
همزم��ان با ديدار حس��اس نخس��ت وزير ژاپن با 
مقامات ايراني، ضدانقالب با حمايت كانون وكالي 
فرانسه اقدام به برگزاري تجمعي به بهانه حمايت از 
يك مجرم امنيتي )نسرين ستوده( مقابل سفارت 
كش��ورمان در فرانس��ه كرد؛ تجمعي كه به گفته 
منابع خارجي بيش از 90درصد شركت كنندگان 

در آن غيرايراني بودند. 

  جلسه مرموز
اين اتفاق در حالي است كه چند روز پيش مسئوالن 
سفارت فرانسه در ايران از جمله فيليپ تي بو سفير 
فرانس��ه در ايران، با رئيس و اعضاي هيئت مديره 
كانون وكالي دادگستري مركز ديدار داشته است. 
عكس هايي از اين ديدار در فضاي مجازي منتشر 
شده است. با توجه به اتفاقات مقابل سفارت ايران 

در فرانسه، آن هم درس��ت پس از ديدار مقامات 
س��فارت فرانس��ه در ايران با اعضاي كانون وكال، 
س��ؤاالت و ابهامات فراواني پديد آم��د و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش كانون وكال هيچ موضع گيري  
در قبال محتواي جلسه و مذاكرات شبهه برانگيز با 

مقامات فرانسوي نداشته است. 
طبق آنچ��ه در وبگاه كانون وكالي دادگس��تري 

مركز در نقل اين جلسه آمده است: عيسي اميني، 
رئيس كانون وكالي مركز به همراه برخي از اعضاي 
هيئت مديره با فيليپ تيه بو سفير فرانسه و رايزن و 
مشاور حقوقي آن سفارتخانه در محل كانون وكال 

ديدار و گفت وگو كردند. 
  دخالت كان�ون وكال در آم�وزش عالي به 

پشتوانه دشمنان نظام !
در توضيح بيشتر اين جلسه آمده است كه »در اين 
ديدار بر اصول راه هاي تقويت همكاري بين كانون 
وكالي دادگستري مركز با دانشگاه ها و كانون هاي 
وكالي كشور فرانس��ه با رويكرد علمي- حرفه اي 
تأكيد و مقرر شد، به زودي تفاهمنامه اي بين اين 
كانون و سفارت فرانسه در خصوص گسترش روابط 
علمي - صنفي منعقد شود. طرفين در اين جلسه، 
نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان و بر استمرار 
گفت وگو ها تأكيد كردند.« اساساً كسي نيست كه 
از كانون وكال بپرسد كجاي وظايف شما دخالت در 
امور دانشگاه هاست آن هم با پشتوانه دشمنان ملت 
ايران؟! اي كاش نهادهاي نظارتي از اين همه تسامح 
نسبت به اين نهاد به اصطالح صنفي كه تخلفات 

عديده سياسي و اقتصادي دارد، درگذرند. 
  اين قصه سر دراز دارد

پيش از اين نيز شهردار پاريس، در حساب توئيتر 
خود از مجرمان امنيتي ايران اعالم حمايت كرد و از 
همگان خواسته بود، نامه كانون وكال در پشتيباني 
از وي را امض��ا كنند. ع��الوه بر ش��هردار پاريس، 
ش��ماري از چهره هاي سياس��ي و اجرايي فرانسه 
از جمله مانوئل والس، نخس��ت وزير سابق از نامه 
درخواست آزادي نسرين س��توده حمايت كرده 
بودند. ژان اي��و لودريان، وزير خارجه فرانس��ه در 
اظهاراتي گفته بود، از هيچ اقدامي براي آزادي اين 

