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 استانداران
 و کارگزاران! 

به روحانی بگویید 
چه می بینیم

رئیس جمهوری خطاب به استانداران گفت: »...وظیفه همه 
این است س�رمایه منجمد را تبدیل به سرمایه مولد کنیم؛ 
هکتارها زمین آماده برای مس�کن در این کش�ور افتاده به 
اسم این وزارتخانه و آن وزارتخانه؛ به اسم این شرکت دولتی 
و آن شرکت دولتی؛ بیاییم این منجمد را مولد کنیم؛ زمین 
آنجا خوابیده قفل کردیم؛ هرکسی یک چیزی برداشته در 
گاوصندوق خودش گذاشته و می گوید من نیاز دارم تا حاال 
30 سال استفاده نکرده و 50 سال دیگر هم نیاز ندارد؛ حاال بر 
فرض نیاز داشت زمین دیگر در اختیارش می گذاریم. بخش 
بزرگ معادن کشور منجمد است و هرکس یک ورق کاغذی 
به دس�ت گرفته و چند س�ال پیش رفته به اسم خودش و 
خانواده ثبت کرده که حاال به تفصیالت آن کاری ندارم؛ باید 
ی�ک مهلت کوتاه بگذاریم و معادن را آزاد کرده و در اختیار 
مردم قرار دهیم... رئیس جمهوری با اشاره به مشکالت حوزه 
مس�کن و بخصوص اجاره بها گفت: چندین جلسه است که 
در ای�ن زمینه کار می کنیم؛ داریم طرحی را آماده می کنیم 
انش�اءاهلل این طرح یا در این هفته آماده می ش�ود یا هفته 
آین�ده می رویم تصویب می کنیم چون برخی از آن مواردی 
است که نیاز به یک تغییر قانونی دارد. چندین بسته است 
که اینه�ا را در کنار هم می آوری�م و تصویب می کنیم ولی 
کار اصلی در مسکن این اس�ت که برویم زمین های دولتی 
را به قیم�ت ارزان یا گاهی حتی مجانی به مولد مس�کن و 
س�رمایه گذار بدهیم... روحانی با اشاره به حضور همیشگی 
مردم در همه صحنه ها افزود: همه باید به میدان بیاییم مردم 
تحت فشار اقتصادی هس�تند، مردم با مردانگی مقاومت و 
ایس�تادگی کردند امروز فشاری روی مردم هست. باید این 
فش�ار را برداریم. باید راه حل آن را پیدا کنیم. این راه حل را 
وزرای ما، استانداران ما، کارشناسان ما، متخصصین ما باید 

پیدا کنند...«)1(
اگ�ر به هریک از اس�تانداران و فرمان�داران و کارگزاران 
حاضر در آن جلس�ه و نشس�ت ریاس�ت جمهوری اجازه و 
فرصت داده می ش�د واقعیت های موجود شهر و دیار تحت 
مدیریت و مسئولیت خود را از قول مردم بیان کنند و بگویند 
بعد از گذشت هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم چه 
اقدامی در زمینه مسکن و معدن و رفاه حال شهروندان انجام 
شده است؟ به عنوان نمونه در یزد دارالعباده، هزینه ساخت 
یک مترمربع مسکن با مصالح معمولی را بیش از پنج میلیون 
تومان اعالم می نمایند. آهن و میلگرد کیلویی بیش از هشت 
هزار تومان و س�یمان تنی بیش از دویس�ت ه�زار تومان و 
گرانی سرسام آور وس�ایل مورد نیاز برای ساخت و ساز آن 
هم به منظور احداث حداقل چهل، پنجاه متر سرپناه چگونه 
افراد فاقد مسکن می توانند خانه ای برای سکونت، خریداری 
نمایند در جامعه ای که فقر و مس�کنت بیداد می کند ارزش 
و قیمت گذاری برای دالر حدود بیس�ت هزار تومانی و سکه 
در مرز 9میلیون تومانی لحظه ای است برای مایحتاج مردم 
اعم از خوراک و پوش�اک و بهداش�ت روز به روز که نه بلکه 
ساعت به س�اعت بهای مضاعفی رقم می خورد و در نهایت 
فقر بیداد می کند. تکلیف شهروندان و ادعاهای تأمین رفاه 
نس�بی و از بین بردن اختالفات و تبعیضات طبقاتی به کجا 

رسیده است؟
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می گوید: »حدود دو سوم جمعیت کشور در سال های 
گذشته به دلیل افزایش تورم و نوسانات شدید بوجود آمده 
در قیمت ه�ا به زیر خط فقر رفته اند. بحران بی اعتمادی که 
امروز در جامعه ایران وجود دارد نتیجه عملکرد دولت آقای 
روحانی، مجلس دهم و شورای شهر است. واقعیت این است 
که بحران بی اعتمادی ناشی از مشکالت اقتصادی است. در 
ش�رایط کنونی مردم ش�اهد جهش نرخ ارز هستند که در 
سال های گذشته به چندین برابر رسیده است. از سوی دیگر 
در سال های گذشته تورم بیشتر شده، نوسان شدید قیمت ها 
به وجود آمده و به همین دلیل حدود دو سوم جمعیت کشور 

به زیر خط فقر رفته اند.«)2(
وحید شقاقی اقتصاددان در خصوص زمینه های فقیرتر 
شدن مردم در سال های اخیر اظهار می دارد: »رکود و افزایش 
بیکاری بیشترین سهم را در فقر مطلق و درگیر کردن طبقه 
متوسط دارند چرا که وقتی تقاضای کار نسبت به عرضه باال 
می رود، حداقل دس�تمزدها با قدرت چانه زنی بیش�تری از 
سوی کارفرما تعیین می شود که این امر بر معیشت و درآمد 
خانوارها تأثیر نامطلوبی می گذارد. این اقتصاددان همچنین 
از نرخ باالی سود سپرده به عنوان عاملی دیگر یاد می کند 
که سه دهک باالی جامعه را بدون دردسر به سودهای باالی 
20 درصد می رساند که این سودهای بادآورده هم نابرابری را 

تشدید کرده است...«)3(
»...مس�کن، یکی از مواردی اس�ت که همتای گرانی ها، 
افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره نشینی روبه رو 

شده است؛..

گزیده مطالب این شماره:

 توجه به محرومین 
 از دغدغه های

 شهید پاکنژاد بود

هیچ اراده ای برای تکمیل 
 خط دوم انتقال آب
به یزد وجود ندارد

صحبت های احمدی نژاد 
درباره رابطه با آمریکا 

تبلیغاتی است

 سبک مداح
  »حسين سعادتمند«

ثبت ملی شد

 چرا دولت را 
اعتدالی می گوییم

»زبان دراز«

مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده 
است باید بدون اغماض و براساس حق و عدل و قانون 
و همچنین بدون تعدی و ظلم به افراد بی گناه با قدرت 
ادامه یابد... مقام معظم رهبری با گرامی داشت یاد 
شهید مظلوم آیت ا... بهشتی، شهید قدوسی، شهید 
»تدوین  قضا،  دستگاه  شهیدان  دیگر  و  الجوردی 
نسخه ارتقا یافته و پیشرفته تر سند تحول قضائی« را با 
استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه و تجربیات 

درون قوه ای کاری با ارزش خواندند.

شهربانو امانی: جامعه در انتخابات مجلس یازدهم با 
عدم حضور پای صندوق های رای بخشی از اعتراض 
خود را به شرایط موجود نشان داد؛ به عنوان مثال، 
اصالح طلبان به عنوان جریانی که مردم همواره نسبت 
به آنها اقبال نشان داده است، امکان حضور و رقابت 
در انتخابات مجلس را پیدا نکردند و مردم مایوس تر 
شدند؛ در نتیجه آن هم مجلسی با حداقل مشارکت 
مردم تشکیل شد که امروز شاهد عملکرد و رفتارهای 

نمایندگان آن هستیم.
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 انعكاس آيينه 

عبدالرحیم اباذری- جوانان متدین و انقالبی ما آگاه 
و هوش��یار باشند و مثل بعضی متدینین دهه شصت از 
نو فرقانیان و خوارج مس��لکاِن دهه نود بازی نخورند 
و تالش نمایند تا بهش��تیان مظلوم را از فرصت طلبان 
و »مدعی��ان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز« به 

خوبی تشخیص بدهند.
پایگاه خبری جماران: وقتی سر مبارک امیر مومنان 
علی علیه الس��الم توس��ط یکی از خوارج مس��لکان 
ش��کافته ش��د با این که امام مس��لمین بود، لیکن در 
اث��ر تبلیغات عناصر تندرو علی��ه آن امام همام، وقتی 
خبر ش��هادتش در محراب عبادت اعالم شد بسیاری 
از همی��ن مردم تعجب کردن��د و گفتند مگر علی هم 
نم��از می خوان��د؟! ایامی ک��ه بچه و ج��وان بودیم و 
این ماج��رای تلخ را از منبری ها می ش��نیدیم و یا در 
کتاب های تاریخ و مقتل می خواندیم فقط تعبداً تلقی 
به قبول می کردیم و حقیقت آن برای انسان آن گونه که 
باید و شاید روش��ن نمی شد. به ویژه وقتی می گفتند 

ابن ملجم ب��ا قصد قربت به این جنایت تاریخی اقدام 
ک��رد! پس از پیروزی انقالب حوادثی رخ داد که فهم 
و درک ای��ن واقعیت تاریخی را تا حدودی آس��ان و 
روش��ن ساخت و ثابت کرد که می شود خیلی راحت 
انس��ان های ش��ریف، پاک و ش��خصیت های اصیل و 
انقالبی را در اثر القائات دش��منان یا توسط افراد نادان 
و حتی آدم متدین س��اده اندیش و ظاهرنگر به مسلخ 
تخریب و ترور کش��اند و از صحنه خارج کرد. اوائل 
پیروزی مخالفان ش��هید آیت ا... بهش��تی که منافقین، 
فرقانی ها و بنی صدری ها بودند، همین فضاس��ازی را 
علیه ایشان درس��ت کردند. گاهی می نوشتند: بهشتی 
فئودال زاده و س��رمایه دار است و گاه می گفتند: او در 
شمال تهران منزلی دارد که فاصله درب ورودی آن با 
ساختمان به بیست دقیقه پیاده روی نیاز دارد. در کنار 
اینها به اصطالح استدالل هایی نیز ارائه می شد تا هیچ 
ش��ک و ش��بهه ای برای خوانندگان و شنوندگان باقی 
نماند و حتی مذهبی ها و انقالبی ها نیز باورشان بیاید. 

یادم هس��ت بسیاری از متدینین این حرف ها را تکرار 
می کردند و از بهشتی مظلوم اعالن انزجار می نمودند. 
یک روز ش��ایعه کردند: همسر بهش��تی آلمانی است 
و فارس��ی بلد نیس��ت صحبت بکند و بچه هایش نیز 
همین طور! این ش��ایعه در جبهه ها میان رزمندگان هم 
کارساز شده بود و حتی فرماندهان جبهه ها را نسبت به 
وی بدبین س��اخته بود. در این میان مظلوم بهشتی چه 
می توانست بکند؟ او طی سفری به جبهه ها مجبور شد 
همس��رش را نیز با خود به اهواز بی��اورد تا او در میان 
رزمندگان سخنرانی کند و آنها از نزدیک مشاهده نمایند 
که همس��ر بهشتی آلمانی نیس��ت و فارسی هم خوب 
بلد است. همسرش چند جلسه در »زینبیه اهواز« برای 
خانم ها و بس��یجی ها صحبت کرد، ولی تاثیر چندانی 
نداشت، چرا که آن دو هنوز به تهران نرسیده بودند که 
شایعه دیگری بر شایعات قبلی افزوده شد و گفتند: این 
خانم همسر بهشتی نبود و فرد دیگری آوردند به جای 

او صحبت کرد!

مظلوم بهشتی به هر شهر و دیاری می رفت و در هر جلسه ای برای سخنرانی حاضر می شد مردم متدین و 
ناآگاه را بر ضد او تحریک می کردند. آنها می آمدند مجلس را به هم می زدند و مانع از سخنان او می شدند.

بهشتی های مظلوم را دریابید

 طلب 4600 میلیاردی
از 7 خانواده

نایب رئی��س مجلس اعالم کرد: ی��ک بانک از 7 
خانواده 4600 میلیارد تومان مطالبه دارد که هریک از 
این خانواده ها حدود هزار میلیارد تومان بدهی معوق 
دارند. امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی طی مطلبی در 
صفحه ش��خصی خود در توئیتر نوشت: بانکی از 7 
خانواده 4600میلیارد تومان مطالبات معوق دارد.  7 
خانواده هریک باالتر از1000 میلیارد بدهی معوق به 
بانک مورد نظر دارن��د. جدای از بحث بازپرداخت، 
تخصیص این منابع بدین شکل یعنی یک بانک به 
تنهایی به 7 نفر این قدرت را داده است که بازاری را 
به هم بریزند؛ این یعنی ضعف نظارت بانک مرکزی 

بر تخصیص منابع به تولید.

