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 در پانزدهمین 
سال انتشار 

همچنان به عهِد 
خود وفاداریم

پنجم دی ماه 1368 تقاضای صدور مجوز برای چاپ و 
نشر هفته نامه یزد در زمینه مسائل سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و ورزشی با گستره توزیع در سراسر کشور به 
اداره کل فرهنگ و ارش�اد اسالمی ارائه گردید. حدود 
14 س�ال بع�د از پیگیری ه�ا و درخواس�ت های مکرر 
مجوز صادر شد و از بیستم شهریور ماه 1385 تاکنون 
بدون وقفه در هر هفته و در این س�تون در زمینه های 
اجتماعی ضمن ارائه مدرک و به صورت مستند مقاالتی 
چاپ و منتشر گردیده است. نویسنده این سطور خود 
را کوچکت�ر از آن می داند ک�ه در برابر اصحاب جراید 
و مطبوعات بویژه سرمقاله نویس�ان نش�ریات ادعایی 
داش�ته باش�د و طی این چهارده س�ال با درج بیش از 
650 س�رمقاله از خداوند یکتا درخواست نموده است 
مجیزگویی نکند، دروغ نگوید و به دستور حزب و دسته 
و گروه و انجمن  و حاکم و کارگزاری سرمقاله ننویسد و 
همانطورکه در اسناد منتشر شده و باقیمانده از ساواک 
منحله در سال 55 آمده »رضا سلطان زاده از طرفداران 
سرسخت )آیت ا...( خمینی است و در محافل و مجالس 

دیگران را علیه دستگاه و رژیم تحریک می نماید.«)1(
و در س�ند دیگری نقل گردیده »...از دی ماه س�ال 
1356 همراه با سومین شهید محراب آیت ا... صدوقی و 
آیت ا... سید روح ا... خاتمی و آیت ا... سید جواد مدرسی 
جمعاً از 29 نفری هس�تند که در جهت تحریک افکار 
عمومی و اقدامات براندازی و برهم زدن نظام و امنیت، 
کلیه کارهای ضدملی و دینی در استان یزد را هدایت و 

رهبری می نمایند.«)2(
بنابرای�ن از اس�تفتائات امام خمین�ی)ره( آموخته 
بودیم که از اموال اداره حتی از امکانات و تلفن دولتی 
هم نمی ش�ود برای کارهای شخصی استفاده کرد و به 
همین علت بود که در دوران مدیرکلی و انجام وظیفه 
در سمت مشاور و نمایندگی تام االختیار شهید رجایی 
در سیس�تان و بلوچس�تان و تهران براساس مدارک 
موج�ود پ�ول ب�رق و تلفن خان�ه س�ازمانی در یزد و 
سیس�تان و بلوچستان را ش�خصاً پرداخت کرده و با 
همین اعتقاد در مدت 41 س�ال بعد از انقالب تاکنون 
زمی�ن، آپارتم�ان، خانه، ماش�ین، موت�ور، تلویزیون 
و حتی ی�ک دوچرخه از دولت نگرفت�م. این بنده در 
28 سالی که در ش�رکت فرهنگیان یزد انجام وظیفه 
می نماید از هیچ بانک و موسسه اقتصادی ریالی وام با 
هر اس�م و عنوان با کارمزد یا به صورت قرض الحسنه 
به نام خود و یا افراد تحت تکفل خویش دریافت نکرد. 
در بعضی از سرمقاله ها از عملکرد مسئوالن و مدیران 
کلی ک�ه برخالف قانون و بدون رعای�ت ضوابط و گاه 
ب�ه نفع وابس�تگان خویش اقداماتی انج�ام می دهند 
اعتراض گردیده است. نویسنده به یقین اعتقاد داشت 
یکی از دالیل جذب مردم به روحانیت ساده زیستی و 
همگامی و همراهی آنها با مردم بوده اس�ت اینجانب 
در سال هایی که مکرر برای دیدن حجت االسالم راشد 
یزدی که به گلپایگان، ایرانشهر و ایذه تبعید شده بود 
می رفتم و نحوه زندگی روحانیون تبعیدی را می دیدم 
بیشتر به این امر پی می بردم که در کنار مردم بودن و 
ساده و معمولی زندگی کردن و درد جامعه را احساس 
نم�ودن و هم�راه آنه�ا گام برداش�تن از دالیل عمده 
عالقه مردم به روحانیت می باش�د. س�ومین باری که 
به ایرانش�هر رفتم، در آن ش�هر مقام معظم رهبری و 
حجت االسالم راش�د یزدی و یکی دیگر از روحانیون 
در تبعی�د به س�ر می بردن�د و در یک خان�ه زندگی 
می کردند، راش�د یزدی از روی م�زاح خطاب به چند 
نفری که از یزد به آن جا رفته بودیم می گفت: ببینید ما 
چقدر وضع خوبی داریم صبح نان و پنیر و خیارسبز، 
ظهر خیارس�بز و پنیر و نان و ش�ب نان و خیارسبز و 
پنیر می خوریم. در این س�تون مک�رر از نحوه زندگی 
آقازادگان، فرزندان حقوق بگی�ران نجومی و مدیران 
پورشه سوار، حاکمان و کارگزاران و دولتمردان ساکن 
ویالهای ده ها و صدها میلیارد تومانی، رانت خواران و 
مس�ئوالنی که فرزندانش�ان از کیسه بیت المال یعنی 
از جی�ب مردم در خارج به تحصی�ل یا خوش گذرانی 
مش�غول هس�تند و آن عده از مقامات و مسئوالن و 
روحانیونی که به تجمل گرایی و اشرافی گرایی با خدم 
و حش�م و جدای از دیگر شهروندان زندگی می کنند 
انتقاد به عمل آمده و یا از برگزاری بعضی از جلسات و 
نشست ها و همایش ها در سازمان ها و ادارات مختلف 
بوی�ژه در ای�ن دوران که مردم با این همه مش�کالت 
دس�ت و پنجه نرم می کنند و معموالً جز نشس�تن و 
گفتن و برخاس�تن و گاه متاسفانه جز اسراف و هزینه 
نم�ودن از بیت الم�ال نتیجه ای عاید مردم نمی ش�ود 

انتقاد به عمل آمده است. 

گزیده مطالب این شماره:

یادداشت علی مطهری 
 درباره ی 

»جفا به بازرگان«

 اکبر طبری 
و عاقبت رشوه خواری!

 عذرخواهی
 وزیر آموزش و پرورش 

از مردم

هزینه کنگره شهدای یزد 
 صرف ارائه خدمات
 به مردم می شود

درصد استقبال والدین 
از بازگشایی مدارس

»زبان دراز«

سید محمود دعایی: همواره مقام معظم رهبری احترام 
ایشان  آثار  و  به آیت ا... طالقانی می گذارند  ویژه ای 
تبیین می شود؛ برای مثال ما در  به میزان قابل قبولی 
سال گذشته جلسه بزرگداشتی برگزار کردیم که در آن 
مرحوم اعظم طالقانی و جناب محمدمهدی جعفری هم 
به سخنرانی پرداختند و با استقبال خوبی روبه رو شد اما 
علت اینکه چرا صداوسیما چندان توجه ویژه ای به تبیین 
و  نیست  معلوم  واقعا  ندارد،  طالقانی  آیت ا...  آرای 
صداوسیما آن قدر آشفته عمل می کند که نمی شود دلیل 

خاصی پیدا کرد.

عذرخواهی امام جمعه مالرد از وزیر بهداشت: جناب آقای 
وزیر شرط الزم هویتی که به عنوان امام جمعه امانتدار آن 
و  با اخالق  نماز جمعه  تریبون مقدس  و  هستم عدالت است 
تقوا معنی پیدا می کند و لذا تاسف و اعتذار عمیق اینجانب 
به دلیل خطایی است که در قضاوت داشتم و آبرویی که در 
معرض مخاطره و سوء استفاده برخی مغرضان قرار گرفت، 
وظیفه  حکم  به  بلکه  جنابعالی  حقوقی  جایگاه  دلیل  به  نه 
انسانی و شرعی است. اگر پیام گذشت شما را از آنچه رخ 
داد تا هفته آینده دریافت نکنم خود را از شرط اصلی امامت 
ساقط دانسته و به فضل الهی از مردم شریف و انقالبی مالرد 

خداحافظی خواهم نمود...
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 انعكاس آيينه 

إِنَّا هللِِ وإِنّا إِلَیهِ َراِجُعوَن
مِ��َن الُْمْؤمِنِیَن رَِج��اٌل َصَدُقوا َما َعاَه��ُدوا اهللَ َعَلیِه 
لُوا  َفِمنُْهم مَّ��ن َقَضی نَْحبَ��ُه َومِنُْهم مَّن ینتَِظ��ُر َوَما بَدَّ

تَبِْدیاًل)احزاب/23(
در ای��ام ش��هادت حض��رت ام��ام زین العابدی��ن 
)علیه السالم( روح بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد، 
فقیه نواندیش، بقیة السلف شاگردان حضرت امام خمینی 
)س��الم اهلل علیه(؛ حض��رت آی��ت ا... العظمی صانعی 
)قدس سره( به دیدار معبودش شتافت و کوله باری از 
غم و اندوه را بر دل مش��تاقانش قرار داد. او که ارادت 
زایدالوصف��ی به اهل بیت )علیهم الس��الم( و علوم آل 
محمد )صلی اهلل علیه و آله و س��لم( داش��ت، بهترین 
ای��ام و اوقاتش مطالعه، تدریس و تألیف فقه و فقاهت 
بود و از این جهت آثار بجای مانده از ایشان سرمایه ای 
مان��دگار برای حوزه ه��ای علمیه، جامعه اس��المی و 
جوامع بش��ری خواهد بود. ضمن عرض تس��لیت به 
پیش��گاه مقدس حضرت بقیة اهلل االعظم ارواحنا فداء، 
ملت ش��ریف و بزرگوار ای��ران، مراجع معظم تقلید و 
حوزه های علمیه، اعالم می دارد با توجه به وصیت آن 
عزیز سفر کرده، در ایام کرونا هیچگونه مراسم از تشییع 

و... برگزار نمی  گردد.

رهبر انقالب اسالمی درگذشت 
آیت ا... صانعی را تسلیت گفتند

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بس��م اهلل الرحمن الرحیم- درگذشت مرحوم مغفور 
آیت ا... آقای حاج شیخ یوسف صانعی رضوان اهلل علیه 
را به فرزندان و خاندان مکّرم و به برادر معزّز و محترم 
ایشان و نیز به شاگردان و عالقمندان و دوستان آن عالم 
بزرگوار تسلیت عرض می کنم. آن مرحوم از شاگردان 
پر تالش درس های فقه و اصول و از نزدیکان حضرت 
ام��ام خمین��ی اعلی اهلل مقامه بودند و پ��س  از پیروزی 
انقالب در مسئولیت های مهّم قضائی و غیره به خدمت 
اش��تغال داش��تند و امید اس��ت این همه مقبول درگاه 
احدیت و موجب اعتالی مقامات اخروی ایشان باشد. 
رحم��ت و مغفرت حضرت حق را ب��رای آن مرحوم 
مسألت می کنم. سیدعلی خامنه ای- 22 شهریور 1399

آیت ا... صانعی به انقالب خدمت کرد
آیت ا... هاشم زاده هریسی درباره ی آیت  ا... صانعی به 
انصاف نیوز می گوید: »آقای صانعی ضدانقالب و نظام 
و اس��الم نب��ود، پس از مرگ او بای��د از خوبی های او 

گفت، چون به انقالب خدمت کرده و از یاران امام بود 
و نظرات خود را مطرح می کرده و هرکس��ی حق دارد، 

حرف خود را بزند.«
»آی��ت ا... هاش��م هاش��م زاده هریس��ی« نماینده ی 
مردم آذربایجان ش��رقی در مجل��س خبرگان درباره ی 
ویژگی ه��ای آی��ت ا... صانع��ی از مراج��ع تقلی��د به 
انصاف نی��وز گفت: »آقای صانع��ی از انقالب، نظام و 
اس��الم برنگشته بود، بلکه عشق زیادی به نظام، اسالم 
و انقالب داشت اما نظرات فقهی خود را گفته و گاهی 
هم برخی از حرف ها را زده. ایشان قبل از انقالب بسیار 
زحمت کشیده و س��خنرانی های آتشینی داشته است، 
فاضل، خوش بی��ان و خوش منبر ب��ود. به همین دلیل 
است مورد اعتماد امام بود. به خاطر امام باید سختگیری 
و تندی ها را کم کنیم. اطرافیان امام که تا روزی که امام 
بودند، از او برنگش��تند، به خاطر امام به اطرافیان او که 
ت��ا روزی که زنده بود و هنوز هم��راه وی بودند، باید 
احترام گذاش��ت. اگر اینکار را نکردیم؛ احترام امام را 
حفظ نکردیم. او در ادامه درباره ی ایراداتی که جریانی 
ب��ه اجتهاد آیت ا... صانعی وارد ک��رده بود گفت: آقای 
صانعی، عالمی متدین و عادل بود، فضل باالیی داشت.