مجرم امنيتي كوتاهي نمي كند. 
اين در حالي اس��ت كه در اواخر فروردين امسال 
نيز شماري از وكالي دادگس��تري ميالن مقابل 
كنسولگري ايران در اين شهر تجمع كردند. يك 
وكيل كانون مركز، از وكالي دادگستري در رابطه با 
اين تجمع حتي به اظهارنظر پرداخته و ضمن دفاع 
از اين نوع تجمع براي حمايت از يك مجرم امنيتي، 
چنين اقدام��ي را براي وكال ي��ك وظيفه معرفي 
كرده بود و ادعا داشت: هرجا اين اتفاق بيفتد، بايد 

مداخله كنند و تظاهرات راه بيندازند !
دعوت به ش��ورش خياباني اولين و آخرين اقدام 
كانون سياسي وكال نيست. مصاحبه هاي متعدد با 
رسانه هاي معاند، اقدامات خالف امنيت و مصلحت 
ايراني��ان و تخلف��ات مالي اين نه��اد گفتني هاي 

ديگري را هم دارد. 
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پرونده 14متهم ارزي روي ميز دادگاه ويژه اقتصادي قرار گرفت 

انتقاد دادستان سيستان و بلوچستان از سيستم نظارت بانك مركزي

به همت سازمان برنامه و بودجه !

ارتقاي جايگاه زبان فارسي هم در حسرت بودجه است

كانون وكال يا پياده نظام دشمنان ايران؟!
هنجارشكني نهاد صنفي وكال به حدي رسيده است كه علناً و در سكوت نهادهاي نظارتي 

اقدامات خالف مصلحت ملي انجام مي دهد

بازهم پاي رش�وه 

نيره ساري 
مدير بانكي به ميان   گزارش  2

 آم�د و ع�ده اي با 
اجاره كردن افراد بي بضاعت براي شركت هاي 
صوري، اقدام به دريافت ارز دولتي كردند و در 
حالي كه هيچ كااليي وارد نكردند، باعث خروج 
ميلياردها ارز دولتي از كشور شدند. اين بار هم 
با فقدان نظارت بانك مركزي، كالهبرداري از 
دولت رقم خورد. هر چند زيان ديده در اين ميان 
دولت بوده است، اما نبايد از فقدان نظارت هاي 
الزم بان�ك مركزي غفلت ورزي�د. طبق آنچه 
دادستان سيس�تان و بلوچس�تان مي گويد، 
بانك ه�ا به س�ادگي مقابل چك برگش�تي را 
مي گيرند، اما در مقابل متهمان در نبود كنترل 
دقي�ق و نظارت هاي بانك مركزي توانس�تند 
مدارك جعلي را در »سامانه ثبتارش« بارگذاري 
و پس از اين از بانك هاي عامل حواله هاي ارزي 

را دريافت كنند. 
دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي، روزگذشته 
به رسيدگي پرونده 14متهم ارزي در شعبه يك 
ويژه به رياست قاضي موحد رسيد. پرونده اي كه از 
استان سيستان و بلوچستان به تهران ارسال شده 
است و قرائت كيفرخواست توسط دادستان اين 
استان حجت االسالم موحدي راد صورت گرفت. 
كيفرخواس��ت چندين صفحه اي كه روزگذشته 
نيمي از آن قرائت و مابقي به روزهاي آتي موكول 

شد. 
 14 متهم كالهبرداري از دولت 

حميدرضا رنود، مسعود نوري، عليرضا بهزاديان، 
محمودرضا سليمان زاده، امير سعيديان، شهرام 

فرج��ي، محمد قدس��ي، حميدرض��ا انصاريان، 
س��يدعلي وزي��ري، مصطف��ي س��ليمي، آرش 
ش��يرآقايي، داود توس��لي، فريب��رز عزت آبادي، 
فرش��اد بارك زايي، از جمله متهمان اين پرونده 
هستند كه طبق كيفرخواس��ت دو متهم رديف 
اول مجموعاً 65 ميليون يورو ارز دولتي از كشور 

خارج كردند. 
اكثر اين متهمان با درياف��ت حواله هاي ارزي به 
نرخ دولتي و فروش در بازار آزاد برخالف ضوابط 
اقدام كرده و با علم به مؤثرب��ودن اقدامات منجر 
به اخالل در نظام اقتصادي كش��ور شدند. اخالل 
در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق عمده ارز 
با وصف سردستگي و تشكيل گروه سازمان يافته 
بخش ديگري از ديگر عناوين اتهامي اين متهمان 

