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سرمقاله

سرمقاله
اسماعیل عسلی

نامهای سرشار از پیام

امــام علــی(ع) در نامــه پنجاهــم خــود ضمــن
اشــاره بــه حقــوق متقابــل مــردم و پیشــوا
نکاتــی را گوشــزد میکنــد کــه علیرغــم
گذشــت  14قــرن هنــوز هــم بــوی تازگــی
میدهــد و بــا مطالبــات شــهروندان در توســعه
یافتهتریــن کشــورها همخوانــی دارد .ایشــان
در بخشــی از ایــن نامــه خطــاب بــه مــردم
میگویــد :از جملــه حقوقــی کــه شــما نســبت
بــه مــن داریــد ایــن اســت کــه چیــزی را از
شــما پنهــان نکنــم مگــر اســرار نظامــی را و
بــدون مشــورت بــا شــما کاری انجــام ندهــم
مگــر اجــرای حکــم خــدا را و حقــی را کــه از
آن شماســت از موعــد خــود بــه تأخیــر نیفکنــم
و حــق شــما را بــه تســاوی بدهــم و در ادامــه
میفرمایــد و حقــی کــه مــن بــر شــما دارم
ایــن اســت کــه از مــن فرمــان ببریــد.
نبایــد از نظــر دور داشــت کــه حــق یــک ســویه
نیســت لــذا فرمانبــری مــردم از امــام و پیشــوا
در گــرو شــروطی اســت کــه آن حضــرت خــود را
موظــف بــه رعایــت آن میدانــد از جملــه ایــن
کــه رفتــاری شــفاف داشــته باشــد و بــه جــز در
موضوعــات نظامــی در ســایر مســایل رفتــاری
قابــل فهــم و ارزیابــی و داوری داشــته باشــد و
همــواره مــردم را طــرف مشــورت خود بدانــد .در
شــرایط کنونــی اگــر فــرض کنیــم کســانی کــه
بــه مجلــس شــورای اســامی راه پیــدا میکننــد
نماینــدگان واقعــی مــردم هســتند ،رایزنــی بــا
نماینــدگان مجلــس در برخــی مــوارد میتوانــد
حکــم مشــورت بــا مــردم را داشــته باشــد و
در مــوارد دیگــر نیــز از طریــق نظرســنجی و
همهپرســی میتــوان بــه دیــدگاه و نظــر
مــردم پیرامــون برخــی مســایل مهــم پــی بــرد.
اگــر بخواهیــم در مــورد مصادیــق پرداخــت
حقــوق مــردم بــه تســاوی در زمانــه کنونــی
اظهــار نظــر کنیــم بایــد بگوییــم کــه توزیــع
عادالنــه امکانــات و جلوگیــری از رانتبــازی
و تــو دهنــی زدن بــه آقازادههــای ویرانگــر
بارزتریــن نمونــه بــرای جلوگیــری از
ســهمخواهی برخــی گــردن کلفتهــای
بیخاصیــت و خائــن بــه ایــن آب و خــاک
اســت! کســانی کــه بــا چاپلوســی و تظاهــر بــه
دینــداری خــود را بــاال کشــیدند و خــون مــردم
را در شیشــه کردنــد و تنهــا بــه منافــع خــود و
فرزنــدان ناخلــف خــود فکــر میکننــد و مــردم
و سرنوشــت کشــور را بــه بــازی گرفتهانــد.
اگــر بخواهیــم تحلیلــی واقعبینانــه از نامــهی
پنجاهــم حضــرت علــی(ع) داشــته باشــیم
بایــد بگوییــم ایشــان بــه دالیــل و انگیــزهی
سرکشــیهای مدنــی وقــوف کامــل داشــتهاند.
سرکشــی مدنــی عــدول از قوانیــن مصــوب
اســت .همــان گونــه کــه عبــور از چــراغ قرمــز
سرکشــی از قانــون تلقــی میشــود ،قاچــاق
کاال و مالیاتگریــزی نیــز سرکشــی بــه حســاب
میآیــد و اگــر میبینیــم کــه ایــن گونــه
رفتارهــا علیرغــم برخوردهــای پراکنــده قانونــی
در کشــور مــا کمــاکان ادامــه دارد و در برخــی از
بازههــای زمانــی بــه اوج خــود میرســد بــه
ایــن دلیــل اســت کــه مــردم اثــری از عدالــت
نمیبیننــد و از نظــر آنهــا رفتــار مســئولین
شــفاف نیســت و بــه وعدههــا عمــل نمیشــود
و نــه تنهــا نظــر مــردم کــه در انتخابــات بــروز و
ظهــور پیــدا میکنــد بــه هیــچ گرفتــه میشــود
بلکــه برخــی بــا کمــال پررویــی و وقاحــت نظــر
مــردم را تعیینکننــده نمیداننــد .نتیجــهی
طبیعــی چنیــن برخوردهایــی دور زدن قانــون
از راههــای گوناگــون توســط مــردم اســت
کــه زیانهــای ناشــی از آن متوجــه کشــور
میشــود.
اخیــرا ً یکــی از مســئولین گفتــه کــه انتشــار
اســامی دریافتکننــدگان ارز دولتــی خــاف
مصالــح ملــی اســت .مگــر ایــن موضــوع جــزو
اســرار نظامــی اســت کــه خــاف مصالــح ملــی
باشــد؟ حضــرت علــی(ع) تنهــا موضوعــی را کــه
در بحــث لــزوم شفافســازی رفتارهــا اســتثناء
کردهانــد مســائل نظامــی اســت نــه چیــز دیگــر.
وقتــی مــردم چنیــن حرفهــای بیپایــهای را
میشــنوند بــا خــود فکــر میکننــد کــه مگــر
دریافتکننــدگان ارز  4200تومانــی فرزنــد
مقاماتــی بودهانــد کــه افشــای نــام آنهــا
موجــب ســلب اعتمــاد مــردم میشــود!
بــر زبــان آوردن چنیــن ســخنانی بــه منزلــه
ایجــاد تردیــد و شــائبه در افــکار عمومــی
اســت و بــه ذهنیتهایــی دامــن میزنــد کــه
بــر اســاس آن برخــی مــردم تصــور میکننــد
خیلیهــا آمدنــد و بردنــد و خوردنــد و رفتنــد!
چگونــه اســت که ما بــر برخــی از احــکام 1400
ســاله اصــرار میورزیــم و بــر برخــی احــکام
مــن درآوردی نظیــر منــع ورود افــراد آســتین
کوتــاه بــه مکانهایــی خــاص نیــز تأکیــد
میکنیــم امــا حاضــر نیســتیم دســتورالعملی
اد امه د  ر ستون روبرو
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وجود دارد

