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 نماینده مردم تبریز:

کمیسیون اجتماعی هفته آتی روند تدوین بسته حمایتی 
دولت را پیگیری می کند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه رویکرد دولت در تعیین 
ساالنه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان باید تغییر کند از پیگیری 

روند تدوین بسته حمایتی دولت از سوی کمیسیون متبوعش خبر داد.
زهرا ساعی درگفت وگو با خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر این که 35 
درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار دارند، گفت: فارغ از اینکه این آمار بر چه مبنایی 
تعیین شده است می توان گفت که بسیاری از افراد جامعه به دلیل نوسانات نرخ ارز 
و التهابات موجود در بازار در زمره اقشار آسیب پذیر قرار گرفته اند و دهک هایی که 
قشر متوسط محسوب می شدند به دلیل کاهش قدرت خریدشان زیر خط فقر قرار 

گرفته اند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: هم اکنون 
دولت باید تالش کند تا به سرعت بسته های حمایتی را تدوین کرده و عملیاتی کند 
و در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه که تحت فشار اقتصادی قرار دارند، 

تدبیر کند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: کارمندان، کارگران و 
بازنشستگان باید بعد از افراد تحت پوشش دستگاه های حمایتی اعم از کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی در اولویت اول بسته های حمایتی قرار گیرند، 
به ویژه کارگران فصلی که در شرایط کنونی از قدرت خرید بسیار پایینی برخوردار 
بوده و با مشکالت حدی در تامین معیشت شان مواجه شده اند باید تحت حمایت 

ویژه قرار گیرند.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآورشد: مسئوالن باید پرداختی به کارگران، 
کارمندان و بازنشستگان را متناسب با شرایط اقتصادی کنونی در راستای اجرای 
طرح همسان سازی حقوق و دستمزد مورد بازنگری قرار دهند، ضمن اینکه رویکرد 
دولت در تعیین یکبار در سال حقوق و دستمزد باید تغییر کرده و حداقل دو بار در 

سال مورد بررسی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، در بیان علل تاخیر در تدوین 
بسته های حمایتی تاکید کرد: تاکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب نشده 
بود، بنابراین کمیسیون اجتماعی از هفته آینده روند تدوین بسته حمایتی دولت را به 

طور جدی پیگیری خواهد کرد تا بدون اتالف وقت در دستورکار قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس: 

موضع اخیر دانمارک علیه ایران پازلی از سناریوی 
انحراف افکارعمومی از مسائل مهم است

رویکرد  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  یک 
اقدامات  این  گفت:  و  خواند  دوگانه  را  تروریسم  با  مبارزه  در  دانمارک 
مشکوک در شرایط فعلی نشان از سناریوهای خصمانه علیه ایران در 
مناسبات بین المللی دارد کما اینکه چنین اتهامات ساختگی تصمیم ایران 

برای مبارزه با تروریسم در منطقه را تضعیف نمی کند.
علیرضا رحیمی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به ادعای برخی از مقامات 
دانمارکی در خصوص عملیات نافرجام علیه یکی از مخالفان ایرانی در این کشور 
و انتساب آن به جمهوری اسالمی ایران اظهارکرد: رویکرد دانمارک در مبارزه با 
تروریسم دوگانه است و باید اقدام تروریستی در اهواز و کپنهاگ به طور یکسان 

محکوم شود.
وی تاکید کرد که ایجاد حفاظت رسمی برای گروه های تروریستی به بهانه آزادی 
بیان نقض مصوبات بین المللی در مبارزه با تروریست است، لذا موضع دانمارک 
ایجاد رخنه در رویکرد اتحادیه اروپا برای همکاری سازنده با ایران محسوب می شود. 
از  ایران نشان  از برجام و تهدید  ترامپ  بازه زمانی خروج  گام های مشکوک در 
سناریوهای خصمانه علیه ایران در مناسبات بین المللی دارد که بدون تردید می تواند 

توافق برجام را مخدوش کند.
این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه ایران همچنان رویکرد تعامل 
سازنده با جهان را برای حفظ امنیت و صلح در منطقه دنبال می کند، گفت: اتهام های 
ساختگی و واهی علیه ایران تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با تروریسم 

