
سخنگوى شوراى نگهبان خبر داد:

چاپ تعرفه هاى انتخاباتى با تدابير امنيتى
سخنگوى شوراى نگهبان از ارايه ليست 30 نفره معتمدان 
عضو هيات اجرايى مركزى انتخابات رياست جمهورى 
توسط وزارت كشور و رفت و آمد چند باره اين ليست 
ميان شوراى نگهبان و وزارت كشور خبر داد. عباسعلى 
ــوراى  ــى در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه ش كدخداي
ــور درباره  ــته پاسخ وزارت كش نگهبان در هفته گذش
ــر به عنوان معتمدان عضو هيات اجرايى  معرفى 30 نف
ــال كرده  ــت جمهورى را ارس ــزى انتخابات رياس مرك
است، گفت:  برخى افراد و  اسامى كه در ليست وجود 
داشت مورد تاييد هيات مركزى نظارت قرار نگرفت و 
ــت جديدى ارايه كرد. وى گفت:  وزارت كشور فهرس
ــت يكى دو نوبت به وزارت كشور و شوراى  اين ليس
نگهبان رفت  و آمد داشت تا اينكه آخرين ليست از سوى 
ــور به شوراى نگهبان ارسال شد و شوراى  وزارت كش
ــت به وزارت كشور  نگهبان نظر خود را درباره اين ليس
ــزارش، پيش از اين  ــاس اين گ اعالم خواهد كرد. براس
معاون نظارت مجلس از تاخير وزارت كشور در تشكيل 
ــاد كرده بود. طبق  هيات اجرايى مركزى انتخابات انتق
قانون جديد انتخابات رياست جمهورى وزارت كشور 
ــكيل هيات مركزى نظارت بر انتخابات  موظف به تش
متشكل از وزير كشور، يكى از اعضاى مجلس شوراى 
اسالمى، دادستان كل كشور، وزير اطالعات، تعداد هفت 
نفر از شخصيت هاى دينى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى 
به عنوان معتمدان مردمى است. طبيق قانون  وزير كشور 
حداقل چهار ماه قبل از روز برگزارى انتخابات سى نفر 
از شخصيت هاى مذهبى، سياسى، فرهنگى و اجتماعى 
ــور را به هيأت مركزى نظارت بر انتخابات معرفى  كش
ــس از تأييد هيأت مركزى نظارت حداكثر  مى كند و  پ

ــوم  ــه اى با حضور حداقل دوس ظرف يك هفته جلس
معتمدان مذكور تشكيل مى دهد كه ضمن آن هفت نفر 
از معتمدان  با رأى مخفى و اكثريت نسبى به عنوان عضو 
اصلى و چهار نفر عضو على البدل به ترتيب آرا انتخاب 
شوند. چنانچه هيأت مركزى نظارت به هر دليلى كل يا 
تعدادى از معتمدان پيشنهادى را تأييد ننمود، وزير كشور 
ــت در صورت نظر هيات مركزى انتخابات  موظف اس
ــور الزم االتباء شد. همچنين كدخدايى   براى وزير كش
ــان از نحوه چاپ  ــوراى نگهب درباره بازديد اعضاى ش
تعرفه هاى مربوط به برگزارى انتخابات  گفت: كار چاپ 
تعرفه ها بسيار خوب پيش مى رود و بحث هاى امنيتى و 

ايمنى تعرفه ها كامًال رعايت مى شوند.
ــر را مامور كرده تا  ــوراى نگهبان 10 نف به گفته وى ش
ــبانه روزى و از نزديك بر كار چاپ و توزيع  به طور ش
ــعلى  ــند. همچنين عباس ــته باش تعرفه ها نظارت داش
ــر بانك  ــركت چاپ و نش ــى در بازديد از ش كدخداي
ــل چاپ تعرفه هاى انتخاباتى در جمع مديران  ملى مح
و كاركنان اين شركت گفت: تعرفه هاى انتخابات يكى 
ــاس انتخابات است كه همه مردم،  از موضوعات حس
ــتاق هستند كه بدانند اين  نامزدها و طرفداران آن ها مش
ــود و در  ــكلى چاپ مى ش تعرفه ها چگونه و در چه ش

اختيار هيئت هاى اجرايى و نظارت قرار مى گيرد.

ــزى نظارت بر  ــزارش ايلنا، اين عضو هيئت مرك به گ
انتخابات افزود: تعرفه هاى انتخاباتى با تدابير كامل ايمنى 
و امنيتى در مركزى كه از همه امكانات پيشرفته استفاده 
شده است چاپ مى شود و پس از آن هم با تدابير ايمنى 
و امنيتى كامل در اختيار مسئوالن برگزارى انتخابات قرار 

مى گيرد.
ــخنگوى شوراى نگهبان ادامه داد: در مرحله طراحى  س
نيز با استفاده از كارشناسان متعدد، مذاكرات بين وزارت 
كشور و شوراى نگهبان انجام شد و در نهايت فرم نهايى 
تعرفه به تاييد اعضاى شوراى نگهبان رسيد؛ البته گاهى 
اوقات فرم هاى اوليه چند بار بين شورا و وزارت كشور 

در رفت و آمد است تا فرم نهايى شكل بگيرد.
وى تصريح كرد: شركت چاپ و نشر بانك ملى ايران به 
دليل اينكه عهده دار چاپ اوراق اعتبارى و اسناد مهمى 
است، طبيعتاً به طور عادى هم مستلزم تشريفات ادارى 
خاص و تدابير امنيتى و ايمنى خاص است كه به طور 