بوده است. 
همچنين مطابق كيفرخواست قرائت شده، برخي 
ديگر از اين افراد به جرم معاونت در جعل اس��ناد 
تجاري از طريق صدور دس��تور جعل پرفرم ها و 
تحصيل مال نامشروع، از طريق مابه التفاوت نرخ 

ارز دولتي به آزاد متهم هستند. 
فرش��اد بارك زايي، به عنوان متهم رديف 14 اين 
پرونده كه مديربانك توس��عه تعاون سيستان و 
بلوچستان محسوب مي ش��د و اتهام وي دريافت 
رشوه به مبلغ 2 ميليارد ريال از شهرام فرجي در 
قالب وجه نقد، يك دستگاه ساندرو به مبلغ 625 
ميليون ريال، 350 ميليون ري��ال از محمودرضا 
س��ليمان زاده و يك بليت پرواز تركيه به مبلغ 6 

ميليون ريال بود. 

 شگرد متهمان 
دادستان سيستان و بلوچس��تان در رابطه با نحوه 
فعاليت يكي از متهمان اين پرون��ده به نام آرش 
ش��يرآقايي توضيح داد كه وي با فريب كارگران 
رس��توران ها به آنها وعده حقوق بيش��تر و چند 
برابر كارگري را مي داده است، سپس آن جوان را 
استخدام كرده و برايشان كت و شلوار مي خريده 
و شركت هاي صوري را به نام اين افراد زده و حتي 
برايشان دس��ته چك مي گرفته است.  »مديران 
عامل اجاره اي«، تعبيري بود كه دادستان سيستان 
براي اين افراد به كار برد و در بيان مطالب بيشتر 
گفت: بعد از به كارگيري اين افراد، آنها را به محضر 
برده و تعهد محضري جهت عدم سوءاستفاده از 

موقعيت اخذ مي شد. 
نكته ديگري كه دادستان سيستان به آن اشاره كرد 
در قالب نقد به عملكرد بانك مركزي و سيستم هاي 
نظارتي آن بود. وي با اشاره به اينكه در اين پرونده 
بزه ديده دولت بوده و كالهبرداري از دولت محقق 
ش��ده اس��ت، از بارگذاري مدارك جعلي با مهر و 
امضاهاي مجعول در سامانه »ثبتارش« صحبت 
كرد. اينجا ب��ود كه قاضي از وي پرس��يد چگونه 

مدارك جعلي در سامانه ثبت مي شده است؟!
دادستان سيس��تان در اين باره انگشت اتهام را به 
سمت سيستم هاي نظارتي بانك مركزي گرفت 
و گفت: متأسفانه بانك ها به سادگي مقابل چك 
برگش��تي را مي گيرند، اما در مقابل متهمان در 
فقدان كنترل دقي��ق و نظارت هاي بانك مركزي 
توانستند مدارك جعلي را در »سامانه ثبتارش« 
بارگذاري و پس از اين از بانك هاي عامل حواله هاي 

ارزي را دريافت كنند. 

ادامه از صفحه اول
ه��م اكن��ون ح��دود 200كرس��ي زب��ان و 
ادبي��ات فارس��ي در دانش��گاه هاي جه��ان 
فعالن��د كه بس��ياري از آنها مس��تقل  هس��تند 
و ارتب��اط كاري ب��ا وزارت عل��وم ندارن��د. 
وزارت علوم براي تشكيل و تأسيس كرسي هاي 
مربوط به خودش سال ها تالش كرده و با رايزني، 
هماهنگي و ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل اين 

كرسي ها را نگاه داشته است. 
جال��ب اينك��ه مرك��ز همكاري ه��اي علمي و 
بين الملل��ي وزارت عل��وم خب��ر داده كه عالوه 
بر كش��ورهاي مختل��ف، تقريب��اً ه��ر هفته از 
نمايندگي هاي مختلف ايران در خارج از كشور  
نامه هايي به دست ش��ان مي رس��د كه خواهان 
تأس��يس كرس��ي هاي جدي��د زبان فارس��ي و 

ايران شناسي در آن كشورها هستند. 

