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آیت اهلل مکارم و آیتاهلل یزدی در دیدار با حجت االس�لام
رئیسی نسبت به رویش افکار انحرافی در مناطق حاشیهای
مشهد هشدار دادند .آیتاهلل یزدی اظهار کرد :نقلقولهایی
وجود دارد که حاش��یههای مش��هد به مح��ل رویش افکار
انحرافی تبدیل ش��ده که در این راس��تا مس��ئوالن باید به
ای��ن مناطق نیز ب��ه صورت جدی توجه کنن��د .به گزارش
ایس��نا ،وی اضافه کرد :خدمت به مردم و زائران نه تنها در
داخل ش��هر بلکه باید در خارج از ش��هر نیز مورد توجه قرار گیرد چرا
ک��ه خدمت به زائران داخلی و خارجی ن��ه تنها خدمت به امام رضا(ع)
محس��وب میش��ود بلکه خدمت به حاکمیت جمهوری اسالمی نیز به

عدلیه

بابک زنجانیکتاب می شود

 nدر حکم صادر شده توسط قاضی صلواتی ،میزان
بده�ی بابک ،یک میلی�ارد و  967میلیون و 500هزار
یورو است
رس��ول کوهپایهزاده در پاس��خ به این س��وال که دادگاه در
حکم خود ،میزان رد مال زنجانی به ش��رکت نفت را چقدر
اعالم کرده اس��ت ،گفت :هر کس��ی اعم از موکل یا شرکت
نفت میتواند ادعا داشته باشد اما مستند ،رأی دادگاه است
هرچند که قطعی نشده باشد.
وکی��ل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد :در حکمی که قاضی
صلواتی برای موکلم صادر کرده ،میزان بدهی مشخص شده
و موکل به رد یک میلیارد و  967میلیون و  500هزار یورو
محکوم ش��ده است .بنابراین شرکت نفت میتواند ادعا کند
که بدهیاش  10میلیارد است و ما هم میتوانیم ادعا کنیم
بدهی نداریم اما مالک ،حکم دادگاه است.
به گزارش تسنیم،کوهپایهزاده ادامه داد :ارزش اموال داخلی
موکلم در جلسه دادگاه از س��وی معاون دادستان ،دو هزار
و  600میلیارد تومان اعالم ش��د که با یک حساب و کتاب
سرانگشتی مشخص میشود که این اموال 30 ،درصد بدهی
موکل را پوشش میدهد.
کوهپای��هزاده در خص��وص آخرین وضعیت تس��ویه بدهی
موکلش از طریق انتقال پول به شماره حساب اعالم شده از
سوی بانک مرکزی گفت :ما قب ً
ال میگفتیم چرخه برداشتن
تحریمه��ا به کندی میچرخد و بانکها با احتیاط با ما کار
میکنند اما دوس��تان میگفتند ش��ما بهانه میگیرید .االن
خود آقای س��یف میگوید از برداشته شدن تحریمها هیچ
چیزی نصیبمان نشده است و همه فعاالن بخش خصوصی
ک��ه هیچ خط سیاس��ی ندارن��د و خود بانکه��ا میگویند
هنوز نتوانس��تیم پولی منتقل کنی��م و بدهیهایی که بقیه
به ش��رکت نفت داشتند هنوز وصول نشده است .همچنین
رس��ول کوهپایه زاده با بیان اینکه مش��غول نوشتن جریان
محاکم��ه موکلش و انتش��ار آن در قالب کتاب چند جلدی
است ،اظهار کرد :سعی میکنم تا قبل از اینکه نتیجه حکم
دیوان عالی کش��ور مشخص ش��ود ،جلد نخست این کتاب
منتش��ر ش��ود .وکیل مدافع بابک زنجانی گفت :این کتاب
مجموع��ه ای از گزارش ها ،مصاحبهه��ا و دفاعیات موکلم
خواه��د بود و اگر الزم باش��د یک س��ری اطالعات را هم از
موکلم میگیرم.