شبانه روزى اين تدابير اعمال مى شود.
عضو حقوقدان شوراى نگهبان خاطرنشان كرد: به دليل 
ــه در اين چاپخانه  ــالش مى كنيم ك وظايف نظارتى ت
ــيم و معموالً براى همه انتخابات و  ــته باش حضور داش
چاپ تعرفه ها نيروهاى ما در اين مكان حضور دارند و 
با همكارى كارمندان اين شركت وظايف نظارتى انجام 
مى شود. كدخدايى افزود: در اين بخش مى توانيم به مردم 
ــركت،  ــان بدهيم كه با همكارى كارمندان اين ش اطمين
چاپ تعرفه ها هم به لحاظ كيفيت و هم از لحاظ امنيتى 
و ايمنى از باالترين استانداردهاى روز برخوردار است 
ــكلى در نوع كاغذ، چاپ و فرمت (شكل)  و هيچ مش

آن وجود ندارد.

کوتاه از ارستان چهارشنبه  ١١ اردیبهشت -٢٠مجادی الثانی  ١٤٣٤ -١ می ٢٠١٣ - سال دوازدهم - مشاره  ٣١٨٢اخبار کوتاه  ٢   سیاسی
تعيين محل تجمع معترضان مجلس 
ــت: انتقال  ــان داش ــت ملى بي ــيون امني ــو كميس عض
ــت كه  ــكان ديگر براى اين نيس ــدگان به م تجمع كنن
ــد  ــئوالن نرس ــداى آنان به گوش نمايندگان و مس ص
ــل تجمع آنان مكانى  ــت كه مح بلكه به اين دليل اس
غير از مقابل مجلس باشد. عوض حيدرپور شهرضايى 
ــو با ايلنا، در رابطه با انتخاب مكانى براى  در گفت وگ
ــمال مجلس گفت:  ــدگان به غير از درب ش تجمع كنن
ــن مى خواهد براى  ــت مجلس براى اي احتماال حراس
ــرد كه جلوى  ــى را در  نظر بگي ــدگان مكان تجمع كنن

راهبندانى كه مقابل مجلس رخ مى دهد را بگيرد. 

دولت به فكر تنظيم بازار باشد
ــوراى اسالمى  ــيون اصل 44 مجلس ش رئيس كميس
گفت: سفرهاى استانى هيات دولت كه جنبه تبليغاتى 

دارد كنسل شود و دولت به فكر تنظيم بازار باشد. 
ــاره به  ــا فوالدگر در گفت وگو با فارس با اش حميدرض
ــوراى رقابت يك نهاد معتبر و رسمى از سوى  اينكه ش
دولت است، اظهار كرد: شوراى رقابت با توجه به ماده 
61 حق قيمت گذارى و تنظيم بازار را دارد.  وى با توجه 
به نزديك بودن انتخابات و زياد شدن سفرهاى استانى 
افزود: دولت بايد در صدد جمع و جور كردن و نظارت 
ــتر تنظيم بازار باشد و سفرهاى استانى كه متاسفانه  بيش

جنبه تبليغاتى پيدا كرده ضرورت چندانى ندارد. 

عمده شعارهاى دولت پوشالى است
ــه مجلس مي گويد:از  ــيون برنامه و بودج عضو كميس
اين دولت ديگر كارى بر نمي آيد و بايد منتظر حضور 
ــيم و ديگر وعده هاى دولت عملياتى  دولت بعدى باش
نخواهد شد.  به گزارش خانه ملت، غالمعلى جعفرزاده 
ــت و بدون  ــالى اس گفت:عمده وعده هاى دولت پوش
ــى وارد داستان هاى مختلف از جمله مسكن  كارشناس
مي شود و نتيجه عملكرد بدون كارشناسى همين خواهد 

شد كه در بخش مسكن اين روزها شاهد آن هستيم.
ــف از عملكرد شعار گونه  ــت با ابراز تاس نماينده رش
دولت نهم و دهم افزود: دولت كار ديگرى در بحث هاى 
اقتصادى نمي تواند انجام دهد و عامل همه مشكالت 
ــى از  ــت و همه ناش ــكن خود دولت اس از جمله مس

بى برنامگى و ضعف اقتصادى در دولت است.

احزاب محلى با ساختار فاميلى
ــده الهيجان با بيان اينكه احزاب در ايران پيش از  نماين
اينكه ملى باشند محلى هستند، گفت: آنها استقاللى از 
خود نداشته وعموما در آستانه انتخابات اسامى حقيقى 
ــم خود را جبهه يا اردوگاه  با يكديگر جمع شده و اس
ــو با خانه ملت،  ــد. ايرج نديمى در گفت وگ مي گذارن
ــزاب گفت: مردم نه تنها  ــان علل نياز مردم به اح در بي
ــتن درباره همه  ــه، عالقه و توانايى وقت گذاش حوصل
ــائل، شنيده ها، گفته ها و اظهار نظرها و تحليل ها را  مس
ــد و نه ضرورتى براى اين امر وجود دارد، طبيعتا  ندارن
ــره اى در جامعه دارد كه ثمره جمع  همواره قواى ُمَفك

بندى اطالعات و فكر خود را به اطالع بقيه برساند.

