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مذاکرات دفاعی ایران
و آفریقای جنوبی در تهران

...

ویژه های خراسان
عواقب بی توجهی مدیران به
ابالغیه های الکترونیکی
یک مقام مسئول اجــرایــی در نامه ای به
تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی،
ضمن ارس ــال مجدد آیین نامه استفاده
از سامانه های رایانه ای که شرایط ابالغ
الکترونیکی از طریق سامانه ثنا را تشریح
می کند ،از مدیران مربوط خواسته ضمن
اطالع از این روند و بررسی حساب کاربری
آن مجموعه به صورت مداوم ،توجه داشته
باشند در صورت مراجعه نکردن و در نتیجه
اقــدام نکردن به موقع در خصوص پرونده
های حقوقی ،مسئولیت عواقب آن بر عهده
باالترین مقام مسئول آن بخش خواهد بود.

اداراتی که همچنان با ایمیل
مکاتبه می کنند
بهرغمتاکیداتودستوراتسالهایگذشته
دستگاه های مسئول مبنی بر ضرورت توقف
هرگونه تبادل اطالعات اداری و سازمانی از
طریقایمیل،جیمیلیادیگرسرویسدهنده
هــای خــارجــی ،بررسی هــای کارشناسان
یک نهاد مسئول نشان می دهد همچنان در
برخیدستگاههایاجرایی،ازاینپستهای
الکترونیکیبیگانهبرایجمعآوریاطالعات
یاتکمیلبرخیفرمهااستفادهمیشود.

چهره ها و گفته ها
حشمت ا ...فــاحــت پیشه رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت:
تالش آمریکا از تحریمهای تازه هستهای
وادار کردن ایران به خارج شدن از آژانس
و ان پی تی است تا پرونده ایران در ذیل
فصل  ۷منشور سازمان
مللقرارگیرد،بنابراین
مـــا نــبــایــد وارد فــاز
افراطی شویم/ .
انتخاب
عـــبـــاس عـــبـــدی فـــعـــال ســیــاســی
اصال حطلب تأکید کــرد :شکا فهای
جدیدی در حال به وجود آمدن است که
جناح اصالحطلب و اصولگرا
را مجبور میکند به
واقعیتها نزدیکتر
و همگراتر شوند.
/اعتماد

ایرنا-رئیسستادنیروهایمسلحآفریقایجنوبیکهبهایرانسفرکرده ،روزگذشتهبامعاونوزیردفاعکشورماندیدارکرد.سرتیپمحمداحدیدر
ایندیدارابرازعالقهکردتاباتوسعهروابطدفاعیباآفریقایجنوبیبهتعاملبلندمدتوراهبردیدستیابیم.همچنینرئیسستادنیروهایمسلح
آفریقایجنوبی،خواستارتوسعههمکاریهایدفاعیدوکشورشد.

راهحلخانیکیوجالییپوربرایعبوراز ناامیدی
درجامعه

جالییپور:مقاومتدربرابراصالحاتناشیازانتخاباتازعواملایجادناامیدیاست
نشست تخصصی «امــیــد و همبستگی
اجتماعی» در تاالر دکتر شریعتی دانشکده
علوم اجتماعی دانشگاه تهران با سخنرانی
هــادی خانیکی و حمیدرضا جالیی پور
برگزار شد .به گزارش ایرنا و جماران ،هادی
خانیکی استاد علوم اجتماعی دانشگاه
عالمه طباطبایی در سخنانی با اشاره به این
که دغدغه من در این ایام «گفت و گو» است،
اظهارکرد:گفتوگومیتواندبهترینراهحل
برای عبور بحران فروبستگی و ناامیدی به
سمتگشودگیوامیدباشد.خانیکیافزود:
من فکر می کنم برای امــروز ایــران ،روایت
امید بهتر از ناامیدی می تواند افق بسازد
زیرا وقتی جامعه ای برای خود یا دیگران
قصه ناامیدی بسراید ،ابتدا دچار فروپاشی
ذهنی و بعد فروپاشی عینی می شود و این
نابودی عاملی برای زوال اجتماعی خواهد
شد .وی با تأکید بر این که فرد یا جامعه ای
کهدچارناامیدیمیشود،قادرنخواهدبود
دوباره روی پای خود بایستد ،گفت :طبیعت ًا
وقتیازامیدصحبتمیکنیمنهخوشخیال
هستیم و نه این که خود را به غفلت می زنیم
بلکه دنبال ظرفیت و محرکی می گردیم که

بتوانیم روی پای خود بایستیم .حمیدرضا
جالیی پور استاد دانشگاه و فعال سیاسی
اصــاح طلب ،دیگر سخنران این نشست
بود .وی گفت :بر اساس پیمایشهایی که
در چندسال اخیر در دسترس ماست ،امید
مردم به نهادهای عمومی کاهش پیدا کرده
وازایننظرناامیدیدرجامعهماپدیدارشده
است .جالئی پور تأکید کرد :در کنار بحث
پیمایشهای اجتماعی دربــاره ناامیدی
از نهادهای عمومی ،به نظر میرسد که
پویشها و حرکتهای جمعی که در جامعه
وجودداردنیزچندانامیدوارکنندهنیست.
یعنی انواع این حرکت ها ،از اصالح جویانه
تا تحول طلبانه یا سرنگون طلبانه چندان
امیدوارکننده نیستند .در نظرسنجی ها
نیز ریزش پایگاه وجود دارد .بنابراین بحث

