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است.دادهخبرکرونا،ویروسبهخودابتالیآزمایشبودنمثبتازمجلسدرشبسترنماینده

مش از نقل به زاگرس صبح رسانی اطالع و تحلیل پایگاه گزارش روزهایربه اخبار به را خود صفحات از قسمتی سرمقالهها، و گزارشها البهالی در روزنامهها ق-

میکند.اشارهآنهابهادامهدرقرمشکهدهندمیاختصاصویژهاخباریاگذشته

***********

یمهارتحزدندورراههایشدنبستهبراشرافیحزبکومشکاصرارکیهان

کارا اشرافی حزب دربارهرگان نخنما استداللهای به آمFATFگزاران اقدامات و منافع با باره این در انقالبی نیروهای اقدامات کرد ادعا و شد یکا،رمتوسل

است.درآمدههمراستااسرائیلوعربستان

) مالی اقدام ویژه گروه تصمیم از هفته یک درست نوشت: منگنه» در «اصولگرایان تیتر ذیل سازندگی باFATFروزنامه برای سیاهز) لیست به ایران گرداندن

میگذرد.بینالمللیسازماناین

معنای پذیرفت؟ خواهند را تصمیم این مسئولیت مجمع، از بیرون در آن حامیان و نظام مصلحت تشخیص مجمع در تصمیم این داخلی مسببین آیا اما

ترو از مالی حمایت برای محلی ایران که است این دنیا مالی مؤسسات و بانکها همه برای سیاه لیست در ایران گرفتن مرقرار و محسوبریسم پولشویی کز

میشود.

کرد.ثبتتازهایکوردرارزوسکهقیمتوگذاشتتأثیرFATFتصمیماعالمبرایانتظارهفتهدوازبعدکشورمالیبازارهایبراتفاقاینکهنیستبیسبب

با تبعات درباره مجمع جلسات در بارها خارجه و اقتصادی وزرای و رئیسجمهور حقوقی معاون قبل مدتها از اینکه هشدارزبا سیاه لیست به ایران گشت

نشستهای رسیدن نتیجه به از مانع دارند، اصولگرایی پایگاه آنها همگی قضا از که مصلحت تشخیص مجمع اعضای از بخشی مخالفت ولی بودند، داده

شد.FATFبامرتبطماندهمعطلالیحهدودربارهمجمع

آم اقدامات و منافع با سیاسی جناح یک منافع و اقدامات که است این واقعیت اما میآید عجیب نظر به هرچند میافزاید: روزنامه وراین اسرائیل و یکا

میداند.سیاستهایشانواسرائیلویکارآمبامبارزهمعیارراخودکهجناحیهمآندرآمده؛همراستاایرانعلیهعربستان

ف هم که برجام ماجرای در ترچه با و کرده قلمداد خفتبار معاهدهای را آن تندرو اصولگرایان هم و بود برده هوا به را ترامپ وریاد میکنند مقایسه کمنچای

به پیوستن سر بر تالشیFATFهم شوند. بینالمللی سازمان به ایران پیوستن از مانع تا کردند تالش ابزارهایشان همه با اصولگرایان از مشخصی طیف که

بود.همعربستانواسرائیلیکا،رآمکاردستوردراتفاقاکه

آنها کردهاند. گرفتار را مردم و کشور بلکه اصولگرایان نه خود، سوالبرانگیز رفتار با غربگرایان اوال است؛ گفتنی تحلیل این واقعیات6درباره برخالف نیز قبل سال

ف کار تقسیم و نمایش یک فقط این داد نشان زمان مرور اما هستند. ایران با غرب هستهای توافق مخالف اسرائیل و عربستان میکردند شبیهرادعا - یبکارانه

است.بودهغرببیشتریرگیزامتیابرای-فرانسهواوبامامیانخوبوبدپلیسیزبا
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مقابل در تمکین عدم مسئولیت میخواهند منتقدان از حالی در اشرافی غربگراهای وعیدهایFATFیادهخواهیهایزثانیا و وعده پاسخگوی که بپذیرند را

ب هنگام به گردانندگانزخود خواستههای نپذیرفتن صورت در وضعیت شدن بدتر به را مخاطبان حالی در آنها نیستند. برجام کردن میکنندFATFک تهدید

تح لغو مدعی قبل سال شش غربرکه مطالبات برابر در تمکین واسطه به اقتصادی رونق و اوضاع شدن بهتر و گردانندگان(یمها اینFATFهمین بودند! (

همکا سال سه چرا که ندادند سوال این به جوابی همچنین بارطیف همهجانبه و ممتد اجرای(FATFی قالب از39در کا41خواسته این تنهارخواسته نه گروه

شد؟!ینرقآندورزدنراههایانسدادوشناساییویمهارتحافزایشباعمالبلکهنشدیمهارتحکاهشموجب

ج یک که وقتی که است روشن ارز، و سکه قیمت افزایش درباره تهدیدهایرثالثا به غربی، رسانههای با هماهنگ قبل ماهها از اشرافی، و سیاسی ورشکسته یان

و شود.رفFATFغرب اقتصادی هیجان موجب میسازد، تهدید «هیچ» از و میدهد سیاهویب لیست که است واضح کامال تحFATFگرنه هیچ بهر، یمی

نمیکند.اضافهفعلیشدهاعمالیمهایرتح

ر که ندادند پرسش این به پاسخی هیچ سازندگی روزنامه گردانندگان تروژرابعا حامیان سردسته بهعنوان عربستان و صهیونیستی جرائمریم و پولشویی و یسم

به توانستهاند چگونه تروFATFسازمانیافته، مالی تامین و پولشویی با مبارزه مدعی سازمان چه این کنند؟ پیدا کهرراه است سازمانیافته جرائم و یسم

میشوند؟محسوبآنسکانداروگردانندهجرائمایناولمتهمان

آم مقامات جدی اصرار دارد تعمد مذکور روزنامه سرالبته هرچه اجرای بر الزاماتریکایی مجاFATFیعتر بهتر شناسایی (برای ایران تحرتوسط زدن دور یمری

نیاورد.خودرویبهوکندسانسورهمراآنها)انسدادو

زدآسیبانتخاباتدرمردمامیدبهوعدههابهمجلسودولتبیاعتنایی

شد.انتخاباتدرمردمکترمشاکاهشموجبدولتاقتصادیوعدههایخلفمیگویداصالحطلبطیفازمجلسسابقنمایندهیک

قنبردا مشاریوش کاهش در اینکه نوشت: آرمان روزنامه در تاثیری عواملی چه انتخابات از دوره این اولرکت کرد. ذکر میتوان را دلیل چند است، بوده گذار

شکلگی دنبال به سال چندین مردم درراینکه اقتصاد، عرصه در تحول و گشایش امید به و بوده و... اقتصادی گشایش بر مبتنی کشور در مثبت تحوالت ی

نرسیدند.اهدافشانبهداشتندانتظارکهطورآناماکردندکترش94مجلسو92،96یرجمهویاسترانتخابات

میتوان را عامل این است. شده کم امیدشان و نمیگیرد قرار توجه مورد میآورند رای که کسانی سوی از مطالباتشان میکنند احساس طور این مردم

دانست.کترمشامیزاناینبرایدلیلینرعمدهت

دیگ مسائل آن کنار دستاندردر مواجهه همچون است توجه قابل وری زدند رقم طرفه یک انتخابات عمدتا که صالحیتها تایید با ارتباط در انتخابات کاران

کنند.رقابتهمبابتوانندکهنشددادهرقبابهفرصتی

با آن تفاوت که بودند اقلیت دهم مجلس در و نداشتند اختیار در کامل را دهم مجلس اصالحطلبان که گفت میتوان اصالحطلب احزاب سهم با ارتباط در

از بیش دهم مجلس در و نرسیدند هم دست انگشتان تعداد به نهم مجلس اصالحطلبان که است این در نهم اکث90مجلس این که بودند مجلسرنفر یت

یم.زبینداطلباناصالحگردنبهرادهممجلسکهنمیشودتلقی

قنب اخیر اکثرادعای اعتدالها و اصالحات مدعیان ائتالف که است حالی در اصالحطلبری مدعی طیف که طور همان اما میدهد؛ تشکیلخ را دهم مجلس یت

