
افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر مرحله 
دوم انتخابات مجلس

س��تاد مرکزی نظارت بر دومی��ن مرحله انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی با حضور 

اعضای هیئت مرکزی بر انتخابات افتتاح شد.
س��تاد مرک��زی نظارت ب��ر مرحل��ه دوم انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی بعد از ظهر 
روز دوشنبه )۱۷ شهریور ۱۳۹۹( با حضور سیامک 
ره پیک قائم مقام دبیر ش��ورای نگهبان، عباس��علی 
کدخدای��ی س��خنگو و محمدحس��ن صادقی مقدم 
مع��اون اجرایی و ام��ور انتخابات ش��ورای نگهبان 
افتت��اح ش��د. در این جلس��ه که به ص��ورت ویدئو 
کنفرانس برگزار ش��د، روسای دفاتر استانی شورای 
نگهبان در استان هایی که مرحله دوم انتخابات در 
آن ها برگزار می شود، گزارشی از میزان آمادگی این 
دفاتر برای نظارت بر س��المت انتخابات و پاسداری 
از آرای م��ردم به اعض��ای هیئت مرکزی نظارت بر 

انتخابات ارائه کردند. 
  پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان

خبر

موضوع خصوصی س��ازی در ایران، یک سیکل وارونه شده 
اس��ت، بجای آن که باعث رون��ق در بخش تولید و صنعت 
ش��ود، باعث گشته تا بس��یاری از مراکز تولید، کارخانه ها، 
مجتمع های کشت و صنعت و هر آنچه که تاکنون از اموال 
دولتی که در واقع بیت المال بوده است به افراد و اشخاصی 

واگذار شود که همه آن سرمایه ها را به زمین گرم زدند!
سال ها اس��ت که با ابالغ اصل 44 قانون اساسی که تأ کید 
ب��ر اجرای خصوصی س��ازی دارد، متولیان یا متوجه بودند 
ک��ه چه می کنند یا نه، ام��ا خروجی اجرای قانون اصل 44 

تاکنون چیزی جز زیان برای کشور نداشته است.
ام��وال بیت المال به افرادی واگذار ش��د ک��ه اعتقادی به 
ماندگاری مراکزی که با هزینه بسیار کمتر از قیمت واقعی 
آن تحویل گرفتند، نداش��تند. در حالی که بخش خصوصی 
واقعی اگر با سرمایه خود اقدام به خرید واقعی اموال دولتی 
کرده بود س��عی می کرد کارخانه، تأسیسات و هر انچه که 

خریداری کرده است، سرپا نگهدارد و از آن سود ببرد.
ضمن آن که پس از واگذاری ها بر اساس قانون و اصل 44، 
باید نظارت های دولت که متولی خصوصی سازی استف از 

انحراف بخش های واگذار شده جلوگیری می کرد.
سازمان خصوصی س��ازی از زمان تأسیس تاکنون کارنامه 
قابل قبولی ارائه نداده اس��ت و همان بس که رئیس آن که 
ذخی��ره انقالب لقب گرفت،  حق��وق و مزایایی بالف بر 60 
میلیون توم��ان دریافت می کرد! که یکی از نجومی بگیران 
ب��ود. و باید گفت ک��ه این خصوصی س��ازی، آن خصوصی 

سازی نبود که رهبر معظم انقالب آن را ابالغ کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تاریخ اول خرداد ۱۳84 

سیاس��تهای کلی اصل 44 قانون اساس��ی را به سران قوای 
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند. 
ابالغ این سیاست های اس��تراتژیک و بسیار مهم بر اساس 
بند یک اصل ۱۱0 قانون اساس��ی که تعیین سیاس��تهای 

کلی نظام را پس از مش��ورت با مجمع تش��خیص مصلحت 
نظ��ام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقالب قرار داده، 

صورت گرفته است.
اصل 44 قانون اساس��ی که سیاستهای کلی آن در ابالغیه 
مشخص شده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، 
تعاون��ی و خصوصی متکی میس��ازد و ح��دود هر بخش را 

