
نمکی: در برخی استان ها شاهد 
خیزش دوباره کرونا هستیم

وزیر بهداشت در حاشیه جلسه عصر روز )سه شنبه( 
هیات دولت گفت: متاسفانه در برخی استان ها علی 
رغ��م تاکیدات و تذکرات پروتکل ها را شکس��تند و 

شاهد خیزش دوباره کرونا هستیم .
سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
در پایان جلس��ه هیات دولت گفت: ۲۷ اس��تان به 
س��مت مه��ار بیماری اس��ت، متاس��فانه در برخی 
استان ها علی رغم تاکیدات و تذکرات پروتکل ها را 

شکستند و شاهد خیزش دوباره کرونا هستیم.
وی اف��زود: متاس��فانه در فاصله گ��ذاری ها اصول 
را رعای��ت نکردن��د، در خوزس��تان و سیس��تان و 
بلوچستان ش��اهد این موضوع هستیم، ما در حال 
یک پیک دوباره در برخی نقاط هس��تیم، خواهشم 
از مردم این است هم به همکاران ما و هم خودشان 

رحم کنند، کرونا تمام نشده است.
وی ادامه داد: تمام تالش م��ن و همکارانم این بود 
ک��ه اقتصاد کش��ور را کمک کنیم و اولین کش��ور 
دنیا بودیم که با فاصله گذاری هوش��مند نگذاشتم 
خدم��ات تولیدی تعطیل ش��ود. امی��دوارم هر چه 

زودتر شاهد کنترل بیماری باشیم.  فارس

اخبار

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: الگ��وی مدیریتی 
دستگاه های اجرایی عالوه بر ناکارآمدی و آشفتگی و تمرکز 
بر نگاه به بیرون، به بس��یاری از مؤلفه های الگوی مدیریتی 

جهادی باور ندارد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی روز یکش��نبه مجلس ش��ورای اسالمی طی سخنانی، 
گفت: مجلس یازدهم در برهه حساس��ی از انقالب اسالمی 
و در آغ��از برداش��تن گام چه��ل س��اله دوم آن و در حالی 
که جمهوری اس��المی با مجموع��ه ای از قدرت ها، ضعف ها، 
فرصت ها و تهدیدها روبروس��ت با همدل��ی و وحدت میان 
نمایندگان مردم برای حل مشکالت آنها آغاز به کار می کند. 
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نگاهی کالن به 
گذشته ۴۰ س��اله و جایگاه فعلی جمهوری اسالمی نشانگر 
این اس��ت که علیرغم ضعف ه��ای کارک��ردی و رفتاری و 
کاس��تی های مرتفع نشده، توانس��ته گام اول خود را محکم 
و مقت��در بردارد. وی بیان کرد: نظام اس��المی در س��طوح 
راهبردی روز به روز قوی تر از گذشته به راه خود ادامه داده 
ب��ه گونه ای که امروز به عنوان ی��ک قدرت مهم منطقه ای، 
تبدیل ب��ه یک بازیگ��ر تأثیرگذار و پرنف��وذ در عرصه های 
بین المللی ش��ده است. قالیباف تاکید کرد: نگاهی به حجم 
و ش��دت دش��منی نظام س��لطه با همه ابزارهای قدرتمند 
رسانه ای، اقتصادی، سیاسی و اطالعاتی خود به خوبی گواه 
این مسئله است که امروز انقالب اسالمی توانسته مهم ترین 
الگوی رقیب برای نظام س��رمایه داری جهانی باشد که این 
دس��تاورد بزرگ تنها بر اس��اس حرکت بر مدار مکتب امام 
)ره(، هدایت رهبری حکیم انقالب و مجاهدت مردمی چون 
حاج قاس��م ها به دس��ت آمده اس��ت. وی گفت: مردانی که 
با والیت پذیری، عقالنیت و کارآمدی خطوط طراحی ش��ده 
توس��ط رهبری را تحقق بخش��یدند و در کنار این توفیقات 
عظی��م، ندیدن ناکارآمدی های بزرگ باعث از دس��ت رفتن 
س��ریع دس��تاوردهای به دست آمده خواهد ش��د، چرا که 
نداش��تن تصویر درست از واقعیت های موجود، باعث اشتباه 
در تصمیم و اجرا می ش��ود. وی تأکید کرد: قدرت علمی و 
پیشرفته فناورانه در کشور به دست نخبگان، فرصت دیگری 
اس��ت که زمینه الزم جهت هرگونه پیشرفت را فراهم کرده 
اس��ت. بدنه وسیع و گسترده نیروهای جهادی و مردمی در 
سراس��ر کشور هم فرصت بی نظیری اس��ت که می تواند در 
صورت انس��جام و مدیریت مطل��وب، مبتنی بر الگوی عمل 