میز خبر

جامعه اسالمی از دین داران دین ناشناس
ضربه میخورد

علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
در مراس��می که به مناسبت بزرگداشت روز معلم و شهادت
آی��تاهلل مطه��ری در دانش��کده الهیات ومعارف اس�لامی
دانش��گاه تهران برگزار ش��د ،اظهارکرد :یکی از دغدغههای
بزرگ و جدی استاد مطهری نسبت به دین ،جامعه اسالمی
و جهان اس�لام بود؛ چراکه جامعه اس�لامی در طول تاریخ
گرفتار غفلت از فهم و ش��ناخت دین شده است.به گزارش
ایس��نا ،ناطق نوری با بیان اینکه ش��هید مطهری به دنبال
باالبردن تفقه در جامعه بود خاطر نش��ان کرد :هر چه ضربه
میخوری��م از دین داران دین ناش��ناس اس��ت چرا که در
انقالب به وضوح دیدم ،میشود انسانی آنقدر شیطان و عوام
فریب باش��د که با خرافات و موهومات مردم را گول بزند و
مردم دین دار دین ناشناس به هر ندایی که به نام دین بلند
شود لبیک بگویند.

در مناطقی شاهد توزیع مواد مخدر
برای جلب آرا بودیم!

احمد آریایی نژاد نماینده مردم مالیردر نطق میان دس��تور
خود در جلس��ه علنی مجلس ضمن تبریک روز معلم گفت:
امیدوارم طبق ش��عارهای داده ش��ده ،از این پس مجلس و
دولت در احقاق حقوق این قش��ر از جامعه کوشا باشند .در
هر جامعه ای اگر بخواهیم مشکالت را اصالح کنیم ،باید به
حوزه آموزش و پرورش آن جامعه توجه ویژه داشته باشیم.
به گزارش ایسنا ،وی با تاکید بر اینکه مجلس فکری به حال
س��بک فعلی تبلیغات در انتخابات کند ،چون این مس��ئله
هرس��ال به سال بعد موکول میش��ود در عین حال مدعی
شد که متاسفانه در تمامی دورهها شاهد تبلیغات عجیب و
غریبی همچون فروش س��یم کارت ،توزیع تراول و حتی در
مناطقی شاهد توزیع مواد مخدر برای جلب آراء بودهایم .وی
خاطرنشان کرد :راه ایجاد اشتغال در این استان توجه ویژه
به مسئله گردشگری و توجه به منابع طبیعی استان است،
از همین جا از آقای اس��تاندار میپرس��م برای این موضوع
چه کردهاید؟ حل مشکل مردم از برجام که سختتر نیست،
پس چرا اقدام نمیکنید؟

حس��اب میآید و خاطرهای برای زائ��ران باقی خواهد ماند.
آیتاهلل مکارم شیرازی نیزبا اشاره به موضوع حاشیه نشینی
در مش��هد گفت :باید به این موضوع توجه شود و مشاهده
ش��ده که در حاشیه شهر مشهد وهابیون در تالش هستند
تا با نفوذ و نقش��ههای گسترده به اهداف شوم خود برسند.
آیتاهلل مکارم شیرازی گفت :باید کارکردها درحاشیه مشهد
پررنگتر ش��ود و در این زمینه باید مساجد و حسینیهها را
در این مناطق گس��ترده کرد تا دشمن سوء اس��تفاده نکند .وی گفت:
همچنین آستان قدس رضوی میتواند با سیاستهای تشویقی مبلغان
را به محافلی که مورد نیاز است فرستاده تا به امر تبلیغ بپردازند.

