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رئیس جمهور گفت: هیچ کــدام دیگر از عطایای الهی به 
بشر به اندازه نماز در تعالی فرد و جامعه موثر نیست.

به گزارش ایســنا، ســید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه 
در بیســت و نهمین اجالس سراسری نماز با قدردانی از 
رهبر معظم انقالب اسالمی برای فرازهای بلند پیام نورانی 
ایشان به اجالس نماز و نیز قدردانی از تالش ها و سخنان 
حجت االسالم والمسلمین قرائتی در این مراسم گفت: نماز 
واالتریــن جلوه های اخالق و عمل صالــح را برای عبد و 

انسان سالک رقم می زند.
رئیس جمهور با بیان اینکه نماز در اندیشه، اخالق فاضله 
و کریمه و عمل انسان سالک بسیار اثربخش است، افزود: 
شاید هیچ یک دیگر از عطایای الهی به بشر مانند نماز در 
ساختن و تعالی فرد و جامعه موثر نباشد و این رمز توصیه 

و امر همه انبیای عظام الهی نسبت به نماز است.
رئیســی احکام و آداب را از جلوه های مهم نماز توصیف و 
تصریح کرد: احکام، اجزا و شــرایط نماز و آنچه مربوط به 
آداب و شــرایط نماز می شود، بسیار مهم است، اما وقتی 
انسان با اسرار نماز در ارتباط قرار گیرد، روحیه او متعالی 
می شود و وقتی نماز یک فردی باال برود، آن نمازخوان نیز 

با نماز خود باال می رود.
رئیس جمهور بــا بیان اینکه به برکــت پیروزی انقالب 
اســالمی امر و توصیه همه انبیای عظــام الهی به نماز و 
جامعه نمازخوان مورد توجه خوبی قرار گرفته است، اظهار 
داشــت: باید از همه زحماتی که در این مدت برای توجه 
و اقامه نماز کشیده شده است، قدردانی کرد، اما با وجود 
کارهای بسیاری که انجام شده با آنچه باید فاصله بسیاری 
داریم. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز توجه به نماز رمز 
اســتقالل، آزادی و برپایی نظام جمهوری اسالمی ایران 
است، گفت: هجمه هایی که به اهل نماز وارد می شود نشان 

می دهد که اقامه نماز مسأله محوری در کشور است.
رئیســی خاطرنشــان کرد: اقامه نماز و توجه به فرهنگ 
نماز جامعه، مردم و کشور ما را از ابتدای پیروزی انقالب 

تاکنون از فتنه ها و توطئه ها حفظ کرده است.
رئیس جمهور با محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن 
کریــم در اروپا که مدعی مهد آزادی بودن اســت، تأکید 
کرد: کســانی که به قرآن کریــم و بهترین مخلوق خدا، 
یعنی پیامبر)ص( اهانت می کنند، بدانند که به همه ادیان 

ابراهیمی و بشریت اهانت کرده اند.
رئیسی افزود: این کار زشت و موارد اینچنینی به نام آزادی 
بیان صورت می گیرد که در واقع بدترین نوع اهانت ها به 
بشریت محســوب می شود. در سراسر عالم هیچ کس این 
حرکت را قبول نمی کند چرا که ضدآزادی بیان و مسدود 
کننده آزادی بیان در جوامع بشری است. اهانت به قرآن 
و ادیان الهی، حرکتی زشت، کریه و مطرود است. رئیسی 

با بیان اینکه اگر امروز بخواهیم لیســت بلند و باالیی از 
جنایت های اروپایی ها را ارایه کنیم کیفرخواســت بلندی 
علیه آنها صادر می شــود، تصریح کرد: اروپایی ها که خود 
را مدعــی حقوق بشــر می دانند، بایــد در جایگاه متهم 

پاسخگوی افکار عمومی و مسلمانان باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیام 
رهبر معظم انقالب به بیســت و نهمین اجالس سراسری 

نماز، گفت: در دوره های برگزاری اجالس سراسری نماز، 
۲۹ پیام از ســوی مقام معظم رهبری صادر شده که این 
پیام ها چراغ راهی برای دســت اندرکاران، مجریان، اهل 
فرهنگ و جامعه شناسان است.  رئیسی افزود: ستاد اقامه 
نماز، فرهنگیان، دانشگاهیان، طالب و جوانان باید اقدامات 
بزرگی را برای تحقق منویات رهبر انقالب در زمینه اقامه 