جهادی بر ناکامی های گوناگون غلبه کند.

رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی گفت: فرص��ت بعدی ما 
وجود طیفی از جوانان مؤمن و انقالبی است که با استقامت 
مؤمنانه خود، موتور محرکه این کش��تی پرتالطم شده اند و 
در کنار همه اینها س��رمایه انس��انی جوان و توانمند ایرانی، 
ثروت های عظیم خ��دادادی و منابع ف��راوان طبیعی نیز از 
جمله ظرفیت ها و فرصت های دیگر است که می تواند بستر 

شکل گیری جهشی بزرگ در عرصه های گوناگون شود.
وی تهدیداتی که در کمین نظام انقالب وجود دارد را برشمرد 
و اظهار داش��ت: تهدید نخس��ت کاهش س��رمایه اجتماعی 
نظام اس��ت که در نتیجه ناکارآمدی اش��باع شده مدیریتی 
کشور، فاصله گرفتن مسئوالن از اصول انقالب ایجاد شده و 
متأس��فانه چالش اقتصادی و معیشتی را به وجود آورده که 
زمینه ساز بیکاری و آسیب های اجتماعی فراگیر شده است.

وی اظهار داشت: گسترش نفوذ جریان غرب زده که با امید 
بستن به دشمن مانع خودباوری ملی و توجه به ظرفیت های 
عظیم داخلی ش��ده است، تهدید مهم دیگری است که باید 

درباره آن به طور جدی هوشیار بود.
وی در تشریح شاخص های مدیریت جهادی گفت: اول، باور 
به مبانی قرآنی و س��نت های الهی و استعانت مستمر از آنها 
که امروز برای ما در والیت فقیه و مردم س��االری اس��المی 

متبلور اس��ت و می تواند سبب گش��ایش هر بن بستی شود. 
دوم، مردمی س��ازی حکمرانی به ویژه مردمی کردن اقتصاد 
که ظرفیت های عظیم انسانی، مادی و معنوی را وارد عرصه 

مدیریت می کند.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داش��ت: اکنون که 
مجلس در آغاز راه خود قرار دارد، آنچه شرایط را خطرناک تر 
می کند، الگوی مدیریتی دستگاه های کشور است که عالوه 
بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، 
به بسیاری از اصول و مؤلفه های الگوی مدیریتی جهادی باور 
ندارد، در چنین ش��رایطی است که مجلس یازدهم می تواند 
با رویکردی منطقی و انقالبی نس��بت به دولت و با استفاده 
از ظرفیت های تقنینی و بخصوص نظارتی خود در چارچوب 

پیام رهبر انقالب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
قالیب��اف گفت: مجلس یازدهم نقش��ه راه خود را پیام رهبر 
حکی��م انقالب قرار می دهد و به عن��وان یک نهاد مردمی و 
انقالبی که هدف خود را تشکیل یک مجلس قوی و کارآمد 
قرار داده، حل مس��ائل ملی و محل��ی مردم را به عنوان یک 
وظیف��ه انقالبی و مطلوب، وجهه همت خود قرار خواهد داد 
و با این شاخص، تعامل خود را با دولت فعلی و دولت آینده 
تنظی��م می کند. وی با بیان اینکه مجل��س یازدهم نه بنای 