اکث بدعهدیهای پذیرش از بپذیرند، را دولت مسئولیت نیستند حاضر اکثرمجلس میکنند. خالی شانه هم مجلس درریت پررنگی نقش مجلس ائتالفی یت

داشت.آنهاعملکردسوءوی)زشهرساوراهسابقیرزومانند(ناکارآمدوزرایبرخیتثبیت

قنب آقای صالحیتهاست. تأیید موضوع درباره دیگر، واقع خالف «رئیسرادعای و امید» فراکسیون «رئیس عنوان به عارف آقای چرا نمیدهد توضیح ی

سیاستگذا عالی بارشورای تهران پیشین شهردار افشانی محمدعلی آقای چرا یا بگذارد؛ مردم رأی به را خود و شود نامزد مجددا نکرد جرئت طلبان» اصالح ی

دهد؟انصرافدادترجیحصالحیت،تأییدوجود
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کا حزب هم اخیر، انتخابات در میشود همریادآور و انصا8گزاران مجید مانند چهرههایی حضور با انتخاباتی جداگانه فهرستهای اصالحطلب ی،رحزب

محمدعلی کواکبیان، مصطفی محمدی، داود راهچمنی، محمدرضا محجوب، علیرضا جلودارزاده، سهیال مقیمی، فومحمدحسین محمدرضارکیلی، اوالدقباد، یده

ف سید ساعی، زهرا بینربادامچی، رأیهایی و مردم مطلق بیاعتنایی با که بودند کرده ارائه و... مافی پروانه علیجانی، محسن موسوی، رای20تا90ید هزار

شد.مواجه

قنب آقای که این شدهرجالب آنها به رأی خواستار و کرده حمایت اصالحطلب فهرستهای از شدیدا آرمان، در سرمقاله چندین ضمن انتخابات این از پیش ی

و...»! بودیم شده ونزوئال االن نبود، روحانی اگر ندارد... مردم اقتصادی فعلی شرایط در نقشی هیچ دولت کنیم، سرزنش را دولت «چرا بود مدعی ضمنا او بود.

گرانیبامقابلهراهکارهایطراحانحضوریازدهم:مجلسقوتنقطه

بانکدا نظام اصالح کار، و کسب فضای بهبود مسکن، گرانی «مهار یازدهم، مجلس اقتصادی اولویت جمله پرداختراز نظام ساماندهی مالیاتی، نظام اصالح ی،

است.»یرتجاآزادمناطقلرکنتوبودجهاصالحاساسی،کاالهاییعزتوبرنظارتخودرو،بازارساماندهییارانهها،هدفمندیتکلیفتعیینمزایا،وحقوق

از مختلف، بازارهای در گرانی با مقابله برای مناسبی راهکارهای شد، ایجاد کشور در اقتصادی بحران که گذشته سال دو در نوشت: گزارشی در جامجم روزنامه

گرفت.قراربیتوجهیموردآنهاازیربسیامتاسفانهکهشدارائهمجلسبهکارشناسانسوی

ط این طراحان از تعدادی که این است خشنودی مایه بارآنچه آنها قطعا و کنند پیدا راه مجلس به اند توانسته یازدهم دوره نمایندگان عنوان به اکنون حها

بود.خواهندحهارطاینپیگیرآیندهسالخردادماهازکارشروع

ط این بر طرعالوه از تعدادی نشده، تبدیل قانون به هنوز که تجارت،رحها قانون مثل قوانینی است؛ مانده بالتکلیف فعلی مجلس در هم اقتصادی مهم حهای

کشور.مالیاتیتحولجامعحرطوبانکیتحولحرط

آنها ناقص اجرای شاهد قوانین، این فواید سر بر اجماع وجود با متاسفانه که شده تصویب قبل مجالس یا فعلی مجلس در هم مفید قوانین برخی همچنین

کسب محیط بهبود قانون و تولید موانع رفع قانون ارز، و کاال قاچاق با مبارزه جامع قانون مثل ششموهستیم، برنامه قانون مهم مواد برخی همچنین کار.

است.نشدهاجرابود،مقاماتومدیرانحقوقانتشاربهمربوطکه29مادهمثلتوسعه

براب چند کاهشرافزایش از: عبارتند که دارد دلیل چند مسکن، گرانی است. کرده وارد مستاجر خانوارهای به را شدیدی فشار اخیر، سال دو در مسکن قیمت ی

مسکن.یرسوداگبامقابلهبرایالزمقوانینوضععدمومهرمسکننهادنکناربافعلیدولتدرمسکنتولیدشدید

استرات موضوع یک به امروزه مسکن استژموضوع شده تبدیل ایرانی خانوارهای زندگی در بیشتزیک و خانوار رفاه در عمدهای سهم سبدریرا در را سهم ین

دارد.آنینهزه

راهاندا برای تالش بر عالوه مجلس باید مسکن بازار در سوداگرانه و سرمایهای تقاضاهای کاهش اخذزبرای سراغ به کشور، اسکان و امالک ملی سامانه ی

) سرمایه عایدی بر مالیات مانند بخش این در تنظیمی (CGTمالیاتهای زمین ارزش بر مالیات خالی، خانههای بر مالیات ،(LVTخانههای بر مالیات و (

برود.)SDLT(گرانقیمت

گرفته قرار کارشناسان انتقادات مورد فراوان، نواقص علت به که کرد ارائه زمینه این در طرحی دهم مجلس بانکی، نظام اصالح الیحه ارائه در دولت تعلل با

و شده کشور اقتصادی فعاالن و مردم نارضایتی عوامل از یکی هماکنون بانکی نظام که چرا دارد عهده بر را بانکی نظام اصالح وظیفه یازدهم مجلس است.

میشود.متحملسنگینیینههایزهبانکهانگهداشتنپارسبابتهمیزکرمبانک

کسب محیط بهبود قانون زمینه این در است. مجوزها اخذ فرآیند اشتغال، افزایش و کشور در اقتصادی فعاالن راه سر بر جدی مانع دیگر سوی سالهاواز کار

است.نشدهاجراکاملطوربههنوزاماشدتصویبقبل

ت کسبرمهم محیط بهبود درباره مجلس وظیفه کسبوین حوزه کلیدی قوانین اجرای بر دقیق و جدی نظارت ساالنهوکار، نظارتی گزارشهای ارائه و کار
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نداد.انجامزمینهایندرخاصیاقدامدهممجلسعمالکهاستموضوعایندرباره

اصل کلی سیاستهای «اجرای قانون از: عبارتند کار و کسب حوزه کلیدی کسب44قوانین محیط مستمر «بهبود قانون اساسی»، «رفعوقانون قانون و کار»

کشور».مالینظامارتقایورقابتپذیرتولیدموانع

نکرد.اجراراآناماآمدکارسربرکار»وکسبمحیطمستمر«بهبودقانوناجرایشعاربایازدهمدولتکهآنجالب

کسب محیط بهبود عوامل از جلویکی اجرارگیوکار اما شده دیده ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون در آن ساختار که است کشور به قاچاق کاالهای ورود از ی

است.نشده

راهاندا مطالبه اجتماعی، عدالت حصول و دولت درآمدهای تأمین جهت در مالیاتی فرار با مناطقزمقابله تعداد کاهش مدیران، مزایای و حقوق ثبت سامانه ی

تجا دیگرآزاد محورهای جمله از یارانهها، پرداخت کردن عادالنه و هدفمند و بودجه، ساختار اصالح شده، قاچاق و واردات دروازه به تبدیل که کهری است ی

است.کردهحرمطیازدهممجلسیتهایرفوبهعنوانجامجمروزنامه

بوداصالحطلبانپایاناخیرانتخاباتیزد:آفتاب

تص انتخابات در طیف این به مردم بیاعتنایی درباره اصالحطلب روزنامه توسطریک شعورشان شدن گرفته دستکم و خالف وعدههای پاسخ مردم، که کرد یح