 آیت ا... هاشم زاده هریسی: من در طول روز از بس مشکالت معیشتی مردم را می بینم،
 ذله شده ام. با من تماس می گیرند و گریه می کنند.

 روح بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد،
فقیه نواندیش، به دیدار معبودش شتافت

 زندگی سخت 
کودکان زباله گرد

ایرنا: عضو کمیته حقوقی انجمن حمایت از حقوق 
کودکان از مکان های مملو از زباله در حاشیه شهرها 
ب��ه نام »گود« خب��ر داد و گفت: کودکان زباله گرد به 
گودها می روند و در آنجا در شرایط بسیار سخت و 
عجیبی زندگی و آنجا هم زباله گردی می کنند. مونیکا 
نادی افزود: به رغم وعده هایی که داده شده شاهدیم 
که همچنان کودکان در منظر عام، زباله گردی می کنند.

جاودانگی و ابدیت فقط او را سزاست
همکار محترم جناب آقای محمدرضا دهقان

با تأثر درگذشت حاج محمدعلی دهقان طزرجانی عموی بزرگوارتان را به 
فرزندان آن مرحوم و جنابعالی و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم. 
خداوند کریم شادروان حاج محمدعلی دهقان را با نیکان و صالحان محشور 

و به یکایک بستگان و فامیل محترم صبر و اجر عطا فرماید.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

بقاء مختص ذات پروردگار یکتاست
همکار ارجمند جناب آقای حسین ملک ثابت

با تأسف و تأثر درگذشت حاج محمدعلی دهقان طزرجانی را به همسر 
مکرمه و فرزندان گرامی آن مرحوم و جنابعالی تسلیت عرض نموده و از 
پروردگار یکتا مسألت می نماییم آن فقید سعید را با بزرگان محشور و به 

همه بازماندگان و اقوام و خویشان صبر و اجر عنایت فرماید.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

جاودان فقط ذات پروردگار یکتاست
همکار ارجمند سرکارخانم عادله پاک طینت

خبر ناگوار ارتحال پدر همس�ر محترمتان موجب تأثر و تأسف گردید. 
جویبار وجود آن مرحوم به دریای ابدیت پیوست. خداوند کریم آن فقید 
سعید را جامه غفران فروپوشد و به شما و همسر گرامی و سایر بازماندگان 

شکیبایی و دوام عمر عنایت کند. چنین باد.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

آنکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود
جناب آقای سید محمد صادق رستگار

درگذشت ابوی گرامی و ارجمندتان شادروان سید احمد رستگار پیشکسوت فرهنگی را که از معلمان دلسوز و فاضل 
دیارمان بودند و سالیان متمادی در زمینه تعلیم و تربیت دانش پژوهان جد و جهدی وافر داشتند به والده مکرمه و جنابعالی و 
خواهران و برادران محترم و یکایک اقوام و خویشان تسلیت عرض می نماییم و از درگاه پروردگار یکتا درخواست می نماییم 

فقید سعید سید احمد رستگار را با اجداد طاهرینش محشور و به بازماندگان و بستگان صبر و اجر عنایت فرماید.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی)ع(

 حدود 500 مسئول
 میلیاردر شده اند

ابوالفضل ابوترابی نماین��ده نجف آباد در مورد میلیاردر 
شدن مس��ئوالن مجلس گفت: پیش بینی مان این است که 
پس از انقالب اس��المی ح��دود 500 نفر از مس��ئوالن و 
مقامات رده باال از طریق اس��تفاده از رانت میلیاردر شده و 
اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده اند. مثال وزیری که 
در ح��ال حاضر 300 میلیارد توم��ان دارایی دارد و در این 
سال ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر 
از رانت نمی تواند از راه دیگری چنین دارایی را دس��ت وپا 
کند؛ پیش بینی می ش��ود درآمد 200 هزار میلیارد تومانی از 

اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.

 احضار نازنین زاغری 
به دادگاه انقالب

یک منبع آگاه گفت: شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی 
نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی اش )وکیلی که 
متهم برای خود انتخاب می کند( احضار و کیفرخواست 
پرون��ده جدیدی را به وی ابالغ کرده اس��ت. بنابراین 
گزارش، نازنین زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی 
تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان های ایران بوده 
است با اتهام جدیدی مواجه شده است. این منبع آگاه 
افزود: پس از حضور نازنین زاغری در شعبه 15 دادگاه 
انقالب اسالمی و ابالغ کیفرخواست پرونده جدید به 
او، وکیل تعیینی وی ضمن حضور در دادگاه انقالب در 

حال مطالعه پرونده جدید وی است.

فعال سیاسی اصالح طلب اظهار کرد: 
فضای سیاسی کشور تحت تاثیر مسائل 
مختلف است که از جمله مهم ترین آنها 
یکی شرایط نابس��امان اقتصادی ناشی 
از تحریم ه��ای آمری��کا و دیگ��ری هم 
موضوع کروناس��ت که از مهمترین آنها 

کم توجه��ی یا بی توجهی ب��ه مطالبات 
مردم از گذشته تا امروز است. داریوش 
قنبری ادام��ه داد: ای��ن کم توجهی ها و 
بی توجهی ها س��بب ش��ده که برخی از 
آنان کمتر توجه��ی به صندو ق های آرا 
داشته باش��ند و نمونه اش را می توان در 

انتخابات اخیر مجل��س یازدهم دید. به 
جای اینکه مطالبات مردم از روش های 
مدنی منحرف شود دنبال این باشیم که 
ب��ه این مطالبات توجه ش��ود و آنها در 
زمان خود پاسخ بگیرند. البته برخی هم 
به دنبال این هستند که مطالبات مردم را 

دس��تکاری کنند و آن را در مس��یر یک 
جریان خاص سیاسی بیندازند و در واقع 
مطالبات مردم را مهندسی کنند که البته 
این کاری اس��ت که در نهایت به نتیجه 
نمی رسد و نمی توان ذائقه سیاسی مردم 

را با این کارها تغییر داد.

برخی دنبال مهندسی کردن مطالبات مردمند
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 انعكاس آيينه 

در شماره گذشته به این موضوع اشاره شد که اخیراً در سفر یک 
روزه مدیرکل دفتر وزارت آموزش و پرورش به یزد چندین جلس�ه 
پی درپی با حضور عده ای از مسئوالن آموزش و پرورش یزد تشکیل 
گردی�د نه تنها با معترض�ان و منتقدان عملکرد مدی�ران آموزش 
و پرورش یزد نشس�تی برگ�زار نگردید بلکه با عده ای از روس�اء و 
مسئوالن آموزشگاه ها به منظور اطالع یافتن از پیشنهادها و نظرات 
آنها نیز جلس�ه ای تشکیل نش�د و بعد از مصاحبه با صدا و سیما و 
همه چیز را بر وفق مراد نش�ان دادن یزد را ترک نمود اّما چند روز 
بعد مشخص شد با بیان مطالب غیرعملی و غیراصولی چه درکی از 
وضعیت مردم و اولیای دانش آموزان در مورد بازگشایی مدارس دارد 

که در شماره قبل بدان اشاره گردید.
در این ستون بارها از عملکرد مثبت و ارزشمند مدیران، دولتمردان 
و مسئوالنی که برای از بین بردن آسیب های اجتماعی و تامین رفاه 
نس�بی و سر و سامان دادن به زندگی قشرهای آسیب پذیر و انجام 
وظیفه براس�اس ضوابط و قوانین فعالیت می نمایند سپاسگزاری به 
عمل آمده و اقدامات این چنینی مورد تقدیر و س�تایش قرار گرفته 
است اّما از عملکرد آن عده از مدیران و کارگزارانی انتقاد گردیده که 
معموالً دربست در اختیار مقامات مافوق استانی و وزارتی هستند، 
ج�رات یا توان اِعمال ضوابط و قوانین را ندارند، تس�لیم نظرات آن 
عده می باش�ند که با البی گری آنها را در این سمت گماشته اند و یا 
در پی تحکیم موقعیت آنها هس�تند و چون هنگام روی کار آمدن 
به طور ضمنی متعهد ش�ده اند هوای فالن و بهمان را داشته باشند 
مالحظه می گردد چه نقشه هایی می کشند تا عده ای را با زشت کاری 
و آبروریزی برکنار و فرد یا افراد وابسته به کسانی که خود را مدیون 
آنها می دانند به س�مت و مقامی منصوب کنند. شگفت آنکه بعضی 
از مقامات عالی اجرایی اس�تان این موارد را می بینند و می شنوند و 
با تذکر بجا و به موقع متخلفان را س�رجای خود نمی نشانند، گرچه 
مدیرمسئول آیینه یزد با ورود به این مسائل در این ستون مورد انواع 
و اقس�ام اهانت ها و هتک حرمت ها قرار گرفته است. به مسئوالن و 
حاکمان احترام گذاشته شده و هرگاه انتقادی و اعتراضی نسبت به 
عملکرد آنان می باشد دوستانه و محترمانه مواردی مطرح و تذکرات 
الزم ارائه می گردد یا درباره مدیری که سعه صدر ندارد شبهه افکنی 
می نماید، ش�خصیت افراد را نادیده می گیرد. با ی�ادآوری و تذکر و 
بیان واقعیت ها و حقایق خواهان اصالح امور و رفتار براساس ضابطه 
و قانون می باشد. از پروردگار متعال عاجزانه درخواست نموده ام در 
تنظیم مطالب این ستون حقی از کسی تضییع نگردد و مدام سعی 
ش�ده است بنابه وظیفه پاسخ مخاطبان و احیاناً با توضیحاتی درج 
و نش�ر گردد. نویسنده در تنظیم س�رمقاله ها طرفداری از حزب و 
دسته خاصی نداشته  و بر این اساس هر وقت الزم دیده است درباره 
عملکرد بعضی از خطیبان جمعه، روسای جمهور، وزیران و مقامات 
وزارت خانه های مختلف، وابس�ته به هر خط و گروهی که باشند به 
عنوان یک شهروند معمولی و ساکن در این سرزمین تذکراتی داده  و 
نسبت به عدم نظارت  مسئوالن ذی ربط به خاطر در اختیار گذاشتن 
میلیون ه�ا و میلیاردها دالر ارز به زالوصفتان، زراندوزان، محتکران 
انتقاد به عمل آورده است. در این هفته نامه سعی شده است همیشه 
از عالمان، فقیهان، فعاالن سیاس�ی، مقامات که در انقالب و به ثمر 
رس�اندن آن نقش داشته اند با احترام یاد شود و اگر از عملکرد آنها 
نیز انتقادی به عمل آمده در بیان آن هیچ گاه عنان قلم رها نش�ده 
و انصاف رعایت گردیده اس�ت. آیینه یزد خواستار عدالت گستری، 
پاسخگویی، ش�فافیت در عملکرد مدیران دس�تگاه های اجرایی، 
عنایت و توجه به رفاه نس�بی ش�هروندان که در واقع ولی نعمتان 
حاکمان و کارگزاران هستند، حق جویی و حق گویی و واقع گرایی و 
مبارزه با آسیب های اجتماعی بوده و می باشد ضمناً در تنظیم مطالب 
هفته نامه بویژه در اس�تان عکس و شرح حال یا تعریف و تمجید از 
مقام و مس�ئولی برای این که از آن اداره و س�ازمان آگهی دریافت 
کند چاپ ننموده اس�ت، در بیشتر جلسات مصاحبه های مقامات و 
مس�ئوالن و مدیران شرکت نمی کند به جز اس�تانداری آن هم اگر 
رسماً دعوت بشود. از خداوندی که به قلم سوگند یاد نموده، عاجزانه 
درخواس�ت نموده روزنامه را به روزی نامه تبدیل نکند و برحس�ب 
وظیفه در مواقعی نس�بت به توزیع آگهی ها به صورت عادالنه کتبًا 
و رس�ماً تذکراتی داده است. بارها به عنوان تذکری به خود سخنان 
گهربار ائمه معصومین صلوات ا... علیهم اجمعین و دیگر بزرگان نقل 
گردیده و به رعایت صداقت و درستی و راستی مسئوالن اشاره و از 
قول ششمین پیشوا و امام برحق شیعیان حضرت امام جعفر صادق 
علیه السالم اشاره نموده، »که نماز خواندن و روزه گرفتن افراد شما 
را فریب ندهد زیرا چه بسا مرد با آنها چنان انس می گیرد که اگر این 
دو را واگذارد دچار هراس گردد ولی آنها را به راستگویی بیازمایید«.