اگر منافع ملی اجازه میداد میگفتیم جریان برداشت ۲میلیارد چیست

مجی��د انصاری مع��اون پارلمان��ی رئیسجمهور در مراس��م
بزرگداش��ت مقام معلم که پیش از ظهر دیروز در شهرستان
چهاردانگه برگزار ش��د ،با اش��اره به اینکه خانمها در مجلس
آینده باید یک س��وم کرسیهای مجلس را هدفگذاری کنند
اظهار داش��ت :از دید دولت و آقای رئیس جمهور نمایندگان
زن مجلس  ۱۸نفر هس��تند نه  ۱۸نف��ر منهای  .۱به گزارش
ایلنا ،وی افزود :نمایندگانی به تایید شورای نگهبان میرسند و
مردم به آنها رای میدهند ،از اینجا به بعد طبق آییننامه داخلی مجلس که
قویترین قانون است و همچنین براساس ماده  ۳۰آییننامه داخلی مجلس
رس��یدگی به اس��ناد و اعتبارنامه داوطلبان پس از انتخاب ش��دن برعهده

مجلس است .به گزارش ایلنا ،انصاری گفت :دولت و سرداران
دیپلماسی ۱۸ماه وقت گذاشتند و در برابر قدرتهای جهانی
 ۵+۱و حقوق هس��تهای به بحث و بررس��ی نشستند و امروز
مخالفان برجام چش��م را بر روی واقعیتها بستهاند و تصمیم
گرفتهاند که نبینند و میگویند برجام چه دستاوردی داشته
است؟ شما بگویید اگر برجام نبود امروز در کجا بودید؟ وی با
بیان این مطلب که بیانصافی رس��انهها را به جان میخریم و
پاسخ هم کم میدهیم ،گفت :در رابطه با پرونده برداشت دو میلیارد تومان
اگر منافع ملی اجازه میداد میگفتیم که چه ش��ده اس��ت آن وقت قدر
مجاهدتهای مردان دیپلماسی (صالحی و ظریف) بیشتر دانسته میشد.

همزمان با اصرار دولت حسن روحاني برحق مينو خالقي و نپذيرفتن نظر شوراي نگهبان مبني بر ابطال آراي وی
برخي كانالهاي تلگرامي مدعی اصولگرايی تصاوير جعلي از اين نماينده منتخب مردم منتشر كردند