ثبت نام دانش آموزان در مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(
در پن�اه الطاف کریمانه آفریدگار توانا، مجتمع آموزش�ی حض�رت مجتبی)ع( پس از 
26س�ال تالش مستمر و خس�تگی ناپذیر همکاران ارجمند در مقاطع مختلف تحصیلی 
با فضاهای آموزشی مناسب و سالن اجتماعات و کارگاه و آزمایشگاه های مجهز و سالن 
ورزش�ی سرپوشیده بس�یار مطلوب در 2 طبقه و آموزش مهارت های زندگی، خالقیت، 
دق�ت و تمرک�ز و همچنین حضور معلم�ان و دبیران باتجربه، دوره های پیش دبس�تانی 
با داش�تن کارگاه س�فالگری و دومینو و چرتکه، ابتدایی و دبیرس�تان دوره اول و دوم 
پس�رانه و دخترانه با بیش از 1650 دانش آموز ش�رایطی کاماًل مناس�ب را برای رش�د و 
ش�کوفایی اس�تعداد دانش پژوهان فراهم آورده و این امکانات وی�ژه و ممتاز به فضل و 
مش�یت پروردگار متعال و اراده و خواست او مهیا شده و از دانش آموزان پیش دبستانی، 
ابتدایی و دبیرستان دوره اول و دوم پسرانه و دخترانه ثبت نام می نمایند. اولیای محترم 
دانش آموزان می توانند جهت ثبت نام فرزندش�ان همه روزه در روزهای رسمی از ساعت 

8 تا 13 به مدارس حضرت مجتبی)ع( واقع در خیابان عدالت صفائیه مراجعه نمایند.

دبستان پسرانه: 38242550 دبستان دخترانه: 38249967    
دبیرستان دوره اول پسرانه: 38249962 دبیرستان دوره اول دخترانه: 38248820  
دبیرستان دوره دوم پسرانه: 38245128 دبیرستان دوره دوم دخترانه: 38245129  

دید امنیتی را از سمن ها برداریم

 دهه هفتادی ها و هشتادی ها 
کاری به اصالح طلبان ندارند

رتبه دوم ثبت طالق در خراسان رضوی

رسمًا پیر شده ایم؟
سخنگوی دولت در مراسم افتتاحیه سرای 
فرش��ته های مرکز طلوع بی نام و نشان ها که 
مرکز اقامتی آموزش��ی دختران آس��یب دیده 
از کارتن خواب��ی و اعتی��اد دختران اس��ت 
با تبری��ک روز دختر اظهار کرد: متاس��فانه 
سیاس��ت های ما خیل��ی معطوف ب��ه زنان 
و دختران نیس��ت و الزم اس��ت که در این 

زمینه سیاست ها و برنامه ریزی بهتری داشته 
باشیم. علی ربیعی با بیان اینکه سیاست های 
معطوف ب��ه حمایت از زن��ان باید تقویت 
ش��ود، تصریح کرد: در فرآیند توسعه، زنان 
و دختران برای ما مهم هستند؛ چرا که نیمی 
از جامعه به درس��تی در مس��یر رشد کشور 
قرار نگرفته اند. وی افزود: براساس آمار 52 

درصد دانش��جویان دخت��ر و 66 درصد از 
سهم اشتغال و بیش از 50 درصد سمن ها را 
زنان به دست دارند. سخنگوی دولت اظهار 
کرد: دید امنیتی را از تشکل ها برداریم، نگاه 
توس��عه گرایانه به سمن ها ش��ود، حضور ما 
دراینجا هم از جه��ت روز دختر در فرآیند 

خیر جمعی است.

فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه بود و 
نبود عارف فرقی نمی کند، گفت: جامعه و قشر 
جوان تحصیلکرده و دانش��جویان از نس��ل اول 
اصالح��ات و رهبر آن قطع امید کرده اند. صادق 
زیباکالم اظهار داش��ت: اساس��ا نه تنها استعفای 
محمدرض��ا عارف یا بودن ایش��ان بر ریاس��ت 
ش��ورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، بلکه 
خود ش��ورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
هم، االن مدتهاس��ت که بالموضوع شده است. 

وی افزود: ب��ه عبارتی اصالح طلبان در حقیقت 
مدت هاست که بدنه اجتماعی حامیان خود را از 
دست داده اند؛ چراکه نسل جوان، دهه هفتادی ها 
یا دهه هش��تادی ها دیگر کاری به اصالح طلبان 
ندارند. وی افزود: اقشار و الیه های تحصیلکرده 
جامعه، دانشجویان، نویسندگان و... نگاه گذشته 
خود ب��ه اصالح طلبان را ندارند، چ��را که امید 
داشتند آبی از اصالح طلبان گرم شود، اما اکنون 

این امیدها تمام شده است.

میزان: رئیس مرکز آمار گفت: اکنون 
ایران در دوره میانس��الی یعنی بین 30 تا 
65 س��ال است. جواد حس��ین زاده ادامه 
داد: البته نرخ رشد جمعیت کاهنده بوده 
و اگر فکری به حال نرخ رش��د جمعیت 
و افزایش زاد و ولد نش��ود، پیش بینی ها 
حاکی از آن اس��ت که به س��مت پیری 

می رویم. اگر جمعیت باالی 65سال در 
کشور به بیشتر از 20درصد برسد در سال 
1430 ایران وارد دوره سالمندی می شود، 
گفت: اگر نرخ رشد جمعیت و نرخ زاد 
و ولد به همین اندازه و همین روال باشد، 
در س��ال مذکور طب��ق پیش بینی ها وارد 

دوره سالمندی می شویم.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
گفت: این اس��تان ظرف دو ماه نخست امسال با 
ثبت دو هزار و 246 مورد واقعه طالق، رتبه دوم 
را در بین اس��تان های کشور پس از تهران دارد. به 
گزارش ایرنا، محمدحسن بهادر افزود: ظرف 10 
سال اخیر تعداد وقوع طالق در خراسان رضوی 
به طور میانگین 19 درصد رشد داشته است. وی 
ادامه داد: همچنین ظرف 10 سال اخیر ثبت واقعه 
ازدواج در خراس��ان رضوی به میزان 8.7 درصد 

کاهش یافته اس��ت. مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
خراسان رضوی گفت: در طول ماه های فروردین 
و اردیبهشت امسال شش هزار و 780 مورد واقعه 
ازدواج دراین اس��تان ثبت شد. وی افزود: از این 
تعداد ازدواج ثبت ش��ده در خراسان رضوی دو 
هزار و 651 واقعه مربوط به شهرس��تان مش��هد 
است. بهادر ادامه داد: آمار ازدواج ظرف همین دو 
ماه در مقایسه با دو ماه نخست پارسال در خراسان 

رضوی به میزان 27 درصد کمتر شده است.
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 انعكاس آيينه 

 استانداران و کارگزاران!
به روحانی بگویید چه می بینیم

ع�الوه بر اینکه بس�یاری از مردم، به دلیل افزای�ش نرخ اجاره، 
مجبور به حاشیه نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده اند. در 
این حالت، خانوارها، پله پله از هر س�طح درآمدی، به پایین آمده و 
به روشنی با افزایش درصد حاشیه نشینی و سکونت در بافت های 
فرس�وده روبه رو شده ایم... اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم 
از س�ال گذشته تا امسال، 25 هزار تومان افزایش یافته و به گفته 
علی نوذرپور، ش�هردار منطقه 22، به 50 هزار تومان رسیده است؛ 
اتفاقی که تأییدی بر شیوه »بدمسکنی« در کشور به شمار می رود... 
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مس�کن می گوید: از این رو می توان 
انتظار داش�ت میزان ش�یوع وضعیت هایی مانند فقر مسکن، فقر 
آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی 
فقر در یک جامعه داشته  باش�ند... وزیر سابق راه و شهرسازی در 
شهریور سال 96 تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را 19 میلیون 
نفر )هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و 11میلیون نفر در 
حاشیه ش�هرها( اعالم کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح 
جامع مس�کن در س�ال 1393 بازمی گردد. با توج�ه به افت جدی 
قدرت خرید و معیش�ت خانوار، بس�یاری از کارشناسان معتقدند 
حاشیه نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از 19 میلیون 

رسیده است...«)4(
تأسف بارتر وقتی است که شنیده می شود گاه دو خانواده در یک 
واحد کوچک باید زندگی کنند. آیا نباید به مقامات مسئول حکومت 
ی�ادآوری نم�ود: کارتن خوابی، افزای�ش آمار ک�ودکان کار و زنان 
بدسرپرست، پرسه زدن معتادان در سطح شهرها و مناطق، با کمال 
تأسف گورخوابی و کاهش سن سرقت، قاچاق دختران، روی آوردن 
تعداد زیادی از جوانان به انواع و اقسام موادمخدر، قتل های ناموسی 
و خانوادگی، وجود زندانیان در س�نین مختل�ف اعم از زن و مرد و 
گروه های مختلف، گرانی های سرسام آور، تورم و بیکاری های نگران 
کننده، رشد احتکار و دزدی و اختالس و قاچاق و رشوه گیری، ردیف 
ش�دن بسیاری از مفسدان اقتصادی و رانت خواران و زمین خواران 
و کوه خ�واران با قیافه های مختلف و در س�مت های گوناگون که با 
سوء اس�تفاده و عدم نظارت صحیح عده ای از مسئوالن و احیاناً با 
توصیه این یا آن در دادگاه ها نشان داده می شوند و بسیاری از موارد 
دیگر حکایت از نابس�امانی اوضاع اقتصادی و نارضایتی و افزایش 
نگران�ی مردم و در عین حال عدم تحقق وعده های داده ش�ده در 
سال های 1392 و 1396 به مردم می باشد. آنچه که در سال های 56 
و 57 و قبل از آن به مردم وعده داده می شد فراهم نمودن محیطی 
سرشار از برادری و برابری و جلوگیری از تضییع حق مظلوم و مجازات 
دزدان و فاسدان و رانت خواران و رفاه نسبی جامعه بود. گرچه اثرات 
سوء تحریم های ظالمانه مستکبران و دشمنی های زورگویان شرقی 
و غربی، جنایات دشمنان این سرزمین، در اختیار گذاشتن انواع و 
اقسام سالح های پیشرفته غرب و شرق به دیوانگانی چون صدام 
حس�ین و اخیراً  تحریم ه�ای همه جانبه دول�ت امریکا بر همگان 
واضح و روشن است اما آنچه که زراندوزان و زالوصفتان و بعضی از 
ظاهرالصالح هایی که به فساد و تباهی روی آوردند و از همه مهمتر 
تجمل گرایی و اشرافی گری عده ای از مسئوالن، سوء استفاده های 
کالن از ارزهای دولتی، رانت خواری های خیره کننده عده ای و دامن 
زدن به اختالفات فاحش طبقاتی و حوادث پیش آمده در سال های 
96 و آبان ماه 98، گرانی سیصد درصدی بنزین، وضعیت تحصیلی 
بس�یاری از فرزندان این س�رزمین و ناتوانی بس�یاری برای اداره 
زندگی معمولی می طلبد که تمام عالقه مندان به نظام و دلسوزان 
این مملکت طرحی نو دراندازن�د و در درجه اول آنان که در لباس 
مدیریت کشور انجام وظیفه می نمایند زندگی ساده و معمولی پیشه 
س�ازند، نحوه زندگی مدیران در دهه اول پیروزی انقالب را الگوی 
خود قرار دهند و به دنبال س�کونت در ویالهای چند ده میلیاردی 
و س�وار ش�دن بر مرکب های چند میلی�اردی و بکارگیری خدم و 
حشم نباش�ند در هر نهاد و قوه و سازمانی می باشند هریک بنابه 
اقداماتی که انجام داده و به آن رضایت داشته اند خود را در وضعیت 
پیش آمده سهیم بدانند و در مدت باقی مانده با این دولت همکاری 
و همگامی داش�ته باشند و دوستانه و برادرانه بدون این که گناه را 
به گردن حزب و دسته و انجمن و گروه دیگری بیاندازند. به یقین 
بدانند همگان در یک کشتی نشس�ته ایم و هر فرد و دسته ای که 
بخواهد ضربه ای به دیواره کشتی وارد آورد در وضعیت به جود آمده 
س�هیم می باشد. بدان امید که توضیح وضعیت و بیان مشکالت و 
شرح گرفتاری های شهروندان، حاکمان و مسئوالن در قوای مختلف 
را به فکر چاره جویی بیشتر برای کاهش آالم و گرفتاری های مردم 
بیاندازد و خداوند چاره س�از لطف و مرحمت خویش را شامل حال 