مناسب می داند در این بخش به فرازی از فرمان ارزشمند موالی 
متقی�ان حضرت علی ب�ن ابی طالب)ع( به مالک اش�تر که درس�ی 
حکمت آم�وز برای کارگزاران و مدیران می باش�د اش�اره نماید، آن 
حض�رت می فرماید: »...و اگ�ر مردم جامعه درباره ت�و گمان ظلم و 
تع�دی نمودند، )چ�ه این بدگمانی به درجه اتهام برس�د و چه فقط 
حالت بدگمانی محض بوده باش�د( عذر خود را از موضوع یا رفتاری 
که موجب بدگمانی مردم شده است آشکار کن و با آشکار کردن حق 
و واقع، گمان های ناشایس�ت آنان را درباره خود منتفی کن زیرا این 
اعتذار و کشف حقیقت ریاضتی است برای نفس تو، و لطف و مهربانی 
است به مردم جامعه، و این اعتذار نیاز ترا )که مرتفع ساختن سوءظن 
یا اتهام مردم درباره تو است( برطرف می سازد و مردم را هم برمبنای 

حق استوار می نماید.«)3(
از کلیه کس�انی که در دوران 14 س�ال چاپ و نش�ر آیینه یزد 
تذکراتی به اینجانب داده، پیشنهادهایی مطرح و در تنظیم مقاالت 
و مطالب مدیرمس�ئول آیینه یزد را ارشاد نموده بویژه از دوستان 
بس�یار عزیز و ارجمندم جناب آقای محمدعلی وزیری طنزنویس 
آیینه یزد و جناب آقای محمد خسروی که در ویرایش سرمقاله ها 
ب�ا دقت و حوصله همکاری و همراهی می نمایند و دیگر س�روران 
مکرمی که از قلم توانای آنان گاه داستان و مطلبی در آیینه یزد به 
چاپ می رسد و نیز از جناب آقای حسین جاللی که از آغاز تاکنون 
سرمقاله ها را در سایت یزدفردا درج می نمایند و از سردبیر محترم 
انصاف نیوز که مقاالت متعددی از آیینه یزد را منتش�ر نموده و از 
خوانندگان آیینه یزد و کلیه کس�انی ک�ه در تنظیم مطالب و امور 
مختلف تایپ، تهیه فیلم و عکس، صفحه آرایی، چاپ و توزیع، نشر 
و پخش همکاری می کنند سپاسگزاری نموده و توفیق یکایک آنان 
را از پ�روردگار متعال خواهانم. خدایا چنان کن س�رانجام کار/ تو 

خشنود باشی و ما رستگار
مدیرمسئول
پی نوش�تها: 1- »انقالب اسالمی در یزد«، جلد دوم، صفحه 232، 
مرکز اسناد انقالب اس�المی، چاپ 1378* 2- »شهید آیت ا... حاج 
شیخ محمد صدوقی« یاران امام به روایت اسناد ساواک، صفحه 182 
تا 191، مرکز بررسی اس�ناد تاریخی وزارت اطالعات، چاپ 1377* 
3- »حکمت اصول سیاسی اسالم«، ترجمه و تفسیر فرمان علی)ع( 

به مالک اشتر، محمدتقی جعفری، صفحه 260

به برجام 
بازمی گردم

انتخاب��ات  نام��زد ح��زب دموک��رات در 
ریاست  جمهوری 2020 آمریکا مدعی شد: در 
صورت رئیس جمهور شدن، واشنگتن به تعامل 
با تهران خواهد پرداخت. جو بایدن، نامزد حزب 
دموکرات در انتخابات 2020 آمریکا مدعی شد: 
در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری به 
تعامل با ایران خواهد پرداخت، اما هشدار داد 
چنین کاری پس از 4سال دشمنی آسان نخواهد 
بود. بایدن مدعی شد: ایران حال نسبت به زمانی 
که ما در س��ال 2017 دفت��ر را ترک کردیم، به 
س��الح هس��ته ای نزدیک تر ش��ده است. وی 
همچنین با دفاع از برجام، توافق هس��ته ای را 
»مخل ترین نظام بازرسی در جهان« نامید. نامزد 
دموکرات ریاس��ت جمهوری آمریکا ادعا کرد: 
اگ��ر ایران پایبندی به تعهدات هس��ته ای خود 
را از س��ر بگیرد، آمریکا ب��ه برنامه جامع اقدام 

مشترک بازخواهد گشت.

 تأکید رئیس شورای اروپا 
بر لزوم اجرای برجام

غالمحسین دهقانی، سفیر کشورمان نزد بلژیک 
و اتحادیه اروپا روز 22 شهریور 1399 استوارنامه 
خود را تسلیم »شارل میشل« رئیس اتحادیه اروپا 
کرد. به گزارش ایسنا، در مالقات سفیر کشورمان 
با رئی��س اتحادیه اروپا، وی به س��ؤاالت رئیس 
شورای اروپا پاسخ داد و آخرین تحوالت مربوط 
به برجام و ضرورت جدیت همه اعضای شورای 
امنیت و شرکت کنندگان در برجام برای حفظ این 
سند مهم و مقابله با اقدامات غیرقانونی امریکا و 
اجرای کامل آن توس��ط همگان را مورد بحث و 
بررسی قرار داد. شارل میشل رئیس شورای اروپا 
نیز ضمن تأکید بر اهمیت حفظ برجام و اجرای 
آن، بر اهمی��ت روابط اتحادیه با ایران تأکید کرد 
و روابط خوب میان همس��ایگان در منطقه را در 
حفظ صلح و امنیت بسیار مؤثر دانست و آن را به 

نفع اتحادیه اروپا دانست.

عص��ر ای��ران؛ مه��رداد خدی��ر- با ای��ن که از 
محکومی��ت و محب��وس ش��دن هیچ کس��ی نباید 
خوش حال ش��د و در نوشته های خودم خوانده اید 
که »مجازات زندانی بیش از آن که مجازات خود او 
باشد مجازات خانواده اوست که محکوم به تحمل 
رنجی می شوند که غالبا هیچ نقشی در عوامل ایجاد 
آن نداش��ته اند«، اما در برخی موارد که پای منافع و 
اخالق عمومی در میان اس��ت نمی توان ُخرسندی 
خ��ود را پنه��ان ک��رد و محکومیت »اکب��ر طبری« 
-معتمد رییس پیش��ین قوه قضاییه- از این دس��ت 

است.
علی اکبر طبری پور که در پاس��خ تیر 1398 دفتر 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام به ایرنا با 
س��مت »معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه« 
-در دوران آقای صادق الریجانی- از او یاد ش��ده 
بود به 58 س��ال و 9 م��اه و 20 روز حبس محکوم 
ش��ده که 31 س��ال آن الزم االجراس��ت. این حکم 
در 22 شهریور 1399 رس��انه ای شده در حالی که 
تنه��ا 15 ماه قبل و در تی��ر 1398 در جوابیه پیش 
گفته آمده بود: » اتهامات، قبال در دادس��را بررسی و 
کذب بودن آنها محرز شده و رییس قوه هم مستقاًل 
بررسی کرده و خالف بودن آنها محرز نشده است.«
اکنون اما و در پی جلسات متعدد دادگاه، جدای 

حب��س به 1000 میلیارد ری��ال جریمه و ضبط این 
امالک هم محکوم شده است: سه دستگاه آپارتمان 
مسکونی در برج رومای تهران به مساحت های 633 
و 388 و 380 مترمربع. یک واحد در پاس��داران به 
مس��احت 633 مترمربع )ظاهراً به عدد 633 عالقه 
ویژه داشته!(، 5 قطعه زمین در بابلسر، زمین مشجر 
در نجارکالی لواس��ان به مساحت 1675 مترمربع، 
ی��ک واح��د آپارتم��ان اداری ب��ه مس��احت 108 
مترمرب��ع، یک قطعه زمی��ن در خیابان کریم خان به 
مساحت 300 مترمربع و در همین خیابان دو طبقه 

از یک ساختمان احداثی.
چون اموال را از کس��انی گرفته که خود در این 
پرونده محکوم شده اند طبعاً به آنها مسترد نمی شود 
و پ��س از فروش وجه آنها به صندوق دولت واریز 
خواهد ش��د... اما چرا این خبر اسباب خوش حالی 

است و ما را یاد چه می اندازد؟
اول این ک��ه امثال طبری نه تنها خود فاس��دند 
که موجب رنج آدم های س��الم هم هستند. چه بسا 
کارمندان و صاحب منصب��ان دیگر که مانند او دزد 
و رش��وه گیر نبودند ولی گاه وسوسه می شدند مثل 
این جرثومه فس��اد و در عین حال عزیز ُدردانه هم 
باش��ند. اکنون اما آنان از این که به ورطه فس��اد و 
رش��وه نیفتادند خوش حال اند. لح��ن او در مقابل 

قاض��ی بابایی نش��ان می داد با قض��ات چگونه 
صحبت می کرده اس��ت. وقتی با قاضی دادگاهی 
ک��ه او را محاکم��ه می کند طلب کارانه س��خن 
می گوید می توان تصور کرد وقتی از دفتر مجاور 
ریی��س وقت قوه امر و نه��ی می کرده چه لحنی 
داش��ته و حاال قضات سالمی که به تهدیدات او 
وقع��ی ننهادند و احکام عادالن��ه صادر کرده اند 
باید خوش حال باش��ند که شرف خود را به درم 
و درهم او -که مال خودش هم نبود- نفروختند.
دوم این که نش��ان می دهد بررس��ی داریم تا 
بررسی. در بررسی به سبک آنچه در جوابیه باال 
اشاره شد او اتهامی ندارد و در بررسی به سبک 
پس از آن دوران 58 س��ال حبس از یک پرونده 

در می آید!
س��وم این که اکبر طبری نماد انحطاط است. 
نوع گفتار و دفاعی��ات او در دادگاه تصویر مرد 
کم س��وادی را ترس��یم می کرد که ابتدا قرار بوده 
بلیت استخر و سینما برای کارکنان قضایی تهیه 
کند و چون مورد اعتماد عالی ترین مقام دستگاه 
قضایی قرار می گیرد در پوش��ش پیمان کاری به 
کارچاق کن��ی می پردازد و همراه خود دیگران را 
نیز آلوده می کرده است و کافی است تصور کنیم 
سفارش های او اگر اجابت شده باشند سرنوشت 
چه پرونده هایی را تغییر داده و از این طریق چه 

ذی حقانی را به خاک سیاه نشانده است.
اگر متعلق به نسل دهه های 40 و قبل و حتی 50 
خورش��یدی باش��ید احتماالً این پوستر را به خاطر 
دارید که دو مرد را کنار هم به تصویر کش��یده بود: 
یک��ی چاق و فربه و ب��ا صندوقی پُر پول و دیگری 
زرد روی و مال باخته و نگون بخت با صندوق خالی. 
باالی یکی نوشته بود »عاقبت نقد فروشی« و باالی 
دیگری هم »عاقبت نسیه فروش��ی«! با این پوس��تر، 
مغازه داران به زبان طنز و کنایه به مشتری می گفتند 
تقاضای نسیه نکنید تا مثل این مرد مفلس نشویم!

خالی از لطف نیس��ت پوس��تر اکبر طبری را هم 
در س��اختمان های مختلف دس��تگاه قضایی نصب 
کنند و زیر آن بنویس��ند »عاقبت رش��وه خواری و 
کارچاق ُکن��ی«! چ��ون تلقی غال��ب و عمومی این 
است که اینان از چنگ قانون می گریزند و به کانادا 
می کوچند و به ری��ش همه می خندند و برخی هم 
به جای تقبیح عمل فرد، حسرت می خورند و آرزو 
می کنند خود ج��ای او می بودند! این یکی البته آن 
قدر طماع بوده یا دل گرم به آن »بررسی مستقل« که 
نگریخته و البته بیشتر اموال او هم به صورت ملک 
بوده و نمی توانس��ته به سرعت به پول تبدیل کند و 
حاال باید باقی عمر را نه در برج رومای کامرانیه که 

در گوشه زندان سپری کند...

اکبر طبری و عاقبت رشوه خواری!