دادند.رااصالحطلبان

خود تبلیغاتی شعارهای در اصالحطلب نمایندگان وعدههای به پایبندی عدم و فراموشی نوشت: اصالحطلبان برای انتخابات پیام درباره یزد آفتاب روزنامه

مطالبهگ عدم بود؛ شده داده قدرت کرسی کسب برای سالها آن بر حاکم اجتماعی - سیاسی فضای با متناسب که مجلس انتخابات دوره دهمین ازردر ی

رئیسجمهو شده داده متنوع برروعدههای ماندن که اصالحطلب، مصلحتاندیش نمایندگان زدن میخ بر و نعل به بوده؛ آنها حمایتهای از برآمده که ی

م حقوق احقاق و وعدهها به عمل بر را مجلس سیاسیوکرسی شرایط با خود عملکرد تحلیل در طرفداران، سیاسی شعور گرفتن دستکم دادند؛ ترجیح کالنشان

دهم، مجلس اصالحطلب نمایندگان به رایدهندگان که بود پیامهایی و رای صندوقهای پای در حضور به اقبال عدم دالیل جمله از فوق موارد کشور. بر حاکم

که داشت نخواهند اصالحطلبان به اقبالی تنها نه دیگر اصولگرایان، طرفداران ثابت حضور برخالف و و... دادند آنها به مجلس انتخابات دوره یازدهمین در

نشستهاند.مصیبتبهراپایانشوتصور،غیرقابلاجرا،وسیاستحوزهدرحاضرافرادبارااصالحاتامید

دولتتورمی»«شوخیازگزارانرکاروزنامهروایت

کرد.توصیفتورمی»«شوخیراتورمکاهشدربارهدولتمسئوالنادعایسازندگی،گزارانرکاحزبگانرا

پابرجاست.همچناندرصد40باالیتورماصلیعواملمیگویندکارشناساننوشت؛درصد20یرزبهتورمکاهشوعدهبهاشارهباسازندگیروزنامه

تورم به آینده سال در میتوان که میشود گفته مینویسد: روزنامه حدود20یرزاین به اقتصاد تورم رسیدن عوامل از کدام هیچ که حالی در رسید درصدی

نمیشود.دیدهخصوصایندرهمبرنامهایونشدهبرطرفدرصد37

ه افزایش مانند مهمی تحزعوامل تقاضا، و عرضه خوردن برهم تولید، میگویدرینه پیشبینیها عمده و پابرجاست همچنان ... و اولیه مواد قیمت رشد یمها،

داشت.خواهدادامهروندهمیننیزآیندهسالدرکه

و هزار حدود دالر قیمت اخیر هفته یک همین طالی530در گرم هر قیمت سکه89عیار18تومان، قطعه هر قیمت تومان، قیمت787هزار و تومان هزار

میبرد.رنجداخلییمهایرتحازهمهازبیشاقتصادمیدهدنشانکردهرشدتومانمیلیون2/5حدود131پرایددستگاههر

ه چند هر که کردهاند تاکید بارها گذشته سال دو طی طزتولیدکنندهها هر به اما شده بیشتر برابر سه حدودا قبل به نسبت زدن»رینههایشان «دور یقی

میدهد.آزارشانهمهازبیشتولیدکنندههابرفشاروداخلیپاگیرودستقوانینمتناقض،گاهومتعددبخشنامههایحالاینبابلدندرایمهارتح

است.بودهگذشتهسالدوطیاقتصادباالیتورمدالیلینرمهمتازملیپولارزشدرصدی40حدودکاهشوارزخرنافزایش
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رضا(ع)امامحرمدرمتعارفغیراقداممرتکبفردبازداشتایران

واکنشهای که رضا(ع) امام حرم در فرد یک متعارف غیر اقدام از فیلمی انتشار پی اینکه،در اول مزخبر انقالب و عمومی دادستان داشت، همراه به کزریادی

داد.خبرفرداینبازداشتازرضویخراساناستان

م گزارش مربه انقالب و عمومی دادستان درودی، محمدحسین قضائیه، قوه رسانه شعبهرکز در فرد این پرونده گفت: باره این در رضوی خراسان استان 301کز

دارد.ادامهپروندهاینپیرامونتکمیلیتحقیقاتواستبازداشتمتهماست،رسیدگیحالدرمشهدپرسیزبا

الهدیعلموسعیدیحجتاالسالمازاصولگراتحلیلگرانتقاد

را کرونا ویروس با مقابله ماجرای در معصومه(س) حضرت حرم تولیت و علمالهدی آیتاهلل اظهارات اصولگرا، تحلیلگر سلیمینمین، عباس اینکه، دیگر خبر

اظها و توصیف تر«شاذ» صاحبان و گویندگان بصیرت الهیاترکرد: و دین معاندین دست به بهانه که سخنانی آوردن زبان بر از که باشد گونهای به باید یبونها

کنند.یرخوددامیدهد،

خطرآف پدیده این با مقابله برای حاکمیت اینکه بیان با او تسنیم، گزارش ملتربه جان از صیانت مسئول عنوان به میبایست سالمت، کننده تهدید و ین

مشهد جمعه امام سوی از را شاذی اظهارات تقوا، و علم صاحبان جانب از رسیده ثبت به ارزنده کارنامه کنار در افزود: کند، اتخاذ را قاطعی سیاستهای

ت به یکی که بودیم، شاهد معصومه(س) حضرت حرم متولی دیگرو آن و میدهد اصالت بهریبون گونهای به تا معماران، و هنرمندان ساخت سازههای ی

شود.تشکیکشدهاتخاذتصمیمات

صرف نه دارد اصالت معنویتشان اولیاءاهلل حرم آنکه «ظاهرحال نوشت: نیز مشهد جمعه امام درباره او باشد. شفابخش که سازهشان ازًا بیشتر را خودشان ًا

نهادی و شخصیت جمع(هر ائمه ستاد گمراهیهحتی دیگر شود منقطع ایشان جانب از مردم هدایت هفتهای اگر که گویی کردهاند، تصور آدینه نماز به مقید (

شد.»خواهدفراگیر

کروناگرماگرمدراینترنتیفروشگاهیکتخلفبهرسیدگی

تع سازمان سخنگوی اینکه، آخر کهزدست اینترنتی فروشگاههای از یکی با کرد اعالم حکومتی با54یرات بود، شده گرانفروشی مرتکب و اختفا ماسک هزار

میشود.برخوردنوبتازجرخاوقاطعیت

ش این انبار به ما همکاران مراجعه محض به گفت: رایگانی یاسر سید ایلنا، گزارش اقالمربه و ماسک هیچگونه که کردند ادعا آنها اینترنتی، فروشگاه و کت

ش این انبارهای وارد بهداشت وزارت همکاران از نفر دو و صنعت وزارت بازرسان اتفاق به ما همکاران وقتی اما نیست، موجود انبارهایشان در کتربهداشتی

برخوردند.ماسکیرمقادیبهبازدیدحیندرشدند

ماسکها تعداد بحث خصوص در اینترنتی فروشگاه این و میشود محسوب گرانفروشی قصد به اختفا کردند انکار را ماسک وجود آنها که همین افزود: وی

قاعدت و دارد شانتاژ بازشماقصد به نیاز و بزند حدس را دقیق تعداد نخست وهله در نمیتواند کارشناسی هیچ نهاییرًا بررسی طبق و داشت ماسک54ی هزار

است.داشتهوجودانبارایندر

99سالدربارهمقاومتیاقتصادفرماندهیویژهدستورخراسان

اهمیت بر مبنی مقاومتی اقتصاد فرماندهی ستاد دستورات به عنایت با شده متذکر کابینه، اعضای اکثر به خود جدید ابالغیه در دولتی مهم مسئول یک

مدی در غیرنفتی صادرات تحرتوسعه آثار سالریت در کشور اقتصادی ویژه شرایط و ها توسعه1399یم از حمایت بسته تدوین و تهیه به باید مخاطبان ،

کا در تایید از پس و اقدام همسایه کشورهای به صادرات بر تاکید با آینده سال غیرنفتی ازرصادرات متشکل را6گروه برنامه دولت، اقتصادی مهم مسئول