را تضعیف نمی کند.
رحیمی همچنین یادآور شد: سفیر دانمارک در ایران در نشست پارلمانی با 
کمیسیون امنیت ملی جدیت دانمارک برای بررسی ریشه عوامل حادثه تروریستی 

در اهواز و کشورش را اظهار داشت که با توضیح اخیر دانمارک در تناقض است.
 وی در ادامه با بیان اینکه موضع اخیر مقامات دانمارک علیه ایران پازلی از 
سناریوی انحراف افکار عمومی از مسائل مهم است، توضیح داد: در حال حاضر 
عربستان و آمریکا تحت فشار افکار عمومی برای جنایت کنسولگری عربستان در 
ترکیه و قتل خاشقجی هستند که هنوز کوچکترین پاسخی به افکار عمومی داده 
نشده است. آن ها تالش های زیادی انجام می دهند تا افکار عمومی را از این موضوع 

منحرف کنند که موضوع اخیر دانمارک هم پازلی از چنین سناریویی است.

ابراهیمی:

صدا و سیما باید فضایی را در اختیار موافقان پیوستن به 
FATF می گذاشت

یک نماینده مجلس بیان کرد: وظیفه صدا و سیما بود که یک مقداری 
بیشتر درباره FATF برنامه تهیه کند و فضایی را هم در اختیار موافقان آن 

قرار دهد که به آن تشریح بپردازند.
علی ابراهیمی در گفت وگو با ایلنا، درباره مهلت گروه ویژه اقدام مالی )FATF( به 
ایران و استفاده از این فرصت برای جلوگیری از فضای افراطی گری درباره پیوستن 
دائمی ایران به این کارگروه گفت: از دید من این وظیفه صدا و سیما بود که یک 
مقداری بیشتر در این باره برنامه تهیه کند و فضایی را هم در اختیار موافقان 
FATF  قرار دهد که به آن تشریح بپردازند. نماینده مردم شازند خاطرنشان کرد: 
معتقدم در حوزه بین المللی که قرار داریم نمی توانیم به صورت مستقل یک سری 
برنامه های خاص را اجرا کنیم؛ زیرا زندگی امروز مبتنی بر ارتباطات است. وی 
ادامه داد: شاید CFT در بعضی از موارد به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی ما 
در منطقه مالحضات و محدودیت هایی داشته باشد اما معتقدم این چهار الیحه در 
راستای شفافیت کمک های بسیاری می کند. ابراهیمی تاکید کرد: اگر کلکی در 
کار نباشد و در سالمت عمل کنیم اقتصاد در حوزه داخلی و بین المللی با اجرای 
این استاندارها بهتر می شود. وی در پاسخ به این سوال که موافقان پیوستن ایران 
به FATF چه کمکی می توانند به شناساندن این کنواسیون ها کنند، بیان کرد: در 
حال حاضر اگر مخالفان مطرح می کنند که پیوستن به این کمیسیون موثر نیست 
حرف شان بی راه نیست؛ چرا؟ چون ما تحت تحریم هستیم و شدت تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ما ادامه دارد. این عضو کمیسیون کشاورزی دهمین مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: ما امروز تحریم بین المللی، اروپا  و شورای امنیت را 
نداریم. الحاق ما به این کنواسیون ها تا حدودی اثر مستقیم و مشهود زمانی که 
در لیست سیاه بودیم را از بین  می برد.وی خاطرنشان کرد: حتی اگر بخواهیم 
با همسایه ها ارتباط داشته باشیم، چون آن ها در حال اجرای تعهدات خود به 
استاندارهای  اگر  افزود:  ابراهیمی  FATF هستند دچار مشکل خواهیم شد.  
FATF را رعایت نکنیم در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت و این یعنی این که با 

دست خودمان، خودمان را در تنگنا و سختی قرار داده ایم.