بندگانش خواهد فرمود.
حسن ختام مقاله بنابه گفته اسالم شناس معاصر استاد محمدرضا 
حکیمی به بیان فرمایش موالی متقیان حضرت علی بن ابی طالب)ع( 
اختصاص می یاب�د تا نظرها را به خود جلب کند و پیوس�ته مورد 
مالحظه باش�د، آن حضرت می فرماید: »َما أَْصَبَح بِالْکوَفِة أََحٌد إاِلَّ 
لِّ َو یْش�َرُب ِمْن  نَاِعماً إِنَّ أَْدنَاُهْم َمْنِزلًَة لَیأْکُل اَلُْبرَّ َو یْجِلُس ِفی اَلظِّ
َماِء اَلُْفَراِت در کوفه کس�ی ش�ب را به صبح نمی رساند مگر با یک 
زندگی راحت؛ پایین ترین مردم از نظر شغل نان گندم می خورند، و 
خانه دارند، و از آب گوارا )فرات( می نوشند. این سخن به سهم خود 
داللت بر آن دارد که بر حکومت اسالمی واجب است که برای همه 
مردم -حتی کسانی که در پایین ترین رتبه اجتماعی قرار گرفته اند– 
بصورتی مناسب خوراک و مسکن و امکانات رفاهی فراهم کند، تا 
چنان باشد که پایین ترین فرد همان چیزهایی را بخورد و بیاشامد 
که بزرگان قوم می خورند و می آشامند، و دارای خانه و سامان باشد، 
مانند دیگران. اگر اسالم محمدبن عبدا...)ص( است، و مالک »خطب 
فاطمیه« و »نهج البالغه« و س�خنرانی های امام حسین)ع( )بویژه 
س�خنرانی دوم( »روز عاش�ورا« و »صحیفه س�جادیه« و »مذهب 
جعفری« اس�ت، این است... و اگر شعار اس�ت باد هواست... و این 
کالم امیرالمؤمنین)ع( بدین گونه بر آن گمان ها و پندارهای فاسد 
خط بطالن می کش�د که می گویند دستگاه مدیریت علوی نیز در 
تأمین نیازمندی های مردم و تحّقق بخش�ی به عدل و داد کامیاب 
نبوده است. این پندارهای واهی را، یا از روی نادانی نسبت به حقایق 
تاریخ بازگو می کنند، یا از سر تجاهل و گریز از وفادار بودن نسبت به 
تعهدهایی که به هر جا روی آورند آنان را در میان گرفته است؛ و به 

هر عذری چنگ در زنند، باز به حال خود باقی است.«)5(
مدیرمسئول
پی نوشتها: 1- روزنامه ایران، 1399/4/4* 2- برترین ها، 1399/3/26 
* 3- خبرگزاری تسنیم، 1396/5/16 * 4- عصر ایران، 1399/4/4 
* 5- »الحیاه«، مولفان محمدرضا، محمد و علی حکیمی، ترجمه 

احمد آرام، جلد ششم، صفحه 257 و 258

س��تاد  هفتمی��ن جلس��ه  و  و چه��ل  یکص��د 
اقتصادی دولت صبح ش��نبه )99/4/7( به ریاس��ت 
حجت االس��الم والمسلمین دکتر حس��ن روحانی 
رئیس جمهوری، برگزار ش��د. رئیس جمهوری در 

این جلس��ه پس از ارائه گ��زارش رئیس کل بانک 
مرکزی در زمینه روند کاهش��ی رش��د نقدینگی در 
س��ال جاری نسبت به سال 98، بر ضرورت تسریع 
در فروش اموال مازاد و س��هام ش��رکت های دولتی 

که از سیاست های عمده اقتصادی دولت 
اس��ت، تاکید کرد و افزود: انتشار اوراق 
خزان��ه، تحکیم بازار س��رمایه، هدایت 
نقدینگی و کنترل قیمت ها، رونق بخشی 
ب��ه بورس و خروج دولت از بنگاه داری 
باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم 
ش��اهد آثار مثبت آن در اقتصاد کش��ور 
باش��ند. در این جلسه همچنین گزارش 
عملک��رد و برنام��ه انتش��ار اوراق مالی 
اس��المی در س��ال 99 ارائه و در زمینه 
چگونگ��ی انتش��ار و عرض��ه آن بحث 
و تبادل نظر ش��د. دکتر روحانی در این 
راس��تا افزود: سیاست هدایت نقدینگی 
موجود کش��ور باید به س��مت تولید و 
س��رمایه گذاری در بازار پول و سرمایه 
بوده و همچنین اوراق مش��ارکت هم به 
س��رمایه گذاری و تقویت زیرساخت ها 
و پروژه های عمرانی کش��ور کمک کند. 
رئیس جمهوری ادامه داد: با هماهنگی و 
همکاری کامل میان دستگاه های ذیربط 
برنامه زمان بندی عرضه اوراق مشارکت 
به نحو شفاف اعالم و اجرا شود تا امکان مشارکت 
فعاالن اقتصادی در بازار پول و سرمایه به طور کامل 

فراهم شود.

سخنگوی دستگاه وزارت خارجه چین در 
یک کنفرانس خبری تصریح کرد واشنگتن از 
هیچ حقی برای رجوع به مکانیس��م موسوم به 
»س��از و کار حل و فصل اختالفات« در برجام 
برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه 
ایران ندارد. به گزارش ایرنا، »ژائو لیجیان« گفت: 

»ما با تحریم های یکجانبه و دست درازی های 
قضای��ی مخالفیم. از ایاالت متحده می خواهیم 
به برجام و قطعنامه ش��ورای امنیت بازگردد.« 
همزمان جوزپ بورل، هماهنگ کننده سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست سران 
اتحادیه اروپا و چی��ن با مقام های دولت پکن 

درباره تداوم تالش های مش��ترک برای حفظ 
توافق هس��ته ای ایران گفت وگ��و کرد. این در 
حالی اس��ت که رس��انه ها خبر دادند، امریکا 
پیش نویس قطعنامه ای را به شورای امنیت برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران که مهرماه به 

پایان می رسد ارائه کرد.

عضو ش��ورای عالی سیاس��تگذاری اصالح طلبان 
درخصوص معرفی کردن کاندیدای ریاست جمهوری 
از طرف جناح اصالحات اظهار کرد: ش��ورای عالی 
سیاس��تگذاری جبهه اصالحات به عنوان تشکیالت 
هماهنگ کنن��ده مواضع اصالح طلب��ان در این رابطه 

وارد بحث نش��ده اس��ت و تا جایی که مطلع هستم، 
گروه های سیاسی اصالح طلبی که در این رابطه بحث 
داشتند به نتیجه قطعی نرسیدند. علی باقری در رابطه 
با برنامه این شورا برای حضور در انتخابات 1400 به 
برنا گفت: ش��ورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 

بع��د از انتخابات مجلس یازدهم تاکنون جلس��ه ای 
نداشته است، به عبارت دیگر، این شورا طی چهارماه 
گذشته جلس��ه ای برگزار نکرده و در نتیجه شورای 
عالی در خصوص انتخابات 1400 وارد بحث نشده 
اس��ت. اما حتم��ا گروه های اصالح طل��ب در داخل 

احزاب بحث انتخابات را باز و به این مساله ورود پیدا 
کردند اما شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به 
عنوان مرکز هماهنگ کننده جریان اصالحات، هنوز 
جلسه ای برگزار نکرده است که بخواهد وارد موضوع 

انتخابات ریاست جمهوری شود.

فارس: رئی��س گروه تجویز و 
اطالع رس��انی  و  منطقی  مصرف 
فرآورده های س��المت س��ازمان 
غذا و دارو به قاچاق قرص برنج 
اشاره کرد و گفت: تهران، گیالن 
و مازن��دران رک��ورددار مصرف 
قرص برنج هستند. یسنا به منش 
اف��زود: از می��ان 155520 مورد 
مسمومیت گزارش ش��ده از 59 
دانشگاه علوم پزشکی کشور در 

س��ال 1397، 2253 مورد مربوط 
ب��ه مس��مومیت با ق��رص برنج 
بوده است. از میان 95478 مورد 
مسمومیت گزارش ش��ده از 59 
دانشگاه علوم پزشکی کشور در 
نیمه نخس��ت سال 1398، 1157 
م��ورد مرب��وط ب��ه مس��مومیت 
ب��ا قرص برن��ج بوده اس��ت که 
2.1 درصد از کل مسمومیت ها را 

شامل می شود.

فرماندار زنج��ان گفت: برای 
ترحیم،  مراس��م  برگزارکنندگان 
عروسی، تولد و هرگونه مراسمی 
که منج��ر به تجمع ش��ود اعالم 

ج��رم خواهد ش��د و ای��ن افراد 
باید پاس��خگوی قانون باش��ند. 
رضا عس��گری، ب��ا بی��ان اینکه 
نگ��ران رفتاره��ای پرخطر مردم 

مانند برگزاری مراس��م در منازل 
شخصی خودشان هستیم، اظهار 
ک��رد: اکن��ون مراس��م  در مراکز 
رس��می برگزار نمی ش��ود و در 

منازل و باغ های ش��خصی افراد 
برگزار می ش��ود که نگرانی ها را 
از شیوع ویروس کرونا در استان 

دوچندان می کند.

بازرس��ی  س��ازمان  رئی��س 
کل کش��ور از آخری��ن جزئیات 
رس��یدگی ب��ه پرون��ده تخریب 
خان��ه آس��یه پناه��ی خب��ر داد. 

در  درویش��یان  حجت االس��الم 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا 
شخصی در پرونده تخریب خانه 
آسیه پناهی و مرگ وی بازداشت 

ش��ده اس��ت یا خیر، گفت: این 
پرونده در بحث کیفری در حال 
رس��یدگی اس��ت و دو نفری که 
در تخریب نقش داش��تند از کار 

برکنار شدند و چون بدون مجوز 
اقدام به تخری��ب خانه کرده اند، 
گزارش تخل��ف اداری هم برای 

آن ارائه کردیم.

گاردین گزارش داد، فرانس��ه، 
انگلستان و آلمان مانند ایران منتظر 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر امریکا هستند تا بتوانند پس 
از آن دیپلماسی فعال میان ایران و 
امریکا را به کار بیندازند. به گزارش 

ایلن��ا، اروپا بر این باور اس��ت که 
اگر در ماه های آتی پیش��نهادهای 
ج��ذاب اقتص��ادی و دیپلماتیک 
روی میز تهران نگذارد، میانه روها 
و برجام ه��ر دو در خطر خواهند 
ب��ود. دیپلمات های اروپایی کم کم 

ب��ه این نتیجه می رس��ند که روند 
سیاست داخلی ایران به آرامی فرو 
خواهد پاشید و تندروها دست باال 
را خواهند داشت مگر اینکه غرب 
بزودی برخی ابتکارات سیاسی تازه 

را در قبال ایران روی میز بگذارد.

دو نماینده مجلس سنای امریکا 
طرحی ارائ��ه کرده اند ت��ا به زعم 
خود از آنچه دخالت ایران، روسیه 
و چین در انتخابات امریکا خوانده 
ش��ده اس��ت، جلوگیری کنند. به 
گزارش تابن��اک، »مارکو روبیو« و 
»کری��س ون هولن« ک��ه این طرح 
را تهیه کرده ان��د قصد دارند آن را 

به عن��وان متمم ب��ه الیحه بودجه 
دفاعی امریکا در س��ال مالی 2021 
اضافه کنند. مارک��و روبیو در این 
باره مدعی شد: بازیگران متخاصم 
ش��امل روس��یه، چین و ای��ران به 
تالش برای تفرقه افکنی و تضعیف 
دموکراس��ی ما ادام��ه خواهند داد. 
مهم است که ایاالت متحده، تبعات 

معناداری ب��رای دخالت انتخاباتی 
در نظر بگیرند. »کریس ون هولن«، 
دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: 
»می دانیم که دش��منان خارجی در 
ح��ال برنامه ریزی برای دخالت در 
انتخابات آتی مان هس��تند بنابراین 
باید همی��ن االن برای محافظت از 
تمامیت دموکراسی مان اقدام کنیم.«

مهر: رئیس پلیس پیش��گیری 
پایتخ��ت گف��ت: 60 درص��د از 
مرب��وط  خ��ودرو  س��رقت های 
ب��ه پرای��د اس��ت ک��ه البت��ه به 
خودروس��ازان تذک��رات الزم در 
مورد افزای��ش امنیت این خودرو 

را داده ایم. س��ردار کیوان ظهیری 
افزود: این اتفاق جزو دغدغه های 
پلیس است و خود خودروسازها 
نیز در این رابطه بررسی های الزم 
را انجام می دهند تا بتوانند ایمنی 

خودرو را ارتقا دهند.

