علیزادهطباطبایی اعالم کرد:

حسن رسولی در گفتوگو با همدلی:

شناسایی زن همراه
قاضی منصوری در رومانی

نظام حقوقی انتخابات
معیوب است
2

2

روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

چهارشنبه  24دی 29 _1399جمادی االول  13 _1442ژانویه 2021

از مشاغل آنالین تا امتحانات دانشآموزان و دانشجویان
قطع برق زندگی مردم را مختل کرد

محمدجوادظریف:

بایدمصوبهبرجامی
مجلس را اجرا کنیم

همدلی| وزیر خارجه جمهوری اســامی
تاکیــد کرد که آمریکا بایــد گامیبزرگتر
از بازگشــت به برجام بــردارد که یک گام
آن میتواند برداشــتن موانعی که بر سر راه
اقتصاد کشور ما گذاشتند واین وضعیت باید
به حالت عادی بازگردد.
حجتاالسالموالمسلمینصدیقی:

1

از نقل ماجرای غسل
آیتاهللمصباحشرمندهام
2

پیشبینیبارش
برف و باران
در برخی مناطق کشور
4

یک اپیدمیولوژیست در گفتوگو با همدلی:

به  40میلیون دوز واکسن
کرونا نیاز فوری داریم

غافلگیریبرقی

همدلی| روز 15تیرماه  99بود که روزنامه همدلی
در گزارشــی با عنوان «خاموشــیهای سراسری زیر
ســر بیتکوین» به مصایب استخراج ارز دیجیتال از
دســتگاههای پر مصرف«ماینر» میپرداخت .در آن
روز میانه تابســتان اگرچه گرمای هوا و مصرف بیش
از حد برق توسط دســتگاههای خنککننده ،متهم
اصلی قطع برق در برخی شهرها بود ،اما روز گذشته
ودر اوج سرمای زمستانی نیز تهران وبرخی شهرهای
اطراف قطعی برق را تجربه کردند ،به نحوی که زندگی
و کار بسیاری از شهروندان با اختالل مواجه شد.اخبار
و گزارشهای رسیده به روزنامه همدلی نشان میدهد
که مــردم مناطق مختلف تهران وبرخی شــهرهای

روحانی پس از نشست سران قوا:

نگران نباشید
واکسن میخریم

اطراف با قطع برق با مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند.
« از  8صبــح تا  11در یک دفترخانه ثبت
اســناد منتظر نشســتیم تا برق بیاید و بتوانیم
کارهای ثبت خــود را انجام دهیــم .در حالی
کسی در شهرستان منتظر ثبت یک وکالتنامه
از ســوی من اســت تا یک کار اداری که امروز
آخرین مهلت آن است را انجام دهد».
«در منطقه سبالن از ساعت  15تا االن (ساعت
)19برق خانه ما قطع هســت .پکیج خاموش شده و
خانه سرد شده است .آسانســور از کار افتاده و درب
پارکینگ باز نمیشــود .چون درطبقه چهارم ساکن
هستیم و پمپ آب قطع است ،آب نداریم.