ابطال 247 مصوبه دولت 
ــال 247 فقره از  ــت ادارى از ابط ــوان عدال ــس دي ريي
ــتگاه هاى دولتى از سال 84 تاكنون خبر  مصوبات دس
داد. به گزارش ايسنا، محمدجعفر منتظرى در نشست 
معاونين و مديران حقوقى وزارتخانه ها و سازمان هاى 
ــال 84 تاكنون تعداد 2 هزار و  ــى اظهار كرد: از س دولت
195 فقره پرونده به هيات عمومى ديوان عدالت ادارى 
ــده كه از اين تعداد در 247 مورد راى بر ابطال  وارد ش
ــده است. وى گفت: در 538  مصوبات دولتى صادر ش
ــده  ــره از اين پرونده ها راى بر عدم ابطال صادر ش فق
است. همچنين در 575 مورد قرار رد دعوى و در 277 
مورد نيز از سوى دفتر قرار رد دادخواست صادر شده 
است. منتظرى از وجود بالغ بر 1500 پرونده در نوبت 
ــيدگى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى خبر داد  رس
و گفت: اين تعداد پرونده ها شامل هر دو نوع موردى 
است كه در هيات عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح 
ــود كه يك مورد از آنها مربوط به تقاضاى ابطال  مى ش
مصوبات و مورد ديگر در رابطه با رفع تعارض از آراى 
ــت. وى ابراز اميدوارى كرد: قانون جديد  ــعب اس ش
ديوان عدالت ادارى هرچه زودتر در مجمع تشخيص 

مصلحت نظام به تصويب برسد. 

ضعف صداقت و انصاف در مشكالت
ــترى استان كرمان با تاكيد بر نهادينه  رييس كل دادگس
كردن ارزش هاى اخالقى در جامعه، يادآور شد: ريشه 
بسيارى از مشكالت، ضعف صداقت و انصاف است. 
ــت  ــتين نشس ــنا، على توكلى در نخس به گزارش ايس
ــوراى پيشگيرى از وقوع جرم، اظهار كرد: تمركز بر  ش
ــگيرى از وقوع جرم مهم  اصل آموزش در حوزه پيش
است. وى بيان كرد: در جامعه ارزش هاى اخالقى بايد 
ــدن اين ارزش ها، ارتكاب  ترويج شود و با نهادينه ش
ــتان  ــترى اس ــد. رييس كل دادگس جرم كم خواهد ش
ــكالت را ضعف صداقت و انصاف  كرمان، ريشه مش
ــردم در روابط اجتماعى خود،  ــت و گفت: اگر م دانس
صداقت و انصاف را رعايت كنند، بسيارى از مشكالت 

رخ نخواهد داد.

جلسه براى انتخابات رايانه اى
رييس مركز نوسازى، تحول ادارى و فناورى اطالعات 
وزارت كشور از برگزارى جلسه مشترك اين وزارتخانه 
با شوراى نگهبان درخصوص نحوه برگزارى انتخابات 
ــجاعان به ايسنا، اظهار كرد: با  رايانه اى خبر داد. امير ش
ــراى برگزارى انتخابات  ــه به ميزان تجهيزات ما ب توج
رايانه اى آمادگى هاى الزم را داريم و اميدواريم طى اين 
ــه اى را با شوراى نگهبان برگزار كنيم و در  هفته جلس
آن پيشنهادهاى مورد نظرمان را براى چگونگى رايانه اى 
برگزار شدن انتخابات در شعبه هاى موردنظرمان را ارايه 
ــه اين كه  ــم. وى افزود: پس از برگزارى اين جلس دهي
ــعبه ها، انتخابات به صورت رايانه اى برگزار  در كدام ش

مى شود، را اعالم خواهيم كرد.

احياى دانشگاه علوم پزشكى ايران 
قانونى نيست

ــى امور  مصطفى على اصغرپور معاون فنى و حسابرس
عمومى و اجتماعى ديوان محاسبات كشور طى نامه اى 
به وزير بهداشت، احياى دانشگاه علوم پزشكى ايران را 
غيرقانونى و باعث اتالف بيت المال خواند. به گزارش 
ــت مبنى بر احياى  ــتور وزير بهداش ــنا پس از دس ايس
دانشگاه علوم پزشكى ايران و انتزاع بخش هاى درمانى 
ــگاه هاى علوم پزشكى تهران و  ــى آن از دانش و آموزش
شهيد بهشتى، ديوان محاسبات كشور راى به غيرقانونى 
بودن اين تصميم وزارت بهداشت داد. در نامه اى كه از 
ــور به وزير بهداشت ارسال شده  ديوان محاسبات كش
آمده كه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، ادغام، انتزاع و 
انحالل وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها و واحدهاى 
ــا تصويب مجلس  ــا بايد ب ــه وزارتخانه ه زيرمجموع
ــوراى گسترش دانشگاه هاى  شوراى اسالمى باشد. ش
ــكى، چندى پيش به پيشنهاد دكتر طريقت  علوم پزش
ــت، درمان و آموزش پزشكى راى  منفرد، وزير بهداش
ــكى ايران داد اما  ــگاه علوم پزش به احياى دوباره دانش
ديوان محاسبات كشور اين راى را غيرقانونى دانست و 
اخيرا طى نامه اى اين اقدام را غيرقانونى و باعث اتالف 

بيت المال خواند.

ابالغ طرح مهر آفرين 
غالمحسين الهام معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى 
رئيس جمهور در بخشنامه اى به همه دستگاه هاى اجرايى 
ــتگاه ها در خصوص  ــا توجه به ابهامات برخى از دس ب
ــراى مصوبه طرح مهر آفرين، جزئيات اجراى  نحوه اج
اين مصوبه را ابالغ كرد. به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
دولت، بر اساس اين بخشنامه استخدام از محل مجوزهاى 
صادره با رعايت سهميه هاى قانونى ايثارگران و معلولين 
و اعتبارات مصوب صورت مى گيرد. همچنين استخدام 
ــقف 10 درصد سهميه تخصيص  افراد قراردادى در س
يافته و ساير افراد (نخبگان، قهرمانان ورزشى، حافظان 
ــوول گزينش و پست هاى  ــت، مس قرآن، مامور حراس
ــتخدام در مناطق كمتر توسعه  حساس و كليدى و اس
يافته و...) در سقف 5 درصد سهميه تخصيص يافته با 
ــعه، اعتبارات  رعايت ماده (57) قانون برنامه پنجم توس
ــخص شده امكانپذير  ــهميه مش مصوب و در قالب س

مى باشد. 

