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گزیده

میــــــــز خبـ ــر

سفراعضای کمیسیون
عمران مجلس به هرمزگان

رئیس کمیته بندری و دریایی کمیسیون عمران مجلس
گفت :اعضای کمیسیون عمران مجلس جهت بازدید
و بررسی ظرفیت ها و مشکالت بندرشهید رجایی به
بندرعباس مسافرت می کنند.به گزارش مهر ،حسین
هاشمی تختی با اشاره به بازدید خود از مجتمع بندری
شهید رجایی بندرعباس ،عنوان کرد:در این بازدید
رانندگان کامیون های حمل و نقل کاال از ماندن در صف
طوالنی گمرک گالیه هایی داشتند و این موضوع بازتاب
منفی به همراه داشته است.وی ادامه داد :علت این
مشکل در گیت گمرک ،کمبود «ایکس ری» و همین طور
کهنگی و از مدار خارج شدن «ایکس ری» موجود بود که
پاسخگوی تعداد زیاد کامیون ها در بندر شهید رجایی
نیست.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
افزود :در این راستا و برای رفع این مشکل ،با پیگیری
هایی که صورت گرفت ،جلسه ای با حضور مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی کشور ،رئیس کل گمرک،
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و
مدیران متناظر استانی این دستگاه ها به همراه معاون
عمرانی استانداری هرمزگان تشکیل شد.هاشمی تختی
تصریح کرد :در این جلسه توافق شد طی یک ماه آینده
دستگاه «ایکس ری» با کیفیت و سرعت باال جهت انجام
امور گمرکی در بندر شهید رجایی نصب شود و همین طور
گمرک در این بندر به طور شبانه روزی کار کند.رئیس
کمیته بندری و دریایی کمیسیون عمران مجلس در ادامه
از سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به هرمزگان خبر
داد و بیان داشت :با پیگیری های صورت گرفته ،اعضای
کمیسیون عمران مجلس جهت بازدید از بندر شهید
رجایی بندرعباس و بررسی ظرفیت ها و مشکالت این
مجتمع بندری به استان هرمزگان سفر می کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس
خاطرنشان کرد :سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس
اواخر هفته جاری انجام می شود و در این سفر مدیران
و مسئوالن عالی رتبه سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک
جمهوری اسالمی ایران نیز اعضای کمیسیون عمران را
همراهی خواهند کرد.هاشمی با تا کید بر اینکه بندر شهید
رجایی می تواند به بندر هاب منطقه و مرکز ترانزیت در
خاورمیانه تبدیل شود ،اظهار داشت :تالش می کنیم با
رفع مشکالت این بندر ،شرایط توسعه ،عمران و آبادانی
بیشتر آن فراهم شود.

هزینههای انتخاباتی میلیاردی
در هرمزگان آفت انتخابات است

رئیس دفتر شورای نگهبان در هرمزگان گفت :هزینههای
گزاف انتخاباتی در هرمزگان از اشکاالت خاص این استان
است و هزینهکرد انتخاباتی در هرمزگان برعکس تمام کشور
است چرا که در استان هرمزگان میلیاردی هزینه انتخابات
میشود و این آفت انتخابات است.به گزارش فارس ،
علیا کبر وحیدی در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت
روز تأسیس شورای نگهبان با بیان اینکه نظارت ،بخشی
از حقالناس است ،اظهار داشت :بیش از  5329نفر در
انتخابات اخیر میاندورهای مجلس شورای اسالمی در
غرب هرمزگان و ریاست جمهوری در این استان نظارت
داشتهاند.وی با بیان اینکه دوازدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری یکی سختترین و پیچیدهترین
انتخابات تا کنون بوده است ،افزود :برای جلوگیرى از تقلب
و بهدلیل تأ کیدات مقام معظم رهبری(مدظهالعالی) بر
سالمت انتخابات ،تعرفهها به گونهای طراحی شده بود
که هرگونه تقلب امکان پذیر نباشد.رئیس دفتر شورای
نگهبان در هرمزگان عنوان داشت :هیچگونه شکایتی
در بحث انتخابات ریاست جمهوری در استان گزارش
نشده است اما این عدم شکایت در هرمزگان دلیل بر
نبود تخلفات نیست و یکی مهمترین تخلفات در حوزه
تبلیغات ریاست جمهوری ،استفاده از امکانات دولتی
در استان بوده است.وحیدی با بیان اینکه بخش عمده
مشکالت انتخابات در قانونگذاری است و نیاز به بازنگری
جدی دارد ،گفت :در انتخابات اخیر  4.2درصد افزایش
مشارکت در هرمزگان بوده است که این افزایش از میانگین
کشوری باالتر است.وی در پاسخ به سؤوال خبرنگاری
در خصوص دلیل ابطال انتخابات دوره قبل مجلس در
حوزه غرب هرمزگان بیان کرد :مستندات ارائه شده ،غیر
قابل خدشه بوده است و سند به جای فرد حرف میزد و
این دلیل اصلی ابطال انتخابات دوره گذشته مجلس در
حوزه غرب هرمزگان بوده است که بعضأ از رسانهای کردن
مستندات معذوریت داریم.رئیس دفتر شورای نگهبان
در هرمزگان تصریح کرد :هزینههای گزاف انتخاباتی در
هرمزگان از اشکاالت خاص این استان است و هزینهکرد
انتخاباتی در هرمزگان برعکس تمام کشور است چرا که
در استان هرمزگان میلیاردی هزینه انتخابات میشود و
این آفت انتخابات است.وحیدی ادامه داد :تنها راه رفع
مشکالت انتخابات تجدید نظر در قانونگذاری است و
باید روشن و شفاف در بحث هزینهها ورود و در خصوص
رفع شبهات اقدام شود.