 اما اینکه آنها درباره ی اجتهاد ایش��ان 
چه گفته اند، من کسی نیستم که در اینباره 
صحبت کنم و یا او را خلع کنم. به همین 
دلیل به این مس��ئله وارد نمی شوم. آقای 
صانعی آدم فاضلی بود. کتاب های فقهی 
که ایشان نوشته، بسیار قوی است. نظرات 
فقهی ای را مطرح می کرد، حاال یک عد ه ای 
آن را قب��ول می کنند و عده ای نه. به اینکه 
نظرات فقهی او درست یا نادرست باشد 
ه��م کاری ندارم. ام��ا در واقعیت نظرات 
ایش��ان مستدل و مس��تند بود و استدالل 
فکری داش��ت. روایت های معتبر و دقیق 
را می آورد. بنده درس��ت ی��ا غلط بودن 

نظری��ات او را قضاوت می کنم. به عنوان 
کس��ی که قضاوت فکری کن��د، نظرات 
ایش��ان را نخوانده ام، قل��م و بیان خوبی 
داشت. اینکه کس��ی به نظرات او ایرادی 
وارد می کند، به هر حال نظر اوست و حق 
دارد ک��ه بگوید. آقای صانعی هم نظرات 
خود را می گوی��د و حق دارد. او از یاران 
خوب و باوفای امام بود، امام او را دوست 
داش��ت. اگر ش��اخه های اطرافیان امام را 
بزنیم و اسم های مختلف بر آنها بگذاریم، 
دیگ��ر چیزی برای ام��ام باقی نمی ماند و 
می گویند اط��راف امام اینه��ا بودند و از 
همین ها متاثر می شد. این مسائل به خود 

امام ضربه می زند. نظراتی که داده، کفرآمیز 
نبودند. نظر علمی و فکری خودش بود. 
می تواند اش��تباه هم باشد و من نمی توانم 
از او دفاع کنم. حتی اگر اشتباه هم باشد، 
نزد خداوند معاف است. برخی می گویند 
مجتهد هر نظری بدهد، حکم خداست و 
اگر اشتباه هم باشد، حکم خدا هم همان 
است اما مجتهد گاهی نظری می دهد، حق 
و ثواب است و گاهی اوقات هم اشتباهی 
می کن��د. آنجایی که نظ��ر دادن مطابق با 
حکم خدا باشد، دو ثواب دارد، یکی اینکه 
در اح��کام خدا اجتهاد ک��رده. دوم اینکه 
درس��ت اجتهاد کرده و حکم خدا را بیان 

کرده است. البته اگر اشتباه هم نظر بدهد 
باز هم ث��واب دارد، اما یک ثواب دارد و 
این اس��ت که در حکم خدا اجتهاد کرده 
و نیت خیری داشته اما چون به واقعیت و 
حکم خدا نرسیده، یک ثواب بیشتر ندارد. 
نباید در این مسائل سخت گیری کنیم. این 
اختالفات هم ضداسالم و انقالب و کفر 
نیس��ت. گاهی در جامعه یک مشکالتی 
پیش می آی��د و حرف هایی می زنند. مثال 
من در طول روز از بس مشکالت معیشتی 
مردم را می بینم، ذله ش��ده ام. با من تماس 
می گیرند و گریه می کنند، اینجور وقت ها 
آدم ها حرفی می زنند و این صحبت ها از 

سر کفر و ضدانقالب بودن نیست. از سر 
خیرخواهی است اما آدم ها خیرخواهی را 
تحمل نمی کنند، تاب حرف حق را نداریم. 
گاه��ی آدم حرفی را از س��ر خیرخواهی 
می زند و اشتباه برداش��ت می شود. آقای 
صانعی فاضل بود و قبل و بعد از انقالب 
به انقالب خدمت کرد. باید خوبی های او 
را گف تا برای دوس��تان او تسلی شود و 
خانواده و اطرافیان او شاد شوند. اگر طور 
دیگری حرف بزنیم، اینها داغدار می شوند 
و اختالف پیش می آید، انقالب و اس��الم 
ب��ه این زیبایی را صرف اینکارها می کنیم 

و حیف است.«

روح بلند آزاد مرد عرصه علم و اجتهاد،فقیه نواندیش، به دیدار معبودش شتافت

 محدودسازی 
 فضای مجازی 

محکوم به شکست است
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با انتقاد 
از تصمیم گیری های دقیقه نودی در موضوع مهم 
آموزش آن هم در ش��رایط ویژه کش��ور، تصریح 
کرد: متاس��فانه برای شروع سال تحصیلی جدید 
شاهد سردرگمی خانواده ها بودیم. شرایط خاص 
کرونایی در کشور ایجاب می کند توجه جدی تری 
به کیفیت آموزش در سال تحصیلی جاری داشته 
باشیم تا کیفیت فدای کمیت و آمارهای کمی که 
بعضا ش��اهد آن هستیم نشود. محمدرضا عارف 
بر ضرورت ارتقای قدرت س��ایبری نظام در تراز 
قدرت های تاثیرگذار جه��ان تاکید کرد و گفت: 
انجمن های علم��ی می توانند در سالم س��ازی و 
حفظ امنیت همه جانبه فض��ای مجازی و حریم 
خصوصی آحاد جامعه که تاکید قانون اساس��ی 
اس��ت همکاری خوبی با نهادهای ذی ربط داشته 
باش��ند. وی با بی��ان اینکه در فض��ای مجازی با 
مشکل نظامات امنیتی و حقوقی مورد نیاز در این 
بخش روبه رو هستیم، بر ضرورت تدوین قوانین 
مترقی در این بخش و خودداری از برخوردهای 
سلیقه ای با فضای مجازی تاکید کرد و گفت که 
تالش برای محدودسازی فضای مجازی محکوم 

به شکست است.

زمانی که در مسائل کالن تر شهروندان 
تنها مانده اند، در اینگونه مسائل خرد نیز 
آنها پناهی ندارن��د. اگر یک دانش آموز 
مبت��ال به کرونا فوت می کند و با وجود 

تکذیب ها حدود 40 دانش آموز لرستانی 
به کرونا مبتال می ش��وند، اتفاقی تلخ و 
قابل پیش بینی بود و این تعداد مبتال به 
مانند نوک کوه یخ است و اپیدمی کرونا 

در مدارس ش��روع نشده است. در این 
شرایط مسئوالن خود را کنار کشیده و 
همه مش��کالت را به گ��ردن مدیران و 
معلمان مدارس انداخته است. مدیری 

را می شناس��م که از جی��ب خود برای 
دانش آموزان هزین��ه می کند و به دنبال 
خیرینی اس��ت تا بتواند برای مدرس��ه 

اقالم بهداشتی تهیه کند.

ایس��نا: رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اس��تان تهران با اش��اره 
ب��ه اینک��ه در صورت تداوم ش��رایط 
فعل��ی در ماه ه��ای آین��ده مجبور به 
واردات تخم مرغ خواهیم ش��د، اظهار 
ک��رد: کمبود نهاده در بازار باعث افت 
تولید ش��ده است. ناصر نبی پور اظهار 

ک��رد: در تولید تخم م��رغ پارامترهای 
زی��ادی وجود دارد که قیمت آنها طی 
این مدت افزایش یافته اس��ت. حال با 
وجود این افزای��ش قیمت ها چگونه 
می شود قیمت تخم مرغ نسبت به سال 
گذشته دچار تغییر نشود؟ او ادامه داد: 
50 درصد سویای موردنیاز در خوراک 

طیور توس��ط دولت تامین می ش��ود 
ولی مجبوریم 50 درص��د دیگر را از 
ب��ازار آزاد با قیمت کیلویی 13هزار و 
500تومان تهیه کنیم؛ این در حالیست 
که قیمت آن باید کیلویی 2450 تومان 
باش��د یا ذرتی که باید کیلویی 1350 
تومان باش��د در حال حاضر قیمت آن 

در ب��ازار آزاد به 3400تومان رس��یده 
اس��ت. به گفته او، وقت��ی تولیدکننده 
خ��وراک طی��ور نداش��ته باش��د، در 
نتیج��ه وزن م��رغ کاه��ش می یابد و 
تخم نمی گذارد. نبی پ��ور اضافه کرد: 
میزان ص��ادرات در حدی نبوده که بر 

بازارهای داخلی اثرگذار باشد.

دبیرکل حزب اراده ملت گفت: نهاد انتخابات کامال 
مخدوش شده و آسیب دیده است. احمد حکیمی پور 
اف��زود: در واقع نهاد انتخابات، کارویژه واقعی خود را 
از دس��ت داده است. او با بیان اینکه حزب اراده ملت 

هیچ برنامه ای برای انتخابات 1400 ندارد، بیان کرد: ما 
تالش داریم بر مطالب��ات محلی و منطقه ای از طریق 
ش��عبات خود در کشور به ویژه در انتخابات شوراها، 
متمرکز شویم و به نوعی به سیاست های خرد، به جای 

تمرکز بر سیاس��ت های کالن روی آوریم. این چهره 
سیاس��ی با اش��اره به اینکه چون به جریان اصالحات 
انتقاد داشتیم از شورای هماهنگی خارج شدیم، تصریح 
کرد: حزب اراده ملت همچنان اصالح طلب است اما 

کنش سیاسی مان را خودمان تعیین می کنیم. حتی ممکن 
اس��ت با احزاب دیگر هم اگر الزم باشد ائتالف کنیم. 
هرچند باید گفت که بر همان نقاط اختالفی که با سایر 

جریانات سیاسی به ویژه اصولگرایان داریم، پایبندیم.

پارلم��ان یازدهم در حالی دول��ت را تنها مقصر 
وضعیت بد اقتصادی و سیاس��ی و اجتماعی امروز 
می داند که فراموش کرده اس��ت امث��ال نمایندگان 
همین مجلس و رفتارهایشان از جمله عوامل وضع 

تحریم ها و مشکالت امروز است. قوه مقننه در این 
ص��د روز در حالی تماما ت��وپ را در زمین دولت 
انداخت��ه که قادر به ارائ��ه راهکار یا راه حل عبور از 
بحران ه��ا نیس��ت و صرفا در حال��ت فعلی از آب 

گل آلود وضعیت کشور، به سود انتخابات و اهداف 
سیاس��ی– جناحی، ماهی می گیرد. عملکرد و نمونه 
کارهای مجلس یازده��م در همین صد روز بیانگر 
آن اس��ت که برخالف ادعاهایی که در روز افتتاحیه 

این دوره مجلس ش��ده بود، این صدروز عین تقابل 
مجلس با دولت بوده اس��ت و بس. اما تقابلی نه از 
سوی دلسوزی و همراهی با مردم بلکه برای پیشبرد 

اهداف سیاسی.

ابتالی دانش آموزان به کرونا قابل پيش بينی بود

احتمال واردات تخم مرغ

نهاد انتخابات مخدوش شده و آسیب دیده است

آنچه در این صدروز گذشت
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آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای رمضانعلی حاتمیان مجومردی با تس��لیم چهار برگ گواهی نامه 
مصدق مدعی است اسناد مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی 12129 واقعدر 
رضوانش��هر بخش 9 یزد که بن��ام آقای رمضانعل��ی حاتمیان مجومردی 
بشناس��نامه ش��ماره 48 یزد فرزند عباس به ثبت رس��یده بعلت جابجایی 
مفقود و تاکنون پیدا نشده است و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت 

المثن��ی نموده لذا بموجب تبصره یک اصالح��ی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک مراتب 
طی یک نوبت آگهی به اطالع عموم رس��انیده می ش��ود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله  انجام ش��ده که در معامالتی که ذیال به حکایات س��ند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد 
ذکر نش��ده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد تا 10 روز پس از انتشار این آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله انجام 
نماید و در غیر اینصورت پس از گذشت مدت مقرر نسبت به پالک مزبور سند مالکیت المثنی 
صادر و به مالک تس��لیم خواهد شد. سند مالکیت ششدانگ پالک مرقوم بنام معصومه هاتفی 
مجومرد فرزند علی صادر و تس��لیم گردیده س��پس بموجب خالصه سند شماره 15851 مورخ 
1383/12/23 دفترخانه 42 اشکذر به آقای مرتضی رفیعی مجومرد فرزند غالمحسین و خانم 
بتول کرمی مجومرد فرزند احمدعلی بالمناصفه منتقل که متعاقبا بموجب خالصه اسناد شماره 
1611 مورخ 1391/11/24 دفترخانه 84 یزد، ششدانگ پالک مرقوم به آقای رمضانعلی حاتمیان 
مجومردی بشناس��نامه ش��ماره 48 یزد فرزند عباس منتقل و بموجب اسناد شماره 1612 مورخ 
1391/11/24 دفترخانه 84 یزد به مدت 5 س��ال در رهن بانک تجارت مدیریت ش��عب استان 

یزد قرار گرفته است. شماره چاپی سند 880728 و 441317 - تاریخ انتشار: 1399/6/26
99 – 41

ثبت اسناد و امالک شهرستان اشکذر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ زمین به شماره 1512 واقعدر عزآباد بخش 
11 یزد تاکنون بعمل نیامده اینک بر حسب درخواست کتبی محمدرضا آزاد 
متقاض��ی ثبت و با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود 
آن س��اعت 8 صبح چهارش��نبه مورخ 99/7/16 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بدین وسیله انتشار آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور 

دعوت می ش��ود تا در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و هر ادعایی نسبت به 
حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند و کس��انی که به عملیات 
تحدید حدود واخواهی داشته باشند می توانند باستناد ماده 20 قانون ثبت و در اجرای مواد 74 
و 86 آئی��ن نام��ه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت یکماه اعتراض خود را 
کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک اشکذر تسلیم و رسید دریافت نمایند و نیز ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت خود را به مرجع ذیصالح قضائی تس��لیم و 
گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت اقدامات 