نماز انجام دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت انجام کارهای پژوهشی 
در زمینــه نماز، تصریــح کرد: دولت خــود را موظف به 
پیگیری و تحقق منویات رهبر انقالب در زمینه اقامه نماز 

و ارائه سبک زندگی نمازمحور برای همه می داند.
رئیسی افزود: کســانی که در زمینه اقامه نماز در کشور 
نقش آفرینی می کنند، مخاطبان خاص پیام رهبر انقالب 
به بیست و نهمین اجالس سراسری نماز هستند و ما هم 
مجری این دستورات در کشور هستیم و باید تالش کنیم 

نماز در سازمان ها و هر کوی و برزنی اقامه شود.
رئیس جمهور گفت: نماز نسخه شفابخش، آرامش بخش و 
هدایتگر تمام انســان ها است و جامعه را از تنگناها خارج 

کرده و به سکون و آرامش می رساند.
رئیســی با بیان اینکه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از 
منکر ۴ پایه اساســی دین اسالم است، خاطر نشان کرد: 
روح اقامه نماز باید بر تمام شئون زندگی انسان ها بویژه در 

نظام های اداری، سیاسی و اقتصادی کشور نمایان باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه انسان نمازخوان عالوه بر آثار 
فردی، آثــار اجتماعی فراوانی هم دارد، گفت: نمازگزاران 
واقعی اهل کم کاری، فســاد، پارتی بازی و روابط ناســالم 
اداری نیستند. رئیسی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای 
تبلیغی و رســانه ای بــرای جذب افراد عملکرد درســت 
مسئوالن اســت، گفت: مدیران در هر سطحی بدانند که 
نماز بهترین تبلیغ برای رفتار آنهاست. صداقت در گفتار، 
کــردار، عملکرد صحیح، ارتباط با مــردم و مردم محوری 
ریشــه در اقامه نماز دارد. رئیسی با تأکید بر اینکه امر به 
معروف و نهی از منکر برای اصالح جامعه بسیار مؤثر است، 
تصریح کرد: به همه دوستان و مدیران عرض می کنم که 
باید بــه روح نماز توجه کنند و حضور قلب در نماز برای 
آنها بسیار مهم اســت. همچنین وزرا، استانداران و همه 

مسئوالن به اقامه نماز در ادارات حساس باشند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با بیــان اینکه 
برگزاری نماز جماعات و جمعه کارکردهای بســیاری در 
امور فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخالقی دارد، 
تأکید کرد: باید نسبت به این کارکردها حساس باشیم و 
برای تحقق آنها اقدام کنیم و جامعه هم باید نســبت به 

کارکردهای نماز آگاهی داشته باشد.
رئیس جمهور گفت: توجه به نماز و توسعه فرهنگ نورانی 
اقامه نماز در همه ســطوح جامعه اسالمی راهکار جامعی 
برای برون رفت از مشــکالت فعلی اســت. توجه و اقامه 
نماز مشکالت روحی، روانی و سرخوردگی های اجتماعی 
و اقتصــادی را از بین می برد. بیســت و نهمین اجالس 
سراسری نماز بعد از ۲ سال وقفه به دلیل فراگیری کرونا 
امسال به شکل حضوری و طبق روال سال های قبل با پیام 

رهبر معظم انقالب اسالمی گشایش یافت.

رئیسی در بیست و نهمین اجالس سراسری نماز:

اهانت به قرآن ضد آزادی بیان است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی تاکید کرد: خرید خدمت ســربازی با 
شرایطی منصقی و کارشناسی شده باعث می شود تا یکی 
از مشکالت عدیده ای که مشموالن غایب دارند برطرف و 

مسیر زندگی شان تسهیل شود.
ســارا فالحی در گفت و گو با ایســنا با اشاره به وضعیت 
مشموالن غایب خدمت وظیفه عمومی با تاکید بر اینکه 
باید شرایطی فراهم شود تا افراد مشمول سربازی در موعد 
مقرر دوران خدمت ســربازی خود را انجام دهند، گفت: 
ممکن اســت عده ای به واســطه برخی مشکالت نتوانند 
در موعــد مقرر دوران خدمت خود را انجام دهند؛ در این 
زمینه با توجه به اینکه بســیاری از مشــموالن غایب در 
ســنین باالیی قرار دارند یا اینکه متاهل شده اند و شرایط 
متفاوتی پیدا کرده اند، به دلیل طی نکردن دوران سربازی 