در واقع س��فارت هاي ايران هم ب��ه اين موضوع 
مهم، حياتي بس��يار واقف و نگران معترضند كه 
تعطيلي اسفناك كرسي ها، لطمه ها و آسيب هاي 
جبران ناپذيري بر رواب��ط فرهنگي و علمي ما با 

دانشگاه هاي خارج از كشور زده است. 
ضم��ن اينك��ه مرك��ز همكاري ه��اي علمي و 
بين المللي وزارت علوم از مهر س��ال قبل به اين 
سوي، هنوز نتوانسته حقوق اساتيد اين كرسي ها 

را پرداخت كند و با مش��كل جدي مالي روبه رو 
است.  از سوي ديگر با توجه به تبليغات مسمومي 
كه عليه كش��ور ما در جهان ص��ورت مي گيرد، 
يكي از فرصت ها و توانمندي هاي ارزنده اي كه 
مي تواند چهره واقعي فرهنگ و فرزانگي ملت ما 
را به جهان معرفي كند، همين كرسي هاي زبان 
و ادبيات فارسي و ايران شناسي است كه بايد قدر 

آن را دانست. 

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

 سارا معصومي توئيت كرد: مرحوم جمال خاشقجي با پاي خود 
و در حالي كه دهها دوربين با كيفيت باال اي��ن صحنه را ضبط كردند 
به سفارت عربستان رفت و  تكه هاي جسدش در كيسه هاي مشكي از 
سفارت خارج شد، اما ترامپ مي گفت كار سعودي نبوده! حاال يك فيلم 

تار و بي كيفيت منتشر كردند ادعا مي كنند انفجارها كار ايران بود!
-----------------------------------------------------

 دستاران با انتشار اين عكس توئيت كرد: مي دونيد تفاوت ژاپن با 
ايران در نسبت با امريكا چيه؟ سرباز امريكايي به دختر بچه12ساله ژاپني 
تجاوز و بعد اون رو مي كشه، اما دولت ژاپن با وجود اعتراض مردم جرئت 
نمي كنه هيچ برخوردي بكنه. از اين موارد به دفعات تو شهرهاي مهم ژاپن 

مثل اوكيناوا اتفاق افتاده. دنيا حسرت استقالل ايران رو داره. 
-----------------------------------------------------

 زهرا هاب توئيت كرد: پليس امريكا از ابتداي سال 2019 تا االن 
)كه چند ماه بيشتر نگذشته( 406 نفر رو كشته. ميدونيد از اين حرصم 
مي گيره كه همين ها ايران رو به خاطر نقض حقوق بشر تحريم ميكنن!

*خبر گزاري ايمنا نوشت: وضعيت قرمز ازدواج و طالق در ايران ،آمار هاي 
مربوط به تعداد ازدواج به ازاي يك طالق نشان دهنده شرايط نگران كننده 
در كشور است. در سال 13۸۷ به ازاي هر هشت ازدواج يك طالق داشتيم 

كه در سال 139۷ اين عدد به 3/1ازدواج يك طالق كاهش يافته است. 
-----------------------------------------------------

 سيده راضيه حسيني با انتش�ار اين عكس توئيت كرد: زنان 
»س��وييس« در اعتراض به نابرابري و خش��ونت، به صورت گس��ترده 
اعتصاب كردن و اين »برابري ها« رو درخواست كردن: »برابري يعني 
زندگي بدون ترس از حمله، كاركردن بدون ترس از آزار، اذيت، تعرض و 
خانه رفتن بدون ترس از مورد خشونت قرار گرفتن. برابري يعني احترام 

