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گروه سیاســی: وقتی فیلم تجمع نوجوانان شیرازی با 
عنوان »دهه نودی ها« در شــبکه های اجتماعی منتشر شد، 
زلزله ای اجتماعی - سیاسی در شیراز رخ داد که حاصل آن 
برکناری یک مقام مسئول، تعقیب قضایی عوامل برگزاری و 
بیانیه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس بود و 

کار به نماز جمعه شیراز هم کشیده شد. 
ماجرا از ســه شنبه آخرین روز خردادماه آغاز شد؛ مراسم 
روز جهانی اســکیت برد در شــیراز. مراســمی که اطالعیه 
برگزاری آن از چند روز قبل از برگزاری برنامه، در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شد و نشان ســه برگزارکننده بر روی آن 
درج شــده که نشان هیات اسکیت استان فارس و شهرداری 
شیراز قابل تشخیص است. این برنامه در بلوار شهید چمران 
شــیراز و در در زمین همایش های شهری برگزار شد. در این 
برنامه تعداد زیادی از نوجوان دختر و پسر حضور داشتند که 
نداشتن حجاب بســیاری از دختران، حاشیه ساز شد. فیلم 
حضور این دختران و پســران خیلی زود با عنوان تجمع دهه 
نودی ها در شــبکه های اجتماعی منتشر شد که البته عنوان 
درســتی نبود؛ چراکه اغلب شرکت کنندگان، نوجوانان دهه 
هشــتادی بودند. اما به هر حال سن پایین نوجوانان، موجب 
شد این فیلم خیلی زود در شبکه های اجتماعی وایرال شود. 
واکنشــها به این تجمع به حدی گســترده بود که توجه به 
دو موضوع را ضروری تر ســاخت. نخســت این که مگر این 
نوجوانــان، تربیت شــده نظام تربیتی و آمــوزش و پرورش 
کشور ما نیستند؟ پس چگونه با وجود این همه دستگاههای 
تبلیغاتی آموزش می بینند که تجمع آنان این گونه حاشــیه 
ساز شده است؟ دوم این افکار عمومی می پرسند آیا مسئوالن 

با جریحه دار شدن احساسات مردم درباره فساد اقتصادی و 
احتکار و گرانی و فساد مالی برخی مسئوالن و ... هم اینگونه 
ســریع و ضربتی برخورد می کنند یا امر به معروف و نهی از 

منکر را صرفا در حوزه حجاب، ضروری می دانند؟
عوامل برگزارکننده، برای آینده هم برنامه دارند

فرماندار شیراز این حرکت را با برنامه ریزی قبلی دانست و 
گفت: عوامل اصلی این برنامه که بدون مجوز بوده، بازداشت 
شدند. لطف اهلل شیبانی شامگاه پنجشنبه گفت: با بررسی که 
انجام دادیم و بر اساس اقدامات ضابطین قوه قضائیه و نیروی 
مقتدر انتظامی متوجه شدیم که مراسمی که برگزار شده با 
طرح و برنامه بوده و عوامل برگزار کننده، برنامه مســتمری 
هم برای آینده داشته اند.شــیبانی عنــوان کرد: بدون تردید 
این حرکات و برنامه ها با قصد شکســتن احکام و هنجارهای 
اجتماعی، دینی و ملی انجام می شود. او البته تعداد بازداشت 
شدگان را ده نفر اعالم کرد اما دادستان شیراز گفت که پنج 

نفر بازداشت شده اند. 
شهرداری شیراز مشارکت در برنامه را تکذیب کرد

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شیراز نیز 
روز جمعه با صدور یک بیانیه ، هرگونه صدور مجوز به منظور 
دعوت شــهروندان برای تجمع در گردهمایی اسکیت بازان با 
مشارکت شــهرداری شیراز در بلوار شهید چمران را تکذیب 
کرد. این بیانیه در شرایطی توسط شهرداری شیراز منتشر شد 
که نشان شهرداری در تبلیغ برگزاری این برنامه دیده می شد. 
در این بیانیه آمده است: شهرداری شیراز در گردهمایی که با 
عنوان روز جهانی اسکیت در بلوار شهید چمران برگزار شده 
هیچ مجوزی صادر نکرده و عوامل برگزاری با سوءاســتفاده 
از آرم شــهرداری شــیراز تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. 
در همین راســتا از شــهروندان فهیم و دیندار سومین حرم 