پراکندگی جنسیتی آرزو و رویا در میان جوانان

دختران ۳۰درصد کمتر
از پسران رویا میبافند
4

رهامی :به عنوان
کاندیدای اصالحطلبان
به میدان میآیم

1

2

پیامدهای اخراج رئیس جمهور آمریکا
از شبکههای اجتماعی

ترامپ به تلگرام
پناه برد

3

6

مفاسد اقتصادی ،حرکتی انقالبی میطلبد
قانون سابق الحاق و در ماده 16دایره شمول مدیران
مشمول قانون گســترش داده شد.به صراحت ماده
مذکور مفاد مقررات الحاقی به قانون سابق موید این
امر است که الزامات و مجازاتهای تعیین شده شامل
روسا ،مدیران و مسئوالن دستگاههای موضوع ماده
5قانون مدیریت خدمات کشــوری و ماده29قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب95وماده3قانون
رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن و کارگزاران
جمهوری اسالمی ایران مصوب94میشود.آنچه در
ماده16و مقررات ارجاعی آن دیده میشود مبین این
موضوع است که تمام مدیران کشوری-لشکری فارغ
از موقعیت و رتبه سازمانی خویش مشمول حکم این
قانون هستند .دونکته حائز اهمیت در الحاقیه موصوف
قابل توجه است :تسری الزامات قانون به نزدیکان و
بستگان مدیران تا درجه ســوم از طبقات سه گانه
یا مرتبطین و شــرکای افراد مشمول قانون در کنار
تکلیف دادســتان کل کشور به اتخاذ طریقی جهت
دسترسی مردم برای اعالم گزارشات مربوط به حیف
و میل بیتالمال است.ماده17پس از آنکه شهروندان
و ســازمانهای مردمنهاد را مجاز به ارائه اطالعات و
گزارشات خویش از اموال نامشروع اشخاص مشمول
قانون معرفی کرده اســت ،در ادامه با تبصرهای ذیل
ماده ،دادستان کل کشور را مکلف کرده است تا طرق
قابل دسترســی را برای اعــام گزارشهای مردمی
ایجاد و اعالم کند.از 30بهمن98تا 21دی ماه99که
قاضیالقضات دســتورالعمل اجرای قانون مذکور را
به دادســتان کل کشور ابالغ کردند ،ضرورت تدوین
آییــن نامه اجرایی قانون مــورد بحث پیش از ابالغ
دستورالعمل اجرایی احساس میشود.شیوه دادرسی
دادگاههای موصوف به اصل 49قانون اساسی در این
سالها به شکلی بوده که نیاز به تغییر در تشریفات
شکلی چنین موضوعاتی به شدت احساس میشود،
خاصه امروز که دســتگاه قضایی پا در رکاب مبارزه
با فســاد اداری نهاده ،میتوان امیدوار بود با در نظر
گرفتن آیین دادرســی مدون و منطبق بر شــرایط
سیاسی-اجتماعی جامعه دســت رانت خواران را از
بیتالمال کوتاه کرد.اما تحقق چنین هدف متعالی
مستلزم توجه به استانداردهای حاکم در علم سیاست
جنایی و مشورت با اندیشــمندان دانشگاهی ،جرم
شناسان ،قضات ،وکال و فعاالن اقتصادی است.قوانین
متفرقهای مانند مبارزه با پولشویی ،مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،ممنوعیــت اخذ پورســانت در معامالت
خارجی ،مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی در کنار
قانون اجرای اصل49قانون اساسی مجموع الزاماتی
اســت در جهت حفظ بیتالمال و سرمایههای ملی
سرزمین که علی رغم ضرورت وجود چنین الزاماتی،
بنا بر اصول دادرسی و انشای الزامات مجرمانه بهتر
است قوانین پراکنده مورد اشاره در قالب یک قاعده
کلی واجــد جمیع جهات با آیین دادرســی خاص
ادامه در صفحه 5
تدوین شود.

غافلگیری برقی

همدلی| روز 15تیرماه  99بــود که روزنامه همدلی
در گزارشــی با عنوان «خاموشــیهای سراسری زیر
ســر بیتکوین» به مصایب اســتخراج ارز دیجیتال از
دستگاههای پر مصرف«ماینر» میپرداخت .در آن روز
میانه تابستان اگرچه گرمای هوا و مصرف بیش از حد
برق توسط دستگاههای خنککننده ،متهم اصلی قطع
برق در برخی شهرها بود ،اما روز گذشته ودر اوج سرمای
زمستانی نیز تهران وبرخی شهرهای اطراف قطعی برق
را تجربه کردند ،به نحوی که زندگی و کار بســیاری از
شــهروندان با اختالل مواجه شــد.اخبار و گزارشهای
رسیده به روزنامه همدلی نشان میدهد که مردم مناطق
مختلف تهران وبرخی شــهرهای اطراف با قطع برق با
مشکالت عدیدهای مواجه شدهاند.
« از  8صبــح تا  11در یک دفترخانه ثبت اســناد
منتظر نشستیم تا برق بیاید و بتوانیم کارهای ثبت خود
را انجام دهیم .در حالی کسی در شهرستان منتظر ثبت
یک وکالتنامه از ســوی من است تا یک کار اداری که
امروز آخرین مهلت آن است را انجام دهد».
«در منطقه سبالن از ساعت  15تا االن (ساعت
)19برق خانه ما قطع هســت .پکیج خاموش شده و
خانه سرد شده است .آسانســور از کار افتاده و درب
پارکینگ باز نمیشــود .چون درطبقه چهارم ساکن
هستیم و پمپ آب قطع اســت ،آب نداریم .اینترنت
قطع است و همسرم مجبور شد جلسات روان درمانی
مراجعانش که به صورت آنالین برگزار میشد لغو کند.
گوشیام در حال خاموش شدن است و شارژ لپ تاپم
هم تمام شده و دارم سقف را نگاه میکنم».
«در حوالی میدان انقالب ساکنیم.برق خونه ما هم
از  ۱۲تا  ۳رفت .کالس فرزندم نیمه تمام ماند.آب قطع
شد.همسرم نتوانســت کار آنالیناش را انجام دهد واز
سوی مدیر متهم به سهلانگاری ،و توبیخ شد».
«در منطقه 10تهران  3ســاعت است که در بنگاه
امالک نشستهایم و منتظریم برق بیاید که قرارداد اجاره
خانه را ببندیم».
«جنت آباد ساکنیم .حدوداي ظهر بود كه برق بدون
اطالع قبلي قطع شــد .من در حال نهایی كردن کارم با
لبتاب بودم كه ناگهان همه چيز از دسترس خارج شد؛
برق رفت ،واي فاي خاموش شد ،نت گوشي به سيستم
وصل نشد .باتري گوشي هم رو به اتمام بود و پاور بانك
هم متاســفانه بهخاطر عدم آمادگي قبلي درباره قطعي
برق ،خالي بود .یک غافلگیری محض بود».
«منطقه شــرق تهران برق از ساعت  1قطع شده و
تا هنوز(ساعت)6هم قطعســت .پکیج خاموش و خانه
یخبندان شده .آب ساختمان که با پمپ کار میکند قطع
شده .شارژ گوشی هم رو به اتمامه .االن خیلیها کارشون
با دورکاری انجام میشه .همه به مشکل بر خوردن».
«ســاکن شهرری هستیم .از ساعت  11تا  14برق
نداشتیم .مجددا ً ساعت  17برای نیمساعت رفت».
«ساکن کرج هستیم .چندساعتی است برق نداریم.
پکیج خاموش اســت و خانه یخبندان است ».این تنها
پیامهایی از وضعیت دیروز صبح و عصر در شهر تهران