به جسم و زندگي ما.«
-----------------------------------------------------

 پوريا توئيت كرد: سؤال: چرا به ويديوي جداكردن مين از نفت كش 
بايد شك كرد: قدرتي كه توان خواندن روزنامه  آن پيرمرد نشسته در 
پارك را از فضا دارد چرا يك ويديوي بي كيفيت منتش��ر كرده است؟ 
كيفيت ويديو به شدت پايين اس��ت چون امكان تشخيص جزئيات به 

خصوص چهره افراد در آن وجود ندارد. 
-----------------------------------------------------

 امير اهوازي توئيت كرد: رفتم دكت��ر ويزيتش23هزار تومن بود، 
هزينه تزريق سرم و سه عددآمپول 25هزار تومن، يعني تزريقات درآمدش 

بيشتر از ويزيت دكتر هست. تو اين مملكت هيچي سرجاش نيست.
-----------------------------------------------------

 شهاب با انتشار اين عكس توئيت كرد: شنيدند براي از بين بردن 
يك فرهنگ بايد چهره بزرگانش رو مخدوش كرد، ولي نمي دونند دقيقاً 

چيكار بايد بكنند!
-----------------------------------------------------

 محمدباقر قاليباف توئيت كرد: تابستان امسال براي مستأجران 
فصل سختي اس��ت و مردم براي تأمين هزينه مس��كن دچار مشكل 
هستند. الزم است وزارت راه و شهرسازي و انديشمندان حوزه مسكن، 
الگويي متعادل براي رهن و اجاره پيشنهاد دهند و از طرفي موجران تا 

حد امكان، مراعات مستأجران را بكنند. »إرَحْم، تُرَحْم«
-----------------------------------------------------

 كمال لطفي توئيت كرد: آقاي رئيسي از سبك مديريتي جديدي 
در مشاركت جويي و بهره مندي از نظرات مردم در ايجاد تحول در قوه 
قضائيه رونمايي كرد. س��ابقه رئيس دستگاه قضا نش��ان مي دهد كه 
اهميت نقش مردم را از عمق وجود باور داشته و نظرات آنان را ياور خود 

در تحقق دستگاهي محبوب و مقتدر مي داند. 
-----------------------------------------------------

  علي كريمي توئيت كرد: 13 هزار شكايت عليه كمپاني مونسانتو 
براي س��رطان زايي علف كش رانداپ و محكومي��ت 2 ميليارد دالري 
براي غرامت به يك زوج سرطاني كه در اثر آن 6ميليارد دالر براي نسل 
جديد علف كش هاي كم خطر س��رمايه گذاري مي كن��د، اين پيروزي 

بزرگ مردم است. 

بيژن سوراني

 سيدناصر موسوي رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان 
اينكه در برخي مواقع مشاهده مي كنيم پزش��كان به بيماران توصيه 
مي كنند كه از داروهاي خارجي اس��تفاده كنند، گف��ت: اين موضوع 
در حالي رخ مي ده��د كه مواد اوليه داروه��اي ايراني از كيفيت خوبي 
برخوردار بوده و در مواقعي نيز اين مواد از خارج از كشور تهيه مي شود. 
 سرپرست سازمان تأمين اجتماعي گفت: بخشودگي جرايم بيمه اي 
كارفرمايان خوش حساب دائمي شده است تا حداكثر استفاده را از توان 

توليد كشور داشته باشيم. 
 مدير واحد س��اماندهي محدوده ها و طرح هاي ترافيك با تأكيد بر 
اجراي طرح جديد ترافيك از هفته آينده گف��ت: رانندگان در صورت 
پرداخت نكردن عوارض طرح ترافيك در فرص��ت يك ماهه، عالوه بر 

جريمه توسط پليس، عوارض را نيز بايد بپردازند. 
 معاون توسعه مشاركت هاي مردمي كميته امداد گفت: با مشاركت 

دانشگاه آزاد هزار و 200 خانه در مناطق سيل زده ساخته مي شود. 