از یکسری از خدمات اجتماعی و اقتصادی محروم هستند 
که به نظر من در بودجه سال ۱۴۰۲ باید به وضعیت این 

افراد رسیدگی شود.
وی بــا بیــان اینکه »بایــد در بودجه ســال آتی فکری 
کارشناســی شــده و تصمیمی منطقی درباره مشموالن 
غایب ســربازی صورت بگیرد تا این افراد متضرر نشوند«، 
اظهار کرد: مشــموالن غایب نیز شهروند هستند و باید از 
یکسری حقوق برخوردار باشند؛ خرید خدمت سربازی با 
شرایطی منطقی و کارشناسی شده باعث می شود تا یکی 
از مشــکالت عدیده ای که این افراد دارند برطرف و مسیر 

زندگی شان تسهیل شود.
ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
همچنین با تاکید بر اینکه هر تصمیم و قانونی باید دارای 
پیوست عدالت باشد، عنوان کرد: یکی از مسائلی که درباره 

خرید دوران خدمت ســربازی مشــموالن غایب مطرح 
می شــود، این است که بسیاری از این افراد دارای توانایی 
مالی هســتند و می توانند این کار را انجام دهند و خیلی 
نیز از این توانایی برخوردار نیستند؛ برای برقراری پیوست 
عدالت در این موضوع، باید تسهیالتی در اختیار افرادی که 
توانایی مالی ندارند، قرار بگیرد تا بتوانند مانند افراد توانمند 

مالی دوران خدمت سربازی خود را خرید کند.
همچنین نایب رئیس اول کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه »جوانان به 
ویژه برای مسائلی نظیر اشتغال و همچنین مسائل روزمره 
خود نیاز به تعییــن تکلیف وضعیت نظام وظیفه دارند«، 
تاکید کرد: باید به مشموالن غایب خدمت سربازی کمک 

کنیم تا تکلیف شان روشن شود.
حمیدرضا کاظمی در گفت وگو با ایســنا با تاکید بر لزوم 

حمایت از مشموالن غایب خدمت سربازی اظهار کرد: باید 
به نوعی به مشموالن غایب خدمت سربازی کمک کنیم 
چراکه این افراد که اغلب نیز جوان هستند باید تکلیف شان 

روشن شود.
وی با بیان اینکه »بعضــی از فعالیت های جوانان در گرو 
تعییــن تکلیف وضعیت نظام وظیفه آنها اســت«، افزود: 
جوانان به ویژه برای مســائلی نظیر اشــتغال و همچنین 
مســائل روزمره خود نیاز به تعیین تکلیف وضعیت نظام 
وظیفه دارند. این نماینده مجلس در پایان با اعالم مخالفت 
با طرح موضوع ارائه تســهیالت بانکی به مشموالن غایب 
خدمت سربازی جهت خرید این دوره تاکید کرد: به نظر 
من در صورت فراهم شــدن امکان خرید خدمت سربازی 
برای مشموالن غایب، داوطلبان این طرح باید هزینه های 

مربوطه را صرفاً به صورت نقدی پرداخت کنند.

دادســتان تهــران به همــراه ۲۰۰ نفر از قضــات نواحی 
دادســراهای تهران و شهرستان های استان تهران، رؤسای 
دادگاه هــای بخش های تهران از زندان تهران بزرگ بازدید 
کرد. به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضائیه، علی صالحی 
دادســتان عمومی و انقالب تهران پیــرو تاکید رئیس قوه 
قضائیه مبنی بر بازدید مسئوالن قضایی از زندان ها، صبح 
پنج شــنبه ۶ بهمن به همراه ۲۰۰ نفــر از قضات نواحی 
دادسراهای تهران از زندان بزرگ تهران بازدید کرد و ضمن 
استماع درخواست های مددجویان به صورت چهره به چهره 

با آن ها دیدار و دستورات مقتضی را صادر کرد.
صالحی در ابتدای این بازدید در نشســت با دادستان های 
عمومی انقالب شهرســتان های اســتان تهران و روسای 
دادگاه های عمومی بخش استان تهران، اظهار کرد: یکی از 
وظایف دستگاه قضایی در حوزه زندان ها و زندانیان؛ نظارت 
بر جمعیت زندان ها، مالقات با زندانیان ها، بررسی مشکالت 

و رسیدگی به درخواست های آنهاست.
وی افزود: دســتگاه قضایی الزم می داند از لحاظ مدیریتی 
و نظارتی، شــاخص هایی که مدنظر اســت مورد کنترل و 
ارزیابــی قرار دهد تا اگر زندانی طبق قانون خواســته های 
قانونی، تخفیف مجازات، اعســار و سایر تخصیصات قانونی 
را دارد قضات درخواســت ها را مشاهده، بررسی و تصمیم 