حسین فریدون در واکنش به حکم دادگــاه بدوی
ضمنرداتهاماتمطرحشدهعلیهخوداعالمکردکه
برایاینحکمدرخواستتجدیدنظرخواهدداد.به
گزارشایسنا،حسینفریدوندرواکنشبهمحکوم
شدنش از سوی دادگاه بدوی به حبس اظهار کرد:
صرف نظر از نقض صریح قانون طی اطالعرسانی
این پرونده ،اتهامات مطرح شده را علیه این جانب
دردادگاهوپارهایازرسانههاقوی ًاومطلق ًاردمیکنم

امید اجتماعی و رفع ناامیدی اجتماعی
مسئلهای جدی است که باید به آن توجه
کــرد .این جامعه شناس در بخش دیگری
از سخنانش با اشاره به بررسی های فضای
مجازی گفت :متاسفانه در فضای آنالین،
پستهایناامیدکننده،مشتریومخاطبان
زیاد و پستهای امیدوارکننده مشتریان
کمتریدارد.گوییاینانتظاروجودداردکه
در فضای آنالین تنها باید پستهای ناامید
کننده منتشر شود .وی افزود :در سیل 98
که بزرگ ترین بالی طبیعی جمعی بعد از
زلزله بود ،همه انتظار داشتند ضربه ای که
از وقوع این سیل به کشور خورد ،ناامیدی
را افزایش دهد اما قرائن نشان می دهد
که اتفاق ًا امیدواری را به نمایش گذاشت.
این تحلیل گر مسائل اجتماعی مقاومت
دایمیدربرابراصالحاتناشیازانتخابات
را از عوامل ایجاد ناامیدی ذکر کرد و گفت:
برای نمونه در  20سال اخیر مردم مرتب
در انتخابات شرکت می کنند بدون این که
پاسخ الزم را بگیرند و مقاومتی در برابر آن
ها صورت می گیرد که این موجب ناامیدی
خواهدشد  .

چندروزپسازمجادلهلفظیتندهادیبهادری نمایندهارومیهومحمد
مهدیشهریاریاستاندارآذربایجانغربیدریکجلسهاستانیکهدر
آندوطرفباعبارتهایتندوگزندهازخجالتهمدرآمدهبودند،روز
گذشتهبهادری کهدربهارستاننطقمیاندستور داشت،رویسخن
رابهاستاندارآذربایجانغربیکشاندوبازهمانتقادهایتندیرامطرح
کرد.بهگزارشایسنا،بهادریخطاببهوزیرکشورگفت :استاندارشما
پروازی است .در  ۱۹ماه گذشته ضمن این که دو ماه به خاطر بیماری
غایب بود ،هر هفته برای رسیدگی به خانوادهاش به پایتخت مراجعه
میکند؛مگرشمانفرمودیدکهبیتوتهشرطالزمبرایاستانداراناست؟
استاندارشمافرقبیناستبدادواقتداررانمیداند.ویهمچنینگفت:
استاندار شما اطالعی از مسائل اجرایی ندارد واظهار نظرهای خلق
الساعه میکند .او به علت اطالع نداشتن از تاریخ این منطقه و اظهار
نظرهایبیمطالعه،عاملایجادبحرانهایاجتماعیوتشدیداختالف
قومیترکوکرددرآذربایجانغربیشدهاست.استانداراینمنطقهاز
شهر خودش یعنی بجنورد به این جا مدیر کل وارد میکند؛ مثال مدیر
کل تحول اداری یک فرهنگی در بجنورد بوده است .وی در پایان نطق
خودنیزتهدیدکرد:ازهمینلحظهازتمامابزارهایقانونیدردستگاه
قضایی استفاده خواهم کرد و امروز موضوع استیضاح وزیر کشور در
مجلس را کلید خواهم زد .با این حال در پایان نطق این نماینده ،علی
مطهری کهریاستمجلسرابرعهدهداشت،گفت:بخشیازنطقشما
بهاینصورتبودکهشماازجانبنمایندگاناستانانتقادمیکنیداما
برخیازدوستاننمایندهمیفرمایندکهشماازطرفخودتانصحبت
میکنید.درهرصورتنظردوستاندیگرایننیست.درواقعنظربرخی
ازنمایندگاناینمنطقهغیرازآنچیزیاستکهشمامیفرمایید.