کشورداری سلیقهای مانع پیشرفت شده است
رییــس فراکســیون امیــد مجلــس شــورای
اســامی  گفت :بایــد تفاوتهــا و اختــاف
ســایق را بپذیریــم و در جهــت رشــد و
پیشــرفت کشــور از آنهــا اســتفاده کنیــم.
هرچنــد بــا هــم تفاوتهایــی نیــز داشــته
باشــیم ،امــا فصــل مشــترک همــه مــا
پیشــرفت و اقتــدار ایــران اسالمی  اســت کــه
ایــن امــر کافــی اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا عــارف در
نطــق میــان دســتور جلســه علنــی دیــروز
مجلــس شــورای اســامی  بیان کــرد۴۰ :
ســال اســت کــه بــه عنــوان خدمتگــزار
مــردم و امــروز بــه عنــوان وکیــل مــردم
دغدغههــا و خواســتههای مــردم را
شــنیدهام و در حــد تــوان بــرای تحقــق آنهــا
تــاش کــردم .میدانــم کــه نســبت بــه
وضعیــت موجــود ،مــردم نقــد جــدی دارنــد
و بنــده نیــز ماننــد مــردم وضعیــت موجــود
را شایســته ایــران نمیدانــم ،امــا همچنــان
امیــدوار هســتم.
وی در ادامــه بیــان کــرد :همیشــه اصــل
ســوم قانــون اساســی کشــور را بــه خــود
یــادآوری میکنــم کــه دولــت موظــف شــده