گیری کنند.
دادســتان تهران اظهار کــرد: بازدید امــروز باید کیفی و 
کارساز باشد و نباید جنبه نمایشی داشته باشد و همکاران 
و قضــات محترم بســیار دلســوزانه، با دقــت و احترام با 
زندانیان به صورت چهره به چهره مالقات داشــته باشند و 

درخواست های مددجویان را با دقت بررسی کنند.
وی در ادامه گفت: به مناســبت ســالروز پیروزی انقالب 

اســالمی قضات در اسرع وقت درخواســت زندانیانی که 
مشــمول تخصیصات قانونی مي شــوند را رسیدگی کنند 
و به این مهم توجه داشــته باشــند که قرار تأمین مناسب 
برای زندانیــان در نظر بگیرند. وی افــزود: در این بازدید 
که تا بعدازظهر نیز ادامه خواهد داشــت بنــا داریم که با 
تمامی زندانیان تهران بــزرگ اعم از متهمان و محکومان 
به صورت چهره به چهره مالقات داشــته و درخواست های 
زندانیان را بررسی کنیم و درنهایت برحسب درخواست ها 
تصمیمات مقتضی و قانونی را اعمال کنیم. دادستان تهران 
بیــان کرد: در مالقات امروز تعــداد ۲۵۰۰ نفر از زندانیان 
درخواست اعطای تســهیالت قانونی را داشتند که پس از 
بررســی تصمیمات مقتضی گرفته مي شود. تعدادی از این 
درخواست ها الزم است که جهت اعمال به دادگاه ها ارسال 

شــود. همچنین درخصوص تعدادی که مربوط به دادسرا 
باشد حتما تصمیم گیری می کنیم. صالحی اظهار کرد: ۸۵ 
نفر از زندانیان تقاضای توبه داشــتند که نسبت به ارسال 
پرونده های آن ها به مرجع صادر کننده اقدام می کنیم. بنا 
داریم که درخواست ها دقیق بررسی شود تا هر زندانی که 
درخواست قانونی دارد نســبت به اعمال آن در حد قانون 
و مقررات اقدام کنیــم. وی در ادامه گفت: بازدید از زندان 
برنامه مدون و دوره ای اســت که به صورت مستمر انجام 
می شود تا درخواست های زندانیان بررسی و اعمال مقررات 

صورت گیرد.
صالحی اظهار کرد: از مــواردی که در این بازدیدها مطرح 
می شــود بحث اعسارهاســت و با توجه به اینکه مقررات 
رسیدگی به دعوای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شود 
این درخواســت ها را دریافت و به مراجع مربوطه ارســال 

مي کنیم تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

یک عضو هیات رئیســه کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی گفت: قطعا مجلس با در نظر گرفتن شرایط کشور 
و ارزیابی میزان تحقق درآمد نفتی در سال جاری نسبت 
به تعیین حجم فروش نفت و قیمت آن در بودجه ۱۴۰۲ 

تصمیم گیری خواهد کرد.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت وگو با ایســنا، درباره 
پیش بینی فروش روزانه نفت و قیمت هر بشــکه نفت در 
الیحه بودجه سال آینده بیان کرد: هم درباره حجم فروش 
و هم قیمت فروش نفت نظرات مختلفی در مجلس وجود 
دارد امــا اینکه توجیه دولت از رقمی که در الیحه بودجه 
سال آتی پیش بینی کرده است چیست باید مورد ارزیابی 
قرار گیرد. قطعا کمیســیون انرژی ســعی مي کند تا نظر 
کارشناســی درباره فروش نفت برای سال آینده ارائه کند 
و هرچه بتوانیم ارقام فروش نفت را منطقی تر و واقعی تر 

پیش بینی کنیم قطعا به نفع کشور است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهار کرد: اگر 
از االن یک برنامه اجرایی برای فروش نفت طراحی کنیم 
تا با ناترازی در این بخش مواجه نشــویم، قطعا با مشکل 
کمبود نقدینگی و چاپ پول در سال آینده مواجه نخواهیم 
شــد. وی ادامه دامد: در پیش بینــی رقم فروش نفت و 
درآمد نفتی حاصله برای ســال آینده باید شرایط کشور 
و جنگ ترکیبی کــه علیه ما به راه انداخته اند را در نظر 
بگیرم و همه جوانب باید سنجیده شود. اگر از محل فروش 
نفت در سال آتی درآمد بیشتری کسب کردیم مي توانیم 
کارهای بیشتری انجام دهیم اما اگر با چشم انداز رویایی، 
افق فروش نفت را ببندیم ســبب مي شود تا دشمن فشار 