دستگيرى اعضاى القاعده 
رييس كميسيون امنيت ملى گفت: دولت كانادا با طرح 

ادعاهايى سياست ايران هراسى را دنبال مى كند.
عالءالدين بروجردى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
ادعاى پليس كانادا مبنى بر دستگيرى دو نفر از اعضاى 
مرتبط با عناصر القاعده در ايران به اتهام تالش براى از 
ــافربرى در كانادا، اين  ــط خارج كردن يك قطار مس خ
موضوع را يكى از مضحك ترين ادعاها خواند و گفت 
كه اگر در ايران القاعده را پيدا كنيم، حتما آن را دستگير 
مى كنيم. وى افزود: شايد دولت كانادا به دليل دور بودن 
از ايران اطالعات دقيقى نداشته باشد و حتى ايران را با 
عربستان اشتباه گرفته باشد. اينجا جاى القاعده نيست 
و تمامى موارد ذكر شده از سوى پليس آمريكا ادعايى 
كذب است. رييس كميسيون امنيت ملى خاطرنشان كرد: 
بعد از حوادث انفجار در بوستون آمريكا، كانادا به دنبال 
راهى براى توجيه عملكرد غربى هاست. آمريكايى ها و 
ــكلى را به  كانادايى ها عادت دارند كه هر بحران و مش
گونه اى به نام جمهورى اسالمى بنويسند كه اين بار طبق 

روال قبلى آنها دچار اشتباه محاسباتى شده اند.

ياسر هاشمى در جمع اصالح طلبان مشهد با بيان اينكه 
ــن باالى او  دغدغه پدرم براى حضور در انتخابات س
ــت، گفت: مأموريت انتقال خواسته هاى عمومى  نيس
ــات را دارم. به گزارش  ــدرم در انتخاب براى حضور پ
فارس ، ياسر هاشمى رفسنجانى در جمعى خصوصى 
ــان رضوى در  با حضور تعدادى از اصالح طلبان خراس
ــهد با اشاره به  ــينيه آيت اهللا شاهرودى مش محل حس
صحبت هاى كروبى در انتخابات 84 اظهار كرد: وقتى 
از آقاى كروبى پرسيدند در دور دوم به چه كسى رأى 
بدهيم، ايشان گفتند طرفداران من مى دانند به چه كسى 
راى بدهند و از گفتن مستقيم پرهيز كردند. وى با بيان 
اينكه نگرانى براى انتخابات آتى رياست جمهورى وجود 
ــال تجربه همه ما زيادتر  ــح كرد: با اين ح دارد، تصري

ــيوه ها  ــده و با همان زاويه نگرانى بايد رفتارها و ش ش
ــت كرد. هاشمى با تاكيد بر اين جمله كه «شتر  را درس
سوارى دوال دوال نمى شود»، عنوان كرد: وقتى حضور 
را پذيرفتيم، نبايد در درون خود ترديد ايجاد كنيم. وى 
با اشاره به تاكيد بسيارى از اصالح طلبان براى حضور 
هاشمى يا خاتمى در عرصه نامزدى رياست جمهورى 
ــد: به اعتقاد من هم اين حرف بسيار درست  يادآور ش
است و نشان مى دهد كه اگر مى خواهيم سريع تر به يك 
نتيجه مناسب برسيم بايد اين موضوع را پيگيرى كنيم. 
مشاور حسن روحانى با اشاره به چهار تا پنج جلسه اى 
ــمى و خاتمى با هم داشتند، تصريح كرد: فكر  كه هاش
مى كنيم دغدغه خاتمى، دغدغه رأى نيست و او هنوز 
ــيده است. وى با بيان اينكه دغدغه  به جمع  بندى نرس
ــن باالى او نيست، اضافه كرد:  هاشمى نيز دغدغه س
هرچند خود ايشان نيز به سن باالى خود اذعان دارند، 
اما حاج آقا بسيار سالم هستند و به طور مثال ماه رمضان 

سال گذشته تمام روزه هاى خود را گرفتند.
ياسر هاشمى رفسنجانى تاكيد كرد: هاشمى نمى خواهد 

بيايد و باز دوباره درگيرى هايى در كشور ايجاد شود.
ــول دارند كه ديوار كج  وى با بيان اينكه ديگر همه قب
باال مى رود، گفت: بخشى از حاكميت مشكالت را اين 

گونه كه ايشان قبول دارند، نمى بينند.