بازی با آبروی یک زن

آفتاب یزد -گروه سیاس�ی :چه کسی فکرش را میکرد
که آن دختر  30ساله اصفهانی که بسیاری او راروی حساب
عمویش که زمانی از وزرای دولت اصالحات بوده میشناختند،
حاال تبدیل به چهره ای از نوع س��لبریتیهای ایرانی ش��ود،
از آن سلبریتی هایی که کل کشور از رییس جمهور و نماینده
مجلس گرفته تا مردمی که در کوچه و بازارهستند مستقیم یا
غیر مستقیم از او بگویند ،رسانههای خارجی و داخلی ،خودی
و غیر خودی به تحلیل بنش��ینند ،حتی نهادهای حکومتی
هر یک به تفسیری درباره وی بپردازند و چه بسا بگو مگوهای
سیاسی برسرش به راه بیندازند.
یکی مثل روحانی توییت میگذارد و میگوید که براس��اس
قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس
شورای اسالمی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در
آن مداخله کند و یکی هم مثل ره پیک س��خنگوی هیئت
نظارت به کنایه به رییس جمهور میگوید " در قانون اساسی
درباره ترتیبات تنظیم و ص��دور اعتبارنامه نمایندگان هیچ
حکمی وجود ندارد .بر اساس قانون هیات بررسی نمایندگان
در مجلس مربوط به آن بخشی خواهد بود که شورای نگهبان
نسبت به آن بخش اظهارنظر نکرده باشد".البته گوش حسن
روحان��ی به این حرفها بدهکار نیس��ت چ��ون جدیدا یک
تویی��ت دیگر گذاش��ته و ورود  18زن ب��ه مجلس راتبریک
گفته!! این یعنی او هنوز " مینو خالقی " همان بانوی جوان
 30س��اله مشهور این روزها را به عنوان نماینده منتخب راه
یافت��ه به مجلس دهم حس��اب ک��رده و او را نماینده آینده
پارلم��ان میداند .آن طور که مجید انصاری معاون پارلمانی
رییسجمهور هم در صحبت هایش ،همگام با حسن روحانی
بر حق بودن نمایندگی "خالقی "صحه گذاشت.
علی مطهری هم به س��یم آخر زده و پایش را در یک کفش
کرده که بعد از باطل اعالم شدن آرای "مینو خالقی"! و عدم
اقدام مناسب وزارت کشور دربرابر رای شورای نگهبان ،وزیر
کشور را به استیضاح میکشاند هیچ ،حتي او خواهان مداخله
هيئت حل اختالف قوا در اين خصوص است .البته این را هم
میگوید که ممکن است مینو خالقی هر چند کمی دیر اما
به جمع پارلمان نشینان افزوده شود .چرا که ابهامی در پرونده
او وجود ندارد.
ولی همه اینها به کنار ،خیلیها بیشتر از خود "خالقی" نگران
آنند که اگر یک نماینده منتخب که شورای نگهبان او را تایید
کرده است پس از رای آوری از سوی همان نهاد ،آرایش باطل
شود ،آغاز یک بدعت جدید سیاسی کلید میخورد .بدعتی
که میتواند حتی بعد تر در انتخابات ریاس��ت جمهوری هم
سرو کله اش پیدا شود!
قصه بی حیایی حسودان
قصه غریبی اس��ت قصه مینو خالقی و آنچ��ه علیه اش روا
میدارند  ،ش��اید قصه او قصه حسادتهای رقیبانش باشد و
ش��اید هم بی حیایی مغرضان ب��ه وی  ،اما قصه این بانوی
دکترای حقوقی که میخواست سیاستمدار شود و رویاهایش
را چون گذشته به واقعیت تصویر کند ...سر دراز دارد ....هنوز
جنگ و جدلها بر سر سرنوشت او در پارلمان بین سیاسیون
ادامه داشت که...
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ای��ن تصاویر جعلی به خود ،از کلیه مراجع ذیصالح تقاضا
مینمایم در جهت حفظ ش��ئون جامعه اسالمی و حق خود
به عنوان زنی مس��لمان و پایبند به اصول شریعت اسالمی با
جدیت کامل با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه و مرتکبین
جرم افترا در این زمینه برخورد نمایند.
ضمناً پیگیری قضایی این موضوع توسط اینجانب در حال
انجام است.
قطعاً مرتکبین این اعمال شنیع باید خود را آماده پاسخگویی
در محضر عدل الهی و سپس قانون و ملت نمایند".