پررويي در حد تيم ملي!
يك ش�هروند-تهران: مدتي قبل يك دس��تگاه لباسشويي  ال جي 
خريداري كردم. در ضمانت نامه دستگاه  آمده است كه موارد ذيل شامل 
گارانتي نمي باشد:كمك فنر، بلبرنگ، كاسه نمد، ديگ، انواع شيلنگ، 
الستيك دور در، بدنه، المپ, فيلترها و تمامي لوازم ظاهري و تزييني. 
راستش را بخواهيد هرچه بررس��ي كردم قطعه ديگري جا نمانده كه 
شركت آن را از مشمول گارانتي خارج كرده باشد وگرنه حتما اين كار را 
مي كرد! جالب اين كه هزينه اياب و ذهاب برعهده خريدار است و هنگام 
نصب هزينه اتصاالت از قبيل لوله مس��ي، لوله پالستيكي و شيرآالت 
برعهده خريدار مي باشد! راستش را بخواهيد از اين همه احترام شركت 

فروشنده به مشتريان احساس غرور كردم!

رقابت دستگاه ها براي مصرف بيشتر انرژي !
با گرم تر شدن هوا مصرف انرژي به باالترين حد خود نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رسيده است. اين در حالي است كه معاون استاندار تهران 
اعالم كرده، در صورت افزايش مصرف و عدم صرفه جويي در ادارات دولتي 
تغيير ساعت كاري در دستور كار اين استانداري قرار خواهد گرفت. در 
برخ�ي از ادارت دولتي و عمومي متأس�فانه تعداد اندك�ي از كارمندان 
ب�راي دريافت چندس�اعت اضافه كاري در س�اعت پايان�ي روز تمامي 
سيستم هاي تهويه و خنك كننده را روش�ن نگه مي دارند كه اين اقدام 
سبب افزايش مصرف انرژي مي شود. مي توان گفت هزينه اضافه كاري 
در برابر انرژي مصرفي بسيار ناچيز اس�ت و اين يعني هدر رفت انرژي. 
پس از پشت سر گذاشتن سال پر بارش، گرماي تابستان زودتر خودش را نشان 
داد. حاال در برخي روزها دماي هواي پايتخت به 40درجه هم نزديك مي شود. 
گرماي طاقت فرسا عالوه بر افزايش مصرف آب، مصرف انرژي را نيز باال برده 
است. در برخي روز ها به دليل مصرف باال، مصرف انرژي الكتريكي به حد هشدار 
به شبكه توزيع برق رسيده و با گرم شدن هوا اين موضوع نيز همچنان ادامه 
خواهد يافت. متأسفانه نه الگوي مناس��ب براي مصرف انرژي و نه سازه هاي 
شهري مصرف كننده انرژي براي درست مصرف كردن داريم.  هدررفت انرژي 
در ساختمان ها و مراكز دولتي و عمومي بسيار زياد است. كارشناسان معتقدند 

بيش از 30 تا40 درصد انرژي ها در ساختمان ها موجود به هدر مي رود. 
اين درحالي است كه سيستم هاي سرمايشي چندساعت زودتر از آغاز به كار 