وشهرهای اطراف است .وضعیتی که بدون هشدار قبلی
برای ساکنان این شهرها پیش آمد و زندگی وکار بسیاری
را مختل کرد.
موضوع محدودیت سوخت نیروگاهها

خبرهای رســمی نیز از قطع برق مناطق ،۹ ،۶ ،۳ ،۲
 ۱۱،۱۳و  ۱۴حکایــت میکند .در ایــن میان برخی از
رسانهها شــروع به گمانهزنی و انتشار خبرهایی پیرامون
علت این قطعی کردند .روز گذشــته سخنگوی صنعت
برق کشــور در این باره گفت«:در برخی از مناطق کشور
محدودیت موقتی بهدنبال موضوع محدودیت ســوخت
نیروگاهها اعمال شــده اســت که باعث شــد در برخی
مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم ».مصطفی رجبی
مشهدی در گفتوگو با ایلنا ،درباره قطع برق برخی منازل
در مناطــق  ۱۱،۱۳ ،۹ ،۶ ،۳ ،۲و  ۱۴اظهار داشــت« :در
برخی از مناطق کشور محدودیت موقتی بهدنبال موضوع
محدودیت سوخت نیروگاهها اعمال شده است که باعث
شد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم».وی
افزود«:بــا توجه به اینکه خاموشــی مقطعی بود امکان
اطالعرسانی نداشتیم ».سخنگوی صنعت برق خاطرنشان
کرد«:به محض اینکه مشکل سوخت و محدودیت تامین
گاز برطرف شــود ،خاموشی نخواهیم داشت ».وی تاکید
کرد«:اگر مردم  ۱۰درصد در مصرف گاز صرفهجویی کنند
مشکل قطعی برق نخواهیم داشت ».رجبی مشهدی درباره
مذاکره با وزارت نفت برای تامین بیشتر سوخت گفت«:با
تامین گاز خانگی است که امیدواریم با صرفهجویی این
موانع برطرف شود ».خبرگزاری تسنیم نیز در این باره خبر
داد که با از مدار بهرهبرداری خارج شدن یکی از واحدهای
نیروگاهی ،بخش تأمین برق پایتخت با اختالل مواجه شده
است .دکتر رجبی مشهدی از هموطنان خواست که در
راســتای کمک به حفظ پایداری شبکه برق و تامین گاز
همه مناطق ،با خاموش کردن المپهای اضافی در منزل
و محل کار ،پوشــیدن لباس گرم در منزل و کاهش یک
درجهای دمای هــوای منزل و محل کار ،در این اقدام به
دستاندرکاران صنعت برق و گاز همکاری کنند.
عدم تامین سوخت نیروگاهها