آ گهی تغییرات

امام جمعه بندرعباس:

مسووالن هرمزگان توجیه
نکنند،حقایق را بیان کنند

من در خطبههای هفته گذشته نگفتم که آب بندرعباس
غیربهداشتی است فقط اعالم کردیم که آب بو میدهد اما
سالم است و همین آب با همین کیفیت بد خدا میداند که
چه تالشهایی برای تهیه آن و رساندن آن به دست مردم
میشود.وی از همه مردم نمازگزار شهر بندرعباس و هرمزگان

گروه سیاسی//
آیت اهلل نعیمآبادی گفت :من تا زمانی که مشکل بوی آب
بندرعباس از نظر مردم حل نشود ،آن را در نماز جمعه بیان و
تکرار میکنم.

به گزارش فارس  ،آیتاهلل غالمعلی نعیمآبادی اظهار کرد:

استاندار هرمزگان خبرداد:

خط هوایی بندرعباس -مسقط راهاندازی میشود

گروه سیاسی:
استاندار هرمزگان گفت :ایرالین هرمز ،ایرالین
اختصاصی استان هرمزگان ثبت شد و در مرحله خرید
هواپیما جهت آغاز فعالیت رسمی است.

جاسم جادری در اجالس روسا و نمایندگان
انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور در
بندرعباس ،بیان داشت :یکی از مشکالت مهم در
کشور نوع نگاه به حوزه گردشگری است ،گردشگری
کشور با مشکل فرهنگی روبرو است .گردشگری یک
امر فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی است و باید همه
جانبه به آن نگریست.
وی عنوان کرد :صنعت گردشگری موتور محرک
توسعه اقتصادی هر کشور و منطقه است .توجه ویژه به
صنعت گردشگری موجب رونق صنعت ،کشاورزی ،صنایع
دستی ،ارتباطات خواهد شد .وی ادامه داد :هدفمان از
توسعه گردشگری ،گردشگری حالل در کشور است و با
گردشگری می توان  50درصد مشکل اشتغال جامعه را حل
کرد.استاندار هرمزگان افزود :با ورود گردشگر به کشور بخش
های مختلف اقتصادی جامعه از کشاورزی تا راه و زیرساخت
های گردشگری رونق می یابند.
جادری با بیان اینکه گردشگری یک صنعت سودآور در دنیا
به حساب می آید ،اظهارداشت :صنعت پر سود گردشگری
در حال حاضر در اختیار هفت کشور دنیا است و امارات
متحد عربی با محوریت دوبی جزو  4کشور اول سودآوری در
گردشگری است .جادری یادآور شد 700 :میلیارد دالر درآمد
حاصل از گردشگری خاورمیانه و جهان بوده که سهم ایران
از آن تنها یک دهم است و یکی از کشورهای همسایه با وجود
آنکه جاذبه های گردشگری ایران را ندارد ،چهارمین قطب
گردشگری جهان است.
استاندار هرمزگان با بیان اینکه افزایش سرمایهگذاری در
زیرساخت های اقامتی و در یک کالم تمام اقتصاد را می تواند
متحول کند ،ابرازداشت :سهم ما از گردشگری دنیا کمتر از
یک دهم درصد است .امارات  ۴درصد گردشگری دنیا را به
خود اختصاص داده است و این یعنی  ۴۰برابر ایران است.وی
افزود :ایران جاذبه های تاریخی و جغرافیایی فراوانی دارد و
باید روی این مسأله کار شود .در چشم انداز  ۱۴۰۴باید به دو
درصد جذب گردشگر برسیم.
جادری ،نباید از ورود گردشگر بترسیم که مبادا سبک زندگی
مان را تغییر دهد .در برخی از شهرها گردشگران را فراری داده
ایم و فراموش کرده ایم گردشگران بزرگ ترین مبلغان ما