را بر ما بیشتر کند.
نماینده مردم سروســتان در مجلس شــورای اســالمی، 
تصریح کرد: ما نمي توانیم ســقف بودجه را باال ببندیم و 
برای فروش نفت و حجم تولید در سال آینده رقم باالیی 

را لحاظ کنیم سپس با عدم تحقق این درآمد هم مجلس 
و هــم دولت نمره منفی را دریافت خواهند کرد. اینکه آیا 
۶۰۵ همت پیش بینی شده به عنوان درآمد نفتی در سال 
آینده محقق خواهد شــد یا نه بایــد در وهله اول توجیه 
دولت شنیده شود و باید میزان فروش نفت در سال جاری 
و تفاوت آن با میزان درآمد پیش بینی شــده از این محل 

برای سال آتی مورد بررسی قرار گیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید شرایط سال جاری و سال آتی 
نیز مورد بررسی قرار گیرد. دولت باید بتواند نمایندگان را 
قانع کند که ایــن ۶۰۵ همت درآمد نفتی محقق خواهد 
شد. امیدواریم بودجه پیشنهادی دولت با یک منطقی که 
هم شرایط جاری کشور و هم شرایط آتی کشور در آن در 
نظر گرفته شــده باشد در مجلس به تصویب برسد. اینکه 
صرفا یکســری اعداد و ارقــام را در الیحه بودجه بیاوریم 
اما محقق نشــود و از یک طرف دولت تحت فشــار باشد 

و از طرف دیگــر مجلس مدام تذکر بدهد که چرا بودجه 
تخصیص پیدا نمي کند مشکلی را حل نمي کند، در نهایت 
ایــن ناکامی ها به کاهش ارزش پــول ملی مي انجامد که 

اتفاق خوبی نخواهد بود.
رحیمی مظفری افزود: شرایط اقتصادی کشور اجازه تغییر 
قیمت حامل های انرژی در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ را 
نمي دهد هرچند ممکن است خارج از مصارف خانگی در 
راســتای رعایت الگوی مصرف در سقف پله ها تغییراتی 
ایجاد شده و بحث آب، برق و گاز صنایع مشمول تغییراتی 
شود اما اینکه قیمت بنزین تغییر کند یا اینکه قیمت سایر 
حامل های انرژی باالتر برود قطعا در بودجه سال آتی اتفاق 
نخواهد داد. اگر شرایط اقتصادی مناسب بود تغییر قیمت 
حامل های انرژی یک ضرروت اجتناب ناپذیر بود اما امروز 
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور فعال این ضرورت را سلب 

کرده است.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
قبوض گازی که در ماه جاری برای برخی از مشــترکان 
خانگی صادر شــده است تفاوت چشــمگیری با ماه های 
گذشته دارد و سبب شده تا ابهاماتی در نحوه تعرفه گذاری 
ایجاد شــود. مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
علت افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی، 
بیان کرد: آنچه که مجلس در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ در تعرفه گذاری گاز و برق پیش بینی کرد، تعرفه 

گذاری پلکانی بود و قرار بود دولت آئین نامه ای را در این 
بخش تهیه کند و بر اســاس آئین نامه نسبت به تعیین 
پلکان ها و نحوه قیمت گذاری در هر پلکان اقدام کند و در 
واقع مجلس این اختیار را به دولت داده بوده که نســبت 
بــه قیمت گذاری پلکانی اقدام کنــد. وی ادامه داد: پس 
اینکه در هر پلکان چه میــزان یارانه انرژی باید پرداخت 
شود و پلکان ها چگونه تعریف شود و نحوه محاسبه قیمت 
چگونه باشــد؟ همگی در اختیار دولت بود. نخعی اظهار 

کرد: اما در مــاه جاری قبوض گازی کــه برای برخی از 
مشــترکان صادر شده است، تفاوت چشمگیری با قبوض 
ماه های گذشته دارد و این امر سبب شده تا ابهاماتی ایجاد 
شود که دولت چگونه این قبوض را محاسبه کرده است؟ 
نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: افزایش قیمتی کــه به صورت یکباره در قبوض گاز 
رقم خورده اســت، منطقی به نظر نمي رسد. این ابهام در 
نحوه تعرفه گذاری برای ما نیز وجود دارد و حتما در اولین 

