
ذات البین حاصل ش��ده است. رئیس کل دادگستری استان یزد، طرح 
قاضی معین را از ابتکارات اثرگذار در موضوع اتقان آرای ذکر کرد و 
گفت: معاونت منابع انسانی برای همه قضات جوان در سطح استان، 
ی��ک قاضی با تجربه از محاکم تجدیدنظر تعیین کرده تا آرای صادره 
از محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار شده و موارد نقض آنها در 

محاکم تجدیدنظر به حداقل ممکن برسد.

حل دغدغه جوانان به عزم ملی نیاز دارد
یزد- ایرنا- معاون ستاد ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: حل دغدغه و نیازها و مطالبات جوانان از چنان اهمیتی 
برخوردار اس��ت که نه تنها این وزارتخانه که باید همه دستگاه های 
اجرایی و تشکل ها مشارکت کنند. محمدمهدی تندگویان در نشست 
اعضای مجمع تش��کل های جوانان یزد افزود: دس��تگاه های اجرایی 
می توانند بس��یاری از فعالیت های خود را برون سپاری کرده و برای 
اجرا به اعضای تش��کل های مردم نهاد )س��من( واگذار نمایند. وی 
ادامه داد: جوانان در بخش های مختلف از ظرفیت های بسیار خوبی 
برخوردارند که قطعا توجه به آنها و جلب مش��ارکت و ایجاد زمینه 
الزم برای فعالیت باید در دستور کار مدیران دستگاه های اجرایی قرار 
گیرد. این مس��ئول خاطر نشان کرد: در 2 سال پیش حرف تشکل ها 
این بود که کسی ما را نمی شناسد و ما را قبول ندارد بنابراین به سوی 
حل مسئله شناسه سمن های جوانان با وزارت کشور رفتیم و تاکنون 
در 17 اس��تان این کار در حال انجام اس��ت. تندگویان اظهار داشت: 
موضوع ثبت شناس��ه مجمع ملی س��من های جوانان را هم در حال 
پیگیری از وزارت کش��ور هس��تیم که با حل این موضوع نیز مجمع 
ملی باید از مجلس، ردیف بودجه مستقل درخواست کند. وی خاطر 
نش��ان کرد: س��عی ما بر این بوده با تشکیل یک ساختار دموکراتیک 
برای س��من های جوانان، کسی نتواند به راحتی آنها را نادیده بگیرد 
و ب��ا وجود نو پا بودن این س��اختار و مش��کالت زیادی که وجود 
دارد ب��ه آینده این حوزه خیلی امیدواریم. معاون س��تاد س��اماندهی 
امور جوانان گفت: مجامع اس��تانی س��من ها نبای��د فقط جایگاهی 
برای مطالبات باش��ند بلکه هر مجمع عالوه بر سیاست های ما باید 
یک سیاس��تگذاری و چشم انداز بومی برای استان خود داشته باشد. 
تندگوی��ان تصریح کرد: مجمع ملی س��من ها باید پیگیر موضوعات 
مختلف مجامع اس��تانی و دغدغه های جوانان کش��ور باشد، ما این 
ساختار قانونی را ایجاد کردیم تا خود جوانان مستقل از بخش دولتی 

بتوانند پیگیر مطالبات باشند.

 يزد در آيينه

آگهی تغییرات شرکت بیستون رایانه یزد سهامی خاص به 
شماره ثبت 5382 و شناسه ملی 10860055343 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده مورخ 
23/11/1397 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د :1(اآقای محم��د رضا ظریف 
زاده به ش��ماره ملی 4432037725 وخانم نفیس��ه ظریف زاده به ش��ماره 
ملی4431730915 وآقای محمد ش��وری زاده به شماره ملی4431562710 
بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب انتخاب گردیدند2(

خانم زهرا دستمالچیان به شماره ملی 0047592451به عنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا شوری 
زاده به ش��ماره ملی 4420793406 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 
گردید.3(روزنامه کثیراالنتشار آینه یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد4(صورتهای مالی 

منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )680435(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی احمد اباد مشیربه شماره 
ثبت113وشناسه ملی 10861487899

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 27/06/1398برابرتاییدیه 
به ش��ماره159/184مورخ17/07/1398اداره تعاون روس��تایی شهرس��تان 
یزدتصمیمات ذیل اتخاذشد:س��رمایه ش��رکت ازمبلغ3582410000ریال به 
مبلغ3584050000ری��ال منقس��م به358405س��هم10000ریالی بانام که 
تماما پرداخت ش��ده میباشدافزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردیدوصورتهای مالی منتهی به سال97بتصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )680965(

آگهی تغییرات شرکت بیستون رایانه یزد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 5382 و شناسه ملی 10860055343 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/1397 1(قای محمدرضا 
ظریف زاده به ش��ماره ملی 4432037725 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2 
نفیسه ظریف زاده به شماره ملی 4431730915به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3 آقای محمد شوری زاده به شماره ملی 4431562710 به سمت مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره2( حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیت 
مدیره یا نایب رئیس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری یزد )680438(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی احمد اباد مشیربه شماره 
ثبت113وشناسه ملی 10861487899 

م��ورخ  لع��اده  ا ف��وق  عموم��ی  مجم��ع  استنادصورتجلس��ه  ب��ه 
27/06/1398برابرتاییدیه به شماره159/184مورخ17/07/1398اداره تعاون 
روس��تایی شهرستان یزدبند4ماده5اساسنامه بدین شرح اصالح گردید:جمله 
بهره برداری جمعی ومش��ترک ازراضی ملکی یا استیجاری به: بهره برداری 

جمعی و مشترک از امالک و مستغالت و اراضی ملکی یا استیجاری.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )680964(

آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق ع خیر 
اباد یزد به شماره ثبت 66 و شناسه ملی 10840009827 

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1398 و تائیدیه شماره 
1434 مورخ 22/07/1398 س��ازمان اقتصاد اس��المی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1( س��مت هیئت مدیره تا تاریخ 24/03/1400 بقرار ذیل تعیین 
گردید: آقای علی اکبر همتی به شماره ملی 4433004367 به سمت رئیس 
هی��ات مدیره و آقای محمدعلی جوکار به ش��ماره مل��ی 4430832031 به 

سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید احمد حسینی نسب به شماره ملی 4433324418 به 
س��مت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 2(کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مشترک 
مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل قائم مقام( و دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره همراه با مهر 

صندوق معتبر میباشد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر مهر صندوق معتبر میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )682945(

آگهی تغییرات شرکت یزد خرم سازان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 4539 و شناسه ملی 10860170990 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 25/03/1398 
آقای جعفر صفدرپور به ش��ماره ملی 4432496231 بموجب س��ند صلح به 
ش��ماره 98886 مورخ 3/4/1398 صادره از دفتر اس��ناد رس��می یک حوزه 
ثبتی یزد کلیه سهم الشرکه ) مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه ( خود را به 
آقای سیدامیر حسین تاجیکی به کدملی 0078390893 منتقل و از شرکت 

خارج ش��د و دیگر هیج گونه حق و س��متی در ش��رکت ندارد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه 
آقای علی محمد خرم نژاد 000/950/000/10 ریال سهم الشرکه آقای سیدامیر حسین تاجیکی 

000/50 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )683956(

آگهی تغییرات شرکت یزد خرم سازان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 4539 و شناسه ملی 10860170990 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده مورخ 
25/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای علی محمد خرم نژاد به کدملی 
4430802432 وآقای سیدامیر حس��ین تاجیکی به کدملی 0078390893 
بسمت اعضاء هیئت مدیره که آقای علی محمد خرم نژاد بسمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و آقای سید امیر حسین تاجیکی بسمت نائب رئیس هیئت 

مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری یزد )683957(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی 
شماره دویست و چهل و 

چهار شمیم یابان بافت یزدبه 
شماره ثبت14901وشناسه 

ملی14004223316
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ15/10/1397اساسنامه 

جدید مشتمل بر52ماده و37تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )685688(

نماینده تهران می گوید: بیشتر افرادی 
ک��ه در اتفاق��ات اخی��ر درگیر ش��دند، 
حاشیه نشین و از طبقات فرودست بودند. 
آنها واقعاً حس می کنند که نادیده گرفته 
ش��ده اند و متأسفانه حس ش��ان درست 

اس��ت. هرچند ع��ده ای از این وضعیت 
سوءاستفاده کردند و چهره  خیلی خشنی 
به این اعتراضات دادند. طیبه  سیاوش��ی 
افزود: به هر حال، صداوس��یما نتوانسته 
ص��دای حاشیه نش��ین ها باش��د و حتی 

نتوانسته در راستای اهدافی که نظام دنبال 
می کند، حرکت کند و به آنها جامه عمل 
بپوش��اند. هم اکنون، دائم در حال شنیدن 
اعتراض م��ردم هس��تیم. می ت��وان این 
اعتراض��ات را در تلویزیون پوش��ش داد 

ولی متأس��فانه این کار را نمی کنند. شاید 
تا چند سال پیش، صداوسیما همچنان بر 
طبقه فرودست جامعه می توانست اثرگذار 
باش��د اما وقت��ی مردم دیدند ک��ه از آنها 
اس��تفاده  ابزاری می شود و در مواقع الزم 

صدای اعتراض آنها را کس��ی نمی شنود، 
آنان هم به تدری��ج در حال بریدن از این 
رسانه هس��تند. وی افزود: به زعم برخی 
از کس��انی که آمار و ارقام می دهند، یک 

چهارم جمعیت ما حاشیه نشین هستند.

امی��د  فراکس��یون  عض��و 
ب��ا اش��اره ب��ه افزای��ش نرخ 
کرایه ه��ا ب��ا افزای��ش ن��رخ 
بنزین گف��ت: صبح روزی که 
افزایش نرخ بنزین اعالم شد 
باید  راننده ها به مسافرانی که 
1500 توم��ان کرایه می دادند 

می گفتن��د بای��د 7500 تومان 
پرداخ��ت کنی��د! بعدازظه��ر 
س��رویس های  روز  هم��ان 
اعالم  خانواده ها  ب��ه  مدارس 
کردن��د که بچه های ش��ما را 
به مدرس��ه نمی بریم و با این 
قیم��ت نمی توانی��م کار کنیم. 

احم��د مازن��ی اف��زود: اینکه 
تلویزیون حاال که باب میلش 
اس��ت یک دوربی��ن بردارد و 
با مغ��ازه داران گفت وگو کند 
که آی��ا قیمت ها تغییر کرده و 
آنها بگویند خی��ر و چند نفر 
هم از س��ازمان تعزیرات راه 

بیفتن��د و بگویند ک��ه مانع از 
افزایش قیمت ها می ش��ویم با 
واقعیت کف خیابان و زندگی 
طبیع��ی مردم مغای��رت دارد. 
وی افزود: دولت و مس��ئوالن 
نمی توانن��د مان��ع از افزایش 

نرخ کاالها شوند.

 اعتراض 51 درصد پزشکان
 به قطع یارانه هایشان

آرم��ان ملی: بان��ک مرکزی آمار کس��انی را که پ��س از قطع 
یارانه نقدی اعتراض کرده اند، اعالم کرده اس��ت. بر این اس��اس، 
خارج نش��ینان 40 درصد، تج��ار و اصناف پردرآم��د 65 درصد، 
دارندگان خودروهای گران قیمت 41 درصد، پزشکان 51 درصد، 
حقوق بگیران باالی س��ه میلیون تومان در ماه 66 درصد، اعضای 
هیات مدیره شرکت ها 50 درصد و اعضای هیات علمی دانشگاه ها 
49 درصد نسبت به قطع یارانه خود اعتراض کرده اند. این موضوع 
نشان می دهد بسیاری از افراد پولدار که در این گروه های درآمدی 
قرار دارند، هنوز حساب جداگانه ای برای یارانه نقدی باز کرده اند 

و تقریبا نیمی از این افراد به قطع یارانه خود اعتراض دارند.

