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بی تدبیری برخی 
 مدیران، بالِی 
جان هموطنان

روز 17 دی ماه جاری در ش�هر کرمان در مراس�م 
تش�ییع پیکر س�رباز اس�ام و وطن، ش�هید قاسم 
س�لیمانی در اثر بی تدبیری مسئوالن ذی ربط که از 
جمل�ه هماهنگی های الزم را برای تردد مس�یرهای 
عب�ور انجام ن�داده و نظارت کاف�ی در زمینه ایجاد 
ش�رایط مناس�ب و امکانات مورد نیاز ننموده بودند 
مردم ش�اهد صحنه های غم انگیز و دلخراشی بودند 
که منجر به ج�ان باختن حداقل 59 نفر و مصدوم و 
بستری شدن ده ها نفر از برادران و خواهران هم وطن 
گردید اینان با اش�تیاق در مراسم تشییع مجاهد و 
مبارز »شهید سلیمانی« ش�رکت کرده بودند که به 
دس�تور ترامپ جنایتکار در عراق در کنار همرزمان 
ش�هیدش ناجوانمردانه در فرودگاه بغداد ترور شد. 
دکت�ر محمدرض�ا پورابراهیمی نماین�ده کرمان در 
مجلس شورای اسامی در این باره می گوید: »...قبل 
از مراس�م تشییع پیکر ش�هدای جبهه مقاومت در 
نامه ای از وزیر کش�ور درخواست کردیم استان های 
معی�ن را ب�ه کمک کرمان ب�رای مباح�ث امنیتی و 
نظم بخش�ی و تجهیز امکانات بفرستند و انتظار بود 
وزیر کش�ور اقدام�ات الزم را در این زمینه داش�ته 
باشند... و از استاندار و اعضای شورای تامین استان 
درخواس�ت کردیم موضوع را دقی�ق و کامل به ما و 
مردم گزارش دهند که اگ�ر کوتاهی و قصوری بوده 
پیگیری ش�ود و اجتناب از این اتفاقات تلخ داش�ته 

باشیم...«)1(
در ساعت شش و نوزده دقیقه صبح روز چهارشنبه 
18 دی ماه در پرواز شماره 752 هواپیمایی بین المللی 
اوکراین هواپیمای مس�افربری هدف شلیک پدافند 
هوایی ای�ران قرار گرف�ت و کلیه 176 نف�ر خدمه و 
سرنش�ینان شامل 70 نفر مرد، 81 نفر زن، 15 کودک 
و یک نوزاد و 9 خدمه در گروه های س�نی مختلف در 
اثر سقوط جان باختند که تعدادی از آنان از نخبگان و 
فارغ التحصیل دانشگاه های برتر و مطرح ایران و جهان 
بودند. »دیوید توربین« رئیس دانشگاه آلبرتای کانادا 
با تاثر و تاسف شدید درگذشت 10 عضو این موسسه 
دانش�گاهی را به تمام کسانی که در این حادثه متاثر 
شده اند تسلیت می گوید و اظهار می دارد: »...کلمات 
به تنهایی نمی توانند بیانگر حزن و اندوهی باشند که 
ما در این دانشگاه حس می کنیم ما خانواده ای نزدیک 
به هم هس�تیم و هر کدام مان با چنین فقدان بزرگی 

روبرو می شود بسیار اندوهگین می شویم...«
نویس�نده این سطور وظیفه می داند در این ستون 
پرس�ش هایی به ش�رح زیر درب�اره دو حادثه تلخ و 
اتفاق بسیار ناگوار که روح هر انسانی را آزرده می کند 

مطرح نماید.
*آیا بی نظمی های مکرر و اجرای برنامه های ضعیف 
درباره این حوادث تلخ و ناگوار، آن عده از مسئوالنی 
که با عدم نظارت کافی منجر به جان باختن ده ها نفر 
از هم وطنان ش�دند و چنین صحنه هایی را رقم زدند 
به سزای اعمال ناشی از س�وء مدیریت خود خواهند 

رسید؟
*گفته ش�ده اس�ت چند س�اعت قبل از حمله به 
پایگاه عین االس�د مقامات عراقی را در جریان حمله 
گذاشته اند بنابراین چرا پروازهای داخلی را به تاخیر 

نیانداختند؟
*آنگاه که نیروهای کل مس�لح دریافتند هواپیما 
در اثر اش�تباه انسانی منفجر و ساقط شده است چرا 
مس�ئوالن به موقع اطاع رسانی ننمودند که تا حدی 

از کوه غم و اندوه انباشته شده بر دل ها کاهش یابد؟
*چرا رس�انه ملی تمام هِم خود را ب�ه کار برد و با 
افراد متعدد و گاه متخصص مصاحبه کرد و برنامه هایی 
را ضبط و پخش نمود تا نشان دهد هواپیما در اثر نقص 

فنی سقوط کرده است؟
*آیا مقص�ران خطاهای صورت گرفت�ه در انفجار 
هواپیم�ا و مقصران الپوش�انی این ام�ر در چند روز 
ب�ه مقامات نظارتی و قضایی معرفی خواهند ش�د تا 
براس�اس قانون با آنها رفتار شود و اطاع رسانی الزم 

صورت خواهد گرفت؟
*آیا آن عده از مس�ئوالن که عملکردشان سبب 
ش�د عده ای از مدیران کش�ور دروغگو نامیده شوند 

معرفی و به مجازات خواهند رسید؟
*چ�ه کس�انی پاس�خگوی تاس�ف و تاثر ش�دید 
بازماندگانی خواهند بود که در غم از دست دادن و جان 
باختن نخبگان و متخصصان و کودکان و نوعروس�ان 
و فرزن�دان و پ�دران و مادران و خواهران و همس�ران 
و ب�ه مصیبت از دس�ت دادن نزدی�کان و هموطنان و 

غیرهموطنان گرفتار شده اند؟

گزیده مطالب این شماره:

برگزاری مراسم سالگرد 
آیت ا... هاشمی در مشهد

همایش توجیه اهداف 
»مؤسسه خیریه حضرت 

 مجتبی حامیم«
 با حضور فرماندار یزد

 روی اعصاب مردم
 راه نروید

به رسم قدردانی

 وعده زبان دراز 
در دوران ماه عسل!!

»زبان دراز«

با  نوری: مرحوم هاشمی  ناطق  حجت االسالم علی اکبر 
شهید سلیمانی خاطرات زیادی دارد. سردار سلیمانی در 
زمان جنگ در گفت وگوها، جلسات و مشورت ها با آیت ا... 
هاشمی حضور داشتند چون ایشان یکی از فرماندهان 
جنگ بودند و در اقتضای زمانی که برای فرماندهان کار 
پیش می آمد با ایشان تماس می گرفت و مشورت می کرد. 
بعد از جنگ هم در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی و 
زمان مجمع تشخیص، خاطرات آیت ا... هاشمی از سردار 
سلیمانی زیاد ذکر شده که به عنوان فرمانده لشگر با ایشان 

در تماس بودند.

گفت وگوی اردشیر زاهدی از صداوسیما پخش شود
در  تهران  نماینده  مطهری  علی  پنجشنبه  روز 
مجلس پیشنهادی را مطرح کرد و آن هم پخش 
رژیم  وزیرخارجه  زاهدی  اردشیر  اظهارات 
گذشته از صداوسیما بود. اردشیر زاهدی وزیر 
 1966 سال های  فاصله  در  شاه  دولت  خارجه 
تا 1971 بوده است. او از سال 1973 تا زمان 
پیروزی انقالب ایران )فوریه 1979( در سمت 

سفیر ایران در واشنگتن بود.
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 انعكاس آيينه 

 چند روز است مردم در دریای آب و سیالب و سوز سرما
 با کمترین امکانات زندگی می کنند.

س��یل سیس��تان و بلوچس��تان در چند روز گذش��ته 
خسارت های شدیدی به دار و ندار مردم و زیرساخت های 
جنوب سیستان و بلوچس��تان وارد کرده؛ از جمله آنکه 
دار و ندار مردم دلگان، نیکش��هر، خاش، دلگان، کنارک، 
سراوان و روستاهای اطرافش��ان را با خود برده و مزارع 
م��وز و محصوالت کش��اورزی را نابود کرده اس��ت. به 
گزارش جماران، مس��ئوالن از جمل��ه فرمانداران مناطق 
خسارت دیده از جمله دلگان و نیز استاندار از استان های 
معین شامل کرمان و هرمزگان و مقامات مسئول کشوری 
و نیز مردم در سراس��ر کشور خواسته هرچه سریعتر به 
شتاب مردم مناطق س��یل زده بشتابند و برای این منظور 
لیستی شامل اقالم مواد غذایی و تجهیزات امدادی برای 
کمک رس��انی اعالم کرده اند. حال در ش��رایطی که خود 
اس��تان های معین همچون کرم��ان در منطقه جنوبش و 
هرمزگان در منطقه جاسک درگیر سیل ویرانگر هستند 
و کمبود تجهیزات امدادی و نیروی انس��انی هالل احمر 
در سیس��تان و بلوچستان احساس می شود، مردم مناطق 
س��یل زده مانده اند تک و تنها که با دست خالی در حال 

کمک به هم هستند.

فرماندار دلگان: دارایی بسیاری از 
مردم را آب برد

فرماندار دلگان گفت: بارش های س��نگین و سیالبی 
سبب وارد ش��دن خس��ارت های فراوانی به مردم این 
منطق��ه گردیده و با توجه به فقر و محرومیت ش��دید 
مردم منطقه دارایی بس��یاری از آنان را آب برده اس��ت. 
مجتب��ی ش��جاعی در بازدید از محوره��ای مواصالتی 
ضم��ن  تقدی��ر از مدیری��ت اس��تانی بح��ران و وجود 
هم افزایی دستگاه های مربوطه افزود: اکنون ضروریست 

مدی��ران ملی برای اینک��ه اندکی از آالم کش��اورزان و 
دامداران خس��ارت دیده کاهش پی��دا کند، نوید جبران 
خسارت های کشاورزان و دامداران را در اولویت کاری 
خود قرار دهند. فرماندار دلگان بیان کرد: گرچه رحمت 
الهی پر از برکت و آبادانی در آینده خواهد بود اما بودند 
افرادی که کل داراییش��ان دو سه دام بود که آنها را آب 
با خود برد. شجاعی اظهار داشت: دستگاه های دولتی با 
دید وسیع و وسعت نظر، به ارزیابی خسارت ها بپردازند 
و سخت گیری نکنند و س��عی نمایند آسیب دیدگان را 

تنها نگذارند.

استاندار: سیل زدگان سیستان و 
بلوچستان به حمایت ملی نیاز دارند

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: سیل زدگان واقع 
ش��ده در مناطق جنوبی اس��تان با توجه به حجم باالی 
بارش ها، وقوع س��یالب، زیر آب رفتن نقاط روستایی و 
اراضی کشاورزی و بی خانمان شدن خانوارها به حمایت 
ملی و عزم و اراده باال برای جبران خسارت ها نیاز دارند. 
احمدعلی موهبتی در بازدید از مناطق س��یل زده چابهار 
و نقاط جنوبی سیس��تان و بلوچس��تان با اشاره به اینکه 
ظرفیت های استان برای کمک رس��انی به مردم سیل زده 
بسیج شده و مس��ئوالن در کنار مردم به خدمات رسانی 
مش��غول هستند، بیان کرد: یاری رساندن به مردم آسیب 
دیده به نگاهی ملی و حضور مدیران برجس��ته کشور و 
مشارکت اقش��ار مختلف مردم ایران و خیران نیاز دارد. 
وی افزود: به بالگرد و قایق و مواد غذایی و آب و لوازم 
بهداش��تی و کمک های امدادی نیاز اس��ت که بر حسب 
پیگیری ها استان های معین و ستاد مدیریت بحران کشور 
امروز پای کار می آیند. موهبتی ادامه داد: حجم خسارت 

وارده ب��ه من��ازل و اراضی کش��اورزی و تاسیس��ات و 
زیرساخت ها و راه های ارتباطی بسیار باال است. استاندار 
سیس��تان و بلوچستان با تاکید بر اینکه در مناطق خاش، 
دلگان، چابهار، نیکش��هر، کنارک، سراوان و غیره برف و 
باران س��نگین سرازیر و مشکالت فراوانی را برای مردم 
اس��تان به وجود آورده اس��ت، در تماس تلفنی با رییس 
سازمان مدیریت بحران کشور وضعیت مناطق سیل زده 
چابهار و مناطق مختلف استان را گزارش کرد و خواستار 
کمک و مس��اعدت بیشتر دولت برای خدمات رسانی به 
مردم س��یل زده و ارسال بالگرد برای نجات جان مردم و 

ارسال کمک ها به روستاهای مختلف شد...