اســت همــه امکانــات خــود را بــه کار گیــرد و
نســبت بــه رفــع تبعیضهــای نــاروا و ایجــاد
امکانــات عادالنــه بــرای همــه و اقتصــاد
عادالنــه بــرای ایجــاد رفــاه مــردم و رفــع

رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات
مجلــس شــورای اســامی  گفت :متاســفانه
امــروز از تحقــق کامــل ایــن اصــل فاصلــه
داریــم و ایــن فاصلــه بــا آرمانهــای

فقــر و برطــرف ســاختن فقــر و محرومیــت
در زمینههــای مســکن ،تغذیــه و بهداشــت
و تامیــن حقــوق همهجانبــه افــراد و ایجــاد
امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای همــه و
تســاوی عمــوم در مقابــل قانــون اقــدام کنــد.

انقــاب در کنــار دغدغههــای مــردم باعــث
شــده تــا برخــی از مطالبــات در اولویــت
قــرار گیرنــد و متعهــد شــویم کــه ایــن
اولویتهــا را مجدانــه پیگیــری کنیــم .در
شــرایط امــروز بایــد بــه تقویــت و توســعه

گفتوگــوی ملــی توجــه داشــته باشــیم.
در ایــن روزهــا کــه اســتکبار جهانــی علیــه
مــا بســیج شــده اســت و پــروژه انــزوای
اقتصــادی ملــی ایــران را دنبــال میکنــد
بیــش از هــر زمانــی بایــد خودزنیهــا و
خــود تحریمهــای داخلــی را کنــار بگذاریــم.
وی ادامــه داد :کشــورداری ســلیقهای مانــع
پیشــرفت شــده اســت .تنگنظریهــای
حزبــی ،جریانــی و قومــی  و قبیلــهای دلهــا
را از هــم دور کــرده اســت .امــروز بایــد
کدورتهــا را کنــار بگذاریــم و آغــوش خــود
را بــاز کنیــم همــه بایــد دســت بــه دســت
هــم دهیــم و محصوریــن دلســوز انقــاب را
دوبــاره بــه آغــوش جامعــه بازگردانیــم.
عــارف تصریــح کــرد :گفتوگــو و تعامــل
بایــد جایگزیــن دعواهــا و ســروصداهای
بیحاصــل شــود .بایــد تفاوتهــا و اختــاف
ســایق را بپذیریــم و در جهــت رشــد و
پیشــرفت کشــور از آنهــا اســتفاده کنیــم.
هرچنــد بــا هــم تفاوتهایــی نیــز داشــته
باشــیم ،امــا فصــل مشــترک همــه مــا
پیشــرفت و اقتــدار ایــران اسالمی  اســت کــه
ایــن امــر کافــی اســت.