وابسته نيستيم
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امنیت ایران، برخالف دیگر 
کشورها وابسته به خارجی ها نیست. امیر دریادار حسین خانزادی 
افزود: ناوگان نیروی دریایی کش��ورمان در قیاس با نیروی دریایی 
سایر کشور های منطقه که تجهیزات شان را از اروپایی ها خریداری 
می کنند اصال قابل مقایسه نیست، زیرا همه تجهیزات مان ساخت 
ایران اس��ت و به این سبب، امنیت کش��ورمان را مستقل و بدون 
وابستگی ایجاد کرده ایم. وی ادامه داد: کشور هایی که تجهیزاتشان 
را از غربی ه��ا خری��داری می کنند از امنیت ش��کننده و عاریه ای 
برخوردارند و می توان گفت: کلید امنیت آنها دس��ت خودش��ان 
نیست. ایران قبل از انقالب از حیث تجهیزات گلوگاهی به دیگر 
کش��ور ها وابس��ته بود، اما امروز از نقطه پایدار بومی در ساخت 

تجهیزات برخوردار است.

 ورود جوانان اصالح طلب
در انتخابات

ش��ورای هماهنگی جوانان احزاب اصالح طلب سازوکار ورود 
جوانان اصالح طلب به انتخابات مجلس را مشخص کردند. جلسه 
شورای هماهنگی جوانان احزاب اصالح طلب با حضور اکثر اعضا 
برگزار شد. در این جلسه انتخاباتی مقرر شد تا روسای سازمان ها و 
شاخه جوانان احزاب اصالح طلب هر کدام مسئولیت ترغیب جوانان 
سراسر کشور را برای ثبت نام در انتخابات مجلس بر عهده بگیرند 
تا بعد از تهیه لیس��ت های خود از سراس��ر کشور، هیات اجرایی از 
روسای ش��اخه جوانان تشکیل شود. همچنین توسط اعضا تعیین 
ش��د که وظیفه هیات اجرایی ش��ورای هماهنگ��ی جوانان احزاب 

اصالح طلب، معرفی و رایزنی برای یکایک جوانان خواهد بود.

حداکثر معافیت تحصیلی 
تا پایان 20 سالگی

رئیس س��ازمان وظیفه عمومی نی��روی انتظامی 
گف��ت: طبق تبصره ی��ک م��اده 33 قانون خدمت 
وظیفه عموم��ی، حداکثر معافی��ت تحصیلی برای 
دانش آموزان تا س��ن 20 س��الگی تم��ام و مهلت 
معرفی آن��ان برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی، 
حداکثر یک س��ال پس از فراغت از تحصیل است. 
به گزارش ایسنا، سردار تقی مهری اظهار کرد: طبق 

ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب 
29 آبان م��اه91 هیأت وزی��ران، دانش آموزانی که 
بعد از 20 س��الگی تمام، یعنی در مهلت یک ساله 
در نظر گرفته ش��ده برای تعیی��ن تکلیف وضعیت 
خدمتی، فارغ التحصیل شوند، امکان ادامه تحصیل 
در مقاطع باالتر را نخواهند داش��ت. رئیس سازمان 
وظیف��ه عمومی ناج��ا تصریح ک��رد: دانش آموزان 
می بایس��ت با برنامه ریزی مناس��ب در سنوات در 
نظر گرفته ش��ده، مقط��ع تحصیلی خود را به اتمام 
برسانند تا برای ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی 

دچار مشکل نشوند.

بهره وری از چالش های 
اصلی شهر است

نماینده تهران در مجل��س موضوع بهره وری را 
یک��ی از چالش ه��ای اصلی ش��هر خواند و گفت: 
قطعا بهره وری می تواند موتور توسعه کشور باشد. 
محمدرض��ا عارف اظهارکرد: دو مقوله بهره وری و 
مدیریت ش��هری از مسائل مهمی قلمداد می شوند 
ک��ه باید برای تحقق آنها کار مس��تند و پرتالش��ی 

را در دس��تور کار قرار دهیم. درخواس��ت می کنم 
ک��ه دبیرخانه دائمی برای این موضوع متش��کل از 
دس��تگاه های اجرایی و چند دانشگاه تشکیل شود 
تا بهره وری و مدیریت ش��هری ب��ه نقطه مطلوبی 
برس��ند. وی افزود: امروز منظور از مدیریت شهر 
در حقیقت مدیریت یکپارچه شهری است که جز 
تحقق این مهم، امکان پیشبرد اهداف وجود ندارد. 
وی با اش��اره به تغییر بافت جمعیتی در کش��ور از 
روس��تایی به سمت ش��هری گفت: بافت جمعیتی 
کش��ور تغییر ک��رده و به تبع آن توقع و س��بک و 

سیاق مردم نیز تغییر می کند.

حجت االس��الم عبدالواحد موسوی الری، عضو 
ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اصالح طلبان، مس��یر 
پیش روی این جریان سیاس��ی در انتخابات پیش رو 
را، تکی��ه بر مردم و نش��ان دادن آین��ده ای متفاوت 
دانس��ت و گفت: اصالح طلب��ان حتماً بای��د دنبال 
تغییر گفتار، رفتار و س��اختار باش��ند و خودشان را 
روزآمد  کنند. همچنین روی مطالبات مردم کار  کنند 
تا بتوانند با مردم هم صدا ش��وند. به گزارش ایسنا، 
موس��وی الری، انتخاب��ات مجل��س یازدهم را هم 
برای جریان اصالح طلب و هم اصولگرا، انتخاباتی 
ویژه  توصیف کرد و گفت: هر دو جریان نس��بت به 
حضور مردم دغدغه دارند، اما دغدغه اصالح طلبان 
کاهش حضور مردم است، اما جریان رقیب خواهان 
مش��ارکت محدود اس��ت. این فعال سیاس��ی، کار 
اصولگرایان در تهران را دش��وارتر از دیگر ش��هرها 
برش��مرد و تصریح ک��رد: مردم س��رخوردگی پیدا 
کردند. مردم به اصالح طلبان می گویند ما به دعوت 
ش��ما به این دول��ت و این نماین��دگان رأی دادیم. 
نمایندگانی که ما به س��ی نفرش��ان رأی دادیم چه 
کردند؟ دولتی که ما در ش��رایط دش��وار به آن رأی 

دادیم چه کرد؟ او با بیان اینکه گذشت زمان جهت 
این گالیه مردم را عوض خواهد کرد، در پاس��خ به 
ای��ن که آیا مردم برای حض��ور در انتخابات رغبتی 
نشان می دهند؟ گفت: تلقی من این است که مردم به 

این نتیجه می رسند که اگر دنبال تغییر در زندگیشان 
هس��تند باز هم باید به صن��دوق رأی مراجعه کنند. 
اگر به صندوق رأی مراجعه نکنند سر از ناکجا آباد 

در می آورند.