اهل بیت تقاضا می شــود تــا اخبار همایش هــا، تجمعات، 
گردهمایی ها و کلیه برنامه های آیینی و مناســبتی را تنها از 
پایگاه های اطالع رسانی شهرداری شیراز دنبال کنند و مراقب 
سودجویانی که با قصد خدشــه دار کردن ارزش های جامعه 
و گمراهی افکار عمومــی در فضای مجازی تبلیغ می کنند، 
باشــند. در بخش پایانی این بیانیه آمده اســت: شهرداری 
شیراز به موازات فعالیت های گسترده عمرانی نگاه ویژه ای به 
فعالیت های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و ورزشــی داشته و 
در راستای گسترش شور و نشاط در جامعه با در نظرگرفتن 
اعتقادات اهالی والیتمدار شــیراز و ارزش های سومین حرم 

اهل بیت)ع(  گام برمی دارد.
پنج نفر بازداشت شدند

رئیس کل دادگستری اســتان فارس هم دستور بررسی 
و برخورد با عوامل برگزاری تجمع هنجارشکن بلوار چمران 
شیراز را صادر کرد. حجت االســالم والمسلمین سید کاظم 
موسوی با بیان اینکه این اقدامات ساختارشکن هویت مذهبی 
سومین حرم اهل بیت)ع( و وجهه فرهنگی شیراز را خدشه دار 
می کند به دادســتان مرکز استان تأکید کرد: ضمن تشکیل 
پرونده عوامل اصلی برگزاری و هماهنگ کنندگان این برنامه 
تحــت تعقیب قضایی قرار گیرند. در پی دســتور رئیس کل 
دادگستری استان فارس دادستان شیراز از تشکیل پرونده در 
این خصوص و تحقیق از تعدادی از شرکت کنندگان در تجمع 

خبر داد و از بازداشت پنج نفر خبر داد.
لیدرها دستگیر شده اند

فرمانده انتظامی شهرستان شــیراز هم روز جمعه اعالم 
کــرد که تعدادی از مســببان و لیدرهــای برگزاری تجمع 
هنجارشکنانه بلوار شهید چمران شــیراز، دستگیر شده اند. 
ســرهنگ  فرج شجاعی، به خبرنگاران گفت: روز چهارشنبه 
اول تیــر کلیپی در مورد برپایی تجمع مختلط ورزشــی در 
بلوار شــهید چمران شــیراز در فضای مجازی منتشــر شد 
که احساســات عمومی را جریحه دار کرد. فرمانده انتظامی 
شهرستان شیراز افزود با توجه به اینکه برابر قانون این اقدام 
جــرم بوده و به دنبال مطالبات مردمــی مبنی بر برخورد با 
مســببان و عوامل این تجمع،  بررسی موضوع در دستور کار 
قرار گرفت.  ماموران انتظامی تحقیقات خود را  در این زمینه 
آغاز و مطلع شدند که پس از برگزاری تجمع مختلط ورزشی 
در محوطه بازی اسکیت برد متاسفانه تعدادی از افراد بدون 
رعایت مالحظات شــرعی و موازین قانونی، در پایان مراسم 
ورزشــی اقدام به کشف حجاب کردند. شجاعی با بیان اینکه 
دستگیرشــدگان برای ســیر مراحل قانونــی تحویل مرجع 
قضائی شــدند، گفت: برگزاری هرگونه تجمع ورزشی یا غیر 
ورزشــی مختلط بدون رعایت موازین شرعی و قانونی از نظر 
پلیس ممنــوع بوده و خالف مقررات اســت و برابر قانون با 

برگزارکنندگان آن برخورد خواهد شد.
مداوای این بیماری کار یک روز و دو روز نیست 

مدیرکل حوزه اجتماعی و فرهنگی استاندار فارس نیز این 
اتفاق را محکوم کرد و از برخورد قانونی و سلبی در مقابل بی 
حجابی در استان خبر داد. حقایقی در گفتگو با فارس، ضمن 
تاکید بر اینکه حســب دستور وزیر کشــور، قرارگاه عفاف و 
حجاب یک ماهی است کار خود را با جدیت آغاز کرده، اظهار 
داشت: بی تفاوتی های گذشته سبب بروز این بیماری ریشه ای 
در تن جامعه شــده اســت که مداوای آن کار یک روز و دو 
روز نیســت. وی با اشاره به اینکه چنین رخدادهایی در شان 
شــیراز، سومین حرم اهل بیت نیست، گفت: بر اساس قانون 
کشــف حجاب جرم آشکار اســت و باید با آن برخورد شود. 
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار فارس، با تاکید بر 
اینکه در جامعه اسالمی کسی نمی تواند این قبح شکنی ها و 

این ناهنجاری ها را تحمل کند، از لزوم برخورد سلبی و قاطع 
دستگاه های متولی خبر داد.