دریافت پول هنگام ثبت نام دانش آموزان در مدارس دولتی
غیر قانونی است

فصــل ثبــت نــام مــدارس شــروع شــده و
در ســتادهای ثبــت نــام خانوادههایــی بــه
چشــم میخورنــد کــه از مــواردی چــون
دریافــت وجــه کمــک بــه مدرســه اجبــاری،
ارائــه کارنامــه بــه شــرط دریافــت پــول،
عــدم تطابــق محــدوده جغرافیایــی ســکونت
بــا مدرســه مــورد نظــر و  ...شــکایت دارنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن در حالــی اســت کــه
بــر اســاس مــاده  ۸قانــون شــوراهای آموزش
و پــرورش مصــوب ســال  ۱۳۷۲و همچنیــن
آییننامــه اجرایــی مــدارس ،بهرهگیــری از
کمکهــای داوطلبانــه مردمی  بــه لحــاظ
قانونــی اشــکالی نــدارد امــا طبــق مــاده ۴
آییــن نامــه اجرایــی مــدارس ،مقــررات مبنای
کلیــه فعالیتهــای مدرســه اســت و بایــد دیــد
علــی رغــم آنکــه قوانیــن و آییننامههــا
جلــب مشــارکتهای داوطلبانــه را مجــاز
دانســته ،چگونــه مدیــران مــدارس بــه عنــوان
مجریــان اصلــی قانــون و رعایــت کننــدگان
آییننامههــا و دســتورالعمل ها ،همســو بــا
سیاســتهای وزارت آمــوزش و پــرورش
عمــل میکننــد؟.
مدیــران نگهبانــان حقــوق مــردم و

ارزشهــای مدرســه هســتند و عملکــرد
قانونــی آنهــا مــورد حمایــت مراجــع نظارتــی
از درون و بیــرون دســتگاه آمــوزش و پــرورش

"ممنوعیــت اخــذ وجــه در فصــل ثبــت نــام
" در اجــرای دســتورالعمل و بخشــنامههای
مربــوط تکلیــف قانونــی مشــخص دارنــد.

اســت ،امــا وقتــی مدیــران در مقابــل احــکام
صریــح بخشــنامه ها و دســتورالعملها قــرار
می  گیرنــد دیگــر ضرورتــی بــه تفســیر و
عملکــرد ســلیقه ای ندارنــد ،بلکــه بیــن
قاعــده "جلــب مشــارکت داوطلبانــه" و

طبــق قوانیــن ،اصــل بــر ثبتنــام بــی
قیــد و شــرط دانــش آمــوزان واجــد شــرایط
بــه عنــوان یــک حــق اســت و نــه جلــب
مشــارکت مالــی حتــی به صــورت داوطلبانــه؛
عاملــی کــه اغلــب ســبب مخــدوش شــدن

رابطــه خانوادههــا و مدرســه میشــود.
هرچنــد شــرایط مالــی مــدارس نامناســب
اســت و اگــر خانوادههــا مشــارکت نکننــد
مدیــران بــا مشــکالتی مواجــه خواهنــد شــد،
امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه محدودیــت
تقاضــای مشــارکت بــه فصــل ثبتنــام
بــاز میگــردد و تقاضــای مشــارکت مالــی
در فصــل ثبــت نــام بــرای مــدارس عــادی
دولتــی ،هيــأت امنایــی و نمونــه دولتــی بــه
موجــب مقــررات فعلــی مجــاز نیســت.
علیرضــا کمرئــی ،مدیــرکل ارزیابــی عملکــرد
و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت آمــوزش
و پــرورش اخیــرا و در گفتوگــو بــا ایســنا
بــه همیــن موضــوع اشــاره کــرد و گفــت:
دریافــت وجــه هنــگام ثبــت نــام را بــه هیــچ
وجــه قبــول نداریــم .معتقدیــم مکانیزمهــای
مشــارکت مردمی  بایــد بــه گونــهای باشــد
کــه توهــم "ثبــت نــام مشــروط" را از بیــن
ببــرد .هــر ســاله یکــی از موضوعــات مــورد
شــکایت ،اخــذ وجــه بــه هنــگام ثبــت نــام
مــدارس اســت .البتــه بســیاری مدیــران
مــدارس تــاش میکننــد در زمــان
ثبت نام هیچ شرطی وجود نداشته باشد.