 هشدار اصالح طلبان با مردم همصدا شوند
عضو کارگزاران 

درباره عواقب اقدام 
احمدی نژادی

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: اگر قرار 
نیس��ت دولت از محل افزایش بنزین پولی به 
دس��ت بیاورد، پس چرا اقتصاد کشور را وارد 
ش��وک جدید می کند؟ از لحاظ کارشناس��ی 
افزایش قیم��ت بنزین، امر پذیرفته ش��ده ای 
است، اما اینکه منابع آن را به سبک یارانه های 
آقای احمدی نژاد، به مردم بازپرداخت ش��ود، 
درست نیس��ت. اگر قرار است این پول را از 
م��ردم بگیرند و دوباره ب��ه مردم بدهند نتیجه 
آن مشکالت اقتصادی آینده می شود. حسین 
مرعش��ی افزود: دولت هم در این کار دخیل 
بوده و هرکسی مسئولیتی بر عهده دارد بدیهی 
است که به آن حمله هم می شود. ما به اندازه 
کاف��ی نهاد مق��دس و غیرقابل انتق��اد داریم، 

دولت را دیگر وارد این ماجرا نکنید.

می توان صدای اعتراض مردم را پوشش داد

دولت نمی تواند مانع افزایش قيمت ها شود  اندونزی جوجه را 
جایگزین موبایل میکند

دول��ت اندون��زی تصمی��م دارد 
با مل��زم ک��ردن دانش آم��وزان به 
نگهداری از جوج��ه، از اعتیاد آنها 
به تلفنهای هوش��مند بکاهد.تاکنون 
2هزارجوجه در میان دانش آموزان 
ابتدای��ی و راهنمای��ی توزیع ش��ده 
اعتمادآنالین،  گ��زارش  به  اس��ت. 
خبرگزاری آلمان از ش��هر باندونگ 
اندونزی خبر داد مسئوالن این شهر 
از چندی پی��ش کار تحویل جوجه 
به دانش آم��وزان ب��رای نگهداری 
را آغ��از کردهاند تا ک��ودکان وقت 
کمت��ری را ب��ه تلفنه��ای هم��راه 
اختصاص دهند. ش��هردار این شهر 

در ای��ن رابطه گفت: تاکنون 2 هزار 
جوجه در میان دانش آموزان ابتدایی 
و راهنمایی توزیع ش��ده اس��ت. او 
خبر داد: هر یک از جوجه ها داخل 
قفسی که روی آن نوشته شده است 
»از من نگه��داری کن« در میان این 
ک��ودکان و نوجوانان توزیع ش��ده 
است. به گفته ش��هردار این کار در 
کنار کاه��ش توجه دانش آموزان از 
می تواند  الکترونیکی  دس��تگاههای 
دانش آنها را در رابطه با نحوه تغذیه 
پرندگان کوچک هم افزایش و حس 
 مس��ئولیت پذیری را در میانش��ان

 ارتقا دهد.
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 جودوی یزد، میزبان مسابقات قهرمانی 
دختران جوان ایران

مس��ابقات جودوی قهرمانی کش��ور دختران ایران از سیزدهم 
تا پانزدهم آذر ماه به میزبانی اس��تان یزد برگزار میش��ود مسابقات 
جودوی قهرمانی کش��ور دختران ایران از سیزدهم تا پانزدهم آذر 
ماه به میزبانی اس��تان یزد در محل سالن پیراپزشکی واقع در بلوار 
دانشجو و با حضور بیش از 200 جودوکار در هشت وزن برگزار 
میشود. الزم به ذکر هس��ت اوزان 44-، 48-، 52-، 57-، در روز 
نخست وزرنکشی میشوند و 14ام آذر ماه به روی تاتامی میروند. 
همچنی��ن وزرنکش��ی اوزان 63-، 70-، 78-، 78+  در روز دوم 
میباشد و 15ام آذرماه به روی تاتامی میروند. از میان داوران حاضر 
در این مس��ابقات نام دو بانوی یزدی به نام های مریم هاش��می و 

مرجان بنا به چشم میخورد.

 حضور پیشگامان 
در دومین مرحله لیگ زیر 17 سال کشور

واترپلوییست های پیش��گامان جهت حضور در دومین مرحله 
از رقابتهای لیگ برتر زیر 17 س��ال کشور عازم تهران شدند. تیم 
واترپلو پیش��گامان جهت حضور در دومین مرحله مسابقات لیگ 
برتر واترپلو زیر 17 س��ال کش��ور راهی تهران شد. گفتنی است 
پیش��گامانی ها در مرحله نخس��ت این رقابتها ب��ا پیروزی بر همه 

حریفان در صدر جدول گروه خود قرار دارند.

 خاتم اردکان مقابل پیکان تهران 
شکست خورد

تی��م والیبال خات��م اردکان در هفته نه��م رقابت های لیگ برتر 
باشگاه های کش��ور مقابل پیکان تهران شکس��ت خورد. تیم های 
والیب��ال پیکان و خات��م اردکان در هفته نهم رقابت های لیگ برتر 
باش��گاه های کشور در سالن ساپکو مقابل هم قرار گرفتند. در این 
مسابقه شاگردان محمد ترکاشوند موفق شدند با نتیجه 3 بر صفر و 
با امتیازهای 14-25، 22-25 و 23-25 میهمان خود را با شکست 
بدرقه کنند. مسعود آرمات، سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان پس از 
شکست هفته گذشته تیمش از سمت خود استعفا کرده بود که این 
موضوع با مخالفت مسئوالن باشگاه روبرو شد. در طرف مقابل هم 
پیکانی ها ظاهراً شرایط مالی مساعدی ندارند و با جدیت به دنبال 

رفع مشکالت مالی هستند.