کنند.ارسالدولتبهبعدیاقداماتانجامبرای

دارندتمامنیمهپروژههایکهمدیرانیبهاالجلضرب
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ط از تعدادی تکمیل یا اجرا عدم که این به توجه با خواسته ها آن از دولتی، ادارات و ها سازمان از تعدادی به خود جدید ابالغیه در نظارتی نهاد هایریک ح

واگذا در قانونی اقدامات نکردن رعایت از ناشی مختلف، های استان در نسبترعمرانی سال پایان از پیش هاست، پروژه این نیاز مورد اراضی تملک یا ی

بردا بهره قابلیت مذکور دالیل به که ها پروژه این از فهرستی تهیه کهربه معضل این حل برای تا کنند اقدام هستند مواجه مشکل با تکمیل، در یا نداشته ی

شود.اندیشیچارهشده،هاحرطاجرایزمانمدتافزایشودولتمالییانزاجتماعی،معارضانومالکانشکایتموجب

کردمتوقفرا«دورهمی»کروناآرمان

پیشگی لزوم به توجه ویروسربا شیوع با همزمان است. شده متوقف میگرفت، انجام مردم حضور با که «دورهمی» برنامه ضبط کرونا، ویروس شیوع از ی

پیشگی منظور به و کرده ارائه مردم به را الزم بهداشتی هشدارهای و توصیهها بهداشت وزارت برکرونا، از عمومی سالمت حفظ و کرونا ویروس انتشار از گزارری

تلوی برنامههای میان این در است. داده خبر مردمی اجتماعات با برنامهها درزنشدن و شدهاند تغییراتی دچار میشدند، ضبط تماشاگر حضور با که هم یونی

است.کردهمتوقفراخودضبطروزهااین«دورهمی»برنامهارتباط،همین

قانونیپزشکیبهکروناجانباختگانعدمارجاع

است.رمدی کرده ارائه خیر؟ یا میشوند ارجاع سازمان این به کرونا جانباختگان آیا اینکه درباره را توضیحاتی کشور آموزش پزشکی سازمان عمومی روابط کل

که پروتکلهایی برابر است: گفته باره این در نائیجی قانونیحامد مپزشکی برای میکند فعالیت آن اساس مواردربر دیگر مانند ویروس کرونا از ناشی گهای

موارد بنابراین، است: کرده اضافه وی میشود. صادر نیز فوت گواهی و شده بررسی موارد این بهداشت وزارت و بیمارستانها سوی از و... قلبی ایست نظیر

میشود.بررسیبهداشتوزارتعواملوپزشکانسویازونشدهارجاعقانونیپزشکیبهیربیمااینازناشی

رضویحرمدرنامتعارفاقدامعاملبازداشت

واکنشهای که (ع) الرضا موسی ابن علی حضرت حرم در فردی متعارفی غیر اقدام از فیلمی انتشار پی انقالبزدر و عمومی دادستان داشت، همراه به یادی

داد.خبرفرداینبازداشتازرضویخراساناستانکزرم

ض به نسبت فردی متعارف غیر اقدام بر مبنی ویدئویی انتشار پی مردر انقالب و عمومی دادستان درودی، محمدحسین (ع)، الرضا موسی ابن علی حرم کزریح

شعبه در فرد این پرونده حاضر حال در کرد: بیان و داد خبر مذکور فرد بازداشت از رضوی خراسان متهمزبا301استان و است رسیدگی حال در مشهد پرسی

است.بازداشت

ایران!فوتبالمعروفدستهچک

رو که فتحا...زاده روزعلی سرگازی است گفتنی ندارد. اختیار در را آن دیگر حاال است میداده جوالن ایران فوتبال در شخصیاش دستهچک با جدیدری پرست

کند.صیداستقاللبرایماهیشاهخودشخصیچکدستبانمیتوانددیگراستقاللسابق

حسابش شدن مسدود مانند مشکالتی با است، داشته وجود گذشته از استقالل باشگاه برای که مالی پروندههای دلیل به زاده ا... فتح که است حالی در این

است.شدهروبهرواششخصیدستهچکیاو

س که است حالی در ولیراین کردیم جذب آن با ستاره کلی و کرد وفا ما به خیلی بیامرزد. خدا را دستهچک «آن میگوید: خنده با باره این در آبیها پرست

بکنم.»کارهااینازکهندارمدستهچکیدیگراالن

پرسپولیسبهمتعلقآپارتمان5کشف

و باشگاهزمعاون دو عمومی مجمع توانستهایم راستا این در میکند. طی را خوبی روند پرسپولیس، و استقالل شدن خصوصی است: گفته جوانان و ورزش یر

ب مشکل بدون خررا باشگاه دو این نام به ساختمان دو و است کرده ارزشمندی کار دادکان زمان در فوتبال فدراسیون که است حالی در این کنیم. کهرگزار یده

است.ایرانفوتبالفدراسیوننامبههنوزآنهاسند
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واگذا با فوتبال فدراسیون آینده مجمع در است: افزوده باره این در سخنانش ادامه در تقیزاده بهرجمشید فدراسیون از باشگاه دو این ساختمان مالکیت ی

میکنند.پیدایربهتشرایطویافتخواهدافزایشبورسبهورودبرایآنهاسرمایهمرغوبکار،ودرفشیفرورزشگاههاینیزوپرسپولیسواستقالل

دیگ اموال رابطه این بهردر اسناد و مالکیت انتقال با است شده مقرر که پرسپولیس به متعلق آپارتمان پنج جمله از است، شده کشف باشگاه دو از هم ی

شود.اضافهپرسپولیسداراییهای

ینبیونزوفاطمیونتیپازنفر21شهادت

د پی سوردر ادلب در و21یهرگیرها فاطمیون تیپ نیروهای از تعدادزنفر این از که است حالی در این رسیدهاند. شهادت به تیپ18ینبیون به مربوط شهید

هستند.فاطمیونتیپازشهیدسهوینبیونز

ساعت شهدا این پیکر تشییع مراسم است ب10گفتنی قم (س) معصومه بهشت گلزار در یکشنبه قطعهرصبح در مطهر پیکرهای نماز اقامه از بعد و شده گزار

میشود.سپردهخاکبهحرممدافعشهدای

ج در راستا این سوردر مقاومت نیروهای پیشرویهای سوریان ادلب منطقه در آزادساری به منجر که تکفیزیه دست از منطقه این از بخشهایی شدهری یها

رسیدهاند.شهادتبهنیزینبیونزوفاطمیونتیپنیروهایازتعدادیاست،

شدمکروناییمجلسصحندر

افزوده باره این در پیامی طی آقاپور معصومه است گفتنی است. داده خبر کرونا، ویروس به خود ابتالی آزمایش بودن مثبت از مجلس در شبستر نماینده

نماینده آقاپور معصومه است. شده اعالم مثبت آن جواب و انجام ویروس این آزمایش من، در کرونا ویروس به آلودگی عالئم از برخی وجود به توجه با است:

سپ برای اکنون هم است: کرده خاطرنشان ادامه در بیمارشبستر دوران کردن منری در خود بستزی مجامعرل است: کرده اضافه باره این در وی هستم. ی

بز مرگترعمومی بیمارین این شیوع منرکز عقیده به شدهام. مشکل این دچار بودهایم، مجلس علنی صحن در که جلسهای در هستم مطمئن من است. ی

کند.گیرردرانفرهزارمیتواندنفریکچونباشند،تعطیلهمچناندانشگاهیوآموزشیمراکزباید

سنتیطبقالبیپزشکبازداشت

پلیس اجتماعی اداره سرهنگآرئیس است. کشور در سنتی طب حوزه صاحبنظران از یکی شاگردان از بوده مدعی که است داده خبر فردی بازداشت از گاهی

پلیس اجتماعی اداره رئیس امینی فردآشهاب این است گفتنی است: کرده اظهار خبر این جزئیات درباره قالبی، پزشک یک بازداشت خبر اعالم با گاهی

پلیس اجتماعی اداره رئیس است. کشور در سنتی طب حوزه صاحبنظران از یکی شاگردان از بوده درآمدعی این است: افزوده سخنانش ادامه در گاهی