کسب مال  ۴۰میلیارد تومانی نماینده به روایت سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
سـخنگوی هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان
بـا تاکیـد بـر اینکـه داشـتن مقادیـر زیـادی
پـول بـرای نماینـدگان تخلـف و جرم محسـوب
نمیشـود ،گفـت :اینکـه گفته شـد یـک نماینده
 ۴۰میلیـارد تومـان در موسسـه مالـی و اعتباری
سـرمایهگذاری کـرده بـه خـودی خـود تخلـف
نیسـت مگـر آنکـه ایـن پـول از طریـق رانـت و
اختلاس و فسـاد حاصـل شـده اسـت کـه طبق
بررسـیهای مـا ایـن پـول در دوران نمایندگـی
ایـن فـرد بـه دسـت نیامده اسـت.
محمدجـواد جمالـی در گفتوگـو بـا ایسـنا بـا

اشـاره بـه صحبتهـای اخیـر خجسـته رییـس
فراکسـیون مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی مبنی بر
سـپردهگذاری  ۴۰میلیـارد تومانـی یـک نماینده
در موسسـه مالـی و اعتبـاری ،گفـت :صـرف
اینکـه فـردی پـول و یا منابع مالی داشـته باشـد
جرمی  مرتکـب نشـده ،آن فـرد میتوانـد پولش
را در بانـک و یـا موسسـه مالـی سـپردهگذاری
کند .
وی افـزود :آقـای خجسـته مطـرح کـرده کـه
نماینـدهای  ۴۰میلیـارد تومـان در موسسـه مالی
و اعتبـاری سـپردهگذاری کـرده ،بنـده ایـن

فـرد را میشناسـم .ایـن فـرد پیـش از دوران
نمایندگـی بـه دلیـل شـغلی که داشـته توانسـته
کسـب مـال کنـد لذا ایـن پـول ربطی بـه دوران
نمایندگـیاش ندارد.سـخنگوی هیـات نظارت بر
رفتـار نماینـدگان در عیـن حـال گفت :تـا امروز
هیـچ شـکایت و یـا گزارشـی در ایـن بـاره بـه
هیـات نظـارت واصل نشـده اسـت .به هـر حال
برخـی از نماینـدگان در سـالیان قبل شـغلهایی
داشـته اند کـه درآمـدزا بـوده بـه همیـن دلیل به
خـودی خـود داشـتن منابـع مالـی جرم نیسـت
مگـر آنکـه از رانـت اسـتفاده کـرده باشـند و یا

اینکـه از اختلاس و یـا ارتـکاب فسـادی به آن
مـال رسـیده باشـند ،به هـر حـال در مـورد این
نماینـده خاص هنوز شـکایتی نشـده اسـت کما
اینکـه اگـر ایـن میـزان بـود از راه غیرقانونـی
حاصـل شـده بود شـورای نگهبـان ایـن نماینده
را تاییـد صالحیـت نمیکـرد.
هفته گذشـته خجسـته رییس فراکسـیون مبارزه
بـا مفاسـد اقتصـادی گفته بـود که یـک نماینده
 ۴۰میلیـارد تومـان در موسسـه مالـی و اعتباری
سـپردهگذاری کـرده کـه قـرار اسـت هیـات
نظـارت بـه ایـن موضـوع رسـیدگی کند.

