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صفحه 1

این روزها بحث دادگاه اکبر طبری داغ است، 
به گونه ای که هر روز افشاگری های تازه ای 
از این شخصیت که زمانی یکی از مسئولین 
در ق��وه قضاییه بوده منتش��ر می ش��ود، اما 
پرسش اساس��ی این است که چنین فردی 
با آن پیشینه چگونه وارد دستگاه قضا شده 
و 20 سال را به گفته خود خدمت صادقانه 

کرده است؟!
در تاری��خ جمهوری اس��امی ای��ران بودند 
افرادی که با سابقه عضویت در سازمان های 
ضد انقابی، مانند سازمان منافقین در اوایل 
انقاب به نهادها و دستگاه های حاکمیتی و 
انقابی نفوذ کرده و دس��ت به خرابکاری و 
ترور زده اند. مهمتری��ن پرونده هایی که در 
زمینه ترور وجود دارد، نفوذ عوامل سازمان 
تروریستی و ضد انقاب منافقین به نخست 
وزی��ری و حزب جمهوری اس��امی بود که 
باعث به شهادت رس��یدن شهیدان رجایی 
و باهنر، بهشتی و دیگر شخصیت های نظام 

در انفجار دفتر مرکزی حزب بود.
انقاب اس��امی ای��ران در اوایل عمر خود، 
افراد و ش��خصیت هایی را از دس��ت داد که 
نبود آنها اکنون به شدت احساس می شود، 
که اگر آن شخصیت های تأثیرگذار در طول 
41 س��ال عمر انقاب حاض��ر بودند، قطعاً 
تأثیرات مثبتی بر روند اداره انقاب و کشور 
داش��تند، اما متأسفانه، نفوذ عوامل سازمان 
منافقین، انقاب و مردم را محروم از خدمات 
آنها کرد. با این وجود و با گذش��ت 41 سال 
از انقاب اس��امی، عوامل نفوذی همچنان 
در برخ��ی دس��تگاه ها و س��ازمان ها حضور 
دارن��د و به اقدام��ات تخریبی خ��ود ادامه 
می دهن��د و هر از گاهی پ��رده از چهره آنها 
برداش��ته می شود و خود را نمایان می کنند 
و یا دس��تگاه های اطاعاتی و امنیتی آنها را 

شناسایی کرده و دستگیر می کنند.
اکبر طب��ری معاون اجرایی حوزه ریاس��ت 
قوه قضاییه سابق، نمونه تازه ای از این نفوذ 
است که دیرهنگام شناسایی و دستگیر شد، 
او به غیر از مسئولیت هایی که پیش از ورود 
به دستگاه قضا داش��ت، 20 سال را در قوه 
قضاییه گذرانده و در این 20 سال اقداماتی 
انج��ام داده که به تازگی مس��ئولین ذیربط 
متوج��ه فعالیت های مخ��رب او و تیمی که 
طبری آن را در این دس��تگاه تشکیل داده 
ب��ود، ش��دند. گرچه پی��ش از ای��ن افراد و 
شخصیت هایی، افش��اگری هایی از اقدامات 
اکب��ر طبری ک��رده بودند، علیرض��ا زاکانی 
نماین��ده مجلس ش��ورای اس��امی، پیش 
از ای��ن و در زمان ریاس��ت آی��ت اهلل آملی 
الریجانی در دس��تگاه قض��ا، درباره طبری 
افش��اگری کرده بود اما متأسفانه نه تنها به 
این افش��اگری ها توجهی نشده بود، بلکه با 
پاس��خ های تندی هم روبرو شده بود. فردی 
که در اوایل انقاب به اتهام و جرم عضویت 
و فعالیت در سازمان منافقین دستگیر و به 
زندان محکوم می ش��ود، چرا مسئولیت های 
مهم دولتی را به دس��ت می آورد؟ حتی اگر 
او جزو توابین گروه تروریستی منافقین هم 
بود، اص��ول امنیتی این اج��ازه را نمی دهد 
ک��ه چنین فردی، سلس��له مرات��ب را طی 
کن��د و حتی در حوزه ریاس��ت قوه قضاییه 
نیز مس��ئولیت مهمی را برعهده بگیرد و در 
آنجا نفوذ پیدا کند. هس��ته گزینش در این 
مقوله، وظیفه حس��اس و سنگینی برعهده 
دارد، هستند افرادی که در مرحله گزینش 
ب��ه خاطر برخی مس��ائل نمی توانند در یک 
س��ازمان و نهادی استخدام شوند و چه بسا 
این افراد صاحیت بیش��تری از فردی چون 
طبری داشته باشند. با این وجود، نکته مهم 
ماج��رای پرونده اکبر طبری، که می توان او 
را یک عامل نفوذی در بدنه نهاد قوه قضاییه 
دانس��ت این اس��ت ک��ه این فرد، باس��ابقه 
عضویت در س��ازمان منافقین، دستگیری و 
زندان، آی��ا زمینه و فرصت اقدامات دیگری 
را مانند اقدام ترور نداش��ته است؟ گرچه او 
در این مدت 20 ساله تمرکز خود را بر روی 
زد و بندهای اقتصادی تنظیم کرده بود، اما 
در پرون��ده او و بناب��ر اظهارات دادس��تان 
دخالت مستقیم در برخی پرونده ها و تبرئه 