 محاصره 50 آبادی شهر بنت
 در سیالب

یک عضو ش��ورای ش��هر بنت اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان با اش��اره به محاصره 50 آبادی شهر بنت در 
س��یالب در تماسی با ایسنا، گفت: ش��اهد بارش باران 
ش��دید در شهر بنت هس��تیم به گونه ای که حدود 173 
میلی متر باران باریده اس��ت. وی با بیان این که متاسفانه 
طی چند روز اخیر از روستاهای بخش غربی بنت بی خبر 
هس��تیم، اظهار کرد: عالوه بر قط��ع برق و تلفن، تمامی 

راه های دسترسی به این روستاها مسدود شده است...
چند روز اس��ت که مردم سیس��تان و بلوچستان در 
مناطق مختلف مانند دش��تیاری چابهار، زراباد کنارک، 
بزمان، دلگان و غیره در دریای آب و س��یالب و سوز 
سرما با کمترین امکانات زندگی دشوار و مشقت باری 
را سپری می کنند و هم اینک چشم انتظار نگاه مهربان 
دولتم��ردان و مش��ارکت خیران و م��ردم نیک اندیش 

هستند.

 باب صداقت با مردم 
بسته نشود

آیت ا...  اس��دا... بیات زنجانی در پیامی رخداد 
تلخ س��رنگونی هواپیم��ای ای��ران- اوکراین را 
تس��لیت گفت و تأکید کرد ب��اب گفت وگو با 
مردم بس��ته نش��ود. به گ��زارش خبرآنالین، در 
ای��ن پیام آمده اس��ت: اینجان��ب ضمن عرض 
تس��لیت صمیمانه خدم��ت خانواده های عزادار 
پرواز سرنگون ش��ده، به همه مسئوالن حکومت 
می گویم که متناس��ب ش��أن مردم ایران با آن ها 
رفتار نش��ده، بلک��ه کاماًل خالف شأن ش��ان با 
آن ها رفتار شده اس��ت. بدانید و بدانیم که باب 
صداقت که متأس��فانه بسیار دیر در گفت وگو با 
مردم پیرامون واقعه سقوط هواپیما گشوده  شده، 
نباید بسته شود. در برابر واکنش های به حق مردم 
به خاطر حاش��ایی که در چند روز اخیر ش��ده 
است، متواضع و ش��نونده باشید. به جد توصیه 
می کنم که با ش��فافیت و صداقت، درباره وقایع 
ماه های گذش��ته نیز با مردم سخن بگویید. وی 
افزوده اس��ت: با مردم مدارا کنید، با آن ها تعامل 
کنید و صادقانه برای اصالح و بازس��ازی رابطه 
خ��ود با آنان تالش کنید و خطاهای گذش��ته را 
اص��الح کرده و گزارش این اص��الح را یک به 
یک به مردم بدهید. مردم در طول تاریخ هزاران 
ساله ش��ان ثابت کرده اند که اگر صداقتی ببینند، 

پاسخ صداقت را کریمانه خواهند داد.

اعتراض های مردمی 
مقابل دانشگاه های تهران
ساعاتی پس از اعالم حقیقت ماجرای سقوط 
هواپیمای بوئینگ متعلق به خط هوایی اوکراین 
مردم در دو شهر تهران و کرج تجمع اعتراضی 
برگزار کردند. در تجمع های تهران که از مقابل 
دانش��گاه های امیرکبیر، تهران و صنعتی شریف 
آغاز ش��د، مردم ب��ا دادن ش��عارهای اعتراضی 
خواس��تار اس��تعفا و محاکمه مقام های مسئول 
مرتب��ط با حادثه ش��دند. روز جمع��ه یک روز 
پیش از صدور بیانیه س��تاد کل نیروهای مسلح 
در ش��بکه های اجتماعی این خبر دست به دست 
می ش��د که مردم قصد دارند برای گرامیداشت 
ی��اد جانباخت��گان این حادثه هوای��ی که اغلب 
از نخبگان دانش��گاهی کش��ور بودن��د در برابر 
دانشگاه های تهران جمع شده و به یاد آنها شمع 
روشن کنند. با این حال خشم آنها از پنهانکاری 
انجام شده در اعالم حقیقت ماجرا سبب شد که 
جمعیت پس از روشن کردن شمع های عزاداری 

به اعتراض رو بیاورند.

عکس: میزان آنالین

بقاء مختص ذات پروردگار یکتاست
سرور مکرم جناب  آقای دکتر جلیل شاهی

با نهایت تاثر درگذش�ت حاجیه خانم مهری خرمش�اهی همس�ر مکرمه را به 
حضرتعال�ی و فرزن�دان و اقوام و دوس�ت ارجمند جناب آق�ای مهندس محمود 
خرمشاهی تسلیت عرض نموده و از خداوند منان مسئلت می نماید روح آن فقیده 
سعیده را با اولیاء و بزرگان محشور و به یکایک بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

هیات تحریریه آیینه یزد

 سیستان و بلوچستان را دریابید
دارایی بسیاری از مردم را آب برده است

وکی��ل مداف��ع فریب��ا عادلخواه و 
روالن��د مارش��ال دو تبعه فرانس��وی 
گف��ت: خان��م عادلخ��واه از اتهامات 
جاسوسی و تش��ویش اذهان عمومی 
تبرئه ش��د. سعید دهقان در گفت وگو 
با ایس��نا در این باره اظهار کرد: خانم 
عادلخ��واه عالوه ب��ر تبرئ��ه از اتهام 
جاسوس��ی، از اتهام تش��ویش اذهان 
عمومی از طریق ط��رح مباحثی نظیر 

»مخالف��ت با قانون حج��اب اجباری 
و مخالف��ت ب��ا قوانی��ن تبعیض آمیز 
می��ان زن و مرد« هم تبرئه ش��د وی 
افزود: در جلس��ه رسیدگی به پرونده 
عادلخواه که بیش از سه ساعت طول 
کشید، ش��عبه اول بازپرسی دادسرای 
امنی��ت ش��هید مقدس اوی��ن، پس از 
اخذ آخرین دفاع و همچنین دفاعیات 
کتب��ی و ش��فاهی، در نهایت در مورد 

اتهامات جاسوس��ی و تشویش اذهان 
عمومی ب��رای فریبا عادلخ��واه، قرار 
منع تعقیب صادر کرد. دهقان تصریح 
کرد: ب��ا توجه ب��ه تأیید دادس��تانی، 
دیگ��ر  اته��ام  دو  ب��ا  کیفرخواس��ت 
ب��ا عناوین »اجتم��اع و تبان��ی برای 
ارت��کاب جرم« و »تبلیغ علیه نظام« به 
دادگاه انقالب می رود که فکر می کنم 
ش��عبه مربوطه، هفته آینده مش��خص 

می شود. دهقان درباره پرونده روالند 
گابری��ل مارش��ال نیز گفت: جلس��ه 
بازپرسی آقای روالند گابریل مارشال 
هم حدود دو ساعت به طول انجامید 
و پ��س از تصمی��م قضایی بازپرس و 
تأیید دادستانی، کیفرخواست برای او 
به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام 
علیه امنیت ملی صادر ش��د و پرونده 

به دادگاه انقالب می رود.

فریبا عادلخواه از اتهام جاسوسی تبرئه شد

 حداقل یک نفر
 استعفا دهد

معاون س��ابق رئیس جمهور در توئیتر نوش��ته اس��ت که »آرزو به 
دل مان ماند حداقل یک نفر در این ش��رایط استعفا دهد.« شهیندخت 
موالوردی نوش��ته است: »کمترین پاس��خی که برای تسکین افکار 
عمومی در این لحظات می توان داد این اس��ت که چس��بیدن به این 
میز ها و عناوین چه ارزشی دارد در برابر فوران خشم و سرخوردگی 

و احساس تحمیق یک ملت؟«
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 انعكاس آيينه 

 بی تدبیری برخی مدیران
بالِی جان هموطنان

*با چنین پیش آمدهایی چه راه هایی باید طی کرد تا عموم 
شهروندان بپذیرند نظیر این حوادث ناگوار و نگران کننده به 
خواست پروردگار یکتا تکرار شدنی نیست؟ و آیا صرفاً علت 
سقوط را خطای انسانی نامیدن کفایت می کند و مورد تایید 
شهروندان و متخصصان قرار می گیرد؟ آیندگان چگونه در 

این موارد قضاوت خواهند کرد؟
*آن ع�ده از مدی�ران و مس�ئوالنی که ب�ا بی تدبیری و 
سوء مدیریت چنین وقایعی را رقم زدند چه تعهدی به ملت 
می دهن�د که از این به بعد مردم را دس�ت ک�م نگیرند و به 
اقناع عمومی اهمیت بدهند، با صداقت عمل کنند تا اعتماد 
عمومی که بزرگترین س�رمایه کش�ور می باش�د به نابودی 

کشانده نشود؟
*اگر رسانه ها خود سانسوری نمی کردند یا فضای رسانه ای 
آن گونه بود که امکان درج حقایق و واقعیت ها بیشتر و بهتر 
بود آی�ا پیامدهای اتفاقات تلخ و ناگوار پی�ش آمده درباره 
ح�وادث کرمان و هواپیمای اوکراین که منجر به فداش�دن 
صدها نفر گردید به نحو دیگری رقم نمی خورد و آیا هیچ یک 

از مقامات ذی ربط از شغل و سمت خود استعفاء نمی دادند؟
امید آنکه درخواست علی مطهری نماینده شجاع مجلس 
شورای اسامی در مورد مؤاخذه مقصران کرمان تحقق یابد 
که به ایس�نا با عنوان »حادثه کرمان را کوچک نش�ماریم« 
گفته اس�ت: »...این حادثه چیزی نیس�ت که از کنار آن به 
راحتی بگذریم. بعد از مراس�م تشییع ش�هدا در تهران در 
مقاله ای هش�دار دادم که این حادثه تکرار نشود. متأسفانه 
یک خبرگزاری از درج آن خودداری کرد، شاید به این بهانه 
که نباید باعث کم شدن شور مردم شویم. اگر آن هشدار به 
گوش مسئوالن می رسید شاید حادثه کرمان رخ نمی داد. او 
رسم هجوم به سمت تابوت را رسم نادرستی دانسته و انتقاد 
کرده است که متأس�فانه مربیان جامعه ما مانند روحانیت، 
صدا و س�یما، نیروهای انتظامی هیچ گاه به اصاح این نقطه 
ضعف مردم نپرداخته اند و معموال آن را ناشی از شور دینی 
تلقی می کنند... الزم است کارگروهی برای تحقیق در علل 
رخ دادن حادثه کرمان تشکیل شود و قاصران مورد مؤاخذه 

قرار گیرند و اقدامات الزم برای آینده انجام شود.«)2(
آن گونه که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفته است: 
»...انتظ�ار عموم مردم این اس�ت که دس�تگاه های امنیتی 
و قضایی علت حادثه و مس�ببان حادثه ک�ه در این خطای 
انسانی نقش داشتند را بررسی کند و برخورد الزم را داشته 
باشند... متاسفانه ما در این زمینه ایرادات پدافندی، راداری 
و شناسایی داریم زیرا موضوع عقانی نیست، فرودگاه امام 
خمینی)ره( در رادار قرار دارد و همه دس�تگاه های مربوطه 
ه�ر صعود و فرود در این فرودگاه را در رادار خود تحت نظر 
دارن�د. هر هواپیمای�ی هم مش�خصات دارد و برج مراقبت 
اعام می کند، دس�تگاه های مربوطه آن را ردیابی می کنند 
تا هواپیما بلند ش�ود و پرواز در مسیر خود حرکت کند لذا 
قابل قبول نیست که کسی شی را اشتباهی بگیرد و شلیک 

کند...«)3(
نماینده رشت می گوید: »اگر فشار غربی ها و اطاع رسانی 
فضای مجازی نبود واقعیت را نمی گفتند.« و سخنگوی اصل 
نود مجلس شورای اسامی اظهار می دارد: »هم خاطیان و هم 
دروغگویان باید محاکمه شوند«. آخرین نکته این که وظیفه 
باالترین مقام اجرایی کشور نه تنها در مقام یک سیاستمدار 
بلک�ه به عن�وان یک ش�خصیت روحانی و در س�مت واالی 
ریاس�ت جمهوری ایجاب می کند تا رسیدن به نتیجه نهایی 
دس�تور پیگیری و نظارت دقیق بر ای�ن امور را بدهد چون با 
یک چشم برهم زدن دوران ریاست و حکومت پایان می یابد و 
آیندگان به درستی قضاوت خواهند کرد که آیا رئیس جمهور 
برابر با قانون اساسی جمهوری اسامی ایران در هشت سال 
ریاست جمهوری بویژه در برابر حوادث چند ماه اخیر وظیفه 

اجرایی و نظارتی و قانونی خود را انجام داده  است؟
آنچه در تاریخ سیاس�ی و اجتماعی یک کش�ور پایدار و 
ماندگار است انجام وظیفه تنها نیست بلکه ایثار و فداکاری 
و از خودگذش�تگی در راه آرمان های ملت و مملکت اس�ت 
در تاریخ گذشته ایران بسیاری از حکمرانان آمدند و رفتند 
اّم�ا چهره های ماندگار، آنانند ک�ه تا ایثار جان برای خدمت 
به آحاد مردم سرزمینش�ان پای�دار بودند. چگونه آیندگان 
خواهند پذیرف�ت که حوادث و اتفاقات تل�خ و ناگوار برای 
مردم یک کش�ور پیش آمده اّما مس�ئوالن درج�ه اول آن 
کش�ور به اعتراف خودشان تا چند روز از آن حوادث دشوار 
و سخت و وحشتناک بی اطاع بوده اند. راستی را که چگونه 
مردم امروز سرزمینمان به داوری و قضاوت خواهند نشست؟ 
آیا نخواهند پرسید که این چگونه آیین کشورداری است؟ 
از پیش�گاه خداوند بزرگ تمنا داریم به تمامی کس�انی که 
آمران و عامان اداره کشورند تدبیر و دوراندیشی و درایت و 
کاردانی بیشتر عنایت کند و آنان که در این عرصه ناتوان و 
ناکارآمد و ضعیف و قاصر و مقصرند از صحنه مدیریت کشور 