مشخص کرده است.
سیاستهای کلی واگذاری بر اساس الزامات واگذاری ها چه 
می گوید؛ - توانمندس��ازی بخش��های خصوص��ی و تعاونی 
بر ایف��ای فعالیتهای گس��ترده و اداره بنگاههای اقتصادی 

بزرگ.
۱-۲- نظارت و پش��تیبانی مراجع ذیرب��ط بعد از واگذاری 

برای تحقق اهداف واگذاری.
- اس��تفاده از روشهای معتبر و س��الم واگذاری با تأکید بر 
بورس، تقویت تش��کیالت واگذاری، برقراری جریان شفاف 
اطالع رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره گیری از 
عرضه تدریجی س��هام شرکتهای بزرگ در بورس به منظور 

دستیابی به قیمت پایه سهام.
- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان 
دولت��ی در واگذاری ه��ا. - رعایت سیاس��تهای کلی بخش 

تعاونی در واگذاری ها.
به نظر می رس��د که این الزامات در ضعیف ترین شکل خود 
اجرا ش��ده و یا حتی می توان گفت اجرا نش��ده است. یک 

نمونه موفق از واگذاری ها آیا وجود دارد؟
متولیان و مس��ئولین در هر س��ه قوه در مسئله خصوصی 
سازی ها کم کاری و ضعف های زیادی داشته اند که از سال 
۱۳84 تاکنون وضعی��ت بنگاه ها، کارخانه ها و مجتمع های 
تولیدی و کشت و صنعت به وضعیت وخیم کنونی افتاده اند. 
رئیس ق��وه قضاییه در تاریخ ۱0 ش��هریور م��اه جاری در 
جلسه مس��ئولین قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجت 

االسالم صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختالف 
درباره برخی واگذاری های مس��ئله دار بنگاه های دولتی به 
بخش خصوصی دس��تور داد ضمن تسریع در رسیدگی به 
پرونده رئیس س��ابق س��ازمان خصوصی س��ازی و مدیران 
متخلف برخی شرکت ها، س��ازمان بازرسی موضوع تعیین 
تکلی��ف نح��وه واگذاری های مس��اله دار و خالف ضوابط و 
مقررات مانند ش��رکت های هفت تپه و پاالیشگاه کرمانشاه 
از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه های ذیربط پیگیری 
کند. رئیس��ی گف��ت: در موضوع واگذاری ه��ا باید دو نکته 
م��ورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی اس��ت که 
ای��ن واحدها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررس��ی 
نحوه واگذاری این واحدهاس��ت که آیا ش��رایط مندرج در 
قانون برای واگذاری و صالحیت افراد مورد توجه س��ازمان 

خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟
قوه قضاییه تاکنون با ورود به این موضوع توانس��ته است از 
تعطیلی چندین بن��گاه تولیدی اقتصادی جلوگیری کند و 
اکنون دستور رسیدگی قضایی به تخلفات صورت گرفته در 

سازمان خصوصی سازی صادر کرده است.
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی چهارم مهر ماه ۱۳۹4 
به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد و تا مرداد 
ماه س��ال ۱۳۹8 نیز در این مس��ئولیت بود و اکنون بیش 
از یکس��ال از برکناری یا کناره گیری او از ریاست سازمان 
می گذرد. آنگونه که برداش��ت می ش��ود، اکث��ر تخلفات در 
واگذاری ها در زمان ریاس��ت پوری حسینی صورت گرفته 
اس��ت. چنین تخلفاتی اگر در زمان خود رس��یدگی نشود، 
تبعات بعدی وخیمی خواهد داشت که می توان به ماجرای 
کش��ت و صنعت هفت تپه اش��اره کرد ک��ع از یک مطالبه 

کارگری به یک مسئله سیاسی تبدیل شد.
کش��ت و صنعت مغ��ان نیز چنین وضعیت��ی دارد و برخی 
ماش��ین س��ازی ها همچون ماشین س��ازی تبریز نیز دچار 