بی بندوباری نشانه تمدن نیست
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس هم طی 
بیانیه ای ضمن محکوم کردن چنین حرکت هایی، خواســتار 
ورود قوای ســه گانه در زمینه قانونگــذاری و نظارت، روش 
مدیریت و اجرای قوانین عفاف و حجاب و حمایت از آمران، 
بــرای ممانعت از وقوع اینگونه مســائل شــد. در این بیانیه 
آمده اســت: متاســفانه در روزهای اخیر شاهد فعالیت هایی 
هنجارشــکنانه در حوزه فرهنگی به خصوص حوزه عفاف و 
حجاب از سمت برخی اغفال شدگان هستیم.  برخی افراد، بی 
بندوباری را جزئی از آزادی و نشانه تمدن و تجدد می دانند و 
بعضی آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی نامیده اند،  این در 
حالی است که زن مسلمان و انقالبی ایران اسالمی به حول و 
قوه الهی با بهره گیری و الگو برداری از سبک زندگی فاطمی 
و زینبی ســالم اهلل علیهما نه تنها نیــازی به الگوهای وارده 
ناهنجار غربی و تبدیل شدن به زنی شبیه زنان افسرده و بازی 
خورده غربی ندارد، بلکه خــود الگوی بی نظیری برای زنان 
جهان خواهد بود. ســخن گفتن از بدحجابی و پیامدهای آن 
برای عده ای ناخوشایند و چه  بسا مخالفت با تمدن، پیشرفت 
و آزادی تلقی شــود؛ اما از آنجا که به تبــع این آزادی های 
بی قید و شــرط، بروز مشــکالت اخالقی روزافزون و مفاسد 
بی شــمار در جامعه قطعی خواهد بــود و با توجه به اینکه 
فساد اخالقی مهم ترین عامل انحطاط و نابودی فرهنگ یک 
جامعه به شمار می آید، این امر سبب شده تدریجاً بی عفتی و 
بی حجابی به عنوان یک معضل اساسی فرهنگی و اجتماعی 
تلقی شود. بی توجهی و کوچک انگاری این هجمه فرهنگی 
درمــورد حجاب بزرگ ترین و مقدس ترین زبان بین المللی 
زنان مسلمان، در سومین حرم اهل بیت)علیهم السالم( شهر 
شیراز، خیانتی بزرگ به زن، حرمت، اقتدار و شخصیت اوست 
و می توانــد آثار جبران ناپذیــری را در کوتاه مدت بر جامعه 
بگذارد.  ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس ضمن 
محکومیت این حرکت های مغایر با تعالیم اسالمی و فرهنگ 
غنی ایرانی از کسانی که در دام گروه های ضد فرهنگ دیرین 
اسالمی-ایرانی از مسئله حجاب غافل شدند ، می خواهد که 
به برقراری امنیت فرهنگی در جامعه روی آورند و از مسئولین 
و متولیان فرهنگ خواســتار برخورد قاطع با هنجار شکنان، 
ضمن برداشــتن قدم های محکم و موثــر کوتاه مدت و بلند 
مدت در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب میباشــد. مسئوالن 
فرهنگی و مدیران سازمانهای متولی، رسانه ها، دستگاه های 
تربیتی و ارشــادی موظفند ضمن حمایت از مقوله عفاف و 
حجاب، این ارزش الهی، این افتخار و عزت زن مســلمان را 
تمجید و تحسین کنند و جهت شناساندن محتوای حجاب 
و عفاف برنامه ریزی نموده و از نفوذ مصادیق فرهنگ مبتذل 
غرب با هر عنوان و نامی جلوگیری نمایند.  مجلس شــورای 
اسالمی در قانون گذاری و نظارت، نیروی انتظامی در برخورد، 
دولت در روش مدیریت، دستگاه های فرهنگی و قوه قضانیه 
در اجرای قوانین عفاف و حجاب و حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر جدیت و مراقبت داشــته باشــند تا خدای 

ناکرده اتفاقاتی از این دست رخ ندهد.
مبلغان دینی، معلمان مدارس و اساتید دانشگاه ها نیز باید 
عــالوه بر تبیین چهره به چهره در ایــن امر مقدس، فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی را جزو لوازم ضروری و اولیه 
خود برای تبلیغ و ترویج حیاء،غیرت و احیاء امر به معروف و 
نهی از منکر و پاسخگویی به شبهات قرار دهند و خود را ملزم 
به اســتفاده از آن و بهره گیری تبلیغی از آن بدانند، چرا که 
دشمن از این راه هجمه های زیادی را علیه زن و مرد مومن و 