تقابل و مچ گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم 
مس��امحه می کندرئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
رهبری در پیام روش��نگرانه خود در حوزه اقتصادی بر توجه 
به معیش��ت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تأکید داشتند و 
اشاره فرمودند مطابق نظر صاحبنظران، این هدف در اصالح 

خطوط اصلی اقتصاد ملی محقق می شود.
وی گفت: متأسفانه باید بپذیریم انقالب مردمی ما به اقتصاد 
مردمی منجر نش��د؛ علت هم این بود که آرمان های متعالی 
انقالب مانند پیش��رفت و عدالت را در ظرف دیوان س��االری 
یکصد ساالنه کشور ریختیم و چنانچه رهبر انقالب هم اشاره 
کردند، نمره قابل قبول��ی نگرفتیم. این رخداد بیش از همه 
محصول نبود تفکر جامع، منسجم و نظام مند به اقتصاد ملی 
اس��ت. قالیباف ادامه داد: مجلس ق��وی و انقالبی یازدهم با 
هم��ه توان، امکان��ات و ظرفیت های قانونی خ��ود و با یاری 
خداوند متعال تالش خواهد ک��رد تا بارهای بر زمین مانده 
انقالب اس��المی که در رأس آن حل مشکالت و سختی های 
محرومین و مستضعفین است، از زمین بردارد و آسیب های 

اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت را به حداقل برساند.
رئیس مجلس شورای اس��المی افزود: مجلس یازدهم خود 
را متعهد به ادامه راه شهید سلیمانی در افزایش توان محور 

مقاومت به عنوان راهبردی غیر قابل تغییر می داند.
قالیباف گفت: مذاکره و س��ازش با آمری��کا به عنوان محور 

استکبار جهانی را بی حاصل و پر ضرر ارزیابی می کند.
وی با بیان اینکه راهبرد ما در برخورد با آمریکای تروریست 
تکمیل زنجیره انتقام خون ش��هید س��لیمانی است، اظهار 
داش��ت: کاری که با حمله بی س��ابقه به پایگاه عین االسد 
شروع شد و با شکسته شدن هیبت پوشالی آمریکا در عدم 
توان پاسخ به اقدام جمهوری اسالمی ادامه یافت، با اخراج 
کامل ارتش تروریست آمریکا از منطقه، تکمیل خواهد شد. 
قالیب��اف افزود: مجلس یازدهم حامی گس��ترش ارتباط با 
همه جامعه جهانی اس��ت اما اعتماد ب��ه حکومت هایی که 
چه در سابقه تاریخی خود و چه در تجربه دوران جمهوری 

اسالمی، کارنامه سیاهی دارند، خطای راهبردی می داند.
وی تصری��ح ک��رد: طبیعی اس��ت که تح��ول در مجلس و 
احیای جایگاه و ش��أن مجلس ال��زام اولیه برای اقدام مؤثر 
در حل مسائل کش��ور و مشکالت مردم است. مجلس باید 
تغییر را از خود آغاز کند. ش��فاف س��ازی، هوشمندسازی، 
مردمی سازی و کارآمد سازی چهار رویکرد اصلی در تحول 

مجلس خواهد بود. مهر

خشونت علیه وکال در اجرای عدالت

 احاد جامعه با توجه به جایگاه اجتماعی خود در موقعیتهای 
اجتماع��ی و صنفی مختلفی به ایف��ای نقش در جامعه می 
پردازند .  وکال نیز از این موضوع مس��تثنی نیستند موقعیت 
اجتماع��ی یک وکیل مانند قاضی به عنوان ش��ان و منزلت 
تعیین ش��ده ولی به دلیل خدماتی که وکیل به جامعه ارائه 
م��ی نماید یک بعد حرفه ای و صنفی نی��ز برای آن در نظر 
گرفته میشود.  نهاد وکالت با حفظ استقالل در کنار قاضی با 
هدف  اجرای عدالت از جایگاه اجتماعی حساسی برخوردار 
اس��ت این موقعیت حساس و اساس��ی که می تواند نظم را 
در جامع��ه گس��ترش و از ناامنی جلوگی��ری نماید چندی 