چنی��ن معضلی ش��ده اس��ت. در این میان رس��انه ها بارها 
ب��ه این موضوع پرداختند و گزارش ه��ای زیادی را در باره 
تخلفات گس��ترده سازمان خصوصی س��ازی منتشر کردند 
اما مس��ئولین ب��ه آنها بی توجه بودند تا ای��ن که کارگران 
کارخانه ه��ا و بنگاه های اقتصادی واگذار ش��ده دس��ت به 
اعتصاب و تحسن زدند تا صدای مظلومیت خود را به گوش 
مسئولین برسانند. در این میان قشر دانشجو و دانشجویان 
عدالتخ��واه نیز نقش روش��نگری و مطالبه گری داش��ته و 
دارند. روز گذشته جمعی از دانشجویان داشنگاه های تهران 
در اعتراض به خصوصی سازی ها و واگذاری های غیراصولی، 

مقابل ساختمان سازمان خصوصی سازی تجمع کردند.
دانش��جویان معترض در تجمع خود پالکاردهایی در دست 
داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود؛ » دست مفسدین 
اقتصادی را از هفت تپه کوتاه کنید«،» خصوصی  سازی های 
رانتی بالی جان تولید ملی«،» خصوصی س��ازی های رانتی 
عامل بیکاری«،» نه به خصوصی سازی بدون نظارت«،»علت 
اصرار دولت بر کوتاه نکردن دست مفسدین چیست؟« و... 
به شیوه واگذاری ها اعتراض کردند. دانشجویان معترض در 
پایان تجمع خود با انتش��ار بیانیه ای اعالم کردند:  »آقایان 
دولتی! این چه روند مزخرف و مضحکی اس��ت که پیگیری 
حقوق مستضعفان را سریعاً به آب گل آلود منازعات سیاسی 
تبدیل می کنید؛ تا فرصت دارید برای خود آبرویی دس��ت 
و پ��ا کنید و ب��ا حمایت از مالکین فاس��د و ناکارآمد هفت 
تپه کارنامه ننگین و س��نگین خود را س��نگین تر نکنید.« 
با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم بر کش��ور رسیدگی به 
وضعیت خصوصی س��ازی ها و واگذاری باید در اولویت هر 
س��ه قوه قرار گیرد تا از تش��دید وخام��ت اوضاع اقتصادی 

کشور جلوگیری کند.
با ادامه ش��رایط کنونی در خصوصی س��ازی ها، باید شاهد 

هفت تپه های دیگر باشیم.

رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی اس��تان تهران 
می گوید طبق برخی اسناد به دست آمده رژیم صهیونیستی 
ب��ه طور مس��تقیم در جنایت ۱۷ ش��هریور ۱۳۵۷ حضور و 

هدایت این عملیات و جنایت را به عهده داشت.
تاریخ ایران در طول اعصار گذشته فراز و نشیب های زیادی را 
پشت سر گذاشته و حوادث تلخ و شیرین متفاوتی را تجربه 
کرده اس��ت. ایران اسالمی یکی از با سابقه ترین و کهن ترین 
کشورهای غرب آسیاست که در طول تاریخ سراسر افتخارآمیز 
خود در مقابله با استبداد تجارب گسترده ای اندوخته  است. 
پیروزی انقالب اسالمی ایران از آن دسته رخدادهای بی نظیر 
و شگفت آور است، حادثۀ تلخ ۱۷ شهریور سال ۵۷ که چند 
ماه قبل از پیروزی انقالب اس��المی رخ داد، تلخی آن هرگز 
نه تنها از حافظه تاریخی ملت ایران بلکه همه آزادی خواهان 
جهان از یاد نخواهد رفت. ۱۷ ش��هریور ماه یادآور ایثار و از 
جان گذش��تگی مردمانی است که با نثار خون خود، میدان 
ژاله را می��دان تحقق دالورمردی و رش��ادت های تاریخی و 
تاریخ س��از خود کردند که تا روزگار باقی اس��ت نام آن ها بر 
تارک تاریخ این مرز و بوم به عنوان نگهبانان انقالب اسالمی 