حاال عکس هایی منتسب به وی در شبکههای مجازی و البته
از سوی کانالهای تلگرامی مدعي اصولگرایي دست به دست
ش��ده و پخش ميشود .شايد همان عکسی که به بهانه اش
"خالقی" ممنوعالنمایندگیشد!
حتما بعضی از ش��ما هم در جریان انتش��ار عکسهای اخیر
منتسب به او هستید .انتشار عکسهایی که ما را با دو سناریو
روبه رو میکند.
سناریوی اول؛ اگر عکسها واقعی باشند
بگذارید که باور کنیم ،این تصاویر واقعی اند .اصال فرض کنید
حرمت شکنان پخش کننده عکس ،راست میگویند! فرض
کنید آن تصاویر برای کاندیدای منتخب اصفهان بوده .خب
که چه؟!! فراموش نکنیم همه ما در زندگی مان عکسهای
خصوصی داریم که درآنها با آنچه در جامعه بیرون و صدا و
سیما میبینیم متفاوتیم ،ای کاش این به اصطالح با دین
و ایمانهای تابع ش��ریعت!! که اینگونه عکسهای خصوصی
یک بانوی ایرانی را برای رسیدن به منافع سیاسیشان و با
جار و جنجالهای آنچنانی پخش کردند اندکی هم به خود
نهیب میزدند و میگفتند که اگر واقعا داعیه حفظ اس�لام
دارند باید به اصولی که از آن دم میزنند پایبند باش��ند ،نه
آنکه به مانند مارکسیسمها هدف ،وسیلهشان را توجیه کند
تا ب��رای عدم راهیابی یک نماینده منتخب اصالح طلب به
پارلم��ان ،اینگونه با آبروی یک زن بازی کنند .مس��لما
اگر سناریوی اول یعنی پخش عکسهای خصوصی خالقی
صحیح باش��د ،آنچ��ه که به عنوان تخلف و چه بس��ا جرم
صورت گرفته از س��وی بانیان پخش این عکس هاست و نه
شخص مینو خالقی.
سناریوی دوم؛ عکسها جعلی هستند
اما حقیقت اين است كه پخش تصاویر اخیر منتسب به مینو
خالقی ،با واکنش ش��دید او روبهرو شد .وی این بار به جای
آنکه منتظر بنشیند تا سنگها از آسیاب بیفتند و سکوت پیشه
کند ،در بیانیه ای این تصاویر را جعلی دانس��ته و گفت که
حتما پیگیر قانونی این ماجرا خواهد بود .خالقی در این بیانیه
آورده است " :در کمال تأسف افرادی بی هویت و منفعتطلب
که در رسیدن به منافع و مطامع سیاسی خود تمامی اصول
ش��رعی و قانونی را زیر پا میگذارند؛ اقدام به انتشار تصاویر
جعلی و انتساب بیشرمانه آنها به اینجانب در فضای مجازی
نمودهاند؛ بدین وس��یله ضمن تکذیب شدید هرگونه ارتباط

خالقی پیگیر حقوقش باشد
اما خالقی ،ای��ن ماجرا را چگون��ه از طریق قضایی پیگیری
خواهدکرد و قانون چه حقی برای او قائل است؟
بهمن كشاورز حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانونهای
وکالیدادگستریایراندربارهاينكهاگرعكسهایمينوخالقي
عکسهای واقعي بوده و اکنون به اين شكل غیر قانونی پخش
شده باش��ند قانون چه خواهد گفت؟ به آفتاب يزد میگوید:
""به موجب بند ب ماده  5قانون نحوه مجازات ،اشخاصي كه در
امور سمعي و بصري فعاليتهای غيرمجاز میكنند ،مثل تهيه
فيلم يا عكس از محل هايي كه اختصاصي بانوان بوده ...باعث
محكوميت  2تا  5سال حبس و  10سال محروميت از حقوق
اجتماعي و  74ضربه شالق خواهد شد".
وي پیرامون بيانيه اخير خالقي و تاکید او بر آنکه عكسهای
پخش شده جعلي هستند توضیح داد " :اگر چنانچه اين گونه
عكسها از طريق حيله و تقلب و تزوير تهيه شده اند ،احتماال
ممكن است مجازات جعل و همچنين مجازاتهای موضوع
قانون مطبوعات به آن تعلق گيرد".
وي تاكيد كرد « :خانم مينو خالقي در هر دو صورت چه این
كه اين عكسها جعلي باشند و چه نباشند ،بايد براي دفاع از
حق خود به دادسرا شكايت كند".
در ميان ش��ايعات پيرامون عکسهای مينو خالقي یکی از
عجيب ترين آنها این است که برخی گفته بودند ،عكسهای
مربوط به خالقي زماني گرفته شده كه او به همراه همسرش
و یک وكیل نامي براي شركت در سميناري حقوقی به زبان
انگليسي به يكي از كشورهاي اروپايي رفته بودند ،مسئلهاي
كه كشاورز به شدت آن را تكذيب كرد و گفت« :مطلقا سفري
با خانم خالقي و همسرشان نداشتم و اين موضوع اگر مطرح
ش��ده است ش��خص خود من به دليل نش��ر اكاذيب اقدام
میكنم».
وي افزود « :اما مینو خالقی باید از حق خود دفاع کند واین
راهم بگویم که اولين مطلب حقوقی پس از رد مينو خالقي
را من نوشته ام».
هر چن��د نه آن عکسهای جعلی( ،حت��ی به فرض واقعی
بودنشان) عکسهای وحشتناکی هستند و نه مینو خالقی با
این اقدامات سخیف عده ای از اعتبار میافتد ،ولی حقیقت
آن اس��ت ک��ه در چنین ش��رایطی به ویژه پ��س از پخش
عکسهای منتس��ب به او ،خالقی باید به دنبال بازستاندن
احقاق حق خود و تمام مردمی باشد که به او رای داده اند
و محکمه قضایی را در ماجرای انتش��ار تصاويرش با جدیت
پیگیری کند.