قانونی بنا به تقاضای ذینفع بعمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: 99/6/26
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ زمین به شماره 344 واقعدر اشکذر شرف آباد 
بخ��ش 11 ی��زد تاکن��ون بعمل نیامده اینک بر حس��ب درخواس��ت کتبی 
محمدحسین خلیلی ابوالمعالی قائم مقام متقاضی ثبت و با رعایت مواد 14 
و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن س��اعت 8 صبح یک شنبه مورخ 
99/7/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله انتشار آگهی 

از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می ش��ود تا در روز و س��اعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند و هر ادعایی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار و ابراز 
دارند و کسانی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داشته باشند می توانند باستناد ماده 20 قانون 
ثبت و در اجرای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود ظرف مدت 
یکماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک اشکذر تسلیم و رسید دریافت نمایند و نیز 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر اینصورت 

اقدامات قانونی بنا به تقاضای ذینفع بعمل خواهد آمد. تاریخ انتشار: 99/6/26
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ زمین به ش��ماره 174 واقعدر اش��کذر 
ش��رف آباد بخش 11 یزد تاکنون بعمل نیامده اینک بر حس��ب درخواست 
کتبی محمدحس��ین خلیلی ابوالمعالی قائم مقام متقاضی ثبت و با رعایت 
م��واد 14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود آن س��اعت 8 صبح یک 
شنبه مورخ 99/7/20 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدین وسیله 

انتش��ار آگهی از متقاضی و صاحبان امالک مجاور دعوت می ش��ود تا در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رس��انند و هر ادعایی نس��بت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده 
محدد اظهار و ابراز دارند و کسانی که به عملیات تحدید حدود واخواهی داشته باشند می توانند 
باستناد ماده 20 قانون ثبت و در اجرای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ 
تحدید حدود ظرف مدت یکماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک اشکذر تسلیم 
و رسید دریافت نمایند و نیز ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره 
ثب��ت تس��لیم نماید در غی��ر اینصورت اقدامات قانونی بنا به تقاض��ای ذینفع بعمل خواهد آمد. 

تاریخ انتشار: 99/6/26
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آگهی مجمع عمومی ساالنه عادی نوبت اول انجمن 
صنفی مهندسان معمار استان یزد

بدینوسیله به اطالع اعضای انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد می رساند 
مجمع عمومی عادی س�الیانه، نوبت اول س�ال 1399 روز چهارشنبه 9 مهرماه 
از س�اعت 18 الی 20 در محل خانه مهندس س�ازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس�تان یزد در فضای باز و با رعایت کامل مس�ائل بهداش�تی برگزار می گردد. 
آدرس محل برگزاری: یزد – خیابان سید گل سرخ – بازارچه ابوالمعالی - خانه 
مهندس س�ازمان نظام مهندس�ی ساختمان یزد. دس�تور کار این جلسه شامل 

موارد زیر است.
1- بررس�ی گزارش عملکرد انجمن صنفی در سال گذشته 2- هم اندیشی و 
نظر سنجی از اعضا درباره نظام نامه و مسائل صنفی و حرفه ای مهندسان معمار 
3- بررس�ی تراز مالی س�ال 98 نظرس�نجی 4- در مورد حق ورودیه و عضویت 

ساالنه اعضای انجمن 5- انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین.
انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد

آگهی تغییرات شرکت خدماتی سامانده کویر سهامی خاص به شماره 
ثبت 5425 و شناسه ملی 10860068511 

به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 03/02/1399، 
خانم وحیده دهقانی س��انیج به شماره ملی 4431929193 به عنوان بازرس 
علی البدل، خانم ثریا دهقانی محمودآبادی به ش��ماره ملی 4433079588 

به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )987545(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی سامانده کویر سهامی خاص به شماره 
ثبت 5425 و شناسه ملی 10860068511 

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 03/02/1399، بنا به گزارش 
هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، سرمایه تعهدی شرکت تماما پرداخت 

گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد )987544(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی سامانده کویر سهامی خاص به شماره 
ثبت 5425 و شناسه ملی 10860068511 

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/02/1399، 
سرمایه ش��رکت از مبلغ 6.000.000.000 ریال به مبلغ 60.000.000.000 
ریال از محل مطالبات حال ش��ده اش��خاص از ش��رکت افزایش یافت و لذا 
ماده مربوطه در اساس��نامه به شرح ذیل اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
60.000.000.000 ریال منقسم به3000 سهم 20.000.000 ریالی بانام که 

تماما نقد و پرداخت شده میباشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان یزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یزد )987543(

باید مردم را نسبت به عملکرد قضایی اقناع کرد
غالمعلی دهش��یری در نشست ش��ورای معاونان دادگستری 
اس��تان یزد، افزود: بس��یاری از مردم به دنبال احقاق حق خود 
و اج��رای عدالت می باش��ند و چنانچه در هم��ان بدو امر و در 
انجام فرایند های دادرس��ی به این اقناع برسند که در این مسئله 
ذیحق نیستند و یا به دلیل عدم مستندات کافی و ادله اثباتی راه 
به جایی نخواهند برد، از ادامه اقامه دعوی منصرف می ش��وند 
و س��پس می توانند با اخذ نظر کارشناسی احقاق حق کنند. وی 
تصریح کرد: وقت، ارزش��مندترین داشته انسان است که نباید 
بیهوده صرف ش��ود و اگر در مس��یر دادرس��ی مردم نسبت به 
فرایند دادرس��ی و ابعاد آن توجیه شوند، هرگز حاضر نخواهند 
بود تا وقت و ُعمر خود را با اس��تمرار درخواس��ت رس��یدگی 
در مراج��ع باالتر مصرف کنند. این مق��ام قضایی، با بیان اینکه 
این مطلب ش��امل حال ش��کات حرف��ه ای و مراجعان پرتکرار 
دادگس��تری نمی ش��ود، افزود: ش��کات حرفه ای از همان ابتدا 
نس��بت به محق بودن و یا نبودن خود آگاه هستند و معموالً از 
طی فرایند دادرسی، اهداف دیگری را دنبال می کنند. وی تعیین 
تکلیف س��ریع پرونده های کثیرالشاکی را دارای اهمیت ویژه ای 
دانس��ت و بیان داش��ت: در این پرونده ها به واسطه اینکه افراد 
زیادی دخیل هس��تند باید تا آنجا که امکان دارد روند رسیدگی 
را در کم��ال دق��ت، س��رعت داد، چراکه با ح��ل و فصل یک 
پرونده، تعداد زیادی از افراد به حق خود می رس��ند. رئیس کل 
دادگستری اس��تان یزد، التزام به دستورالعمل ها و بخشنامه های 
واصله از ریاس��ت قوه قضاییه و سایر مدیران عالی را خواستار 
شد و گفت: بخشنامه های قوه قضاییه با هدف تسریع و تسهیل 
امور و ابالغ ش��یوه های مدیریتی به استان ها ارسال می شوند و 
باید با بررس��ی دقیق و تجزیه و تحلیل آن ها بس��تری را فراهم 
کرد تا نس��بت به اجرایی و عملیاتی نمودن آن ها اهتمام و التزام 
بیشتری صورت گیرد. دهش��یری، در بخش دیگری از سخنان 
خود به لزوم شناس��ایی شرکت ها و واحد های تولیدی تعطیل و 
نیمه تعطیل در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های 
در حال کار مشکالت خود را در ستاد استانی اجرای سیاست ها 
اقتصاد مقاومتی مطرح می کنند و در آن ستاد نیز تالش ویژه ای 
جهت حل و فصل مشکالت تولیدکنندگان صورت می گیرد، اما 
دایره تصفیه امور ورشکس��تگی دادگستری نیز می تواند با تهیه 
یک بانک اطالعاتی، همه ظرفیت های دس��تگاه قضایی استان را 
برای راه اندازی مجدد ش��رکت های تعطیل و یا افزایش ظرفیت 
واحد های نیمه تعطیل با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر ارکان اقتصادی استان 

فراهم کند.

 رسانه ها روحیه امید و تحرک را
 با مطالبه گری در جامعه ایجاد کنند

به گزارش خبرگزاری تس��نیم از ی��زد، محمدرضا حدادزاده 
در بازدید از خانه مطبوعات اس��تان از مطالبه گری در حوزه های 
مختلف به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی را مهم ترین 
شاخصه یک رسانه پویا و فعال دانست و اظهار داشت: رسانه ها 
می توانن��د با مطالبه گری خود در نگاه ها و تصمیمات مدیران در 
س��طح استان و کش��ور موثر باش��ند. حدادزاده افزود: نیاز امروز 
کش��ور ایجاد فضای نقد سازنده در رس��انه ها است چرا که نقد 
مثب��ت می تواند برطرف کننده چالش ها باش��د. وی تصریح کرد: 
همدلی و هم س��ویی خبرنگاران و رسانه های استان می تواند در 
حوزه های مختلف برای اس��تان منافع بسیاری را به همراه داشته 
و زمینه توسعه اس��تان را در بخش های مختلف به ویژه در زمینه 
جذب س��رمایه گذار و ایجاد اشتغال فراهم کند. دادستان عمومی 
و انقالب یزد با بیان اینکه فعالیت رس��انه ها باید توسط نهادهای 
صنف��ی آن ها انجام ش��ود ادامه داد: این مدیریت نباید از س��وی 
دس��تگاه های حاکمیتی باشد بلکه باید از داخل خود مجموعه و 
در قال��ب مجموعه های صنفی انجام گیرد. حدادزاده عنوان کرد: 
وجود تش��کل های صنفی ق��وی در حوزه مطبوع��ات می تواند 
برکات بس��یاری را برای فعالین این حوزه و جامعه داشته باشد. 
وی به رش��د روزافزون فضای مجازی در بین مردم و اثرگذاری 
آن در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: خانه مطبوعات می تواند 
ب��ه عنوان انجمن صنفی دارای مجوز فعالیت به این حوزه ورود 
و نسبت به س��اماندهی این صفحات و شناسنامه دار کردن آن ها 

اقدام کند.

 هزینه کنگره شهدای یزد 
صرف ارائه خدمات به مردم می شود

یزد- ایرنا- فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: بخش عمده هزینه 
برگزاری کنگره س��رداران و چهار هزار ش��هید استان به خاطر 
کرونا و پیش��گیری از آن صرف امور فرهنگی، خدمات رسانی و 
کمک به مردم و نیازمندان می ش��ود. سرتیپ رضا پورشمسی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بنابر تصمیم ستاد کنگره به یاد 
ش��هدای واالمقام انقالب اسالمی، بخش عمده هزینه ها که اکثر 
آن مردمی و توس��ط مردم تامین می شود در راستای رفع برخی 
از نیازهای اقشار آسیب پذیر صرف می شود. وی ادامه داد: تامین 
چهار هزار کمک هزینه جهیزیه، کاش��ت چهار هزار اصله نهال، 
نوسازی چهار هزار خانه، ارائه چهار هزار مشاور رایگان حقوقی، 
ترویج چهار هزار ازدواج آسان و حل چهار هزار پرونده حقوقی 
با همکاری مس��ووالن و نهادها و تشکل ها پیش بینی شده است. 
این مس��وول اظهار ک��رد: قبل از برگزاری کنگره در اس��فندماه 
سال جاری در تمامی شهرستان ها نس��بت به برگزاری یادمان و 
یادواره ش��هیدان مناطق مختلف طبق شیوه نامه های بهداشتی و 
رعایت مقررات برای پیش��گیری از کرون��ا برنامه ریزی و اقدام 
موثر به عمل می آید. پورشمس��ی تصریح ک��رد: فعالیت کنگره 
با همکاری مردم و دس��تگاه های اجرای��ی در قالب 22 کمیته از 
مدتی قبل در یزد و تمامی شهرس��تان ها آغاز شده و برنامه ها با 
نظم و ترتیب و طبق جدول زمان بندی ش��ده پیگیری و مشکلی 
برای انجام آن نیست. وی گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
ضامن عزت و اقتدار میهن اس��المی اس��ت و همه باید در کنار 
ه��م با همدلی برای برگ��زاری هرچه بهتر آن ول��ی متفاوت از 
گذش��ته وظایف دینی، انقالبی و ملی را بیش از گذش��ته انجام 
دهیم که بس��یار اهمیت دارد. یزد ی��ک میلیون و 200 هزار نفر 
جمعی��ت دارد و مردم اس��تان چهار هزار ش��هید تقدیم انقالب 

اسالمی کرده اند.