فرصت این موضوع را در کمیسیون انرژی بررسی خواهیم 
کرد و امیدوار هســتیم که به تعرفه گذاری منطقی تری 
برســیم. نخعی گفت: با توجه به گرفتاری هایی که مردم 
در اقتصاد و معیشت دارند و در تامین کاالهای اساسی با 
مشکل مواجه هستند، این افزایش قیمت یکباره در قبوض 
مشترکان منطقی به نظر نمي رسد. کمیسیون انرژی این 
موضــوع را دنبال خواهد کرد تا اگر مغایرت قانونی وجود 

دارد نسبت به تعدیل قیمت قبوض اقدام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

در بودجه ۱۴۰۲ باید به وضعیت مشموالن غایب سربازی رسیدگی شود

گفت وگوی چهره به چهره دادستان تهران با مددجویان

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی:

عدم تحقق منابع درآمدی بودجه به کاهش ارزش پول ملی می انجامد

افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی منطقی نیست

مسئولیت فقط کار نمایشی نیست
احسانحقطلب

در طول ســال های فعالیت سیاسی در کشــور با مسئوالن زیادی در سطوح 
مختلف مدیریتی برخورد داشــته ام و کمابیش مي توان عیار برخی افراد را از راه 

دور هم سنجید.
مسئوالن دولتی در جمهوری اسالمی معموال چند دسته هستند.

دسته اول افراد تحصیلکرده و کاربلد که دارای IQ و EQ مناسبی هستند و 
سعی مي کنند تا مجبور نشدند صحبت نکنند تا کمتر دچار چالش شوند.

دسته دوم افرادی هستند که صرفا با روابط خویشاوندی یا حزبی به جایگاهی 
مي رســند. این افراد هم بدون سروصدا و جلب توجه ســال ها از مسئولیتی به 

مسئولیت دیگر مي رسند و روزگار مي گذرانند.
اما گروهی دیگر از مسئولین هم وجود دارند که عالقه خاصی به دیده شدن 

دارند و برایشان اهمیتی ندارد که در چه شرایطی و چگونه دیده شوند.
با حفظ احترام، برای مثال، اســتاندار یکی از اســتان ها یک نمونه بارز از این 
دســت افراد است: یک روز پشت لودر ایشــان را مي بینیم، یک روز خبر افتتاح 
تاکســی هوایی در اســتان را مي دهد، یک روز هم طــوری وانمود مي کند که 
قرار است اســتاندار پایتخت یا معاون رئیس جمهور شود. او در مورد جمع آوری 

سگ های خانگی و حجاب هم مصاحبه های خاص مي کند .
این درحالی است که عالمان سیاست مي دانند طریقه حکومتداری و مدیریت 
اجرایی چنین نیســت. آری؛ بخشی از سیاســت نمایش است و الزمه مجریان 
است ولی بدین شکل هم نباید باشد که یک مدیر اجرایی به صورت کلی درگیر 
کارهای نمایشی و ویترینی باشد. اما به نظر مي رسد امثال این قبیل افراد ظاهرا 
مسیر پیشــرفت خود را در مصاحبه ها و حرکات نمایشی دنبال مي کند فارغ از 
این که بیندیشــد صدها هزار چشم و گوش و فکر رفتارهای ایشان را مي نگرد و 

قضاوت مي کند.
مردم باتوجه به اینکه این روزها به رســانه دسترســی های بیشتری دارند به 
ســادگی مي توانند عملکرد مسئوالن را قضاوت کنند. از همین رو مسئولی نباید 
تصــور کند به صرف برخی کارهای نمایشــی و رســانه ای مي تواند القا کند که 
عملکرد قابل قبولی داشــته است. جامعه چشــمان بازی دارد و اسیر بازی های 
نمایشــی نمي شود. امید که رئیس جمهور محترم و وزارت کشور نگاه ویژه ای به 

این نکته داشته باشند.

سرمقاله

همزمان با برگزاری بیست و نهمین اجالس سراسری نماز، 
پیام رهبر انقالب به این اجالس منتشر شد.