تاکید رئیس جمهوری بر زمان بندی شفاف عرضه اوراق مالی

امریکا حق بازگرداندن تحریم ها علیه ایران را ندارد

اصالح طلبان هنوز درباره انتخابات 1400 به نتیجه نرسیدند

 رکوردداران
 استفاده از قرص برنج

اعالم جرم برای برگزارکنندگان مراسم

بازداشت دو مقصر تخریب خانه آسيه پناهی

توصيه هشدارآميز گاردین به اروپایی ها درباره ایران

طرح مقابله با ادعای دخالت ایران در انتخابات امریکا

مظلوم بهش��تی به هر ش��هر و دیاری می رفت و 
در هر جلسه ای برای سخنرانی حاضر می شد مردم 
متدین و ناآگاه را بر ضد او تحریک می کردند. آنها 
می آمدند مجلس را به هم می زدند و مانع از سخنان 
او می ش��دند. تاس��ف بارتر این که تعداد زیادی از 
روحانی��ون س��اده اندیش، بازی این ش��یطنت ها را 
خورده و به جمع مخالفان بهش��تی پیوسته بودند و 
در برخی مراحل جلوتر از منافقین و بنی صدری ها 
به طبل تهمت، افترا و شایعه می کوبیدند؛ حتی او را 
در این اواخر به مدرس��ه فیضیه راه نمی دادند. یکی 
از ای��ن آقایان که به تندخویی و پرخاش ش��هرت 
داش��ت، بهش��تی مظلوم را به »راس��پوتین« راهب 
درباری تش��بیه کرده بود. با ع��رض معذرت حتما 
خوانندگان می دانند راس��پوتین یک اسقف مسیحی 
بود که به دربار تزار روس��یه »نیکوالس رومانوف« 

نفوذ کرده و همه کاره او شده بود. او مشکل اخالقی 
هم داشت و مرد فاس��دی بود به طوری که با اکثر 
زنان درباریان ارتباط نامش��روع برقرار کرده بود به 
همین سبب توسط شاهزادگان کشته شد. این گونه 
تش��بیه ها چقدر جرات و جسارت می خواهد؟! اما 
تندخوی��ان و بی تقوایان این کارها را به آس��انی و 
حتی به خاطر تحصیل رضای خدا انجام می دادند. 
در محیط دانش��گاهی بعضی دانش��جویان از باب 
تمس��خر و تحقیر او را »اُس��ُقف بهش��تی« خطاب 
می کردند. این شایعات و تهمت ها اگرچه از منافقین 
و فداییان خلق و نامحرمان انقالب آغاز ش��د ولی 
در توسعه و تعمیق آن دوستان بازی خورده و جفا 
کار و احیان��ا متدین و حزب اللهی بس��یار تالش و 
تکاپو و نقش ایفا کردند. خدا انصافشان بدهد فضا 
را به قدری آلوده و مس��موم ساختند هرکس نامی 

از بهش��تی بر زبان می آورد، دهنش نجس می شد... 
وقتی مرحوم آیت ا... طالقانی به رحمت خدا رفت، 
شایع کردند بهشتی او را مسموم ساخت، می گفتند: 
چون او در سر هوای ریاست و ادعای رهبری بعد 
از امام را دارد بنابراین، وجود طالقانی مانع بزرگی 
برای این کار بود! این را به اصطالح دلیل دیگری بر 
انحصارطلبی های بهشتی! برای مردم القا می کردند. 
در تش��ییع جن��ازه مرحوم طالقانی، انب��وه مردم در 
تهران یک صدا ش��عار می دادند: »بهش��تی، بهشتی، 
طالقانی را تو کش��تی« و مردم شهرها و استان های 
دیگ��ر نی��ز از تهرانی ه��ا تبعیت کردن��د. هیچ کس 
نمی توانس��ت حریف این فضای آلوده بشود. همه 
م��ات و مبهوت مانده و خود را به دس��ت تقدیر و 
سرنوشت سپرده بودند. متدینین واقعی و انقالبیون 
آگاه به مس��ائل فقط خ��ون دل می خوردند. در این 

میان تنها چیزی که فضا را ناگهان دگرگون ساخت، 
خون بهش��تی مظلوم و یارانش بود که در هفتم تیر 
1360 در دفت��ر مرکزی ح��زب جمهوری بر زمین 
ریخته شد. دقیقا از همان لحظه آلودگی ها از فضای 
کش��ور کنار رفت. مردم به حقایق دس��ت یافتند و 
خط اصیل انقالب و امام دوباره به جامعه بازگشت 

و حاکمیت را برعهده گرفت.
هدف از نقل این ماجراهای تلخ، داستان سرایی و 
قصه نویسی نیس��ت بلکه روشنگری و عبرت آموزی 
اس��ت تا جوانان متدین و انقالبی ما آگاه و هوش��یار 
باشند و مثل بعضی متدینین دهه شصت از نو فرقانیان 
و خوارج مس��لکاِن دهه ن��ود بازی نخورند و تالش 
نمایند تا بهشتیان مظلوم را از فرصت طلبان و »مدعیان 
بی هن��ر امروز و قاعدین کوته نظ��ر دیروز« به خوبی 

تشخیص بدهند.

بهشتی های مظلوم را دریابید

پراید، رکورددار سرقت 

صحبت های 
 احمدی نژاد

درباره رابطه با آمریکا 
تبلیغاتی است

نایب رئیس کمیس��یون سیاست خارجی مجلس 
نهم گفت: گاهی اوقات افراد به دنبال این هستند که با 
حرف های خود موجی ایجاد و خود را مطرح کنند، 
و به نظر می رسد که احمدی نژاد با این اهداف بحث 
رابطه با آمریکا را مطرح می کند. حسین سبحانی نیا 
افزود: مدت طوالنی است که روابط ایران با آمریکا 
در ای��ن وضعیت خاص قرار دارد. به دلیل فش��ارها 
و موضع گیری ه��ا و اقدامات��ی ک��ه علیه جمهوری 
اسالمی و منافع ملی و مسائل مختلف علیه ایران از 
طرف آمریکا صورت گرفته، طبیعی است که کلیت 
رابطه با این کش��ور همین وضعیت موجود باشد اما 
در برخورد با این مس��اله، دیدگاه ها متفاوت است. 
برخی راه حل مش��کالت را در گرو ارتباط با آمریکا 
می دانستند اما موضع رهبری و کلیت نظام از آغاز بر 
مبنای بی اعتمادی با آمریکا بود. وی با اشاره به موضع 
کمیسیون امنیت ملی در خصوص ارتباط با آمریکا 
افزود: کمیسیون دیدگاه رهبری را نسبت به رابطه با 
آمریکا مدنظر قرار داده بود اما نگاه برخی اینگونه بود 
که می شود با گفت وگو و مذاکره تنش ها را کم کرد 

و امور را پیش بُرد.

 مستاجران
در حال رفتن از تهران

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک درباره  رفتن مستاجران از تهران گفت: 
مس��تاجری که می خواهد خانه اجاره کند، با 
توجه به اینکه تورم 30 درصد است، حقوق 
او 8 درصد از تورم عقب است. این در حالی 
اس��ت که اجاره بهای این فرد تا س��قفی باید 
افزایش یابد که قدرت پرداخت داشته باشد. 
در این میان از س��ال 97 به بعد بخش زیادی 
از مس��تاجرانی که در ش��مال تهران مستاجر 
بوده اند، به میانه تهران آمده اند و آنهایی که در 
میانه تهران بوده اند، به جنوب تهران رفته اند 
و گروه��ی که در جنوب ته��ران بوده اند، به 
حاش��یه تهران نقل مکان کرده اند؛ آن هم به 
دلیل اینکه نمی توانسته اند اجاره بهای خود را 

پرداخت کنند.

 تایید بیمه بیکاری
 230 هزار نفر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واریزی 
بیم��ه بیکاری 230 هزار نفر از بی��کاران کرونا در 
فروردین  تایید ش��ده و اردیبهش��ت نیز به همین 
روال خواهد بود. ب��ه گزارش وزارت کار، محمد 
شریعتمداری افزود: با شیوع بیماری کرونا عده ای 
از کار بیکار شدند و مجددا به کارشان بازگشتند و 
برای تعطیلی موقت تمهیداتی در نظر گرفته شد؛ 
دولت از طریق منابع صندوق توسعه ملی بودجه ای 
را برای بیمه بیکاری تخصیص داده و سازمان برنامه 
و بودجه نیز از طریق فهرستی که وزارت تعاون در 
اختیارش قرار می دهد، پرداخت حداقلی را انجام 
می دهد. او ادامه داد: برای اسفند سال گذشته حدود 
213 هزار نفر مشمول دریافت این مبلغ شده اند که 
تاکنون برای ح��دود 150 هزار نفر مبلغ پرداخت 
ش��ده و فهرست حدود 63 هزار نفر نیز در ابتدای 

تیرماه به خزانه داری کل کشور ارسال شده است.
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آگهی تغییرات غیر انتفاعی کوثر یزد موسسه غیر تجاری به 
شماره ثبت 96 و شناسه ملی 10840012333 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/03/1399 آقای غالمرضا پور 
فالح بافقی بسمت رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل و آقای سید عبدالوحید 
کالنتری همت آبادی بس��مت نایب رئیس هئی��ت مدیره و آقای علی اکبر 
جعفری ندوش��ن بسمت دبیر هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء مشترک 

مدیرعامل و مدیرامور مالی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )898933(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
مجتمع تولیدی فرهنگیان یزد ثبت شده به شماره 2345

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول که در ساعت 8 بعدازظهر روز دو شنبه 1399/04/09 
تشکیل گردیده بود به دلیل عدم حضور کافی اعضاء رسمیت نیافت طبق تصمیم هیات مدیره از 
اعضاء دعوت می گردد در ساعت 8 بعدازظهر روز دوشنبه 1399/04/30 در سالن مجتمع آموزشی 
حضرت مجتبی)ع( واقع در خیابان عدالت صفائیه حضور بهم رسانند و با توجه به مقررات اساسنامه 

وکالی خود را کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم:

1-استماع و رسیدگی به گزارش ساالنه هیأت مدیره و بازرسان در مورد عملکرد شرکت و تصویب 
آن و گزارش نهایی درباره فروش دو حلقه چاه آب و 120 هکتار زمین کشاورزی حسن آباد و بافق.

2-بررسی و تصویب ترازنامه شرکت در سال 1398. 
3-تصویب بودجه پیش��نهادی و اتخاذ تصمیم پیرام��ون پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی و 

مدیران و بازرسان شرکت و حق سنوات و پاداش کارکنان شرکت.
4-انتخاب بازرسان و اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل شرکت.

5-دادن مج��وز و اختی��ار به هیأت مدیره برای گرفتن وام از بانک ها و مؤسس��ات اقتصادی و 
اعتباری.

6- چون هر س��هامدار در ش��رکت های مجتمع تولیدی فرهنگیان یزد و تعاونی مسکن جامعه 
فرهنگیان یزد و تعاونی آموزشی فرهنگیان یزد سهم مساوی دارد هیات مدیره می تواند با اکثریت 
آراء مبلغ درخواس��تی از طرف هریک از این ش��رکت ها را به شرکت دیگر یعنی یکی از 3 شرکت 

فوق الذکر قرض بدهد.
7-اتخاذ تصمیم در مورد ادامه انجام کار کشاورزی با نظر و تصمیم هیات مدیره.

8- تایید و تصویب نحوه پرداخت مطالبات سهامداران.
از همه سهامدارانی که متقاضی هستند به عنوان بازرس و اعضای هیات مدیره خود را کاندیدا 
نمایند درخواست می گردد مراتب را طی نامه ای حداکثر یک هفته قبل از تشکیل جلسه به دفتر 

شرکت )آدرس فوق الذکر( اعالم و رسید نامه را دریافت نمایند.

مدیر عامل – علی سلطان زاده

آگهی تغییرات شرکت تکتا آفرین فناوران ایساتیس بامسئولیت 
محدودبه شماره ثبت10772وشناسه ملی10840082485

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ18/03/1399وسندصلح 
شماره13573مورخ07/04/1399دردفتر خانه اسنادرسمی شماره55حوزه ثبتی 
یزدآقای هومن عش��قی مبلغ1000000000ریال از کلیه سهم الشرکه خود 
را به آقای فرهاد نواب اعظم به کدملی4433494917واگذار کردواز شرکت 
خارج ش��دوخانم سلیناعش��قی مبلغ100000000ریال ازکلیه سهم الشرکه 

خودرابه آقای فرهادنواب اعظم به کدملی4433494917واگذار کردوازش��رکت خارج ش��دوخانم 
لیاناعش��قی مبلغ100000000ریال ازکلیه س��هم الش��رکه خودرا به آق��ای فرهادنواب اعظم به 
کدملی4433494917واگذار کردواز ش��رکت خارج شد. نام شرکاء میزان سهم الشرکه نام شرکاء 
میزان س��هم الش��رکه آقای فرهاد نواب اعظم 5834000000ریال س��هم الش��رکه خانم شیرین 
رش��ید فرخی 83000000ریال س��هم الش��رکه آقای فریبرز نواب اعظم 83000000ریال سهم 
الش��رکه آقای علیرضا نواب اعظم 1000000000ریال س��هم الش��رکه آقای محمدیحیی نواب 
اعظم1800000000ریال سهم الشرکه خانم نگین نواب اعظم 100000000 ریال سهم الشرکه 
خانم نور نواب اعظم 100000000 ریال س��هم الش��رکه آقای کیهان کبیر 1000000000 ریال 

سهم الشرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )900350(

تاسیس شرکت سهامی خاص خانه مبل مان معماران ملل ماندگار
درتاریخ 04/04/1399 به شماره ثبت 19401 به شناسه ملی 14009235324 ثبت و امضا ذیل 

دفاترتکمی��ل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. موضوع فعالیت :طراحی تولید بسته بندی توزیع مونتاژ نصب و اجرای 
انواع دکوراسیون داخلی، مبلمان خانگی -راحتی- کالسیک -اداری-کودک و 
بزرگسال- و سازمانی و فضای سبز شهری، عرضه کلیه مصنوعات چوبی- ام 
دی ام- فلزی و شیشه ای، طرح محاسبه اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی 