و پیش قراوالن فجرآفرین ۵۷ خواهد درخشید.
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران در 
گفت وگو با میزان، هفده ش��هریور را از روز های تاثیرگذار و 
سرنوشت س��از در تاریخ ایران دانست و گفت: اتفاقی که در 
۱۷ شهریور رخ داد از چند جهت قابل توجه است اول اینکه 
متن و حضور مردم را به نمایش گذاشت در انقالب اسالمی 
که در خط امام)ره( اینگونه به میدان آمدند و س��ینه س��پر 
کردند. از س��ویی مزدوران شاه در کارنامه خود لکه ننگی را 
گذاشتند که هرگز پاک نخواهد شد. این مزدوران مردم خود 
را در شرایطی قرار دادند که راه های فرار را مسدود کردند و 

آن ها را به گلوله بستند.
به گفته حجت االس��الم سیدمحسن محمودی طبق برخی 
اس��ناد به دست آمده رژیم صهیونیستی به طور مستقیم در 
۱۷ شهریور حضور داش��ت و هدایت این عملیات و جنایت 
را ب��ه عهده داش��تند. وی بیان کرد: ش��هادت صد ها تن از 
هموطنانم��ان خیلی دردناک بود اما این رویداد روند انقالب 
را تسریع بخشید و حضور مردم در صحنه را تقویت کرد. از 
طرفی مردم متوجه شدند رژیم شاه هیچ گونه آشتی با ملت 
ندارد. ش��عار های دولتمردان آن همه دروغ است و هر گونه 

اعتراضی را با گلوله پاسخ می دهند.
ب��ه گفته امام جمع��ه موقت ورامین ۱۷ ش��هریور رخداد ی 
اس��ت که پیروزی انقالب را تس��ریع بخش��ید. چهره کریه 
رژیم ش��اه و حامیان مس��تکبر خود را به رخ تمام جهانیان 
کش��ید و نش��ان داد هیچ گونه رحم و عاطفه در وجودشان 
نیست و حاضر هستند مردم را به خاطر منافع خود، آمریکا 
و رژیم صهیونیستی قتل عام کنند. رییس شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی استان تهران با اشاره به بزرگداشت هفدهم 
شهریور افزود: با گرامیداشت این روز یاد و نام مردم را گرامی 
می داریم که مظلومانه مورد بی مهری قرار گرفتند و ش��هید 
ش��دند و از طرفی ماهیت اصلی رژیم طاغوت را به جهانیان 

نشان می دهیم.
به گفته محم��ودی امروز س��لطنت طلبان و برخی معاندان 
در ش��بکه های ماهواره ای تالش می کنند جوانان ما را که به 
دلیل کمبود سن شاهد صحنه های جان فشانی مردم نبودند 
ولی حتماً آن را ش��نیدند، فریب دهند و خودشان را دلسوز 
م��ردم معرفی کنند. در حالی که ۱۷ ش��هریور بیانگر چهره 
کریه سلطنت طلبان است و ما با پاسداشت این روز یادآوری 
می کنیم که رژیم ش��اه و حامیان آن ها چگونه بر علیه ملت 

ایران توطئه می کردند.
اما هفده ش��هریور به خودی خود ش��کل نگرفت؛ سیزدهم 
ش��هریور ۱۳۵۷ مصادف با عید س��عید فطر بود؛ در این روز 
در شهرهای مختلف کشور تظاهرات میلیونی علیه رژیم شاه 
برگزار ش��ده بود؛ در تهران نیز با تالش دکتر مفتح، اجتماع 
عظیم یک میلیونی برای نماز عید فطر در تپه های قیطریه 

تشکیل یافت.
پس از اتمام نماز، شهید باهنر سخنرانی افشاگرانه ای درباره 
اوض��اع کش��ور ایراد کرد. در س��اعت نه صب��ح، راهپیمایی 
طوالنی نمازگزاران همراه ب��ا تصاویر بزرگی از حضرت امام 

در پیشاپیش جمعیت آغاز ش��د. در آن روز از طرف جامعه 
روحانیت، روز پنج شنبه، شانزده شهریور به مناسبت شهدای 
چند روز پیش خیابان ژاله، تعطیل اعالم شد. تظاهرات عید 
فطر زمینه ای برای اجتماع ش��انزده ش��هریور و آن روز نیز 
مقدم��ه ای برای حرکت عظیم و ایثارگرانه صبح روز جمعه، 