مجا فضای در تبلیغ با کشور استانهای برخی و تهران در شده دستگیر متهم که است طبابتزحالی به اقدام سنتی، طب پزشک بهعنوان خود معرفی و ی

است.میکردهیافتردپولشهروندانازتوجهیقابلمبالغدارویی،گیاهانتجویزباوکردهصعبالعالجبیماران

دیاباته!تومانیمیلیارد5/2درخواست

با دستمزد پرداخت برای جدی مشکل با استقالل بازباشگاه دیاباته شیخ اما مشکالت این البهالی در است. شده مواجه طلبکارانش و اینزیکنان مصدوم یکن

درخواست را5/2تیم پولش باید است کرده اعالم باشگاه به اخیر روزهای در او شنیدهها اساس بر است گفتنی است! کرده استقالل باشگاه از تومان میلیارد

با دیگر او، مالی درخواست خاطر به کار ابتدای همین در فتحا...زاده واقع در که است شرایطی در این کنند. طلبکارانزپرداخت درخواست همینطور و یکنان

بخرند.زماناوازکمیبهانههمینبههستندامیدواراستقاللمسئوالنوکندیزبانمیتواندداردکهمصدومیتیبافعالدیاباتهاست.شدهکهوش

جیرفتدریخیرتامحوطهیککشف

تا محوطه یک کشف از جیرفت ادامهرفرماندار محدوده این در باستانشناسی کاوشهای است: گفته باره این در و داده خبر شهرستان این در باستانی و یخی

عطاپورو ابوذر تاریزدارد. شهر قلب در کاوشگران است: افزوده سخنانش ادامه در جیرفت فرماندار تاری، محوطه یک جیرفت کهن و منطقهریخی در یخی
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عطاپورو ابوذر کردهاند. کشف شهرستان این درریزتمگاوان هخامنشی دوره از مهم بسیار سازه یک اولیه گزارشات طبق است: داده ادامه جیرفت فرماندار ی،

تا بهرمحوطه مربوط تپه این قدمت که شده کشف جیرفت در تمگاوان باستانی و شورای6500یخی رئیس است. میالد از پیش سوم هزاره و پیش سال

است.شدهمستقرکاوشهاروندادامهبرایمحوطهایندرباستانشناسیگروهیککهاستحالیدرایناست:گفتهادامهدرجیرفتتامین

اسپوتنیکیرگزارخبکنانرکالزمنابهحمله

منا به ناشناس افراد از کازگروهی ترل در اسپوتنیک دفتر ترکنان که عملیاتی با همزمان است گفتنی کردهاند. حمله سورکیه ادلب در گروهیرکیه است داشته یه

من به را حمالتی ناشناس افراد خبزاز دفتر خبرنگار سه ترل در اسپوتنیک ساعتری رابطه این در که است حالی در این دادهاند. ترتیب شب22:30کیه یکشنبه

گروههای آنکارا منا20-15در به آدرسزنفره و نام اینکه البته است. نشده وارد خبرنگاران به آسیبی اسپوتنیک، گزارش بر بنا کردهاند. حمله خبرنگاران این ل

است.سوالجایرسانهاینمدیرانسویازافتادهمعترضگروههایاینبهدستراهیچهازکیهرتدراسپوتنیکدفترکنانرکا

یجانیرالصندلیبرتاجگردون

سخنگوی این از پیش است گفتنی پرداختهاند. آینده سال بودجه الیحه بررسی به تلفیق، کمیسیون قالب در و علنی جلسات محل در نمایندگان دیروز صبح

بررسی حال در کمیسیون و دادهاند ارجاع تلفیق کمیسیون به اصالح و بررسی برای را بودجه الیحه علنی، صحن در نمایندگان بود گفته مجلس رئیسه هیات

س چه هر تا است الیحه علنیراین صحن در الیحه بررسی نحوه درباره رئیسه هیأت آن از بعد شود، ارائه رئیسه هیأت به بودجه الیحه نهایی گزارش یعتر

تصرتصمیمگی نیست، قطعی دوازدهم سه یا دو بودجه بحث اینکه بیان با عباسی اسدا... که است حالی در این میکند. بارهری این در است: کرده یح

بود.خواهداساسیقانون85اصلمطابقیاعادییامذکوریقرطبهنهایی،تصویبشیوهوگرفتخواهدتصمیمتلفیقکمیسیون

)۱۰:۳۷-۹۸/۱۲/۱۲(نمیشوندارجاعپزشکیقانونیبهکروناجانباختگان

حامدرمدی کرد. ارائه خیر؟ یا میشوند ارجاع سازمان این به کرونا جانباختگان آیا که این درباره را توضیحاتی کشور آموزش پزشکی سازمان عمومی روابط کل

گفت در کهونائیجی پروتکلهایی برابر گفت: باره این در ایسنا، با قانونیگو مپزشکی برای میکند فعالیت آن اساس مانندربر ویروس کرونا از ناشی گهای

از ناشی موارد بنابراین، کرد: اضافه وی میشود. صادر نیز فوت گواهی و شده بررسی بهداشت وزارت و بیمارستانها سوی از و.... قلبی ایست نظیر موارد دیگر

بیما بهراین قانونیی اقداماتپزشکی درباره بینالملل امور و عمومی روابط کل مدیر میشود. بررسی بهداشت وزارت عوامل و پزشکان سوی از و نشده ارجاع

مراک صادره دستورالعمل برابر گفت: نیز کمیسیونها و ادارات در کرونا با مقابله برای سازمان توصیهزاین و شده ضدعفونی میکنند مراجعه آن به مردم که ی

شد.ارائهنیزعمومیمحیطهایدروپرسنلوکنانرکابهیربیمااینمورددرالزمهشدارهایو
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استانیاخبار

)۱۱:۵۰-۹۸/۱۲/۱۲((کرمان)قاسمحاجدیاربهویژه»«مهمانسفرازروایتی

میخوانید.راسفراینازروایتیکهکردسفرسلیمانیقاسمحاجشهیددیارکرمانبهقضاییدستگاهرتبهعالیمسؤوالنازهیاتیصدردررئیسیاهللآیت

ورگزارخب بود پاک هوا شدیم پیاده وقتی فارس: طوی شهرَسرد؛ پسوپناههای البالی از میشد که خستی تهران،ِر ازَدماِه را بند» در پای سپید «دیو این َوند،

پیوند.کردهسعدِراختباوپیمانبستهسپهرِرشیباکهِیکوهدید؛مهرآبادفرودگاه4ِلترمیناهمان

پهناورت بود؛ کرمان بررمقصدمان روزها این را کرمان آنچه است. آرامیده اسالمی ایران شرقی جنوب در که استانی مقصدین و آورده زبانها کردهَسر َسفرها

از بیش مساحت نه حدود285است حتی و طبیعی جاذبههای و کیلومتربعی تا66هزار باراثر که است شهیدی آرامگاه که آن در شده ثبت خ،رُسِنُخویخی

پیوند.کرداقلیمِهفتباوپیمانبست

کنت «وروی سهراولین را «گیت» ناموزون اصطالح همان یا چیل» کردیم. عبور ممتنع وزِل شخصی وسایل کمی شود؛ تردد در اختالل باعث که نداشتم هم ی

سیستان».«داستانومیقات»در«خسیازمیزنیدحدسالبدامیرخانی.رضاوآلاحمدجاللازیهایرعاواژههایوخطانبوهیوگهربوکتابتعدادی

سالِکُاتاقَدرَسربر در چیَنچسبی تمت تای تا بسماهلل اول از ایران». عبرت «موزه بود شده نوشته انتظار، انتقالزَن یارای که عکس چند جز نبود جوری و ُظلم

معمو که اطالعات باجه ساکنان نداشت. را وحشتکده آن میانهجوانی چندان دارند! گفتن برای حرف نص مقابل در اجتهاد تا سماوی و ارضی مخاطرات از اًل

هم باز نداشتند. سؤال» به «پاسخ و «خوشرویی» با بلیطهایخوبی اخم، بدون که انتظامات گروه جمال به و589ُگلی را500هزار کرمان - تهران تومانی