انبوه سازی خصوصی و دولتی،اخذ و اعطای نمایندگی وایجاد شعبه، شرکت در مزایدات و مناقصات 
و نمایش��گاههای داخلی و خارجی، خرید ف��روش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
درص��ورت ل��زوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط م��دت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی: استان یزد، شهرستان یزد، بخش مرکزی، شهر یزد، محله نعیم آباد)آبشاهی(، 
کوچ��ه 45 امام جعفر صادق، بلوار حضرت امام جعف��ر صادق)ع(، پالک 0، ز مهدی برهانی، طبقه 
همکف کدپستی 8916771148 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100000000 ریال 
نقدی منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی تعداد 10000 سهم آن با نام عادی مبلغ 100000000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 226492 مورخ 24/03/1399 نزد بانک ملی شعبه 
ی��زد با ک��د 3501 پرداخت گردیده اس��ت اعضا هیئت مدیره آقای مهدی برهانی به ش��ماره ملی 
4430664668 و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال خانم الهام احتیاط به شماره ملی 
4432423218 و به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 س��ال آقای سید رضا رضوی نیا به 
شماره ملی 4433511129 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی با امضاء واحد رئیس هیئت مدیره و همچنین 
کلی��ه نامه های عادی و اداری باامض��اء مدیرعامل درغیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم سلمانی به 
شماره ملی 4432872391 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن قانعی 
بامکان به شماره ملی 4433580023 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار آینه یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )898767(

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
 شرکت راد سرام اردکان )سهامی خاص(

به شماره ثبت 978 و شناسه ملی 10980061734
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
س��الیانه که مقرر اس��ت راس ساعت یازده 11 صبح مورخ 1399/04/26 در محل قانونی شرکت 
واقع در )اردکان – شهرک صنعتی اردکان – بلوار کاج – قطعه 13( به شماره 035-32275351 

تشکیل گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت
2- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی

3- عزل عضو یا اعضاء هیئت مدیره و انتخاب عضو یا اعضاء هیئت مدیره جدید
4- انتخاب بازرسین قانونی اصلی و علی البدل شرکت

5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت
6- و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد

مدیر عامل – غالمحسین زارع مهرجردی

آرمان ملی: ظریف در روزهای گذشته 
با وزی��ران خارجه عمان و چین از طریق 
دیدارهایی  ویدئوکنفرانس صحبت کرد. 
که ب��ا گفت وگو با همت��ای قطری خود 
از طری��ق ویدئوکنفرانس برگزار ش��د و 
ف��ردا هم در نشس��ت ش��ورای امنیت به 
 ش��کل آنالین درباره گ��زارش دبیرخانه 
س��ازمان ملل درخصوص قطعنامه 2231 
حضور پی��دا کرده و س��خنرانی می کند. 
در ای��ن میان، آنچه مقام��ات ایرانی بر آن 
تاکی��د دارند و این ام��ر مورد تایید غالب 
طرف های برجام نیز قرار دارد این اس��ت 
که آمریکا در جایگاهی نیست که برجام 
و دس��تاوردهای آن را از بی��ن ببرد. آنچه 
نیز در م��ورد تهدید آمریکا مبنی بر فعال 
کردن مکانیزم ماش��ه مطرح می ش��ود در 
توان آنها نیست. آنها بدعهدی هایی کردند 
و اقدامات تخریب��ی  علیه برجام و نقض 
قطعنامه 2231 انج��ام دادند. آنها دیگر از 

نگاه بسیاری از کشورها در مقامی نیستند که برجام 
و دس��تاوردهای آن را از بین ببرند. موضع گیری 
غالب اعضای شورای امنیت نیز همین گونه به نظر 
می رسد. آنچه مشخص است ایاالت متحده از این 
نشست شورای امنیت که قرار است در آن تعهد و 
اجرای قطعنامه 2231 مورد ارزیابی قرار گیرد نیز 
سوءاستفاده خواهد کرد تا سلسله فشارهای خود 
را علیه ایران تکمیل کند. در راس��تای بررسی این 
مس��اله »آرمان ملی« گفت وگویی با علی بیگدلی، 
کارشناس مسائل بین الملل داشته است که در ادامه 

می خوانید.
ارزیابی شما از نشست شورای امنیت سازمان 
ملل در خصوص اجرای قطعنامه 2231 چیست؟
آنچه به نظر می رس��د ایران ب��ا وجود اینکه با 
چین و روسیه صحبت هایی داشته است اما احتمال 
دارد این نشست موفقیت آمیز نباشد. این مقوله که 
ایران پیش از این نشست با برخی مقامات 3 کشور 
اروپایی نی��ز مذاکراتی کرده باش��د دور از انتظار 
نیس��ت. اروپا همچنان از ای��ران انتظاراتی دارد و 
منتظر است ایران نیز به آنها امتیازاتی بدهد. هرچند 
به صراحت عنوان کرده اند که آمریکا نمی تواند تا 
ابد این تحریم ها را تمدید کند و صرفا می تواند آن 
را به تاخیر بیندازد. پیش نویس آمریکا در شورای 
امنی��ت نیز وضعیت نامعلومی دارد و بعید به نظر 
می رسد با موافقت 9 عضو همراه شود اما باز هم 
هیچ امری معلوم نیست. وزیر امور خارجه نیز یک 
دیپلماس��ی آش��کار و پنهان را در دستورکار قرار 
داده اند تا در این راس��تا به مقابله با آمریکا بپردازد. 
اروپا س��ه خواس��ته عمده از ایران دارد و در این 
راستا ادعاهایی دارد. آنها به بهانه برنامه موشکی، 
سیاست های منطقه ای و حقوق بشر به ایران فشار 
وارد می کنند و وزیر خارجه آلمان نیز در کنفرانس 

مونیخ از ظریف خواسته بود تا با اقداماتی در این 
سه حوزه کار را برای راه اندازی سریع تر اینستکس 
هموارتر کنند. انگلیس و فرانسه نیز در این عرصه 

با آلمان موافق هستند.
چه خطری در زمان حال ایران را در عرصه 

سیاست خارجی بیشتر تهدید می کند؟
ایران باید تالش کند تا پرونده مطرح ش��ده به 
شورای امنیت ارجاع داده نشود. اگر پرونده ایران به 
شورای امنیت برود کار برای ایران سخت تر خواهد 
شد. زیرا اگر قطعنامه ای علیه ایران صادر شود هم 
در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی فضا بر 
ایران تنگ تر می شود. در همین راستا، ممکن است 
ک��ه اتفاقات آرامکو را نیز بهانه کنند و اعالم کنند 
که ایران قطعنامه 2231 را نقض کرده است. حتی 
اگر عنوان کنند که این حمله منشأ ایرانی داشته نیز 
کار سخت می ش��ود. آمریکا به این گزارشات دل 
بسته و امید دارد با اتکا به این ادعاها بر ایران فشار 
مضاعف وارد کند. این بزرگ ترین خطرهایی است 
که سیاس��ت خارجی ایران را ای��ن روزها تهدید 

می کند.
آی��ا آمری��کا می تواند همچون گذش��ته در 
سازمان ملل به جوس��ازی و جبهه سازی علیه 

ایران بپردازد؟
با اش��اره به بحران کرونا و اغتشاشات داخلی 
در آمریکا، اتفاقات رخ داده تا حد بس��یار زیادی 
بر محبوبیت ترامپ تاثیر گذاشته است؛ اما هنوز 
قابل پیش بینی نیست که او برای بار دوم به کاخ 
س��فید راه خواهد یافت یا خیر. انتخابات آمریکا 
قابل پیش بینی نیس��ت چ��را که ای��ن انتخابات 
نوس��انات بس��یار زیادی دارد و قبل از ش��یوع 
کرونا و ش��ورش های داخل��ی در آمریکا، میزان 
محبوبیت ترام��پ 48/5 درصد بود که این عدد 
در ش��رایط فعلی به 34/5 درصد رس��یده است 

و این مس��اله نش��ان می دهد که میزان محبوبیت 
ترامپ کاهش پیدا کرده اس��ت. ترامپ به دنبال 
این اس��ت که این مسائل را به سرعت ساماندهی 
کند تا در مدت باقی مانده به زمان انتخابات جدید 
بتواند اقدام به ترمیم ش��رایط کند تا شاید شانس 
حضور دوباره در کاخ س��فید را داشته باشد. آرا 
جمهوری خواهان ثابت اس��ت و به طور معمول 
آنان بین 40 تا 45 درصد آرا را همواره در اختیار 
دارند اما آرای دموکرات ها س��یار اس��ت چرا که 
آنها وابستگی ش��دید حزبی و سازمانی دارند و 
با چنین رویک��ردی، تزلزل جدی در میزان آرای 
جمهوری خواه��ان به وجود نمی آید. در این بین 
آرایی نیز وج��ود دارد که به هیچ یک از احزاب 
تمایل قطعی و سازمانی ندارد که این آرا خاکستری 
از دست ترامپ رها شده اند و وضعیت جو بایدن 
در ش��رایط فعلی خیل��ی بهتر اس��ت و به طور 
سنتی سیاه پوس��تان، رنگین پوستان و التین تبارها 
به دموکرات ه��ا رای می دهند. بنابراین هم اکنون 
زود اس��ت که عنوان کنیم وضعی��ت ترامپ در 
حالت تزلزل اس��ت اما آنچه می توان به قطع بیان 
کرد این است که میزان محبوبیت او کاهش پیدا 
کرده است. نظام سرمایه داری آمریکا باید به این 
نتیجه برسد که ابزارها و روش های آن قابل اجرا 
نیس��ت و دیگر مانند دهه های 60 و 70 میالدی 
قادر نیست که اراده خود را به جهان تحمیل کند. 
با توجه به باال رفتن سطح انتظار مردم آمریکا و با 
توجه به تعارضاتی که در سطح بین المللی آمریکا 
با آن مواجه اس��ت؛ دیگر قدرت نمایی و قلدری 
آمریکا جواب نمی دهد و بنابراین این دولت باید 
تجدیدنظری در رفتار خود داش��ته باشد. توانایی 
آمریکا در س��طح بین المللی بس��یار کاهش پیدا 
کرده و این امر جبهه سازی علیه ایران را برای آنها 

سخت کرده است.

اینستکس با شروط اروپا تحقق می یابد
 هیچ اراده ای برای تکمیل خط دوم انتقال آب

 به یزد وجود ندارد
ایس��نا- یزد- رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شورای اسالمی با بیان این  که متاسفانه بی توجهی به انتقال 
آب در دهه 90 فرصت های بسیاری را از یزد گرفته است، گفت: 
هیچ اراده ای برای تکمیل خط دوم انتقال آب به یزد وجود ندارد. 
»محمدصالح جوکار« شش��م تیرماه در نشست مجمع نمایندگان 
اس��تان با شورای انسجام بخش��ی آب و برق در یزد، اصلی ترین 
موضوع این استان را بحث آب دانست و اظهار کرد: در یک بازه 
زمانی از آب و تامین آن برای استان غافل شدیم و همین موضوع 
خس��ارت جدی به ما وارد کرد و فرصت خوبی از استان گرفته 
شد. وی با بیان این که بی توجهی به مقوله آب استان مربوط به دهه 
90 است، افزود: در سال 93، 500 میلیون مترمکعب تخصیصی از 
خلیج فارس گرفته شد که متاسفانه هیچ اقدامی برای این موضوع 
انجام نش��د تا امروز که این تخصیص باطل ش��ده است. نماینده 
مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی با بیان این که خط 
دوم انتقال در س��ال 91 ش��روع به کار کرده است، گفت: تا االن 
که در س��ال 99 قرار داریم، تنها 60 کیلومتر از این خط به انجام 
رس��یده و هیچ اراده ای در استان وجود نداشت که این خط را به 
پایان برس��اند. جوکار تصریح کرد: قطعا اگر به این صورت پیش 
برویم و با وجود تنش ها و تهدیدهای موجود در خطوط انتقال و 
مشکالتی که به دلیل کم آبی با آن روبرو هستیم، استان یزد در افق 
1400 به بعد قطعا با تنش های جدی در حوزه آب روبرو می شود. 
رئیس کمیسوین امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: ما باید اولویت اصلی خود را بر خط دوم انتقال 
قراردهیم چرا که پیمانکار و طرح آن کامال مشخص است و باید 
با سرعت این طرح را دنبال کنیم. این مسئول برآورد هزینه  اجرای 
خط دوم انتقال آب در استان یزد را سه هزار و 500 میلیارد تومان 
در س��ال 91 دانس��ت و عنوان کرد: االن این برآورد به 11 هزار و 
600 میلیارد رس��یده و اگر در آن س��ال ها اقدام به عملیاتی کردن 
ای��ن طرح می کردیم، وضعیت مطلوب تری می بود. نماینده مردم 
یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی بر ضرورت پیگیری این 
موضوع توسط هر چهار نماینده مجلس از وزارت نیرو تاکید کرد 
و گفت: باید زمینه ای فراهم شود که بتوانیم این طرح را با سرعت 
شروع کرده و ادامه دهیم. وی با بیان این که بحث خط انتقال آب 
از دری��ای عمان که بخش خصوصی به آن ورود کرده کار خوبی 
است، خاطرنشان کرد: در این خط نکته بسیار مهمی وجود دارد 
و آن اینکه آب انتقالی انحصاراً مربوط به چادرملو نیست و 500 
میلیون دالر از صندوق توس��عه به این طرح اختصاص پیدا کرده 

و آب انتقالی در انحصار یک کارخانه یا شرکت خاص نیست.