در دیدار معاونان وزرای خارجه ایران و فرانسه مطرح شد

زمینه گسترش روابط ایران و فرانسه در ابعاد مختلف فراهم شده است

معاون اروپا و آمریكای وزیر امور خارجه در نخستین دور
از گفتگویهای سیاس��ی معاونان وزرای خارجه ایران و
فرانسه گفت :زمینه گس��ترش روابط ایران و فرانسه در
ابعاد مختلف فراهم شده است .نخستین دور گفتگوهای
سیاس��ی ایران و فرانس��ه در چارچوب یادداشت تفاهم
گفتگوهای سیاس��ی بی��ن وزرای خارجه دو كش��ور در
پاریس و همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری
به فرانسه برگزار شد و اجالس تهران اولین دور گفتگوهای
سیاسی در سطح معاونان وزیر امور خارجه است .مجید
تخت روانچی معاون اروپ��ا و آمریكای وزیر امور خارجه
كش��ورمان دوشنبه در نخس��تین دور از این گفتگوها با
«كریستین ماسه» دبیركل وزارت امور خارجه و توسعه

بین المللی فرانسه دیدار و درباره راههای بسط و توسعه
روابط دو كشور گفتگو كرد .به گزارش ایرنا ،معاون اروپا
و آمریكای وزیر امور خارجه كشورمان با اشاره به اجرای
تعهدات جمهوری اسالمی ایران در برجام ،بر اقدام عملی
كش��ورهای  5+1در اجرای تعهدات خ��ود در چارچوب
توافق هس��ته ای وین و مش��اهده نتایج ملموس اجرای
این تعهدات تاكید كرد .وی با اش��اره به س��فر موفقیت
آمیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه در
سال گذشته و امضاء اسناد در حوزههای مختلف توسط
دو طرف گفت :زمینه گسترش روابط ایران و فرانسه در
ابعاد مختلف فراهم شده است .تختروانچی افزود :ایران
آمادگی دارد با فرانس��ه در حوزههای مختلف سیاس��ت

خارجی از جمله مس��ائل منطق��ه ای نیز همكاری كند.
«كریستین ماس��ه» دبیركل وزارت امور خارجه فرانسه
در این دیدار اظهار داش��ت :فرانس��ه از توس��عه روابط و
هم��كاری با ایران به عنوان كش��وری با تاریخ طوالنی و
ب��ا نفوذ در منطقه در عرصهه��ای دو جانبه و منطقهای
حمایت میكند .وی تاكید كرد :فرانس��ه تالش میكند
این همكاریها با رفع موانع بانكی به خصوص در بخش
اقتصادی افزایش یابد .ماسه با اشاره به جایگاه ایران در
منطقه ،آش��نایی با دیدگاههای ایران در قبال مس��ائل و
بحرانهای منطقه و همكاری دو كشور در زمینه مقابله با
تهدیدات تروریستی و حل و فصل بحرانهای منطقهای
را حائز اهمیت ارزیابی كرد.

