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جنجال در مجلس بر سر دیدار عدهای از نمایندگان با رئیس دولت اصالحات

درجلسهمجلسمحمدعلیوکیلی
گفت :دکتر زاهدی فرمودند عدهای

از نمایندگان دیداری در خالف
منافع ملی با آقای خاتمی داشتهاند.

در پاسخ به وی باید بگویم خالف
منافع ملی آنجایی انجام شد که با
تنگنظری و فتنهانگیزی بخشی از
سرمایه انسانی کشور را به حاشیه
بردیم .خالف منافع ملی آنجایی
بود که رئیس جمهوری که هشت
سال کشور را اداره کرد در گوشه و
کنار کشور سفر میکند و سخنرانی
آزاد دارد و تمام مرزهای رسمی
کشور را زیر سوال میبرد ،اما
کسی به او معترض نمیشود .نه
رئیس جمهوری که در گوشهای
نشسته است و جز دعوت به

وحدت و رحمت حرف دیگری
ندارد .ذوالنور ،نماینده مردم قم با
حضور در جایگاه هیأت رئیسه
سخنان وکیلی را قطع کرد و با
صدایی بلند میگفت :نماینده باید
بیطرف باشد شما طرفدارای از
دولت میکنید .خاتمی خون ریخته
است .مطهری که ریاست جلسه
را بر عهده داشت ،گفت :آقای
خاتمی ممنوعالمالقات نیستند و
ممنوعالتصویر هستند که خود این
موضوع هم مبنای قانونی ندارد/.
ایسنا

روایت آملی الریجانی از شائبه فساد در قوه قضاییه و حضور در فضای مجازی
آیتاهلل آملی الریجانی در جلسه
تودیع و معارفه رئیس دستگاه قضا:
برخی از فساد سیستماتیک در
دستگاه قضایی سخن میگفتند که
القای نادرستی بود .مهم این بود که
عزم ما همواره مقابله با فساد بوده
است .برخی قضات ما با چهل
سال سابقه ،هنوز خانه ملکی ندارند
و اینها موجب مباهات قوه قضاییه
هستند .یکی از مناشیء وقوع جرایم،
فضای مجازی است .هیچوقت

مخالف استفاده با این فضا نبودهایم.
بنده بیش از رؤسای سایر قوا از
این فضا استفاده میکنم .اما معتقدیم
این فضا باید مدیریت شود .تقریبا
همه اطالعات دنیا به دست آمریکا
میرسد .کشوری که قدرت مالی و
نظامی دارد ،قدرت اطالعاتی برای
خودساختهاست.عقلاقتضامیکند،
کشوری که بنیانش انقالب اسالمی
است ،نباید تمام اطالعات خود را در
اختیارآمریکاقراردهد/.ایسنا

دستور عجیب یک استاندار
استاندار زنجان به مدیران کل
استان دستور داد که مدیران
غیربومی شهرستانی خود را تا
آخر اسفندماه عزل کنند .فتحاهلل
حقیقی در آخرین جلسه شورای
اداری استان اظهار داشت :من
با عالقه استان زنجان را برای
مدیریت انتخاب کردم و روز
به روز عالقه من به این استان
بیشتر میشود .وی در ادامه به
مدیران کل دستور داد تمام مدیران

شهرستانی غیربومی خود را عزل
کنند و گفت :باید تا پایان اسفند
تکلیف این مدیران مشخص شود.
حقیقی به مکمل بودن مدیران با
یکدیگر تأکید کرد و گفت :باید
مدیران با همدیگر هماهنگ باشند
و رفتارهایشان همدیگر را خنثی
نکنند .وی به حضور مدیران در
بین مردم تأکید کرد و گفت :از
بودن بین مردم فرار نکنیم و باید
اقداماتمان را اطالعرسانی کنیم.

علم الهدی هشدار داد :برای مقابله با فتنه
 ۹۸آماده باشید»؛ این روزها تیترهایی از این
نوع اظهارنظر دررسانه ها دایم تکرار می شود
که با توجه به وضعیت دشوارِ کشور ،به زعم گروهی
باعث ترویج نگرانی واضطراب می شود .حجت االسالم و المسلمین محمد
تقی رهبر ،عضو جامعه روحانیت مبارز در این رابطه در گفت وگوی کوتاهی
که با «انتخاب» داشت ،با تأکید بر هزینه ساز بودنچنین اظهارنظرهایی گفت:
مردم این روزها گرفتاری های زیادی دارند و مسئولین هم باید همه تمرکز
خودشان را برای کاهش مشکالت بگذارند.
حاال در چنین شرایط نمی دانم ،چطور عده ای به خودشان ایناجازه را می
دهند که کشور را بحرانی و در معرض خطر نشان می دهند .نماینده ادوار
مجلس ادامه داد :من بدون اینکه بخواهم ،از کسی اسم بیاورم به همه می
گویم این بد است کهاز فتنه احتمالی صحبت می شود .چطور می شود که
این پیش بینی ها را مطرح می کنند؟