سبک مداحی »حسین سعادتمند« ثبت ملی شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
یزد از ثبت ملی س��بک مداحی مرحوم حس��ین س��عادتمند که 
به بلبل خوش الحان امام حس��ین)ع( ش��هرت داشت، خبر داد. 
س��یدمصطفی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: 
حسین س��عادتمند از مداحان مش��هور و صاحب سبک یزدی 
اس��ت که شاگردان بس��یاری را در مکتب خود پرورش داده و 
با وجود گذش��ت سال ها از درگذشت وی، هنوز هم نوحه های 
وی جایگاه ویژه ای در مراسم مذهبی یزد دارد. وی با بیان اینکه 
ملودی نوحه های این مداح فقید منطق با موس��یقی دس��تگاهی 
ایران و کاماًل مذهبی اس��ت، عنوان ک��رد: با پیگیری های انجام 
ش��ده، سبک مداحی وی در فهرس��ت آثار ناملموس ثبت شد. 
فاطمی یادآور ش��د: از حدود یک س��ال و نی��م پیش پیگیری ها 
برای ثبت ملی این س��بک آغاز ش��د و خوشبختانه به تازگی به 
نتیجه رس��یده اس��ت. مدیرکل میراث فرهنگی یزد با اش��اره به 
اینک��ه مداحی ها و عزاداری های یزد همواره مورد توجه بوده و 
رهبر معظم انقالب نی��ز از یزد در این زمینه به عنوان یک الگو 
یاد کردند، افزود: مرحوم س��عادتمند در این زمینه نقشی بسیار 
ارزنده داش��ت و پایه گذار نوحه های چند جوابی، همخوانی و 
سینه زنی منظم در یزد بود. به گزارش مهر، حسین سعادتمند در 
سال 1330 در یزد متولد شد و نوحه خوانی را از حسینیه محله 
فهادان آغاز کرد و س��ال ها در مراس��م عزاداری امام حسین)ع( 
مداحی ه��ای تأثیرگذاری اجرا کرد. وی در روز عید فطر س��ال 
1393 به دلیل بیماری درگذش��ت و مردم یزد تش��ییعی باشکوه 
برای وی برگزار کردند. یکی از فرزندان وی، فرید سعادتمند، از 

آهنگسازان معروف کشور است. 

 هزینه مراسم ختم خانواده یزدی 
صرف آزادی زندانیان شد

یزد- ایرنا- رییس ستاد دیه یزد گفت: همزمان با دهه کرامت 
خان��واده مرحوم حاج عبدالقیوم ارب��اب تفتی با حضور در این 
س��تاد 176 میلیون ریال هزینه برگزاری مراس��م ختم وی را به 
آزادی 2 زندان��ی محکوم مالی جرای��م غیرعمد اختصاص داد. 
اس��الم افش��ون در گفت وگو با ایرنا افزود: شادی روح متوفی 
و آزادی مددجوی��ان از اهداف این عمل خداپس��ندانه بود. وی 
ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی جامعه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا برای جلوگیری از شیوع آن این تصمیم اتخاذ شد. در سال 
1398 برای آزادی 260 محکوم مالی جرایم غیرعمد 73 میلیارد 
ریال توس��ط خیران پرداخت شد. هم اکنون 225 زندانی جرایم 
غیرعمد مالی در زندان های اس��تان بسر می برند که برای آزادی 
آنها 598 میلیارد ریال نیاز است. یزد یک میلیون و 200 هزار نفر 
جمعیت دارد که هم اکنون حدود چهار هزار نفر در ندامتگاه های 
اس��تان دوره محکومیت خود را که طی می کنند که جرم بیشتر 
این افراد که ش��هروندان سایر استان ها هستند، در ارتباط با مواد 

مخدر است.

 بررسی مغایرت های مالی شهرداری یزد
 همچنان ادامه دارد

عامری با اش��اره به رفع مشکل بخش��ی از مغایرت های مالی گفت: 
بررسی مغایرت های مالی ش��هرداری یزد همچنان ادامه دارد. به گزارش 
خبرنگار خبرگزاری شبس��تان از یزد، »ونوس عامری« در نشست خبری 
برخط رس��انه های استان یزد گفت: س��ال 96 در شورای پنجم کار خود 
را ش��روع کردیم که در ابتدا برنامه ریزی کالن را داشتیم که با درخواست 
وزارت کشور در خصوص حسابرسی شهرداری یزد را مورد بررسی قرار 
دادیم. رئیس کمیسیون بودجه شورای اسالمی شهر یزد خاطرنشان کرد: 
142 میلیارد مغایرت بین ورودی شهرداری و ثبت در دایره حسابداری بود 
که نزدیک به 60 میلیارد تومان آن مرجوع داده ش��ده که حسابرس تایید 
کرد اما ماهیتا اجازه برگشت آن وجود داشته یا نه این هنوز بررسی نشده 
اما شکل کار تعویض یا مرجوع بوده است. وی افزود: 43 میلیارد تومان 
نقص سیس��تم نرم افزاری بوده است بدین معنی که نمی تواند اطالعات 
صحیح وارد کند که درخواست ما مبنی بر تغییر بوده است اما اراده ای برای 
تغییر آن وجود ندارد. ونوس عامری بیان کرد: حدود 40 میلیارد مانده که 
این ها هیچ اطالعات قابل اتکایی برای آن وجود ندارد و از نظر شکلی نیز 
حسابرس نتوانسته تایید کند. رئیس کمیسیون بودجه شورای اسالمی شهر 
یزد ادامه داد: پاداش هایی که مدیران ش��هرداری پرداخت کرده بودند که 
بایستی طبق ضوابط باشد که در شورای چهارم بر اساس پست افراد بوده 
است. وی گفت: در ابتدا پاداش ها به حسابرس نداده بودند که پس از علنی 
شدن اطالعات ارائه شد که به تازگی با ارائه پست و نام افراد حسابرس 
به شورا گزارش داده و بیان شده که بر اساس ضوابط نبوده است. عامری 
با اش��اره به امالک شهرداری یزد بیان کرد: امالک شهرداری صدها ملک 
اس��ت که هیچ اطالع��ات دقیقی برای آن وجود ن��دارد که یک مورد آن 
140 میلیارد بوده است ولی صدها ملک هیچ اطالعات دقیقی بر آن وارد 
نیست. رئیس کمیسیون بودجه شورای اسالمی شهر یزد خاطرنشان کرد: 
ما از ابتدا پیگیری امالک ش��هرداری بوده ایم که ثبت اس��ناد 9 هزار را به 
شهرداری متعلق می داند در حالی که شهرداری تنها 40 پالک را دارد که 

ما پیگیر آن هستیم.

 آمار بستری های مشکوک به کرونا در یزد
 30 درصد افزایش یافت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از افزایش 30 درصدی آمار 
بستری های مشکوک به کرونا در یزد خبر داد. محمود نوری شادکام در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به اینکه برخی شهرهای استان یزد در 
زمینه ش��یوع کرونا دارای وضعیت سفید شدند اما دوباره شرایط تغییر 
کرد، اظهار داشت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت توصیه های بهداشتی و 
انجام سفر، شاهد افزایش شیوع کرونا در این استان هستیم. وی با بیان 
اینکه تعداد بستری های مش��کوک به کرونا در استان یزد افزایش یافته 
است، افزود: طی یک هفته اخیر شاهد افزایش 30 درصدی بستری افراد 
مشکوک به کرونا در یزد بوده ایم. نوری شادکام بیان کرد: در حال حاضر 
146 نفر در بیمارس��تان های یزد به دلیل ابتالء به کرونا بستری هستند. 
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی یزد تاکید کرد: اگر مردم رعایت 
نکنند و پروتکل های بهداش��تی در زمینه های مختلف رعایت نشود، به 
زودی ش��اهد بحرانی ش��دن کرونا در یزد خواهیم بود. وی بر رعایت 
نکات بهداشتی و عمل به توصیه های مسئوالن حوزه بهداشت و درمان 
و پزش��کان تاکید کرد و گفت: اگر شرایط مدیریت نشود، به وضعیت 

چند ماه قبل باز خواهیم گشت.

 يزد در آيينه يزد در آيينه

 68 الیحه دولت
در مسیر مجلس

مع��اون پارلمانی رئی��س جمهوری از درخواس��ت دولت 
برای رسیدگی به 68 الیحه اولویت دار توسط مجلس شورای 
اسالمی خبر داد. حسینعلی امیری در گفت وگو با ایرنا درباره 
لوای��ح معوق و اعالم وصول نش��ده دول��ت در مجلس دهم 
گفت: در دس��تور کار جلس��ه هیات دول��ت طرح ها و لوایح 
مع��وق و باقی مانده و اعالم وصول نش��ده دولت در مجلس 
ده��م مورد بحث قرار گرفت و با توج��ه به ماده 137 قانون 
آیی��ن نامه داخلی مجلس قرار ش��د ت��ا 68 الیحه معوق و 3 
الیح��ه ای که فوریت آنها مطرح و اع��الم وصول در مجلس 
دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود. وی افزود: بر همین 
اس��اس از مجلس یازدهم درخواس��ت می کنیم تا با توجه به 
ش��رایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح 
را اعالم وصول و مورد رسیدگی قرار دهند. امیری الیحه های 
الح��اق یک تبصره به ماده )13( قانون صدور چک -مصوب 
1355- و اصالح��ات بع��دی آن، نح��وه مدیری��ت تعارض 
مناف��ع در انج��ام وظایف قانونی و ارائ��ه خدمات عمومی و 
مقابله با فس��اد و ارتقای س��المت نظام اداری- مالی را س��ه 
 الیحه ای عنوان کرد که فوریت آنها مش��خص و اعالم وصول

 نشده است.

 واریز 50 میلیون تومان
 به حساب مردم قلعه گنج

آرمان ملی: روز  چهارم تیرماه به طور ناگهانی مبلغ 50 میلیون 
توم��ان به حس��اب تع��دادی از م��ردم شهرس��تان قلعه گنج و 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(  واریز ش��د، مردم شهر 
را پای عابر بانک ها کش��اند. هنوز منش��اء واری��زی این مبالغ 
مشخص نشده و مشخص نیست.  یحیی صادقی مدیرکل کمیته 
امداد استان کرمان با اظهار بی   اطالعی از این موضوع گفت: این 
امر از س��وی نهادهای مختلف در دست بررسی است اما هنوز 

مسأله مبهم است.

شکاف 80 کیلومتری در نیشابور
آرمان ملی: مدیر امور منابع آب نیش��ابور گفت: به دلیل خشکس��الی های 
30 سال گذشته و برداشت های بی رویه از سفره های زیرزمینی، اکنون شاهد 
نشست دشت نیشابور و ایجاد شکاف هایی با طول 80 کیلومتر و عمق 50 متر 
هستیم. سعید خجسته پور افزود: شکاف های ناشی از نشست دشت نیشابور، 
خطوط زیربنایی نفت و گاز را نیز قطع کرده  و در برخی قسمت ها نزدیک به 
ریل راه آهن شده اند. در بین 37 دشت استان خراسان رضوی، دشت نیشابور 
بیشترین کسری مخزن را دارد و افت سطح آب چاه ها، ایجاد شکاف و نشست 
دشت، شور شدن آب و کاهش ظرفیت آبگیری آبخوان از آثار شوم برداشت 

بی رویه آب در دشت نیشابور است.

و  اساس��ی  کااله��ای  ترخی��ص  جلس��ه 
نهاده ه��ای دامی از بنادر کش��ور به ریاس��ت 
معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د. معاون 
اول رئیس جمهور در این جلس��ه ضمن تاکید 
ب��ر تخصیص ارز م��ورد نیاز ب��رای ترخیص 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور، دستگاه های 
مرتبط را ملزم به فراهم س��اختن شرایط برای 

واردات سریع تر این کاالها از بنادر کرد. در این 
جلس��ه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، 
راه و شهرس��ازی، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور و معاونان دس��تگاه های مربوطه برگزار 
ش��د، پیرامون نح��وه اختص��اص ارز جهت 
ترخی��ص نهاده ه��ای دامی از بنادر کش��ور و 
نیز اتخاذ راهکارهای��ی جهت خرید کاالهای 

ض��روری مورد نیاز کش��ور بحث و تبادل نظر 
ش��د. مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی 
و رئیس کل گمرک کش��ور نیز در این جلسه 
به  طور جداگانه گزارش هایی در خصوص آمار 
ش��ناورهای حامل و در ح��ال تخلیه کاالهای 
اساس��ی و میزان ذخایر این کاالها در انبارهای 

بنادر جنوبی و شمالی کشور ارائه کردند.