اخبار
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مافی:  مدیران بازنشسته باید فرصت کسب تجربه را به مدیران جوان بدهند
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: مدیران بازنشسته باید با کناره گیری از سمت های مدیریتی امکان کسب تجربه را به مدیران جوان که دارای انگیزه هستند، بدهند. در عین حال مدیران بازنشسته ای که دارای 

تخصص هستند می توانند به مدیران جوان کمک کنند. پروانه مافی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت احترام و اجرایی کردن روح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیان کرد: دستگاه های نظارتی و بازوی اجرایی نظارت در کشور ما سازمان 
محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است. این دو دستگاه باید بالفاصله پس از اتمام زمان تعیین شده توسط قانون منع به کارگیری بازنشستگان با اعمال نظارت جدی اجازه ندهند تا مدیران بازنشسته برخالف قانون به کار خود ادامه دهند. 

در بیانیه شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی تاکید شد

نظرسنجی بی طرف، میزان همراهی صداوسیما با مخالفان دولت را مشخص کند
در پی واکنش سازمان صدا و سیما به بیانیه انتقادی دبیرخانه 
به  سازمان  این  تعرض  حاوی  که  دولت  رسانی  اطالع  شورای 
عملکرد روابط عمومی های قوه مجریه بود، شورای هماهنگی 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، با انتشار بیانیه ای خطاب 

به ریاست صدا و سیما، نکاتی را مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن کامل بیانیه 

به این شرح است :
جناب آقای دکتر علی عسگری

ریاست محترم سازمان صداوسیما
اطالع  بیانیه دبیرخانه شورای  به  پاسخ آن سازمان  احتراما در پی 
رسانی و طرح برخی نکات ناصواب و نادرست در خصوص روابط عمومی 
دستگاههای اجرایی، موارد ذیل جهت اطالع جنابعالی و آگاهی ملت 

شریف ایران به عرض می رسد: 
اول: مروری گذرا بر بیانیه شورای اطالع رسانی دولت، گواه این واقعیت 
است که محتوای بیانیه، در دفاع از عملکرد دولت نبود بلکه در دفاع از 
کارنامه »ستاد اربعین« بود که ستادی فراقوه ای است و همه اعضای آن 
، ازجمله صدا و سیما در تدارک مراسم اربعین امسال و هرسال دخیل و 
شریک بوده و هستند و شایسته نیست که تالش های فراقوه ای  و جمعی 
خادمان زوار ساالر شهیدان، از سوی یکی از اعضای ستاد ،  به شکلی 
هدفمند و ناروا  خدشه دار شود و خدمات رسانی گسترده و صعودی همه 
خادمان عضو »ستاد اربعین« طی سالیان اخیر و بویژه سال جاری ، بازتابی 
در صدا و سیما نیابد و بالعکس با جوسازی تخریبی ، خروجی زحمات ،  

وارونه نمایی جلوه داده شود.
انتظار این بود همانگونه که صدا و سیما  در دعوت به حضور و پوشش 
مراسم  راهپیمایی اربعین و تولید برنامه های  حماسی و احساسی مرتبط 
با آن کارنامه درخشانی برجای گذاشت ، در زمینه خدمات رسانی این 
راهپیمایی پرشکوه برنامه هایی واقع بینانه و به دور از برجسته سازی 