میکردند.وارسی

هواپیمای13و18ساعت ایرباس171دقیقه، Aُتنی بدهد.300-600 پس درس ما ملی قهرمان یکرنگی و زاللی و صافی به باید که آسمانی شد. آسمان راهی

ارتفاع آن پایی33در معادل(هزار پا خبرسانتیمت30.48هر نشانهر) این تبلیغات؛ و بود تبلیغات بخواهد دلت تا اما نبود، زمینی مرسوم قالهای و قیل از ی

مصرفگرایی.تفکربینشان

زما از چرا حدودنمیدانم گردشگ80ِن جاذبههای معرفی برای کرمان – تهران خوردقیقهای تا نمیشود. استفاده استان این کرمان،ی شنزِد شهر ِنزیباییهای

بلگرا و دنیزلچین و صربستان تِد تزرِی مسافران به مگررکیه شد. ازیق آباد، فتح باغ ماهان، شاهزاده باغ اریبایی بم، تارگ روستای کرمان، بازار راین، یخیرگ

است.هواپیماییفخیمهکترشگردانندگانبرحاکمتفکردرعلتشایددارد.آنهاازکمچه...وکیلومجموعهمیمند،

چ45و19ساعت ازردقیقه یکی Aایرباس14خهای حدود300-600 با ماهان هاشمی260هواپیمایی «آیتاهلل نام به که کرمان فرودگاه آسفالت با مسافر

نامگذا سروررفسنجانی» پخش کرد. علیک سالم چاق است، شده موضوعیتی هیچ هواپیما، فرود پایان در جوان» ایران صالبت ز - کهن ایران اصالت «به ِد

میشود!ولیندارد،ونداشتضرورتیو

شآسما غِن میداشت؛ بر رنگ و میگذاشت رنگ کرمان، ورِب شهادت عق قاسم حاج سپبهد شهید شهادت ایام بهشت. بوی از کردگار،زُپر قضای از و بود یز

آرام او مطهر مزار کنار در پاکش پیکر کرد وصیت قاسم حاج که غالمحسینی پسر حسین همان یوسفالهی. حسین شهید شهادت سالروز آن فردای که شبی

گرفت.کهبگیرد

مخلصت از یکی ساحت به ورود بدو در بشود شاید اینکه هوای به گرفتم را کرمان شهدای گلزار آمار مقصد، فرودگاه همان عرضردر خدا، خاص بندگان ین

۲
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کرمان!درهمآنبودبردنکرمانبهیرهزهماصراریم.رداویژه»«مهمانفردااست،شلوغامشبگفتندکرد.ارادت

ک دیار به آفتاب هنوز شد. آغاز زود خیلی فردا، «مهمانرآن حضور انتظار کردیم. سالم فرودگاه انتظامات به استانی خبرنگاران همراه به که بود نکرده سالم یمان

لحظه.شکارُمترصدماوشدآغازویژه»

ع قاسم حاج برادران سلیمانی سهراب و استاندار،زحسین فدایی محمدجواد فقیه، ولی نماینده علیدادیسلیمانی حسن حجتاالسالموالمسلمین یز،

دادگست کل رئیس موحد یداهلل روحانیت، ویژه دادستان طهماسبی حسین فرامررحجتاالسالم نادر قضائی، سازمان رئیس رضایی حسین حجتاالسالم پورزی،

مدی آمیان عباس اختالف، حل شوراهای رئیس تقیزاده مهدی نظامی، مسئوالنردادستان جمله از ... و بازرسی سازمان رئیس آبیار احمد قانونی، پزشکی کل

بودند.آمدهویژه»«مهماناستقبالبهفرودگاه،پایوندرحضورباکهبودندکرماناستان

بز برادر عرحسین قاسم حاج کوچک برادر سهراب و کهزگ همانطور شنیدی؟ را قاسم حاج شهادت خبر زمانی چه پرسیدم سلیمانی سهراب از وقتی هستند. یز

د ِ آستانه بزبه بارِر و کرد بغض بود کرده تکیه پاویون رنگ قهوهای و چوبی نیمهِگ شهادتَچشم خبر که بودم قاسم حاج خانواده از نفر اولین «من گفت: َتر

بود.پیگیرخیلیقاسم)حاجدختر(ینبزگفت.منبهقدس)نیرویفرمانده(قاآنیسردارشنیدم.را

و پدر راحت خیلی داشت. بالقوهای استعداد بود. زمینهها همه در من استاد قاسم حاج گفت: پرسیدم. قاسم حاج خصلت درباره هم سلیمانی حسین از

چیزهایی مواقع بعضی حتی میزد حرف آنها با و میگرفت آغوش در را بزمادرم به میگفت. چه نمیدانم من که میگفت گوششان احترامرَدر خیلی گترها

میشد.خوشحالخیلیشی»،بخیر«عاقبتمیگفتنداوبهومیکردکمکدیگرانبهوقتیمیگذاشت.

نشناختیم».خوبرااوحیفبود.دادهاوبهراخوبیهاهمه«خداوندگفت:کند،یفرتعراقاسمحاججملهیکدرخواستماوازوقتی

فروردین بادپا حسین شهید شدند. پاویون وارد بادپا حسین حرم مدافع شهید همسر و کوچک فرزند اثنا همین جنوبیت94در - درعا کشورردر استان ین

احسارسو بود قرار شد. شهید - حدودیه مت13ِن ندارد.ساله استرس و است خوانده را آن بار چندین میگفت بخواند. را ویژه» «مهمان به مقدم» «خیر ِن

حاض پرسیدیم او از بزروقتی وقتی گفت:ری تام پختگی با چه؟ یعنی مجاهد پرسیدیم شوم. مجاهد دارم دوست نه. گفت: شوی؟ قضا دستگاه وارد شدی گ

شوم.اسالمسربازیعنی

ساعت ویژه» «مهمان حامل شد7:40هواپیمای کرمان وارد استاندار، و فقیه ولی نماینده، استقبال با رئیسی ابرهیم سید آیتاهلل و نشست زمین به فرودگاه در

احسا قضائیه،و قوه معاونین شورای رئیس و اول معاون محسنیاژهای غالمحسین حجتاالسالموالمسلمین کرد. وظیفه انجام احسن نحو به هم مجاهد ِن

حوزه رئیس اسماعیلی محمدباقررغالمحسین کشور، کل بازرسی سازمان رئیس درویشیان حسن حجتاالسالموالمسلمین قضائیه، قوه سخنگوی و یاست

م رئیس عبداللهی حجتاالسالموالمسلمین قضائیه، قوه راهبردی معاون زندانها،رذوالقدر سازمان رئیس جهانگیر اصغر قضائیه، قوه اطالعات و حفاظت کز

شدند.یمانرکدیارواردقاضیالقضاتهمراهبهکهبودندقضادستگاهمسئوالنجملهاز...وقضائیهقوهرسانهکزرمرئیسابراهیمزادگانآزاد

جمهو در قضایی مسئوالن گفت: مقاومت، سردار دیار به ورود بدو همان در است، نیز کشورمان ملی امنیت عالی شورای حقوقی عضو که وررئیسی اسالمی ی

پیگیزع حال در داشتیم، تماس آنها با عراق در که وریزانی تشکیل تهران دادسرای در پروندهای هستند؛ سلیمانی قاسم حاج شهادت پرونده مأموری ُقضاتی

همکا با را کار که همکارشدند با کار این و کنند دنبال کشور در خارجه امور وزارت و قضاییه قوه بینالملل معاونت دنبالری عراق در قضایی عالی مسئوالن ی

شد.خواهد

پروانهای همچون خبرنگاران و بود سخنرانی حال در قضا دستگاه بهرئیس شمع، قاضیالقضات،ِگرد صدای ضبط با تا بودند زده حلقه صحنه بلندگوی تنها ِگرد

برای خبرنگاران دوی ماراتن آغاز فرودگاه، در رئیسی سخنرانی پایان شمع! صدا، و بودند پروانه آنها گویی کنند. منعکس احسن نحو به را او صحبتهای

