سایهروشن

عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شورای نگهبان

ایرادات شــورای نگهبان نســبت بــه اصالح
قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو
برطرف شد .همچنین با عنایت به دیدگاههای
مجمع تشــخیص مصلحت نظام مقرر شد این
مصوبات به مجلس اعاده شوند .مصوبه  CFTروز
گذشته (چهارشنبه) در دستور شورای نگهبان
نبوده و هنوز این شــورا اعالمنظر نکرده است.
(توئیتر)
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5شـنبـه

۸

جمشید انصاری
رئیس سازمان اداری
و استخدامی

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور

سیدحسین موسویتبریزی
دادستان کل
اسبق انقالب اسالمی

حسینعلی امیری
معاون پارلمانی
رئیسجمهور

باتوجهبه اینکه قیمت بنزین در ایران نسبتبه
کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد ،بهعنوان
اولین اقدام ،تصمیم بر این است که مجددا کارت
ســوخت را احیا کنیم .نظارت بر نحوه مصرف
خودروهای داخلی ،جلوگیری از آلودگی هوا و
مسائل مربوط به محیطزیست ،از دیگر دالیل
بازگشت دوباره سیستم عرضه سوخت با کارت
سوخت است( .صداوسیما)
حکم محتکر در اسالم روشن است و باید پلمب
انبارها شکسته و اجناس آن به قیمت عادالنه در
بازار پخش شود .قوانین قضایی ما ناقص است؛
به همین دلیل این کار را انجام نمیدهند؛ حکم
شرع درباره احتکار آن اســت که د ِر انبار را باز
کنند و اقالم احتکارشده را با قیمت عادالنه به
مردم بفروشند( .ایسنا)
افرادی که االن منافعشــان را در این میبینند
که دیگری را حذف کنند و خودشان تواناییای
ندارند تا درمعرض نمایش بگذارند ،بر دیگران
فشــار میآورند و نســبت خیانــت میدهند؛
درصورتیکــه در قوانین اســامی به کســی
خائنگفتن جرم اســت .اوایل انقــاب به این
راحتی از لفظ خیانــت برای افــراد و گروهها
استفاده نمیشد تا عمال دست به خیانت بزنند.
(اعتماد)
آنچه تا االن قطعی است2 ،وزارتخانهای که
با سرپرستی معرفی میشوند ،وزرایشان به
مجلس معرفی میشــوند ،ولی ممکن است
رئیسجمهور برای 2وزارتخانه دیگر (صمت
و راه و شهرسازی) تصمیمات جدیدی اتخاذ
کند .اعضــای دولت از همان ابتــدا به آقای
رئیسجمهور اعــام کردند در هر مقطعی و
در هر شرایطی ،هر تصمیمی که به نفع دولت
و نظام جمهوری اسالمی است ،برای اعضای
دولت خواهند گرفت( .ایلنا)

پیامبر اکرم (ص)
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گلستان سعدی
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عصر
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شب
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اذان ظهر11:18

نیمه شب شرعی 22:36

بسته خبری

ر و ز نــــا مه
الکترونیــک
شـــــهر آ ر ا
در ســروش
مـــنشـــور
اخـــــالقی

غروب آفتاب17:01

اذان صبح فردا 4:12

اذان مغرب 17:20

طلوع آفتاب فردا 5:36

چهره روز :محسن هاشمی

گروه ایران

zz

توصیه رهبر انقالب به ارتباط صمیمی با جوانان

حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبــر معظم انقالب
اســامی ،با صدور حکمی حجتاالسالم ا...نور
کریمیتبار را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه در استان
و امامجمعه شهر ایالم منصوب کردند .در بخشی
از این حکم ،خطاب به حجتاالسالم کریمیتبار
آمده است« :ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و
سلوک مردمی با همگان و بهرهگیری از نخبگان
و دانشگاهیان را توصیه میکنم ».چندی پیش
حجتاالســام محمدنقی لطفی ،از این سمت
استعفا کرده بود.