اس��ت که م��ورد تع��رض و نامالیماتی از اف��راد جامعه قرار 
میگیرد ریش��ه های این نامالیمات راباید در درون نهادهای 

دست اندرکار اجرای عدالت جستجو کرد.
اول : نقش رفتار و اخالق حرفه ای وکال 

رفتار حرفه ای وکال تأثیر مستقیم در تبیین و ارتقای جایگاه 
وکال در جامعه  دارد. تکلیف وکیل ، دفاع از حقوق موکل در 
چهارچوب مقررات و قوانین است و چنانچه در این محدوده 
فعالی��ت ننماید مرتکب کوتاهی در انج��ام وظیفه و تکلیف 
قانونی و شاید تخلف انتظامی  شود از طرفی اصرار بر انجام 
رفتار و اعمال زاید و خارج از وظیفه و تکلیف قانونی ممکن 
است منتهی به تلقی شدن امر  به خصومت شخصی شود که 
در اینصورت  نمی توان توقع رعایت جایگاه عدل و انصاف را 
از وکیل داشت . از این رو رعایت اخالق حرفه ای در برخورد 
ب��ا اصحاب دعوی و دیگ��ران  می تواند از رفتارهای نا صواب 
شخصی و انتقام جویانه دیگران علیه وکال جلوگیری نماید . 
بیان حقیقت و دفاع از حق با الفاظ و رفتار نش��ات گرفته از 
رافت اسالمی با الگوی علمای اخالق می تواند تاثیر بسزایی 
در رفتار دیگران نسبت به وکیل در جامعه داشته و می تواند 

به تثبیت جایگاه و شان واقعی وکال منتهی شود.

دوم :نقش دس��ت ان��درکاران اجرای عدال��ت و حل و فصل 
اختالفات در جامعه 

قاضی ، وکیل و کارشناس��ان رس��می دادگس��تری از جمله 
کسانی هستند که به ایفای نقش مستقیم در اجرای عدالت 
می پردازند . عدم رعایت اخالق حرفه ای توسط اعضای این 
مجموعه که معموال ناشی  از اختالفات علمی و اختالف نظر 
حقوقی می باش��د  اثر سریع و مستقیمی در جامعه  خواهد 
داش��ت  که با شکسته ش��دن این " حرمت  امنیتی " حریم 
و موقعیت اجتماعی وکیل شکس��ته شده و به راحتی مورد 
هجم��ه و انتقادات بعدی غیرمنصفانه و غ��رض ورزانه عوام 
و خ��واص قرار خواهد گرفت. همه اعضای مجموعه دس��ت 
اندرکار حوزه  اجرای عدالت زنجیروار به هم متصل هستند  
لذارعایت اخالق حرفه ای همه اعضا با یکدیگر می تواندبه بقیه 
افراد جامعه و طرفین پرونده ها حس احترام و نوع دوستی را 
القا نماید با علم به اینکه رعایت حریم و حرمت هر جایگاهی 
با متولیان آن است میتوان نتیجه گرفت  چنانچه بی حرمتی 
و هر گونه جس��ارتی از ایفا کنندگان نقش اجرای عدالت به 
دیگری وارد ش��ودبه گونه ای که به ش��ان و منزلت هر یک 
از اضالع این مثلث خدش��ه ای وارد ش��ود ش��یرینی اجرای 