ببرد.ویژه»«مهمانپایبهپاراآنهاتابودرسانهاصحابویژهَوندستگاه2بهرسیدن

ک دیدار در قضا دستگاه رئیس رسمی برنامه حدودراولین فاصله با که مکانی بود. کرمان شهدای گلزار در حضور صخرههایرکیلومت20یمان، دل در فرودگاه، از ی
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افالکیان و دارد قرار کشیده فلک به مقدسسر دفاع دوران همرزم یوسفاللهی» حسین «شهید است. داده جای خود دل در را برافراشته قد همیشه برای ِی

پورجعف حسین «شهید مصداقرو این قاسم، حاج اما آرامیدهاند. مکان این در مقاومت سردار همیشگی همرزم آرامَتَای» آرامش، با شب، زاهد و روز شیر ّم

فجر: آرامش همان با است، الَّیَأَیاگرفته الَّنفُتها (ِئَمُمطُس رِإرجعی)27َّنة راضیِّبِإلی (ًةَک (ِفیَفادخلی)28َمرضیة (َجَوادخلی)29ِعبادی جان30ََّنتی )ای

) یافته با27آرام پروردگارخویش سوی به (ز) است خشنود تو از او و خشنود او از تو که حالی در (28گرد درآی من بندگان میان در پس من29) بهشت در و (

).30(شوداخل

ع قاسم حاج مزار خازسنگ دیگر طرف از و وارد طرف یک از الهی أمن حرم این طوافکنندگان نورانی. و سفید بودند. داده تغییر قبل شب یک را جریز

بپردازند.اخبارپوششبهبالفراغباتاشداستثناءخبرنگارانبرایقاعدهاینمیشدند.

ع سلمانی قاسم حاج سپهبد شهید شامخ مقام به و یافت حضور کرمان شهدای گلزار در همراه هیئت اتفاق به رئیسی ابراهیم سید اهلل همرزمانزآیت دیگر و یز

امروزدیرو و برایزی که مردمی جمع در حضور با سپس کرد. احترام ادای مقاومت سردار این داشتند،زی حضور کرمان شهدای گلزار در شهداء مطهر مزار یارت

کرد.قدردانیوتشکرصمیمانهآنهالطفابرازاز

کا و قضات با دیدار قضا، دستگاه رئیس بعدی دادگستربرنامه دادگسترکنان کل رئیس ابتدا بود. آنها جمع در سخنرانی و کرمان آماری ارائه به استان ازری ی

کرد اعالم جمع، این در موحد کرد. اشاره پیشنهادات و کمبودها به سپس و پرداخت استان قضایی حوزه استان300عملکرد در غیرمجاز صورت به افاغنه هزار

است.نگرانکنندهاستانجنوبمحرومیتوخشکسالیودارنداقامتکرمان

جارمدی سال نخست ماهه دهه در کرد اعالم استان قضایی تابعه سازمانهای از نمانیدگی به نیز استان بازرسی ورکل هزار آزاد57ی، سازش و صلح با نفر

کیف دادگاه اول شعبه رئیس اند. وقترشده بگوید تا کرد آن صرف را محدودش وقت از بخشی و گرفت قرار ناطقان جایگاه در هم کرمان استان یک ی

مج از او است. کم بهرسخنرانیاش اما خندیدند، حاضران کرد. خواهد استفاده قضا دستگاه رئیس وقت از که چرا ندهد تذکر شد تمام وقتش اگر خواست ی

نمیدانم.راچه

یکی میکردند. نظر اظهار استان قضایی دستگاههایی عملکرد درباره مردم آن در که شد پخش مردم» با پرده «بی عنوان با شبهمستندی برنامه، این اثنای در

شد.یرسپحضارخندهبانیزفرازاینشدن».راحتمردهاوبرداشتهرویهرمهرئیسی«آقایگفت:بیپردهکرمانیبانواناز

ع قاسم حاج یاد جلسه ابتدای در رئیسی شد. آغاز قضا دستگاه رئیس سخنرانی مجدزسپس و داشت گرامی را نیز کرد تاکید بزرکوًا مردم، برای کار و ینرگتری

کنند.عدالت»اجرای«احساسوشودبازمردمکارازگرهتادهیمانجامبایدمیشودکهیرکاهرشماست.ومابرایافتخارسند

داده آنها به اندام عرض اجازه عنوان هیچ به نباید گفت و کرد تنگ یافته سازمان و خشن جرائم مرتکبان مخدر، مواد قاچاقچیان بر را عرصه هم باز وی

شود.

مه دغدغه به پاسخ در قضا دستگاه راررئیس مشکلی آنها بودن زندان در و هستند معسر که است کسانی درباره ما سخن گفت هم کرمانی مادر آن یهای

مه کار، و کسب با میتواند شود داده مهلت شخص همین به اگر اما نمیکند، مهرحل بدهی تنها نه که کسانی کند. پرداخت را اوست برعهده که یه،ریهای

دیگ بدهی هر بدهکاربلکه که وقتی تا آنها ذمه عنوان هیچ به و است مشمول آنها ذمه همواره و کنند پرداخت را آن باید دارند پرداختری را خود ی

شود.پرداختاست،عقدنامهدرکهآنچهبایدحتماکهاستزوجعهدهبهدینیهمیهرمهنمیشود.یربنکنند،

ط صحبتها، ساعته یک حدود استماع از پس و یافت حضور کرمان قضایی شورای جلسه در سپس رئیسی ورآیتاهلل درخواستها ارائه و مشکالت ح

پیگی سفرها، چنین انجام از هدف گفت استان، قضایی مسئوالن کارپیشنهادات کنند «احساس» آنها، مطالبات برآوردهکردن با باید و است مردم امور یری

است.گرفتهصورت

به رئیسی آیتاهلل سفر پیرو گفت کرمان استان قضایی حوزه عملکرد از اعداد و آمار ذکر با جلسه این در هم قضائیه قوه راهبردی معاون ذوالقدر محمدباقر
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شد بنا کارشناسی، کار انجام با و گرقته14کرمان صورت هماهنگیهای با که کرد اعالم هم را این شود. اضافه کرمان استان قضات ظرفیت مجموعه به قاضی

یابد.اختصاصاستاناینبهتومانمیلیارد62حدودشدمقررکرمان،استانداربا

تق عکاسها مهم. دیگر یکی از یکی و بود فشرده قضا دستگاه رئیس حاجیبربرنامههای خانوده با دیدار رئیسی بعدی برنامه دادند. پوشش را برنامهها همه ًا

ع همسر،زقاسم بود. و2یز من2پسر.2دختر کرمان، در قاسم حاج سکونت ایام در که گرفت صورت جایی دوم طبقه در دیدار این داشتند. حضور هم لزبرادر

است.شدهتبدیل(س)»الزهرا«بیتبهوتوسعهبعدهاوبوداوشخصی

ع قاسم حاج خانواده به تسلی ضمن است، قضاوت حوزه به ورود برای بهشتی محمد سید دکتر شهید دستچینهای که درزرئیسی گفت آنها به خطاب یز،

آن مسائل نمیتوانست بهشتی شهید خون مثل خونی هیچ که کردیم فکر بعدا ولی خوردیم؛ غصه بسیار و بودیم نگران ما همه بهشتی آقای شهادت زمان

ج گرفتار روز آن ما کند. حل را بسیارروز در حیاتش مانند نیز سلیمانی شهید خون لذا کرد، حل را مسائل این ایشان خون و بودیم صدر بنی و نفاق ازریان ی

دارد.یربسیاآثارقطعاهماینازبعدوباشدموثرتوانستکشوردرمسائل

تا تشییع مراسم «جانباختگان مکرم خانوادههای از جمعی (س)»، «الزهرا بیت دستردر در با خانوادهها برخی داشتند. حضور کرمان» در قاسم حاج یخی

ع عکسهای تقزداشتن بگذارند. میان در او با را خواستههایشان و دیدار قضا دستگاه رئیس با بود بود بنا بودند. نشسته آنجایبریزانشان که کسانی همه ًا

بود. قاسم حاج صمیمت و سادگی یادآور عجیب (س)» «الزهرا بیت داشتند. قاسم حاج با شنیدنی خاطره بودند آن،زنشسته کف ساده و آبیرنگ یلوهای