تاکید بر تخصیص ارز کاالهای اساسی
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صفحه آخر

چرا دولت را اعتدالی می گوییم
دیر فهمی زبان دراز اینجا ثابت می ش��ود که بعد از 8 سال اخیراً 
متوجه ش��ده اس��ت معنی دولت اعتدالی چیس��ت زیرا قباًل فکر 
می کرد اعتدالی یعنی نه سرد و نه گرم و همیشه بهار یا نه تندروی 
چپی نه کندروی عقب گردی راستی! خیر یعنی وسط بایست هیچ 
مسوولیتی قبول نکن اگر نتایج خوب بود بگو این منم رستم دستان! 
و اگر خراب شد بگو کی بود کی بود من نبودم! خوانندگان عزیز 
اگر بپرسند چطور معنی جدید اعتدالی را فهمیدی؟ عرض می کنم: 
در باز و بس��ته کردن امور، دولت محترم دستور تجمعات مذهبی 
و حض��ور دانش آموزان در مدارس را صادر ک��رد اما تاکید نمود 
)اختیاری(. یعنی چه؟ یعنی اگر بروید و کرونا بگیرید، به ما مربوط 
نیس��ت!! گفتیم اختیاری. حاال نروید و از تحصیل عقب بیفتید باز 
هم به ما چه!! گفتیم صاحب اختیاری. یا اگر باز شدن تبعات منفی 
داش��ت که س��ریع و صریح شیخ دیپلمات و س��لطان صاحبقران 
ثانی می فرمایند تقصیر خودتان اس��ت ما که گفتیم اختیاری است 
خدای ناکرده دنده تان نرم چش��متان ک��ور نمی رفتید و بچه ها را 
نمی فرس��تادید و اگر آمد و هیچ اتفاق بدی رخ نداد و اتفاقا نتایج 
خوبی هم داشت باز رییس الوزرا با تبّسم و روی خوش می فرمایند: 
همین دیشب بیست تا از رهبران جهان زنگ زدند گفتند: )چطور 

توانستید این کار را بکنید که اینطور بشود(.
زبان دراز

 طنز

یزدرس��ا؛ در سالروز ش��هادت دکتر 
سیدرضا پاکنژاد به سراغ سید محمدعلی 
پاکنژاد فرزند شهید سیدرضا که در حال 
حاضر عضو شورای شهر یزد است رفته 
تا با ویژگی های این شهید واالمقام بیشتر 

آشنا شویم.
لطفاً در ابتدا کمی از بیوگرافی شهید 

برایمان توضیح دهید؟
شهید دکتر س��یدرضا پاکنژاد در سوم 
آذرماه س��ال 1303 شمسی در شهرستان 
یزد چشم به جهان گشود. ایشان کودکی 
را در شهر دارالعباده یزد سپری و در سال 
1321 هجری شمسی، دیپلم متوسطه را 
از دبیرس��تان ایرانشهر اخذ کرد و ضمن 
تحصیل علم جدید به آموختن عربی نیز 
پرداخت و مقدمات را نزد حجت االسالم 
عرب جم فرا گرفت. پدر پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی با انتخاب مس��ئولیت 
آم��وزگاری در م��دارس ش��هر ی��زد، 
حسابداری و طبابت و سرانجام ریاست 
بیمارس��تان هراتی و بیمه یزد،  خدمات 
قاب��ل توجهی را به مردم ی��زد ارائه کرد. 

ایش��ان در پزشکی و بررسی علوم و معارف اسالمی 
110جلد کتاب تألیف کرده که مهمترین آن ها شامل 
مجموعه ای 40 جلدی با نام اولین دانشگاه و آخرین 
پیامبر است ضمن اینکه از تحریرات ایشان مقاالتی در 
روزنامه های آیین اسالم، طوفان یزد، ملک یزد، مکتب 

اسالم و صدای یزد منتشر شده است.
از خصوصیات بارز اخالقی پدر چه بود؟

ش��هید پاکنژاد از س��جایای اخالقی برجس��ته ای 
برخوردار بود به طوری که همواره در صف اول نماز 
جماعت مس��جد حضور داشت و در میدان مبارزات 
و خدمات اجتماعی نیز مشکالت مستضعفان فکر او 
را مش��غول می کرد و خدمات پدران��ه او به ایتام یزد، 
فوق العاده چشمگیر بود. شهید فردی بی آالیش بود که 

کمتر سخن می گفت، کمتر می خوابید و بسیار مطالعه 
می کرد. به روحانیت و مرجعیت عالقه فراوان داشت 
و مطیع والیت فقیه بود و فرامین ولی فقیه را بی چون 

و چرا به جان و دل می خرید.
از دوران مسئولیت پدر پس از پیروزی انقالب و 

تالش های ایشان برای مردم بیان بفرمایید؟
ایش��ان پ��س از پی��روزی انق��الب اس��المی در 
مسئولیت های پزش��ک درمانگاه، اس��تاد دانشسرای 
عالی یزد، رئیس بیمارس��تان امیرالمومنین)ع(،  رئیس 
بهداری سازمان بیمه های اجتماعی،  معاون درمانگاه، 
رئیس هیات مدیره گروه فرهنگی علوی در یزد،  رئیس 
هیات مدیره صندوق جاوید،  رئیس هیات مدیره سازمان 
خیریه حضرت رضا)ع(،  رئیس شورای صنایع، رئیس 
مرکز پزشکی ش��ماره یک و... به خدمتگزاری مردم 

پرداخت. ش��هید در س��ال 1358 در نخس��تین دوره 
انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی از س��وی مردم 
دارالعباده یزد راهی خانه ملت ش��ده و این افتخار از 
س��وی مردم به ایشان اعطا شد که به نظر می رسد در 

انجام وظیفه نمایندگی موفق بودند.
رس��یدگی و توجه به محرومین از دغدغه های 
ش��هید پاکنژاد بود در ای��ن خصوص توضیحاتی 

بفرمایید؟
پدرم هم��واره از تمامی لحظات خ��ود به خوبی 
استفاده می کرد و در کنار طبابت، نویسندگی و شرکت 
در جلس��ات دین��ی و علمی، کمک ب��ه محرومین و 
رس��یدگی به خانواده ها را در برنامه های خود داشت 
و حتی در برخی موارد که خانواده ها با مشکل روبرو 
می ش��دند ورود کرده و آن را ح��ل و فصل می کرد. 

هرچند طول عمر ش��هید 57 سال بیشتر 
نبود اما کیفیت عمر ایشان چندین برابر 
این س��ن بود به گونه ای که ارزنده ترین 
میراثشان نه تنها برای خانواده بلکه برای 
هم��ه مردم، آثار ایش��ان اس��ت که ابعاد 
مختلفی دارد از کتب پزش��کی گرفته تا 
کتب اجتماعی، فرهنگ��ی، تاریخ صدر 
اس��الم و به ویژه کت��ب مرتبط با تغذیه 
)بیان مواد خوراکی مورد اش��اره شده در 
قرآن کری��م( و خانواده )نظیر زن داری و 
شوهرداری، ازدواج در اسالم( که بیشتر 
مورد اس��تقبال قرار گرفتند. البته ش��هید 
در زمینه تحلیل تاریخ صدر اس��الم هم 
به مس��ائل صدر اسالم در دوران ارتحال 
پیامبر، جانشینی آن حضرت و چالش های 
انتقال حکومت اسالم تحلیل های خاصی 
داش��تند که از سوی علما و مراجع تقلید 
آن زمان مورد تجلیل قرار گرفتند. هر چند 
یکی دیگر از دغدغه های شهید مبارزه با 
فرقه ها و مذاهب منحرف بود که ایشان 
تالش ه��ای زی��ادی در ای��ن خصوص 
داش��تند و با اس��تدالل های علمی سعی 
می کردن��د تا آگاهی جامعه را نس��بت به این فرقه ها 

افزایش دهند.
به عنوان آخرین سوال از روز حادثه و شهادت 

پدر خاطره ای دارید؟
من در زمان ش��هادت پدر تنها 10 س��ال داشتم اما 
آنچ��ه که در این خصوص باید گفت این اس��ت که 
حادث��ه هفتم تیر بر پایه نفوذ ب��ه وجود آمد و حدود 
25 نماینده مجلس، 4 وزیر، معاونان وزیر و رؤس��ای 
سازمان های مهم کشور و شهید بهشتی به عنوان رئیس 
قوه قضائیه را به ش��هادت رساند و البته در این حادثه 
عموی بنده شهید س��ید محمد پاکنژاد هم که دارای 
دکترای اقتصاد از آلمان بودند و در این جلسه حضور 

داشتند نیز به فیض شهادت رسیدند.

توجه به محرومین از دغدغه های شهید پاکنژاد بود

 شورای عالی اصالح طلبان
 با مشکالتی مواجه است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: با توجه به اینکه 
اکثری��ت قاطع اعضای جبهه اصالحات بر س��ر محوریت رئیس 
دولت اصالحات اش��تراک نظر دارند، اگر ایش��ان کمی بیشتر در 
صحن��ه حاضر ش��ود و انرژی و وقت بیش��تری اختصاص دهد، 
اصالح طلبان می توانند خود را بازیابی کرده و آن نقشی را که قبال 
هم داش��تند، ایفا کنند. علی محمد نمازی در خصوص مشکالتی 
ک��ه جریان اصالح��ات برای ادام��ه فعالیت با آن مواجه اس��ت، 
گفت: ش��کی در اینکه ش��ورای عالی اصالح طلبان با مش��کالتی 
مواجه اس��ت، نیس��ت. پس از اس��تعفای آقای موسوی الری هم 
صحبت های��ی در خصوص انجام یک تجدید س��ازمان جدی در 
این جریان سیاس��ی و انتخاب راهکارهایی با هدف فعال شدن و 
پویایی شورای عالی اصالح طلبان و همچنین تطبیق این جریان با 
خواس��ته های به روز جامعه، انجام ش��د. وی ادامه داد: اما به روز و 
مطابق شرایط فعلی کشور شدن اصالح طلبان به دو عامل نیاز دارد؛ 
نخست برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و هماهنگی های درونی 
اصالح طلبان اس��ت که بهترین مکانیزم برای تحقق این اتفاق یک 

انتخابات آزاد درونی و رقابت گروه ها با یکدیگر است.

ادامه اختالل در بازار نهاده  ها
مه��ر: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کش��ور با بیان اینکه 
قیمت کنجاله س��ویا در بازار آزاد به 6000 تومان رس��یده اس��ت، گفت: 
دولت باید یارانه کاالهای اساس��ی را مس��تقیما به مردم بدهد. سید احمد 
مقدس��ی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی اظهار کرد: شرایط 
بازار اصال مساعد نیست و تولیدکنندگان در وضعیت دشواری قرار دارند. 
او با بیان اینکه واردکنندگان می گویند به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی 
بانک مرکزی قادر به ترخیص محموله های خود نیستند و دولت نیز عنوان 
می کند تخصیص ارز را انجام داده است، افزود: در این میان تولیدکنندگان 

بالتکلیف مانده اند.

احتمال لغو پیاده روی اربعین
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: ش��رایط ویروس 
کرونا اج��ازه نمی دهد از حاال درباره مراس��م پی��اده روی اربعین 
و حض��ور زائران ایرانی، نظر قطعی اعالم ش��ود. حجت االس��الم 
عبدالفت��اح نواب اظهار ک��رد: هنوز به اربعین نزدیک نش��ده ایم، 
نمی ش��ود نظر قطعی داد. آنچه آقایان در جلسات صحبت کردند 
گمانه زنی ه��ای راه دور اس��ت. وی تصمیم گیری نهای��ی درباره 
برگزاری مراس��م اربعین و شرکت ایرانی ها در پیاده روی را به نظر 
ستاد ملی کرونا، ستاد کش��وری اربعین و دولت عراق منوط کرد. 
انوشیروان محسنی بندپی، در اظهارنظر مشابهی با مسئوالن حج و 
زیارت کش��ور، گفته بود: تصمیم درب��اره حضور زائران ایرانی در 
مراسم پیاده روی اربعین درحالی هنوز به قطعیت نرسیده که مدتی 
اس��ت در برخی استان ها ثبت نام زودهنگام در کاروان های اربعین 

آغاز شده است.

دیپلمات پیش��ین ایران با بیان اینکه آژانس 
خواهان دسترس��ی به دو سایت است و ایران 
بای��د ببیند که صدور اج��ازه در جهت منافع 
مل��ی اش هس��ت یا نیس��ت، اظهار داش��ت: 
ای��ران دغدغه های خ��ودش را دارد و فقط از 
روی خوش آین��د و بدآیند نیس��ت که اجازه 
دسترس��ی نمی ده��د بلکه بای��د دغدغه های 
خودش را با آژان��س در میان بگذارد و ببیند 

ک��ه چگونه می تواند آنه��ا را مرتفع کند، اگر 
بحث جاسوسی جزئی از این دغدغه هاست، 
بای��د خیل��ی صریح ب��ه آژانس گفته ش��ود. 
مشکلی تکنیکی وجود دارد که با گفت وگوی 
دیپلمات ه��ا با مصالحه یا بده بس��تان که کار 
دیپلمات ه��ا اس��ت قابل حل وفصل اس��ت. 
نصرت ا... تاجیک خاطرنش��ان ک��رد: ترامپ 
می خواه��د از این اختالف تکنیکی بین ایران 

و آژانس استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی 
بگی��رد؛ ایران نباید اجازه ده��د چنین اتفاقی 
بیفتد و می بایست در راس��تای دو استراتژی 
گذش��ته رفتار کند. ما نبای��د اجازه دهیم هیچ 
اختالفی بین ایران و آژانس یا حتی اروپا سر 
س��ایر موضوعات و انتظاراتی که از اروپا در 
مقابل برجام داریم و برآورده نش��ده اس��ت، 

فضای سوءاستفاده آمریکا را فراهم کند.