روابـط عمومـی  وزارت اطالعـات به اظهارات یـک نماینده مجلس در بـاره مدیران دو تابعیتـی اطالعیهای
صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن این اطالعیه به شرح زیر است:
علیرغـم اعلام چندیـن بـاره وزارت اطالعـات درخصـوص جلوگیـری از فعالیـت مدیـران بـا تابعیـت
مضاعـف و انعـکاس گسـترده آن در رسـانه های مکتـوب و تصویـری ،متأسـفانه هنـوز این مسـئله برای
برخـی افـراد حل نشـده و اخیرا ً یکـی از نمایندگان مجلس شـورای اسلامی  نیز در این باره گفته اسـت:
" 210دو تابعیتـی شناسـایی شـده ؛هنـوز در دولت مشـغول فعالیت هسـتند".
وزارت اطالعات ضمن تقدیر از حساسـیت پسـندیده نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  و اهتمام
آنـان به مسـئله افـراد دارای تابعیـت مضاعف اعالم مـی  دارد :اقدامات سـربازان گمنام امـام زمان (عج)
بـه جای احساسـات ،برپایه اطالعات اسـت و برهمین اسـاس نسـبت به شناسـایی افـراد دارای تابعیت
مضاعـف اقـدام و از انتصـاب افراد فاقـد صالحیت در مناصـب اداری و دولتـی ممانعت کـرده و می  نماید.
وزارت اطالعـات از منتقـدان ایـن موضـوع می  خواهـد تـا مسـتندات خود را کـه مغایر گزارشـات متقن
وزیـر اطالعـات در کمیسـیون سیاسـت خارجی و امنیـت ملی مجلس اسـت  ،اعلام کنند.
همچنین از این نماینده محترم مجلس که جزو غائبین جلسه اعضای کمیسیون سیاست خارجی و امنیت
ملـی مجلـس بـا وزیـر اطالعات بوده اسـت نیـز می  خواهد تا مسـتندات خـود را مبنی بر ادعـای اغماض
وزارت اطالعـات نسـبت به جاسوسـی افراد دو تابعیتی در تیم دیپلماسـی و محیط زیسـت نیـز ارائه کند.
شـایان ذکـر اسـت وزارت اطالعـات بـا الهام از دسـتورات و تأکیـدات امام راحـل (ره ) و مقـام معظم
رهبـری ( مدظلـه العالـی ) بـه صـورت مسـتقل عمـل می  کنـد و فـارغ از بازی هـای سیاسـی ؛ دچـار
هیجانـات و تسـویه حسـاب های جناحـی نمی  شـود و در شـرایط حسـاس کنونی کشـور ؛ اصـرار برخی
افـراد بـر اعلام و انتشـار اطالعـات غیر واقعـی و ایجاد شـبهه در افـکار عمومـی  را با دقت مـورد توجه
و رصـد اطالعاتـی قرار خواهـد داد .

رییــس ســتاد کل نیروهــای مســلح بــا تاکیــد بــر اینکــه
«رفتــار دشــمن قابــل پیشبینــی نیســت» گفــت :هرچنــد
کــه دولــت فعلــی ظالــم آمریــکا در ظاهــر حرفــی از تهدیــد
نظامی  نمیزنــد ،امــا اطالعــات متقنــی وجــود دارد کــه در
همیــن یــک و نیــم ســال اخیــر تــاش بــر ایــن داشــتند
کــه ارتــش آمریــکا را وادار بــه تهاجماتــی کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،سرلشــگر محمــد باقــری رییــس ســتاد
کل نیروهــای مســلح صبــح یکشــنبه در جلســه شــورای
هماهنگــی اجــرای ســند راهبــردی خدماترســانی بــه
رزمنــدگان کــه بــا حضــور جمعــی از مســئوالن کشــوری
و لشــگری در ســتاد کل نیروهــای مســلح برگــزار شــد،
بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی  ایران انقالبــی مــردم
محــور بــود کــه بــر اســاس تــاش و پیــروی آنهــا از
دســتورات و منویــات امــام خمینــی (ره) اتفــاق افتــاد،
اظهــار کــرد :از روز پیــروزی انقــاب اســامی  تاکنون
همــواره ایــن مــردم بودهانــد کــه پــای انقــاب ایســتاده و
مشــکالت را تحمــل کــرده و آن را بــه تعالــی رســاندهاند و
در آینــده نیــز ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت.
وی خاطرنشــان کــرد :جمهوریــت در کنــار اســامیت
نظــام بــه عنــوان یــک رکــن غیرقابــل تفکیــک بــوده و
خواهــد بــود .حــل و پیشــبرد حوادثــی کــه در ســالهای
بعــد از پیــروزی انقــاب اتفــاق افتــاده بــدون حضــور مــردم
امکانپذیــر نبــوده اســت.
اد  امه از ستون روبرو