 شکست شهداب یزد مقابل شهروند اراک
 در دیدار خانگی

تیم والیبال شهداب یزد در هفته نهم لیگ برتر والیبال در دیدار 
خانگی مقابل ش��هروند اراک شکس��ت خورد. در نهمین هفته از 
رقابت های لیگ برتر والیبال باش��گاه های کشور تیم های شهداب 
و ش��هروند اراک در شرایطی در سالن شاهدیه یزد مقابل هم قرار 
گرفتند که تماش��اگران یزدی  از حضور در س��الن محروم بودند. 
ش��روع مس��ابقه با برتری اراکی ه��ا همراه بود اما تی��م میزبان در 
ست های دوم و سوم به برتری قابل قبولی رسید تا در آستانه یک 
برد خانگی قرار گیرد؛ اتفاقی که با پیروزی اراک در س��ت چهارم 
آن را به تاخیر انداخت تا سرنوشت مسابقه در ست پنجم مشخص 
شود. در ست پنجم جدال نزدیک دو تیم با جذابیت بیشتری ادامه 
پی��دا کرد و در پایان یک رقاب��ت نفس گیری اراکی های مهمان با 
نتیجه 16 بر 14 به برتری رسیدند تا اولین برد فصل خود را کسب 
کنند. در این مس��ابقه تیم اراکی موفق ش��دند با نتیجه 3 بر 2 و با 
امتیازهای 20-25، 25-19، 25-16، 18-25 و 14-16 میزبان خود 
را از پیش رو بردارند. به این ترتیب شهروند اراک نخستین پیروزی 

خود را بدست آورد و شهداب یزد هم متحمل شکست شد.

  اخبار كوتاه ورزش يزد

صفحه آخر

 اندر مشکل آب شهر
 و سیر و سفرهای شهردار يزد!!

خدا برکت به عمر و همه چیز شهردار تهران بدهد که در یک 
جمله گهربار راه حل اساسی برای حل مشکل دیرینه هوای تهران 
داد. ایش��ان فرمود: منتظریم باد بیاید تا آلودگی هوا برطرف شود. 
لذا زبان دراز در عین دیرفهمی و بی تامل حرف زدن امیدوار است 
ش��هردار یزد در فراغت اندکی که بین سیر و سفرهای مارکوپولو 
گونه خود پیدا می کند بعد از نوشیدن آب گوارای تهران و هنگام 
بدرقه خانواده با دیدن آبی که از کنار »آیینه قرآن« برداشته و توسط 
بانو پش��ت سرش ریخته می شود در جواب این سؤال که باالخره 
به نظر جنابعالی موضوع آب یزد چه موقع حل می شود؟ بفرمایند: 
منتظریم باران یا س��یل بیاید خودش مش��کل را ح��ل می کند اما 
آگاهان از جمله ادیب اقلیدس ابومنصور کرمانی که اخیراً زبان دراز 
و سلطان اآلیینه را مورد لطف قرار داده و اشعار و مطالبی را ضمیمه 
طنز می آورد به کنایه معتقد است این استخوان فعال باید در گوشت 
بماند تا ده نفر نماینده دیگر بر این رود سوار شده با قول »آب را 
به شهر و دیار دارالعباده رساندن« پارو زنان به مجلس برسند، احیانًا 
چند رئیس جمهور هم از بین المنارتین امیرچقماق وعده رس��اندن 
عن قریب آب به یزد را بدهند. باالخره ای عزیزان برای ما اگر که 
آب نش��د برای خیلی ها نان که می ش��ود. بی جهت نبود که روزی 
والی دارالعباده خوش گفته بود: دلم برای تهران پر می زند گویا دل 

ایشان هم تشنه است!!
زبان دراز

 طنز

منبع: روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان یزد

یک چهارم جمعیت کشور در بازار غیررسمی مشغول به کار هستند

حاشیه نش��ینان  جمعیت  حریرچی 
را حدود 20 میلی��ون نفر اعالم کرد و 
توضیح داد: این رقم وضعیت بغرنجی 
را نش��ان می دهد. در واقع یک چهارم 
جمعیت کشور در بازار غیررسمی کار 
مشغول هستند یا از آن ارتزاق می کنند. 
جامعه ش��ناس  حریرچی،  امیرمحمود 
و استاد دانش��گاه، در خصوص پدیده 
حاشیه نش��ینی و آس��یب بحران ه��ای 
این موضوع گفت: تنگنای معیش��ت، 
بحران تورم، بح��ران تولید و صنعتی 
ش��دن عوامل اثرگ��ذار در زمینه های 
اقتصادی اس��ت. او ادامه داد: از منظر 
اقتصادی، ریشه ظهور حاشیه نشینی را 
باید در نهاد تولی��د در جامعه در حال 
توسعه جس��ت وجو کرد. می دانیم که 
وقتی درباره توس��عه صحبت می کنیم 
ابتدا باید توس��عه اقتصادی رقم خورد 
تا پس از تحقق آن، کش��ور به سمت 
اه��داف بزرگ خ��ود ک��ه در نهایت 
رس��یدن به یک جامعه توسعه یافته و 
اخالق مدار اس��ت، گام بردارد. توسعه 
اقتصادی ه��م چیزی جز تحول تولید 
و دگرگونی ساختار جوامع نیست. این 
جامعه ش��ناس جمعیت حاشیه نشینان 
را حدود 20 میلی��ون نفر اعالم کرد و 
توضیح داد: این رقم وضعیت بغرنجی 
را نش��ان می دهد. در واقع یک چهارم 
جمعیت کش��ور در بازار غیررس��می 
کار مش��غول هس��تند یا از آن ارتزاق 
می کنند. حریرچ��ی ادامه داد: با توجه 
ب��ه وضعیت بحرانی بازار کار کش��ور 
که قادر نیس��ت به ان��دازه نیاز جامعه 
شغل جدید خلق کند، بخش بزرگی از 
حاشیه نشینان در بازار کاری که عمدتًا 
اشکال غیررسمی و غیرمولد از اشتغال 
در آن رواج دارد، جذب می ش��وند. از 
آنجا که اگر فرص��ت جدیدی هم در 
اقتصاد ایجاد ش��ود، نصی��ب کارگران 
ماهر و تحصیل کرده می ش��ود، عمومًا 

اف��راد فع��ال در چرخه ه��ای دالل��ی 
کوچک و مش��اغل بازار غیررس��می، 
امکان ورود به بازار مولد کار را ندارند. 
او با بیان اینکه مس��اله توانمندس��ازی 
فقرا و حاشیه نش��ینان روی این گزاره 
است که آن روستایی مهاجری که حاال 
حاشیه نشین اس��ت، قباًل دامپروری یا 
حداکثر کش��اورزی می کرده و مهارتی 
برای کار در محیط های صنعتی ندارد، 
عنوان کرد: این فرد تنها امکانی که دارد، 
معاوض��ه نیروی بدنی ب��ا مبالغ ناچیز 
ناش��ی از فعالیت های یدی است. این 