عدالت را کامل نمی توان چشید. قتل خشونت و بی حرمتی 
علیه یک وکیل موضوع ت��ازه و جدیدی در اجتماع نبوده و 
نیس��ت  تقویت و ارتقای اخالق حرفه ای وکالت و اقدامات 
الزم برای مقابله و پیش��گیری از تعرض ناقضان حریم وکیل 
وظیفه ذاتی متولیان نهاد وکالت بوده  که به دلیل مش��غله 
ه��ای کم اهمیت و پرداختن ب��ه اختالفات درون خانوادگی 
و تخریب درونی ازانجام  اقدامات الزم  جهت تقویت ش��ان 
و جایگاه وکالت غافل ش��ده و ب��ا مقابله با اعضای دیگر این 
مجموعه به ج��ای همکاری و همدلی زمینه تنزل ش��ان و 
جایگاه وکالت در اجتماع را فراهم آورده و زمینه سازافزایش 
خش��ونت و دیدگاهه��ای بعضاً غیرمنصفانه علی��ه این نهاد 
بزرگ مدنی گردیده اند. به نظر می رسد سیاست های جدید 
دستگاه قضا برای تحول حقوقی و افزایش رضایتمندی افراد 
جامعه با ارتقاء جایگاه و شأن اعضای این مجموعه در دست 
اق��دام اس��ت  ورود و الزام اعضای مرتبط ب��ه انجام تکالیف 
قانون��ی حکایت از دیدگاه بلند ، ظریف و مدبرانه  دس��تگاه 
قضا برای رسیدن به این هدف را دارد بدیهی است با اجرای 
این سیاس��تها توسط  دستگاه قضایی میتوان به اینده بدون 

خشونت در نهاد وکالت امیدوار بود  

در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت سرپرست وزارت صمت 
از تاثیر اقدامات ای��ن وزارتخانه در مدیریت قیمت در بازار 
خ��ودرو و مقابله با رانت جویی گزارش داد و رئیس جمهور 
نیز دراین زمینه عالوه بر لزوم تقویت و رش��د تولید خودرو 
در داخل کش��ور بر ارتقا فن��اوری و کیفیت تولید داخل و 
همچنین ش��فاف س��ازی و واقعی کردن نرخ خودرو تاکید 
کرد. جلس��ه هماهنگ��ی اقتصادی دولت روز یکش��نبه به 
ریاست حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور تشکیل 
و در این جلس��ه نظام بانکی کشور مکلف شد شرایط الزم 
را برای اعطای اعتبار به دارندگان س��هام عدالت بر مبنای 

پشتوانه سهام آنان فراهم کند.
در این جلسه پس از گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
میزان پیشرفت اقدامات مربوط به آزاد سازی سهام عدالت، 

حس��ن روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و 
نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت شرایط الزم 
در این زمینه باید فراهم شود. در ادامه این جلسه سرپرست 
وزارت صنع��ت، مع��دن وتج��ارت نی��ز از وضعیت صنعت 
خودروس��ازی و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال گزارش داد 
که براساس آن روند تولید خودرو در نیمه دوم سال گذشته 
و دو ماهه اول امسال افزایشی بوده است. سرپرست وزارت 
صمت همچنین از تاثیر اقدامات این وزارتخانه در مدیریت 
قیمت در بازار خودرو و مقابله با رانت جویی گزارش داد و 
رئیس جمهور نیز دراین زمینه عالوه بر لزوم تقویت  و رشد 
تولید خودرو  در داخل کشور برارتقا فناوری و کیفیت تولید  
داخل و همچنین ش��فاف سازی و واقعی کردن نرخ خودرو 

تاکید کرد.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

فرمان��ده کل ارتش گف��ت: ارتقاء توان رزم��ی هم از نظر 
کیفیت و هم کمیت و متناس��ب ب��ا ماموریت و تهدیدات 

در دستور کار دائمی ما است.
سرلش��کر س��ید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران در جم��ع فرمانده��ان قرارگاه 
عملیاتی لش��کر ۲۳ تکاور نزاجا، گفت: همه باید حداکثر 
ت��وان خود را ب��ه کار بگیریم تا عدالت را رعایت کرده و از 

خداوند متعال توفیق اجرای عدالت مسألت کنیم.
وی در ادام��ه به ارتق��ای توان و آمادگی رزمی و معنوی و 
بصیرت اش��اره کرد و افزود: ارتق��اء توان رزمی هم از نظر 
کیفیت و هم کمیت و متناسب با ماموریت و تهدیدات در 
دس��تور کار دائمی ما اس��ت. ارتقای آمادگی رزمی به این 