مینشینند.آنرویانقالبخدایباناخدایمهمانانکهیلوهاییزهمانبود.تهران)ه(رخمینیامامحسینیهسادهیلوهایزعین

ع که بازماندگان دغدغه این کرد اعالم جانباختگان، خانوادههای با دیدار و (س)» «بیتالزهرا در حضور با حتمزرئیسی را شوند محسوب «شهید» ًایزانشان

پیگیرپیگی را شما خواست یابم، حضور اینجا در اینکه از قبل کرد. خواهم حتمری نیز سفر از بعد و کردم پیگیی موضوعرًا این خواستم استاندار از و میکنم ی

کند.دنبالدولتیقرطازرا

ع قاسم حاج اربعین مراسم در سخنرانی و حضور قضا، دستگاه رئیس پایانی و بعدی اصزبرنامه بود. کرمان،یز به سفر برنامههای سایر و اصل برنامه این اًل

میشد.گفتهبایدکهراآنچهبگویدهموقاسمحاجشامخمقامبهکنداحترامادایهمبودآمدهرئیسیآیتاهللبودند.عرف

بز مصلی در اربعین برمراسم و بود کرمان شهر (ع) علی امام عرگزارگ قاسم حاج که سپاهی همان کرمان. ثاراهلل سپاه هم آن حدودزکننده قبل40یز سال

میشود.شناختهکرمانثارهللسپاهعنوانباهماکنونویافتارتقاثاراهلل41لشکربهسرانجاموتیپبهسپسونهادگردانیکقالبراآنبنایسنگ

جعف محمدعلی قرارسرلشکر فعلی فرمانده و سپاه کل پیشین فرمانده جباری ابراهیم سردا بقیةاهلل، اجتماعی و فرهنگی حسنرگاه امر، ولی سپاه، فرمانده ی

مج هم شمشمادی حسن بودند. مراسم این مهمانان جمله از ... و عراق در ایران پیشین سفیر خانمرکاظمیقمی آن. وزی غم با اول صف در سلیمانی ینب

پد دادن دست از غم بود؛ نشسته خشرخشم و قاسم حاج زاللی به وحشیتی از انتقام گرفتن ررِم تروژین آمریم دنیا، راریستپرور این ایران مردم همه یکا.

هاست.یبنب»ز«همهخصیصه«صبر»گوییمیداد.پاسخسالهسهحدودفرشتهایینزبانیهایرشیبهحوصلهوصبربااومیخواهند.

حدود ساعت رئیسی آیتاهلل ابراز15و15سخنرانی از بارها هم او کردند. استقبال او از تو» نگهدار خدا رئیسی «رئیسی شعار با حاضران شد. شروع دقیقه

کرد.قدردانییمانرکدیارخونگرممردملطف

خب مجلس اول رئیس نائب که مهمتررئیسی را «اخالص» است، نیز شهیدرگان به دلها شدن متوجه رمز کرد تاکید و دانست قاسم حاج مکتب شاخصه ین

باو «مردم و «عقالنیت» او اوست. اخالص همین هم ویرسلیمانی دیگر از را شخصیتژی» نباید کرد اعالم بلند صدای با و دانست قاسم حاج مکتب گیهای

شود.یفرتحقاسمحاجو)ه(رامام

تلویح ملی امنیت عالی شورای حقوقی تحعضو برای تالشها برخی به بود.رًا مقاومت» «راهبرد قاسم حاج راهبرد کرد تاکید و داد پاسخ قاسم حاج یف

نداشت.جایقاسمحاجقاموسدرآمدهکوتاهبود.مقاومتراهبردقاسم،حاجدیپلماسی
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بز مصلی در «مرحاضران شعار با بارها کرمان، «مرگ منافق»، بر آمرگ بر «مرگ حمایتریکا، اعالم قضائیه قوه رئیس صحبتهای از ... و اسرائیل» بر گ

کردند.

همان ممانعت بدون میخواست هرچه و بود یشاء» ما «فعال قاسم حاج نکنید فکر که کرد اشاره هم نکته این به نظام مصلحت تشخیص مجمع عضو

بود.ارادهباَمـــردونمیشدسستیدچارموانعبخاطراوشود.کارشمانعمشکالتنمیداداجازهومیکردتالشاوخیرمیشد.

مسیحیان حتی و است اسالم جهان و ایران افتخار باعث او که چرا ببالند خود به قاسم حاج داشتن خاطر به باید شد یادآور کرمان مردم به قضا دستگاه رئیس

برد.پایانبهیززعقاسمحاجبرایروضهباراخودساعتهیکحدودسخنرانیپایانطلبگی،رسمبهرئیسیمیورزند.عشقاوبههمیهودیانو

برای هم آن بود. راحت مگر قاسم حاج دیار از کندن دل اما کردیم، آغاز آنجا از را روزمان که میشدیم فرودگاهی راهی باید و بود شده تمام کرمان به ما سفر

شدیم.فرودگاهواردرویهربهبود.گذاشتهجایرکویشهرایندردلباریکپیشسالششکهمنی

را - میماند او به صمیمت و زاللی در که - قاسم حاج همرزمان از یکی بود بنا کرمان به ورود شب همان فشردگیزاز و او مسئولت اهمیت اما کنم، یارت

را.همگرفتیمآغوشدروشدحاضرگاهوفرپاویوندریمانرکدیاریروفاداخصلترسمبهآنکهتانمیداداجازهمنبرنامههای

ایرباس هوپیمای با بار ساعت319این و شدیم آسمان راهی کرمان خب18:31از نه بار این نشستیم. زمین به مهرآباد فرودگاه در تبلیغاتردقیقه آن از ی

تش و طربالوجه طی و کرمان به سفر از سنگین وظیفهای و گران تجربهای اما بند». در پای سپید «دیو این دماوند، از نمایی نه و بود غیرضرور درریفات یق

یز.زعقاسمحاجمکتب

پیام/انتهای

قرمشدفاعمقدس،دیگر:منابع

)۱۹:۱۵-۹۸/۱۲/۱۲(ی)روبختیا(چهارمحالداشتکشته2سامانمحوردررانندگیتصادف

دادند.دستازراخودجاننفر2تیرانبهسامانمحوردررانندگیتصادفیکدرگفت:یروبختیاچهارمحالراهپلیسرییسک:وش

گفت در شب یکشنبه نوربخش غالمعلی بینوسرهنگ که رانندگی حادثه این در افزود: ایرنا خبرنگار با کامیون2گو و پیکان وانت خودروی دادردستگاه خ

کردند.فوتپیکانوانتسرنشینو،راننده

داشت: اظهار ، است بوده جاده چپ سمت به تجاوز و کامیون راننده بیاحتیاطی اولیه کارشناسی براساس کارشناسان سوی از حادثه علت اینکه بیان با وی

است.بررسیدستدراستانراهپلیسکارشناسانسویازحادثهعلتنهاییبررسی

حدود بطول کرون و تیران شهرستان محدوده در سامان به تیران جاده از بخشی ابرنا، گزارش حادثه20به نقطه یک به جاده بودن کم عرض دلیل به کیلومتر

گرفت.قرارامیدوتدبیردولتکارردستودرآنیضرتعکهبودشدهتبدیلخیز

گردشگ مناطق به اصفهان اتصال مسیر عنوان به سامان به تیران بختیارجاده و محال چهار در رود زاینده دست باال منطقه ترددری شاهد تعطیل روزهای در ی

است.خودروهایادز

اعالم اساس قانونیبر وبختیاپزشکی سالجارچهارمحال ابتدای از رانندگی تصافات فوتی آذرماهری پایان تا مدت3ی این در که داشت کاهش نفر193درصد

مان)(کرقاسمحاجدیاربهویژه»«مهمانسفرازروایتیس:فار|خبرخبرادامهادامه

۱۳۹۸/۱۲/۱۳ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل

المللاداره کل روابط عمومی و امور بین
۱۴

http://www.newswire.ir/HHQDPRXP


کردند.فوترانندگیتصادفاتدر

ایرنا

ی)وبختیارمحال(چهارداشتکشته2سامانمحوردرگیداننرتصادفآنالین:کوش|خبرخبرادامهادامه
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۱۵
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