خبرگزاری تســنیم نیز دلیل قطع گسترده برق در
تهران طی روز گذشته رادلیل محدودیت سوخترسانی
و خــروج یکــی از واحدهای نیروگاهی تهــران از مدار
بهرهبرداری ،برق مناطقی از کالنشهر تهران ذکر کرد.
موضوعی که بهنظر میرســد علــت آن ،محدودیت در
سوخترسانی به این نیروگاه بوده است .یک مقام مسئول
نیز عصر روز گذشته علت خاموشی گسترده در بخشهای
مختلف پایتخت را خروج چند نیروگاه تامین کننده برق
پایتخت از مدار اعالم کرد.این مقام مسئول که خواست
نامش درخبر ذکر نشود ،در گفتوگو با مهر گفت«:علت
خاموشی گسترده در بخشهای مختلف پایتخت از جمله
غرب ،جنوب غربی و جنوب تهران به دلیل از مدار خارج
شدن چندین نیروگاه تأمین کننده برق پایتخت است».
وی درباره علت خروج از مدار این نیروگاهها گفت«:علت
این اتفاق ،عدم تأمین به موقع سوخت است».
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همدلی| حذف دونالــد ترامپ ،رئیس جمهور
ایــاالت متحده آمریــکا از صحنه رســانههای
اجتماعی این کشور ،بســیار زودتر از ترک کاخ
ســفید از ســوی او ،کلید خورده است .این در
حالی است که این شبکهها ،یکی پس از دیگری،
صفحه شخصی دونالد ترامپ را با وجود انبوهی از
دنبال کنندگان ،مسدود کرده و امکان تعامل او با
حامیان خودش را از بین بردهاند.
3

محمد جواد ظریف:

باید مصوبه برجامی مجلس را اجرا کنیم

همدلی| وزیر خارجه جمهوری اسالمی تاکید کرد که
آمریکا باید گامیبزرگتر از بازگشت به برجام بردارد
که یک گام آن میتواند برداشــتن موانعی که بر سر
راه اقتصاد کشور ما گذاشــتند واین وضعیت باید به
حالت عادی بازگردد.محمدجواد ظریف در گفتوگویی
با پایگاه اطالعرســانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیتاهلل خامنهای ،همچنین به گامهای عملی آمریکا و
اروپا برای رفع تحریمها اشاره کرد و گفت که وضعیت
فروش نفت و روابط بانکی ،بیمه و حمل و نقل کشور
باید به حالت طبیعی خود باز گردد .در ادامه خالصهای
از این گفتوگو ارائه میشود:
آمریکا باید گامیبزرگتر از بازگشت به برجام بردارد

آمریکاییها بعد ازاینکه از برجام خارج شــدند ،هم
تحریمهای گذشــته را برگرداندند و هماینکه با عناوین
جدید تحریمها را دشــوارتر کردند .لذا صرف بازگشــت
آمریکا به برجام در شرایط کنونی کفایت نمیکند .بهخاطر
اینکه برجام در شــرایطی مذاکره شد که نوع دیگری از
تحریمها علیه ایران مطرح بود و رفع آن تحریمها در داخل
برجام تشریح شد؛ یعنی هدف برجام هم این بود که آن
تحریمها را بردارد .امروز برایاینکه آن شــرایط فراهم
بشود ،صرفاً بازگشت به برجام برای آمریکا کافی نیست،
بلکــه باید تحریمها را بردارد ،یعنی نهاینکه بگوید مث ً
ال
مــن عین کلمات برجام را اجــرا میکنم .ترامپ در این
چهار ســال تالش کرد که برجام را از محتوا تهی بکند و
تحریمهایی را تحمیل بکند که اگر آمریکا به برجام برگردد
هم آن تحریمها کماکان باقی بماند .مث ًال بانک مرکزی و
وزارت نفت ما را از تحریمهای تحت عنوان هستهای خارج
کردند و با عنوان تروریسم تحریم کردند .اص ًال عناوین و
نحوه انتصاب تحریمها را هم عوض کردند.
روابط اقتصادی ما با کشورها باید عادی شود