حذف شوند و شایستگان جایگزین گردند. چنین باد.
مدیرمسئول

پی نوشتها:
1- ایسنا، 98/10/18

2- روزنامه ایران، 98/10/21
3- خبرگزاری خانه ملت، 98/10/21

مردم آشتی ملی را 
رقم زدند

دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: اگر نتوانس��تیم 
از وجود پرنعمت سردار سلیمانی در زمان حیات 
استفاده کافی را ببریم، حداقل از این فرصت ایجاد 
شده استفاده کرده و از نوع رفتار و نگاه سلیمانی ها 
الگو بگیریم. جوادامام با بیان اینکه مردم براساس 
ِعرق ملی و حس وطن پرس��تی در مراسم تشییع 
پیکر سردار سلیمانی شرکت کردند، اظهارکرد: وی 
در دل م��ردم جا باز کرده بود و مردم در مراس��م 
تشییع او پاسخ رش��ادتها و زحماتش را در دوران 
دف��اع مقدس و مبارزه با داعش ب��ه خوبی دادند. 
مردم نش��ان دادند احترام زیادی برای کس��انی که 
در جه��ت امنیت ملی آنها ت��الش می کنند، قائل 
هستند. سردار سلیمانی شخصیتی فراجناحی بود 
و مردم با هر سلیقه و حتی مذهبی برای بدرقه او 
آمدند. وی افزود: مراسم تشییع پیکر شهید سلیمانی 
نقطه عطف��ی برای وحدت آفرین��ی بود. صاحبان 
تریبون های رسمی و مقامات نظام باید از فرصت 
تقویت انس��جام ملی استفاده کنند و اجازه ندهند 
عده ای از فرصت حضور مردم بهره برداری خاصی 
کنند. مردم تکلیف خود را انجام دادند و حاال نوبت 
مسئوالن است. مردم آشتی ملی را رقم زدند و باید 

مسئوالن دنبال تحقق این آشتی ملی باشند.

عباس عبدی- روزنامه اعتماد: اتفاق تاس��ف بار 
سقوط هواپیما سه وجه برجسته اصلی و چند وجه 
محدودتر و فرعی داش��ت که بای��د میان آنها تمایز 

قائل شد.
وجه اول که برجسته تر می نمود، ساقط شدن یک 
هواپیما به وس��یله یک موش��ک پدافندی است. در 
این باره پرسش های فراوانی مطرح است؛ اینکه چرا 
کل آس��مان ایران در آن لحظات بسته نشده است؟ 
ی��ا اینکه چرا این هواپیما از طرف رادار شناس��ایی 
نش��ده؟ در حالی که آن س��اعت نقطه پیک ترافیک 
هوایی تهران اس��ت. حتی ممکن است فرضیه های 
خراب��کاری خارجی در وقوع ای��ن حادثه را مورد 
بحث قرار داد به ویژه آنکه ش��واهد و قرائن )بدون 
اظهارنظ��ر درباره اعتبار یا دق��ت آنها( در این زمینه 

وجود دارد که امکان بررسی آنها هست.
وج��ه دوم ای��ن روی��داد تل��خ و در ادام��ه آن، 
نحوه برخورد ب��ا خانواده های دغ��دار بود که باید 
توج��ه صددرصدی به آنان می ش��د. انس��ان بماهو 
انس��ان باید در هر نظامی ارزش��مند باش��د. در این 
میان ش��هروندانی که تابعیت دارن��د باید از ارزش 
مساوی و بس��یار باالیی برخوردار باشند. حکومت 
برای مردم اس��ت. مردم و ش��هروندان باید در نقطه 

محوری سیاس��ت های هر حکومتی باشند . این حد 
از بی محلی و بی توجهی به این کش��تگان بی گناه و 
نخبه و خانواده های آنان را مقایس��ه کنید با رفتاری 
که با کشته شدگان بی گناه مسجد ارگ تهران در سال 
1383 رخ داد. البته آن حساس��یت خوب و بجا بود 
ول��ی این حد از بی توجهی قابل پذیرش نیس��ت و 

ناشی از تبعیض است و عوارض سوئی دارد.
چه اشکالی داشت که همه آنها دعوت شوند و در 
جریان رسیدگی ها قرار گیرند، نماینده داشته باشند، 

از آنان استمالت شود؟
اگر خودمان کس��ی را از دس��ت دهیم چه حالی 
خواهیم داشت؟ قدرت تخیل می تواند ما را به جای 

خانواده های داغدار نشانده و
در درد و غم آنان ش��ریک ش��ویم. آن��ان باید از 
طریق همدردی کامل صاحبان قدرت با بازماندگان 
ح��س می کردند که حامی رس��می دارند و اگر هم 
خطای��ی صورت گرفت��ه آن را تحمل می کنند. ولی 
این نحوه رفتار جز اینکه بر زخم های این خانواده ها 

نمک می پاشد هیچ نتیجه دیگری ندارد.
آب��روی هر نظامی در گرو عزت و س��ربلندی و 
احترامی اس��ت که مردمش دارن��د و نه برعکس. با 
وجود این مس��اله مهم تر و کلیدی تر در این رویداد 

برای مردم ما و تا حدی مردم جهان، پنهانکاری 
آگاهان��ه رخ داده و حتی بیان صریح و خالف 
واقع مقامات رسمی بر تکذیب برخورد موشک 
بود. حتی می توانستند اعالم کنند که تا رسیدگی 
کارشناس��ی صورت نگیرد، م��ا هیچ اظهارنظر 
سلبی و ایجابی نمی کنیم. هرچند این اظهارنظر 
ه��م کافی نب��ود، بلکه از مواض��ع فعلی کمتر 
ضرر داش��ت، زیرا از نظر عرف بیرونی کلیت 
حکومت یکپارچه است و چون می دانستند که 
با ش��لیک زده اند باید همان را اعالم می کردند 
و س��پس بالفاصله می گفتند ک��ه در پی تعیین 
چرایی ماجرا هستند. این وجه سوم این رویداد 
ناگوار است که اهمیت بیشتری دارد. اینکه آنان 
می دانس��تند با شلیک موش��ک هواپیما سقوط 
ک��رده اس��ت و در عین حال به م��ردم و حتی 
به بخش ه��ای دیگر حکومت از جمله وزارت 
راه و س��ازمان هواپیمای��ی دولت و غیره اعالم 
کرده اند که موش��ک ش��لیک نشده و حتی این 
فرضیه را مضحک معرفی کرده اند؟ حتی پس از 
اعالم ماجرا هم خالف گویی را ادامه دادند. مشکلی 
که اکنون وجود دارد، زیر س��وال رفتن اعتبار تمامی 
ادعاهای موجود است. تمام کسانی که به نحوی در 
این پنهانکاری به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم نقش 
داش��ته اند، پیش از هر کاری بای��د تکلیف خود را 
ب��ا این اتفاق و عمل روش��ن کنند. پی��ش از آن هر 
موضع��ی که بگیرند، حمل بر دروغ خواهد ش��ود. 
این رفتار زشت در گذش��ته نیز وجود داشته است 
و متاس��فانه به مذاق برخی ها خوش می آمد، لذا به 
آن ع��ادت کردند در نتیج��ه در این مورد خاص که 
مرتکب ش��دند هزینه همه بدهکاری های س��ابق را 
باید بپردازند. من ش��خصا شاهد بوده ام هنگامی که 
دروغگویی برخی دست اندرکاران را شرح می دادم 
یا دیگران گفته اند، طرف های شنونده به جای آنکه 
ناراحت شوند و اخم کرده یا گریه کنند، خندیده اند! 
برخورد تن��د و از روی ناراحتی مردم با پنهانکاری 
در ای��ن ماجرا به نوعی تس��ویه  حس��اب با تمامی 
دروغ های گفته شده قبلی نیز هست. گرچه هر سه 
مس��اله مهم است، ولی سومی اهمیت تعیین کننده و 
بیشتری دارد و به نوعی دو مورد دیگر نیز ریشه در 

وجود همین مشکل سوم دارند.

روزنامه وال اس��تریت ژورنال در 
گزارش��ی به ماجرای ارسال پیام های 
امریکا به ایران پ��س از حمله هوایی 
امریکا که منجر به ش��هادت س��پهبد 
قاسم سلیمانی شد، پرداخت و با بیان 
اینک��ه حجم تبادل پیام ه��ا زیاد بوده، 
سوئیس��ی ها نق��ش مهم��ی در انتقال 
پیام ها و جلوگیری از محاسبات اشتباه 
داشتند، نوشت: مقامات امریکا اعالم 
کردند که نخستین پیام امریکا درست 
پس از تأیید ترور ش��هید سلیمانی، به 
دس��ت ایران رسیده است. این پیام از 

طریق یک دس��تگاه فکس رمزگذاری 
ش��ده برای تماس با مقام��ات ایرانی 
که در داخ��ل یک اتاق در س��فارت 
سوئیس -که برای کاخ سفید قرنطینه 
نگه داشته ش��ده- ارسال شده است. 
بنابراین گ��زارش ، ظریف از این پیام 
به شدت عصبانی شده و به گفته یک 
مقام آگاه، در یک لحظه مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه ای��االت متحده را 
مورد خطاب قرار داده اس��ت و گفته: 
پمپئو قلدری می کند! همه مش��کالت 
تقصی��ر امریکاس��ت. در پ��ی حمله 

هوایی امریکا، الیتنر )سفیر سوئیس( 
در یک مأموریت مهم دیپلماتیک بین 
تهران و واش��نگتن رفت و آمد داشته 
و تالش کرده اس��ت ت��ا پیام های دو 
طرف را ش��فاف رد و بدل کند. با این 
حال به گفته وال اس��تریت، پیام های 
خش��مناک دو طرف در فضای افکار 
عمومی و رس��انه ای، تا حدی مانع از 
آن ش��ده بود که سفیر س��وئیس این 
مأموریت را بدون دغدغه و بی دردسر 
به انجام برساند. به گفته وال استریت، 
دیپلمات های سوئیس��ی نام کس��انی 

که ای��ن پیام ه��ا را رد و بدل می کنند 
»پستچی« گذاش��ته اند و معتقدند این 
پستچی ها در س��ال 2003 نیز بعد از 
حمله امریکا به عراق، نقش مهمی در 
جلوگی��ری از برخورد ایران و امریکا 
داش��ته اند. بر اس��اس ای��ن گزارش، 
س��وئیس از این وضعیت خود، برای 
چانه زن��ی با قدرت ه��ای بزرگ بهره 
می برد و در حال حاضر با واش��نگتن 
برای مجوز صادرات کاال های اساسی 
و دارو ب��ه ای��ران از طری��ق فاینانس 

بانک های سوئیس رایزنی می کند.

س��فیر ایران در س��ئول ب��ه وزارت 
خارجه ک��ره جنوبی احضار ش��د. به 
گ��زارش عصرای��ران، روزنامه »چونان 
ایلبو« روز جمعه گزارش داد که سعید 
بادامچی شبستری س��فیر ایران در کره 
جنوبی، در مصاحبه با این روزنامه گفته 
است که اگر کره جنوبی سربازان را به 

تنگه هرمز بفرستد، روابط تهران با سئول 
خراب شده و ایران واکنش نشان خواهد 
داد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع 
خود در همان روز، وزارت امور خارجه 
کره جنوبی س��فیر ایران را احضار کرد 
تا معلوم شود که آیا وی واقعاً اظهارات 
فوق الذکر را ایراد کرده اس��ت یا خیر. 

سفیر به وزارت امور خارجه کره جنوبی 
گف��ت که وی صریحاً ب��ه قطع روابط 
دوجانبه اشاره نمی کند، اما اظهار داشت 
مشارکت سئول در عملیات تأمین امنیت 
تنگه هرمز به رهبری امریکا می تواند در 
روابط بین سئول و تهران تأثیر بگذارد. 
منبع این خبرگزاری گفت: »ما س��فیر 

را احضار کردیم زیرا الزم دانس��تیم که 
نگرانی های خ��ود در این زمینه را ابراز 
کنیم که آیا سفیر که برای حفظ روابط 
دوستانه دوجانبه در کره جنوبی به سر 
می برد، واقعاً با صراح��ت درباره قطع 
روابط صحبت کرده... ما به اندازه کافی 

توضیحات وی را گوش کردیم.«

سه وجه مهم ماجرای غم انگیز سقوط هواپیما

روایت وال استریت ژورنال از فکس رمزنگاری امریکا

تقاضای عجیب گوینده خبر از آشنا
المیرا ش��ریفی مقدم، گوینده شبکه خبر، با انتشار پستی در صفحه 
مجازی خود به صورت کنایه آمیز از ش��رایط فعلی کش��ور نوشته و 
مش��اور رئیس جمهور را خطاب قرار داده اس��ت. در این راستا او در 
صفحه توئیتر خود پستی منتش��ر کرده و در آن به صورت کنایه آمیز 
از حسام الدین آشنا درخواست کرده است که به رئیس جمهور بگوید 
برای وضعیت فعلی کشور گوسفند قربانی کند. این در حالی است که 
او با این توئیت سعی داشته است وضعیت نابسامان کشور را با توجه 

به اتفاقات چند روز گذشته نشان دهد.