رييس كل دادگسترى استان فارس تاكيد كرد: از اكنون 
ــى تندروى ها و اعمال  ــكل قاطع، مانع برخ بايد به ش
خارج از ضابطه افراد به خصوص در بحث سوءاستفاده 

از امكانات دولتى شد.
ــنا، ذبيح اهللا خداييان در دومين نشست  به گزارش ايس
ستاد پيشگيرى از تخلفات و جرايم انتخاباتى استان، 
ــتاد در  ــب اين س ــار كرد: نقش و عملكرد مناس اظه
ــاز و موجب جلب اعتماد  انتخابات مجلس، زمينه س
ــذار و پيش بينى جايگاهى قانونى در اصالحيه  قانونگ

قانون  انتخابات سال 91 براى ستاد شد.
وى با بيان اين كه «اين ستاد اكنون جايگاه قانونى دارد و 
در بخشنامه رييس قوه قضاييه نيز تكاليف آن مشخص 
شده است» گفت: پس از برگزارى اولين نشست استانى 
ستاد پيشگيرى از تخلفات استانى، ستادهاى شهرستانى 
ــد كه اين امر حاكى از انسجام و اراده  ــكيل ش نيز تش
ــتگاه قضايى در امر پيشگيرى از جرايم انتخاباتى  دس
است. خداييان هدف اصلى ستاد و اعضاى آن را تحقق 
فرمايشات مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) مبنى بر 
حضور حداكثرى و سالمت كامل انتخابات دانست و 
ادامه داد: اگر از اكنون مانع برخى تندروى ها و اعمال 
خارج از ضوابط افراد شويم با تكثر تخلفات در مراحل 
بعدى مواجه نخواهيم شد. وى پيشگيرى از تخلفات 

ــوراهاى اسالمى و يازدهمين  احتمالى در انتخابات ش
ــورى را باعث تضمين  ــت جمه دوره انتخابات رياس
ــالمت انتخابات و جلب اعتماد عمومى مردم و در  س
نتيجه حضور حداكثرى پاى صندوق هاى راى خواند 
ــى از قانون در  ــار كرد: هر كجا تخلف و تخط و اظه
ــث انتخابات يا تبليغات پيش از موعد و همچنين  بح
سوء استفاده از عناوين و امكانات دولتى انجام پذيرد، 
ــتاد مراتب را در جهت برخورد با متخلفين به  اين س
ــيدگى به جرايم و تخلفات انتخاباتى  شعب ويژه رس
ــت بر ممنوعيت  ــس خواهد كرد. در اين نشس منعك
ــى و تبليغات پيش از موعد  ــتفاده از امكانات دولت اس
تاكيد و تصميماتى در راستاى برخوردهاى قانونى با 

افراد و سازمان هاى متخلف، اتخاذ شد.

مانع تندروى ها شويم، شاهد تكثر تخلفات نخواهيم بودخاتمى هنوز به جمع بندى نرسيده است
نامه وارده
رياست محترم قوه قضائيه

با سالم؛
ــل به آدرس: تهران،  احتراما اينجانبان امضاكنندگان ذي
ــتارخان، 16 مترى حاجى پور امير(پاك شمالى)  پل س
ــتورات حضرت  ــالك 15 در پيرو دس كوچه مهدى پ
ــالمى در جهت  امام خمينى(ره) رهبر كبير انقالب اس
ــتمندان و بى بضاعت ها در  ــرپناهى براى مس تامين س
ــال 1358 در دفتر طرح خانه هاى خالى بنياد مسكن  س
ــال 1358  ــالمى ثبت نام كرديم كه اواخر س انقالب اس
بنياد آپارتمان نيمه كاره  24 واحدى مجهول المالكى را 
ــاتى قرار شد ما خانه  معرفى كرد و طى صورت جلس
نيمه كاره را با تامين هزينه هاى مربوطه تكميل كرده و 
ــط منظور شود. طبق پرونده اصيل كه در  جزو پيش قس
ــان ابتدا قرار بر اين  ــت از هم بايگانى بنياد مضبوط اس
ــالمى امالكى را كه به  ــكن انقالب اس بود كه بنياد مس
ــند ثبتى به نام  ــوده بود، را برابر قانون س ــا واگذار نم م
ــاكنين ساختمان انتقال دهد. اين در حالى  هر يك از س
است كه پس از گذشت مدتى جريان پرونده به سمت 
ــاكنين  را مستاجر  ــوى ديگرى هدايت شد كه س و س
جلوه دادند. نحوه انتقال  اين ملك به هر يك از ساكنين 
بدين صورت بود كه قرار شد مبلغى را كه بابت تكميل 
ساختمان  به عنوان پيش قسط پرداخت (طبق فاكتورها، 
رسيدها و صورت مجلس نظريه كارشناسى كارشناسان 
ــه نمائيم و مابقى ثمن را به  ــكن تادي بنياد) به بنياد  مس
ــال  ــاط پرداخت نمائيم، به هر حال در س صورت اقس
1363 بنياد مسكن بر خالف تعهدات خود از وظايف 
و وعده هاى داده شده سلب مسووليت كرد كه گويا ما 
ــه پرونده  به آقاى «ك» (صاحب قبلى زمين) در كالس
63/ م/54420 شعبه 1 اجراى احكام در دادگاه انقالب 
دارا مى باشد بدهى ديرينه  داشته ايم كه خانه نيمه كاره 
ــان دهيم آيا از ما  ــان را تكميل كنيم و تحويل ايش ايش
ــت؟ با توجه به اينكه ايشان در حال  ــان روا اس به ايش
ــهر تهران داراى  ــر بيش از هزاران متر در مركز ش حاض
ــكونى  مى باشند عليهذا در  امالك تجارى، ادارى و مس
سال 1373 شخص آقاى «ك» با توجه به اينكه خود و 
خانواده درجه يك ايشان تا اين ساعت ممنوع المعامله 
مى باشند با در دست داشتن سه جلد سند رسمى ثبتى 
ــند  ــماره س 2 دانگى، به نام خانم «ك» (فرزند وى) ش
624951 و پالك ثبتى 2395/64326، خانم «ج» شماره 
سند 624952 پالك ثبتى 2395/64326، خانم «ف» به 
ــند 624953 پالك ثبتى 2395/64326 خانم  شماره س
ــال 1370  ــال 1365 فوت كرده و در س «ف» كه در س
ــند رسمى به اسم ايشان صادر شده بود در وهله اول  س
دعواى كيفرى و چون دعواى كيفرى ايشان مردود اعالم 
شد. دعواى حقوقى را با ما شروع كرد و ما محكوم به 
تخليه ملك فوق الذكر شده ايم كه امروز پس از گذشت 
ــال گذشت از حكم تخليه  ــال سكونت و 13 س 32 س
ــروع به اجراى حكم توسط اجراى احكام در  دوباره ش
ــهيد مفتح دايره اجراى احكام مدنى  مجتمع قضايى ش
ــت به شماره كالسه  را كه به نام 24 واحدى نموده اس
ــه: 91/8/14 كه به كالنترى   پرونده 1379/1/82 مورخ
ــده است و هر روز با ورود مامور كه در هر بار  ابالغ ش
چندين پيرمرد و پيرزن و بچه آسيب مى بيند و ديده اند، 
منجمله واحدهاى 18،15،12،11و 19 در پايان عاجزانه 
ــيدگى و ما  ــتدعا داريم به اين بحران و مصيبت رس اس
ــر آسيب پذير اين جامعه  را نجات دهيد كه همه از قش
هستيم. به اميد توفيق روزافزون براى تمام مسوولين امر 