خواهند بود .ا گر بخواهیم گردشگری رونق بگیرد ،دولت باید
پایش را از این ماجرا بیرون بکشد و کار را به بخش خصوصی
وا گذار کند.
وی با تا کید بر اینکه تبلیغات درزمینه گردشگری در اولویت
خواهد بود و باید از ظرفیت رسانه های مختلف استفاده کرد،
تصریح کرد :هرمزگان را بیشتر با قشم و کیش می شناسند این
در حالی است که نقاط کمتر شناخته شده هرمزگان پتاسنیل
های بسیار بیشتری نسبت به این اما کن دارند.
وی با بیان اینکه کارهای ثبت ایرالین با محوریت استان
هرمزگان به نام هرمز ایر انجام شده و ا کنون در مرحله خرید
هواپیماست ،گفت :بزودی این ایرالین فعالیت خود را در
هرمزگان آغاز می کند.استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد :سال
گذشته خط گردشگری مستقیم بین بندرعباس و عمان راه
اندازی شد و همچنین خط هوایی مستقیم بین بندرعباس
و مسقط راه اندازی می شود و پیگیر استقرار هواپیمای ATR
که از سوی هما خریداری شده در این استان هستیم.
راه اندازی موکب زائران هرمزگان در مرز شلمچه
استاندار هرمزگان گفت :اولویت استان هرمزگان برای مراسم
اربعین حسینی راه اندازی موکب ها به خصوص موکب زائران
هرمزگان در مرز شلمچه است.
جاسم جادری در نشست ستاد اربعین حسینی استان
هرمزگان با تبریک آزادسازی شهر موصل کشور عراق ،عنوان
کرد :فتح موصل نمونه ای همانند فتح خرمشهر است و مردم
و نیروهای مسلح عراق سرافرازانه در میدان های نبرد این
پیروزی شکوهمند را رقم زدند.
وی مراسم اربعین حسینی را یک حرکت و رستاخیز بزرگ
فرهنگی دانست و افزود :این مراسم هرسال نسبت به سال
قبل باشکوه تر برگزار می شود و وحدت و همدلی میان

مسلمانان ایجاد می کند.استاندار هرمزگان با بیان
اینکه اولویت استان هرمزگان برای اربعین راه اندازی
موکب ها به خصوص موکب زائران هرمزگان در مرز
شلمچه است ،تصریح کرد :سال گذشته  23هزار نفر از
استان هرمزگان به زیارت اربعین رفتند و در سال جاری
این رقم افزوده خواهد شد.
جادری با تا کید بر اینکه باید تالش کنیم زائران در
مرزها شرایط مناسبی داشته باشند ،اظهار داشت:
کمیته های مشارکت مردمی و اسکان و تغذیه ستاد
اربعین استان بیشترین مسئولیت را دارند و برای راه
اندازی موکب و اسکان مناسب زائران اهتمام بیشتری
داشته باشند.وی گفت :احداث موکب احتیاج به
همت و تالش بیشتر دارد و هیئت امنای موکب باید به طور
مرتب تشکیل شود و کارها را به پیش ببرد.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :نیاز است اطالع رسانی
مناسب صورت گیرد تا زائران اربعین از طریق سامانه سماح
ثبت نام کنند و اعزام ها در قالب کاروان و به صورت گروهی
انجام شود .براساس اعالم سازمان حج و زیارت ثبت نام زائران
اربعین حسینی از طریق سامانه سماح از  11شهریور آغاز می
شود.
سنت حسنه وقف در پیشبرد بسیاری
از کارها موثر است
استاندار هرمزگان با تا کید بر اینکه وحدت و همدلی و یکرنگی
میان مجموعه اوقاف هرمزگان باید استمرار داشته باشد،
گفت :اوقاف یک دستگاه فرهنگی و دینی است و سنت حسنه
وقف می تواند در پیشبرد بسیاری از کارها در کشور موثر باشد
و نیاز است نسبت به ترویج این امر بیش از گذشته اهتمام
شود.
جاسم جادری در دیدار با کارکنان و مدیران اداره کل اوقاف
و امورخیریه استان هرمزگان کسب رتبه برتر این اداره کل در
سطح کشور را نشان از تالش مجدانه دستگاه اوقاف هرمزگان
دانست و ضمن قدردانی از زحمات و تالش های کارکنان
اداره کل اوقاف هرمزگان ،بیان داشت :یک مجموعه زمانی
می تواند نتیجه بگیرد و موفق باشد که همه اعضای آن با هم
همکاری داشته باشند.
وی با تا کید بر اینکه وحدت و همدلی و یکرنگی میان مجموعه
اوقاف هرمزگان باید استمرار داشته باشد ،اظهار داشت:
اوقاف یک دستگاه فرهنگی و دینی است و سنت حسنه وقف
می تواند در پیشبرد بسیاری از کارها در کشور موثر باشد و نیاز
است نسبت به ترویج این امر بیش از گذشته اهتمام شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد؛

اخراج بازنشستهها از ادارات دولتی

گروه سیاسی:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادامه پیگیریها بر روی

شرکت ستاره کارون شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  1888و شناسه ملی 10800047351