افراطی و حتی  ناروای سوژهای منفی تولید و پخش کند.
 دوم :مخاطب انتقاد دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت، نه کلیت صدا 
و سیما و مجموعه خدوم و صادق آن سازمان که تهیه کنندگان و مجریان 
چند برنامه مشخص و شناسنامه دار که با پشتیبانی  مالی افرادی خاص 
تولید می شود و وابستگی آشکاری به یک  طیف فکری معین دارند و 
با وجود  رهنمودهای مکرر مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت پرهیز 
از سیاه نمایی و نیز دستور مقامات ارشد سازمان برای تعامل سازنده  با 
دولت ؛ همچنان ساز ناکوک خود را می نوازند و برخالف سایر برنامه 
های سازمان ، اعتنایی به  سیاست گذاری و نظم سازمانی ندارند. و به 
هربهانه ای به دنبال تسویه حساب سیاسی با دولت در بدترین شکل 
ممکن هستند ،گواه  گویای این مدعا اینکه  در جریان  سه تغییرمدیریتی 
سازمان طی سال های فعالیت دولت یازدهم و با وجود تغییر دوازده مدیر 
سیما ، رویه این  چند برنامه، کامالً یکسان بوده و به هیچ اصالحی تن 
نداده اند و زور مقامات بلندپایه سازمان هم به آنان نرسیده است  و از 
قضا ، تالش ناکام برای خدشه دار کردن خدمات رسانی اربعین به زائران 
،دقیقا در همین برنامه ها روی آنتن رفت و با توسل به  دستاویز ارز زوار 
، از زبان مدعوین شهره به عناد با دولت،  مسئوالن اجرایی را با  ادبیاتی 
زشت و زننده ، همانند »بی عرضه«،»بی لیاقت« و ... مورد خطاب قرار 
دادند تا اثبات شود هدف آنان نقد تخریبی  و غیرمنصفانه است و انگیزه 

نقد سازنده و منصفانه ندارند . 
سوم: انتساب نقل قول کذب به رئیس جمهور در خصوص اذعان ایشان 

به ناکارآمدی روابط عمومی های دولت ، اولین انتساب کذب صدا و سیما 
درقبال رییس جمهور و برخی وزیران نبوده و با توجه به رویکرد معمول 
برخی برنامه های ضددولت آن سازمان آخرین مورد هم نخواهد بودو 
بسیار بعید به نظر می رسد اقداماتی نظیر پیگیری قضایی یا تذکر بتواند 

به این رویه مذموم خاتمه دهد.  
اما سوای دروغ بودن این نقل قول ، درباره محتوای آن نیز باید تاکید 
کرد تیم اطالع رسانی دولت نیز همانند دیگر نهادهای کشور، عاری از 
نقص نیست و قطعا باید در مسیر رفع نواقص حرکت کنند اما در عین 
حال باید توجه کرد روابط عمومی های دولت برای تحقق کامل ظرفیت 
های خود با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که یکی از  
آنها صدا و سیماست که برخالف وظایف قانونی و اخالقی خود به مثابه 
»رسانه ملی« ، نه فقط اطالع رسانی خدمات دولت را به حاشیه برنامه 
های خود رانده است بلکه بخشی از تولیدات خود را به  سیاه نمایی و 
تخریب پی در پی اقدامت قوه مجریه اختصاص داده و موجب شده وقت 
و انرژی زیادی از روابط عمومی دستگاه های اجرایی ، صرف زدودن آثار 

منفی اتهامات و دروغ سازی های ناروای صدا و سیما شود.
بی تردید ، برنامه های جهت دار ضددولتی این  چند برنامه سازمان را 
نمی توان ناشی از بی اطالعی  یا اشتباه تولیدکنندگان آنها دانست زیرا  
انبوه نامه های ارسالی از سوی روابط عمومی های دولتی با مضمون اعالم 
آمادگی جهت حضور در برنامه های این سازمان برای توضیح و شبهه 
زدایی با بی اعتنایی کامل مواجه شده است و همین واقعیت ، مستند 
غیرقابل انکاری از رویکرد بخش ضددولت النه کرده در آنتن های صدا 
و سیماست که برخالف سایر بخش های سازمان ،  تریبون های اطالع 

رسان و شفاف ساز را به ابزاری برای تسویه حساب جناحی و سیاسی 
مبدل کرده اند.

چهارم:  برافروختگی و عصبانیت نهفته در موضع گیری  صدا و سیما 
در واکنش به  یک بیانیه انتقادی کوتاه ، مایه  تعجب و حیرت است و این 
سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده که صدا و سیمایی با این حجم حمله 
تخریبی به دولت چرا خود ، تاب یک انتقاد را نیاورده و به جای پاسخ 
گویی منطقی به نکات بیانیه شورای اطالع رسانی دولت ، با اتخاذ تاکتیک 
»فرار به جلو« و بدون هیچ مستندی ؛ عملکرد کل روابط عمومی دستگاه 