هفده شهریور در میدان ژاله شد.
۱۷ ش��هریور س��ال ۵۷ برگی غرور آفری��ن از دفتر انقالب 
اس��المی ایران / »باش تا صبح دولتش بدمد، کاین هنوز از 
نتایج س��حر است« ش��ریف امامی  که  تصور می کرد با تغییر 
تاریخ  شاهنشاهی به  هجری  شمسی و بستن  چند قمارخانه ، 
مس��یر نهضت اس��المی مردم ایران را منحرف خواهد کرد، 
بالفاصله  بعد از راهپیمایی  عید فطر متوجه  ش��د که  سخت  
در اشتباه  است ؛ به  همین  جهت  با سرعت  عکس العمل  نشان  

داد و اطالعیه  شدیداللحنی را صادر کرد. 
دولت شریف امامی برای روز ۱6 شهریور اطالعیه ممنوعیت 
تظاهرات صادر کرد؛ اما مردم انقالبی ایران اسالمی بی توجه 
به عتاب های نخست وزیر مزّور و فرماندهان نظامی قلدرماب، 
در ۱6 ش��هریور ب��ه خیابان ها آمدند؛ در ای��ن روز، مزدوران 

رژی��م پهلوی  در چند نقط��ه  تهران  با مردم  درگیر ش��دند، 
ام��ا  جمعیت  آن  قدر زیاد بود که ش��ریف امامی هم متوجه 
ش��د با عده ای مزدور نمی تواند تظاهرات را س��رکوب کند. 
دس��تگاه های نظامی و امنیتی رژیم پهلوی پس از مشاهده 
اجتماع میلیونی مردم در روزهای ۱۳ و ۱6 ش��هریور، برای 
روز ۱۷ شهریور حکومت نظامی اعالم کردند و اجتماع بیش 
از دو نفر را ممنوع دانس��تند و محمدرضا پهلوی نیز پس از 
مشورت با سفرای انگلیس و آمریکا، این تصمیم را پذیرفت. 
همچنین برای س��رکوب بیشتر تظاهرکنندگان، برای تهران 
فرماندار نظامی تعیین ش��د و اویسی  فرمانده  نیروی  زمینی  
به  این س��مت منصوب ش��د. در روز جمعه هفدهم شهریور 
۱۳۵۷، نیروه��ای دولتی اعم از ش��هربانی، نیروهای ارتش، 
س��ربازان و هم چنین نیروهای گارد ویژه حضور داش��تند. 
تع��دادی تانک نیز از طرف خیابان پیروزی به طرف خیابان 
هایی که به میدان ژاله ختم می ش��د، قرار گرفته بودند. در 
هر خیابان، سربازان یک خط مسلح تشکیل داده و تیرباری 
در مقابل هر خیابان قرار داده بودند. بالگردها در باالی س��ر 
جمعیت به صدا درآمده و تعدادی س��رباز نیز در میدان، به 
صورت زیگزاگ آرایش شده بودند، به طوری که اگر تیربارها 
که اندک��ی عقب تر از آنان قرار داش��ت، تیراندازی کرد، به 

سربازان برخورد نکند.
 ساعت ۹ صبح روز جمعه هفدهم شهریور ۱۳۵۷، به یک باره 
از یک قس��مت میدان ژاله که جمعیت بسیاری در آن جمع 
ش��ده بود، صدای رگبار مسلسل ها شنیده شد. از بلندگوها 
فرمان آتش دادند و بالگردها نیز از آسمان مردم را زیر آتش 
گرفتند. جمعیت که فریاِد »اهلّل اکبر« و »مرگ بر شاه« سر 
م��ی داد، در یک لحظه به خ��ون خود غلطید. صحنه فجیع 
و مصیبت بار و در واقع یک کش��تار دس��ته جمعی به وجود 
آمده بود. خیابانی که دقایقی پیش از انبوه جمعیت سیاهی 
می زد، اکنون پر از اجساد، کفش های خونین، پالکاردهای 
پاره شده و زخمی هایی شده بود که کشان کشان خود را به 