 کرونا خانواده  کمیته امداد یزد را
 10 هزار خانوار بزرگتر کرد

ایس��نا- یزد- مدیرکل کمیته امداد اس��تان یزد با گالیه از این که 
هنوز پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقالب هزینه بی تدبیری 
برخی مسئوالن باید توسط مردم پرداخت شود، از افزایش 10 هزار 
خانواری جمعیت تحت پوشش این نهاد در استان در جریان شیوع 
کرونا خبر داد. »محمد ش��جاعان« در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد: 
اس��تان یزد در حال حاضر 25 هزار خانواده با جمعیت 50 هزار نفر 
تح��ت حمایت کمیت��ه امداد دارد که البته تا قب��ل از کرونا این رقم 
مع��ادل 15 هزار خانوار بوده به عبارتی در جریان ش��یوع کرونا 10 
هزار خانواده به جمع خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد استان 
افزوده شده اس��ت. وی افزود: با همکاری س��ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها، اطالعات س��ه دهک پایین در اس��تان گردآوری و در حال 
بازدیدهای میدانی توسط مددیاران هستیم تا آن گروه از افراد نیازمند 
که از هیچ نهاد و س��ازمانی حمایت نمی شوند را تحت پوشش قرار 
دهیم. این مسئول با بیان این که هم اکنون تعداد 4000 دانش آموز و 
500 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که همه آنها به 
حداقل های تحصیلی نیازمند هس��تند، تصریح کرد: تا پارسال عمده 
مایحتاج های حداقلی برای تحصیل کیف، کفش، پوشاک و مقداری 
لوازم التحریر بود ولی هم اکنون هزینه تهیه گوش��ی های هوشمند نیز 
به نیازهای قبلی اضافه ش��ده که برای برخی از افراد دس��ت نیافتنی 
است. وی خاطرنش��ان کرد: 15 تا 20 درصد از دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد استان محروم از تامین نیازهای تحصیلی هستند 
ک��ه امیداوری��م در طرح »ش��ور عاطفه ها« با احس��ان و نیکوکاری 
مردم اس��تان و اهتم��ام آنها به مقوله ی آموزش و س��بقه کمک ها و 
همیاری های گذشته ی مردم اس��تان، حداقل های ضروری این قشر 
برای شروع سال تحصیلی آنها نیز فراهم شود. وی همچنین با بیان 
این که کمیته امداد اس��تان 1500 یتیم و 2500 فرزند محس��نین را 
تحت حمایت دارد، متذکر ش��د: البته وضعیت فرزندان محسنین که 
بعضاً صاحب پدر ولی به دالیلی از حمایت وی محروم هستند، گاها 

بدتر از وضعیت ایتام است.

 یک هیات عزاداری یزد 22 میلیون تومان
 برای آزادی زندانیان کمک کرد

یزد- ایرنا- رییس س��تاد دیه یزد گف��ت: هیات عزاداری امام 
س��جاد)ع( مرکز این اس��تان از سوی هیات عاش��قان نینوا، 22 
میلی��ون تومان برای آزادی زندانی��ان جرایم غیرعمدمالی به این 
تش��کل اهدا کرد. اس��الم افش��ون در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اف��زود: مس��ووالن این هیات همزمان با س��الروز ش��هادت امام 
زین العابدین)ع( چهارمین امام شیعیان با حضور در ستاد دیه در 
این امر خیر شرکت کردند. وی ادامه داد: طرح »هر هیات، آزادی 
یک زندانی« از س��وی ستاد دیه اس��تان با هدف آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمدمالی با مشارکت سازمان فرهنگی شهرداری، اداره 
کل زندان ها و خانه صلح و اندیشه یزد پیگیری می شود. از ابتدای 
ماه محرم سال جاری تاکنون40 مددجوی جرایم غیرعمدمالی با 
یک میلیارد و 170 میلیون تومان کمک هیات های مذهبی یزد از 
زندان آزاد و به آغوش خانواده های خود بازگش��ته اند. هم اکنون 
225 زندانی جرایم غیرعمدمالی در زندان های استان بسر می برند 
که برای آزادی آنها 59 میلیارد و 800 میلیون تومان نیاز اس��ت. 
استان یزد چهار ندامتگاه برای نگهداری مددجویان زندانی دارد 
و ح��دود چهار هزار نفر دوره محکومت خود را می گذرانند. در 
این اس��تان یک هزار و 500 هیات مذهبی فعال است که قبل از 
آغاز عزاداری ماه محرم تاکنون مشخصات هزار هیات در سامانه 

بیرق سازمان تبلیغات اسالمی کشور ثبت شده است.

 يزد در آيينه يزد در آيينه

وزی��ر آموزش  و پرورش با اش��اره به طرح 
روی جلد کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی گفت: 
بابت بی س��لیقگی انجام  شده در کتاب ریاضی 
س��وم دبس��تان عذرخواه��ی و آن را اص��الح 
می کنی��م. به گزارش ایس��نا، محس��ن حاجی 
میرزایی در شش��مین برنامه گفت و گوی هفته 
که با هدف ایجاد ارتباط و تعامل دوسویه بین 
وزارت آموزش  و پرورش و سایر دستگاه های 
دولت��ی و با موضوع گفت و گو بر محور تحول 
که با حضور مع��اون حقوقی رئیس جمهوری، 
اعضای ش��ورای معاون��ان وزارت آموزش  و 
پرورش، مدیران کل آموزش وپرورش استان ها 
و بی��ش از 750نفر از مدیران مناطق آموزش  و 
پرورش کشور به  صورت ویدیو کنفرانس و از 
طریق بستر شبکه شاد برگزار شد، اظهار کرد: در 

آموزش  و پرورش تربیت نسل آینده را به زنان 
محول کردیم، زیرا بیش از 60 درصد نیروهای 
آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند. وی 
افزود: لذا ساختن آینده، نسل نو و شکل گیری 
شخصیت و هویت نسل آنان چه در مقام مادر 
چ��ه در مقام معلم، زنان نقش وی��ژه ای دارند. 
همچنین بیش از نیمی از دانش آموزان کشور هم 
دختران هستند لذا تبعیض دیرینه جنسیتی که در 
دسترسی به آموزش وجود داشت به طورکامل 
برطرف ش��ده اس��ت و امروز هیچ دختری در 
هیچ نقطه ای از ایران محروم از تحصیل نیست. 
وزی��ر آموزش و پ��رورش اظهار کرد: اگر فکر 
کنیم که پایه اصلی عدالت اجتماعی در توزیع 
برابر فرصت های یادگیری است، فرصت های 
یادگیری خوب��ی را در برابر دختران قرار دادیم 

و آثارش را نیز مشاهده می کنیم 
و در مسابقات و المپیادها بیش 
از نیم��ی از ش��رکت کنندگان 
دختران هس��تند. وی ادامه داد: 
ی��ک بی س��لیقگی در ح��ذف 
تصویر دختران از کتاب س��وم 
ابتدایی انجام  شده است، لذا از 
این باب��ت عذرخواهی و آن را 

اصالح می کنیم.

 واکنش تند جنتی 
به حذف دختران

آرم��ان مل��ی: عل��ی جنتی 
وزیر اس��بق وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی در واکنش به 
حذف عکس دختران از کتب 
درسی در توئیتر نوشت: »وقتی 
افراد نادانی را مس��ئول تدوین 
کتاب ه��ای درس��ی می کنن��د 
و ب��ر کار آن��ان نی��ز نظارتی 
نمی ش��ود، نتیجه اش بار کردن 
هزینه س��نگین بر دوش نظام 
و مس��أله دار ک��ردن نیم��ی از 
جمعی��ت کش��ور خواهد بود. 
زنان و دخترانی که بیش��ترین 
افتخ��ارات را در صحنه ه��ای 
علم��ی، فن��اوری و ورزش��ی 

آفریده اند شایسته ستایش اند.«

 واکنش به 
حذف تصویر دختران

صادق زیباکالم در ی��ک توئیت با انتقاد از 
حذف تصویر دختران از کتاب درسی ریاضی 
سوم دبستان نوشت: »حذف تصاویر دختران از 
کتاب های درسی را مقایسه کنید با مطالبی که 
در ایران پیرامون جایگاه زنان در اس��الم گفته 
می شود. مثال نگاه کنید به سند »سبک زندگی 
ایرانی اسالمی« و جایگاهی که برای زنان قائل 
شده است. ما همواره غرب را متهم به استفاده 
ابزاری از زن می نماییم در حالی که در اس��الم 

کرامت زنان محفوظ است.«

 15 میلیون ایرانی 
ساکن منطقه سیاه

در کشور ما 20 میلیون نفر در حاشیه شهرها 
بدون امکانات اولیه شهرنشینی زندگی می کنند. 
15 میلیون این قشر در حاشیه شهرها و 5 میلیون 
در کپرهای مناطق مرزنش��ین س��اکن هس��تند. 
آنچه در ارتباط مس��تقیمی که از مواجهه با این 
اقشار داشتم فهمیدم، آنها هیچ  نوری در انتهای 
تون��ل زندگی نمی بینند. یک زمانی به حاش��یه 

شهر منطقه سیاه می گفتند. تمام آسیب هایی که 
می شناس��ید در این اقشار آمار باالیی دارند. آنها 
هم آسیب پذیری بس��یار باالیی دارند. خشونت 
خیلی باالیی در این مناطق حاکم اس��ت. اینجا 
دیگر روس��تا نیس��ت. اینجا خبری از حمایتی 
که روس��تاییان از هم دارند نیست. حاشیه یعنی 
جایی که اف��راد از فرهنگ های مختلف در آنجا 
ساکن شده اند. آنها دائم در تضاد منافع و اعمال 
خشونت به یکدیگر، فقر و تحقیرهای عمومی 
از طریق مردم و حاکمیت هستند. ما در رابطه با 
قشری صحبت می کنیم که وضع آموزش، شغل 
و بهداش��ت و... بغرنجی دارند. در حالی که در 

روس��تا در بدترین حالت هم همبستگی وجود 
دارد. آسیب در حاشیه از هرجای دیگر غمبارتر 
اس��ت. یک زمانی ما از کودک همسری صحبت 
می کنیم، اما کودک همس��ری در ی��ک طایفه با 
حاش��یه قابل قیاس نیست. در حاشیه افراد بچه 
خود را می فروشند. این بسیار متفاوت است از 
یک دختر روستایی که در میان خانواده گسترده 
به عقد س��نتی درمی آید. مطالعات نشان می دهد 
که بدترین نوع خشونت علیه کودکان در حاشیه 
شهرها رخ می دهد. خشونت خانگی در حاشیه 
با خش��ونت خانگی در روس��تا زمین تا آسمان 

متفاوت است.

عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش از مردم

 حبس و تبعید 
محکومیت حاجتی

عضو سابق شورای شهر شیراز گفت: برای من دو پرونده با عنوان 
اتهامی »تبلیغ علیه نظام« و »نشر اکاذیب« تشکیل شده است که شنبه 
هفته آینده دادگاه رس��یدگی به عنوان اتهامی دوم برگزار خواهد شد. 
مهدی حاجتی با اش��اره به آخرین وضعیت پرونده اش اظهار کرد: در 
پرونده ای که برای من تش��کیل ش��ده بود، به جرم اعتراض به عدم 
قرنطینه قم و ضرورت سپردن قرنطینه به ارتش که طی توئیتی آن را 
مطرح کرده بودم، حکمی برایم صادر ش��ده است. وی اضافه کرد: با 
عنوان تبلیغ علیه نظام، حکم یک سال حبس و دو سال تبعید به بیرجند 
برایم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. حاجتی در ادامه گفت: یکی دیگر 
از پرونده ها هم در خصوص توییت دیگری بوده اس��ت که با عنوان 
اتهامی نشر اکاذیب تشکیل شده و شنبه هفته آینده دادگاه رسیدگی به 

این عنوان اتهامی برگزار خواهد شد.