و سربلندى اسالم عزيز. اجركم عنداهللا.

ــين و محققين حوزه علميه قم  يك عضو مجمع مدرس
گفت: اگر در جامعه اى يك عده افراد بى سواد چون صدا 
ــوت خوبى دارند و مى توانند خوب مداحى كنند،  و ص
رهبرى فكرى جامعه را برعهده بگيرند، طبيعتا موازين 
دينى درست شناخته نمى شود و وقتى موازين درست 
ــائل و حقايق دينى و اجتماعى به  ــود؛ مس شناخته نش
شكل عقلى و منطقى براى جامعه، قشر دانشجو و جوان 
پرسشگر بيان نشود، بالطبع آن فرهنگ عمومى جامعه، 
ساليق، رفتارهاى دينى و اجتماعى آن به سوى انحراف 

كشيده مى شود.
آيت اهللا ابوالحسن اهللا بداشتى، در گفت و گو با جماران 
ــت: اگر در هر جامعه  امور و تدبير خلق طبق ميزان  گف
ــود كه جامعه از مسير  ــود، باعث مى ش الهى انجام نش
عدالت خارج و زندگى اجتماعى دستخوش ناماليمات 
ــود. معناى عدالت يعنى هر كسى حقى كه دارد به او  ش

داده شود و هرچيزى در جاى خود قرار گيرد.
ــرى مى يابد.  ــئون تس وى افزود: اين عدالت در تمام ش
ــى گرفته تا عدالت قضايى و  ــب مقامات سياس از كس
ــير انصاف و عدالت با  ــادى. اگر جامعه اى بر مس اقتص
ترتيب فوق الذكر گام بردارد، راه فالح، صالح و سعادت 

ــت. نماينده ادوار مجلس گفت:  را در پيش خواهد داش
هر موسسه و جامعه و هر قانونى كه بخواهد حق افراد 
خود را ناديده بگيرد، روندى ظالمانه را طى كرده است 
حتى اگر اين روند و نتيجه ظالمانه به نام دين باشد و يا 

بر مبناى فتواى يك مجتهد باشد.
ــت اداره بانك  ــر فردى صالحي ــتى گفت: اگ اهللا بداش
مركزى را دارد و امين است اما به خاطر عدم وابستگى 
ــمتش بركنار  به حكومت، به او بها ندهند يا او را از س

كنند، اين هم در نوع خود يك بى عدالتى است.
ــو فقر زياد  ــت: در اين جامعه الجرم از يك س وى گف
است و از سوى ديگر عده اى سوء استفاده هاى ميلياردى 
ــد. از آن نقطه اى كه يك مدير نااليق را منصوب  مى كنن
كرد ه ايم و معيارهاى عادالنه را زير پا قرار داده ايم، ظلم 
ــِس آن با برنامه ريزى غلط و  ــروع كرده ايم و در پ را ش
عدم اجراى صحيح احكام اسالمى منجر به نتيجه كنونى 
مى شود. اگر صادقانه به مردم دنيا بگوييم كه ما نتوانستيم 
ــالم را درست بفهميم و در نتيجه صحيح اجرا كنيم  اس

بزرگترين خدمت را به پيامبر(ص) و اسالم كرده ايم.
ــين و محققين حوزه علميه قم  اين عضو مجمع مدرس
ــزود: من به عنوان يك روحانى و طلبه دين مى گويم  اف

كه در تظاهرات قبل از انقالب با تمام شدت مى گفتيم 
ــعار  ــت عدل على(ع) برقرار مى كنيم. به اين ش حكوم
ــتيم. حاال مى گويم بايد «على» باشى تا بتوانى  باور داش
ــى. وى در ادامه با تاكيد  ــا كن ــت عدل على برپ حكوم
ــيد كه دولت در حوزه اقتصاد و ايجاد  براينكه بايد پرس
ــاى عادالنه اقتصادى چه كرده و در رابطه با عدالت  فض
اقتصادى چقدر موفق بوده است گفت: براى من در ابتدا 
رد حرف هاى احمدى نژاد خيلى سخت بود و نزد خود 
اين گونه فكر مى كردم كه احمدى نژاد همان شعارهاى 