رئیس ش��ورای هماهنگی حزب ا... درباره فسادستیزی مجلس 
اظه��ار کرد: در این ارتباط مجلس از داخل و از خودش ش��روع 
کرد و به بحث تاجگردون پرداخت، به نظر من مانند قوه قضائیه 
عمل کرد. قوه قضائیه هم از طبری و از درون خود ش��روع کرد. 
حس��ین  اهلل کرم تصریح کرد: کمیس��یون اصل نود حتی می تواند 
در بح��ث طب��ری هم ورود پی��دا کند، اینکه مدی��ران رده باال از 
قضایای او خبر داشته اند یا نه؟ باید به این موارد رسیدگی شود. 
این مبحث در تولید بصیرت ملی و اعتماد عمومی فوق العاده اثر 

خواهد گذاشت. تردیدی نیس��ت اگر رده های باالتر از طبری از 
این موضوع مطلع بوده باش��ند حتما باید برخورد شدید صورت 
بگیرد، این نوع عملکرد انقالبی می تواند با شفاف کردن موضوع 
توس��ط مجلس صورت بگیرد. او ب��ا بیان اینکه موضع گیری های 
مجل��س در رابطه با آنچه در جامع��ه رخ می دهد می تواند ایجاد 
بصی��رت کند، بیان ک��رد: مجلس ضمن رعایت ح��دود و ثغور، 
می تواند مس��ئولین را به چالش بکش��د اما نباید حاضر ش��ود که 

معیشت مردم به چالش کشیده شود.

 طبری فرماندار شهرستان نور
 نبوده است

طبری هیچ زمان فرماندار نور نبوده و ارتباط کاری با ش��خص 
ناطق نوری نداش��ته است... این شخص مطلقًا و در هیچ دوره ای 
نه آشنایی ش��خصی، نه ارتباط کاری و س��ازمانی، چه بصورت 
مس��تقیم و یا غیرمس��تقیم با حوزه علمیه، دفتر جناب آقای ناطق 

نوری و یا شخص ایشان نداشته است. »انصاف نیوز، 99/4/5«

نتایج بررس��ی مرک��ز آمار ایران نش��ان می دهد 
ش��یوع وی��روس کرون��ا موجب ش��د فعالیت 38 
درص��د کس��ب وکارها به طور کامل متوقف ش��ود 
ک��ه البته این ع��دد در اریبهش��ت ب��ه 21 درصد 
کاه��ش یافت. به گزارش مه��ر، میزان فعالیت کل 
کس��ب وکارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر 
اساس نتایج طرحی که پژوهشکده آمار تهیه کرده، 
حاکی از آن اس��ت که در اثر ش��یوع کرونا فعالیت 
38 درصد کس��ب وکارها در اسفند 98 و فروردین 

99 به طور کامل متوقف ش��د و ای��ن بنگاه ها هیچ 
فعالیتی نداش��تند؛ البته این تعداد در اردیبهشت به 
21 درصد کاهش یافت. در اس��فند و فروردین ماه 
فقط 22 درصد کس��ب وکارها با تم��ام ظرفیت به 
فعالیت خود ادامه دادند که این عدد در اردیبهشت 
م��اه ب��ه 34 درصد بهبود یاف��ت. 40 درصد مابقی 
نمونه ها نیز در اس��فند و فروردی��ن ماه با حجمی 
کمتر از ظرفیت کام��ل فعالیت کردند که این عدد 

در اردیبهشت ماه به 45 درصد افزایش یافت.

ی��ک فع��ال کارگ��ری از نام��ه وزی��ر کار به 
جهانگی��ری در ارتب��اط ب��ا اجرای حق مس��کن 
300هزارتومان��ی از تیرماه انتق��اد کرد و گفت: با 
یک حساب سرانگشتی ماهیانه 700میلیارد تومان 
از س��فره کارگران با اجرای افزایش حق مسکن 
از تیرماه برداش��ته می ش��ود. فرام��رز توفیقی در 
گفت وگو با تسنیم، افزود: اینکه وزیر کار نامه ای 
خطاب به جهانگیری منتشر می کند و در آن ضمن 
اشاره به تصویب حق مسکن 300هزارتومانی در 

شورای عالی کار از دولت درخواست اجرای این 
مصوبه از تیرماه سال جاری را می کند، مغایرت با 
روح قانون دارد، چون در چنین ش��رایطی کارگر 
س��ه ماه از گرفتن حق مسکن معاف می شود. به 
گفته او، اگر بخواهیم یک محاس��به سرانگش��تی 
کنی��م، تعداد کارگران بیمه ش��ده تأمین اجتماعی 
نزدی��ک به 14میلیون نفر اس��ت ک��ه ماهیانه 50 
هزار تومان از آنها کسر می شود، این مبلغ ماهیانه 

700میلیارد تومان می شود.

ی��ک فع��ال سیاس��ی اصولگ��را 
درخصوص برخ��ی از عملکرد های 
شعاری نمایندگان در مجلس عنوان 
ک��رد: ی��ک نماین��ده ای می آید یک 
حرک��ت تبلیغات��ی ناموف��ق می کند. 
مثال پیشنهاد می دهد که نام فرودگاه 
مهرآب��اد را عوض کنی��م و نام یک 
ش��هیدی را ب��ر آن بگذاری��م؛ ای��ن 
حرکت حرکتی ضدانقالبی است به 
دلیل اینکه قرار نیست وقت مجلس 

صرف شود تا نام فرودگاه تغییر کند. 
اگر اس��م ف��رودگاه مهرآب��اد عوض 
شود، مشکلی از مشکالت مردم حل 
نخواهد ش��د. در ش��رایطی که مردم 
گرفتار هزاران مش��کل هس��تند، این 
نوعی اهانت به مردم اس��ت. صادق 
کوش��کی با بیان اینکه برخی از افراد 
چون انقالبی نیس��تند می خواهند با 
رفتاره��ای دکوری خ��ود را انقالبی 
جا بزنند، اظهار کرد: کسانی مرتکب 

چنین رفتارهایی می شوند که انقالبی 
نیس��تند. اف��رادی که واقع��ا انقالبی 
هس��تند قانون مندند، وظایف شان را 
به درس��تی انجام می دهند، در بحث 
ش��فافیت مالی مش��ارکت می کنند تا 
تبدیل به قانون شود و... این حرکات 
خدمت ب��ه انق��الب و انقالبی گری 
واقعی است. برخی سعی می کنند با 
حرکات کاریکاتوری و دکوری خود 

را انقالبی نشان دهند.

رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
گف��ت: دریاچ��ه ارومیه بر اث��ر بارش های 
خ��وب در کن��ار اقدامات انجام ش��ده احیا 
شده است. پیش از این به دلیل برخی موانع 
موج��ود آب به دریاچه ارومیه نمی رس��ید 
ام��ا اکنون این موانع تا ح��دود زیادی رفع 
ش��ده اس��ت. عیس��ی کالنتری اظهار کرد: 
دریاچه ارومیه برای احیا نیاز به آب داشت. 
اگ��ر بارش ها و آب نب��ود هرچقدر هم که 
س��رمایه گذاری می شد، دریاچه ارومیه احیا 

نمی ش��د البت��ه در س��ال 98 بارندگی های 
خوبی در کشور داش��تیم اما ارتفاع دریاچه 
30 سانتیمتر کاهش پیدا کرد، چراکه آب به 
آن نمی رسید. ما برای احیای دریاچه ارومیه 
شق القمر نکردیم و اینکه می گویند اگر باران 
نمی بارید، دریاچه نیز احیا نمی شد درست 
اس��ت البته باید به این نکته توجه کنیم که 
قب��ال آب م��ازاد در حوضه آبری��ز دریاچه 
ارومی��ه به دلیل عدم مهندس��ی رودخانه و 
نبستن سردهنه های آن به دریاچه نمی رسید.

تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار کرد: انقالبی بودن باید 
تعریف ش��ود تا ببینیم تعریف جدیدی است یا نه، چرا 
که جمهوری اس��المی محصول انقالب اس��المی است. 
غالمرضا ظریفیان چند سوال را مطرح کرد: آیا تالش برای 
تحقق مردم ساالری در ایران که جزو اصول الیتغیر قانون 
اساسی است یا تنظیم ساختارها برای اینکه آحاد ملت بدون 
غربالگری های سلیقه ای بتوانند در تعیین سرنوشتشان نقش 
داشته باشند، انقالبی گری  است یا نیست؟ اینکه انسان ها 
بتوانند با امنیت کامل به ابراز عقاید خود بپردازند و قانون 

هم از آنها حمایت کند، یا اینکه همه انسان ها از حقوق برابر 
برخوردار باش��ند، یا گردش آزاد اطالعات آیا جز مفهوم 
انقالبی گری هست؟ ظریفیان افزود: انقالب می خواست از 
منظر فهم دینی به چند مساله جدی پاسخ دهد؛ یکی بحث 
توزیع عادالنه ثروت، دیگری بحث عادالنه قدرت و سوم 
توزیع عادالنه کرامت بود. بحث عدالت اجتماعی و رعایت 
حقوق انس��ان ها آیا جز مفهوم انقالب هست یا نیست؟ 
کسانی که صحبت از انقالبی گری می کنند باید مساله را از 

ابهام خارج و مشخص کنند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: به دلیل غیبت 
تعدادی از احضارش��دگان دادگاه ب��ه تاریخ دیگری 
موکول شد. آذر منصوری درخصوص دادگاه تعدادی 
از فعاالن سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: این دادگاه 
در ادامه دادگاهی بود که در دادسرای رسانه با موضوع 
بیانیه 77 نفر تشکیل شده بود و البته آقای شکوری راد 
به عنوان دبیرکل حزب اتحاد به دلیل بیانیه حزب به 
دادگاه فراخوانده شده بودند. وی ادامه داد: از مجموع 
15 نفر احضار شده به این دادگاه، فکر می کنم تقریبا 

3 یا 4 نفر از دوس��تان حاضر نبودن��د و به هر دلیل 
امکان شرکت برای آنها فراهم نبود. منصوری در ادامه 
اظهار داشت: در این جلسه کیفرخواست درخصوص 
احضارشدگان قرائت شد. وی افزود: البته وکالی ما با 
توجه به ابالغ قانون جرم سیاسی و تاکیدی که رئیس 
قوه قضائیه روی این مس��اله داشتند، معتقد بودند که 
این پرونده و این اتهامات آن مصداق جرم سیاس��ی 
است و بر این اس��اس باید دادگاه بر مبنای آنچه در 

قانون جرم سیاسی تعریف شده است، تشکیل شود.

وزیر امور خارج��ه ایران در دوران 
پهلوی از س��اخت جت جنگنده کوثر 
توسط صنایع هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی تقدیر کرد. به گزارش جماران، 
اکانت منتس��ب به اردش��یر زاهدی در 
توئیتر نوش��ت: »چه ترامپ خوش��ش 
بیای��د و چ��ه نه ام��روز ای��ران جت 

جنگنده س��اخت. صادقان��ه می گویم 
امروز ب��ا تمام وجود به جوانان ایرانی 
افتخار کردم، به این جوانان که در اوج 
تحریم هواپیما می سازند می دانم زیاد 
زن��ده نخواهم بود و می دانم در غربت 
دفن خواهم شد اما بدانید ایران امروز 

باعث غرور من است.«

آرم��ان مل��ی: دبی��رکل خانه 
پرس��تار ای��ران اعالم ک��رد:  در 
ح��ال حاض��ر ح��دود 50 هزار 
پرس��تار بیکار در س��طح کشور 
وجود دارد. محمد ش��ریفی مقدم 
اف��زود: مکاتب��ات مختلف��ی در 
زمین��ه جذب 20 هزار پرس��تار با 
مس��ئوالن مربوط��ه داش��ته ایم و 

امیدواری��م ک��ه هرچه س��ریع تر 
ای��ن نیروها اس��تخدام ش��وند تا 
تغییر و تحولی در نظام س��المت 
کش��ور ش��ود. جهت جذب این 
تعداد پرستار بودجه ای در حدود 
دو هزار میلی��ارد تومان الزم داریم 
که در نظام سالمت این پول رقم 

زیادی محسوب نمی شود.

نگذاریم آمریکا از آب گل آلود ماهی بگیرد

کمیسیون اصل نود به بحث طبری ورود کند

700ميلياردتومان از جيب کارگران می رودتوقف 38درصد کسب وکارها

برای دریاچه ارومیه شق القمر نکردیمبرخی با حرکات دکوری خود را انقالبی نشان می دهند

دادگاه باید بر مبنای قانون جرم سیاسی تشکیل شودانقالبی بودن باید تعریف شود

 واکنش اردشير زاهدی 
به ساخت جنگنده توسط ایران

بيکاری 50 هزار پرستار