کــه در نامــهای نزدیــک  1400ســال پیــش
نوشــته شــده را اجرایــی کنیــم و ایــن در حالــی
اســت کــه برخــی از خالصتریــن مســلمانان
در زمــان پیامبــر بــه دلیــل فقــر و نــاداری لنگــی
نداشــتند کــه عــورات خــود را بپوشــانند و مجبور
بودنــد زیــر ســقفی جمــع شــوند! چــه رســد بــه
اینکــه پیراهنــی داشــته باشــند یــا شــورتی یــا
زیرپیراهنــی!
برخــی از ایــن آقازادههــای لــوس و ننــر و
بیخاصیــت و خائــن بــه کشــور کــه پدرانشــان
بــه اعتبــار نــام حضــرت علــی(ع) و بــه عنــوان
شــیعه و پیــرو آن حضــرت بــه مقــام و منصبــی
چنــگ انداختهانــد ،حتــی حاضــر نیســتند مطابــق
فرمایشــات آن حضــرت رفتــار کننــد .وقتــی
ابتداییتریــن حقــوق مــردم کــه بهرهمنــدی
عادالنــه آنهــا از بیتالمــال اســت بــه ســخره
گرفتــه میشــود چــرا بایــد انتظــار داشــته
باشــیم کــه مــردم بــه فکــر دور زدن قانــون
نباشــند؟ شــفافیت در رفتــار مســئولین و
تبعیــت مــردم از قانــون رابطــهی مســتقیم بــا
یکدیگــر دارنــد .بنابرایــن بــر اســاس ســخن
حکیمانــهی "النــاس علــی دیــن ملوکهــم"
برخــی از کاســتیهای موجــود در رفتــار مــردم
را میتــوان بــه زمامدارانشــان نســبت داد.
در شــهری بــزرگ کــه عــدهای بــه بهانــهی
دفــاع از ارزشهــای دینــی محکــم در برابــر
اجــرای کنســرت موســیقی مقاومــت میکردنــد
بدتریــن دزدیهــا و اختالسهــا و رانتهــا
اتفــاق افتــاد .در حالــی کــه موســیقی هنــر
اســت و اختــاس و دزدی از بیتالمــال جنایــت
و ایــن عــده هنــر را تقبیــح کردنــد و عرضــهی
ادارهی شــهر و کشــف جنایــت هــم نداشــتند.
بــدون موســیقی حتــی یــک روز هــم نمیتــوان
صــدا و ســیما و بــه تبــع آن کشــور را اداره کــرد
ولــی بــدون دزدهــا و اختالســگران و اهــل تزویــر
میتــوان ســالها کشــور را بــه خوبــی اداره
کــرد .بیتردیــد آینــدگان تاریخــی خواندنــی
و سرشــار از نکتههــای عجیــب و غریــب را
مطالعــه خواهنــد کــرد و اهــل تســاهل و تســامح
در بحــث عدالــت را نخواهنــد بخشــید!

فراخوان

وزارت اطالعات:

فعالیت مدیران دوتابعیتی در پستهای
حساس کشور رد میشود
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روزنامه عصرمردم مورخ 97/5/1

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشــاورزی شهردای شیراز در نظر دارد
بهره برداری از تعدادی غرف عرضه مســتقیم انگور ،انار و گردو واقع در بلوار شهید رجایی بازارچه شهید
رجایی با مشــخصات ذیل را به مدت سه ماه واگذار نماید .لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل
می آید رأس ســاعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  97/5/8جهت ارائه پیشــنهاد قیمت به آدرس میدان
ولی عصر(عج) بلوار پیرنیا ،خیابان مثنوی ،کوچه یک (پشــت درمانگاه نادر کاظمی) انتهای ده متری قدس
ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
*هر شخص مجاز به بهره برداری از یک غرفه خواهد بود و برنده یک غرفه ،مجاز به پیشنهاد قیمت جهت
سایر غرف نمی باشد.
*شرکت کنندگان می بایســتی اصل کارت ملی یا شناسنامه را جهت ارائه پیشنهاد قیمت به همراه داشته
باشند.
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