سال هاى اوليه انقالب را سر مى دهد.
ــتى گفت: دقت كنيد كه ايشان چگونه تجربه  اهللا بداش
ــاله اقتصادى و مديريتى در سطح كالن كشور را  26 س
ــت و سازمان مهمى چون برنامه و  به يكباره كنار گذاش
بودجه را منحل كرد. اين نوع عملكرد مديريتى الجرم 
به چنين روزهايى بايد ختم مى شد. رسيدن به چنين فقر 
ــاير مفاسدى كه امروز به آن ها  مضاعف و بيكارى و س
بيش از هر زمان ديگرى مبتال شده ايم. نتيجه طبيعى چنين 
تصميم گيرى هاى نادرست بود. اين چنين سرمايه هاى 
كشور را از بين بردن و سفره مردم را هر روز كوچك و 
كوچك تر كردن، ظلم نيست؟ بى عدالتى نيست؟ اين كه 

ــى را كه هنوز تجربه كافى براى انجام امرى ندارد  كس
وارد كار كنيم و به او مسئوليت هاى مهم را بسپاريم، يا 
اينكه بودجه ناشى از فروش نفت را در بخش كارآفرينى 
و توليد سرمايه گذارى نكنيم و به اصطالح اقتصادى رو 
ــه «بى انضباطى مالى» و بد خرجى بگذاريم، با مفهوم  ب
عدالت سازگار است؟ وى افزود: عمال مى بينيم كه امروز 
دولت با اين كه يارانه مى دهد، اما نه تنها وضعيت مردم 
بهبود نيافته بلكه بدتر هم شده است. وقتى قيمت اقالم 
ــى مورد نياز مردم به صورت بى مهار باال مى رود،  اساس
ــت ماهانه 45 هزار و 500 تومان به هر فرد چقدر  درياف
مى تواند راهگشا باشد؟ به خصوص براى خانواده هايى 
كه در شهرها و باالخص در كالن شهرها زندگى مى كنند 
ــاكنين  ــى يوميه آن ها چندين برابر س ــارج زندگ و مخ

شهرهاى كوچك و روستاهاست.

آيت اهللا ابوالحسن  اهللا بداشتى :
احمدى نژاد تجربه 26 سال مديريت كشور را يكباره كنار گذاشت

مركز روابط عمومى دفتر رييس جمهور مطلب سايت  
خبرى بازتاب با عنوان «نوار 8 ميليونى رييس جمهور...» 
ــاس و كذب محض دانست؛ اما سوال  را كامال بى اس
ــور، از بين تمام  ــرا دفتر رييس جمه ــت كه چ اينجاس
ــان، آن را كذب مى دانند فقط اين  خبرهايى كه دولتي

خبر را رسما طى اطالعيه اى تكذيب كرد؟
به گزارش پايگاه خبرى فريادگر، روز يكشنبه، خبرى 
ــايت بازتاب  ــاعت در خروجى س براى مدت يك س
قرار گرفت و پس از مدت كوتاهى از خروجى سايت 
حذف شد. در اين خبر نقل قولى از احمدى نژاد مبنى 
ــى در مورد 8 ميليون راى در  بر وجود يك نوار صوت
انتخابات گذشته آمده بود. با اينكه اين خبر خيلى زود 
از خروجى سايت بازتاب برداشته شد اما توسط برخى 
ــد؛ هر چند كه ادعاى مطرح شده در  سايت ها نقل ش
اين خبر به حدى جديد و بديع بود كه اغلب مخاطبان، 
ــد. با اين وجود دفتر  ــدا آن را چندان جدى نگرفتن ابت
ــت جمهورى، اين خبر را كه در يك سايت فيلتر  رياس

شده مخابره شده و كمتر از يك ساعت روى خروجى 
ــت و خيلى ها از آن اطالعى نداشتند، طى  آن قرار داش
يك اطالعيه رسمى تكذيب كرد تا توجه تمام كسانى 
كه اين خبر را نخوانده بودند هم به آن جلب شود. در 

اين اطالعيه آمده است:
ــار مطلبى غيرواقعى و دروغين با موضوع  «در پى انتش
ــط يكى از  ــور...» توس ــى رييس جمه ــوار 8 ميليون «ن
ــايت هاى خبرى كه گرايشات خاص سياسى آن بر  س
ــت صراحتا تاكيد مى شود كه اصل  همگان آشكار اس
ــه به رييس محترم  ــده در آن و آنچ موضوع مطرح ش
ــت كامال بى اساس و  ــده اس ــبت داده ش جمهور نس
ــت. اگرچه اين مطلب پس از مدت  كذب محض اس
ــار بالفاصله از خروجى سايت مذكور  كوتاهى از انتش
ــار آن يك هدف بيشتر ندارد كه  حذف گرديد اما انتش
همانا زير سوال بردن سالمت انتخابات 88 و مخدوش 
ــت جمهورى با هدف  ــان دادن انتخابات آتى رياس نش
ــان و در  ــبت به حفظ آرايش ايجاد نگرانى در مردم نس

