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نگاهی به دالیل برگزاری لویه جرگه مشورتی 
افغانستان با محوریت آزادی زندانیان طالبان 
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آزادسازی 60 درصدی؛ 

سهام عدالت تبدیل به 
وثیقه وام شد

وزیر ارتباطات خواستار رفع فیلتر توئیتر شد؛ 
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 روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

 جمعيت را کم می کنيم، 
 اما اصل عزاداری باید 
انجام شود

شهرنوشت 6

 دستورالعمل های عزاداری محرم اعالم شد؛

 محرز: امکان 
 فاصله گذاری اجتماعی 
در مراسم محرم نيست
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افشاگری بی سابقه از امالک میلیاردی  بنیاد 
مستضعفان در دست نهادها و چهره های انقالبی!

گر حکم شود که 
مست گیرند ...

سياست 2

شهیندخت موالوردی، دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان 
در واکنش به گرد و خاکی که رئیس بنیاد مستضعفان، شنبه شب در 
تلویزیون به پا کرد، در توئیتر خود خطاب به او نوشت: »آقای فتاح شما 
را به سالمت نفس می شناختم. کاش در جایگاه مهمی که قرار گرفته اید 
در روایت هایتان بیش از پیش دقیق تر و مسئوالنه تر باشید تا با مغلطه 

طوری وانمود نشود گر حکم  شود که مست گیرند....«
اما به هر حال چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید به نظر می رسد 
که گر حکم شود اموال و امالک پرحرف و حدیث نهادهایی مانند بنیاد 
مستضعفان و ســتاد فرمان اجرایی امام و امثالهم باز پس گرفته شود، 
پای خیلی ها به میــان می آید و به واقع می شــود همان که »گر حکم 
شود که مســت گیرند، در شهر هر آنکه هســت گیرند«. از اصولگرا و 
اصالح طلب و دولت قبلی و دولت فعلی و نظامی و حتی آنها که دور هم 

جمع شده اند تا مصلحت نظام را تشخیص دهند. 
پرویز فتاح پریشــب رســانه ملی را رســما به تریبونی برای یک 
اعالن عمومی به همه افــراد و نهادها بــرای بازگرداندن امالک بنیاد 
مســتضعفان تبدیل کرد و از آن جایی که اساســا کاسه صبر در میان 
مقامات و مسئوالن بسیار کوچک است، روز گذشته موجی از واکنش ها 
و جوابیه ها بود که به سوی فتاح روان شد و به او هشدار می داد که »در 
اظهارات خود دقت الزم را معمول دارد.« ایــن جمله آخر، مربوط به 

پاسخ مجمع تشخیص به گفته های فتاح است. 
کاخ نشینی به سبک انقالبی 

نکته جالب در افشــاگری فتاح این بود که بسیاری از این تخلفات و 
شانه خالی کردن ها از پس دادن اموال بنیادی...

در سایه نشست پاریس صورت گرفت؛ 

ادامه تظاهرات خشونت بار و سریال استعفاها در لبنان
جهان 5

دسترنج 4

 نورچشمی سازی در غیاب قانون

 تبعیض در  پارس جنوبی 
بیداد می کند

رئیس جمهور تاکید کرد: باید مراسم محرم با جمعیت کمتر برگزار 
شود؛ ما عدد را کم می کنیم اما اصل عزاداری را باید انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، حسن روحانی  صبح یکشنبه در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی 
در ایام محرم گفت:  باید اعتدال در دســتورکار ما باشــد اگر بگوییم 
ماه محرم عزاداری نباشد نادرست اســت و مردم را دلگیر می کند و 
اضطراب و افســردگی برای مردم ایجاد می کند. امسال باید دقیقاً 
سالمت و ســوگواری مردم را در کنار هم قرار دهیم؛ این کار شدنی 

است و دستورالعمل های الزم صادر شده است .
وی تصریح کرد: ممکن است امسال روزها و ساعات عزاداری کمتر 

باشد و پذیرایی از عزاداران ممنوع شود.
روحانی ادامه داد: ایــن روزها دو طرف را مــی بینیم؛ یک مرتبه 
عده ای نامه می نویســند و اظهار نظر می کنند که چرا محدودیت ها 
را زیاد مــی کنید و ماه محــرم و ماه عزاداری اســت و از طرف دیگر 
عــده ای نامه مــی نویســند و می گویند امســال حج کــه واجب 
 بود، برگزار نشــد و محرم که مســتحبی اســت هم نباید مراسمی 

برگزار شود. 
عده ای هم می گفتند که مغازه ها نباید باز شوند و مردم از خانه های 
خود نباید خارج شــوند؛ این کارها شاید برای مدتی الزم بود اما ما نه 
می توانیم فعالیت های اقتصادی، آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی را 
بطور کامل تعطیل کنیم و نه می توانیم مانند گذشته این فعالیت ها را 
برگزار کنیم. باید حد وسطی را انتخاب کنیم و آن مسیر را طی کنیم.