مسلمان ایرانی وارد کرده است. 
راهپیمایی حامیان حریم حیا و غیرت

در پــی این تجمع، روز جمعه یــک راهپیمایی با عنوان 
حامیان حریم حیا، غیرت و حجاب در شیراز برگزار شد. این 
راهپیمایی پس از اقامه نمازجمعه از حرم مطهر شاهچراغ)ع( 

برگزار شد. 
رئیس هیات اسکیت فارس برکنار شد  

مدیرکل ورزش و جوانان فارس پس از انتشار فیلم تجمع 
نوجوانان، رئیس هیات اســکیت فارس را برکنار کرد. وی در 
گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه برنامه هنجارشــکن اســکیت 
بازان در بلوار هدفمند بوده اســت گفت: با این حال در اولین 
اقدام رئیس هیات اســکیت فارس را برکنار کردیم. به تمام 
هیات های ورزشی ابالغ کرده ایم که تمام رویداد های ورزشی 
باید با مجوز اداره کل برگزار شود و ما نیز در جریان بر گزاری 
این برنامه هنجار شکن نبودیم. تمام دیگر عوامل هیات چه 
استان و چه شیراز در صورتی که در این برنامه دخیل بودند، 
از کار برکنــار خواهند شــد. او همچنین گفــت: در تصاویر 
اینگونه نشان می دهد که افراد باتیپ های خاص شرکت کرده 
و اسکیت بهانه ای برای اجرای برنامه هدفمند آنها بوده است. 
صفر پور بیان داشت: این کار در فضای عمومی انجام شده و 
قرار بوده  این برنامه ها  حتی در دیگر جاهای شهر شیرازو با 
استفاده از دوچرخه برگزار شود اما ورزش  اسکیت و دوچرخه 
سواری بهانه ای بیش نبوده است. وی بیان داشت: با کسانی 
که موجب هنجار شــکنی و عدم رعایت شــئونات اسالمی  
شدند بر خورد خواهیم کرد و از تمامی مسئوالن  این هیات 
خواسته ایم  که جهت ارایه توضیح به اداره حراست ورزش و 

جوانان مراجعه کنند.
واکنش امام جمعه شیراز چه بود؟

آیت اهلل دژکام امام جمعه شــیراز در ســخنان خود در 
نمازجمعه شــیراز گفت:  متاســفانه صحنه ای گزارش شده 
مبنی بر اینکه عده ای از نوجوانان چهارچوب عفاف و حجاب 
را رعایت نکردند، این واقعیتی اســت که در گوشه ای از شهر 
رخ داده اما دقت برای شــناخت درست این واقعیت مستلزم 
چند نکته است .  برای این مسئله باید ابتدا بدانیم که مشکل 
چیســت، گفت: چون اگر مشکل شــناخته نشود نمی توان 
درمان مناســبی برایش در نظر گرفت؛ باید جهات مختلف 
این امر تفکیک شود تا بتوان به درستی آن را حل کرد.  امام 
جمعه شــیراز با تاکید بر اینکــه امروز با یک جنگ ترکیبی 
درگیر هستیم، افزود: باید جهات مختلف را مورد توجه قرار 
دهیم چون در غیر اینصورت ممکن است با مسئله سنگینی 
روبه رو شویم؛ یک وجه این ماجرا فرهنگی است بر این اساس 
که عده ای از نوجوانان ما رفتار صحیح اجتماعی را نمی دانند 
که کار اخالقی و تربیتی می طلبد و باید تدبیری اندیشه شود.  
ممکن است مسئله سیاسی در بین باشد البته بر اینکه دشمن 
بر جنگ نرم کار می کنند تردیدی نیست اما اگر در این ماجرا 
با یک مســئله سیاسی امنیتی روبه رو باشــیم؛ نوع رفتار ما 
متفاوت از زمانی اســت که مسئله اخالقی باشد.  امام جمعه 
شیراز گفت: برخی از کسانی که مسئولیت اداری داشتند باید 
جواب بدهند و فراخوانده شــدند اما اینکه با نوجوانان چنین 
و چنان رفتار شده؛ درســت نیست. یک قسمت کار وظیفه 
همگانی و همه مردم اســت که تکلیف شهروندی محسوب 
می شــود و مردم مخالفت خود را در مقابل هر خالف شرعی 

در هر سطحی باشد اعالم می کنند.
دوچرخه های بیدود در شیراز جمع شدند!