محکومین اقتصادی هم وجود دارد.

20 سال خدمت 
صادقانه یک منافق!
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آگهى مزایده عمومى

شهردار مالرد- محمد صادق کولیوند

ول
ت ا
نوب

شهردارى مالرد در نظر دارد تعدادى از غرفه هاى (دکه) متعلق 
به خود را به مدت 1 سال و از طریق برگزارى مزایده عمومى به 
واگذار  یا حقوقى طبق شرایط مشروحه ذیل  اشخاص حقیقى 

نماید: 
بها  اجاره  درصد  پنج  میزان  به  مزایده  در  شرکت  سپرده   -1
سالیانه و مندرج در اسناد مزایده که مى بایست همراه اسناد 

مزایده تحویل گردد.
2- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده هر گاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- کلیه متقاضیان واجد شرایط مى توانند پس از انتشار آگهى 
دریافت  99/4/21 جهت  لغایت   99/4/11 تاریخ  از  و  نوبت دوم 
اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از ساعت 9 لغایت 12/30 

به امور قراردادها شهردارى مالرد مراجعه نمایند.
4- مدت قبول پیشنهادات و از تاریخ 99/4/11 لغایت 99/4/21 

خواهد بود.
5- هزینه آگهى بعهده برنده مزایده مى باشد.

معرفى  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  بایست  مى  6-متقاضیان 
نامه (بهمراه کارت شناسایى ملى ) و اصل فیش واریزى بمبلغ 
شهر  بانک   100790829443 شماره  حساب  به  ریال   500/000

بنام شهردارى مالرد ، تحویل امور قراردادها نمایند.
7-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
8- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

سیاست روز ناهمخوانی درآمدها و هزینه های خانوارها را بررسی می کند

مردم نسبت به حل مشکالت 
معیشتی مطمئن باشند

قالیباف:

صفحه 2

سردار پاکپور: 
منطقه را از لوث تروریست ها 

پاکسازی می کنیم 
فرمانده نیروی زمینی س��پاه پاس��داران انقاب اسامی با 
بیان "در موضوع امنیت کش��ور با کس��ی تع��ارف نداریم"، 
گفت: پاکسازی منطقه از لوث تروریست ها را با قدرت ادامه 
داده و هر حرکتی از سوی تروریست ها را با قاطعیت پاسخ 

می دهیم.
سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی 
س��پاه پاسداران انقاب اس��امی دیروز  در رزمایش اقتدار 
ش��هدای ُکرد مس��لمان، از آغاز مرحله نهایی این رزمایش 
نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی کردستان خبر داد و 
اظهار داش��ت: منطقه رزمایش اقتدار شهدای ُکرد مسلمان 
از دهان��ه منطقه ش��یلر در م��رز عراق تا ارتفاعات خش��ن 
چهل چشمه ادامه دارد و ابعاد بسیار وسیعی از منطقه را که 
بیشتر آن از مرز شمال شرق عراق است، در بر  می گیرد. وی 
با اشاره به ترکیب یگان های شرکت کننده در این رزمایش 
گفت: یگان های بومی منطقه، لشکر 22 سپاه بیت المقدس، 
سپاه بیت المقدس، برخی از یگان های سپاه های شهرستانی 
مانند س��پاه مریوان، دیواندره و یگان های تخصصی نیروی 
زمینی شامل پهپاد، هوانیروز و برخی از یگان های مکانیزه 