در این پیام به آمده است: برپائی این همایش فرخنده پس 
از تأخیر دوساله، مایه خرسندی و انشاءاهلل موجب برکت 
است. هر تالش فکری و عملی برای نشان دادن ارزش نماز 
و بزرگداشــت این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی 

کردن دل انسانها و گرم کردن محفل زندگی آنها است.
یاد خدا که نماز مظهر کامل آن اســت، دل و جان را آزاد 
و جامعه را آباد میسازد. پیوندهای حیاتی در یک جامعه 
خوشــبخت و خوش فرجام، همچون دوستی و گذشت و 
مهربانی و همدلی و همدردی و یاری رسانی و خیرخواهی 
و امثال آن به برکت رواج و اقامه نماز، اســتحکام می یابد. 
صفهای نماز جماعت، صفوف به هم پیوسته فعالیت های 
اجتماعی را پدید میآورد. کانون گرم و پرشــور مساجد، 
کانون های همکاری در عرصه اجتماعی را رونق می بخشد. 
نماز، آنگاه که با احســاس حضور خداوند، گزارده شود به 

همه عرصه های زندگی نورافشانی میکند و دنیا و آخرت 
فرد و جامعه را آباد میسازد.

نمازگــزار - هر کــه و هر جا- به انــدازه ظرفیت خود از 
نمــاز بهره میبرد، ولی در این میــان، جوانان و نوجوانان 
از همه جلوترند؛ بهره  آنان از نمازی که با توجه و خشوع 
خوانده شود بسی بیشتر است. دل جوان و نوجوان آمادگی 
افزونتری دارد برای رســیدن به »فالح« کــه اذان نماز، 

شتاب گرفتن به آن را سفارش می کند.
پــدران و مــادران، معلمــان و اســتادان، اندرزگویان و 
راهنمایان، این حقیقــت را در رابطه میان نماز و جوان، 
به یاد داشته باشــند و وظیفه ئی را که بر دوش آنهاست 

بشناسند.
مدارس، دانشــگاه ها، بطــور ویژه دانشــگاه فرهنگیان، 
صداوســیما و دیگر دســتگاههای فرهنگ ساز، در شمار 
مخاطبان اصلی »اقیموا الصــالة« جای میگیرند. توفیق 

همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

پیام رهبر انقالب به بیست و نهمین اجالس سراسری نماز

علت احضار پدر و مادر کیان پیرفلک به »دادسرا«
دادستان عمومی و انقالب ایذه گفت: والدین کیان پیرفلک چند بار به صورت 
تلفنی به دادسرا دعوت شدند اما به درخواست خودشان مبنی بر دعوت کتبی 

ابالغیه به صورت کتبی برای آن ها صادر شد.
محمد رسالتی دادستان عمومی و انقالب شهرستان ایذه در جمع خبرنگاران 
اظهــار کرد: فراخواندن پدر و مادر مرحوم کیــان پیرفلک مطابق قانون آیین 
دادرســی به عنوان اولیا دم جهت ارائه شکایت در صورت تمایل صورت گرفته 

است.
وی افزود: همچنین با توجه به حضور پدر و مادر مرحوم در صحنه حادثه این 
افراد جهت تحقیقات تکمیلی و شناســایی عامل  یا عامالن جنایت نزد مرجع 

قضایی فراخوانده شده اند.
دادستان عمومی و انقالب ایذه گفت: والدین کیان پیرفلک چند بار به صورت 
تلفنی به دادسرا دعوت شدند اما به درخواست خودشان مبنی بر دعوت کتبی 

ابالغیه به صورت کتبی برای آن ها صادر شد.
وی ادامه داد: دادســتانی شهرستان در مورد ادامه کار خانم موالیی مادر کیان 

پیرفلک هیچگونه ورودی نداشته و اظهار نظری نکرده است.

فرد حاضر در صحنه شهادت شهید علی وردی 
متهم پرونده نیست

متهمی که ادعا می شــود در صحنه شهادت شــهید علی وردی حضور داشته 
و از زندان آزاد شــده اســت هیچ عنوان اتهامی در این پرونده ندارد و اتهامات 

دیگری دارد.
به گزارش قوه قضائیه، ادعایی با عنوان آزاد شدن یکی از افراد حاضر در صحنه 
شهادت شهید آرمان علی وردی منتشر شده و در بین کاربران دست به دست 
می شود که صحت ندارد. مطابق بررسی ها دقیق صورت گرفته خانمی با نام و 
مشخصات منتشر شده در فضای مجازی در پرونده شهادت آرمان علی وردی 
بازداشــت نشده است. بر اساس این گزارش، در مورد خانم مورد اشاره پرونده 
اتهامی دیگری مفتوح است که هیچ ربطی به صحنه جنایت شهید علی وردی 

ندارد.