 درخواست عارف
برای برکناری مقصران

رئیس فراکس��یون امید مجلس با اش��اره به 
حادثه س��قوط هواپیمای اوکراینی ضمن انتقاد 
شدید از عدم صداقت برخی مسئوالن با مردم، 
خواستار استعفا، برکناری و برخورد درخور با 
مقصران، پنهانکاران و ناصادقان با ملت ش��د. 
محمدرضا عارف نوشت: »پرسیدنی است که 
در جمهوری اس��المی، که ق��رار بر آن بود که 
جمهوری��ت آن، مزین به ارزش های انس��انی، 
اخالقی و اس��المی باش��د، چرا و توسط چه 
کس��انی این ارزش ها نادیده انگاش��ته می شود 
و ب��ه اعتماد مل��ت و حاکمیت لطمات جبران 
ناپذی��ر وارد می نماید؟ در جمهوری اس��المی 
مورد پذیرش ملت، مصلحتی فراتر از اخالق، 
امنی��ت و اصول اخالقی و انس��انی نداریم. بر 
متولیان امر فرض اس��ت که در پاسخ به افکار 
عمومی و احترام به حساسیت های شکل گرفته 
و احساسات پاک ملت، پاسخی در خور بدهند. 
از موض��ع نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای 
اسالمی خواستار اس��تعفا، برکناری و برخورد 
درخور با مقصران، پنهان��کاران و ناصادقان با 

ملت می باشم.«

حماسه حضور 
 مردم بیانیه ای
 سیاسی بود

عضو کمیس��یون امور داخلی کشور و 
شوراها با بیان این که مردم با حماسه آفرینی 
خود بیانیه ای سیاس��ی صادر کردند، اظهار 
کرد که این کار نخستین اقدام انتقام جویانه 
ب��ود. پروانه مافی در تذکری ش��فاهی در 
جلس��ه علنی مجلس ضمن تس��لیت به 
مناس��بت ایام فاطمیه و ش��هادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی، گفت: حماسه آفرینی 
ملت ایران به منزله صدور یک بیانیه سیاسی 
بود و آنها نخس��تین اقدام انتقام جویانه را 
انجام دادند. وی در تذکری به وزیر کشور و 
اطالعات، اظهارکرد: امروز که در سایه سار 
ریخته ش��دن به ناحق خون شهدای ترور، 
سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی  المهندس 
و یاران��ش قرار داریم، از لبن��ان تا ایران به 
وحدت و همدلی بی نظیری دس��ت پیدا 
کرده ایم و حت��ی در میان ملت آمریکا نیز 
نسبت به اقدام رئیس جمهورشان اعتراض 
می کنند. ما در این میان متاس��فانه ش��اهد 
فتنه انگیزی معدودی افراد در داخل کشوریم 
که امهات قانونی را که در مجلس شورای 
اس��المی مطرح می ش��ود و مورد بحث و 
بررسی نمایندگان قرار می گیرد، در فضای 

مجازی علیه رقیب خود پخش می کنند.

بازگرداندن اعتماد 
عمومی هزینه دارد

رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیریت رسانه ای 
انع��کاس اخبار س��قوط هواپیمای اوکراین��ی، گفت: از 
دس��ت رفتن اعتماد عمومی و تحری��ک انتظارات خیلی 
س��ریع اتفاق می افت��د، اما برگردان��دن آن زمان بر بوده و 
هزینه دارد. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود 
با اشاره به علت سقوط هواپیمای بوئینگ نوشت: به عنوان 
کس��ی که در این شرایط دشوار کشور، مسئولیت مهمی 
برای حفظ ثبات اقتصادی کش��ور دارم و اعتماد مردم و 
نحوه ش��کل گیری انتظارات را هم می دانم، بابت خطای 
وقوع یافته و نحوه اطالع رسانی این فاجعه انتقاد داشته و 
از مردم پوزش می طلبم. او تاکید کرد: در طول چند روز 
گذشته، عملکرد پذیرفتنی از نظر مدیریت رسانه ای و بیان 

جنبه های فنی و تکنیکی موضوع وجود نداشته است.

سفیر ایران در کره جنوبی چرا احضار شد؟

پیشگیری برای برخی مسئوالن معنا ندارد
یک عض��و مجمع نمایندگان اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان تاکید کرد که عدم 
انجام اقدامات پیش��گیرانه باعث ش��ده 
تا س��یل به مردم اس��تان خسارت باالیی 
وارد کند. حبی��ب ا... دهمرده در تذکری 
شفاهی در جلس��ه علنی مجلس شورای 
اس��المی بی��ان ک��رد: در س��یل اتفاقات 
عجیب و غریبی رخ می دهد، در صورتی 
که این س��یل قابل پیش بینی بود به دلیل 
فراهم نبودن زیرساخت ها سیل به استان 
سیس��تان و بلوچستان خس��ارات زیادی 
وارد کرده است. وی در ادامه اظهار کرد: 
بنده از وزارت کش��ور، نیرو و اس��تاندار 
سیس��تان و بلوچس��تان گالیه مند هستم، 
چ��را ک��ه در ابتدای امس��ال نیز مختصر 
سیلی در سیستان آمد و خساراتی برجای 
گذاشت. براساس مصوبات ستاد بحران 
باید الیروبی رودخانه ها انجام می ش��د و 
اقداماتی پیش��گیرانه ب��رای جلوگیری از 
وقوع سیل صورت می گرفت، اما نه تنها 
اقدامی نش��ده بلکه خسارت سنگینی به 
مردم وارد شده اس��ت. ظاهرا پیشگیری 
برای برخی از مس��ئوالن اص��ال معنایی 

ندارد...
سیل مدارس دشتیاری و 
پالن چابهار را تعطیل کرد

در اطالعیه اداره اطالع رس��انی و روابط 

عموم��ی آم��وزش و پرورش سیس��تان و 
بلوچستان آمده اس��ت: با توجه به شرایط 
جوی، جاری ش��دن سیالب و جلسه ستاد 
مدیریت بحران شهرستان چابهار، مدارس 
تمام مقاطع تحصیلی در نوبت صبح و عصر 
منطقه دش��تیاری و پالن فرد دوشنبه 23دی 
ماه تعطیل شده است.  مرکز مدیریت راه ها 
اعالم کرد: محورهای ایرانشهر- مهرستان/ 
سرباز- مهرستان/ مهرستان- سوران/ فنوج- 
اس��پکه/ بزمان- دلگان/ ایرانشهر- دلگان/ 
نیکشهر- کنارک که به علت طغیان رودخانه 
محلی مس��دود ش��ده بود، با تالش عوامل 

راهداری بازگشایی شد.

 ریزش آوار جان دختر
 5 ساله سراوانی را گرفت

مدی��ر مرک��ز ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی زاهدان گفت: ساعتی قبل بر اثر 
ری��زش آوار در کهک س��راوان یک دختر 
بچه 5 س��اله جان باخت. فریبرز راش��دی 
با اش��اره به اینکه در سه روستای سراوان 
حادثه ریزش آوار گزارش ش��ده اس��ت، 
اف��زود: یک دس��تگاه آمبوالن��س به محل 
حادثه اعزام ش��د. وی بیان کرد: همچنین 
دو حادث��ه دیگر ری��زش آوار در دزک و 
روستای محمدی س��راوان رخ داد که دو 
نفر مصدوم و توسط دو دستگاه آمبوالنس 

به بیمارستان رازی سراوان منتقل شدند...

نجات مفقودان سیالب 
سیستان و بلوچستان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان 
و بلوچستان گفت: مفقودان سیالب مناطق 
جنوبی اس��تان با تالش و همت نیروهای 
امدادی نجات پیدا کردند. رس��ول راشکی 
افزود: پنج نفر از ساکنان روستای رادو از توابع 
دشتیاری چابهار در سیالب مفقود شدند که 
تیم عملیات امداد و نجات هالل احمر پس 
از 5 ساعت جستجو توانستند این نفرات را 
نجات دهند. راشکی بیان کرد: این مفقودان 
در رودخانه و کانال روستای جماعت زهی 
پیدا و به بیمارستان منتقل شدند که حال دو 
نفر از آنها وخیم است. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان هم 
با اش��اره به گزارشات مردمی مبنی بر غرق 
ش��دن یک نفر در رودخانه س��رباز، گفت: 
نجاتگ��ران جمعیت هالل احمر اس��تان در 
قالب دو تیم جسد این فرد را طی دو ساعت 
عملیات در رودخانه سرباز پیدا کردند و به 
نیروی های انتظامی تحویل دادند. مصفا از 
شهروندان خواس��ت در هنگام بارندگی و 
سیل از نزدیک ش��دن به رودخانه ها پرهیز 
کنند و در مکان های مرتفع و امن پناه بگیرند 
و در ص��ورت بروز حادثه با ش��ماره تلفن 
112 ن��دای امداد تماس بگیرن��د. از اواخر 
هفته گذشته سازمان هواشناسی هشدارهایی 
درباره بارش های سیل آسا در برخی مناطق 

جنوبی و جنوب ش��رقی کشور اعالم کرده 
ب��ود. این بارش ها ک��ه از اواخر روز جمعه 
آغاز ش��ده، بخش ه��ای زیادی از اس��تان  
سیستان و بلوچستان، به ویژه جنوب آن را 
درگیر کرده است. در مجموع 13 شهرستان 
این استان تحت تأثیر سیل قرار گرفته اند و 
برخی از آنها به شکل کامل در سیل محاصره 

شده اند و نیاز به کمک فوری دارند.

مسئوالن دانش و توانی در 
مقابل بحران سیل ندارند

ح��زب اعتماد ملی اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان با صدور بیانی��ه ای در رابطه با 
سیل این اس��تان ضمن انتقاد شدید نسبت 
به عملکرد نهادهای امدادرسان مسئول، از 
همه مردم ایران و نهادهای غیردولتی مرتبط 
تقاضا کرد برای کمک به هموطنان خود در 

سیستان و بلوچستان بکوشند...
الزم اس��ت مدیران مسئول، بویژه »ستاد 
مدیریت بحران استانداری« و »شهرداری های 
شهرهای استان« به عنوان مهمترین نهادهای 
متول��ی، بع��د از عب��ور از وضعیت کنونی 
گزارش��ی کامل از علل ناتوانی در مقابله با 
س��یل پیش آمده با وجود هشدارهای قبلی 
ب��ه مردم اس��تان ارائه دهن��د و همچنین با 
برنامه ریزی جدی جهت پیشگیری از وقوع 
حوادث مش��ابه در آینده به این دور باطل، 

تکراری و سالیانه پایان دهند.

سيستان و بلوچستان را دریابيد
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 صادرات کاال، کار جهادی
 در جهت رونق اشتغال است

ایرنا- اس��تاندار یزد گفت: در شرایط کنونی صادرات کاالهای 
غیرنفتی از استان اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک کار جهادی، 
در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال است. محمدعلی طالبی در 
جلسه کارگروه توس��عه صادرات استان با بیان اینکه ظرفیت های 
خوب��ی در یزد برای صادرات کاال وجود دارد افزود: برای افزایش 
صادرات باید با برنامه ریزی، حرکت اصولی و جمعی با همکاری 
تمام دستگاه ها و صنایع در بخش دولتی و خصوصی انجام داد. وی 
ادامه داد: در بخش صادرات کاالها نباید تنها به یک یا چند کشور 
همسایه تکیه داشت و محدود شد بلکه باید با نگاه راهبردی دقیق 
به دنبال بازارهای متعدد منطقه ای و جهانی باش��یم که بسیار مورد 
نیاز است. استاندار یزد اظهارداشت: اتحادیه اقتصادی اورآسیا بازار 
جدید و مناس��بی برای صادرات کاالهاس��ت که باید از آن به نحو 
مطلوب استفاده کرد، حتی می توان نسبت به برپایی نمایشگاه ها و 

جشنواره ها در این ارتباط در استان اقدام کرد.