نتيجه كاهش مشاركت و از بين بردن زمينه هاى خلق 
حماسه است. انتشار دهندگان چنين مطالبى همچنين 
ــبت به نتيجه آراى  ــوء نس به دنبال ايجاد پيامدهاى س
ــازى براى بلوا و  انتخابات، التهاب آفرينى و مقدمه س
آشوب هستند همان برنامه و سناريويى كه قبال هم – 
پيش از برگزارى انتخابات 88 - از سوى برخى افراد و 
محافل سياسى مطرح و بعد از انتخابات به اجرا درآمد. 
مركز روابط عمومى دفتر رييس جمهور ضمن تاكيد بر 
كذب و دروغين بودن اين مطلب، دستگاه هاى مسئول 
ــيدگى به اين موضوع و اطالع رسانى  را موظف به رس
ــد». تكذيبيه دفتر  ــردم در اين زمينه  مى دان ــى به م كاف
ــرادى كه به اين خبر  ــد تا اف رييس جمهور موجب ش
ــوند تا از  توجه نكرده يا آن را نديده بودند، ترغيب ش
ــوند. دفتر رييس جمهور در حالى  اصل ماجرا مطلع ش
ــاعت در خروجى يك  ــن خبر را كه كمتر از يك س اي
ــده قرار گرفته بود و بازتاب چندانى  ــايت فيلتر ش س
نداشت رسما تكذيب كرد كه روزانه ده ها خبر و اظهار 

ــتى هاى دولت در حوزه هاى  ــمى درباره كاس نظر رس
مختلف به ويژه ارائه آمارهاى نادرست اشتغال و تورم 
ــات مالى نزديكان و  ــكارى و ... و همچنين تخلف و بي
وابستگان دولت منتشر مى شود اما كمتر به ياد داريم كه 
ــمى را كه توسط  دفتر رييس جمهور، اين خبرهاى رس
خبرگزارى هاى رسمى–  و نه سايت هاى فيلتر شده و 
ــر شده تكذيب كند. تكذيب  در زمان محدود – منتش
خبر سايت بازتاب در مورد نوار 8 ميليونى توسط دفتر 
ــائبه همراه نباشد كه  رييس جمهور، حتى اگر با اين ش
ــاى غيرموثق را  ــد دامن زدن به اين خبره دولت قص
ــداوم اظهارنظرها در مورد  ــى تواند موجبات ت دارد، م
ــايعات مختلف  اين موضوع و ايجاد گمانه زنى ها و ش
حول اين محور باشد كه در شرايط كنونى كشور كه در 
آستانه انتخابات، نياز به آرامش بيش از هر زمان ديگرى 
ــود، چندان مفيد به فايده نخواهد بود؛  احساس مى ش
ــت، زمينه افزايش  ــط دول چراكه اينگونه رفتارها توس

حواشى انتخابات را فراهم مى سازد.

چرا دولت خبر نوار 8 ميليونى را تكذيب كرد؟

مسئول نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها 
ــاى منطقى در  ــظ آرامش و فض ــا تاكيد بر لزوم حف ب
ــاير گروه هاى  ــكل ها و س انتخابات پيش رو گفت: تش
ــا را پاى ميز ارائه برنامه  ــگاه ها، كانديداه فعال در دانش
بكشند و از آنها برنامه هايشان را بخواهند و به شعارهاى 
ــنا، حجت االسالم  ــنده نكنند. به گزارش ايس كلى بس
والمسلمين محمد محمديان در سى وچهارمين نشست 
ــئوالن دفاتر نهاد رهبرى در دانشگاه ها گفت: قطار  مس
ــير خود  ــال هيچگاه از مس ــالب در طى اين 34 س انق
ــت. نظام جمهورى اسالمى توانايى  منحرف نشده اس

ــان داده و  ــكالت نش بااليى از خود براى مديريت مش
مردم به نظام و رهبر معظم انقالب اعتماد كامل دارند؛ 
لذا كسانى كه دم از بحران بى اعتمادى مى زنند در واقع 
ــان دچار بحران بى اعتمادى شده اند نه كشور و  خودش
مردم. وى با اشاره به انتخابات رياست جمهورى پيش رو 
اظهار كرد: اين دوره مهمترين انتخابات در تاريخ انقالب 
نيست، اما به نوعى پيچيده ترين انتخابات خواهد بود، 
ــتكبار جهانى با توجه به تجربه فتنه 88 از يك سو  اس
ــوى ديگر دنبال  ــار و تحريم هاى اقتصادى از س و فش

ــائل  ــت تا افكار عمومى را از مس ايجاد بهانه هايى اس
ــالش دارد از فرصت انتخابات به  اصلى غافل كند و ت
نفع مطامع خودش استفاده كند. لذا نيروهاى انقالب در 
اين برهه بايد با بصيرت تحركات دشمن را رصد كنند 
ــانه هاى وابسته به دشمن نتوانند با سياه نمايى و  تا رس

دلسرد كردن مردم به انتخابات خدشه اى وارد كنند.
ــورايعالى انقالب فرهنگى تصريح كرد: با  اين عضو ش
توجه به اين رويكرد دشمن كه البته موضوع تازه اى هم 
ــووالن مى توانند با همدلى و وحدت بهانه  نيست، مس

ــت دشمنان ندهند و همه توان خود را صرف حل  دس
مشكالت مردم و اولويت هاى كشور كنند.

ــت انصاف و تقوا در  ــان با تاكيد بر لزوم رعاي محمدي
نقد عملكرد دولت هاى گذشته و فعلى اظهار كرد: نبايد 
ــا و كمبودها پرداخت، بلكه بايد نقاط  تنها به ضعف ه
ــردى واقع گرايانه در كنار هم  قوت و ضعف با رويك
ــوند. صيانت از قانون و تاكيد بر قانون مدارى  ديده ش
ــت از اصل نظام و آرمان هاى انقالب به عنوان  و حماي
يكى از دغدغه هاى مهم دانشگاهيان درباره كانديداها و 

جريان هاى سياسى در انتخابات پيش رو است.

كانديداها را پاى ميز ارائه برنامه بكشيد