های اجرایی را زیر سوال برده است؟  
این رفتار در حالی رخ می نماید که پنج سال است مجموعه دولت ار 
ریاست محترم جمهور تا وزرای محترم و حتی مدیران میانی به اشکال 
گوناگون مورد نوازش آن سازمان قرار گرفته و همواره توصیه مدیران 
ارشد دولت عدم تقابل ،همراهی و تحمل بوده که مبادا آرامش که ازجمله 
دستاوردهای مهم این دولت بوده مورد خدشه قرار گیرد و مایه حیرت 
است که بعد از پنج سال یک بیانیه این میزان حضرات را آشفته کرده 

است.
ضمن آنکه توصیه صدا و سیما به حرفه ای تر شدن تیم اطالع رسانی 
دولت درست هنگامی منتشر شد که افکارعمومی و نخبگان با تعجب و 
تاسف ، نظاره گر جنگ داخلی مجریان و بخشهای سیاسی و تولیدی این 
سازمان در برنامه های مختلف بودند و در چنین وضعیتی ، حق دارند  
بپرسند مدیریت صدا و سیما به جای رهنمود دادن به دستگاه های دولتی 
آیا بهتر نیست ، حداقل ، از تسویه حساب های درون سازمانی شخصی ، 

روی آنتن های رسانه ملی پیشگیری کند؟

پنجم: دستگاه های اطالع رسانی و روابط عمومی های کشور دچار 
مشکالتی هستند که از دیرباز برجای مانده است و در کنار آن ، دوران 
فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم با ظهور و اوج گیری شبکه های 
اجتماعی مواجه شد و مخالفان دولت کوشیدند با سرمایه گذاری های 
کالن و حضور فعال  در این شبکه ها ، فشار تخریبی علیه قوه مجریه 
را افزایش دهند و در پیشبرد هدف خویش بدون هراس از برخوردهای 
قانونی ، هر تهمت و افترا و توهین را نثار دولت کردند. تحول  دیگر 
این است که مشابه ناهمراهی صدا و سیما با دولت و در مواردی حتی 
همسویی معنادار آن با خط تخریب قوه مجریه ،  هرگز در دولت های 
پیشین سابقه نداشته است. همزمان با این تحوالت اساسی ، دولت ، 
بدالیل متعددی ، از رسانه جدیدی بهره مند نشده و در بازتاب دادن 
خدمات و مواضع خود به همان ظرفیت و توان به جای مانده از گذشته ، 

بسنده کرده است. 
ششم : تاکید بر ادعای »درخواست  یا مطالبات مردم « ، ترفند نخ نمای 
صدا و سیما برای دفاع از برنامه های تولید شده از سوی جریان سیاسی 
مطرود مردم و استتار اقدامات اقلیتی غریبه با اراده ملی است که در موضع 
گیری اخیر روابط عمومی سازمان درقبال بیانیه انتقادی شورای اطالع 
رسانی دولت هم تکرار شده است. همین جا برای تعیین تکلیف همیشگی 
این ادعا ، به مسئوالن صدا و سیما پیشنهاد می کنیم اگر جسارت روبرو 
به »نظرسازی« های  ارجاع  از  را دارند ضمن پرهیز  واقعیت  با  شدن 
سفارشی میزان همراهی و همسویی  صداوسیما با مخالفان دولت را طی 
سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم  در معرض »نظرسنجی« یک 

نهاد معتبر و بی طرف قرار گیرد."

خطیب جمعه تهران :

آمریکا به اهداف سیاسی خود از تحریم ها نخواهد رسید

جعفری دولت آبادی خبر داد

همکاری دادستانی تهران با سازمان هواپیمایی کشور برای کاهش تاخیر پروازها

خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران با بیان این که امروز هیچ کشوری به 
جز چند رژیم منطقه ای از اقدامات آمریکا حمایت نمی کنند، گفت: آمریکا به 

اهداف سیاسی خود از این تحریم ها قطعا نخواهد رسید.
 این اولین باری است که اروپایی ها عالوه بر انتشار بیانیه علیه سیاست های آمریکا، 