قاب

سفر مقتدی صدر به تهران تكذیب شد

در پی خبر س��ازی برخی رس��انههای عربی مبنی بر س��فر
مقت��دی صدر به ایران ،یك منب��ع آگاه اعالم كرد :مقتدی
صدر نه برنامه ای برای س��فر به ایران داش��ته و نه به ایران
سفر كرده است .به گزارش ایرنا ،در پی وقایع اخیر در بغداد
و تح��والت مربوط به دولت ،مجلس و گروههای سیاس��ی
این كشور ،برخی رسانههای عربی اخبار كذبی در خصوص
س��فر مقتدی صدر به تهران منتش��ر كردند مبنی بر اینکه
صدر خواستار تشکیل دولت تکنوکرات بدون در نظر گرفتن
سهمخواهی قومی یا مذهبی در عراق است و کار فراکسیون
وابس��ته به جریان صدر در پارلمان ع��راق را در اعتراض به
روند کند اصالحات تعلیق کرده است.

قدردانی از عراقچی با کیک برجام

عباس عراقچی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام خود نوشت :روز معلم در کالس دانشکده روابط
بینالملل .قدردانی دانشجویان با کیک برجام!

خودرو رئیس جمهور در میان کارگران

حضور حسن روحانی در میان کارگران گروه مپنا با حاشیه هایی همراه بود ،حاشیه هایی که انتظار میرفت
رئیس جمهور به آنها دقت کند.