دانشآموزان دبستانی در تعطیالت
عید " ،۹۸پیک نوروزی" ندارند بلکه
طرح "عید و داستان" جایگزین آن
شده است؛ آنها میتوانند از میان سه
فعالیت داستانخوانی ،داستانگویی
و داستاننویسی با هدف تقویت
خالقیت دست به انتخاب بزنند .به
گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم،
دانشآموزان دوره ابتدایی عید ،98
پیک نوروزی ندارند و طرح "عید
و داستان" جایگزین پیک نوروزی
شده است .در همین رابطه ،رضوان
حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی
شوپرورش با اشاره به
وزارت آموز 
ابعاد مغفول مدرسه مخصوص ًا در
دوران کودکی که کمتر مورد توجه
قرار گرفته گفته است :این برنامه برای
تقویت مهارت خواندن و نوشتن
است ،چالش سال گذشته این بود
که مدارس میگفتند طرح ،دیرهنگام
به آنها اعالم شده و امسال زودتر
اطالعیه را به استانها ارسال کردیم؛
گزارش ارزیابی عملکرد سال گذشته
نشان میداد 86درصد استانها برنامه

نحوه اجرای طرح "عید و داستان"
دانشآموزان به انتخاب خودشان
فقط یکی از فعالیتهای سهگانه
"داستانخوانی ،داستاننویسی یا
داستانگویی" را انجام میدهند
بنابراین آموزگاران از تقسیمبندی
دانشآموزان برای انجام فعالیتها یا
اجبار به انتخاب یکی از فعالیتها
خودداری کنند .دانشآموزان و
خانوادههای آنها در صورت انتخاب
فعالیت داستانخوانی در انتخاب
کتاب مورد نظر برای خالصه
کردن آزادی عمل دارند و به هیچ

روزنامه جمهوری اسالمی در ستون جهت اطالع شماره امروزش نوشت :تصاویری که از جلسه دادگاه
متهمان فساد پتروشیمی منتشر شده اند ،نشان میدهند در چهرههای آنها ذرهای ترس و پشیمانی وجود
ندارد .این افراد با اینکه بیش از هفت میلیارد یورو فساد مالی دارند ،ترسی ندارند .این وضعیت ،وظیفه
رئیس جدید قوه قضائیه را سنگین میکند.
قوه قضائیه باید بدون اعتنا به عناوین ،نسبتها و جایگاه افراد با هر کس که مرتکب جرم میشود برخورد
قاطع کند تا فساد ریشه کن شود .با اینکه در جلسات رسیدگی به پرونده فساد هفت میلیارد یوروئی
پتروشیمی ،مطالب تکان دهندهای توسط نماینده دادستان مطرح میشو ،اما جزئیات این پرونده بسیار
حیرت انگیز است.
یکی از نکات این است که سردمداران فساد پتروشیمی پشت دو نفر که فراری هستند و در خارج مشغول
خوشگذرانی میباشند (خانم شیخ االسالمی و آقای علمی) پنهان شدهاند درحالی که در این پرونده۸ ،
مدیر دولت دهم و فرزندانشان دخالت مستقیم داشتند و آنها نیز باید محاکمه شوند

چرا آقا به رئیس دولت اصالحات اجازه مالقات نمیدهد؟

نماینده مردم قم در مجلس گفت :سران فتنه پیغام دادند که ما رمق نظام را گرفتیم اگر آمریکاییها
تحریم را تشدید کنند کار نظام تمام است و اکنون هم مردم دارند تاوان این بدبختیها را میدهند.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع
خبرنگاران درباره درگیری امروز مجلس اظهار داشت :آقای خاتمی سهم و نقش مهمی در فتنه ۸۸
داشته است؛ فتنهای که اصول ما در آن مورد تعرض قرار گرفت.
ذوالنوری با بیان اینکه آقای خاتمی از سردمداران فتنه بود ،گفت :او از سال  ۸۸تا کنون تالش کرده
یک مالقات چند دقیقهای از مقام معظم رهبری بگیرد ،چرا آقا اجازه مالقات وی را نمیدهند؟ آیا
رهبر معظم مشکل وقت دارند؟ آقای خاتمی هشت سال رئیس جمهور مملکت بود و به طور
متوسط هفتهای دو جلسه با مقام معظم رهبری داشته است .چرا رهبر انقالب که با شعرا ،مداحان و
حتی جوانی که در شطرنج با بازیگر اسرائیلی بازی نمیکند و به دیدار خانواده شهدا میروند و وقت
میگذارند ،برای رئیسجمهور قبلی کشور وقت ندارند؟
وی اضافه کرد :پیام این رفتار آقا این است که میخواهند او خیانتهایی که در فتنه به منافع ملی و در
حق مردم کردهاند را جبران کنند .وقتی موضع رهبری در قبال افراد مشخص است و بیش از  ۵۰نفر از
مردم بیگناه در فتنه کشته شدهاند و هشت ماه اقتصاد کشور به هم ریخت و حیثیت نظام در دنیا برباد
رفت و عدهای علیه امام راحل و عکس امام حرکت کردند ،مرگ بر اصل والیت فقیه گفتند و شعار
دادند تقلب بهانه است اصل نظام نشانه است ،زیر چتر رئیس دولت اصالحات داده شد