مکانیسمی هم برای اجتناب از تحریم ها و جبران تبعات آن ایجاد می کنند.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران 
تصریح کرد: مراقب باشیم در دام شیطان نیفتیم و در مقابل خدا حالت طغیان نداشته 

باشیم.
 انسان هایی که سرمایه تقوا دارند موفق می شوند در زمانی که شیطان دام خود را 
گسترده است. زمانی که با فریب شیطان مواجه می شوند به یاد خدا، قیامت و مرگ 

هستند.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که انسان های سرمایه دار که تقوا دارند با اغوای شیطان 
مواجه می شوند به یاد خدا خواهند بود. شیطان قسم خورده فرزندان آدم را اغوا کند. 

شیطان مصمم است همه ما را اغوا کند. 
ما در هر لحظه با شیطان مواجه می شویم. باید در این لحاظات به فکر باشیم. مثال 
وقتی انسان غضبناک می شود اینقدر خطرناک است که در روایات آمده وقتی غضب 
می آید عقل فرار می کند. وقتی که انسان غضبناک می شود باید به یاد باشد یعنی 
یادش باشد که با آمدن غضب عقل می رود. اگر عقل برود ممکن فرد دیوانه شود و 

یک نفر را بکشد.
وی تصریح کرد: بعضی ها خیال می کنند بیت المال صاحب ندارد پس بدزدیم، من به 

این ها هشدار می دهم که دزدی از بیت المال خطرناک تر از جیب مردم است.
موحدی کرمانی اظهار کرد: امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم 
منطقه ای حمایت نمی کند. امکان این که آمریکا بتواند به اهداف اقتصادیش برسد 
بسیار ضعیف است، اما به اهداف سیاسی خود از این تحریم ها قطعا نخواهد رسید 
این اولین باری است که اروپایی ها عالوه بر انتشار بیانیه علیه سیاست های آمریکا، 

مکانیسمی هم برای اجتناب از تحریم ها و جبران تبعات آن ایجاد می کنند.

جعفری دولت آبادی دیدگاه دادستانی تهران در مورد مشکالت شرکت های 
هواپیمایی را در دو مقوله حمایت از حقوق عمومی و مساعدت و همکاری 
برای برطرف شدن مشکالت شرکت ها اعالم کرد و با تاکید بر این که در 
این زمینه دیدگاه منفی وجود ندارد،  به تبیین سیاست ها و راهکارهایی 
پرداخت که شرکت های هواپیمایی با تمسک به آن ها، می توانند مشکالت 

کنونی را برطرف کنند.
به گزارش ایسنا، دادستان تهران با اعالم راهکارهای پیشنهادی دادستانی شامل 
تعقیب قضایی،  نظارت، حمایت، همکاری، هماهنگی، انتظامی، مروت و مدارا با 
مسافران، از مسئوالن شرکت های هواپیمایی خواست که در برابر مشکالت مطرح 

شده،  هفت راهکار را مدنظر قرار دهند.
جعفری دولت آبادی با بیان این که مدیران شرکت در رابطه با مشکالت مرتبط با 
مباحث فنی و تحریم ها هیچ گاه تعقیب نشده و نخواهند شد،  بیان کرد:  اگر تاخیر 
پروازها بر اساس مشکالت فنی یا اثرات ناشی از تحریم ها باشد،  قابل دفاع خواهد 

بود و دادستانی در رابطه با این مشکالت با شرکت ها همراهی خواهد کرد.
دادستان تهران در خصوص برخی مشکالت امنیتی از قبیل این که مسافران پس 
از وقوع تاخیر پرواز، در هواپیما یا سالن فرودگاه تجمع کرده و یا در مواردی به اموال 
شرکت های هواپیمایی آسیب می رسانند،  گفت: ادامه این وضعیت، ممکن است 
مدیریت  فرودگاه ها را با مشکالت بیشتری مواجه کند و پلیس و نهادهای امنیتی 

فرودگاه ها نیز به دلیل رعایت برخی مالحظات و حساسیت محیط فرودگاه ها از 
ورود به اینگونه امور خودداری می کنند. وی تاکید کرد: اگر سیاست مروت و مدارا 
با مسافران مورد توجه شرکت هواپیمایی قرار گیرد، کمتر شاهد این قبیل وقایع 