مکانیسمی اس��ت که بخش بزرگی از 
جمعیت را از چرخه ایجاد یک اقتصاد 
پویا خارج می کند و همین عامل، تولید 
و خالقیت و رویاپردازی و توس��عه را 
در میان درصد کثیری از جامعه بالمحل 
می سازد. این جامعه ش��ناس به پدیده 
اعتیاد در مناطق حاش��یه شهرها اشاره 
کرد و گفت: ساقیان مواد مخدر عمدتًا 
از دل همی��ن مناط��ق ظه��ور می کنند 
و چرخه ه��ای مهیبی از فروش��ندگان 
خ��رد و کالن را ایج��اد می کنن��د که 
جامعه و دولت ه��ا برای رفع و رجوع 

مشکالت ناش��ی از آن، اغلب متحمل 
ضررهای هنگفتی می شوند. حریرچی 
در رابط��ه ب��ا کودک آزاری ه��ا در این 
مناطق گفت: ن��رخ باالی کودک آزاری 
در ای��ن جوامع گویای س��طح باالیی 
از خشونت ناپیداس��ت که قطعاً روی 
بخش های دیگر جامعه تاثیر می گذارد. 
کودک همس��ری و تجارت انس��ان که 
خ��اص این مناطق اس��ت و اغلب در 
ش��کل فروش کودکان به مبالغ ناچیز 
نم��ود می یابد، یکی دیگ��ر از مواردی 
اس��ت که درباره مناطق حاشیه نش��ین 
صادق اس��ت. او ادامه داد: البته تفاوت 
کودک همس��ری در جوامع بدمسکن 
و حاشیه نش��ین با جوام��ع قبیله ای یا 
روس��تایی، در ریشه های مالی و عقاید 
س��نتی این ش��کل از ازدواج است که 
دو تحلیل متفاوت نی��از دارد. در عین 
حال کودکان کار ی��ا کودکان خیابانی 
که ام��روزه ب��ه ش��دت رواج یافته و 
جز نگاه متاس��ف و متاث��ر بینندگان، 
از س��وی مراجع قانون��ی کاری برای 
آن ص��ورت نمی گی��رد، دیگر بخش 
ناخوش��ایندی اس��ت که در دل همین 
مناطق حاشیه نشین پرورش می یابد و 
سپس به سطح جامعه پرتاب می شود. 
این افراد، این کودکان و این خانوارها 
با افقی که پیش روی اقتصاد اس��ت، با 
تورم��ی که وجود دارد و اقتصادی که 
مولد نیس��ت، امکان احیا ندارند. این 
اس��تاد دانش��گاه در پایان گفت: این 
افراد هیچ احساس مسئولیتی در قبال 
جامعه خود ندارند. چراکه هیچ مهری 
از طرف جامعه ش��هری ندیده اند. از 
این رو چون طرد ش��ده هستند، برای 
هنجارهای جمعی شهرنشینان ارزشی 
قائل نیستند. در نهایت هم نه تنها خود 
از چرخ��ه حذف می ش��وند ک��ه آثار 
زیان ب��ار معضالت خود را به تک تک 

شهروندان تحمیل می کنند.

 پاسخ خشونت
خشونت نیست

استاد جامعه شناسی گفت: رئیس جمهور در یزد 
گفت چرا به فساد میلیاردی رسیدگی می شود ولی 
به فس��اد هزار میلیاردی رسیدگی نمی شود، یعنی 
سران کشور از غارت منابع کشور می گویند. در این 
شرایط مردمی که نیازهای اولیه آنها برآورده نشده 
به خود اجازه می دهند که غارت کنند. از سویی در 
گذشته افراد در محل یا شهر خود آبرو و وجاهت 
داشته، اما امروز جامعه تاثیر خود را بر فرد از دست 
داده و فرد رها ش��ده اس��ت. در این شرایط فرد به 
خود اجازه می دهد هر کاری انجام دهد. خشونت 
یک هفته گذش��ته فقط یک مورد بود در حالی که 
هر روز شاهد خشونت و بی  رحمی و بی توجهی 
و بی مسئولیتی جامعه هستیم. سعید معیدفر افزود: 
وقتی عقل جمعی و جامعه تعطیل ش��ود، هر روز 
شاهد رفتارهای خشونت آمیز، دزدی، اعتیاد، فساد 
خواهیم بود. در چنین جامعه ای هر روز باید شاهد 
باش��یم که وضع بدتر می ش��ود. وقتی خشونت با 
خشونت پاسخ داده می ش��ود فضا بدتر می شود. 
اما اگر توانس��تیم بر اس��اس عقل و اجتماع امور 
کشور را اصالح کنیم، می توانیم امیدوار باشیم که 
این خشونت ها تکرار نشود اما متاسفانه در دورانی 
هستیم که خش��ونت، خشونت آورده و بی عقلی، 
بی عقلی می آورد و هر روز در گرداب بی عقلی ها و 

بی اجتماعی ها فرو می رویم.

 3 درصد دختران 
بازمانده از تحصیل هستند

آرمان ملی: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
گفت: در س��ال 1976 حدود 38 درص��د دختران ایران 
بازمان��ده از تحصی��ل بودند اکنون این رق��م به حدود 3 
درصد در مناطق دورافتاده رسیده است. معصومه ابتکار 
افزود: گزارش��ی از وضعیت زنان ایران تحت عنوان 40 
در 40 در این زمینه تهیه شده که نمایانگر تصویری عینی 
است و ابزاری برای برنامه ریزان و تصمیم گیران در جهت 
حل مشکالت است. همچنین روندها در پیشرفت های 
تحصیلی زنان به آنجا رسیده که در سال های اخیر نسبت 
ورودی دختران و پسران به دانشگاه ها 60 به 40 افزایش 

ورود دختران را نشان می دهد.