باند جعل اسناد قوه قضاییه در یزد منهدم شد
رئیس حفاظت و اطالعات دادگس��تری استان یزد از شناسایی 
و دس��تگیری یک قاضی قالبی که با همدس��تی یک وکیل سابق 
دادگس��تری و فردی دیگر، با ادعای اِعمال نفوذ و جعل اس��ناد 
قوه قضاییه، کالهبرداری می کردند، خبر داد. »مجید فرهمندزاده« 
در این رابطه اظهار کرد: این افراد ضمن ارتباط گیری با برخی از 
افراد که دارای پرونده در دس��تگاه قضایی بودند و با این ادعا که 
نزد مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه نفوذ و اعتبار دارد اقدام به اخذ 
وج��ه و کالهبرداری می کرده اند. وی تصری��ح کرد: متهمان این 
پرونده جهت جلب اعتماد س��وژه های خود، اقدام به جعل اسناد 
با امضا و مهر مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه، نموده اند. این مقام 
قضایی از دستگیری وکیل سابق دادگستری مرتبط در این پرونده 
کالهبرداری در یکی از استان های همجوار خبر داد و گفت: پس 
از دستگیری قاضی قالبی، وکیل سابق دادگستری که همدست او 
بوده و نقش بسزایی در این کالهبرداری ها داشته با صدور نیابت 
قضایی و توس��ط ضابطین در یک استان دیگر دستگیر شد که با 
بررس��ی های انجام شده، مشخص گردید این فرد در چند استان 
دیگر هم پرونده داش��ته و تحت تعقیب است. رئیس حفاظت و 
اطالعات دادگستری اس��تان یزد خاطرنشان کرد: در این پرونده 
کالهبرداری، قاضی قالبی و وکیل سابق با توجه با آشنایی نسبی 
با فرایند های حقوقی و قضایی، اعتماد مردم را جلب می کرده اند 
و در این مسیر با جعل اسناد، عناوین و مهر های اشخاص، مردم 
را سرکیس��ه و مبالغ قابل توجهی کالهبرداری انجام داده اند. وی 
ابراز کرد: مردم فریب این گونه افراد شیاد و کالهبردار را بخورند 
چرا که حبل المتین موفقیت و حصول حق، تمس��ک به قانون و 

تبعیت از مقررات است.

 93 درصد فعالیت های بهزیستی
 به بخش خصوصی واگذار شد 

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه 93 درصد فعالیت های بهزیستی به بخش خصوصی واگذار 
ش��د، از صدور مجوز بی��ش از 45 هزار مرکز غیردولتی توس��ط 
بهزیستی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، کاظم نظم ده 
در نشست معاونین و روسای ادارات بهزیستی شهرستان های یزد 
اظهار داشت: سیاست گذاری فعالیت ها در دفتر مدیریت عملکرد، 
در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد و تقویت سالمت اداری 
پایه گذاری ش��ده است. وی با تاکید بر اینکه تحقق این سیاست ها 
بسیاری از مشکالت را برطرف می کند گفت: مشکلی که بهزیستی 
با آن مواجه اس��ت در ارتباط با فرآیندهاس��ت ن��ه آدم ها؛ ما االن 
همچنان بسیاری از فرایندها را به صورت سنتی انجام می دهیم که 
باید حتما اصالح ش��وند. مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور خاطرنش��ان کرد: اگر بخواهیم باالترین و بهترین 
بهره وری در حوزه نظارتی را داش��ته باش��یم، باید نظارت ها را به 
سمت فرآیند محوری و هوشمندسازی هدایت کنیم تا میزان خطا و 

اشتباه در این مسیر را به حداقل ممکن برسانیم.

 ضرورت تعیین تکلیف پرونده های معوق
 در دادگستری

غالمعلی دهش��یری در نشس��ت ش��ورای معاونین دادگستری 
اس��تان یزد با تأکید بر اتخاذ تدابیر الزم جهت اجرای هرچه بهتر 
دس��تورالعمل ریاست قوه قضاییه، اظهار داشت: باید تا پایان سال 
ش��اهد تحقق نتایج مورد نظر و انتظار ریاس��ت معزز قوه قضاییه 
در خصوص تعیین تکلیف پرونده های معوق در مجموعه قضایی 
دادگس��تری بود. وی با اشاره به انجام بازرسی های هدفمند انجام 
گرفته در س��ه ماه گذش��ته از همه حوزه های قضایی اس��تان یزد، 
افزود: علل و عوامل اطاله دادرسی در پرونده های دادگستری، طی 
بازرسی های مدیریتی شناس��ایی و احصا شده و راهکارهای الزم 
جهت رفع آن نیز پیش بینی و ابالغ ش��ده اس��ت. این مقام قضایی 
از تأخی��ر برخی کارشناس��ان در بعضی رش��ته ها در ارائه نظرات 
کارشناس��ی به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر در اطاله دادرسی 
یاد کرد و بیان داش��ت: بخ��ش قابل توجهی از آنچه موجب اطاله 
در پرونده ها ش��ده و موجب نارضایتی طرفین پرونده می ش��ود، 
تعلل و اهمال و بعضاً بی توجهی کارشناسان رسمی به دستور مقام 
قضایی در پرونده های دایر بر انجام کارشناسی در مدت زمان تعیین 
ش��ده است. وی بر تشکیل جلس��ه توجیهی با رؤسای کانون های 
کارشناسان در روزهای آتی و همراهی و هم افزایی کارشناسان در 
ارائه نظرات مستدل، متقن و موجه و شفاف و به موقع تأکید کرد 
و اظهار داشت: مجموعه قضایی در ارجاع امریه به کارشناسان در 
پرونده ها، ضرورت آن را به طور دقیق بررسی و در صورت ارجاع 
قرار کارشناسی هدفمند و روشن و بیانگر بررسی همه ابعاد مؤثر 
در موضوع دعوی و تش��خیص دقیق موضوع باش��د و سعی شود 
حق الزحمه کارشناسان برابر تعرفه و ضوابط تعیین شود تا موجب 
دلگرمی و سالمت و سرعت کارشناسان در ارائه نظریه گردد. وی 
تصریح کرد: بدیهی است چنانچه تأخیر و تعلل در ارائه نظریه از 
سوی عده ای قلیل مشاهده شود همکاران قضایی و دادرس انتظامی 
کانون کارشناس��ان به وظایف خود عمل خواهند کرد و یا از سایر 
ظرفیت های قانونی در راستای تس��ریع در فرایند دادرسی توأم با 

دقت استفاده خواهند نمود.

 يزد در آيينه

آگهی تغییرات شرکت آما پردازش ایساتیس با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 10073 و شناسه ملی 10840077320 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 19/10/1398 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای محمدصادق پاکزاد کدملی 4431561595 
با پرداخت 549500000 ریال به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خود را 
ب��ه 560000000 ری��ال افزایش داد، خان��م زهرا کارگ��ران بافقی کدملی 
4479782079 ب��ا پرداخت 235500000 ریال به صندوق ش��رکت س��هم 

الش��رکه خود را به 240000000 ریال افزایش داد و آقای سعید توکلی کدملی 4420144130 با 
پرداخت 392500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 400000000 ریال افزایش 
داد، خانم رکس��انه کیانیان پور کدملی 4420517662 با پرداخت 392500000 ریال به صندوق 
ش��رکت سهم الشرکه خود را به 400000000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
30000000 ریال به مبلغ 1600000000 ریال افزایش یافت اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه 
آقای محمدصادق پاکزاد دارنده 560000000 ریال سهم الشرکه خانم زهرا کارگران بافقی دارنده 
240000000 ریال سهم الشرکه آقای سعید توکلی دارنده 240000000 ریال سهم الشرکه خانم 

رکسانه کیانیان پور دارنده 400000000 ریال سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )734434(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کیمیا پژوهان صنعت سبزبه 
شماره ثبت11881وشناسه ملی10840424320

ب��ه استنادصورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 21/09/1398برابرتاییدیه 
ب��ه ش��ماره58885مورخ04/10/1398اداره تع��اون کارورف��اه اجتماع��ی 
شهرس��تان یزدتصمیمات ذیل اتخاذش��د:آقای س��یدمحمدمجدی بافقی به 
کدملی4479624546ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره وآق��ای مهدی ایازبه 
کدملی4432406941به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم السادات 

مجدی بافقی به کدملی4431707387به س��مت مدیرعامل ومنش��ی هیئت مدیره هریک برای 
مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل 
چک، س��فته، برات واوراق بهادار با امضاخانم اکرم الس��ادات مجدی بافقی به سمت مدیرعامل و 
آقای س��یدمحمدمجدی بافقی رئیس هیئت مدیره ودرغیاب آقای سیدمحمدمجدی بافقی رئیس 
هی��ات مدی��ره توام با امضاآقای مهدی ایاز نائب رئیس هئیت مدیره و مهر ش��رکت دارای اعتبار 
است و نامه ها با امضامدیرعامل ودرغیاب وی با امضاآقای سیدمحمدمجدی بافقی رئیس هیئت 

مدیره ومهرشرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )734274(

آگهی تغییرات شرکت خوش نخ سهامی خاص به شماره ثبت837وشناسه ملی10840057769
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ10/10/1398حق امضاکلیه اوراق بهادروهرگونه اسنادتعهدآورونیزکلیه اسنادعادی ومکاتبات اداری با امضایکی ازاعضاهیئت 

مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشدوماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )734257(

آگهی تغییرات شرکت سپهر کویر یزد سهامی خاص به شماره 
ثبت 6368 و شناسه ملی 10860114429 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/11/1397 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د: 1-موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مدیریت 
آرمان اصول )حس��ابداران رس��می( به ش��ماره ثبت 26066 و شناس��ه ملی 
10320323100 بعنوان بازرس اصلی و حس��ابرس ش��رکت و آقای س��ید 
مصطفی سادات موسوی کد ملی 4431829636 بعنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 2- هفته نامه کثیراالنتشار آئینه یزد جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین گردید3-صورت های مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )736419(

آگهی تغییرات شرکت سرامیک سرمت صنعت ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 16792 و شناسه ملی 14006663397

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 10/02/1398 
محل ش��رکت در واحد ثبتی یزد به آدرس استان یزد، شهرستان یزد، بخش 
مرکزی، ش��هر یزد، صفائیه، خیابان ش��هیدعلیرضا کریمی، کوچه فرعی 22 
اطلس��ی، پالک -30، طبقه همکف کد پستی 8916855379تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )734273(

آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسین فرا صدر یزد با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 10126 و شناسه ملی 10840078146 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 05/06/1398 
آقای بهمن مهری حس��ن آبادی که دارای 14.000.000ریال سهم الشرکه 
می باش��د با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و طبق س��ند صلح شماره 
18478مورخ20/08/1398 کلیه سهم الشرکه خود را به آقای علیرضا شایق 
به کدملی 4433119059 به آدرس خیابان مس��کن خیابان رهبر کوچه 25 

منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال 
سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری یزد )734439(

 موضوع: آگهی تمدید ممنوعیت توسعه
 بهره برداری از منابع آب زیرزمینی محدوده 

مطالعاتی بهاباد واقع در استان یزد
پی��رو آگه��ی ممنوعی��ت ش��ماره 93/32543/700 مورخ 
93/7/20، براساس نتایج مطالعات و بررسیهای به عمل آمده، 
افت س��طح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در محدوده 
مطالعاتی بهاباد همچن��ان ادامه دارد، لذا به منظور جلوگیری 
از افزایش افت س��طح آب زیرزمینی در محدوده یاد ش��ده، به 

موجب ماده 4 قانون توزیع عادالنه آب، ممنوعیت حفر چاه عمیق، نیمه عمیق 
و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب ) به استثنای موارد 
مندرج در آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از 
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 57 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت مصوب س��ال 84 و در حد س��قف تخصیص آب ابالغ 
ش��ده ( در محدوده مطالعاتی مذکور طبق نقشه های موجود در دفتر حفاظت 
و بهره برداری منابع آب زیرزمینی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب 

ایران و شرکت آب منطقه ای یزد از تاریخ اتمام آگهی فوق 
) 1398/7/16( به مدت 5 سال دیگر تا تاریخ 1403/7/16 با حدود اربعه به 

شرح ذیل تمدید می گردد. 
ش��مال: از نقطه ارتفاعی 1325 زمینهای گسس��ته در امتداد مرز محدوده 
مطالعاتی به نقاط ارتفاعی 1252، 1453، 1708 سپس به نقطه ارتفاعی 2014 

) ارتفاعات نانک( و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 1985. 
غرب: از نقطه ارتفاعی 1985 در امتداد مرز محدوده مطالعاتی به نقطه ارتفاعی 
2019، کوه میل زاغی، نقطه ارتفاعی 1943، کوه بند مرازون ) نقطه ارتفاعی 

2125(، نقطه ارتفاعی 1680 و از آنجا تا خط الرأس کوه کوشک. 
جنوب: از خط الرأس کوه کوش��ک به خط الرأس کوه خارنگون سپس به 
خط الرأس ارتفاعات خودیان، بنستان، بنیز ) نقطه ارتفاعی 2611( در ادامه در 
امتداد مرز محدوده مطالعاتی به محل تالقی مرز سه محدوده مطالعاتی چهل 

پایه، کوهبنان و بهاباد و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 2195. 
شرق: از نقطه ارتفاعی 2195 به نقاط ارتفاعی 2181، 2281 سپس در امتداد 
مرز محدوده مطالعاتی به سمت شمال پس از عبور از زمینهای گسسته به نقطه 

ارتفاعی 1288 و از آنجا تا نقطه ارتفاعی 1325 زمینهای گسسته
وزارت نیرو

 حاج قاسم 
 مهر و همدلی را

 بر سفره ایرانی آورد
محفل »نگین سلیمانی« از محافل شعرخوانی 
چهاردهمین جش��نواره بین المللی شعر فجر، در 
جوار مزار مطهر س��ردار ش��هید قاسم سلیمانی 
در گلزار ش��هدای کرمان برگزار شد. سیدعباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  هم پیامی 
برای این محف��ل صادر کرد. در مت��ن پیام آمده 
است: »این روزها، ش��اهد شکوه حماسه ایرانی 
هستیم. ایران و ایرانی در سوگ سردار رشید خود 
می گری��د و می خروش��د. از ذرات خون پاک او، 
قطرات اش��ک اس��ت که بر گونه ها می ریزد و با 
ناله های آتش��ین، با اسطوره های مقاومت عهدی 
تازه می بندد. به راس��تی دوباره وطن جوان شده 
است. از دم مسیحایی او که ققنوس وار از خاکستر 
سوخته برخاس��ت و همگان را بر خوان خونین 
خود نش��اند، طعنه ها و کینه ه��ا را زدود و مهر و 
همدلی را بر س��فره ایرانی آورد. و اینک شاعران 
نکته س��نج در چهاردهمین جش��نواره بین المللی 
ش��عر فجر گرد آمده اند تا روایت مشتاقی کنند و 
با نوای طبع حزین، در خزان هجران گل بسرایند 
و عهد وفا را تغزل کنند. از تمامی برگزارکنندگان 
محفل »نگین سلیمانی« صمیمانه قدردانی می کنم 
و به مردمان کریم و حاج قاس��م پرور کرمان که 
اکنون قهرمان ایران در خاک آن دیار آرمیده است، 
درود می فرس��تم.« در این محفل شاعرانی چون 
افس��ر فاضلی، احمد شهریار، ش��اعر پاکستانی، 
سیدس��کندر حس��ینی، محس��ن کاویانی و... به 

شعرخوانی پرداختند.