حسین فریدون :درباره محکومیت ام
تجدیدنظرخواهی می کنم

و به آن معترض هستم .وی همچنین بیان کرد :به
دلیلریشهنداشتنایناتهاماتدرواقعیتوبهامید
صدور حکم عادالنه ،برای اثبات بیگناهی خود،
درخواست برگزاری دادگــاه تجدیدنظر را تسلیم
مقاماتقضاییخواهمکرد .دوروزپیشخبرگزاری

بطحایی :پیگیر وضعیت بازداشتی های روز معلم هستم
وزیر آموزش و پرورش گفت :در اعتراض روز 12
اردیبهشت ،در برخی شهرها تعدادی از همکاران
بــازداشــت شــده بودند که به سرعت آزاد شدند
و اکنون در یکی از شهرها دو همکار همچنان
بازداشتهستندکهدرحالپیگیریهستم.ویدر
عینحالتاکیدکرد :ازتمامیهمکارانفرهنگی

انتقادات نماینده از استاندار به
تریبون مجلس هم رسید

درخــواســت دارم با تدبیر بیشتری ایــن موضوع
را دنبال کنند و اجــازه سوءاستفاده به فرصت
طلبانیکهدلشانبرایکشورنمیسوزد،ندهند.
به گزارش ایرنا ،سید محمد بطحایی در حاشیه
نشستخبریخوددرخصوصبرخیازبازداشتی
های تجمعات اخیر گفت :امید است ظرف امروز و

مهر گــزارش داد که حسینی سرپرست مجتمع
قضایی کارکنان دولت  از صدور حکم زندان برای
حسینفریدونبرادررئیسجمهورخبردادهاست.
اوجزئیاتبیشتریازاینحکمبهدلیلبدویبودن
آن اعالم نکرد .با این حال  برخی از کاربران فضای

مجازی مدعیشدندحکمفریدونشاملهفتسال
حبس و رد مال است .مسئله ای که مقامات رسمی
آنراتاییدیاتکذیبنکردهاند.

فردااینهمکارانبازداشتیبهجمعخانوادهخود
برگردند و مشکل حل شود .وزیر آموزش و پرورش
تصریح کرد :شرایط کشور شرایط جنگی است و
نباید تعارف کرد زیرا دشمن پشت دیوار خانه های
ماستوباهمهتواناینجنگراجلومیبرد.دراین
وضعیت ملتهب ،باید قدری هوشمندانه تر حرف
ها گفته شود ،ضمن این که حرف های همکاران
فرهنگی درست و اساسی است .بطحایی گفت:

معلمنبایددغدغهذهنیداشتهباشدتابافراغبالبه
بچههادرسبدهدامامعلموقتیبهشرایطموجود
فضای آموزشی اعتراض می کند ،ده ها فرد شرور
که دغدغه معلمان را ندارند و ذره ای دلشان برای
حرفه معلم نمی سوزد ،در میان جمع فرهنگیان
حاضر می شوند و با چند حرف بی ربط در کشور
تنش ایجاد می کنند که به صالح مــردم ،شهر و
مدرسهنیست.

...

خارجازدستور
محمد اکبری

توضیحنمایندهشیرواندرباره
بوسیدنتصویروزیرکشور
ایرنا-عبدالرضا عزیزی ،نماینده شیروان که
بوسهزدناوبرتصویروزیرکشوردریکهمایش،
حاشیهساز شده است ،در پاسخ به واکنشها
گفت :وقتی وزی ــری صادقانه کــار میکند،
به جای سوال و استیضاح ،باید دست اش را
بوسید .رابطه من و آقای رحمانیفضلی رابطه
پروتکلی وزیر و نماینده نیست .رابطه استاد-
شاگردی اســت .وی اف ــزود :در سیل اخیر،
ایشان یک ماه به خانهاش نرفت بنابراین چه
اشکالی دارد از او تشکر کنیم؟ کسی که خوب
کــار میکند باید بهجای بوسیدن صــورت و
تصویرش،دستاشراهم«ماچ»کرد.

ماموریت جدید مطهری برای
شفافیت
بــه دنــبــال اع ــام تذکر حسینعلی حاجی
دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس
مبنی بر این که چرا مــاده  29برنامه ششم
که مربوط به شفافسازی حقوق مقامات
و مدیران بــود ،با گذشت دو سال و دو ماه،
اجرایی نشده است ،علی مطهری به عنوان
رئیس جلسه در واکنش به این تذکرگفت:
بایدتااالنسامانهشفافسازیایجادمیشد
اما نشده است؛ این موضوع را بنده پیگیری
میکنم .مطهری همچنین در پاسخ به تذکر
دیگر این نماینده درخصوص اجرایی نشدن
آییننامههای برنامه ششم توسعه و قانون
بودجه ،اعالم کرد که از سوی هیئت رئیسه
ماموریت یافته است تا تدوین آییننامههای
برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال ۹۷
راپیگیریکند.

انتقادازبینتیجهماندنتحقیقو
تفحصهایپارلمانی
کاظمدلخوشنمایندهمردمصومعهسراطی
تذکری،بهنتایجتحقیقوتفحصهادرپارلمان
انتقادواظهارکرد:درطولدورههایمختلف
مجلس ،تعداد تحقیق و تفحصها افزایش
یافتهوچندبرابرشدهاست.