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1396/2/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:آقای علی حقایق به شماره ملی 1816708798
آقای ابراهیم حقایق به شماره ملی 1828081507
آقای اسماعیل حقایق به شماره ملی 1828081515
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره انتخاب شده توسط متقاضی
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری میناب
 34547 96/4/21م الف 103052

آ گهی تغییرات

خواست تا در مصرف آب صرفهجویی کنید چرا که ا گر
صرفهجویی نکنیم ،جیرهبندی خواهد شد.
امام جمعه بندرعباس با بیان این که بحث هفته گذشته
ما درباره کیفیت آب بود .از مسؤولین خواهش میکنیم تا
مسأله آب را بررسی کنند تا مشکل از نظر مردم حل شود و از
نظر مردم آب خوب باشد.
آیتاهلل نعیمآبادی از مسؤولین خواست تا توجیه نکنند بلکه
حقایق را منتقل کرده و مسؤولین باالدستی را در جریان
مسائل و مشکالت قرار دهند تا مسؤولین دلسوز جامعه
ما مشکالت را پیگیری کنند و باز هم من تکرار میکنم که
آب بندرعباس بو میدهد و کیفیت آن خوب نیست اما
غیربهداشتی نیست.
وی تأ کید کرد :من تا زمانی که این مشکل از نظر مردم حل
نشود ،این مشکل را در نماز جمعه تکرار میکنم.
خطیب جمعه بندرعباس با گرامیداشت هفته تأمین
اجتماعی ،عنوان کرد :خدمات نظام جمهوری اسالمی را
برای مردم بگوئید.
در قبل از انقالب اسالمی ،تأمین اجتماعی فقط در 3
نقطه شعبه داشت اما ا کنون در  35نقطه از استان واحد
اجرایی تأمین اجتماعی فعال است و بیش از  911هزار نفر
تحت پوشش خدمات تأمین اجتماعی قرار دارند و من به
سهم خودم از خدمتگزاران مردم در این سازمان قدردانی
میکنم.وی با گرامیداشت روز شورای نگهبان ،تصریح کرد :تا
قانون اساسی هست ،شورای نگهبان هم هست و ا گر شورای
نگهبان کمکاری کند و یا دچار اشتباهی شود ،قطعا رهبر
معظم انقالب تذکر میدهند و این نشانههای ظرفیت قانون
اساسی کشورمان و نظام جمهوری اسالمی است .امام راحل
(ره) همواره در طول حیات خودشان بر ضرورت انجام وظیفه
جدی شورای نگهبان تأ کید داشتند.
آیتاهلل نعیمآبادی ادامه داد :تکریم و حفظ حرمت شورای
نگهبان ،حفظ حرمت قانون است و برای ما تأئید رهبری در
همه امور کافی است.

شرکت ستاره کارون شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  1888و شناسه ملی 10800047351

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/2/28تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:آقای علی حقایق به شماره ملی  1816708798به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای ابراهیم حقایق به شماره ملی  1828081507به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
آقای اسماعیل حقایق به شماره ملی  1828081515به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا عضوهیئت مدیره (آقای اسماعیل حقایق) هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضاء  ،تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آ گهی های سازمان ثبت قابل
دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد وامال ک استان هرمزگان -مرجع ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری میناب
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وضعیت مدیران دوتابعیتی خبر داد و گفت:
اخیرا در همین راستا چند مدیر دوتابعیتی
اخراج شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو
با مهر در پاسخ به این سؤال که کار این
سازمان در رابطه با وضعیت مدیران دو
تابعیتی به کجا رسید؟ گفت :نظارت
سازمان بازرسی در این رابطه متوقف
ً
نشده است و مستمرا گزارشاتی را ارائه داده
وپیگیریهای الزم را انجام میدهیم.ناصر
سراج تصریح کرد :بررسی دوتابعیتیها
همیشه هست و ما روی آن کار میکنیم،
اخیرا چندین
خصوصا در حوزه ورزش که
ً
ً
مورد شناسایی شده و تعدادی از آنها حتی
از حوزه فعالیتی خود هم اخراج شدهاند.
وی در پاسخ به این سؤال که علیرغم بخشنامه و دستور
سازمان بازرسی به وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههای
اجرایی در رابطه با قانون منع بهکارگیری دوشغلهها در
دستگاههای دولتی ،هنوز بسیاری از مدیران بازنشستهها در
ادارت مشغول به کار هستند و موضع سازمان بازرسی در این
مورد چیست؟ گفت :سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده
است به طوری که تعداد زیادی از بازنشستههای مشغول به
کار در دستگاههای دولتی را اخراج کردیم.
اخیرا هم تعدادی بازنشسته مشغول به کار در حوزه
وی افزودً :
ورزش شناسایی شدند که پس از اقدامات الزم و پیگیریهای
مربوطه اقدامات قضایی الزم انجام میشود و هر کجا این
ً
افرادباشند ،قطعا برخورد میشود.
ناصر سراج سال گذشته طی نامهای به مدیران ارشد
وزارتخانهها ،سازمانها و دستگاههای اجرایی اعالم کرد که
قانون منع بهکارگیری دوشغلهها در دستگاههای دولتی از
تاریخ ابالغ الزماالجراست و این سازمان با متخلفان برخورد
قانونی خواهد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه با استناد قانون
اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۲۲اردیبهشت ماه
سال  ۱۳۹۵مجلس شورای اسالمی خطاب به مدیران ارشد
دستگاههای اجرایی هشدار داده بود که انتصاب افراد
بهصورت حقیقی و یا حقوقی بهصورت همزمان در بیش از یک
شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها
یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل
یا عضو هیئت مدیره ،غیرقانونی است و کلیه دستگاههای
مشمول موظفند مفاد قانون مذکور را رعایت کنند.
سراج در ادامه نامه خود متذکر شده بود :سازمان بازرسی کل
کشور بهموجب تکالیف و وظایف قانونی خود به کلیه واحدهای