یکی از پس لرزه های این تجمع، جمع آوری دوچرخه های 
سرویس اشتراکی بیدود در شیراز بود. بیدود که در شهرهای 
بزرگ ســرویس دوچرخه ســواری ارائه می دهد در خبری 
کوتاه، ار توقف فعالیتهای خود در شــیراز خبر داده اســت. 
پیــش از این هم مخالفتهایی با دوچرخه ســواری بانوان در 
شــیراز صورت گرفته بود از جمله خبرگزاری فارس نوشته 
بود: »متاســفانه شــیراز به عنوان ســومین جغرافیای حرم 
اهل بیت نبایــد جوالنگاه زنان بدحجاب جامعه و ترویج این 
ناهنجاری باشــد. طرح دوچرخه اشــتراکی بی دود پیوست 
فرهنگی مناسبی ندارد. متولیان در این خصوص چاره اندیشی 
کنند.« حجت االســالم والمسلمین محمد استوار میمندی، 
مدیر حوزه علمیه فارس نیز سال گذشته گفته بود: در قرآن 
کریم همه عذاب های استیصالی که بر اقوام مختلف نازل شده 
است در زمانی بوده که آن گناه فراگیر شده و تبدیل به گناه 
اجتماعی شده اســت؛ به همین دلیل خوف ما این است که 
بی حیایی و بی حجابی تبدیل به یک گناه اجتماعی شــود. 
سگ گردانی، بی حجابی و پدیده دوچرخه سواری بانوان در 
مأل عام پدیده هایی خالف قانون هستند که معصیت پروردگار 

را نیز به دنبال دارند.
 همه دستگاه ها باید تالش کنند که گناه ها تبدیل به گناه 

اجتماعی نشوند تا عذاب الهی نازل نشود.

پس لرزه های سیاسی تجمع شیراز؛ از بازداشت لیدرها تا راهپیمایی و صدور بیانیه 

ماجرای تجمع نوجوانان در شیراز چه بود؟

رئیــس قوه قضائیه گفت: آنطور که ســازمان بازرســی 
گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با اســتناد به اعالم 
ورود نهاده های دامی به بندر و ثبت آن در ســامانه بازارگاه، 
اقــدام به واریز وجه برای خرید کاال و ترخیص و دریافت آن 
ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده ای 
وارد کشــور نشــده بود و در نهایت هم هیچگونه کاالیی به 

دست مردم نرسید.
به گزارش ایســنا، بــه نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، 
حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای در ادامه سلسله 
نشســت های تخصصی قوه قضائیه که بــه موضوع حذف و 
اصالح بسترهای فساد زا اختصاص داشت با اشاره به گزارش 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در 
زمینه واردات نهاده های دامی اظهار کرد: آنطور که سازمان 
بازرســی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد 
به اعالم ورود نهاده های دامی به بندر و ثبت آن در ســامانه 
بــازارگاه، اقدام به واریز وجه بــرای خرید کاال و ترخیص و 
دریافت آن ظرف یــک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه 
اساسا نهاده ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه 
کاالیی به دست مردم نرسید. رئیس قوه قضائیه با اشاره به 
پرداخت پول از ســوی مردم و مشــتریان برای خرید ۵۰۰ 
هــزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشــور 
نشــده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات 
این محموله بدین شــکل بوده که قبل از وارد شدن کاالی 
مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است 
و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید 
و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده 
کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کاال کردند. محسنی اژه ای با 
اشاره به نامه نگاری برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی با 
بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله 
گفت: طی نامه ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دالر 
بابت کاالیی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد 
اشاره قرار دهد درحالی که اساساً هیچگونه کاالیی وارد کشور 
نشــده بود. رئیس قوه قضائیه واگذاری ۴۹ درصد از سهام 
شرکت خصوصی مذکور به ســازمان تعاونی روستایی را از 

دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله 
نهاده های دامی عنوان کرد.