روي خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

 -1758رئيسجمهور كرهجنوبي كه به ايران آمد بايد
ديد كره چكار كرد كه سرمايههاي بينالمللي بهسوي
آن س��رازير ش��دند و باع��ث ترقي اقتص��اد گرديدند.
بهجاي شعار دادن ميتوان از كرهجنوبي و تجارب آنها
چيزهايي فرا بگيريم)2/12( .
 -1801ش��ايد آق��اي عارف اهل تعامل و همزيس��تي
مسالمتآميز با ديگران باشند و بگويند ما دنبال تعامل
هس��تيم نه تقابل ،اما شرايط مخالفان و كينهورزيها
بهگونهاي اس��ت كه بعيد ميدانم ايشان بتواند حداقل
با بخشي از رقبا و مخالفان به تعامل برسد)2/12( .
 -1552پيروزي اصالحات را به دولت محترم تبريك
عرض نموده .روزنامههاي منتقد دولت در ُكما رفتهاند
و فرار رو به جلو را در پيش گرفتهاند)2/12( .
 -1614چ��ون تعيي��ن وقت به ص��ورت تلفني امكان
ندارد از يك هفته قبل با حضور در مركز تصويربرداري
پزشكي ...در خيابان پاسداران وقت گرفتم تاكيد كردند
سر س��اعت بياييد ،ناشتا باشيد .يك ساعت و نيم هم
براي اين كار وقت در نظر بگيريد .س��اعت  8:30راس
وقت مربوط ناش��تا به آن مركز رفتم گفتند بنشينيد
صدايتان ميكنيم .االن ساعت  5بعدازظهر است هنوز
نوبت من نشده است .هنوز هم ناشتا هستم!()2/12
 -1314ش��خصي كه دفترچه بيمهاش منقضي شده
بود به بيمارس��تان مراجعه ميكند،دل درد شديد هم
داش��ته بيمارس��تان تا پول درمان را نگرفته اقدام به
درمان نميكند .س��والي از وزارت بهداشت دارم .مگر
در تلويزيون تبليغ نميشود كس��اني كه بيمه ندارند
میتوانند از بيمه سالمت استفاده كنند؟ پس چه طور
بيمارستان آن بيمار را بستري نكرده و از بيمه سالمت
آن شخص نتوانسته استفاده كند؟ ()2/12
 -1455روزنامهنگار چشم جامعه و امانتدار مردم است .از
شما درخواست ميشود در مورد اتفاقي كه در بيمارستان
ميالد افتاده و مريضي به خاطر سيصدهزار تومان هزينه
درمان كه نداش��ته (چون بيمه نداش��ته) خ��ود را از بام
ساختمان پرت كرده است ،گزارشي بنويسيد .از مسئوالن
بيمارستان خبري نقل است كه اين شخص خودش قصد
چنين كاري داش��ته است .در مورد اين موضوع گزارشي
تهيه كنيد .مگر ميشود كسي كه زن و بچه دارد به خاطر
سيصدهزار تومان خودكشي كند؟ ()2/12
آفت�اب ي�زد :در اي�ن خص�وص گزارش�ي درج
ش�ده اس�ت لطفا صفحه حوادث روزنامه مورخ
 95/2/13را بخوانيد.
 -0956آقايي از كژفهمي اصالحطلبان گفته اس��ت.
خواستم بگويم هميشه حق با ايشان است)2/12( .
 -1014س��اكن يوسف آباد هستم .سوالي از شهرداري
دارم .چ��ه باليي برس��ر خياب��ان يوس��فآباد آوردند با
برجهاي چند طبقهاي كه س��اختند خيابان را خراب
كردند)2/12( .
 -1028در مورخه  11ارديبهشت در خيابان ميرداماد
يك م��رد خود را حلقآويز ميكند .چند روز پيش هم
يك زن و مرد خود را در خيابان وليعصر(عج) به آتش
ميكشند .آيا جامعهشناسان نبايد بررسي كنند علت
اين خودكشيها چيست؟ آيا آنها از زندگي بريدهاند؟
چه قدر مسئوالن به فكر مردم هستند؟ ()2/12
 -1032خانم آذرمنصوري! زماني ميتوان گفت آينده
فراكسيون زنان روشن است كه حضور روشن و پررنگي
در عرصه تصميمگيري براي زنان جامعه داشته باشند
وگرنه حتي افزاي��ش تعداد نمايندگان در مجلس هم
كافي نيست .آنها بايد نسبت به رفع تقاضاهاي جامعه
زنان اقدام نمايند)2/12( .
 -1033با روي كار آمدن مجلس دهم حتما مقداري
از فش��ارهاي مجل��س قبلي نس��بت ب��ه دولت كمتر
ميش��ود اما بايد دولت خود را براي فشارهايي آماده
كند كه حتي به مجلس هم زين پس شايد وارد شود.
در چنين شرايطي بهترين كار ممكن كار كارشناسي
دولت و مجلس است تا شرايط جامعه بهتر شود .شايد
بهانهگيري مخالفان دولت كمتر شود)2/12( .
 -0945زمان��ي كه فقر اقتصادي اس��ت چرا برخيها
ماليات پرداخت نميكنند؟ چرا فقط فش��ار ماليات بر
گرده مردم مستضعف بايد باشد؟ ()2/12
 -1040خواس��تم بگويم هر خودكش��ي كه در جامعه
اتفاق ميافتد دليل و علتي و ريشههايي دارد كه بايد
بررسي شود .قطعا كس��اني كه چنين ميكنند از سر
سيري و خوشي در زندگي نيست!()2/12
 -1159در روزنام��ه همش��هري خوان��دم بيماري در
بيمارس��تان به خاط��ر پرداخت هزين��ه درمان دچار
مشكل بوده و به او رسيدگي نشده و او با داشتن زن و
بچه با پرت كردن خود از بام اقدام به خودكشي كرده
است .چرا نسبت به هم بيتفاوت هستيم .اين همه هم
وزير بهداشت تذكر ميدهد چرا گاهي توجه نميشود؟
واقعا بايد بابت اين مسائل تاسف خورد)2/12( .
آفتاب يزد :توصيه ميشود گزارش اين حادثه را
كه در صفحه  5روزنامه مورخ  95/2/13به چاپ
رسيده استف مطالعه نماييد.
پیامهای مردمی در صفحات15-8-6-2