 حواشی یک اظهارنظر
 درباره دیدار کروبی

اسماعیل دوس��تی به حرف  و  حدیث های فراوان در شبکه های اجتماعی 
نسبت به حواشی دیدارش با مهدی کروبی واکنش نشان داده است. به دنبال 
انتشار گفت وگوی اسماعیل دوستی درباره جزئیات دو دیدار اخیرش یا شیخ 
مهدی کروبی و اظهاراتش درباره تاکید مهدی کروبی بر اهمیت و شرکت مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری، وی در کانال تلگرامی اش نوشت: »چند روزی 
است که خیلی در فضای مجازی ناسزا شنیده ام. قصد جوابگویی داشتم، خیلی 
فکر کردم، جوانب امر را در نظر گرفتم و جواب را به زمان سپردم. به کوه رفتم، 

همه را به خدای مهربان و خالق صفای کوه بخشیدم.«
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صفحه آخر

 درصد استقبال والدین
 از بازگشایی مدارس

از س��یمای یزد خبری قریب به این مضمون با اندکی تصرف 
پخش شد که والدین یزدی از بازگشایی مدارس در وضعیت قرمز 
کرونایی اس��تقبال پرشوری کردند، چنان که گویا در شهرستان ها 
80درصد و در یزد نصف همه! دانش آموزان اسماعیل وار توسط 
اولیا به قربانگاه برده ش��دند. ناگهان یاد خاطره ای افتادم که یکی 
از اقوام می گفت: زمان شاه از کارشناسی آموزش اکابر )آموزش 
بزرگساالن همان نهضت سوادآموزی فعلی( به طور تصادفی آمار 
یکی از ش��هرهای کوچک دورافتاده را خواستند. رییس فرهنگ 
شهرستان الکی نوشته بود: 90 نفر باسواد شدند. کارشناس اداره 
کل دید کم اس��ت و ممکن اس��ت او را به خاطر عدم نظارت و 
ک��م کاری توبیخ کنند یک صفر ناقابل جل��و آن اضافه کرد، آمار 
شد 900 نفر سپس آمار را بردند خدمت رییس اداره کل فرهنگ، 
نامبرده برای اینکه جناب وزیر خوشش بیاید سهوالقلمی صفری 
جلو آمار گذاشت ش��د 9000 نفر باالخره آمار به مرکز رسید از 
قضا کارشناس مسوول وزارتی که داماد آن شهر بود رگ غیرتش 
جنبید او هم صفری گذاش��ت ش��د 90000 نفر و آن شهرستان 
براساس سهوالقلم ها در کش��ور اول گردید و مدال سپاس برای 
رییس کل فرهنگ استان و رییس فرهنگ آن شهر فرستادند وی 
که از خوشحالی هیجان زده بود در مراسم اعطای مدال گفت: آقا 
به خدا ما بی تقصیریم ولی همه نفوس و جمعیت شهر دورافتاده 
و کویری ما اینقدر نمی شود، بعد یواشکی گفت: حاال که تشویق 
می کردند کاش به جای یک صفر دو صفر گذاش��ته بودم ]کی به 
کیه![. برگردیم به آمار اس��تقبال والدین بدون طنز. گاهی از مرکز 
دس��تور آوردن )کاله( صادر می ش��ود ولی زیردست ها به آوردن 
]س��ر[ هم اکتفا نمی کنند کاش )مدال افتخاری( در کار نبود و به 

عاقبت خطرناک کار توجه می شد!
زبان دراز

 طنز

علی مطه��ری، نماین��ده ی مردم در 
مجلس دهم در یادداش��تی تلگرامی با 

عنوان »جفا به بازرگان« نوشت:
در خبرها آمده بود که هیئت تطبیق 
فرمانداری تهران با پیش��نهاد نام گذاری 
یکی از خیابانهای تهران به نام »مهندس 
بازرگان« از طرف ش��ورای شهر تهران، 
مخالفت ک��رده و ایش��ان را در ردیف 
ش��خصیت های انقالب نپذیرفته است. 
البته مایه تأسف شد، بیشتر از آن جهت 
که چ��را برخی مراج��ع تصمیم گیری 
در کش��ور درباره موضوع��ات مربوط 
ب��ه خ��ود کم اطالع ی��ا دچ��ار جمود 
فکری هس��تند. مرحوم مهندس مهدی 
بازرگان از دهه س��ی در مبارزات ملی 
و اسالمی ش��رکت و از همان سالها به 
همراه شهید آیت اهلل مطهری و مرحوم 
آیت اهلل طالقانی نقش اساسی در نزدیک 
کردن قشر تحصیل کرده و دانشگاهی به 
روحانیت و س��وق دادن آنها به س��وی 
نهضت امام خمینی)ره( داش��ته است. 
اگر نهضت اسالمی ما در پانزده خرداد 
42 به پیروزی نرسید ولی در 22 بهمن 

57 به س��رعت به پیروزی رس��ید، یک��ی از عوامل 
آن این بود که قش��ر تحصیل کرده و دانش��گاهی در 
قیام پانزده خرداد غایب بود و طی این پانزده س��ال 
مصلحانی و در رأس آنها اس��تاد مطهری و مهندس 
ب��ازرگان و آیت اهلل طالقانی این قش��ر را به س��وی 

اسالم و روحانیت و نهضت امام)ره( سوق دادند.
مهندس بازرگان منتخب شورای انقالب خصوصًا 
استاد مطهری برای نخست وزیری دولت موقت بود 
ک��ه این انتخاب م��ورد تأیید امام خمین��ی)ره( نیز 
قرار گرفت. این در حالی اس��ت که شهید مطهری 
انتقاداتی به برخی نظریات بازرگان در مسائل کالمی 
داش��ت ولی معتقد بود که بازرگان فردی متشرع و 
اهل نماز شب است و این عقاید او ناشی از انس با 

علوم تجربی و ناآشنایی با فلسفه است، همچنان که 
امام خمینی او را فردی متشرع می دانست. اختالف 
نظ��ر در برخ��ی موضوعات باعث نش��د ک��ه از به 
کارگیری او خودداری کنن��د. این رویه باید راهنما 

و الگوی ما باشد.
 ای��ن که فردی در موضوع��ی، نظری غیر از نظر 
رس��می نظام داشته باشد دلیل بر انقالبی نبودن او و 
پیاده کردن وی از قطار انقالب نیست. با این روش، 
در نهای��ت چند نفر بیش��تر در دای��ره انقالب باقی 
نمی مانند. مثاًل مهندس بازرگان با تس��خیر سفارت 
آمریکا مخالف بود، عقیده ای که امروز بس��یاری از 
انقالبیون حتی برخی تسخیرکنندگان دارند. یا او با 
ادام��ه جنگ بعد از فتح خرمش��هر مخالف بود، باز 
عقیده ای که امروز بسیاری از افراد دوستدار انقالب 

اب��راز می کنند. اینها دلیل نمی ش��ود که م��ا افراد را 
غیرانقالب��ی بدانیم و با نام گذاری یک خیابان به نام 
مهندس بازرگان با آن س��ابقه درخش��ان در نهضت 

اسالمی مخالفت کنیم.
عجیب اس��ت که این اتفاق در دولت متصف به 
»اعت��دال« رخ می دهد. چگون��ه معتدالنی در هیئت 
تطبیق فرمانداری تهران هستند که این طور تصمیم 

می گیرند؟!
وزیر کش��ور چ��ه انتصاباتی انج��ام داده که کار 
به اینجا کش��یده اس��ت؟ همین طور رئیس جمهور 
بای��د توجهی به انتصاباتش کند ک��ه کار را به اینجا 
رس��انده اند ک��ه زیرمجموع��ه او می گوید مهندس 
بازرگان در ردیف ش��خصیت های انقالب نیست و 

نمی تواند خیابانی به نام او باشد!

امی��دوارم هیئت تطبی��ق فرمانداری 
تهران در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
مخالفت فرمانداری تهران 
با نامگذاری خیابانی به نام 

بازرگان
فرمان��داری ته��ران ب��ه 3 نامگذاری 
ش��ورای ش��هر ته��ران اعت��راض کرد. 
نامگذاری معاب��ری به نام بازرگان، اعظم 
طالقانی و سهیل گوهری براساس بند 1 
آیین نامه نامگذاری معابر مورد اعتراض 
فرمان��داری ته��ران قرار گرفته اس��ت. 
ش��ورای ش��هر تهران چندی پیش تغییر 
نام خیابان محل سکونت اعظم طالقانی 
به نام ای��ن فعال سیاس��ی تاریخ معاصر 
ایران را به تصویب رسانده بود و خیابان 
»سازمان آب« نیز به دلیل 13 بار تکرار نام، 
در مح��دوده صادقی��ه و در مناطق 2 و 5 
شهرداری تهران به نام پیشنهادی مهندس 
مهدی بازرگان تغییر یافته بود. همچنین 
در کنار سایر نام های جدید معابر تهران، 
با تصویب ش��ورای شهر یک کوچه نیز 
به نام س��هیل گوهری نامگذاری شده و 
مصوبه شورای ش��هر در خصوص نامگذاری ها برای 
تایید نهایی به فرمانداری تهران فرس��تاده ش��دند که 
فرمانداری به این س��ه نامگذاری شورای شهر تهران 
براس��اس بند یک آیین نامه نامگذاری معابر اعتراض 
کرد. براساس ماده یک ضوابط و معیار های نامگذاری، 
نام ش��خصیت های مهم تاریخ صدر اسالم و انقالب 
اسالمی و ش��هدای گرانقدر آن و حوادث مهم تاریخ 
مبارزات اسالمی مردم ایران در درجه اول نام گذاری ها 
قرار دارند و نام شخصیت های فرهنگی، ادبی، علمی، 
سیاسی و تاریخی ایران و اسامی راجع به اندیشه، فکر و 
هنر و نیز مظاهر طبیعت زیبای ایران در مرتبه های بعدی 
می توانند برای نام معابر انتخاب ش��وند که فرمانداری 

این سه نام را مصادیق این بند ندانسته است.

یادداشت علی مطهری درباره ی »جفا به بازرگان«

 گفت وگوی تلفنی
  روحانی و خاتمی

 در فضای دوستانه بود
وزیر پیشین کشور درباره تماس تلفنی حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی و رئیس دولت اصالحات گفت: تماس تلفنی خاتمی 
و روحانی در فضای دوس��تانه بوده است و خبری از انتقاد خاتمی به 
دولت وجود ندارد. س��ید عبدالواحد موس��وی الری در گفت وگو با 
ایرنا، گفت: تماس تلفنی روحانی و خاتمی برای احوال پرس��ی و در 
فضای دوستانه بوده است، آنها در ماه مبارک رمضان و برگزاری مراسم 
افطاری در میهمانی همدیگر شرکت می کنند و تماس های تلفنی مکرر 
داش��ته و دارند. وی افزود: همین اواخر هم آقای روحانی به خاتمی 
زن��گ زدند و بعد از احوال پرس��ی و اظهار محبت، طبق صحبتی که 
از آقای خاتمی ش��نیدم، در بخش��ی از این گفت وگ��و آقای روحانی 
گرفتاری های دولت و مش��کالتی را که بر س��ر راه دولت وجود دارد 
مط��رح کردند و آقای خاتمی هم نقطه  نظراتی را در مورد سیاس��ت 
خارجی و داخلی بیان کردند. وزیر پیشین کشور با بیان اینکه در این 
تماس تلفنی آقای خاتمی انتقادی برخورد نکرد، اظهار داشت: چیزی 
که من از آقای خاتمی ش��نیدم، انتقادی نبود و تماس��ی دوستانه بوده 
است. آقای روحانی گالیه مندی از مشکالتی که برایش درست کردند، 
مطرح کرد و خاتمی هم مس��ائلی را که دولت بای��د انجام می داده و 
نداده، بیان کرده است. موسوی الری ادامه داد: این گفت وگوی تلفنی 
در این فضای دوستانه انجام شده و چیزی که اخیراً در رسانه ها مطرح 
ش��ده است، صحیح نیست. یک مقام نزدیک به دفتر رئیس جمهوری 
در گفت وگو با »ایس��نا« مطالب نقل شده در گفت وگوی تلفنی دکتر 
روحانی و رئیس دولت اصالحات را تکذیب کرد و آنها را »صرفاً یک 

خبرسازی با هدف جذب مخاطب« خواند.

قوه قضائیه اخیراً در ادامه برنامه های تحولی 
خود دس��ت به اقدام شایس��ته ای زده است. به 
گزارش عصر ایران، طرفین دعوا، س��اعاتی بعد 
از این که از محکمه خارج شدند، پیامکی از قوه 
قضائیه دریافت می کنند که درآن از نحوه برخورد 
مسئوالن شعبه نظرخواهی شده است. در لینک 
مربوط به این پیامک سؤاالت زیر پرسیده شده 
که طرفین دعوا از میان 5 گزینه خیلی زیاد، زیاد، 

متوس��ط، کم و اصاًل، یکی را می توانند ارسال 
کنند. تا چه می��زان قاضی با احترام و کرامت با 
ش��ما رفتار کرد؟ آیا با رعایت بی طرفی و بدون 
تبعیض به اظهارات و مستندات شما رسیدگی 
شد؟ آیا به کارهای شما در مدت زمان معقولی 
رسیدگی شد؟ میزان رضایت شما از برخورد و 
رفتار کارکنان اداری ش��عبه چقدر است؟ میزان 
رضایت ش��ما از برخ��ورد و رفت��ار مأمورین 

حفاظت فیزیکی واحد قضایی چقدر است؟ به 
طور کلی میزان رضایت شما از دستگاه قضایی 
چقدر است؟ عالوه بر این چند سؤال مجزا هم 
درباره اشخاص مسئول در شعبه وجود دارد که 
در آنها با ذکر نام و سمت دقیق هر فردی )قاضی، 
مدیر دفتر، منشی و...( از مراجعه کنندگان پرسیده 
می شود که از عملکرد هرکدام از این قضات و 

کارکنان رضایت دارند یا خیر و به چه میزان؟

یک عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس درباره 
جزئیات ط��رح »افزایش جمعی��ت« گفت که بر 
اساس این طرح و در صورت تصویب، بنیاد ملی 
افزایش جمعیت به ریاست رئیس جمهوری تشکیل 
می شود. سید علی موسوی به »انتخاب« گفت: دلیل 
اصلی ما برای این مسأله ایجاد نظم و تمرکز بیشتر 
در اجرای طرح است. چراکه بیشتر طرح هایی که 
تاکنون درباره افزایش نرخ جمعیت مطرح ش��ده 
و ب��ه همه وزارتخانه ها و دس��تگاه ها و نهادهای 

مربوطه ابالغ شده است، نیازمند یک سکانداری 
واحد و مشخص بوده است. لذا ما پیشنهاد ایجاد 
بنی��اد ملی افزایش جمعی��ت را مطرح کردیم. به 
گفته وی، این تمرکزگرایی باعث می شود که بنیاد 
ملی افزایش جمعیت س��کانداری بحث افزایش 
نرخ رش��د جمعیت را عهده دار شود. البته ما در 
طرح پیش بینی  کردیم که این بنیاد زیر نظر دولت 
و مشخصاً زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری فعال 
باشد و شخص رئیس جمهوری، ریاست این بنیاد 

را انتخاب کند. یکی از محورهای تش��ویقی این 
طرح برای فرزند آوری هم اختصاص سهام برای 
فرزندان سوم به بعد خانواده هاست. موسوی در 
این باره افزوده: قباًل هرچه طرح تش��ویقی برای 
فرزندآوری مطرح ش��ده بود برای دولت بارمالی 
سنگینی ایجاد می کرد. لذا نمایندگان مجلس این 
بار دنبال طرحی برای ع��دم ایجاد بارمالی برای 
دولت بودند. این پیشنهاد سهام آیندگان، بار مالی 

برای دولت ندارد.