۲۹ مورد بنای غیرمجاز در بابلسر به وضع سابق برگشت
رئیس کل دادگستری مازندران از اعاده به وضع سابق ۲۹ مورد بنای غیر مجاز 
از جمله دیوارکشــی به متراژ بیش از ۶ هزار مترمربع در اراضی زراعی و باغی 
در شهرســتان بابلسر خبر داد. به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، 
حجت االسالم و المسلمین اکبری، گفت: با پیگیری و دستور دادستان عمومی و 
انقالب شهرستان بابلسر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانونی حفظ اراضی زراعی 
و باغی نسبت به اعاده به وضع سابق ۲۹ بنای غیرمجاز نیمه ساخته شامل ۱۹ 
مورد تفکیکی، ۸ واحد تجاری در حال ساخت و دو واحد ویال در اراضی زراعی 
و باغی واقع در روســتای ازنوا و کرفون بخش بهنمیر، شهرستان  بابلسر اعاده 
به وضع سابق شد. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران 
افزود: با توجه به اینکه مازندران از استان های حاصلخیز بوده و بیشتر اشتغال 
مردم از راه کشاورزی است، شــورای حفظ حقوق بیت المال استان در جهت 
حفظ اراضی کشــاورزی تاکیدات فراوانی داشته و در این خصوص جلساتی به 
صورت ماهیانه تشکیل تا تصمیمات الزم به منظور پیشگیری و اثربخشی بیشتر 

اقدامات دستگاه ها، برنامه ریزی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشــاره به برخی اقدامات انجام شده توسط 
دســتگاه های متولی یادآور شــد: هر چند اقدامات خوبی در زمینه برخورد با 

تخلفات انجام رسیده اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم .

برای یک فروشنده لنزهای تقلبی
پرونده قضایی تشکیل شد

با دســتور دادستانی تهران و بازدید از یک واحد صنفی فروش لوازم بهداشتی 
حدود ۲۸۰۰ عدد از اقالم تقلبی و غیر مجاز شامل لنز یک بار مصرف و محلول 

شستشوی لنز کشف و برای متهم پرونده قضایی تشکیل شد.
به گزارش قوه قضائیه، دادســتانی تهران پس از کسب خبر از منابع اطالعاتی 
پیرامون فروش مایع لنز چشم تقلبی در یک واحد صنفی فروش لوازم بهداشتی 
در بازار خیابان ۱۵ خرداد؛ با توجه به حساســیت موضوع و تهدید ســالمت 
شهروندان پیگیری آن در دستور کار دادسرای جرایم پزشکی و بهداشتی قرار 

گرفت.
طبق گزارش دادستانی دســتورات قضایی خطاب به پلیس عملیات معاونت 
نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب صادر شــد تا ضمن همکاری با عوامل غذا و 
داروی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به بازرسی از محل اقدام کنند و بر همین 
اساس در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ واحد بازرسی به آدرس اعالمی اعزام و در بازدید 
از این واحد حدود ۲۸۰۰ عدد از اقالم تقلبی و غیر مجاز شامل لنز یکبار مصرف 

و محلول شستشوی لنز کشف شد.
در همین راستا برای واحد متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و تالش جهت 

شناسایی متهم اصلی ادامه دارد.

تکذیب رایزنی درخصوص رژیم حقوقی خزر
معاون سیاسی رئیس جمهور در بیان موضع دولت ایران نسبت به رژم حقوقی 
دریای خزر نوشت: منافع ایران فقط با ترسیم خط مبدا خاص تامین می شود.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اظهاراتی مبنی بر فشار مسکو برای تصویب 
وضعیت حقوقی دریای خزر در برخی رســانه ها منتشر شده بود که اظهارات 
معاون سیاسی رئیس جمهور از غیر واقعی بودن این گمانه زنی ها حکایت دارد.

محمد جمشــیدی در توییتر خود در این رابطه نوشت: »سیاست دولت ایجاد 
کریدور جامع شمال جنوب است یعنی هم ترانزیت هم انرژی. 

در تعامــالت اخیر بویــژه گفتگوی تلفنی رئیســی و پوتین ایــن راهبرد را 
پیگیــری کردیم. اگر رژیم حقوقی خزر را پیش می کشــیدند همان چیزی را 
 می شــنیدند که رو در رو به پوتین گفتیم: منافع ایران فقط با ترســیم خط 

اخبار کوتاه