رئیس عدلیه از ســازمان بازرســی خواست که موضوع 
تخلفات صورت گرفتــه در زمینه واردات نهاده های دامی را 
با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه 
تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کاال 
به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده 

باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.
رئیس دســتگاه قضا خاطرنشــان کرد: موارد اینچنینی 
زمینه ســاز فســادهای بعدی و متعدد و ایجاد پرونده های 
کثیرالشاکی می شود و گرفتاری ها و مشکالت بسیار زیادی 

را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می آورد.
در همیــن زمینه، خداییان رئیس ســازمان بازرســی 
کل کشــور با اشــاره به گالیه مندی تعدادی از کشاورزان و 
اتحادیه ها در رابطه با خرید نهاده های دامی از سامانه بازارگاه 
و عدم دریافت ایــن نهاده ها تا کنون، اظهار کرد: در نتیجه 
پیگیری های ســازمان بازرسی مشخص شــد که سازمان 
تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد 
قراردادی تحت عنوان تفاهم نامه کارگزاری با یک شــرکت 
خصوصی کــرده و به موجب این قرارداد، شــرکت مذکور 
متعهــد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از 

جمله گندم، جو، روغن و... شده است.
وی افزود: در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد 
کردن محموله نهاده های دامی به کشور از سوی این شرکت 

گذشته اما هنوز این نهاده ها تامین نشده اند.
رئیس سازمان بازرسی افزود: ســاخت کوتاژ صوری در 
حالی که هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده بود و 
سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار 
تن نهاده دامی در ســامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه ها 
ارائه شــود و مردم نیز بدون آنکه نهاده ها وارد کشــور شده 
باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن 
از این نهاده ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری 
و این مبلغ را به حســاب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز 
کردند. خداییان ادامه داد: طبق رسیدگی های بدوی سازمان 

بازرسی مشخص شــده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن 
کوتاژ در ســامانه بازارگاه و عرضه شــدن نهاده ها در میان 
مشتریان، کشــاورزان و اتحادیه ها درحالی که نهاده ای وارد 
کشــور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات 

این نهاده های دامی بوده است.
وی بــا بیان اینکه در قرارداد فی مابین ســازمان تعاونی 
روســتایی با شرکت خصوصی مورد اشــاره، مقرر شده بود 
که ۵۰ درصد ســود حاصل از این واردات به شــرکت تعلق 
داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع 
زمانی نهاده های دامی را می توانست با ارز ترجیحی ۴ هزار 
و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز 
ترجیحی وجود ندارد ایــن نهاده ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت 

خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.
رئیس ســازمان بازرســی افزود: از ســوی دیگر، برخی 
از مسئوالن جهاد کشــاورزی طی نامه ای به بانک مرکزی 
خواســتار آن شــده بودند که ۷۳۵ میلیون دالر در اختیار 
شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند 

که نهاده های دامی وارد کشور شده درحالی که اصال نهاده ای 
به کشــور وارد نشــده بود. خداییان ادامه داد: بعد از آنکه 
مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن 
این محموله نهاده های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این 
شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که بر 
اساس قانون، بخش های دولتی نمی توانند هبه ای را بپذیرند 
و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات 
خودش در زمینه وارد کردن نهاده های دامی عمل کند، باید 
حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود. 
رئیس ســازمان بازرسی با اشــاره به عدم اخذ ضمانت نامه 
معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: 
سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیش فاکتور نیز مبلغ 
۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شــرکت مورد اشــاره قرار 
داده بود. خداییان همچنین یادآور شد: دست اندرکاران این 
شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا 
داشــتند که حدود ۴ هزار تن نهاده وارد کشور کنند اما به 

تعهدات خود عمل نکردند.