عصرایران؛ مصطفی دانن��ده- روی اعصاب 
م��ردم راه نروید. این یک درخواس��ت عاجزانه از 
کس��انی اس��ت که به تلویزی��ون می روند و هرچه 
می خواهن��د می گویند. مثل زین��ب ابوطالبی، نادر 

طالب زاده و محمد صادق کوشکی.
نظرات این سه که یکی در قامت مجری است و 
دو تن دیگر در لباس کارشناس، در فضای مجازی 
دست به دست می شود و مردم واکنش های مختلفی 
به آن نش��ان می دهند. واکنش هایی که بس��یاری از 

آنها منفی است.
قلب مردم درد دارد. آنها در این روزها هر روز 
که از خواب بیدار ش��دند، خبر بد شنیدند. برخی 
از این خبره��ا به خودی خود برای بد ماندن حال 
ب��رای چندین س��ال کفایت می کند ام��ا ما عرض 
یک هفته، ش��نیدیم و دیدی��دم. حاال این حرف ها، 

این نظرات مشعش��ع مثل نمکی است که به زخم 
می پاشند.

یادت��ان هس��ت در ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی، 
کارش��ناس برنامه ابوالفضل بهرام پور، مفسر قرآن 
جرم ش��رکت کنندگان در اعتراض��ات آبان 98 را 
محاربه و حکم آنان را بنابر آیات قرآن، زجر کش 
کردن، بریدن دس��ت و پا، نفی بلد عنوان کرد. این 

سخنان بسیار درد آور است.
این حرف ها قرار است دفاع باشد اما دفاعی بد 
اس��ت. دفاعی که بیشتر ش��بیه پنجه ای است که به 

چهره اعتماد مردم کشیده می شود.
نمی دانم کس��ی این مهمان ها را دعوت می کند. 
نمی دانم س��ازوکار دعوت از مهمان ها چیست اما 
این را می دان��م وقتی آقا و خان��م تلویزیون برای 
مهمان ه��ا الک می گذارد و فق��ط افرادی خاص با 

ظاه��ری خاص و تفک��رات خ��اص می توانند به 
ای��ن قاب راه پیدا کنند باید هم ش��اهد اینگونه ُدر 

افشانی ها باشیم. 
روی اعص��اب م��ردم راه نروی��د. ای��ن ی��ک 
درخواس��ت عاجزانه از کسانی است که می  خواهد 
از حوادث تلخ این روزها برای خود آینده بسازند. 
سیاس��یون ب��ه اندازه کافی در این س��ال ها نش��ان 
داده اند، سازی که می زنند بر اساس نُتی نیست که 

مردم آن را تنظیم کرده اند.
نمایندگان مجلسی که در آستانه انتخابات دم از 
مردم و استعفا می زنند اما خود در این سال ها کاری 
برای مردم نکردند. اگر بحث استعفاست شما باید 

زودتر از همه استعفا بدهید.
شما باید اس��تعفا بدهید چون شأن مجلس ملی 
را ب��ه اندازه ی��ک مجلس محلی پایی��ن آورده اید. 

مجلسی که زمانی در راس امور بود.
حاال که نزدی��ک انتخابات اس��ت، جریان های 
سیاسی دوباره فیل ش��ان یاد هندوستان کرده است 
و ب��ه یاد م��ردم افتاده اند و برای آنها س��ینه چاک 
می کنن��د. همی��ن افراد چه��ار س��ال می روند پی 
کارش��ان و بعد دوباره از پشت ابر بیرون می آیند و 

دم از مشکالت می زنند.
خون ریخته ش��ده از هواپیمای اوکراین بهترین 

فرصت برای رسیدن به اهداف سیاسی است.
روی اعص��اب م��ردم راه نروی��د. ای��ن ی��ک 
درخواس��ت عاجزانه از کسانی است که می گویند 
همه چیز تحت کنترل اس��ت اما وقتی با مردم سیل 
زده ح��رف می زنی��د، می بینید ک��ه اتفاقا هیچ چیز 
تحت کنترل نیس��ت و مردم با آب در حال کشتی 

گرفتن هستند.
کاش برخی می فهمیدند، گاهی حرف نزدن بهتر 
از حرف زدن اس��ت. گاهی ح��رف زدن همه چیز 
را خراب می کند. گاهی س��کوت هزار کار نکرده 

میکند.
در پایان این یادداش��ت بازهم می نویس��م لطفا 

روی اعصاب مردم راه نروید.

روی اعصاب مردم راه نروید

گردش گرمخانه های سیار
سرپرس��ت س��ازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه اتوبوس های 
سیار برای کمک به افراد بی خانمان با توجه به برودت 
هوا در چهار نقطه تهران ب��ه گردش درآمده اند، گفت: 
19 گرمخان��ه آمادگی پذیرش 4000 نفر را دارد. س��ید 
مالک حس��ینی اظهار کرد: این اتوبوس های س��یار در 
مناط��ق آزادی، تجری��ش، ش��وش و کل منطقه 10 به 
گ��ردش درآمدند ت��ا اقدام��ات الزم را جهت حمایت 
از ای��ن افراد انجام دهن��د. همچنین همه گرمخانه ها به 
صورت 24 س��اعته فعال اس��ت و سه وعده غذایی نیز 
میان پذیرش ش��دگان توزیع می شود. شهروندان نیز در 
صورت مشاهده افراد بی خانمان می توانند با شماره 137 
یا 55522322 تماس بگیرند تا اقدامات الزم برای این 

افراد صورت پذیرد.

عض��و مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام گفت: انتقام اصل��ی، برنامه ریزی 
ایران و کش��ورهای منطقه برای خروج 
همیشگی آمریکاس��ت. حجت االسالم 
مجید انصاری در مراسم سالگرد ارتحال 
آیت ا... هاشمی رفس��نجانی در مشهد 
افزود: شکوه تشییع پیکر شهید سلیمانی 

در شهرهای مشهد، تهران، قم، اهواز و 
کرمان بی نظیر بود و مردم یکصدا فریاد 
انتقام س��ر می دادند. وی ادامه داد: مردم 
نش��ان دادند بدون تبلی��غ نیز می توانند 
بفهمند زیر پوست رفتار افراد چه خبر 
است، آنها گوهر اخالص را در سیمای 
حاج قاسم کشف کردند، مردم بصیر و 

هوشمند، ساکت نگاه می کنند و رفتارها 
را می بینند و می فهمند چکار کنند از این 
رو رفتار س��ردار شهید سلیمانی را باید 
ب��ه عنوان مکتب تربیتی انسان س��از در 
کتاب های درسی آموزش داد. انصاری 
با بیان ویژگی های ش��خصیتی مرحوم 
آیت ا... هاش��می رفسنجانی هم گفت: 

انقالبی گری به عن��وان یک ارزش واال 
که رهبری بر آن پای می فش��ارند باید 
تبیین شود، اولین شاخص انقالبی گری 
ایمان راس��خ به خداوند متعال، امید به 
آینده روش��ن تاریخ و جامعه بشری و 
ازخودگذشتگی برای رسیدن به هدف 

واال تا پای جان است.

اندیش��کده شورای  رئیس 
روابط خارجی امریکا تصریح 
کرد که رئیس  جمهوری امریکا 
بای��د اعالم کند آماده اس��ت 
تحریم ها را بردارد. به گزارش 
ایرنا، ریچارد هاس در توئیتی 
به دنبال حمله موشکی ایران 
ب��ه پای��گاه امری��کا در عراق 
ظریف  محمدجواد  نوش��ت: 
وزی��ر خارج��ه ای��ران اعالم 
کرد که کش��ورش ن��ه دنبال 
تش��دید تنش است نه جنگ. 

بیانی��ه ترام��پ نی��ز فرصتی 
اظهارنظر  ای��ن  تک��رار  برای 
ظریف اس��ت. دونالد ترامپ 
نی��ز از این فرصت اس��تفاده 
کند و این مطلب را بگوید و 
اع��الم کند که امریکا به دنبال 
تغییر نظام در ایران نیس��ت و 
تحریم هاست؛  برداشتن  آماده 
همزمان با اینکه خویشتنداری 
واقع��ی در برنامه هس��ته ای، 
فعالیت ه��ای  و  موش��کی 

منطقه ای ایجاد شود.

رئیس اندیشکده شورای روابط 
خارج��ی امریکا تصری��ح کرد که 
رئیس  جمه��وری امریکا باید اعالم 
کند آماده است تحریم ها را بردارد. 
به گزارش ایرن��ا، ریچارد هاس در 

توئیتی به دنبال حمله موشکی ایران 
به پایگاه امریکا در عراق نوش��ت: 
محمدجواد ظری��ف وزیر خارجه 
ای��ران اعالم کرد که کش��ورش نه 
دنبال تشدید تنش است نه جنگ. 

بیانیه ترامپ نیز فرصتی برای تکرار 
این اظهارنظر ظریف است. دونالد 
ترامپ نیز از این فرصت اس��تفاده 
کند و این مطلب را بگوید و اعالم 
کند که امری��کا به دنبال تغییر نظام 

در ایران نیس��ت و آماده برداش��تن 
تحریم هاس��ت؛ همزمان ب��ا اینکه 
خویش��تنداری واقع��ی در برنام��ه 
هسته ای، موش��کی و فعالیت های 

منطقه ای ایجاد شود.

بسیار مورد اهانت 
قرار می گیرم!

امام جمعه مش��هد گفت: در حال 
حاضر بسیار مورد اهانت قرار می گیرم 
و حتی یک مرتبه از خود دفاع نکردم؛ 
چرا که این جبهه برای جنگ است و 

نباید به دنبال حواشی باشم، در قدرت 
رسانه ای نباید خود را با استکبار مقایسه 
کنیم، ما بزرگترین پشتوانه را داریم که 
هیچ کدام از دش��منان اس��الم ندارند 
و آن خداس��ت. آیت ا... س��یداحمد 
به طورکلی  اظهارداش��ت:  علم الهدی 
هیچ نظامی مانند ایران نیس��ت، شاید 
در برخی م��وارد مدیریت ها مطلوب 

نباش��د، اما اگر بخواهیم منصفانه در 
نظر بگیریم هیچ نظامی مش��ابه ایران 
یافت نمی شود، البته برخی مسئوالن 
نیز اشتباهاتی داشتند و نقش خود را به 
خوبی انجام ندادند، اما ما بین خود و 
خدا پاک ترین مسئوالن را دارا بودیم. 
وی عنوان ک��رد: انتخاب��ات به زودی 
آغاز می ش��ود و باید ش��ور و هیجان 

انقالب��ی ایجاد ش��ود، نبای��د فضای 
انتخابی رقابتی باشد، خراسان رضوی 
در ارتباط با رس��انه جزو مظلوم ترین 
استان کشور است، ما مؤثرترین رسانه 
را دارا هستیم و منابع موثقی در استان 
وجود دارد، به عنوان مثال در مراس��م 
تشییع پیکر سردار حاج قاسم سلیمانی 
داغداران زیادی با نظم حضور یافتند.

برگزاری مراسم سالگرد آیت ا... هاشمی در مشهد

 ترامپ برای لغو تحریم های ایران
 اعالم آمادگی کند

بانک مرکزی اجازه نوسان د ر بازار را نمی د هد
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 اعزام تیم پاراوزنه برداری بانوان استان یزد
 به مسابقات قهرمانی کشور

تی��م پارا وزنه برداری بانوان اس��تان یزد به مس��ابقات قهرمانی 
کشور اعزام شد.  مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری در بخش 
بان��وان 25 الی 28 دی ماه ب��ه میزبانی تهران در محل آکادمی ملی 
تیم های جانبازان و معلولین برگزار می گردد که تیم یزد برای اولین 
بار به این مسابقات اعزام گردید. الزم به ذکر است مهدیه محمدیان 
مری��م حیدری و مرجان قرقچیان به هم��راه فاطمه علمدار نفرات 

اعزامی تیم یزد را تشکیل می دهند.