رهبر انقالب همین فرمایشات در سخنرانی اخیرشان
را بــه ما نیز فرموده بودند و ما هم بر اســاس آگاهیای
که از دیدگاه ایشان داشتیم از مدتها قبل اعالم کردیم
آنچه که باید آمریکا انجام بدهد ،انجام وظیفههایی است
که چهار ســال از آن ّ
تخطی کرده و ا ّول از همه باید آن
کار را انجام بدهد .هرچنــد اوباما هم خیلی با تعهد به
وظایف خودش عمل نکرد؛ ا ّما در چهار ســال گذشته،
هدف ترامپ نابودکــردن برجام بود .آمریــکا ا ّول باید
تعهداتش را انجام بدهد ،بعد موضوع بازگشت آمریکا به
برجام یک مسئل ه ثانوی است .موضوع اصلی این است که
روابط اقتصادی ما با کشورها عادی بشود .اگر به برجام و
قطعنام ه  ۲۲۳۱نگاه کنید ،تعهدی که آنجا وجود داشته
درواقع عادیسازی روابط اقتصادی ایران با دنیا بوده که

بهدلیل تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا و بهدلیل تبعیت
منطق قانونیای غیرعادی
بسیاری از آمریکا ،بدون هیچ
ِ
شده بود و در این چهار سال هم با فشارهایی که ترامپ
آورد این وضعیــت ادامه پیدا کرد .لذا خواســت رهبر
انقالب ،مسئولین کشور و مذاکرهکنندگان همین است
که مهمترین اولویت ،برداشتهشدن تحریمهاست .بعد از
آن بحث ورود آمریکا به برجام مورد توجه قرار میگیرد.
گامهای عملی آمریکا و اروپا برای رفع تحریمها

ا ّمااگربخواهیمواردجزئیاتبشویم،بایدمحدودیتهایی
که برای فــروش نفت ایران ایجاد کردند را بردارند .نفت
ایران مشتری دارد ،ولی آمریکاییها با روشهای زورمندانه
و فشار مانع شدند که مشتریها نفت ایران را خریداری
کنند .خب این هم باید متوقف بشود .باید روابط بانکی ما
به حالت ا ّولیه برگردد .باید قراردادهایی که ما داشتیم با
شرکتهای مختلف اجرایی بشود .باید طرفهای مختلف
کارگزاریهای بانکی ما به حالت ا ّول برگردند .مشکالتی
که برای حملونقل و بیم ه ما بوده باید برگردانند.بهعبارت
دیگر ،آنچه که در ضمیم ه دوم برجام هســت تأکید بر
آثــار اقدامات دارد .نه فقطاینکه آقای بایدن یک متنی
را امضاء بکند .امضا ضروری است ،ا ّما این فقط شرط الزم
است .شرط کافی این است که ما آثار اقدامات آمریکا را
ببینیم .هم در برجام ،هم در بحث تعهدات اتحادی ه اروپا
و هم در بحث تعهدات آمریکا مطرح و تأکید شده است.
حرفی که ما در چهار سال گذشته به اروپاییها زدیم این
است که درست است شما یکسری امضاء کردید و یک
رشته تحریمها را برداشتید ،ا ّما مردم ایران اثری نمیبینند.
اآلن مردم ایران میبینند که شرکتهای اروپایی ایران را
ترک کردند .اینها اثراتی است که ما باید ببینیم.
به خسارات خروج از برجام هم باید توجه شود