بازرسی خود مأموریت داده تا در راستای نظارت بر حسن
اجرای قانون مذکور ،ضمن بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای
قانونی ،بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاهها
و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند.در تبصره ۲
ماده واحده قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت آمده است:
ً
«هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی
همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه
آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی
است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.
متخلف عالوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت
جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود».
گزارش تخلفات فرودگاهی آماده شد
ناصر سراج در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به بررسی
کلیه قراردادهای مربوط به وا گذاری اما کن و CIPها در
فرودگاهها نیز گفت :تخلفاتی در این رابطه مشهود بود که
گزارشی در خصوص آن آماده شده است.
وی افزود :همکاران ما در فرودگاهها مستقر شدند و به همه
قسمتهای فرودگاهی ورود کردند و مسائل و تخلفات را رصد
و گزارش میدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال که
در رابطه با تخلفات فرودگاهی تا کنون افرادی هم به مراجع
قضایی معرفی شدند؟ گفت :در همه پروندهها متهم وجود
ندارد چرا که برخی از مسائل تخلف است و به مراجع مربوطه
ارسال میشود .در رابطه با این مسائل ،سازمان بازرسی
پیشنهادات الزم برای اصالح امور را ارائه داده و از سویی
پیگیریهای الزم را انجام میدهد.
سراج تصریح کرد :پس از این مرحله ،سازمان بازرسی گزارشات
الزم را ارائه داده و در صورت اثبات ارتکاب جرم پرونده به
دادسرا یا دادگاه ارسال میشود.