 حضور پیشگامان یزد در آخرین مرحله لیگ
 برتر واترپلو کشور

واترپلوییس��ت های پیش��گامان جهت حضور در مرحله چهارم 
دور مقدماتی لیگ برتر واترپلوکشور راهی تهران شدند. تیم واترپلو 
پیشگامان عازم مرحله آخر از دور مقدماتی لیگ برتر واترپلو کشور 
می شود. این مرحله از مسابقات به میزبانی نفت و گاز گچساران از 
26 دی ماه به مدت 2 روز در اس��تخر 9 دی تهران برگزار می گردد. 
پیش��گامانی ها ک��ه در گروه B ای��ن رقابتها با تیم ه��ای نفت و گاز 
گچساران، نفت امیدیه و رعد پدافند هم گروه هستند. گفتنی است 
پس از پایان مرحله مقدماتی تیم های اول تا چهارم گروه A و گروه 
B بصورت ضربدری برای صعود به مرحله بعد با هم دیدار می کنند.

هرناندز در تیم والیبال شهداب یزد
تیم والیبال ش��هداب یزد با یک دریافت کننده کوبایی به توافق 
رس��ید. هرناندز مارتین��ز، دریافت کننده تیم مل��ی والیبال کوبا به 
شهداب یزد پیوست. دنی هرناندز مارتینز، بازیکن 26 ساله کوبایی 
که س��ابقه حضور در تیم ملی کوبا را به طور مستمر از سال 2011 
ت��ا 2015 در کارنامه خود دارد با عقد ق��راردادی تا پایان فصل به 
تیم والیبال ش��هداب یزد پیوست. این بازیکن پیراهن شماره 3 تیم 
والیبال شهداب را بر تن خواهد کرد. از افتخارات وی همراه با تیم 
ملی کوبا می توان به حض��ور در لیگ های جهانی 2011 تا 2015، 
قهرمانی جام ملت های جوانان آمریکا در سال 2011 و حضور در 
جام جهانی به همراه تیم ملی کوبا در سال 2015 اشاره کرد. پیش از 
این گیورگیس زیوماکیس، پشت خط زن تیم ملی یونان که سابقه 
5 سال حضور در لیگ سری آ ایتالیا و در تیم هایی همچون پروجا، 
پیاچنزا، کاس��تالنا و... را در کارنام��ه خود دارد با عقد قراردادی تا 

پایان فصل به تیم والیبال شهداب یزد پیوسته بود. 

 دعوت از سه بازیکن یزدی به اردوی
 هفت روزه تیم ملی فوتبال ساحلی

سه بازیکن یزدی به اردوی هفت روزه تیم ملی فوتبال ساحلی 
دعوت ش��دند. مرحله جدید آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی 
کشورمان از دوم بهمن ماه به مدت یک هفته در بندرعباس برگزار 
می ش��ود که براین اس��اس محمدعلی مختاری، حمیدبهزادپور و 
سیدعلی ناظم س��ه بازیکن یزدی تیم ملی کشورمان هستند که به 

این اردو دعوت شدند.

 تیم شهید قندی یزد فومن گیالن را
 شش تایی کرد

تیم ش��هید قندی یزد در هفته چهاردهم لیگ دس��ته دو فوتبال 
کش��ور تیم فومن گیالن را با ش��ش گل دهم کوبید. در چارچوب 
هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته دو فوتبال باشگاه های کشور 
تیم فوتبال ش��هید قندی یزد در خانه به مصاف ش��هرداری فومن 
رفت که درنهایت با به ثمر رس��یدن گل های متوالی توانست بازی 
را با نتیجه 6بر0 به نفع خود به پایان برساند. این مسابقه با حضور 
جمعی از مسووالن و هواداران 2 تیم در زمین شماره یک استادیوم 
ورزشی شهید نصیری یزد برگزار شد. گل های تیم شهید قندی را 
رضا بهمئی در دقایق 45، 55 و 77، محمدحس��ین دهقان در دقیقه 
18، و علی اس��کندریان در دقایق 70 و 75 به ثمر رساند.  این تیم 
در گروه یک با شهرداری فومن، اتحاد کامیاران، شهرداری همدان، 
شهرداری آستارا، نماینده بجنورد، پرسپولیس گناوه، اسپین قزوین، 
اروند خرمش��هر، فوالدنوی��ن اهواز، مس نوین کرم��ان، میالدمهر 

تهران، استقالل مالثانی و خیبر خرم آباد هم گروه است. 

برگزاری مسابقات باشگاهی ترامپولین در یزد
یزد میزبان مس��ابقات باشگاهی ترامپولین کشور شد. مسابقات 
باش��گاهی ترامپولین مردان از یازدهم تا س��یزدهم بهمن ماه سال 
ج��اری ب��ه میزبانی یزد برگ��زار خواهد ش��د. ترامپولین یکی از 
شاخه های زیرمجموعه ژیمناس��تیک است و ورزشی پرمخاطب 
و محبوب محسوب می شود که جزو رشته های المپیکی نیز است.

 درخشش دوومیدانی کار اردکانی
 در مسابقات بین المللی بانوان

فاطم��ه محیطی زاده دوومیدانی کار بانوان شهرس��تان اردکان در 
مسابقات بین المللی داخل سالن خوش درخشید. رقابت بین المللی 
دوومیدانی داخل سالن در ماده پنجگانه صبح روز جمعه 29 دی ماه 
در مجموعه آفتاب انقالب تهران برگزار شد که فاطمه محیطی زاده 
در قالب تیم س��پاهان موفق ش��د در رقابتی فشرده و نزدیک نسبت 
ب��ه هم تیمی خود با کس��ب امتیاز 3207 مق��ام دوم و مدال نقره را 
تصاحب نماید. گفتنی اس��ت فاطمه محیطی زاده که رکورددار ماده 
هفتگانه نوجوانان و جوانان دختر ایران نیز می باش��د با سرمربیگری 
مهدی حیدری درخش��ش های خوبی از جمله حضور در مسابقات 
دوومیدانی نوجوانان آس��یادر هنگ کنگ و ش��رکت در مس��ابقات 

جهانی دوومیدانی دانش آموزی در کرواسی را در کارنامه دارد.

  اخبار كوتاه ورزش يزد

صفحه آخر

 وعده زبان دراز 
در دوران ماه عسل!!

دوباره اخم عیال درهم بود و خواس��تار روش��ن شدن تکلیفشان 
بودند. بنده هم بر س��بیل معمول طنزانه گفتم تکلیف امشبتان معلوم 
است از روی نصایح مادر و خواهرتان که این فتنه اخیر را به پاکرده اند 
س��ه بار بنویسید. چشمتان روز بد نبیند، این مزاح نه تنها ذره ای موثر 
واقع نشد بلکه مادر بچه ها از اخم به مرحله انفجار رسیده و سپس از 
فن هزارم بعضی از بانوان محترم یعنی اقدام به بغض و گریه و نفرین 
رس��یدند و گفتند: دو روز وقت داری فکری کنی از صد قول و قرار 
و وع��ده ای که داده ای فقط یک مورد که ب��دان عمل کرده ای نام ببر 
وگرنه از خانه اخراجی!! بنده هم که بهتر از ایشان خودم و عملکردم 
را می ش��ناختم به حالت تسلیم دو دست را باال بردم و خواستم زبان 
عذرخواهی را به حرکت درآورم ولی همزمان از رادیو ش��نیدم آشیخ 
حس��ن صادق الوعد هم که شاید دچار دردس��ر مشابه زبان دراز شده 
و برای دور زدن س��وال کنندگان که دایم می پرسند: آشیخ حسن پس 
چی ش��د؟ گفتند آن قول ها و وعده های شیرین داده شده برای زمان 
صل��ح بود ولی اکنون ما درحال جنگیم. ف��ورا گفتم: عیال عزیزتر از 
جانم آن قول ها مربوط به دوران عس��ل نامزدی بود نه دوران س��رکه 
پیری که عیال خش��مگینانه فریاد زد: تو که عددی نیستی زمان عسل 
و سرکه ات فقط زبان بازی و زبان درازی بود به آشیخ حسن دیپلمات 
ع��رض می کنم حاجی! به حضرتعالی رای دادیم تا س��ایه ی جنگ از 
س��رمان دور گردد و چنان رونقی ایجاد شود. برو برو قول های عملی 
نش��ده را بنویس یکی که عمل کرده ای را بلند بخوان... البته واضح و 
مبرهن اس��ت مخاطب جمله آخر حقیر بوده... فعال زبان دراز در حال 
اخراج از خانه با یک ساک دستی! شرمسارانه و سرافکنده هستم... از 

حال دیگران بی خبرم.
زبان دراز

 طنز

منبع: روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان یزد

ش��رکت فرهنگی��ان یزد در س��ال 1371 با 
سرمایه گذاری سه هزار نفر فرهنگی و اعضای 
خانواده آنان تاسیس گردیده و در حال حاضر 
با بیش از 4800 نفر س��هامدار در 3 ش��رکت 
مجتمع تولیدی و تعاونی آموزش��ی و مس��کن 
جامعه فرهنگیان یزد فعالیت می نماید. در سال 
1373 مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع( بر 
روی زمینی به مساحت حدود 16300 مترمربع 
با سرمایه س��هامداران بدون دریافت کمک از 
خیری��ن و یا اولی��ای دانش آم��وزان در مقاطع 
ابتدایی و متوس��طه دوره اول و دوم دخترانه و 
پس��رانه احداث گردیده و هم اکنون با بیش از 
1650 دانش آموز و 270 نفر کارمند تمام وقت 
و پاره وقت به فعالیت آموزش��ی و پرورش��ی 
ادامه می دهد. اعضای هیات مدیره در سال های 
اخیر ای��ن توفیق را یافته اند ک��ه با پایه گذاری 
ط��رح علوی و طرح معین و »مؤسس��ه خیریه 

حضرت مجتبی حامیم« امکانات ادامه تحصیل 
برای عده ای از دانش آموزان مستعد با تخفیف 
تا صددرصد شهریه را فراهم نمایند و هر سال 
وجوه قابل توجهی برای کمک به دانش آموزان 
نیازمن��د مدارس دولتی جه��ت خرید کفش و 
تهی��ه صبحانه دانش آم��وزان و پرداخت هزینه 
بیماری تع��دادی از خانواده ه��ای این عزیزان 
و آزادی زندانی��ان جرائم غیرعمد را پرداخت 
نمایند. ضمنًا در س��ال تحصیلی جاری 2500 
ب��ن کفش 00077 و 99000 تومانی و 14000 
دفتر و صبحانه برای بیش از 20000 دانش آموز 
در پنج روز اختصاص داده شده است. تعاونی 
مس��کن فرهنگیان تاکنون 949 واحد آپارتمان 
اح��داث و به اعضا تحویل نم��وده و در حال 
حاضر در حال س��اخت پ��روژه 288 واحدی 
فرهنگیان یزد واق��ع در خیابان هجرت جهت 
واگ��ذاری به معلمان فاقد مس��کن می باش��د. 

بناب��ه دع��وت مس��ئوالن مجتمع و »مؤسس��ه 
خیری��ه حض��رت مجتبی حامیم« در نشس��ت 
روز پنج شنبه 98/10/19 که با شرکت تعدادی 
از مدی��ران مدارس ناحیه یک و دو در س��الن 
اجتماعات مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع( 
تش��کیل گردیده بود جناب آقای س��ید محمد 
رس��تگاری فرماندار محترم ی��زد حضور یافته 
و ط��ی س��خنانی از خدمات ص��ورت گرفته 
در گذش��ته و کارهای خی��ری که جزو اهداف 
مؤسس��ه خیریه حضرت مجتبی )ع( می باشد 
تشکر و قدردانی نمودند و از دلسوزی و توجه 
اعضای هیأت مدیره که از پیشکسوتان آموزش 
و پرورش و فعاالن اجتماعی هستند با نام بردن 
از خصوصیات خاص آنه��ا ابراز امتنان کردند 
و تاثی��ر بس��یار ارزنده این ن��وع کارهای خیر 
علی الخص��وص در موقعیت فعل��ی اقتصادی 

جامعه را گوشزد نمودند.