همچ��ون تیپ امام زمان)عج( و یگان ویژه صابرین، در این 
رزمایش شرکت دارند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با تشریح اهداف تعیین شده در 
برگزاری این رزمایش نیز گفت: رزمایش "اقتدار ش��هدای 
کرد مس��لمان" از جمله رزمایش های ساالنه نیروی زمینی 
س��پاه در شمال غرب، غرب و جنوب شرق کشور است که 

در منطقه عمومی کردستان در حال برگزاری است.
ارتق��ای  تاکتیک��ی،  فرمانده��ان  توانای��ی  ارزیاب��ی  وی 
هماهنگی های یگانی و نیز عملیاتی س��اختن آموزش ها را 
از جمل��ه اهداف برگزاری این رزمای��ش توصیف و تصریح 
ک��رد: اقدامات یگان های هوانیروز، پهپاد، زرهی و انس��انی 
مس��تلزم برق��راری هماهنگی ه��ای خاصی اس��ت که در 
رزمایش ه��ا ایرادهای احتمالی را برطرف کرده تا در میدان 
عمل ضعف و مش��کلی در عملیات وجود نداش��ته باش��د. 
سردار پاکپور با اش��اره به اهمیت برگزاری رزمایش اقتدار 
شهدای کرد مس��لمان در منطقه کردستان، گفت: منطقه 
این رزمایش متصل به مرز اقلیم شمال عراق بوده و ممکن 
است برخی تروریس��ت ها از این جغرافیا استفاده و در این 
منطقه حضور پیدا کنند ک��ه یکی از مهم ترین اهداف این 
رزمایش پاک س��ازی این مناطق از لوث تروریست ها است. 
وی از هدف قرار دادن عقبه ها و مقرهای تروریس��ت ها در 
نق��اط پیرامونی رزمایش خب��ر داد و افزود: در س��ال های 
قبل نیز این عملیات ها با هدف پاک س��ازی منطقه از لوث 

تروریست ها و اشرار صورت می گرفت و در واقع ضدانقاب 
و حامیان امنیت دریافته اند که ما در موضوع امنیت کشور 

و ملت ایران با کسی تعارف نداریم.
فرمانده نیروی زمینی س��پاه با تأکید بر اینکه "هر نقطه ای 
که تروریس��ت ها در آنجا حضور، س��ازماندهی و اس��تقرار 
داش��ته باش��ند مورد حمله قرار خواهیم داد"، خاطرنشان 
کرد: در سال 97 و 98 نیز مرکز تروریست ها در کوه سنجق 
و مقرهایی در حاش��یه مرزی با اقلی��م عراق مورد حمات 
موش��کی، پهپ��ادی و توپخانه ای نیروی زمینی س��پاه قرار 
گرفت. وی همچنین با تأکید بر اینکه "پاک س��ازی منطقه 
از لوث تروریست ها را با قدرت ادامه خواهیم داد"، گفت: در 
سال جاری نیز هر حرکتی را که از سوی تروریست ها انجام 
پذیرد با قاطعیت پاس��خ خواهیم داد. سردار پاکپور متذکر 
ش��د: مسئوالن اقلیم شمال عراق و مسئولین دولت دوست 
و برادر عراق باید بر مرزهای خود سیطره و اشراف بیشتری 
داش��ته و نس��بت به از بین بردن زمینه های سوء استفاده 

گروهک های تروریستی از این مناطق اقدام کنند.
فرمان��ده نی��روی زمینی س��پاه اظهار کرد: ب��ه مردم عزیز 
و عش��ایر ش��مال عراق نیز توصی��ه می کنیم ک��ه عناصر 
گروهک های تروریس��تی را از پیرامون خود طرد کرده و در 
صورتی که توان این اقدام را نداش��تند از آنها فاصله بگیرند 
چراکه هر ق��رارگاه و پایگاهی مربوط به تروریس��ت ها، در 