كارمندان روشن و حتي در برخي موارد كالً خاموش نمي شود. 
اضافه كاري كارمندان نيز براين معضل و مشكل افزوده است؛ اضافه كاري برخي 
كارمندان در ادارات سبب افزايش مصرف انرژي در اين فصل شده است.  برخي 
دس��تگاه هاي دولتي در هدررفت انرژي رتبه اول را كسب كرده اند. استفاده 
همزمان از چندين دستگاه سرمايشي كار را جايي رسانده كه وقتي در فصل 
گرما وارد اين محيط ها مي شويد بايد لباس گرم حتماً همراه داشته باشيد.  نبود 
مديريت صحيح كاري براي كارمندان و بهره وري پايين عماًل سبب افزايش 
هزينه ها شده است. متأسفانه اين مشكل در بسياري از مراكز دولتي و عمومي 
به صورت اپيدمي در حال گسترش است كه همين امر سبب شده در اولين 
اقدام فوري، معاون استانداري خبر از احتمال كاهش ساعات كاري ادارات را 
بدهد.  غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه، مديريت و منابع انساني استانداري 
تهران در تشريح احتمال تغيير س��اعت كاري ادارات گفت: در صورت عدم 
رعايت طرح مصرف بهينه انرژي در دستگاه هاي اجرايي، در مورد تغيير ساعت 
كاري ادارات تصميم گيري خواهد شد.  وي افزود: در حال حاضر در خصوص 
كاهش ساعت كاري ادارات تصميمي اتخاذ نش��ده، اما در نخستين جلسه 
شوراي اداري استان تهران در سال جاري طرح مصرف بهينه در دستگاه هاي 
اجرايي مصوب شد؛ البته اگر شرايط در حالت اضطرار قرار گيرد با نظر استاندار 
و تشكيل كميته اي تصميم در خصوص تغيير ساعت كاري ادارات اتخاذ خواهد 

شد، اما فعالً در اين خصوص هيچ تصميمي گرفته نشده است. 
وي افزود: به دستگاه هاي اجرايي تأكيد شده است كه تا 40درصد در مصرف 
انرژي صرفه جويي در دس��تور كار خود ق��رار دهند، اگر اين مورد توس��ط 
دستگاه هاي اجرايي رعايت نشود مجبور به تغيير ساعت كاري ادارات خواهيم 
بود.  پاشا در خصوص لزوم وجود مصوبه هيئت دولت براي تغيير ساعت كاري 
ادارات نيز گفت: اين موضوع به اس��تانداران تفويض اختيار شده و نيازي به 
مصوبه هيئت دولت نيس��ت و جمع بندي اين موضوع توسط استاندار تهران 

انجام خواهد شد. 

صادق پارسا
  گزارش  یک

اين اولين باري نيس�ت كه اعضاي  كان�ون وكالي دادگس�تري عماًل و 
علناً با دش�منان درجه يك نظام جمهوري اسالمي و مردم ايران جلسه 
مي گذارند. به اسم استقالل، سياسي ترين كارهاي ممكن را درون خاك 
كشورمان آن هم عليه كش�ورمان و امنيت ملت ايران انجام مي دهند و 
كسي هم جلودارشان نيست! تا اندكي نقد مي شوند و گاهي ترمز برخي 
تندروي هايشان را مي كشند، هوار راه مي اندازند كه به استقالل كانون 
وكال خدشه وارد نكنيد، ما را رها كنيد! در آخرين اقدام ضدامنيت ملي و 
ضدمنافع جمهوري اسالمي، كانون وكالي دادگستري مركز ، عمداً يا سهواً 
زمينه چيني هايي ساختاري كرد تا منافقين پاريسي را به دفاع از مجرمان 
ايراني بشوراند. در روزهايي كه چپ و راست داخلي در حال بهره برداري 
هر چه بيشتر از سفر شينزو آبه به ايران بودند، كانون وكالي دادگستري 
مركز به صورت ن�رم و مرموزان�ه، از روي عمد يا غيرعم�د،  در حال به 
خط كردن منافقين عليه منافع ايرانيان بود. جلسات اعضاي كانون وكالي 