معن��ی که آنچه را که داریم به بهترین ش��کل نگهداری و 
آماده کنیم و به بهترین ش��کل به کار بگیریم، این وظیفه 
هم��ه رده های فرماندهی اس��ت. فرمانده کل ارتش ادامه 
داد: همچنی��ن تعالی معنوی و بصیرت��ی دو بال قدرتمند 
برای اوج گیری و تشخیص صحیح مسیر و هدف است که 
همه آحاد کارکنان و خانواده های آنها مشمول این فرمان 
هس��تند و سکاندار این موضوع س��ازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش با کمک سلسه مراتب فرماندهی است. امیر موسوی 
با اش��اره به زیباسازی منازل سازمانی و زدودن کهنگی از 
چهره منازل و پادگان ها نیز، تاکید کرد: موضوع زیباسازی 
از دستورات فرماندهی معظم کل قوا است و باید در اولویت 

برنامه ها قرارگیرد. روابط عمومی ارتش

شرایط حساس برای مجلس یازدهم
ادامه از صفحه اول

عرضه می کنن��د، دل بزرگی م��ی خواهد به ویژه 
برای آن فردی که در انتخابات پیروز خواهد شد.

رئیس جمهور بعدی نیز کار س��خت و دشواری در 
پیش خواهد داشت.

دولت بعدی هر آنچه که از دولت تدبیر و امید باقی 
مانده به ارث می برد، ارثی که اداره کش��ور را برای 

دولت بعدی سخت میکند.
اما گریزی از آن نیس��ت همانگون��ه که برای گذار 
از مجلس ده��م به یازدهم گریزی وجود نداش��ت 
و برخ��ی در انتخابات مجلس یازده��م خود را فدا 
کردند، برای آنکه مش��کالت باق��ی مانده از دوران 
مجلس دهم و دولت تدبیر و امید بازس��ازی ش��ود 
نیازمند فداکاری از سوی نیروهای انقالبی هستیم.

سرمقاله

هوشنگ مقبولی
وکیل دادگستری عضو کمیسیون حمایت 

و صیانت از مرکز
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گزارش

یادداشت

سایت رادار سوباشی مقتدرانه در حال انجام مأموریت است
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: سایت رادار سوباشی قدرتمند تر 
از گذش��ته در حال انجام مأموریت است. امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد 
با حضور در منطقه پدافند هوایی غرب کش��ور از بخش های مختلف گروه 
پدافند هوایی همدان، ایس��تگاه اطالعات و شناس��ایی، قرارگاه س��ربازی 
بازدی��د کرد و میزان آمادگی رزم��ی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد. وی 
همچنین از س��ایت های تابعه ازجمله سایت رادار سوباشی بازدید کرد و ضمن 
قدردانی از تالش های کارکنان گفت: محدوده تحت مسئولیت منطقه پدافند هوایی 
غرب کشور، به خصوص سایت رادار سوباشی از مناطق راهبردی پدافند هوایی است 
و عملکرد این س��ایت راداری در دوران دفاع مقدس بیانگر اهمیت ویژه آن اس��ت. 
بنابر این گزارش، در این بازدید س��الن اجتماعات منطقه پدافند هوایی غرب کشور 

با حضور امیر صباحی فرد افتتاح شد. روابط عمومی ارتش

دلیل خاکستر شدن جنگل های کشور از دید رضایی
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: متولیان امر با بی تفاوتی به 
سیاس��ت های کلی محیط زیست، به آتشی نگاه می کنند که بخش های 

وسیعی از جنگل های این سرزمین را خاکستر می کند.
محس��ن رضایی در صفحه شخصی خود در اینس��تاگرام با انتقاد از بی 
توجهی به سیاس��ت های کلی محیط زیس��ت، نوشت: شاید اگر فقط ۱۵ 
میلیارد تومان برای حفظ محیط زیست منحصر به فرد زاگرس پرداخت شده 
بود خاکس��تر جایگزین ریه های طبیعت ایران نمی ش��د! رضایی تاکید کرد: این 
در حالی اس��ت که به محیط زیست تا آن حد توجه وجود دارد که رهبر انقالب 
برای »محیط زیس��ت«، با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های 