کانون اهداف ما قرار دارد.  سپاه نیوز

بیانیه 202 نماینده مجلس درباره محدودیت برای 
شبکه های برون مرزی صداوسیما

خاکریزهای دیپلماسی رسانه ای را 
تسلیم دشمن نکنید

عضو هیات رئیس��ه مجلس بیانیه 202 نف��ر از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��امی در واکنش به موضوع ایج��اد محدودیت ها برای 
ش��بکه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اس��امی ایران را 
قرائت کرد. روح اهلل متفکرآزاد عضو هیأت رییس��ه مجلس شورای 
اس��امی در جلس��ه علنی روز سه ش��نبه 3 تیرماه مجلس شورای 
اسامی بیانیه 202 نفر از نمایندگان مجلس در واکنش به موضوع 
ایجاد محدودیت ها برای ش��بکه های برون مرزی صدا و سیما را به 
ش��رح زیر قرائت ک��رد. در ماه ها و هفته های اخیر تحوالت بس��یار 
مهمی در حوزه های همسایگی، منطقه ای و بین المللی ایجاد شده 
ضرورت رسانه ای جمهوری اسامی را مضاعف کرده است. متأسفانه 
ش��بکه های برون مرزی، صدا و س��یما که تریبون رس��می کشور 
در خارج هس��تند دچار مش��کات جدی و محدودیت های ناش��ی 
از عدم تخصیص به موقع بودجه ارزی ش��ده اند. رس��انه های برون 
مرزی کش��ور که در صف نخست رس��انه های مقاومت قرار دارند و 
متناسب با پیام جهانی انقاب اسامی سال هاست در راستای مقابله 
با ایران هراسی و اسام هراسی و نیز معرفی ظرفیت ها و واقعیت های 
کشور و با تأمین مواضع جمهوری اسامی فعالیت می کنند، اخیراً 
یک به یک در حال قطع شدن از ماهواره هستند. در هفته های اخیر 

انباش��ت بدهی ارزی و عدم اقدام عاجل نهادهای مس��ئول گریبان 
ش��بکه های الکوثر، س��حر اردو، پرس تی وی، آی فیلم انگلیس��ی و 
رادی��و دری برون مرزی گرفته و موجب قطع پخش آنها در مناطق 
هدف ش��ده است. ما نمایندگان مجلس شورای اسامی درخواست 
داریم دولت محترم و دس��تگاه های اصلی مسئول تخصیص بودجه 
ارزی و رسانه ملی یعنی سازمان برنامه و بودجه ضمن اقدام عاجل 
برای حل فوری این مشکل پاسخی شایسته برای موارد زیر داشته 
باشند. چرا به رغم ضرورت های ناشی از گسترش اقتدار منطقه ای و 
جهانی جمهوری اسامی، توجهی به افزایش نیازهای زیرساختی و 
بنیه برنامه سازی رسانه های برون مرزی نشده است و بلکه به جای 
حمایت موظف از آنها رس��انه ها در تنگنا نیز قرار گرفته اند. به چه 
دلیل تخصیص و پرداخت بودجه ارزی صدا و س��یما با گردش کار 
قانونی که باید حداقل از 5 ماه پیش انجام می شد تاکنون به تأخیر 
افتاده اس��ت که تأثیر منطقه ای و مستقیم آن بر روابط بین المللی 
جمهوری اسامی مشهود است و عاوه بر آسیب حیثیتی به کشور 
فعالیت های رسانه ای بین المللی رسمی کشور را فلج کرده است فلذا 
درخواس��ت موکد و جدی ما از دولت محترم به شرح ذیل است: - 
تأمین فوری نیاز شبکه های برون مرزی و رفع مشکات و بدهی های 

انباشت شده صدا و سیما به ویژه در حوزه برون مرزی.
- پیش بین��ی و تصویب ردیف بودجه مناس��ب ارزی جداگانه برای 
ش��بکه های برون مرزی در بودجه صدا و س��یما و تخصیص فوری 
و به موقع آن. امضاکنندگان این نامه معتقدند حمایت و پاس��داری 
از رس��انه ها که به برکت خون شهدای انقاب اسامی پا گرفته اند 
درخواس��ت همگان بوده و هیچ مس��ئولی حق ن��دارد خاکریزهای 

دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسامی ایران را تسلیم دشمن کند.