zz

ورود وزارت اطالعات به ماجرای پیامکها

موضوع ارســال سازماندهیشــده پیامک به
نمایندگان بهویژه دربــاره موضوع CFTاین
روزها داغ شده است .از منشأ این سازماندهیها
تا تقبیــح و توجیه آن ،حرفهــا و حدیثهای
مختلفــی بیــان شــده اســت .در جدیدترین
اظهارنظرهــا دراینبــاره ،رئیــس پلیس فتای
ناجا از ورود وزارت اطالعات به این موضوع خبر
داده است .به گزارش تسنیم ،سردارسید کمال
هادیانفر ،روز گذشته در نشست خبری خود و در
پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره بررسی پیامک
تهدیدآمیز به برخی نمایندگان مجلس شورای
اسالمی درجریان بررســی الیحه CFTگفت:
چنین موضوعی به پلیس فتا گزارش نشده است.
بااینحال وی اعالم کرد :قرار است این موضوع
ازســوی وزارت اطالعات بررســی شــود .علی
مطهری ،نایبرئیس مجلس شــورای اسالمی
هم طی نامهای به دادستان کل کشور ،خواستار
دستور رســیدگی و کشــف عامالن این اقدام و

ســپس معرفی و تعیین مجازات مقتضی برای
آنها شد.

zz

دوئل وزیر و نماینده مشهدی در بهارستان

روز گذشته ســیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،برای پاســخ به 2سؤال نصرا...
پژمانفر ،نماینده مردم مشهد در مجلس ،به خانه
ملت رفت .به گزارش شهرآرا ،پژمانفر در تشریح
سؤال اول خود از رواج بازیهای رایانهای نامناسب
سخن گفت و از کوتاهی بنیاد بازیهای رایانهای
انتقاد کرد .وی ســؤال دوم خــود را هم درباره
افزایش ارائه فیلمهای خارجی که بعضا محتوای
نامناسبی دارند ،مطرح کرد و نظارتنداشتن بر
سامانههای ویدئودرخواستی ( )VODازسوی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی را دلیل طرح
سؤال خود اعالم کرد .صالحی در پاسخ به سؤال
اول ،از ردهبندی ســنی بازیهای رایانهای خبر
داد و با بیان اینکه در سال ۹۴در حدود ۱۱درصد
بازار داخلی با بازیهای ایرانی تأمین میشد که
گردش مالی آن حــدود ۴۶۰میلیاردتومان بود،
گفت :در سال ۹۶در حدود ۱۴درصد بازیهای
ایران در این بازار سهم داشــتند؛ یعنی سهم ما
در 2ســال ۳درصد افزایش داشــته است .وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه سامانههای
ویدئویی داخلی که مجوز دارنــد فرصتی برای
نمایش فیلمهای ایرانی هستند ،گفت :تضعیف
دائمی سامانههای ویدئویی به نفع مشابه خارجی
تمام میشود .در پایان نمایندگان مردم2 ،سؤال
پژمانفر را وارد دانستند و توضیحات وزیر مشهدی
کابینه برایشان قانعکننده نبود و او  2کارت زرد از
مجلس گرفت

خبر عکس

کمک دولت به سیلزدگان اخیر

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ 90میلیاردریال اعتبار برای جبران خسارات ناشی
از وقوع سیل در استانهای گیالن ،مازندران ،گلستان و خراسانشمالی موافقت
کرد .در جلسه هیئتدولت که روز گذشته به ریاست حجتاالسالموالمسلمین
حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان برگزار شد ،مبلغ 30میلیاردریال بهصورت
هزینهای بهمنظور بازسازی اماکن مسکونی ،ساختمانها و تأسیسات زیربنایی
خسارتدیده از ســیل اختصاص یافت که سهم اســتانهای مازندران و گیالن
هرکدام 10میلیاردریال و اســتانهای گلســتان و خراسانشــمالی هرکدام،
5میلیاردریال خواهد بود.

پیش از این دو بار نام او به عنوان کاندیدای
تصدی عنوان شهردار تهران مطرح شده
است .یکبار در زمان دوره چهارم شورای
شهر تهران که در رقابتی نزدیک با محمد
باقر قالیباف ،رای نیاورد و تنها به خاطر 2
رای کمتر ،شهردار تهران نشد .مرتبه دوم
اما زمانی بود که او ریاست شورای پنجم
شــهر تهران را بر عهده داشت و نجفی ،شهردار
وقت ،از کار خود کناره گیری کرده بود .آن زمان
هم موفق نشد بر کرسی شهرداری تهران بنشیند
واینبار،دلیلشمخالفتسایراعضایشورایشهر
با خروج او از شورا بود .از جمله محمد ساالری،
ایرج نویسا