»بران��وش غفاری« یکی از فعاالن حوزه میراث 
فرهنگی در گفت و گو با »ای��ران« درباره ابهامات 
سقوط هواپیمای اوکراینی می گوید: »برخی پیش 
از این مسأله را با همان شدتی که انکار می کردند، 
حاال تأیید می کنند. هیچ کس صحبت از اس��تعفا 
نمی کند. ی��ک دلیل قانع کنن��ده ندارند. هنوز هم 
برخی از مسئوالن به گردش آزاد جریان اطالعات 
و اقناع س��ازی اف��کار عمومی اعتق��ادی ندارند!« 
احمدی یکی از فعاالن حوزه محیط زیس��ت هم 
می گوید: »تا قبل از این اتفاق سعی می کردم برخی 
خبرها را از رس��انه ها و مطبوعات داخلی به ویژه 

از روزنامه ه��ای مهم بگیرم اما بع��د از تیترهایی 
که درباره علت س��قوط هواپیمای اوکراینی زدند، 
دیگ��ر آن روزنامه ها را ورق نخواهم زد.« کامرانی 
از فع��االن این حوزه ه��م در گفت و گو با »ایران« 
می گوید:»چنان اعتماد عمومی ضربه خورده است 
که اگر کس��ی از مسئوالن هشداری یا توصیه کند 
م��ردم نمی پذیرند. زیرا آنها انتظار دارند مس��ائل 
داخل��ی کش��ور را از زبان مس��ئوالن بش��نوند.« 
علیرضا افش��اری فع��ال میراث فرهنگ��ی نیز به 
»ایران« می گوید: »به اخبار غیرسیاسی و تخصصی 
حوزه های رسانه های داخلی اعتماد می کنم اما به 

اخبار سیاس��ی اعتماد ندارم.« او معتقد اس��ت که 
وضعیت اعتماد به رسانه های داخلی با حادثه تلخ 
هواپیمای اوکراین کمتر ش��ده اس��ت. یک استاد 
صنایع دس��تی هم می گوید رسانه های داخلی در 
همین چند روز چقدر سراغ بازمانده های حوادث 
رفتند؟ آنها فقط به نظرات رس��می مسئوالنی که 
م��دام روی نقص فنی هواپیما تأکی��د می کردند، 
پرداختن��د. مردم انتظ��ار دارند در بی��ان اخبار و 
اطالعات این فاجعه ملی به طور کامل در جریان 
آن قرار گیرند و این نیازمند آن اس��ت که در این 

خصوص اعتماد عمومی تقویت شود.

واکنش به اظهارات 
تفرقه افکنانه حسن عباسی

سایت »الف« متعلق به احمد توکلی از چهره های 
برجس��ته اصولگرا از اظه��ارات تفرقه افکنانه و توأم 
با تهدید حسن عباس��ی انتقاد کرد. عباسی که از او 
به عنوان تئوریس��ین اصولگرا یاد می شود، اخیراً در 
اظهاراتی تندروانه ضمن هشدار به دادستان کل کشور 
گفته است: »اصالح طلب ها دارند با احساسات مردم 
در قضیه ش��هادت  قاسم سلیمانی بازی می کنند. اگر 

م��ردم ریختند این باند اصالح طل��ب رو تو خیابون 
کش��تند و تکه تکه کردند، نگید که هشدار ندادید!« 
س��ایت الف در یادداشتی به قلم علی اباذری نوشته 
اس��ت: هرچند این نخس��تین بار نیست و آخرین بار 
ه��م نخواهد بود که ایش��ان در س��خنانی تند و از 
س��ر عصبانیت کسی یا کس��انی را می نوازد اما یقینًا 
نخستین بار است که در زمانی مانند این زمان که خون 
پاک سردار سلیمانی چنین وحدت ملی کم نظیری را 
در مقابله با تهدیدات خارجی پدید آورده، کسی پیدا 
می ش��ود که به همین راحتی از جانب مردم حکم به 
تکه تک��ه کردن مخالفان خود می دهد! جالب تر آنکه 
این اظهارات را به بهانه شهادت کسی بر زبان آورده 

که به گواه موافق و مخالف سیاس��ی اش مشهور به 
اخ��الق و م��دارا بود و علیرغم داش��تن فکر و رأی 
سیاسی روش��ن خود، هرگز چنین اظهاراتی نسبت 
به مخالف سیاس��ی از زبان او صادر نش��د. نویسنده 
افزوده: باید پرسید چه کسی به ایشان گفته است که 
اظهارنظره��ای مختلف آن هم در چنین موضوعاتی 
که ممکن است درباره نحوه، زمان، مکان و چگونگی 
آن به طور طبیعی اختالف نظر بین کارشناسان سیاسی 
و نظامی باش��د، ممنوع اس��ت؟ این یادداشت تأکید 
کرده: حقیقت آن است که اگر قرار به ورود دادستان 
باشد، همین اظهارات است که ادله عقالنی و حقوقی 

قوی تر برای این منظور فراهم کرده است.

به رسم قدردانی

محمدعل�ی وزیری:  حاج علی س��رداری آرام ولی 
س��ربلند و موفق از معاونت پرورشی اداره کل آموزش 
و پرورش رفت. س��اعت 11:30 روز 98/10/14 به دفتر 
مدیرکل آموزش و پرورش استان فراخوانده شد تا همان 
روز در نشستی با حضور دیگر معاونان اداره کل شرکت 
نماید و در کمتر از یکسال بعد از برکناری آزاده ارجمند 
حاج علی دهقان بهابادی معاونت سابق پشتیبانی که به 
روش غیرفرهنگی احمدی ن��ژادی برکنار گردید دومین 
)حاج علی( و چندمین معاون و مدیر اداره ای باش��د که 
غریبان��ه و نه درخور با وجود خدمات ش��ایان در طول 
خدمت در ش��ورای معاونین تودیع می شوند. حاج علی 
سرداری حاضر به ش��رکت در برگزاری چنین نمایشی 
نمی گردد و عطای این گونه تکریم را به لقایش می بخشد. 
مج��دداً تاکید می گ��ردد عزل و نصب ح��ق طبیعی هر 
مدیرکلی است و نکته ای که در رفتن حاج علی دهقان ها 
و علی س��رداری ها بر آن نقد داریم عدم رعایت ش��أن 
مدی��ران و حفظ کرامت انسانهاس��ت. که خوش گفت 
حضرت حافظ: میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت/ 
می خواری و مس��تی ره و رسم دگری داشت. آن چه در 
تاری��خ آموزش و پرورش اس��تان ثبت و ضبط گردیده، 
»س��رداری« در دوران خدمت در این پس��ت، با وقار و 
ش��خصیت باال، تس��لط بر ظرایف امر با توانایی ارتباط 
خوب با دس��تگاه های برون س��ازمانی ذی ربط علیرغم 
مضایق مالی و محدودیت بودجه پرورشی و در اولویت 
نبودن پرورش بر آموزش منش��ا خدمت و حفظ ش��أن 
امور تربیتی گشت و با کارنامه درخشان و سربلند راهی 
مدرسه شد تا در سنگر دانش، باقی مانده دوران خدمت را 
بگذراند. علی سرداری در کنار دیگر همکارانش هریک 
قله های تجربه دانش تواض��ع و هنر مدیریت بودند که 
خود در حد مدیر ارشد الیق، در سایه سار مدیرکلی دانا 
و برجس��ته  و منصف چون احمد شیرزاد مدیرکل سابق 
آموزش و پرورش یزد دوران به یادماندنی و درخش��انی 
را ترس��یم کردند بدین رو تعیین جانش��ین هم قد و هم 
ش��وکت و برازنده آنها س��خت می نماید. لذا ضرورت 
تربیت مدیر و رویش و می��دان دادن به نیروهای جوان 
و شکستن مدیریت گردشی را بیش از پیش در آموزش 
و پرورش جلوه گر می سازد. به رسم قدردانی و ثبت در 
تاریخ از همه تالش های عالمانه و حازمانه این مدیر الیق 
که با قدرت و تعصبی خردمدارانه و مثال زدنی از حوزه 
و کارکن��ان خود دفاع و حمایت می نم��ود و در تحقق 
شرح وظایف سخت کوشا بود ذکر خیر و سپاسگزاری 
می نماید. امید آنکه جانشین ایشان، حسین علی مالنوری 
بتواند ضمن حفظ همان ش��وکت و شایس��تگی حافظ 
حوزه امور پرورشی و استقالل بی انفعال آن بدون مرهون 
و مدی��ون سیاس��یون و سیاس��ت زدگان از هر صنف و 
انجمن دولت س��از به نام معلم باش��د که پرداختن به آن 
وقتی و فرصتی دیگر می طلبد. براس��اس تجربه یادآور 
می ش��ود در هر زمان و هر دوره هرچه شورای معاونین 
اداره کل آموزش و پرورش در سایه حضور و هم اندیشی 
مردان بزرگ مستقل در هر گروه سنی اما صاحب برنامه 
و اندیشه تشکیل ش��ود می تواند بازوی قوی هریک از 
مدیران کل و موتور محرکه حوزه خود بوده و هرچه به 
طرف افراد بله قربان گو و تابع محض اوامر و به فرموده 
مدیرکل فعلی )آنچه که امروز تفسیر به رای تولی و تبری 
و اخالق مداری می شود( پیش برود ضمن ایجاد ایستایی 
و خمودگی در کل س��ازمان حوزه های متعدد نیز رشد 

نخواهند کرد و استقالل خود را از دست می دهند.

همایش توجیه اهداف »مؤسسه خیریه حضرت مجتبی حامیم« با حضور فرماندار یزد

اعتماد عمومی ضربه خورده است

پ��رورش  و  وزیرآم��وزش 
گفت: ب��رای تکری��م معلم باید 
موجی در جامعه ایجاد ش��ود و 
صداوس��یما نیز در این خصوص 
اعالم آمادگی کرده است. محسن 
حاجی میرزایی اظهار کرد: منزلت، 
تلقی دیگران از مقام معلم است 

لذا بای��د تلقی دیگران از معلمان 
را اصالح کنیم و بهبود ببخشیم. 
در تکریم از معلمان باید افرادی 
م��ورد تجلیل ق��رار گیرند که در 
مس��یر تحقق اهداف سند تحول 
و جهت گیری ه��ای آم��وزش و 
پرورش گام بردارند و تشویق آنها 

به تقویت اهداف مذکور بینجامد. 
اص��الح جایگاه معل��م نزد خود 
معلمان از دیگ��ر اهداف تکریم 
معلم��ان اس��ت، در تکریم معلم 
هرچه مشارکت عوامل تاثیرگذار 
بیشتر باش��د، بهتر است. وی بر 
نقش برجس��ته انجمن های اولیا 

و همچنین اولی��ای دانش آموزان 
و  تاکی��د  معلم��ان  تکری��م  در 
عن��وان کرد: هرکس��ی در دوران 
تحصیلش معلمی داش��ته اس��ت 
که در زندگی اش تاثیرگذار بوده 
و همواره در طول زندگی اش در 

خاطرش زنده است.

وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت سلطان 
قاب��وس را تس��لیت گفت. محمدج��واد ظریف، 
وزیر ام��ور خارجه کش��ورمان در توئیتی به زبان 
عربی نوش��ت: درگذشت سلطان قابوس بن سعید 
خسارتی برای منطقه است اما ما به افراد حکیمی 
که همانند او هس��تند امید داریم. ظریف نوش��ت: 
این مصیبت را به همسایه عزیزمان عمان تسلیت 
می گوییم و انتخاب جناب هیثم بن طارق به عنوان 
پادشاه این کش��ور را تبریک می گوییم. امیدواریم 
که در زمان پادشاهی او نیز روابط ما گسترش یابد 
همان گون��ه که پیش از این گس��ترش یافته بود و 

آینده از گذشته الهام می گیرد.

4ث»هیثم بن طارق آل سعید« 
پادشاه جدید عمان

سلطان قابوس سال 1976 با دختر عموی خود 

ازدواج ک��رد ام��ا تنها چند ماه بعد از او جدا ش��د 
و دیگر هی��چ گاه ازدواج نک��رد. از همین رو فاقد 
فرزندی بود که بتواند به جای او پادشاه شود. خود 
وی نیز کسی را به عنوان جانشین اش معرفی نکرده 
بود. با این حال پس از انتش��ار خبر درگذشت او، 
دیوان س��لطنتی عمان اعالم کرد »هیثم بن طارق آل 
سعید«، پسرعموی سلطان قابوس به عنوان جانشین 
وی تعیی��ن ش��ده اس��ت. بن طارق در جلس��ه ای 
فوق العاده در مقر ش��ورای دفاع عمان در البس��تان 
ادای س��وگند کرد. هیثم بن طارق تاکنون به عنوان 
وزیر میراث و فرهنگ عمان ایفای نقش می کرد و 
پیش تر در وزارت خارجه عمان مشغول به کار بود. 
او در اولین سخنان خود بعد از مراسم سوگند، تأکید 
کرد کشورش به همکاری خود با سازمان ملل برای 
برقراری صلح و امنیت بین المللی و روابط دوستانه 

با تمامی کشورها ادامه خواهد داد.

 بازداشت موقت 
 دو مدیر 
هالل احمر

در ادامه بازداشت برخی از 
هال ل احمر  جمعیت  مدیران 
جمعی��ت  مدی��ر  دو  نی��ز 
شدند.  بازداشت  هالل احمر 
مع��اون  همین اس��اس  ب��ر 
حقوق��ی و ام��ور مجل��س 
و مدی��رکل دفت��ر برنامه و 
بودج��ه جمعیت هالل احمر 
ب��ا حکم قضایی بازداش��ت 
عموم��ی  رواب��ط  ش��دند. 
تایید  با  جمعیت هالل احمر 
بازداشت این دو مدیر اعالم 
کرد ک��ه در خصوص دلیل 
 بازداش��ت آنها اطالع دقیقی 

وجود ندارد.

تاکيد بر تکریم معلمان در جامعه

 درگذشت سلطان قابوس 
خسارتی برای منطقه است