بیانیه مشترک بعثه رهبری و سازمان حج؛
زائران ایرانی امسال به سرزمین 

وحی اعزام نخواهند شد
بعثه مقام معظم رهبری 
و س��ازمان حج با اشاره 
ب��ه اع��ام وزارت ح��ج 
عربس��تان مبنی براینکه 
مناس��ک ح��ج 99 ب��ه 
ص��ورت مح��دود برگزار 
خواهد شد، اعام کردند 
زائران ایرانی امس��ال به 
س��رزمین وح��ی اع��زام 
نخواهند شد. متن بیانیه مشترک بعثه مقام معظم رهبری 

و سازمان حج و زیارت بدین شرح است:
ب��ه اطاع ملت عزیز و مش��تاقان زیارت بی��ت اهلل الحرام 
و حرم ش��ریف نبوی و ائمه بقیع و زائرین ثبت نام ش��ده 
حج تمتع س��ال 1399 می رس��اند که وزارت حج و عمره 
عربس��تان سعودی روز دوش��نبه مورخ 02/ 04/ 99، اعام 
نمود که مناس��ک حج 1399 به ص��ورت محدود و داخلی 
و بدون پذیرش حجاج س��ایر کش��ورها برگزار خواهد شد. 
از این رو، عمًا اعزام حجاج ایرانی و س��ایر کش��ورها برای 
مناسک حج سال جاری به کشور عربستان منتفی گردید. 
همان گونه که در اطاع رس��انی های قبلی اعام شد، بعثه 

مقام معظم رهبری و س��ازمان ح��ج و زیارت، پس از حج 
س��ال قبل، برنامه ریزی های الزم، تمهید و کلیه مقدمات 
اع��زام زائران، اعم از: امور پزش��کی، آم��وزش و فرهنگی، 
اس��کان، تغذی��ه و تدارکات، حمل و نق��ل و … را مطابق 
سال های قبل انجام داده اند. افزون بر این، به سبب شیوع 
ویروس کرونا، نشست های تخصصی متعددی را برای تهیه 
دس��تورالعمل های بهداش��تی جهت کلیه مراحل اجرایی 
حج با متولیان و متخصصان امر بهداش��ت و درمان برگزار 
نمود که نتیجه آن تدوین دس��تورالعمل های بهداش��تی و 
اجرایی گردید. همچنین، نمایندگی ولی فقیه در امور حج 
با اس��تفتاء از مراجع عظام تقلید، نظرشان را جهت انجام 
مناس��ک حج در ش��رایط اضطراری شیوع بحران کرونا در 
مواقف و مش��اعر دریافت نمودند. ب��ا عنایت به اینکه حج 
ی��ک فریضه الهی بوده و برابر آی��ه کریمه قرآن )حج 25( 
که می فرماید: »َسواًء العاِکُف فیِه َوالباِد« تمامی مسلمانان 
در آن س��هیم و دخیل هس��تند؛ انتظار می رفت که دولت 
عربس��تان سعودی، در تعاملی شایسته، نقطه نظرات سایر 
کش��ورهای مس��لمان را جویا می ش��د و از هم اندیش��ی و 
همراهی آن ها برای حل این مش��کل که در حال حاضر بر 

کل جهان سایه افکنده است بهره می گرفت.
در ه��ر صورت با توجه به عدم ام��کان برگزاری حج برای 
زائران ایرانی، ضمن محف��وظ ماندن نوبت و اولویت اعزام 
حجاج محترم ثبت نام ش��ده، تمامی برنامه ریزی های حج 
نیز به س��ال بعد موکول می شود و در اطاعیه های بعدی 

جزئیات بیشتری از آن اعام خواهد شد.

پور ابراهیمی خبر داد: 

طرح جاماندگان سهام عدالت نخستین 
دستور کار کمیسیون اقتصادی
2