از کنایه عارف به روحانی
تا حمید بقایی دست به اعتصاب غذا زد

کنایه عارف به روحانی
محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان با کنایه به رئیس جمهور روحانی گفت:
بعضیها پیروز میشوند یادشان میرود چه کسانی
برایشان زحمت کشیدند و من این گله را دارم.
عارف در ادامه سخنانش در «نشست هماندیشی
شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان» ،گفته است:
در انتخابات اردیبهشت هیچ شکی نیست که پیروزی
روحانی مدیون اصالحطلبان است .خواهش ما در آستانه
تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فرا کسیون
امید است.
عارف البته در ادامه سخنانش میگوید که به دنبال
سهمخواهی از دولت نیستند.عارف در بخش دیگری
از سخنانش گفت :ا گر ما را دنبال نخود سیاه نفرستند
قصد ما کمک کردن و ادامه راه است .وی در عین حال
گفت :انتظارمان از روحانی این است با شورای عالی
اصالحطلبان مشورت کند/ .انتخاب
طعنه محمد هاشمی به قالیباف
محمدهاشمی درخصوص پست شهرداری تهران گفت:
بعد از انقالب در تهران چندین شهردار آمده است .از این
تعداد  ٢نفر به سمت ریاستجمهوری رفتهاند .یکی آقای
احمدینژاد بود که رئیسجمهور شد و یکی هم آقای
قالیباف بود که چند دوره کاندیدا شد اما رأی نیاورد.
هدف كسی كه به شهرداری میآید باید خدمت به مردم و
اصال امور شهری باشد؛ بدون در نظر گرفتن اینكه در آینده
چه كاری میخواهد انجام دهد.
ممكن است شهردار بماند ،وزیر شود یا كاری نداشته
باشد .اینكه فردی شهرداری را پلكان ترقی برای خود قرار
دهد تا بتواند رأی مردم تهران را جلب كند و رییسجمهور
شود ،ادامه همین وضع اسفناك تهران را در پی خواهد
داشت .وقتی چند دالل را دور خودت جمع كنی و به آنها
خدمات بدهی كه در زمان انتخابات كمك كنند؛ اجحاف
به مردم شود و در كوچه  ٤متری برج بسازی ،وضع بهتر
از این نخواهد شد .اینها روشهای غلطی است و حتما
در دوران روی كار آمدن اصالحطلبان در شورای شهر باید
این نوع رفتارها متوقف شوند.
اصالح امور شهری باید از اهداف مهم شهردار باشد؛ نه
به دست آوردن جایگاه ریاستجمهوری .بعد شروع كند
و از افراد امتیاز بگیرد .اینها خالف شرع ،خالف قانون و
هم دور از شأن مدیر در جمهوری اسالمی است كه به
این صوررت عمل كند .با خدمت به مردم مغایر است/.
اعتماد
کنایه مصباح به دولت:
دیدیم چگونه همه تحریمها برداشته شد
مصباح یزدی ،رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی (ره) در دیدار با جمعی از روحانیون با تأ کید بر
اهمیت آخرت به عنوان زندگی حقیقی انسان و بی ارزش
بودن دنیا نسبت به آخرت اظهار داشت :آیا ا گر کسی به
این مسأله ایمان داشته باشد ،میتواند بگوید که نباید
غصه آخرت مردم را خورد و آنچه مهم است این است که
تحریمها برداشته شود؟! البته دیدیم که چگونه همه
تحریمها هم برداشته شد !/انتخاب
زنی از بیت امام(ره) وزیر کابینه روحانی میشود؟
برخی افراد از احتمال حضور چند زن به عنوان وزیر
در کابینه سخن میگویند .یکی از کسانی که از او به
عنوان شانس تصدیگری پست وزارت علوم یاد میشود
همسر مرحوم سید احمد خمینی است .سیدهفاطمه
طباطبایی ،همسر مرحوم سید احمد خمینی و مادر
سیدحسن خمینی ،است.
فاطمه تنها دختر آیتاهلل سید محمد باقر سلطانی
طباطبایی ،از استادان حوزه علمیه قم است .جد مادری
او آیتاهلل سیدصدرالدین صدر و پدر امام موسی صدر
است .فاطمه ،یکی از خواهرزادههای امام موسیصدر به
شمار میرود .فاطمه طباطبایی مقطع کارشناسی را بعد
از انقالب در رشته فلسفه غرب دانشگاه تهران به اتمام
رساند و پس از آن کارشناسی ارشد و دکترای خود را در
رشته عرفان اسالمی گذرانده است.
وی هما کنون رئیس شورای زنان فرهیخته در دانشگاه
آزاد اسالمی است/.شرق
بعید نیست بزرگان انقالب
به یک رضاخان دیگر تبدیل شوند
حجت االسالم سیداحمد علمالهدی امشب در مراسم
بزرگداشت قیام گوهرشاد با بیان اینکه تمام شهرت
رضا خان به علت حضور در مراسمات مذهبی به ویژه
عزاداریها بوده است ،تصریح کرد :این فرد پس از به
قدرت رسیدن با دنیای استکبار ارتباط برقرار کرده و به
سوی از بین بردن حجاب حرکت کرد و این جریان سیاسی
در واقع درس عبرتی برای مردم است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد :طبق
سخنان حضرت علی (ع) نباید مال ک حق و باطل را در
افراد قرار داد و اصال بعید نیست که در صورت انحراف
افرادی که از دیرباز سنگ زیرین آسیاب انقالب بودهاند
نیز تبدیل به یک رضا خان دیگر شوند/.انتخاب
کنایه انصاری به رئیسی :حرفهایتان به درد زمان
تبلیغات میخورد
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت :پرونده انتخابات بسته
شد و االن زمان همکاری و همراهی همه مردم ایران
حتی کاندیداهای محترم انتخابات ریاستجمهوری و
هوادارانشان با رئیسجمهور منتخب است.
مجید انصاری درباره اظهارات سیدابراهیم رئیسی نامزد
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مبنی بر اینکه «طرف
مقابل رقیب هراسی کرد وگرنه من رأی بیشتری می آوردم»
به خبرآنالین گفت :این بحث ها مربوط به دوران رقابت
و انتخابات است ،پرونده انتخابات بسته شد و االن زمان
همکاری و همراهی همه مردم ایران حتی کاندیداهای
محترم انتخابات ریاست جمهوری و هوادارانشان با
رئیس جمهور منتخب است.
وی با اشاره به ضرورت کمک به رئیس جمهور منتخب
مردم افزود :امروز کشور نیاز به حرکت جدی برای تحقق
شعار سال یعنی اشتغال و تولید دارد.
آقای روحانی رئیس جمهور  24میلیون نفر نیست بلکه
رئیس جمهور  80میلیون نفر ایرانی است ،کاندیداهای
محترم انتخابات ریاست جمهوری که می گفتند برنامه
هایی دارند ،می توانند برنامه های شان را بفرستند،
طرفدارانشان نیز به دولت کمک کنند/.خبرآنالین
رئیسی چهره حدا کثری نبود
امیرحسین ،عضو جبهه پایداری در پاسخ به پرسش
«شما یک چهره حدا کثری را به میدان آوردید و شکست
خورد ».گفت :خیر ،اصال این نبود .جناب آقای رئیسی از
زاویه مقبولیت عمومی در زمانی که وارد ماجرا شد ،چهره
حدا کثری نبود.
 43درصد مردم در نظرسنجی ها می گفتند ،ما آقای
رئیسی را نمی شناسیم بنابراین کجا یک چهره حدا کثری
بود .یادمان باشد انتخابات ریاست جمهوری سال ،92
آقایان والیتی ،قالیباف و حدادعادل را معرفی کردند
استدالل هم این بود که همه مردم آنها را می شناسند،
در مقابل آقای جلیلی به علت اینکه ناشناخته است یا
مقبولیت ندارد نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری
شود.
در واقع دعوای بین معرفی صالح مقبول و اصلح بود.
این دوره تغییر و چرخشی که در جریان اصولگرایی اتفاق
افتاد پیوستن به گفتمان اصلح و ایجاد اجماع حول
اصلح بود .صالح از اصلح ممیزات کمتری دارد بنابراین هر
گروه از مومنان نگاهی دارند و از دید خود به او نگاه می