آیتا ...ناصر مکارمشیرازی
از مراجع عظام تقلید

وجود فســاد در کشــور مــا موردی اســت و
فســاد سیســتماتیک در ایران نداریم .فساد
سیستماتیک بهمعنای آن است که همه مدیران
از باالدســت تا پایین ،بهدنبال فســاد باشند،
درحالیکه چنین شــرایطی در کشور نداریم و
فقط برخی مدیران میانی ممکن است مواردی
از فساد داشته باشند .فساد در برخی بخشها را
نمیتوان تلقی بر وجود فساد سیستماتیک کرد و
ما مدیران پاکدست هم در کشور داریم .بخشی
از مدیریت آلوده به فساد شده است که باید سعی
کنیم این بخشها را پاکسازی کنیم( .مهر)
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در سیرت اردشــیر بابکان آمده
است که حکیم عرب را پرسید که
روزی چه مایه طعام باید خوردن.
گفــت :صد درم ســنگ کفایت
اســت .گفت :این قدر چه ق ّوت
دهد؟ گفت :این قدر تو را بر پای
همیدارد و هر چه برین زیادت
کنی تو حمال آنی.

نوبت سوم

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
شهر تهران ،در گفتوگویی در این باره گفته بود:
«منامروزبهحضورمحسنهاشمیبرایشهردار
شدن رای مخالف دادم چراکه انسجام شورا بسیار
اهمیت دارد و هاشمی و هیات رئیسه و تمام اعضا
طی ۸ماه گذشته کارنامه خوبی در حفظ انسجام
شوراداشتهاند».ایناتفاقسببشدتامحمدعلی
افشانی شهردار تهران شود اما حاال و در کمتر از
یکســال از این اتفاق ،با تصویــب قانون منع به
کارگیری بازنشستگان ،با وجود آنکه حقوقدانان
وشوراهامعتقدنداینقانونشاملحالشهرداران
نمیشود ،برای بار سوم نام محسن هاشمی برای

طرح  :مرتضی شادنایی

محمود واعظی
رئیسدفتر رئیسجمهور

قانون منــع بهکارگیــری بازنشســتگان در
سال ۱۳۹۵تصویب شده است؛ آنچه اخیرا اتفاق
افتاد ،اصالحیهای بر تبصره یک این قانون است.
براســاس اطالعاتی که ما جمعآوری کردهایم،
در بین مقامات و مســئوالن ۲۱۰نفر مشمول
این قانون میشــوند که باید تــا ۲۶آبان ،برای
جایگزینی آنها اقدام شود( .فارس)

هــرگاه مؤمنی به ســوی نماز
جمعــه حرکت کنــد ،خداوند
دلهره هــای روز قیامت را برای
او کاهش داده و به سوی بهشت
راهنمایی اش می کند.

 ۱۲صـفحه  ۴+صفحه ورزشی  4+صفحه ویژه پلخمون
24صفـحه ویژه شـهرآرا محله 16 +صفحه ویژه میالن
 19مهـــــــــــــر  1 | ۱۳۹۷صــفـــر 1440
شــــــمــــــاره  500 | 2664تــــــومـــــان
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روزنامــــه فرهنگــی-
اجتماعــی -اطالع رســانی
صاحــــــب امتیــاز:
شـــــهردار ی مشـــــهد
مدیــر عامل مؤسســه
شــهرآرا  :مجیــد خرمی
نشـــانی :میـــــدان
شــهدا ،نبش دانشــگاه 1
دفتـــــر مركـــــز ي:
37 2 8 8 8 8 1 - 5
نمـــابــر37238310 :
روابط عمومی37243110 :
شماره پیامک 30007289 :
چاپ  :شهر چاپ خراسان

تصدیپستشهرداریتهرانمطرحشدهاست.او
که نزدیک به یــک ماه پیش اعــام گفته بود:
«مجموعه نظر شــورا بر ادامه ثبات مدیریت در
شهرداری است و شورا تمام تالش خود راخواهد
کرد که ثبات مدیریت شهر تهران حفظ شود»،
حاال در توئیتی اعالم کرده کــه آمادگی دارد تا
شهردار تهران شود« :بخشی از اصالحطلبان فکر
میکنند شهردار شــدنم باعث ازهمپاشیدگی
شورای شهر میشود .برای ریاست شورا جایگزین
هست اما بنا بود کســی نرود تا باب نشود ،مثل
حجاب بانوان است ،اگر شل کنند دیگر نمیشود
کنترل کرد!»