طرف دیگر می رساندند.
رهبر معظم انقالب ۱۹ ش��هریور سال ۱۳۷6 درباره اتفاقات 
روز هفدهم ش��هریور س��ال ۱۳۵۷ گفتن��د: »قبل از آن که 
ای��ن حادثه خون ب��ار در تهران اتّفاق بیفتد، سیاس��ت رژیم 
ستمش��اهی به دنبال این بود که مبارزان و به تبع آن ملت 
ای��ران را، به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل تقس��یم کند. 
این، نکته خیلی قابل توّجهی اس��ت که امروز مثل آیینه ای، 
همه عبرت ها را به ما درس می دهد. آن زمان من در جیرفت 
تبعی��د بودم. به یکی از آقایان معروف که در قم بود، نامه ای 
نوش��تم و این سیاس��ت رژیم را برای آن آقا تش��ریح کردم. 
این نامه را نوش��ته بودم؛ اما هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 
هجدهم شهریور بود که رادیو و روزنامه ها، خبر کشتار هفده 
شهریور را پخش کردند. فردای آن روز، ما در جیرفت از این 
قضیه مّطلع شدیم. من برداشتم در حاشیه آن نامه برای آن 
آقا نوش��تم که: »باش تا صبح دولت��ش بدمد، کاین هنوز از 
نتایج سحر است«. آن نامه را به وسیله مسافر، برای آن آقای 

محترم فرستادم«.

ادامه از صفحه اول
اعتراف��ات اخی��ر مقام��ات انگلیس در ب��اب 400 
میلی��ون پوند بدهی به ایران نه برگرفته از صداقت 
رفت��اری بلکه برای اه��داف کالن انگلیس از جمله 
نگاه داش��تن ای��ران در برج��ام در ازای وعده های 
جدید پس از شکس��ت اینس��تکس اس��ت. اقدامی 
که بعد دیگر آن را می توان گرفتارس��ازی ایران در 
اشتباه محاس��باتی تن دادن به تمدید تحریم های 
تس��لیحاتی در ازای دریافت بدهی انگلیس تشکیل 
می دهد. طرحی که البته تکرار تجربه برجام اس��ت 
که براس��اس آن تمدید تحریم های تسلیحاتی را به 
ص��ورت نقد مطالبه کرده و پرداخت بدهی انگلیس 
را به مذاکرات آینده به بهانه تحریم بودن بانک ها و 
معلوم شدن نتایج انتخابات آمریکا حواله می دهند. 
نکته قابل توجه در س��خنان واالس آنکه وی رسما 
از فروش تسلیحات به عربستان که در حال کشتار 
مردم یمن اس��ت دفاع کرده که نشان دهنده واهی 
ب��ودن ادعاه��ای انگلیس مبنی بر دلس��وزی برای 

امنیت منطقه است.  
ب��ه هر تقدیر می توان گفت که س��خنان وزیر دفاع 
انگلی��س بی��ش از هر چی��ز برمال ش��دن راز رای 
اروپایی ه��ا در ش��ورای امنیت و اه��داف ضدایرانی 
در برخی چراغ س��بزهای اخیر غرب به تهران نظیر 
نس��بت دادن سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران و 
اذعان انگلی��س به بدهی لندن به ایران به تعهدات 

برجامی است.
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گزارش

وزیر پیشنهادی وزارت صمت فردا معرفی می شود
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از معرفی گزینه پیشنهادی 

دولت به مجلس برای وزارت صمت در چهارشنبه هفته جاری خبر داد.
علی جدی با اش��اره به اداره وزارت صمت با سرپرس��ت در ش��رایط فعلی 
و مش��کالتی که این موض��وع می تواند برای مردم و ای��ن وزارتخانه ایجاد 
کند اظهار داش��ت: سرپرس��ت در وزارت صمت نمی تواند به مانند وزیر به 
مجلس پاس��خگو باشد. این در حالی اس��ت که او انگیزه الزم را برای استمرار 
کارش ندارد و اخیرا هم ش��اهد بودیم وقتی سرپرس��ت فعلی انتصابی را انجام داده 
بود با  نهیب رئیس جمهور و دفتر رئیس جمهور مواجه ش��د و به او صراحتا دس��تور 
دادند تغییری ندهد. وی گفت؛ کش��ور در حال حاضر نیازمند وزیر مستقل است تا 
از سوی جریانات سیاسی در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار 