کنند بنابراین به نتیجه نمی رسند اما کسی که می تواند
اتفاق نظر روی نام خود ایجاد کند اصلح است چون عیب
کمتری دارد/.نامهنیوز
توقیف یک محموله خرما مشکوک عربستانی در بوشهر
یک مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به توقیف یک
محموله خرمای عربستان گفت :این محموله شامل یک
هزار و  ۲۳۷کارتن بوده که هر یک محتوی  ۱۲بسته نیم
کیلویی است که به زودی معدوم میشود .منصور بازیار
مدیر کل گمرک گناوه در خصوص جزئیات توقیف این
خرماها گفت :این محموله شامل یک هزار و  ۲۳۷کارتن
بوده که هر یک محتوی  ۱۲بسته نیم کیلویی است.
بازیار افزود :با تالش و هوشیاری ماموران حراست
گمرک گناوه ،ماموران گمرک در بندر ریگ به یک لنج
باری مشکوک و پس از کنترل اسناد مانیفست این لنج
مشخص گردید محموله خرما از مبدا یک کشور ثالث به
این بندر حمل گردیده اما محصول کشور عربستان است.
بازیار گفت :با توجه به حساسیت موضوع و احتمال
آلودگی بهداشتی خرمای کشف شده ،نمونه آن برای
آزمایش الزم به مرکز بهداشت این شهرستان ارسال شده
است/.گمرک جمهوری اسالمی ایران
ترامپ :با پوتین «خیلی خوب» کنار میآیم
دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا در مورد دیدارش با
پوتین گفت :مردم میگویند اوه آن دو نباید با هم بسازند.
خوب ،آنهایی که این حرف را میزنند چه کسانی هستند؟
فکر میکنم ما «خیلی خیلی خوب» کنار میآییم .ما یک
قدرت اتمی خیلی قوی هستیم ،آنها هم همینطور .این
باعث نمیشود که رابطه نداشته باشیم.
پوتین ترجیح میداد هیالری کلینتون به جای من
رئیس جمهور شود .چرا؟ چون ا گر هیالری کلینتون برنده
میشد ارتش ما تکه تکه و انرژی ما خیلی گران تر میشد.
این چیزی است که پوتین در مورد من نمیپسندد .برای
همین است که میگویم او چرا مرا بخواهد؟ /عصر ایران
شهرداری انتخاب کنید
که دنبال ماجراجویی سیاسی نباشد
موسوی الری نائب رئیس شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان در نشست هماندیشی شورایعالی
سیاستگذاری اصالح طلبان با شورای اصالحطلبان
استانها و منتخبان شوراهای استانها اظهار داشت:
در جلسه شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان مقرر شد
این شورا کارش را ادامه دهد اما نواقص را اصالح کند.
در حال حاضر روی نقطه ارزیابی قرار داریم ،باید بگویم که
انتخابات تمام شده و نباید بحث کنیم چه بود و چه شد
و چرا فالن آقا انتخاب شد؟ احترام امامزاده به متولیاش
است ،خود اعضا باید کاری کنند که این اتقاق بیفتد.
مشاجرات درونی که نمونهاش را در شورای اول دیدیم
نباید اتفاق بیفتد ،اختالف سلیقه عادی است.
شورای جدید یا باید باهمین وضعیتی که شهرداری برای
تهران ایجاد کرده است کار را ادامه دهد و یا اصالحاتی
انجام دهد که البته در خیلی مواردی هم نمیتواند
شرایط را تغییر دهد .شورا در اولین کار خود باید شهرداری
را انتخاب کند که دنبال ماجراجویی سیاسی نباشد و
مردم به آنها آفرین بگویند.
ا کثریت مردم ،باالی  60درصد جریان اصالحات را قبول
کرده ،البته افرادی داریم که یک پیام کوچکشان در
جهتدهی مردم تاثیر دارد .مردم در جهتگیریهای
خود با اصالحات مانوس هستند .روش اعتدالی جریان
نیست بلکه یک روش است که یا در جریان اصالحات قرار
می گیرید و یا در حریان اصولگرا فعالیت میکند /.ایسنا
پاسخ آیتاهلل مکارم شیرازی
درباره حریم خصوصی داخل خودرو
پاسخ آیتاهلل مکارم شیرازی درباره حریم خصوصی داخل
ً
خودرو به شرح ذیل است:آنچه که قبال عرض کردهام که
فضای داخل خودرو خصوصی است ،مربوط به سرقت