دبیرکل حزب اراده ملت ضمن انتقاد 
از شاکله ش��ورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان تاکید کرد که طرح س��را 
پر از ایراد و ابهام اس��ت و توان اجرا 
شدن ندارد. احمد حکیمی پور گفت: 
دو س��ال روی طرح مجمع و پارلمان 
اصالحات کار کردیم، بهتر بود که آن 

را زمین نمی زدند. در آن زمان دوستانی 
که فک��ر می کردند منویاتش��ان اجرا 
نمی ش��ود تهدید به خروج و پارلمان 
را زمینگیر کردند. پارلمان اصالحات 
می توانس��ت جامعیت الزم را داش��ته 
باش��د. نماینده اسبق مجلس در پاسخ 
به اینکه حتی بدنه جریان اصالح طلبی 

به ش��ورای عالی نقد دارند اما گوش 
شنوایی نیست، تصریح کرد: خودمان 
نیز از اول اعتراض داریم و فقط برای 
اینکه نگویند وحدت شکن و مخالف 
هس��تیم، نماینده مان در شورای عالی 
شرکت دارد اما نقدمان را نیز داریم و 

در جلسات بحث می کنیم.

 استاندارد دوگانه 
علیه دولت ها

س��ایت عصر ایران در مطلبی به استاندارد دوگانه 
برخی جریان های سیاسی کشور در مواجهه با دولت ها 
اش��اره کرده که زمانی حمایت از رئیس جمهوری را 
واجب و زمانی، انتقاد از دولت را ضروری می دانند. 

در بخش��ی از این مطلب آمده: تقریباً یک ماه بعد از 
انتخابات س��ال 88، آیت ا... مصباح یزدی از حامیان 
سرس��خت محمود احمدی ن��ژاد در م��ورد جایگاه 
رئیس جمهوری گف��ت: »وقت��ی رئیس جمهوری از 
جان��ب رهبری نصب و تأیید می ش��ود ب��ه عامل او 
تبدیل شده و از این پرتو نور بر او نیز تابیده می شود. 
وقتی ریاس��ت جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت 
کرد، اطاع��ت از او نیز چون اطاعت از خداس��ت.« 

در ادامه این مطلب آمده اس��ت: حاال حدود 10 سال 
بعد منبری معروف ته��ران یعنی علیرضا پناهیان که 
از طرفداران سرس��خت آیت ا... مصباح یزدی است، 
در م��ورد دولت و رئیس آن می گوید: »با حمایت از 
ُکلیت نظام می توانند از دولت انتقاد کنند و این همان 
کاری است که مردم تهران در تجمع »امنیت و اقتدار« 
در روز دوش��نبه چهارم آذر انجام دادند.« نویس��نده 
پرس��یده اس��ت: باالخره ما کدام یک از این حرف ها 

را ب��اور کنیم؟ اطاعت از رئیس جمهوری اطاعت از 
خداس��ت یا فقط اینکه در نظام جمهوری اس��المی 
می شود از دولت انتقاد کرد؟ این همه تناقض از کجا 
می آید؟ فلسفه دولت تغییر کرده است یا چون رئیس 
جمهوری، رئیس جمهوری محبوب شما نیست انتقاد 
از دولت آزاد اس��ت و اگر در انتخابات آینده یکی از 
دوستان شما به رأس قدرت رسید، باز هم دولت در 

حصار تقدس گرایی قرار می گیرد؟

س��نت  اهل  ام��ام جمع��ه 
زاه��دان گفت: مص��رف مواد 
مخ��در و ان��واع مخ��درات و 
همچنی��ن خری��د و ف��روش 
آن ها از دیدگاه ش��رعی حرام 
اس��ت و علمای اهل سنت نیز 
بر این مطلب هم نظر هس��تند. 

ب��ه گ��زارش ف��ارس، مولوی 
عبدالحمید گفت: از آنجایی که 
ضرر و زیان مواد مخدر امری 
مس��لم و ش��ناخته شده است، 
در آن ش��ک و تردیدی وجود 
ن��دارد، لذا ام��روزه، نقصان و 
ض��رری که م��واد مخدر برای 

همه  دنیا و جهان دارد، بر کسی 
مخفی نیس��ت. بر هم��ه افراد 
جامعه الزم است که در رابطه 
با جلوگی��ری از مواد مخدر و 
مب��ارزه با این پدیده  زش��ت و 
شوم، از خود آمادگی و تالش 

نشان دهند.

ی��ک عضو هیأت رئیس��ه مجل��س در نامه ای به 
رئیس مجلس خواس��تار تشکیل کمیته حقیقت یاب 
در مجلس برای تهیه گزارشی جامع از کشته شدگان، 
مصدومین و بازداشت شدگان حوادث آبان ماه شد. 
ایسنا نوشت؛ در نامه علیرضا رحیمی خطاب به علی 
الریجانی آمده است: احتراماً با ابراز تأسف عمیق از 
حوادث دردناک آبان ماه در کشور و عرض تسلیت 
به خانواده جانباختگان این حوادث و ملت شریف 
ای��ران، همچنان که مس��تحضرید در پی اعتراضات 

وسیعی که متعاقب تصمیم افزایش قیمت بنزین در 
کش��ور رخ داد و موجب کش��ته شدن تعداد کثیری 
از هموطنان و مصدوم ش��دن و بازداش��ت تعدادی 
گردید متاس��فانه تاکنون آمار دقیقی از جانباختگان 
و مصدومین ارائه نش��ده اس��ت. در بخشی از این 
نامه آمده اس��ت: از آن جا که اکثریت آسیب دیدگان 
از مردم معترض و غالب��ا از طبقات ضعیف جامعه 
بوده ان��د و هیچ گونه همدلی و دلجوی��ی از آنان به 
عمل نیامده و همین امر موجب دلخوری در بخش 

بیش��تری را فراهم کرده است و از طرفی هیچ گونه 
گ��زارش موثق��ی از بازداشت ش��دگان و وضعیت 
پرونده قضائی آن ها ارائه نشده؛ بنابراین تقاضا دارد 
با قید فوریت تدبیر فرمایید تا کمیته ای حقیقت یاب 
از مجلس ش��ورای اس��المی زیر نظر هیات رئیسه 
مجلس تش��کیل گردیده و درخصوص افراد کشته 
ش��ده و مصدومی��ن و بازداشت ش��دگان حوادث 
آبان ماه و همچنین تدابیر وزارت کشور در مواجهه 
با اعتراضات خصوصا نحوه مقابله نیروهای انتظامی 

و امنیتی گزارش جامعی تهیه و به مجلس ش��ورای 
اسالمی ارائه گردد. رحیمی در بخش دیگری از این 
نامه آورده: بدیهی است اکنون که شرایط کشور در 
وضعیت عادی قرار گرفته گزارش مس��تند و جامع 
این کمیته برگرفت��ه از حقایق رویدادها می تواند به 
ابهامات عدیده و س��واالت فراوان��ی که برای مردم 
و نمایندگان مجلس ایجاد ش��ده پاس��خگو بوده و 
در ترمی��م آالم و کدورت های پیش آمده و خصوصا 

رسیدگی به وضعیت پیش آمده موثر باشد.