دستور اژه ای به سازمان بازرسی برای پیگیری تخلفات یک واردکننده نهاده های دامی

پنجمین انتخابات اسرائیل و بن بست سیاسی
کمتر جایی در جغرافیای جهان را می توان 
نام برد کــه در کمتر از دو ســال، چهار بار 
انتخابات پارلمانی انجام گرفته باشــد. در هر 
کشوری چنین اتفاقی روی دهد در معادالت 
سیاسی داخلی به عنوان کشوری بی ثبات که 
با بن بست سیاسی داخلی روبرو است  نام برده می شود. در سال های اخیر و در کمتر 
از دو ســال، چهار بار انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار شده است. آخرین انتخابات 
در مارس ۲۰۲۱ برگزار و مجلس بیست و چهارم از زمان تاسیس اسرائیل تشکیل 
شد. در کنست یا پارلمان جدید  آقای »نتانیاهو« از حزب »لیکود« از نخست وزیری 
برکنار شد و آقای »نفتالی بنت« از حزب »یامینا« بعد از ائتالف با احزاب همسو و 
مخالفان نخست وزیری نتانیاهو نظیر آبی و سفید؛ یش عتید؛ کار؛ اسرائیل خانه ما  
و... به نخست وزیری رسید با این شرط که، تا سپتامبر ۲۰۲۳ نخست وزیر باشد و 
بعد از تاریخ مزبور،  جای خودش را به »پاییر الپید« وزیر خارجه اش از حزب »یش 
عتید« بســپارد. نظر به این که ائتالف حاکم با خروج تعدادی از اعضای ائتالف با 
مشــکل روبرو شد در روز چهارشنبه اول تیر ۱۴۰۱ مصادف با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲ در 
کنســت رای گیری به عمل آمد و از ۱۱۰ عضو حاضر در کنست از مجموع ۱۲۰ 
عضو، همه اعضا باالتفاق  به انحالل پارلمان رای دادند و در صورتی که مراحل قانونی 
را طی کند احتماال در ســوم آبان ۱۴۰۱ پنجمین انتخابات پارلمان برگزار خواهد 
شد. اسرائیل در سال های اخیر با نابسامانی در مدیریت داخلی روبروست و مشخص 
نیست نتیجه انتخابات پیش رو چه خواهد بود و چه ائتالفی شکل خواهد گرفت. اما 
هر چه باشد از وضعیت نابسامان و بن بست سیاسی این کشور نمی کاهد؛ همانطور 
که چهار انتخابات قبلی نتوانست اوضاع نابسامان داخلی اسرائیل را ساماندهی کند.  
با توجه به این که احتمال داده می شود حزب لیکود وابسته به نتانیاهو از انتخابات 
قبلی آرای بیشتری کسب کند و همچنین نتانیاهو دارای پرونده در محاکم قضایی 
اسرائیل است؛ این دو موضوع بر تضادهای داخلی اسرائیل افزوده خواهد شد به این 
خاطر نتانیاهو چندان موافق انتخابات بعدی نیســت و بیشتر به دنبال شکل گیری 
ائتالف جدید است زیرا فکر می کند در سایه ائتالفی جدید بتواند نخست وزیر بشود 
در حالیکه نفتالی بنت و پاییر الپید بیشتر به انتخابات پارلمانی اظهار عالقه می کنند. 
آنچه از انتخابات های متوالی اسرائیل بر می آید عمق اختالفات زیاد است که بعید به 

نظر می رسد به سادگی مرتفع شود.

سرمقاله

دبیرکل حزب مردم ساالري خطاب به رئیس جمهور: 
پس از سه ماه وقفه در مذاکرات وین، در سفر جوزپ 

بورل زمینه احیاي برجام را فراهم نمایید
دبیرکل حزب مردم ســاالري در توئیتي خطاب به رئیس جمهور نوشت: جناب 
آقای رئیسی؛ به عنوان یک طرفدار جدی منافع ملی ایران و عالقه مند به موفقیت 
دولت جنابعالی در حل مشــکالت مردم پس از ســه ماه وقفه در مذاکرات وین 
امیدوارم در ســفر جوزپ بورل به تهران با حفظ عزت، مصلحت و حکمت و با 
احیای برجام، زمینه رفع تحریم ها و گشایش وضعیت اقتصادی مردم فراهم شود.

ادعا درباره اظهارنظر رهبر انقالب
پیرامون »مهدوی دامغانی« کذب است

عضو دفتر حفظ  و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی اعالم کرد: ادعای درباره 
اظهارنظر رهبر انقالب پیرامون »مهدوی دامغانی« کذب محض است. به گزارش 
خبرگزاری مهر، مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ  و نشــر آثار رهبر معظم انقالب 
اسالمی با انتشار مطلبی در حســاب کاربری خود نوشت: اخیرا عبداهلل ناصری 
مدعی شــده که رهبر انقالب گفته اند »ورود آقای مهدوی دامغانی به کشــور را 

تضمین می کنم اما خروجش را نه!« این مطلب کذب محض است.

سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی
رئیس سازمان اطالعات سپاه شد

ســردار رمضان شریف از انتصاب سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت 
رئیس سازمان اطالعات سپاه خبر داد. به گزارش ایرنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شــریف سخنگو و مســئول روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد: با حکم 
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
سردار سرتیپ پاسدار محمد کاظمی به سمت » رئیس سازمان اطالعات سپاه« 
منصوب شــد. وی افزود: حجت االسالم والمسلمین حسین طائب رئیس سابق 
سازمان اطالعات ســپاه نیز با حکم سرلشکر حسین سالمی به سمت »مشاور 
فرمانده کل ســپاه » منصوب گردید. سردار شریف همچنین یادآور شد: رئیس 
جدید سازمان اطالعات سپاه سالها عهده دار مسئولیت« ریاست سازمان حفاظت 
اطالعات ســپاه« بودند و تجارب فراوانی در امور حفاظتی، امنیتی و اطالعاتی 
دارد. سخنگوی سپاه خاطر نشان کرد: حجت االسالم والمسلمین طائب عالوه بر 
سالها نقش آفرینی های موثر و ارزشمند در سازمان اطالعات و معاونت فرهنگی 

اجتماعی سپاه ، ریاست سازمان بسیج مستضعفین را نیز در کارنامه خود دارد.