کنگره ایرانیان کانادا با جمع آوری امضا از
دولت این کشور خواسته است به پرونده
مفسدین اقتصادی که از ایران به این کشور فرار
می کنند ورود کند .در بخشی از این نامه که خطاب
به سه وزیر دولت کانادا نوشته شده ،ضمن اشاره به پروندههای محمودرضا
خاوری و مرجان شیخاالسالمی آل آقا آمده« :این افراد درحالی قادر به
نقل مکان به کانادا و سرمایهگذاری آزادانه بودهاند که بسیاری از ایرانی-
کاناداییهای عادی در روند مهاجرت خود تنها مانده و بخاطر ملیت خود
هدف تحریمهای بانکی قرار گرفتهاند ...حساب بانکی دانشجویان بینالمللی
ایرانی با تنها چندصد دالر موجودی ،مسدود شده است».
در این نامه که برای جمعآوری امضای ایرانیان روی سایت این جمعیت
مردمنهاد قرار داده شده ،از دولت کانادا خواسته شده به پروندهی شیخاالسالمی
و خاوری بطور فوری رسیدگی کند تا «از تبدیل شدن کانادا به پناهگاه
پولهای فاسد جلوگیری کند».

داستاننویسیدانشآموزانبهجایپیکنوروزی
عید و داستان را رعایت کردند و
بیشترین چالش را با شهر تهران
داشتیم که برای حل آن در نوروز 98
صحبت کردیم .طبق دستورالعمل
اجرای طرح "عید و داستان" ،بر
اساس نظرخواهی بهعمل آمده از
استانها ،بررسی میدانی و تحلیل
دستاوردهای اجرای طرح در سال
گذشته ،مواردی برای بهبود شرایط
اجرا مورد تأکید قرار گرفته است:

در چهرههای متهمان فساد پتروشیمی ذرهای ترس و پشیمانی وجود ندارد

ایرانیان کانادا علیه «خاوری» و
«شیخاالسالمیآلآقا» طومار امضا کردند

این بد است
کهاز فتنه  ۹۸صحبت میشود

عنوان نباید مجبور به خرید کتاب
خاصی شوند؛ آموزگاران و مدیران
میتوانند در انتخاب کتاب مناسب
فقط راهنمایی الزم را داشته باشند.
مدیران مدارس و روسای مناطق
میتوانند از ظرفیت سایر دستگاهها،
سازمانها یا افراد خیّر برای تأمین
کتاب داستان بهصورت رایگان
برای دانشآموزان در مناطق کمتر
برخوردار استفاده کنند .الزم است با
توجه به اهمیت انس دانشآموزان با
کتاب،ترویجفرهنگمطالعه،تقویت
مهارتهای نوشتن ،خالقیت،
مهارتهای گفتاری ،ابراز وجود
و انتقال غیرمستقیم پیامهای تربیتی
از طریق داستان ،مدیران مدارس،
روسای مناطق و همکاران آموزش
ابتدایی از طریق حضور فعال در
رسانههای محلی و استانی نسبت
به انعکاس فعالیتهای عید وداستان
اهتمامداشتهباشند.
استفاده از دستاوردهای طرح
همه دانشآموزان باید بهخاطر اجرای