خواهیم بود.
وی فروش بلیت مازاد بر ظرفیت را از جمله مشکالت کنونی ذکر کرد و از مدیران 

شرکت خواست که با اتخاذ تدابیر الزم اجازه ندهند چنین مشکالتی ادامه یابد.
دادستان تهران از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خواست که در رابطه با 
حذف تدریجی بلیت های چارتری اقدام کرده و بر رعایت حقوق مسافران تمرکز 

شود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری:

محل جدیدی را در اختیار رئیس دولت اصالحات قرار می دهیم
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره تهیه دفتر کاری برای رئیس دولت اصالحات گفت: صحبت ها در این مورد انجام شده 

است و طبق قانون هر آنچه الزم باشد انجام می دهیم.
 به گزارش  ایلنا، سیدمحمود واعظی،  در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر شاهد بودیم دفتر رئیس دولت اصالحات از وی گرفته 
شد و طبق قانون این وظیفه دولت ها است که برای روسای جمهوری پیشین محلی را به عنوان دفتر در نظر بگیرد، دولت در این باره چه 

اقدامی می کند،  گفت: بله این وظیفه ما است، با بنده هم در این مورد صحبت شده است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: حجت االسالم مجید انصاری در این مورد صحبت کرد و من گفتم حتما طبق قانون این کار را 
انجام خواهیم داد. وی تاکید کرد: از آنها خواسته ایم که جایی را پیدا کند و هر مکانی را که خودشان بخواهند ما در اختیارشان خواهیم 

گذاشت. اگر محل خاصی را در نظر داشته باشند و بخواهند اجاره کنند ما مشکل خاصی نداریم.
واعظی در پاسخ به این سوال که آیا رئیس دولت اصالحات می تواند دفتری در محل نهاد ریاست جمهوری داشته باشد، گفت:  خودشان 
عالقه ای ندارند که به اینجا بیایند و ایشان هم مثل بقیه روسای جمهوری می خواهند دفتری برای مراجعان داشته باشند. وی تاکید کرد: 

دولت هرآنچه که قانون مشخص کرده با نظر خودشان، اجرایی می کند.

آیت اهلل نوری همدانی:

 صدا و سیما باید با سازمان پدافند غیرعامل هماهنگ باشد
یک مرجع تقلید شیعه گفت: باید در دنیای کنونی آمادگی خود را از جهات مختلف حفظ کنیم تا بتوانیم با دشمنان مختلف 

مقابله کنیم و خداوند نیز یاری دهنده مسلمانان است.
به گزارش ایسنا، آیت اهلل حسین نوری همدانی امروز در دیدار رییس سازمان پدافند غیرعامل در قم عنوان کرد: در قرآن کریم تاکید 

فراوانی شده است که مسلمانان در برابر دشمنان آمده باشند  و این آمادگی را برای مقابله با دشمنان حفظ کنند.
این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه چند نوع آمادگی وجود دارد، گفت: اولین آمادگی که باید حفظ شود، آمادگی تجهیزاتی است که 
در دنیای کنونی باید از این لحاظ قدرتمند باشیم، دومین آمادگی از لحاظ مهارتی است و باید مهارت های مختلف را کسب کرد و سومین 

آگاهی، آگاهی اطالعاتی است و باید دشمن را زیر نظر بگیریم تا از نقشه های دشمن آگاه شویم و با آن مقابله کنیم.
آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: باید در دنیای کنونی آمادگی خود را از جهات مختلف حفظ کنیم تا بتوانیم با دشمنان مختلف مقابله 

کنیم و خداوند نیز یاری دهنده مسلمانان است.
وی با بیان اینکه اسالم دین فرهنگ و جهاد است، عنوان کرد: صدا و سیما باید با سازمان پدافند غیرعامل هماهنگ باشد و دغدغه های 

مختلف در صداوسیما منعکس شود تا مردم بدانند و آگاه باشند.