جلسه نمایندگان با فاطمی امین
 در کمیسیون اصل نود

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از جلسه مشترک وزیر 
صمت با نمایندگان در محل این کمیسیون خبر داد. نصراهلل پژمانفر در گفتگو با 
ایرنا گفت: یکشنبه ســاعت ۶.۳۰ صبح جلسه مشترک نمایندگان با وزیر صمت 
برای بررســی موضوعات استیضاح در محل کمیســیون اصل نود برگزار می شود. 
اســتیضاح فاطمی امین وزیر صمت، یکشنبه ۲۹ خرداد از سوی هیات رئیسه به 
جریان افتاد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع ارجاع شد، اما هفته قبل در 

دستور کار کمیسیون قرار نگرفت.

معاون اول قوه قضائیه:
برای گرفتن حق مظلوم از ظالم برنامه جدی داریم

معاون اول قوه قضائیه گفت: امروز در قوه قضائیه برنامه جدی داریم تا مظلوم 
بتواند از ظالم حق خود را در دســتگاه عدلیه بگیرد. به گزارش ایســنا، حجت 
االسالم محمد مصدق در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران  گفت: 
یکی از راهبردهای قوه قضائیه تحول و برنامه محوری است. روح اصلی حاکم بر 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی هم تحول گرایی است. یکی از مهمترین محورهای 
کاری قوه قضائیه موارد شش گانه مندرج در حکم انتصاب رئیس قوه قضائیه است 
که از سوی مقام معظم رهبری بیان شد. این ۶ محور اصولی و راهبردی از جمله 
فناوری های نوین، تسهیل خدمت رسانی به مردم، ارج نهادن به قضات پاکدامن، 
ارتباط با مردم و غیره.  محور دوم فعالیت قوه قضائیه سند تحول قضایی است و 
این دو محور نقشه راه قوه قضائیه است. معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: ما در 
سند تحول قضایی به دنبال تحقق سخن کوتاه رهبری هستیم که فرمودند، قوه 
قضائیه کارهای خوبی انجام داده است اما باید به جایی برسد که اگر در جامعه دو 
نفر دعوا کردند، آن کســی که مظلوم واقع شده است، بگوید حق مرا بده، وگرنه 
به عدلیه مراجعه می کنم. ما امروز برنامه جدی  برای تحقق اینکه مظلوم بتواند 

از دستگاه عدلیه حق خود را از ظالم بگیرد، داریم.

»دفاتر ویژه رسیدگی به پرونده های ارسالی از مجلس« 
در قوه قضائیه راه اندازی می شود

دادستان کل کشــور از ایجاد دو شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به 
پرونده هایی که از مجلــس در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، 
تحقیق و تفحص و نظارتی ارسال می شود، خبر داد. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری با اشاره به پرونده های ارسالی از مجلس شورای اسالمی به 
قوه قضائیه گفت: به موجب دستور رئیس قوه قضائیه دو شعبه در دادگاه و دادسرا 
برای رسیدگی به پرونده های ارســال شده از پارلمان ایجاد شده است، البته در 
مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز قرار است، اصالحات بیشتری انجام شود 
و امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر منتج به نتیجه شود. دادستان کل کشور 
افزود: گزارش هایی که تاکنون در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، 
تحقیق و تفحص و نظارتی از مجلس برای دستگاه قضا ارسال شده، برای بررسی 
در چارچوب های قانونی به یک شعبه ارجاع شده است. دادستان کل کشور بیان 
کرد: یکی از مشکالت ما این است که تعداد قابل توجهی از گزارش های ارسالی 
به قوه قضائیه به گونه ای است که مستندات جرم در آن کامال مشخص نیست و 
زمانی که قاضی آنها را از منظر قضایی مورد بحث و بررسی قرار می دهد، مشاهده 

می کند، ارکان تحقق جرم آنگونه که قانون تعیین کرده انجام نشده است.

اخبار کوتاه

سیف الرضا شهابی 