رؤیا بیژنی، ط��راح و تصویرگر کتاب های 
درسی کودکان و نوجوانان در این باره می گوید: 
دو س��الی اس��ت این کار را رها کردم چرا که 
س��ختگیری و ممیزی در این حوزه بسیار زیاد 
بود. برای یک طرح خیلی ها نظر می دادند اگر 
طرحی از دختر و مادر می کشیدم، همه درباره 
نوع پوش��ش، فرم نشستن و یا ایستادن مادر و 
دختر و نح��وه قرار گرفتن این طرح در کتاب 
ساعت ها حرف می زدند. آنها انگار می خواستند 

نوع دیگری از زندگی ایرانی ها را در کتاب های 
درس��ی خ��ود داش��ته باش��ند. او می افزای��د: 
تصمیم گیران کتاب های درسی خیلی وقت ها که 
طرح مربوط به دختر ممیزی می شد، می گفتند 
که طرح پس��ر بکش��م تا کارم راحت تر باشد. 
آنقدر سختگیری های غیرکارشناسانه در زمینه 
طرح دختر وجود داشت که ناخودآگاه خودم 
هم به سمت کشیدن طرح پسرها می رفتم. او با 
اشاره به اینکه کار کردن برای کتاب های درسی 

دانش آموزان بس��یار سخت اس��ت، می گوید: 
هر سال ممیزی ها بیشتر می شود. خودم اصاًل 
تصور نمی کردم که این دختران از روی کتاب 
درسی حذف شوند البته گفته شد جلد کتاب 
ش��لوغ بود که به عنوان طراح این موضوع را 
ب��رای کتاب ریاضی قبول ن��دارم چون آقایان 
تصمیم گیر می توانستند یک دختر و یک پسر 
را حذف کنند و حتی می توانستند در این زمینه 

با طراح مشورت کنند.

بنیاد ملی افزایش جمعیت تشکیل می شود؟

چقدر از رفتار قاضی ما راضی بودید؟
رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی 
گفت: شورای  اصالحات  جبهه 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
یک اب��زار انتخاباتی اس��ت که 
شورای هماهنگی آن را انتخاب 
کرده حال اینکه به ادامه کارش 
رأی می دهد یا به انحاللش، در 
این باره رأی گی��ری باید انجام 

ش��ود ک��ه هن��وز در ای��ن باره 
صحب��ت و جمع بندی، صورت 
کمالی  حس��ین  اس��ت.  نگرفته 
بی��ان کرد: امیدواری��م مجموعه 
کس��انی که در حوزه سیاس��ت 
داخل��ی تصمیم گیرنده هس��تند 
به این برداشت برسند که برای 
حفظ مش��ارکت مردم و حضور 

آنه��ا ک��ه بزرگ ترین پش��توانه 
امنیت��ی ب��رای نظام اس��ت، باز 
کردن فضای سیاسی و همراهی 
مردم و حکومت را در دس��تور 
کار قرار بدهند اما اگر شرایطی 
به وجود بیاید که رأی حداقلی 
و حضور حداقلی در اداره امور 
جامعه مدنظر باش��د، مشکالت 

عدی��ده ای را ب��ه وجود خواهد 
آورد ک��ه ش��ورای هماهنگ��ی 
طبیعتا وظیفه خ��ود می داند که 
در ای��ن مقطع نظ��رات خود را 
اعالم کند و هشدارهای خود را 
بدهد، ح��ال اینکه چه نتیجه ای 
رخ ده��د، تکلیف خ��ود را ادا 

کرده است.

هشدارهای انتخاباتی شورای هماهنگی اصالحات

یک حقوقدان در رابطه با »اصالح قانون انتخابات 
توسط مجلس یازدهم« گفت: قانون انتخابات در همه 
ادوار مجلس مورد توجه نمایندگان است و یک قانون 
وصله پینه ش��ده ای اس��ت که در هر دوره یک اثری 
دارد، باید الیحه جامع انتخابات تصویب شود. دولت 
اصالحات دو الیح��ه را ارائه داد؛ یکی الیحه حدود 
اختی��ارات ریاس��ت جمهوری و دیگ��ری هم الیحه 
انتخابات که متاسفانه با آنها برخورد درستی صورت 
نگرف��ت. نعمت احمدی ادام��ه داد: اینکه مجلس به 

دنبال این است تا در آیین نامه یا طرح، دست شورای 
نگهبان را در نظارت بر انتخابات و بعد از انتخابات، 
بیشتر باز بگذارد در قانون اساسی چنین چیزی نیامده 
است. قانون اساسی وضعیت شورای نگهبان را روشن 
ک��رده، که نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس و 
شهری و غیرشهری را دارد. اینکه جایگاه غیر از آنچه 
در قانون اساسی قائل هست، بدهیم بیشتر به حذف 
رقیب منتهی می ش��ود. نمایندگان در قانون انتخابات 

می خواهند یک راه قانونی به انتخابات داده شود.

2800000 معتاد داریم
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وجود 64 
ه��زار معتاد متجاهر گفت: بر اس��اس آمار، دو میلیون و 
800 هزار نفر معتاد رسمی در کشور داریم و تخمین زده 
می شود که یک میلیون و 400 هزار نفر نیز معتاد شناسایی 
نش��ده وجود داش��ته باش��د. ناصر اصالنی گفت: اعتیاد 

مولد سایر جرایم و آسیب های اجتماعی دیگر محسوب 
می شود و این مسأله سبب شده در برخورد با آسیب های 
اجتماعی، اعتیاد جزو اولویت های اصلی کش��ور باشد. 
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر به عبور مواد مخدر تولید 
شده در افغانستان از ایران برای رسیدن به بازارهای جهانی 
اشاره و بیان کرد: این مسأله باعث آلودگی جوانان کشور 
می شود. امروز بیش از 64 هزار معتاد متجاهر را داریم که 

باعث ایجاد نگرانی و دغدغه بین مردم شده است.

افزایش روانشناس نماها
برنا: رئیس سازمان نظام روانشناسی گفت: روانشناسانی 
ک��ه می خواهند در فعالیت مج��ازی فعالیت کنند، طبق 
تعهدنامه موظف هستند ش��ماره پروانه خود را در »بیو« 
صفحه اینستاگرامی ش��ان بنویسند. محمد حاتمی افزود: 
اغلب افرادی ک��ه آموزش های غیراخالقی و غیرمنطبق 

با فرهنگ دینی و ایرانی را ترویج می دهند، روانش��ناس 
نیستند؛ بلکه کسانی هستند که به صورت جعلی از عنوان 
روانشناس استفاده می کنند تا مردم را جذب خود کنند، ما 
به این افراد روانشناس نما می گوییم. قبل از شیوع ویروس 
کرونا تعداد روانش��ناس نماها کنترل شده بود، اما بعد از 
کرونا به شکل افسارگسیخته و غیرقابل کنترل افزایش پیدا 
کرده است به گونه ای که ما روزانه تعداد بی شماری از آنها 

را به مراجع قضائی معرفی می کنیم.

دادس��تان  نوفرس��تی  غالمرضا 
عموم��ی و انقالب شهرس��تان ری 
درب��اره جزئیات جدی��د از متهم به 
قبرفروش��ی غیرقانونی در ابن بابویه 
گف��ت: تاکن��ون 4 نفر از ش��کات 
مراجعه کردند و حس��ب اظهارات 
ش��کات، هرکدام از آنها حدوداً بین 

40 تا 50 میلی��ون تومان مبالغ را به 
این ش��خص پرداخت می کردند و 
براساس مس��تنداتی که وجود دارد 
صرفاً ح��دود 5 میلی��ون تومان از 
این مبالغ اختصاص داده می ش��ده 
به بقعه و بقیه مبلغ را این ش��خص 
سوءاس��تفاده می ک��رده اس��ت. به 

گزارش ایس��نا وی اف��زود: با توجه 
به اینکه موضوع در فضای مجازی 
منتشر شد، این شخص متواری شد 
و ب��ا زحمات بازپ��رس محترم این 
دادسرا و با چندین نوبت تمدید برگه 
جلب، اداره آگاهی پایگاه نهم موفق 

شد این شخص را بازداشت کند.

 نمایندگان مجلس 
درصدد حذف رقیب هستند

 توضیحات دادستان شهر ری 
درباره پرونده متهم به قبرفروشی غیرقانونی

تصویرسازان کودک و ممیزی های بسیار

 راهیابی 
 یک اصالح طلب

 و سه مستقل به پارلمان
ب��ا پای��ان دور دوم انتخاب��ات و از می��ان 10 
نماین��ده جدید مجلس، اصغر س��لیمی از حوزه 
انتخابیه س��میرم به عنوان تنها اصالح طلب دوره 
دوم انتخابات به پارلمان راه یافت و از حوزه های 
دهلران، دره ش��هر، آبدانان و بدره در استان ایالم، 
بیجار در اس��تان کردس��تان و اسالم آباد غرب در 
کرمانشاه هم سه نماینده مستقل )علیزاده، زندیان 
و بخش��ی پور( صاحبان جدید کرس��ی های سبز 
مجلس شدند. با پایان انتخابات دور دوم مجلس 
ش��ورای اس��المی و پر ش��دن 10 صندلی دیگر 
بهارس��تان، برای 6 کرسی باقیمانده در انتخابات 
میان��دوره ای و همزم��ان ب��ا انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری 1400 تعیین تکلیف خواهد ش��د. 3 
نف��ر از منتخبان به دلیل ابت��الی به ویروس کرونا 
جان باختند، دو نفر دیگر هم به دلیل رد اعتبارنامه 
نمایندگی و جعلی بودن مدرک تحصیلی مجبور 
به ترک صندلی سبز بهارستان شدند و انتخابات 
دور دوم در ح��وزه انتخابی��ه میان��ه ه��م به دلیل 
ردصالحیت دیرهنگام یکی از کاندیداها از سوی 

شورای نگهبان به خرداد 1400 موکول شد.

 برخی اظهارنظرها 
در مجلس شبهه 
خودنمایی دارد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه در مواجهه 
با این پرس��ش که آیا موافق افزودن به زمان کاری 
در کمیسیون های تخصصی است؟، اظهار داشت: 
فعالیت مثبت اصلی در کمیسیون ها انجام می گیرد. 
هرچ��ه کار کارشناس��ی به ص��ورت کامل تر در 
کمیسیون ها انجام گیرد، پیشنهاد مناسب تری آماده 
می شود و تمام یا اغلب پیشنهادهای متفرقه ای که 
در صحن امکان مطرح شدن قانونیشان وجود دارد 
رنگ می بازند و رأی نمی آورند و از اغلب آنها در 
مقابل نتیجه بررسی مستحکم و متقن کمیسیون عمال 
پیشنهاددهندگان صرف نظر می کنند. سیدمصطفی 
میرس��لیم گفت: با توجه به علنی بودن مذاکرات 
صحن مجلس، بعضا اظهارنظرها شبهه خودنمایی 
و ابراز وجود پیدا می کند که باید با اصالح آیین نامه 
این قبیل موارد را به کمترین حد برس��انیم. تالش 
عالمانه ای باید در این مجلس انقالبی برای بهبود 
شیوه فعالیت کمیسیون ها و صحن علنی مجلس 
انجام گیرد تا از فرصت بسیار محدودی که در هر 
دوره در اختیار نمایندگان است استفاده بهینه شود و 

زمان دوره نمایندگی به هدر نرود.