در مورد خسارت نیز رهبر انقالب هم در فرمایشاتشان
به ما ،هم در سخنرانی عمومیشان فرمودند که موضوع
خسارت از موضوعاتی است که باید در مراحل بعدی مورد
بحث قرار بگیرد .واقعاً هم باید مشخص باشد که برجام
مثل یک در گردان نیست که شما از یک طرف وارد و از
طرف دیگر خارج بشوید .باالخره روابط بینالملل قاعده
دارد .اقدامات آمریکا باعث خسارت بر مردم ایران شده و
حتماً در مراحل بعدی موضوعاتی که مورد نظر ما هست
برخی سوءاســتفادههایی است که شاید انجام بدهند و
همینطور جلوگیری از تکرار اقدامی است که آمریکا کرد.
ما نباید فراموش کنیم که پنجاه شرکت چینی هم توسط
آقای ترامپ در چهار سال گذشته تحریم شدند و شرکای
ما ضربه و ضرر دیدند .این ضررها هم باید جبران بشود.
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برابر با 68/2/6بنا به درخواست نمایندگان ولی فقیه
در رســیدگی به اموال وابستگان به رژیم سابق و در
راستای اصل 49قانون اساسی ،آقایان کروبی و صانعی
طی مرقومهای از حضــرت امام (ره) تقاضا کردند تا
جهت تسریع در رسیدگی به موضوعات مذکور ترتیبی
اتخاذ فرمایند تا ضمن حفظ بیتالمال ،اطاله دادرسی
به چنین موضوعاتی موجب تضییع حقوق مردم نشود.
لذا حضرت امام (ره) در تاریخ68/2/28حجتاالسالم
نیری را به عنوان مسئول مستقیم رسیدگی به چنین
پروندههایی به حضرت آیت ا...اردبیلی معرفی و مقرر
فرمودند ایشــان در کنار حجتاالسالم معرفت در
دادگاه عالی انقالب اسالمی به پروندههای مطروحه بنا
بر موازین شرعی رسیدگی کنند .این فرمان حضرت
امام(ره) ســرآغاز تاســیس نهادی قضایی در قالب
دادگاه اصل 49قانون اساســی در نظام قضایی ایران
شــد که تا به امروز در محاکم انقالب اسالمی تحت
عنوان شــعبهای ویژه وظیفه اجرای مفاد اصل49را
بر عهده دارد.گرچه مجلس شورای اسالمی مقارن با
63/6/25قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی را
در 14ماده تصویــب کرده بود ،اما با توجه به فضای
سیاســی-اجتماعی آن مقطع زمانی دایره شــمول
مقررات مذکور بیشتر حول محور دارایی و عملکرد
مقامات لشکری-کشوری مربوط به رژیم گذشته بود،
اما آنچه که از مفاد اصل مذکور و تاکیدات رهبر فقید
انقالب استنباط میشد رسیدگی به هر قسم و شکل،
تحصیل مال از طرق نامشــروعی مانند ربا ،غصب،
رشــوه و...در مقاطعهکاریها و معامالت دولتی که
امروز با عنوان رانت میتوان از آن یاد کرد بوده .لذا در
راستای تحقق هدف عالی و ارزشمندی که در فرمان
امام و اصل49نهفته الزم بود تا دســتگاه تقنینی-
قضایی کشور بنا بر مقتضیات روز در جهت اجرایی
شدن اصل مذکور و مقررات حاکم بر چگونگی اجرای
فرمان حضرت امام راهکاری قابل اجرا ارائه دهند.بنا بر
همین باور و احساس نیاز بود که در سال97طرح یک
فوریتی اعاده اموال نامشــروع واجرای اصل49قانون
اساسی در راستای رفع نواقص و ایرادات وارده بر قانون
نحوه اجرای اصل49قانون اساسی مصوب63و قانون
شــمول اجرای قانون نحوه اجــرای اصل49درمورد
ثروتهای ناشــی از احتکار و گرانفروشــی و قاچاق
مصوب68در مجلس مطرح و مورد بررسی نمایندگان
مجلس دهم قرار گرفت.طرح مذکور پس از یکسال
در 30بهمن ماه 98تحت عنوان قانون الحاق موادی
به قانون نحوه اجرای اصل49قانون اساسی در قالب
چند تبصره و اصالحیه بر قانون سابق تصویب شد.در
ایــن مصوبه بنا بر ماده 1یک بخش به عنوان بخش
سوم با موضوع طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع به

همدلی| دعوای سیاســی و خانوادگی فرزندان
مرحوم هاشمی رفسنجانی ادامه دارد .یک طرف
فائزه دختر جنجالی آیتاهلل ایستاده و طرف دیگر
محسن و یاسر و جمعی از اصالحطلبان که طی
روزهای اخیر از فائزه انتقاد کردهاند.
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از مشاغل آنالین تا امتحانات دانشآموزان و دانشجویان؛ قطع برق ،زندگی مردم را تعطیل کرد

وکیل دادگستری

ادامه نامهنگاری
«هاشمیها»

بازي با سرمايههاي خانگي مردم
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محمدهادی جعفرپور

فائزه پاسخ محسن را داد
و یاسر پاسخ فائزه را

چشم دالر و بورس به دنبال پسانداز خانوارهاست

همدلی| این روزها همهجــا ،از گردهماییهای
تخصصی گرفته تا محافل خانوادگی درباره واکسن
کرونا صحبت میشود .نکته جالب اینکه در میان
همه دوگانههای مرســوم جامعه ایرانی ،مانند یا
هوای ســالم یا برق ،درخصوص واکسن کرونا هم
چنین دوگانهای شــکل گرفــت .در مرحله اول
صحبت از واکسن ایرانی-خارجی مطرح شد...
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