قرار نگیرد.  فارس

واردات گندم از سوی حجاریان پای خاوازی را به مجلس کشاند
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی سوال ملی خضریان از وزیر جهاد 
کشاورزی درباره چرایی صدور مجوز واردات گندم در جلسه علنی مجلس 
خبر داد. محمد حس��ین فرهنگی از بررس��ی س��ؤال ملی علی خضریان 
نماین��ده مردم تهران از کاظم خاوازی وزیر جهاد کش��اورزی در جلس��ه 
علنی روز چهارشنبه)۱۹ شهریور ( مجلس خبر داد. وی در تشریح موضوع 
س��وال نماینده تهران از وزیر جهاد کشاورزی، افزود: محور این سوال چرایی 
صدور مجوز واردات گندم برای آقای س��عید حجاریان است. سید محسن دهنوی 
عضو هیئت رئیس��ه مجلس در جلسه علنی روز )یکشنبه ۱۹ مرداد( - سوال ملی 
علی خضریان نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی 
درباره دلیل حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از س��ال ۹4 تاکنون و واردات 

گندم توسط برخی افراد خاص را اعالم وصول کرده بود.  تسنیم

میرسلیم اسناد رشوه ۶۵ میلیاردی را ارائه کند
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: به»میرس��لیم« اعالم 
کرده ایم که در جلسه این هفته هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، اسناد خود 
درباره رش��وه 6۵ میلیاردی را ارائه کند. حجت االسالم موسی غضنفرآبادی 
درباره آخرین پرونده های واصله به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: 
تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت شده که 
مربوط به شکایت رئیس کمیسیون عمران مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده 
مردم تهران است. وی افزود: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در جلسه ای از میرسلیم 
دعوت کرد تا مستندات خود را درباره ادعای رشوه 6۵ میلیاردی به یکی از نمایندگان 
مجلس دهم ارائه کند که در آن جلسه این مستندات را ارائه نکرد. غضنفرآبادی بیان 
کرد: بر این اساس، ما اعالم کردیم در جلسه آتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که 

چهارشنبه برگزار می شود، میرسلیم دالیل و مستندات خود را ارائه کند.  مهر

گشایش فقط از نوع حضوری
 

با توجه به حکم س��ه س��ال زن��دان و صد و هفتاد 
هش��تاد ضربه ش��الق و تبعید و کاراجباری و غیره 
ب��رای توهین کننده به م��ردم مازندران، کدام یک 
از مج��ازات های زیر را برای "ننج��ون" )به عنوان 
یک پیرزن وابس��ته به جریان فتنه( مناسب تر می 

دانید؟
ال��ف( تبعید به آمری��کای جهانخ��وار و حضور در 
راهپیمایی ضدعدالتی علیه ترامپ و سر دادن شعار 

" دیوید دیوید یو اس آی" روزانه شش ساعت
ب( حبس انفرادی در کره شمالی با مالقات ماهانه 

یک ربع ساعت با عمه رهبر کره شمالی
ج( قطع س��ر از ناحیه باالی گ��ردن و عذرخواهی 
از ملت همیش��ه در صحنه از طریق رس��انه ملی و 

اعتراف اختیاری
د( هر س��ه گزینه فوق به صورت یکجا توصیه می 

شود.
سخنگوی قوه اسمش را نبر: با متخلفان دانه درشت 

اقتصادی برخورد قاطعانه می کنیم.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از س��ریال های زیر 

است؟
الف( طبری و رفقای خوب

ب( بابک، محاکمه ای که به افسانه ها پیوست
ج( پرونده گمشده داماد وزیر

د( آقای "ه" و مالقات شرعی تا آخر دنیا
جراید: کمیس��یون آموزش مجلس، وزیر آموزش و 

پرورش را به خاطر ... به خانه ملت حضار کرد.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( بازگشایشی
ب( گشایش آموزشی

ج( باز گشایی

داستان خصوصی سازی

 هفت تپه هشت تپه نه تپه و ...

روایت یک جمعه تلخ

یم  دخالت مستقیم رژ
صهیونیستی در جنایت 

یور ۱۷ شهر