مركز با مسئوالن رده باالي سفارت فرانسه در ايران در حالي رقم خورد كه 
چند روز پس از آن و درست در روزي كه آبه در ايران به سر مي برد، جمعي 
از منافقين به بهانه حمايت از نس�رين ستوده، مجرم و محبوس امنيتي 
مقابل سفارت ايران در فرانس�ه تجمع كردند و لشكر رسانه اي شان هم 
پس از آن به خط ش�دند تا اين تجمع حقير را باد كنند. واقعًا چرا كانون 
وكالي مركز بايد با سفارت فرانسه در ايران جلسه بگذارد؟ مگر كانون 
وكال يك نهاد صنفي – حقوقي نيست كه وظيفه اول و آخرش كمك به 
تحقق عدالت در دادگاه ها و ستاندن حق مظلوم از ظالم باشد؟ مگر دست 
فرانسه به خون چندين هزار ايراني آلوده نيس�ت، مگر پاريس ميزبان 
منافقان نيست؟ چه ضرورتي اقتضاكرده كه اعضاي كانون وكال با سفارت 
فرانس�ه در ايران جلس�ه بگذارند و چرا محتواي اين جلس�ات و علت 
ضرورتش منتشر نمي شود؟ واقعاً چرا نهادهاي ناظر نسبت به اين حجم 
از قانون شكني و اپوزيسيون گري اين همه تس�امح به خرج مي دهند؟

  ديدار مسئوالن سفارت فرانسه با اعضاي کانون وکال

سرمايه گذاري 650 ميليارد توماني
 كميته  امداد امام)ره(

 براي راه اندازي پنل هاي خورشيدي
رئي�س كميت�ه ام�داد از س�رمايه گذاري 650 ميلي�ارد تومان�ي 
اين نه�اد در راه ان�دازي پنل هاي خورش�يدي ب�راي مددجويان 
خب�ر داد و گف�ت: امس�ال ه�زار واح�د ني�روگاه خورش�يدي 
ب�راي مددجوي�ان اس�تان كرم�ان اح�داث خواه�د ش�د. 
بهره برداري از 520 نيروگاه خورشيدي براي خانواده هاي تحت حمايت 
كميته امداد با حضور پرويز فتاح، رئيس كميته امداد در شهرستان بردسير 
استان كرمان برگزار شد.  رئيس كميته امداد در اين مراسم با بيان اينكه 
هزار و ۸00طرح نيروگاه خورشيدي سال گذشته توسط اين نهاد در كشور 
ساخته شد، افزود: از اين تعداد۷00 مورد در استان كرمان احداث شده 
است كه 520 نيروگاه خورش��يدي به طور رسمي به بهره برداري رسيد.  
وي از س��رمايه گذاري 650 ميليارد توماني كميته امداد براي راه اندازي 
پنل هاي خورشيدي در سال گذشته خبر داد و تأكيد كرد: امسال نيز600 
واحد نيروگاه خورشيدي در شمال استان كرمان و 400 واحد براي جنوب 
اين اس��تان اجرا خواهد ش��د.  وي همچنين از افزايش سقف تسهيالت 
اشتغال كميته امداد به 50 ميليون تومان در سال جاري خبر داد و بيان 
كرد: 650 هزار طرح اشتغال توسط كميته امداد در سراسر كشور در حال 
فعاليت است و سال گذش��ته 3۷هزار خانواده از محل طرح هاي اشتغال 
به خودكفايي رس��يده و از حمايت امداد خارج ش��دند.  فتاح، اشتغال و 
توانمندسازي مددجويان را باالترين هدف در كميته امداد دانست و اضافه 
كرد: سال گذشته 113ميليارد تومان وام اشتغال به كميته امداد استان 
كرمان اختصاص يافت و امسال هم 265ميليارد تومان تسهيالت اشتغال 

براي استان كرمان در نظر گرفته شده است. 
وي با بيان اينكه باالترين دغدغه كميته امداد در اس��تان كرمان رفع 
مشكل مسكن مددجويان است، خاطرنشان كرد: با همكاري سازمان 
برنامه و بودجه كشور، ساخت 10 هزار واحد مسكوني در استان كرمان 
پيش بيني شده كه پنج هزار مورد سهم مددجويان كميته امداد است. 
وي با بيان اينكه سال گذشته 30 هزار خانوار جديد از محل تبصره 14 
تحت حمايت كميته امداد استان كرمان قرار گرفتند، گفت: با توجه به 
شرايط اقتصادي كشور الزم است چتر حمايتي امداد گسترده تر شود و 

اين نيازمند همكاري نمايندگان مجلس است. 

عليرضا سزاوار
  تحليل