کلی تعیین و ابالغ فرموده اند. 
 مهر

بابت اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون تهدید شده ایم 
احم��د نادری گفت: پس از طرح اعتراضمان نس��بت به اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگردون پیام های متعددی اعم از ارعاب، تهدید و توهین دریافت کردیم 
که از جمله آن می توان به تهدید ش��دن خودم به برخورد با اس��لحه گرم 
)برنو( اشاره کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: پس 
از اعتراض رسمی جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه غالمرضا 
تاجگ��ردون پیام های مختلفی در پیام رس��ان ها و یا به صورت پیامکی و تلفنی 
دریافت کرده ایم.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در ادامه اعالم کرد که 
رئیس شعبه ۱۲ طی مکاتبه ای با شورای نگهبان خواستار رسیدگی و توضیحات بیشتر 
در خصوص صالحیت منتخب گچساران شده است. نادری بر همین اساس اضافه کرد: 
البته معترضان نیز از طریق شورای نگهبان پیگیر موضوع اعتبارنامه تاجگردون شدند 

و منتظر پاسخ و گزارش و بررسی های شورای نگهبان هستیم.  فارس

 این طنز "شیرین" نیست
منب��ع موثق  نماین��ده مجل��س:از 
ش��نیدیم که محمود واعظی رئیس 
دفتر رئی��س جمه��ور دکتر نمکی 
وزیر بهداشت را تهدید کرده که در 
صورتی با دولت هماهنگ نباشد، باید استعفا دهد.

با توجه به اجبار استعفای وزیر صنعت توسط برادر 
واعظ��ی در آینده نزدیک ک��دام یک از گزینه های 

زیر اتفاق می افتد؟
الف( اصرار برای اس��تعفای عمه رهبر کره ش��مالی 

توسط رییس دفتر رییس جمهور کره شمالی
ب( اصرار برای اس��تعفای مع��اون اداره آبخیزداری 

مالرد توسط سفیر سوییس در ایتالیا
ج( اصرار برای استعفای ننجون از روزنامه سیاست 

روز توسط سلطان برونئی
د( اصرار برای استعفای الباقی کابینه دولت تدبیر و 

امید توسط برادر واعظی
یک نماینده مجلس: ممنوعیتی برای دریافت کارت 
هدیه از سوی نمایندگان وجود ندارد اما این کار از 
شأن نظارتی مجلس به دور است و اگر این اتفاق باز 

تکرار شود، نمایندگان برخورد خواهند کرد.
به نظر ش��ما ک��دام یک از کارهای زی��ر از دریافت 

کارت هدیه هم زشت تر است؟
الف( کارت به کارت

ب( پرداخت پول نقد
ج( تقاضای موافقت اصولی

د( درخواست سهمیه استخدامی
سخنگوی شهرداری کرمانش��اه: شهردار کرمانشاه 
لحظاتی پیش جلس��ه ای ب��ا خان��واده آن مرحوم 
داش��تند که مقرر ش��د تا حد توان ش��هرداری و تا 
جایی که قانون اجازه دهد به فرزندان و نوه ایش��ان 

کمک شود.
منظور از آن "مرحوم" کدام یک از گزینه های زیر 

است؟
الف( مرحوم خواجه حافظ شیرازی

ب( مرحوم غیاث الدین کاشانی
ج( مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی

د( مرح��وم آس��یه پناهی ک��ه در حمل��ه ماموران 
شهرداری به آلونک بیست متری اش قربانی شد.

قالیباف در صحن علنی مجلس:

الگوی مدیریتی دستگاه های اجرایی آشفته و ناکارآمد است

سرلشکر موسوی: 

ارتقاء توان رزمی دستور کار دائمی ارتش است
تاکید روحانی بر ارتقا کیفیت تولید داخلی، 

شفاف سازی و واقعی کردن نرخ خودرو