وی با اشــاره به کاهش رعایــت پروتکل های بهداشــتی، اظهار 
کرد: زمانی مراعات مردم ۷۷ درصد بود و در ســایه آن شاهد کاهش 
فوتی ها به تعــداد ۲ رقمی بودیم، امــا این مراعات بــه ۱۷ درصد 
 رســید و مردم فکر کردنــد دوران بیماری پایان یافتــه و دو مرتبه 

دچار یک موج شدیم.
روحانی با تاکیــد بر اینکه کســی فکــر نکند کرونــا به زودی 
خواهد رفت، گفــت: این ویــروس همچنــان وجــود دارد و باید 
برنامه ریــزی متناســب با ایــن ویروس کنیــم؛ همــه می دانیم 
 رعایت یکســری پروتکل ها ســخت اســت، اما چاره ای جز رعایت

 آنها نداریم.
روحانی تاکید کرد: همه مردم باید دستورالعمل ها را رعایت کنند 
و زمانی که نتیجه  تســت آنها مثبت اعالم می شود، دوران قرنطینه 
خود را رعایــت کنند و اگر رعایــت نکردند در دســتورالعمل های 
مجازاتی که وزارت کشور هفته آینده اعالم می کند لحاظ شود. وی 
گفت: مردم ما عمدتا با روش هایی اقناعی پروتکل های بهداشــتی را 
رعایت می کنند نیازی به اعمال مجازات نبوده اما افرادی هســتند 
که رعایت نمی کننــد و باید با تنبیــه آنها از تخلــف در این زمینه 

جلوگیری کنیم، لــذا اعمال قانون بســیار مهم اســت و باید مورد 
نظر قرار دهیم و ان شــاءاهلل جلســه شــنبه آینده این مجازات ها 
 برای ۳ بخــش اصنــاف، ادارت و بخــش عمومی جامعــه تبیین 

و ابالغ می شود.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ســبک زندگی تغییر کرده است 
اظهار کرد: باید بپذیریم که از پایان بهمن پارسال زنگی به صدا درآمد 
و به ما گفت که سبک زندگی اجتماعی شما باید تا اطالع ثانوی تغییر 

یابد؛ هر کسی این زنگ را نشنیده، ضرر کرده است. 
نمی شود در این ایام مهمانی برگزار کنیم و مشاهده می کنیم که 
در برخی کشورهای مجازات های ســنگینی برای برگزار کنندگان 
مهمانی ها در نظر گرفته شده اســت. همچنین باید ترددهای غیر 
ضرور را کم کنیم و بدانیم در شرایطی ویژه هستم و اگر زمانی سفری 
ضرورت دارد، باید آن را کوتاه کنیم و همه دستورالعمل های بهداشتی 

را مراعات کنیم.
روحانی ادامه داد: برای سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای 
دارند باید فکر جداگانه ای کنیم و از آنها مراقبت کنیم تا گرفتار این 

بیماری نشوند.
وی با بیان اینکه نظام دیجیتال باید در کشــور توسعه فزاینده و 
روزافزون پیدا کند، خاطر نشان کرد: امروز وضعیت کشور خوب است 
اما به نظر من با توجه به این بیماری به نسبت وضعیت کند است؛ باید 
همه کارهای ما از طریق سیستم دیجیتال انجام شود و از مراجعات 
کم کنیم. اگر کاری از طریق الکترونیک امکان پذیر است اما مسئول 
اداری ارباب رجوع را مجبور به حضور می کند باید برای مدتی انفصال 
از خدمت شود. در این زمینه موارد مشخصی بوده که تذکر دادم که 
کار ساده ای که می شده از طریق فضای مجازی انجام شود، فرد را به 
مرکز کشاندند و او را ۴روز در سفر نگه داشتند و اتفاقا او در این مدت 

به کرونا مبتال شده است.

خبر

روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا:

جمعیت را کم می کنیم، اما اصل عزاداری باید انجام شود 