فعالیتهای عید و داستان مورد توجه
قرار بگیرند و به کار آنها بازخورد داده
شود که شامل تشویق برای انجام
فعالیت ،ارائه نقاط قوت و ارائه نقاط
قابل بهبود هریک از فعالیتهاست.
در کالسهای درس ،فعالیتهای
فوقبرنامهودربرنامههایویژهمدرسه
فعالیتهای انجام شده دانشآموزان،
ارائه شود .در هفته بزرگداشت مقام
معلم در هر مدرسه ،نمایشگاهی از
فعالیتهای دانشآموزان در طرح
عید و داستان برگزار شود و از
خانوادهها ،مسئوالن و مقامات محلی
سایر دستگاهها ،برای بازدید دعوت
به عمل آید .از ایجاد هرگونه فضای
رقابتی و رتبهبندی آثار خودداری
شود ،به منظور شناسایی استعدادهای
برتر در زمینه داستاننویسی هر معلم
بدون ایجاد حساسیت یک اثر از
فعالیتهای دانش آموزان کالس را
به مدرسه و مناطق آموزش وپرورش
برای بررسیهای تخصصی و هدایت
استعداد تحویل دهد.نمایش ،ضبط
کند.
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پاسخ جاللی به گامنه زنیها درباره
ائتالفهایانتخاباتیآقایرئیس
رئیس فراکسیون مستقلین والیی تأکید کرد
که صحبتی مبنی بر ائتالف انتخاباتی علی
الریجانی با فردی در میان نیست .کاظم جاللی
در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت« :در پاسخ به
برخی از گمانه زنیهای انتخاباتی رسانهها باید عرض کنم به عنوان شخصی
که به جناب آقای دکتر الریجانی نزدیک هستم ،مطمئنم صحبتی مبنی بر
ائتالف انتخاباتی او با فردی در میان نیست و ایشان تاکنون حتی یک جلسه
با نزدیکان برگزار نکرده که در آن گفت و گوی انتخاباتی داشته باشد .البته
که به نظرم در شرایط کشور که در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد فضای
رسانهای ما بیش از پیشکشیدن گمانهزنیهای انتخاباتی به همیاری با مسئوالن
کشور در حل مشکالت مردم نیاز دارد ».اخیرا ً محمد علی وکیلی عضو
فراکسیون امید در گفت و گویی با یکی از رسانهها از احتمال کاندیداتوری
الریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری هزار و  ۴۰۰سخن گفته بود و
حمایت از اصالح طلبان از او را هم منتفی ندانست.

روزنامه ایران

طرح تشکیل استان اصفهان
شاملی اعالم وصول شد
علیرضا رحیمی ،عضو هیأت رئیسه
مجلس شورای اسالمی از اعالم وصول
طرح تشکیل استان اصفهان شمالی خبر
داد .پیشتر ،میرزائیان ،نماینده اصفهان با
اشاره به اینکه یکی از آرزوهای مردمان
کاشان و نطنز و اردستان ایجاد یک استان
مستقلبهعنواناستاناصفهانشمالیویا
کاشاناست،گفتهبود:ازمسئولینوزارت
کشورتقاضاداریمباتوجهبهظرفیتهای
این مناطق و جمعیت قریب به یک
میلیون تن اقدام به ایجاد استان جدید
کنند« .علیرضا رحیمی» در جلسه علنی
امروز دوشنبه مجلس شورای اسالمی
اعالم کرد :طرح اصالح قانون تقسیمات
کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران،
طرحمشارکتمستقیمشهرونداندرامور
مقننهوطرحمدیریتتعارضمنافعاعالم
وصول شد.
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760324009004472
 1397/11/6هيأت موضوع قانون تعيينتكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي
هادي زنده بودي فرزند غالمحسين به
شماره شناسنامه  16صادره از تنگستان به
شماره ملي  3559896487در ششدانگ
يكباب خانه به مساحت  106/78مترمربع
پالك  21فرعي از  2199اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك 2199اصلي واقع در
بخش دو بوشهر خريداري از مالك رسمي
محمود رستم زاد محرز گرديده است.لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر
خواهد شد244973 /.
تاريخ انتشار نوبت اول-1397/12/8 :تاريخ
انتشار نوبت دوم-1397/12/23 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و
امالكشهرستانبوشهر-شماره/1943:م.الف
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين
نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره 139760324009004422
 1397/11/1هيأت موضوع قانون تعيين تكليفوضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات
مالكانه و بالمعارض متقاضي آقاي عباس
صائب فرزند محمود به شماره شناسنامه 174
صادره از بوشهر به شماره ملي 3501090218
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 76/5
مترمربع پالك  68فرعي از  2668اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك 2668اصلي واقع در بخش
دو بوشهر خريداري از مالك رسمي اسماعيل
فرزانه محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و
پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ
تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد/.
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تاريخ انتشار نوبت اول-1397/12/8 :تاريخ
انتشار نوبت دوم-1397/12/23 :
سهراب خواجه/رئيس اداره ثبت اسناد و امالك
شهرستان بوشهر -شماره/1938:م .الف