مدارس غیردولتی افراد 
سیاسی قانونی است

وزیر آموزش و پرورش درباره مدارس غیردولتی 
که متعلق به ش��خصیت های سیاسی هستند، واکنش 

نش��ان داد. حاج��ی میرزایی افزود: هرکس��ی مجوز 
الزم را داش��ته باشد، چه مس��ئول و چه غیرمسئول، 
می توان��د طب��ق چارچوب ها کار کند و م��ا با قانون 
جدید تعارض منافع این مس��اله را کنترل می کنیم اما 
اگر در جایی مصداق تعارض منافع را داش��ت حتما 
با آن برخورد می کنیم. وی ادامه داد: تاکنون کارهای 

غیرقانونی گزارش نش��ده اس��ت یعنی افراد مراجعه 
ک��رده و از ظرفیت های قانونی ش��ان ب��رای احداث 
مدارس اس��تفاده کردند. قان��ون از این افراد حمایت 
می کند ما هم حمایت می کنیم، اما اگر تخلفی صورت 
بگیرد حتما با آنها برخورد خواهد شد. عالوه بر اینها 
میزان شهریه ها به طور دقیق ذکر شده و اگر مدارس 

غیر از این ش��هریه ای بگیرند در ابت��دا به آنها تذکر 
داده می ش��ود و یا حتی مجوزش��ان لغو خواهد شد. 
وزیر آموزش و پرورش در واکنش به ورود نیروهای 
امنیتی و انتظامی در مدارس گفت: من اطالعی درباره 
دستگیری دانش آموزان ندارم و در تمام استان ها به ما 

اعالم شده که دانش آموزی دستگیر نشده است.

ترغيب به خشونت 
از سيما

یک کارش��ناس مس��ائل مذهبی در 
شبکه اول سیما در اظهارنظری عجیب، 
درباره نحوه برخورد با بازداشت شدگان 

در اعتراض��ات ب��ه گران��ی بنزی��ن و 
ناآرامی ه��ای اخیر گفت: حکم برخورد 
با آنها بریدن دس��ت و پ��ا و زجرُکش 
کردن و ره��ا کردن آنه��ا در میان دریا 
اس��ت! به گزارش »ایران«، این سخنان 
را ابوالقاس��م بهرام پور در برنامه شبکه 
یک س��یما با عن��وان »آفتاب ش��رقی« 

مطرح کرده بود. او تأکید داشت که این 
خواسته اش درباره برخورد با معترضان 
روزه��ای اخیر برابر ن��ص صریح قرآن 
کری��م اس��ت. بهرام پور تأکید داش��ت 
ک��ه در صورت انجام ای��ن کارها دیگر 
کس��ی در جامعه دس��ت به اعتراضات 
خش��ونت بار نمی زن��د. وی معتقد بود 

ک��ه نباید ب��ه احساس��ات معترضان در 
ای��ن اعتراض��ات توجه ش��ود و بدون 
چنی��ن توجهی نیاز اس��ت که حکم یاد 
ش��ده اجرا گردد. بازنش��ر این فیلم در 
شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی 
در پی داشت. بسیاری از کاربران فضای 
مجازی تأکید داش��تند که صدا و سیما 

در این ش��رایط نه تنه��ا تمهیدی برای 
ش��نیدن صدای معترضان و مردم ندارد 
بلکه در جه��ت عکس درصدد افزایش 
حس خش��م علیه آنها است. برخی نیز 
معتقدن��د توصیه این کارش��ناس دینی 
در صدا و س��یما با اح��کام اصیل دینی 

هماهنگی ندارد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران از 
رفع تصرف 50 هزار متر از اراضی ملی 
به ارزش 500 میلیارد ریال در شهرستان 
ش��هریار خب��ر داد. س��ردار محس��ن 
خانچرلی اظهار داش��ت: در پی کسب 
خبری مبنی بر تصرف اراضی ملی در 

یکی از مناطق شهرستان شهریار، بررسی 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار 
گرفت. وی افزود: در جریان رسیدگی 
به این پرونده، ماموران با انجام تحقیقات 
پلیسی، یک متهم را که با محصور کردن 
50 هزار متر از زمین های ملی شهرستان 

شهریار را در تصرف خود درآورده بود، 
شناسایی و دس��تگیر کردند. این مقام 
ارشد انتظامی تصریح کرد: با هماهنگی 
مراجع قضائ��ی و حضور عوامل یگان 
حفاظت از منابع طبیعی، حصار ایجاد 

شده در اطراف زمین تخریب شد.

وزیر  مع��اون  ناظمی،  امیر 
ارتباطات، در حساب توئیتری 
خ��ود از تهیه الیح��ه ای خبر 
داده ک��ه در صورت تصویب، 
قطع اینترنت فق��ط با مصوبه 
مجلس امکان پذیر می شود. به 

گزارش »ایران«، ناظمی نوشته 
اس��ت: »بازگش��تیم، اما برای 
عادی س��ازی  از  جلوگی��ری 
قط��ع اینترن��ت، در حال تهیه 
الیحه ای هستیم تا از این پس 
قطع اینترنت و هر اپ با بیش 

از 10 میلیون کاربر ایرانی تنها 
با تصویب مجلس امکان پذیر 
باشد! از نمایندگان می خواهم 
از آن پش��تیبانی کنند. اینترنت 
مث��ل آب، مث��ل ه��وا، قاب��ل 

قطع کردن نیست!«

خرید و فروش مواد مخدر حرام است

تشکیل کمیته حقیقت یاب برای تهیه گزارشی از کشته شدگان

قطع اینترنت با تصویب مجلس

طرح سرا پر از ایراد و ابهام است

زمین خواری 50 میلیارد تومانی در شهریار