از خودروها بوده یعنی ا گر در خودرو قفل باشد و کسی
شیشۀ آن را بشکند و چیزی از درون آن سرقت کند حکم
سرقت از «حرز» (حریم خصوصی) دارد.
ا گر کسی در خودرو بنشیند و در آن را ببندد و در داخل
آن بیحجاب یا نیمه عریان باشد و خودرو نیز دارای
ً
شیشههای شفاف باشد و مثال مشغول استعمال مواد
ن هم در مألعام ،بهیقین
مخدر و یا شرب خمر شود ،آ 
حریم خصوصی محسوب نمیشود ،درست مانند کسی
است که یکخانهای شیشهای در سر چهارراه بسازد و در
آن مشغول انواع کارهای خالف شود و بگوید اینجا حریم
خصوصی است و کسی مزاحم من نشود .اهل عرف آن
را حریم خصوصی نمیشمارند و او را از مجازات معاف
نمیکنند/.ایرنا
ایرانی دیپورت شده،
مدیر بسیج دانشجویی ستاد جلیلی بوده است
یک روزنامه امریکایی ادعا کرد :محسن دهنوی همراه
خانواده اش با عنوان پژوهشگر ایرانی روز سهشنبه ۲۰
تیر از فرودگاه بوستون آمریکا دیپورت شد و با هواپیمای
قطری به ایران بازگردانده شد پیش از این خبرگزاریهای
داخلی گفته بودند دهنوی به منظور کار و پژوهش در
بیمارستان کودکان آمریکا همراه همسر و سه فرزند خود
به آمریکا سفر کرده بود اما ماموران اداره مرزبانی و گمرک
ایاالت متحده مانع ورود آنها به خا ک آمریکا شدند.
این رخداد قبل از هر چیز فرمان دونالد ترامپ برای
محدودیت سفر شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان
از جمله ایران به آمریکا را به ذهن متبادر میکرد و برخی
فعاالن از همین زاویه به دیپورت محسن دهنوی اعتراض
کردند .از جمله تریتا پارسی بنیانگذار شورای ملی ایران
آمریکا (نایا ک).
با این حال آسوشیتدپرس اظهارات یکی از سخنگویان
مرزبانی و گمرک آمریکا را بازتاب داد که تأ کید میکرد
اساسا دیپورت محسن دهنوی و خانواده او ارتباطی
با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ نداشته و پس از بررسی
مدارک وی در فرودگاه چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
محسن دهنوی در جریان انتخابات ریاستجمهوری
سال  ۱۳۹۲ایران مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید
جلیلی بود و برخی رسانهها از جمله «تقاطع» نوشتهاند
که او سال  ۱۳۸۶مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه
صنعتی شریف بوده است55 /.آنالین
حمید بقایی دست به اعتصاب غذا زد
جوانفکر مشاور احمدی نژاد در کانال تلگرام خود ادعا کرد
که حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم ،در اعتراض به
بازداشت خود ،دست به اعتصاب غذا زده است/ایران
هفت وزیر فعلی نباید در دولت بعد باشند
عضو هیأت رئیسه فرا کسیون امید مجلس گفت :تحقیقی
در خصوص عملکرد وزرا توسط فرا کسیون امید انجام
شده که بر اساس نتایج آن ،از  ١٨وزیر کنونی شش وزیر از
 ٥نمره  ٣.٧گرفتند که از نظر ما یعنی کامال موفق بودند.
محمد علی وکیلی افزود :در این تحقیق نمره پنج وزیر ٢.5
تا  ٣.٧شده که ترجیح ما این است در دولت بعد نباشند،
اما هفت وزیر زیر متوسط بودند و نباید در دولت بعد
ً
باشند و در صورت معرفی قطعا ما به عنوان وکالی ملت به
آنها رأی نمیدهیم /.رویداد
مخالفت الریجانی با الیحه تفکیک وزارت مسکن از راه
الریجانی در اجالس سازمان نظام مهندسی ساختمان
گفت :من با الیحه تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی
موافق نیستم زیرا مشکالت کنونی کشور این نیست ضمن
اینکه سالها برای ادغام این وزارتخانهها برنامهریزی
شده است .ا گر دستگاههایی سازمان نظام مهندسی
را دولتی میپندارند در قانون خود تجدیدنظر کنند/.
باشگاه خبرنگاران

